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 المذكرة اإليضاحية

 قانون حماية المرأة من العنفبلمشروع 

لم  رفيعة   نة  بمكا ،تمتعت المرأة المصرية على مدي التاريخ   

فقد كانت أول امرأة في التاريخ  -تتمتع بها المرأة في مجتمعات أخرى

 - نالت تكريم ذكرها في الكتب السماوية ، كما أنها تتولى أمور الحكم

ونالت بذلك كافة الحقوق شأنها شأن الرجل ، بل وكانت أسبق من غيرها 

المستوي  تماعي أوسواء على المستوي االج، تع بهذه الحقوقفي التم

 القانوني.

ومن منطلق الحرص على حماية  المصلحة العامة والخاصة للمرأة 

والرغبة في إسباغ المزيد من الحماية على حقوقها التي ثبتت  ، المصرية

و العار  والجساد  ،كاالميراث وحماياة الحاق فاي الحيااة ،لها من السماء

والعيش الكريم واألمان الشخصي والنفسي ، كان مان  ،والحرية والكرامة

ن العمل علي وضع مصر في صاورتها الحضاارية الالةقاة ومكانتهاا المتعي  

 0الدولية التي حظيت بها بين األمم 

ارتابط الشاعب المصاري  ،فمنذ العصور األولى وعلاي مادي التااريخ

مصااريون علااي ، إذ أكاادت األديااان التااي أعتنقهااا ال وثيقااا   بالاادين ارتباطااا  

تكريم المرأة ورفع شأنها  وتوفير الحماية االجتماعية والقانونياة لهاا فاي 

مما جعل المرأة المصرية على مدار العصور تشعر باألمن  ،كافة المجاالت

ر لهااا ذلااك أن تتبااوأ مكانتهااا و يس اا –والطمأنينااة والمساااواة مااع الرجاال 

    0الرفيعة التي سجلها التاريخ 

عباار مشاااركتها فااي كافااة  ،د الماارأة المصااريةوقااد تواصاالت جهااو

ساواء فاي مواجهاة االحاتالل األجنباي أو مقاوماة  ،مراحل الكفااح الاوطني

والممارسااات التااي سااعت ألااي تهماايش دورهااا فااي بناااء  ،دعااوات التخلااف

ت المااارأة المصااارية طريقهاااا باقتااادار وشاااق   –وطنهاااا وصاااياغة مساااتقبل  

 –األخاالق و واالنتمااء واإليماان  بالمشاعر الفطرية لقايم الوطنياة زودة  م  

الااة فااي الحركااة الوطنيااة فااي القاارنين الماضاايين ماان خااالل مساااهمتها الفع  

ال لثاورة شاعبها ت بالدعم الفع  وج  وحققت نتيجة ذلك مكتسبات ونجاحات ت  
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فااي بناااء المسااتقبل  ،وتبنيهااا لطموحااات وأمااال الثااورة 2011فااي يناااير 

            0يليق بمصرنا الحبيبة المشرق الذي يستحق  شعبها العظيم و

عان حاق ، و  ديباجاة الدساتور المصاري الجديادا أوردتموبالرغم م

رم فيااا  المااارأة فالنسااااء شاااقاةق الرجاااال ك ااامااان أنااا  ال كراماااة لاااوطن ال ت  

للظروف  ن  نتيجة  أإال  –بات و المسةوليات الوطنية وشريكات في المكتس

اوا ، االقتصادية واالجتماعية و السياسية ر بهاا لمتغيرات الساريعة التاي م 

الاذي  ،المجتمع المصاري فاي هاذه الفتارة والتطاور التكنولاوجي المعاصار

  تمااع فااي العلاام بهااذه التكنولوجيااا ماان التفاااوت بااين أفااراد المج ا  أوجااد نوعاا

نتقاااال األفكاااار مااان مجتماااع ألخااار علاااى وجااا  السااارعة او ،التعامااال معهاااا

حتااى أصاابحت  تناماات ماا خرا    -واالسااتخدام الخاااطذ لهااذه التكنولوجيااا 

بعاا  الممارسااات غياار السااوية والوافاادة علااي مصاار  اجتماعيااة   ظاااهرة  

وهي تلك الممارسات التاي  –دم بها المجتمع المصري والتي شاهدها وص  

علاااي  ،شاااكل انتهاكاااات واعتاااداءات جسااايمةاتسااامت باااالتمييز والعناااف وت  

ماتها حقاااوق المااارأة وتعاااوق تطورهاااا ومشااااركتها االجتماعياااة ومسااااه

وتنااااال بشااااكل مباشاااار ماااان كرامتهااااا اإلنسااااانية ومركزهااااا  -اإلنسااااانية 

