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ر�صالـــة للقـــارئ

احلقوق  فى  اجلميع  بني  للم�ساواة  يدعو   ، الفطرة  دين  هو  الإ�سالم  كان  ملا 

والواجبات، دون نظر اإىل دين اأو عقيدة اأو جن�ص اأو لون ..

فاإنه اإزاء ماحدث من اجتاهات �سلبية بعد ثورة 25 يناير، اأدت اإىل ت�ساعد 

كفاحها  مراحل  خالل  حقوق  من  عليه  ح�سلت  مما  املراأة  حلرمان  التوجه 

ون�سالها ..

فقد راأى املجل�ص اأهمية تو�سيح بع�ص الق�سايا، والرد على مايثار من ادعاءات 

والتفاقيات  الإ�سالمية  ال�سريعة  فى  املــراأة  بحقوق  يتعلق  فيما  خاطئة، 

الدولية التى �سّدقت عليها م�سر.. فتم تكليف بع�ص املتخ�س�سني من رجال 

من  عدد  خالل  من  الدعـــاءات  لهذه  للت�سدى  وال�سريعة  والقانون  الفكر 

الكتيبات ال�سارحة لق�سايا املراأة وحقوقها فى ال�سريعة والقانون والتفاقيات 

الدولية.

الذين   ، العلماء واخلرباء  ولذا يتقدم املجل�ص بال�سكر والتقدير ملجموعة 

�ساركوا فى اإعداد هذه الكتيبات، تنفيذاً لأهداف املجل�ص فى تعزيز دور املراأة 

التى  اخلاطئة  املوروثات  تغيري  فى  للم�ساهمة  وتو�سيحًا   ، حقوقها  وحماية 

ت�سىء اإىل �سورة املراأة .

             ال�صفرية/ مرفت تالوى 

                                رئي�ص املجل�ص القومى للمراأة 
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تقديـــــــم

�سد  التمييز  اأو  العنف  �سور  لبع�ص  بالن�سبة  الت�سريعى  التدخل  يكن  مل 

املراأة، بالقدر الكافى مراعاة  لعتبارات فر�ستها ثقافة جمتمعية متييزية 

�سدها ، مطلوب العمل على تغيريها بالتوعية اأو ب�سالح التجرمي والعقاب .

وفى هذا الإطار تربز اأمامنا ق�سايا جرمية الزنا وختان الإناث والإجها�ص  

والتحر�ص اجلن�سى والعنف الأ�سرى ، واملواقف الدينية واملهنية والت�سريعية 

القانون  يقررها  بعقوبات  �سمنًا  ل  �سراحة  للن�ص  امللّحة  واحلاجة  منها، 

ل�سمان احلماية الالزمة حلقوق املراأة من ناحية، ومن ناحية اأخرى لتغيري 

الأمناط ال�سلوكية اخلاطئة وكيفية مواجهتها. 
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مكافحة القانون امل�صري للعنف والتمييز

�صد املراأة )املاأمول( 

مقدمة: 

�إذ� كان �لقانون �مل�صري يقرر حماية جنائية للمر�أة فى جماالت كثرية، �إال �أنه توجد 

�مل�صرع �جلنائي فى  �أخرى يلزم تدعيمها باحلماية �جلنائية، كما يلزم تدخل  جماالت 

جماالت حمددة من �أجل حماية �ملر�أة من بع�س �صور �لعنف �لتي ال تز�ل متار�س �صدها. 

و�أخري�ً توجد ن�صو�س جنائية متيز بني �لرجل و�ملر�أة فى �لتجرمي و�لعقاب باملخالفة 

لالتفاقية �لدولية ملكافحة �لتمييز �صد �ملر�أة و�ل�صريعة �الإ�صالمية ذ�تها. 

ويالحظ �أنه بالن�صبة لبع�س �صور �لعنف �أو �لتمييز حدث تدخٌل ت�صريعٌي، لكنه مل 

يكن بالقدر �لكافى مر�عاًة العتبار�ت تفر�صها ثقافة جمتمعية متييزية �صد �ملر�أة، ينبغي 

�لعمل على تغيريها بالتوعية وبغريها من �لو�صائل، ومنها �صالح �لتجرمي و�لعقاب. 

ونعر�س فيما يلي لبع�س �ملجاالت �لتي ال تز�ل فى حاجة �إىل بذل �ملزيد من �جلهد 

�أو  �لتوعية  طريق  عن  �صو�ء  �ملر�أة،  مو�جهة  فى  �خلاطئة  �ل�صلوكية  �الأمناط  لتغيري 

�لتدخل �لت�صريعي، ل�صمان �حلماية �لالزمة حلقوق �ملر�أة. 

اأوًل- التمييز �سد املراأة فى ن�سو�ص التجرمي والعقاب: 

يتعلق  و�لعقاب،  �لتجرمي  جمال  فى  و�ملر�أة  �لرجل  بني  للتمييز  �الأ�صا�صي  �ملجال 

بجرمية �لزنا فى قانون �لعقوبات �مل�صري. هذ� �لتمييز يخالف �ملادة )2 – ز( من �تفاقية 

ُت�صكل متييز�ً  �لتي  �لوطنية،  باإلغاء جميع �الأحكام �جلز�ئية  �لدول  ُتِلزم  �لتي  �ل�صيد�و 
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�لمجل�س �لقومى للمر�أة

�مل�صاو�ة  )مبد�أ  �الإ�صالمية  �ل�صريعة  مبادئ  ُيخاَلف  �لتمييز  هذ�  �أن  كما   .
)((

�ملر�أة �صد 

فى �لتجرمي و�لعقاب( و�أحكامها �جلنائية �لتي ال متيز بني �لرجل و�ملر�أة فى جرمية 

�لزنا وعقوبتها، �صو�ء �لعقوبة �حلدية �إذ� تو�فر موجب �حلد، �أو �لعقوبة �لتعزيرية �إذ� 

�نتفى موجب �حلد. فالن�س �لقر�آين ي�صوى فى قيام �جلرمية بني »�لز�نية و�لز�ين«، 

كما �أنه ي�صوى فى �لعقوبة �حلدية بينهما، ويلتزم �مل�صرع بالت�صوية بينهما فى �لعقوبة 

�لتعزيرية، �لتي ُتطبق �إذ� مل يتو�فر موجب تطبيق �لعقوبة �حلدية.

