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نظرة عامة على قوانين األسرة المسلمة وممارساتها
(تم التحديث في  6فب راير )0202
مسائل في قانون األسرة
المساواة بين الزوجين في الزواج

هل يشتمل الدستور على مادة حول المساواة،
وهل هناك استثناءات؟ هل هناك قوانين معينة
تعتبر الزواج شراكة بين متساويين ،مثل قوانين
األسرة و/أو القوانين التي تتعلق بالزواج
والعالقات األسرية ،مدونة كانت أو غير مدونة؟
وإذا كانت مدونة ،فما هي أسماء تلك القوانين
التي تنطبق على هذه األمور؟ وإذا كانت مدونة،
فهل تطبق تلك القوانين على كل المواطنين بغض
النظر عن ديانتهم؟ وإذا لم تكن مطبقة على كل
المواطنين ،فهل تطبق على جميع المسلمين ،أم
أن هناك قوانين مدونة لكل طائفة من طوائف
المسلمين؟ وإذا كانت القوانين غير المدونة ،أو
المدونة ،ال تكفي للتعامل مع مسألة معينة ،فكيف

اإلطار التشريعي
نصت المادة  35من الدستور على أن
المواطنين لدى القانون سواء ،وحظرت التمييز
بينهم على عدد من األسس ،من بينها الجنس
2
(النوع).
كفلت المادة  9من الدستور ،تكافؤ الفرص بين
3
جميع المواطنين.
نصت المادة  11من الدستور ،على أن األسرة
أساس المجتمع ،وقوامها الدين واألخالق
4
الوطنية.
ألزمت المادة  11من الدستور الدولة بما يلي:
5

● تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في
جميع الحقوق المدنية ،والسياسية،
واالقتصادية ،واالجتماعية ،والثقافية.

قانون السوابق القضائية
تأسست محاكم األسرة سنة
 ،4112لتيسير النظر في
النزاعات األ أسرية ،وأدمجت
نظام وجوب محاولة التسوية
بين الطرفين المتنازعين،
بمساعدة أخصائيين ،يعملون في
المحكمة نفسها ،قبل إحالة
القضية للقاضى ،و ذلك بهدف
تسريع الفصل في تلك القضايا،
وكذلك لتخفيف العبء على
20
النظام القضائي بوجه عام.
عند الفصل في منازعات
األحوال الشخصية ،يستند
القاضي إلى عدد من المصادر
التي يبني عليها حكمه ،وتشمل:

الوصف
السياسات
تحفظت مصر على المواد ،4
و ،11و )4(49من سيداو.
24

أعربت الحكومة المصرية،
عن استعدادها لتنفيذ ما جاء
بفقرات المادة  4من سيداو،
"بشرط أال يتعارض ذلك مع
الشريعة اإلسالمية".
فضالً عن ذلك ،فقد شرحت
الحكومة المصرية ،تحفظها
على المادة  11من سيداو
على النحو التالي :التحفظ
على نص المادة  ،11إنما
جاء "مراعاة ً لما تقوم عليه
العالقة الزوجية في مصر،

اإلجراءات

الممارسات العملية
وفقًا لتقرير التنمية
البشرية لعام 4111
الذي أصدره برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي،
فقد جاءت مصر في
المرتبة  111على
مؤشر التنمية البشرية،
وفي المرتبة  153على
مؤشر عدم المساواة بين
28
الجنسين.
بحسب المسح السكاني
الصحي لمصر في
 ،4112فإن  %15من
األسر في مصر ترأسها
29
امرأة.
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يتم التعامل مع تلك المسألة ،هل تطبق أحكام
مذهب فقهي معين مث ً
ال؟ هل تنص تلك القوانين
صراح ًة على األدوار النمطية للنوع عند تناولها
ألدوار الزوج والزوجة ،أي هل تنص على أن
الزوج هو رأس األسرة أو على أن الزوجة هي
المقدم األول للرعاية ،مث ً
ال؟
مواد سيداو ذات الصلة
المادة ( )1( 11ج)
الفقرتان  ،11-11والتوصية العامة رقم 41
الفقرتان  ،33-32والتوصية العامة رقم 49

● تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات
األسرة ومتطلبات العمل.
ال يوجد تشريع واحد يضم جميع األحكام
المتعلقة بالزواج والعالقات األسرية للغالبية
المسلمة من السكان في مصر ،بل توزعت
أحكام تلك األمور على عدد من القوانين،
6
وهي:
● القانون رقم  43لسنة  ،1941الخاص
بأحكام النفقة وبعض مسائل األحوال
7
الشخصية.
● المرسوم بقانون رقم  43لسنة ،1949
الخاص بالطالق وبعض أحكام األحوال
الشخصية ،والمعدل بالقانون رقم 111
لسنة  ،1913الخاص ببعض أحكام
األحوال الشخصية ،والقانون رقم  2لسنة
8
 ،4113بشأن سن حضانة الصغير.
● القانون رقم  11لسنة  ،1925بشان
9
المواريث.

قوانين األحوال الشخصية ذات
الصلة ومذكراتها التفسيرية (إن
وجدت) ،والسوابق القضائية،
21
والمصادر الدينية ،والعرف.
كثيرا ما يرجع القضاة ،عند
ً
غياب النص القانوني ،في مسألة
من مسائل األحوال الشخصية،
إلى "األحكام الشرعية لقدري
باشا" ،وهو مصدر غير
رسمي ،يستند إلى أحكام
22
المذهب الحنفى .
توخت المحكمة الدستورية
العليا ،عند إصدار أحكامها
المتعلقة باألحوال الشخصية
بوجه عام ،الموازنة بين
وجهات نظر النسويات
والمجموعات اإلسالمية
المحافظة ،فاتخذت موقفًا
ً 23
وسطا.

● القانون رقم  11لسنة  ،1921بإصدار
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21
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من قدسية مستمدة من العقائد
الدينية الراسخة ".ومن أهم
األسس التي تقوم عليها
العالقة الزوجية في مصر،
"التقابل بين الحقوق
والواجبات ،على نحو من
التكامل الذي يحقق المساواة
الحقيقية بين الزوجين".
ونتيجة لهذه العالقة التكاملية،
فقد فرضت الشريعة
اإلسالمية أوالً" ،على الزوج
أن يؤدي المهر المناسب
للزوجة ،وينفق عليها من ماله
ً
كامال ،ثم يؤدي نفقةً لها
إنفاقًا
عند الطالق ،في حين تحتفظ
الزوجة بحقوقها الكاملة في
أموالها ،وال تلتزم باإلنفاق
منها إلعالة نفسها ".وثانيًا،
"قيدت الشريعة حق الزوجة
في الطالق ،بأن أوجبت أن
يكون ذلك بحكم القضاء ،في
حين لم تضع مثل هذا التقييد
25
على الزوج".

تناثر مسائل األحوال
الشخصية بين عدد من
القوانين في مصر ،يزيد
من صعوبة إلمام
الشخص العادي بحقوقه
الزوجية واألسرية .غير
أن التاريخ أثبت أن
تعديل قوانين األحوال
الشخصية في مصر،
يشكل تحديًا ،حتى في
ظل األنظمة
"اإلصالحية" ،وذلك
بسبب مقاومة
المجموعات اإلسالمية
المحافظة .وفي ظل
إعادة األسلمة ،التي
يشهدها المجتمع
المصري في الوقت
الراهن ،ربما يكون من
األصعب اآلن ،إعادة
النظر في قوانين
األحوال الشخصية
وجمعها في قانون

https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR302/FR302.pdf
Nathalie Bernard-Maugiron, “Personal Status Laws in Egypt: FAQ”, (Promotion of Women’s Rights GTZ, Egypt, 2010), p. 5, http://www.gender-in-germandevelopment.net/custom/images/contentBilderGalerie/bilderGalerie1000507/GTZ-BMZ-NWRO-IRD-Personal-status-laws-in-egypt-2010-EN.pdf
القانون رقم  43لسنة http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?action=ArabicLaw&ID=11 ،1941
المرسوم بقانون رقم  43لسن http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?action=ArabicLaw&ID=11 ،1949
القانون رقم  11لسنة https://goo.gl/YRHSNh ,1925
Monika Lindbekk, “Inscribing Islamic Shari’a in Egyptian Divorce Law”, (Oslo Law Review, Issue 2, 2016), pp. 111, 115,
https://journals.uio.no/index.php/oslawreview/article/view/4081/3561
Nathalie Bernard-Maugiron and Baudouin Dupret, “From Jihan to Susanne: Twenty Years of Personal Status Law in Egypt”, (Recht van de Islam, 19, 2002), p. 3,
http://www.verenigingrimo.nl/wp/wp-content/uploads/recht19_dupret.pdf
Maha Muhammad Assad, “The Divinity of Personal Status Law in Egypt”, 2016, p. 20,
http://dar.aucegypt.edu/bitstream/handle/10526/4795/The%20Divinity% 20Of%20Personal%20Status%20Law%20In%20Egypt.pdf?sequence=3; Pascale Fournier et al,
“En-gender-ing Legal Reforms: Islamic Law in Africa and East Asia”, (Amsterdam Law Forum, 3:2, 2011), p. 117, http://amsterdamlawforum.org/article/viewFile/213/405
United Nations Treaty Collection Website, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&clang=_en
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أكدت الحكومة المصرية ،في
تقريرها الذي رفعته إلى لجنة
سيداو في  ،4111أن إعمال
المساواة "بالصورة التي
جاءت في بعض بنود المادة
[ 11من سيداو] ،سوف يؤدي
إلى االنتقاص من حقوق
المرأة ،التي تتمتع بها في
الوقت الحالي .وأوضحت
الحكومة المصرية هذه النقطة
26
بذكر ما يلي:
● وفقًا للشريعة اإلسالمية
والقانون المصري ،فإن
الرجل مكلف بتقديم مهر
وهدية (شبكة) للزوجة
عند عقد الزواج ،وهي
غير مكلفة بذلك.

قانون الوصية.
● القانون رقم  14لسنة  ،1991قانون
10
الطفل.
● القانون رقم  1لسنة  ،4111بإصدار
قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات
التقاضي ،في مسائل األحوال الشخصية.
11

● القانون رقم  11لسنة  ،4112بإنشاء
12
محاكم األسرة.
● القانون رقم  11لسنة  ،4112بإنشاء
صندوق نظام تأمين األسرة.
تنص المادة  4من الدستور ،على أن مبادئ
الشريعة اإلسالمية ،المصدر الرئيسي
للتشريع 13.وتنص المادة  5من قانون إصدار
القانون رقم  1لسنة  ،4111على أنه ي أعمل
فيما لم يرد بشأنه نص ،في تلك القوانين
(قوانين األحوال الشخصية) ،بأرجح األقوال
14
من مذهب اإلمام أبي حنيفة.
10
11
12
13
14

26
30

31

● الرجل مكلف بتجهيز
وتأثيث منزل الزوجية
لإلقامة ،وهي غير مكلفة

مدون واحد.
بحسب تقا وفق تقارير للمجتمع
المدني وبحوث
أكاديمية ،فإن فاعلية
محاكم األسرة في
مصر ،يحول دونها
عدد من العوامل ،تتمثل
31
في:
30

● االتجاه المحافظ
للقضاة الذكور،
الذين يشكلون
غالبية الهيئة
القضائية .بيد أنه
نظرا ألن التقارير
ً
القضائية المتعلقة
بقضايا األحوال
الشخصية ،غير
منشورة ،فال يمكننا
الجزم بمصداقية

قانون الطفل (https://www.unodc.org/res/cld/document/egy/2002/egypt_child_act_english_html/Egypt_Child_Act_English.pdf ،)1991
القانون رقم  1لسنة /https://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/download ،4111قانون41%رقم41%411%لسنه41%414111%باصدار41%قانون41%تنظيم41%بعض41%اوضاع41%واجراءاتpdf.41%
القانون رقم  11لسنة http://www.reunite.org/edit/files/Islamic%20Resource/Law%20No.10.pdf ،4112
المادة  4من دستور مصر ()4112؛ https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014.pdf
المادة  5من القانون بإصدار القانون رقم  1لسنة ,4111
/https://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/downloadقانون41%رقم41%411%لسنه41%414111%باصدار41%قانون41%تنظيم41%بعض41%اوضاع41%واجراءاتpdf; Nathalie Bernard-.41%
Maugiron and Baudouin Dupret, “From Jihan to Susanne: Twenty Years of Personal Status Law in Egypt”, ( Recht van de Islam, 19, 2002), p. 3,
http://www.verenigingrimo.nl/wp/wp-content/uploads/recht19_dupret.pdf
Egypt State party report, U.N. Doc. CEDAW/C/EGY/ (2008), pp. 74 -75, http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
Nathalie Bernard-Maugiron, “Personal Status Laws in Egypt: FAQ”, (Promotion of Women’s Rights GTZ, Egypt, 2010), p. 5, http://www.gender-in-germandevelopment.net/custom/images/contentBilderGalerie/bilderGalerie1000507/GTZ-BMZ-NWRO-IRD-Personal-status-laws-in-egypt-2010-EN.pdf
Information obtained from Egyptian advocates, February and April 2017; Monika Lindbekk, “Inscribing Islamic Shari’a in Egyptian Divorce Law”, (Oslo Law Review,
Issue 2, 2016), pp. 108, 110-111, https://journals.uio.no/index.php/oslawreview/article/view/4081/3561; Alliance for Arab Women, “Shadow NGO Report on Egypt”,
Submission to the CEDAW Committee for the 55th Session, 2009, p. 17,
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/EGY/INT_CEDAWA_NGO_EGY_45_8670_E.pdf ; Nathalie Bernard-Maugiron and Baudouin Dupret,
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على الرغم من الضمانات الدستورية
بالمساواة ،فقد أسست القوانين المصرية
المدونة وغير المدونة ،المتعلقة باألحوال
الشخصية للمسلمين ،إلطار للعالقة الزوجية
يقوم على "تبادلية" الحقوق و"تكاملها" (في
مقابل "التساوي" في الحقوق) بين الزوجين،
بحيث يأتوقع من الزوجة الطاعة ،في مقابل
إنفاق الزوج عليها وحمايته لها 15.وعلى ذلك:
● تنص المادة  1من القانون رقم  43لسنة
 ،1941على أن الزوجة تجب لها النفقة
على زوجها حتى لو كانت موسرة أو
مختلفة معه في الدين .ونصت المادة
نفسها كذلك على أن النفقة ال تجب
للزوجة إذا )1( :امتنعت مختارة عن
تسليم نفسها دون حق ،أو ( )4خرجت
دون إذن زوجها ،أو ( )5خرجت للعمل
16
دون موافقة زوجها.

بشيء من هذا.
● وفقًا للشريعة اإلسالمية
والقانون المصري ،فإن
مكلف باإلنفاق
الرجل
أ
على زوجته ،طوال
استمرار الزوجية وهي
غير مكلفة بذلك ،حتى لو
كانت عاملة أو لها دخل
كبيرا.
مهما كان
ً
● عند الطالق ،يكون
الرجل مكلفًا ،بأن يؤدي
إلى المرأة باقي المهر
(مؤخر الصداق) ،ونفقة
متعة ت أحدد وفقًا لطول مدة
الزواج ،ويدفع لها نفقة
لمدة عام .وهذا تكليف
على الرجل وال يقابله
تكليف موازي على
المرأة.

● نصت المادة  11مكرر ،ثانيًا من
المرسوم بقانون رقم  43لسنة ،1949
على أنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة
الزوج دون وجه حق ،توقفت نفقة
17
الزوجة من تاريخ االمتناع.

