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ر�سالـــة للقـــارئ

احلقوق  فى  اجلميع  بني  للم�ساواة  يدعو   ، الفطرة  دين  هو  الإ�سالم  كان  ملا 

والواجبات، دون نظر اإىل دين اأو عقيدة اأو جن�س اأو لون ..

فاإنه اإزاء ماحدث من اجتاهات �سلبية بعد ثورة 25 يناير، اأدت اإىل ت�ساعد 

كفاحها  مراحل  خالل  حقوق  من  عليه  ح�سلت  مما  املراأة  حلرمان  التوجه 

ون�سالها ..

فقد  راأى املجل�س اأهمية تو�سيح بع�س الق�سايا، والرد على مايثار من ادعاءات 

والتفاقيات  الإ�سالمية  ال�سريعة  فى  امل��راأة  بحقوق  يتعلق  فيما  خاطئة، 

الدولية التى �سّدقت عليها م�سر.. فتم تكليف بع�س املتخ�س�سني من رجال 

من  عدد  خالل  من  الدع���اءات  لهذه  للت�سدى  وال�سريعة  والقانون  الفكر 

الكتيبات ال�سارحة لق�سايا املراأة وحقوقها فى ال�سريعة والقانون والتفاقيات 

الدولية.

الذين   ، العلماء واخلرباء  ولذا يتقدم املجل�س بال�سكر والتقدير ملجموعة 

دور  تعزيز  فى  املجل�س  لأهداف  تنفيًذا   ، الكتيبات  هذه  اإعداد  فى  �ساركوا 

املراأة وحماية حقوقها ، وتو�سيًحا للم�ساهمة فى تغيري املوروثات اخلاطئة 

التى ت�سىء اإىل �سورة املراأة .

                    ال�سفرية / مرفت تالوى 

              رئي�س املجل�س القومى للمراأة 
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تقديـــــــم

 ، فرد  لكل  حق  اجلن�سية  اأن  على   ، الإن�سان  حلقوق  العاملى  الإعالن  ن�س 

، ول من حقه فى تغيريها  اأى �سخ�س من جن�سيته  وليجوز تع�سفًا حرمان 

)م15( .. من هنا فالأ�سل اأن يت�ساوى الرجل مع املراأة فى التمتع باجلن�سية، 

امل�سرى  القانون  به  يعرتف  ما  وهو   .. اأطفالهما  بجن�سية  يتعلق  ما  كل  وفى 

بن�سو�س خا�سة فى قانون اجلن�سية؛ حيث ل متييز بني الرجل واملراأة فى 

على  وللق�ساء   .. بها  الحتفاظ  اأو  تغيريها  اأو  امل�سرية   اجلن�سية  اكت�ساب 

التمييز �سد املراأة بالن�سبة  جلن�سية الأبناء فى حالة الزواج من غري م�سرى، 

واملراأة  الرجل  بني  التامة  امل�ساواة  لتحقيق   ،  2004 ل�سنة  القانون)154(  �سدر 

فى م�ساألة نقل اجلن�سية امل�سرية لأبنائها ، وهو ماكان لزمًا و�سروريًا.
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حقوق املراأة فى قانون اجلن�سية 

مقدمة: 

اجلن�سية رابطة قانونية و�سيا�سية بني الفرد ودولة معينة، حتدد حقوق والتزامات 

اأهم حقوق الإن�سان يف الع�سر  اأحد  التي يحمل جن�سيتها.  واجلن�سية  الفرد يف الدولة 

احلديث، ن�ص عليها الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان باعتبارها حًقا لكل فرد، ول يجوز 

تع�سفاً حرمان اأي �سخ�ص من جن�سيته ول من حقه يف تغيريها )م 15(.

حقوق  من  باعتبارها  باجلن�سية  التمتع  يف  املراأة  مع  الرجل  يت�ساوى  اأن  والأ�سل 

الإن�سان، كما ل يجوز اأن يرتتب على زواج املراأة من اأجنبي اأو على تغيري الزوج جلن�سيته 

اأثناء الزواج التغيري التلقائي جلن�سية الزوجة اأو اأن ت�سبح بال جن�سية اأو اأن تفر�ص عليها 

1/9 من اتفاقية ال�سيداو(. ومن الأ�سول املقررة كذلك يف ت�سريعات  جن�سية الزوج )م 

الدول املتح�سرة اأن تت�ساوى املراأة مع الرجل يف كل ما يتعلق بجن�سية اأطفالهما، وهذا 

ما ن�ست عليه املادة 2/9 من اتفاقية ال�سيداو، وحتفظت عليه م�سر عند الت�سديق على 

التفاقية. لكن القانون امل�سري تطور بعد ذلك يف اجتاه العرتاف بحق املراأة امل�ساوي 

حلق الرجل فيما يتعلق  بجن�سية اأطفالهما. 

