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تمهيد

تعتبـر جرائـم العنـف ضـد المرأة )نسـاء وفتيات( 

المسـتوى  علـى  االنتشـار  واسـعة  الظواهـر  إحـدى 

الوطنـي واإلقليمـي والعالمـي، بمـا اسـتدعى تكثيـف 

بالعمـل  واالهتمـام  األصعـدة  جميـع  علـى  الجهـود 

السـبل.  بكافـة  علـى مواجهتهـا 

بجوانبهـا  الجرائـم  هـذه  مـع  التعامـل  ويمـس 

المتنوعـة  الموضوعـات  مـن  العديـد  المختلفـة 

اللجـوء  عـن  فضـًا  فيشـمل  والمترابطـة،  المتداخلـة 

معالجـة  وجـوب  الجنائـي،  القانـون  أحـكام  إلـى 

بالديـن  االرتبـاط  ذات  المسـائل  مـن  العديـد 

الثقافـي  المسـتوى  وأيًضـا  والتقاليـد،  واألعـراف 

مجتمـع. كل  فـي  السـائد  والتعليمـي 
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ماهية جرائم العنف ضد المرأة
يخلـو القانـون المصـري بمختلـف فروعه مـن تعريف 
قانـون  المـرأة، حيـث ال يوجـد فـي  للعنـف ضـد  جامـع 
الخاصـة  الجنائيـة  القوانيـن  مـن  أي  فـي  أو  العقوبـات 
يحمـل  لفصـل خـاص  أو  معينـة  لجريمـة  تعريـف خـاص 

عنـوان العنـف ضـد المـرأة.

المواجهـة  وال يعنـي ذلـك - فـي ذاتـه- نكوصـا عـن 
صـور  كل  تظـل  إذ  مصـر  فـي  الظاهـرة  لتلـك  الجنائيـة 
قانـون  بنصـوص  مشـمولة  المـرأة  ضـد  العنـف  ممارسـة 
المصـري تحـت أوصـاف ومسـميات مختلفـة،  العقوبـات 

صراحـة. فيهـا  »العنـف«  مصطلـح  يـرد  أن  دون 

وفي صدد تحديد المفهوم المتعارف عليه دوليا للعنف 
الذي  المتحدة  الى تعريف األمم  المرأة يمكن اإلشارة  ضد 

ورد باإلعالن العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

أوردت األمـم المتحـدة في المادة األولـى من اإلعالن 
العالمـي بشـأن القضـاء علـى العنـف ضـد المـرأة الصـادر 
»أي  باعتبـاره  المـرأة  ضـد  للعنـف  تعريًفـا   ١٩٩٣ عـام 
فعـل عنيـف تدفـع إليـه عصبيـة الجنـس ويترتـب عليـه، 
أو يرجـح أن يترتـب عليـه، أذى أو معانـاة للمـرأة، سـواء 
بمـا  النفسـية  أو  الجنسـية  أو  الجسـمانية  الناحيـة  مـن 
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فـي ذلـك التهديـد بأفعـال مـن هـذا القبيل، أو القسـر أو 
الحرمـان التعسـفي مـن الحريـة، سـواء حـدث ذلـك فـي 

الحيـاة العامـة أو الخاصـة«.

وقبل التعرض لبعض الجرائم الهامة والتي تشكل إعتداء 
على المرأة في التشريع المصري وجب اإلشارة إلى الطبيعة 

الخاصة للضحايا في جرائم العنف ضد المرأة. 

جرائم  في  للضحية  الخاصة  الطبيعة 
العنف ضد المرأة

بظاهـرة  االهتمـام  فـي  الحاسـم  العنصـر  أن  رأينـا 
أي  مـن  حمايتهـا  فـي  الرغبـة  هـو  المـرأة  ضـد  العنـف 
انتهـاك لحقوقهـا يقـع عليهـا بسـبب »النـوع«، أي بسـبب 

إمـرأة.  كونهـا 

وحيـث أن تسـليط الضـوء علـى جرائـم العنـف التـي 
تقـع ضـد المـرأة أمـًرا الزًمـا وذلـك للحـد منهـا ومحاولـة 
نلقـي  أن  علينـا  لزاًمـا  كان  لـذا  نهائيًـا،  عليهـا  القضـاء 
المجرمـة  الحاليـة  المصريـة  التشـريعات  علـى  الضـوء 

المـرأة. ضـد  العنـف  ألفعـال 

الدولـة  وضعتهـا  التـي  األطـر  سـنعرض  يلـي  وفيمـا 
أشـكال  المـرأة مـن كل  لحمايـة  والقانـون  الدسـتور  فـي 

ضدهـا. والتمييـز  العنـف 



- ٦ -

أوًل: اإلطار الموضوعي واإلجرائي لحماية 
المرأة فى الدستور المصرى

 ٢٠١٤ عـام  فـي  الصـادر  المصـري  الدسـتور  اهتـم 
بظاهـرة العنـف ضـد المـرأة بشـكل خاص ومباشـر، وألول 
مـرة فـي تاريـخ الدسـاتير المصريـة، حيـن نص فـي مادته 
الحاديـة عشـر علـى أن »تلتـزم الدولـة بحمايـة المرأة ضد 
التوفيـق  المـرأة مـن  العنـف وتكفـل تمكيـن  كل أشـكال 
بيـن واجبـات األسـرة ومتطلبات العمـل، كما تلتـزم بتوفير 
المعيلـة  والمـرأة  والطفولـة  لألمومـة  والحمايـة  الرعايـة 
والمسـنة والنسـاء األشـد احتياجـاً «. وال شـك أن ذلـك من 
شـأنه أن يعطـي زخمـاً وقـوة دفـع ال يسـتهان بهـا لجهـود 

مكافحـة ظاهـرة العنـف ضـد المـرأة فـي مصـر. 

