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املقدمةجدول احملتويات

مع تركيز العالم أنظاره على التطورات السياسية في مصر، يستمر العنف ضد املرأة 

بال هوادة. وفي حني أدت االعتداءات على املتظاهرات في ميدان التحرير  إلى تسليط 

واالعتداء اجلنسي ميثالن  التحرش  أن  إال  املرأة،  العنف ضد  األضواء على قضية 

مشكلة منهجية قائمة منذ فترة طويلة في مصر، وتفرض معوقات على مشاركة 

املرأة في احلياة العامة. في املقابل، حتظى هذه اجلرائم بإفالت شبه تام من العقاب. 

وقد أخفقت احلكومات املصرية املتعاقبة في التصدي للعنف ضد املرأة، ما أدى إلى 

تداعيات جسيمة على مشاركة املرأة في املرحلة االنتقالية في مصر.

منذ سقوط نظام مبارك، مت تسجيل وتوثيق اعتداءات كثيرة على سيدات شاركن في املظاهرات. 

وفي األيام األولى من حكم املجلس األعلى للقوات املسلحة، كانت النساء الالتي يقبض عليهن 

أولى بالغات  الفترة  تلك  لـ »كشوفات عذرية«، كما ظهرت في  ُيجبرن على اخلضوع  اجليش 

االغتصاب اجلماعي في ميدان التحرير. وفي ظل حكم الرئيس محمد مرسي، مت اإلبالغ بشكل 

منتظم عن حاالت اعتداءات جنسية وقعت أثناء املظاهرات في ميدان التحرير. وفي وصف هذه 

احلوادث، ذكرت الناجيات وشهود العيان النسق نفسه: يقوم عشرات الرجال بحصار الناجيات، 

ميزقون ثيابهن وميسكون بأجسادهن. تعرض بعضهن لالغتصاب من قبل عدد من اجلناة الذين 

األمن في  قوات  أخفقت  وقد  أخرى.  وأسلحة  احلادة  واآلالت  بالعصي  كثير منهم مسلحًا  كان 

التدخل حلماية املتظاهرات، ما أدى إلى ظهور حركات للمواطنني لتنظيم دوريات األمن اخلاصة 

بهم.

في 30 يونيو/حزيران 2013 خرجت جموع املصريني إلى الشوارع، داخل العاصمة وخارجها، 

يوليو/  3 السلطة في  إلى  احلالي  النظام  ومنذ وصل  الرئيس محمد مرسي.  بتنحي  للمطالبة 

متوز 2013 استمرت االعتداءات على النساء املتظاهرات. ففي الفترة ما بني 3 إلى 7 يوليو/متوز 

2013 ُسجلت أكثر من 85 حالة اعتداء جنسي، منها حاالت اغتصاب جسيمة، قامت بها جموع 

من األفراد في ميدان التحرير وحوله. وفي 25 يناير/كانون الثاني  2014 هاجمت مجموعة من 

األفراد متظاهرات في ميدان التحرير، ومت بث ذلك االعتداء على الهواء مباشرة، أثناء تصوير 

التقارير عن اعتداءات جنسية بحق متظاهرات، قامت  الكاميرات للمظاهرة. كما صدرت بعض 

بها عناصر من الشرطة وقوات األمن. ففي 16 أغسطس/آب 2013، عندما داهمت قوات األمن 

مسجد التوحيد، مت االعتداء على أكثر من 20 امرأة على يد عناصر من القوات اخلاصة. وفي 26 

نوفمبر/تشرين الثاني 2013 قامت الشرطة بتفريق مظاهرة بالقوة من أمام مجلس الشورى 

بالقاهرة، وقبضت على متظاهرات وتعرضت لهن باالعتداءات البدنية واجلنسية.

االعتداءات وتقدمن ببالغات  وبالرغم من أن فتيات وسيدات كثيرات حتدثن بشجاعة عن تلك 

جنائية، لكنه حتى مارس/آذار 2014 لم يكن قد متت إحالة مجرم واحد إلى العدالة.

وقد وقعت تلك الهجمات في مناخ مجتمعي تتفشى فيه ظاهرة التحرش واالعتداء اجلنسي على 

نطاق واسع في الشوارع وأماكن العمل. فطبقًا لدراسة لهيئة األمم املتحدة للمرأة صدرت في 
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أبريل/نيسان 2013 فإن 99.3% من سيدات مصر أفدن بالتعرض للتحرش اجلنسي، وقالت 

91% من املشموالت بالدراسة إنهن يشعرن بانعدام األمان في الشارع نتيجة لذلك. من آثار هذا 

العنف املردود السلبي على تنقل املرأة وحقها في املشاركة في احلياة العامة واحلياة السياسية.

وفي الوقت الذي ال تتوفر بيانات رسمية عن جرائم العنف اجلنسي، هناك تصور واسع النطاق 

بأن التحرش واالعتداء اجلنسي منتشران أكثر من أي وقت سبق، يغذي تفشي هذه الظاهرة 

انهيار دور القانون والنظام بشكل عام. على اجلانب اآلخر، فمن الواضح أنه – نتيجة لشجاعة 

الناجيات الالتي حتدثن عما تعرضن له ونتيجة لتحركات من بعض مبادرات ومنظمات املجتمع 

املدني – فإن العنف اجلنسي يتم التحدث عنه اآلن بشكل أكبر بكثير ويتم اإلقرار به كمشكلة 

قائمة.

»عندما يسلط اإلعالم األضواء على شيء، يظن الناس أن األمر أسوأ، لكن ]التحرش 

اجلنسي[ كان قائمًا بال انقطاع من قبل الثورة«

OpAnti- التحرش واالعتداء اجلنسي اجلماعي مصطفى قنديل، من مبادرة قوة ضد 

SH، مايو/أيار 2013

يعد العنف في املجال العام مشكلة قائمة في ظل النظم السياسية املتعاقبة. في عام 2010 أعربت 

جلنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة )جلنة سيداو( عن القلق اجلسيم لكون »العنف 

ضد املرأة بجميع أشكاله في تزايد، سواء في املجال العام أو اخلاص«. كما أشارت اللجنة إلى 

أنه  يبدو  العنف  إلى أن »هذا  املرأة«، منوهة  العنف ضد  »غياب نهج كلي ملنع جميع أشكال 

بتصريح من املجتمع، وتصاحبه ثقافة الصمت واإلفالت من العقاب«.

وبالفعل، فإن ثقافة اإلفالت من العقاب هي السائدة حاليًا، حيث متر أغلب احلاالت دون اإلبالغ 

عنها، وكثيراً ما يتم إقناع الناجيات بالعدول عن تقدمي بالغات خشية الوصم االجتماعي، وعدم 

توفر خدمات للرد واالستجابة، ولتصور العديد بعدم جدوى البالغات بسبب ضعف إدارة القضاء. 

أما احلاالت القليلة التي يتم تسجيلها فنادراً ما تسفر عن مالحقات قضائية ناجحة.

كما يؤدي اإلفالت من العقاب بدوره إلى تقبل العنف ضد املرأة وامليل إلى لوم الناجية بداًل من 

لوم اجلناة، اخلطاب الذي ُيرّوج له من قبل الساسة وكذلك اإلعالم.

إن الصلة بني العنف املتفشي ضد النساء والتمييز املؤسسي القائم ضدهن في القوانني املصرية 

ال ميكن جتاهلها. ويتطلب التصدي للعنف ضد املرأة إرادة سياسية إلحداث إصالحات عريضة 

النطاق في نظام العدالة وكذلك للقضاء على التمييز ضد املرأة في القانون واملمارسة.

في عام 2010 دعت جلنة سيداو احلكومة املصرية إلى »االهتمام على سبيل األولوية مبكافحة 

العنف ضد النساء والفتيات وتبني إجراءات شاملة للتصدي لهذا العنف«. هذه اإلجراءات يجب أن 

تشمل »التبني العاجل لقانون شامل يجرم جميع أشكال العنف ضد املرأة، مبا في ذلك العنف 

واجلرائم  املؤسسي  والعنف  اجلنسي  والتحرش  اجلنسي  والعنف  الزوجي  واالغتصاب  األسري 

املرتكبة باسم الشرف«. كما يجب أن تنطوي عن »تطوير خطة عمل متماسكة متعددة القطاعات 

ملكافحة العنف ضد املرأة«. إال أن هذه التوصيات لم ُتنفذ حتى اآلن.

في يناير/كانون الثاني 2014 مت اتخاذ خطوة مهمة على مسار تبني دستور جديد يحتوي للمرة 

املرأة. لكن من الضروري اتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة  العنف ضد  األولى على مواد ملكافحة 

لضمان أال تبقى تلك األحكام مجرد حبر على ورق.

جهودها  تكثف  أن  وعليها  خطيرة.  مشكلة  اجلنسي  العنف  بأن  اإلقرار  املصرية  احلكومة  على 

من أجل منع العنف وحماية الناجيات والتحقيق مع اجلناة ومالحقتهم قضائيًا. البد من اتخاذ 

خطوات للتصدي للعنف ضد املرأة بشكل شامل. هذه اإلجراءات ليست مهمة فحسب حلماية حق 

املرأة في حياة حرة من العنف وتعزيز ذلك التوجه، بل ايضًا هي خطوة ال غنى عنها من أجل 

متكني املرأة من املشاركة في تعريف مستقبل مصر وحتديده.
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منهج التقرير

يستند هذا التقرير إلى نتائج حتقيق في العنف ضد املرأة في املجال العام داخل مصر، أجرته كل 

من الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان ونظرة للدراسات النسوية ومؤسسة املرأة اجلديدة وانتفاضة 

املرأة في العالم العربي.

عاملني  ومع  وسيدات،  فتيات  مع  مقابالت  خالل  من  التقرير  في  الواردة  املعلومات  جمع  مت 

باملجتمع املدني ومسؤولني حكوميني ومنظمات دولية أثناء إجراء التحقيق في القاهرة وبورسعيد 

واإلسكندرية في مايو/أيار 2013، واستمرت البحوث حتى مارس/آذار 2014. حتدث املؤلفون 

إلى ناجيات من العنف اجلنسي وشهود عيان ومحامني ومسؤولني حكوميني ومنهم مسؤولون 

بوزارة العدل وبوزارة الداخلية ومكتب النائب العام ورئيس جلنة مجلس الشورى حلقوق اإلنسان 

السياسية  األحزاب  عن  املرأة، وممثلني  العنف ضد  في  متخصصني  الطبي  باملجال  ومشتغلني 

ومنظمات ومبادرات محلية ودولية معنية بتعزيز ودعم حقوق املرأة.

يستعرض هذا التقرير حاالت الغتصاب وعنف جنسي وحترش جنسي، مت توثيقها من خالل 

التحقيق، وكذلك وثقتها مبادرات ومنظمات أخرى معنية بحقوق اإلنسان وحقوق املرأة ومبادرات 

على  الضوء  ويلقي  العنف  هذا  وراء  اجلذرية  األسباب  بعض  التقرير  يحلل  قاعدية.  مجتمعية 

مسؤولية الدولة عن منع العنف ضد املرأة، ومالحقة اجلناة وحماية الناجيات.

النسوية  للدراسات  ونظرة  اجلديدة  املرأة  ومؤسسة  اإلنسان  حلقوق  الدولية  الفدرالية  تعرب 

وانتفاضة املرأة في العالم العربي عن كل الشكر ملن وافقن ووافقوا على إجراء املقابالت. كما 

تتقدم املنظمات بخالص الشكر واالمتنان ملركز الندمي  لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ومبادرة 

احملاميات املصريات ومؤسسة قضايا املرأة املصرية خلبرتهم املوقرة ولتعاونهم البالغ في إمداد 

القائمني على التقرير باملعلومات سوف تسعى بعثة متابعة للبحوث في عام 2014 إلى مناقشة 

نتائج وتوصيات التقرير مع السلطات املصرية.

ألسباب متعلقة بالسالمة الشخصية وحفظ السرية، مت تغيير أسماء بعض النساء املذكورات في 

هذا التقرير.

املصطلحات

في عام 1993 وضعت األمم املتحدة التعريف الرسمي والشامل األول للعنف ضد املرأة، مع تبني 

اجلمعية العامة إلعالن القضاء على جميع أشكال العنف ضد املرأة. طبقًا لإلعالن فإن »العنف 

املرأة« يفهم منه »أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية اجلنس ويترتب علـيه، أو يرجح أن  ضد 

يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة ، سواء من الناحية اجلسمانية أو اجلنسية أو النفسية بمـا في 

ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو احلرمان التعسفي من احلرية، سواء حدث ذلك 

في احلياة العامة أو اخلاصة«. يشمل التعريف العنف داخل نطاق األسرة، وفي املجتمع األوسع، 

والعنف الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه. وقد مت التشديد على هذا التعريف في خطة العمل 

التي تبناها املؤمتر العاملي الرابع للمرأة عام 1995. وورد في املادة 1 من اإلعالن أن: 

»يفهم بالعنف ضد املرأة أنه يشمل على سبيل املثال ال على سبيل احلصر، ما يلي: 

الضرب أ.  ذلك  في  بما  األسرة  إطار  في  يحدث  الذي  والنفسي  واجلنسي  البدني  العنف 

الزوجة،  واغتصاب  باملهر،  املتصـل  والعـنف  اإلنـاث،  األسـرة  أطفـال  على  اجلنسي  والتعدي 

وختان اإلناث وغيره من املمارسات التقليدية املؤذية للمرأة، والعنف غير الزوجي والعنف املرتبط 

باالستغالل.

ذلك ب.  في  بما  العام  املجتمع  إطار  في  يحدث  الذي  والنفسي  واجلنسي  البدني  العـنف 

املؤسسات  وفي  العمل  مكان  في  والتخويف  اجلنسية  واملضايقة  اجلنسي  والتعدي  االغتصاب 

التعليمية وأي مكان آخر، واالتجار بالنساء وإجبارهن على البغاء؛ 

العنف املدني واجلنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه، أينما وقع.« ج. 

إعالن بشأن القضاء على العنف ضد املرأة، مادة 1

تعرف جلنة هيئة األمم املتحدة للقضاء على التمييز ضد املرأة )سيداو(، في التوصية العامة رقم 

19، العنف القائم على أساس النوع االجتماعي، أي العنف ضد املرأة، بصفته: »العنف املوجه 

ضد املرأة بسبب كونها امرأة أو العنف الذي ميس املرأة على نحو جائر. ويشمل األعمال التي 

تلحق ضررا أو أملا جسديا أو عقليا أو جنسيا بها، والتهديد بهذه األعمال، واإلكراه وسائر أشكال 

احلرمان من احلرية«.
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 1. العنف ضـد املرأة 

    في األماكن العامة

1.1 استهداف املتظاهرات بأعمال العنف

منذ اندالع الثورة في مصر عام 2011 أدى تزايد االعتداءات اجلنسية العنيفة ضد النساء إلى 

التشديد على رسالة مفادها أن املرأة ليس لها مكان في املجال العام. ورغم معدالت االغتصاب 

واالعتداء اجلنسي املروعة في ميدان التحرير ومحيطه، فإن احلكومات املتعاقبة أخفقت في اتخاذ 

تدابير حلماية املتظاهرات، أو في ضمان إجراء حتقيقات مستقلة ومحايدة حملاسبة املسؤولني عن 

تلك األعمال. بهذا، مرت جميع االعتداءات دون عقاب. 

اجلماعي  االغتصاب  جلرائم  مسرح  إلى  ومحيطها  التحرير  ميدان  منطقة  حتولت  القاهرة،  في 

وأعمال عنف جنسي أخرى.

طبقًا لشهادات وروايات عديدة، فإن فترة الـ 18 يومًا التي أدت إلى سقوط نظام مبارك، كانت 

مبثابة جملة اعتراضية، حيث مثلت هدنة من العنف والتحرش الذي تتعرض له النساء بشكل 

يومي. فأثناء املظاهرات السابقة لتنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك في ميدان التحرير، 

النساء بشكل مكثف، مبا في ذلك فتيات  لم يتم اإلبالغ عن حالة حترش واحدة، رغم تواجد 

وسيدات أمضني أيامًا ولياٍل في ميدان التحرير.

كان  التحرير  ميدان  كالسحر.  الثورة  األولى من  الـ 18  األيام  الناشطات: »كانت  إحدى  قالت 

أكثر مناطق مصر أمانًا. لم يتم التعرض لنا بالتحرش اللفظي حتى. قبل ذلك كنا قد اعتدنا على 

الفترة أصبحت رائعة لدرجة أنه عندما مت استئناف  التعرض للتحرش بشكل يومي. لكن تلك 

العنف ضدنا شعرنا بصدمة أقوى من أي وقت مضى«.

يوم ُخلع مبارك، تعرضت الصحفية الرا لوغان العتداء جنسي عنيف من قبل مجموعة تكونت من 

أكثر من 40 رجاًل، أثناء تغطيتها لألحداث من ميدان التحرير.

وأثناء ُحكم املجلس األعلى للقوات املسلحة خالل فترة الـ 16 شهراً التالية، تعرضت املتظاهرات 

بشكل متكرر لالستهداف من قبل قوات األمن والقوات املسلحة. كما تعرضت الفتيات والنساء 

للضرب في الشوارع وللعنف اجلنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي، أثناء االحتجاز، مبا 

في ذلك إجبارهن على اخلضوع لـ»كشوف العذرية« والتهديد باالغتصاب.

في ظل رئاسة محمد مرسي، تعرضت سيدات في نطاق التحرير أثناء املظاهرات العتداءات من 

نوفمبر/تشرين  الفترة، من  تلك  أثناء  موثقة  أكثر من 250 حالة  هناك  قبل رجال مجهولني. 

الثاني 2012 إلى يوليو/متوز 2013 لنساء تعرضن لالستهداف من قبل جماعات من الرجال 

والصبية، وكان الكثيرون منهم يحملون أسلحة.

طبقًا للناجيات والشهود، فإن تلك الهجمات كانت تتبع منطًا واضحًا. ترتكب الهجمات جماعات 

من الرجال يختارون امرأة أو اثنتني ويفصلوهما عن احلشد من خالل عمل دائرة حولهما. يكون 

هؤالء املعتدون عادة في العشرينيات والثالثينيات من العمر، ويقومون باإلمساك مبناطق مختلفة 

من أجساد الناجيات، وجّرهن بعنف إلى مواقع مختلفة، وأحيانًا يتم خلع مالبسهن. وقد أفادت 

ناجيات كثيرات بسماعهن أفراداً من اجلمع يقولون لهن أثناء تعرضهن لالعتداء: »ال تخافي، أنا 

أحميِك«. تدوم االعتداءات من دقائق قليلة إلى أكثر من ساعة. وهناك حاالت اغتصاب كثيرة مت 

اإلبالغ عنها، كما احتاجت بعض الناجيات إلى عالج طبي عاجل.

»نسميها دوائر جهنم«.

نهاد أبو القمصان، مايو/أيار 2013

غائبة  الشرطة  كانت   2013 يوليو/متوز  وحتى   2011 الثاني  نوفمبر/تشرين  من  الفترة  في 

عن ميدان التحرير، وُتركت النساء بدون حماية. وفي يناير/كانون الثاني 2012 أعلنت وزارة 

الداخلية أن رجال الشرطة سيقومون بحماية املنشآت العامة فقط في نطاق امليدان. من هنا، 

تشكلت مجموعات من النشطاء في محاولة ملنع الهجمات ومساعدة الناجيات، مثل مبادرة »قوة 

ضد التحرش/االعتداء اجلنسي اجلماعي« – اختصاراً )OpAnti-SH( – ومبادرة »حترير بودي 

جارد – Tahrir Bodyguards« والتي تعرض أعضاء كل منهما لالستهداف بالعنف في بعض 

احلاالت.

أما منذ وصول النظام احلالي إلى السلطة، فقد مت اإلبالغ عن اعتداءات جنسية جماعية جديدة 

في محيط ميدان التحرير، رغم تواجد قوات الشرطة لتأمني املظاهرات. وفي 25 يناير/كانون 

الثاني 2014 مت تصوير اعتداء من هذا النوع مصادفة على شاشة التلفزيون أثناء قيام الكاميرات 

بتصوير مظاهرة.

يبدو أن هذه االعتداءات تهدف إلى إسكات النساء ومنعهن من املشاركة في املظاهرات. وعبر 

الكثير من الناجيات والشاهدات الالتي أجريت معهن مقابالت أثناء التحقيق  عن اعتقادهن بأن 

تلك الهجمات منسقة وتسعى إلى كسر املعارضة. في فبراير/شباط 2013 قدمت مجموعة من 

املنظمات العاملة مبجال حقوق املرأة عريضة إلى الرئيس مرسي تندد فيها بـ »توجه استهداف 

السياسية«.  احلياة  عن  إبعادهن  بهدف  العام  املجال  في  املشاركة  على  ومعاقبتهن  الناشطات 

النساء محسوبة ومنظمة إلخافتهن من  النسوية فإن »االعتداءات ضد  للدراسات  لنظرة  وطبقًا 

املشاركة في املجال العام وملعاقبة من تشارك منهن وإلبقاء املرأة في البيت«.

»ما حدث ليس مجرد حترش جنسي، بل هو حترك مقصود لتخويف النساء من احلياة 

العامة ومن ميدان التحرير«.

عزة بلبع، يناير/كانون الثاني 2013
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»اآلن أشعر باخلوف من املشاركة في املظاهرات. يجب أن آخذ احتياطاتي. أن ال أذهب 

 ملظاهرات في الليل، وأن أسير في مسيرات، وال أتوقف. وأن ال أبقى في امليدان، بل أستمر 

في املشي«.

ناشطة معنية بحقوق املرأة، القاهرة، مايو/أيار 2013

ُتذكرنا هذه الهجمات باستخدام التحرش واالعتداء اجلنسي ضد املتظاهرات في ظل حكم الرئيس 

األسبق حسني مبارك. ففي 25 مايو/أيار 2005، اليوم الذي ُعرف فيما بعد مبسمى »األربعاء 

األسود«، جتمع املتظاهرون واملتظاهرات أمام ضريح سعد زغلول ونقابة الصحفيني في القاهرة 

الطريق أمام  الدستورية، وقامت قوات األمن بتمهيد  التعديالت  للدعوة ملقاطعة االستفتاء على 

مجموعات من الرجال لالعتداء على الصحفيات املشاركات في املظاهرة. يومها، قال رجل شرطة 

إلحدى املتظاهرات أن تلك الهجمات مقصودة »ملنعكن من التظاهر مرة أخرى«. وقد مت تقدمي 

بالغات رسمية من عدة ناجيات، لكن رغم وجود األدلة الدامغة من صور فوتوغرافية وشهادات 

شهود العيان، مت حفظ القضية بانتهاء عام 2005 بدعوى عدم إمكانية الوصول إلى اجلناة. وإلى 

اآلن، لم ُيحاسب أحد على تلك اجلرائم.

وفي النظام احلالي، ظهرت عدة بالغات بالعنف اجلنسي ضد املتظاهرات من قبل الشرطة وقوات 

األمن. في 16 أغسطس/آب 2013 وفي أعقاب املصادمات واملظاهرات الداعمة حملمد مرسي، 

لالعتداء  امرأة  أكثر من 20  تعرضت  يومها  التوحيد.  اجليش مبداهمة مسجد  قوات من  قامت 

باإلمساك  قاموا  إذ  املركزي،  األمن  إلى  املنتمية  اخلاصة  القوات  من  عناصر  قبل  من  اجلنسي 

بأثدائهن. وطبقًا لناجية قابلتها نظرة للدراسات النسوية، فإن الضباط قالوا إنهن »عاهرات جئن 

هنا لينمن مع الرجال«.

تفريق مظاهرة ضد احملاكمات  العنف في  استخدام  الثاني 2013 مت  نوفمبر/تشرين  في 26 

العسكرية للمدنيني من أمام مجلس الشورى بالقاهرة، مبوجب قانون التظاهر الذي مت إقراره 

مؤخراً. وألقت الشرطة القبض على أكثر من 10 متظاهرات وقامت بضربهن. وأفادت العديدات 

الشورى  داخل مجلس  املتظاهرات  احتجاز  اليوم، مت  ذلك  اجلنسي.   للتحرش  بالتعرض  منهن 

قبل نقلهن إلى قسم شرطة القاهرة اجلديدة. وأخبر أحد رجال الشرطة هناك املتظاهرات بأنه 

سُيخلى سبيلهن، لكن عندما رفضن املغادرة دون املتظاهرين الرجال املقبوض عليهم معهن، مت 

جّرهن إلى عربة شرطة كبيرة وحتركت العربة إلى طريق الصعيد، حيث مت تركهن هناك في 

قلب الصحراء. قالت شابتان، هما منى سيف ورشا عزب، إنهن تعرضن للضرب واإلهانات أثناء 

االحتجاز. في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 تقدمت العديد من النساء ببالغات باالعتداء إلى 

النائب العام. أخذت النيابة أقوالهن لكن حتى مارس/آذار 2014 لم تكن قد ظهرت معلومات عما 

إذا كان سيتم نسب اتهامات إلى جناة أم ال.

ملخص باالعتداءات املوثقة

سقوط نظام مبارك

11 فبراير/شباط 2011: يوم تنحي مبارك تعرضت املراسلة الصحفية الرا لوغان، وهي من 

جنوب أفريقيا وتعمل لصالح قناة سي بي إس األمريكية، العتداء في ميدان التحرير من قبل 

مجموعة من أكثر من 40 رجاًل. عادت بعدها إلى الواليات املتحدة ودخلت املستشفى ألربعة أيام.

ُحكم املجلس العسكري

9 مارس/آذار 2011: قبض اجليش املصري على 18 امرأة أثناء مظاهرة سلمية في ميدان 

التحرير. مت نقلهن إلى املتحف املصري حيث تعرضن للضرب املبرح والتعذيب والسباب. فيما 

بعد، أحيلت 7 منهن إلى السجن احلربي في الهايكستب، حيث تعرضن لـ »كشوف العذرية« 

التي أجراها أطباء رجال من اجليش ومت تهديد »من يتبني أنها ليست عذراء« باتهامها بالدعارة.

أقر بهذه املمارسة العديد من قيادات اجليش، ومنهم املشير عبد الفتاح السيسي، وكان وقتها 

رئيسًا للمخابرات العسكرية، وزعموا أن الكشوف تتم حتى ال تزعم الفتيات والنساء فيما بعد 

أنهن تعرضن لالغتصاب داخل االحتجاز. وفي يونيو 2011، صرح املشير السيسي أن اجليش  

سيتوقف عن إجراء هذه الكشوف.

كانت إحدى الناجيات، وهي سميرة إبراهيم، قد قدمت بالغًا ضد اجليش وكشفت عن شهادتها 

اإلنترنت. وفي 27 ديسمبر/كانون األول 2011 حكمت محكمة  في مقطع فيديو مت بثه على 

القاهرة اإلدارية لصالح دعوى سميرة. أعلنت احملكمة أن استخدام كشوف العذرية اإلجبارية غير 

قانوني. وعلى الرغم من اتهام طبيب باجليش بإجراء الكشوف والقيام بأعمال منافية لألخالق 

العامة، إال أنه متت تبرئته بعد ذلك من قبل محكمة عسكرية في مارس/آذار 2012.

الفرنسية  القناة  مراسلة  كارولني سينز  على  االعتداء  الثاني 2011: مت  نوفمبر/تشرين   24

الثالثة في شارع قريب من ميدان التحرير.

16 ديسمبر/كانون األول 2011: استهدف عناصر من القوات املسلحة متظاهرات أثناء تفريق 

املتظاهرات وتعرضهن  العديد من  العنف. ومت احتجاز  الوزراء باستخدام  مظاهرة أمام مجلس 

للعنف اجلنسي. كما مت تصوير جنود وهم يجرجرون امرأة في الشارع مع القيام بضربها وهي 

معروفًا مبسمى  االعتداء  هذا  وقد أصبح  فانكشف جسدها.  ثوبها  ورفعوا  األرض،  على  راقدة 

»حادث الصدرية الزرقاء«. في 17 ديسمبر/كانون األول شاركت سيدات في مظاهرة حاشدة 

حتت شعار »بنات مصر خط أحمر«.
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نظام محمد مرسي

2 يونيو/حزيران 2012: أثناء املظاهرات ضد حكم احملكمة بأن مبارك كان مشاركًا – وليس 

مسؤواًل بشكل مباشر – في مقتل املتظاهرين خالل الـ 18 يومًا، وثقت نظرة للدراسات النسوية 

ثالث شهادات لوقائع اعتداء جنسي في محيط ميدان التحرير.

»قبل أن أدرك ماذا يحدث، مت رميي على احلائط... مت اإلمساك بكل جزء في جسدي، 

ومتزق قميصي وبنطلوني. في تلك اللحظة زاد جنون الرجال، مت خلع بنطلوني، وقام 

بذلك عدد كبير من الرجال، واغتصبوني بأصابعهم القذرة... حاولت حماية نفسي لكن 

األيادي كانت كثيرة، واحليوانات كثيرة...

...

كان  به  وثقت  الذي  الوحيد  الشخص  يحاول.  ال  ومن  يحاول مساعدتي  أعرف من  لم 

صديقي. قال آخرون إنهم يساعدون لكن في الواقع كانوا يحاولون الوصول إلى الصف 

األول ال أكثر، ونيل قطعة من الكعكة هم أيضًا. هناك آخرون حاولوا بالفعل املساعدة 

لكن كان من املستحيل أن أعرف من هم.

...

في جسدي وحتت  منطقة  كل  على  وأياديهم  قطعة حلم،  كاألسود حول  الرجال  كان 

ثيابي التي متزقت. مرة أخرى مت جذب بنطلوني ومالبسي الداخلية بعنف لألسفل وقام 

عدة رجال في الوقت نفسه باغتصابي بأصابعهم. فجأة أصبحت على األرض والرجال 

يشدون شعري وقدمي وذراعي وهم مستمرون في اغتصابي«.

أ.، في مقابلة مع نظرة للدراسات النسوية

8 يونيو/حزيران 2012: في مظاهرة تدعو إلنهاء التحرش واالعتداء اجلنسي على املتظاهرات، 

مت اإلمساك بأجساد املتظاهرات ولكمهن من قبل مجموعة من الرجال في التحرير.