فما هي حقوق املراأة يف قانون اجلن�سية؟ وما هي �سور الال م�ساواة بني الرجل واملراأة 

يف جمال التمتع باجلن�سية امل�سرية؟ 

اأوًل-امل�ساواة القانونية بني الرجل واملراأة يف جمال اجلن�سية: 

هذا  اأن  كما  امل�ساواة،  تقرر  التي  والن�سو�ص  العامة  املبادئ  اإىل  ي�ستند  الأ�سل  هذا 

الأ�سل تاأكد بن�سو�ص خا�سة يف قانون اجلن�سية. 
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اأ- امل�ساواة بني الرجل واملراأة يف احلقوق: 

امل�ساواة ل حتتاج اإىل ن�سو�ص خا�سة، لكن من املفيد تاأكيدها لإزالة اللب�ص الذي قد 

يثور لدى البع�ص فيما يتعلق بـاأحقية املراأة يف املطالبة بامل�ساواة بينها وبني الرجل يف 

احلقوق والواجبات يف كافة جمالت احلياة. هذه امل�ساواة ُت�ستَمد من املبادئ والن�سو�ص 

القانونية العامة: 

ا- مبادئ واأحكام ال�سريعة الإ�سالمية: امل�ساواة بني الرجل واملراأة يف التكاليف ال�سرعية 

واحلقوق ويف الثواب والعقاب من املبادئ العامة يف ال�سريعة الإ�سالمية التي تدل عليها 

الآيات القراآنية واأحاديث الر�سول، وهو مبداأ مل يقيد اإل يف جزئيات اأو ا�ستثناءات توؤكد 

املبداأ ول تنفيه، وهذه اجلزئيات مرجعها ظروف املجتمع وقت ظهور الإ�سالم. ويعني 

اإذا تغريت الظروف كان من ال�سروري النظر يف هذه ال�ستثناءات وتعديل ما  اأنه  هذا 

يحتاج منها اإىل تعديل اإعماًل لقاعدة »ل ينكر تغري الأحكام بتغري الزمان«. 

فال  والعقاب،  التكاليف  يف  واملراأة  الرجل  بني  ت�سوى  الإ�سالمية  ال�سريعة  واأحكام 

ميكن اأن متيز بينهما يف احلقوق، ومنها حق التملك والت�سرف يف املال واإدارته واحلقوق 

�سور  من  وجدت  وما  فيها.  تعي�ص  التي  الدولة  بجن�سية  التمتع  يف  واحلق  ال�سيا�سية 

للتمييز بني الرجل واملراأة مل يرد يف الأحكام ال�سرعية امللزمة، لكنه ورد يف بع�ص الآراء 

الفقهية التي حَتِرم املراأة من حق توىل بع�ص الوظائف العامة اأو ممار�سة اأن�سطة معينة. 

واملعلوم اأن الآراء الفقهية هي اجتهادات ب�سرية غري ملزمة، بدليل اأن هناك اآراء اأخرى 

ل تقر حرمان املراأة من اأي حق من حقوقها. ففي مواجهة الآراء التي حترم املراأة من 

املراأة يف  بحق  تقر  ثقات  لفقهاء  اآراء  العامة، وجدت  الوليات  اأو  الوظائف  بع�ص  �سغل 

تويل الوظائف ذاتها والوليات كالرجل �سواء ب�سواء.
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2- الن�سو�ص الد�ستورية: الن�سو�ص الد�ستورية توؤكد مبداأ امل�ساواة بني املواطنني جميعاً 

يف احلقوق والواجبات من غري متييز بينهم لأي �سبب مثل »اجلن�ص« اأي الذكورة  اأوالأنوثة. 

والد�ساتري امل�سرية ال�سابقة على ثورة 25 يناير كانت تت�سمن الن�ص على مبداأ م�ساواة 

املواطنني اأمام القانون. كما اأن الإعالن الد�ستوري ال�سادر يف 30 مار�ص 2011 يف مادته 

ال�سابعة يوؤكد امل�ساواة بني املواطنني اأمام القانون، وهم مت�ساوون يف احلقوق والواجبات 

العامة ل متييز بينهم يف ذلك ب�سبب اجلن�ص ... وناأمل اأن يكون الد�ستور اجلديد الذي 

الرجل واملراأة  امل�ساواة بني  تاأكيًدا على  اأكرث  الوقت احلا�سر  اإعداد م�سروعه يف  يجري 

واأن  امل�ساواة،  لهذه  الدولة  كفالة  يوؤكد  واأن  �سرط،  اأو  قيد  دون  والواجبات  احلقوق  يف 

اأي قانون على التفرقة بني الرجل واملراأة يف احلقوق الإن�سانية.  يقرر حظر الن�ص يف 

3- الن�سو�ص الدولية: الن�سو�ص الواردة يف املواثيق الدولية التي �سدقت عليها م�سر 

ت�سبح جزًءا من النظام القانوين يف الدولة طبًقا لن�ص املادة) 56 ( من الإعالن الد�ستوري 

ل�سنة 2011. ويحدونا الأمل يف اأن يتبني الد�ستور اجلديد الذي يجري اإعداد م�سروعه 

الآن هذا التكييف للن�سو�ص الواردة يف التفاقيات الدولية التي �سدقت عليها م�سر. 

وقد اأكد ال�سيد رئي�ص اجلمهورية املنتخب بعد ثورة يناير 2011 اأن م�سر حترتم كافة 

التفاقيات الدولية التي التزمت بها. 