أن االهتمـام بالمـرأة فـي الدسـتور المصـري الحالـي لـم 
يقتصـر علـى هـذا النـص العام فـي وجـوب مكافحـة العنف 
ضدهـا، وإنمـا احتـوى الدسـتور علـى نصوص توفـر ضمانات 
كفتـاة  حقوقهـا  جميـع  المصريـة  للمـرأة  تكفـل  متعـددة 
وكزوجـة وكأم، فقـد وردت اإلشـارة لحقـوق المـرأة بـدءا من 
بـاب الدولـة وهـو أمـر يلفـت االنتبـاه إلـى التطـور الـذي 
يشـهده النظـام القانونـي المصـري فيمـا يتعلـق باالهتمـام 
بالمـرأة ودورهـا، ويلـي ذلـك نصـوص أخـرى تشـدد علـى 
تفاصيـل متعلقـة بحقوق المـرأة وتحديدا في بـاب مقومات 
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المجتمـع ممـا يؤكـد علـى، أن قضيـة ضمـان حقـوق المـرأة 
عنـه،  تنفصـل  أن  يمكـن  وال  ككل  المجتمـع  قضيـة  هـي 
فالمـرأة ليسـت فئـة مـن فئـات المجتمـع، ولكـن هي نصف 
المجتمـع وأسـاس األسـرة، وأخيرا يأتـي النص علـى مجموعة 
فـي  للمـرأة  الدسـتور  يكفلهـا  التـي  الحقـوق  مـن  متنوعـة 
علـى  بنـاء  العامـة،  والحريـات  بالحقـوق  المتعلـق  البـاب 
قاعـدة المواطنـة وعـدم التمييـز، وفيما يلي بيـان بأهم مواد 

الدسـتور التـي عنيـت بقضيـة المـرأة: 

المـادة السادسـة ونصت على أن »الجنسـية حق لمن   •
يولـد ألب مصـري أو ألم مصريـة واالعتـراف القانونـي 
بـه ومنحـه أوراقـا رسـمية تثبـت بياناتـًه الشـخصية، 
حـق يكفلـه وينظمه القانـون. ويحدد القانون شـروط 

الجنسية«.  اكتسـاب 

المـادة التاسـعة وتنص علـى التزام »الدولـة بتحقيق   •
تكافـؤ الفـرص بيـن جميـع المواطنيـن، دون تمييز«.

»تكفـل  أن  علـى  وتنـص  عشـر  الحاديـة  المـادة   •
الدولـة تحقيـق المسـاواة بيـن المـرأة والرجـل فـي 
واالقتصاديـة  والسياسـية  المدنيـة  الحقـوق  جميـع 
الدسـتور،  ألحـكام  وفقـا  والثقافيـة  واالجتماعيـة 
الكفيلـة  التدابيـر  اتخـاذ  علـى  الدولـة  وتعمـل 
بضمـان تمثيـل المـرأة تمثيـال مناسـبا فـى المجالس 
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كمـا  القانـون،  حـدده  الـذي  النحـو  علـى  النيابيـة، 
العامـة  الوظائـف  تولـي  فـى  حقهـا  للمـرأة  تكفـل 
ووظائـف اإلدارة العليـا فـى الدولـة والتعييـن فـى 
ضدهـا«. تمييـز  دون  القضائيـة،  والهيئـات  الجهـات 

المادة الثالثة والخمسـون وتنـص على أن »المواطنون   •
الحقـوق  فـي  القانـون سـواء، وهـم متسـاوون  لـدى 
والحريـات والواجبـات العامـة، ال تمييـز بينهم بسـبب 
الديـن، أو العقيـدة أو الجنس،]…[ أو ألى سـبب آخر، 
التمييـز والحـض علـى الكراهية جريمـة، يعاقب عليها 
القانـون، تلتـزم الدولة باتخـاذ التدابير الالزمـة للقضاء 
إنشـاء  القانـون  التمييـز، وينظـم  علـى كافـة أشـكال 

مفوضيـة مسـتقلة لهـذا الغرض«. 

ويـرد التـزام خـاص بحقوق الطفـل فى المـادة الثمانين 
مـن الدسـتور، والتـي تنـص علـى أن »تلتـزم الدولـة برعايـة 
الطفـل وحمايتـه من جميع أشـكال العنف واإلسـاءة وسـوء 
المعاملـة واالسـتغالل الجنسـي والتجـاري، لـكل طفل الحق 
السادسـة  للطفولـة حتـى  المبكـر فـي مركـز  التعليـم  فـي 
مـن عمـره، ويحظـر تشـغيل الطفل قبـل تجاوزه سـن إتمام 
التعليـم األساسـى، كمـا يحظـر تشـغيله فـى األعمـال التـى 
تعرضـه للخطـر، كمـا تلتـزم الدولـة بإنشـاء نظـام قضائـي 
يجـوز  وال  والشـهود،  عليهـم  المجنـي  باألطفـال  خـاص 
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للقانـون،  وفقـاً  إال  احتجـازه  أو   ً جنائيـا  الطفـل  مسـاءلة 
القانونيـة،  المسـاعدة  لـه  وتوفـر  فيـه،  المحـددة  وللمـدة 
ويكـون احتجـازه فـى أماكـن مناسـبة ومنفصلـة عـن أماكن 
احتجـاز البالغيـن، وتعمـل الدولـة علـى تحقيـق المصلحـة 
الفضلـى للطفـل فـى كافـة اإلجـراءات التـى تتخـذ حيالـه«.

 أمـا المـادة التاسـعة والثمانـون مـن الدسـتور فتحظر 
واالسـتغالل  والقهـر  واالسـترقاق  العبوديـة  صـور  »كل 
القسـري لإلنسـان، وتجـارة الجنـس، وغيرهـا مـن أشـكال 

القانـون كل ذلـك«. البشـر، ويجـرم  االتجـار فـى 

ثانًيا: اإلطار التشريعي الجنائي ألهم جرائم 
العنف ضد المرأة

جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها  •

نصـت المـادة ٢٦7 مـن قانـون العقوبـات علـى أنه )من 
واقـع أنثـى بغيـر رضاها يعاقـب باإلعدام أو السـجن المؤبد، 
ويعاقـب الفاعـل باإلعـدام إذا كانـت المجنـي عليهـا لم يبلغ 
سـنها ثمانـي عشـر سـنة ميالديـة كاملـة أو كان الفاعـل مـن 
أصـول المجنـي عليهـا أو مـن المتوليـن تربيتهـا أو مالحظتها 
أو ممـن لهـم سـلطة عليهـا أو كان خادمـا باألجـر عندهـا أو 

عنـد مـن تقـدم ذكرهـم أو تعـدد الفاعلـون للجريمة(.
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علـى  تقـوم  رضاهـا  بغيـر  أنثـى  مواقعـة  جريمـة  أن 
شـرعية  غيـر  مواقعـة  أنثـى  مواقعـة  وهـي،  ثـالث  أركان 
األنثـى  رضـاء  وإنعـدام  للجريمـة،  المـادي  الركـن  وهـو 
)وهـو ركـن مفتـرض(، والقصـد الجنائي وهـو اتجاه إرادة 

الجريمـة. إرتـكاب  إلـى  الجانـي 

جريمة هتك العرض بالقوة  •

أن  علـى  العقوبـات  قانـون  مـن   ٢٦8 المـادة  تنـص 
)كل مـن هتـك عـرض إنسـان بالقـوة أو التهديد أو شـرع 
عمـر  كان  وإذا  المشـدد،  بالسـجن  يعاقـب  ذلـك  فـي 
ثمانيـة  يبلـغ  لـم  المذكـورة  الجريمـة  عليـه  وقعـت  مـن 
مرتكبيهـا  أحـد  أو  مرتكبهـا  كان  أو  كاملـة  سـنة  عشـرة 
ممـن نـص عليهـم فـي الفقـرة الثانيـة من المـادة )٢٦7( 
عـن  تقـل  ال  مـدة  المشـدد  السـجن  العقوبـة  تكـون 
سـبع سـنوات وإذا إجتمـع هـذان الشـرطان معـا يحكـم 

