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  مقترح مشروع بقانون

 حماية المرأة من العنف

  الباب ا�ول

  تعريفات

  -:ا-تية مايلي يقصد بالمصطلحاتفي تطبيق أحكام ھذا القانون )١(مادة 

ماديةً أو معنويةً للمرأة أو الحط أي فعل، أو سلوك يترتب عليه أذًى، أو معاناةً - :العنف ضد المرأة   . أ
 .من كرامتھا، بما في ذلك التھديد، أو القسر

  .مواقعة اAنثى بغير رضاھا-:اAغتصاب. ب
جسد المجني عليھا  باستخدام ،الجنسيةإتيان سلوك، أو فعل  يشكل انتھاًكا للسIمة -:اAعتداء الجنسي.جـ

الفاعل الجنسية، أو  وكان ذلك بقصد إشباع رغبهً  بأي طريقٍة كانت، أو بأية وسيلة أخرى او أداة ،
  .آخر Uي غرضٍ 

ھو اAخIل الجسيم بحياء المرأة باAعتداء بالقوة و التھديد على جسدھا سواء بالكشف  -:ھتك العرض.د
  .عن عوراتھا أو المساس بھا

و تتضمن الدعوة إتيان أفعال، أو أقوال، أو إشارات تكشف عن إيحاءات جنسية، أ - :التحرش الجنسي.ھـ
 .لممارسة الجنس بأية وسيلة

 ،امتھان كرامة المرأة عن طريق استغIل جسدھا في الجذب واAغواء الجنسي-:اAستغIل الجنسي. و
 .  خIقة بما يتعارض مع أحكام الدين واUبقصد تحقيق مصالح تجارية، أو دعائي

ستحق لھا شرًعا بفعٍل، أو الميراث المُ  منع اAنثى من الحصول على مقدار-:الحرمان من الميراث. ز
  .سلوٍك حال حياة المّورث، أو بعد وفاته 

  

 الباب الثاني

 جرائم العنف ضد المرأة

أو الخاصة،  ،الحقوق العامةممارستھا من  التعسفي ضد المرأة بھدف الحرمان نفاً عُ كل من ارتكب  )٢(المادة 
 تزيد علىوA جنياً  آAفو بغرامة Aتقل عن عشرة عن سته أشھر،  � تقلعاقب بعقوبة الحبس مدة يُ 

  .، أو إحداھماعشرين ألف جنيھا

وتكون  .بعقوبة السجنعاقب شترك في ذلك، يُ أو إ،ج أنثى قبل بلوغھا السن القانونيللزواجكل من زوّ ) ٣(المادة
  .  مزورة على مستنداتِ  أوبناءً  ،احتياليةٍ ن تم ذلك الزواج بموجب طرقٍ إ ،شددالعقوبة السجن الم

و بغرامة Aتقل عن ، شھرمدة Aتقل عن سته أ ،بعقوبة الحبس عاقبيُ ،كل من أكره أنثى على الزواج) ٤(المادة
  .حداھما، أو إجنيه ألفعشرين  علىوAتزيد  جنيةً  فآAعشرة 

حبس مدة العاقب بعقوبة يُ  ،ستفاد من حرمانھاأو كان من الورثة و ا ،نثى من الميراثكل من حرم أ) ٥(المادة
أو  عشرين ألف جنيه علىوA تزيد ، اً ھجني ف�تقل عن عشرة آ و بغرامة A، شھرتقل عن سته أ�

  .مع رد ما تحصل عليه و التعويض عنه إحداھما

بعقوبة الحبس مدة Aتقل  عاقبيُ  ،سرته من أفراد أ ناثاqمع  فعpً، أو سلوكاً عنيفاً  ارتكبص كل شخ)  ٦(المادة
أو  ،جنيه ألفعشرين  علىزيد وA ت اف جنيھة آAأشھر أو بغرامة Aتقل عن عشر ستةَ عن 

  .إحداھما

بعقوبة الحبس مدة عاقبيُ  ،من التعليم اqلزامي قوامتهلو أ وصايتهللوAيته أو كل من حرم أنثى خاضعة ) ٧(المادة
أو عشرين ألف جنيھعلى وA تزيد ، ف جنيھاآAو بغرامة Aتقل عن عشرة ، شھرأتقل عن ستة �
  .حداھماإ

