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حماية المرأة من العنف
الباب االول
تعريفات

مادة )(١في تطبيق أحكام ھذا القانون يقصد بالمصطلحات اآلتية مايلي-:

أ .العنف ضد المرأة -:أي فعل ،أو سلوك يترتب عليه أذىً  ،أو معاناةً ماديةً أو معنويةً للمرأة أو الحط
من كرامتھا ،بما في ذلك التھديد ،أو القسر.
ب .االغتصاب-:مواقعة االنثى بغير رضاھا.
جـ.االعتداء الجنسي-:إتيان سلوك ،أو فعل يشكل انتھا ًكا للسالمة الجنسية ،باستخدام جسد المجني عليھا
بأي طريق ٍة كانت ،أو بأية وسيلة أخرى او أداة  ،وكان ذلك بقصد إشباع رغبهً الفاعل الجنسية ،أو
غرض آخر.
ألي
ٍ
د.ھتك العرض -:ھو االخالل الجسيم بحياء المرأة باالعتداء بالقوة و التھديد على جسدھا سواء بالكشف
عن عوراتھا أو المساس بھا.
ھـ.التحرش الجنسي -:إتيان أفعال ،أو أقوال ،أو إشارات تكشف عن إيحاءات جنسية ،أو تتضمن الدعوة
لممارسة الجنس بأية وسيلة.
و .االستغالل الجنسي-:امتھان كرامة المرأة عن طريق استغالل جسدھا في الجذب واالغواء الجنسي،
بقصد تحقيق مصالح تجارية ،أو دعائية بما يتعارض مع أحكام الدين واألخالق.
بفعل ،أو
ًا
ع
شر
لھا
ز .الحرمان من الميراث-:منع االنثى من الحصول على مقدار الميراث ال ُمستحق
ٍ
سلوك حال حياة الموّ رث ،أو بعد وفاته .
ٍ
الباب الثاني

جرائم العنف ضد المرأة

المادة ) (٢كل من ارتكب ُعنفاً ضد المرأة بھدف الحرمان التعسفي من ممارستھا الحقوق العامة ،أو الخاصة،
يُعاقب بعقوبة الحبس مدة ال تقل عن سته أشھر ،و بغرامة التقل عن عشرة آالف جنيا ً والتزيد على
عشرين ألف جنيھا ،أو إحداھما.

المادة) (٣كل من زوّ ج أنثى قبل بلوغھا السن القانونيللزواج،أو إشترك في ذلك ،يُعاقب بعقوبة السجن .وتكون
ت مزورة.
العقوبة السجن المشدد ،إن تم ذلك الزواج بموجب طرقٍاحتيالي ٍة ،أوبنا ًء على مستندا ِ
المادة) (٤كل من أكره أنثى على الزواج،يُعاقب بعقوبة الحبس ،مدة التقل عن سته أشھر ،و بغرامة التقل عن
عشرة آالف جنيةً والتزيد على عشرين ألف جنيه ،أو إحداھما.

المادة) (٥كل من حرم أنثى من الميراث ،أو كان من الورثة و استفاد من حرمانھا ،يُعاقب بعقوبة الحبس مدة
التقل عن سته أشھر ،و بغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيھا ً ،وال تزيد على عشرين ألف جنيه أو
إحداھما مع رد ما تحصل عليه و التعويض عنه.
المادة) (٦كل شخص ارتكب فعألً ،أو سلوكا ً عنيفا ً مع اإلناث من أفراد أسرته  ،يُعاقب بعقوبة الحبس مدة التقل
عن ستةَ أشھر أو بغرامة التقل عن عشرة آالف جنيھا وال تزيد على عشرين ألف جنيه ،أو
إحداھما.
المادة) (٧كل من حرم أنثى خاضعة لواليته أو لوصايته أو لقوامته من التعليم اإللزامي ،يُعاقببعقوبة الحبس مدة
التقل عن ستة أشھر ،و بغرامة التقل عن عشرة آالف جنيھا ،وال تزيد على عشرين ألف جنيھأو
إحداھما.