المؤبـد(.  بالسـجن 

تقـوم علـى  بالقـوة  إنسـان  أمـا جريمـة هتـك عـرض 
يسـتطيل  بالحيـاء  مخـل  فاضـح  فعـل  وهـي  ثـالث  أركان 
إلـى المجنـي عليـه وهـو الركـن المـادي للجريمـة وركـن 

الجنائـي. والقصـد  والتهديـد  القـوة 
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جريمة هتك العرض بغير قوة  •

أن  العقوبـات علـى  قانـون  مـن   ٢٦٩ المـادة  تنـص 
)كل مـن هتـك عـرض صبـي أو صبيـة لـم يبلـغ سـن كال 
تهديـد  أو  قـوة  بغيـر  كاملـة  سـنة  عشـر  ثمانـي  منهمـا 
يعاقـب بالسـجن و إذا كان سـنة لـم يبلـغ إثنـى عشـر 
سـنة ميالديـة كاملـة أو كان مـن وقعـت منـه الجريمـة 
المـادة  مـن  الثانيـة  الفقـرة  فـي  عليهـم  نـص  ممـن 
تقـل  ال  مـدة  المشـدد  السـجن  العقوبـة  تكـون   ٢٦7

عـن سـبع سـنوات(.

تقـوم  قـوة  بغيـر  إنسـان  عـرض  هتـك  جريمـة  أمـا 
بالحيـاء  مخـل  فاضـح  فعـل  وهـي  ثـالث  أركان  علـى 
المـادي  الركـن  وهـو  عليـه  المجنـي  إلـى  يسـتطيل 
للجريمـة والقصـد الجنائـي وركـن ثالـث هـو عمـر مـن 

الجريمـة. عليـه  وقعـت 

جريمة الفعل الفاضح غير العلني  •

أن  علـى  العقوبـات  قانـون  مـن   ٢78 المـادة  تنـص 
)كل مـن فعـل عالنيـة فعـاًل فاضًحـا مخـاًل بالحيـاء يعاقب 
تتجـاوز  ال  غرامـة  أو  سـنة  علـى  تزيـد  ال  مـدة  بالحبـس 

جنيًهـا(. ثالثمائـة 
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كمـا تنـص المـادة ٢7٩ من قانـون العقوبـات على أن 
إمـرأة  مـع  إرتكـب  مـن  كل  السـابقة  بالعقوبـة  )يعاقـب 

أمـًرا مخـاًل بالحيـاء ولـو فـي غيـر عالنيـة(.

شرح الجريمة وأركانها   •

فـي  خاصـة  بحمايـة  المـرأة  المشـرع  خـص  وقـد 
المـادة ٢7٩ حيـث أنـه في المـادة ٢78 اشـترط أن يكون 
األمـر  كان  إذا  ذلـك  يشـترط  ولـم  علنـي  المخـل  الفعـل 
مخـل قـد حـدث مـع المـرأة فتقـع الجريمـة وإن كانـت 

فـي غيـر عالنيـة.

بالحيـاء  مخـل  فعـل  بوقـوع  الجريمـة  هـذه  وتقـوم 
يقـع علـى المـرأة بصـورة مباشـرة ويرتكـب فـي حضورها 

عالنيـة. بغيـر 

جريمتي التعرض والتحرش  •

المادة 306 مكرر)أ(

يعاقـب بالحبـس مـدة ال تقل عن سـتة أشـهر وبغرامة 
ال تقـل عـن ثالثـة أالف جنيـه وال تزيـد على خمسـة أالف 
جنيـه او بإحـدى هاتيـن العقوبتيـن كل مـن تعـرض للغير 
أو  أمـور  بإتيـان  مطـروق  أو  خـاص  أو  عـام  مـكان  فـي 
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إيحـاءات أو تلميحـات جنسـية أو إياحيـة سـواء باإلشـارة 
أو بالقـول أو بالفعـل بـأي وسـيلة بمـا فـى ذلـك وسـائل 

االتصـاالت السـلكية أو الالسـلكية.

وتكـون العقوبـة الحبس مـدة ال تقل عن سـنة وبغرامة 
ال تقـل عـن خمسـة أالف جنيـه وال تزيـد علـى عشـرة أالف 
جنيـه أو بإحـدى هاتيـن العقوبتيـن اذا تكـرر الفعـل مـن 

الجانـي مـن خـالل المالحقـة والتتبـع للمجنـي عليه.

 وفـى حالـة العـود تضاعـف عقوبتنا الحبـس والغرامة 
فـي حديهما األدنـى وأقصى.

مادة 306 مكررا )ب(

المنصـوص  الجريمـة  ارتكبـت  اذا  يعـد تحرشـاً جنسـيًا 
عليهـا فـي المـادة ٣٠٦ مكـرراً )أ( مـن هـذا القانـون بقصد 
ذات  منفعـة  علـى  عليـه  المجنـي  مـن  الجانـي  حصـول 
طبيعـة جنسـية ويعاقـب الجانـي بالحبـس مـدة ال تقل عن 
سـنة وبغرامـة ال تقـل عـن عشـرة أالف جنيـه وال تزيد على 

عشـرين ألـف جنيـه أو باحـدى هاتيـن العقوبتيـن.

فـإذا كان الجانـي ممـن نـص عليهـم فـي الفقـرة الثانية 
مـن المـادة )٢٦7( مـن هـذا القانـون أو كانـت لـه سـلطة 
وظيفيـة أو أسـرية أو دراسـية علـى المجنـي عليـه أو مارس 
عليـه  بممارسـته  الظـروف  لـه  تسـمح  ضغـط  أي  عليـه 
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أو أرتكـب الجريمة من شـخصين فأكثـر أو كان أحدهم على 
األقـل يحمـل سـالحا تكـون العقوبـة الحبس مـدة ال تقل عن 
سـنتين وال تجاوز خمس سـنين والغرامة ال تقل عن عشـرين 

ألـف جنيـه وال تزيـد علـى خمسـين ألـف جنيه.

في المادة ٣٠٦ مكرر أ نص المشرع على أفعال واضحة 
الجريمة  تقوم  عليه  المجني  على  تقع  حينما  ومحددة 
تقوم  األفعال  تلك  من  خاص  قصد  أو  باعث  توافر  دونما 
جريمة التعرض ألنثى، إال أن المشرع في المادة ٣٠٦ مكرر 
ب حدد أن األفعال التي ترتكب وفق نص المادة ٣٠٦ مكرر 
بها  تقوم  منفعة جنسية  الحصول على  منها  الغرض  وكان  أ 
جريمة التحرش وإشترط المشرع قصدا خاصا لها وهو إتيان 

تلك األفعال بقصد الحصول على منفعة جنسية.

