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 الباب   األول   :التعاریف
 

 مادة   (1) :   في   تطبیق   أحكام   هذا   الباب   یقصد   بالمصطلحات   اآلتیة   ما   یلي:-
 المرأة:    تشمل   سائر   اإلناث   بأعمارهن   كافة.−
  الطفل :   كل   شخص   ذكًرا   كان   أو   أنثى   وفًقا   لقانون   الطفل.−
التمییز− أساسه المرأة ضد اقتصادي أو جنسي أو معنوي أو مادي اعتداء كل هو المرأة: ضد                   العنف

ویشمل للمرأة، اقتصادى أو جنسي أو نفسي أو جسدي ألم أو إیذاء في یتسبب والذي الجنس                  بسبب
أو العامة الحیاة في سواء والحریات، الحقوق من الحرمان أو الضغط أو االعتداء بهذا التهدید                 أیًضا

 الخاصة.
كالضرب− بحیاتها أو للمرأة الجسدیة السالمة أو بالحریة یمس أو ضار فعل كل : المادي                 العنف

 والركل   والجرح   والدفع   والتشویه   والحروق   وبتر   أجزاء   من   الجسم   واالحتجاز   والقتل   والتعذیب.
من− الحرمان أو اإلهمال أو التهدید أو اإلكراه أو والشتم كالقذف لفظي اعتداء كل : المعنوي                  العنف

تنال التي األقوال أو األفعال من وغیره والتحقیر والسخریة والتجاهل واإلهانة والحریات              الحقوق
 من   الكرامة   اإلنسانیة   للمرأة   أو   ترمي   إلى   إخافتها   أو   التحكم   فیها   .

فعل− أي النساء ضد األسري العنف جرائم تشمل األسرة: داخل والفتیات النساء ضد العنف                جرائم
أو نفسیة، أو بدنیة، معاناة أو أذى عنه ینجم أن یحتمل أو عنه ینجم الجنس أساس على قائم                    عنیف
الحریة من القسري الحرمان أو اإلكراه أو الفعل، هذا مثل باقتراف التهدید ذلك في بما للمرأة                  جنسیة

 من   قبل   أحد   أفراد   األسرة   بما   له   سلطة   أو   والیة   أو   عالقة   بالمعتدى   علیها.
حرمانهم− تم اقتصادي،أو أو نفسي أو عقلي أو بدني بضرر أصیبوا الذین وأطفالها المرأة :                 الضحیة

للقوانین انتهاًكا تشكل إهمال حاالت أو أقوال أو أفعال طریق عن وحقوقهم، بحریاتهم التمتع                من
 الجاري   بها   العمل.

 االغتصاب:    مواقعة   الشخص   بغیر   رضاه.−
الجنسیة− غیره رغبات أو لرغباته المرأة إخضاع إلى مرتكبه یهدد قول أو فعل كل الجنسي:                 العنف

بغض وذلك اإلرادة سلب أو إضعاف وسائل من غیرها أو الضغط أو التغریر أو اإلكراه                 باستخدام
 النظر   عن   عالقة   الفاعل   بالضحیة.

تتضمن− أو جنسیة، إیحاءات عن تكشف إشارات أو أقوال، أو أفعال، إتیان الجنسي: التحرش                
 الدعوة   لممارسة   الجنس   بأیة   وسیلة.

مفهوم− إلى یرجع ال أم تحقق واعتباره عدمه من وحصوله الرضا معنى معرفة في : الرضا                  معنى
 الرضا   في   القانون   المدني.

بالكشف− سواء جسدها على والتهدید بالقوة باالعتداء المرأة بحیاء الجسیم اإلخالل هو العرض:               هتك
 عن   عوراتها   أو   المساس   بها.

الجنسي،− واإلغواء الجذب في جسدها استغالل طریق عن المرأة كرامة امتهان الجنسي:              االستغالل
 بقصد   تحقیق   مصالح   تجاریة،   أو   دعائیة   بما   یتعارض   مع   أحكام   الدین   واألخالق .

إلي− اللجوء یتم المحكمة إلى رفع المرأة على یقع اعتداء أي في تعریف أو نص به یرد لم                    فیما
 نصوص   االتفاقیات   الدولیة   التي   وقعت   علیها   مصر   وأصبحت   جزًءا   من   القانون   الداخلي.
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 الباب   الثاني:   إجراءات   التقاضي
 

 مادة   (2)
بناء أو العامة النیابة بواسطة القانون هذا في علیها المنصوص الجرائم من ألي العمومیة الدعوى                 تحرك

 على   شكوى   من   المجني   علیها   أو   من   وكیلها.
كما التعویض، لطلب صفة له ممن المختصة، المحكمة أمام المباشرة، الشكوى أو االدعاء تقدیم                ویتم
إلى اتصل من كل قبل من المختصة الشرطة وحدة إلى المرأة ضد العنف حوادث عن البالغات                  تقدم