المادة ) (٨كل صاحب عمل حرم أنثى من حقھافي العمل لكونھا أنثى ،في االعمال التي يجيز القانون لھا العمل
بھا ،يُعاقب بعقوبة الحبس مدة التقل عن سته أشھر ،و بغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنية وال
تزيد على عشرين ألف جنيه ،أو إحداھما.
٢

المادة) (٩كل صاحب عمل ّ
أخلبمبدأ المساواةوتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في نطاق العمل،يُعاقببعقوبة
الحبس مدة التقل عن سته أشھر ،و بغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيھو ال تزيد على عشرين ألف
جنيھاأو أحداھما .
المادة ) (١٠التسقط الدعوى الجنائية ،أو المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليھا في ھذا الباب بالتقادم.
الباب الثالث

جرائماالعتداء الجنسي وإفساد االخالق

المادة) (١١كل من اغتصب أنثى بأن واقعھا بغير رضاھا ،يُعاقب باإلعدام ،أو السجن المؤبد.
وال يعتد برضا المجني عليھا اذا كانت لم تبلغ ثمانية عشرة سنة ميالديةً كاملةً .

ويعاقب الفاعل باإلعدام إذا كانت المجني عليھا لم تبلغ سنھا ثماني عشرة سنةً ميالديةً كاملة ،أو
مصابةً بعاھ ٍة عقلي ٍة أو نفسي ٍة ،أو كان الفاعل من أصول المجني عليھا ،أو من المتولين تربيتھا ،أو
مالحظتھا ،أو ممن لھم سلطة عليھا ،أو كان خادما ً باألجر عندھا ،أو عند من تقدم ذكرھم ،أو من
المترددين على المنزل بحكم عملھم ،أو تعدد الفاعلون للجريمة .
المادة) (١٢كل من اعتدى جنسيا ً على أنثى بأن ارتكب فعالً ،أو سلوكا ً ،يشكل انتھاكا ً للسالمةالجنسية مستخدماً
جسد المجني عليھا بأي طريقة كانت،بأية وسيلة أو أداة ،أو أية وسيلة أخرى ،وكان ذلك بقصد
غرض آخر ،يُعاقب بالسجن المشدد.
إشباع رغبة الفاعل الجنسية ،أو ألي
ٍ
ُويعاقب الفاعل بالسجن المشدد مدة ال تقلّ عن سبع سنوات،إذا كانت المجني عليھا لم تبلغ
سنھا ثماني عشرة سن ٍة ميالدي ٍة كاملةً ،أو مصابةً بعاھة عقلية ،أو نفسية ،أو كان الفاعل من أصول
المجني عليھا ،أو من ذوي المحارم ،أو من المتولين تربيتھا ،أو مالحظتھا ،أو ممن لھم سلطة
عليھا ،أو كان خادما ً باألجر عندھا ،أو عند من تقدم ذكرھم ،أو من المترددين على المنزل بحكم
عملھم .
واذا كانت المجني عليھا يقلّ عمرھا عن عشر سنوات ميالدية كاملةً ،أو اجتمع الظرفان من
الظروف المشددة المشار اليھا في الفترة السابقة ،أو تعدد الفاعلون للجريمة تكون العقوبة السجن
المؤبد.
المادة) (١٣كل من ھتك عرض أنثى بالقوة والتھديد بأن أخل اخالالً جسيما ً بحيائھا باالعتداء على جسدھا ،سواء
بالكشف عن عوراتھا ،أو المساس بھا يُعاقب بالسجن.
واذا كانت المجني عليھا يقلّ عمرھا عن الثامنة عشرة سنةً ميالديةً كاملةً ،أو مصابةً بعاھ ٍة
عقلي ٍة ،أو نفسي ٍة تكون العقوبة السجن المشدد.
المادة ) (١٤كل من تحرش بأنثى عن طريق التتبع ،أو المالحقة سواء باإلشارة ،أو بالقول ،أو بالكتابة،أو بوسائط
االتصال الحديثة ،أو أيه وسيلة أخرى ،بإتيان أفعال غير مرحب بھا تحمل إيحاءات ،أو تلميحات
جنسية ،أو إباحية في مكان عام أو خاص ،يُعاقب بعقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة ،و بغرامة ال
تقل عن عشرة آالف جنيھا ً ،وال تزيد على عشرين ألف جنيھا ،أو إحداھما.
إذا عاد الجاني الرتكاب الجريمة من نفس النوع ،خالل سنة من تاريخ الحكم عليه نھائيا ً في
الجريمة االولى ،تكون العقوبة الحبس من ثالث الى خمس سنوات وغرامة ال تقل عن عشرة آالف
جنيه ،وال تزيد على عشرين ألف جنيه ،مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدةً مساويةً
لمدة العقوبة.
اذا تعدد الجناة أو ا ُستخدمت أداة أو وسائل الترھيب أو الترويع ،تكون العقوبة الحبس مدة ال
تقل عن سنتين والتزيد عن خمس سنوات.

