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  من حقها  المرأةنسان تقريره عن ظاهرة حرمان وق ال وحق للتنمية يصدر ملتقى الحوار 
اث كأحد االنتهاكات  ف  المير

  الحقوقية 
  المرصية  المرأة تتعرض لها  التى

ن  خ مصار عىل شكل  ينطوياألمر الذى  وهو بعض مناطق الصعيد ،  ف 

ائع  المرأةأشكال التميير  ضد  وكافة المواثيق والمعاهدات  السماويةوظلم بير  لها يتناف  مع كافة األديان والشر

 .   الدولية واالتفاقيات

   السلبيةوأصولها وأسبابها والنتائج  بالمشكلةوذلك عير تقرير يرصد التعريف 
تعود عىل المجتمع من جراء   التى

وكذا موقف  ؛ها من الدوليةواالتفاقيات  السماويةوموقف الديانات  ،لحلها  السع  م وعد الظاهرةالتمسك بهذه 

  مع رسد لبعض الحاالت  المرصيالقانون 
  التى

 
  تمثل انتهاكا

 
بعض  مع عرض ؛للمواثيق والتعهدات الدولية صارخا

  التوصيات والحلول 
  قد تساعد  التى

 .   المشكلةسبيل حل هذه   ف 

   المقدمة

ذو أثر بالغ و ولها دور كبير  ،له األساس  ن لم تكن الكيان إالمجتمع وجزء ال ينفصل من كيانه ف نص المرأةتعتير 

ومواثيق  االتفاقياتوكرمتها وكانت الشغل الشاغل لمعظم  السماوية لذا فقد نصفتها األديان ،  واألهميةوضوح ال

 منها .  ةحقوقها المحروم فةلنرصتها وحصولها عىل كا ةجاهد ةساعي ،حقوق األنسان عىل مستوى العالم

   الموروثةبرز وأهم المشكالت أولعل من 
قيةمجتمعاتنا  ف  من   المرأةمشكلة حرمان  ه   ،وخاصة صعيد مرص  الشر

ع  حقها 
   الشر

اث .  ف   المير

يعات أو قوانير  من عدمه ةقضي فه    ه ال تمت ألى دين بقدر ما ترتبط بأعراف وتقاليد متوارث ؛ال ترتبط بسن تشر

بتعديل بعض أحكام القانون رقم  2017لسنة  2019القانون رقم صدار إ، وقد حاولت الدولة عير  ةبصل  انونأو ق

  جريدة الرسمية بشأن المواريث والمنشورة بال 1943لسنة  77
ة  أ،  2017ديسمير  30 ف   ن توقف الظاهرة الخطير

 عن تسليم أحد الورثة نصيبه  جرموت
 
ع  االمتناع عمدا

اث أو االمتناع عن من المير  الشر اث، أو حجب سند المير

عيير   أيل طلبه من تسليمه حا ن العادات والتقاليد والثقافة المجتمعية المتوارثة تقف حائل أال إ،  من الورثة الشر

  مام نفاذ القانون أ
  المرصيالمجتمع  ف 

 
  ، وهو ما يتطلب نشاطا

 
  يستهدف الجانب  مكثفا

حتى  واالجتماع   الثقاف 

 لظاهرة والقضاء عليها . ا يتم محارصة

 وأصولها  بالمشكلةالتعريف 

اثها  المرأةتعتير ظاهرة حرمان    من مير
قية العربيةمجتمعاتنا  ف    خاصة  والشر

 نتيجة  ةخطير  صعيد مرص ظاهرة ف 

  لموروث 
  نه ال قيمه لها وانها ال يحق لها ان ترث بل كانت أعىل اعتبار  المرأةكان ينظر اىل   ثقاف 

من  ة الحقبهذه  ف 

كةالزمن تعد جزء من هذه   .  اليى
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  كان العرب   حيث ،خلفية فكرية واجتماعية قديمة الظاهرة هذهوكان ل
ألطفال والنساء من الجاهلية يحرمون ا ف 

اث وذلك لعدم قدرتهم عىل تحمل  اث عندهم مرتبط ،  القبيلةوالدفاع عن  المسئوليةالمير  بالحماية اذ كان المير

 .   ونحوها من عالقات اجتماعية والنسب بالقرابة( أكير من تعلقه  ) القبيلة ةبير الك  األرسةدفاع عن وال

  وقد كان هذا األمر 
حيث كان  ،والصون الحمايةاىل  ةبحاج  المرأةحيث كانت  ، عندهم هما يسوغهذا الوقت له  ف 

إعطاء ذا كان ا الدور لعىل القيام بهذ هو القادر  الرجل و كان ،والحروب والغزوات باالعتداءاتالمجتمع مشحون 

 
 
اث للرجل دونها مستساغا اث السائد بير  العرب أسبابه و أله  المير سالم  ن ظهر ال أىل إستمر العمل بنظام المير

  المواريث  آيات ونزلت
 .  الجائرةألغت تلك القوانير  واألعراف  التى

  ن الحق أوبالرغم من 
اث قد  ف   أ المير

ا
كه  الكريم ولمف  كتابه  نزله الموىل عز وجل مفصل أو رسول ليبينه  لنتر  ييى

  مع الوضع  الورثةوحرص عىل بيان قسمته بير  
  لحقوق وواجبات كل فرد  االعتبار  ف 

المجتمع حتى ال تقوم  ف 

اعات بير  البشر ولكن أهل الصعيد ظل لهم رأى أخر غير ذلك .   
 الي 

   فالمرأة
  ف 

 
اث وفقا    ئدةساالللعادات والتقاليد  الصعيد محرومه من المير

  المرأة ن  تحصل أفكرت  واذا جتمع الم ف 

  عىل حقوقها 
  التى

 
عها هللا لها تكون قد ارتكبت اثما   رسر

 
 ف  القرى والنجوع .   الساعةوتصبح حديث  شديدا

  لموروث ا وظل هذا 
رع من يستولون عىل حق هذه باء وييتوارثه األبناء من ال  ثقاف     المرأةيى 

اث بحجج كثير  ف   ة المير

  بائهم وأجدادهم آات ىل ثرو يحافظون ع منها انهم
من خارج  نخريآاشخاص  إىلتركوها لهم ويمنعون انتقالها  التى