وأكدت الحكومة المصرية،
أنها ال ترغب في رفع
تحفظاتها على المادة  ،11من
سيداو ،حيث أن ذلك
"سينتقص من حقوق المرأة
في الشريعة اإلسالمية
والقانون المصري ،ألن

الزواج والعالقات األسرية لألقليات غير
المسلمة من المصريين (أي المصريين
المسيحيين واليهود) ،تنظمها تشريعات أحوالهم
الشخصية ،وذلك بموجب المادة  5من
الدستور 18،والتي تكرر نصها في المادة  5من

15

16
17
18

هذه النقطة.
● عدم وجود قضاة
متخصصين في
محاكم األسرة ،مما
يؤثر على فعالية
النظر في القضايا.
● حجم العمل المهول
وضخامة عدد
القضايا المؤجلة
لدى القضاة ،وهو
ما يؤدي إلى تأخر
الفصل في القضايا،
وذلك فضالً عن
ضعف البنية التحتية
المادية ،من قبيل
عدم مالءمة المباني
التي تقع فيها محاكم
األسرة ،حتى أنها
أصبحت تقارن بـ
"محطات القطار
وليس بمؤسسات
تضطلع بتنفيذ
العدالة المطلقة".
● قد يرجع عددأ من
التحديات التي
تواجهها محاكم

“Breaking Up the Family: Divorce in Egyptian Law and Practice”, (Hawwa, 6:1, 2008), pp. 10-14, https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00339503/document; Mulki
Al-Sharmani, “Recent Reforms in Personal Status Laws and Women’s Empowerment: Family Courts in Egypt”, 2008, p. 57, https://goo.gl/bp4MnO
Maha Muhammad Assad, “The Divinity of Personal Status Law in Egypt”, 2016, p. 23,
http://dar.aucegypt.edu/bitstream/handle/10526/4795/The%20Divinity%20Of%20Personal%20Status%20Law%20In%20Egypt.pdf?sequence=3
المادة  1من القانون رقم  43لسنة http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?action=ArabicLaw&ID=11 ،1941
المادة  11مكرر ثانيًا من القانون رقم  43لسنة http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?action=ArabicLaw&ID=11 ،1949
المادة  5من دستور مصر ()4112؛ https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014.pdf
2

القانون ،بإصدار القانون رقم  1لسنة .4111

الشريعة اإلسالمية والقانون
المصري يرتب حقوقًا للمرأة،
ويرفع عنها مسؤوليات يألزم
27
بها الرجل وحده".

الحد األدنى القانوني لسن الزواج لإلناث
والذكور هو  11سنة ،وذلك بموجب المادة

وضعت الحكومة المصرية
استراتيجية وطنية ،لمنع
زواج األطفال ،تستهدف من

19

األسرة المصرية،
إلى كون نظام
محاكم األسرة قد
أ أدخل في ،4112
دونما تدريب
مناسب للعاملين في
تلك المحاكم،
وكذلك ،بدون توفير
الموارد المالئمة.
بحسب معلومات مستقاة
من أرض الواقع ،فإن
محاولة التسوية التى
يقوم بها أخصائيوا
التسوية فى المحكمة -
والتي باتت اآلن جز ًءا
من العملية القانونية -
كثيرا ما ال ت أفلح كآلية
ً
بديلة (للتقاضى) ،لحل
نظرا لضعف
النزاع ً ،
آليات اإلنفاذ ،فضالً عن
إعادة إنتاج األفكار
المتعلقة بعدم المساواة
بين المرأة والرجل،
والموجودة بالفعل في
32
القوانين الموضوعة.

الحد األدنى لسن الزواج وتساوي الجنسين فيه

هل يوجد حد أدنى لسن الزواج؟ وهل هناك
19

27
32

يتم التأكد من الحد األدنى للسن،
بتقديم شهادة ميالد ،أو شهادة تسنين

بحسب تقرير وضع
األطفال في العالم لسنة
 ،4111الذي أصدرته

المادة  5من القانون بإصدار القانون رقم  1لسنة ،4111
/https://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/downloadقانون41%رقم41%411%لسنه41%414111%باصدار41%قانون41%تنظيم41%بعض41%اوضاع41%واجراءاتpdf; Nathalie Bernard-.41%
Maugiron, “Personal Status Laws in Egypt: FAQ”, (Promotion of Women’s Rights GTZ, Egypt, 2010), p. 25, http://www.gender-in-germandevelopment.net/custom/images/contentBilderGalerie/bilderGalerie1000507/GTZ-BMZ-NWRO-IRD-Personal-status-laws-in-egypt-2010-EN.pdf
Egypt State party report, U.N. Doc. CEDAW/C/EGY/ (2008), p. 76, http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
تم الحصول على المعلومات من مصدر مهنى متخصص فى قوانين األحوال الشخصية المصرية  ،أبريل/نيسان 4111
3

استثناءات من الحد األدنى لسن الزواج (كأن
يكون الحد األدنى  11سنة ً
مثال ،واستنثناءات
تنزل به إلى  11سنة)؟ هل يوجد حد أدنى مطلق
لسن الزواج بال استثناءات؟ هل هناك مساواة في
الحد األدنى لسن الزواج؟ هل يتساوى الحد
األدنى لسن الزواج مع سن الرشد القانوني؟ هل
توجد إجراءات للتحقق من بلوغ الحد األدنى لسن
الزواج ،يتم اتباعها قبل إبرام عقد الزواج؟
مواد سيداو ذات الصلة
المادة )4(11
الفقرات  ،59-51والتوصية العامة رقم 41

33
34

35

36
37
38

خاللها ،تقليص الزواج
المبكر بنسبة  %31خالل
35
خمس سنوات.

 51مكرر من قانون األحوال المدنية.
تحظأر المادة  ،51تسجيل زواج األنثى أو
الذكر الذي لم يبلغ  11سنة ،وت ألزم الراغبين
في الزواج ،بإجراء كشف طبي للتأكد من
الخلو من األمراض التي قد تؤثر على حياة
الزوجين ،أو صحة أي منهما أو صحة
أوالدهما في المستقبل .ويعاقب من يسجل
الزواج على خالف أحكام المادة  51مكرر.
الحد األدنى لسن الزواج ،أقل من الحد األدنى
لسن الرشد ،حيث نصت المادة  22من القانون
المدني ،على أن سن الرشد للذكور واإلناث هو
34
 41سنة.
33

طبية قبل توثيق الزواج.

36

اليونيسيف ،فإن %11
من المتزوجات ،الالتي
تتراوح أعمارهن بين
 42-41سنة ،تزوجن
للمرة األولى في سن
 11سنة ،و %4في
37
سن  13سنة.
وفقًا لبيانات الزواج
حول العالم لسنة
 ،4113التي نشرتها
األمم المتحدة ،فقد
انخفض متوسط السن
عند الزواج األول بين
اإلناث في مصر من
 44.1سنة في 4111
إلى  44.1في ،4112
وبين الرجال من 41.1
إلى  41.3خالل الفترة
38
نفسها.
بحسب منظمة "فتيات
ال عرائس" ،ومعلومات
مستقاة من أرض
الواقع ،فهناك ارتباط
وثيق بين زواج األطفال
في مصر ،وبين
التحديات اإلقتصادية و
الفقر ،وكذلك بعض
القيم الثقافية "المتجذرة"

المادة  51مكرر من قانون األحوال المدنية (https://www.unodc.org/res/cld/document/egy/2002/egypt_child_act_english_html/Egypt_Child_Act_English.pdf ،)1992
المادة  22من القانون المدني ( http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=205494 ،)1921؛ بحسب تقرير إعالمي فقد وافق مجلس الوزراء المصري على تعديل مقترح بخفض سن الرشد من  41إلى  11سنة.
 .http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/120441/Egypt/Politics-/Egyptian-cabinet-approves-amendment-to-lower-age-o.aspxولكن المادة  22من القانون المدني لم يتم تعديلها
حتى اآلن.
National Population Council, “Strategic Plan for the Reduction of Early Marriages (2015-2020)”, https://goo.gl/zioiPH; Girls Not Brides, “Egypt”, Child marriages around
the world, http://www.girlsnotbrides.org/child-marriage/egypt/
Information obtained from the Egyptian advocate, February 2017.
UNICEF, “The State of the World’s Children 2016”, Table 9, pp. 150 -153, https://www.unicef.org/publications/files/UNICEF_SOWC_2016.pdf
United Nations Population Division, “World Marriage Data 2015”, https://esa.un.org/ffps/Index.html#/maritalStatusData
1

من قبيل )1( :رسوخ
المعايير األبوية المتعلقة
بجنوسة المرأة ،و()4
األعراف االجتماعية
التي ترى أن الفتاة يجب
أن تتزوج بمجرد
39
بلوغها.
وفق تقارير للمجتمع
المدني ووسائل
اإلعالم ،فقد تم التقدم
بمشروع قانون ،يتيح
خفض الحد األدنى لسن
الزواج من  11إلى 15
سنة ،في ظل
تصريحات لفقهاء
مسلمين محافظين،
تذهب إلى القبول بزواج
الفتاة في سن التاسعة.
غير أن التعبئة التي قام
بها المجلس القومي
للمرأة وكيانات أخرى،
حالت دون مضي هذا
ً 40
المقترح قأدأما.
موافقة المرأة على الزواج

هل ي أعتبر الزواج صحي ًحا بدون موافقة المرأة؟
هل ي أحظر إجبار المرأة على الزواج؟ هل توجد
صيغة رسمية (مطبوعة) لعقد الزواج؟ إذا كانت
39

40

41

47

أكدت الحكومة المصرية ،في
تقريرها الذي رفعته إلى لجنة
سيداو سنة  ،4111أن
"الزواج من العقود الرضائية
في مصر ،والتي يستوجب

تجب موافقة العروس التي بلغت سن الرشد
على زواجها ،وبالتالي فزواج اإلجبار محظور
على اإلناث ،الالتي تخطت أعمارهن 11
41
سنة.

يأشترط لعقد القران ،وجود شاهدين
من الذكور (أو رجل وامرأتين)،
ليشهدا على أن الزواج تم بموافقة
47
الزوج والزوجة.
هناك صيغة رسمية لعقد الزواج.

أشارت مصادر مختلفة،
إلى أن الزواج القسري
للصغيرات في مصر
يمثل شاغالً جديًا:
● بحسب تقرير

تم الحصول على المعلومات من مصدر مهنى متخصص فى قوانين األحوال الشخصية المصرية  ،أبريل/شباط Child marriages around the world, http://www.girlsnotbrides.org/child- 4111
marriage/egypt/
Girls Not Brides, “Egypt”, Child marriages around the world, http://www.girlsnotbrides.org/child-marriage/egypt/; Equality Now, “Egypt: Stop the lowering of the minimum
age of marriage for girls in Egypt”, http://www.equalitynow.org/action-alerts/egypt-stop-lowering-minimum-age-marriage-girls-egypt;Tracy McVeigh, “How Egypt’s radical
rulers crush the lives and hopes of women”, The Guardian, 30 March 2013, https://www.theguardian.com/world/2013/mar/31/egypt-cairo-women-rights-revolution
بحسب معلومات تم الحصول عليها من مصدر مهنى متخصص فى قوانين األحوال الشخصية المصرية (أبريل/نيسان  ،)4111فإن االحد األدنى القانوني لسن الزواج عادة ً ما يعامل معاملة سن الرشد ،وبالتالي ،ففي الممارسة القانونية ،ال
يمكن للولي أن يجبر المرأة التي تخطت  11سنة ،حتى ولو لم تكن قد بلغت  41سنة ،على الزواج.
UNESCO, “Chapter 5: The Personal Status Laws”, para. 1.3, http://www.unesco.org/webworld/peace_library/EGYPT/WOMEN/105.HTM
1

اإلتجار باألشخاص
 الذي4111 لعام
أصدرته وزارة
الخارجية
 فإن،األمريكية
"أفرادًا من الخليج
 بما في،الفارسي
ذلك المملكة العربية
، السعودية
واإلمارات العربية
 والكويت،المتحدة
يشترون نسا ًء
وفتيات مصريات
"للزواج "المؤقت
أو "الصيفي" أو
 بغرض،""السياحي
ممارسة تجارة

وقد تم إصدار صيغة رسمية جديدة
 أضيف،4111 لعقد الزواج سنة
، قس أم فارغ في نهاية العقد،إليها
ليضع فيه الزوجان أية بنود
 يرغب أي منهما في،خاصة
 فيما يتعلق بحقوق كل،إضافتها
48
.منهما ومسؤولياته
تسجيل زواج المسلمين يجب أن
49
.يضطلع به المأذون
على الرغم من أن الزواج العرفي
 فمن األهمية،غير محظور
 أن يتم تسجيل الزواج،القصوى
رسميًا؛ وذلك أن المرأة المتزوجة
 محرومة من المطالبة،عرفيًا
 التي تتاح لها،ببعض الحقوق
ًعندما يكون زواجها مسجال
 مثل الحق في الحصول،رسميًا
ً هذا فضال50.على نفقة من الزوج

القانون أن تتم بالرضا الحر
45
".والكامل للطرفين
وقد أعادت الحكومة
 التأكيد على هذا،المصرية
الموقف في تقريرها الذي
رفعته إلى لجنة سيداو في
 حيث ذكرت أن،4111
"للمرأة الحق في قبول أو
 وال يمكن عقد.رفض الزواج
 وإذا تم،الزواج إال برضاها
 يأعتبر،عقده بدون رضاها
ً
باطال ويأفسخ العقد
46
".بالمحكمة

 حيال اشتراط،صمت القانون المصري المدون
موافقة األنثى على زواجها؛ وبالتالي يتم تطبيق
 والتي تقضي بأن المرأة،أحكام المذهب الحنفي
،البالغة الرشيدة لها أن تعقد زواجها بنفسها
 بينما ي أزوج األب إبنته،ويجب أن توافق عليه
 وله أن، دون اشتراط موافقتها،القاصر
42
.يأجبرها
 لسنة1  من القانون رقم11 نصت المادة
، على تسجيل الزواج، ضمنيًا،4111
 قبول، بوجه عام على المحكمة،وحظرت
 ما لم يكن،الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج
الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية وأنكره أحد
43
.الطرفين
 الزواج غير،ال يحظأر القانون المصري
 ولكنه يجعلهما في مرتبة،المسجل أو العرفي
44
.أدنى من الزواج الموثق رسميًا

، فما هي بنودها بوجه عام،هذه الصيغة موجودة
وهل تشتمل على بنود معينة تستحق اإلشارة إليها
باعتبارها تعزز حقوق المرأة أو تضعفها؟ هل
يوجب القانون تسجيل الزواج؟
مواد سيداو ذات الصلة
)) (ب1( 11 المادة
41  والتوصية العامة رقم،11-13 الفقرتان
 والتوصية العامة،52-55 و،41-43 الفقرات
49 رقم

Pascale Fournier et al, “En-gender-ing Legal Reforms: Islamic Law in Africa and East Asia”, (Amsterdam Law Forum, 3:2, 2011), p. 122,
http://amsterdamlawforum.org/article/viewFile/213/405
،4111  لسنة1  من القانون رقم11 المادة
pdf; Nathalie Bernard-.41%واجراءات41%اوضاع41%بعض41%تنظيم41%قانون41%باصدار41%414111%لسنه41%411%رقم41%قانون/https://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/download
Maugiron and Baudouin Dupret, “From Jihan to Susanne: Twenty Years of Personal Status Law in Egypt”, ( Recht van de Islam, 19, 2002), p. 12,
http://www.verenigingrimo.nl/wp/wp-content/uploads/recht19_dupret.pdf
Nathalie Bernard-Maugiron, “Personal Status Laws in Egypt: FAQ”, (Promotion of Women’s Rights GTZ, Egypt, 2010), p. 17, http://www.gender-in-germandevelopment.net/custom/images/contentBilderGalerie/bilderGalerie1000507/GTZ-BMZ-NWRO-IRD-Personal-status-laws-in-egypt-2010-EN.pdf
Egypt State party report, U.N. Doc. CEDAW/C/EGY/4-5 (2000), p. 86, http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
Egypt State party report, U.N. Doc. CEDAW/C/EGY/ (2008), p. 75, http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
Nathalie Bernard-Maugiron and Baudouin Dupret, “From Jihan to Susanne: Twenty Years of Personal Status Law in Egypt”, ( Recht van de Islam, 19, 2002), p. 15,
http://www.verenigingrimo.nl/wp/wp-content/uploads/recht19_dupret.pdf; Pascale Fournier et al, “En-gender-ing Legal Reforms: Islamic Law in Africa and East Asia”,
(Amsterdam Law Forum, 3:2, 2011), p. 122, http://amsterdamlawforum.org/article/viewFile/213/405; Mauritz Berger and Nadia Sonneveld, “Sharia and National Law in
Egypt”, in Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present, ed. Jan Michiel Otto (Leiden, The
Netherlands: Leiden University Press, 2010), pp. 74-75, https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/21170/file221087.pdf?sequence=1
Mauritz Berger and Nadia Sonneveld, “Sharia and National Law in Egypt”, in Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim
Countries in Past and Present, ed. Jan Michiel Otto (Leiden, The Netherlands: Leiden University Press, 2010), p. 74,
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/21170/file221087.pdf?sequence=1
Nathalie Bernard-Maugiron, “Personal Status Laws in Egypt: FAQ”, (Promotion of Women’s Rights GTZ, Egypt, 2010), p. 17, http://www.gender-in-germandevelopment.net/custom/images/contentBilderGalerie/bilderGalerie1000507/GTZ-BMZ-NWRO-IRD-Personal-status-laws-in-egypt-2010-EN.pdf
1