عامة  اتفاقيات  كانت  �سواء  واملراأة،  الرجل  بني  امل�ساواة  توؤكد  الدولية  املواثيق  هذه 

حلقوق الإن�سان اأو كانت اتفاقيات خا�سة بحقوق املراأة. ويف جمال اجلن�سية اأكدت هذه 

املواثيق حق كل اإن�سان، رجاًل كان اأو امراأة، يف التمتع بجن�سية ما، وعدم جواز حرمانه 

من جن�سيته تع�سًفا، وحقه يف اأن ينقل جن�سيته اإىل اأطفاله ذكوًرا واإناًثا دون متييز. 
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ب- تطبيق امل�ساواة بني الرجل واملراأة يف جمال اجلن�سية: 

املادة )9( من  عليه  ن�ست  ما  الوقت احلا�سر مع  امل�سري يف  قانون اجلن�سية  يتفق 

يف  املراأة  بحق  يتعلق  فيما  �سواء  املراأة،  �سد  التمييز  اأ�سكال  كافة  على  الق�ساء  اتفاقية 

اجلن�سية اأو حق اأبنائها يف التمتع بجن�سية الأم. 

ا- جن�سية املراأة امل�سرية: 

ل مييز القانون امل�سري يف حق التمتع باجلن�سية امل�سرية بني الرجل واملراأة وتبدو 

مظاهر امل�ساواة بني الرجل واملراأة فيما يلي.

واملراأة،  الرجل  بني  امل�سرية  اجلن�سية  باكت�ساب  يتعلق  فيما  امل�سري  القانون  مييز  - ل 

فحقوق املراأة م�ساوية حلقوق الرجل يف اكت�ساب اجلن�سية اأو تغيريها اأو الحتفاظ بها. 

-  ل يرتب القانون امل�سري على زواج امل�سرية من اأجنبي فقدها للجن�سية امل�سرية، 

اكت�ساب  فى  رغبت هي  اإذا  اإل  بها  امل�سرية وحمتفظة  بجن�سيتها  بل تظل متمتعة 

جن�سية زوجها، واأثبتت رغبتها هذه عند الزواج اأو اأثناء قيام الزوجية، وكان قانون 

جن�سية زوجها يدخلها يف هذه اجلن�سية. وكذلك ل يرتتب على زواج امل�سري من 

اأجنبية فقده جلن�سيته امل�سرية. 

-  اإذا اكت�سبت امل�سرية جن�سية زوجها الأجنبي، يكون لها اأن تظل حمتفظة بجن�سيتها 

امل�سرية اإذا اأعلنت رغبتها يف ذلك خالل �سنة من تاريخ دخولها يف جن�سية زوجها. 

-  ل يرتتب على زوال اجلن�سية عن امل�سري لتجن�سه بجن�سية اأجنبية بعد الإذن له 

بذلك، زوالها عن زوجته اإل اإذا قررت رغبتها يف دخول جن�سية زوجها واكت�سبتها 

طبًقا لقانونها. ومع ذلك يجوز لها الحتفاظ باجلن�سية امل�سرية. 
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امل�سري  زوجها  دخول جن�سية  لرغبتها يف  فقدت جن�سيتها  التي  للم�سرية  -  يجوز 

الذي جتن�ص بجن�سية اأجنبية واكت�سابها تلك اجلن�سية، وامل�سرية التي تزوجت من 

اأجنبي ودخلت فى جن�سيته طبًقا لقانونه، ومل تعلن رغبتها يف الحتفاظ بجن�سيتها 

امل�سرية، اأن ت�سرتد اجلن�سية امل�سرية اإذا طلبت ذلك ووافق وزير الداخلية. 

الزوجة  وكذلك  اجلن�سية،  هذه  فقدت  ثم  اجلن�سية  م�سرية  كانت  التي  الزوجة    -

التي من اأ�سل م�سري تكت�سب اجلن�سية امل�سرية مبجرد منحها لزوجها اأو مبجرد 

من  وجه  وهذا  ذلك،  يف  برغبتها  الداخلية  وزير  اأعلنت  متى  م�سري  من  زواجها 

اأوجه امل�ساواة بني الرجل واملراأة يف حق التمتع باجلن�سية امل�سرية. 

2- جن�سية اأبناء الأم امل�سرية: 

-  كان قانون اجلن�سية امل�سري رقم 26 ل�سنة 1975 ين�ص يف مادته الثانية على ثبوت 

اأب  اأم م�سرية ومن  2. من ولد يف م�سر من  1. ولد لأب م�سري،   « اجلن�سية ملن 

اأم م�سرية ومل تثبت  3. من ولد يف م�سر من  اأو ل جن�سية له،  جمهول اجلن�سية 

ن�سبته اإىل اأبيه قانوناً«.