فتاة إن  قالت  بنا.  التحرش  بدأوا في  األمني  الكردون  الذين كانوا في  الرجال  »أولئك 

هناك من ميسك بجسدها ويالمسها، ثم بدأت الفوضى. ألقي علينا ماء، من ثم ألقيت 

علينا أحزمة وراح الرجال يركضون ويحاصرون البنات داخل الدائرة... هناك فتاتان في 

املظاهرة جرى ورائهما الرجال حتى جروبي )في ميدان طلعت حرب(«.

ل.، مايو/أيار 2013

أصدره  الذي  الدستوري«  »اإلعالن  مظاهرة ضد  أثناء   :2012 الثاني  نوفمبر/تشرين   23

محمد مرسي، وثقت نظرة للدراسات النسوية عدة حاالت اعتداء جنسي. فيما بعد حتدثت ياسمني 

البرماوي بشجاعة وبشكل معلن عما تعرضت له. حيث جنت يومها من اعتداء جماعي من قبل 

عدد كبير من الرجال، ومت متزيق ثيابها وخلعها واغتصبها احلشد الذي جتمع حولها بأصابعهم.

»قامت مجموعة بعمل دائرة حولي... شدوا شعري وجذبوا يدي وقدمي... كانت أيديهم 

على كل جزء من جسدي. مزقوا الثياب التي تغطي جزعي. كنت أمسك ببنطلوني بيد 

وهم يشدون يدي األخرى. مزقوا البنطلون من اخللف مبطاوي )سكاكني اجليب(. من 

احلي  أهل  رآني  وهناك  عابدين،  وحتى  محمود  محمد  شارع  من  انتهكوا جسدي  ثم 

وأنقذوني«.

ياسمني البرماوي، مايو/أيار 2013

5 ديسمبر/كانون األول 2012: أثناء املصادمات بني املتظاهرين املوالني واملعارضني حملمد 

مرسي عند القصر الرئاسي في القاهرة، مت اختطاف الناشطة عال شهبة والناشطة لينا مجاهد من 

قبل املتظاهرين املوالني ملرسي، وقاموا باحتجازهما لفترة قصيرة. أفادت الناشطتان بتعرضهما 

لإلمساك بجسديهما واالعتداء اجلنسي والضرب املبرح من أعضاء اإلخوان املسلمني والسلفيني.

25 يناير/كانون الثاني 2013: أثناء مظاهرات إحياء الذكرى الثانية للثورة التي أدت لسقوط 

اعتداء  بـ 19 حالة  تقارير  اجلماعي  اجلنسي  التحرش/االعتداء  قوة ضد  مبادرة  تلقت  مبارك، 

جنسي واغتصاب جماعي، منها حالتي اغتصاب بآالت حادة. تعرفت مجموعة »شفت حترش« 

يومها على 5 حاالت أخرى. وقعت االعتداءات باألساس بني الساعة 6 و10 مساًء مبيدان التحرير 

وشارع طلعت حرب ومدخل محطة مترو السادات ووراء جامع عمر مكرم. كانت النساء اللواتي 

تعرضن لالعتداءات من املتظاهرات واملتطوعات مع املجموعات التي تقاوم التحرش واملارة.

جسدي.  في  منطقة  كل  إلى  أيديهم  ذهبت  كبيرة.  بأعداد  ]املعتدون[  »حاصروني 

خالل ثواٍن مزقوا مالبسي وسمعت أصواتهم.. كلها تنقل رسالة مفادها أنهم يقومون 

بحمايتي... ال أعرف من كان يحاول إنقاذي ومن الذين كانت أيديهم داخلي«.

هـ.، مقابلة مع مركز الندمي

»راح الكثير من الناس يدفعونني. مت فتح مطاوي وبالتدريج مزقوا ثياب البنت وبدأت 

أفقدها وسط احلشد. فقدت قميصها... راحوا يشدونها في كل االجتاهات«.

مصطفى قنديل، قوة ضد التحرش/االعتداء اجلنسي اجلماعي، مايو/أيار 2013

»راحت الدائرة من حولنا تضيق وتضيق. امتدت عشرات األيدي من الدائرة نحو جسدي 

ملالمستي، وخصوصًا حول ساقّي ومؤخرتي. في حني كنت أحاول إنقاذ نفسي من تلك 

األيدي، قامت يد مبحاولة خلع ثيابي«.

د. عايدة عبد الرحمن عكاشة، مقابلة مع مركز الندمي

البرماوي وهانيا مهيب وخمس سيدات أخريات بتقدمي  في مارس/آذار 2013 قامت ياسمني 

 2012 الثاني  نوفمبر/تشرين  في  لهن  وقعت  التي  اجلنسية  االعتداءات  حول  مشترك  بالغ 

ويناير/كانون الثاني 2013، في نيابة قصر النيل. تقدمت ثالث منهن ببالغات كناجيات واألربع 

األخريات كشاهدات. فتحت النيابة التحقيق في مارس/آذار 2013 لكن بعد مرور عام اآلن لم 

يتم إحراز تقدم في القضية، والتي ما زالت في مكتب النائب العام.
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28 يونيو/حزيران – 2 يوليو/متوز 2013: أثناء املظاهرات السابقة على عزل الرئيس محمد 

مرسي، مت توثيق 101 حالة اعتداء جنسي، منها ما ال يقل عن 3 حاالت اغتصاب، وذلك في 

التحرير وحوله. في 28 يونيو/حزيران 2013 قامت نظرة للدراسات النسوية وقوة ضد التحرش 

وحترير بودي جاردز بتوثيق 12 حالة اعتداء جنسي، منها حاالت احتاجت فيها الناجيات إلى 

تدخل طبي عاجل. أما في 30 يونيو/حزيران وثقت قوة ضد التحرش 46 حالة اعتداء جنسي 

عنيف واغتصاب. تراوحت التقارير عن احلاالت بني »حترش جنسي جماعي واعتداء جنسي، إلى 

حاالت اغتصاب باستخدام أسلحة بيضاء وآالت حادة«. كما سجلت منظمات املجتمع املدني 17 

واقعة اعتداء جنسي في 1 يوليو/متوز، و26 حالة في 2 يوليو/متوز.

النظام احلالي

إلزالة حكم محمد مرسي، مت  استمرت  التي  االحتجاجات  أثناء  يوليو/متوز 2013:   7  –  3

توثيق 85 حالة اعتداء جنسي، منها عدة حاالت اغتصاب حدثت في محيط التحرير مت توثيقها 

 .)Tahrir Bodyguard( من قبل نظرة للدراسات النسوية وقوة ضد التحرش وحترير بودي جارد

16 أغسطس/آب 2013: في أعقاب املصادمات واملظاهرات الداعمة حملمد مرسي، قامت قوات 

عسكرية مبداهمة مسجد التوحيد. وأفادت أكثر من 20 امرأة بتعرضهن لالعتداء اجلنسي من 

قبل ضباط من وحدة القوات اخلاصة التابعة لألمن املركزي.

احملاكمات  مظاهرة ضد  تفريق  في  العنف  استخدام  الثاني 2013: مت  نوفمبر/تشرين   26

العسكرية للمدنيني أمام مجلس الشورى بالقاهرة، مبوجب قانون التظاهر الذي مت إقراره حديثًا. 

قبضت الشرطة على أكثر من 10 سيدات وقامت بضربهن واحتجازهن، قبل تركهن على الطريق 

الصحراوي على مشارف القاهرة. وقد أفادت العديدات منهن بالتعرض لالعتداء اجلنسي.

»أشار ]رجل شرطة في ثياب مدنية داخل قسم الشرطة[ إلى الرجال، الذين قام كل 

منهم باإلمساك بواحدة من البنات، وضربونا وأجبرونا على دخول عربة الشرطة. مضت 

قلب  في  ومضت  الصحراوي  الطريق  عن  العربة  خرجت  ثم  ساعتني.  نحو  العربة  بنا 

الصحراء. ثم توقفوا وأخرجونا وتركونا هناك«.

عايدة الكاشف، شهادة مسجلة مبقطع فيديو نشرته »ُمِصّرين« على اإلنترنت.

من  الهواء  على  جماعي  جنسي  اعتداء  واقعة  تسجيل  مت   :2014 الثاني  يناير/كانون   25

التحرير، أثناء مظاهرات إحياء الذكرى الثالثة للثورة.

بني كل هذه احلاالت عامل مشترك: لم يتم إحالة أي من اجلناة مطلقًا إلى العدالة. حتى مارس/

آذار 2014 لم حتدث إدانة واحدة على تلك اجلرائم. وفي أغلب احلاالت لم يتم فتح حتقيقات من 

األساس.

التحقيقات  ضمان  في  الدولي  القانون  مبوجب  بواجبها  االضطالع  في  الدولة  أخفقت  وقد 

واملالحقات القضائية والفعالة ومعاقبة اجلناة، سواء كانوا من العاملني بالدولة أو املدنيني.

كذلك تسهم ظاهرة اإلفالت من العقاب في تكرار تلك اجلرائم، مع معرفة اجلناة أنهم لن ُيحاسبون.

وفي غياب العدالة على مستوى الدولة، جلأت بعض منظمات املجتمع املدني إلى آليات إقليمية. 

إنتر-رايتس شكوى  الشخصية ومنظمة  للحقوق  املبادرة املصرية  في مايو/أيار 2006 رفعت 

أمام اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب )املبادرة املصرية للحقوق الشخصية ضد مصر 

)2006/323(( ضد السلطات املصرية في تعاملها أثناء أحداث »األربعاء األسود«. وتوصلت 

اللجنة أخيراً في مارس/آذار 2013 إلى أن الدولة املصرية أخفقت في حماية أربع صحفيات 

من العنف ومن ثم انتهكت حقوقهن اإلنسانية، مبا في ذلك احلق في املساواة واحلق في عدم 

التعرض للتمييز واحلق في الكرامة واحلماية من املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واحلق 

في التعبير عن الرأي واملعارضة في إطار القانون. في قرارها هذا، أخذت اللجنة في االعتبار أن 

االعتداءات استهدفت النساء بغية »إبقاء النساء في مكانهن« بحرمانهن من مساحة االحتجاج 

أنهم  يبدو  االعتداءات  عن  املسؤولون  »اجلناة  أن  اللجنة  ذكرت  السياسية.  اآلراء  عن  والتعبير 

كانوا يعرفون بسياق املجتمع املصري، وهو مجتمع عربي مسلم حيث فضيلة املرأة ُتقاس بعدم 

وكذا  املسؤولني  ومعاقبة  فتح حتقيق  إلى  مصر  اللجنة  ودعت  وجنسيًا...«.  بدنيًا  بها  املساس 

اإلنسان والشعوب.  األفريقي حلقوق  امليثاق  القوانني لكي تصبح متسقة مع  إلى تعديل  دعتها 

لكن، لم تنفذ احلكومة املصرية أيًا من توصيات اللجنة.

2.1 التحرش اجلنسي واالعتداءات اجلنسية

النظر عن وضعها  امرأة مصرية بغض  »التحرش اجلنسي مسألة يومية في حياة أي 

االجتماعي أو طبقتها«.

ناشطة من نظرة للدراسات النسوية، مايو/أيار 2013

البد من النظر إلى االعتداءات على املتظاهرات من منظار السياق األوسع للعنف ضد املرأة في 

احلياة العامة واخلاصة. يعد التحرش واالعتداء اجلنسي في األماكن العامة مشكلة ممنهجة قائمة 

منذ فترة طويلة في مصر. وعلى مدار عدة أعوام سابقة، راحت املنظمات املصرية والدولية تصف 

الظاهرة بأنها »وبائية«. هذا العنف ُيقابل بشكل عام باإلفالت من العقاب، ما يسهم في توفر 

مناخ من التقبل له.

»صمت املجتمع أعطى مساحة لزيادة التحرش«.

ناشط، بورسعيد، مايو/أيار 2013

واحملالت،  العامة،  املواصالت  وفي  الشوارع،  في  يوميًا  اجلنسي  للتحرش  النساء  تتعرض 

العمل.  وأماكن  واملظاهرات،  السياحية،  واألماكن  واألندية،  واجلامعات،  واملدارس،  واألسواق، 

بالتحرش اجلنسي، ومبا أن أغلب احلاالت متر دون اإلبالغ عنها،  ال توجد إحصاءات رسمية 
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منظمة  دراسة صادرة عن  لكن هناك  الدقة.  كبير من  بقدر  انتشاره  تقييم مدى  الصعب  فمن 

األمم املتحدة للمرأة عام 2013 توصلت إلى أن 96.5% من الفتيات والنساء املشموالت بالدراسة 

تعرضن لالعتداء البدني – املالمسة أو اإلمساك بهن أو اإلمساك بأجزاء من اجلسد – من قبل 

رجال في أماكن عامة. كما تعرضت 95.5% من املشموالت بالدراسة لتحرش لفظي. وتوصلت 

الدراسة إلى أن األماكن األساسية التي يقع فيها التحرش هي الشارع )89.3% ممن أجريت 

معهن مقابالت( واملواصالت العامة )81.8% ممن أجريت معهن مقابالت(.

كذلك، نشر املركز املصري حلقوق املرأة عام 2008 دراسة توصلت إلى أن 86% من الرجال 

الذين أجريت معهم مقابالت أقروا بالتحرش اجلنسي بالفتيات والنساء.

هذا العنف اليومي له تداعيات خطيرة على حرية تنقل املرأة، مبا في ذلك استخدام املواصالت 

الليل، أو اخلروج إلى الشوارع من  العامة، واخلروج أثناء العطالت، والسير في الشوارع في 

األساس.

1.2.1 االفتقار إلى تعريف قانوني

يؤدي غياب التجرمي التشريعي للتحرش اجلنسي وعدم كفاية التعريفات القانونية ملختلف أشكال 

االعتداء اجلنسي )أنظر أدناه( إلى خلق حالة من االرتباك حول نوع وجسامة كل مخالفة. إن 

املصطلح املستخدم في العادة لوصف التحرش اجلنسي وهو »التحرش«، يفطي جملة عريضة 

من األفعال، بدءاً من »املعاكسة« وحتى االغتصاب. ولم يتم تداول هذا املصطلح في اللغة اليومية 

إال مؤخراً، باألساس نتيجة جلهود التوعية التي بذلتها منظمات املجتمع املدني. فيما سبق كان 

ُيشار إلى هذا السلوك مبسمى »املعاكسة« )والذي يحمل معنى أقرب للمالطفة منه للتحّرش(. 

االنتهاك اجلنسي،  الدال على جرمية جنائية تعني درجة  العرض«  كذلك هناك مصطلح »هتك 

ويستخدم بدوره في وصف االعتداءات البدنية/اجلنسية. لكن لها املصطلح تأويالت سلبية على 

الناجيات ويحيل إلى تعرض الناجية للتدنيس.

»سوف أبلغ عن التحرش إذا متت تسمية التهم »حترش« وليس »هتك عرض««

سيدة من املنيا، مقابلة مع منظمة األمم املتحدة للمرأة.

وبالطبع، هناك عدد من التداعيات لغياب التعريفات القانونية في هذا الشأن. فقد ذكرت منظمات 

املجتمع املدني املعنية بالتوعية بالتحرش اجلنسي أن النساء ال يعرفن عادة ما الذي يعتبر حترشًا. 

على سبيل املثال، ال تعرف الكثيرات أن التحرش قد يكون لفظيًا، مثل السب أو تقدمي الدعوات 

اجلنسية غير املرغوبة. وبالتالي، يتم التقليل من جسامة التحرش اجلنسي، ما يسهم في تصور 

بأنها مقبولة مجتمعيًا.

االعتداء اجلنسي األخرى متيل  االغتصاب وأشكال  على طرف اخليط اآلخر، فإن اجلرائم مثل 

الذي يجعل  األمر  العرض«،  »التحرش« و»هتك  العريضة كـ  املظلية  املصطلحات  ألن متتصها 

هذه اجلرائم أقل انكشافًا. كما أن له أثراً سلبيًا يتمثل في تقليل احتماالت جلوء الناجيات إلى 

اإلبالغ عن التحرش واالعتداء الذي يرقى ملستوى االغتصاب، خشية افتراض الناس تعرضهن 

لالغتصاب.

»لو عرف أبي أنني ضحية لـ»هتك عرض«، فسوف يظن أن املوضوع أكبر من حقيقته«. 

ناشطة، فؤادة ووتش، مارس/آذار 2013

2.2.1  العنف اليومي

»تعاني النساء من كوابيس يومية مبجرد خروجهن للشارع«.

إيزيس خليل، اإلسكندرية، مايو/أيار 2013

اإلبالغ عن هذه اجلرائم، يجعل  الكبير في معدالت  التدني  الرسمية وكذلك  البيانات  إن غياب 

التحليل املستفيض صعبًا. لكن هناك توجهات عامة ميكن مالحظتها.

مييل التحرش اجلنسي للتزايد أثناء العطالت الدينية العامة مثل عيد الفطر وعيد األضحى، عندما 

تصبح الشوارع مزدحمة باملارة. ورغم أن فترات تزايد العنف تلك متوقعة، فنادراً ما شاركت 

الشرطة في حماية النساء في الشوارع. في إحدى احلوادث املبلغ عنها، في اليوم األول من عيد 

الفطر عام 2006 هاجمت مجموعة رجال بعض النساء من املارة في وسط البلد بالقاهرة، وقاموا 

بتجريدهن من ثيابهن واالعتداء عليهن جنسيًا. في 2009 أثناء اليوم األول من عيد األضحى، 

قامت مجموعات من الشباب والصبية بتجريد نساء من ثيابهن واالعتداء عليهن جنسيًا في حي 

املهندسني بالقاهرة الكبرى.

عنها.  اإلبالغ  التي مت  احلاالت  عدد  تزايد  األخيرة  السنوات  مدار  فعلى  التحرش  طبقًا خلريطة 

تأسيس  في  تساهم  أن  قبل  املرأة  حلقوق  املصري  املركز  في  تعمل  كانت  التي  غزالن  إجني 

مبادرة خريطة التحرش في عام 2009، تعتبر أن هذا التغير ال يعكس بدقة تزايد أعداد اجلرائم 

املرتكبة، بل قد ُيعزى في األغلب إلى »حتول كبير في طريقة نظر الناس إلى هذا املوضوع«. 

وتقول: »أذكر في 2005 و2006، لم يكن أحد يجرؤ عن الكالم في هذا املوضوع. بل إن الناس 

كانوا يخمشون بأصابعهم أجزاء من امللصقات التي نضعها في الشوارع إلخفاء عبارة »التحرش 

الشوارع ولن يأبه أحد بذلك«. تعزي  التحرش اجلنسي في  اجلنسي«. اآلن ميكنك أن تكتبي 

إجني التغير في التصور إلى النشاط الذي اضطلعت به منظمات مثل املركز املصري حلقوق املرأة 

ومبادرات املواطنني مثل قوة ضد التحرش. وكان املركز املصري حلقوق املرأة قد دّشن أول حملة 

قومية ضد التحرش اجلنسي في عام 2005. طبقًا لنهاد أبو القمصان، مديرة املركز، فإنه »قبل 

ذلك، لم يتحدث أحد عن املوضوع. كان تابو«. كذلك ذكرت إجني غزالن دور اإلعالم، إذ أشارت 

إلى تزايد التغطية اإلعالمية للموضوع، ال سيما بعد قرار الناجيات من اعتداءات ميدان التحرير 

احلديث علنًا عن تلك اجلرائم.

أثناء الفترة من أكتوبر/تشرين األول 2012 إلى مارس/آذار 2013 تلقت خريطة التحرش 269 

بالغًا عن أفعال وحوادث حترش ومضايقات جنسية، وكان 46% من اجلناة حتت 18 عامًا. %53 
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من البالغات كانت عن اعتداءات جنسية بدنية و63% من احلاالت وقعت في الشارع، و6% في 

املواصالت العامة و6% في منشآت تعليمية.

في 16 مارس/آذار 2014 أبلغت حملة شفت حترش عن حالة حترش جماعي بطالبة في جامعة 

القاهرة. قامت عصابة من الرجال بحصار طالبة وتعرضوا لها باالعتداء اللفظي والبدني، إلى 

جابر  اجلامعة  رئيس  قال  اجلامعة.  أمن  اجلامعي بحضور  احلرم  إلى خارج  مرافقتها  أن متت 

نصار على شاشات التلفزيون حينها أن الناجية كانت »ترتدي ثيابًا خارج عن املألوف«. وفي 

19 مارس/آذار أصدر نصار اعتذاراً علنيًا وقال إنه سيتم فتح حتقيق من قبل إدارة اجلامعة في 

الواقعة في 20 مارس/آذار أعلنت اجلامعة أنها متكنت من التعرف على ثالثة من اجلناة.

طبقًا الستطالع املركز املصري حلقوق املرأة في عام 2008 فإن أغلب املسؤولني عن التحرش 

في الشوارع تتراوح أعمارهم بني 12 و17 عامًا. وأفادت الكثيرات ممن أجريت معهن مقابالت 

أحد  باستخدام  الشارع،  في  والفتيات  بالنساء  يتحرشون  الذين  األصغر  الصبية  أعداد  بتزايد 

فإن  ووتش  فؤادة  ناشطة ممثلة عن  باألجساد. وبحسب  اإلمساك  أو  اللفظي  التحرش  أشكال 

»األمر كلعبة. يتراهن الصبية الصغار على من سيذهب إلى املرأة أواًل. جسدها لعبة«.

ووفقًا للمبحوثات فإن الشرطة تخفق دائمًا في التدخل. كما أن 93% من النساء الالتي أجريت 

معهن مقابالت في دراسة منظمة األمم املتحدة للمرأة عام 2013 قلن إن طلباتهن باملساعدة من 

رجال الشرطة في مسرح أحداث التحرش لم تتم االستجابة لها.

كذلك، مييل املارة إلى جتاهل االعتداءات. قالت إحدى املبحوثات: »عانقت صديقًا لي في حديقة 

فقال املارة: »أين األدب؟ أين أهلك؟« لكنه إذا كان قد هاجمني، ما كانوا ليفعلوا أي شيء«. 

قالت بعض املبحوثات إن املارة ال يتدخلون خوفًا من أن يكون مع اجلناة أسلحة. وفي بعض 

في جتربة صورها  عنه عن سلوكه.  بالنيابة  لالعتذار  أو  اجلاني  املارة حلماية  يتدخل  احلاالت 

مشروع ُبصي Bussy قام خاللها ممثلون بتمثيل واقعة حترش في شارع طلعت حرب، قام 

رجل بالتحرش بامرأتني، فقال املارة عن الناجيات بأنهن »مجنونات« عندما قلن إنهن سيتقدمن 

ببالغ للشرطة، وتدخلوا حلماية املتحرش.

»خرجت فتاتان من املدرسة، وقام رجالن على دراجة بخارية بالصياح عليهما بالسباب. 

بدأت الفتاتان في الصياح. صاح صاحب أحد احملالت في الفتاتني أال يصحن في وجه 

األوالد«.

هـ.، بورسعيد، مايو 2013

»كنت في ميكروباص فأمسك بجسدي رجل من اخللف. صحت فيه وقلت للسائق أن 

يتوقف. قالت لي امرأة في امليكروباص: »أتركيه حلاله، إنه مسن«.

م.، اإلسكندرية، مايو 2013

 ملصقة من إصدار مبادرة »شفت حترش«
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وقد وصل األمر إلى ظهور تقارير عن عدة حاالت حترش واعتداء جنسي تصاعدت لدرجة القتل. 

ففي سبتمبر/أيلول 2012 تعرضت إميان مصطفى في أسيوط للتحرش اجلنسي في الشارع. 

وعندما بصقت على اجلاني، أرداها قتيلة برصاصة، ومن ثم ُحكم عليه بالسجن 25 عامًا بتهمة 

القتل. وفي أغسطس/آب 2013 في طنطا، دهست سيارة شروق التربي بعد أن حترش بها 

السائق. بعدها أمرت نيابة طنطا باإلفراج عن السائق بكفالة وبعمل تشريح جلثمان التربي. طبقًا 

لتقارير إعالمية، وجدت النيابة عدم اتساق بني شهادات الشهود، إذ ذكر بعضهم أن السائق 

صدم التربي دون قصد، في حني شهدت صديقة التربي التي كانت معها بأنها ُصدمت عمداً. 

وحتى مارس/آذار 2014 لم تكن هناك معلومات متوفرة عن تطورات التحقيق.

3.1 إخفاق الدولة في التصدي للعنف ضد املرأة

بغض النظر عن هوية اجلناة، فإن على الدولة مسؤولية مباشرة تتمثل في منع العنف ضد املرأة، 

ومقاضاة ومعاقبة اجلناة وتوفير سبل االنتصاف الفعالة للناجيات.

وقد صدقت مصر على العديد من املواثيق الدولية، منها العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية 

والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة )سيداو(، واتفاقية مناهضة 

التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وهي املعاهدات 

التي تفرض التزامات قانونية على الدولة، بأن تتحرك ضد العنف ضد املرأة املرتكب من جانب 

الدولة والفاعلني غير التابعني للدولة. كذلك صدقت مصر على امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان 

والشعوب الذي يفرض على الدولة التزامات مماثلة.

ومالحقات قضائية  فعالة،  إجراء حتقيقات  ُملزمة بضمان  الدولة  فإن  الدولي  القانون  مبوجب 

التابعني  غير  الفاعلني  تصرفات  على  الدولة  حُتاسب  كما  الناجيات.  وإنصاف  للجناة  ومعاقبة 

التحرك بيقظة كافية ملنع والتحقيق واملعاقبة على تلك األعمال وتوفير  إذا هي أخفقت في  لها 

إنصاف فعال. كذلك مطلوب من الدولة توفير خدمات الدعم، مبا في ذلك الدعم النفسي والطبي، 

للناجيات من العنف.

كذلك تطالب املادة 2 من اتفاقية سيداو الدول بالقضاء على التمييز ضد املرأة من خالل تبني 

التدابير  باتخاذ جميع  الدول  االتفاقية  املادة 5 من  وتدابير أخرى. كما تطالب  تدابير تشريعية 

حتقيق  بهدف  واملرأة،  الرجل  لسلوك  والثقافية  االجتماعية  األمناط  »تغيير  لتحقيق:  املناسبة 

القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل املمارسات األخرى القائمة على االعتقاد بكون أي 

من اجلنسني أدنى أو أعلى من اآلخر، أو على أدوار منطية للرجل واملرأة«.

الدولي.  القانون  التدابير املطلوبة مبوجب  املتعاقبة أخفقت في اتخاذ  إال أن احلكومات املصرية 

وفي عام 2010 نددت جلنة سيداو بعدم كفاية األحكام التشريعية ونقص البيانات وعدم كفاية 

سبيل  على  االهتمام  »منح  إلى  املصرية  احلكومة  ودعت  العنف،  من  للناجيات  الدعم  خدمات 

األولوية ملكافحة العنف ضد النساء والفتيات وتبني تدابير شاملة للتصدي لهذا العنف«. طبقًا 

للجنة فإن هذه اإلجراءات تشمل »التبني العاجل لقانون شامل يجرم جميع أشكال العنف ضد 

املرأة، وتشمل العنف األسري واالغتصاب الزوجي والعنف اجلنسي والتحرش اجلنسي والعنف 

املؤسسي واجلرائم املرتكبة باسم الشرف«. كما يجب أن تشمل »تطوير خطة متماسكة متعددة 

القطاعات ملكافحة العنف ضد املرأة«. غير أن هذه التوصيات ال تزال حبراً على ورق دون تنفيذ.

1.3.1 اخلطاب السياسي والديني التمييزي

يطالب القانون الدولي الدول بإدانة العنف ضد املرأة. مبوجب املادة 4 من اإلعالن بشأن القضاء 

على جميع أشكال العنف ضد املرأة الصادر عن األمم املتحدة »ينبغي للدول أن تدين العنف ضد 

املرأة وأالّ تتذرع بأي عرف أو تقليد أو اعتبارات دينية بالتنصل من التزامها بالقضاء عليه«. كما 

مت التأكيد على هذا في االستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية للقضاء على العنف ضد املرأة 

في مجال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية الصادرة عن األمم املتحدة، )الفقرة 3، االستراتيجيات 

النموذجية الصادرة عن هيئة األمم املتحدة(.

لكن بداًل من قيام الدولة املصرية بإدانة العنف اجلنسي في ميدان التحرير ومحيطه، فإن الكثير 

من اخلطاب السياسي تركز على لوم الناجيات، وإرسال رسالة مفادها أن على النساء االبتعاد 

عن األماكن العامة. كما كرس اإلعالم هذه الرسالة بتناقلها بكثافة.

في فبراير/شباط 2013 رداً على الهجمات اجلماعية ضد املتظاهرات في التحرير، الم أعضاء 

مجلس الشورى النساء على تواجدهن في أماكن مزدحمة، وزعموا أن النساء يجب أال يختلطن 

بالرجال أثناء املظاهرات وأن ال مكان لهن في »أماكن الرجال« تلك، كما أشاروا إلى »ثيابهن 

السياسية  )الذراع  والعدالة  العضو في حزب احلرية  امللتزمة«. قال رضا صالح احلفناوي  غير 

لإلخوان املسلمني( حينها: »أدعو النساء لعدم الوقوف إلى جوار الرجال في املظاهرات... يجب 

الواقفات  النساء  الداخلية حماية  أن تكون لهن أماكن خاصة. أتساءل، كيف نطلب من وزارة 

وسط الرجال؟«. أما اللواء عادل العفيفي عضو جلنة حقوق اإلنسان مبجلس الشورى، واملمثل 

حلزب األصالة السلفي فقد قال: »تعرف البنت أنها تنزل وسط بلطجية، لذا عليها حماية نفسها 

قبل أن تطلب من الشرطة حمايتها، فالشرطة ال ميكنها حماية نفسها... في بعض احلاالت تكون 

البنت مسؤولة 100% عن اغتصابها ألنها تضع نفسها في هذا املوقف«.  كذلك ذكر صالح عبد 

السالم العضو مبجلس الشورى واملمثل حلزب النور السلفي، أن املتظاهرات يتحملن املسؤولية 

في  الوفد  املمثلة حلزب  عبيد  ميرفت  وقالت  بالبلطجية.  ممتلئة  أماكن  في  يتظاهرن  هن  طاملا 

عندما  املسؤولية  النساء  حتمل  تعني  املظاهرات  في  كثيرين  بلطجية  وجود  معرفة  إن  املجلس 

يقررن حضور املظاهرات. ودعا أحمد اخلطيب، نائب رئيس محكمة االستئناف، النساء إلى عدم 

الذهاب إلى أماكن غير آمنة لتفادي االعتداءات.