42

43

44

45
46
48

49

50

 بما في ذلك،الجنس
حاالت اإلتجار
 وكذلك،الجنسي
العمالة القسرية؛
وكثيرا ما يجري
ً
ترتيب ذلك على يد
،أهل الضحايا
وسماسرة الزواج
الذين يتربحون من
54
".الصفقة
● وفق تقارير
 هناك،إعالمية
،آالف الحاالت
ألسر تبيع فتياتها
 كل،الصغيرات
 للزواج من،عام
.أثرياء رغ ًما عنهن
ويأعتبر الفقر هو
السبب الرئيسي لهذه
 التي،الممارسة
تشيع أكثر في
55
.المناطق الريفية

 يحرم،عن أن الزواج العرفي
األبناء الذين يولدون من مثل تلك
 من الحصول على،الزيجات
 مثل الرعاية،الخدمات االجتماعية
 نظ ًرا الفتقارهم،الصحية والتعليم
 مثل شهادات،إلى الوثائق الرسمية
 على أن بعض اآلثار51.الميالد
 يمكن،السلبية للزواج العرفي
التخفيف من وطأتها باتباع
:اإلجراءات التالية
 من القانون رقم11 ● تتيح المادة
 قبول المحكمة،4111  لسنة1
دعاوى التطليق أو الفسخ في
 إذا كان الزواج،الزواج العرفي
52
ثابتًا كتابةً بأى صورة
 من قانون13 ● أتاحت المادة
 تسجيل ميالد،الطفل للمرأة
طفلها واستخراج شهادة ميالد
53
.له مدونا بها اسمها

Omnia Talal, “Living without a name: Paternity disputes in Egypt ruin thousands of lives”, Aswat Masriya, 1 December 2015,
http://en.aswatmasriya.com/news/details/260; VOA, “High-Profile Paternity Case Highlights Risks of Common-Law ‘Urfi’ Marriage in Egypt” VOA, 31 October 2009,
http://www.voanews.com/a/a-13-2006-06-07-voa19/325284.html
Article 17 of Law No. 1/2000,
pdf; Nathalie Bernard-.41%واجراءات41%اوضاع41%بعض41%تنظيم41%قانون41%باصدار41%414111%لسنه41%411%رقم41%قانون/https://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/download
Maugiron and Baudouin Dupret, “From Jihan to Susanne: Twenty Years of Personal Status Law in Egypt”, ( Recht van de Islam, 19, 2002), pp. 12-13,
http://www.verenigingrimo.nl/wp/wp-content/uploads/recht19_dupret.pdf
https://www.unodc.org/res/cld/document/egy/2002/egypt_child_act_english_html/Egypt_Child_Act_English.pdf )؛1991(  من قانون الطفل13 المادة
US Department of State, “Trafficking in Persons Report”, 2016, p. 160, https://www.state.gov/documents/organization/258876.pdf
Hassan Abdel Zaher, “Egyptian girls victims of forced marriages, The Arab Weekly, 27 August 2015, http://www.thearabweekly.com/?id=1763 ; Arwa Abu al-Yazid,
“The Shame of Child Marriage in Egypt”, 15 September 2014, https://www.alaraby.co.uk/english/features/2014/10/9/the-shame-of-child-marriage-in-egypt; Beca
Coleman, “The Story Behind Child Brides in Egypt”, Egyptian Streets, 23 July 2014, https://egyptianstreets.com/2014/07/23/the-story-behind-child-brides-in-egypt/
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51

52

53
54
55

ذهبت بحوث أكاديمية
 إلى،وتقارير إعالمية
شيوع الزواج العرفي
،في مصر بنسبة كبيرة
حيث يلجأ البعض إليه
: تشمل،ألسباب مختلفة
56

الهروب من
الفقر أو من
ارتفاع
تكاليف
الزواج
تمكين
الق أصر من
 أو،الزواج
الزوج من
إخفاء
زواجه
 عن،بأخرى
زوجته
.األولى
تمكين
األرملة من
الزواج مرة
 دون،أخرى
التنازل عن
 أو،معاشها
المطلقة من

●

●

●

Information provided by Egyptian advocate, February 2017; Silje Saliha Telum, “Why Urfi?”: An Examining Study of Urfi Marriage in Egypt and Its Casualties”, 2016,
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/52255/Telum.pdf?sequence=1; Nathalie Bernard-Maugiron and Baudouin Dupret, “From Jihan to Susanne: Twenty
Years of Personal Status Law in Egypt”, (Recht van de Islam, 19, 2002), pp. 12-13, http://www.verenigingrimo.nl/wp/wp-content/uploads/recht19_dupret.pdf; Omnia
Talal, “Living without a name: Paternity disputes in Egypt ruin thousands of lives”, Aswat Masriya, 1 December 2015, http://en.aswatmasriya.com/news/details/260;
Imogen Lambert and Nada Ramadan, “Who’s the daddy? Ezz, Zeina and Egypt’s Urfi marriages”, The New Arab, 2 July 2015,
https://www.alaraby.co.uk/english/blog/2015/7/2/whos-the-daddy-ezz- zeina-and-egypts-urfi-marriages; Dena Rashed, “Legally Yours,” Al-Ahram Weekly, 1-7 June
2006, http://weekly.ahram.org.eg/Archive/2006/797/fe1.htm
11

56

●

الزواج مرة
أخرى ،دون
أن تفقد
حضانة
األبناء أو
نفقتهم.
إضفاء
الشرعية
على العالقة
الجنسية
دون إبرام
عقد زواج
رسمي.

كشفت دراسة لمنظمة
بالن ) (Planالدولية
عن أن األم المصرية
العزباء ،تواجه
صعوبات في تسجيل
ميالد أبنائها بسبب:
● افتقار األم
للوعي
بحقها في
تسجيل
أبنائها،
وينسحب
ذلك حتى
على
الموظفين
الحكوميين.
● الخزي
والوصمة
االجتماعية.

11

57

أشارت تقارير للمجتمع
 إلى،المدني واإلعالم
،إعداد مشروع قانون
يطالب بإجراء اختبار
الحمض النووي في
قضايا إثبات األبوة في
58
.4119
● للعروس التي
11 تخطى عمرها
 أن تتزوج،سنة
،بدون موافقة وليها
بيد أن الممارسة
االجتماعية تتوقع
 أن، وبشدة،منها
تطلب موافقة الولي
 أو،(مثل األب
 أو، أو األخ،الجد
) على. الخ،العم

 أن يضيفا إلى عقد،للزوجين
. أي شروط يريدونها،الزواج
فنحو ثلث الصيغة الرسمية
المطبوعة لعقد الزواج المصري
 يقوم.ت أركت فارغة لهذا الغرض
،المأذون بتسجيل تلك الشروط
بطلب العروسين قبل توقيع
 يمكن أن تشمل تلك.العقد
62
:الشروط

لكل لز

صمت القانون المصري حيال اشتراط موافقة
 يتم، وبالتالي.المرأة أو وليها على زواجها
 الذي ال يشترط،تطبيق أحكام المذهب الحنفي
موافقة الولي على زواج الرشيدة (التي بلغت
 ولكن يلزم موافقته على زواج،) سنة11
59
.) سنة11 القاصر (التي لم تبلغ
 يمكن للعروس أن،إذا عارض الولي الزواج
.تلجأ إلى المحكمة للحصول على إذن بالزواج
،ال يستطيع الولي االعتراض على الزواج
.استنادًا إلى مبلغ المهر أو التكافؤ االجتماعي
60

● تفويض الزوجة بالطالق بأن
.تكون العصمة بيدها دون قيود

ألزم قانون عأرف شعبيًا باسم قانون "الزواج
 األجنبي،"الموسمي" أو "الزواج السياحي
 تصغره،الذي يرغب في الزواج بمصرية

قدرة المرأة على إبرام عقد زواجها

هل تأشترط موافقة الولي لصحة عقد الزواج؟
 فهل يحق للمرأة،وإذا كانت موافقته مطلوبة
اختيار وليها؟ هل تستطيع المرأة اللجوء إلى
 لطلب، أو إلى هيئة أخرى مختصة،المحكمة
اإلذن بالزواج في حالة رفض وليها الموافقة على
زواجها؟ هل يحق للمرأة التفاوض حول حقوقها
 وهل يمكن تغيير تلك،الزواجية قبل الزواج
 فمن،الحقوق أثناء الزواج؟ إذا كان ذلك ممكنًا
الذي يحق له تغيير تلك الحقوق ووفق أية
ً  موافقة الطرفين مث:شروط
ال؟
مواد سيداو ذات الصلة

Plan International, “Mother to Child: How Discrimination Prevents Women Registering the Birth of Their Child”, 2012, p. 10,
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Children/BirthRegistration/PlanInternational2_birthRegistration.pdf
Nathalie Bernard-Maugiron, “Personal Status Laws in Egypt: FAQ”, (Promotion of Women’s Rights GTZ, Egypt, 2010), p. 9, http://www.gender-in-germandevelopment.net/custom/images/contentBilderGal erie/bilderGalerie1000507/GTZ-BMZ-NWRO-IRD-Personal-status-laws-in-egypt-2010-EN.pdf; Ahmed Hosni, “New
paternity law stipulating DNA testing proposed”, 13 April 2006, IRIN, http://www.irinnews.org/report/26290/egypt-new-paternity-law-stipulating-dna-testing-proposed
Information obtained from Egyptian advocate, April 2017; Dar al-Ifta al Misriyyah, “Can a woman get married without her (wali) guardian’s approval”, http://www.daralifta.org/Foreign/ViewFatwa.aspx?ID=6018; Women Living Under Muslim Laws, “Knowing Our Rights: Women, Family Laws and Customs in the Muslim World”,
(Nottingham, UK: The Russell Press, Third Edition, 2006), p. 67,
http://www.wluml.org/sites/wluml.org/files/import/english /pubs/pdf/knowing%20our%20rights/kor_2006_en.pdf
Women Living Under Muslim Laws, “Knowing Our Rights: Women, Family Laws and Customs in the Muslim World”, (Nottingham, UK: Th e Russell Press, Third Edition,
2006), p. 73, http://www.wluml.org/sites/wluml.org/files/import/english/pubs/pdf/knowing%20our%20rights/kor_2006_en.pdf; Human Rights Watch, “Divorced from
Justice: Women’s Unequal Access to Divorce in Egypt”, 2004, p. 17, https://www.hrw.org/reports/2004/egypt1204/egypt1204.pdf
Nathalie Bernard-Maugiron, “Personal Status Laws in Egypt: FAQ”, (Promotion of Women’s Rights GTZ, Egypt, 2010), p. 16, http://www.gender-in-germandevelopment.net/custom/images/contentBilderGalerie/bilderGalerie1000507/GTZ-BMZ-NWRO-IRD-Personal-status-laws-in-egypt-2010-EN.pdf
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57

58

59

60

62

المادتان ()1(11أ) ،و ()1(11ب)
الفقرتان  ،11-13والتوصية العامة رقم 41
الفقرة  ،52والتوصية العامة رقم 49

بخمس وعشرين سنة أو أكثر ،أن يدفع لها
مبلغًا محددًا حتي يأسمح له بزواجها .فقد صدر
قرار وزير العدل رقم  9411لسنة ،4113
الذي يألزم طالب الزواج األجنبي ،من طالبة
الزواج المصرية ،بتقديم شهادات استثمار ذات
عائد  %14.13كل ستة أشهر (المجموعة
ب) بمبلغ  31,111جنيه ،ومدتها 11
سنوات ،باسم طالبة الزواج المصرية إذا ما
جاوز فارق السن بينهما خمس وعشرين سنة.

● عدم السماح للزوج باتخاذ زوجة
أخرى ،بدون موافقة كتابية من
الزوجة ،وإذا تزوج بأخرى دون
هذه الموافقة الكتابية ،فللزوجة
أن تفسخ الزواج.
● استفادة الزوجة من بيت الزوجية
و/أو أموال الزوجية في حالة
الطالق أو الوفاة.

61

● أن يدفع الزوج مبلغًا من المال
مرة واحدة ،أو مبلغًا دوريًا
للزوجة إذا طلقها دون رضاها.
● السماح للزوجة بالعمل و/أو
مواصلة التعليم.
● حق األم في اختيار مدارس
األبناء.
● حق األم في العيش مع أبنائها في
البلد الذي تختاره إذا طألقت.

61

63

64

زواجها.
● للمرأة أن تضع في
عقد زواجها ما تراه
من شروط ،ولكن
ال توجد ،حاليًا ،آليةً
واضحة ،إلنفاذ
شروط عقد الزواج
وما يترتب عليها.
ومما يعوق إمكانية
التوصل إلى فهم
واضح لهذه
المسألة ،عدم وجود
بيانات كافية متاحة
للعامة ،حول قضايا
تم الفصل فيها على
أساس خرق أحد
شروط عقد
64
الزواج.
63

وفق تقارير إعالمية،
يعود قانون "الزواج
الموسمي" أو "الزواج
السياحي" إلى سنة
 ،1911حيث كان
القانون يحظر ،في
األصل ،زواج الرجل
األجنبي من مصرية

Women Living Under Muslim Laws, “Knowing Our Rights: Women, Family Laws and Customs in the Muslim World”, (Nottingham, UK: The Russell Press, Third Edition,
2006), p. 73, http://www.wluml.org/sites/wluml.org/files/import/english/pubs/pdf/knowing%20our%20rights/kor_2006_en.pdf; Human Rights Watch, “Divorced from
Justice: Women’s Unequal Access to Divorce in Egypt”, 2004, p. 17, https://www.hrw.org/reports/2004/egypt1204/egypt1204.pdf
معلومات تم الحصول عليها من مصدر مهنى متخصص فى قوانين األحوال الشخصية المصرية ،أبريل/شباط on Women’s Status: An Examination of Marriage Laws in Egypt, South Africa and 4111
the United States”, (Hastings Women’s Law Journal, 17:1, 2006), p. 70, http://repository.uchastings.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1214&context=hwlj; Women Living
Under Muslim Laws, “Knowing Our Rights: Women, Family Laws and Customs in the Muslim World”, (Nottingham, UK: The Russell Press, Third Edition, 2006), p. 73,
http://www.wluml.org/sites/wluml.org/files/import/english/pubs/pdf/knowing%20our%20rights/kor_2006_en.pdf; Human Rights Watch, “Divorced from Justice: Women’s
Unequal Access to Divorce in Egypt”, 2004, p. 17, https://www.hrw.org/reports/2004/egypt1204/egypt1204.pdf
معلومات تم الحصول عليها من مصدر مهنى متخصص فى قوانين األحوال الشخصية المصرية ،أبريل/شباط 4111
15

تصغره بخمسة
وعشرين سنة أو أكثر،
إال في ظروف
استثنائية .ولكن نتيجة
لضغوط المجموعات
اإلسالمية المحافظة ،تم
تعديل القانون سنة
 ،1995ليسمح بهذا
الزواج بشرط أن يودع
الرجل األجنبي
للمصرية في حسابها
 43,111جنيه مصري
ليأسمح له بالزواج منها.
وقد تم رفع المبلغ إلى
 21,111جنيه في
 ،4112ثم إلى
 31,111في .4113
65