في اAعمال التي يجيز القانون لھا العمل  ،العمل لكونھا أنثىھافي حرم أنثى من حق كل صاحب عمل)  ٨(المادة 
وA  ف جنية تقل عن عشرة آA و بغرامة A، شھرحبس مدة Aتقل عن سته أالعقوبة بعاقب يُ  ،بھا

  .حداھماأو إ، عشرين ألف جنيه علىتزيد 
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عاقببعقوبة يُ ،والرجل في نطاق العمل المرأةوتكافؤ الفرص بين المساواةبمبدأ كل صاحب عمل أخلّ  )٩(المادة
لف عشرين أ و A تزيد علىف جنيھ�تقل عن عشرة آ و بغرامة A، شھرالحبس مدة Aتقل عن سته أ

  .حداھما أو أاجنيھ

  . التقادمم المنصوص عليھا في ھذا الباب بأو المدنية الناشئة عن الجرائ الجنائية،Aتسقط الدعوى ) ١٠(المادة 

  

  الباب الثالث

  الجنسي وإفساد ا�خ.ق ا�عتداءجرائم

  .أو السجن المؤبد ،عاقب باqعداميُ  ،بغير رضاھا ھاواقعكل من اغتصب أنثى بأن ) ١١(المادة

 Aديةً  ةعشرعتد برضا المجني عليھا اذا كانت لم تبلغ ثمانية يوIكاملةً  سنة مي .  

أو  ،كاملة ميIديةً  ويعاقب الفاعل باqعدام إذا كانت المجني عليھا لم تبلغ سنھا ثماني عشرة سنةً 
أو  ،أو من المتولين تربيتھا ،، أو كان الفاعل من أصول المجني عليھاأو نفسيةٍ  عقليةٍ  بعاھةٍ  مصابةً 

و عند من تقدم ذكرھم، أو من ، أأو كان خادماً باUجر عندھا ،أو ممن لھم سلطة عليھا ،مIحظتھا
  . أو تعدد الفاعلون للجريمة  ،المترددين على المنزل بحكم عملھم

 مستخدماً  للسIمةالجنسية يشكل انتھاكاً  ، أو سلوكاً  ،فع+ً  ارتكبأنثى بأن  على اعتدى جنسياً كل من ) ١٢(المادة
أخرى، وكان ذلك بقصد أداة، أو أية وسيلة  وسيلة أوبأية ،جسد المجني عليھا بأي طريقة كانت

  .عاقب بالسجن المشددآخر، يُ  أو Uي غرضٍ  ،الفاعل الجنسية إشباع رغبة

عن سبع سنوات،إذا  كانت المجني عليھا لم تبلغ  يعاقب الفاعل بالسجن المشدد مدة A تقلّ وُ 
و نفسية، أو كان الفاعل من أصول عقلية، أ بعاھة مصابةً أو  ،كاملةً  ميIديةٍ  سنھا ثماني عشرة سنةٍ 

أو ممن لھم سلطة  ،أو مIحظتھا ،أو من المتولين تربيتھا و من ذوي المحارم،أ ،المجني عليھا
و عند من تقدم ذكرھم، أو من المترددين على المنزل بحكم ، أأو كان خادماً باUجر عندھا ،عليھا
  .عملھم 

جتمع الظرفان من أو ا ،عمرھا عن عشر سنوات ميIدية كاملةً  واذا كانت المجني عليھا يقلّ 
أو تعدد الفاعلون للجريمة تكون العقوبة السجن  ،الظروف المشددة المشار اليھا في الفترة السابقة

  .المؤبد

لى جسدھا، سواء ع باAعتداءجسيماً بحيائھا  نثى بالقوة والتھديد بأن أخل اخAIً كل من ھتك عرض أ) ١٣(المادة
  .عاقب بالسجنأو المساس بھا يُ بالكشف عن عوراتھا، 

 بعاھةٍ  أو مصابةً  ،كاملةً  ميIديةً  سنةً  ةعمرھا عن الثامنة عشر اذا كانت المجني عليھا يقلّ و
 .تكون العقوبة السجن المشدد و نفسيةٍ ، أعقليةٍ 