ويفاار   ،االجتماااعي والقااانوني ويزكااي شااعورها بااالخوف وعاادم األمااان

 0عليها العودة للعزلة و السلبية واالنزواء 

وإزاء الااانقص التشاااريعي فاااي معالجاااة هاااذه الظااااهرة االجتماعياااة 

الحقب األخيرة، و إيماننا بأن   التي شهدها المجتمع المصري في ،الجديدة

البد من تطور التشريع بما يتفق مع التطاورات االجتماعياة التاي يمار بهاا 

فقااد دعاات الضاارورة إلااى االحتيااا  لوضااع هااذا التشااريع لسااد  -المجتمااع 

ووضاع الحلاول القانونياة للقضااء علاي هاذه الظااهرة  ، النقص التشريعي

واحااد باادال ماان تناولهااا فااي وذلااك فااي تشااريع  ،والحيلولااة دون تفاقمهااا

من سااالمة بمااا يضاا ،نصااوص قانونيااة متناااثرة فااي التشااريعات المختلفااة

 0التنفيذ وجدية  التطبيق

وكااذا  ،ارنااةق  وقااد قاماات اللجنااة باسااتعرا  بعاا  التشااريعات الم         

بع  األفكار والجهاود التاي أساهم بهاا المجتماع المادني و اساتقرت علاي 

لمبادئ الشريعة اإلساالمية و األدياان  ستنادا  وضع مقترح هذا المشروع  ا
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التاي  ،واالتفاقيات والمواثياق الدولياة لحقاوق اإلنساان ،السماوية األخرى

وذلاك بماا ال يتعاار  ماع أحكاام  ،من النظام القانوني المصري ا  تعد جزء

والطاابع األصايل لرسارة  ،الدستور المصري و مبادئ الشريعة اإلساالمية

فااي االعتبااار  وأخااذا    ،هااا الاادين واألخااالق والوطنيااةالمصاارية التااي قوام

 الواقع االجتماعي المصري المعاصر.

التاي  ،ويهدف هذا القانون إلي حماية المرأة من كال أشاكال العناف 

فاي نطااق الحقاوق الشخصاية أو الحقاوق االقتصاادية،  تتعر  لها سواء  

   خاصااة الحااق فااي سااالمة الجسااد  أو السياسااية، أو االجتماعيااة ، وبصاافة  

و المحافظااة علااى العاار  والشاارف و االعتبااار و األخااالق الساااةدة فااي 

بل االجتماعيااة و القانونيااة لحمايااة الماارأة ضااحية وكفالااة الس اا ،المجتمااع

العنف وإعادة تأهيلها و التخفيف مان معاناتهاا وتعويضاها عماا لحاق بهاا 

اكمة العادلة و المنصافة لمان اتهام وتوفير المح أو أدبية   مادية   من أضرار  

 مااع اهتمااام واضاا    ،الم ثمااة فااي هااذا القااانون بارتكاااب أي ماان األفعااال

بوضااع الشااهود و الخبااراء والفنيااين و ضاامان المحافظااة علااى األدلااة و 

 .ام التقنيات الحديثة في اإلثباتاستخد

 هي: لهذه الر ى فقد انتهجت اللجنة في عملها عدة معايير  واستنادا        

والمتعلقااة بمااا تواجهاا   ،حتميااة االلتاازام بنطاااق الحمايااة المسااتهدفة  - 1

  0اتسمت بالتمييز والعنف  ،ضارة المرأة المصرية من ممارسات  

تقرياار الحمايااة والرعايااة  لماان يسااتحقها فااي ظاال الواقااع االجتماااعي  - 2

متكامال  المعاصر وما طرأ علي  من مستجدات ومتغيرات من خالل تشريع  

 يتعار  مع ما ورد في غيره من قوانين أو يتعار  مع ما هو مستقر ال

  0في الفق  والقضاء 

التي تتطلبهاا حتمياة المواجهاة  ،استحداث بع  التدابير واإلجراءات - 3

وتقتضيها رفع المعاناة وجبر الضرر وذلك ليس  لتفضيل أو تمييز المارأة 

ال يحاول دون تقريار ذات إذ أن ذلاك  ،في الحماياة أو الرعاياة ،عن الرجل

 تحقيقاا   الحماية أو الرعاية للرجل في األحوال التي يراهاا المشارع واجباة  

 للمساواة في إطار تشريعات أخري .   
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عاداد مشاروع القاانون إفقد تم  ،بتلك الر ى وهذه المعايير والتزاما  

  -اآلتي:في خمسة أبواب على الوج  

 