اأبيه  اإىل  ن�سبه  وثبت  اجلن�سية  معلوم  م�سري  غري  واأب  م�سرية  لأم  ولد  من  اأما 

قانوناً، فلم يكن له حق التمتع باجلن�سية امل�سرية، واإمنا كان له اأن يتمتع فقط بجن�سية 

اأبيه الأجنبي. ويعني هذا اأن قانون اجلن�سية مل يكن يعرتف بامل�ساواة بني الأب امل�سري 

والأم امل�سرية يف احلق يف نقل جن�سيتهما امل�سرية لأبنائهما، فكان احلق ثابًتا فقط لالأب 

امل�سري الذي يكون ابنه م�سرًيا �سواء كانت اأمه م�سرية اأو اأجنبية. اأما الأم امل�سرية التي 

تتزوج من اأجنبي، فال يكت�سب اأطفالها املولودين من هذا الزواج ولو ولدوا يف م�سر، بل 

يكت�سبون جن�سية الأب اإذا كانت له جن�سية معلومة وثبتت ن�سبتهم اإىل اأبيهم قانوًنا. 
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اأ�سكال التمييز �سد  1981 �سدقت م�سر على اتفاقية الق�ساء على كافة  -  ويف �سنة 

املراأة، ف�سار لها قوة القانون يف م�سر. لكن م�سر حتفظت على ن�ص املادة) 2/9 (

الذي يلزم الدول الأطراف مبنح املراأة حًقا م�ساوًيا حلق الرجل فيما يتعلق بجن�سية 

اأطفالهما. فموؤدى هذا الن�ص اأن تقوم الدولة بالعرتاف بحق املواطنة التي حتمل 

جن�سيتها بنقل هذه اجلن�سية اإىل اأبنائها ب�سرف النظر عن جن�سية اأبيهم. 

وقد بررت م�سر حتفظها على ن�ص امل�ساواة بني الرجل واملراأة فيما يتعلق بجن�سية 

اأطفالهما باأنه »لتفادي اكت�ساب الطفل جلن�سيتني يف حالة اختالف جن�سية الأبوين اتقاًء 

لالإ�سرار مب�ستقبله، اإذ اأن اكت�ساب الطفل جلن�سية اأبيه هو اأن�سب الأو�ساع له، ول م�سا�ص 

يف ذلك مببداأ امل�ساواة بني الرجل واملراأة، فمن املاألوف موافقة املراأة يف حالة زواجها من 

اأجنبي على انت�ساب اأطفالها جلن�سية الأب«. 

يف  وامل�سري  امل�سرية  بني  التمييز  على  الإبقاء  امل�سري  التحفظ  مقت�سى  -  وكان 

جمال جن�سية اأبنائهما اإذا كان زوج امل�سرية اأجنبًيا. اأما امل�سري املتزوج من اأجنبية، 

فاإن اأولده يكت�سبون جن�سية اأبيهم امل�سرية وجن�سية اأمهم الأجنبية اإذا كان قانونها 

ي�سمح لها بهذا احلق.

ومل تفلح الدعوات املطالبة باإزالة هذا الوجه من اأوجه التمييز بني امل�سري وامل�سرية 

فيما يتعلق بجن�سية اأبنائهما يف دفع امل�سرع امل�سري اإىل الق�ساء على هذا التمييز، على 

الرغم من خمالفته لن�سو�ص الد�ستور امل�سري املقررة مل�ساواة املواطنني يف احلقوق دون 

تفرقة ب�سبب اجلن�ص، وخمالفته لل�سريعة الإ�سالمية التي ل تقر متييًزا بني اجلن�سني 

)2/9( املادة  ن�ص  على  التحفظ  اإن  حيث  ال�سيداو؛  لتفاقية  وخمالفته  احلق،  هذا  يف 

عن  املدافعة  املنظمات  لكن  التفاقية.  وم�سمون  غر�ص  مع  يتعار�ص  لأنه  له  قيمة  ل 
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حقوق املراأة ورجال القانون واحلقوقيني مل يتوقفوا عن منا�سدة امل�سرع امل�سري لإزالة 

هذا التمييز بني امل�سري وامل�سرية، الذي كان يلحق اأ�سراًرا بالغة باأبناء الأم امل�سرية، 

ا تلك التي ف�سل زواجها من الأجنبي فعادت اإىل م�سر باأبنائها ليكونوا غرباء يف  خ�سو�سً

وطنهم وبني اأهليهم واأقاربهم. 

-  يف �سنة 2004 �سدر القانون رقم )154(، مت�سمناً تعديل قانون اجلن�سية امل�سرية 

26 ل�سنة 1975، للق�ساء على التمييز بني امل�سري وامل�سرية يف حق منح اجلن�سية 

لأم  اأو  م�سري  لأب  ولد  من  بني  القانونية  امل�ساواة  وليقرر  لأبنائهما،  امل�سرية 

اجلن�سية  قانون  من  الثانية  املادة  فن�ست  امل�سرية.  اجلن�سية  اكت�ساب  يف  م�سرية 

 .  »... اأو لأم م�سرية  »يكون م�سرًيا: من ولد لأب م�سري،  اأن  بعد تعديلها على 

اأو يف  ولد يف م�سر  �سواء  لأم م�سرية،  ولد  من  يكون م�سرياً  الن�ص  لهذا  وطبًقا 

اأو معلوم، يحمل جن�سية  النظر عن حالة الأب، هل هو جمهول  اخلارج وب�سرف 

دولة معينة اأو ل جن�سية له على الإطالق. 