 زواج األخوات وأبنائهن ( . أ)  األرسةإطار 

  % من النساء  95ن حواىل أوقد كشفت بعض الدراسات 
   ف 

  محافظتى
 
للعرف والتقاليد  سوهاج وقنا ال يرثن وفقا

  
  ة المرأال تحبذ توريث  التى

 
اث والذى قد ينتقل بذلك اىل اشخاص  من استيالء خوفا زوجها وابنائها عىل المير

ها بكل  أيال يحق لها  ةن الفتاأ أو  العائلةغراب عن أ اث بعدما قام والدها بتعليمها وتجهير    مير
ثناء الزواج بل أ ءسر

 ناث محاو الذكور عن ممتلكاته بعلم ال  ألبنائهباء يقوم بالتنازل أن بعص ال 
ا
ضائهن  ل  أاسيى

 
ودون علمهن  حيانا

 أ
 
 . خرى أ  حيانا

 قد تستخدم بعض العائالت مع بناتهن ما يعرف بعرف الرضوى حيث تتم ترضية ال إذ 
 
 ناث بمبلغ مادى عوضا

  عن حقهن 
اث وهناك كثير من الشواهد والحاالت  ف    لسيدات تنازلن عن حقوقهن المير

رث نتيجة ضغوط ال ف 

 . لهن  ةرها ترضيباعتبا ةزهيد ةبالغ ماليواألم مقابل م ةخو ال 

  بل وصل األمر 
   المرأةمبدأ أن  بعض قرى محافظة سوهاج ينتهج ف 

اث تقتل التى  ف ،تطالب بالمير
 
لدراسة   وفقا

 آ 8أن حواىل  2008جرتها وزارة العدل عام أ
 
  الف جريمة قتل تقريبا

 
  األرسة فراد أ ضد أناث وذكور بير   ترتكب سنويا

ابسبب  الواحدة  . ثالمير

ائع  المرأةمع لخطورة ظاهرة حرمان المجتورغم إدراك  اث ومخالفة ذلك ألحكام الشر والمنطق  السماويةمن المير

ى إال   هذا السلوك .   ممارسةوحب الذات مازالت تدفع باتجاه  األنانيةن أالبشر
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  و قد تحاول عدد من النساء 
اثهن بضغط من األهل أو  اللواتى   اللواتنازلن عن مير

 حرمن منه بتنازل األب عن  تى

 ممتلكاته لألبناء قبل وفاته ايجاد سند
 
 قانوني ا

 
ن ضاقت بهن السبل أيمكنهن من الحصول عىل حقوقهن بعد  ا

اثهم لشئونهن دون جدوى .  األخوةاألسباب بجور الزوج أو وفاته وبقطيعة   نوتقطعت به  وعدم اكيى

  عن حقهن  بدت العديد من السيدات الندم عن تنازلهنأوقد 
اث  ف  هن لو  يتساءلنصبحن أو المير عن مصير

نواع أزواجهن حتى ولو تعرضن ألشد أرصار بعض النساء عىل البقاء مع إ ما يفش أصبحن مطلقات أو أرامل وهذا 

 إالتعنيف 
 
 .  ذ ليس لها مكان يأوي  ها بعد الطالق إال أبنائها لو كانوا كبارا

 

   رأةالماالتفاقيات الدولية وموقفها من حق 
 
اث   ف  المير

 اتفاقية سيداو: 

  الدولية واالتفاقيات العالميةد أولت المنظمات لق
 
  اهتماما

 
ليات تفعيل تلك الحقوق حيث  آو  المرأةبحقوق  بالغا

  الراعيةكان للمنظمات 
 
  لحقوق األنسان دورا

 
   بارزا
يعات  ف  وتنظيم  الدوىل  عىل المستوى  للمرأة المنصفةسن التشر

يعات و  اممتابعتها وضمان تطبيقها تلك التشر   المتحدة ذها ومن خالل اتفاقيات تلك المنظمات كاألمم بتنفي واالليى 

ها ألزمت العديد من الدول بمراعاة   وفرض حقوقها .  المرأةوغير

  وال شك 
   االتفاقية اتفاقية ) سيداو ( وه  ه   واالهتماماتأن من أهم ما أثمرت عنه تلك المجهودات  ف 

 التى

  ساعدت 
   المرأةضاء عىل جميع أشكال التميير  ضد لقا ف 

عام  المتحدة لألمم  العمومية الجمعية اعتمدتها  والتى

وع قانون  1979    المرأةلحقوق  دوىل  باعتبارها مشر
تحدد كل ما يشكل تميير   ةماد 30و ةتتألف من مقدم والتى

   ةوالذى بموجبها تعتير ظاهرة حرمان المرأ  ةضد المرأ
ع  لاصعيد مرص من حقها  ف 

   شر
اث هو من أحد  ف  المير

   ة ضد المرأأشكال التميير  
 أسوأ صوره .    ف 

 :   قيةاالتفا من هذه   المرصية الحكومةموقف 

  لقد كانت مرص من أوائل الدول 
  وكان ذلك  االتفاقيةصدقت عىل هذه  التى

مع تحفظها عىل  1981سبتمير  18 ف 

 :  ه  أرب  ع مواد 

 :  2 ةالماد

وتتفق عىل أن  المرأةكال التميير  ضد عىل أن ) تشجب الدول األطراف جميع أش قيةاالتفا" من 2" ةتنص الماد

( . وقد سجلت مرص أةالمر تستهدف القضاء عىل التميير  ضد  سياسةودون إبطاء  المناسبةتنتهج بكل الوسائل 

  جاء  لتنفيذ ما  استعداد عىل  العربيةن جمهورية مرص إ)  كالتاىل  جاء نصه   المادةتحفظ عام عىل هذه 
فقرات  ف 

ط أال يتعار  المادةهذه  يعةض ذلك مع بشر  (  السالمية الشر

 :  9 ةالماد
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  المرأةالمتعلق بمنح  9 المادةمن  2 الفقرةتحفظت مرص عىل نص 
 
 متساوي  حقوقا

ا
مع الرجل فيما يتعلق بجنسية   ة

األم  بعد أن أصبح من حق  أبيه وألع  التحفظ ةالجنسي أطفالهما دون إخالل باكتساب الطفل المولود من زواج