 الباب األول

لااابع  المصاااطلحات المساااتحدثة التاااي  وتضااامن وضاااع تعريفاااات

لاابع  مجاااالت التجااريم فااي  وإيضاااحا   –تضاامنها هااذا المشااروع بقااانون 

 .مياتها مثل االغتصاب وهتك العر الجراةم التي أبقت اللجنة علي مس

 الباب الثاني

وأهمهاا الحرماان التعسافي  ،عاام وتضمن جراةم العنف ضد المرأة بوج    

الخاصااة و الحرمااان ماان حااق الميااراث ماان ممارسااة الحقااوق العامااة و 

و الحرماان مان العمال و اإلخاالل بمبادأ  ،وتزويج األنثى على غير إرادتهاا

  العمل.المساواة و تكاف  الفرص في محيط 

يتضمن عدم سقوط الدعوى المدنية والجناةياة  كما استحدث نصا  جديدا     

علاي  اعتاداء  في نطااق ماا تضامن  هاذا القاانون باعتبارهاا تمثال  ،بالتقادم

ماع األخاذ فاي االعتباار  ،مع ما نص علي  الدساتور الحاالي الحقوق تمشيا  

أن هذا المشروع بقانون خاص بمواجهة العنف ضاد المارأة ، ولهاذا ف نا  

أخاارى أو  لوجودهااا فااي تشااريعات   ،لاام يتناااول الحمايااة القانونيااة للرجاال

المشاارع    إذا وجاادسااتحدث لهااذا الغاارت   ،جدياادة تقريرهااا فااي تشااريعات  

  مة ذلك .ءمال

 الباب الثالث                           

ويشمل جراةم االعتداء الجنسي وإفساد األخالق , وفيا  تام اإلبقااء         

بركنيهاا الماادي والمعناوي علاي  ،على جريمة مواقع  األنثى بغير رضاها

نحو ما استقر علي  الفق  والقضاء , مع اعتبار رضا األنثى التاي لام تبلا  

علااى خااالف الحكاام فااي  ،الثامنااة عشاارة عامااا  غياار نافيااا  لوقااوع الجريمااة

مشاددة تتناساب والواقاع  ا  قانون العقوبات الحاالي ، كماا تام إضاافة ظروفا
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النتهااك الجنساي العنياف ، الاذي يقاع الحالي , مع استحداث نص يتعلق با

كااان قصااد  ا  أياا ،أو الشااروع فيهااا ةى الماارأة وال يصاال إلااى حااد المواقعااعلاا

الفاعل من  , والانص بصاياغت  المقترحاة يتادارك نقصاا  تشاريعيا  واضاحا  

ااع للتجااريم فااي االعتااداء  يشااوب قااانون العقوبااات الحااالي ،إذ كااان ال ي خض 

وهتااك العاار  بمعناهمااا  ةالمواقعاا سااوى جريمتااي ،الجنسااي علااى األنثااى

ال يحقااق  ر  وهااو أماا ،التقلياادي , ومااا يسااتلزم  ماان قصااد  جناااةي خاااص

قصاد با  الاذي ي   ،عديدة من االنتهااك الجسايم الحماية المنشودة في أحوال  

مجرد امتهان أنوثتها أو إذاللها ، فكان إياراد هاذا الانص وماا تضامن  مان 

, وإضاافاء الحمايااة الجناةيااة  مشااددة لسااد هااذا الاانقص التشااريعي ظااروف  

كماا أعياد تعرياف  ،دي الجنسي بما بالةمهاا مان عقوباةعلى كل صور التع

وباعتبااار القصااد الجناااةي الخاااص  ،جريمااة هتااك العاار  علااى نحااو  أدق

واستحدث مشروع القانون كذلك تعريف ا محددا  للتحرش الجنسي  -للجاني 

ت علياا  اإلحصاااءات ل اافااي االعتبااار مااا د يشاامل كاال صااوره وأنماطاا  أخااذا  

وناص علاي تشاديد العقااب فاي  ،والدراسات في شان هذا السلوك المشاين

بع  األحوال بالنظر لمكان الجريمة أو صفة مرتكبهاا أو تكارار ارتكابهاا 

 بااااألنثىواساااتحدث المشاااروع جريماااة الحصاااول علاااي صاااور خاصاااة  –

والتهديااد بنشاارها أو تغيياار وتشااوي  محتواهااا بالوساااةط العلميااة الحديثااة 

وكااذا جريمااة إذاعااة أو نشاار أحااد الاازوجين لصااور خاصااة بااالزو  األخاار 

علااااي العالقااااات األساااارية  ماسااااة بالحياااااء أو بالعالقااااة الزوجيااااة حفاظااااا  

كما تم تجريم   ،وكذا جريمة إذاعة أو نشر الصور اإلباحية –واإلنسانية  

تخدام جسااد الماارأة بصااورة غياار الةقااة بهاادف تحقيااق أرباااح  مادياا  أو اساا

 –علي نحاو  يتعاار  ماع القايم الدينياة واألخالقياة فاي المجتماع  ،دعاةية

وكاذا التالعاب  ،وجرم مشروع القانون نشر صور الضاحايا بادون موافقاة

 0بأدلة اإلثبات 

 

 الباب الرابع

وإلازام أجهازة  ،ضحايا العناف ويتضمن كفالة الدولة بحماية النساء       

الدولة بالقيام بما يلزم من تدابير، ووساةل لمساعدة المرأة ضاحية العناف 
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دون مقاباال ، و إنشاااء صااندوق لحمايااة ضااحايا جااراةم العنااف تثباات لاا  