-  عالج القانون رقم )154 ل�سنة 2004( و�سع الأبناء الذين ولدوا لأم م�سرية واأب 

طبًقا  م�سريني  غري  كانوا  وهوؤلء  القانون،  بهذا  العمل  تاريخ  قبل  م�سري  غري 

لقانون اجلن�سية، فقرر لهم احلق يف اإعالن رغبتهم يف التمتع باجلن�سية امل�سرية 

بانق�ساء  اأو  الوزير  الداخلية. ويعتربون م�سريني ب�سدور قرار بذلك من  لوزير 

لهوؤلء  وتثبت  بالرف�ص.  م�سبب  قرار  �سدور  دون  الإعالن  تاريخ  من  �سنة  مدة 

اجلن�سية امل�سرية الطارئة اأو املكت�سبة اأي بطريق التجن�ص، لأنها جن�سية تثبت يف 

تاريخ لحق على امليالد.

-  بهذا يكون القانون رقم )154 ل�سنة 2004( قد واكب الجتاهات احلديثة يف �ساأن 
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امل�ساواة يف حق منح اجلن�سية امل�سرية بني الأب والأم. وهذا تطور حممود �سبقتنا 

الدولية،  م�سر  التزامات  مع  تتوافق  امل�ساواة  هذه  عربية.  وغري  عربية  دول  اإليه 

وت�سيف ك�سًبا جديًدا حلقوق املراأة، وتق�سي على �سكل من اأ�سكال التمييز �سد املراأة 

القانونيني واحلقوقيني. فهل حتققت  �سديد من  انتقاد  دوًما حمل  كان  امل�سرية 

امل�ساواة الفعلية كاملة بني الرجل واملراأة يف جمال احلق يف اجلن�سية امل�سرية ؟

ثانًيا- التمييز الواقعي بني الرجل واملراأة يف جمال اجلن�سية: 

اجلن�سية نوعان: جن�سية اأ�سلية وجن�سية مكت�سبة. 

1-  اجلن�سية الأ�سلية اأو الأ�سيلة هي التي تثبت للطفل بقوة القانون مبجرد ميالده 

دون حاجة لتخاذ اأي اإجراء، �سواء عند امليالد اأو بعد بلوغ الطفل �سن الر�سد. 

2-  اجلن�سية املكت�سبة اأو الطارئة هي التي تثبت لل�سخ�ص يف تاريخ لحق على واقعة 

قد  ال�سخ�ص  فيكون  امليالد،  وقت  اإىل  يرجع  ل�سبب  م�ستندة  كانت  ولو  ميالده، 

اكت�ســـب اجلن�سية بطريق التجن�ص بناء على اإجراءات و�سروط يحددها القانون 

اأو اللوائح املنفذة له. 

اأ - اأهداف التدخل الت�سريعي يف �سنة 2004: 

املعــدل   ،)1975 ل�سنة  القانــــون)26  ينظمهــــا  �سورهـــــا  بكــل  امل�سرية  اجلن�سية 

بالقانــــون) 154 ل�سنة 2004 ( الذي ق�سد منه الق�ساء على التمييز �سد املراأة يف خ�سو�ص 

اجلن�سية  نقل  م�ساألة  يف  الرجل  وبني  بينها  التامة  امل�ساواة  وحتقيق  الأبناء،  جن�سية 

امل�سرية لأبنائها.

اأهدافاً  اأنه حقق  اإل  كثرياً،  تاأخر  وقد  و�سرورياً  كان لزماً  الت�سريعي  التدخل  هذا 

مهمة هي:
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لالأبناء.  اجلن�سية  منح  امل�سرية يف  والأم  امل�سري  الأب  بني  امل�ساواة  مبداأ  تاأكيد    -1

اأراد و�سع حد مل�سكلة خطرية يف نتائجها، كانت  وبذلك يكون امل�سرع امل�سري قد 

يف  حدث  الذي  التطور  مع  تتفق  ل  امل�سري  اجلن�سية  قانون  يف  �سوءة  بحق  تعد 

م�سر يف اجتاه دعم امل�ساواة بني اجلن�سني.

ت�سوي  التي  املتح�سر،  العامل  لقوانني اجلن�سية يف  2-  م�سايرة الجتاهات احلديثة 

بني الأب والأم يف حق نقل اجلن�سية لالأبناء.

منح  جمال  يف  املراأة  �سد  التمييز  على  بالق�ساء  الدويل  م�سر  بالتزام  الوفاء    -3

من   2/9( املادة  ن�ص  على  التحفظ  منه  يعفي  ل  التزام  وهو  لأبنائها،  اجلن�سية 

اتفاقية ال�سيداو(. 

احلقوق  يف  اجلن�سني  بني  امل�ساواة  يقرر  الذي  امل�سري  الد�ستور  ن�سو�ص  4-  تفعيل 

الذي  الد�ستورية يف قانون اجلن�سية  اأزال �سبهة عدم  التعديل  والواجبات. فهذا 

، فكان  الأب والأم يف حق منح اجلن�سية لأبنائهما  �سند بني  كان مييز على غري 

لأبناء الأب امل�سري من اأم غري م�سرية احلق يف التمتع باجلن�سية امل�سرية دون 

قيد اأو �سرط، بينما يحرم اأبناء الأم امل�سرية املتزوجة من غري امل�سري من حق 

التمتع باجلن�سية امل�سرية.