جريمة التنمر  •

مادة 309 مكرر ب من قانون العقوبات 

»يعد تنمرًا كل قول أو اسـتعراض قوة أو سـيطرة للجاني 
أو اسـتغالل ضعـف للمجنـي عليـه أو لحالـة يعتقـد الجانـي 
أنهـا تسـئ للمجنـي عليـه كالجنـس أو العـرق أو الديـن أو 
األوصـاف البدنيـة أو الحالـة الصحية أو العقلية أو المسـتوى 
االجتماعـي بقصـد تخويفـه أو وضعـه موضـع السـخرية أو 

الحـط مـن شـأنه أو إقصائـه مـن محيطـه االجتماعي.
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ومـع عـدم اإلخـالل بـأي عقوبة أشـد منصـوص عليها في 
أي قانـون آخـر، يعاقـب المتنمـر بالحبـس مـدة ال تقـل عـن 
سـتة أشـهر وبغرامـة ال تقـل عن عشـرة آالف جنيـه وال تزيد 

علـى ثالثيـن ألف جنيـه، أو بإحـدى هاتيـن العقوبتين.

سـنة  عـن  تقـل  ال  مـدة  الحبـس  العقوبـة  وتكـون 
وبغرامـة ال تقـل عـن عشـرين ألـف جنيـه وال تزيـد علـى 
إذا  العقوبتيـن،  هاتيـن  بإحـدى  أو  جنيـه،  ألـف  مائـة 
وقعـت الجريمـة مـن شـخصين أو أكثـر، أو كان الجانـي 
أو  تربيتـه  المتوليـن  مـن  أو  عليـه  المجنـي  أصـول  مـن 
مالحظتـه أو ممـن لهـم سـلطة عليـه أو كان مسـلًما إليـه 
كان  أو  قضائـي  حكـم  بموجـب  أو  القانـون  بمقتضـى 
الظرفـان يضاعـف  اجتمـع  إذا  أمـا  الجانـي،  لـدى  خادًمـا 
تضاعـف  العـود،  حالـة  وفـي  للعقوبـة،  األدنـى  الحـد 

واألقصـى«. األدنـى  حديهـا  فـي  العقوبـة 

بتاريـخ  مسـتحدث  نـص  وهـو  التنمـر  تجريـم  ويعـد 
كل  هـو  بأنـه  التنمـر  المشـرع  فيـه  وعـرف   ،٢٠٢٠/٩/5
قـول أو إسـتعراض قـوة إلـى آخر األفعـال الـواردة بالمادة 
يصـدر مـن الجانـي تجـاه المجنـي عليـه بغـرض تخويفـه 
أو وضعـه موضـع السـخرية أو الحـط من شـأنه أو إقصائه 
مـن محيطـه االجتماعـي مسـتغاًل فـي ذلـك مـا يعتقـد أنه 
قـد يسـيء إليـه كجنـس الشـخص أو حالتـه العقليـة مثـاًل.
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جريمة الخطف   •

تنص المادة ٢٩٠ من قانون العقوبات على أن )كل من 
المشدد  بالسجن  يعاقب  اإلكراه شخًصا،  أو  بالتحيل  خطف 
مصحوبًا  الخطف  كان  فإذا  سنين،  عشر  عن  تقل  ال  مدة 
بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة ال تقل عن 
كان  إذا  أما  على عشرين سنة.  تزيد  وال  خمس عشرة سنة 

المخطوف طفاًل أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.

إذا  باإلعـدام  الخطـف  جنايـة  فاعـل  علـى  ويحكـم 
اقترنـت بهـا جنايـة مواقعـة المخطـوف أو هتـك عرضـه(.

بإستعمال  ويكون  والخداع  الغش  هو  فالتحيل:   •
إحتيالية. طرق 

إرادة  سـلب  شـأنها  مـن  وسـيلة  كل  هـو  واإلكـراه:   •
عليـه. المجنـي 

إنتـزاع  األول:  عنصريـن  علـى  الجريمـة  تلـك  وتقـوم 
المجنـي عليـه مـن المـكان المتواجـد فيـه والثانـي: نقلـه 

إلـى محـل آخـر وإحتجـازه فيـه إلخفائـه.

ونـص المشـرع علـى ظـرف مشـدد لتلـك الجريمة في 
حـال كان المجنـي عليـه طفـال أو أنثـى، ووصـل بالعقوبـة 
عليـه  المجنـي  علـى  الجانـي  إعتـداء  حالـة  فـي  لإلعـدام 

بالمواقعـة أو هتـك العـرض.
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جريمة إسقاط المرأة الحبلى »اإلجهاض«  •

مادة رقم 260 قانون العقوبات

)كل مـن أسـقط عمـداً إمـرأة حبلـى بضـرب أو نحـوه 
مـن أنـواع اإليـذاء يعاقـب بالسـجن المشـدد(.

مادة 261 قانون العقوبات

)كل مــن أســقط عمــًدا إمــرأة حبلــى، بإعطائهــا 
ــك، أو  ــى ذل ــة إل ــائل مؤدي ــتعمال وس ــة، أو باس أدوي
يعاقــب  ال،  أو  برضائهــا  كان  ســواء  عليهــا،  بداللتهــا 

. لحبــس( با

مادة 263 قانون العقوبات

أو  صيدليًـا  أو  جراًحـا  أو  طبيبًـا  المسـقط  كان  )إذا 
المشـدد( بالسـجن  عليـه  يحكـم  قابلـة 

جريمة اإلعتداء على الحقوق والحريات الشخصية   •

تجـاوز  ال  مـدة  بالحبـس  يعاقـب   ٣75 رقـم  مـادة 
مـن  كل  جنيـه  مائـة  علـى  تزيـد  ال  وبغرامـة  سـنتين 
أو  التهديـد  أو  اإلرهـاب  أو  العنـف  أو  القـوة  اسـتعمل 
فـي  الشـروع  أو  االعتـداء  فـي  مشـروعة  غيـر  تدابيـر 

اآلتيـة: الحقـوق  مـن  حـق  علـى  االعتـداء 
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حق الغيـر في العمل. )أوال( 

عـن  يمتنـع  أو  يسـتخدم  أن  فـي  الغيـر  حـق  )ثانيـا( 
شـخص. أي  اسـتخدام 

حـق الغيـر فـي أن يشـترك فـي جمعيـة مـن  )ثالثـا( 
ت. لجمعيـا ا

ويطبـق حكـم هـذه المـادة ولـو اسـتعملت القـوة أو 
العنـف أو اإلرهـاب أو التدابيـر غيـر المشـروعة مـع زوج 

الشـخص المقصـود أو مـع أوالده.