ومن  ضحايا العنف من النساء   -الشخصية االعتبارية مع تحديد موارده 

أو  خطيار   ن جاراةم العناف مار   إذا ما نشأ عا ،الحقوق المقررة للمعاقين

الشااةون االجتماعيااة والصااحة  ب نشاااء  التأمينااات ووإلاازام وزارتااي  عاهااة  

 -الم سساااات والمعاهاااد ألالزماااة لتاااوفير خااادمات تأهيااال ضاااحايا العناااف 

وأن  ،وإنشاء إدارة متخصصة لمكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية

يكون لها فروع في المحافظات ويدخل في تشكيلها األخصااةيين النفسايين 

فاي مثال هاذه النوعياة مان  ،للبعد النفسي للضاحية و االجتماعيين مراعاة  

الجراةم كما تضمن إعطاء الحق للنيابة العاماة فاي إصادار أوامار الحماياة 

بمااا  ،والمساااعدة لحمايااة المجنااي علاايهن والشااهود و  الخبااراء وغياارهم

وإنشااء إدارة  ،داء شهادتهمسهم في إزالة العواةق التي قد تحول دون إبي  

بااوزارة العاادل تخااتص بحمايااة الشااهود والخبااراء والفنيااين . واسااتحداث 

ه   خااالل أدا ،حمايااة قانونيااة للشاااهد باعتباااره فااي حكاام الموظااف العااام

از كمااا تاام اسااتحداث مباادأ جااو ،ادة فااي مرحلتااي التحقيااق والمحاكمااةللشااه

و االساااتماع لشاااهادة  نقباااول المحكماااة لالساااتماع ألقاااوال المجناااي علااايه

  0الشاهد من خالل وساةل االتصال الحديثة واإلنابة القضاةية

 

 الباب الخامس                             

 بالحكم بتادبير مجتمعاي بادال   ،استحدث القانون جواز قيام المحكمة        

فااي جااراةم الجاان  المنصااوص عليهااا فااي  ،ماان العقوبااات السااالبة للحريااة

بتكليااف المااتهم بااأداء خدمااة مجتمعيااة بالجهااات التااي تحااددها  ،القااانون

الشااةون االجتماعيااة باالشااتراك مااع المجلااس القااومي التأمينااات و وزارة 

للمتهم أو المجني  اذا كان ذلك مناسبا   ،للمرأة وم سسات المجتمع المدني

يهااا وذلااك لفاات  الباااب للتقااويم دون اللجااوء للعقوبااات سااالبة الحريااة عل

خاصاة فاي بعاا  األحاوال بااالنظر لنوعياة بعا  الجااراةم التاي اسااتحدثها 

و التزاماات  ،كما تضمن األحكاام العاماة و اإلجاراءات القضااةية -القانون 

و  ،الدولة التي تكفل فعالية تطبيق هاذا القاانون وتحقياق أهدافا  المرجاوة

لزام الدولة بادعم وتشاجيع المجتماع المادني علاى إنشااء الجمعياات التاي إ
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يا وتقااديم تهاادف إلااى مكافحااة العنااف ضااد الماارأة. وكااذلك تأهياال الضااحا

و إساناد مهماة متابعاة فعالياة تنفياذ هاذا القاانون  نالمساعدة القانونية له

و إلزام  برفع تقرير دوري بذلك إلاى رةايس  ،إلى المجلس القومي للمرأة

الجمهورية في ضوء الدور المرساوم لا  فاي حماياة حقاوق المارأة بشاكل 

ضارار الناشاةة عان التدخل في دعاوي التعوي  عان األومنح  حق  ،عام

وتقريار عادم  -العنف لصاال  الضاحايا والطعان فاي اإلحكاام الصاادرة فيهاا

وتفوي  رةيس مجلاس  –اإلخالل بأية عقوبة أشد مقررة بقوانين أخري 

خالل ساتة أشاهر مان تااريخ  ،عداد الالةحة التنفيذية للقانونالوزراء في إ

    0إصداره 
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 قانونبمقترح مشروع 

 حماية المرأة من العنف
 

 

 الباب االول

 تعريفات

 -:يمايل اآلتية يقصد بالمصطلحاتفي تطبيق أحكام هذا القانون (1مادة )

 

، أو -العنف ضد المرأة : .أ أي فعل، أو سلوك يترتب علي  أذى 
معاناة  مادية  أو معنوية  للمرأة أو الحط من كرامتها، بما في 

  ذلك التهديد، أو القسر.
 مواقعة االنثى بغير رضاها.-ب. االغتصاب:

إتيان سلوك، أو فعل  يشكل انتهاك ا للسالمة -جـ.االعتداء الجنسي:
جسد المجني عليها بأي طريقة  كانت، أو  مباستخدا ،الجنسية

 او أداة ، وكان ذلك بقصد إشباع رغب   بأية وسيلة أخرى 
 آخر. الفاعل الجنسية، أو ألي غر   

هو االخالل الجسيم بحياء المرأة باالعتداء بالقوة  -د.هتك العر :
و التهديد على جسدها سواء بالكشف عن عوراتها أو المساس 

 بها.
إتيان أفعال، أو أقوال، أو إشارات تكشف  -الجنسي: هـ.التحرش

عن إيحاءات جنسية، أو تتضمن الدعوة لممارسة الجنس بأية 
 وسيلة.