قانون  من  �لزنا  جرمية  �أحكام  �قتب�س  �لذي  �مل�صري،  �لعقوبات  قانون  يقرر  فماذ� 

�لعقوبات �لفرن�صي �ل�صادر �صنة 0)8)؟ قانون �لعقوبات �مل�صري ال يز�ل - حتى حلظة 

كتابة هذه �ل�صطور - مييز بني �لرجل و�ملر�أة فى جرمية �لزنا من عدة وجوه: 

اأ- التفرقة بني الرجل واملراأة فى قيام جرمية الزنا:

�ملر�أة �ملتزوجة ترتكب جرمية �لزنا �أياً كان مكان ح�صولها، �أي �صو�ء حدث فى منزل 

�لزوجية �أو خارج منزل �لزوجية، وهو ما ال نعرت�س عليه الأن و�جب �لوفاء و�الإخال�س 

طاملا  مكان  �أو  بزمان  تقيد  دون  مفرو�س  هو  بل  معني،  مبكان  يتقيد  ال  �لزوجني  بني 

ر�بطة �لزوجية قائمة. لكن �لقانون مل يعرتف بذلك بالن�صبة للزوج، الأن  جرمية �لزنا 

ال تقوم فى حق �لزوج من �لناحية �لقانونية، �إال �إذ� كان قد �رتكب فاح�صة �لزنا فى منزل 

�لزوجية. فاإذ� زنا فى غري منزل �لزوجية، ال تتحقق بالن�صبة له جرمية �لزنا، �إال �إذ� كان 

قد زنا بامر�أة متزوجة، حيث يكون �صريكاً لها فى جرميتها ولي�س فاعاًل  �أ�صلياً. �أما �إذ� 

�رتكب �لزنا فى خارج منزل �لزوجية مع �مر�أة غري متزوجة، فال تقوم فى حق �أٍي منهما 

جرمية �لزنا فى ظل ن�صو�س قانون �لعقوبات �ل�صاري.

)1(  هذ� �لتمييز يخالف �أي�صاً مبد�أ �مل�صاو�ة �ملقرر فى �لد�صتور، وموؤد�ه �أن �ملو�طنني لدى �لقانون �صو�ء، وهم مت�صاوون فى 

�حلقوق و�لو�جبات ال متييز بينهم ب�صبب »�جلن�س«.



   11  

ب- التفرقة بني الرجل واملراأة فى عقاب الزنا:

منهجه  فى  �صار  لكنه  �جلرمية،  قيام  جمال  فى  �لرجل  مبحاباة  �لقانون  يقنع  مل 

�لتمييزي بني �لرجل و�ملر�أة حتى بالن�صبة للعقوبة �مل�صتحقة عن جرمية �لزنا، فعقوبة 

�لرجل �أخف من عقوبة �ملر�أة. 

-  �لزوجة �لتي ثبت زناها، د�خل �أو خارج منزل �لزوجية ُتعاَقب باحلب�س مدة ال تزيد 

على �صنتني )م274ع(.

ُيعاَقب باحلب�س مدة ال تزيد على �صتة  -  �لزوج �لذي ثبت زناه فى منزل �لزوجية 

�صهور )م277ع(. وهذ� �لتمييز ممقوت، الأنه ي�صجع �لرجل على �لزنا مرتني: �الأوىل 

باإباحة �لفعل �إذ� حدث فى غري منزل �لزوجية، و�لثانية بتخفيف عقابه عن عقاب 

�لزوجة ولو خانها فى منزل �لزوجية.

ج - التفرقة بني الرجل واملراأة فى عذر التلب�س بالزنا: 

تن�س �ملادة )237 من قانون �لعقوبات( على تخفىف عقاب �لزوج �لذي ُيفاَِجئ زوجته 

حال تلب�صها بالزنا فيقتلها فى �حلال هي ومن يزين بها. ووجه �لتخفيف �أن هذ� �لزوج 

ُيعاَقب  و�إمنا  �ملوت،  �إىل  �ملف�صي  لل�صرب  �أو  �لعمد  للقتل  �ملقررة  بالعقوبات  ُيعاَقب  ال 

بعقوبة �حلب�س وحدها �الأدنى 24 �صاعة. وعلة �لتخفيف هنا حالة �لغ�صب و�ال�صتفز�ز 

�لذي ي�صيطر على �لزوج �لذي ُيفاَِجئ زوجته متلب�صًة باخليانة �لزوجية، ولو كان ذلك 

فى غري منزل �لزوجية. 

متلب�صاً  زوجها  ُتفاَِجئ  �لتي  �لزوجة  منه  ت�صتفيد  ال  للعقاب،  �ملخفف  �لعذر  هذ� 

باخليانة �لزوجية، ولو كانت قد فاجاأته فى منزل �لزوجية �لذي تقيم فيه مع زوجها. 

على  ُتبنى  �لعقاب،  تخفيف  عذر  من  �ال�صتفادة  فى  و�لزوجة  �لزوج  بني  �لتفرقة  هذه 

ُتفاَجاأ  حني  وتتهور،  تنفعل  �أن  منها  يقبل  ال  �لزوجة  �أن  موؤد�ها  �إن�صانية  غري  فر�صية 
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�لمجل�س �لقومى للمر�أة

ب�صريك حياتها متلب�صاً باخليانة فى منزل �لزوجية، بل �لو�جب عليها �أن ت�صيطر على 

غ�صبها و�نفعالها ، فال تقدم على �إيذ�ء زوجها �أو من يزين بها، فاإن تهورت وقتلته �أو قتلت 

�صريكته، ال ُيخَفَف ِعقاُبها فتعاقب بعقوبة �لقتل �لعمد �أي �ل�صجن �ملوؤبد �أو�مل�صدد! 

علة  من  لها  �صند  ال  معيبًة،  تفرقًة  و�لزوجة  �لزوج  بني  �لتفرقة  �أن  نرى  لذلك 

�لتخفيف، وهي �صبب لعدم د�صتورية �لن�س �ملقرر لهذ� �لعذر �ملخفف للعقاب، كما �أنها 

تفرقًة ُتخالف �أحكام �ل�صريعة �الإ�صالمية. 

وناأمل �أن ي�صارع �مل�صرع �إىل �إلغاء هذ� �لعذر �ملخفف للعقاب، ليرتك م�صاألة تخفيف 

عقاب �لزوج �أو �لزوجة فى هذه �حلالة لل�صلطة �لتقديرية للقا�صي �جلنائي، فى �إطـار ما 

يز للقا�صي فى مو�د �جلنايات �إذ� �قت�صت  تقرره �ملادة) 7) من قانون �لعقوبات(، وهي ُتِ

بالعقوبة  �لنزول  �لق�صاة  ر�أفة  �لعمومية،  �لدعوى  �أجلها  من  �ملُقاَمة  �جلرمية  �أحو�ل 

�ملقررة للجناية درجة و�حدة �أو درجتني.

د- التفرقة بني الرجل وامراأة فى الإجراءات فى جمال املحاكمة عن الزنا: 

بجرمية  �خلا�س  �الإجر�ئي  �ملجال  فى  خا�صة  باأحكام  �ملر�أة  �مل�صري  �لقانون  مييز 

�لزنا، وهو متييز ُمنَتَقد فى تقديرنا.