 سب الدستور والقانون . حا ألبنائها منح جنسيته المرصية

 :   61 ةالماد

   المادةتحفظت مرص عىل هذه 
بالزواج وعالقات  المتعلقةف  األمور  ةنفس الحقوق كاف ةوالمرأ للرجل علجت التى

   الشخصية مع قانون األحوال  دةماالأثناء الزواج وعند فسخه وما يخص حضانة األطفال حيث تتعارض  األرسة
 ف 

يعةق مرص الذى يطب    والمرأةهناك فرق بير  بير  الرجل  وبالتاىل   السالمية الشر
  الحضانة ف 

 
 الزواج من غير   وأيضا
ف 

 الزواج من غير رجل مسلم .   المسلمة للمرأةوال يحق  ةالمسلم حيث يحق للرجل الزواج من غير مسلم

 

 :  29 ةالماد

   29 ةمن نص الماد 2 ةلفقر التحفظ عىل ا
ف بير  دولتير  أو أكير من الدول األطراف خال أيتنص عىل عرض  والتى

ير هذا ، تحكيم  هيئةعىل  االتفاقيةحول تفسير أو تطبيق هذه  اضوتم تير بمحاولة تفادى التقيد بنظام  االعيى

  التحكيم 
 هذا المجال .  ف 

   المرأةموقف الديانات السماوية من حق 
 
ا ف  ث  المير

يعة( موقف  1)    :  اإلسالمية الشر

   المرأةكانت 
  من كافة الحقوق من بينها حقها  ةمجرد سالم  ال وقبل ظهور الدين  الجاهلية ف 

اث بل كانت  ير الم ف 

  ويكرمها ويمنحها حقوقها  المرأةمن شأن  ليعىل   السالمن جاء أ إىلاث ير ذاتها جزء من هذا الم ه  
لطالما  التى

  ها من حقها حرمت منها فأعطا
  ف 

 
اث نصيبا   المير

 
  قال عز وجل  مفروضا

 الكريم بسم هللا الرحمن الرحيم  هب كتا  ف 

 ن  " للرجال نصيب مما ترك الوالدان واألقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان واألقربون مما قل منه أو كير  
 
 صيبا

 
 
 "7 ةي" " سورة النساء ال    مفروضا

  " يوصيكم هللا 
فلها ة ن كانت واحدإو  كما تر ظ األنثيير  فإن كن نساء فوق اثنتير  فلهن ثلثا لذكر مثل حأوالدكم ل ف 

 " 11 ةيالنصف " " سورة النساء ال 

 
 
  نما يأكلون إ "إن الذين يأكلون أموال اليتام ظلما

 بطونهم نار  ف 
 
  ا

 
ا  " 10" " سورةالنساءاأليه وسيصلون سعير

 .  صدق هللا العظيم

هللا ورسوله ومن يطع  هللاالمواريث بسم هللا الرحمن الرحيم " تلك حدود  آياتان كما قال عز وجل عقب بي

ومن يعص هللا ورسوله ويتعد  ( 13) يدخله جنات تجرى من تحتها األنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم 

 
 
  حدوده يدخله نارا

 
 " صدق هللا العظيم " سورة النساء" ( 14) فيها وله عذاب مهير   خالدا
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لك توىل وحده عز وجل تقسيم  ن حدود المواريث عند هللا سبحانه وتعاىل لها شأن خطير لذأعىل  لما يد وهو   

اعات والبعد عن قطع األرحام وجعل هذا  ةاألنصب كات لرفع األذى والي   ع  حق  للمرأةالنصيب  واليى
ال يجوز  رسر

 ن يحرمها منه وإال استوجب ذلك نزول عقابه عز وجل . أألحد 

 
 
ع للذكر مثل حظ األنثيير  ا قد يدعيه البعض من عدم عدالة ال  معىل وردا  فمرده أن الرجل وكما أمره سالم حير  رسر

  المرأةبها  ةغير مطالب ةهللا ورسوله تكون عليه اعباء مالي
 
 بإيجاد مثل توفير المهر والمسكن للزواج فيكلف  مطلقا

 بينما أخته تأخذ المهر من زوجها .  يدفع المهر لزوجتهخته بعد زواجها و أرسته بينما تعق  أعىل   ةالبيت والنفق

هم ممن تجب عليه نفقته حيث يقوم باألعباء العائلي به بجانب فما يكلوهو    ة نفقته عىل األهل واألقرباء وغير

امات    االجتماعية واالليى 
 كان يقوم بها مورثه باعتباره جزء منه وامتداد له.   التى

 

 

يعة المسيحية 2)   :   ( موقف الشر

اث    ال يوجد نص يشير اىل احكام المير
يعة ف  سالم عندما جاءه رجل يطلب منه  فالمسيح عليه ال المسيحية الشر

 ئقا
ا
  "قل  ل

  ان  ألخ 
اث فقال له من  يقاسمت    المير

  أقامت 
 
  عليكم قاضيا

 
انظروا و تحذروا من الطمع يو   أو مقسما

  وضح االنبا بوال أ" و قد 13-15: 12
اث و ما يتعلق بها ان لما ةحديثه عن قضي ف  قد رسخت  المسيحية العقيدةير

  فالمسيحية ةتفرق  أيدون  المرأةبير  الرجل و  المساواةمبدأ 
 
  لم تضع نظاما

 
للمواريث و انما وضعت مبادئ  محددا

  روحيه 
اث.  الماليةظلها يمكن حل المشاكل  ف  ها و ينطبق هذا عىل موضوع المير  و غير

  الحق  يةالمسيح للمرأةو بذلك يكون 
اث  ف    مع الرجل و لما كان األمر من عدم وجود نص  بالتساويالمير

 ف 

  مع الرجل  بالتساوي المرأةيثبت حق  االنجيل
اث فقد أصبح تطبيق  ف  يعةالمير    السالمية الشر

 المسألةهذه  ف 

  األنصبةتوزي    ع و 
 
  أمرا

 
  والمرصيير  عىل المرصيات و  مفروضا

 
قانون   ألحكام المسيحير  و المسلمير  و ذلك طبقا

صل هو تطبيق احكام ر بأن األ و الذى يق 1944لسنه  25 و القانون رقم 1943لسنه  43رقم  المرصيالمواريث 

يعة    السالمية الشر
ائع األ  التى   صحابها أخرى عىل تقر بتطبيق مبادئ الشر

اث و  ف  يط الوصيةالمير ن يتفق  أ ةرسر

 أ صحاب الشأن أ
 
يعة المت ن يكون التوريث طبقا يعةذا لم يتفقوا عىل ذلك تكون إنه أبمعت  وف  لشر   السالمية  الشر

 واجبة التطبيق. 