امتهان كرامة المرأة عن طريق استغالل -و. االستغالل الجنسي:
بقصد تحقيق مصال   ،جسدها في الجذب واالغواء الجنسي

 خالق.  ن واألة بما يتعار  مع أحكام الديتجارية، أو دعاةي
منع االنثى من الحصول على مقدار  -:ز. الحرمان من الميراث

، أو سلوك  حال حياة الميراث الم   ستحق لها شرع ا بفعل 
رث، أو بعد وفات  .  المو 
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 الباب الثاني

 جراةم العنف ضد المرأة 

 

من  التعسفي ضد المرأة بهدف الحرمان نفا  ع  كل من ارتكب  (2المادة )
عاقب بعقوبة الحبس ي   أو الخاصة،  ،الحقوق العامةممارستها 

 فآالتقل عن عشرة  و بغرامة العن ست  أشهر،  ال تقلمدة 
 ، أو إحداهما.هاعشرين ألف جني لىتزيد ع ال و جنيا  

أو  ،للزوا    أنثى قبل بلوغها السن القانونيكل من زو  ( 3)المادة
وتكون العقوبة السجن  بعقوبة السجن.عاقب ي   شترك في ذلك، إ

على  بناء   أو ،احتيالية   ن تم ذلك الزوا  بموجب طرق  إ ،شددالم
 مزورة.   مستندات  

 مدة ال ،بعقوبة الحبس عاقبي   ،كل من أكره أنثى على الزوا ( 4)المادة
 وال  جنية   فالآعشرة تقل عن  و بغرامة ال ،شهرتقل عن ست  أ

 حداهما.، أو إ جني ألفعشرين  علىتزيد 

ستفاد من أو كان من الورثة و ا ،نثى من الميراث( كل من حرم أ5)المادة
و ، شهرتقل عن ست  أ حبس مدة الالعاقب بعقوبة ي   ،حرمانها

عشرين  علىوال تزيد ، ا  هجني فالآتقل عن عشرة  بغرامة ال
 .مع رد ما تحصل علي  و التعوي  عن  أو إحداهما ألف جني 

من أفراد  ناثاإلمع  فعر ، أو سلوكا  عنيفا   ارتكبص (  كل شخ6)المادة
أشهر أو  ة  ستتقل عن  بعقوبة الحبس مدة ال عاقبي   ،سرت  أ

 ألفعشرين  علىزيد وال ت اف جنيهالآة تقل عن عشر بغرامة ال
 .أو إحداهما ،جني 

من  قوامت لو أ وصايت للواليت  أو ( كل من حرم أنثى خاضعة 7)المادة
ة تقل عن ست بعقوبة الحبس مدة ال عاقبي   ،التعليم اإللزامي

على وال تزيد ، هاف جنيالآتقل عن عشرة  و بغرامة ال، شهرأ
 حداهما.أو إ عشرين ألف جني 

 ،العمل لكونها أنثىفي  هاحرم أنثى من حق (  كل صاحب عمل8المادة )
عقوبة بعاقب ي   ،في االعمال التي يجيز القانون لها العمل بها

تقل عن عشرة  و بغرامة ال، شهرتقل عن ست  أ حبس مدة الال
 حداهما.أو إ، عشرين ألف جني  علىوال تزيد  ف جنية الآ
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 المرأةوتكاف  الفرص بين  المساواةبمبدأ  كل صاحب عمل أخل   (9المادة)
تقل عن  الحبس مدة البعقوبة  عاقبي   ،والرجل في نطاق العمل

و ال تزيد   ف جنيالآتقل عن عشرة  و بغرامة ال، شهرست  أ
 حداهما .أو أ اجنيهلف عشرين أ لىع

م أو المدنية الناشةة عن الجراة الجناةية،تسقط الدعوى  ( ال10المادة )
 التقادم. المنصوص عليها في هذا الباب ب

 

 

 الباب الثالث

 الجنسي وإفساد االخالق االعتداء جراةم

 

عاقب ي   ،بغير رضاها هاواقعكل من اغتصب أنثى بأن ( 11المادة)
 .أو السجن الم بد ،باإلعدام

سنة  ةعتد برضا المجني عليها اذا كانت لم تبل  ثمانية عشريوال 
 . كاملة   ميالدية  

ويعاقب الفاعل باإلعدام إذا كانت المجني عليها لم تبل  سنها 
و أ عقلية   بعاهة   مصابة  أو  ،كاملة ميالدية   ثماني عشرة سنة  