له  �صبق  قد  كان  �إذ�  �لز�نية،  زوجته  �صد  �ل�صكوى  تقدمي  فى  �لزوج  )-  ي�صقط حق 

�رتكاب �لزنا فى منزل �لزوجية )م273ع(. فى هذه �حلالة يكون للزوجة �أن تدفع 

بعدم جو�ز حماكمتها عن جرمية �لزنا ل�صبق �رتكاب زوجها جلرمية �لزنا،  وهذ� 

�صد  �ل�صكوى  تقدمي  فى  �لزوجة  حق  �أن  مبعنى  �لزوج،  دون  للزوجة  مقرٌر  حٌق 

زوجها عن جرمية �لزنا ال ي�صقط �إذ� كانت قد �صبقته �إىل �رتكاب فاح�صة �لزنا. 

وهذ� �حلكم َمعِيب الأنه ُيقرر �ملقا�صة فى �لفو�ح�س و�ل�صيئات، فكاأنه يقرر للزوجة 

حقاً فى �رتكاب جرمية �لزنا �إذ� كان زوجها قد �صبقها �إىل ذلك. وهذ� حكٌم �صاٌذ 
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ُيربر �لفاح�صة بفاح�صة مثلها، ولذلك نرى �صرورة حذفه من �لت�صريع �مل�صري، 

على �لرغم من �أنه يحقق م�صلحة للمر�أة، لكنها م�صلحة غري معتربة. 

�أن يُوِقف تنفيذ هذ�  �لزنا، كان للزوج  باإد�نة �لزوجة عن جرمية  2-  �إذ� �صدر حكم 

�لعفو عن  �أن  له كما كانت قبل �حلكم. ويعني هذ�  �إذ� ر�صى مبعا�صرتها  �حلكم 

عقوبة �لزوجة حٌق للزوج مل�صلحة زوجته، ولكن �لزوجة ال يثبت لها حق �لعفو عن 

عقوبة زوجها �إذ� ر�صيت زوجته مبعا�صرته لها )م274ع(. وهذ� متييز ُمنَتقد بني 

�لرجل و�ملر�أة، الأنه ُيكْر�س دونية �ملر�أة على �لرغم من �أنه متييز يحقق م�صلحتها، 

لكنه ال ُير�َعى م�صلحة �الأ�صرة �إذ� ر�أت �ملر�أة �لعفو عن زوجها بعد �حلكم عليه، 

حفاظاً على �صمعة �الأ�صرة ومر�عاًة مل�صاعر �أبنائها منه. 

ثانيًا- ختان الإناث:

�صرورة  ُتربره  ال  للمر�أة،  �لبدنية  �ل�صالمة  على  �العتد�ء  �صور  �أ�صد  �الإناث  ختان 

�أهل �الخت�صا�س. وال ميكن ربطه بالدين �الإ�صالمي  �أو فائدة �صحية كما يوؤكد  طبية 

�جتماعية خاطئة،  بالدين لتربيره، فهو يرتبط مبفاهيم وعاد�ت  �لتذرع  �أو  باأي وجه 

تتعلق بالن�صاط �جلن�صي و�ل�صغوط �الجتماعية. 

وتوجد م�صطلحات ز�ئفة ُتر�ِصخ �ملفاهيم �الجتماعية �خلاطئة عن ختان �الأنثى، مثل 

�إميانها لي�س كاماًل. وقد  �أن  �أو  باأن غري �ملختنة لي�صت طاهرة  »�لطهارة« �لذي يوحى 

�أ�صدرته فى �صنة 994)  �تخذت �جلمعية �لعاملية الحتاد �أمر��س �لن�صاء و�لتوليد قر�ر�ً 

�أد�نت فيه ختان �الأنثى الأ�صر�ره �ل�صحية و�لنف�صية و�الجتماعية، وبو�صفه ميثل �عتد�ًء 

مو�فقة  �إعطاء  ميكنها  ال  طفلة  على  ُتَرى  �صارة  ممار�صة  الأنه  �الإن�صان،  حقوق  على 

مبنية على �ملعرفة.
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اأ- املوقف الديني من ختان الإناث: 

ختان  فى  �لدين  حكم  م�صاألة  �الإ�صالمي،  �ملفكر  �لعو�  �صليم  حممد  �لدكتور  ح�صم 

�الأنثى عندما قرر »�أن حكم �ل�صرع فى ختان �الأنثى �أنه ال و�جب وال �ُصّنة، ومل يدل على 

و�حد منهما دليل، ولي�س مكرمًة �أي�صاً ل�صعف جميع �الأحاديث �لو�ردة فيه، بل هو عادٌة 

�صارٌة �صرر�ً حم�صاً ال يجوز �إيقاعه باإن�صان دون �صبب م�صروع«.

وتوؤكد �ملرجعيات �لدينية فى م�صر، عدم وجود �أي �صند ديني ُيَعوّل عليه الإقر�ر عادة 

ختان �الإناث، فلم يرد فى ن�س قر�أين �أو حديث متو�تر، و�إمنا هو �جتهاد فقهي �ختلف 

�لر�أي ب�صاأنه. هذ� ف�صاًل عن �أن �ملو�صوع لي�س مو�صوعاً فقهياً يخ�صع الآر�ء و�جتهاد�ت 

�أهل �الخت�صا�س ح�صمها، فقطع جزء من  �لفقهاء، بل هو م�صاألًة طبيًة ال يجوز لغري 

ج�صم �إن�صان خلقه �هلل ال ميكن �أن يتقرر باآر�ء فقهاء �لدين، �إال �أن يكون عقوبًة ورد فيها 

ن�س �صرعي قطعي �لثبوت و�لداللة. ولي�س ختان �الأنثى عقاباً لها، بل هو �عتد�ء على 

�إذ� قرر �أهل �الخت�صا�س  �صالمتها �لبدنية و�لنف�صية، ال يجوز �إال باعتباره عماًل طبياً 

�صرورته فى حالٍة حمددٍة بعينها. 

ولو �تفق رجال �لدين على جو�ز ختان �لبنات، فلن يكون ذلك حكماً �صرعياً وال و�جباً، 

و�إمنا هو نتاج فكر ب�صرى فى �لع�صر �لذي �تفقو� فيه. فاإذ� جاء �لعلم �حلديث و�أكد �أهل 

�الخت�صا�س فيه عدم �صحة �حلجج �لتي ��صتندو� �إليها التفاقهم على �إباحته، وجب على 

وّل �الأمر حظره وترميه. بل �إنه يجب على رجال �لدين فى هذه �حلالة، �أن ي�صتنريو� 

بنور �لعلم ويعدلو� عن ر�أيهم وفتو�هم بجو�ز ختان �الأنثى، ال �أن ُي�صّرو� على ما قالو� 

بعد �أن ��صتنارو� بنور �لعلم و�ملعرفة.