املعنية  املدني  املجتمع  منظمات  من  القوية  االنتقادات  من  مبوجة  استقبالها  مت  التعليقات  هذه 

مبكافحة التحرش واالعتداء اجلنسي. في مايو/أيار 2013 ورداً على الضغوط الشعبية، انضم 

نفس األعضاء املذكورين أعاله إلى بيان يدين التصريحات التي أدلى بها أعضاء مجلس الشورى.

في أبريل/نيسان 2012 أثناء مناقشات في البرملان ملقترحات قانون للتحرش اجلنسي، قالت 
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عزة اجلرف، العضوة بحزب احلرية والعدالة إن »التحرش اجلنسي سببه عري النساء«. وأضافت: 

»ال نحتاج هذا القانون ألن البنت مسؤولة، علينا معاقبة البنت ألنها حترض الرجال على ارتكاب 

ذنوب«.

هذه التصريحات من نواب البرملان ومسؤولني آخرين تشكل جزءاً من خطاب أوسع ُيخفق في 

اإلقرار بأن العنف ضد املرأة مشكلة، ويتصور دعوات احلماية بأنها ضد العادات والقيم الدينية. 

على  هجومًا  أخرى  إسالمية  وأحزاب  املسلمني  باإلخوان  أعضاء  بدأ   2013 مارس/آذار  في 

مسودة إعالن للجنة األمم املتحدة لوضع املرأة التي كانت تطالب بإنهاء جميع أنواع العنف ضد 

املجتمع  بناء  البيان بأنه يهدف إلى »تدمير احلياة األسرية وهي وحدة  املرأة. وصف اإلخوان 

األساسية«. وأن »هذا اإلعالن سوف يؤدي إلى انهيار كامل للمجتمع، وسيكون اخلطوة األخيرة 

في الغزو الثقافي واحلضاري للدول اإلسالمية«. ووقف اإلخوان ضد مواد متعلقة باحلد األدنى 

والطالق  الزواج  في  التمييز  على  والقضاء  األسري  والعنف  الزوجي  واالغتصاب  الزواج  لسن 

وحضانة األطفال وامليراث، ودعوا إلى رفض اإلعالن.

كما مت استغالل االعتداءات في التحرير في إحراز أهداف سياسية، حيث استغل مؤيدو اإلخوان 

وبعد  بها.  والتشهير  املعارضة  عن  املصداقية  لنزع  االعتداءات  مرسي  محمد  املعزول  والرئيس 

اعتداءات  عن  معلومات  اإلخوان  نشر   2013 يونيو/حزيران  في  املتظاهرات  على  الهجمات 

جنسية على وسائل التواصل االجتماعي، مع بث رسالة مفادها أن معارضي مرسي »بلطجية« 

للشؤون  الرئيس  مساعد  العريان  عصام  أصدر   2013 يونيو/حزيران   29 في  و»مجرمني«. 

اخلارجية والتعاون الدولي بيانًا أشار فيه إلى االعتداءات اجلنسية على النساء التي ارتكبها خصوم 

الرئيس مرسي في مظاهرات التحرير، وقارنها باملظاهرات »السلمية« التي نظمها مؤيدوه في 

منطقة رابعة العدوية. وقال حساب اإلخوان الرسمي على موقع تويتر إن »بلطجية التحرير، أي 

»الثوار«، اعتدوا جنسيًا على امرأة أجنبية«. وخرق مصدر بوزارة الصحة معايير املهنة وأخالقها 

وقواعد خصوصية الناجيات من االعتداءات اجلنسية إذ أدلى بتعليقات للصحافة على بوابة احلرية 

والعدالة على اإلنترنت، والتي من خاللها كشفت الوزارة معلومات شخصية لناجية ومعلومات 

عن حالتها الطبية.

في الوقت نفسه قالت أحزاب املعارضة بأن وقائع االعتداء اجلنسي اجلماعي منظمة من اإلخوان. 

واالعتداء  التحرش  معنية مبكافحة  أخرى  ومنظمات وجماعات  النسوية  للدراسات  نظرة  أدانت  

اجلنسي هذه التصريحات وذكرت أن »محاوالت السلطات استغالل وقائع االعتداء اجلنسي ضد 

النساء لـ»تشويه« مظاهرات املعارضة هي أدنى ما وصل إليه اخلطاب الرسمي ملؤسسات الدولة«.

كما بث العديد من القيادات الدينية األصولية رسائل تلوم النساء على التحرش الذي يتعرضن 

له. ذكروا أن مالبس املرأة تستفز الرجال، أو أن النساء يتعمدن ارتداء ثياب »مستفزة« ألنهن 

يرغنب في التحرش بهن، بحيث يركز خطابهم هذا على جسد األنثى، بصفته سلعة جنسية أو 

عورة يجب تغطيتها. في فبراير/شباط 2013 وصف الواعظ األصولي أحمد عبد اهلل – املعروف 

أيضًا مبسمى »أبو إسالم« وهو مالك قناة األمة التلفزيونية – املتظاهرات في التحرير بأنهن 

أخرى  دينية  قيادات  قارنت  كما  االغتصاب«.  في  يرغنب  للتحرير ألنهن  يذهنب  عراة  »عاهرات 

النساء بالشيطان، إذ يحرضن الرجال على ارتكاب املعاصي.

2.3.1 االفتقار إلى اإلرادة السياسية

العنف  ملكافحة  املطلوبة  اإلصالحات  لتفعيل  الالزمة  السياسية  لإلرادة  املتعاقبة  النظم  افتقرت 

والتمييز ضد املرأة. على أفضل تقدير، مت تبني إصالحات قانونية محدودة أخفقت في التعاطي 

مع االحتياج إلى مراجعة عريضة وشاملة للتشريعات القائمة وآليات إنفاذها. كما أن الكثير من 

إعالنات اإلصالحات لم يتم تفعيلها مطلقًا.

في 1 أبريل/نيسان 2011 أصدر نظام املجلس العسكري القرار 11 لسنة 2011 بتعديل بعض 

مواد قانون العقوبات )رقم 58 لسنة 1937( من أجل تغليظ عقوبات اجلرائم املتعلقة مبختلف 

العام  الطريق  الفاضح في  والفعل  اللفظي  والتحرش  االعتداءات  االعتداء اجلنسي، ومنها  أنواع 

واالختطاف واالغتصاب. تشير مؤسسة املرأة اجلديدة إلى أنه دون إجراءات تهدف إلى تشجيع 

دعم  فعالة وخدمات  توفر حتقيقات ومالحقات قضائية  وكذا  اجلرائم،  التبليغ عن  على  النساء 

للناجيات، فإن غلظة العقوبات ُيرجح أن تبقى دون أثر مهم.

أثناء عيد األضحى  التحرش اجلنسي  تقارير عن  أثر  األول 2012، على  أكتوبر/تشرين  وفي 

الوزراء هشام  التحرير، أدان رئيس  الدولية حول اعتداءات وقعت في ميدان  وموجة االستنكار 

قنديل التحرش اجلنسي ووصفه بأنه »كارثة« تهدد املجتمع. شدد الرئيس محمد مرسي على 

احلاجة إلى مكافحة جميع أشكال الفوضى األخالقية واإلساءات، ال سيما التحرش في الشارع 

املصري، ومت اإلعالن عن تشريع جديد ملكافحة التحرش اجلنسي. ذلك البيان مت التشديد عليه 

الثاني  التحرير وقعت في 25 يناير/كانون  مجدداً في فبراير/شباط 2013 بعد اعتداءات في 

2013، لكن لم يتم تقدمي هذا التشريع إلى البرملان.

أثناء اجتماعات مع الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان ومؤسسة املرأة اجلديدة و نظرة للدراسات 

النسوية في مايو/أيار 2013، أقرت السلطات املصرية بأن ضباط الشرطة وأخصائيو الطب 

العنف  جرائم  مع  بالتعامل  اخلاص  التدريب  إلى  يفتقرون  والقضاة  النيابة  ووكالء  الشرعي 

اجلنسي، وحددوا عدة إجراءات مت تبنيها مؤخراً لتحسني تعامل النظام القضائي مع هذه اجلرائم. 

قال ممثلون عن وزارة العدل إن سلسلة من جلسات التدريب للضالعني في إدارة العدالة سُتنفذ. 

كما قالوا إن الوزارة قد أنشأت وحدة لـ»قضايا املرأة« لدراسة القوانني القائمة والقتراح تعديالت 

لضمان املساواة للنساء وللوقاية من جميع أشكال العنف. أخطرت النيابة العامة الوفد بأن النيابة 

بدأت في جلسات تدريب لوكالء النيابة على »قضايا املرأة«.

في 19 مايو/أيار 2013 أعلنت وزارة الداخلية عن إنشاء »إدارة ملراقبة جرائم العنف ضد املرأة« 

في الوزارة. قال مسؤولون من الوزارة متت مقابلتهم إن هذه الوحدة ستعمل بها عشر ضابطات 

شرطة من مختلف التخصصات، مبا في ذلك أخصائيات اجتماعيات ونفسيات وضابطات شرطة 

من إدارة شرطة شرطة األداب العامة واإلجتار بالبشر. كما أنشأت الوزارة خطًا ساخنًا لإلبالغ عن 

حاالت العنف اجلنسي وملتابعة التقدم احملرز في الشكاوى دون احلاجة للذهاب إلى أقسام الشرطة.

وفي  للمرأة.  القومي  املجلس  مع  تعاون  بروتوكول  الوحدة  وقعت   2013 سبتمبر/أيلول  في 

خاصة  ملكاتب  إنشائها  عن  صحفي  مؤمتر  في  الوزارة  أعلنت   2013 الثاني  نوفمبر/تشرين 
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هاتان املبادرتان متتا دون مشاورة منظمات املجتمع املدني املعنية بالتحرش واالعتداء اجلنسي، 

التعريفات من قبل منظمات  انتقاد  التعديالت على املأل. وقد مت  ولم يتم اإلعالن عن نصوص 

حقوق املرأة إذ أن إحدى املسودتني تتطلب أن تكون الضحية أنثى، وحتصر املسودتان التحرش 

في فعل التتبع أو املالحقة. 

اإلجراءات املتخذة إلى اآلن مت إعالنها دون مشاورة مع منظمات حقوق املرأة، وهي ال تتناول 

احلاجة إلى مراجعة واسعة للمعوقات التي تعترض طريق املرأة إلى العدالة. كما أنها ال تتصدى 

املرأة  ضد  والتمييز  اجلنسي  واالعتداء  للتحرش  االجتماعي  والتقبل  املتجذر  التمييزي  للخطاب 

وتهميشها.

إال أنه لكي يكون لإلصالحات أي تأثير حقيقي، فمن الواجب أن تكون اإلصالحات املقترحة 

عريضة النطاق وأن ُتصمم وُتنفذ بالتشاور مع املجتمع املدني.

3.3.1 مبادرات املواطنني تسد الفجوة

»لن أنتظر حتى أرى رد فعل احلكومة، سوف أحاول حل املشكلة بنفسي«.

إميان، طالبة جامعية، مايو/أيار 2013

في الوقت نفسه، فهناك عدد متزايد من الشباب، رجااًل ونساًء، الذين أخذوا زمام املبادرة في 

هذه القضية، وبدأوا العمل على منع التحرش اجلنسي وحماية الناجيات وكشف اجلناة وتوثيق 

حوادث التحرش اجلنسي واالعتداء اجلنسي اجلماعي.

وقامت بعض املجموعات بالتدخل حلماية النساء مباشرة. ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2012، 

رداً على تزايد االعتداءات في ميدان التحرير، ونظراً إلخفاق قوات األمن في حماية النساء، مت 

إنشاء مجموعتني تطوعيتني لإلنقاذ: قوة ضد التحرش/االعتداء اجلنسي اجلماعي وحترير بودي 

جارد.

هذه املبادرات جنحت في منع عدد كبير من الهجمات ومساعدة الناجيات. كما جنحت جهودها في 

دفع القضية على أجندة الشأن العام وكسر تابو مناقشة العنف اجلنسي. لكن من املهم التشديد 

مخاطر  هناك  كذلك  مواطنيها.  حماية  في  الدولة  من مسؤولية  تقلل  ال  املبادرات  هذه  أن  على 

التحرش  التي تتدخل لوقف  الدولة، ال سيما املجموعات  املدني واجبات  مرتبطة بتولي املجتمع 

واالعتداءات وللقبض على اجلناة.

تولي  في  خطر  هناك  لكن  للغاية.  إيجابي  الشارع  ونشطاء  الشباب  مبادرات  »تزايد 

املواطنني سلطة إنفاذ القانون بأنفسهم. وقد يسأل من ينفذ القانون من املواطنني في 

الغد: »ملاذا هي ليست محجبة؟ ملاذا هي مع ولد؟ ملاذا جتلس على مقهى؟«

إجني غزالن، خريطة التحرش، مايو/أيار 2013

أيضًا  أنها ستوفر  املقدم منال عاطف  الوحدة  أمن. وصرحت رئيسة  بالوحدة في كل مديرية 

دعمًا نفسيًا وإعادة تأهيل للضحايا.

لكن اختصاصات الوحدة لم يتم الترويج لها بشكل فعال وال يوجد موقع إلكتروني يوفر معلومات 

عنها. كما لم تتم مشاورة منظمات حقوق املرأة في حتديد اختصاصات الوحدة وعملياتها.

وفي اآلونة األخيرة، مت التصريح ببعض االلتزامات اجلديدة فيما يخص التعامل مع العنف، لكن 

لم تتخذ بعد أية إجراءات ملموسة. في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 أصدرت وزارة اخلارجية 

بيانًا صحفيًا يحدد بعض اجلهود ملكافحة العنف ضد املرأة. طبقًا للوزارة فإن املجلس القومي 

للمرأة »يراقب التزام الهيئات احلكومية وغير احلكومية املعنية مبناوئة كافة أشكال العنف ضد 

أن  عن  اإلعالن  )اخلتان(، مت  األنثوية  التناسلية  األعضاء  تشويه  وفيما يخص قضية  املرأة«. 

االجتماعية...  للتوعية  مصممًا  وطنيًا  »برنامجًا  ينفذ  سوف  واألمومة  للطفولة  القومي  املجلس 

وللحد من الضغوط االجتماعية والثقافية«.

في ديسمبر/كانون األول 2013 شاركت وزارة العدل في تنظيم ورشة عمل مع مكتب األمم 

املتحدة للمخدرات واجلرمية بهدف تنفيذ »مشاورات رفيعة املستوى بني األطراف املعنية والوصول 

إلى منهجيات املمارسات األفضل بهدف محدد هو تدشني خطة عمل وطنية ملكافحة العنف ضد 

املرأة في مصر... مبا في ذلك من خالل إعداد تشريع في هذا الشأن«. أثناء االفتتاح، ألقى 

أن  على  فيه  الداخلية شدد  وزير  عن  بالنيابة  بيانًا  الكرمي  عبد  بكر  أبو  الداخلية  وزير  مساعد 

»العنف ضد املرأة ينافي القيم الدينية واالتفاقيات الدولية وحقوق اإلنسان«.

ومت نشر أجزاء متعددة من مسودة تشريع في هذا الشأن، لكن لم يصل األمر إلى التصويت 

قانون حول  للمرأة مسودة  القومي  املجلس  قدم  يونيو/حزيران 2013  في  البرملان.  في  عليه 

العنف ضد املرأة إلى رئيس الدولة وإلى رئيس الوزراء حينها. تلك املسودة العاجلة متت صياغتها 

تتم  لم  القلق. كما  بواعث  فيها بعض  والناشطات، وكانت  املرأة  دون مشاورة منظمات حقوق 

متابعة أمر املسودة بعد ذلك.

في مارس/آذار 2014، تناقلت وسائل اإلعالم مبادرتني منفصلتني إلصالح املادة 306 )مكرر( 

اجلنسي.  التحرش  أجل جترمي  من  الفعل(  أو  بالقول  احلياء  )خدش  العقوبات  قانون  من  )أ( 

اقترحت وزارة العدل تعدياًل يعرف التحرش اجلنسي بأنه »كل من يتعرض للغير في مكان عام 

التتبع أو املالحقة سواء باإلشارة أو بالقول أو بوسائل االتصال احلديثة  أو خاص عن طريق 

التعديل  إباحية«.  أو  تلميحات جنسية  أو  إيحاءات  أفعال حتمل  بإتيان  أخرى  بأية صورة  أو 

يقترح عقوبة بحد أقصى 10 سنوات، وحدد العوامل التي تؤدي إلى فرض عقوبات أشد لتشمل 

التحرش اجلنسي من رئيس في العمل أو في مؤسسات التعليم أو تكرار اجلرمية. أما في حال 

وجود أكثر من جاني، يكون احلبس إلزاميًا.

وهناك تعديل اقترحه املجلس القومي للمرأة يستخدم التعريف نفسه للتحرش، لكنه ينص على 

أن الضحية يجب أن تكون أنثى. بينما ال حتدد هذه املسودة عقوبة قصوى أو عوامل لتشديد 

العقوبة.
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هناك أيضًا مخاطر وقوع أعمال انتقام ضد املتحرشني. أثناء عيد األضحى 2012 قامت مجموعة 

من املتطوعني بالتدخل إلنقاذ سيدات من التحرش اجلنسي، ومت تصويرهم وهم يقومون برش 

الطالء على وجوه املتحرشني ويقومون باالعتداء عليهم. في حاالت أخرى استخدم املارة سباًل 

عنيفة في تفريق حشود املتحرشني.

كما أن هذه املبادرات أثارت قضايا حول كيفية تفادي تعزيز أوجه انعدام املساواة القائمة وتفادي 

التنميط. فعلى سبيل املثال، ُنظر لبعض املبادرات واملجموعات على أنها تروج لدور الرجل في 

حماية املرأة. في املقابل، جند من املبادئ األساسية لقوة ضد التحرش أن التدخل إلنقاذ النساء 

في التحرير يحتاج ألن يحدث دون فرض أفكار عن »حماية« الذكر. لهذا السبب، وطبقًا لبيان 

قوة ضد التحرش التأسيسي فإن مشاركة املرأة ]في فرق التدخل[... جزء ال يتجزأ من فلسفة 

املجموعة. املشاركات واملشاركون يعرفون جيداً اخلطر الذي يواجههم في حالة املشاركة في هذه 

املبادرة، لكن هذه املجموعات من الرجال والنساء تؤمن باملشاركة الكاملة واملتساوية للمرأة دون 

محاولة فرض حماية أو وصاية من الرجال.

تشدد  نظرة للدراسات النسوية على »احلاجة ملواجهة جميع احملاوالت الستخدام النقاش حول 

التحرش اجلنسي واالعتداء اجلنسي كطريقة لـ »حماية« املرأة، والتي قد تؤدي إلى عزلة املرأة 

أو املساس بحقها في التظاهر أو املشاركة في األنشطة السياسية«.

الرجال  على عزل  تركز  التي  للتحرش  املقترحة  احللول  في  أيضًا  يتبدى  أن  اخلطر  لهذا  ميكن 

والنساء في األماكن العامة. على سبيل املثال، االقتراحات بعزل الرجال عن النساء في مظاهرات 

منفصلة لكل منهم حيث يشكل الرجال سالسل حول مسيرات النساء، أو بفصل عربات املترو 

بحيث تستقل النساء عربات مترو محددة لهم، لها أثر جسيم على حق املرأة في املشاركة في 

احلياة العامة، وتعزز األمناط القائمة والتمييز.

مظاهرة ضد التحرش في بورسعيد
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2.  العوامل املغذيـة إقصاء النساء

     الستمرار العنف
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2.  العوامل املغذيـة 

     الستمرار العنف

1.2 انعدام األمن

منذ بدء الثورة املصرية في يناير/كانون الثاني 2011، ازداد انعدام الثقة القائم منذ فترة طويلة 

املخلوع حسني  الرئيس  ُحكم  عقود  أثناء  املواطنني.  األمن حلماية  قوات  واستعدادية  في سعة 

مبارك، أصبحت الشرطة معروفة بقسوتها، والتي يدل عليها ما ظهر من استخدام مفرط للقوة 

ضد املتظاهرين السلميني والبالغات العديدة عن التعذيب داخل أقسام الشرطة. وتعد املصادمات 

إلى وفيات وإصابات جسيمة. في  بانتظام  والتي تؤدي  بني قوات األمن واملتظاهرين شائعة، 

املقابل، تستمر منظمات حقوق اإلنسان في توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان التي ترتكبها الشرطة 

وقوات األمن.

وقد أفاد العديد ممن متت مقابلتهم بأن غياب األمن في الشارع املصري أدى إلى تزايد حاد في 

أعمال العنف بني املواطنني. هذه الزيادة في جميع أنواع العنف باملجال العام، والتي عادة ما 

حتدث في ظل إفالت تام من العقاب، أدت بدورها إلى توليد مناخ من التقبل، ما يغذي استمرار 

العنف وتزايده.

في سياق العنف في ميدان التحرير ومحيطه، أخفقت النظم املتعاقبة في اتخاذ إجراءات حلماية 

 2013 يوليو/متوز  وحتى   2011 الثاني  نوفمبر/تشرين  فمن  املظاهرات.  في  املرأة  مشاركة 

كانت قوات األمن غائبة إلى حد كبير أثناء املظاهرات، وجزء من ذلك يعود للرغبة في تفادي 

املصادمات. ومنذ يوليو/متوز 2013، تزايد تواجد الشرطة واجليش، لكن االعتداءات استمرت. 

على سبيل املثال، رغم تواجد الشرطة القوي في التحرير يوم 25 يناير/كانون الثاني 2014 

وقعت حوادث اعتداء جنسي جماعي. كما أن التقارير التي ظهرت عن ارتكاب عناصر من الشرطة 

أو اجليش أعمال عنف جنسي ضد املتظاهرات أثناء االعتقال أو في مراكز االحتجاز، تعزز من 

نقص الثقة وانعدام األمان.

في مقابلة متت في مايو/أيار 2013 أقر مسؤولون بوزارة الداخلية باحلاجة املاسة إلى استعادة 

الثقة بني الشرطة واملواطن. لكن حتى اآلن لم يتم اتخاذ خطوات ملموسة لتحقيق ذلك األمر.

2.2 لوم الناجية، ثقافة اخلزي والوصم

»كل فتاة وكل امرأة تذهب مليدان التحرير وتتعرض للتحرش اجلنسي ليست أقل بطولة من 

مصابي الثورة. ]لكن[ كل امرأة تعرضت لالعتداء ال ُينظر إليها كبطلة عندما تعود إلى بيتها. 

يخفون ما حدث لها، ومن يعرفون يخشون على عذريتها، وكيف يخفون عارها«.

سلمى الترزي، مقابلة مع مركز الندمي

بالنسبة ألغلب النساء والفتيات فإن معوقات محاسبة اجلناة تبدأ قبل وصولهن قسم الشرطة 

بكثير. كثيراً ما تتردد النساء في اإلبالغ عن حوادث التحرش وغيره من أشكال العنف اجلنسي 

لقوات األمن بسبب السلوكيات االجتماعية القائمة والضغوط. فاخلطاب الذي يلقي باللوم على 

التقارير اإلعالمية  الناجية من العنف اجلنسي منتشر على جميع مستويات املجتمع. كما متيل 

للتركيز على سلوك الناجية. طبقًا لدراستها أجرتها هيئة األمم املتحدة للمرأة فإن 34.6% من 

النساء والفتيات الالتي متت مقابلتهن قلن إنهن لم يبلغن الشرطة بالتحرش خوفًا على سمعتهن.

أو  أو تبرجهن،  الهجمات من واقع ملبسهن  املعتدين وتسبيب  الناجيات على استفزاز  لوم  يتم 

بسبب سيرهن في الشوارع في ساعة متأخرة من الليل، أو حتى ملغادرة البيت من األساس. طبقًا 

إلجني غزالن، إحدى مؤسسات خريطة التحرش، فإن »الناس يقولون عادة إن الفتاة تستحق ما 

حدث لها، أو أنها كانت تريده«. ياسمني البرماوي أفادت بأن بعد تعرضها لالغتصاب مباشرة 

قال لها رجل اقترب منها ليساعدها: »ماذا فعلت لهم؟ ماذا كانوا يريدون منك؟«

إلحدى  طبقًا  اإلبالغ.  عن  ويحبطونها  الناجية  بلوم  األسرة  أعضاء  يقوم  قد  آخر  جانب  من 

الناشطات: »ما أن أخبرت أبي بتعرضي للتحرش حتى قال لي البد أنك شجعته ]املتحرش[«. 

وقالت ناشطة أخرى لوفد التحقيق: »يقولون إذا أبلغت عن حادثة التحرش/االعتداء فلن يقترب 

منك رجل ليتزوجك. سوف تصبحني سلعة معطوبة«.

3.2 عقبات على طريق العدالة: مناخ اإلفالت من العقاب

مير التحرش واالعتداء اجلنسي في العادة دون عقاب. فألغلبية العظمى من الناجيات ال يبلغن 

الشرطة، والقضايا القليلة التي مت التبليغ بها نادراً ما تسفر عن إدانات للجناة. ومن ثم، تعاني 

النساء والفتيات من »الوقوع ضحية مرتني«؛ أواًل أثناء الهجوم نفسه ثم إلخفاق السلطات في 

املجتمعي  التقبل  في  بدوره  يسهم  هذا  املعمم  العقاب  من  اإلفالت  مناخ  الفعالة.  العدالة  توفير 

للتحرش اجلنسي.

»الرأي السائد أنه مبا أن األمر ليس له عقاب قانوني، فهو ليس جرمية إذن«.

ناشطة معنية بحقوق املرأة، أغسطس/آب 2013

اجلنسي  العنف  فجرائم  التقاضي.  عملية  مراحل  من  مرحلة  كل  في  معوقات  الناجيات  تواجه 

ليست واضحة التعريف في القانون، ويفتقر العاملون بإنفاذ القانون التدريب الالزم للتعامل مع 

العنف ضد املرأة، وتواجه الناجيات ردوداً المبالية من الشرطة والعاملني باملجال الطبي والقضاء. 

كما أن إجراءات احلماية غير كافية، مع خطر أن تسفر املداوالت عن إصابة الناجية بالصدمة من 

جديد، وأيضًا خدمات الدعم غير كافية.
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إن نطاق جرائم العنف اجلنسي ليس معرفًا بشكل جيد وكاف في القانون اجلنائي املصري. فال 

توجد في القانون جرمية حترش جنسي أو اعتداء جنسي. وقد مت تطوير العديد من مقترحات 

التشريعات من قبل منظمات املجتمع املدني وهيئات أخرى لكن لم ينظر البرملان في أمرها قط.

في 2010، قام حتالف من 23 منظمة مصرية معنية بحقوق اإلنسان ومنظمات مجتمع مدني 

بتقدمي مقترح تعديالت لقانون العقوبات املصري وكذلك مسودة قانون حول العنف ضد املرأة. 

وفي أغسطس/آب 2012 قدم املركز املصري حلقوق املرأة مسودة قانون عن العنف ضد املرأة 

إلى الرئاسة. كذلك في مايو/أيار 2013، قدم املجلس القومي للمرأة مشروع قانون عن جميع 

أشكال العنف ضد املرأة إلى احلكومة. هذه املقترحات ميكن االطالع عليها في ملحق هذا التقرير.

وتطالب التوصية العامة رقم 19 للجنة سيداو الدول بـ »ضمان أن القوانني ضد العنف األسري 

تكفل  املرأة  العنف ضد  واالعتداء اجلنسي وغيره من أشكال  واالغتصاب  األسرية  واالنتهاكات 

احلماية الواجبة لكل النساء وحتترم كرامتهن«. كما تدعو استراتيجيات األمم املتحدة النموذجية 

)فقرة 14( جميع الدول إلى »مراجعة وتقييم وحتديث قوانينها الوطنية وسياساتها ومدونات 

احلالي  األساس  بشأن  اجلنائية،  قوانينها  ال سيما  وبرامجها وممارساتها،  وإجراءاتها  سلوكها 

لضمان وكفالة الشمولية والفعالية في القضاء على جميع أشكال العنف ضد املرأة وإلغاء املواد 

تعرضن  الالئي  النساء  استضعاف  تزيد من  التي  أو  تتقبله  أو  املرأة  بالعنف ضد  التي تسمح 

للعنف أو تعاود إخضاعهن لدور الضحية«. 

األفعال املجرمة في القوانني

اجلنح: 

في  يستخدم  أن  ميكن  القانوني  احُلكم  هذا  حيائه«:  يخدش  وجه  على  لشخص  »تعرض 

مالحقة جرائم التحرش اللفظي، وهو معرف مبوجب املادة 306 مكرر )أ( من قانون العقوبات: 

»كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو باإلشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام 

او مكان مطروق. ويسرى حكم الفقرة السابقة اذا كان خدش حياء قد وقع عن طريق التليفون 

أو أي وسيلة من وسائل االتصاالت السلكية أو الالسلكية«. هذه املخالفة ُيعاقب عليها بالسجن 

من ستة أشهر إلى عامني و/أو غرامة. قبيل التعديالت التي أدخلها نظام املجلس العسكري على 

قانون العقوبات في مارس/آذار 2011 كانت الضحية ُمعرفة بصفتها أنثى، والعقوبة ال تزيد عن 

السجن عامًا والغرامة ال تقل عن 200 جنيه وال تزيد عن 1000 جنيه. 

»فعل فاضح مخل باحلياء«: مبوجب املادة 278 فإن أي شخص يرتكب  فعاًل فاضحًا مخاًل 

باحلياء »يعاقب مبا ال يزيد عن السجن عامًا أو غرامة أقصاها 300 جنيه«.

