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 على مجلس النواب بعد إحالة النائب/ إلهامي أحمد عبد اللطیف جاد عجینة للجنة القیم
 اتخاّذ اإلجراءات بشأن تصریحاته الُمهینة لحقوق النساء

 

والشخصیات النسویة والمنظمات المدني المجتمع ومنظمات السیاسیة األحزاب من أدناه الموقعون             تابع
بلقاس الثالثة الدائرة عن النائب عجینة جاد اللطیف عبد أحمد إلهامي البرلماني/ النائب تصریحات                العامة
دور بدایة منذ .2015 لعام الحالي النواب مجلس في اإلنسان حقوق لجنة وعضو الدقهلیة،                بمحافظة
للخصوصیة المنتهكة التصریحات من عدد سیادته قدم حیث نهایته، وحتي النواب لمجلس األول               االنعقاد
علي الدكتور/ النواب مجلس لرئیس طلب بتقدیمه المتعلقة التصریحات تلك أولى وكان اإلنسان،               ولحقوق
خصوصیة في التدخل یعنى مما واالحتشام، بالمجلس تلیق مالبس بإرتداء النائبات بمطالبة العال               عبد
المذكور النائب من األبویة والسلطة بالذكوریة یتسم تصریح وهو . لهن معینة مالبس وتحدید 1              النائبات

المجلس/ رئیس وطالبن النائبات غضب أثر مما الخاصة، شؤونهن في التدخل خالل من النائبات                تجاه
یهتم لم ولألسف األمر مناقشة یتم ولم معه. والتحقیق القیم للجنة النائب بتقدیم العال عبد علي                  الدكتور
وجیزة فترة وبعد عجینة. جاد اللطیف عبد أحمد إلهامي النائب/ ضد قرار اتخاذ أو باألمر المجلس                  رئیس
في المعروفة لإلناث التناسلي الجهاز تشویه بقضیة المتعلق الثاني التصریح یأتي األول، التصریح               من
تغلیظ فكرة على عجینة جاد اللطیف عبد أحمد إلهامي النائب/ اعترض عندما اإلناث"، ختان بأسم"                 مصر
الذكوریة شدید طابع ذات مبررات وتقدیمه ، 2008 عام في صدوره منذ القانون تنفیذ عدم بحجة 2                العقوبة

عجینة إلهامي النائب تصریح ویتزامن اإلناث، ختان یجب ولذلك الجنسیة القدرة الرجال امتالك عدم                مثل
طبیبة ید على لها ختان عملیة إجراء نتیجة موسى محمد میار الطفلة فیه قتلت الذي الوقت نفس                   في
وصلت حیث 2014 عام في الجریمة لتلك المرتفعة للنسبة البرلماني النائب وتجاهل السویس.               بمحافظة

بالفیدیو: نائب یطالب نائبات المجلس بإرتداء مالبس متحشة1    
https://www.youtube.com/watch?v=XvmURaZaOO8  

 

2https://www.youtube.com/watch?v=U-TbnoxfHPg / حلقة برنامج الحیاة الیوم حوار مع النائب إلهامي عجینة بخصوص ختان اإلناث   
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لمسح طبقا عام 17 إلى 15 العمریة الفئة في هن من %61 إلى الجریمة لتلك تعرضت التى اإلناث                    نسبة
. 3 المجلس القومي للسكان

الموضوع على ردا البرلمانیة لدورة األول االنعقاد دور انتهاء قبل المذكور للنائب الثالث التصریح                وجاء
قانون مواد في والنساء الرجال بین المساواة بخصوص عازر مارجریت البرلمانیة/ النائبة من               المقدم
المتعلقة المواد وتلك 277 والمادة 274 والمادة 273 األتیة المواد وخاصة بالزنا المتعلقة               العقوبات
النساء تجد الرجال بعقوبة اآلخیرة والمادة النساء بعقوبة متعلقین األولین المادتین نجد الزنا في                بالعقوبات
عن عجینة إلهامي النائب/ لیصرٌح . أشهر ستة اقصى حد الرجال وعقوبة سنتین إلى تصل 4               عقوبتهن

السبب هن النساء أن وإدعاءه والنساء الرجال بین المواد لتلك العقوبات قانون في للمساواة القاطع                 رفضه
الجنس. في والعامالت والمتزوجات، المتزوجین على وقعها المقرر والعقوبة الزنا بین والخلط الزنا.               في
الحالتین، بین والتفرقة المعرفة عدم في المنطقیة بالمغالطات ملئیة عجینة إلهامي النائب/ تصریحات               لتأتي
المجتمع في الواقعة واألخطاء المشكالت جمیع النساء تحمُل تصریحاته من الصادرة الذكوریة              والمبادئ

 مثل جریمة الزنا أو غیرها على حد قوله.

المذكور النائب من بطلب المتعلق عجینة جاد اللطیف عبد أحمد إلهامي  للنائب/ الرابع لتصریح                وصوًال
الطالبات على العذریة كشف بتوقیع قرار بإصداره الشیحي أشرف العالي/ التعلیم وزیر الدكتور               للسید
من الحد بحجة الجامعة، ودخولها قبولها شروط من أساسي كشرط المصریة، للجامعات              المتقدمات
التصریح هذا ویعد المصریة الجامعات في والشبابات الشباب بین مصر في العرفي الزواج انتشار                ظاهرة
والنساء، الطالبات على النائب قبل من الممارسة األبویة السلطة وزیادة النساء أجساد لخصوصیة               انتهاك

 وضرورة توقف مثل تلك التصریحات.