و�لدليل على �أن �خلتان لي�س له �أ�صٌل فى �لدين �الإ�صالمي �أن هناك دواًل �إ�صالميًة 

ال متار�س عادة ختان �لبنات مثل: دول �خلليج ومنها �ل�صعودية مهبط �لوحي و�صوريا 
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�خلتان،  عادة  ميار�صون  �لعرب  �مل�صيحيني  بع�س  �أن  كما  و�أندوني�صيا.  وماليزيا  ولبنان 

فهل هم يطبقون عادًة �إ�صالميًة �أو حكماً �صرعياً؟ 

�لثبوت  �صرعي قطعي  ن�س  �أي  وجود  تنفي  فى م�صر،  �أزهرية  دينية  قياد�ت  توجد 

و�لداللة يوجب ختان �لبنات، وتوؤكد �أن �الإ�صر�ر على ممار�صته فى بع�س �ملناطق، اليخرج 

عن كونه عادًة قدميًة ال عالقة لها بالدين وال ي�صح �إل�صاقها به الإك�صابها �صرعيًة وقبواًل 

لدى عامة �لنا�س. وطالبت قياد�ت دينية �إ�صالمية ب�صرورة حظر وترمي ختان �الإناث 

�لذي ال ُيّقره �الإ�صالم، فقد طالب �ملوؤمتر �لعاملي لعلماء �مل�صلمني �ملنعقد فى �لقاهرة 

نهاية �لعام 2006 بح�صور رجال دين من 23 دولة �إ�صالمية بذلك.

وتوؤكد �لقياد�ت �لدينية �مل�صيحية، �أن ما ي�صمى ختان �الإناث لي�س له �أي �صند ديني 

فى �مل�صيحية �إطالقاً، وال �صند �أخالقي وال توجد �آية و�حدة فى �لكتاب �ملقد�س بعهديه 

�أن ما ي�صمى  �لقدمي و�جلديد تتحدث عن ختان �الإناث. ويقرر رجال �لدين �مل�صيحي 

»ختان �الإناث« خطاأ وخطيئة، وهو ممنوع دينياً و�إن�صانياً و�صحياً.

ب- موقف الهيئات املهنية من ختان الإناث:

 ، �الإناث  عادة ختان  �الأطباء مبمار�صة  قيام  من  دوماً  �مل�صرية  �الأطباء  نقابة  حتذر 

وتقرر �جلز�ء�ت �ملهنية ملن ميار�صونها باعتبارها خروجاً على مقت�صيات �لو�جب �ملهني.

لكن ما هي �الأ�صباب �لتي تدفع بع�س �الأطباء �إىل ممار�صة عادة ختان �الإناث، على 

�لرغم مما يقرره بع�صهم، �أنه ال توجد فى مر�جع �جلر�حة در��صة تتعلق بهذه �ملمار�صة؟ 

هناك عدة �أ�صباب �أهمها: 

لبع�س  فتوفر  �ل�صلوك،  لهذ�  دعماً  ُتقدم  �لتي  �لدين  رجال  لبع�س  �آر�ء  )-  وجود 

�الأطباء ذريعًة دينيًة ملمار�صة هذه �لعادة.

�ملهني يفر�س عليهم ممار�صة �خلتان حلماية  �أن و�جبهم  �الأطباء  2-  �عتقاد بع�س 
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فُتعّر�س  �خلتان،  عادة  فيها  �أن متار�س  �لتي ميكن  �ل�صيئة  �لظروف  �لبنات من 

حياة �لبنات للخطر.

�ل�صحي  بالقطاع  �لعاملني  لتوعية  وم�صتمرة  منظمة  وطنية  حملة  3-  غياب 

و�ملو�طنني، بخطورة �خلتان و�أ�صر�ره �لتي يك�صف عنها �لعلم �حلديث.

4-  تدين دخل بع�س �الأطباء يجعلهم يبحثون عن م�صادر لتح�صني ظروفهم �ملعي�صية 

دون �كرت�ث باالعتبار�ت �الأخالقية �أو �لدينية �أو �ل�صحية.

5-  غياب �لن�س �لت�صريعي �ملُجّرم مبا�صرًة خلتان �لبنات. فالقانون �مل�صري يعتربه 

جمرد ظرف ُم�صّدد لعقاب  جر�ئم �العتد�ء على �ل�صالمة �لبدنية لالإن�صان، ولي�س 

جرميًة فى ذ�ته، وهناك من يطالب �ليوم باإلغاء هذ� �لظرف �ملُ�صّدد للعقاب رغم 

عدم فاعليته فى مكافحة ظاهرة ختان �لبنات. 

ج- ختان الإناث من املنظور احلقوقي الدويل والوطني:

حتظره  لذلك  للمر�أة،  و�لنف�صية  �لبدنية  �ل�صالمة  على  �عتد�ٌء  �الإناث  ختان    -(

حلقوق  �لعاملي  �الإعالن  من  بد�يًة  �الإن�صان،  بحقوق  �خلا�صة  �لدولية  �ملو�ثيق 

و�حلقوق  و�ل�صيا�صية  �ملدنية  باحلقوق  �ملتعلقة  �لدولية  و�التفاقيات  �الإن�صان 

�القت�صادية و�الجتماعية.

2-  �أد�نت �التفاقية �لدولية للق�صاء على كافة �أ�صكال �لتمييز �صد �ملر�أة )�صيد�و( كل 

�صور �لعنف �صد �ملر�أة، ودعت �لدول �الأطر�ف �إىل �صرورة �تخاذ �لتد�بري �ملالئمة 

للق�صاء على هذه �ل�صور.

3-  ن�س �إعالن �لق�صاء على �لعنف �صد �ملر�أة ) 993)( على �عتبار ختان �الإناث من 

�صور �لعنف �لذي يحدث فى �إطار �الأ�صرة، و�ألزمت �ملادة )4( من �الإعالن �لدول 

�أو �عتبار�ت دينية  �أو تقليد  باإد�نة هذ� �لعنف �صد �ملر�أة، وعدم �لتذرع باأي عرف 

للتن�صل من �لتز�ماتها بالق�صاء عليه. 
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�ل�صحية  �الإناث الآثاره  �لعاملية فى كل موؤمتر�تها ختان  �ل�صحة  �أد�نت منظمة    - 4

�ل�صارة، ودعت �لدول �إىل ترميه و�لعقاب عليه.

5 -  �عتربت جلنة �لق�صاء على �لتمييز �صد �ملر�أة )جلنة �صيد�و( ختان �الإناث من 

�لن�صاء،  �صد  �لعنف  من  نوعاً  ومتثل  وحقوقها  �ملر�أة  ب�صحة  �ل�صارة  �ملمار�صات 

و�أو�صت �للجنة �لدول �الأطر�ف فى �التفاقية باتخاذ �لتد�بري �ملنا�صبة و�لفّعالة 

للق�صاء على هذه �ملمار�صة.