أو من المتولين  ،أو كان الفاعل من أصول المجني عليها، ة  نفسي
أو كان خادما   ،أو ممن لهم سلطة عليها ،أو مالحظتها ،تربيتها

و عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على ، أباألجر عندها
 أو تعدد الفاعلون للجريمة .  ،المنزل بحكم عملهم

 ، أو سلوكا   ،فعال   ارتكبأنثى بأن  على اعتدى جنسيا  ( كل من 12المادة)
جسد المجني عليها  مستخدما   الجنسية للسالمة يشكل انتهاكا  

أخرى، أداة، أو أية وسيلة  وسيلة أوبأية  ،بأي طريقة كانت
 أو ألي غر    ،الفاعل الجنسية وكان ذلك بقصد إشباع رغبة

 عاقب بالسجن المشدد.آخر، ي  

 عن سبع سنوات، يعاقب الفاعل بالسجن المشدد مدة ال تقل  و  
 ميالدية   إذا  كانت المجني عليها لم تبل  سنها ثماني عشرة سنة  

و نفسية، أو كان الفاعل من عقلية، أ بعاهة مصابة  أو  ،كاملة  
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أو من المتولين  و من ذوي المحارم،أ ،أصول المجني عليها
أو كان خادما   ،أو ممن لهم سلطة عليها ،أو مالحظتها ،تربيتها

و عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على ، أباألجر عندها
 المنزل بحكم عملهم .

عمرها عن عشر سنوات  واذا كانت المجني عليها يقل  
جتمع الظرفان من الظروف المشددة المشار أو ا ،ميالدية كاملة  

أو تعدد الفاعلون للجريمة تكون  ،اليها في الفترة السابقة
 العقوبة السجن الم بد.

 نثى بالقوة والتهديد بأن أخل اخالال  ( كل من هتك عر  أ13المادة)
لى جسدها، سواء بالكشف عن ع باالعتداءجسيما  بحياةها 

 عاقب بالسجن.أو المساس بها ي  عوراتها، 

 سنة   ةعمرها عن الثامنة عشر اذا كانت المجني عليها يقل  و
تكون العقوبة  و نفسية  ، أعقلية   بعاهة   أو مصابة   ،كاملة   ميالدية  

 السجن المشدد.

أو المالحقة سواء  ،( كل من تحرش بأنثى عن طريق التتبع14المادة )
 ،وساةط االتصال الحديثةبأو  ،أو بالكتابة ،أو بالقول باإلشارة،

أو أي  وسيلة أخرى، ب تيان أفعال غير مرحب بها تحمل 
أو  أو إباحية في مكان عام ،أو تلميحات جنسية ،إيحاءات
 ، و بغرامة الال تقل عن سنة عاقب بعقوبة الحبس مدةخاص، ي  

، اعشرين ألف جنيه لىوال تزيد ع، ف جنيها  الآتقل عن عشرة 
 حداهما.أو إ

ل سنة خال ،الجريمة من نفس النوع الرتكابجاني إذا عاد ال
تكون العقوبة  ،في الجريمة االولى ا  من تاريخ الحكم علي  نهاةي

 وغرامة ال تقل عن عشرةالحبس من ثالث الى خمس سنوات 
مع وضع المحكوم  ،عشرين ألف جني  لىوال تزيد ع ،ف جني الآ

 لمدة العقوبة. مساوية   ة مدة  طعلي  تحت مراقبة الشر

تخدمت أداة أو وساةل الترهيب أو و اس  اذا تعدد الجناة أ 
تزيد  تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنتين وال ،الترويع

 .عن خمس سنوات

الرتكاب الجريمة المشار اليها في الفقرة اذا عاد الجاني  
خالل سنة من تاريخ الحكم علي  تكون العقوبة الحبس  ،الثانية
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سنوات، مع وضع المحكوم علي  تحت من ثالث الى خمس 
 لمدة العقوبة. مساوية   مراقبة الشرطة مدة  

رم في المادة السابقة في مكان ب الفعل المج  ارتكا في حال( 15المادة)
و ممن لهم سلطة على ، أو كان الفاعل هو صاحب العمل، أالعمل

تقل  عاقب بعقوبة الحبس مدة الالمجني عليها بمناسبة العمل، ي  
ف جنيها  و ال الآة تقل عن عشر ثالث سنوات و غرامة العن 

 . تزيد عن عشرين ألف جني 

 ،خاصة ألنثى بأي طريقة كانت ا  ستحصل على صوركل من ا( 16المادة )
يرها وتشويهها يأو قام بتغ ،هااذاعتها ونشر محتو دد بوه  