  انون ثم جاء الق
ألن أغلب  و  للملكية ةسباب الناقلرث كأحد األ ال لمسألةو تعرض  1648لسنه  131 المدت 

  المواطنير  المرصين هم من 
يعةحكام أم النص عىل  إعمال ت السالم  الدين  معتنقى القوانير  و  السالمية الشر

  بشأنها بما  الصادرة
  ة لسن 25تطبيق القانون رقم  أيته ذلك قانون المواريث بكافه نصوصه و تعديالته و ملحقا ف 

يعةو الذى يقي   حكم  1944 ائع األ  السالمية الشر   خرى عىل معتنقيها بتطبيق مبادئ الشر
 رث. مسائل ال ف 

ائع األ أ و بالرغم من ذلك فقد    بيق لتطخرى من اغفلت الشر
رث و تمسكت المحاكم بتطبيق مبتور مسائل ال ف 

  من القانون  875 المادةلحكم 
  نصبتهم أو تحديد  الورثةن تعير  أ المقررة المدت 

كة موال أرث و انتقال ال ف    اليى
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  اليهم بشى 
يعةحكام أشأنها  ف    ة ن لس 442بشأنها و ذلك رغم ان القانون رقم  الصادرةو القوانير   السالمية الشر

عيةالمحاكم  بإلغاء 1955   و هو قانون الحق عىل صدور القانون  ةو الملي الشر
  ناسخ له تضمن  أي المدت 

 الفقرة  ف 

  ن القانون الواجب التطبيق أ منه  السادسة  المادةالثانية من 
حوال الشخصية لغير المسلمير  منازعات األ  ف 

 . ةمتحدى الطائف

ائع المرصيير   ةمادته الثالث ةرر مق 2012صدر دستور  2011يناير  25وعقب ثورة   من المسيحير  بأن مبادئ رسر

يعات لل الرئيس  واليهود المصدر    الروحية واختيار قياداتهم  الدينيةوشئونهم  الشخصيةألحوالهم  المنظمةتشر

يعته عىل ال بالمطالبةصحاب الديانات األخرى أمن  أيلكن لم يبادر   المادة رث رغم أن نص بتطبيق مبادئ رسر

  اءج
 
يعتهم  مطلقا   بتطبيق رسر

ط مطالبة وموافقة األطراف عىل تطب الشخصيةأحوالهم  ف    يقها كما ولم يشيى
 ف 

اث .   قانون المير

  2014ثم صدر بعد ذلك دستور 
 
   الثالثة المادة متضمنا

صدر حكم  2016الحكم ذاته وبالفعل وف  غضون عام  ف 

   القاهرةعن محكمة استئناف 
 ( ة ) أحوال شخصي 158 الدائرةق من  133ة لسن 11666رقم  االستئناف ف 

يعةبتطبيق مبادئ     المسيحية الشر
  والمساواةمسيحير   ةبير  ورث الرث توزي    ع ف 

 
 بير  نصيب الذكر واألنتر وفقا

 وتعديالتها .   1938 الصادرة األرثوذكسمن الدستور ونصوص الئحة األقباط  الثالثة للمادة

  هدى نرص  مرصيةلا المسيحية المحاميةكذلك حصلت 
  عىل حكم  2018 ف 

 المحكمة م بعدما قضت مه قضات 

  بالتساويوالدها بينها و بير  شقيقها  بقبول طلبها بشأن توزي    ع ورث
 
للسائد من حيث األحكام إىل مبادئ  خالفا

يعة    السالمية الشر
اث و أقر الحكم بتطبيق مبادئ االرث  ف     المسيح  مسائل المير

 ية الشخصحوال مسائل األ  ف 

  رثوذكس قباط األاأل الئحةمن  245 المادةسيحير  و للم
   بالمساواةتقر  التى

بناء االناث و الذكور رث بير  األ ال ف 

 و 
ا
  ذلك إعمال

 
 من الدستور.  الثالثة المادةلنص  و استنادا

يع  الموقف     المرأةمن حق  التشر
 
اث :  ف  المير

 
 
عا   من حقها  المرأةعن حرمان  وبالرغم من النه رسر

اث لما ف   ير
 
 او  وتأكيد حرمته وخطورته دينيا

 
  جتماعيا

 
 وأخالقيا

 إال أن هذا 
 
   التماديالناس عن  لردع النه لم يكن كافيا

  هذا السلوك  ف 
ائع  األحكاملكافة  المناف   والفطرة والشر

ية   السليمة البشر
 
  والذى يشكل انتهاكا

 
  المرأة لحقوق األنسان بما يمثله من تميير  ضد  صارخا

 
 ا وعنفا

 
ضدها  قتصاديا

   ال 
  قبوله أو  ينبع 

ع  التغاض    المرصيعنه وهو ما ألقى عىل عاتق المشر
 
اما   اليى 

 
من هذا الشكل   ةبحماية المرأ دستوريا

 من أشكال العنف و التميير  . 