وسائط بأو ،أو بالكتابة ،أو بالقول باqشارة،أو المIحقة سواء  ،كل من تحرش بأنثى عن طريق التتبع) ١٤(المادة 
أو تلميحات  ،أو أيه وسيلة أخرى، بإتيان أفعال غير مرحب بھا تحمل إيحاءات ،اAتصال الحديثة

 ، و بغرامة �A تقل عن سنة عاقب بعقوبة الحبس مدةأو خاص، يُ  أو إباحية في مكان عام ،جنسية
Aتزيد على، ھاً ف جنيتقل عن عشرة آ Aحداھماأو إ، اعشرين ألف جنيھ و.  

في  اً ل سنة من تاريخ الحكم عليه نھائيخ+ ،الجريمة من نفس النوع Aرتكابجاني إذا عاد ال
ف آA وغرامة A تقل عن عشرةتكون العقوبة الحبس من ثIث الى خمس سنوات  ،الجريمة اAولى

 مساويةً  ة مدةً طمع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشر ،عشرين ألف جنيه وA تزيد على ،جنيه
  .لمدة العقوبة

تكون العقوبة الحبس مدة A  ،تخدمت أداة أو وسائل الترھيب أو الترويعو اسُ اذا تعدد الجناة أ 
  .تقل عن سنتين وAتزيد عن خمس سنوات

خIل سنة من تاريخ الحكم  ،Aرتكاب الجريمة المشار اليھا في الفقرة الثانيةاذا عاد الجاني  
عليه تكون العقوبة الحبس من ثIث الى خمس سنوات، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة 

  .لمدة العقوبة مساويةُ  الشرطة مدةُ 
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و ، أو كان الفاعل ھو صاحب العمل، أرم في المادة السابقة في مكان العملب الفعل المجّ ارتكا في حال) ١٥(المادة
عاقب بعقوبة الحبس مدة Aتقل عن ثIث سنوات على المجني عليھا بمناسبة العمل، يُ ممن لھم سلطة 

  . ف جنيھاً و A تزيد عن عشرين ألف جنيهة آAو غرامة Aتقل عن عشر

أو قام  ،ھااذاعتھا ونشر محتوإدد بوھّ  ،خاصة Uنثى بأي طريقة كانت اً ستحصل على صوركل من ا) ١٦(المادة 
  . عاقب بالسجند بنشرھا يُ وھدّ  باحيةً إ بجعلھا صوراً  ،بالوسائط العلمية الحديثةيرھا وتشويھھا يبتغ

خر، أو وقائع العIقة بالزوج ا- للحياء خاصةً  اًخادشةً أو نشر بأية وسيلة صور ،كل زوج أذاع) ١٧(المادة 
عاقب تھائھا، يُ ن، أو بعد االزوجية م رابطةأو إذاعتھا وذلك سواء أثناء قيا ،د بنشرھاأو ھدّ  ،الحميمة

عشرين الف  وA تزيد علىف جنيه ة آAغرامة A تقل عن عشرو بعقوبة الحبس مدة Aتقل عن سنة 
 .ھمااحدأو إجنية، 

، لعIقة جنسية أو صوراً  ،للحياء خادشةً  إباحيةً  أو نشر بأية وسيلة صوراً   ،أو أذاع ،وركل من صّ ) ١٨(المادة 
Aف وA تزيد على عشرة آ A تقل عن الفين جنيه الغرامة التي مدة A تقل عن سنة وعاقب بالحبس يُ 

  .جنيھاً 

 وعاقب بالحبس، يُ  أو دعائي ،بقصد تحقيق ربح مادي ،غير Aئقة جسد المرأة بصورةٍ  استخدمكل من ) ١٩(المادة
Aتقل عن خمسة آ A حداھما ، أو بإف جنيھاً الغرامة التي.  