اجلرائم: 

»هتك العرض«: هذه اجلرمية معرفة مبوجب املادة 268 ونصها: »كل من هتك عرض إنسان 

بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك«. طبقًا حملامني ومحاميات ومنظمات معنية بحقوق املرأة، 

تستخدم النيابة هذه املادة عمومًا في حاالت التحرش البدني وتشمل املالمسة واإلمساك باجلسم.

وتطالب استراتيجية األمم املتحدة النموذجية )فقرة 7( بأن تتركز الردود واحللول املطروحة ملنع 

اجلرمية وكفالة العدالة اجلنائية في قضايا العنف ضد املرأة، بأن تتركز على احتياجات الضحايا 

ومتكني النساء الالتي يقعن ضحايا للعنف. وعلى الدول أن تضمن أن جهود الوقاية والتدخل 

ُتبذل ليس فقط ملنع العنف ضد املرأة وفرض العقوبات املالئمة عليه، بل أيضًا الستعادة إحساس 

الكرامة وسيطرة الناجية على ذاتها بعد تعرضها للعنف.

1.3.2 نقص البيانات

عندما يتم تقدمي شكاوى بخصوص حوادث العنف املذكورة، فهي ال ُتسجل بصفتها عنفًا ضد 

املرأة. فضاًل عن أن االفتقار إلى التعريف القانوني للتحرش اجلنسي في قانون العقوبات املصري 

يعني أن هذه اجلرائم ُتسجل حتت طائلة العديد من االتهامات القانونية. هذا النقص في البيانات 

يصعب من عملية حتليل ردود فعل نظام العدالة اجلنائية على البالغات. إن نقص اإلحصاءات في 

حد ذاته مؤشر على أن هذا النوع من اجلرائم ال يؤخذ على محمل اجلد. وفي املناقشات مع الوفد 

الذي أجرى التحقيق، أقر ممثلو وزارة الداخلية بكون نقص البيانات مشكلة كبرى.

ومبوجب التوصية العامة رقم 19 الصادرة عن جلنة سيداو، فإن الدول مطالبة بجمع البيانات 

اخلاصة بجرائم العنف ضد املرأة. فيجب على الدول أن تشجع على »جتميع اإلحصاءات والبحوث 

حول مجال وأسباب وآثار العنف، وحول فعالية اإلجراءات املتخذة ملنع العنف والتعامل معه« 

)فقرة 24 )ج((.

طبقًا ألرقام تعود لعام 2012 صدرت عن وحدة العنف ضد املرأة املنشأة حديثًا بوزارة الداخلية 

ومت اإلعالن عنها في برنامج تليفزيوني، فإنه قد مت اإلبالغ عن 115 حالة اغتصاب، ومت القبض 

على 94 شخصًا، 37 منهم في القاهرة. كذلك، هناك 9486 قضية فعل فاضح مت اإلبالغ عنها، 

منها 2099 في اإلسكندرية. ومت تسجيل 329 بالغًا منها كجرائم هتك العرض، منها 91 في 

القبض 265 شخصًا. لكن ال توجد أرقام عن كم من هؤالء األفراد مت نسب  القاهرة، كما مت 

اتهامات إليهم، وكم منهم بلغوا مرحلة التقاضي وكم قضية أسفرت عن إدانات وأحكام.

أثناء عيد األضحى في أكتوبر/تشرين األول 2012 ذكرت وزارة الداخلية أن هناك 1006 قضية 

الوزارة، فإن 15% من اجلناة تتراوح أعمارهم  حترش جنسي وقعت. طبقًا لتقرير من إصدار 

بني 8 و12 عامًا، و30% بني 12 و16 عامًا، و28% بني 16 و20 عامًا، و21% بني 20 و25 عامًا، 

و3% بني 25 و30 عامًا، و3% بني 30 و35 عامًا. تراوحت أنواع االعتداء من التحرش اجلنسي 

اللفظي إلى االعتداء البدني، لكن ال توجد بيانات عن نتائج هذه البالغات وإن كانت قد أسفرت 

عن اتهامات.

2.3.2 عدم كفاية التعريفات في القانون اجلنائي

»لو كان هناك قانون ضد التحرش اجلنسي، كان سيشجع الناس على اإلبالغ، ألنه لن 

يصبح وقتها »هتك عرض«، وكانت الدولة لتعتبر التحرش جرمية«.

ناشطة معنية بحقوق املرأة، القاهرة، مايو/أيار 2013.



الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان / مصر: إقصاء النساء

3637

الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان /مصر: إقصاء النساء

3.3.2 تقدمي البالغ

األغلبية العظمى من اجلرائم ال تسفر عن بالغات رسمية. طبقًا لدراسة هيئة األمم املتحدة للمرأة 

التي متت عام 2013 فإن 23.3% من النساء الالتي متت مقابلتهن قلن إنهن لم يبلغن بالتحرش 

للشرطة ألنهن يرين أنه ال يوجد قانون يجرم التحرش. قالت أخريات إنهن لم يبلغن باجلرائم 

من  اإلفالت  ستكون  النهائية  النتيجة  أن  واعتقادهن  القضائي  النظام  في  ثقتهن  عدم  بسبب 

العقاب. كما أفادت ناجيات بقلقهن من دخول أقسام الشرطة، خشية أن يتعرضن للمزيد من 

التحرش واالنتهاكات هناك. وأفادت العديد من املبحوثات بأنهن تعرضن للتحرش من قبل رجال 

شرطة في الشوارع.

»اجلناة يعرفون أنهم سيفلتون من العقاب. فكرة أن ُيقبض على املرء وُيحبس بسبب 

التحرش بامرأة تبدو كمزحة«.

ناشطة معنية بحقوق املرأة، القاهرة، أغسطس/آب 2013.

أثناء أغسطس/آب 2012 تدخلت مبادرة »ضد التحرش« في خمس قضايا حترش جنسي في 

وسط البلد بالقاهرة. وفي حني أبلغت 3 ناجيات الشرطة مبا حدث، رفضت الناجيتان الباقيتان 

اإلبالغ رسميًا خوفًا من الوصم االجتماعي، أو قلن إنهن يشعرن باألسف على اجلناة. أثناء عيد 

مبادرة »شفت حترش« 730 حالة حترش  األول 2012  وثقت  أكتوبر/تشرين  األضحى في 

لنظرة  شهاداتهن  كشفن  ناجية   253 بني  ومن  فقط.  منها  بثالث  الشرطة  إبالغ  مت  جنسي، 

اغتصاب  أعمال  إثر  اجلنسي،  واالعتداء  التحرش  تكافح  أخرى  ومنظمات  النسوية  للدراسات 

واعتداءات جنسية في ميدان التحرير وحوله في 2012 و2013، تقدمت قلة قليلة منهن ببالغات 

رسمية.

إن نقص خدمات الدعم املتوفرة هو عامل آخر يحبط النساء عن تقدمي بالغات. في عام 2010 

أعربت جلنة سيداو عن قلقها لكون خدمات الدعم االجتماعي لناجيات العنف تعاني من »عدم 

الكفاية وعدم املالئمة والنقص في التنسيق«.

وفي حني ينص القانون اجلنائي املصري على إمكانية انضمام الناجيات إلى القضايا كمدعيات 

القانونية  القانون املصري ال يوفر املساعدة  املدني للحصول على تعويض مالي، إال أن  باحلق 

املساعدة  يكفل  املصري  )القانون  لتمثيلهن  احملامني  كلفة  حتمل  ميكنهن  ال  الالتي  للناجيات 

منظمات  لعبت  وقد  باجلنح(.  الوجوبي  احلبس  أو  اجلنايات  قضايا  في  فقط  للمتهم  القانونية 

املجتمع املدني دوراً مهمًا في إمداد الناجيات بالدعم القانوني املطلوب.

»الشرطة ال تقبل البالغات ما لم تصر عليها الناجية. يقولون لها إنها ستجلب العار على 

أسرتها«.

محامية، القاهرة، مايو/أيار 2013

كما سبق الذكر، فإن »هتك العرض« كلمة لها تأويالت دالة على املساس بالشرف، وتشير إلى 

تعرض الناجية للتدنيس.

وعلى ضوء التعريف الضيق لالغتصاب )أنظر أدناه(، فإن االغتصاب الشرجي واالغتصاب بجزء 

من اجلسد بخالف القضيب أو بآلة، يخضع للمقاضاة مبوجب املادة 268.

منذ تعديالت 2011، فإن »هتك العرض« يعاقب عليه بالسجن من 3 إلى 15 عامًا. وإذا كانت 

الضحية حتت 18 عامًا، أو إذا كان اجلاني من األسرة، أو ولي أمر، أو له سلطة على الضحية، 

أو كانت خادمة لديه باألجر، أو كان هناك عدد من اجلناة، فال يقل السجن عن 7 أعوام. أما إذا 

مت استيفاء املعيارين كليهما، تكون العقوبة بالسجن املؤبد.

في حني قبل التعديل، كانت العقوبة هي األشغال الشاقة من 3 إلى 7 سنوات، وإذا مت استيفاء 

أي من املعايير السابقة، تكون العقوبة بالسجن بحد أقصى 15 عامًا.

»االغتصاب ]واقع أنثى بغير رضاها[«: معرفة في املادة 267 بصفتها املواقعة بغير الرضا 

بني رجل وامرأة.

هذا التعريف ال يتسق مع املعايير الدولية وفق القانون الدولي. إن وثيقة أركان اجلرمية، التي 

توجه تفسيرات النظام املنشئ للمحكمة اجلنائية الدولية وقواعد إجراءات احملكمة، وكذلك الفقه 

االغتصاب يشتمل  النوع اجلنسي.  االغتصاب بشكل محايد من حيث  الدولي، تعرف  القانوني 

على اإليالج بغير الرضا، وإن كان محدوداً، لفرج أو شرج الضحية، من قضيب اجلاني أو بأي 

غرض آخر يستخدمه اجلاني، أو لفم الضحية بقضيب اجلاني.

كما يعكس القانون الدولي الفهم بأن غزو اجلسد قد ال يحدث فقط بالقوة، بل أيضًا بالتهديد 

بالقوة أو باإلكراه، مثاًل أن يكون سببه اخلوف من العنف أو اإلكراه أو االحتجاز أو االضطهاد 

النفسي أو إساءة استخدام السلطة. من هنا، يجب على تعريف االغتصاب إذن أن يشدد على أن 

يتم منح املوافقة بشكل طوعي، من واقع إرادة الضحية احلرة، ويقيم ذلك من واقع املالبسات 

والظروف احمليطة. استخدام القوة أو التهديد بها، هو دليل واضح على عدم الرضا، لكن القوة 

ليست في حد ذاتها عنصراً من عناصر االغتصاب.

مبوجب املادة 267 بعد تعديلها في مارس/آذار 2011 فإن االغتصاب يعاقب عليه باإلعدام أو 

السجن املؤبد. وتنص املادة بعد تعديلها على أن يعاقب اجلاني باإلعدام إذا كانت الضحية حتت 

سن 18 عامًا أو إذا كان اجلاني أحد أقرباء الضحية أو مسؤواًل عن تنشئتها أو رعايتها أو كان 

ممن لهم سلطة عليها أو إذا كان اجلاني خادمًا لدى الضحية أو يعمل لدى أي من املذكورين 

الفدرالية  أنه تقف  التنويه  أكثر من جاني واحد في اجلرمية. وهنا يجدر  إذا شارك  أو  أعاله، 

الدولية حلقوق اإلنسان ونظرة للدراسات النسوية وانتفاضة املرأة في العالم العربي ومؤسسة 

املرأة اجلديدة ضد عقوبة اإلعدام على أية جرمية.
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طبقًا للتوصية العامة رقم 19 الصادرة عن جلنة سيداو »فإن تدريب العاملني في القضاء وفي 

إنفاذ القوانني وغيرهم من املوظفني احلكوميني بشكل حساس ويراعي متايز اجلنسني أمر أساسي 

لفعالية تنفيذ االتفاقية« )الفقرة 24 )ب((. ومبوجب استراتيجيات األمم املتحدة النموذجية فإن 

العدالة  وهيئات  االدعاء  وفي  الشرطة،  في  املتخصصني  اخلبراء  »استخدام  الدول تشجيع  على 

اجلنائية األخرى، مبا في ذلك من خالل إنشاء وحدات متخصصة أو توفير عاملني أخصائيني 

كلما أمكن« )الفقرة 16(. كما أنه على الدول »ضمان أن كل رجال الشرطة واالدعاء ومسؤولي 

العدالة اجلنائية اآلخرين يتلقون التدريب املؤسسي املنتظم«. وعلى الدول »ضمان أن الشرطة 

والعدالة اجلنائية والسلطات املختصة األخرى مدربة بالقدر الكافي على التعرف على احتياجات 

جميع  ومعاملة  الستقبال  وذلك  املالئم...  بالشكل  معها  والتعاطي  النساء  من  العنف  ضحايا 

بسرية،  البالغات  مع  والتعامل  الثانية،  للمرة  جعلهن ضحايا  لتفادي  محترم  بشكل  الضحايا 

وإجراء تقييمات أمان وإدارة املخاطر، واستخدام أوامر احلماية وإنفاذها« )الفقرة 20(.

كما تدعو استراتيجيات األمم املتحدة النموذجية الدول إلى »ضمان التمثيل املنطوي على املساواة 

بني اجلنسني في قوة الشرطة والهيئات األخرى بنظام العدالة، ال سيما على مستويات صناعة 

إلى ضابطة،  العنف كلما أمكن باحلق في احلديث  اإلداري« و»إمداد ضحايا  واملستوى  القرار 

سواء كانت من الشرطة أو مسؤولة عدالة جنائية أخرى«.

4.3.2 التحقيق واملالحقة القضائية

حُتال البالغات من الشرطة إلى النيابة، التي تقوم بأمر من اثنني، إما أن توجه اتهامات للجناة 

النيابة  إلى  والشهود  به  واملشتبه  الناجية  من  كل  ُيحال  والتحقيق.  التحريات  بإعادة  تأمر  أو 

على  بالقبض  إما  تأمر  أن  بعدها  للنيابة  التالي، وميكن  اليوم  أو  اليوم  نفس  في  لالستجواب 

املشتبه به أو إخالء سبيله )املادة 25 من قانون رقم 50 لسنة 1950، بشأن اإلجراءات اجلنائية(.

االستجواب

طبقًا للناجيات واحملاميات واحملامني، فإن وكالء النيابة يشككون في شهادات الناجيات. العديد 

الفعل  أن  إلى  اإلشارة  يحاولون  ما  عادة  النيابة  وكالء  إن  قلن  مقابالت  معهن  أجريت  ممن 

اجلنسي كان بالتراضي، أو يلومون الناجية ألنها »استفزته«. في مقابلة مع الوفد، قال مسؤول 

مبكتب النائب العام: »أحيانًا تتقدم املرأة ببالغ اغتصاب للضغط على الرجل لكي يتزوجها، حتى 

تغطي غلطتها«. وقال أيضًا: »كثيراً ما تختلق الفتيات اتهامات حترش ألنهن يردن االنفصال 

عن  رجل«. كذلك قال مسؤولون بوزارة العدل للوفد: »شهادات الضحايا ليست دقيقة بنسبة 

.»%100

»أحيانًا تتقدم املرأة ببالغ اغتصاب من أجل الضغط على الرجل لكي يتزوجها، حتى 

تغطي غلطتها«.

مسؤول مبكتب النائب العام، مايو 2013.

وتفيد نساء كثيرات بأنه عندما يحاولن تقدمي بالغات، فهن ال يؤخذن على محمل اجلد. ميكن تقدمي 

البالغات في أقسام الشرطة أو أمام النيابة مباشرة، وطبقًا حملامية متت مقابلتها فإن »الشرطة 

ال تقبل البالغات ما لم تصر عليها الناجية. يقولون لها إنها ستجلب العار على أسرتها«. وفي 

قضية وثقها مركز الندمي، قال رجل الشرطة للناجية »إذا دخل كل رجل يتحرش بفتاة السجن 

3 سنوات، إذن فأنت تريدين حبس كل الرجال. إنه لم يسرق منك شيئًا، ماذا تريدين؟« وفي 

قضية أخرى كشفت عنها فؤادة ووتش/شفت حترش، رداً على بالغ بالتحرش ُقدم أثناء عيد 

األضحى في أكتوبر/تشرين األول 2012 قال رجل الشرطة »ربنا ياخدكم. أنتم سيدات لديكن 

وقت فراغ كبير وترغنب بإفساد العيد على العيال ]الصغار[«. قال شاهد على حترش جنسي في 

بورسعيد للوفد إنه أبلغ الشرطة بواقعة حترش وكان الرد »األغلب أن الفتيات يستمتعن به«.

األمر.  تختلق  الضحية  أن  أو  بالتراضي  أنه  على  األمر  تصور  أن  الشرطة  »حتاول 

يسألون: هل تعرفينه؟ هل تتهمينه لكي يتزوجك؟«

مركز الندمي، مايو/أيار 2013

»أغلب الوقت إذا ذهبت إلى قسم الشرطة، يسخرون منك. عليك أن تتلو قصتك مئات 

املرات. إذا مت اغتصاب امرأة، يصبح األمر وكأنها ُتغتصب مرة تلو املرة«.

خريطة التحرش، مايو/أيار 2013.

في بعض احلاالت أفادت نساء وفتيات تقدمن بشكاوى بالتحرش بتعرضهن للتحرش على يد 

الشرطة. طبقًا لدراسة منظمة األمم املتحدة للمرأة )2013( فإن 14% من الناجيات الالتي تقدمن 

بشكاوى للشرطة أفدن باستهزاء الشرطة بهن، وأفادت 6% من الناجيات الالتي قمن باإلبالغ 

لدى الشرطة بتعرضهن للتحرش على يد الشرطة نفسها.

كما أفادت عدة مبحوثات بأن بعض أقسام الشرطة، ومنها قسم الرمل وقسم سيدي جابر في 

اإلسكندرية، مشهورة بوقوع التحرش داخلها. أفادت مبحوثة بذهابها إلى قسم الشرطة لإلبالغ 

عن سرقة بطاقتها الشخصية، ثم حترش بها ضباط الشرطة لفظيًا. في حالة أخرى، مت القبض 

على شابة أثناء مظاهرة وأخذت إلى قسم الشرطة حيث ُهددت. قالت لها الشرطة وألخريات »لن 

مير عليكن ليلة واحدة. سوف تفقدن جميعًا عذريتكن«.

وأفادت عدة ناجيات بالتعرض لضغوط لسحب البالغات. أثناء عيد األضحى في أكتوبر/تشرين 

األول 2012، مت الضغط على ناجية أبلغت الشرطة من قبل عائلتها لكي تتنازل عن البالغ. في 

قضية أخرى، تلقت الناجية مكاملة من أم املشتبه به ترجوها أن تتنازل عن االتهامات.

يفتقر رجال الشرطة إلى التدريب واخلبرة الالزمني مبجال العنف ضد املرأة. يفاقم من املشكلة 

حقيقة أنه ال توجد ضابطات شرطة تسجلن البالغات داخل أقسام الشرطة. طبقًا للوائح الشرطة، 

ميكن للضابطات أن يتخصصن فقط في مجاالت اجلوازات واخلدمات الطبية والعالقات العامة 

ومصلحة السجون واألحداث.
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في حاالت التحرش اجلنسي أو االغتصاب، ميكن إحالة الناجيات إلى الطب الشرعي. ويعد الطب 

أغلب  لكن  اجلنسي.  العنف  قضايا  في  اجلنائية  املالحقات  جناح  في  وأساسيًا  مهمًا  الشرعي 

للتعامل مع  الالزم  التدريب  إلى  ويفتقرون  الرجال  الشرعي في مصر هم من  بالطب  العاملني 

الناجيات ومع قضايا العنف اجلنسي. عندما أبلغت ياسمني البرماوي باغتصابها على يد جماعة 

إلى  النيابة قضيتها  الثاني 2012، أحالت  التحرير في نوفمبر/تشرين  الرجال في ميدان  من 

الطب الشرعي بغرض جمع األدلة. وقد أفادت ياسمني بتعرضها لتجربة مهينة عند ذهابها إلمتام 

اإلجراء، حيث اقترحت طبيبة أن جتري لها »كشف عذرية«، رغم أنها أبلغت بأن املعتدين أوجلوا 

أداة حادة في شرجها. 

النقص في تدابير احلماية

أشارت احملاميات واحملامون الذين متت مقابلتهم إلى غياب تدابير حماية الناجيات والشهود. ومت 

اإلعراب عن قلق خاص إزاء عدم قدرة الناجيات على االحتفاظ بسرية هويتهن. األمر الذي قد 

يسهم في عدم إبالغ الناجية عن اجلرمية أو عدم كشفها عن كل ما تعرضت له من اعتداءات، 

بسبب التبعات إذا انكشف األمر علنًا وتبني أنها ليست عذراء. حماية هوية الناجيات والشاهدات 

تساعد على تقليص خطر التعرض للصدمة من جديد.

مبوجب القانون الدولي فإن الضحايا والشهود الذين يساعدون في التحقيق واملالحقة في جرائم 

للعدالة  األساسية  للمبادئ  املتحدة  األمم  إلعالن  وطبقًا  احلماية.  يستحقون  املرأة  ضد  العنف 

لضحايا اجلرمية وإساءة استخدام السلطة، امللحق، املادة 6 )د(، فإن على الدول اتخاذ »تدابير 

وكذلك  سالمتهم،  لضمان  الضرورة  ولدى  خصوصيتهم  وحماية  الضحايا  مضايقة  لتقليص 

حماية أسرهم والشهود، من الترهيب واالنتقام«.

وتدابير  متكاملة  خدمات  توفير  الواجب  فمن  النموذجية،  املتحدة  األمم  استراتيجيات  ومبوجب 

حماية »لدى الضرورة لضمان سالمة وخصوصية وكرامة الضحايا وعائالتهم في جميع مراحل 

حماية شهود  برامج  توفير  ذلك  في  مبا  واالنتقام،  الترهيب  من  وحلمايتهم  اجلنائية...  العدالة 

متكاملة« )الفقرة 15(.

قد تشمل مثل هذه التدابير عدم كشف اسم الشخص أو عدم كشف معلومات معينة في السجالت 

العامة، ومنع األطراف واملشاركني في مداوالت القضية من كشف اسم أو معلومات تعرف الغير، 

جلسات  في  التحقيقات  من  أجزاء  أو  اإلجراءات  بعض  إجراء  أو  املستعارة  األسماء  واستخدام 

مغلقة.

5.3.2 احملاكمات والعقوبات

ال تصل األغلبية العظمى من القضايا إلى مرحلة احملاكمة. طبقًا ملعلومات متوفرة، قلة فقط من 

الذكر، فإن  اجلناة. كما سبق  إدانة  بالفعل عن  باالعتداء اجلنسي قد أسفرت  القضايا اخلاصة 

غياب البيانات يجعل التحليل املتكامل مستحياًل، إال أن القضايا التالية توفر أمثلة.

يفتقر وكالء النيابة إلى التدريب فيما يخص التعامل مع جرائم العنف ضد املرأة. كثيراً ما ُتسأل 

الناجيات تكرار شهاداتهن مراراً وتكراراً، ما ينطوي على إمكانية تعرضهن للصدمة من جديد. 

هذه املخاطر تعتبر كبيرة حتديداً في قضايا العنف اجلنسي، بسبب حالة الصدمة الفريدة من 

البدني  الضرر  العنف اجلنسي )مزيج من  الناجيات والشاهدات في وقائع  التي تكابدها  نوعها 

إجراء  كيفية  على  النيابة  ووكالء  احملققني  تدريب  يجب  لذلك  والذهني(.  والعاطفي  والنفسي 

املقابالت مع الناجيات والشهود لضمان التوصل إلى األدلة الدقيقة والكاملة مع تقليص مخاطر 

التعريض للصدمة من جديد.

االتهامات

املغتصب  تزوج  إذا  االتهامات  بإسقاط  تسمح   )291( العقوبات  قانون  في  مادة  هناك  كانت 

ضحيته، وقد مت إلغاء هذه املادة في عام 1998 بعد سنوات من الضغط ضدها من منظمات 

أجرى  الذي  للوفد  العام  النائب  قال مسؤول مبكتب  لكن  الندمي.  وبينها مركز  املدني،  املجتمع 

التحقيق إنه من حيث املمارسة قد تقرر النيابة عدم االستمرار في اتهامات في قضية من هذا 

النوع وذلك من أجل »األسرة«: »إذا تزوج فسوف يرزقان بأطفال ولن ندمر أسرة جديدة. يتم 

حفظ القضية«. طبقًا للمسؤول، في حالة االغتصاب اجلماعي، إذا وافق أحد اجلناة على الزواج 

إلى الضحية، قد يتم إسقاط االتهامات عن جميع اجلناة.

قضية  ففي  كجناية.  وليس  كجنح  اجلنسي  العنف  جرائم  مالحقة  النيابة  وكالء  يقرر  ما  عادة 

رفعها مركز الندمي بشأن رجل أمسك بامرأة من فرجها، أحالت نيابة البساتني العامة القضية 

إلى محكمة اجلنح.

وطبقًا حملاميات متت مقابلتهن، هناك قضايا حتولت فيها التهم حيث اتهمت فيهن الناجيات من 

االغتصاب بالدعارة. في قضية متت إدانة فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا بتهمة الدعارة بعد أن 

رفعت بالغ اغتصاب ضد عدة رجال بينهم ضابط شرطة.

األدلة

طبقًا ملسؤولني في مكتب النائب العام، فإن العائق األكثر تكرراً الذي يحول دون اإلحالة للمحكمة 

هو عدم القدرة على التعرف على اجلاني. هذا األمر ينسحب على أغلب القضايا التي ترفع بها 

بالغات ضد شخص مجهول. لكن في بعض القضايا ال يتم بذل جهود كافية للتعرف على اجلاني 

بشهادته  التحرش  ضد  قوة  أعضاء  أحد  أدلى  عندما  املثال  سبيل  على  التحريات.  خالل  من 

باالعتداء اجلنسي العنيف الذي ارتكبته جموع من األفراد في ميدان التحرير للنيابة العامة، قيل 

له: »هذا أمر حزين للغاية، لكن ارتكبه مجهولون«.

مبوجب  القضية.  رفع  الناجية،  وليس  والنيابة  الشرطة  واجب  من  أنه  على  التشديد  يجب 

املعرضات  النساء  ومساعدة  »تشجيع  الدول  على  فإنه  النموذجية  املتحدة  األمم  استراتيجيات 

عن  املسؤولية  بأن  ]للضحايا[  واإلرشاد  التنويه  مع  ومتابعتها...  البالغات  تقدمي  على  للعنف 

توجيه االتهامات واملقاضاة تقع على كاهل الشرطة واالدعاء«.
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قواعد  توجد  للحماية. فال  بتدابير  املصري ال يحتوي على مواد  اجلنائية  اإلجراءات  قانون  لكن 

تستبعد على سبيل املثال األدلة املستقاة من تاريخ الناجية اجلنسي، وحملامّي الدفاع أن يسألوا 

التقديرية في تقرير ما إذا كانت األسئلة »تضر مبجرى  أسئلة وأن تستخدم احملكمة سلطتها 

القضية«. ال توجد أيضًا إجراءات لتقليص تعريض الناجية للصدمة من جديد، أو حلماية هوية 

الناجية، مثل توفير حواجز تخفي الناجية عن أعني املدعى عليه واجلمهور.

4.2 العنف والتمييز الهيكليني

وال ميكن  عام.  املجتمع بشكل  في  االجتماعي  النوع  على  املبني  التمييز  اجلنسي  العنف  يغذي 

فصل حتليل العنف في املجتمع عن العنف والتمييز في احلياة اخلاصة. إن استمرار تواجد القيم 

املتجذرة حول  الذكورية واألمناط  السلوكيات  السلبية، وكذلك  االجتماعية واملمارسات والتقاليد 

األدوار واملسؤوليات اخلاصة بالنساء والرجال في األسرة واملجتمع، تسهم في استمرار العنف 

ضد املرأة واستمرار املمارسات الضارة بها. كما أن »النتائج التي تنطوي عليها هذه األشكال من 

العنف القائم على أساس نوع اجلنس ]النوع االجتماعي[ تساعد على إبقاء املرأة في أدوار تابعة، 

وتساعد على انخفاض مستوى اشتراكها السياسي، وعلى انخفاض مستوى تعليمها ومهاراتها 

وفرص عملها« )جلنة سيداو، التوصية العامة رقم 19(.

لقد تكرر تشديد املقررة اخلاصة باألمم املتحدة املعنية بالعنف ضد املرأة على احلاجة للتصدي 

أن  الدول  »على  والتمييز:  املساواة  عدم  ألوجه  التصدي  من خالل  للعنف،  اجلذرية  لألسباب 

بازدهار  السماح  العنف يحدث بسبب  إن  بل  ليس مشكلة جذرية،  املرأة  العنف ضد  بأن  تقر 

التمييز«. وأن اتباع منهج كلي ملكافحة العنف »يستلزم أن تقر  واستمرارية أنواع أخرى من 

الدولة بوجود أوجه النعدام املساواة الهيكلية واملؤسساتية تتصل بكل من التمييز الفردي والتمييز 

املؤسسي. وال بد جلهود إنهاء جميع أشكال العنف ضد املرأة أال تبحث فقط في كيف تتأثر حياة 

األفراد به، بل أيضًا البحث في أشكال وهيكلية التمييز التي تفاقم من جتربة الضحية وتدميها«.

تعد مصر دولة طرف في عدد من املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان التي حتمي حقوق املرأة، ومنها 

التمييز  القضاء على جميع أشكال  واتفاقية  والسياسية،  املدنية  باحلقوق  اخلاص  الدولي  العهد 

ضد املرأة )سيداو( واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو 

الالإنسانية أو املهينة(.

وتفرض اتفاقية سيداو وغيرها من الصكوك الدولية التي صدقت عليها مصر التزامات قانونية 

ولضمان  املرأة  ضد  التمييز  على  للقضاء  الالزمة  التدابير  جميع  تتخذ  بأن  مصر  على  ملزمة 

للنوع  املستهدف  العنف  من ضروب  وغيره  اجلنسي  العنف  ذلك  في  مبا  العنف،  من  حمايتها 

اجلنسي.