عندما بدأ العمل
بالصيغة الرسمية لعقد
الزواج في سنة
 ،4111عارضته
مجموعات إسالمية
محافظة على أساس ما
يلي )1( :بوجه عام،
تضمين شروط في عقد
الزواج يمكن أن يتسبب
في ضرر ،ألنه قد
يؤدي إلى عدم الثقة بين
الزوجين ويثبط رغبة
الشابات والشبان في
الزواج ،و( )4على

65

Leila Fadel, “Does Egypt’s Law Protect ‘Short-Term Brides’ or Formalize Trafficking?”, NPR, 1 February 2016,
http://www.npr.org/sections/parallels/2016/02/01/463708687/does-egypts-law-protect-short-term-brides-or-formalize-trafficking; Sonia Farid, “Does Egypt’s new tourist
marriage law really ‘protect’ women?’, Al Arabiya English, 18 January 2016, https://english.alarabiya.net/en/perspective/analysis/2016/01/18/Does-Egypt-s-new-touristmarriage-law-really-protect-women-.html
12

 تضمين،وجه التحديد
ً العقد شرو
طا تقيد حق
 في اتخاذ زوجة،الزوج
أخرى أو تتيح للزوجة
السفر دون إذن الزوج
"يأحرم الحالل ويحلل
66
."الحرام
،بحسب وفق بحوث أكاديمية
يبدو أن المرأة
 ت أحجم،المصرية
 عن ممارسة،عمليًا
حقها في وضع
شروط في عقد
 بسبب،زواجها
.الوصمة االجتماعية
67

كشف المسح السكاني
الصحي لمصر في
%5  عن أن،4112
من الزيجات في مصر
.زيجات تعددية
، كذلك،وتوصل المسح
74
:إلى أن

للمرأة أن تشترط في عقد زواجها
 فإذا73.أال يتزوج عليها الزوج
،أخل الزوج بهذا الشرط من العقد
فللمرأة أن تطلب التطليق من
.المحكمة

،للرجل المسلم أن يتزوج حتى أربع زوجات
، ال يطالب القانون الرجل.في وقت واحد
بالحصول على إذن المحكمة أو زوجته الحالية
 يتولى.(أو زوجاته) ليتزوج بزوجة جديدة
 بالزواج،المأذون إعالم الزوجة أو الزوجات
68
.الجديد بعد عقده
 من المرسوم بقانون، مكرر11 تقضي المادة

تعدد الزوجات

هل يح أظر القانون تعدد الزوجات أو يفرض
شرو ًطا صارمة عليه؟ هل ي أشترط الحصول على
إذن من المحكمة للزواج بأخرى؟ هل ي أشترط
الحصول على موافقة الزوجة الحالية للزواج
بأخرى؟ هل يجب إعالم الزوجة الحالية باتخاذ

Mulki Al-Sharmani, “Recent Reforms in Personal Status Laws and Women’s Empowerment: Family Courts in Egypt”, 2008, p. 9, https://goo.gl/bp4MnO
Mauritz Berger and Nadia Sonneveld, “Sharia and National Law in Egypt”, in Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim
Countries in Past and Present, ed. Jan Michiel Otto (Leiden, The Netherlands: Leiden University Press, 2010), p. 76,
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/21170/file221087.pdf?sequence=1; Jasmine Moussa, ”The Reform of Shari’a-derived Divorce Legislation in
Egypt: International Standards and the Cultural Debate”, p. 13, 2005,
https://www.nottingham.ac.uk/hrlc/documents/publications/hrlcommentary2005/divorcelegislationegypt.pdf
Nathalie Bernard-Maugiron, “Personal Status Laws in Egypt: FAQ”, (Promotion of Women’s Rights GTZ, Egypt, 2010), pp. 9, 19, http://www.gender-in-germandevelopment.net/custom/images/contentBilderGalerie/bilderGalerie1000507/GTZ-BMZ-NWRO-IRD-Personal-status-laws-in-egypt-2010-EN.pdf
Nathalie Bernard-Maugiron, “Personal Status Laws in Egypt: FAQ”, (Promotion of Women’s Rights GTZ, Egypt, 2010), p. 16, http://www.gender-in-germandevelopment.net/custom/images/contentBilderGalerie/bilderGal erie1000507/GTZ-BMZ-NWRO-IRD-Personal-status-laws-in-egypt-2010-EN.pdf
Egyptian Ministry of Health and Population, El-Zanaty and Associates and the DHS Program, “Egypt Demographic and Health Survey 2014”, Table 7.2, p. 91,
https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR302/FR302.pdf
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66
67

68

73

74

الزوج زوجة أخرى؟ هل الزواج المؤقت ،مثل
زواج المسيار ،معترف به؟ هل يجب تسجيل عقد
الزواج عند تعدد الزوجات؟ هل يحق للمرأة أن
تشترط في عقد زواجها عدم اقتران زوجها
بزوجة أخرى في المستقبل؟
مواد سيداو ذات الصلة
الفقرة  ،12والتوصية العامة رقم 41
الفقرة  ،52والتوصية العامة رقم 49

● ال أمسنات أكثر ميالً
من الشابات لقبول
زوجة أخرى .فعلى
سبيل المثال،
أفصحت  %2ممن
تتراوح أعمارهن
بين  29-23سنة
عن أنهن ضرائر،
مقارنةً بـ  %1ممن
تراوحت أعمارهن
بين  42-41سنة.

رقم  43لسنة  ،1949بأن الزوج عليه أن يأقر
في وثيقة الزواج بحالته االجتماعية ،فإذا كان
متزو ًجا فعليه أن يبين في اإلقرار ،اسم الزوجة
أو الزوجات الالتي في عصمته ومحال
إقامتهن ،وعلى ال أموثق (المأذون) ،إخطارهن
بالزواج الجديد ،بكتاب محل مقرون بعلم
69
الوصول.
تعاقب المادة  45مكرر ،من المرسوم بقانون
رقم  43لسنة  ،1949الزوج بالحبس
والغرامة أو إحداهما ،إذا أدلى لل أموثق ببيانات
غير صحيحة ،عن حالته االجتماعية أو محال
إقامة زوجاته ،كما تعاقب المادة نفسها،
المأذون بالعقوبة ذاتها ،ويجوز أيضًا الحكم
بعزله أو وقفه عن العمل ،إذا أخل بااللتزام
بإخطار الزوجة أو الزوجات ،بالزواج الجديد
70
كما يقضي بذلك القانون.

● الريفيات أكثر ميالً،
بنسبة ضئيلة ،للقبول
بأن يكن ضرائر من
الحضريات (%5
مقابل .)%4

أتاحت المادة  11مكرر من المرسوم بقانون
71
رقم  43لسنة  1949كذلك:

● من يعشن في أ أسر
فقيرة ،أكثر ميالً
ممن يعشن في أسر
ثرية ،للقبول بأن
يكن ضرائر .فعلى
سبيل المثال،
أفصحت  %2ممن
ينتمين إلى الشريحة
األدنى من الثروة،

● للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن
تطلب الطالق منه إذا لحقها ضرر مادي
أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين
أمثالها ولو لم تكن قد اشترطت عليه في
العقد أال يتزوج عليها.
● للزوجة الجديدة التي لم تعلم أن زوجها
69

70

71

المادة  11مكرر من المرسوم بقانون رقم  43لسنة http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?action=ArabicLaw&ID=11; Nathalie Bernard-Maugiron, “Personal Status ،1949
Laws in Egypt: FAQ”, (Promotion of Women’s Rights GTZ, Egypt, 2010), p. 19, http://www.gender-in-germandevelopment.net/custom/images/contentBilderGalerie/bilderGalerie1000507/GTZ-BMZ-NWRO-IRD-Personal-status-laws-in-egypt-2010-EN.pdf
المادة  45مكرر من المرسوم بقانون رقم  43لسنة http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?action=ArabicLaw&ID=11; Nathalie Bernard-Maugiron, “Personal Status ،1949
Laws in Egypt: FAQ”, (Promotion of Women’s Rights GTZ, Egypt, 2010), pp. 19-20, http://www.gender-in-germandevelopment.net/custom/images/contentBilderGalerie/bilderGalerie1000507/GTZ-BMZ-NWRO-IRD-Personal-status-laws-in-egypt-2010-EN.pdf
المادة  11مكرر من المرسوم بقانون رقم  43لسنة http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?action=ArabicLaw&ID=11; Nathalie Bernard-Maugiron, “Personal Status ،1949
Laws in Egypt: FAQ”, (Promotion of Women’s Rights GTZ, Egypt, 2010), p. 19, http://www.gender-in-germandevelopment.net/custom/images/contentBilderGalerie/bilderGalerie1000507/GTZ-BMZ-NWRO-IRD-Personal-status-laws-in-egypt-2010-EN.pdf
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عن أنهن ضرائر،
مقارنةً بـ  %4ممن
يعشن في أسر تنتمي
إلى الشريحة
األعلى.

متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج أن
تطلب التطليق.
صمت القانون المصري المدون حيال منع
الزواج المؤقت أو إباحته .غير أن دار اإلفتاء
المصرية أصدرت فتوتين أباحتا زواج المسيار
بوصفه زوا ًجا شرعيًا شريطة أن تتوافر فيه
"مقومات وشروط عقد النكاح ولم يكن هناك
حائل يحول دون الزواج ".باإلضافة إلى ذلك،
فإن أن موافقة المرأة على التنازل عن حقها في
المبيت و/أو النفقة "غير ملزم بما أن للمرأة أن
تطلب حقها في المبيت والنفقة متى شاءت،
72
وعلى الزوج أن يلبي طلبها".

● من حصلن على حظ
أقل من التعليم ،أكثر
ميالً للقبول بأن يكن
ضرائر ،مقارنةً بمن
حصلن على تعليم
أعلى .فعلى سبيل
المثال ،أفصحت
 %3من
المتزوجات ،ممن لم
يحصلن على أي
قدر من التعليم عن
أنهن ضرائر،
مقارنةً بـ  %4ممن
حصلن على تعليم
ثانوي أو عال.
كانت هناك محاولة ،من
خالل صدور القانون
رقم  22لسنة ،1919
لمنح الزوجة التي تزوج
عليها زوجها دون
موافقتها المسبقة ،الحق
في الطالق تلقائيًا بحكم
من المحكمة ،إذا طلبته
خالل عام من تاريخ
معرفتها بزواج زوجها
بأخرى .غير أن العديد

72

Dar al-Ifta al Misriyyah, “Is the Misyar marriage legal?”, http://www.dar-alifta.org/Foreign/ViewFatwa.aspx?ID=6619&text=misyar; Dar al-Ifta al Misriyyah, “Is Misyar
marriage allowed in Islam?”, http://www.dar-alifta.org/Foreign/ViewFatwa.aspx?ID=6067&text=misyar
11

من قضاة األحوال
الشخصية تحدوا القانون
بإحالته إلى المحكمة
الدستورية العليا للفصل
في مدى دستوريته.
وفي سنة ،1913
قضت المحكمة
الدستورية العليا بعدم
دستورية القانون رقم
 22لسنة  ،1919وفي
السنة نفسها وافق
البرلمان على القانون
رقم  111لسنة
 ،1913والذي جعل
حق المرأة في الطالق
من زوجها بعد زواجه
بأخرى ،متوقفًا على
إثبات الضرر الناتج من
الزيجة الجديدة  ،بدالً
75
من أن يكون تلقائيًا.
حق التطليق

هل يتساوى الرجل والمرأة في حق التطليق؟ هل
يستطيع الزوج تطليق زوجته بدون سبب ،ودون
أن يضطر إلى اللجوء للمحكمة؟ ما هي األشكال
الرئيسية للطالق؟ هل تتطلب ممارسة أي شكل
من أشكال الطالق اللجوء إلى المحكمة؟ هل
تتساوى أسباب الطالق بالنسبة لكل من الزوج
والزوجة؟ هل الطالق بإرادة منفردة محظور؟
75

103

يشتمل القانون المصري على ثالث آليات
مختلفة للطالق )1( :الطالق بإرادة منفردة من
جانب الزوج ،و( )4الطالق على اإلبراء،
بالتفاوض بعيدًا عن المحكمة ،و( )5الطالق

تعتبر القضية رقم ،4121
محكمة األسرة بعين شمس،
بتاريخ  41مايو/أيار ،4114
نموذ ًجا لصيغة الطالق التي
يحكم بها قضاة محاكم األسرة
في مصر ،حيث جاءت فحواها:
"يأعتبر الطالق نافذًا بمجرد
نطق الزوج به ،وفقًا لكل
المذاهب الفقهية ،وكذلك أقوال

أكدت الحكومة المصرية في
تقريرها الذي رفعته إلى لجنة
سيداو في  ،4111أن "للمرأة
حق الطالق (الخلع) ،في حالة
عدم قدرتها على إثبات
الضرر ،نظير رد المهر أو
أي عقار أو أمالك كان قد
وهبها لها بصفتها زوجته
أثناء الزواج ،أما إذا كان في

من األهمية بمكان أن يتم توثيق
الطالق رسميًا .فالمادة  41من
القانون رقم  1لسنة ،4111
تقضي بأن الطالق ال يأعتد في إثباته
عند إنكار أحد الطرفين ،إال
باإلشهاد والتوثيق ،وهو ما يعني
ضمنيًا وجوب تسجيل أي طالق

بحسب تقارير للمجتمع
المدني واإلعالم،
وكذلك بحوث أكاديمية:
103

● أظهر اإلحصاء
الذي نشره الجهاز
المركزي للتعبة
العامة واإلحصاء

Maha Muhammad Assad, The Divinity of Personal Status Law in Egypt (2016), p. 34,
http://dar.aucegypt.edu/bitstream/handle/10526/4795/The%20Divinity%20Of%20Personal%20Status%20Law%20In%20Egypt.pdf?sequence=3 ; Nathalie BernardMaugiron and Baudouin Dupret, “From Jihan to Susanne: Twenty Years of Personal Status Law in Egypt”, ( Recht van de Islam, 19, 2002), pp. 4-5, 7-9,
http://www.verenigingrimo.nl/wp/wp-content/uploads/recht19_dupret.pdf
Rahma Diia, “Divorces up by 10.8 percent in 2015 – official statistics agency”, Aswat Masriya, 5 July 2016, http://en.aswatmasriya.com/news/details/17277; Monika
Lindbekk, “Inscribing Islamic Shari’a in Egyptian Divorce Law”, (Oslo Law Review, Issue 2, 2016), p. 119,
https://journals.uio.no/index.php/oslawreview/article/view/4081/3561
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محظورا ،فما
وإن لم يكن الطالق بإرادة منفردة
ً
هي إجراءاته ،أي هل ي أشترط حضور الزوجة
التي سيتم تطليقها ،وهل ي أشترط وجود شهود،
وهل يتعين على الزوج الراغب في التطليق
اللجوء إلى المحكمة ،وهل يتم إعالم الزوجة
المطلقة بطالقها؟ هل يمكن تفويض الزوجة
بالحق في تطليق نفسها؟ وإذا كان ذلك ممكنًا،
فهل هو ممكن بحكم القانون أم من خالل عقد
الزواج؟ هل يوجب القانون تسجيل الطالق؟
مواد سيداو ذات الصلة
المادة ( )1( 11ج)
الفقرتان  ،11-11والتوصية العامة رقم 41
الفقرات  ،21-59 ،52والتوصية العامة رقم
49

76

77

78

79

92

93

99
100

101

بحكم المحكمة .ويمكن كذلك فسخ الزواج.
للزوج أن يطلق زوجته دون قيود كبيرة.
غير أن المادة  3مكرر ،من المرسوم بقانون
رقم  43لسنة  ،1949نصت على أن المطلق
يجب أن يوثق إشهاد طالقه ،لدى الموثق
المختص (المأذون) ،خالل  51يو ًما من إيقاع
الطالق .فإذا لم تحضر الزوجة توثيق الطالق،
فعلى الموثق إعالن الطالق لشخصها على يد
78
محضر.
عدم توثيق الطالق ال يلغيه .ولكن المادة 45
مكرر من المرسوم بقانون رقم  43لسنة
 ،1949تعاقب المطلق بالحبس والغرامة أو
أحداهما ،إذا لم يسجل الطالق .ويعاقب
المأذون كذلك ،بموجب المادة نفسها (45
مكرر) ،بالعقوبات ذاتها و/أو يعزل من
وظيفته ،إذا لم يأخطر الزوجة المعنية
79
بالطالق.
76

77

الصحابة .وليس لتسجيل الطالق
وسبل إخطار الزوجة بوقوعه،
أي أثر على حق الطالق الذي
92
منحه الله إلى الرجل فقط".
بحسب الحكم رقم  254لمحكمة
االستئناف سنة  ،1912فإن
"تعريف الضرر ،يشمل سوء
معاملة الزوج للزوجة ،سواء
قوالً أو فعالً ،بشكل منتظم،
على نحو ال يليق بامرأة مثلها".
93

عادةً ما يصعب على المرأة
المتزوجة عرفيًا أن تثبت في
المحكمة ما يلي:
● قيام الزواج العرفي نظ ًرا
إلى )1( :االفتقار إلى

مقدورها إثبات الضرر ،فلها
كل الحقوق المنصوص عليها
99
كاملة حسب القانون".