6-  يعترب �ملجل�س �لقومي حلقوق �الإن�صان �أن ق�صية ختان �الإناث ُتعد من �أبرز �أ�صاليب 

�لعنف �صد �ملر�أة، فالفتيات مازلن يتعر�صن للختان فى �صٍن �صغرية، وهي عادة 

تعترب �نتقا�صاً لكر�مة �ملر�أة و�إن�صانيتها، وتتجاوز ن�صبتها 90٪ من �لفتيات.

وكافة  و�لطفولة  لالأمومة  �لقومي  و�ملجل�س  للمر�أة  �لقومي  �ملجل�س  ُيوِل    - 7

جمعيات حقوق �الإن�صان و�ملر�أة فى م�صر، ق�صية ختان �الإناث �هتماماً بالغاً يتمثل 

فى �لتوعية مبخاطره �ل�صحية ومو�جهة �لدعو�ت و�ملمار�صات �لتي ُتروَج لهذه 

�لعادة. وال �صك فى �أن هذه �ملنظمات �صوف ُتو�ِجه مقاومًة �صاريًة لن�صاطها فى 

هذ� �خل�صو�س، مع تنامي �لتيار�ت �لدينية �لتي ُت�صّجع على ممار�صة عادة ختان 

�الإناث �لتي يل�صقونها ظلماً وعدو�ناً بالدين �الإ�صالمي.

د- املوقف الت�صريعي امل�صري من ختان الإناث:

)-  ُن�صري بد�يًة �إىل �أن هناك دواًل عديدًة فى �لعامل، وفى �لقارة �الأفريقية م�صدر 

عادة ختان �الإناث، وفى دول عربية و�إ�صالمية �أ�صدرت ت�صريعات ُتّرم هذ� �ل�صلوك 

وُتعاِقب عليه.

2-  وعلى �لرغم من �أن معركة �ملجتمع �مل�صري �صد ختان �الإناث قدميًة بد�أت منذ 

�صنة 920)، بل قبلها حيث كان قانون �لعقوبات �مل�صري �صنة 883) ُيجّرم كل �عتد�ء 



 18  

�لمجل�س �لقومى للمر�أة

�إر�دة ح�صم �لق�صية مل  �أن  �إال  �أنثى،  �أو  على �ل�صالمة �لبدنية لالإن�صان ذكر�ً كان 

تكن �أبد�ً �صريحًة وو��صحًة لدى �مل�ّصرع. 

3-   �أيد �لق�صاء �الإد�ري �لقر�ر�ت �ل�صادرة من وز�رة �ل�صحة بحظر �خلتان للبنات 

فى وحد�ت وز�رة �ل�صحة �إال فى حاالت ��صتثنائية. 

�أ�صاف �لقانون رقم 26) ل�صنة 2008 �إىل قانون �لعقوبات ن�صاً متو��صعاً فى  4-  �أخري�ً 

�الإيذ�ء  جرمية  عقاب  �صدد  �لذي  مكرر�ً(   242( �ملادة  ن�س  هو  وم�صمونه  �صياغته 

�ملادة ))6  �إجر�ء ختان الأنثى مع مر�عاة حكم  �إذ� حدث �جلرح عن طريق  �لعمدي 

من قانون �لعقوبات( �خلا�صة بحالة �ل�صرورة. ويالحظ على هذ� �لن�س �جلديد 

ما يلي: 

م�صدد�ً  ظرفاً  �خلتان  �عترب  و�إمنا  �لبنات،  ختان  مبا�صرة  بطريقة  ُيجّرم  مل  �أنه    -

لعقاب جرمية �إحد�ث جرح عمد�ً.

-  �أنه جعل حالة �ل�صرورة مانعاً من مو�نع �مل�صوؤولية و�لعقاب على �خلتان لالأنثى، 

�أن �خلتان كان  بادعاء  �مل�صتحدث  للتحايل على �حلكم  و��صعاً  �لباب  وهو ما يفتح 

�صرورياً لوقاية �الأنثى من خطر ج�صيم على نف�صها، و�ملعلوم �أن �ل�صرور�ت تبيح 

�ملحظور�ت.

-  �أنه �أعطى �لقا�صي �صلطًة تقديريًة و��صعًة فى �الختيار بني �حلب�س �أو �لغر�مة، و�لغر�مة 

حدها �الأدنى �ألف جنيه ال يتنا�صب مع ما ميكن �أن يجنيه �ملتهم من  �جلرمية.

-  �أن �لن�س �ملُ�صَتحدث جعل موقف �ملتهم �أف�صل مما كان عليه فى غياب �لن�س. فقد 

��صتقر �لفقه �جلنائي على �أن �خلتان ي�صكل �عتد�ًء على �ل�صالمة �لبدنية لالأنثى، 

وهو �عتد�ٌء ُيعاَقب عليه قانون �لعقوبات، وُي�صّدد �لعقاب �إذ� �أدى هذ� �العتد�ء �إىل 
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�ملجني  وفاة  �إىل  �أف�صى  تكون جناية جرح عمد  الأن �جلرمية  عليها،  �ملجني  وفاة 

عليها )م 236 ع(. و�إذ� �عُتربت �لوفاة قتاًل خطاأ، ُعوِقب �ملتهم باحلب�س مدة التقل 

عن �صنة وال تزيد على خم�س �صنو�ت و�لغر�مة مــــن مائـــــة �إلـــــى خم�صمائة جنيــــه 

�أو �إحدى هاتني �لعقوبتني.

�الأنثى  بن�س �صريح دون  للن�س على ترمي ختان  �لتدّخل  �مل�صّرع  ُننا�صد  -  الزلنا 

وجعل  �لطبية،  �ملهن  �أ�صحاب  من  باخلتان  يقوم  من  عقاب  ت�صديد  مع  ��صتثناء، 

عقوبة �حلب�س وجوبية فى حالة �لعود �أو �إذ� كان �ملتهم من �ملعتادين على ممار�صة 

�خلتان لالأنثى. لكننا ال ُنعّول كثري�ً فى �لوقت �حلا�صر على �لتدخل �لت�صريعي 

فى �التاه �لذي نتمناه. 

ثالثًا- الإجها�ص:

لكن  �الإجنابية.  �ل�صحة  ويحمي  �الإجناب  فى  �ملر�أة  حق  يحمي  �الإجها�س  ترمي 

حماية �صحة �ملر�أة قد تفر�س �ل�صماح باالإجها�س فى حاالت ��صتثنائية. و�لقانون �مل�صري 

يت�صّدد فى ترمي �الإجها�س، وي�صايره فى ذلك �لق�صاء. لكن �ملبادئ �لقانونية �لعامة 

تعل �الإجها�س ُمرَبر�ً فى بع�س �حلاالت. 