اآلتيـة  األفعـال  المشـروعة  غيـر  التدابيـر  مـن  وتعـد 
األخـص: علـى 

مسـتمرة  بطريقـة  المقصـود  الشـخص  تتبـع  )أوالً( 
موقـف  الوقـوف  أو  ورواحـه  غـدوه  فـي 
مـن  بالقـرب  أو  منزلـه  مـن  بالقـرب  التهديـد 

فيـه. يشـتغل  أو  يقطنـه  آخـر  مـكان  أي 

أو  أدواتـه  بإخفـاء  عملـه  مزاولـة  مـن  منعـه  )ثانيـاً( 
أو  يسـتعمله  ممـا  آخـر  أي شـيء  أو  مالبسـه 

أخـرى. طريقـة  بأيـة 

مـن  كل  ذكرهـا  السـالف  العقوبـة  بنفـس  ويعاقـب 
مـن  جريمـة  ارتـكاب  علـى  طريقـة  بأيـة  الغيـر  يحـرض 

المـادة. هـذه  فـي  عليهـا  المنصـوص  الجرائـم 
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جريمة الحرمان من الميراث  •

أورد المشـرع تعديـاًل علـى قانـون المواريـث بإضافـة 
 ٢٠١7 لسـنة   ٢١٩ بالقانـون   ٤٩ برقـم  جديـدة  مـادة 

الميـراث مـن  الحرمـان  بتجريـم 

عليهـا  ينـص  أشـد  عقوبـة  بأيـة  اإلخـالل  عـدم  )مـع 
أي قانـون آخـر، يعاقـب بالحبـس مـدة ال تقـل عن سـتة 
وال  جنيـه  ألـف  عشـرين  عـن  تقـل  ال  وبغرامـة  أشـهر 
تجـاوز مائـة ألـف جنيـه، أو بإحـدى هاتيـن العقوبتيـن، 
نصيبـه  الورثـة  أحـد  تسـليم  عـن  عمـًدا  امتنـع  مـن  كل 
نصيبًـا  يؤكـد  سـنًدا  حجـب  أو  الميـراث،  مـن  الشـرعي 
السـند حـال طلبـه  امتنـع عـن تسـليم ذلـك  أو  لـوارث، 
فـي  العقوبـة  وتكـون  الشـرعيين،  الورثـة  مـن  أي  مـن 
سـنة،  عـن  مدتـه  تقـل  ال  الـذي  الحبـس  العـود  حالـة 
فـي  عليهـا  المنصـوص  الجرائـم  فـي  الصلـح  ويجـوز 
الدعـوى ولـو  المـادة فـي أي حالـة تكـون عليهـا  هـذه 
عليـه  المجنـي  مـن  ولـكل  باتًـا،  الحكـم  صيـرورة  بعـد 
أو وكيلـه الخـاص، ولورثتـه أو وكيلهـم الخـاص، وكذلـك 
إثبـات  الخـاص،  وكيلهمـا  أو  عليـه  المحكـوم  أو  للمتهـم 
المحكمـة  أو  النيابـة  أمـام  الجرائـم  هـذه  فـي  الصلـح 
انقضـاء  الصلـح  علـى  ويترتـب  األحـوال.  بحسـب 
الجنائيـة ولـو كانـت مرفوعـة بطريـق االدعـاء  الدعـوى 
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العقوبـة  تنفيـذ  بوقـف  العامـة  النيابـة  وتأمـر  المباشـر، 
أثـر  للصلـح  يكـون  وال  تنفيذهـا،  أثنـاء  الصلـح  تـم  إذا 

الجريمـة(. مـن  المضـرور  حقـوق  علـى 

جريمة ختان اإلناث  •

اإلنتهـاكات  أسـوأ  مـن  واحـدة  اإلنـاث  ختـان  يعتبـر 
التـي تمـس المـرأة، مـن الناحيتيـن النفسـية والجسـدية، 
بـل يصـل ذلـك اإلنتهاك الى حقـوق الرجل »الـزوج« أيضا 
فـي أن ينعـم مـع شـريكة حياتـه بحيـاة زوجيـة سـليمة 
تعـد  لـذا  بالسـلب،  والمجتمـع  األسـرة  علـى  وينعكـس 
مناهضـة ختـان اإلنـاث أحـد أهـم اإللتزامـات الدسـتورية 
الجريمـة  تلـك  عـن  للتحـدث  ونفـرد  للدولـة،  والقانونيـة 
مسـاحة أكبـر عـن باقـي الجرائـم نظـرا لمـا أوردنـاه مـن 

أهميـة خاصـة للتصـدي لهـا. 

تكـن  لـم  اإلنـاث  ختـان  مـن  الجنائيـة  الحمايـة  أن 
موجـودة قبـل عـام ٢٠٠8 حتـى صـدور قانون ١٢٦ لسـنة 
٢٠٠8 بإضافـة المـادة ٢٤٢ مكـرر مـن قانـون العقوبـات 
والتـي نصـت علـى عقوبـة الحبـس لـكل مـن قـام بإجـراء 
تجـاوز  وال  أشـهر  ثالثـة  عـن  تقـل  ال  مـدة  إلنثـى  ختـان 
تجـاوز  وال  جنيهـا  ألـف  عـن  تقـل  ال  بغرامـة  أو  سـنتين 
تلـك  أن  إرتـأى  المشـرع  أن  إال  جنيهـا،  االف  خمسـة 
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العقوبـة ال تتناسـب مـع حجـم الجـرم المرتكـب فأجـرى 
مـن  مكـرر   ٢٤٢ المـادة  علـى   ٢٠١٦ عـام  فـي  تعديـال 
 ٢٤٢ برقـم  جديـدة  مـادة  وإسـتحدث  العقوبـات  قانـون 
يلـي  وفيمـا   ،٢٠١٦ لسـنة   78 بالقانـون  وذلـك  أ  مكـرر 

المادتيـن. هاتيـن  نـص  نسـتعرض 

مراعـاة  »مـع  العقوبـات  قانـون  مكـرر   ٢٤٢ المـادة 
٦١ مـن قانـون العقوبـات، ودون اإلخـالل  حكـم المـادة 
يعاقـب  آخـر،  قانـون  عليهـا  ينـص  أشـد  عقوبـة  بـأي 
بالسـجن مـدة ال تقـل عـن خمـس سـنوات وال تزيـد عـن 
ا  أيًـّ أزال  بـأن  ألنثـى  بختـان  قـام  مـن  كل  سـنوات  سـبع 
مـن األعضـاء التناسـلية الخارجيـة بشـكل جزئـي أو تام أو 
ألحـق إصابـات بتلـك األعضـاء دون مبـرر طبـي، وتكـون 
العقوبـة السـجن المشـدد إذا نشـأ عـن هذا الفعـل عاهة 

المـوت«. إلـى  الفعـل  أفضـى ذلـك  إذا  أو  مسـتديمة، 

»يعاقـب  العقوبـات  قانـون  )أ(  مكـرر   ٢٤٢ المـادة 
بالحبـس مـدة ال تقـل عـن سـنة وال تجـاوز ثـالث سـنوات 
كل مـن طلـب ختـان أنثـى وتـم ختانهـا بنـاء علـى طلبـه 
علـى النحـو المنصـوص عليـه فـي المـادة ٢٤٢ مكـرر مـن 

هـذا القانـون«. 