اممام هذا وأ اماتو  الدستوري االليى  من  محمودة  ةوف  محاول الدوليةالتى تفرضها المعاهدات والمواثيق  االليى 

ع الم   ام فقد ق المرصيشر
عىل نحو يتضمن  1943لسنة  77بإضافة تعديل عىل قانون المواريث رقم  2017 ف 

 
 
  تجريما

 
  لهذا السلوك حيث أصدر  رصيحا

بتعديل بعض  2017لسنة  219القانون رقم  2017ديسمير  30  ف 

 نصها :  49قم بشأن المواريث وذلك بإضافة ماده جديده بر  1943لسنة  77أحكام هذا القانون رقم 

  ة ال تقل عن ستة أشهر وبغرام  ةخر يعاقب بالحبس مدآقانون  أيأشد ينص عليها  عقوبة بأيةخالل ال  " مع عدم

ين ألف جنيه وال تتجاوز مائة ألف جنيه أو ب  إال تقل عن عشر
 
عن تسليم   حدى هاتير  العقوبتير  كل من أمتنع عمدا
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ع  نصيبه  الورثةأحد 
  الشر

 
اث أو حجب سند يؤكد نصيبا لوارث أو أمتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه   من المير

عيير  .  الورثةمن  أيمن   الشر

   ةوتكون العقوب
 . ة حالة العود الحبس الذى ال تقل مدته عن سن ف 

  ويجوز الصلح 
  الجرائم المنصوص عليها  ف 

   المادةهذه  ف 
ورة الحكم  تكون عليها الدعوى ولو بعد صير  ةحال أي ف 

 
 
 . باتا

عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما  ولكل من المجت  

  الخاص إثبات الصلح 
تببحسب األحوال  المحكمةأو  النيابةهذه الجرائم أمام  ف  الدعوى  انقضاءعىل الصلح  وييى

إذا تم الصلح أثناء   العقوبةبوقف تنفيذ  العامة النيابةالمبارسر وتأمر  عاءاالدبطريق  مرفوعة ولو كانت  الجنائية

ور من الجريم  . "  ةتنفيذها وال يكون للصلح أثر عىل حقوق المرص 

  وقد جاء هذا التعديل المقرر 
  الصادر  المرصيمن الدستور  11 المادةإطار تطبيق  ف 

   2014 ف 
 الدولة لزمت أ والتى

  والرجل  رأةالمبير   المساواةبتحقيق 
  والثقافية  واالجتماعية واالقتصادية والسياسية المدنيةجميع الحقوق  ف 

  من كل أشكال العنف وكذلك القضاء عىل التميير  ضدها  المرأةبجانب حماية 
حصولها عىل  صما يخكل  ف 

اث   المير
 
  من ذات الدستور  53 المادةلنص  وفقا

ويالحظ  لمرأةاتنص عىل مكافحة كافة أشكال التميير  ضد  والتى

  وشموله من ناحية المجت  عليهم  عموميتهعلة نص التعديل هو 
بمعت  أنه لم يقترص عىل تجريم  الجريمةهذه  ف 

اث كما كانت تطالب به جمعيات الدفاع عن حقوق  المرأةحرمان  وارث  أيلكنه جاء ليشمل حرمان  المرأةمن المير

 أذكر كان 
 
عا   و أنتر من نصيبه رسر

 
 . وقانونا

 أا نالحظ كم
 
ع قد راع الروا يضا   التى  ةبير  الورث ةبط األرسيأن المشر

  الحفاظ عىل ما تبقى منها  ينبع 
 العالقة  ف 

  بينهم فأجاز الصلح 
   الجريمةهذه  ف 

 كانت عليها الدعوى . ة  أية حال ف 

  نماذج لسيدات تنازلن عن حقهن   ▪
 
اث وندمن  ف  : المير

ساء مدن الصعيد ال يرثن % من ن 90أن أكير من  العشوائيةنات حصائيات والدراسات والعياثبتت بعض ال  

اث فقد كشفت  المساعد بكلية  االجتماعاعدتها د . سلوى محمد المهدى استاذ علم  دراسةومحرومات من المير

  من  ةعشوائي  ة% من نساء عين 5.59أن  الواديبقنا جامعة جنوب  الداب
عامالت وغير عامالت  ةامرأ مائتى

اثهن وأن  المطالبةت من محروما ،وغير حاصالت ةىل مؤهالت مختلف حاصالت ع   النسبة % من هذه  57بمير

اثهن مقابل    ،% لم يطالير   43طالير  بمير
 
ثهن ألن تقاليد  ابأنه من المستحيل حصولهن عىل مير  ألنهن يعرفن يقينا

لصعيد أن بير من عائالت اتمنعهن أو ألنهن سوف يخشن أهلهن أو ألنه ) عيب ( حيث يعتير عدد ك ةالعائل

ع  حقها ب  ةمطالبة المرأ
   الشر

اث هو جرم شديد ويبدأ األهل بمقاطعتها ومحاربتها ومن هذه الحاالت ف   : المير

  ةأرب  ع أبناء وقد كان يملك شق  من قنا توف  زوجها وترك لها  ةمرأ ا:  زينب - 1
ا
بنفس العقار الخاص بأهله  ومحل

 حقوق .  أيبطرد أخوته لها دون  أ لتفاج
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  سنه ولديها تسعة أشقاء يقيمون  38من سوهاج عمرها  ةنسآ: هدى-2
ل واحد وظهرت مشكلتها بمجرد  ف  مي  

 
 
  وفاة األب تاركا

 
اثا وات ولم يقم اخوتها بالبدء  الفاكهةعن ثالث محالت وشادر لبيع  ةعبار  مير   والخرص 

اجراءات  ف 

كةتقسيم    اليى
 
  يتست  لهم جميعا

ب  ها و حبسها الحصول عىل  حق ا حتى ع  و حير  طالبت تم رص 
ل  لبنات الشر بالمي  

 من قبل اشقائها الرجال ووالدتها. 