رسميًا.
من المهم ،كذلك ،أن يأنص في عقد
الزواج ،على أن للمرأة أن تستخدم
حقها في التطليق (العصمة) " متى
شاءت وألي عدد من المرات"،
وإال كان للزوج أن يردها بعد
101
تطليق نفسها منه.
بوسع الزوجين فسخ الزواج
العرفي ،بأن يطلق الزوج زوجته
ويأدمرا أصلي عقد الزواج .وتأنصح
الزوجة ،في هذه الحالة ،بأن تطلب
من طليقها ،التوقيع على ورقة في
حضور شاهدين ،يعترف فيها
بتطليقه إياها .وذلك أن الزوج إذا
رفض تطليق زوجته ،وتدمير
أصلي عقد الزواج ،اعت أبرت
الزوجة على ذمته ،وبالتالي ال
100

في مصر سنة
 ،4113أن عدد
حاالت الطالق في
مصر ارتفع بنسبة
 %11.1ليصل
إلى 199,111
حالة في ،4113
مقارنةً بـ
 111,422حالة
في .4112
● كشف إحصاء
 ،4113كذلك ،عن
أن معظم حاالت
الطالق التي جرت
بقرار من المحكمة
كانت حاالت خلع،

Mauritz Berger and Nadia Sonneveld, “Sharia and National Law in Egypt”, in Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim
Countries in Past and Present, ed. Jan Michiel Otto (Leiden, The Netherlands: Leiden University Pr ess, 2010), p. 75,
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/21170/file221087.pdf?sequence=1; Jasmine Moussa, ”The Reform of Shari’a-derived Divorce Legislation in
Egypt: International Standards and the Cultural Debate”, pp. 11-18, 2005,
https://www.nottingham.ac.uk/hrlc/documents/publications/hrlcommentary2005/divorcelegislationegypt.pdf
المواد  2-1من المرسوم بقانون رقم  43لسنة http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?action=ArabicLaw&ID=11; Monika Lindbekk, “Inscribing Islamic Shari’a in ،1949
Egyptian Divorce Law”, (Oslo Law Review, Issue 2, 2016), p. 119, https://journals.uio.no/index.php/oslawreview/article/view/4081/3561; Nathalie Bernard-Maugiron and
Baudouin Dupret, “Breaking Up the Family: Divorce in Egyptian Law and Practice”, (Hawwa, 6:1, 2008), pp. 6, 8, https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs00339503/document
المادة  3مكرر من المرسوم بقانون رقم  43لسنة http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?action=ArabicLaw&ID=11; Nathalie Bernard-Maugiron and Baudouin ،1949
Dupret, “Breaking Up the Family: Divorce in Egyptian Law and Practice”, (Hawwa, 6:1, 2008), p. 7, https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00339503/document
المادة  45مكرر المرسوم بقانون رقم  43لسنة http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?action=ArabicLaw&ID=11; Nathalie Bernard-Maugiron and Baudouin ،1949
Dupret, “Breaking Up the Family: Divorce in Egyptian Law and Practice”, (Hawwa, 6:1, 2008), p. 7, https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00339503/document
Monika Lindbekk, “Inscribing Islamic Shari’a in Egyptian Divorce Law”, (Oslo Law Review, Issue 2, 2016), p. 118,
https://journals.uio.no/index.php/oslawreview/article/ view/4081/3561
Jasmine Moussa, ”The Reform of Shari’a-derived Divorce Legislation in Egypt: International Standards and the Cultural Debate”, p. 14, 2005,
https://www.nottingham.ac.uk/hrlc/documents/publications/hrlcommentary2005/divorcelegislationegypt.pdf
Egypt State party report, U.N. Doc. CEDAW/C/EGY/ (2008), p. 75, http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
المادة  41من القانون رقم  1لسنة ،4111
/https://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/downloadقانون41%رقم41%411%لسنه41%414111%باصدار41%قانون41%تنظيم41%بعض41%اوضاع41%واجراءاتpdf;.41%
Nathalie Bernard-Maugiron, “Personal Status Laws in Egypt: FAQ”, (Promotion of Women’s Rights GTZ, Egypt, 2010), p. 16, http://www.gender-in-german19

للزوج أن يفوض زوجته في حق الطالق،
لتكون العصمة بيدها ،بموجب شرط ينص
على ذلك في عقد الزواج ،فيتيح لها أن تطلق
نفسها (طالق التفويض) .وعلى الزوجة أن
تتوجه إلى المأذون ومعها شاهدين ليوثق
80
تطليقها لنفسها.
للزوجة أن تتراضى مع زوجها على الطالق
بعيدًا عن المحكمة ،بحيث تتنازل له عن بعض
حقوقها المالية أو عن حقوقها المالية كلها
(اإلبراء) .ولكن ،إذا تعذر على الطرفين
التراضي على الطالق على اإلبراء ،فللزوجة
أن ترفع قضية خلع أمام المحكمة ،ويتعين
عليها عندئذ )1( :أن تقرر في المحكمة
صراحةً أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه ال
سبيل الستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى
أال تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ،و( )4أن
تتعهد برد صداقها ،و( )5تتنازل عن كل
حقوقها المالية .وفي مثل هذه الحاالت ،يتعين
على المحكمة أن تحاول الصلح بينهما ،فإذا
تعذر الصلح حكمت المحكمة بالتطليق للخلع.
81

80

81

94

102

●

الدليل الوثائقي ،والذي
يحول غيابه دون نظر
المحكمة في القضية،
و( )4احتياج الزواج
العرفي إلى وجود شاهدين
من الرجال (أو رجل
وامرأتين) وأن يستوفي
األركان العامة للزواج،
حتى يترتب عليه أثر
94
قانوني.
أبوة األب في الحاالت
التي يولد فيها األبناء من
زواج عرفي .وذلك أن
اختبار الحمض النووي
ليس وجوبيًا في قضايا
إثبات البنوة ،بل إن
محكمة النقض رفضت،
في  ،4111االعتراف
بنتائج اختبار الحمض

تستطيع الزواج بآخر .في هذه
الحالة يتعين عليها اللجوء إلى
102
المحكمة لطلب الطالق.

وهي تقدر بـ
 %11.1من
إجمالي عدد حاالت
الطالق في ،4113
وكانت أقل نسبة،
هي حاالت الطالق
لسجن الزوج،
والتي مثلت
 %1.11من
الحاالت.
● أظهر إحصاء
 ،4115الذي نشره
الجهاز المركزي
للتعبئة العامة
واإلحصاء ،أن عدد
وثائق إشهاد
الطالق ،وصل إلى
 ،114,315مما
يجعل الطالق
بإرادة منفردة من

development.net/custom/images/contentBilderGalerie/bilderGalerie1000507/GTZ-BMZ-NWRO-IRD-Personal-status-laws-in-egypt-2010-EN.pdf
المادة  41من القانون رقم  1لسنة ،4111
/https://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/downloadقانون41%رقم41%411%لسنه41%414111%باصدار41%قانون41%تنظيم41%بعض41%اوضاع41%واجراءاتpdf; Nathalie Bernard-.41%
Maugiron, “Personal Status Laws in Egypt: FAQ”, (Promotion of Women’s Rights GTZ, Egypt, 2010), p. 16, http://www.gender-in-germandevelopment.net/custom/images/contentBilderGalerie/bilderGalerie1000507/GTZ-BMZ-NWRO-IRD-Personal-status-laws-in-egypt-2010-EN.pdf
معلومات تم الحصول عليها من مصدر مهنى متخصص فى فوانين األحوال الشخصية المصرية  ،أبريل/شباط  ،4111المادتان  ،11و 41من القانون رقم  1لسنة ،4111
/https://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/downloadقانون41%رقم41%411%لسنه41%414111%باصدار41%قانون41%تنظيم41%بعض41%اوضاع41%واجراءاتpdf; Nathalie Bernard-.41%
Maugiron and Baudouin Dupret, “Breaking Up the Family: Divorce in Egyptian Law and Practice”, (Hawwa, 6:1, 2008), p. 5, https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs00339503/document; N. Sonneveld, “Khul’ Divorce in Egypt: public debates, judicial practices and everyday life”, (University of Amsterdam, 2009), pp. 176 -177,
https://pure.uva.nl/ws/files/1310278/63357_13.pdf
Article 17 of Law No. 1/2000,
/https://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/downloadقانون41%رقم41%411%لسنه41%414111%باصدار41%قانون41%تنظيم41%بعض41%اوضاع41%واجراءاتpdf; Nathalie Bernard-.41%
Maugiron and Baudouin Dupret, “From Jihan to Susanne: Twenty Years of Personal Status L aw in Egypt”, (Recht van de Islam, 19, 2002), p. 12,
http://www.verenigingrimo.nl/wp/wp-content/uploads/recht19_dupret.pdf; Nathalie Bernard-Maugiron, “Personal Status Laws in Egypt: FAQ”, (Promotion of Women’s
Rights GTZ, Egypt, 2010), p. 17, http://www.gender-in-german-development.net/custom/images/contentBilderGalerie/bilderGalerie1000507/GTZ-BMZ-NWRO-IRDPersonal-status-laws-in-egypt-2010-EN.pdf
Nathalie Bernard-Maugiron, “Personal Status Laws in Egypt: FAQ”, (Promotion of Women’s Rights GTZ, Egypt, 2010), pp. 17-18, http://www.gender-in-german41

جانب الزوج الشكل
األكثر شيوعًا
.للطالق في مصر
فيما يلي بعض العقبات
العملية التي تواجهها
المرأة الساعية إلى
ممارسة حقها في
 وذلك حسب،الطالق
تقارير للمجتمع المدني
:واإلعالم
● الطالق بإرادة
) من1( :104منفردة
الصعب إثبات
وقوع الطالق
بإرادة منفردة ألن
الزوج ال يحتاج إلى

 على أساس،النووي ألب
أن هذا االختبار ال يتفق
ومبادئ الشريعة
 يتعين، وبالتالي.اإلسالمية
على األم أن ت أثبت بنوة
 بتقديم دليل،الطفل ألبيه
على قيام عالقة حميمة مع
 ويأعتد.من تدعي أنه والده
 على،بعقد الزواج العرفي
أنه دليل على قيام هذا
، ولكنه يحتاج،العالقة
 إلى تعزيزه بشهادة،غالبًا
95
.آخرين
فيما يلي تقارير إعالمية
بخصوص قضيتين شهيرتين
تعلقتا بإثبات بنوة الطفل من

 لسنة1  من القانون رقم41 تحظأر المادة
 إسقاط حضانة األم للصغار أو نفقتهم،4111
82
.أو أي حق من حقوقهم مقابل الخلع
 طلب الطالق من،أتاح القانون للزوجة
) عدم إنفاق1( : تشمل،المحكمة ألسباب عديدة
) مرض الزوج بمرض مستعص4( و،الزوج
أو ال يمكن البرء منه ولم تكن الزوجة عالمة
) غياب الزوج ألكثر من5( و،به قبل زواجها
) إذا أحكم على2( و،عام دون عذر مقبول
الزوج بالسجن ألكثر من ثالث سنوات
83
.)(للزوجة طلب الطالق بعد سنة واحدة
 فللزوجة أن تطلب الطالق،باإلضافة إلى ذلك
 الذي ال يستطاع معه دوام العشرة بين،للضرر
84
.أمثالهما
 إذا ثبت الضرر،في دعاوى الطالق للضرر
 يحكم القاضي،وتعذر الصلح بين الطرفين
بالطالق ويقرر مبلغ التعويض الواجب
 وأصرت، أما إذا لم يثبت الضرر.للزوجة

development.net/custom/images/contentBilderGalerie/bilderGalerie1000507/GTZ-BMZ-NWRO-IRD-Personal-status-laws-in-egypt-2010-EN.pdf
،4111  لسنة1  من القانون رقم41 المادة
pdf; Nathalie Bernard-.41%واجراءات41%اوضاع41%بعض41%تنظيم41%قانون41%باصدار41%414111%لسنه41%411%رقم41%قانون/https://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/download
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Appellate Court Rejects DNA Results That Contradict Shari’a Rules of Evidence”, 2010, https://loc.gov/law/foreign-news/article/egypt-appellate-court-rejects-dnaresults-that-contradict-sharia-rules-of-evidence/
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82

83

84

95

104

الزوجة على ادعائها ،يعين القاضي حكمين
(حك ًما من أهله وحك ًما من أهلها) ليسعيا في
الصلح بينهما .فإذا استحال الصلح ،رفع
ً
مشتمال على
الحكمان تقريرهما إلى المحكمة،
األسباب التي بأني عليها القرار .بعد ذلك ينظر
القاضي في التقرير ويصدر الحكم المناسب.
85
وبوجه عام ،إذا كان مصدر النزاع:
● الزوج ،اقترح الحكمان الطالق دون
مساس بشيء من حقوق الزوجة المترتبة
على الزواج والطالق.

زواج عرفي ،وحصلت فيهما
96
األم على حكم لصالحها:
● في  ،4111قضية هند
الحناوي وأحمد الفيشاوي.
بعد جدل طويل ،حكمت
المحكمة بثبوت بنوة الطفلة
بزواج األم من األب ،الذي
أنكر العقد العرفي وأنه والد
الطفلة .رفض األب
الخضوع الختبار الحمض
97
النووي.