يف  واملراأة  الرجل  بني  الإ�سالمية  ال�سريعة  تقرره  الذي  امل�ساواة  مبداأ  5-  احرتام 

احلقوق. ومن املعلوم اأن مبادئ ال�سريعة الإ�سالمية هي امل�سدر الرئي�سي للت�سريع، 

فال يجوز خمالفتها يف قانون اجلن�سية. 

6-  الق�ساء على معاناة الأمهات امل�سريات واأبنائهن يف احل�سول على حقوقهم الأ�سا�سية 

املرتبطة باملواطنة من اإقامة دائمة وتعليم وعمل وحقوق �سيا�سية.... اإلخ.
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ومن الوا�سح اأن حتقيق اأهداف التعديل الت�سريعي كان مقت�ساه متتع اأبناء امل�سرية 

الذين ولدوا من الأب غري امل�سري باجلن�سية الأ�سلية مبجرد امليالد دون حاجة لتخاذ 

اأي اإجراء لذلك، كما هو ال�ساأن بالن�سبة لأولد الأب امل�سري. لكن تنظيم منح اجلن�سية 

لأبناء امل�سريات جرد التعديل الت�سريعي من مزاياه، �سواء ولدوا قبل اأو بعد تاريخ العمل 

بالقانون )154 ل�سنة 2004(.

ب-  جن�سية اأبناء الأم امل�سرية املولودين بعد تاريخ العمل بالقانون اجلديد:

�سدر قرار وزير الداخلية رقم )12025 ل�سنة 2004( لتحديد اإجراءات منح اجلن�سية 

 154( رقم  القانون  لأحكام  تنفيذاً  م�سري  غري  اأب  من  املولودين  امل�سرية  الأم  لأولد 

ل�سنة 2004(. ويبدو من ن�ص املادة الأوىل من القرار اأنه ي�سمل اأولد الأم امل�سرية بعد 

العمل بالقانون اجلديد، وهوؤلء يجب عليهم تقدمي طلبات التمتع باجلن�سية امل�سرية 

اإىل م�سلحة اجلوازات اأو مكاتب ال�سجل املدين، كما ي�سمل اأولد الأم امل�سرية املولودين 

قبل العمل بالقانون اجلديد، وهوؤلء يجب عليهم اإعالن رغبتهم يف التمتع باجلن�سية 

امل�سرية، ويعترب كل منهم م�سرًيا ب�سدور قرار وزير الداخلية بذلك اأو بانق�ساء مدة 

�سنة من تاريخ اإعالن الرغبة دون �سدور قرار م�سبب بالرف�ص..«. 

ويالحظ على قرار وزير الداخلية ما يلي:

1-  اأن القرار يخالف القانون الذي �سدر لتنفيذه ، لأن املادة الأوىل من القرار جتعل 

اإجراءات التمتع باجلن�سية امل�سرية �ساملة لأبناء الأم امل�سرية املولودين لأب غري 

م�سري بعد اأو قبل العمل بالقانون، بينما القانون مل يعلق ك�سب اجلن�سية لأبناء 

الأم امل�سرية املولودين بعد تاريخ العمل به على اتخاذ اأي اإجراء، �ساأنهم يف ذلك 

�ساأن اأبناء الأب امل�سري. فالقانون يقرر اأن »يكون م�سرًيا« من ولد لأب م�سري اأو 

لأم م�سرية دون حاجة لتخاذ اأي اإجراء يف احلالتني.

2-  اأن اجلن�سية التي يتمتع بها اأبناء الأم امل�سرية من اأب اأجنبي املولودين  بعد تاريخ 
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العمل بالقانون هي جن�سية اأ�سلية، وهذه تثبت بقوة القانون مبجرد امليالد ودون 

حاجة لأي اإجراء لأبناء الأب امل�سري اأو الأم امل�سرية، فال يلزم تقدمي طلب من 

اأيهما، ول مربر ول �سند من القانون للتمييز بينهما.

3-  ي�ستلزم قرار وزير الداخلية تقدمي طلب للتمتع باجلن�سية امل�سرية لأولد الأم 

العمل  لتاريخ  لحقة  ميالدهم  واقعة  كانت  ولو  م�سري،  غري  اأب  من  امل�سرية 

يف  يرد  ومل  امل�سري،  الأب  لأولد  بالن�سبة  متطلب  غري  �سرط  وهذا  بالقانون، 

القانون بالن�سبة لأولد الأم امل�سرية، فالقانون ي�سوى بني املولودين لأب م�سري 

اأو لأم م�سرية بعد تاريخ العمل بالقانون يف التمتع باجلن�سية امل�سرية دون قيـــد 

اأو �سرط اأو اإجراء اأياً كان.