دون الحصول على  ،ثالثلالمنصوص عليھا في الباب ااً لضحايا جرائم العنف كل من نشر صور) ٢٠(المادة
وA  مة التي A تقل عن عشرين الف جنيھاً عاقب بالغراأو من ينوب عنھا قانوناً ، يُ  ،موافقة الضحية

  .ن الف جنيهيخمس لىتزيد ع

 أو الوثائق، ،الشھادات أو التقاريرن تIعب في أدلة اqثبات أو كل م ،شدي عقوبة أدون اAخIل بأ) ٢١(مادةال
في الجرائم  علمية الحديثةبما في ذلك استعمال الوسائط ال ،تكان بالتغيير أو اAتIف او بأي وسيلةٍ 
عشرة عاقب بالحبس مدة Aتقل عن ثIث سنوات وغرامة Aتقل عنيُ المنصوص عليھا في ھذا الباب، 

  . لف جنيةAف جنيھا وA تزيد على عشرين أآ

  

  الباب الرابع

  العنف ضد المرأة شھودحماية ضحايا و

وتوفير الحماية لھا في  .شكال العنفير الIزمة لحماية المرأة من كل أتخاذ كافة التدابتلتزم الدولة با) ٢٢(المادة 
  .بھا دون تمييز ضمن القيامبما ي ،ممارسة كافة الحقوق والحريات العامة

 .بدون مقابل ،ضحايا العنفناث من ل=تلتزم الدولة بتوفير سبل المساعدة وتقديم الخدمات ) ٢٣(المادة 

وتكون له الشخصية  ،وذويھم وتأھيلھمناث من اqنشأ صندوق لرعاية ضحايا جرائم العنف يُ ) ٢٤(المادة
ويدخل ضمن  ،من رئيس الجمھورية وتحديد اختصاصاته قرارٌ  ،ويصدر بتنظيمه ،اAعتبارية

 .من الجرائم المنصوص عليھا في ھذا القانون ،موارده الغرامات المقضي بھا

تتمتع الضحية بالحقوق  أو عجزٌ  ،أو عاھةٌ  ،مراض الخطيرةمن اU ذا نشأ عن جريمة العنف مرضٌ ا) ٢٥(المادة
 .او أية قوانين أخرى ،لقانون اAعاقة المقررة للمعاقين طبقاً 

لتوفير خدمات  ،المعاھد والمنشآت الIزمة و الصحة الشئون اAجتماعيةالتأمينات و ارتينشئ وزتُ ) ٢٦(المادة
للشروط و  المنشآت وفقاً اھد و نشاء ھذه المع، ويجوز لھا الترخيص في إالتأھيل لضحايا من العنف

Uئحة التنفيذيةاIلھذا القانون وضاع التي تحددھا ال. 

، يكون لھا فروع في المحافظات ، د المرأةلمكافحة العنف ض متخصصةُ  إدارةً الداخلية نشئ وزارةتُ ) ٢٧(المادة
تضمن ، على أن يالداخليةلشرطية اUخرى التي يحددھا وزير نشأ في إطارھا وحدات للجھات اويُ 

و  ،اAجتماعياتالشرطة النسائية، و اqخصائيات العدد الIزم من تشكيل ھذه الوحدات 
حھم وزارة ترشطباء ممن ، وأالشئون اAجتماعيةالتأمينات و وزارة ھن ممن ترشحّ ،النفسيات
  .ن يتوافر في جميع المرشحين الشروط الواردة في الIئحة التنفيذية لھذا القانونبشرط أ، الصحة

ولھا في سبيل ذلك عرض  ،الجريمة ديثة في إثباتتستخدم وحدة مكافحة العنف كافة الوسائل الح) ٢٨(المادة 
  .دلةو الحفاظ على اU ،و العينات الIزمة لعدم ضياع معالم الجريمة ،لتحاليلجراءات اإ
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وحدة مكافحة العنف وجھات مام التي يدلي بھا أو الشھود حايا من العنف تعد بيانات الشاكيات و الض) ٢٩(المادة
رھا قاضي باب يقدّ A بطلب وUسفصح عنھا إيانات السرية التي A يُ من الب ،التحقيق و المحاكمة
  .ستأنفة المنعقدة في غرفة المشورةو محكمة الجنح المالتحقيق المختص، أ