● الزوجة ،اقترح الحكمان التطليق نظير
بدل (تعويض) مناسب للزوج تلتزم بهفي ئئ في  ،4113قضية زينة وأحمد
الزوجة.
عز ،حيث قضت المحكمة
بأنهما قد تزوجا عرفيًا،
● الزوج والزوجة معًا ،اقترح الحكمان
ونسبت بنوة التوأم إلى األب
التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع
98
بزواجه من األم.
نسبة اإلساءة
● إن جهال الحال فلم يأعرف المسيء منهما،
اقترح الحكمان تطليقًا دون بدل.
ألزمت المادة  1من المرسوم بقانون رقم 43
لسنة  ،1949الحكمين بإنجاز مهمتهما في مدة
ال تتجاوز ستة أشهر ،منذ قرار بعثهما .فإذا
تعذر عليهما إنجاز المهمة خالل الفترة

85

96

97
98

105

التلفظ به في وجود
أية شهود)4( .
اشتراط القانون
تسجيل الطالق
بإرادة منفردة ،غير
فعال بسبب( :أ)
افتقار المصريين
بوجه عام إلى
الدراية بوجود مثل
هذا االشتراط،
و(ب) كون عدم
التسجيل ال يفسد
الطالق ،أمر يشجع
الزوج على اإلفالت
من هذا الشرط،
لتحاشي دفع
تعويض مالي
للزوجة بعد
الطالق ،و(ج)
العرف الثقافي في
مصر ال يقبل تدخل
الدولة في شؤون
األسرة.
● حول العصمة: 105

المواد  11-1من المرسوم بقانون رقم  43لسنة  ;http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?action=ArabicLaw&ID=11 ،1949المادة  19من القانون رقم  1لسنة ,4111
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http://www.voanews.com/a/a-13-2006-06-07-voa19/325284.html
Dena Rashed, “Legally Yours,” Al-Ahram Weekly, 1-7 June 2006, http://weekly.ahram.org.eg/Archive/2006/797/fe1.htm
Imogen Lambert and Nada Ramadan, “Who’s the daddy? Ezz, Zeina and Egypt’s Urfi marriages”, The New Arab, 2 July 2015,
https://www.alaraby.co.uk/english/blog/2015/7/2/whos-the-daddy-ezz- zeina-and-egypts-urfi-marriages
Reem Leila, “Before you sign on the dotted line”, Al Ahram Weekly, 22-29 June 2000, http://weekly.ahram.org.eg/Archive/2000/487/li2.htm ; Mauritz Berger and Nadia
Sonneveld, “Sharia and National Law in Egypt”, in Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present,
ed. Jan Michiel Otto (Leiden, The Netherlands: Leiden University Press, 2010), p. 76,
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المحددة ،فللمحكمة أن تعطيهما مهلة أخرى
مرة واحدة ال تزيد عن ثالثة أشهر ،فإذا فشال
في التوصل إلى اتفاق ،كان على المحكمة،
بموجب المادة  ،11أن تعين حك ًما ثالثًا
لمعاونتهما في عملية الصلح .فإذا تعذر
الصلح ،قضت المحكمة بالتطليق مع إسقاط
حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها ،وإلزامها
86
بالتعويض المناسب إذا كان لذلك مقتضى.
في قضايا الطالق للضرر ،ال يأكتفى بشهادة
الزوجة وحدها إلثبات الضرر ،بل يجب وجود
87
شاهدين.
من األسباب المشروعة لطلب فسخ الزواج،
88
تغيير أحد الزوجين لديانته أو ملته أو ردته.
تحظر المادة  11من القانون رقم  1لسنة
 ،4111قبول الدعاوى الناشئة عن عقد زواج
غير ثابت بوثيقة رسمية ،أي لو كان عرفيًا.
89ويستثنى من ذلك نوعان من الدعاوى ،يمكن
للمحكمة أن تنظر فيهما ،وهما )1( :دعوى
التطليق أو الفسخ بحسب األحوال دون
غيرهما ،إذا كان الزواج ثابتًا بأى صورة
كتابة )4( 90،دعاوى إثبات النسب الناشئة عن
91
تلك الزيجات إذا أنكر أحد األبوين النسب.

86
87

88

89

90

91

وفق تقرير إعالمي
يعود إلى سنة
 ،4111كشفت
إحصائيات الجهاز
المركزي للتعبئة
العامة واإلحصاء،
عن أن نحو
 31,111امرأة
تضمنت عقود
زواجهن تفويضهن
بالطالق .وذهب
التقرير إلى أن:
( )1من المتوقع أن
يزيد عدد النساء
الالتي سيشترطن
في عقود زواجهن
أن تكون العصمة
بأيدهن بسبب
الظروف
االجتماعية
واالقتصادية)4( ،
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/https://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/downloadقانون41%رقم41%411%لسنه41%414111%باصدار41%قانون41%تنظيم41%بعض41%اوضاع41%واجراءاتpdf; Nathalie Bernard-.41%
Maugiron, “Personal Status Laws in Egypt: FAQ”, (Promotion of Women’s Rights GTZ, Egypt, 2010), p. 17, http://www.gender-in-germandevelopment.net/custom/images/contentBilderGalerie/bilderGalerie1000507/GTZ-BMZ-NWRO-IRD-Personal-status-laws-in-egypt-2010-EN.pdf
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كان تفويض
الزوجة بالتطليق
(أن تكون العصمة
عا
بيدها) أكثر شيو ً
في عقود النساء
"القويات ،الثريات،
المتعلمات" في
المناطق الحضرية
مثل القاهرة
واإلسكندرية ،ومن
كن أكثر وعيًا
بحقوقهن القانونية،
مقارنةً بالريفيات،
حيث المجتمعات
األصغر ،والتي
يزداد معها حرج
المرأة من خرق
التابوهات
االجتماعية،
واإلصرار على
حقها في أن تكون
العصمة بيدها .وقد
أشارت بحوث
أكاديمية حديثة،
إلى أن النساء
الالتي تكون
العصمة بيدهن ،ال
تملن إلى استخدام
هذا الحق في
مصر ،خشية
الوصمة
االجتماعية.
● حول الطالق لسجن
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الزوج : 106بحسب
معلومات مستقاة من
أرض الواقع ،فإن
صعوبة وطول
اإلجراءات الخاصة
بالسجون ،والتي
تخلق صعوبة في
إخطار الزوج
المسجون بدعوى
الطالق ،تعد من
أسباب انخفاض
عدد حاالت الطالق
لسجن الزوج.
● حول الطالق
للضرر عن طريق
المحكمة :األدلة
الالزمة إلثبات
الضرر في قضايا
الطالق للضرر ،ما
زالت معتسفة
ويصعب إثباتها.
107

● النفاذ إلى العدالة:
يصعب على كثير
من النساء الفقيرات
النفاذ إلى العدالة.
وذلك أن نفقات
توكيل محام مرتفعة
للغاية ،فضالً عن
طول المدة التي

106
107

معلومات تم الحصول عليها من مصدر مهنى متخصص فى قوانين األحوال الشخصية المصرية ،أبريل/شباط 4111
معلومات تم الحصول عليها من مصدر مهنى متخصص فى قوانين األحوال الشخصية المصرية  ،أبريل/شباط 4111
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تستغرقها المحكمة
للفصل في قضايا
.األحوال الشخصية
108

،وفق تقارير إعالمية
فقد أعدت الحكومة
 مشروع،المصرية
قانون يحد من حق
الزوج في الطالق
 بيد أن،بإرادة منفردة
هذا المشروع رفضته
هيئة كبار العلماء
109
.باألزهر الشريف
بحسب تقارير رسمية
وأخرى للمجتمع
 وكذلك بحوث،المدني
119
:أكاديمية

للزوجين أن يتفقا على تقسيم
 التي تم اكتسابها أثناء،األموال
 بموجب نص على ذلك في،الزواج
، فعلى سبيل المثال.عقد الزواج
118
:يمكن أن يتفقا على أن

أعادت الحكومة المصرية
 في تقريرها الذي،التأكيد
رفعته إلى لجنة سيداو في
 على أنه وفقًا للقانون،4111
116
:المصري فإن

فصلت المحكمة الدستورية
 في مسألة مبلغ نفقة،العليا
 في حكمها الصادر،المتعة
.1995 أيار/ مايو13 بتاريخ
 بنفقة،فقد طالبت مطلقة مطلقها
. سنوات11 متعة تعادل نفقة

 أن تحصل، عند وقوع الطالق،يحق للمرأة
) نفقة4( و،) نفقة العدة بعد الطالق1( :على
. مفهوم األموال الزواجية غير موجود.المتعة
مساهمة المرأة بوصفها زوجة وأ ًما غير
، حتى بعد حياة زوجية طويلة،أمعترف بها
110
.ورعاية بيت الزوجية وتنشئة األبناء

حقوق المرأة المالية بعد الطالق

 هل،المفهوم القانوني المتعلق باألصول الزواجية
هو موجود؟ هل يتم تقسيم ممتلكات الزوجية
مناصفة عند انفساخ الزواج؟ هل ي أعترف بدور
 في المساهمة في، بوصفها زوج ًة وأ ًما،المرأة

Alliance for Arab Women, “Shadow NGO Report on Egypt”, Submission to the CEDAW Committee for the 55th Session, 2009, p. 17,
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Bethan McKernan, “Egyptian religious council rejects reform to law allowing men to verbally divorce their wives”, The Independent, 6 February 2017,
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Nathalie Bernard-Maugiron, “Personal Status Laws in Egypt: FAQ”, (Promotion of Women’s Rights GTZ, Egypt, 2010), p. 10, http://www.gender-in-germandevelopment.net/custom/images/contentBilderGalerie/bilderGalerie1000507/GTZ-BMZ-NWRO-IRD-Personal-status-laws-in-egypt-2010-EN.pdf
Egypt State party report, U.N. Doc. CEDAW/C/EGY/ (2008), p. 75, http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
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“Egyptian Family Courts: A Pathway of Women’s Empowerment?”, (Hawwa, 7:2, 2009), pp. 89-110; Ombudsman’s Office (National Council for Women), “A Report on
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108

109

110

116
118

119

الحصول على تلك األصول؟ ما هي النفقة
الزوجية المتاحة للزوجة بعد الطالق؟ هل يحق
لها الحصول على نفقة خالل فترة العدة؟ هل
يحق لها الحصول على نفقة متعة؟ من المسؤول
عن نفقة األبناء بعد الطالق؟ هل يمكن للزوجين
أن يدرجا في عقد الزواج االتفاق على تقسيم
األصول التي تم الحصول عليها أثناء الزواج؟
وهل يمكن تعديل هذا البند؟ وإذا كان التعديل
ممكنًا فمن الذي يقوم به وعلى أي أساس :اتفاق
الطرفين مث ً
ال؟
مواد سيداو ذات الصلة
المادتان ()1(11ج) ،و()1(11ح)
الفقرتان  ،55-51والتوصية العامة رقم 41
الفقرات  ،53-52و ،21-25والتوصية العامة
رقم 49

111

112

113

117

يوجب القانون المصري للزوجة نفقة المتعة
بعد الطالق ،ويتحدد مبلغها على حسب حال
عسرا .وال تتخطى فترة العدة
يسرا أو
ً
الزوج ً
111
سنة واحدة.
نصت المادة  11مكرر من المرسوم بقانون
رقم  43لسنة  ،1949على أن الزوجة يحق
لها الحصول على نفقة المتعة إذا ( )1كانت
مدخول بها في زواج صحيح ،أو ( )4طلقها
زوجها دون رضاها ،أو ( )5لم يطلقها بسبب
من قبلها .ال يقل مبلغ نفقة المتعة عن نفقة
يسرا أو
سنتين ،ويتم تحديده حسب حال الزوج ً
112
عسرا ،وظروف الطالق ومدة الزوجية.
ً
األب ملزم بنفقة أبنائه بعد الطالق ،إذا لم يكن
لهم مال .وإذا كانت األم حاضنة ،فاألب ملزم
بأن يهيئ لها ولصغاره المسكن المستقل
المناسب ،سواء كان مسكن الزوجية أو مسكن
مؤجر ،وأن يدفع لألم نفقة األبناء .و تستمر
نفقة األوالد على أبيهم ،إلى أن تتزوج البنت أو
تكسب ما يكفي نفقتها ،وإلى أن يأتم االبن
قادرا على
الخامسة عشرة من عمره ،أو يكون ً
113
الكسب المناسب.
نصت المادة  11من القانون رقم  1لسنة
 ،4111على إنشاء نظام لتأمين األسرة،
يشرف عليه بنك ناصر االجتماعي .يتولى
البنك دفع النفقة التي حكمت بها المحكمة على
الزوج/األب إلى مطلقته/أبنائه ،وكذلك تحصيل
تلك النفقة من الزوج/األب .إذا كان

ولكن الرجل رفض محت ًجا
بتعارض المدة  11مكرر من
المرسوم بقانون رقم  43لسنة
 ،1949مع المادة  4من
الدستور.
وقد ميزت المحكمة في حكمها ● الرجل مكلف باإلنفاق
بين المبادئ المطلقة للشريعة،
على األوالد نفقة كاملة.
والمبادئ النسبية لها .وبحسب
● الرجل مكلف بأن يدفع
المحكمة ،فاألحكام المطلقة
للمرأة أجر حضانة .
للشريعة ال تتغير بتغير الزمان
والمكان ،وهي ليست محل
وأكدت ا أكدت الحكومة المصرية
اجتهاد ،بينما قد يتغير معنى
كذلك ،على أنه ال يوجد أي
األحكام النسبية للشريعة بتغير
التزام على المرأة في أي من
الزمان والمكان ،وهي محل
117
تلك األمور.
اجتهاد ،وبالتالي فللمشرع أن
يتدخل على النحو الذي يراه
مناسبًا .وأعلنت المحكمة أنه ال
يوجد حكم مطلق في الشريعة
ينص على مبلغ نفقة المتعة ،بل
كان حكم الشريعة فيها نسبي،
وللمشرع أن يؤوله .وقد أخذ
القانون في اعتباره مستوى
الضرر الذي وقع على المرأة،

● الرجل مكلف بتوفير
مسكن مالئم لألم المطلقة
واألطفال ،طالما هي
الحاضنة.

●

●

تستفيد الزوجة من مسكن
الزوجية و/أو األموال في
حالة وقوع الطالق أو الوفاة.
يخصص الزوج مبلغًا من
المال ،يدفعه دفعة واحدة ،أو
بشكل دوري لزوجته إذا
طلقها على خالف رغبتها.

● الملكية المشتركة
للممتلكات بين
الزوجين نادرة
للغاية.
● ناصرت
المجموعات
النسائية تقسيم
األموال المكتسبة
أثناء الزواج
مناصفةً بين
الزوجين عند وقوع
الطالق.
● لم يتم التوصل،
حتى اآلن ،إلى حل
فعال وقابل
للتطبيق ،لمشكلة
عدم دفع
الزوج/األب للنفقة،
نتيجة لمشكالت
يواجهها بنك ناصر
االجتماعي.

)Women’s Problems in Family Courts”, (Cairo: Egypt: National Council for Women, Ombudsman’s Office, 2007
المواد  11-11من المرسوم بقانون رقم  43لسنة http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?action=ArabicLaw&ID=11; Nathalie Bernard-Maugiron, “Personal Status ،1949
Laws in Egypt: FAQ”, (Promotion of Women’s Rights GTZ, Egypt, 2010), p. 10, http://www.gender-in-germandevelopment.net/custom/images/contentBilderGalerie/bilderGalerie1000507/GTZ-BMZ-NWRO-IRD-Personal-status-laws-in-egypt-2010-EN.pdf
المادة  11مكرر من المرسوم بقانون رقم  43لسنة http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?action=ArabicLaw&ID=11; Nathalie Bernard-Maugiron and Baudouin ،1949
Dupret, “Breaking Up the Family: Divorce in Egyptian Law and Practice”, (Hawwa, 6:1, 2008), p. 10, https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00339503/document
المادة  11مكرر 1-و 11مكرر 4-من المرسم بقانون رقم  43لسنة http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?acti on=ArabicLaw&ID=11; Nathalie Bernard-Maugiron and ،1949
Baudouin Dupret, “From Jihan to Susanne: Twenty Years of Personal Status Law in Egypt”, ( Recht van de Islam, 19, 2002), p. 10, http://www.verenigingrimo.nl/wp/wpcontent/uploads/recht19_dupret.pdf
Egypt State party report, U.N. Doc. CEDAW/C/EGY/ (2008), p. 76, http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
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حضانة األبناء

هل يتساوى األبوان في حقوق حضانة األبناء؟
إذا لم يكونا متساويين ،فمن له األولوية في
الحضانة؟ هل يتم تحديد الطرف الحاضن على
أساس المصلحة الفضلى للطفل؟ هل تفقد األم
الحضانة تلقائيًا بمجرد زواجها من آخر ،أو إذا
114

115

120
121

الزوج/األب موظفًا في الحكومة أو القطاع
الخاص ،يتم خصم مبلغ النفقة الذي حكمت به
المحكمة من راتبه مباشرةً ،بحد أقصى %31
من الراتب ودفعه إلى المطلقة/األبناء .وإذا كان
األب/الزوج من غير ذوي المرتبات ،يقوم
البنك بدفع مبلغ معين إلى المطلقة/األبناء،
ويطلب من الزوج/األب إيداع مبالغ النفقة لدى
بنك ناصر االجتماعي أول كل شهر .مصادر
تمويل البنك هي )1( :مساهمات وزارة
المالية ،و( )4المبالغ المتحصل عليها من
األزواج المذنبين ،و( )5الرسوم اإلدارية
المفروضة على تسجيل الزواج ،والطالق،
والميالد ،و( )2التبرعات الخاصة .وقد نصت
المادة  19من القانون نفسه ،على أن كل من
توصل إلى الحصول على مبالغ من بنك ناصر
االجتماعي ،بناء على إجراءات أو أدلة
114
صورية أو مصطنعة يعاقب بالحبس.

وهو ما يتفق مع مبادئ
115
الشريعة.