اأ-  جترمي الإجها�س: �الإجها�س جنحة فى �لقانون �مل�صري ح�صب �الأ�صل. لكنه قد يكون 

جنايًة �إذ� مت بو�صيلة من و�صائل �لعنف �أو �إذ� قام به �أحد �ملمار�صني للمهن �لطبية. وال 

يتطلب �لقانون �نق�صاء مدة معينة على بد�ية �حلمل لتجرمي �الإجها�س، وال يجوز 

وال  لالإجها�س،  معينًة  و�صيلًة  �لقانون  يتطلب  وال  �ملر�أة،  بر�صاء  �الإر�دي  �الإجها�س 

عربًة بالبو�عث على �الإجها�س، وُتعاَقب �ملر�أة �لتي ُتِه�س نف�صها بنف�صها دون تدخٍل 

من �أحد.
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ب-  ت�صدد الق�صاء فى عقاب الإجها�س: �أحكام �لق�صاء ال ت�صتثنى من عقاب �الإجها�س، 

�إال �الإجها�س �لطبي الإنقاذ حياة �الأم حني ال تكون هناك و�صيلة �أخرى لذلك غري 

�لت�صحية باجلنني. وبناًء عليه: 

الأن  �أ�صهر،  �أربعة  يتجاوز عمره  �لذي مل  �إجها�س �جلنني  �إباحة  �لق�صاء  )-  رف�س 

�ملُتفق  �أدلتها  �أ�صاًل ثابتاً فى  �إباحة هذ� �الإجها�س فى �ل�صريعة �الإ�صالمية لي�س 

عليها، و�إمنا هو �جتهاد للفقهاء �نق�صم حوله �لر�أي فيما بينهم. 

2-  قرر �لق�صاء �أن ر�صاء �ملجني عليها باالإجها�س، ال ينفي م�صوؤولية من �أجه�صها وال 

من ��صرتك معه فى �الإجها�س، بل ُتعاَقب �ملر�أة �لتي تر�صي باأن يجه�صها �لغري. 

3-  قرر �لق�صاء �أن �الإ�صقاط يعاقب عليه جنائياً ولو �رتكب قبل �أن يت�صكل �جلنني �أو 

تدب فيه �حلركة، �أي �أياً كانت �ملدة �لتي �نق�صت منذ بد�ية �حلمل.  

ج-  حالت الرتخي�س بالإجها�س: وقائع �الإجها�س لي�صت قليلة فى م�صر، على �لرغم 

�أن �جلرمية تقع فى �خلفاء،  �الإد�نة  �أحكام  �الإد�نة فيها. و�صبب قلة  �أحكام  من قلة 

وال ُتَكت�صف �إال �إذ� �أدى �الإجها�س �إىل وفاة �الأم، كما قد يكون �صبب قلة �أحكام �الإد�نة 

بفلذ�ت  �لت�صحية  �إىل  �الأمهات  بع�س  تدفع  �لتي  �ل�صعبة  للظروف  �لق�صاة  تفهم 

�الأكباد. وُن�صري �أي�صاً �إىل �أن �لت�ّصدد فى عقاب �الإجها�س قد يدفع �لر�غبة فيه �إىل 

�للجوء لغري �ملتخ�ص�صني، مع ما ينطوي عليه ذلك من خماطر ج�صيمة على �صحة 

�أو على حياتها. لذلك قد يكون من �ملالئم �إعادة �لنظر فى حكم بع�س حاالت  �الأم 

فيها  يثار  �أن  ميكن  �لتي  �حلاالت  ون�صتعر�س  ترميه.  على  �الإبقاء  مع  �الإجها�س 

مو�صوع �الإجها�س لبيان �لر�أي فيها: 

1-  الإجها�س العالجي: تن�س عليه �صر�حًة بع�س �لقو�نني �لعربية مثل قانون �ل�صحة 

على  خطر  وجود  حالة  فى  �الإجها�س  فى  �ملر�أة  حق  يقرر  �لذي  �الأردن  فى  �لعامة 
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�صحة �ملر�أة �أو فى حالة تعر�صها خلطر �ملوت ب�صبب �حلمل. ويخلو �لت�صريع �مل�صري 

من ن�ٍس �صريح ُيرّخ�س بهذ� �الإجها�س فى هاتني �حلالتني، عد� �لن�س �لو�رد فى 

�ملالئم  لكن من  باعتباره عماًل طبياً.  �إجازته  كما ميكن  �لطب،  مهنة  �آد�ب  الئحة 

�لذين قد يرتددون فى  �لعقوبات، حمايًة لالأطباء  قانون  بن�ٍس �صريح فى  �إجازته 

�لقيام بهذ� �لعمل �لعالجي فى ظل �ل�صمت �لت�صريعي.

2-  الإجها�س دفعاً للعار: وهو �لذي يتقرر �إذ� كان �حلمل نتيجة �عتد�ء جن�صي تعر�صت 

له �لفتاة، وال يوجد ن�س فى �لقانون �مل�صري ُيرّخ�س به، وي�صتقر �لفقه �مل�صري على 

عدم جو�زه خ�صية �إ�صاءة ��صتعمال �الإجها�س. لكن خ�صية �إ�صاءة �ال�صتغالل ال ينبغي 

�أن تكون مربر�ً للحظر �ملطلق فى حالة �العتد�ء �جلن�صي. لذلك نقرتح �لرتخي�س 

باالإجها�س فى هذه �حلالة ب�صو�بط معينة، �أهمها �أن يقوم به �لطبيب فى �ملر�حل �الأوىل 

للحمل بعد �لتاأكد من حقيقة �لو�قعة عن طريق �ل�صلطات �ملخت�صة بالتحقيق فيها. 

هذه  فى  يدخل  ال  خطري:  مبر�س  م�صاب  اأو  م�صوه  جنني  من  للتخل�س  3-  الإجها�س 

كان  �إذ�  �الآدميني. لكن  بعاهة ال تخرجه من عد�د  �أن يكون �جلنني م�صاباً  �حلالة 

�لت�صوه يخرجه من عد�د �الآدميني �أو �إذ� كان من �ملقطوع به �أن �لطفل �صيولد غري 

�إنهاء  جو�ز  نرى  لذلك  نهايته.  �إىل  �حلمل  ��صتمر�ر  فى  فائدة  فال  للحياة،  قابل 

�حلمل فى هذه �حلالة �إذ� قرر �الأطباء عدم جدوى ��صتمر�ر �حلمل، ب�صرط �أن يتم 

�الإجها�س فى �ملر�حل �الأوىل للحمل.