   65تبلغ من العمر  : ةالست محروس -3
 أوالدها ولد و بنت و زوجها أعام توف 

 
اثا عبارة عن فدانير    يضا و ترك مير

 أ
 
  يد كبير  ة،زراعي رضا

  صعيد مرص فان األرض تظل ف 
اثها و مع تقاليد العائلة ف  العائلة و حير  قامت بالمطالبة بمير

ع  
  و  الشر

.  أيال يمثل  شهريعن زوجها و أوالدها رفضوا مع االكتفاء بمبلغ  القانوت   نسبة من رب  ع الفدانير 

وجة من عبد العال ةشادي -4   : ميى 
  الحصول عىل  نصيبها و بناتها من  3انها تعجز طيلة  إال  سابق  برلمات 

سنوات ف 

اث المقدر ب نها ال تستطع أال إكنها من حقها م ي  من عامقرار منذ أكير  و نصف رغم حصولها عىل ةفدن أ ثالث المير

  14نها تشعر بالحشة و الظلم لتكالب أكير من أالتنفيذ و تقول 
 
  عىل  نزع  فردا

اتر   مت   مير
و باتت األرض  و بناتى

 . لخر حير    اىل جانب تهديدات اتلقاها من زوخر  مخربه منذ وفاة 

اث بناء عمومتها أ قتل من قبل ة: تعرضت لمحاولمحمد امال -5   لرفضها التنازل عن مير
  رضها أها ف 

عبارة  ه   التى

 .  قراريط 5عن 

اثها:   المرأةاسباب حرمان  ▪  من مير

  ويمكن اجمال االسباب االجتماعية 
ع  عىل حقها  المرأةتقف حائل دون حصول  التى

   الشر
اث وه :  ف   المير

 

 ات و التقاليد: ( االعراف و العاد1)

 عند  والتقاليد فقد استقر العرف 
 
اث حفاظا ين عىل  حرمان بناتهن من المير كما يدعون   العائلةمالك أ عىل  الكثير

وجة.  المرأةىل عائلة غريبة خاصة اذا كانت إىل انتقال الملك إن توريث الفتاه قد يؤدى أ حيث   ميى 

  ( الثقافة الذكورية 2)
 
 المجتمع:  ف

  
اثها  إىل يل الذكر عىل األنتر و هيمنته عليها و هو ما أدىجرت عىل تفض التى العديد من استخدام بحرمانها من مير

صبعه و يبيع أوهم عىل فراش الموت أو يشق بعضهم بصمة  ممتلكاتهمباء ألبنائهم الذكور يبيع ال طرق فقد ال

وي هال شقاؤ لنفسه أو  عىل  التنازل عن  ةرغام الفتا لبيع أو بإر مستندات رسمية تثبت اممتلكات والدهم أو يقوم بيى 

اثها لص   )عرف  زهيد الح اخواتها دون مقابل أو بمقابل مير
اض   (. اليى

 : ةو خوف الفتا النفس  ( الضغط 3)

  و ما يقع عليها من ضغط نفس يجعلها ال تطالب بحقها  ةفخوف الفتا
  ف 

 
اث خوفا من التهديد المبارسر و غير  المير

 عدم التعبير عن الظلم الواقع عليها. المبارسر يدفعها للصمت و 
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 : طفهن ن بعواكر ( النساء يف4)

رسهن عنهن أو المحاكم و هذا يعت  تخىل  المطالبةاختيار طريق  إما  مام خيار صعبأ نفسهم أن فقد يجدو 

وخ حدو    وث رسر
عه هللا رغم شعورها بالظلم  المطالبةما عدم و إ ؛ العائلة و قطيعه  ف    لبحقها الذى رسر

  تبقى
ظل  ف 

 عىل حقها . عن الحصول  وسط اشقائها وعائلتها  ةاجتماعي ةحماي

 ( الجهل : 5)

عيةبحقوقها  المرأةهو جهل  الظاهرةولعل العامل األهم الذى يعود له استمرار هذه  والذى  والقانونية الشر

اث هو   . حق للرجل  يجعلها تعتير أن حرمانها من المير

  ( ضعف الوازع  6)  
 بعض الرجال  :  لدى واالستبداد والتسلط  ماديال طمع وال الدين 

  ف الوازع إذ أن ضع
  والخصومة  المجادلةأو عدم قدرتها عىل  المرأةقد يجعل بعض الرجال يستغل ضعف  الديت 

  وهذا الضعف  لصالحه وإشباع أطماعه وجشعه
  الوازع  ف 

 إذ قد يصدر  التعليم  بالمستوى  ةليس له عالق الديت 

يتعلق بدرجة  و ما هبقدر  التعليم  صحابها فالمعيار هنا ليس المستوى أليا وغير هادات العشمن أصحاب ال

 .  وءبالس األمارةالتقوى لدى الرجل وقدرته عىل التغلب عىل هوى النفس 

 : ( التنشئة الخاطئة7)

  
  ناث تبدأ من األب واألم والمجتمع المحيط باألبناء والذى يمير  الذكور عن ال  والتى

غداق عليهم وال  المعاملة ف 

 ناث .  لديهم بتفضيلهم عن ال  القناعة ذلك  يعىطفرجل ناث من كثير مما يمنح للحرمان ال مقابل 

 

 

 ورجال الدين :  األئمة( تقصير بعض  8) 

  لعزيز عضو لجنة الفتوى بأسيوط ا فقد قال الشيخ سيد عبد 
مة المساجد ئله " لألسف أ ةترصيحات صحفي ف 

  لمنابر عىل ا ةيرفضون طرح القضي
  ف 

 
اثهن " امتنعوا عن إعطاء عماتهم و  الصعيد ألنهم أيضا  أخواتهم البنات مير

ال   المسيحية المرأةأن حال  المونيتور لجريدة  ندراوسأبالمنيا األب  ة كذلك رصح راع كنيسة مارمرقس الكاثوليكي

   المسلمة المرأةيختلف عن حال 
اث  ف  تظلمات من النساء بسبب لديها العديد من ال فالكنيسةمسألة المير

اث وطمع   أ الكنيسةحجة األعراف والتقاليد وبرغم وساطة ب ذوي  همحرمانهن من المير
 
حصل الت  ةن المرأ أ إال  حيانا

 أ
 
  عىل حقها  يضا

اث .  ف   المير

اث  ةالمرأصور حرمان  ▪  من المير

ع  من حقها  ةأوقد يتخذ حرمان المر 
   الشر

اث صور و  ف   منها :  ةساليب مختلف أالمير
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 . ةور بموجب عقود بيع صوريالذك ألبنائهأن يتنازل المورث قبل موته عن ممتلكاته  - 1

غيب مقابل مبالغ ماليه زهيد  - 2 هيب أو باليى  ة الضغط عىل النساء للتنازل عن حقوقهن ألشقائهن الذكور باليى

 ) عرف الرضوى ( .  

