
 

 

 

 

 
  

  حملـــة منــاصــرة
  لدعم حق النساء المصريات في الحصول على ميراثهن في محافظة سوهاج

 
 الجمعية المنسقة

 مصر - بدر الطوايل 
 

 الجمعية الشريكة
 األردن  –(جهد)  الهاشمي للتنمية البشرية األردني  الصندوق

 
 المنطقة المستهدفة 

  مصر  –محافظة سوهاج 
 

  السياق
ريات, خاصة في المناطق الريفية كالصعيد (محافظة سوهاج) هن ضحيات لنوع خاص من العنف و حرمانهن من حقهن إن النساء المص

يؤكد حق النساء في التملك و اإلرث و  ويحمي حق النساء في التملك و اإلرث,  القانون المدني المصريفي اإلرث. و على الرغم من أن 
 %60في حين أن  %93هي  من إرثهن في سوهاجما يحق للرجال, فإن نسبة النساء المحرومات التصرف باستقاللية بممتلكاتهن تماماً ك

من الرجال يرفضون منح النساء لميراثهن, و ذلك وفقاً لدراسة أعدتها  %88من النساء ال يمكنهن التصرف بميراثهن. في سوهاج أيضاُ 
ل و األسر لحرمان النساء من هذا الحق. و يساهم صمت المجتمع بقبول و مؤسسة كير. و تدع النظرة النمطية و التمييزية للنساء الرجا

 تشجيع هذا االنتهاك الذي يؤدي إى حرمان النساء من حقوقهن االقتصادية و يزيد من هشاشة وضعهن. 
 

  هدف الحملة
 رجال الدين وتشجيع المدني المجتمع ومنظمات البرلمان أعضاء حشد خالل من الميراث بحقها في في مطالبتها المصرية المرأة دعم

 .والميراث في الملكية للمرأة والشرعي القانوني الحق بشأن المجتمع توعيةعلى  والمسيحيين المسلمين
 

  أنشطة الحملة 
إن النشاط الرئيسي للحملة هو تدريب رجال دين و تشجيعهم للتحدث عن حق النساء في اإلرث في خطبهم و مواعظهم في الكنائس و 

لمساجد, باإلضافة إلى عقد سلسلة من الجلسات التوعوية و الحلقات التي تجمع أصحاب القرار و منظمات المجتمع المدني و اإلعالم و ا
األهالي لمناقشة و الدفاع عن حق المرأة الشرعي في اإلرث. كذلك سيتم تنظيم مسرحيات طرقية و سيتم توزيع مواد و منشورات توعوية, 

  تواقيع لصالح الحملة. إلى جانب جمع ال
 
 

Start date 
 2017 آذار/مارس

 

Link for more info 
https://www.facebook.com/badrngo/?fref=ts  

 

ر السياسات و رصد وضع حوا"دعم القدرات في جنوب المتوسط لفتح   CSO WINS***** تندرج هذه الحملة في إطار مشروع 
 و يتم تنسيقه من قبل المعهد األوربي للبحر األبيض المتوسط. " الذي يموله االتحاد األوروبيالمرأة في المجتمع