4 -  الإجها�س لأ�صباب اجتماعية اأو اقت�صادية: �إذ� كانت �الأ�صرة غري قادرة على حتمل 

لتعار�صه  �حلالة  هذه  فى  �الإجها�س  يباح  فال  �أطفالها،  لكرثة  جديد  طفل  ميالد 

مع �ملعتقد�ت �لدينية، وحتى ال يكون �الإجها�س بدياًل لو�صائل تنظيم �الأ�صرة �لتي 

تيزها �الأديان، �أو و�صيلة الختيار نوع �جلنني باملخالفة للمبادئ �لدينية و�الأخالقية 

وحقوق �الإن�صان.



 22  

�لمجل�س �لقومى للمر�أة

رابعًا- التحر�ص اجلن�سي:

�لتحر�س �جلن�صي جزٌء من �لعنف �صد �ملر�أة، ُتّرمه كثرٌي من �لت�صريعات �الأجنبية 

�أو بدنياً بن�صو�س �صريحة وعقوبات ر�دعة. وتنت�صر ظاهرة �لتحر�س  �صو�ء كان لفظياً 

�لقانون فى ردع من  �لقلق، وال تفلح ن�صو�س  �إىل  �جلن�صي فى م�صر، على نحو يدعو 

ميار�صون هذ� �ل�صلوك، بل �إن �لبع�س يجتهد فى �إيجاد مربر�ت ل�صيوع هذه �لظاهرة، من 

�صلوك �لفتاة �أو ملب�صها �أو مظهرها �لعام. ولهوؤالء نقول �إن �لتحر�س ال ي�صتثنى �أحد�ً، 

�ملتزوجة،  مثل غري  و�ملتزوجة  �لكبرية،  مثل  و�ل�صغرية  �ملنتقبة،  مثل  �ملحجبة  فالفتاة 

و�مل�صرية مثل �الأجنبية، و�مل�صلمة مثل غري �مل�صلمة. وحتى �إذ� �صّلمنا باأن مظهر �لفتاة 

فى بع�س �الأحيان ال يكون منا�صباً، فعالج ذلك ال يكون عن طريق �لتحر�س بها، فالقول 

رم �إىل عقوبٍة يطبقها �ملُتِحر�س دون  بذلك يحول �لتحر�س من �صلوك غري �جتماعي جُمّ

�صند من �لقانون. 

وال يوجد ن�س فى �لقانون �مل�صري ي�صتعمل �صر�حًة تعبري �لتحر�س �جلن�صي، لكن 

�صور  �أغلب  بالعقاب  ُتطال  �أن  ميكن  �مل�صري  �لعقوبات  قانون  فى  ن�صو�س  عدة  توجد 

�لتحر�س، نذكر منها:

من  بجزء  �مل�صا�س  �صورة  �لتحر�س  ياأخذ  عندما  العر�س:  بهتك  اخلا�صة  اأ-  الن�صو�س 

269 من   ،268 )م  تكون �جلرمية جناية  وهنا  �لعور�ت،  يعد من  عليها  �ملجني  ج�صم 

قانون �لعقوبات(.

ب-  الن�صو�س اخلا�صة بجرمية ال�صب العلني: عندما يتمثل �لتحر�س فى �ألفاظ تخل 

بحياء �ملجني عليها )م306 من قانون �لعقوبات(. ويعترب من قبيل �الأمور �خلاد�صة 

�إليهن، �صو�ء  �أثر �ل�صيد�ت فى �لطرق �لعامة وتوجيه عبار�ت �لغزل  للحياء �قتفاء 

ل باحلياء.  كان ذلك يت�صمن مدحاً لهن �أو حثاً على �صلوك خُمّ
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فالفعل  278ع(:  )م  باحلياء  امُلّخل  العلني  الفا�صح  بالفعل  اخلا�صة  الن�صو�س  جـ-  

�ملُّخل باحلياء هو �لذي يخد�س فى �ملجني عليه حياء �لعني و�الأذن، �صو�ء وقع �لفعل 

�مر�أة على وجنتيها  تقبيل  �ملجني عليه، مثال ذلك  �أو على ج�صم  �لغري  على ج�صم 

علناً، �أو �الإم�صاك بيدها، �أو ذر�عها، �أو و�صع �ملتهم يده على خدها �أو مل�س �صعرها.

د- التعر�س ل�صخ�س على وجه يخد�س احلياء: هذ� �صلوك تعاقب عليه �ملادة )306 مكرر�ً 

)�أ( ( من قانون �لعقوبات، وت�صدد �لعقاب فى حالة �لعود. هذ� �لن�س ي�صمل �لتعر�س 

لالأنثى �أو ما يطلق عليه �لتحر�س �جلن�صي بالفتيات. وقد ُعّدل هذ� �لن�س باملر�صوم 

بقانون رقم )) ل�صنة ))20 لي�صمل �لتعر�س للذكور و�الإناث ولُي�صّدد �لعقاب على هذ� 

لفظ  ي�صتعمل  خا�س  بن�ٍس  بالن�صاء  �لتحر�س  �إفر�د  �صرورة  نرى  ذلك  ومع  �لفعل. 

»�لتحر�س« �أو تعديل �لن�س �حلال لُيعاَقب »كل من تعر�س الأنثى �أو حتر�س بها على 

.
)2(

وجه يخد�س حياءها بالقول �أو بالفعل... �إلخ«

طريق  عن  �جلن�صي  �لتحر�س  من  �لوقاية  و�صرورة  �أهمية  �إىل  �خلتام  فى  وُن�صري 

�لتوعية �لدينية وفى مناهج �لتعليم، وكذلك توعية رجال �ل�صرطة بكيفية �لتعامل مع 

�لفتاة �لتي تلجاأ �إىل �أق�صام �ل�صرطة لالإبالغ عن و�قعة حتر�س جن�صي تعر�صت لها كي 

ال تكون مو�صوعاً لل�صخرية �أو �الإهمال. وال نن�صي دور �لرتبية �الأ�صرية لل�صباب حلثهم 

�مل�صاو�ة وتعميق قيمة  �لتعر�س لهن، وتدعيم ثقافة  �لفتيات وعدم  على حماية كر�مة 

�الحرت�م �ملتبادل بني �جلن�صني.

خام�سًا- العنف الأ�سري: 

�لبدين و�جلن�صي  �لعنف  ي�صمل  �ملر�أة،  �لعنف �صد  �الأ�صري جزٌء من ظاهرة  �لعنف 

)2(   �أو�صى �ملجل�س �لقومي حلقوق �الإن�صان فى تقريره حول �ملر�جعة �لدورية �ل�صاملة حلماية حقوق �الإن�صان فى �لفرتة من 2006 

– 2009، و�ملقدم �إىل �ملجل�س �لدول حلقوق �الإن�صان بجنيف،  ب�صرورة �الإ�صر�ع باإ�صد�ر تعديل قانون �لعقوبات �ملتعلق بالعنف �صد 
�ملر�أة مبا فى ذلك �لتحر�س �جلن�صي وجر�ئم �ل�صرف.
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و�لنف�صي و�القت�صادي �لذي يحدث فى �إطار �الأ�صرة من بع�س �أفر�دها �لذين لهم �صلطة 

�أن تكون �ملر�أة �صحية �لعنف �لذي ميار�صه  �أو عالقة باملجني عليها. و�لغالب  �أو والية 

�لزوج �أو �الأب �أو �الأبناء �أو �الأقارب. 