   من استالم حقها  المرأةبمنع  لورثةاعىل بقية  الوض  بصفته األكير أو  الورثةأن يقوم أحد  - 3 
اث بطريق  ف  المير

  مبارسر 
 
   الماليةوكافة المصاريف  النفقةأن الرجال عليهم  منها ة بأسباب عد  متحججا

أو بطريق غير تحتاجها   التى

  مبارسر كأن يماطل 
 .  تسليمها حقها ويعدها بتسليمها نصيبها وتمر الشهور والسنير  عىل أمل وعد كاذب ال يتحقق  ف 

 . ق فيهرث وأن لها حإوكل ما يثبت وجود  الملكيةإخفاء مستندات  - 4

رته لممتلكاتها واستثماره لها ووعدها بجت  ادإبحجة قيامه بالحفاظ عىل مصالحها و  أن يمنعها حقها ابتداءا  - 5

  األرباح والثمار وال تجت  
 الممتلكات . أوقد يوهمها بخسارة هذه  ةرباح ضئيل أسوى  النهاية ف 

  نتهاكات الحقوقية والقانونية اال  ▪
  بسبب استمرار تلك الظاهرة :  المرأةتعود عىل حقوق  الن 

عه هللا لها قد يعود عىل المجتمع والمرأمن حقها ال  ةفيه أن حرمان المرأ مما ال شك ذات  ة ثار سلبيآذاتها ب ةذى رسر

  وتتسبب  عواقب وخيمه
أصبحت مصدر  ةن هذه الظاهر أإذ   ةد الواح ةوالبغضاء بير  أفراد األرس  ةنشر العداو  ف 

  حيث تعددت وتنوعت الجرائم  ةواألمني ةواالجتماعي ةرسيلكثير من المشكالت األ 
ترتكب بسبب هذه   التى

ن ضحايا هذا العدوان أ  واألمنية االجتماعيةخر فقد أكدت بعض التقارير ن كانت تتفاوت من مجتمع ل إو  ةالمشكل

   د موجو  ةالصارخ عىل حقوق المرأ 
اوح ما بير  حاالت قتل  ف 

وتخريب   وإصاباتكل مكان وتداعياته تتفاقم وتيى

   ةممتلكات وتزوير مستندات ودعاوى قضائي
خوات أ و  ةخو أ بناء أ ساحات المحاكم بير  اشقاء وشقيقات و  ف 

اث بالمحاكم حدى الدراسات زيادة عدد قضايا الي   إفقد كشفت  تقطعت بها أوصال الرحم فيما بينهم  اع عىل المير

 لأ 144واىل لتبلغ ح
 
اذا ما فكر   األهليةة حجر عىل الوالدين بدعوى عدم قضي 2750 إىل بالضافة ف قضيه سنويا

تب عليه انهيار الأ  . والتفكك األرسى  االجتماعيةعالقات حدهم بتوريث ابنته وهو ما ييى

ألرستها ولمجتمعها  والءا  أقل ها قد يجعل  ةتحت وطأة هذه الظاهر  ةوقوع المرأأن   وقد حذر علماء النفس من

ام الذات وشعورها بالظلم  ةلنفسي ويعرضها للعديد من المشكالت ا مثل القلق والتوتر الدائم وفقدان األمان واحيى

اث ناهيك عن ضغوط زوجها وابنائها  بةإذ ما فكرت بالمطال ا هلها وربما مقاطعتهم لهأمن   المير
 بحقها ف 

 
  شبابا

لهم يتمتعون بحقوقهم بناء اخواأاذ يرون  السلبيةثار ال و قد تمتد اليهم هذه  بحقها  ةكانوا أو بنات للمطالب

تب عليه يشعرون بالنقص و ويحرمون هم منها     ة بفاعلي واألرسية االجتماعيةعدم ممارستهم لحياتهم الذى ييى

 وكفائه .  
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  ةنماذج لبعض األحكام الصادر 
 
 لتعديالت قانون المواريث  تنفيذا

   
 بشعة تطبيق هذه التعديالت  المرصية والحكومةم القضاء توضح اهتما والن 

  المشكلةللحد من مخاطر هذه 

ع  امهقد أوف   المرصيوإذا كان المشر ع  من حقها  المرأة نحو حماية المجتمع من مخاطر ظاهرة حرمان  باليى 
  الشر

  
ها من  ف  اث وغير   المير

  ت عىل قانون المواريث ممن يحرمون من هذا الحق وقام بإجراء التعديال  الورثة بافى
 30 ف 

ع حيث  قل وفاءا ألم يكن  المرصيفإن القضاء  2017ديسمير    صدر النائب العام أمن المشر
 2018غضون يناير  ف 

  تعليماته 
اثه  أيبتعديل قانون المواريث بالحبس لمن يمتنع عن إعطاء  الواردةتطبيق العقوبات  ف  وارث لمير

ع  
  الشر

 
  الكثير من المجت  عىل حقوقهم لذلك فقد حصل  وتنفيذا

اث  ف    المير
ات وجير   ف 

  ةفيى
 
نذكر منها عىل  جدا

 سبيل المثال ال الحرص : 

عن نفسها  ةعلمها بصدور التعديالت الجديد  فور   2018لسنة  1ن.ا.ن قامت برفع الدعوى رقم  ة( السيد 1) 

اث من مور  ةوبصفتها وصي  المير
  ثهم عىل ابنائها القرص لعدم تسليمها حقهم ف 

ا  23العقار رقم  ف    الخيمة بشير

اث  ةوالذى تمتلكه الطالب ع  والمتهمير  كمير
 أمعهم من المرحوم م.م.ل وحيث  رسر

 
  نها طالبت المتهمير  مرارا

 
  وتكرارا

ع  أن يعطوها وأبنائها نصيبهم  ةبالطرق الودي
   الشر

  العقار بحسب نسبتهم  ف 
  الملكية رث وأن يعطوها سند ال ف 

 إال انهم رفضوا نه
 
  إقامة هذه الدعوى  إىلمما اضطرها  ائيا

  لها الحكم من  جلسات وصدر تداولت بال والتى
 ثات 

 بحبس المتهمير  ستة أشهر .   ةجلس

والتليفزيون وأول من طبق عىل حالتها تعديالت  الذاعةونائب رئيس تحرير مجلة  ةمال كمال الصحفيآ (  2) 