اذا عاد الجاني الرتكاب الجريمة المشار اليھا في الفقرة الثانية ،خالل سنة من تاريخ الحكم
عليه تكون العقوبة الحبس من ثالث الى خمس سنوات ،مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة
الشرطة مدةُ مساويةُ لمدة العقوبة.
٣

المادة) (١٥في حال ارتكاب الفعل المجّ رم في المادة السابقة في مكان العمل ،أو كان الفاعل ھو صاحب العمل ،أو
ممن لھم سلطة على المجني عليھا بمناسبة العمل ،يُعاقب بعقوبة الحبس مدة التقل عن ثالث سنوات
و غرامة التقل عن عشرة آالف جنيھا ً و ال تزيد عن عشرين ألف جنيه.
المادة ) (١٦كل من استحصل على صوراً خاصة ألنثى بأي طريقة كانت ،وھّدد بإذاعتھا ونشر محتواھا ،أو قام
بتغييرھا وتشويھھا بالوسائط العلمية الحديثة ،بجعلھا صوراً إباحيةً وھ ّدد بنشرھا يُعاقب بالسجن.
المادة ) (١٧كل زوج أذاع ،أو نشر بأية وسيلة صوراًخادشةً للحياء خاصةً بالزوج اآلخر ،أو وقائع العالقة
الحميمة ،أو ھ ّدد بنشرھا ،أو إذاعتھا وذلك سواء أثناء قيام رابطة الزوجية ،أو بعد انتھائھا ،يُعاقب
بعقوبة الحبس مدة التقل عن سنة و غرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تزيد على عشرين الف
جنية ،أو إحداھما.
المادة ) (١٨كل من صّ ور ،أو أذاع ،أو نشر بأية وسيلة صوراً إباحيةً خادشةً للحياء ،أو صوراً لعالقة جنسية،
يُعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة و الغرامة التي ال تقل عن الفين جنيه وال تزيد على عشرة آالف
جنيھا ً.
المادة) (١٩كل من استخدم جسد المرأة بصور ٍة غير الئقة ،بقصد تحقيق ربح مادي ،أو دعائي يُعاقب بالحبس ،و
الغرامة التي ال تقل عن خمسة آالف جنيھا ً ،أو بإحداھما .
المادة) (٢٠كل من نشر صوراً لضحايا جرائم العنف المنصوص عليھا في الباب الثالث ،دون الحصول على
موافقة الضحية ،أو من ينوب عنھا قانونا ً  ،يُعاقب بالغرامة التي ال تقل عن عشرين الف جنيھا ً وال
تزيد على خمسين الف جنيه.