 أو بناءً  ،مر ذلك من تلقاء نفسھا، متى استوجب اUصدر النيابة العامة أوامر المساعدة المالية المؤقتةتُ ) ٣٠(المادة
  .صرف من صندوق رعاية الضحاياعلى طلب ذوي الشأن وتُ 

، وتحدد شھودأو ال أوامر لحماية للمجني عليھنّ على طلب وحدات المكافحة،  بناءً تصدر النيابة العامة ) ٣١(المادة
الذي يخالف أمر عاقب المتھم وتتولى وحدات المكافحة تنفيذھا ويُ  ،فيه نطاقه ومدته

 .جنيه ف آA الي خمسة جنيهلف من أبالغرامةالحماية،

دلة الجنائية الفنية ، وخبراء اUو الفنيين ،و الخبراء ،تختص بحماية الشھود دارةً نشئ وزارة العدل إتُ ) ٣٢(المادة
qاتخاذعلى  دارةوغيرھا، وتعمل ا qلحمايتھم و المحافظة على حياتھم،  جراءات و الضماناتكافة ا

  .و تقديم الخبرة الفنيةأمام إدAئھم بشھادتھم أ قف حائ+ً ن توازالة العوائق التي من شأنھا أ

 .في حكم الموظف العام خIل فترة التحقيق و المحاكمةقواله بعد أخذ أعد الشاھد يُ ) ٣٣(دة الما

ذلك بقصد التأثير عليه في أو التھديد ب ،أو ممتلكاته ،و فروعه، أصولهحد أعلى أ اAعتداءعدو يُ 
  .شد ينص عليھا قانون آخرعقوبة أ ظرفاً مشدداً في العقاب، دون اAخIل بأية ،شھادته

، أو من خIل وسائل اAتصال الحديثة ،و الخبراء ،يجوز للمحكمة اAستماع للمجني عليھا والشھود) ٣٤(المادة
qل اIنابة القضائيةمن خ .  

  

  الباب الخامس

  حكام العامةا;

استبدال العقوبات السالبة  ،سباً لظروف المتھم و المجني عليھان ذلك منارتات أإذا ا يجوز للمحكمة) ٣٥(المادة 
خدمة مجتمعية بتكليف المتھم بأداء  ،للحرية في جرائم الجنح المنصوص عليھا في ھذا القانون

 ،شتراك مع المجلس القومي للمرأةالشئون اAجتماعية باAالتأمينات و لجھات التي تحددھا وزارة با
قصى مدد Aتزيد عن نصف الحد اUمدة أو العاملة في ھذا الميدان، وذلكو مؤسسات المجتمع المدني 

أو استمراره لمدة نھاء التدبير إللنظر في ،في نھاية كل مدةرفع تقرير للمحكمة ويُ  ،للعقوبة المقررة
  .يتجاوز نصف الحد اAقصى للعقوبةبما �  ، أخرى

مر على عرض اUيُ  ،في حالة مخالفة المتھم الشروط و اAجراءات المتعلقة بالخدمة المجتمعية
  . مراعاة مدة التدبيرتحدد العقوبة المناسبة بلالمحكمة 

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

في  الجمھورية،لرئيس سنوي ورفع تقرير  ،بمتابعة فعالية ھذا القانونيختص المجلس القومي للمرأة ) ٣٧(المادة
  .حوال التي تقتضي ذلكخرى في اUير عاجلة أللمجلس رفع تقارن ويجوز ھذا الشأ

ف لصالح ضحايا العن ،عن العنف ضرار الناشئةق التدخل في دعاوى التعويض عن اUوله ح
  .فيھا ةوالطعن في اUحكام الصادر

  . خرىفي القوانين اU ةمقررأشد ي عقوبات بأ ،لقانونل العقوبات المقررة في ھذا ا� تخّ ) ٣٨(المادة 

  . ارهدشھر من تاريخ إصل ستة أخ+ ،انونصدر رئيس مجلس الوزراء الIئحة التنفيذية لھذا القيُ )  ٣٩(المادة 

في  له وردمخالفٍ  لغي كل نصٍ ، ويُ الرسميةلي لنشره بالجريدة احكام ھذا القانون من اليوم التيعمل بأ )٤٠(المادة
  .آخرأي قانونٍ 

 

 