في عام 2008 تعرضت نهى رشدي األستاذ، 27 عامًا، العتداء من سائق ميكروباص. متكنت 

إلى أقرب قسم شرطة. بعد احملاكمة ُحكم عليه بالسجن  إيقاف اجلاني ومرافقته بنفسها  من 

ثالث سنوات بتهمة هتك العرض مبوجب املادة 268 من قانون العقوبات. كان هذا احلكم هو أول 

حكم في قضية حترش في التاريخ القانوني املصري.

في 5 مارس/آذار 2013 في عابدين، أدانت احملكمة رجاًل حترش لفظيًا بامرأة، مبوجب املادة 

306 مكرر )أ( من قانون العقوبات. ُحكم عليه بغرامة 2000 جنيه ومت أمره بدفع تعويض 10 

آالف ومائة جنيه.

في 19 مارس/آذار 2013 أدانت محكمة جنايات اجليزة طالبني اثنني بتهمة االعتداء اجلنسي 

على طالبتني في جامعة عني شمس بتهمة هتك العرض مبوجب املادة 268 من قانون العقوبات. 

حكمت عليهما احملكمة باحلبس أسبوعني.

وفي قضية أخرى عام 2013 كانت ليلى اجلريتلي، املعلمة والناشطة البالغة من العمر 30 عامًا 

تسير على كوبري أكتوبر في القاهرة، عندما أدلى رجل يبلغ من العمر 37 عامًا بتعليقات جنسية 

مرتني.  وصفعها  األتوبيس  من  نزل  عليه  ردت  عندما  الكوبري.  على  أتوبيس  منت  على  وكان 

باحلبس شهرين  غيابيًا  املتهم  على  وُحكم  يونيو/حزيران 2013،  في 19  ببالغ  ليلى  تقدمت 

وُغّرم 200 جنيه بتهمة صفع اجلريتلي، وباحلبس شهراً مع األشغال الشاقة بتهمة »خدش حياء 

أنثى في طريق عام«، مبوجب املادة 306 مكرر )أ( من قانون العقوبات.

في 2 ديسمبر/كانون األول 2013 تعرضت آالء سعد لتحرش لفظي من رجل في اخلمسينيات 

في الدقي بالقاهرة. مبساعدة املارة ورجل مرور متكنت من أخذ الرجل إلى قسم شرطة الدقي. 

النيابة  بدأت  بالغ.  حترير  على  أصرت  بالواقعة،  بالغ  تقدمي  عن  لها  الشرطة  إحباط  ورغم 

التحقيق في اليوم نفسه وأمرت بحبس املتهم على ذمة التحقيق، الذي اتهم بعدها بخدش حياء 

أنثى في طريق عام، مبوجب املادة 306 مكرر )أ( من قانون العقوبات. وفي 9 ديسمبر/كانون 

األول بعد احملاكمة حكمت محكمة جنح الدقي عليه بالسجن عامًا، كما ُأمر اجلاني بدفع تعويض 

القضية  إلى احلبس ستة أشهر. هذه  العقوبة  االستئناف ُخفضت  أتعاب احملامني. في  وحتمل 

األخيرة متثل نقطة حتول مهمة على مسار املالحقات القضائية في هذا النوع من اجلرائم، إذ أنه 

في غياب شهود على اجلرمية، اعتمدت احملكمة بشكل كامل على شهادة الناجية.

الناجية للصدمة من  أثناء اجللسات، ميكن أن تكون تدابير احلماية مهمة في تقليص تعريض 

جديد وفي تيسير اإلدالء بالشهادات. ومبوجب استراتيجيات األمم املتحدة النموذجية، فإن النساء 

املعرضات للعنف يجب أن »يتم متكينهن من الشهادة في إجراءات جنائية من خالل فرض تدابير 

النساء،  وكرامة  هوية  وحماية  بالشهادات من خالل حماية اخلصوصية،  اإلدالء  تيسر  مالئمة 

وضمان السالمة أثناء مداوالت القضية، وتفادي التعريض للصدمة الثانوية« )فقرة 15(. مثل 

هذه التدابير قد تشمل عقد املداوالت أو أجزاء منها في جلسات مغلقة، واستخدام شاشات ملنع 

االتصال البصري املباشر بني الناجية أو الشاهد واملتهم، وتوفير األدلة من خالل شرائط فيديو، 

أو توفير شخص مرافق للدعم أثناء اإلدالء بالشهادة.
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واملادة 10 حول »األسرة أساس املجتمع« قد تستخدم بدورها في احلد من حقوق املرأة في إطار 

األسرة: »األسرة أساس املجتمع، قوامها الدين واألخالق الوطنية، وحترص الدولة على متاسكها 

واستقرارها وترسيخ قيمها«.

لكن للمرة األولى يشير الدستور صراحة إلى العنف ضد املرأة. فطبقًا للمادة 11 »تلتزم الدولة 

بحماية املرأة ضد كل أشكال العنف«.

وفيما يخص املشاركة السياسية للمرأة، »تعمل الدولة علي اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان متثيل 

كوتة  توجد  ال  القانون«.  يحدده  الذي  النحو  على  النيابية،  املجالس  في  مناسبا  متثيال  املرأة 

مخصصة للتمثيل السياسي للمرأة على املستوى الوطني، ومينح كوتة 25% للنساء في املجالس 

احمللية. مينح الدستور للمرأة »حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف اإلدارة العليا في الدولة 

والتعيني في اجلهات والهيئات القضائية، دون متييز ضدها« )املادة 11(.

قانون األسرة

املرأة، ال  التمييز ضد  القوانني في مجال األسرة أو قوانني »األحوال الشخصية« مستمرة في 

سيما فيما يتعلق بالزواج والطالق وحضانة األطفال وامليراث. التمييز في املجال اخلاص يضر 

بوضع املرأة في املجال العام، ويضر باستقاللية املرأة االقتصادية والشخصية.

و2000  و1985   1979 في  املعدل   1925 لسنة   25 )رقم  الشخصية  األحوال  قانون  ينطبق 

الدينية  معاييرهم  األخرى  الديانات  أتباع  أغلب  ويطبق  املسلمة.  األغلبية  على  فقط  و2004( 

اخلاصة في شؤون األسرة. لكن قانون األحوال الشخصية للمسلمني ينطبق تلقائيًا على الزواج 

املسلمات. وقد مت تقدمي مشروع قانون أحوال شخصية  املسلمني والزوجات غير  األزواج  بني 

لغير املسلمني إلى وزارة العدل عام 1998 لكن لم يتم إقراره مطلقًا. وفي عام 2010 طالبت جلنة 

سيداو بتبني قانون موحد لألسرة يغطي املسلمني واملسيحيني.

التمييزية ال تزال  العديد من مواده  وبرغم إصالحات قانون األحوال الشخصية، إال أنه هناك 

قائمة. وقد طالبت منظمات حقوق املرأة وحقوق اإلنسان مبراجعة فورية وكاملة للقانون، شددت 

على هذه الدعوة أيضًا جلنة سيداو في عام 2010.

وفيما يتعلق بالزواج »العرفي«، فهو ليس محظوراً، لكنه ال يكفل للنساء أي حقوق. ليس لألزواج 

التزامات مالية باإلنفاق على الزوجات مبوجبه، ويلتزم األزواج بالدعم املالي لألطفال فقط إذا 

مت إثبات النسب. احلق الوحيد املتاح للمرأة في الزواج »العرفي« هو رفع دعوى الطالق. أما إذا 

تخلص الزوج من وثيقة الزواج العرفي فيمكن اتهام املرأة بالدخول في عالقة جنسية بال زواج، 

وكثيراً ما يرفض اآلباء االعتراف باألطفال الناجتني عن هذه الزيجات. وقد تزايد الزواج العرفي 

كثيراً على مدار السنوات األخيرة، يعود ذلك جزئيًا إلى ارتفاع تكاليف الزواج.

1.4.2 القوانني التمييزية

تستمر القوانني املصرية في جتذير أوجه انعدام املساواة. للمرأة وضع قانوني أدنى من الرجل 

وتفتقر إلى تدابير احلماية من التمييز والعنف. كما أن مصر أدخلت حتفظات على اتفاقية سيداو، 

واملادة  التمييز(  على  للقضاء  التدابير  من  وغيرها  القانونية  التدابير  )بشأن   2 املادة  أن  بزعم 

16 )بشأن املساواة في حقوق الزواج والطالق( تتعارض مع الشريعة. تعتبر جلنة سيداو أن 

وطالبت  االتفاقية،  من  والغرض  الهدف  مع  متسقة  غير  اجلوهرية  املواد  هذه  على  التحفظات 

بسحبها فوراً. ولقد داومت الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان ومؤسسة املرأة اجلديدة – كأعضاء 

في التحالف من أجل املساواة دون حتفظات – على الضغط من أجل إزالة هذه التحفظات.

الدستور

الدستور الذي متت صياغته في عهد الرئيس املعزول محمد مرسي ومت إقراره بعد استفتاء في 

ديسمبر/كانون األول 2012 يعزز من انعدام املساواة مؤسسيًا. ورغم أن ديباجة الدستور أعلنت 

عن مبدأ املساواة بني املواطنني، فلم يضم الدستور مواداً حلظر التمييز على أساس اجلنس، وأشار 

للمرأة في نطاق دورها كربة بيت وتابعة للرجل فقط. وقد ندد فريق األمم املتحدة العامل املعني 

بالقوانني واملمارسات التمييزية بحقيقة أنه »لم يتم تقريبًا متثيل أي نساء في اللجنة التأسيسية 

املكلفة بصياغة الدستور اجلديد«، واعتبر الفريق أن »وجهة نظر املرأة عانت من اإلجحاف البالغ 

في التمثيل في املسودة النهائية«.

إثر عزل مرسي، مت اقتراح مسودة جديدة للدستور، والتي مت إقرارها إبان استفتاء على الدستور 

في يناير/كانون الثاني 2014. يلزم الدستور اجلديد احلكومة بااللتزام بـ »االتفاقيات والعهود 

واملواثيق الدولية حلقوق اإلنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون« )مادة 93(.

ومبوجب املادة 9 »تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بني جميع املواطنني، دون متييز«. واملادة 

53 تنص على »املواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في احلقوق واحلريات والواجبات 

العامة، ال متييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو اجلنس، أو األصل، أو العرق، أو اللون، أو 

اللغة، أو اإلعاقة، أو املستوى االجتماعي، أو االنتماء السياسي أو اجلغرافي، أو ألي سبب آخر... 

إنشاء  القانون  وينظم  التمييز،  اشكال  كافة  على  للقضاء  الالزمة  التدابير  باتخاذ  الدولة  تلتزم 

مفوضية مستقلة لهذا الغرض«.

املساواة  الدولة حتقيق  »تكفل  والطفولة«،  واألمومة  املرأة  »مكانة  11 حول  املادة  أما مبوجب 

بني املرأه والرجل في جميع احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وفقا 

فقد  الدستور«،  ألحكام  »وفقًا  عبارة:  في  يقع  املادة  في  خطر  هناك  لكن  الدستور«.  ألحكام 

الشريعة  مببادئ  الدستور  يحتفظ  حيث  املساواة،  في  احلق  من  احلد  في  النص  هذا  يستخدم 

اإلسالمية كونها املصدر األساسي للتشريع. ورد في هذه املادة: »وتكفل ]الدولة[ متكني املرأة 

من التوفيق بني واجبات األسرة ومتطلبات العمل«، وهو ما يعزز من أوجه الفرقة على أساس 

أدوار النوع االجتماعي )األدوار اجلندرية(.
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للسلطة  أو جنسية متصورة وذلك وفقُا  امرأة باسم »الشرف«، جراء تعديات أخالقية  الرجل 

التقديرية للقاضي فى النزول بالعقوبة من درجة لدرجة أدنى . في عام 2010 دعت جلنة سيداو 

احلكومة إلى تعديل هذه املواد من أجل ضمان عدم استفادة مرتكبي أعمال العنف ضد املرأة من 

أي تخفيف للعقوبة.

وقد مت جترمي تشويه األعضاء التناسلية األنثوية )اخلتان( في عام 2008 )قانون 126 لسنة 

2008( وفيه أحكام باحلبس من 3 شهور إلى عامني وغرامة ألف إلى خمسة آالف جنيه. لكن ما 

زال مسموحًا لألطباء بإجراء عمليات اخلتان إذا كانت من واقع »ضرورة طبية«، كما أنه ليست 

هناك جهود كافية لتنفيذ احلظر الذي يفرضه القانون )انظر أدناه(.

اإلجهاض في كل احلاالت على اإلطالق، ولم  العقوبات جترم  قانون  إلى 263 من  املواد 260 

يستثني الناجيات من االغتصاب وزنا احملارم، وال حتى عندما يهدد احلمل صحة املرأة.

أخيراً، قوانني اإلجراءات اجلنائية ال تتصدى بالشكل الكافي الحتياجات خاصة للنساء الناجيات 

من جرائم جنائية، مبا في ذلك ما يتعلق بتدابير احلماية )انظر أعاله(.

قانون اجلنسية

أجانب  إلى  املتزوجات  املصريات  النساء  )رقم 154( مبا ميكن  في 2004  القانون  إقرار  رغم 

من منح اجلنسية لألبناء، فإن تنفيذ القانون ما زال غير متسقًا. هناك حاالت لزواج سيدات من 

فلسطينيني ُحرمن من هذا احلق. كما أن القانون اجلديد ال يسمح للمرأة املصرية بتمرير جنسيتها 

إلى زوجها األجنبي، في حني أن بإمكان األزواج املصريني مترير اجلنسية املصرية إلى الزوجات 

األجنبيات بعد الزواج ملدة عامني. في عام 2010 دعت جلنة سيداو إلى إصالح القانون بشكل 

عاجل.

2.4.2 املمارسات التمييزية والتنميط

إن السلوكيات الذكورية والتقاليد واملمارسات والصور النمطية املتجذرة بشأن األدوار واملسؤوليات 

تعمق  واملمارسات  السلوكيات  هذه  احلياة.  مجاالت  كافة  في  مستمرة  والرجل  للمرأة  والهوية 

التمييز ضد النساء والفتيات وتسهم في عدم مساواتهن في التعليم واحلياة العامة وصناعة القرار 

والزواج والشأن األسري وتسهم في استمرار املمارسات الضارة التقليدية والعنف ضد املرأة.

وتسجل مصر واحداً من أعلى معدالت تشويه األعضاء التناسلية األنثوية )اخلتان( في العالم. 

طبقًا لدراسة أجرتها وزارة الصحة والسكان عام 2003 فإن 94% من النساء املتزوجات تعرضن 

لتشويه األعضاء التناسلية. وأظهرت آخر دراسة دميوغرافية أجريت عام 2008 أن 91.1% من 

النساء في الفترة العمرية ما بني 15 إلى 49 عامًا خضعن لتشويه األعضاء التناسلية. وعلى الرغم 

من جترمي هذه املمارسة قانونيًا في 2008، لكنها ظلت منتشرة ال سيما في املناطق الريفية، 

ويتم تنفيذها في عيادات خاصة. في الفترة 2012 – 2013 طالب نواب بالبرملان من األحزاب 

السلفية بإلغاء القانون الذي يجرم اخلتان واستمرت القيادات الدينية في الترويج لهذه املمارسة 

وأن  مرات  ثالث  طالق«  »أنت  يقول  بأن  زوجته  يطلق  أن  للزوج  الشرعي، ميكن  الزواج  في 

يسجل إعالن الطالق لدى مكتب توثيق شرعي )املأذون( خالل 30 يومًا من إلقاء اليمني )قانون 

األحوال الشخصية املعدل عام 1985(. أما لتحصل النساء على الطالق، فمطلوب منهن الذهاب 

للمحكمة وإثبات أحد األسانيد التالية: مرض الزوج، مبا في ذلك املرض العقلي أو العجز اجلنسي؛ 

اإلخفاق في اإلنفاق أو الدعم املالي؛ التغيب أو احلبس؛ اللجوء لسلوك ضار، مثل اإلساءة النفسية 

أو البدنية )املواد 7 إلى 11(. ومنذ عام 2000، أصبح بإمكان النساء أيضًا احلصول على الطالق 

من خالل اخللع، بشرط إعادة املهر )قانون األحوال الشخصية بتعديل 2000(.

وللنساء  للرجال  بالطالق  ُيسمح  األقباط،  املسيحيني  زواج  2008 حول  عام  من  لالئحة  طبقًا 

أيضًا بناء على 10 أسباب مذكورة في قانون سنة 1938. في عام 2011 أعلن البابا شنودة عن 

مسودة جديدة للقانون جاري مناقشتها لتعديل قانون 1938 من أجل احلد من أسباب الطالق 

لتقتصر على سبب الزنا فقط.

)قانون  املرأة  زواج  لدى  أو  عامًا   15 الطفل  يبلغ  أن  إلى  األطفال  النساء حضانة  منح  ميكن 

األحوال الشخصية كما ُعدل في 2005، مادة 20(. أما بعد بلوغ الطفل 15 عامًا ميكنه اختيار 

األب أو األم.

وطبقًا لقانون املواريث )قانون 77 لسنة 1943( املنطبق على جميع املواطنني بغض النظر عن 

معتقدهم الديني، تستحق النساء نصف امليراث املكفول للرجال. مبوجب القانون العام فإن غير 

املسلمات املتزوجات من مسلمني ليس لهن حقوق ميراث.

الشهادة على عقد  الواحد، في  الشاهد  الشاهدتان  الشخصية، تعادل  قانون األحوال  ومبوجب 

الزواج، وشهادة املرأتني تعادل شهادة الرجل في محكمة األسرة، التي تفصل في قضايا األحوال 

الشخصية. كما أن القضاة في محاكم األسرة، وهي احملاكم الوحيدة املعنية باملنازعات املتعلقة 

باألسرة، مييلون إلى عدم حيازة ما يكفي من معرفة وخبرة. وفي حني ال توجد قاضيات في 

محاكم األسرة، فإن األخصائيات االجتماعيات يتواجدن في كل اجللسات )أغلبهن من النساء(.

في عام 2010 دعت جلنة سيداو السلطات املصرية إلى إجراء مراجعة متكاملة لقوانني األحوال 

الشخصية، لضمان مساواة النساء والرجال في حقوق الزواج والطالق وحضانة األطفال وامليراث. 

املسلمني  يغطي  الشخصية  األحوال  بشأن  لألسرة  موحد  قانون  بتبني  اللجنة  أوصت  كذلك 

التسريع  أهمية  إزاء  العام،  الرأي  البرملان وكذلك  إلى زيادة جهود حتريك  واملسيحيني. ودعت 

بعجلة اإلصالحات القانونية الهادفة إلى حتقيق املساواة الرسمية للنساء وااللتزام باالتفاقية.

القانون اجلنائي

ال يحمي قانون العقوبات النساء من العنف على النحو الكافي. فهناك تعريفات قاصرة وعقوبات 

قاصرة للجرائم اخلاصة بالعنف اجلنسي )أنظر أعاله(. كما أن االغتصاب الزوجي ليس مجّرمًا. 

وهناك بعض املواد التي تتسامح مع أعمال العنف ضد املرأة فيما ُيدعى بـ »جرائم الشرف«. 

املادة 237 واملادة 17 واملادة 60 قد تعفيان اجلناة من العقاب أو تخفف العقوبة في حال قتل 
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في املناطق الريفية. وقد أعربت جلنة سيداو عن قلقها اجلسيم إزاء استمرار هذه املمارسة الضارة 

وانتشارها، واملضاعفات الصحية اجلسيمة على الفتيات والنساء وإفالت اجلناة من العقاب.

لقد أدى ضعف متثيل املرأة في هيئات صناعة القرار السياسي أدى إلى عدم تفضيل اإلصالحات 

في  السياسية  املناصب  في  للغاية  التمثيل  النساء ضعيفات  زالت  وما  املساواة.  لزيادة  الهادفة 

املرحلة االنتقالية. فقد ضمت حكومة الببالوي 3 وزيرات فقط، للبيئة والصحة واإلعالم. ومن 

أما  نساء.  واإلعالم  الصحة  وزارتي  فيها  تتولى  التي  األولى  املرة  هي  هذه  أن  مالحظة  املهم 

حكومات 2011 و2012 السابقة ضمت وزيرتني فقط من بني 31 وزيراً. وتضم احلكومة احلالية 

4 نساء يرأسن وزارات اإلعالم والبيئة والقوى العاملة والتضامن االجتماعي.

في نظام مبارك مت فرض كوتا ملقاعد النساء في البرملان. ففي انتخابات 2010 مت انتخاب 62 

امرأة في مقاعد االحتياط ومت تعيني امرأة من قبل الرئيس، وهو ما مّثل 12% من نواب البرملان. 

وقد ُألغيت كوتا الـ 64 مقعداً في مايو/أيار 2011 وحل محلها كوتا امرأة واحدة على كل قائمة 

انتخابية. ومن حيث املمارسة، فقد مت ترشيح سيدات قليالت وأغلبهن ُوضعن في قاع القوائم 

االنتخابية. ربحت املرشحات 9 مقاعد فقط من البرملان البالغ عدد مقاعده 508، وقام املجلس 

العسكري بتعيني امرأتني أخريني، ما ميثل 2% فقط. في انتخابات مجلس الشورى عام 2012 

ربحت النساء 4 مقاعد فقط من 180 مقعداً مت إجراء انتخابات عليها، ومت تعيني 8 نساء بقرار 

رئاسي، ما ميثل 4% فقط.

أما دستور 2014 فقد أقر كوتا انتخابية للنساء بواقع 25% من املقاعد في املجالس احمللية. كما 

يكفل الدستور التمثيل العادل للمرأة في البرملان، لكن من املطلوب إقرار تشريع لتحديد الكوتا 

في االنتخابات البرملانية.
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والتوحيد )أغسطس/آب  الفتح  يوليو/متوز(، وحوادث جامع  يونيو/حزيران و7   30

2013(، وفي جامعتي القاهرة واألزهر بدءاً من سبتمبر/أيلول 2013 والتي استمرت 

حتى كتابة هذه السطور، ومظاهرة مجلس الشورى )26 نوفمبر/تشرين الثاني 2013( 

وأحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير.

• تنظيم تدريبات لألعضاء والعاملني باللجان الفرعية جميعًا في إطار جلنة تقصي احلقائق، 	

من أجل تعميم منظور النوع االجتماعي )اجلندري( في عملهم. يجب أن يحصل األعضاء 

والباحثني في جميع اللجان الفرعية على تدريب على كيفية تأمني وحماية سرية الشهادات 

واملعلومات التي يجمعونها أثناء عملهم.

• إنشاء جلنة حقيقة تركز على العنف اجلنسي بناء على النوع االجتماعي، لها اختصاص 	

يونيو/  30 حول  الفعاليات  مختلف  في  بسيدات  أضرت  التي  الوقائع  جميع  تغطية 

حزيران. يجب أن تقوم اللجنة بتوعية الرأي العام بانتهاكات املاضي من أجل اإلسهام 

في تفادي وقوعها مرة أخرى ولتقدمي نوع من االعتذار للناجيات.

اإلدانة

• دعوة جميع القيادات السياسية والدينية إلى اخلروج بإدانات علنية للعنف ضد املرأة، مبا في 	

ذلك جميع أشكال العنف اجلنسي.

التوعية

• االضطالع بأعمال للتوعية على مستوى الدولة في مكافحة التمييز والعنف ضد املرأة في 	

جميع مجاالت احلياة.

• ضم مواد ومعلومات خاصة بالعنف اجلنسي إلى املقررات الدراسية، تكافح بوضوح الوصم 	

االجتماعي املصاحب للناجيات من هذه اجلرائم.

اإلصالحات التشريعية

• العنف 	 ذلك  املرأة، مبا في  العنف ضد  أجل جترمي جميع أشكال  التشريعات من  إصالح 

األسري، واالغتصاب الزوجي، والتحرش اجلنسي، مبا يتوافق مع املعايير الدولية.

• تعديل مواد العنف اجلنسي في قانون العقوبات املصري، لتشمل تعريفات لالغتصاب، مبا 	

في ذلك االغتصاب الشرجي واالغتصاب في أجزاء أخرى من اجلسد وبآالت وأدوات أخرى، 

املواد  وتعريف االعتداء اجلنسي والتحرش اجلنسي مبا يتوافق مع املعايير الدولية )حتديداً 

.)269 ،268 ،267

• مراجعة وتعديل تشريعات األحوال الشخصية لضمان حصول النساء والرجال على املساواة 	

في حقوق األسرة، مبا في ذلك الزواج والطالق وحضانة األطفال وامليراث.

• تعديل قانون 126 لسنة 2008 اخلاص بتشويه األعضاء التناسلية األنثوية من أجل جترمي 	

هذه املمارسة في كل احلاالت دون استثناء وضمان تطبيق القانون في شتى أنحاء البالد. 

االستمرار في التوعية وزيادتها، وبذل اجلهود التعليمية التي تستهدف الرجال والنساء، بدعم 

3.  التوصيات

من املطلوب اتباع نهج كلي للتصدي لوباء العنف اجلنسي في مصر، وجلعل املجال العام أكثر 

أمانًا للمرأة، حيث ميكنها ممارسة حقها في املشاركة في احلياة العامة بشكل كامل، مع كل 

االحترام حلقها في سالمة اجلسد.

ومن الالزم القيام بإصالحات متكاملة، بحيث ال يقتصر األمر على القوانني اجلنائية واإلجراءات 

اجلنائية، بل أيضًا للتصدي ملصادر التمييز ضد املرأة.

وبالنظر إلى مناخ اإلفالت من العقاب القائم، الذي يغذي اجلرائم، البد أن تخضع اجلرائم ضد 

جميع الناجيات، سواء املرتكبة من قبل مسؤولي الدولة أو من فاعلني خارج نطاق الدولة، البد 

أن تخضع لتحقيقات مستقلة ومحايدة ومستفيضة، بهدف جلب املسؤولني عنها إلى العدالة.

على السلطات املصرية أن ُتظهر اإلرادة السياسية في مكافحة العنف اجلنسي وغيره من أشكال 

العنف ضد النوع اجلنسي بكافة األشكال.

اجلديدة  املرأة  ومؤسسة  النسوية  للدراسات  ونظرة  اإلنسان  حلقوق  الدولية  الفدرالية  تدعو 

منع  بهدف  التالية  اإلجراءات  تبني  إلى  املصرية  السلطات  العربي،  العالم  في  املرأة  وانتفاضة 

العنف ضد املرأة ومعاقبة اجلناة وحماية الناجيات.

1.3 إلى السلطات املصرية

ضمان إجراء التحقيقات واملالحقات اجلنائية الفعالة

• يجب إجراء حتقيقات مستقلة وفعالة في جميع جرائم العنف اجلنسي التي وقعت منذ فبراير/	

شباط 2011 من أجل محاسبة املسؤولني عنها، ومناوءة رسالة اإلفالت من العقاب القائمة 

بشكل دائم.

• ضمان أن تقوم جلنة تقصي احلقائق املشكلة بقرار رئاسي رقم 698 لسنة 2013 والتي 	

يونيو/ وقائع 30  في  للتحقيق  لسنة 2014   4 رقم  رئاسي  قرار  هيكلتها مبوجب  أعيدت 

حزيران 2013، أن تقوم بتنفيذ التوصيات التالية:

• إنشاء جلنة فرعية للتحقيق في وقائع العنف اجلنسي في الفترة حول 30 يونيو/حزيران 	

2013. على اللجنة الفرعية أن تعمل بشفافية وتعرض نتائجها على الهيئات القضائية 

الرسمية املعنية. كما يجب تعيني سيدات مدربات على كيفية التعامل مع الناجيات من 

جميع أشكال العنف اجلنسي في اللجنة الفرعية وكذلك في الفريق البحثي. يجب التحقيق 

في الوقائع التي أثرت على النساء حتديداً. تشمل هذه الوقائع: اجلرائم املرتكبة في 30 

يونيو/حزيران )وخاللها مت توثيق 174 حالة عنف جنسي، منها حاالت اغتصاب، بني 
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25، من أجل التسريع بعجلة املشاركة الكاملة واملتساوية للمرأة في احلياة العامة واحلياة 

السياسية.

• يجب اتخاذ التدابير الالزمة لكفالة مشاركة املرأة في مختلف مراحل العملية االنتخابية.	

العمل

• يجب ضمان تكافؤ الفرص للنساء في سوق العمل، مبوجب املادة 11 من اتفاقية سيداو.	

• األفقي 	 املهني  الفصل  على  للقضاء  الرسمية  العمل  سوق  في  فعالة  إجراءات  تبني  يجب 

والرأسي، وتضييق وإغالق الفجوة في األجور بني النساء والرجال، وتطبيق مبادئ املساواة 

في األجر وتكافؤ الفرص في العمل.

• تنظيم القطاع اخلاص لضمان عدم استغالل النساء في هذا القطاع ومنع التأمني االجتماعي 	

عنهن واالمتيازات األخرى.

• للتحرش 	 التصدي  أجل  من  ملموسة  إجراءات  وتبني  محددة حلظر  قانونية  أحكام  تفعيل 

اجلنسي في أماكن العمل.

• تعديل قانون العمل لسنة 2003 إلدخال حظر عام على التمييز يحظر بشكل صريح التمييز 	

في جميع مجاالت الوظيفة مبا في ذلك ممارسات استقدام العاملني التمييزية.

التشاور

• تصميم وتنفيذ جميع التدابير بالتشاور مع ناشطات حقوق املرأة وحقوق اإلنسان.	

االلتزامات الدولية والتعاون الدولي

• يجب سحب التحفظات على املادتني 2 و16 من اتفاقية سيداو.	

• يجب التصديق على البروتوكول االختياري التفاقية سيداو.	

• يجب التصديق على بروتوكول امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب اخلاص باملرأة في 	

أفريقيا )بروتوكول مابوتو(

• اإلنسان 	 حلقوق  األفريقية  للمحكمة  املنشئ  األفريقي  امليثاق  بروتوكول  على  التصديق 

والشعوب والتقدم بإعالن مبوجب املادة 34.6 من البروتوكول للسماح بأن ُتتاح احملكمة 

لألفراد ومنظمات املجتمع املدني للجوء إليها.