د بنشرها وهد   باحية  إ بجعلها صورا   ،بالوساةط العلمية الحديثة
 عاقب بالسجن. ي  

للحياء  خادشة   ا  أو نشر بأية وسيلة صور ،( كل زو  أذاع17المادة )
د أو هد   ،خر، أو وقاةع العالقة الحميمةبالزو  اآل خاصة  
، أو الزوجية م رابطةأو إذاعتها وذلك سواء أثناء قيا ،بنشرها
و تقل عن سنة  عاقب بعقوبة الحبس مدة النتهاةها، ي  بعد ا

عشرين الف  لىوال تزيد عف جني  الآة عن عشرغرامة ال تقل 
 هما.احدأو إجنية، 

 إباحية   أو نشر بأية وسيلة صورا    ،أو أذاع ،ور( كل من ص  18المادة )
مدة ال عاقب بالحبس ي  ، لعالقة جنسية أو صورا   ،للحياء خادشة  

وال تزيد  ال تقل عن الفين جني  تقل عن سنة و الغرامة التي
 .جنيها  الف آعشرة  لىع

بقصد تحقيق  ،غير الةقة جسد المرأة بصورة   استخدم( كل من 19المادة)
الغرامة التي ال تقل عن  وعاقب بالحبس، ي   أو دعاةي ،رب  مادي

 حداهما .، أو ب ف جنيها  الآخمسة 

المنصوص عليها ا  لضحايا جراةم العنف ( كل من نشر صور20المادة)
أو من  ،دون الحصول على موافقة الضحية ،ثالثلفي الباب ا

مة التي ال تقل عن عشرين الف عاقب بالغراينوب عنها قانونا  ، ي  
 .ن الف جني يخمس لىوال تزيد ع جنيها  

ن تالعب في أدلة اإلثبات كل م ،شدي عقوبة أأ( دون االخالل ب21مادة)ال
او بأي  بالتغيير أو االتالف أو الوثاةق، ،أو الشهادات أو التقارير

في  علمية الحديثةبما في ذلك استعمال الوساةط ال ،تكان وسيلة  
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 عاقب بالحبس مدة الي  الجراةم المنصوص عليها في هذا الباب، 
الف جنيها وال آعشرة  تقل عن تقل عن ثالث سنوات وغرامة ال

 لف جنية. تزيد على عشرين أ

 

 الباب الرابع

 العنف ضد المرأة شهودحماية ضحايا و

 

ير الالزمة لحماية المرأة من تخاذ كافة التداب( تلتزم الدولة با22المادة )
وتوفير الحماية لها في ممارسة كافة الحقوق  شكال العنف.كل أ

 بها دون تمييز. ضمن القيامبما ي ،الحريات العامة و

ناث لإل( تلتزم الدولة بتوفير سبل المساعدة وتقديم الخدمات 23المادة )
 بدون مقابل. ،العنفضحايا من 

وذويهم ناث من اإلنشأ صندوق لرعاية ضحايا جراةم العنف ( ي  24المادة)
 ،ويصدر بتنظيم  ،وتكون ل  الشخصية االعتبارية ،وتأهيلهم

ويدخل ضمن  ،من رةيس الجمهورية وتحديد اختصاصات  قرار  
من الجراةم المنصوص عليها في  ،موارده الغرامات المقضي بها

 هذا القانون.

أو  ،مرا  الخطيرةمن األ ذا نشأ عن جريمة العنف مر   ( ا25المادة)
 تتمتع الضحية بالحقوق المقررة للمعاقين طبقا   أو عجز   ،عاهة  

 او أية قوانين أخرى. ،لقانون االعاقة

 و الصحة الشةون االجتماعيةالتأمينات و  نشذ وزارتي( ت  26المادة)
لتوفير خدمات التأهيل لضحايا من  ،المعاهد والمنشآت الالزمة

المنشآت اهد و نشاء هذه المع، ويجوز لها الترخيص في إالعنف
لهذا  وضاع التي تحددها الالةحة التنفيذيةللشروط و األ وفقا  

 .القانون

د لمكافحة العنف ض متخصصة   الداخلية إدارة   نشذ وزارة( ت  27المادة)
نشأ في إطارها ، وي  يكون لها فروع في المحافظات ، رأةالم

، الداخليةلشرطية األخرى التي يحددها وزير وحدات للجهات ا
الشرطة العدد الالزم من تضمن تشكيل هذه الوحدات على أن ي
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ممن  ،و النفسيات ،االجتماعياتالنساةية، و اإلخصاةيات 
طباء ممن وأ ،الشةون االجتماعيةالتأمينات و وزارة هن ترشح  
ن يتوافر في جميع المرشحين بشرط أ، حهم وزارة الصحةترش

 الشروط الواردة في الالةحة التنفيذية لهذا القانون.

