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قائوة غير حصرية بأهن التعديالت الدستىرية و القىاًيي و القرارات الجوهىرية 

 ذات الصلة بحقىق اإلًساى التي صدرت في األعىام العشر األخيرة
 

 :التعديالت الدستىرية .1

   ه وتعدٌل مادة إلرساء مبدأ المواطنة بالمادة األولى من 34المتضمن حزمة شملت  2007التعدٌل الدستوري لعام

على األداء الحكومً وتعزٌز الدور  النظام االنتخابً بما ٌسمح بتمثٌل مناسب للمرأة وتعزٌز الرقابة البرلمانٌة

وإضافة الحق فً البٌئة النظٌفة وإلغاء نظام المدعى العام  وسلطات رئٌس مجلس الوزراء التشرٌعً لمجلس الشورى

   .االشتراكً

  بجعل انتخاب رئٌس الجمهورٌة باالقتراع المباشر بٌن أكثر من مرشح 2005التعدٌل الدستوري فً ماٌو .

 

 :القىانين .2

  مقعد إضافً للمرأة فً مجلس الشعب 64تخصٌص  2009لسنة  149القانون رقم. 

  بشأن  رعاٌة المرٌض النفسى 2009لسنة  71القانون رقم. 

  وقانون تنظٌم فرض الحراسة وقانون بإلغاء نظام المدعى العام االشتراكً  2008لسنة  194القانون رقم

 .حماٌة القٌم من العٌب وذلك فً إطار حزمة اإلجراءات الهادفة إلى اإلصالح االقتصادي والقانونً

  بإنشاء مجلس أعلى للهٌئات القضائٌة 2008لسنة  192القانون رقم . 

  ةبتنظٌم الحقوق التأمٌنٌة ألعضاء الهٌئات القضائً 2008لسنة  183القانون رقم . 

  والذي قرر موازنة مستقلة لكل من مجلس الدولة وهٌئة قضاٌا الدولة والنٌابة  2008لسنة  182القانون رقم

 . اإلدارٌة

 تعدٌل قانون العقوبات برصد عقوبة الحبس و الغرامة لكل من ٌجري عملٌة ختان ألنثى . 

  وقانون   1996لسنة  12ل رقم قانون الطف: والمتضمن تعدٌل القوانٌن اآلتٌة  2008لسنة  126القانون

 .وقانون العقوبات 1994لسنة  143األحوال المدنٌة رقم 

  بإصدار قانون المحاكم االقتصادٌة 2008لسنة  120القانون رقم. 

  بإنشاء جوائز الدولة لإلنتاج الفكري  1958لسنة  37بتعدٌل القانون رقم  2008لسنة  117القانون رقم

 .جتماعٌة والفنون واآلدابولتشجٌع العلوم والعلوم اال

  بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة 2008لسنة  113القانون رقم. 

  بشأن تنظٌم مباشرة الحقوق السٌاسٌة وتشكٌل لجنة علٌا تشرف على انتخابات  2007لسنة  18القانون رقم

 . مجلسً الشعب و الشورى
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  بشأن دعم   1972لسنة   46طة القضائٌة رقم بتعدٌل بعض أحكام قانون السل 2007لسنة  17القانون رقم

 0استقالل السلة القضائٌة ومنح الموازنة المستقلة للقضاء

  بشأن إلغاء عقوبة الحبس فً الجرائم المتصلة بالنشر 2006لسنة  147القانون رقم . 

  المتضمن زٌادة الضمانات الخاصة بالحبس االحتٌاطً 2006لسنة  145القانون رقم . 

 بشأن دعم اختصاصات المجلس األعلى للقضاء 2006لسنة  142م القانون رق . 