  صدر لصالحها الحكم  حيثقانون المواريث 
  جنح اكتوبر  2018لسنة  1031رقم  ةالقضي ف 

 2018/ 2/ 24 ف 

  جنيه وتعويض بالحق  1000بناء زوجها ستة أشهر لكل منهم وكفاله أمن  ةبحبس ثالث
الف جنيه  آ 10 المدت 

ع  عن تسليمها حقها  امتناعهمبسبب 
   الشر

اث  ف  وفق قولها حيث قالت  ةعىل تركة زوجها كامل واستيالئهمالمير

   صعوبةهناك  أن
  منع من الحصول عىل أمام المحاكم لكن إرصارهم عىل  ةالواحد  ةفراد األرس أوف وق ف 

   حقى
 ف 

اث بشكل ودى كان الدافع وراء    المير
  ىل القضاء للحصول عىل حكم إ لجوت 

اث . مشير  بتمكيت  أن  إىل ةمن المير

اث ال تخرج عن الع ةلدى معظم األرس المرصي ةالمتأصل ةالقبلي ةالطبيع إذ توجد قرى  ةائلتقول أن المير

ف بحق المرأ ةومجتمعات كامل  اث ف   ةال تعيى تعد بمثابة إنصاف لحق  ةفإن تعديالت القانون الجديد وبالتاىل   المير

 .   ةالمرأ

اث لسنوات عديد كانت تشهد تداو   ةن السنوات الماضيأولفتت إىل  لكن التعديالت سوف تعجل  ةل قضايا مير

ة الفصل    وتير
   ة بعد تغليظ العقوبتلك القضايا خاصة  ف 

 حالة العود .   ف 

يف .ع.أ ( المقيمير  بقرية ( كذلك صدر حك  3)  م من محكمة جنح البدرشير  بمعاقبة كال من ) سيد .ع.أ ( و ) رسر

الف للمدعير   آ 10أالف جنيه والتعويض  10بالحبس سنتير  وكفاله  ةبو صير بمركز البدرشير  بجنوب الجير  أ

  بالحق 
اث والدتهم وذلك المتناعه المدت   .  سيدات (  7أشقائهم ) رجل و إىلم عن تسليم مير
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نامج مساء  ةهاتفي ة عبدالرازق خالل مداخل  ةسمي  ة( روت المواطن 4)  حكمت بحبس  ةان المحكم dmcلير

اثها حيث امتنع بصفته شقيقها األكير عن تسليمها وشقيقاتها األرب  ع  المتناعهشهور  6شقيقها  عن تسليمها مير

اثهم  ع  مير
ة المأبعد وفاة األم واألب و  الشر  .  معه  ة حاوالت السلميرص عىل رفضه بعد كير

 و التوصيات  ةالخاتم

 األ  ةن التعديالت القانونيأ بالرغم من 
 
ة قد تضمنت انصافا    خير

 
ا   نه لم يجد تفعيل أ إال  ةللمرأ كبير

عىل أرض  حقيقى

 
 
و ألنها ال تستطيع تنفيذ ما يصدر أمن دون نتيجة المحاكم  ةالعديد من السنوات بير  أروق لقضائها  الواقع نظرا

لمواجهة  ةوحدها غير كافي واألمنية القضائية الحلول أن  و هو ما يعتير معه  حكام عىل أرض الواقعأمن  لصالحها 

  الظاهرة و 
من هذا المنطلق و  الثقافيةو  االجتماعيةلتغير هذه الموروثات  ةواضح ةظل غياب آليات قوي ف 

 : من التوصيات يوجهها إىل ةيستخلص مجموع فالتقرير 

 : ةلكنيسوقاف و ا( األ1)

عنرصيتها و مخالفتها و  ةض تلك الظاهر ع هل الصعيد ببألتعريف  ةوات و الخطب الدعويدإطالق القوافل و الن -

ائعه و تعديها عىل حدود الخالق الذى ألحكام  مر به عباده. أ هللا عز و جل و رسر

يعورش عمل تبير  أح ةإقام -    ةكام الشر
اث المرأ ةقضي ف   . ة مير

يع2)  : ةي( الهيئات التشر

ط  ةإصدار قوانير  تلزم الورث - كه المتوف  إن وجدت كشر ورة تقديم حرص بيى  ة عالم ووراثإلتحقيق  أساس  برص 

اء إن    ةمكن لتحديد نصيب كل من الورثأمورثهم و انتداب الخير
 
ك واقعيا  . ةعىل هذه اليى

  مشددة  ةتقرير عقوب -
كة معلومات أو مستندات تخص هذه  أيحاله اخفاء  ف   . اليى

حوال الشخصية للمسيحير  يتضمن من الدستور عن طريق رسعة إصدار قانون األ  الثالثةفعيل نص المادة ت -

 
 
 واضحة لتوزي    ع ال نصوصا

 
إىل حير  ذلك تطبق اللوائح المنظمة و  ةالمسيحي ةعيلمبادئ الشر  رث للمسيحير  وفقا

   الساريةللمسيحير   ةالشخصي لحوالأل 
 1938الصادر عام  األرثوذكس   األقباطبرزها الئحة أرث و مسائل ال ف 

 تعديالتها. و 

 و العاملير  بمجال حقوق األنسان:  ة( العلماء و ذوى االختصاص و أهل الخي  3)

ات دوري - عي  ةللمرأ ةو القيام بحمالت توعي ةإصدار كتيبات و نشر عدم صمتها عىل و  ةو القانوني  ةبحقوقها الشر

اثه االعتداء  الوسائل للحصول عىل حقوقهن دون خوف  مر الواقع واتخاذ كافة ا و عدم استسالمها لأل عىل مير

 عراف و العقائد الفاسدة. مواجهه األ و 

  ظلموا عندما ي  قائمة عىل معرفة حدود هللا حتى ال َيظلموا وال  ةسليم ةو ديني ةنفسي  ةالبنات تنشئبناء و تنشئة األ  -

.   يصبحوا نساءا 
ا
 أو رجال

   ةالصحيح ةاالجتماعي و  ةالثقافيو  ة ادخال المفاهيم الديني  -
بية الدينية والوطنية ومقارنتها مقررات  ف  اليى

 .   باألعراف السائدة والتمسك بالصحيح منها ونبذ ما فسد من القوانير 

 