 ديثة في إثبات( تستخدم وحدة مكافحة العنف كافة الوساةل الح28المادة )
و  ،جراءات التحاليلولها في سبيل ذلك عر  إ ،الجريمة

و الحفاظ على  ،العينات الالزمة لعدم ضياع معالم الجريمة
 .دلةاأل

التي و الشهود حايا من العنف ( تعد بيانات الشاكيات و الض29المادة)
 ،وحدة مكافحة العنف وجهات التحقيق و المحاكمةمام يدلي بها أ

باب ال بطلب وألسفص  عنها إيانات السرية التي ال ي  من الب
ستأنفة و محكمة الجن  المالتحقيق المختص، أرها قاضي يقد  

 .المنعقدة في غرفة المشورة

، متى صدر النيابة العامة أوامر المساعدة المالية الم قتة( ت  30المادة)
على طلب ذوي  أو بناء   ،مر ذلك من تلقاء نفسهااستوجب األ

 صرف من صندوق رعاية الضحايا.الشأن وت  

أوامر على طلب وحدات المكافحة،  بناء  تصدر النيابة العامة ( 31المادة)
 ،، وتحدد في  نطاق  ومدت شهودأو ال لحماية للمجني عليهن  

الذي يخالف عاقب المتهم وتتولى وحدات المكافحة تنفيذها وي  
 .جني  ف الآ الي خمسة  جنيلف أمن  بالغرامة أمر الحماية،

 ،و الخبراء ،تختص بحماية الشهود دارة  نشذ وزارة العدل إت  ( 32المادة)
 دارةوغيرها، وتعمل اإلدلة الجناةية الفنية ، وخبراء األو الفنيين

لحمايتهم و المحافظة  جراءات و الضماناتكافة اإل اتخاذعلى 
أمام  قف حاةال  ن تعلى حياتهم، وازالة العواةق التي من شأنها أ

 و تقديم الخبرة الفنية.إدالةهم بشهادتهم أ

في حكم الموظف العام خالل فترة قوال  بعد أخذ أعد الشاهد ( ي  33ادة )الم
 التحقيق و المحاكمة.

أو  ،أو ممتلكات  ،و فروع ، أصول حد أعلى أ االعتداء عدو ي  
ظرفا  مشددا  في  ،ذلك بقصد التأثير علي  في شهادت التهديد ب

 شد ينص عليها قانون آخر.عقوبة أ العقاب، دون االخالل بأية



17 
 

 2013 يونية19ايزيس 

 

 ،و الخبراء ،( يجوز للمحكمة االستماع للمجني عليها والشهود34المادة)
 نابة القضاةية. ، أو من خالل اإلمن خالل وساةل االتصال الحديثة

 

 

 

 الباب الخامس 

 حكام العامةاأل

سبا  لظروف المتهم و ن ذلك منارتات أإذا ا ( يجوز للمحكمة35المادة )
استبدال العقوبات السالبة للحرية في جراةم  ،المجني عليها

بتكليف المتهم بأداء  ،الجن  المنصوص عليها في هذا القانون
الشةون التأمينات و لجهات التي تحددها وزارة خدمة مجتمعية با
و م سسات  ،شتراك مع المجلس القومي للمرأةاالجتماعية باال

 مدد الدة أو م العاملة في هذا الميدان، وذلكالمجتمع المدني 
رفع تقرير وي   ،قصى للعقوبة المقررةتزيد عن نصف الحد األ

أو استمراره نهاء التدبير إللنظر في  ،في نهاية كل مدةللمحكمة 
 .يتجاوز نصف الحد االقصى للعقوبةبما ال  ، لمدة أخرى

في حالة مخالفة المتهم الشروط و االجراءات المتعلقة بالخدمة 
تحدد العقوبة المناسبة لمر على المحكمة عر  األي   ،المجتمعية

 . مراعاة مدة التدبيرب

نشاء إ على ،( تلتزم الدولة بدعم وتشجيع المجتمع المدني36المادة)
تأهيل  العنف،  أوالتوعية ضد الجمعيات التي تهدف الى 

 تقديم المساعدات القانونية لهم.  أو ،الضحايا

 ،بمتابعة فعالية هذا القانون( يختص المجلس القومي للمرأة 37المادة)
ن ويجوز في هذا الشأ الجمهورية،لرةيس سنوي ورفع تقرير 

 .حوال التي تقتضي ذلكخرى في األير عاجلة أللمجلس رفع تقار

عن  ضرار الناشةةق التدخل في دعاوى التعوي  عن األول  ح
 .فيها ةف والطعن في األحكام الصادرلصال  ضحايا العن ،العنف

أشد ي عقوبات بأ ،لقانونل العقوبات المقررة في هذا اال تخ  ( 38)المادة 
 خرى. في القوانين األ ةمقرر
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صدر رةيس مجلس الوزراء الالةحة التنفيذية لهذا ي  (  39المادة )
 . ارهدشهر من تاريخ إصل ستة أخال ،انونالق

لي لنشره بالجريدة احكام هذا القانون من اليوم التيعمل بأ (40)المادة
 آخر. أي قانون  في  ل  ورد مخالف   لغي كل نص  ، وي  الرسمية

 

 