وقـد ترتب على التعديـالت الجديدة االتى:
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الـي  الغرامـة  او  الحبـس  مـن  العقوبـة  تشـديد   -١
جنحـة(. مـن  بـدال  جنايـة  جعلهـا  )أى  السـجن 

أصبـح إنقضـاء الدعـوى الجنائية فيها بعد مرور عشـر   -٢
سـنوات بـدال مـن ثالث سـنوات فـي مـواد الجنح.

أصبحـت مـن الجرائـم التـى يعاقب على الشـروع   -٣
فيهـا اذا وقفـت عنـد حـد الشـروع ولـم تكتمـل.

ال يجـوز التصالح فيها.  -٤

اضافة ظرفين مشـددين للجريمة )العاهة المستديمة   -5
او وفـاة المجنى عليها(.

انثـي وتـم ختانهـا  معاقبـة كل مـن طلـب ختـان   -٦
القانـون. فـي  مـرة  الول  ذلـك  علـي  بنـاء 

وفي مجال إستعراض تلك الجريمة بركنيها المادي والمعنوي 
القيام  على  يقوم  اإلناث  ختان  لجريمة  المادى  الركن  أن  نجد 
بأي عمل جراحي يتضمن أي قطع أو إزالة فى الجهاز التناسلي 
بأعضائها  إلحاق  أو  تام  أو  جزئي  بشكل  سواء  لألنثى  الخارجي 
الختان  التناسلية إصابات »دون مبرر طبي« وبالتالي فإن فعل 
هو قطع جزء ولو صغير من العضو األنثوي وتقوم الجريمة حتى 
ولو لم تخلف عاهة أو لم تترك أية أثار ضارة فبمجرد التدخل 
هذاالقطع،  ضآلة  كانت  مهما  الجريمة  تقوم  بالقطع  الجراحي 

وسواء تم ذلك من قبل األطباء أو من غيرهم. 
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وفـي مجـال الحديـث عـن الركـن المعنـوي فجريمـة 
ويتحقـق  العمديـة  الجرائـم  مـن  هـي  اإلنـاث  ختـان 
واإلرادة«  »العلـم  بتحقـق عنصريـة  لهـا  المعنـوي  الركـن 
فحينمـا يتحقـق العلـم لـدى مرتكـب الجريمـة بـأن الفعل 
المرتكـب هـو قطـع جزئـي أو كلـي مـن العضـو األنثـوي 
الركـن  ويتوافـر  بهـا  فيتحقـق  لذلـك  إرادتـه  وأتجهـت 
بالركـن  يتعلـق  »فيمـا  المشـرع  يشـترط  ولـم  المـادي، 
المعنـوي« توافـر قصـد جنائـي خـاص، وعلـى ذلـك يكفي 
لقيامهـا توافـر القصـد الجنائـي العـام فحسـب بعنصريـه 

واإلرادة. العلـم 

 ويالحـظ أن المشـرع قـد أوجـب عنـد إعمـال حكـم 
مـن   ٦١ المـادة  عليـه  تنـص  مـا  مراعـاة  المـادة  هـذه 
قانـون العقوبـات والخاصـة بحالـة الضـرورة والتـي تنـص 
ألجأتـه  جريمـة  ارتكـب  مـن  علـى  عقـاب  »ال  أنـه  علـى 
مـن خطـر  غيـره  أو  نفسـه  وقايـة  ارتكابهـا ضـرورة  إلـى 
بغيـره  أو  بـه  الوقـوع  وشـك  علـى  النفـس  علـى  جسـيم 
ولـم يكـن إلرادتـه دخـل فـي حلولـه وال فـي قدرتـه منعه 
حالـة  هنـاك  كانـت  إذا  ذلـك  وعلـى  أخـرى«،  بطريقـة 
عليهـا  المجنـي  نفـس  علـى  تمثـل خطـر جسـيم  ضـرورة 
بهـا وليـس إلرادتهـا دخـل  الوقـوع  أو علـى وشـك  حـال 
بـه كاألمـراض والحـوادث وغيرهـا مـن المبـررات الطبيـة 
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الجريمـة  تتوافـر  فـال  المختصـون،  األطبـاء  يقدرهـا  التـي 
أو  إزالتـه  الـذي تمـت  الجـزء  إذا كان  الحالـة  فـي هـذه 

إلحـاق اإلصابـات بـه الزمـا لتوقـي هـذا الخطـر. 

ظـرف  علـى  نـص  قـد  المشـرع  أن  بالذكـر  وجديـر 
حيـث  مراعاتـه،  يجـب  اإلنـاث  ختـان  لجريمـة  مشـدد 
ختـان  أفضـى  إذا  المشـدد  السـجن  هـي  العقوبـة  جعـل 
المجنـي عليهـا إلـى وفاتهـا أو حـدوث عاهـة مسـتديمة. 

الزواج المبكر  •

هـو إتمـام عقـد الـزواج ولكـن في »سـن مبكـرة »عن 
السـن التـي حددهـا القانـون للزواج .

المبكـر بمعنـاه  الـزواج  إلـى تعريـف  التطـرق  وقبـل 
القانونـي يجـب الحديـث أوال عـن الـزواج المبكـر لمـاذا 
للـزواج  المعتبـرة  القانونيـة  السـن  وماهـي  مبكـرا  يعـد 
الدسـتوري والقانونـي لتحديـد  وذلـك بإسـتعراض االطـار 

سـن الطفـل.

الدستور المصري المادة 80

مـن  عشـرة  الثامنـة  يبلـغ  لـم  مـن  كل  طفـالً  »يُعـد 
ثبوتيـة،  وأوراق  اسـم  فـي  الحـق  طفـل  ولـكل  عمـره، 
أو  وأسـرية  صحيـة  ورعايـة  مجانـى،  إجبـاري  وتطعيـم 
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دينيـة،  وتربيـة  آمـن،  ومـأوى  أساسـية،  وتغذيـة  بديلـة، 
برعايـة  الدولـة  وتلتـزم  ومعرفيـة.  وجدانيـة  وتنميـة 
واإلسـاءة  العنـف  أشـكال  جميـع  مـن  وحمايتـه  الطفـل 
والتجـارى......« الجنسـى  واالسـتغالل  المعاملـة  وسـوء 

وحيـث نصـت الفقـرة األولـى مـن المـادة الثانيـة مـن 
 ١٢٦ بالقانـون  والمعـدل   ١٩٩٦ لسـنة   ١٢ رقـم  القانـون 
لسـنة ٢٠٠8 بشـأن الطفـل علـى أنـه »يقصـد بالطفـل فـى 
القانـون كل  الرعايـة والمنصـوص عليهـا فـى هـذا  مجـال 
مـن لـم تتجاوز سـنه الثمانى عشـرة سـنة ميالديـة كاملة«.