لألم األولوية في حضانة أبنائها حتى بلوغهم
 13سنة .بعد ذلك ،ت أخير االبنة في البقاء في
حضانة األم حتى تتزوج ،واالبن حتى بلوغ
120
سن الرشد ( 41سنة).
تفقد األم حقها في حضانة األبناء إذا تزوجت.
.121

بوجه عام ،تأخذ المحكمة في
االعتبار المصلحة الفضلى
للطفل ،عند الفصل في حضانة
األبناء .ففي القضية رقم 411
لسنة  ،4111على سبيل
المثال ،رفعت أم دعوى على

أعادت الحكومة المصرية
التأكيد ،في تقريرها الذي
رفعته إلى لجنة سيداو في
 ،4111على أن األم لها حق
حضانة األطفال حتى سن
 13عا ًما ،ثم يخير األطفال

بحسب تقارير إعالمية،
كانت هناك محاولة
لتعديل القانون المتعلق
بحضانة األبناء في
 ،4111ولكنها لقيت
انتقادات حادة من

المواد  19-11من القانون رقم  1لسنة ،4111
/https://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/downloadقانون41%رقم41%411%لسنه41%414111%باصدار41%قانون41%تنظيم41%بعض41%اوضاع41%واجراءاتpdf; Nathalie Bernard-.41%
Maugiron, “Personal Status Laws in Egypt: FAQ”, (Promotion of Women’s Rights GTZ, Egypt, 2010), pp. 6-7, http://www.gender-in-germandevelopment.net/custom/images/contentBilderGalerie/bilderGalerie1000507/GTZ-BMZ-NWRO-IRD-Personal-status-laws-in-egypt-2010-EN.pdf
المادتان  ،11و 41من القانون رقم  1لسنة ،4111
/https://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/downloadقانون41%رقم41%411%لسنه41%414111%باصدار41%قانون41%تنظيم41%بعض41%اوضاع41%واجراءاتpdf; Nathalie Bernard-.41%
Maugiron and Baudouin Dupret, “From Jihan to Susanne: Twenty Years of Personal Status Law in Egypt”, ( Recht van de Islam, 19, 2002), pp. 9-10,
http://www.verenigingrimo.nl/wp/wp-content/uploads/recht19_dupret.pdf
المادة  41من المرسوم بقانون رقم  43لسنة http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?action=ArabicLaw&ID=11 ،1949
المادة  41من المرسوم بقانون رقم  43لسنة http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?action=ArabicLaw&ID=11; Nathalie Bernard-Maugiron, “Personal Status Laws ،1949
in Egypt: FAQ”, (Promotion of Women’s Rights GTZ, Egypt, 2010), p. 10, http://www.gender-in-germandevelopment.net/custom/images/contentBilderGalerie/bilderGalerie1000507/GTZ-BMZ-NWRO-IRD-Personal-status-laws-in-egypt-2010-EN.pdf; Mulki Al-Sharmani,
“Recent Reforms in Personal Status Laws and Women’s Empowerment: Family Courts in Egypt”, 2008, p. 49, https://goo.gl/bp4MnO
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اعتثبرت ناشزً ا ،أو عندما يصل االبن أو االبنة
إلى سن معينة ،تنتقل عندها الحضانة إلى األب؟

األب ،الذي كان حاضنًا فعليًا
لألبناء ،تطالب فيها بأن تؤول
الحضانة لها .وحكم القاضي
برد األبناء إلى األم ،وبتحمل
األب لكل المصاريف اإلدارية
وأتعاب المحاماة .وقد أسس
القاضي حكمه ،على المادة 41
من المرسوم بقانون رقم 43
لسنة  ،1949والتي كان قد تم
تعديلها للتو حينذاك ،لتنص على
أن أولوية األم في الحضانة
تنتهي ببلوغ االبن أو االبنة سن
 13سنة ،وأتاحت للقاضي ،بعد
هذه السن ،أن يسمح للمرأة
باستمرار حضانة االبن حتى
بلوغه سن الرشد ،واالبنة حتى
تتزوج ،بدون أن تحصل على
122
نفقة حضانة.

مواد سيداو ذات الصلة
المادتان ()1(11د) ،و()1(11و)
الفقرتان  ،41-19والتوصية العامة رقم 41

الوالية على األبناء

هل يتساوى األبوان في حقوق الوالية على
األبناء؟ إذا لم يكونا متساويين ،فمن له األولوية
في الوالية؟ هل يتم تحديد من له حق الوالية على
أساس المصلحة الفضلى للطفل؟
مواد سيداو ذات الصلة
المادتان ()1(11د) ،و()1(11و)
الفقرتان  ،41-19والتوصية العامة رقم 41
122

123
124

125
127

لألب األولوية في الوالية على األبناء ،أثناء
الزواج وبعد الطالق ،حتى يبلغوا سن الرشد
( 41سنة) .بيد أن األب قد يأحرم من الوالية،
إذا اقترف جريمة ضد الطفل أو أهمله.

بعد ذلك ،والقانون في هذه
الحالة يراعي صالح األطفال
ً 123
أوال.

الجماعات النسائية،
لميلها الواضح لتفضيل
األب .فقد سعى المقترح
إلى تحسين حقوق
حضانة األب لألبناء،
بمنحه الحضانة تلقائيًا
بمجرد زواج األم ،على
سبيل المثال ،وإطالة
مدة حقوق الزيارة
لألبناء .ولكن المقترح
خال من تحسين مماثل
لحقوق األم في حضانة
األبناء ،من قبيل إمكانية
احتفاظها بالحضانة بعد
الزواج ،على سبيل
. 124
المثال

أكدت الحكومة المصرية
مجددًا ،في تقريرها الذي
رفعته إلى لجنة سيداو في
 ،4111أن الرجل مطالب
127
بما يلي:
● توفير مسكن مالئم لألم
المطلقة واألطفال ،طالما
كانت األم حاضنة

125

جدير بالذكر أن المشرع المصرى فى عام
 ،4111أجاز لألم الحاضنة حق الوالية
التعليمية على أوالدها المحضونين ،بمعنى أنه
يجوزلألم أن تباشراألمور المتعلقة بتعليم
المحضونين ،وأن تتخذ قرارات في هذا الشأن

● اإلنفاق على األوالد نفقة

Maha Muhammad Assad, “The Divinity of Personal Status Law in Egypt”, 2016, pp 31-32,
http://dar.aucegypt.edu/bitstream/handle/10526/4795/The%20Divinity%20Of%20Personal%20Status%20Law%20In%20Egypt.pdf?sequence=3
Egypt State party report, U.N. Doc. CEDAW/C/EGY/ (2008), p. 76, http://www.ohchr.org/en/hrbodi es/cedaw/pages/cedawindex.aspx
Mai Shams El-Din, “Egypt’s child custody laws: How to reform?, Mada, 28 December 2016, http://www.madamasr.com/en/2016/12/28/feature/society/egypts -childcustody-laws-how-to-reform/; Salma Shukrallah, “Egypt MP’s proposal to revoke child custody for mother who remarry triggers backlash”, Ahram Online, 7 December
2016, http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/251494/Egypt/Politics-/Egypt-MPs-proposal-to-revoke-child-custody-for-mot.aspx
Reunite, “Summary Text for Egypt”, 2005, pp.3- 4, http://www.reunite.org/edit/files/Islamic%20Resource/EGYPT%20text.pdf
Egypt State party report, U.N. Doc. CEDAW/C/EGY/ (2008), p. 75, http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
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دون الرجوع إلى الولى الشرعى .

كاملة

126

● أن يدفع للمرأة أجر
حضانة.
ال يوجد أي التزام على المرأة
في أي من تلك األمور.
تنظيم األسرة

هل تحتاج الزوجة إلى موافقة الزوج لممارسة
تنظيم األسرة ،بما في ذلك اإلجهاض ،والتعقيم،
سوا ًء بموجب القانون أو بحكم الممارسة الشائعة؟
مواد سيداو ذات الصلة
المادتان ()1(11هـ) ،و14
الفقرتان  ،45-41والتوصية العامة رقم 41

حظرا تا ًما،
يحظأر القانون اإلجهاض
ً
باستثناء الضرورة المتمثلة في إنقاذ حياة
128
المرأة الحامل ،فقد:
● نصت المادة  411من قانون العقوبات،
على أن كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى،
بضرب أو نحوه من أنواع اإليذاءات،
يعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة.
● قضت المادتان  414-411من القانون
نفسه ،بحبس المرأة الحامل التي أسقطت
حملها عمدًا ،وكذلك حبس من تسبب في
سقوط حملها بموافقتها أو رغ ًما عنها.
● نصت المادة  ،415على أن من تسبب
في سقوط الحمل إذا كان طبيبًا أو جرا ًحا
أو صيدليًا أو قابلة ،يأحكم عليه باألشغال
الشاقة المؤقتة.

أوضحت الحكومة المصرية
في تقريرها الذي رفعته إلى
لجنة سيداو سنة  ،4111أنه
"تشارك المرأة الرجل في
كافة المسؤوليات الناشئة عن
الزواج مشاركة كاملة ،فيما
يتعلق بالحفاظ على كيان
األسرة وتنميتها ،وكذلك ما
يتعلق بالقرارات اإلنجابية
وتحديد فترات المباعدة
وتنشئة األبناء – وتتفاوت
هذه المشاركة وتأثيرها ،وفقًا
للمستوى التعليمي والثقافي
129
للزوجين على السواء.
وفي تقريرها الذي رفعته إلى
لجنة سيداو في ،4111
أعادت الحكومة المصرية
التأكيد على أن "االتفاق على
عدد محدد من األطفال ،يتم
في الغالب باالتفاق بين كل
من الرجل والمرأة ،واالقتناع
بأن ذلك من سبل التنشئة

بحسب بيانات البنك
الدولي ،فقد انخفض
معدل الخصوبة من
 1.1طفل للمرأة سنة
 1911إلى  5.5في
131
.4113
بحسب المسح السكاني
الصحي في مصر،
الذي أ أجري سنة
132
:4112
● متوسط فترة المباعدة
بين الوالدات في
مصر هو 51.1
شهرا ،ويولد %41
ً
من األطفال بعد أقل
شهرا من
من 42
ً
والدة سابقيهم.
●  %15من النساء
يحتاجن إلى خدمات
تنظيم أسرة وال
يحصلن عليها،

126

Mulki Al-Sharmani. “Egyptian Family Courts: A Pathway of Women's Empowerment?” In: Hawwa 7 2, 2009, 89- 110

128

Articles 260-263 Penal Code (1937), https://www.unodc.org/res/cld/document/criminal_code_of_egypt_english_html/Egypt_Criminal_Code_English.pdf
Egypt State party report, U.N. Doc. CEDAW/C/EGY/4-5 (2000), p. 89, http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
World Bank, “Fertility rates, total (births per woman)”, http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN
Egyptian Ministry of Health and Population, El-Zanaty and Associates and the DHS Program, “Egypt Demographic and Health Survey 2014”, Tables 4.7, 6.1, 6.20,
15.10, pp. 47, 83, 82, 225, https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR302/FR302.pdf

129
131
132

51

السليمة ،خاصةً مع زيادة
مستويات التعليم ،إال أنه ما
زالت هناك ممارسات غير
مرغوب فيها في هذا المجال
من كل من الرجل والمرأة،
ومن الصعب أن تتدخل
الحكومة بالتدابير أو
التشريعات التي تنظم ذلك".

و %3يحتاجن إلى
خدمات المباعدة بين
الوالدات ،و%9
لخدمات تحديد عدد
األبناء ،وال يجدنها.
●  %39من
المتزوجات
يستخدمن وسائل منع
الحمل ،و %31من
النساء يستخدمن
وسائل حديثة.

130

الدراية بوسيلة واحدة
على األقل من وسائل
تنظيم األسرة ،شائع بين
كل المصريات
المتزوجات.

الحقوق الشخصية للزوجين

هل تحتاج المرأة إلى موافقة زوجها أو وليها،
للعمل ،أو اختيار المهنة ،أو الخروج من المنزل،
أو السفر ،أو قيادة السيارة ،أو تلقي الخدمات
الصحية المختلفة ،أو الدراسة ،الخ؟ هل يحق
للمرأة االحتفاظ باسم الميالد عندما تتزوج أو أن
130
133
134
135
137

139

للزوجة أن تنص في عقد زواجها،
على أن من حقها العمل بعد
الزواج .فإذا كان العقد واض ًحا على
هذا النحو ،فال يحق للزوج ،من
الناحية القانونية ،أن يمنعها من
137
العمل.
للمرأة المتزوجة في مصر أن

نصت المادة  32من الدستور ،على أن الحرية
الشخصية حق طبيعي ،وهي مصونة ال تمس،
133
فيما عدا حالة التلبس.
كفلت المادة  ،14حرية التنقل لكل
134
المواطنين.
نصت المادة  ،14على أن العمل حق لكل
135
المواطنين.

بحسب المسح الصحي
السكاني لمصر ،الذي
139
أ أجري في :4112
●  %11فقط من
النساء المتزوجات
في مصر كن من

Egypt State party report, U.N. Doc. CEDAW/C/EGY/ (2008), p. 76, http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
المادة  32من دستور مصر (https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014.pdf ،)4112
المادة  14من دستور مصر (https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014.pdf ،)4112
المادة  14من دستور مصر (https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014.pdf ,،)4112
Pascale Fournier et al, “En-gender-ing Legal Reforms: Islamic Law in Africa and East Asia”, (Amsterdam Law Forum, 3:2, 2011), pp. 123-124,
http://amsterdamlawforum.org/article/viewFile/213/405
Egyptian Ministry of Health and Population, El-Zanaty and Associates and the DHS Program, “Egypt Demographic and Health Survey 2014”, Tables 4.7, 6.1, 6.20,
15.10, pp. 47, 83, 82, 225, https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR302/FR302.pdf
51

تختار اسم العائلة الذي ستحمله؟ هل تستطيع
المرأة حماية حقوقها الشخصية من خالل عقد
الزواج؟
مواد سيداو ذات الصلة
المادة ()1(11ز)
الفقرة  ،42والتوصية العامة رقم 41
الفقرة  ،52والتوصية العامة رقم 49

ربما تكون قوانين األحوال الشخصية
المصرية ،قد حدت من الحقوق الشخصية
للمرأة المسلمة – على خالف ما جاء به
الدستور – نتيجةً لإلطار القانوني الذي يقضي
بالنفقة في مقابل الطاعة .وعلى ذلك ،فقد تفقد
136
الزوجة حقها في النفقة ،إذا:
● امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون
حق.

العامالت ،في الوقت
الذي أ أجري فيه
المسح.

تحتفظ باسهما الذي كان لها قبل
138
الزواج.

●  %49من
المتزوجات الالتي
يتكسبن ،يتخذن
قرارات مستقلة فيما
يتعلق بكيفية إنفاق ما
يكسبنه.

● خرجت من مسكن الزوجية دون إذن
زوجها.

●  %93من
المتزوجات الالتي
تتراوح أعمارهن
بين  29-13سنة ال
يملكن منزالً،
و %91ال يملكن
أرضًا ،ومن يملكن
أصوالً %4 ،منهن
يملكن منزالً ،و%1
يملكن أرضًا
بأنفسهن.

● خرجت للعمل دون إذن زوجها ،إال إذا
كانت قد نصت في عقد زواجها على أن
من حقها العمل ،وتقرر المحكمة ما إذا
كان خروجها للعمل ،ألسباب مشروعة ال
تتناقض مع حقوق الزوج وصالح أمر
األسرة.
● امتنعت عن طاعة الزوج بال مبرر ودون
حق.
.