المادة) (٢١دون االخالل بأي عقوبة أشد ،كل من تالعب في أدلة اإلثبات أو الشھادات أو التقارير ،أو الوثائق،
بالتغيير أو االتالف او بأي وسيل ٍة كانت ،بما في ذلك استعمال الوسائط العلمية الحديثة في الجرائم
المنصوص عليھا في ھذا الباب ،يُعاقب بالحبس مدة التقل عن ثالث سنوات وغرامة التقل عنعشرة
آالف جنيھا وال تزيد على عشرين ألف جنية.
الباب الرابع

حماية ضحايا وشھود العنف ضد المرأة

المادة ) (٢٢تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير الالزمة لحماية المرأة من كل أشكال العنف .وتوفير الحماية لھا في
ممارسة كافة الحقوق والحريات العامة ،بما يضمن القيام بھا دون تمييز.
المادة ) (٢٣تلتزم الدولة بتوفير سبل المساعدة وتقديم الخدمات لإلناث من ضحايا العنف ،بدون مقابل.

المادة) (٢٤يُنشأ صندوق لرعاية ضحايا جرائم العنف من اإلناث وذويھم وتأھيلھم ،وتكون له الشخصية
االعتبارية ،ويصدر بتنظيمه ،وتحديد اختصاصاته قرا ٌر من رئيس الجمھورية ،ويدخل ضمن
موارده الغرامات المقضي بھا ،من الجرائم المنصوص عليھا في ھذا القانون.
المادة) (٢٥اذا نشأ عن جريمة العنف مرضٌ من األمراض الخطيرة ،أو عاھةٌ ،أو عج ٌز تتمتع الضحية بالحقوق
المقررة للمعاقين طبقا ً لقانون االعاقة ،او أية قوانين أخرى.

المادة) (٢٦تُنشئ وزارتيالتأمينات و الشئون االجتماعية و الصحة المعاھد والمنشآت الالزمة ،لتوفير خدمات
التأھيل لضحايا من العنف ،ويجوز لھا الترخيص في إنشاء ھذه المعاھد و المنشآت وفقا ً للشروط و
األوضاع التي تحددھا الالئحة التنفيذية لھذا القانون.
المادة) (٢٧تُنشئ وزارةالداخلية إدارةً متخصصةُ لمكافحة العنف ضد المرأة ،يكون لھا فروع في المحافظات،
ويُنشأ في إطارھا وحدات للجھات الشرطية األخرى التي يحددھا وزير الداخلية ،على أن يتضمن
تشكيل ھذه الوحدات العدد الالزم من الشرطة النسائية ،و اإلخصائيات االجتماعيات ،و
النفسيات،ممن ترشحّ ھن وزارة التأمينات و الشئون االجتماعية ،وأطباء ممن ترشحھم وزارة
الصحة ،بشرط أن يتوافر في جميع المرشحين الشروط الواردة في الالئحة التنفيذية لھذا القانون.
المادة ) (٢٨تستخدم وحدة مكافحة العنف كافة الوسائل الحديثة في إثبات الجريمة ،ولھا في سبيل ذلك عرض
إجراءات التحاليل ،و العينات الالزمة لعدم ضياع معالم الجريمة ،و الحفاظ على األدلة.

٤

المادة) (٢٩تعد بيانات الشاكيات و الضحايا من العنف و الشھود التي يدلي بھا أمام وحدة مكافحة العنف وجھات
التحقيق و المحاكمة ،من البيانات السرية التي ال يُفصح عنھا إال بطلب وألسباب يق ّدرھا قاضي
التحقيق المختص ،أو محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة.