كمـا نصـت المـادة الخامسـة فـى فقرتهـا األولـى مـن 
١٩٩٤ بشـأن األحـوال المدنيـة  ١٤٣ لسـنة  القانـون رقـم 
يجـوز  »أال   ٢٠٠8 لسـنة   ١٢٦ رقـم  بالقانـون  والمعـدل 
توثيـق عقـد زواج لمـن لـم يبلـغ مـن الجنسـين ١8 سـنة 

ميالديـة«.

كمـا نصـت المـادة ٢٢7 مـن قانـون العقوبـات )يعاقب 
بالحبـس مـدة ال تتجـاوز سـنتين أو بغرامـة ال تزيـد علـي 
المختصـة  السـلطة  أمـام  أبـدي  مـن  كل  جنيـه  ثالثمائـة 
بقصـد إثبـات بلـوغ أحـد الزوجيـن السـن المحـددة قانونـا 
لضبـط عقـد الـزواج أقـواال يعلـم أنهـا غير صحيحـة أو حرر 
أو قـدم لهـا أوراقـا كذلـك متـى ضبـط عقـد الـزواج علـى 

أسـاس هـذه األقـوال أو األوراق. 
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ويعاقـب بالحبـس أو بغرامة ال تزيد علـي 5٠٠ جنيه كل 
شـخص خولـه القانـون سـلطة ضبـط عقـد الزواج وهـو يعلم 

أن أحـد طرفيـه لـم يبلغ السـن المحددة فـي القانون(.

من ذلك يتضح أن األفعال المجرمة في التشريع المصري 
بإقرار  وذلك  الطفل  سن  إثبات  عن  بالمسئول  تتعلق   : أوال 
أو تقديم أوراقا أمام السلطات المختصة تتعلق بس الطفل 
وثانيا : تتعلق بالشخص المسئول عن التوثيق وذلك بأن ضبط 

عقد الزواج لمن هو أقل من السن القانوني للزواج.

زواج الصفقة كأحد صور اإلتجار بالبشر  •

مـا يطلـق عليـه زواج الصفقـة هـو الزيجـات التي تتم 
لفتـرة مؤقتـة مـن قبـل بعـض المقتدريـن بالنسـاء وعـادة 
والتـي  للمـال  أسـرتها  لحاجـة  إسـتغالال  أطفـاال  يكـن  مـا 

تقـوم بمـا يشـبه عمليـة البيـع لتلـك الضحيـة.

جريمـة  الصفقـة«  »زواج  عليـه  يطلـق  مـا  يعـد  هـل 
المصـري القانـون  فـي 

 ٢٠١٠ لسـنة   ٦٤ القانـون  مـن  الثانيـة  المـادة  تنـص 
أن:  علـى  البشـر  فـي  باإلتجـار  الخـاص 

)يُعـد مرتكبـاً لجريمـة االتجـار بالبشـر كل مـن يتعامـل 
بأيـة صـورة في شـخص طبيعـى بما في ذلك البيـع أو العرض 
للبيـع أو الشـراء أو الوعـد بهمـا أو االسـتخدام أو النقـل أو 
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التسـليم أو اإليـواء أو االسـتقبال أو التسـلم سـواء فـي داخل 
إذا تـم ذلـك بواسـطة  الوطنيـة –  البـالد أو عبـر حدودهـا 
بواسـطة  أو  بهمـا،  التهديـد  أو  العنـف  أو  القـوة  اسـتعمال 
االختطـاف أو االحتيـال أو الخـداع، أو اسـتغالل السـلطة، أو 
أو  بإعطـاء  الوعـد  أو  الحاجـة،  أو  الضعـف  اسـتغالل حالـة 
تلقـى مبالـغ ماليـة أو مزايـا مقابـل الحصـول علـي موافقـة 
شـخص علـي االتجـار بشـخص آخر له سـيطرة عليـه – وذلك 
كلـه – إذا كان التعامـل بقصـد االسـتغالل أيـا كانـت صـورة 
بمـا فـي ذلـك االسـتغالل فـي أعمـال الدعارة وسـائر أشـكال 
وفـي  ذلـك  فـي  األطفـال  واسـتغالل  الجنسـي،  االسـتغالل 
المـواد اإلباحيـة أو السـخرة أو الخدمـة قسـراً، أو االسـترقاق 
أو الممارسـات الشـبيهة بالـرق أو االسـتعباد، أو التسـول، أو 

اسـتئصال األعضـاء أو األنسـجة البشـرية، أو جـزء منهـا(.

أركان  ثالثـة  بإجتمـاع  بالبشـر  االتجـار  تقـوم جريمـة 
أساسـية وهـي:

مـن  شـكل  بـأي  اإلنسـان  مـع  التعامـل  الفعـل:   •
)........ اإليـواء  أو  الشـراء  أو  )البيـع  األشـكال 

إجراميـة  أسـاليب  أو  أسـلوب  إسـتخدام  الوسـيلة:   •
أو  القسـر  أو  التهديـد  أو  العنـف  أو  الخـداع  مثـل 

الحاجـة. أو  الضعـف  حالـة  أواسـتغالل  اإلجبـار 

الغرض: اإلسـتغالل سـواء المادي أو المعنوي.   •
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صور  من  صورة  األطفال  زواج  حاالت  بعض  وتعتبر 
يقوم  عندما  وذلك   . البشر  في  واالتجار  الجنسي  االستغالل 
ولى أمر الطفلة بتسليمها لشخص إلقامة عالقة جنسية لمدة 
»زواج  عليه  يطلق  ما  المال  من  مبلغ  ربح  بغرض  محددة 
الصفقة«، ويعتبر هذا نوعاً من االتجار في البشر تحت غطاء 
الزواج وهذا النوع من الزواج يشكل جريمة بحسب قانون 

مكافحة االتجار في البشر رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠.

حماية المرأة من الجرائم اإللكترونية   •

قانون تقنية المعلومات
)القانون رقم 175 لسنة 2018(

العالم  التي شهدها  والطفرة  المعلوماتية  الثورة  في ظل 
في طرق التواصل عن طريق اإلنترنت، كان لذلك جانب سلبي 
وهو إستغالل تلك الطفرة في أعمال مخالفة للقانون ومخالفة 
لحماية  تدخل  المصري  للمشرع  وكان  والتقاليد،  لألعراف 

المجتمع المصري ال سيما المرأة من تلك الجوانب السلبية.