●  %39من
المتزوجات يقأمن ،
بشكل منفرد ،أو
يشاركن الزوج ،في
اتخاذ القرارات
المتعلقة برعايتهن
الصحية،
والمشتريات
الرئيسية لألسرة،
وزيارة العائلة
136
138

المادة  1من القانون رقم  43لسنة  ،1949والمادة  11مكرر ثانيًا من المرسوم بقانون رقم  43لسنة http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?action=ArabicLaw&ID=11 ،1949
Monika El Shorbagi et. al, “Study on Gender and Socio-Cultural Diversity in Egypt”, 2004, p. 12, http://open_jicareport.jica.go.jp/pdf/11785342.pdf
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واألقارب.
●  %51من
المتزوجات يقبلن
بوجود مبرر واحد
على األقل لضرب
الزوج لزوجته .تميل
النساء إلى الموافقة
على أن خروج
الزوجة بدون إذن
زوجها مبرر لضربه
إياها (.)%41
بحسب بيانات البنك
الدولي ،فقد تراجعت
نسبة مشاركة اإلناث
في سوق العمل من
 %41سنة ،1991
إلى  %45في 4111؛
 140بينما زادت نسبة
مشاركة الذكور في قوة
العمل بنسبة ضئيلة ،من
 %13إلى ،%11
141
خالل الفترة نفسها.،
وفق تقرير التنمية
البشرية لعام ،4111
الذي يصدره برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي:
142

●  %33من النساء
الالتي تخطت
أعمارهن  43سنة،
140

141
142

World Bank, “Labour force participation rate, female (% of female population ages 15+) (modelled ILO estimate)”,
http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS
World Bank, “Labour force participation rate, male (% of male population ages 15+) (modelled ILO estimate)”, http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.MA.ZS
UNDP, “Human Development Report 2016”, Tables 5, 9, 14, pp. 214-217, 230-233, 250-253, http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf
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حصلن على بعض
التعليم الثانوي،
مقارنةً بـ %11
من الرجال في
الشريحة العمرية
نفسها.
●  %94من النساء
الالتي تتراوح
أعمارهن بين -13
 42سنة يستطعن
قراءة وكتابة جمل
قصيرة بسيطة،
مقارنةً بـ %93
من الرجال في
الشريحة العمرية
نفسها.
●  %13من النساء
والرجال راضون
عن حريتهم في
االختيار.
●
حقوق الميراث

هل تتمتع المرأة والرجل المتساويان في درجة
القرابة من المتوفى بالحصة نفسها من الميراث
وبدرجة متساوية في الترتيب؟ هل توجد
إجراءات لمعالجة أي أوجه لعدم المساواة في
الميراث بين المرأة والرجل ،كأن يتفق الورثة،
على سبيل المثال ،على أن يرثوا أنصبة
143
146

بحسب تقارير إعالمية:

حقوق المرأة والرجل في الميراث غير
متساوية ،بوجه عام .وقد نصت المادة 113
من القانون المدني ،على أن المواريث تسري
بشأنها أحكام الشريعة اإلسالمية والقوانين
الصادرة بشأنها 143.ونص القانون رقم 11
لسنة  ،1925على أنصبة الميراث بالتفصيل.
وفي العديد من الحاالت ،مثل حاالت األرملة
واألرمل ،وكذلك األخوة واألخوات ،على سبيل

146

● تحرم العادات
والتقاليد ،خاصةً في
المناطق الريفية ،مثل
صعيد مصر ،المرأة
من حقها في امتالك

المادة  113من القانون المدني (http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=205494 ،)1921
N.A. Hussein, “Egypt pushes inheritance protections for women”, Al-Monitor, 3 March 2017, http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/02/egypt-women-rightsinheritance-law-society-culture-tradition.html; Walaa Hussein, “Inheritance plan could be game-changer for Egypt women”, Al-Monitor, 11 July 2016, http://www.almonitor.com/pulse/originals/2016/07/egypt-inheritance-rights-women-disputes-courts.html
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متساوية ،أو هل يستطيع األبناء االتفاق على
التنازل عن ميراثهم لصالح أمهم عند موت أبيهم؟

المثال ،ترث المرأة نصف ما يرث الرجل.
األحفاد الذين توفي أبوهم أو أمهم قبل وفاة
الجد يمكن أن يرثو في الجد من خالل وصية
145
واجبة.

العنف ضد المرأة داخل األسرة

ت ألزم المادة  11من الدستور الدولة بما يلي:
● حماية المرأة ضد كل أشكال العنف.

مواد سيداو ذات الصلة
الفقرتان  ،53-52والتوصية العامة رقم 41
الفقرتان  ،35-29والتوصية العامة رقم 49

هل توجد قوانين تعرف األفعال التي ت أعتبر عن ًفا
منزلي ًا ،مثل الضرب ،وختان اإلناث،
واالغتصاب الزواجي ،وغيرها من أشكال
االعتداء والعنف الجنسيين ،والتي من شأنها أن
تضر بصحة المرأة العقلية ،وتعززها السلوكيات
التقليدية؟ هل هناك تشريع محدد يجرم العنف
المنزلي؟ هل يباح للزوج تأديب زوجته؟ هل
يستطيع المتهم بارتكاب انتهاك أن يتزوج ضحيته
لتحاشي العقاب؟ هل توجد خدمات لدعم المرأة
ضحية االعتداء أو االنتهاك؟
مواد سيداو ذات الصلة
التوصيتان العامتان  14و19
144

145

147
148

156

أو إدارة ما ترثه ،من
مال أو أرض.

144

147

● توفير الرعاية والحماية لألمومة ،والطفولة،
والمرأة المعيلة ،والمسنة ،والنساء األشد
احتيا ًجا.
صا بتجريم أفعال
لم ت أصدر مصر تشريعًا خا ً
العنف المنزلي.
يشتمل قانون العقوبات على بعض المحظورات
العامة ،التي يمكن أن تنطبق على العنف
148
المنزلي .فعلى سبيل المثال:
● تقضي المادة  424مكرر ،بمعاقبة كل من
تسبب في ختان أنثى فأصابها بعاهة،

● تنظر الحكومة
المصرية في تعديل
قانون المواريث،
لمعاقبة كل من يحرم
وارثًا عمدًا من حقه
في الميراث.

وفق تقرير إعالمي في
يناير/كانون الثاني ،4113
فقد أدين طبيب بتهمة القتل
الخطأ بعد أن أجرى عملية
ختان لفتاة في الثالثة عشرة
من عمرها ،تدعى سهير
الباتع ،فتوفيت أثناء إجراء
الجراحة .كان هذا هو أول
طبيب يدان في مصر بجريمة
متعلقة بتشويه األعضاء
التناسلية لألنثى .ولكن ،على
الرغم من أنه قد أحكم عليه
بالسجن لسنتين وثالثة أشهر،
فقد أخلي سبيله بعد أن قضى

بحسب ما ذكرته الحكومة
المصرية في تقريرها الذي
تقدمت به إلى لجنة سيداو في
 ،4111فقد تبنت مصر
تعريف العنف ضد المرأة،
كما جاء في المادة  1من
اإلعالن العالمي للقضاء على
العنف ضد المرأة ،وهو:
"العنف هو كل فعل عنيف
قائم على أساس الجنس ،ينجم
عنه أو يحتمل أن ينجم عنه،
ى أو معاناة جسدية أو
أذ ً
نفسية للمرأة ،بما في ذلك
التهديد باقتراف مثل هذا
الفعل ،أو اإلكراه ،أو

وفقًا للمسح الصحي السكاني
لمصر ،الذي أ أجري في
156
:4112
● عانت  %51من
المتزوجات الالتي تتراوح
أعمارهن بين 29-13
سنة من عنف نفسي ،و/أو
جسدي ،و/أو جنسي من
الزوج مرة واحدة على
األقل ،و %19عانين من
شكل واحد أو أكثر من
أشكال العنف هذه ،خالل
شهرا السابقة
االثني عشر
ً

Law No. 77/1943, https://goo.gl/YRHSNh; Riad & Riad Law Firm, “Women’s Rights under Egyptian Law” , 2016, p. 5, http://www.riadriad.com/storage/app/media/womens-rights-under-egyptian-law.pdf
Nadjma Yassari, “Intestate Succession in Islamic Countries”, in Comparative Succession Law: Vol. II: Intestate Succession, eds. Kenneth Reid, Marius de Waal,
Reinhard Zimmermann, (Oxford: Oxford University Press, 2015), pp. 436-437
المادة  11من دستور مصر (https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014.pdf ،)4112
;Penal Code (1937), https://www.unodc.org/res/cld/document/criminal_code_of_egypt_english_html/Egypt_Criminal_Code_English.pdf; Egypt: Domestic violence
whether there is state protection for the victims; existence of women’s groups, shelters or hot -lines (2001), http://www.refworld.org/docid/3df4be2d14.html
Egyptian Ministry of Health and Population, El-Zanaty and Associates and the DHS Program, “Egypt Demographic and Health Survey 2014”, Tables 16.3, 16.8, 16.12,
pp. 233, 240, 244, https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR302/FR302.pdf
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.على إجراء المسح
 من المتزوجات%19 ●
الالتي تتراوح أعمارهن
 قلن إنهن،29-13 بين
عانين عنفًا نفسيًا من
الزوج مرة واحدة على
 ذكرن أنهن%15 و،األقل
عانين من هذا العنف
شهرا
خالل االثني عشر
ً
.السابقة على إجراء المسح

،الحرمان التعسفي من الحرية
سواء وقع ذلك في الحياة
154
".العامة أو الخاصة
وضعت الحكومة المصرية
استراتيجية وطنية للقضاء
على تشويه األعضاء
التناسلية لإلناث بحلول
155
.4151

.ثالثة أشهر فقط في السجن

.بالحبس أو الغرامة

149

41  والتوصية العامة رقم،21 الفقرة

153

 بمعاقبة مغتصب األنثى،411 ● قضت المادة
 فإذا كان الفاعل من.باألشغال الشاقة المؤقتة
 أو من المتولين،أقارب المجني عليها
 أو ممن لهم سلطة،تربيتها أو مالحظتها
150
. فيعاقب باألشغال الشاقة المؤبدة،عليها
 على معاقبة من هتك،411 ● نصت المادة
 بالقوة أو بالتهديد أو شرع،عرض إنسان
 باألشغال الشاقة من ثالث سنوات،في ذلك
 فإذا كانت الضحية لم تبلغ ستة.إلى سبع
 أو كان مرتكبها ممن،عشرة سنة كاملة
نأص عليهم في الفقرة الثانية من المادة
 فيعاقب،).( أي له سلطة عليها الخ411
بأقصى حد في مدة العقوبة المقررة
151
.لألشغال الشاقة المؤقتة

 من المتزوجات%43 ●
الالتي تتراوح أعمارهن
 عانين عنفًا،29-13 بين
جسديًّا من الزوج مرة
%12 و،واحدة على األقل
ذكرن أنهن عانين من هذا
العنف خالل االثني عشر
شهرا السابقة على إجراء
ً
.المسح

 على أن كل من اختطف،491 ● نصت المادة
 أنثى وواقعها بغير،بالتحايل أو اإلكراه
152
.رضاها يعاقب باإلعدام
لم يجرم القانون الجنائي االغتصاب الزواجي
. عليه411  ولكن يمكن تطبيق المادة،تحديدًا

 من المتزوجات%2 ●
الالتي تتراوح أعمارهن

National Population Council, “The National FGM Abandonment Strategy (2016-2020)”, p. 5, http://www.npc.gov.eg/images/pdf/E%20Strategy%20final%20Light.pdf
https://www.unodc.org/res/cld/document/criminal_code_of_egypt_english_html/Egypt_Criminal_Code_English.pdf ،)1951(  من قانون العقوبات411 المادة
https://www.unodc.org/res/cld/document/criminal_code_of_egypt_english_html/Egypt_Criminal_Code_English.pdf ،)1951(  من قانون العقوبات411 المادة
https://www.unodc.org/res/cld/document/criminal_code_of_egypt_english_html/Egypt_Criminal_Code_English.pdf ،)1951(  من قانون العقوبات491 المادة
Ruth Michaelson, “First Doctor Convicted of FGM Death in Egypt only Spent Three Months in Jail”, The Guardian, 2 August 2016,
https://www.theguardian.com/world/2016/aug/02/egyptian-doctor-convicted-of-fgm-death-serves-three-months-in-jail
Egypt State Party Submission to CEDAW Committee (2008), p. 76, http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
National Population Council, “The National FGM Abandonment Strategy (2016-2020)”, http://www.npc.gov.eg/images/pdf/E%20Strategy%20final%20Light.pdf; Ruth
Michaelson, “First Doctor Convicted of FGM Death in Egypt only Spent Three Months in Jail”, The Guardian, 2 August 2016,
https://www.theguardian.com/world/2016/aug/02/egyptian-doctor-convicted-of-fgm-death-serves-three-months-in-jail Egyptian Streets, “Egypt will ‘Eradicate Female
Genital Mutilation by 2030: Health Minister”, Egyptian Streets, 6 February 2016, https://egyptianstreets.com/2016/02/06/egypt -will-eradicate-female-genital-mutilationby-2030-health-minister/
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149
150
151
152
153

154
155

بين  ،29-13عانين عنفًا
جنسيًا من الزوج مرة
واحدة على األقل ،و%5
ذكرن أنهن عانين من هذا
العنف خالل االثني عشر
شهرا السابقة على إجراء
ً
المسح.
● من بين المتزوجات الالتي
عانين العنف (الجسدي أو
الجنسي) من الزوج ،خالل
شهرا السابقة
االثني عشر
ً
على إجراء المسح ،ذكرت
 %22أنهن أصبن
بجروح جسدية.
● ليس من الشائع بين
المصريات ،طلب
المساعدة من أي مصدر
لمواجهة العنف الذي
يعانينه .بل إن  %21من
النساء لم يطلبن العون
أبدًا ،ولم يخبرن أي أحد
عن العنف الذي عانينه.
توصلت دراسة أكاديمية إلى
أن العاملين في محاكم
األسرة من أخصائيى
التسوية ،والخبراء،
والمحامين ،والقضاة ،عادة ً ما
يتبنون تعريفًا ضيقًا لالنتهاك
الجنسي الزواجي ،تشمل
تحديدًا :إتيان الزوجة من
الدأبر ،أو االمتناع عن الجماع
لفترة طويلة .بيد أن اإلناث
الالتي أ أجريت معهن مقابالت
51

في إطار تلك الدراسة،
قسرا،
اعتبرن الجماع ً
والعالقات الجنسية المصحوبة
بسوء معاملة عاطفية ،من
أشكال االنتهاك الجنسي
157
الزواجي.
حقوق الجنسية

للرجل المصري أن ي أكسب زوجته األجنبية
جنسيته إذا توافرت فيها بعض الشروط.
ينص القانون تحديدًا على إكساب الزوجة
المصرية جنسيتها لزوجها األجنبي .بيد أن
األجنبي المتزوج من مصرية ،يمكن أن يكتسب
الجنسية المصرية من خالل التجنيس ،أي بقرار
من وزير الداخلية ،إذا كان قد ( )1عاش في
مصر  11سنوات متتالية على األقل ،وكان ()4
سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على
المجتمع ،و( )5حسن السلوك محمود السمعة،
و( )2على دراية كافية باللغة العربية ،و( )3له
159
وسيلة مشروعة للكسب.
لألب المصري ،ولألم المصرية أن ي أكسب أي
منهما جنسيته ألبنائه ،بغض النظر عما إذا كانوا
قد ولدوا في مصر أو في الخارج 160.وإذا ولد
االبن أو االبنة من أم مصرية وأب أجنبي ،وجب
التقدم بطلب للحصول على الجنسية المصرية،
وفق اإلجراءات التي نص عليها قرار وزير
161
الداخلية رقم  14143لسنة .4112
158

هل يحق للزوجة أن تنقل جنسيتها إلى زوجها
األجنبي وأبنائها؟ هل يمكن سحب جنسية المرأة
البالغة بشكل تعسفي بسبب الزواج أو فسخ
الزواج ،أو بسبب تغيير زوجها أو والدها
لجنسيته؟
مواد سيداو ذات الصلة
المادة 9
الفقرة  ،1والتوصية العامة رقم 41

157
158
159

160
161

162

في تقريرها الذي رفعته إلى
لجنة سيداو في ،4111
سحبت الحكومة المصرية
تحفظها على المادة  9من
االتفاقية ،بعد أن قامت بتعديل
مواد القانون رقم  32لسنة
 ،4112بما يتيح للمرأة
المصرية إكساب أبناءها
162
جنسيتها.

لم

Mulki Al-Sharmani, “Recent Reforms in Personal Status Laws and Women’s Empowerment: Family Courts in Egypt”, 2008, p. 50, https://goo.gl/bp4MnO
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