• األمم 	 ولفريق  املرأة  ضد  بالعنف  املعنية  اخلاصة  املتحدة  األمم  ملقررة  دعوة  إصدار  يجب 

املتحدة العامل املعني بالتمييز في القانون واملمارسة، ودعوة ملقرر اللجنة األفريقية حلقوق 

اإلنسان والشعوب اخلاص املعني بحقوق املرأة في أفريقيا، ومقرر اللجنة األفريقية حلقوق 

اإلنسان والشعوب املعني بالوضع في مصر.

2.3 إلى أعضاء مجلس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان

• االستمرار في مطالبة مصر في احملادثات الثنائية وفي إطار مجلس حقوق اإلنسان، ال سيما 	

من منظمات املجتمع املدني والسلطات الدينية، من أجل القضاء بشكل كامل على اخلتان 

وأسبابه الثقافية. هذه اجلهود يجب أن تشمل تصميم وتنفيذ حمالت تعليمية فعالة ملكافحة 

الضغوط العرفية واألسرية التي تفضل هذه املمارسة، ال سيما في أوساط األميني، وتتوجه 

حتديداً لآلباء.

إصالح نظام القضاء

• )الشرطة، 	 املستويات  كل  على  القضائي  النظام  في  العاملون  يتلقى  أن  ضمان  يجب 

األخصائيون االجتماعيون، النيابة، القضاة، الطب الشرعي( التدريب الكافي من أجل الوقاية 

الفعالة والتحقيق واملالحقة القضائية في جرائم العنف اجلنسي. البد من الكف فوراً عن لوم 

الناجيات على العنف الذي يتعرضن له.

• الطب 	 فحص  على  اجلنسي  والعنف  االغتصاب  وقائع  في  الناجيات  حصول  ضمان  يجب 

الشرعي الفوري، والذي يتم في احترام كامل لكرامة الناجيات وسالمتهن البدنية.

• تفعيل حظر على كشوف العذرية. وضمان توقف مصلحة الطب الشرعي على الفور عن إجراء 	

كشوف العذرية على الناجيات في حوادث االعتداء اجلنسي واالغتصاب وتدريب العاملني على 

كيفية التعامل مع الناجيات وليس تعريضهن للمزيد من الصدمة النفسية.

• اتخاذ إجراءات لضمان أن النساء والفتيات الناجيات من العنف يحصلن على سبل فورية 	

لإلنصاف واحلماية، مبا في ذلك أوامر حماية ومالجئ آمنة ومساعدة قانونية.

• ضمان تبني املداوالت إلجراءات حتمي الناجيات من التعرض لوضع الضحية مرة أخرى، 	

ومتكينهن من تقدمي أفضل ما لديهن من أدلة.

• ضمان تلقي األطباء واملمرضني للتدريب حول كيفية التعامل مع الناجيات وعدم تعريضهن 	

للمزيد من الضغوط النفسية. يجب تعلم كيفية احلفاظ على أدلة العنف اجلنسي واالغتصاب، 

وتوفير معدات للتعامل مع االغتصاب في املستشفيات العامة واخلاصة.

• ضمان تلقي الناجيات للمعاملة الطبية املالئمة، سواء البدنية أو النفسية.	

• ضمان أن تقوم وحدة مراقبة العنف ضد املرأة املنتمية إلى وزارة الداخلية بنشر اختصاصاتها 	

على نطاق واسع وأن تتعاون مع وزارة العدل ووزارة الصحة ووزارة التعليم لتنفيذ استراتيجية 

قومية ملكافحة العنف اجلنسي ضد املرأة.

البيانات

• يجب ضمان وجود بيانات دقيقة وحتديث السجالت حول العنف ضد املرأة، مع توفير هذه 	

املعلومات للجمهور.

املشاركة في احلياة العامة

• يجب تنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز املشاركة الكاملة للمرأة بشكل منطوي على املساواة 	

في صناعة القرار بجميع مجاالت احلياة العامة والسياسية واملهنية.

• العامة 	 والتوصية   )1(  4 املادة  اتفاقية سيداو،  مؤقتة مبوجب  إجراءات خاصة  تبني  يجب 



الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان / مصر: إقصاء النساء

5657

الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان /مصر: إقصاء النساء

التعذيب مبا يشمل العنف ضد املرأة، في قائمة القضايا اخلاضعة للفحص واالستعراض. 

من الضروري أن تراجع اللجنة الوضع، مبا أن االستعراض األخير ملصر من قبل اللجنة مت 

في عام 2002.

• الدوري اخلامس، 	 بتقريرها  املصرية  للسلطات  اإلنسان أن ترسل تذكيراً  على جلنة حقوق 

املستحق تقدميه منذ 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2004. يجب على اللجنة أن تبحث في أمر 

والسياسية  املدنية  باحلقوق  اخلاص  الدولي  بالعهد  مصر  التزام  مدى  الستعراض  الترتيب 

القضايا اخلاضعة  قائمة  إلى  املرأة  العنف ضد  الطرف، وأن تضم  الدولة  تقرير  في غياب 

لالستعراض، مبوجب التزامات الدول األطراف، كما ورد في الفقرة 11 من التعليق العام 

للجنة رقم 28 حول املادة 3 )املساواة في احلقوق بني النساء والرجال( وفي الفقرة 8 من 

مسودة التعليق العام رقم 35 حول املادة 9 )حق الفرد في احلرية واألمان على شخصه(.

5.3 إلى االحتاد األوروبي

• يجب ضمان تنفيذ االحتاد لتعهداته التي خرج بها عام 2012، من خالل مناقشة القضايا 	

املذكورة أعاله على أعلى مستويات احلوار، واالستعانة بعملية تشاور حقيقية ومنتظمة مع 

منظمات املجتمع املدني املستقلة، وتبني نهج يستند إلى حقوق اإلنسان في تسليم املساعدات 

اخلارجية إلى مصر. 

• االستفادة من دروس فعالية املساعدات اخلارجية من خالل استهداف حقوق املرأة كأولوية، 	

وتبني مؤشرات مالئمة وتقييم النتائج من أجل تكييف االستراتيجية.

• املزيد« 	 أجل  من  »املزيد  نهج  تطبيق  كيف ميكن  إزاء  مصر  حول  عاملية  مشاورات  تنظيم 

بشكل أكثر فعالية واستخدام جملة من األدوات التي ميلكها االحتاد األوروبي من أجل حتقيق 

النتائج.

6.3 إلى االحتاد األفريقي

• اعتبار القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة، ال سيما العنف اجلنسي، جزءاً ال يتجزأ 	

من جهود تعزيز العملية الدميقراطية واملصاحلة الوطنية في مصر مع التشديد على أنه ال 

ميكن أن تتوفر الدميقراطية أو املصاحلة دون محاسبة على هذه اجلرائم

• دعوة السلطات املصرية إلى اتخاذ جميع التدابير الالزمة لضمان التحقيق واملالحقة القضائية 	

بشكل فعال في العنف اجلنسي، وإقرار اإلصالحات التشريعية والقضائية الالزمة للقضاء 

على العنف اجلنسي، مبوجب إجراءات حقوق اإلنسان اخلاصة باالحتاد األفريقي.

• ضم مقرر اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب اخلاص املعني بحقوق املرأة في أفريقيا 	

إلى البعثة التالية إلى مصر.

• مقابلة منظمات املجتمع املدني، ال سيما منظمات حقوق املرأة، أثناء البعثة التالية لالحتاد 	

إلى مصر.

• احملرز 	 التقدم  تقرير  إلى  اجلنسي  العنف  على  القضاء  حول  ملصر  ملموسة  توصيات  ضم 

القادم بشأن الوضع في مصر.

من خالل آلية االستعراض الدوري الشامل، مبكافحة العنف ضد النساء والفتيات والتحرش 

واالعتداء اجلنسي، وتعزيز املساواة بني اجلنسني من خالل تنفيذ التوصيات املذكورة أعاله.

• املعاهدات 	 تنفيذ  مراقبة  لهيئات  املتأخرة  التقارير  بتقدمي  مصر  مطالبة  في  االستمرار 

واالتفاقيات.

• على الدول التي أدلت بتوصيات ملصر أثناء االستعراض الدوري الشامل األول لها، ال سيما 	

النرويج واملكسيك وفنلندا وفلسطني وهولندا وفرنسا، أن تتابع بطلب معلومات حول التنفيذ 

الفعلي للتوصيات وأن تذكر مصر بالتزاماتها وتعهداتها.

3.3 إلى آليات األمم املتحدة اخلاصة

• االستمرار في بذل جهود توثيق العنف ضد املرأة وجميع أشكال العنف اجلنسي والعنف ضد 	

النوع اجلنسي في مصر، ورصد أسبابه وتبعاته. 

• على املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة أن تطلب من السلطات املصرية حتديد موعد 	

لزيارة يتفق عليها الطرفان، على وجه السرعة.

• على الفريق العامل املعني بقضية التمييز ضد النساء في القانون واملمارسة، أن يطلب زيارة 	

إلى مصر في أسرع وقت ممكن.

• العقوبة 	 أو  املعاملة  ضروب  من  وغيره  بالتعذيب  املعني  اخلاص  املتحدة  األمم  مقرر  على 

القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، أن يرسل للسلطات املصرية تذكيراً ملتابعة طلبات زيارته 

للدولة في عامي 1996 و2007. ويجب أن تغطي بعثته وتقريره عن البعثة حال حدوثها ما 

يتعلق بالعنف ضد املرأة.

4.3 إلى هيئات األمم املتحدة ملراقبة تنفيذ املعاهدات 

واالتفاقيات

• يجب االستمرار في مطالبة مصر بسحب التحفظات التي أدخلتها والتي ال تستقيم مع الهدف 	

والغاية من االتفاقيات، وحتديداً التحفظات التي أدخلتها مصر على املادة 2 واملادة 16 من 

اتفاقية سيداو، ودعوة مصر إلى التصديق على البروتوكول االختياري التفاقية سيداو.

• توفير 	 اللجنة  طلب  بشأن  املصرية  للسلطات  جديداً  تذكيراً  ترسل  أن  سيداو  جلنة  على 

معلومات كتابية حول اخلطوات املتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 16 و24 من 

املالحظات اخلتامية للجنة حول مصر في االستعراض األخير للجنة )2010(. أوصت الفقرة 

16 بتعديل أو إلغاء التشريعات التمييزية، في حني دعت الفقرة 24 مصر إلى منح األولوية 

ملكافحة العنف ضد النساء والفتيات وتبني تدابير شاملة للتصدي لهذا العنف، مبا في ذلك 

قانون متكامل يجرم جميع أشكال العنف ضد املرأة. لم ترد مصر على رسالتي اللجنة في 

هذا الشأن، بتاريخ 17 سبتمبر/أيلول 2012 و20 مارس/آذار 2013.

• املستحق 	 الثامن،  الدوري  بتقريرها  املصرية  للسلطات  تذكيراً  ترسل  أن  سيداو  على جلنة 

تقدميه في 5 فبراير/شباط 2014.

• مناهضة 	 باتفاقية  مصر  التزام  مدى  الستعراض  ترتب  أن  التعذيب  مناهضة  جلنة  على 
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7.3 إلى اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب

• اإلدانة العلنية النتشار العنف اجلنسي في مصر ودعوة السلطات إلى اتخاذ جميع التدابير 	

املمكنة بغية ضمان التحقيق واملالحقة القضائية الفعالة مع العنف اجلنسي، وتبني إصالحات 

باالحتاد  اخلاصة  اإلنسان  حقوق  أدوات  مع  يتفق  مبا  عليه،  للقضاء  وقضائية  تشريعية 

األفريقي.

• اتخاذ الالزم من أجل مراقبة التزام مصر بالتوصيات التي متت صياغتها إبان فحص املراسلة 	

رقم 2006/323 )املبادرة املصرية للحقوق الشخصية ضد مصر(، مبوجب املادة 112 من 

قواعد إجراءات اللجنة.

• اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لضمان أن يالقي القرار 111 اخلاص باللجنة انتشاراً واسعًا 	

في مصر، ال سيما في أوساط القيادات السياسية والدينية، وممثلي نظام العدالة اجلنائية، 

والبرملانيني ومنظمات املجتمع املدني.

• طلب بعثة إلى مصر، تولي انتباهًا خاصًا إلى قضية العنف اجلنسي وتشارك فيها مقررة 	

االحتاد األفريقي اخلاصة املعنية بحقوق املرأة في أفريقيا.

• دعوة السلطات إلى االلتزام باملادة 62 من امليثاق األفريقي، عن طريق تقدمي تقريرها املتأخر 	

وطلب تناول التقرير للعنف ضد املرأة، ال سيما العنف اجلنسي والتدابير املتخذة للقضاء عليه 

والتصدي له بفعالية.

• يجب البحث في القضية بصفتها ذات أولوية، على مستوى القارة، مبوجب املادة 45.1 من 	

امليثاق األفريقي، والنظر في إجراء دراسات حول موضوع العنف اجلنسي في القارة وتبني 

أدلة إرشادية ومبادئ وقواعد أخرى ميكن للحكومات األفريقية أن تسند تشريعاتها إليها 

مبا يضمن القضاء على هذا النوع من العنف.

امللحقات

املراجع: 

• املركز املصري حلقوق املرأةـ »التحرش اجلنسي كعنف ضد املرأة«، يناير 2013	

• منظمة العفو الدولية، مصر: استهداف النساء في محيط ميدان التحرير بالعنف القائم على 	

نوع اجلنس، فبراير 2013

• هيئة األمم املتحدة للمرأة في مصر، »دراسة طرق وأساليب القضاء على التحرش اجلنسي 	

في مصر«، أبريل 2013. 

• حول 	 شهادات  جتميع  اجلديدة،  املرأة  مؤسسة  النسوية،  للدراسات  نظرة  الندمي،  مركز 

االعتداءات اجلنسية واالغتصاب في ميدان التحرير ومحيطه الواقعة ما بني 2011 – 2013 

•  استراتيجيات األمم املتحدة النموذجية والتدابير املتخـذة في مجـال منـع اجلرميـة والعدالـة 	

اجلنائيـة مـن أجل التصدي للعنف ضد املرأة

• نظرة للدراسات النسوية، تقرير حول تعامل قوات األمن مع املعتصمات،  سبتمبر 2013	

• التي وقعت مؤخراً في محيط 	 النسوية، شهدات حول االعتداءات اجلنسية  للدراسات  نظرة 

ميدان التحرير، يونيو 2013

• رد 	 وانحطاط غير مسبوق في  التحرير  نطاق  اعتداءات جنسية وحشية في  بيان مشترك، 

فعل السلطات املصرية... ارتفاع حصيلة االعتداءات اجلنسية إلى 101 حالة في أحداث 30 

يونيو، يونيو 2013

• نظرة للدراسات النسوية، توصيات إلى اللجنة املستقلة لتقصي احلقائق في األحداث التي 	

واكبت 30 يونيو لضمان جناح وفاعلية دورها، فبراير 2014

• اجلمعية 	 إلى  وعواقبه  وأسبابه  املرأة  ضد  العنف  مبسألة  املعنية  اخلاصة  املقررة  تقرير 

العمومية، أكتوبر 2011 

• منظمات نسوية وحقوقية تطالب الرئاسة بطرح مشاريع قوانني العنف ضد املرأة بشفافية 	

وبناء على حوار مجتمعي حقيقي، 1 أبريل 2014
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خالل سنة من تاريخ احلكم عليه نهائيا في اجلرمية االولى، فتكون العقوبة باحلبس مدة ال تقل 

عن سنة وغرامة ال تقل عن ألف جنيه وال تزيد على خمسة االف جنيه.

مسودات قوانني حول العنف ضد املرأة 

اجلنسي العنف  مناهضة  عمل  قوة 

اجلنسي العنف  العقوبات بخصوص  قانون  على  تعديالت  مشروع 

قوة  بتشكيل  األول 2008 شكلت مجموعة من 16 منظمة مجتمع مدني  في ديسمبر/كانون 

عمل مناهضة العنف اجلنسي بتنسيق من مؤسسة املرأة اجلديدة. اقترحت قوة العمل تعديالت 

على قانون العقوبات بحيث يضم جرائم العنف اجلنسي ومبا يتصدى لثغراته. مت تقدمي مشروع 

القانون إلى مجلس الشعب في 2010 لكن مت حل البرملان في يناير/كانون الثاني 2011. أعيد 

تقدميه إلى مجلس الشعب في عام 2012 لكن لم يدخل جدول املناقشات. ثم ُقدم مرة أخرى 

إلى حكومة حازم الببالوي في 2013 لكن لم يصل إلى قوة العمل رد بعد.

إصالح مشروع القانون هذا يتعلق بتعريف االغتصاب بحيث ال يقتصر على املواقعة من خالل 

دخول العضو الذكري إلى العضو التناسلي األنثوي. يستبدل املشروع مصطلح »هتك العرض« 

)الذي يحيل إلى هتك شرف الضحية« مبصطلح »اجلرائم اجلنسية«. مبوجب املادة رقم 268 

املعدلة فإن تعريف االعتداء اجلنسي هو »كل فعل مخل باحلياء يستطيل إلى جسم املجني عليه 

التعريف  يستبعد  بغير رضاه«.  على شخص  االغتصاب، ميارس  إلى حد  وال يصل  وعوراته، 

متطلبات »القوة« أو »التهديد« ويضيف معيار عدم رضا الضحية. ُيعاقب على االعتداء اجلنسي 

بالسجن من 3 إلى 7 سنوات.

تعرف املسودة »التحرش اجلنسي« )املادة 269 مكرر( بصفته »و بأفعال التتبع أو املالحقة أو 

غيرها وبألفاظ مباشرة أو غير مباشرة جنسية أو خادشة للحياء، أو عبر الهاتف أو اإلنترنت أو 

ما يستجد من وسائل، أو بإرسال رسائل حتمل صوراً أو نصوًصا أو نقوًشا جنسية.«. يفرض 

عقوبة بالسجن عامًا أو غرامة أو كليهما.

كما يقترح مادتني إضافيتني، واحدة منهما جترم حتديداً اغتصاب األطفال واألخرى للوقاية من 

حفظ االتهامات إذا قررت املجنى عليها عدم املتابعة ببالغ. كما تقترح التعديالت منع القاضي 

من استخدام تقديره في فرض عقوبة أخف في حالة اجلرائم اجلنسية.

بعد االطالع على قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937

املادة األولى

الباب  عنوان  فى  اجلنسية(  )اجلرائم  بعبارة  األخالق(  وإفساد  األعراض  )هتك  عبارة  تستبدل 

الرابع من الكتاب الثالث – قانون العقوبات.

وتضاف قبل املادة 267 عبارة )الفصل األول: العنف اجلنسي( وقبل املادة 273 عبارة )الفصل 

الثاني: جرائم الزنا والفعل الفاضح(. 

بعض املواد املعنية من قانون العقوبات

املادة 267

كل من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب باإلعدام أو السجن املؤبد. 

ويعاقب الفاعل باإلعدام إذا كانت اجلني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميالدية كاملة أو 

كان الفاعل من اصول املجنى عليها او من املتولني تربيتها او مالحظتها او ممن لهم سلطة عليها 

او كان خادما باالجرة عندها او عند من تقدم ذكرهم  أو تعدد الفاعلون للجرمية. 

املادة 268

كل من هتك عرض انسان بالقوة او بالتهديد او شرع في ذلك يعاقب بالسجن املشدد.

واذا كان عمر من وقعت عليه اجلرمية املذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميالدية كاملة او كان 

مرتكبها ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من املادة 267  تكون العقوبة السجن املشدد مدة ال 

تقل عن سبعة سنوات واذا اجتمع هذان الظرفان معا يحكم بالسجن املؤبد.

املادة 269 

كل من هتك عرض صبى او صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميالدية كاملة بغير 

قوة او تهديد يعاقب بالسجن واذا كان سنة لم يبلغ اثنى عشرة سنة ميالدية كاملة او كان من 

وقعت من اجلرمية ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من املادة 267 تكون العقوبة السجن املشدد 

مدة ال تقل عن سبع سنوات. 

املادة 269 مكررا

يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر كل من وجد في طريق عام او مكان مطروق يحرض 

املارة على الفسق باشارات او اقوال فاذا عاد اجلانى إلى ارتكاب هذه اجلرمية خالل سنة من 

تاريخ احلكم عليه في اجلرمية االولى فتكون العقوبة احلبس مدة ال تزيد على سنة وغرامة ال تقل 

عن خمسمائة جنيه وال تزيد عن ثالثة آالف جنيه ويستتبع احلكم باالدانة وضع احملكوم عليه 

حتت مراقبة الشرطة مدة مساوية ملدة العقوبة . 

املادة 278: 

كل من فعل عالنية فعال فاضجا مخال باحلياء يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنة أو غرامة ال 

تتجاوز ثالثمائة جنيه . 

املادة 306 مكرر ) أ (:

يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تتجاوز سنتني وبغرامة ال تقل عن خمسمائة جنيه 

وال تزيد على الفي جنيه او باحدى هاتني العقوبتني كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو 

باإلشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام او مكان مطروق . 

ويسرى حكم الفقرة السابقة اذا كان خدش حياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من 

وسائل االتصاالت السلكية أو الالسلكية. 

فاذا عاد اجلانى إلى ارتكاب جرمية من نفس نوع اجلرمية املنصوص عليها في الفقرتني السابقتني  
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املادة 290

 كل من خطف بالتحايل أو اإلكراه شخًصا بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن املشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه اجلناية بالسجن املؤبد إذا اقترنت بها جناية اغتصاب املخطوف. 

املادة الثالثة

تلغى املواد 279 و288 و306 مكرر من قانون العقوبات.

املادة الرابعة

يضاف إلى قانون العقوبات مادتان جديدتان برقمي )267 مكرر( و)290 مكرر( نصهما كما 

يلي:

املادة 267 مكرر

يعاقب بالسجن املؤبد كل من اغتصب طفاًل ذكراً كان أو أنثى لم يبلغ سنه ست عشرة سنة 

كاملة. وال يعتد في هذه احلالة برضاء املجني عليه.

املادة 290 مكرر

في اجلنايات املنصوص عليها في املواد 267، 267 مكرر، 268، 269 ، 289، 290، ال يجوز 

للمحكمة تطبيق أحكام املادة 17، وتبديل العقوبة إال على الوجه اآلتي:

• عقوبة السجن املؤبد بعقوبة احلد األقصى للسجن املشدد 	

• عقوبة السجن املشدد بعقوبة السجن	

• عقوبة السجن بعقوبة احلبس على أال تقل عن ستة أشهر	

• ويجب على احملكمة أن تبني في احلكم أسباب تبديل العقوبة، حتت رقابة محكمة النقض.	

املادة اخلامسة

ينشر هذا القانون في اجلريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مذكرة إيضاحية بشأن مشروع تعديل قانون العقوبات– العنف اجلنسي

انتشرت جرائم »العنف اجلنسي« في املجتمع املصري، وهي جرائم تترك أثاًراً نفسية وجسدية 

احلالية،  بنصوصه  العقوبات،  قانون  يكفل  ال  ذلك  ومع  املجتمع.  وفي  عليه،  املجني  في  سيئة 

احلماية الكاملة من العنف اجلنسي بجميع أنواعه، بل ال يكفل احلماية الكافية لكل من يقع ضحية 

لهذا العنف. فاملواد اخلاصة بجرائم العنف اجلنسي في قانون العقوبات، بها العديد من الثغرات 

فيما يتعلق باحلماية، كما أن تلك القوانني ال تزال تستند على مفاهيم غير مالئمة، وتنطوي على 

متييز غير مبرر ما بني الرجال والنساء.

التعرض لكافة  املواطنني من  وهذا املشروع يهدف إلى بناء رؤية متكاملة لكيفية حماية جميع 

أنواع العنف اجلنسي. هذه الرؤية مبنية على عدة مبادئ، هي: املساواة بني الرجال والنساء، 

للجرائم  واضحة ومحددة  مفاهيَم  يتضمن  املشروع  أن  كما  لألطفال.  اخلاصة  احلماية  وتوفير 

املادة الثانية

تستبدل نصوص املواد أرقام 267 و268 و269 و 269 مكرر و289 و290 من قانون العقوبات 

بالنصوص اآلتية:

املادة 267:

يعاقب كل من اغتصب شخًصا بالسجن املؤبد أو املشدد .

ويعتبر االغتصاب كل إيالج أو إجبار على اإليالج ضد املجني عليه بغير رضاه، سواء كان 

باألعضاء اجلنسية أو بأي أداة أخرى، سواء كان ذلك عبر املهبل أو الفم أو الشرج.

لهم  أو ممن  أو مالحظته  تربيته  املتولني  أو من  املجني عليه  الفاعل من أصول    فإذا كان 

سلطة عليه أو كان خادًما باألجرة عنده أو عند من تقدم ذكرهم أو من السلطة العامة، أو 

كان املجني عليه طفل أو من ذوى اإلعاقة الذهنية أو البدنية، يعاقب بالسجن املؤبد .

املادة 268

يعاقب كل من اعتدى جنسًيا على شخص بالسجن املشدد مدة ال تقل عن ثالث سنوات وال 

تزيد على سبع سنوات .

وال  عليه وعوراته،  املجني  إلى جسم  باحلياء يستطيل  اعتداًء جنسًيا كل فعل مخل  ويعتبر 

يصل إلى حد االغتصاب، ميارس على شخص بغير رضاه.

وإذا كان مرتكب اجلرمية ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من املادة 267، يعاقب بالسجن 

املشدد مدة ال تقل عن خمسة سنوات. 

 املادة 269 

يعاقب كل من اعتدى جنسيا على طفل ذكًرا كان أو أنثى لم يبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة 

بالسجن املشدد. وال يعتد في هذه احلالة برضاء املجني عليه.

املادة 269 مكرر

كل من حترش جنسًيا بغيره دون إرادته، سواء كان ذكرا أو أنثى، يعاقب باحلبس مدة ال 

تتجاوز سنة وبغرامة ال تقل عن خمسمائة جنيه وال تتجاوز خمسة اآلف  جنية، أو بإحدى 

هاتني العقوبتني. 

ويكون التحرش بأفعال التتبع أو املالحقة أو غيرها وبألفاظ مباشرة أو غير مباشرة جنسية 

أو خادشة للحياء، أو عبر الهاتف أو اإلنترنت أو ما يستجد من وسائل، أو بإرسال رسائل 

حتمل صوراً أو نصوًصا أو نقوًشا جنسية.

وإذا كان مرتكب اجلرمية ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من املادة 267، يكون احلبس 

وجوبيًا.

املادة 289

كل من خطف من غير حتايل وال إكراه طفال لم تبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو 

بواسطة غيره يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن ثالث سنوات وال تزيد على  عشر سنوات.
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 كما أن الغرض من هذا التعديل في املصطلحات مبا تنطوي عليه من مفاهيم واضحة، هو أن 

يصبح تعريف »االغتصاب« كل إيالج جنسي يتم دون رضا، ضد رجل كان أو امرأة. ويكون 

املقصود بـ«االعتداء اجلنسي« كل اعتداء يستطيل إلى جسم املجني عليه وعوراته ولم يصل إلى 

حد االغتصاب، على أن يكون عدم الرضا ركًنا من أركان اجلرمية، بداًل من استخدام القوة أو 

التهديد؛ ألن عدم الرضا مفهوم أوسع ويشمل ظروًفا قد ال تقترن باستخدام القوة أو التهديد، 

مثل اإلجبار أو املفاجأة أو غيرهما. وفيما يخص »التحرش اجلنسي«، فهو يشمل األفعال واألقوال 

اخلادشة للحياء، وإن لم تصل إلى حد االعتداء اجلنسي.  

جترم  التي  مكرر   269 املادة  تعديل  بعد  املنطقي  من  كان  واملفاهيم،  التعريفات  لهذه  ووفًقا 

»التحرش اجلنسي« بجميع صوره، عدم النص على ما كانت جترمه هذه املادة قبل التعديل، من 

جترمي حتريض املارة على الفسق في طريق عام أو مكان مطروق؛ ألن هذه األفعال أصبحت بعد 

التعديل تكراًرا على األفعال املجرمة في مواد الفعل الفاضح في طريق عام، والتحرش اجلنسي. 

لذلك ال يحتاج القانون إلفراد نص خاص لها. وإعمااًل لذات املنطق وحرًصا على عدم ازدواجية 

النصوص، وجترمي ذات الفعل أكثر من مرة، فقد مت حذف نص املادة 306 مكرر التي جترم 

التعرض ألنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق، ذلك 

ألن األفعال التي جترمها هذه املادة مت إدراجها حتت نص املادة 269 مكرر.

وكذلك حذف نص املادة 279 التي تعاقب كاّل من ارتكب مع امرأة أمًرا مخاًل باحلياء، ولو في غير 

عالنية. فقد قضت محكمة النقض بأن املادة 279 حتتاج إلى ما يثبت أن الفعل الفاضح ارتكب 

ضد إرادة املرأة، مما تنتفي معه احلاجة إلى احلفاظ على مثل هذا النص، حيث إن هذه األفعال 

أصبحت مجرمة فعلّيًا في النصوص اخلاصة باالغتصاب واالعتداء اجلنسي والتحرش اجلنسي. 

إدراج جرائم  إلى  املشروع  يدعو هذا  املنطق،  لتماسك ووضوح  ذلك، وحتقيًقا  إلى  باإلضافة   

)االغتصاب واالعتداء اجلنسي والتحرش اجلنسي( حتت فصل واحد، بعنوان »العنف اجلنسي« 

ويكون هذا الفصل هو الفصل األول من الباب الرابع )اجلرائم اجلنسية( الذي يضم أيًضا فصاًل 

ثانًيا بعنوان )جرائم الزنا والفعل الفاضح(.