ففـي عـام ٢٠١8 صـدر قانـون تقنيـة المعلومـات والذي 
مـن خاللـه تسـتطيع الدولـة مواكبـة ذلـك التطـور لحمايـة 
المجتمـع مـن كل صور اإلضرار التي مـن الممكن أن تحدث.

التشـريعات علـى  المـواد فـي ذلـك  ونسـتعرض بعـض 
التالـي: النحـو 
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مادة رقم 24
والحسابات  المواقع  باصطناع  المتعلقة  الجرائم 

الخاصة والبريد اإللكتروني

ال  وبغرامة  أشهر،  ثالثة  عن  تقل  ال  مدة  بالحبس  »يعاقب 
تقل عن عشرة آالف جنيه وال تجاوز ثالثين ألف جنيه أو بإحدى 
أو  إلكترونيًا أو موقعا  بريًدا  العقوبتين، كل من اصطنع  هاتين 

حسابًا خاًصا ونسبه زوًرا إلى شخص طبيعي أو إعتباري«. 

الخاص  الحساب  أو  الموقع  أو  البريد  الجاني  استخدم  فإذا 
المصطنع في أمر يسئ إلى ما نسب إليه، تكون العقوبة الحبس 
الذي ال تقل مدته عن سنة، والغرامة التي ال تقل عن خمسين ألف 

جنيه وال تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا وقعـت الجريمـة علـى أحـد األشـخاص االعتباريـة 
العامـة، فتكـون العقوبـة السـجن، والغرامـة التـي ال تقل عن 

مائـة ألـف جنيـه، وال تزيـد علـى ثالثمائـة ألـف جنيـه«.

مادة رقم 25
الجرائم المتعلقة باالعتداء على حرمة الحياة الخاصة 

والمحتوى المعلوماتي غير المشروع

)يعاقـب بالحبـس مـدة ال تقـل عـن سـتة أشـهر، وبغرامة ال 
تقـل عـن خمسـين ألـف جنيـه وال تجـاوز مائـة ألـف جنيـه، أو 
بإحـدى هاتيـن العقوبتيـن، كل من اعتدى علـى أى من المبادئ 
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أو القيـم األسـرية فـى المجتمع المصرى، أو انتهـك حرمة الحياة 
اإللكترونيـة  الرسـائل  مـن  العديـد  بكثافـة  أرسـل  أو  الخاصـة 
لشـخص معيـن دون موافقتـه، أو منـح بيانـات شـخصية إلـى 
دون  الخدمـات  أو  السـلع  لترويـج  إلكترونـى  موقـع  أو  نظـام 
موافقتـه، أو نشـر عـن طريـق الشـبكة المعلوماتيـة أو بإحـدى 
وسـائل تقنيـة المعلومـات معلومـات أو أخباًرا أو صـوًرا وما فى 
حكمهـا، تنتهـك خصوصيـة أى شـخص دون رضـاه، سـواء كانـت 

المعلومـات المنشـورة صحيحـة أو غيـر صحيحـة(.

مادة رقم 26

تجـاوز  وال  سـنتين  عـن  تقـل  ال  مـدة  بالحبـس  )يعاقـب 
خمـس سـنوات وبغرامـة ال تقـل عن مائـة ألف جنيـه وال تجاوز 
ثالثمائـة ألـف جنيـه أو بإحـدى هاتين العقوبتيـن كل من تعمد 
اسـتعمال برنامـج معلوماتـى أو تقنيـة معلوماتيـة فـى معالجـة 
معطيات شـخصية للغيـر لربطها بمحتوى مناٍف لـآداب العامة، 

أو إلظهارهـا بطريقـة مـن شـأنها المسـاس باعتبـاره أو شـرفه(.

مادة رقم 27
الجرائم المرتكبة من مدير الموقع

)فـى غيـر األحـوال المنصـوص عليهـا فـى هـذا القانـون، 
يعاقـب بالحبـس مـدة ال تقـل عـن سـنتين وبغرامـة ال تقـل 
عـن مائـة ألـف جنيـه، وال تزيـد عن ثالثمائـة ألـف جنيه، أو 
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بإحـدى هاتيـن العقوبتيـن، كل من أنشـأ أو أدار أو اسـتخدم 
موقًعـا أو حسـابًا خاًصـا علـى شـبكة معلوماتيـة يهـدف إلى 

ارتـكاب أو تسـهيل ارتـكاب جريمـة معاقـب عليهـا قانونًا(.

حماية بيانات الضحايا  •

القانـون رقـم ١77 بسـنة ٢٠٢٠ بتعديـل بعـض  صـدر 
مـادة  باضافـة  وذلـك  الجنائيـة  االجـراءات  قانـون  احـكام 
جديـدة )١١٣ مكـرر( تنـص على عدم الكشـف عـن بيانات 
المجنـى عليهـم فـى جرائـم التحرش والعنـف وهتك العرض 
الطفـل  قانـون  مـن   ٩٦ المـادة  وكذلـك  االخـالق  وافسـاد 
ويمثـل ذلـك خطـوة مناسـبة وايجابيـة نحـو توفيـر الحماية 
والضمانـات للمجنـى عليهـم فـى مثـل هـذه النوعيـة مـن 

الجرائـم المنصـوص عليهـا فـى القانـون.

نص المادة 113 مكرر

»ال يجـوز لمامـوري الضبط أو جهات التحقيق الكشـف 
عـن بيانـات المجنـي عليـه فـي أي مـن الجرائـم المنصوص 
عليهـا فـي البـاب الرابـع مـن الكتـاب الثالـث مـن قانـون 
العقوبـات الصـادر بالقانون رقم 58 لسـنة ١٩٣7، أو في أي 
مـن المادتيـن )٣٠٦ مكـررا / أ، ٣٠٦ مكـررا / ب( مـن ذات 
القانـون، أو فـي المـادة )٩٦( مـن قانـون الطفـل الصـادر 

بالقانـون رقـم ١٢ لسـنة ١٩٩٦، إال لـذوي الشـأن«.
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المراجع

الدليـل التدريبـي فـي الـزواج المبكـر وختـان اإلنـاث   •
.)UNFPA(

.)UNODC( الدليل اإلرشادي ألعضاء النيابة العامة  •

قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة ١٩٣7 المعدل.  •

قانـون اإلجـراءات الجنائيـة المصـري رقـم ١5٠ لسـنة   •
المعـدل.  ١٩5٠

قانون تقنية المعلومات رقم ١75 لسنة ٢٠١8.  •

قانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن اإلتجار بالبشر.  •
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