و�لعنف �الأ�صري �صد �ملر�أة ال يقت�صر على فئٍة معينة، وال على طبقٍة �جتماعية دون 

�صو�ها، وي�صمل �لعنف �الأ�صري �ملر�أة �ملتعلمة وغري �ملتعلمة، �لعاملة وغري �لعاملة. كما 

�أن �لعنف �الأ�صري �صد �ملر�أة ال عالقة له بالدين، فالدين ال ميكن �أن ُيربر �أي �صورة من 

�صور �لعنف. 

 ويتخذ �لعنف �الأ�صري �أ�صكااًل خمتلفًة منها:

�أ - �إ�صاءة معاملة �ملر�أة وحماولة �ل�صيطرة عليها وتهديدها �لد�ئم باالعتد�ء عليها. 

ب- �الإ�صاءة �لبدنية بال�صرب �أو �جلرح �أو �إحد�ث �الإ�صابات بها باأي �صورة مثل ختان 

�الإناث. 

ج-  �الإ�صاءة �جلن�صية �لتي تتمثل فى �مل�صا�س بح�صانة ج�صمها عن طريق �الغت�صاب 

وهتك �لعر�س و�لتحر�س �جلن�صي.

د-  �الإ�صاءة �لنف�صية �أو �لعنف �لنف�صي �لذي يهدف �إىل �إذالل �ملر�أة و�إهانتها وزعزعة 

ثقتها بنف�صها. 

هـ -  �الإ�صاءة �القت�صادية بحرمان �ملر�أة من حقوقها �ملالية عن طريق �ل�صيطرة على 

مو�رد �الأ�صرة �أو حرمان �ملر�أة من �ملري�ث فى بع�س �الأو�صاط �الجتماعية.

وُيعاِقب �لقانون على غالبية �صور �لعنف �الأ�صري فى ن�صو�س متفرقة. لكن هناك 

بع�س �أ�صكال �لعنف �الأ�صري �لتي ال ت�صملها ن�صو�س �لقانون �صر�حًة، مثال ذلك: 
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�ملو�ريث  قانون  لتعديل  ت�صريعياً  تدخاًل  ويقت�صي  املرياث،  من  املراأة  1-  حرمان 

باإ�صافة مادة جديدة ُتعاِقب من يحرم �أحد �لورثة �ل�صرعيني ذكر�ً كان �أو �أنثى من 

حقه �ل�صرعي فى �ملري�ث. 

�لتاأديب  �صتار حق  �صديدة حتت  �إ�صابات  بهن  يحدث  مربحاً  �صرباً  الزوجات  2-  �صرب 

�لذي ميار�صه �لزوج �صد زوجته. وقد ر�أينا �أن �لقانون �مل�صري ال يخرج �صرب �لزوجة 

من جمال �لتجرمي، لكن �الأمر يحتاج �إىل تو�صيح.

3-  �صرب الأطفال �لذي يدخله �لبع�س فى نطاق حق �لتاأديب �ملقرر لالأب، وقد حتدث 

فيه تاوز�ت ت�صل �إىل حد �إحد�ث �لوفاة �أو �إ�صابات ج�صيمة. 

4-  ختان الإناث وقد ر�أينا �أن �لقانون ال ُيجّرمه بن�ٍس �صريح ويحتاج �إىل تدخٍل ت�صريعي، 

قد يكون �صعباً فى �لظروف �لر�هنة. ويجب �أن ي�صمل �لتجرمي ول �أمر �لفتاة �لذي 

ي�صمل  كما  �جلرمية.  هذه  فى  باالإنفاق  �صريكاً  باعتباره  �خلتان  �إجر�ء  على  يو�فق 

�لعقاب كل من حر�س علناً على ختان �الأنثى. 

5-  اإجبار الفتيات على الزواج املبكر،  وهو �صلوك يرتكبه �أفر�د �الأ�صرة ال ُيعاِقب عليه 

�لقانون �صر�حًة. 

6-  اغت�صاب الزوجة، ويدخل فى نطاق جناية �الغت�صاب فى قانون �لعقوبات �مل�صري، 

الأن ن�صو�س �الغت�صاب ُتعاِقب »من و�قع �أنثى بغري ر�صاها« دون متييز بح�صب عالقة 

�لذكر باالأنثى. وبناًء عليه ي�صمل �لن�س فى �صياغته �لر�هنة �غت�صاب �لزوج لزوجته 

�إذ� و�قعها بغري ر�صاها �حلر، لعدم �لتفرقة بني �ملعا�صرة �جلن�صية �لق�صرية �لتي تقع 

على  �لرجل  من  تقع  �لتي  �لق�صرية  �جلن�صية  �ملمار�صة  �أو  زوجها،  من  �لزوجة  على 
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�لمجل�س �لقومى للمر�أة

�مر�أة غري زوجته. وقد يرى �لبع�س �أن هناك �آر�ًء فى �لفقه �الإ�صالمي تيز  للزوج 

مو�قعة زوجته من دون ر�صاها، لكن �لقانون مل ياأخذ بهذه �الآر�ء عندما �صاغ �ملادة 

)267 من قانون �لعقوبات(. ولو �أن �مل�ّصرع �أر�د تبني هذه �الآر�ء لكان �لن�س قد عك�س 

ذلك بقوله » من و�قع �أنثى عد� زوجته بغري ر�صاها يعاقب ...«، لكنه مل يفعل ذلك 

�إتيان �لزوجة ُكرهاً عنها جرمية �غت�صاب،  �إىل �عتبار  مما يدل على �تاه �لقانون 

وهو ما يتفق مع �إن�صانية �ملر�أة وكر�متها ويحرتم حقوقها �الإن�صانية. 

�لزوجية  �ملعا�صرة  تعترب  عندما  �لفعل  هذ�  على  �صر�حًة  �لقو�نني  بع�س  وُتعاِقب 

�أ�صهر  �صتة  عن  تقل  ال  مدة  باحلب�س  عليه  �ملُعاَقب  �الأ�صري  �لعنف  �صور  من  باالإكر�ه 

والتزيد على ثالث �صنو�ت وبغر�مة ال تقل عن مليون دينار وال تزيد على خم�صة ماليني 

2، 7 من قانون مناه�صة �لعنف �الأ�صري فى  دينار �أو �إحدى هاتني �لعقوبتني )مادتان 

�إقليم كرد�صتان – �لعر�ق رقم 8 ل�صنة ))20(. 
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