المادة) (٣٠تُصدر النيابة العامة أوامر المساعدة المالية المؤقتة ،متى استوجب األمر ذلك من تلقاء نفسھا ،أو بنا ًء
على طلب ذوي الشأن وتُصرف من صندوق رعاية الضحايا.
ّ
عليھن أو الشھود ،وتحدد
المادة) (٣١تصدر النيابة العامة بنا ًء على طلب وحدات المكافحة ،أوامر لحماية للمجني
فيه نطاقه ومدته ،وتتولى وحدات المكافحة تنفيذھا ويُعاقب المتھم الذي يخالف أمر
الحماية،بالغرامةمن ألف جنيه الي خمسة آالف جنيه.

المادة) (٣٢تُنشئ وزارة العدل إدارةً تختص بحماية الشھود ،و الخبراء ،و الفنيين ،وخبراء األدلة الجنائية الفنية
وغيرھا ،وتعمل اإلدارة على اتخاذ كافة اإلجراءات و الضمانات لحمايتھم و المحافظة على حياتھم،
وازالة العوائق التي من شأنھا أن تقف حائالً أمام إدالئھم بشھادتھم أو تقديم الخبرة الفنية.

المادة ) (٣٣يُعد الشاھد بعد أخذ أقواله في حكم الموظف العام خالل فترة التحقيق و المحاكمة.

و يُعداالعتداء على أحد أصوله ،أو فروعه ،أو ممتلكاته ،أو التھديد بذلك بقصد التأثير عليه في
شھادته ،ظرفا ً مشدداً في العقاب ،دون االخالل بأية عقوبة أشد ينص عليھا قانون آخر.

المادة) (٣٤يجوز للمحكمة االستماع للمجني عليھا والشھود ،و الخبراء ،من خالل وسائل االتصال الحديثة ،أو
من خالل اإلنابة القضائية.
الباب الخامس
األحكام العامة

المادة ) (٣٥يجوز للمحكمة إذا ارتات أن ذلك مناسبا ً لظروف المتھم و المجني عليھا ،استبدال العقوبات السالبة
للحرية في جرائم الجنح المنصوص عليھا في ھذا القانون ،بتكليف المتھم بأداء خدمة مجتمعية
بالجھات التي تحددھا وزارة التأمينات و الشئون االجتماعية باالشتراك مع المجلس القومي للمرأة،
و مؤسسات المجتمع المدني العاملة في ھذا الميدان ،وذلكمدة أو مدد التزيد عن نصف الحد األقصى
للعقوبة المقررة ،ويُرفع تقرير للمحكمة في نھاية كل مدة،للنظر في إنھاء التدبير أو استمراره لمدة
أخرى ،بما ال يتجاوز نصف الحد االقصى للعقوبة.
في حالة مخالفة المتھم الشروط و االجراءات المتعلقة بالخدمة المجتمعية ،يُعرض األمر على
المحكمة لتحدد العقوبة المناسبة بمراعاة مدة التدبير.

المادة) (٣٦تلتزم الدولة بدعم وتشجيع المجتمع المدني ،على إنشاء الجمعيات التي تھدف الى التوعية ضد العنف،
أو تأھيل الضحايا،أوتقديم المساعدات القانونية لھم.

المادة) (٣٧يختص المجلس القومي للمرأة بمتابعة فعالية ھذا القانون ،ورفع تقرير سنوي لرئيس الجمھورية ،في
ھذا الشأن ويجوز للمجلس رفع تقارير عاجلة أخرى في األحوال التي تقتضي ذلك.
وله حق التدخل في دعاوى التعويض عن األضرار الناشئة عن العنف ،لصالح ضحايا العنف
والطعن في األحكام الصادرة فيھا.

المادة ) (٣٨ال ّ
تخل العقوبات المقررة في ھذا القانون ،بأي عقوبات أشد مقررة في القوانين األخرى.

المادة ) ( ٣٩يُصدر رئيس مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية لھذا القانون ،خالل ستة أشھر من تاريخ إصداره .

نص مخالفٍله ورد في
المادة) (٤٠يعمل بأحكام ھذا القانون من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية ،ويُلغي كل
ٍ
أي قانونٍآخر.

٥