   0بشأن حماٌة المستهلك والحفاظ على حقوقه 2006لسنة  67القانون رقم 

  و الخاصة  1929لسنة  25من قانون األحوال الشخصٌة رقم  20بتعدٌل المادة   2005لسنة   4القانون رقم

 . برفع سن حضانة النساء لألبناء

 بشأن حماٌة المنافسة ومنع الممارسة االحتكارٌة دعما للتنافسٌة والشفافٌة ومكافحة  2005لسنة  3قم القانون ر

 .2008لسنة  190الفساد والمعدل بالقانون رقم 

 ساوى بٌن األب و األم فً نقل جنسٌتٌهما  والذي تعدٌل قانون الجنسٌة بشان 2004لسنة  154لقانون رقم ا

 . ألبنائهما من زوج أجنبً

  بتعدٌل قانون العمد والمشاٌخ بإلغاء شرط الذكورة بما ٌسمح للنساء بشغل   2004لسنة   142القانون رقم

 .هذا المنصب

  األسرة تأمٌنصندوق نظام  إنشاءشأن ب 2004لسنة  11 رقمالقانون . 

  ازعات بهدف تبسٌط اإلجراءات وحسم المن )نظام محاكم األسرة  إنشاءشأن ب 2004لسنة  10القانون رقم

 .(واستحداث آلٌة سابقة للتقاضً فً محاولة لتسوٌة النزاع ودٌاً صوناً لألسرة  مناسبةآجال  فًاألسرٌة 

  بإلغاء محاكم أمن الدولة وإلغاء عقوبة األشغال الشاقة المؤبدة و المؤقتة 2003لسنة  95القانون رقم . 

 المتعارف علٌها  سان وفقاً للمعاٌٌر الدولٌة لحقوق اإلن القومًالمجلس  بإنشاء 2003لسنة  94 رقم القانون

 .1990والصادرة عام  بارٌسبمبادئ 

 السلمًاإلضراب  فًأباح الحق  بشأن قانون العمل والذي 2003لسنة  12قانون رقم ال. 

 بشـأن صندوق إعانات الطوارئ للعمال  2002لسنة  156قانون رقم ال. 

 ن حماٌة حقوق الملكٌة الفكرٌةبشـأن إصـدار قانو 2002لسنة  82قانون رقم ال. 

  بشأن انتخابات الغرف التجارٌة بإلغاء  1951لسنة  189بتعدٌل القانون رقم  2002لسنة  6القانون رقم

 . شرط الذكورة بما ٌسمح للنساء بخوض هذه االنتخابات

  لدخلبشان التموٌل العقاري لتٌسٌر الحصول على المسكن للفئات محدودة ا 2001لسنة  148القانون. 

  بإنشاء مكتبة اإلسكندرٌة 2001لسنة  1القانون رقم. 
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  بتنظٌم بعض أوضاع و إجراءات التقاضً فً مسائل األحوال الشخصٌة والذي  2000لسنة  1القانون رقم

 . نظم حق المرأة فً طلب الخلع ووحد إجراءات التقاضً بٌن المصرٌٌن وغٌر المصرٌٌن

 : خريالقرارات الجمهىرية  والقرارات األ   .3
 :صدرت عدة قرارات جمهورية هامة في عدد من المجاالت 

   من  21،  20بشأن سحب التحفظ المصري عن المادتٌن رقمً   2004لسنة   145القرار الجمهوري رقم

. 1990اتفاقٌة الطفل لعام 

  من  بسحب تحفظ مصر على الفقرة الثانٌة من  المادة  التاسعة 2007لسنة  249القرار الجمهوري رقم

  0 1979اتفاقٌة القضاء على التمٌٌز ضد المرأة لعام 

  ً0الموافقة على اتفاقٌة حماٌة و تعزٌز تنوع إشكال التعبٌر الثقاف 

 الموافقة على انضمام مصر التفاقٌة مكافحة الفساد.  

 موارد البشرٌة إنشاء المجلس األعلى لتنمٌة الموارد البشرٌة ، للعمل على اإلنفاذ الفعلً لالستخدام األمثل لل

 .ووضع االستراتٌجٌات الالزمة لخطط وبرامج التنمٌة

  بإنشاء المجلس القومً للمرأة 2000لسنة  90القرار الجمهورٌة رقم . 

  بتعدٌل الالئحة التنفٌذٌة لقانون األحوال المدنٌة بجواز ترك خانة  2009لسنة  520قرار وزٌر الداخلٌة رقم

 . خالٌة الدٌانة فً بطاقة تحقٌق الشخصٌة
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