4-  اخت�سا�ص اأبناء الأم امل�سرية بالإجراءات التي وردت يف القرار الوزاري دون اأبناء 

بني  تفرقة  يخلق  الإجراءات  هذه  ا�ستيفاء  على  جن�سيتهم  وتعليق  امل�سري  الأب 

ا وروًحا،  اأبناء امل�سري واأبناء امل�سرية ل �سند لها من القانون، بل هي تخالفه ن�سً

الق�ساء  �سراحة  امل�سرع  اأراد  واأبنائها  امل�سرية  املراأة  �سد  متييًزا  بذلك  وتكر�ص  

عليه. فالقانون يريد الق�ساء على التمييز، لكن جهة الإدارة تتم�سك بهذا التمييز 

باملخالفة ل�سريح ن�ص القانون، وتريد بذلك األ تعرتف لأبناء امل�سرية باجلن�سية 

الأ�سلية، بل بجن�سية مكت�سبة تثبت لهم يف تاريخ لحق على امليالد. 

لذلك يكون من ال�سروري تعديل قرار وزير الداخلية ل�سنة 2004 لق�سر الإجراءات 

الواردة فيه للتمتع باجلن�سية امل�سرية بالن�سبة لأولد الأم امل�سرية لأب غري م�سري على 

من ولدوا قبل تاريخ العمل بالقانون.

ج- جن�سية اأولد الأم امل�سرية املولودين قبل تاريخ العمل بالقانون:

هوؤلء الأبناء ولدوا يف ظل قانون اجلن�سية رقم) 26 ل�سنة 1975( الذي كان ل يعرتف 

بحقهم يف التمتع بجن�سية اأمهم امل�سرية. لذلك اأراد امل�سرع يف القانون رقم) 154 ل�سنة 
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2004(، عالج م�سكلة هوؤلء الأبناء، فن�ست املادة الثالثة من هذا القانون على حق هوؤلء 

الأبناء يف التمتع باجلن�سية امل�سرية  اإذا رغبوا يف ذلك، عن طريق اإعالن وزير الداخلية 

ًــا ب�ســــــــــدور قرار بذلك مــــن الوزيـــر،  برغبتهم هذه، ويعترب من اأعلن رغبــــــــــــــته م�سريــــــــ

اأو بانق�ساء مدة �سنة من تاريخ الإعالن دون �سدور قرار م�سبب منه بالرف�ص.

من  املذكور  بالقانون  العمل  تاريخ  قبل  ولدوا  الذين  امل�سرية  اأبناء  اأن  هذا  ويعني 

حقهم اكت�ساب اجلن�سية امل�سرية الطارئة باإعالن يوجه اإىل وزير الداخلية عن طريق 

م�سلحة اجلن�سية على النموذج املعد لذلك وترفق به امل�ستندات املطلوبة. ويكون اكت�ساب 

اجلن�سية يف هذه احلالة �سريحاً اأو �سمنياً:

1-  �سدور قرار �سريح من وزير الداخلية ، وللوزير �سلطة تقديرية يف قبول منح 

اجلن�سية اأو رف�ص منحها لعدم توافر ال�سروط املتطلبة بقرار ي�سدره، ب�سرط اأن 

يكون القرار بالرف�ص م�سبًبا حتى ميكن الطعن عليه اأمام الق�ساء الإداري. 

2-  تكت�سب اجلن�سية �سمناً بانق�ساء �سنة من تاريخ الإعالن دون �سدور قرار م�سبب 

بالرف�ص، فعدم �سدور قرار م�سبب بالرف�ص خالل �سنة كاملة ي�ستفاد منــه اأنــــه 

قد  الوزير  لكان  واإل  بها،  امل�سرية  اجلن�سية  ما مينع من متتع طالب  يوجد  ل 

اأ�سدر قراره برف�ص منح اجلن�سية. 

ويتطلب القانون عدة �سروط يلزم توافرها ملنح اجلن�سية امل�سرية املكت�سبة لالأجنبي، 

العمل  تاريخ  قبل  املولودين  م�سري  غري  اأب  من  امل�سرية  لأبناء  بالن�سبة  ت�سري  وهي 

بالقانون) 154 ل�سنة 2004(: 

1-  اأن يكون �سليم العقل غري م�ساب بعاهة جتعله عالة على املجتمع. وهذا ال�سرط 

يخالف التفاقية الدولية حلقوق الأ�سخا�ص من ذوي الحتياجات اخلا�سة، وقد 

�سدقت م�سر عليها.
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2-  اأن يكون ح�سن ال�سري وال�سلوك حممود ال�سمعة، ومل ي�سبق احلكم عليه بعقوبة جناية 

اأو بعقوبة مقيدة للحرية يف جرمية خملة بال�سرف ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره.

3- اأن تكون له و�سيلة م�سروعة للك�سب.

4- اأن يكون ملماً باللغة العربية.

5- اأن يكون لديه حمل اإقامة يف م�سر.

6- اأن يوافق وزير الداخلية �سراحة اأو �سمناً على متتعه باجلن�سية امل�سرية.