الداخلیة النواب محلس الئحة من 381 بالمادة الواردة الجزاءات توقیع بضرورة أدناه الموقعون               ویطالب
اللوم، هو األول للبند الرجوع دون الخامس وحتى الثاني البند من بدءًا 2016 لسنة 1 رقم بالقانون                   المقرة

 فقد تجاوزت تصریحات النائب المذكور حد اللوم، لما سببته من انتهاك لحقوق اإلنسان والنساء.

اإلنسان للحقوق القومي المجلس مثل المعنیة القومیة المجالس تدخل بضرورة أدناه الموقعون              ویطالب
النواب مجلس لرئیس طلب بتقدیم والطفولة لألمومة القومي والمجلس المرأة للحقوق القومي              والمجلس

 مقال "  في مصر عاصمة ختان النساء بالعالم.. لماذا تخاف الفتیات من الصیف؟3
http://arabic.cnn.com/entertainment/2015/06/25/egypt-female-genital-mutilation 

 

زنى4 إذا انه إال زوجها دعوى على بناء إال الزانیة محاكمة تجوز ال -: 273 مادة كالتالى: الزنا جریمة یخص فیما العقوبات قانون مواد                          
یحكم زناها ثبت التي المتزوجة المرأة  -: 274 مادة علیها. دعواه تسمع ال 277 المادة في كالمبین زوجته فیه المقیم المسكن في                         الزوج
یجازى الزوجة بدعوى األمر هذا علیه وثبت الزوجیة منزل في زنى زوج كل  -: 277 . مادة سنتین على تزید ال مدة بالحبس                          علیها

 بالحبس مدة ال تزید على ستة شهور .
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بالمهنیة  عجینة جاد اللطیف عبد أحمد إلهامي  النائب/ إلزام بضرورة العال عبد علي               الدكتور/
للنائبات احترامه وضرورة القادم. االنعقاد دور في النواب مجلس مناقشات في             والموضوعیة
غیر التصریحات من السابق النائب وتحذیر المجلس. داخل معهن المناقشة أو الرد في               البرلمانیات
التصریحات عن إعتذار النائب یقدم ان وضرورة الجندري. الطابع ذات القضایا في والمهینة               الصحیحة

 السابقة لما تحمله من مغالطات في الخلط بین التعریفات والمبادئ الذكوریة.

 

 قائمة التوقیعات:

 1. نظرة للدراسات النسویة.
 2. أمانة المرأة في الحزب الدیمقراطي االجتماعي.

 3. المفوضیة المصریة للحقوق والحریات.
 4. جمعیة اإلمام للتنمیة والثقافة.

 5. حزب العیش والحریة ( تحت التأسیس).
 6. لجنة الحریات بنقابة الصحفیین.

 7. مؤسسة الحقانیة للحقوق والحریات.
 8.مؤسسة القاهرة للتنمیة والقانون.

 9. مؤسسة المرأة الجدیدة.
 10. مؤسسة المرأة والذاكرة.

 11. مؤسسة المرصد لالستشارات والتدریب.
 12. مؤسسة قضایا المرأة المصریة.

 13. مجموعة المساعدة القانونیة لحقوق اإلنسان.
 

 التوقیعات الشخصیة:

 1. أحمد عید - عضو لجنة الخمسین المنتهیة والیتها.
 2. أحمد فوزي- محامي.

 3. إلهام عیداروس - وكیلة مؤسسي حزب العیش والحریة "تحت التأسیس".
 4. انتصار السعید – رئیسة مؤسسة القاهرة للتنمیة والقانون.
 5. جورج إسحاق - عضو المجلس القومي لحقوق اإلنسان.

 6. خالد داوود – صحفي.
  7. د. أمال عبد الهادي-  رئیسة مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجدیدة.
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 8. د. اماني الطویل - خبیرة بمركز االهرام للدراسات السیاسیة واالستراتیجیة.
 9. د. هدى الصدة - أستاذة األدب المقارن بجامعة القاهرة وعضوة لجنة الخمسین المنتهیة والیتها.

 10. دكتورة هالة شكر اهللا - رئیسة حزب الدستور سابقًا.
 11. رائد سالمة – باحث اقتصادي.

 12. سحر ابراهیم - عضوة المؤتمر العام حزب الدستور.
 13. سمیرة الجزار - عضوة الهئیة العلیا بالحزب المصري الدیمقراطي االجتماعي.

 14. شریف جمال – مدیر تنفیذي لمؤسسة قضایا المرأة المصریة.
 15. عزة سلیمان – رئیسة مجلس أمناء مؤسسة قضایا المرأة المصریة.

 16. عمرو صالح- عضو لجنة الخمسین المنتهیة والیتها.
 17. فاطمة العوامري - محامیة وباحثة قانونیة بدرجة دكتوراة.

 18. لمیاء لطفي – عضوة مؤسسة المرأة الجدیدة.
 19. محمد عبد العزیز - عضو المجلس القومي لحقوق اإلنسان.

 20. منى عزت-  صحفیة.
 21. مها عبد الناصر- عضوة المجلس األعلى لنقابة المهندسین.

 22. موسى أبو قرین – وكیل مؤسسي حزب العیش والحریة "تحت التأسیس".
 23. نعمة ریاض- محامیة وأمین مساعد جنوب القاهرة بحزب  المصري الدیمقراطي االجتماعي.

  24. نهال عمران- باحثة نسویة.
 25. نیفین عبید – عضوة مؤسسة المرأة الجدیدة.

 26.هاجر صالح - طبیبة وناشطة نسویة.
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