عقوبات متناسبة وتقييد استخدام املادة 17

أو  تزايد  دون  املجرمة،  األفعال  مع  متناسبة  عقوبات  إقرار  إلى  أيًضا  القانون  يهدف مشروع 

عند  العقوبات  قانون  املادة 17من  استخدام  في  القاضي  تقييد سلطة  إلى  باإلضافة  استهانة، 

النزول  له  يتاح  بأن  واخلطف،  اجلنسي  واالعتداء  باالغتصاب  اخلاصة  العقابية  املواد  تطبيقه 

الرأفة في  القاضي ملزًما بذكر أسباب استخدامه  بالعقوبة لدرجة واحدة فقط، على أن يكون 

حيثيات احلكم، وأن يخضع هذا التسبيب لرقابة محكمة النقض.     

جمعية  بالسويس،  املجتمع  لتنمية  السواحلية  جمعية   -: العمل  قوة  فى  املشاركة  املنظمات 

املصرية  ،اجلمعية  االنسان  حلقوق  القانونية  املساعدة  جمعية  باإلسكندرية،  والتنمية  املرأة 

للنهوض باملشاركة املجتمعية، جمعية بورفؤاد لرعاية االسرة والطفولة ببورفؤاد، جمعية تنمية 

القانون  ،العليمى ألعمال  والتنمية  للحوار  السويس، جمعية كلمتنا   – بالشلوفة  املجتمع احمللى 

لتنمية  حلوان  مؤسسة  االسرة،  لتنمية  املصرية   اجلديدة،املؤسسة  املرأة  واحملاماة،مؤسسة 

املصرية  ،املبادرة  باإلسماعيلية  االجتماعية  للتنمية  الثقة  سهم  (،مؤسسة  بشاير   ( املجتمع 

املختلفة، تشمل جميع أنواع العنف اجلنسي، وجتمعها في باب واحد من أبواب قانون العقوبات، 

ويسعى املشروع أيًضا إلى جعل العقوبات متناسبة مع اجلرائم.

 املساواة بني الرجال والنساء واحلماية اخلاصة لألطفال

على املشرع- مبوجب الدستور املصري وااللتزامات الدولية- أن يكفل املساواة التامة بني الرجال 

بينهما.  متييز  على  تنطوي  مواد  أي  يعدل  وأن  الداخلية،  القوانني  جميع  وضع  عند  والنساء 

وبالرغم من ذلك، جند أن القانون اجلنائي احلالي مييز دون مبرر بني الرجل واملرأة في جرمية 

االغتصاب. فالرجل الذي يتعرض الغتصاب ال يجد حماية مبوجب املادة 267 )اخلاصة مبواقعة 

األنثى( ويعاقب اجلاني مبوجب املادة 268 )هتك العرض( التي تنص على عقوبة أقل، بالرغم 

من أن احلالتني على قدم املساواة في اخلطورة. كما أن املواد اخلاصة باخلطف، واخلطف مع 

االغتصاب متيز بني الرجل واملرأة. لذلك يشمل هذا املشروع تعديل بعض املواد، وحذف أخرى 

لضمان حتقق املساواة بني اجلنسني في جرائم العنف اجلنسي. 

وااللتزامات  املصري  الدستور  أيًضا مبوجب  املشرع  فعلى  األطفال،  ينطبق على  نفسه  واحلال 

الدولية، أن يكفل حماية خاصة لألطفال دون الثامنة عشرة، مع األخذ في االعتبار تطور قدرات 

الطفل وفًقا لعمره. ومن هنا فمشروع القانون يتضمن تشديد العقوبة في حال حدوث جرمية 

اغتصاب أو اعتداء جنسي أو حترش جنسي، ضد أي طفل. باإلضافة إلى ذلك، ووفًقا للتعليق 

العام رقم 4 الصادر من جلنة حقوق الطفل باألمم املتحدة، ينص املشروع على ِسن أدنى للرضا، 

عليه؛  املجني  ُيعتد برضا  أاّل  املراهقة. مبعنى  الطفل، ومنوه في مرحلة  قدرات  يعبر عن تطور 

السادسة عشرة. وتكون هذه السن موحدة جلرائم االغتصاب واالعتداء اجلنسي  إذا كان دون 

واخلطف، فيما يعد تعدياًل لاللتباس احلالي في هذه املواد، بأن سن التمييز هي السابعة, ولكن 

ال توجد في القانون سن معينة ال يعتد فيها برضا الطفل في جرمية املواقعة. وفي جرمية هتك 

الرضا هي ستة  فيما يخص اخلطف فسن  و  الثامنة عشرة,  القانون على سن  العرض، ينص 

عشرة سنة.  

توضيح املفاهيم

يجّرم القانون اجلنائي حالًيا عدًدا من أفعال العنف اجلنسي التي تصنف في ثالثة أبواب مختلفة 

من قانون العقوبات، مثل املواقعة وهتك العرض، حيث مت إدراجهما ضمن الباب الرابع باعتبارهما 

من جرائم »هتك العرض وإفساد األخالق«. كما يضم الباب نفسه جرائم الزنا والفعل الفاضح. 

اخلطف،  من  أخرى  أشكال  املواقعة، ضمن  مع  االختطاف  القانون  يجرم  اخلامس  الباب  وفي 

حتت عنوان »القبض على األفراد وحبسهم دون وجه حق وسرقة األطفال وخطف البنات«. أما 

التعرض ألنثى فمدرج في الباب السابع، اخلاص »بالقذف والسب وإفشاء األسرار«. 

أو  األخالق،  باعتبارها جرائم ضد  اجلنسي  العنف  كثيًرا من جرائم  يعّرف  احلالي  القانون  إن 

ضد احلياء، بداًل من أن تصنف باعتبارها جرائم ضد أشخاص الضحايا أنفسهم. وقد تكون 

املناسبة،  املصطلحات  استخدام  املشروع  هذا  يقترح  لذلك  دقيقة.  غير  املستخدمة  املصطلحات 

وهي: »االغتصاب« و«االعتداء اجلنسي« و«التحرش اجلنسي« مع إعادة صياغة التعريفات، كي 

يصبح الفارق بني اجلرائم وبعضها البعض واضًحا ومحدًدا.
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أو عبر التليفون أو االنترنت أو إرسال رسائل حتمل صور أو نصوصًا أو نقوشا جنسية. 

• فإذا وقع التحرش ممن له سلطة علي املتحرش به أو استغالل ظروف العمل أو وقع في 	

أحد األصول أو الفروع، أو متولي الرعاية أو التربية تكون العقوبة سنتني وغرامة ألفي 

جنيه. 

• إذا وقع التحرش من أكثر من شخص أو باستخدام السالح ظاهر أو حتت التهديد، أو 	

العقوبة احلبس ثالث سنوات وغرامة ال تتجاوز خمسة  نتج عنه إصابة أو جرح تكون 

آالف جنيه 

• إذا وقع هذا التحرش على قاصر أو معاق ذهنيا أو بدنيا أو مصاب مبرض نفسي أو عقلي 	

تكون العقوبة احلبس ال يقل عن سنه وال يتجاوز الثالث سنوات 

• وللقاضي توقيع أي تدابير أخري يراها مناسبة لذلك  )إحالة الالئحة للتفاصيل  ملفهوم 	

السلطة والظروف(.

 

مشروع قانون حماية املرأة من العنف املقدم من املجلس القومي للمرأة 

قام بتحضير هذه املسودة املجلس القومي للمرأة في أبريل/نيسان 2013. ُقدمت إلى مجلس 

الشورى في مايو/أيار 2013 وإلى الرئاسة في يونيو/حزيران 2013. بعد حل مجلس الشورى 

في يوليو/متوز 2013، أعلنت رئيسة املجلس القومي للمرأة ميرفت التالوي أن مشروع القانون 

سُيقدم فيما بعد إلى مجلس النواب.

لم تتم مشاورة املجتمع املدني أثناء صياغة املسودة. وقد مت انتقاد مشروع القانون من قبل عدة 

منظمات مجتمع مدني الفتقاره إلى التفاصيل واستخدامه الصطالحات مبهمة فضفاضة.

ينص الباب األول من مشروع القانون على تعريفات للعنف ضد املرأة تشتمل على االغتصاب 

والتحرش اجلنسي واالستغالل اجلنسي واحلرمان من امليراث وأية أعمال ضرر بدني أو معنوي 

تلحق باملرأة، أو حرمان من احلقوق العامة واخلاصة. تعريف االغتصاب ال يلتزم بتعريفه في 

القانون الدولي. فهو يغطي جميع »االنتهاكات اجلنسية« بإضافة مطلب على صلة بنية اجلاني 

)» بقصد إشباع رغبه الفاعل اجلنسية، أو ألي غرض آخر«(. 

الباب الثاني يحتوي على مواد حول الزواج القسري وزواج األطفال واحلرمان من امليراث والعنف 

األسري واحلرمان من التعليم والعمل وانتهاكات تكافؤ الفرص في العمل.

الثالث فيه مواد عن االغتصاب واالستغالل اجلنسي والتحرش اجلنسي. النص يحتوي  الفصل 

على صياغة مرتبطة بـ »الشرف« )املادة 11(. 

يشتمل التحرش اجلنسي على االعتداء اخلادش للحياء على األنثى باستخدام القوة أو التهديد بها 

أو كشف أو مالمسة عوراتها، والتحرش في مكان العمل والتحرش من خالل وسائل االتصال 

و5   3 العقوبة بني  تكون  اجلرمية  تكرر  في حال  عامًا.  احلبس  يقل عن  ال  ُيعاقب مبا  احلديثة. 

سنوات.

للحقوق الشخصية، مبادرون لدعم التنمية الثقافية واالعالم ببورسعيد،املركز املصرى للحقوق 

االنسان  حرية حلقوق  مركز  النفسى،  والتأهيل  للعالج  الندمي  ،مركز  واالجتماعية  االقتصادية 

ببورسعيد، مركز رسوة لدراسات حقوق االنسان ببورسعيد، مركز هشام مبارك للقانون، مركز 

العربى للقانون، ملتقى تنمية املرأة،  التنمية )اكت(، املكتب  وسائل اإلتصال املالئمة من أجل 

املنتدى املدنى الدميقراطى السويس، احملامون :-، احمد فتحى، زياد العليمى ،طاهر ابو النصر 

،محسن بهنسى.

املصري  املركز  من  املقدم  اجلنسي  التحرش  جترمي  قانون   مشروع 

حلقوق املرأة 

متت صياغة هذا النص من قبل املركز املصري حلقوق املرأة في عام 2008. ُقدم إلى البرملان 

عام 2008 لكن لم يلق رداً. قدم إلى البرملان املنتخب في 2011 وإلى الرئيس في أغسطس/

آب 2012.

يقترح النص مادة إضافية لقانون العقوبات )مادة 278 )مكرر(( التي جترم التحرش اجلنسي، 

وتعريفه: »أفعال كاملس أو التتبع أو املالحقة أو غيره وبألفاظ مباشرة جنسية أو خادشة للحياء 

أو غير مباشرة أو عبر التليفون أو االنترنت أو إرسال رسائل حتمل صور أو نصوصًا أو نقوشا 

جنسية. » التي ترتكب »ضد إرادة الشخص«. ُيعاقب على التحرش اجلنسي باحلبس ملدة ال تزيد 

عن عام وغرامة ال تزيد عن ألفي جنيه، أو كليهما.  تنص على عقوبات أشد بناء على مالبسات 

وظروف ارتكاب اجلرمية ودرجة ضعف موقف الضحية.

القانون رقم   لسنة 2008 – بتعديل قانون العقوبات

الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937    

باسم الشعب 

رئيس اجلمهورية 

قرر مجلس الشعب القانون االتى نصه , وقد أصدرناه 

املادة األولى 

تستبدل بعبارة هتك اإلعراض وإفساد األخالق عبارة هتك اإلعراض والتحرش اجلنسي وإفساد 

األخالق في عنوان الباب الرابع من الكتاب الثالث - قانون العقوبات.

املادة الثانية 

يضاف إلى قانون العقوبات املواد, 278 مكرراً 

املادة 278 مكرر

كل من حترش جنسيًا بغيره سواء ذكر أو أنثى دون إرادته يعاقب باحلبس مدة ال تتجاوز 

بأفعال  التحرش  ويكون  العقوبتني.   هاتني  بأحدي  أو  جنية  إلفي  تتجاوز  ال  وبغرامة  سنة 

كاملس أو التتبع أو املالحقة أو غيره وبألفاظ مباشرة جنسية أو خادشة للحياء أو غير مباشرة 
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املادة )6( 

كل من حرم أنثى خاضعة لوصايته من التعليم اإللزامي، يعاقببعقوبة احلبس مدة التقل عن سته 

أشهر، أو بغرامة التقل عن عشرة اآلف جنية، أو إحداهما.

املادة )7( 

 كل من حرم أنثى من حق العمل لكونها أنثى في االعمال التي يجيز القانون لها العمل بها، يعاقب 

بعقوبة احلبس مدة التقل عن سته أشهر، أو بغرامة التقل عن عشرة اآلف جنية أو إحداهما.

املادة)8( 

املرأه  بني  الفرص  وتكافؤ  املساواه  اإلخالل مببدأ  عليه  يترتب  أو سلوكا  فعال،  إرتكب  كل من 

بغرامة التقل عن  أو  العمل،يعاقببعقوبة احلبس مدة التقل عن سته أشهر،  والرجل في نطاق 

عشرة اآلف جنية أو أحداهما .

الباب الثالث: جرائم العنف ضداملرأة و اإلستغالل اجلنسي وإفساد االخالق

املادة)9( 

من واقع أنثى بغير رضاها، يعاقب باإلعدام، أو السجن املؤبد .ويعاقب الفاعل باإلعدام إذا كانت 

املجني عليها لم تبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميالدية كاملة، أو مصابة بعاهه عقلية او نفسية، 

أو كان الفاعل من أصول املجني عليها، أو من املتولني تربيتها، أو مالحظتها، أو ممن لهم سلطة 

عليها، أو كان خادمًا باألجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من املترددين على املنزل بحكم 

عملهم، أو تعدد الفاعلون للجرمية . 

املادة)10( 

كل من إغتصب أنثى بأن إرتكب فعاًل، أو سلوكًا يشكل انتهاكًا جنسياً، مستخدما جسد املجني 

عليها بأي طريقة كانت، أو باستخدام أداة، أو أية وسيلة أخرى، وكان ذلك بقصد إشباع رغبه 

الفاعل اجلنسية، أو ألي غرض آخر، يعاقب بالسجن املشدد.

ويعاقب الفاعل بالسجن املشدد مدة ال تقل عن سبع سنوات،إذا  كانت املجني عليها لم تبلغ سنها 

ثماني عشرة سنة ميالدية كاملة، أو مصابة بعاهه عقلية، أو نفسية، أو كان الفاعل من أصول 

املجني عليها، أو من املتولني تربيتها، أو مالحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادمًا 

باألجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من املترددين على املنزل بحكم عملهم .

من  الظرفان  إجتمع  أو  كاملة،  ميالدية  عمرها عن عشر سنوات  يقل  عليها  املجني  كانت  واذا 

الظروف املشددة املشار اليها في الفترة السابقة، أو تعدد الفاعلون للجرمية تكون العقوبة السجن 

املؤبد.

املادة)11( 

كل من هتك عرض أنثى بالقوة والتهديد بأن أخل اخالال جسيمًا بحيائها باإلعتداء على جسدها، 

سواء بالكشف عن عوراتها، أو املساس بها يعاقب بالسجن.

مسودة القانون تنص على إنشاء صندوق إلعادة التأهيل وحماية ضحايا العنف. كما ينص على 

إنشاء وحدة حلماية الشهود.

الباب االول: تعريفات

مادة )1( 

في تطيبق أحكام هذا القانون يقصد  باملصطلحات اآلتية مايلي:-

العنف ضد املرأة :-أي فعل، أو سلوك يترتب عليه أذى، أو معاناة للمرأة  ماديا أو معنويا أ. 

مبا في ذلك التهديد، أو القسر، أو احلرمان التعسفي من احلقوق العامة أو اخلاصة.

االغتصاب:- إتيان سلوك، أو فعل  يشكل إنتهاكًا جنسيًا بإستخدم جسد املجني عليها بأي ب. 

طريقة كانت، أو بإستخدام أداة، أو أية وسيلة أخرى، وكان ذلك بقصد إشباع رغبه الفاعل 

اجلنسية، أو ألي غرض آخر.

أو ج.  إيحاءات جنسية،  أو إشارات تكشف عن  أقوال،  أو  أفعال،  إتيان  التحرش اجلنسي:- 

تتضمن الدعوة ملمارسة اجلنس بأية وسيلة.

االستغالل اجلنسي:- إمتهان كرامة املرأة عن طريق إستغالل جسدها في اجلذب واالغواء د. 

اجلنسي بقصد حتقيق مصالح جتارية، أو دعائية مبا يتعارض مع أحكام الدين واالخالق.  

احلرمان من امليراث :-املنع من احلصول على مقدار امليراث املستحق للمرأة شرعا بفعل، أو ه. 

سلوك حال حياة املورث، أو بعد وفاته .

الباب الثاني: جرائم العنف ضد املرأة 

املادة )2(

كل من زوج أنثى قبل بلوغها السن القانونيللزواج،أو اشترك في ذلك، يعاقب بعقوبة السجن. 

وتكون العقوبة السجن املشدد أن مت ذلك الزواج مبوجب طرق إحتيالية، أوبناء على مستندات 

مزورة.  

املادة )3( 

كل من أكره أنثى على الزواج ،يعاقب بعقوبة احلبس مدة التقل عن سته أشهر، أو بغرامة التقل 

عن عشرينألف جنية، أو إحداهما.

املادة )4( 

كل من حرم انثى من امليراث، أو كان من الورثة و إستفاد من حرمانها، يعاقب بعقوبة احلبس 

مدة التقل عن سته اشهر، أو بغرامة التقل عن عشرينألف جنية، أو إحداهما.

املادة )5(  

كل شخص إرتكب فعال، أو سلوكا عنيفا مع فرد من أفراد أسرته ، يعاقب بعقوبة احلبس مدة 

التقل عن سته أشهر أو بغرامة التقل عن عشرينألف جنية، أو إحداهما .
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املادة )19( 

تلتزم الدولة بتوفير سبل املساعدة وتقدمي اخلدمات لضحايا العنف بدون مقابل.

املادة)20( 

ينشأ صندوق لرعاية ضحايا جرائم العنف وذويهم وتأهيلهم، وتكون له الشخصية االعتبارية، 

موارده  ضمن  ويدخل  اجلمهورية،  رئيس  من  قرار  اختصاصاته  وحتديد  بتنظيمه،  ويصدر 

الغرامات املقضي بها من اجلرائم املنصوص عليها في هذا القانون.

املادة)21( 

الضحية  تتمتع  عجز  أو  عاهة،  أو  اخلطيرة،  األمراض  من  مرض  العنف  جرمية  عن  نشأ  اذا 

باحلقوق املقررة للمعاقني طبقا لقانون االعاقة، او أية قوانني أخرى.

املادة)22( 

تنشئ وزارة الشئون االجتماعية املعاهد واملنشآت الالزمة لتوفير خدمات التأهيل لضحايا من 

العنف، ويجوز لها الترخيص في إنشاء هذه املعاهد و املنشآت  وفقا للشروط و األوضاع التي 

حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

املادة)23( 

تنشئ وزارة الداخلية وحدة ملكافحة العنف ضد املرأة في جميع أقسام الشرطة،  تشكل بقرار 

من وزير الداخلية على أن يتضمن التشكيل العدد الالزم من الشرطة النسائية، و اإلخصائيات 

اإلجتماعيات، و النفسيات ممن ترشحهموزارة الشئون االجتماعية، وأطباء ممن ترشيحهم وزارة 

الصحة.بشرط أن يتوافر في جميع املرشحني الشروط الواردة في الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

املادة )24(

 تستخدم وحدة مكافحة العنف كافة الوسائل احلديثة في إثبات اجلرمية، ولها في سبيل ذلك 

عرض إجراءات التحاليل، و العينات الالزمة لعدم ضياع معالم اجلرمية،و احلفاظ على االدلة .

املادة)25( 

تعد بيانات الشاكيات و الضحايا من العنف التي يدلي بها أمام  وحدة مكافحة العنف وجهات 

التحقيق و احملاكمة من البيانات السرية التي ال يفصح عنها إال بطلب وألسباب يقدرها قاضي 

التحقيق املختص، أو محكمة اجلنح املستأنفة املنعقدة في غرفة املشورة .

املادة)26( 

تصدر النيابة العامة أوامر املساعدة املالية املؤقتة متى استوجب االمر ذلك من تلقاء نفسها، أو 

بناء على طلب ذوي الشأن وتصرف من صندوق رعاية الضحايا.

املادة)27( 

يعاقب املتهم الذي ميتنع عن تنفيذ أمر احلماية الصادر من النيابة العامةبعقوبة الغرامة املالية .

واذا كانت املجني عليها يقل عمرها عن الثامنة عشر سنة ميالدية كاملة، أو مصابة بعاهة عقلية، 

أو نفسية تكون العقوبة السجن املشدد.

املادة )12( 

بالكتابة،أو  أو  بالقول  أو  باالشارة  املالحقة سواء  أو  التتبع،  بأنثى عن طريق  كل من حترش 

بوسائط االتصال احلديثة، أو أيه وسيلة أخرى، بإتيان أفعال غير مرحب بها حتمل إيحاءات، أو 

تلميحات جنسية، أو إباحية في مكان عام أو خاص، يعاقب بعقوبة احلبس مدة ال تقل عن سنة، 

و بغرامة التقل عن عشرة اآلف جنية، أو إحداهما.

نهائيا في  تاريخ احلكم عليه  النوع خالل سنة من  إذا عاد اجلاني إلرتكاب اجلرمية من نفس 

اجلرمية االولى، تكون العقوبة احلبس من ثالث الى خمس سنوات وغرامة ال تقل عن خمسة االف 

جنية ، مع وضع احملكوم عليه حتت مراقبة الشرطة مدة مساوية ملدة العقوبة.

املادة)13( 

اذا إرتكب الفعل املجرم في املادة السابقة في مكان العمل، أو كان الفاعل هو صاحب العمل، 

أو ممن لهم سلطة على املجني عليها مبناسبة العمل، يعاقب بعقوبة احلبس مدة التقل عن ثالث 

سنوات و غرامة التقل عن عشرة اآلف جنية. 

املادة )14( 

كل من إستحصل على صور خاصة ألنثى بأي طريقة كانت، وهدد بإذاعتها ونشر محتواها، 

أو قام بتغيرها وتشويهها بالوسائط العلمية احلديثة بجعلها صوراً إباحية وهدد بنشرها يعاقب 

بالسجن.

 

املادة )15( 

كل زوج أذاع، أو نشر بأية وسيلة صور خادشة للحياء خاصة بالزوج االخر، أو وقائع العالقة 

الزوجية، أو بعد إنتهائها،  احلميمة، أو هدد بنشرها، أو إذاعتها وذلك سواء أثناء قيام رابطة 

يعاقب بعقوبة احلبس مدة التقل عن سنة أو غرامة ال تقل عن عشرة اآلف جنيه أو إحداهما.

املادة )16( 

للحياء، أو صورا لعالقة  إباحية خادشة  أو أذاع،  أو نشر بأية وسيلة صورا  كل من صور، 

جنسية، يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن سنة و الغرامة التى ال تقل عن الفني جنيه.

املادة)17( 

يعاقب  دعائي  أو  مادي،  ربح  بقصد حتقيق  الئقة،  غير  املرأة بصورة  إستخدم جسد  من  كل 

باحلبس، أو الغرامة التي ال تقل عن خمسة االف جنية، أو بإحداهما . 

الباب الرابع: حماية ضحايا وشهود العنف ضد املرأة

املادة )18( 

تلتزم الدولة بإتخاذ كافة التدابير الالزمة حلماية املرأة من كل أشكال العنف.
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املادة )36( 

يعمل بأحكام هذا القانون من اليوم التالي لنشره باجلريدة الرسمية، ويلغي كل نص مخالف له  

ورد في أي  قانون آخر .

قانون  مسودة   - العنف  لضحايا  النفسي  والتأهيل  للعالج  الندمي  مركز 

حماية النساء من العنف األسري 

متت صياغة هذا النص من قبل مركز الندمي في عام 2005 ومت إجراء حوار وطني حوله حتى 

في  )مبا  احملافظات  من   %70 في  املصري  املجتمع  قطاعات  مختلف  احلوار  ضم   .2009 عام 

ذلك النساء في فصول محو األمية، واحملامني، والقضاة، والعاملني باإلعالم، وأعضاء مجالس 

منظمات التنمية التي توفر خدمات للمرأة(. مت تقدمي مشروع القانون للبرملان في عام 2008 إلى 

أعضاء مجلسي الشعب والشورى، وإلى أعضاء املجالس القومية املتخصصة ذات الصلة. قدم 

مرة أخرى للبرملان عام 2009 ومت إقراره من قبل رئيس البرملان وأحيل إلى جلنة »التوصيات 

والشكاوى«. مت إطالق حملة جديدة بعد 2011 وُفتح مشروع القانون للتوقيع من قبل منظمات 

املجتمع املدني املصرية والعربية )170 منظمة وقعت عليه منها 56 من املنطقة العربية، وكذلك 

أكثر من 200 توقيع فردي(. مت عرض املسودة على حكومة حازم الببالوي في عام 2013، لكن 

لم يتلق أي رد.

الباب األول من مشروع القانون يعرف العنف اجلنسي بصفته »أي فعل عنيف قائم على أساس 

اجلنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة بدنية، أو نفسية، أو جنسية للمرأة مبا 

في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل، أو اإلكراه أو احلرمان القسرى من احلرية من قبل أحد 

أفراد األسرة مبا له سلطة أو والية أو عالقة باملعتدى عليها.”

الباب الثاني يتناول إجراءات تقدمي البالغات والشكاوى، التي ميكن تقدميها من قبل أي شخص 

يعرف بواقعة العنف، مبا في ذلك منظمات املجتمع املدني. 

الباب الثالث يتناول اإلجراءات الوقائية حلماية الضحايا وكذلك لتوفير خدمات إعادة تأهيلهن.

الباب الرابع يستعرض عقوبات جرائم العنف األسري، وفي احلاالت التي ال ينطبق عليها قانون 

العقوبات، فإن مشروع القانون يقترح عقوبات بديلة منها إحالة اجلاني إلى مركز إعادة تأهيل 

أو للخدمة املجتمعية. يقترح مشروع القانون أيضًا أنه إذا وقعت مخالفة ألمر احلماية، أو وقوع 

ضرر بدني جسيم، أو إذا كانت الضحية معاقة أو مسنة أو طفلة، يتم تغليظ العقوبات املنصوص 

عليها في قانون العقوبات.

وعلى  املصري،  العقوبات  قانون  وعلى   ، العربية  مصر  جمهورية  دستور  على  اإلطالع  بعد 

قانون اإلجراءات اجلنائية،وعلى قوانني األحوال الشخصية ،وعلى قانون محكمة األسرة ،وعلى 

االتفاقيات واملواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر ،وعلى ما أرتاه مجلس الدولة ،وافق مجلس 

الشعب على القانون اآلتي نصه وقد أصدرناه: 

املادة)28( 

تنشئ وزارة العدل إدارة تختص بحماية الشهود، و اخلبراء، و الفنيني، وخبراء األدلة اجلنائية 

الفنية وغيرها، وتعمل اإلدارة على إتخاذ كافة اإلجراءات و الضمانات حلمايتهم و احملافظة على 

حياتهم، وازالة العوائق التي من شأنها أن تقف حائال أمام إدالئهم بشهادتهم أو تقدمي اخلبرة 

الفنية.

املادة )29( 

يعد الشاهد في حكم املوظف العام خالل فترة التحقيق و احملاكمة.

و يعد اإلعتداء على أحد اصوله، أو فروعه، أو ممتلكاته، أو التهديد بذلك بقصد التأثير عليه في 

شهادته ظرفًا مشدداً في العقاب، دون االخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

املادة)30( 

يجوز للمحكمة االستماع للمجني عليها والشهود، و اخلبراء من خالل وسائل االتصال احلديثة، 

أو من خالل اإلنابة القضائية. 

املادة )31( 

تعد بيانات الشاهد التي يدلي بها أمام جهات التحقيق، أو احملاكمة من البيانات السرية التي ال 

يفصح عنها إال بطلب و أل سباب تقدرها احملكمة ويعاقب جنائيا كل من أفصح عن املعلومات التي 

أدلى بها الشاهد على خالف حكم القانون. 

الباب اخلامس: االحكام العامة

املادة)32(

 تلتزم الدولة بدعم وتشجيع املجتمع املدني على إنشاء اجلمعيات التي تهدف الى التوعية ضد 

العنف،أو تأهيل الضحايا،أوتقدمي املساعدات القانونية لهم. 

املادة)33( 

لرئيس اجلمهورية عنه  تقرير  القانون ورفع  فعالية هذا  للمرأة مبتابعة  القومي  املجلس  يختص 

بصفه منتظمة.

العنف  العنف لصالح ضحايا  النائشئة عن  التعويض عن األضرار  التدخل في دعاوى  وله حق 

والطعن في األحكام الصادر فيها.

املادة )34(

ال تخل العقوبات املقررة في هذا القانون بأي عقوبات مقررة في القوانني االخرى. 

املادة )35(

يصدر رئيس مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية لهذا القانون خالل ستة اشهر من تاريخ إصداره .
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البيت اآلمن: بيوت لضيافة النساء املتعرضات للعنف تنشا مبوجب قرار من وزارة التضامن . 8

الصلة  ذات  املدني  املجتمع  بالشراكة مع مؤسسات  بها  العاملني  تأهيل  ويكون  االجتماعي 

بالعنف ضد النساء.

الباب الثاني: آليات تقدمي البالغ والتصرف فيه

مادة7

يكون للمجني عليها أو غيرها من شهود جرمية العنف األسرى خاصة من أعضاء األسرة أو 

الشركاء في السكن أو كل من أتصل علمه باجلرمية وعلى األخص القائمني على تقدمي اخلدمات 

الطبية، أو مراكز تقدمي املساعدة لضحايا العنف األسرى سواء كانت جهات حكومية أو أهلية حق 

تقدمي البالغ إلى اللجنة املعنية بتلقي البالغات في النطاق اجلغرافي.