ومنذ �سدور القانون )154 ل�سنة 2004(، ت�سدر قرارات من وزير الداخلية باملوافقة 

بالقانون  العمل  تاريخ  قبل  املولودين  م�سري  غري  اأب  من  امل�سريات  اأبناء  منح  على 

اأمنية،  اإل لأ�سباب  املذكور اجلن�سية امل�سرية.  ول يتم رف�ص اجلن�سية امل�سرية لهوؤلء 

تتعلق باحلفاظ على م�سلحة الوطن، وهذا حق م�سروع لكل دولة. وكان يتم رف�ص منح 

الفل�سطينية،  الهوية  على  حفاًظا  امل�سرية  اجلن�سية  فل�سطيني  اأب  من  امل�سريات  اأبناء 

لكن الق�ساء الإداري جرى على اإلغاء قرارات رف�ص منح هوؤلء الأبناء اجلن�سية امل�سرية 

لإخاللها مببداأ امل�ساواة يف احلقوق بني اأبناء امل�سريات املتزوجات من غري م�سريني. 

د- التمييز القانوين بني امل�سري وامل�سرية يف نقل اجلن�سية للزوجة اأو للزوج:  

ال�سمة الغالبة يف قانون اجلن�سية امل�سري هي حماية حقوق املراأة امل�سرية وامل�ساواة 

بينها وبني الرجل يف حق نقل اجلن�سية لأبنائها، ويف احتفاظ امل�سرية بجن�سيتها على 

الرغم من فقد زوجها اجلن�سية امل�سرية اأو تغيريه لها اأو جتن�سه بجن�سية اأجنبية ...اإلخ. 

ومع ذلك ل يزال قانون اجلن�سية امل�سري يت�سمن متييًزا بني الرجل واملراأة يف جمال 

اجلن�سية، عندما يتزوج امل�سري من اأجنبية وتتزوج امل�سرية  من اأجنبي، فيثبت لزوجة 

امل�سري حق احل�سول على اجلن�سية امل�سرية اإذا توافرت �سروط منحها بينما ل يكون 

لزوج امل�سرية هذا احلق. 
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�لمجل�س �لقومى للمر�أة

من  قرار  مبوجب  امل�سرية  اجلن�سية  اكت�ساب  ميكنها  للم�سري  الأجنبية  فالزوجة 

وزير الداخلية اإذا اأعلنت رغبتها يف ذلك ومل تنق�سي رابطة الزوجية قبل فوات �سنتني 

املتزوجة  امل�سرية  اأما  اجلن�سية(.  قانون  من  )م7  الزوج  وفاة  لغري  الإعالن  تاريخ  من 

من اأجنبي فال يعرتف لها القانون بهذا احلق، لذلك ل ي�ستطيع زوجها احل�سول على 

اجلن�سية امل�سرية بزواجه منها مهما امتد الزواج يف الزمن، ول يكون اأمام الزوج الأجنبي 

اإل حماولة احل�سول على اجلن�سية امل�سرية لأ�سباب غري الزواج مثل الإقامة اأو غريها.

هـ - التمييز الإداري بني الرجل واملراأة يف حق التنقل وال�سفر: 

ل توجد قيود قانونية على حرية املراأة امل�سرية يف التنقل اأو ال�سفر للخارج، بعد اأن 

2000 الن�سو�ص التي كانت ت�سرتط موافقة  األغت املحكمة الد�ستورية العليا منذ �سنة 

الزوج على منح الزوجة جواز ال�سفر اأو جتديده اأو �سحبه بناء على طلبه.

ومع ذلك ل تزال الإدارة املخت�سة متنع عن اإ�سدار جواز �سفر للزوجة التي مل يوافق 

 – الزوجة  دعوى  على  بناء   – يق�سي  الإداري  الق�ساء  لكن  ا�ستخراجه.  على  زوجها 

باإلزام جهة الإدارة با�ستخراج جواز ال�سفر للزوجة على الرغم من عدم موافقة زوجها 

الزوج منع زوجته من  اأنه لي�ص من حق  اأحكامه  الإداري يف  الق�ساء  على ذلك. ويوؤكد 

ال�سفر واأنه ل يجوز جلهة الإدارة تلبية طلب الزوج ب�سحب جواز �سفر الزوجة، وليجوز 

ملدير م�سلحة وثائق ال�سفر والهجرة �سحب جواز �سفر الزوجة حتى لو كان بناء على 

اإىل  الق�ساء  هذا  يف  الإداري  الق�ساء  حماكم  وت�ستند  ال�سفر.  من  ملنعها  زوجها  طلب 

احلرية ال�سخ�سية التي تعترب حقاً طبيعياً لأي م�سري اأو م�سرية، وتتفرع عنها حرية 

التنقل وال�سفر، واإىل كفالة الد�ستور حق الهجرة الدائمة واملوؤقتة للخارج للمواطنني 

جميعاً، واإىل ق�ساء املحكمة الد�ستورية العليا بعدم د�ستورية املادة الثالثة من قرار وزير 
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الداخلية رقم) 3937 ل�سنة 1996( والذي كان ي�سرتط موافقة الزوج على منح الزوجة 

جواز ال�سفر واإمكان �سحبه بناء على طلبه، فهل �سيظل هذا احلق ثابًتا للمراأة امل�سرية 

بعد ثورة 25 يناير 2011؟ 