مادة8

يجب على اللجنة املعنية أو أحد أفرادها االستجابة الفورية للبالغات املتعلقة بجرائم العنف األسرى 

واالنتقال إلى مكان وقوع اجلرمية على األخص إذا لم يكن البالغ مقدما من املجني عليها لتمكينها 

من اإلدالء بأقوالها، وفى جميع األحوال ينبغي اتخاذ اإلجراءات اآلتية:

إخطار املجني عليها بحقوقها التي يكفلها هذا القانون. . 1

االستماع إلى األطراف والشهود ومتكني األطفال من اإلدالء بأقوالهم بحرية وأمان.. 2

تسجيل البالغ بالتفصيل.. 3

حترير محضر العنف األسرى والتصرف فيه طبقا للقانون. . 4

عند . 5 للعالج  صحي  مركز  أو  مستشفى  أقرب  إلى  الضحية  لنقل  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ 

احلاجة.

اتخاذ التدابير الالزمة ألبعاد املتهم عن املنزل إذا ثبت أن وجوده ميثل خطرا على املجني عليها . 6

وحتى صدور أمر احلماية..

اتخاذ اإلجراءات الالزمة حلماية املجني عليها واألطفال بنقلهم إلى مكان أمن أو أحد دور . 7

الضيافة على األخص إذا كانت اجلرمية وقعت ليال أو بعد ساعات العمل الرسمية أو أيام 

العطالت الرسمية حلني صدور األمر الوقتي باحلماية وذلك حال تعذر إبعاد اجلاني عن املنزل.

توفير احلماية ملقدم البالغ املتعلق بالعنف األسرى مبا في ذلك عدم اإلفصاح عن اسمه أو . 8

هويته إال إذا اقتضت اإلجراءات القضائية ذلك.

مادة9

يكون للمجني عليها في إحدى جرائم العنف ضد النساء احلق في التقدم بطلب استصدار أمر 

أحترازى باحلماية من نيابة األسرة، ويجب على جلنة تلقى البالغات التقدم بطلب أمر احلماية 

ويصدر القرار خالل 24 ساعة من تقدميه.

مادة10

يصدر أمر احلماية متضمنا اإلجراء أو مجموعة اإلجراءات الكفيلة مبنع املعتدى من التسبب في 

املزيد من الضرر للمجني عليها أو على غيرها من األشخاص الذين يعولهم أو يرعاهم ويعد من 

قبيل هذه اإلجراءات. 

مادة1

تسرى أحكام هذا القانون على جرائم العنف األسرى طبقا للتعريف العام باملادة )6(  والتعريفات 

التفصيلية الواردة بالالئحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة2

تطبق أحكام هذا القانون فيما لم يرد به نص في قانون اإلجراءات اجلنائية. 

مادة3

على جميع اجلهات املختصة تنفيذ أحكام هذا القانون كل فيما يخصه.

مادة4

يلغى كل نص في أي قانون آخر يخالف نصوص هذا القانون. 

مادة5

ينشر هذا القانون في اجلريدة الرسمية وتسرى أحكامه بعد شهر من تاريخ النشر.

الباب األول

مادة )6(: تعريفات 

تعريف جرمية العنف ضد النساء داخل األسرة

تشمل جرائم العنف األسرى ضد النساء أي فعل عنيف قائم على أساس اجلنس ينجم عنه أو 

التهديد  للمرأة مبا في ذلك  يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة بدنية، أو نفسية، أو جنسية 

باقتراف مثل هذا الفعل، أو اإلكراه أو احلرمان القسرى من احلرية من قبل أحد أفراد األسرة مبا 

له سلطة أو والية أو عالقة باملعتدى عليها.

اجلهة واإلدارية:وزارة التضامن االجتماعي.. 1

التضامن . 2 وزارة  داخل  وزاري  بقرار  تشكل  خاصة  إدارة  العنف:  من  النساء  حماية  إدارة 

االجتماعي.

ووزارة . 3 التضامن  وزارة  بني  باالتفاق  تشكل  البالغات«جلنة  تلقي  »جلنة  املعنية:  اللجنة 

الداخلية لتلقي بالغات العنف ضد النساء داخل األسرة ويكون نصف عضويتها على األقل 

من النساء.

النيابة املختصة: نيابة األسرة.. 4

احملكمة املختصة: محكمة األسرة.. 5

املكاتب األسرية: مكاتب تنشأ بقرار من وزير التضامن االجتماعي بالشراكة مع مؤسسات . 6

املجتمع املدني ذات الصلة ويكون من مهامها عمل دورات قبل الزواج، النظر في مشكالت 

كما  األسرة،  ألفراد  والقانوني  واالجتماعي  النفسي  اإلرشاد  وتقدمي  األسرة  داخل  العنف 

يكون من مهامها تشكيل وحدات خاصة للتأهيل النفسي للضحايا واملعتدين.

املنزل: يقصد به منزل األسرة – أو محل إقامة املعتدى عليها واملتهم بجرمية العنف.. 7
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مادة 13

كما تلتزم اجلهة اإلدارية بتقدمي اخلدمات التالية:

• إنشاء دور آمنة لضيافة النساء ضحايا العنف بشكل كاف ومبستوى مناسب مراعى في ذلك 	

النطاق اجلغرافي.

• إيداع األطفال مع أمهاتهم حتى سن 15 عام في دور الضيافة أو توفير مكان آمن لهم بنفس 	

املنطقة إذا تعدوا السن القانوني.

• تقدمي خدمات عاجلة للضحية تشمل الرعاية الطبية والنفسية والنقل واملأوى والعالج واملأكل 	

واالستشارة القانونية.

• توفير معلومات وافية عن جهات تقدمي اخلدمات وسبل احلصول عليها ملدة أطول كلما دعت 	

احلاجة.

• املتعلقة 	 اإلجراءات  واملراسالت  االتصاالت  في جميع  السرية  بقواعد  اجلهات  التزام مختلف 

بالعنف األسرى للضحية وأسرته.

• تلتزم اجلهة اإلدارية ومكاتب األسرة مبحاكم األسرة بإعالن تقرير سنوي يشمل على سبيل 	

املثال للحصر:

• البالغني 	 – عدد احملاضر احملررة للضحايا من كال اجلنسني » من  الواردة  البالغات  عدد 

واألطفال«- عدد البالغات التي مت التحقيق فيها – متوسط الوقت الالزم الستجابة اللجنة 

املعنية للبالغات.

• نوع اإلجراءات الذي اتخذته الشرطة للتصرف في البالغ مبا في ذلك عدد األشخاص الذين 	

مت القبض عليهم وعدد امللفات التي متت إحالتها إلى احملاكم – التوزيع اجلغرافي للعنف 

األسري – عمر الضحايا واملعتدين – أسباب العنف في كل جرمية – نوع العنف وأشكاله.

مادة 14

يجب أن تقوم اجلهة اإلدارية بإنشاء وحدات خاصة للخدمات اإلرشادية داخل املكاتب األسرية 

يعهد إليها على األخص مبا يلي:

• خدمات إرشاد وتدريب ومساعدة على إيجاد فرص عمل للنساء املعنفات لتحقيق دخل مادي 	

ميكنهن كم االعتماد على الذات.

• إعادة تأهيل الضحايا واملتهمني في جرائم العنف األسري ومعاونتهم على حتمل مسئولياتهم 	

االجتماعية.

• برامج للخدمات االجتماعية املتخصصة واملالئمة لضحايا العنف األسري.	

مادة 15

اإلدارية بتكوين مكتب خاص داخل كل قسم شرطة  بالتعاون مع اجلهة  الداخلية  تلتزم وزارة 

جلرائم العنف األسري يتكون من مأمورين للضبط أحدهم من الشرطة النسائية / أخصائية 

نفسية / أخصائية اجتماعية / سكرتارية.

مادة 16

تقوم وزارة التضامن االجتماعي ووزارة العدل بالشراكة مع منظمات املجتمع املدني بإعداد برامج 

املتعلقة  والقواعد  اإلنسان  حقوق  مناهج  على  بها  واملختصني  العاملني  لتدريب  مالئمة  تدريبية 

من . 1 أي  أحقية  في  للفصل  احملكمة  تتعرض  أن  دون  املسكن  مبغادرة  عليه  املدعى  ألزام 

الطرفني في املسكن أو املنقوالت.

منع املتهم من االتصال باملجني عليها سواء في املنزل أو مكان العمل، أو في البيت اآلمن.. 2

إقرار بعدم التعرض للمجني عليها أو مقدم البالغ.. 3

عدم اإلضرار باملمتلكات الشخصية للمتضررة ومتكينها أو من ينوب عنها من دخول منزل . 4

األسرة مع أحد املوظفني املكلفني واحلصول على ممتلكاتها الشخصية، وذلك وفقًا لنموذج 

استالم يذيل بتوقيع املستلم. 

يجوز للنيابة حتويل املتهم في جرمية العنف إلى مكاتب االستشارات األسرية على أن يكون . 5

ذلك مبوافقة الطرفني ودون أن يتعارض ذلك مع إجراءات احلماية االحترازية.

املادة11

إذا قررت نيابة األسرة أنه ال وجه إلقامة الدعوى اجلنائية في حتقيق منظور  أمامها فإنه يتعني 

عليها بيان األسباب احملددة لذلك في حكمها، ويحق للمجني عليها استئناف القرار أمام محكمة 

األسرة خالل ثالثني يوما من صدوره. 

الباب الثالث: اإلجراءات االحترازية

مادة 12

تلتزم اجلهة اإلدارية بتقدمي اخلدمات التالية:

على اجلهات املختصة إضافة عدد من الشروط التي متثل حماية للحقوق األساسية للمرأة في 

أية شروط أخرى وقت  أو إضافة  التنازل عن هذا احلق  الزوجة  الزواج ويكون من حق  وثيقة 

العقد. ومن هذه احلقوق حقها في تطليق نفسها متى أرادت وأينما أرادت وكيفما أرادت، ومنها 

حق السفر والتنقل وحق التعليم وحق العمل وحقها بعدم زواج زوجها بأخرى دون موافقة كتابية 

منها.

تقوم اجلهة اإلدارية بالتعاون مع منظمات املجتمع املدني واملجلس القومي للمرأة، واملجلس القومي 

لألمومة والطفولة بإنشاء مكاتب أسرية في كل منطقة جغرافية مؤهلة للتعامل مع قضايا العنف 

تضم أخصائيني اجتماعيني وأطباء عموم وأطباء نفسيني ومحامني على أن يعتد بتقاريرها الطبية 

والقانونية كمكاتب خبرة وذلك فيما يلي: 

يجب على كل من الزوجني احلصول على دورات تأهيلية في هذه املراكز ملدة أسبوع تتضمن: 

كيفية معاملة الزوجة واألطفال في إطار العالقة األسرية.. 1

كيفية التعامل مع املشاكل األسرية. . 2

ال يتم الزواج أال بحصول كل زوج وزوجة على شهادة باحلصول على هذه الدورة.. 3

في حال الزواج ميكن للزوجني اللجوء لهذه اللجنة كجهة استشارية حلل اخلالفات أو لطلب . 4

املشورة فيما يختص باخلالفات الزوجية.

يحق للمرأة املعنفة اللجوء لهذه املكاتب حال حدوث عنف أسرى لطلب استشارة طبية أو . 5

نفسية أو قانونية كما يحق لها طلب تقرير طبي مبا حلق بها من إصابات عضوية أو نفسية.
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أمثلة على عمل منظمات املجتمع املدني واملبادرات املعنية مبكافحة التحرش 

واالعتداء اجلنسي

مركز الندمي لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

https://alnadeem.org/ar
مركز الندمي لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب هو منظمة مجتمع مدني مصرية مستقلة أنشئت 

في أغسطس/آب 1993 كشركة أهلية غير هادفة للربح. باإلضافة إلى مساعدة النساء ضحايا 

مركز  يوفر  املرأة.  ضد  العنف  أشكال  ملختلف  التصدي  في  أيضًا  الندمي  يشارك  التعذيب، 

األسري  العنف  التعذيب وضحايا  للنساء ضحايا  وتأهيلية  واجتماعية  نفسية  الندمي مساعدات 

واالغتصاب. أنشأ الندمي برنامج للمرأة يوفر االستماع إلى النساء ضحايا العنف وتقدمي املشورة 

لهن. يستند البرنامج إلى مقر املركز و11 فرع: 7 في القاهرة، 2 في الدلتا و2 في صعيد مصر.

املركز املصري حلقوق املرأة

http://ecwronline.org
في عام 2005 دشن املركز املصري حلقوق املرأة حملة »شوارع آمنة للجميع« بهدف التصدي 

نشر  عام 2007  في  التابو.  بهذا  احمليط  الصمت  وكسر  املجتمع  في  اجلنسي  التحرش  لقضية 

شكوى   3000 من  أكثر  توثق  مجتمعي«  كسرطان  اجلنسي  »التحرش  بعنوان  دراسة  املركز 

حترش جنسي. في عام 2008 نشر املركز دراسة أخرى بعنوان »سحب في سماء مصر« حتلل 

أسباب ودوافع وممارسات التحرش ومردوده على جميع أبعاد احلياة مبا في ذلك التعليم والعمل 

املصري  الرئيس  إلى  ُقدمت  للتحرش اجلنسي  قانون  املركز مسودة  أعد  واالقتصاد.  والسياحة 

السابق محمد مرسي في أغسطس/آب 2012.

قوة عمل مناهضة العنف اجلنسي

في عام 2008 قام ائتالف من 23 منظمة حقوقية ومعنية بحقوق اإلنسان بتشكيل قوة عمل 

توفير  على  العمل  قوة  عملت  اجلديدة.  املرأة  مؤسسة  من  بتنسيق  اجلنسي  العنف  مناهضة 

املساعدة القانونية والنفسية للناجيات من العنف اجلنسي، وتغيير السلوك السلبي جتاه الناجيات 

أجل إصالح  الدولة من  على مؤسسات  والضغط  النساء،  اجلنسي وحتديداً  العنف  أعمال  من 

طريقة تعاملها مع هذه األنواع من اجلرائم. في عام 2010 قدمت قوة العمل مقترح بتعديل مواد 

من قانون العقوبات وكذلك مشروع قانون لتجرمي جميع أشكال العنف اجلنسي.

خريطة التحرش

http://harassmap.org
التحرش  ملكافحة  التطوع  على  باألساس  قائمة  كمبادرة   Harassmap التحرش  خريطة  بدأت 

اجلنسي في مصر. مت إنشاؤها عام 2010 بهدف إنهاء التقبل املجتمعي للتحرش اجلنسي في 

مصر. يتواجد متطوعو خريطة التحرش حاليًا في شتى أنحاء مصر. ينظمون حمالت للتوعية 

في الشوارع، ويشجعون الناس على رفض التحرش اجلنسي علنًا. كما عقدوا جملة موجهة إلى 

أصحاب احملال التجارية للتوعية بارتباط التحرش اجلنسي بتناقص معدالت العمل، وبالنتيجة 

رفعت العديد من احملال في شتى أنحاء مصر بوستر »منطقة آمنة« من التحرش اجلنسي. كما 

بجرائم العنف األسرى وتشمل هذه البرامج على األخص: 

احلقوق في القانون املصري واالتفاقيات الدولية.. 1

طبيعة العنف األسرى ومظاهره وأسبابه وعواقبه على األطفال.. 2

احلقوق القانونية لضحايا العنف األسرى وسبل األنصاف املتاحة.. 3

اخلدمات واملرافق املتاحة للضحايا.. 4

واجبات اللجان املعنية ومسئوليتهم وفقًا للقوانني في مجال االستجابة للبالغات واإلجراءات . 5

وتوفير احلماية واملساعدة لضحايا العنف األسرى.

أساليب التعامل ومعاجلة حوادث العنف األسرى مبا يعزز سالمة أفراد األسرة.. 6

املجتمع . 7 خدمة  )أوامر  األخص  وعلى  األسرى  العنف  مجال  في  العقابية  السياسة  فلسفة 

كعقوبة بديلة مستحدثة وإسداء النصح للمتهمني(.

الباب الرابع: العقوبات

مادة 17

يعاقب املدعى عليه أيا ما كان وضعه داخل األسرة: 

في احلاالت التي ال يسرى في شأنها قانون العقوبات وال اإلجراءات وبعد رأي مكاتب األسرة . 1

يصدر احلكم بإحالة املتهم بجرمية العنف األسرى إلى أحد مراكز التأهيل وإخضاعه لبرامج 

التأهيل والتدريب بها ملدة ال تزيد عن شهر وال تقل عن أسبوع. 

للعمل في . 2 يتفق مع مؤهالته وتخصصه  املجتمع  مبا  بأمر خدمة  املتهم  يعاقب  العود  في 

دور رعاية األيتام واملسنني وذوى االحتياجات اخلاصة. وتقرر احملكمة املدة الزمنية للخدمة 

ويكون احلكم ملزما وتسرى في شأن تنفيذه أحكام قانون اإلجراءات اجلنائية.

في حال العود ثانية يعاقب املتهم بجرمية العنف األسري مبواد قانون العقوبات. علي أن . 3

تشدد العقوبة في حال كون املجني عليها قاصراً معاقة أو مسنة. وإذا صدر احلكم بالغرامة 

توجه بكامل قيمتها لضحية العنف.

في جميع األحوال املنصوص عليها في البنود السابقة يجب أن يتضمن احلكم إبعاد املتهم . 4

املنصوص  الطرق  لها بإحدى  أو توفير احلماية  العقوبة  تنفيذ  املجني عليها خالل مدة  عن 

عليها في القانون والئحته التنفيذية متى طالبت بذلك. 

املادة 18

األمر  هذا  لم يصدر  أو  باحلماية  وقتي  أمر  إصدار  بطلب  تقدمت  قد  عليها  املجني  تكن  لم  إذا 

لصاحلها جاز لها أن تطلبه من احملكمة بصفة مستعجلة أثناء نظر الدعوى.

املادة 19

العنف األسرى جاز للمحكمة أن تأمر  املدنية في جرمية  الدعوى  إذا تنازلت املجني عليها عن 

بوقف تنفيذ العقوبة مع احلكم باتخاذ اإلجراءات الكفيلة بحماية املجني عليها.
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يرتدون خوذات صفراء، للحماية ولتعريف أنفسهم، إذ من الصعب معرفة من يحاول املساعدة 

ومن يتحرش أثناء االعتداءات. املتطوعون مسلحون بعصي ورذاذ الفلفل وهدفهم الوحيد هو إنقاذ 

النساء وليس اإلمساك باملتحرشني أو ضربهم. كما ينظم حترير بودي جارد دروسًا للدفاع عن 

النفس مجانية للنساء.

»شفت حترش«

https://www.facebook.com/Shoft.Ta7rosh
»شفت حترش« هي مجموعة أخرى أنشئت عام 2012 وتعمل على التوعية بالتحرش اجلنسي 

هذه   .2013 النسيم  وشم   2012 األضحى  عيد  ومنها  العطالت  أثناء  أمنية  دوريات  وجتري 

املجموعة املختلطة تعمل على توثيق حاالت التحرش اجلنسي والتدخل في حال االعتداء إلنقاذ 

فؤادة  من  جزء  هي  املجموعة  هذه  القانوني.  والدعم  والنفسي  الطبي  العالج  وتوفير  النساء 

تعمل  مبادرة  بدورها  )https://www.facebook.com/FouadaWatch( وهي  ووتش 

توعية  دشنت حمالت  املرأة.  حقوق  إزاء  الدولة  مؤسسات  مواقف  واإلبالغ حول  الرصد  على 

لوضع حقوق املرأة على األجندة الوطنية، ونشرت تقارير حول االنتهاكات حلقوق املرأة من قبل 

مؤسسات الدولة.

»ضد التحرش«

https://www.facebook.com/Ded.Ta7rosh
»ضد التحرش« هي مبادرة أنشئت عام 2012 على يد نحو 60 متطوعًا. وفرت دوريات أمنية 

أثناء عيد الفطر في وسط البلد بالقاهرة. وعقدت ورش عمل وحمالت للتصدي ملشكلة التحرش 

كأشخاص  تراهم  بل  املتحرشني  تدين  ال  املبادرة  هذه  وثقافي.  اجتماعي  منظور  من  اجلنسي 

يحتاجون إلى العالج، وليس العقاب.

»افضح متحرش«

https://www.facebook.com/efda7.mota7resh
مت إنشاء مبادرة »افضح متحرش« عام 2013. تستند املبادرة إلى مجموعة متطوعني يديرون 

الصفحة  جتمع  جتاربهن.  ومعها  للمتحرشني  صوراً  النساء  تعرض  حيث  بوك  فيس  صفحة 

شهادات التحرش اجلنسي بهدف كسر التابو، وتشجيع النساء على الكالم، واالحتفاظ بقاعدة 

بيانات وقائمة باملتحرشني بصورهم بغرض وصمهم علنًا ورمبا مالحقتهم قضائيًا.

بنات مصر خط أحمر

  https://www.facebook.com/banatmasrkhata7mar
وتوفر  اجلنسي  التحرش  مكافحة  على  وتعمل   2012 يونيو/حزيران  في  أنشئت  احلركة  هذه 

الدعم للنساء لإلبالغ عن العنف اجلنسي، وتضغط من أجل تبني قانون ميكن أن يكافح العنف 

اجلنسي بفعالية، وتوفر الدعم النفسي والقانوني للناجيات.

طورت خريطة التحرش نظامًا ميكن للمواطنني من خالله إرسال إشعارات حول وقائع التحرش 

اجلنسي بالرسائل النصية على املوبايل، ثم يتم عرض التوثيق على خريطة تفاعلية على اإلنترنت 

التحرش إلطالق حملة إعالمية  الوقت احلالي حتضر خريطة  التحرش. في  على موقع خريطة 

لهذه  املجتمعي  التقبل  وإنهاء  اجلنسي  التحرش  اجلاهزة حول  األمناط  إلى كسر  تهدف  وطنية 

املمارسة.

حركة بصمة

https://www.facebook.com/Imprint.Movement.eg
بصمة هي مبادرة تنظم سالسل بشرية في شتى أنحاء مصر، هي وقفات احتجاجية، ويرفع 

أوساط  في  بالقضية  التوعية  إلى  وتهدف  اجلنسي،  التحرش  ضد  الفتات  خاللها  املشاركون 

وتدخالت  توعية  حمالت  احلركة  تنظم   .2012 عام  بدأت  مبادرة  هي  بصمة  حركة  املجتمع. 

محطات  في  العيد  أثناء  أمنية  دوريات  بصمة  حركة  أجرت  كما  العامة.  العطالت  أثناء  أمنية 

النساء  إلنقاذ  جنسي،  حاالت حترش  عدة  في  تدخلت  حيث  بالقاهرة،  البلد  وسط  وفي  املترو 

والفتيات، وتسليم املتحرش للشرطة. وحلركة بصمة اتفاق مع عدد من منظمات حقوق اإلنسان 

لتوفير الدعم القانوني إذا تقدمت املرأة ببالغ في قسم الشرطة. كما نظمت احلركة حملة في 

محطة أتوبيس العاشر من رمضان وخاللها أعطوا امليكروباصات أكواد ودعوا النساء لإلبالغ 

عن التحرش في امليكروباص على خط ساخن. هم يخططون للتوسع في اخلط الساخن ليشمل 

التحرش في املترو.

قوة ضد التحرش/االعتداء اجلنسي اجلماعي

https://www.facebook.com/opantish
في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 قامت مجموعة من 300 إلى 400 متطوعة ومتطوع ببدء قوة 

املظاهرات. هذه  أثناء  التحرير  املتكررة في  على االعتداءات اجلنسية  التحرش اجلنسي رداً  ضد 

املجموعة مقسمة إلى مجموعات فرعية من الرجال والنساء. تقوم املجموعة امليدانية بالتوعية في 

التحرير حول االعتداء اجلنسي وتعطي الناس رقم اخلط الساخن، ومجموعة األمان مسؤولة عن 

التدخل مسؤولة عن  والنفسي، ومجموعة  الطبي  بالعالج  املالبس، وإمدادهن  الناجيات  إعطاء 

التدخل في االعتداءات إلخراج النساء إلى األمان. استراتيجية مجموعة التدخل هي إنقاذ املرأة 

وليس اإلمساك باملتحرشني.

حترير بودي جارد

https://www.facebook.com/Tahrir.Bodyguards
مجموعة  يد  على   2012 الثاني  نوفمبر/تشرين  في  بدورها  جارد  بودي  حترير  حركة  بدأت 

الرجال،  املتطوعون، وهم جميعًا من  التحرير.  االعتداءات اجلنسية في  يتدخلون في  متطوعني 
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عن املؤلفني

نظرة للدراسات النسوية

http://nazra.org/
نظرة للدراسات النسوية مجموعة تهدف إلى تكوين حركة نسوية مصرية تؤمن بأن القضايا 

النسوية والنوع االجتماعي هي قضايا مجتمعية وسياسية تؤثر في تطور املجتمعات وحتررها، 

وتعمل املجموعة على إدماج هذه القضايا في املجالني العام واخلاص في املجتمع. تعمل نظرة 

على توثيق وتوفير الدعم القانوني للناجيات من االعتداء اجلنسي. وتدير املجموعة برنامجًا لدعم 

املدافعات عن حقوق اإلنسان عن طريق تقدمي الدعم النفسي والقانوني. كما تعمل على إنتاج 

معرفي خاص بقضايا النساء والنوع االجتماعي مستند إلي البحث والتوثيق والرصد والتحليل، 

وإنتاج وتطوير مصطلحات عربية ذات صلة بالقضايا التي تعمل عليها. تقوم نظرة أيضًا بدعم 

النساء في مجال العمل السياسي، وتعمل على التقاضي االستراتيجى لقضايا النوع االجتماعي 

قضايا  لوضع  الدعوية  احلمالت  وعلى  والدولية،  واإلقليمية  املصرية  القانونية  املنظومة  داخل 

النساء والنوع االجتماعي  في خطة العمل السياسية والقانونية والثقافية واالجتماعية.

مؤسسة املرأة اجلديدة

http://nwrcegypt.org
مؤسسة املرأة اجلديدة هي منظمة مصرية غير حكومية ذات توجه نسوي بدأت نشاطها في عام 

النساء هو جزء من نضال أوسع من أجل  النضال من أجل حترير  1984. ترى املؤسسة أن 

الدميقراطية والعدالة االجتماعية وضد كافة أشكال التمييز املبنية على أساس النوع أو االنتماء 

االجتماعي أو العرقي أو الديني أو أي شكل من أشكال العالقات القمعية. تعمل املؤسسة على القضاء 

على جميع أشكال التمييز ضد املرأة في املجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية.

انتفاضة املرأة في العالم العربي

http://uprisingofwomeninthearabworld.org/
https://www.facebook.com/intifadat.almar2a

انتفاضة املرأة في العالم العربي هي مبادرة تطوعية تعمل منذ أكتوبر/تشرين أول 2011 حتت 

شعار »معًا من أجل نساء ينعمن باحلرية، االستقاللية واألمان في العالم العربي«. من خالل 

حمالتها على منصات التواصل االجتماعي والتشبيك واألنشطة امليدانية على مستوى املنطقة، 

تهدف االنتفاضة إلى وضع حقوق املرأة على أجندة الواقع السياسي اجلديد في العالم العربي.

جميع  من  العربية  منطقتنا  في  النساء  كل  انتفاضة  هي  العربي  العالم  في  املرأة  انتفاضة  إن 

االنتماءات الديانات واإلثنيات، وهي مساحة علمانية حرة للحوار البناء املناصر دون خوف حول 

حقوق املرأة اإلنسانية وحريتها واستقالليتها في العالم العربي.

مبادرة احملاميات املصريات

املصريات  باسم احملاميات  مبادرة طوعية تشكلت من مجموعه محاميات مصريات عام2004 

وخطوات المام حتى يناير2014 سجلت رسميا باسم مبادرة احملاميات املصريات. املبادرة عضو 

تنسيقيه العمل اجلماهيرى لنساء مصر وعضو نساء مع الثورة ومجموعة عمل مناهضة العنف 

ضد املرأة وتسعى املبادرة الى حتقيق العدالة للنساء وعملت على العديد من قضايا العنف ضد 

املراة من خالل وحدة الدعم القانونى وتسعى املبادرة الن تكون بيت خبرة قانونى لقضايا املراة 

املصرية.  
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إدارة النشر: كرمي الهيجي

رئيس التحرير: أنطوان برنارد

 املؤلفون والتنسيق: الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان ونظرة للدرسات النسوية ومؤسسة املرأة اجلديدة 

وانتفاضة املرأة في العالم العربي

تصميم النسخة العربية: وسام الدين أسامة

مت طباعة وتوزيع هذا التقرير باللغة اإلجنليزية والعربية.

مت إنتاج وتوزيع هذا التقرير بدعم من وزارة الشؤون اخلارجية النرويجية. تتحمل الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان 

وحدها املسؤولية عن محتوى التقرير. 

تقرير رقم 630أ.

 178منظمة حلقوق اإلنســان

الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان

متثل

قارات في 5

عن الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان

تتحرك الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان من أجل حماية ضحايا إنتهاكات حقوق اإلنسان ومنع 

تلك اإلنتهاكات ومالحقة مرتكبيها 

 حماية شاملة

تعمل الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان إلحترام جميع احلقوق املنصوص عليها في امليثاق العاملي 

حلقوق اإلنسان : احلقوق املدنية والسياسية باإلضافة إلى احلقوق اإلقتصادية واإلجتماعية 

والثقافية

 حركة عاملية

تأسست الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان في سنة 1922 وجتمع اليوم 155منظمة عضوة في 

أكثر من 100 دولة حول العالم, نقوم الفدرالية بتنسيقودعم أنشطتهم وتوصل صوتهم إلى 

املستوى الدولي 

 منظمة مستقلة

مثل جميع منظماتها العضوة ال تنتمي الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان إلى أي حزب سياسي أو 

ديانة معينة .وهي مستقلة عن كل احلكومات

http://www.fidh.org  : للحصول على معلومات عن املنظمات 178 األعضاء ميكن مراجعة املوقع اللكتروني
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