  علمه   حدوث   العنف،   ال   سیما   :
  شهود   العنف.−
 أعضاء   أسر   الضحایا   أو   من   تربطه   بهن   عالقات   وثیقة   .−
 مقدمي   الخدمات   االجتماعیة   والطبیة   والتربویة   من   القطاعین   العام   والخاص   .−
  مراكز   تقدیم   المساعدة   في   مجال   العنف   ضد   المرأة   .−
 وحدات   مناهضة   العنف   ضد   المرأة   بالجمعیات   األهلیة   غیر   الحكومیة   العاملة   في   هذا   المجال.−

  
  مادة   (3)

العنف جرائم في والتحقیق البحث ومهام الشكاوى تلقي تتولى متخصصة وحدة الشرطة دائرة لدى                تنشأ
قضایا على مدربات النساء من عناصر الوحدة هذه تضم أن یجب القانون. هذا أحكام وفق المرأة                  ضد
إال التحقیق هذا یجري وال والصورة. بالصوت المسجل التحقیق اعتماد یتم أن على المرأة ضد                 العنف

 بحضور   محامٍ   مع   الضحیة   وأخصائیة   اجتماعیة.
  

 مادة   (4)
وحدة على ویجب — المرأة ضد العنف بجرائم المتعلقة الشكاوى بتلقي منفرد ساخن خط تخصیص                 

  الشرطة   االنتقال   دون   تباطؤ   إلى   محل   الواقعة   بذلك:
 حال   تحقق   جریمة   العنف   المشهودة   .-
  حال   إعالمهم   بوجود   أمر   حمایة   یتم   خرقه.-

  
 مادة   (5)

    تقوم   وحدة   الشرطة   المختصة   عند   تلقي   الشكاوى   والبالغات   :
 باستماع   شهود   العنف   بمن   فیهم   القاصرون   بحضور   المندوبة   االجتماعیة   .−
في− وخاصة الجنائي المختبر أو المجاني الطبي الكشف على العنف ضحیة إحالة في               اإلسراع

 الجرائم   الجنسیة.
 اعتماد   الفیدیوهات   والصور   التي   تلتقط   لواقعة   العنف   على   سبیل   االستدالل.−

  
 

  مادة(6)
شكواها، عن األخیرة رجوع بهدف علیها الضغط ممارسة أو الضحیة إكراه بمحاولة یقوم من كل                 یعاقب

 بالحبس   من   ثالثة   أشهر   إلى   سنة.
التأدیبي المجلس إلى اإلحالة مستوجًبا تقصیًرا العنف جرائم في والبالغات للشكاوى المحقق إهمال               یعتبر

.  
 
 

 مادة   (7)
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األسري العنف جرائم في خاصة عنف، أو تهدید أي من علیها للمجني الالزمة الحمایة توفیر                 یجب
 ونقلها   إلى   مكان   آمن   أو   أحد   دور   الضیافة   إذا   الزم   األمر   أو   طلبت   المجني   علیها   ذلك.

 
    مادة   (8)

إلجراء عامة ونیابات المرأة ضد العنف بجرائم المتعلقة القضایا لنظر االبتدائیة بالمحاكم دوائر               تخصص
  التحقیق   في   الشكوى   المتعلقة   بالعنف   ضد   المرأة.

 
 مادة   (9)

بوجود إال التحقیق یجرى وال القانون، لها یكفلها التي حقوقها بجمیع الضحیة إعالم المحقق على                  یلزم
 محاٍم،   وحضور   أخصائیة   نفسیة   تستدعیها   النیابة.

 
  مادة   (10)

لحمایة كافة الالزمة والتدابیر واإلجراءات بالتحري والقیام الواقعة إثبات عبء العامة النیابة على               یقع
 الضحیة،   ویجوز   للضحیة   تقدیم   أي   أدلة   تثبت   الجریمة.

. 
 مادة   (11)

من لغیر یجوز ال سریة بیانات الشكوى، تقدیم من بدًءا أقوال، من به ُیدلى وما والشهود الضحیة                   بیانات
قاصًرا كانت إن لولیها أو للضحیة الكتابیة بالموافقة إال نشرها یجوز وال علیها االطالع الصفة                 لدیه
عن تقل ال مدة بالحبس یعاقب ذلك یخالف ومن . الضحیة قبل من االتهام إلیه موجًها یكون أال                    بشرط

 ستة   أشهر.
 

  مادة   (12)
القرار من التظلم علیها للمجني ویجوز قرارها، تسبب أن یجب الشكوى حفظ العامة النیابة قررت                 إذا

 الصادر   من   النیابة   بحفظ   الشكوى   أمام   المحامي   العام   .
 

 مادة   (13)
ویجب بشخصها، علیها المجني من إال المرأة ضد العنف بجرائم المتعلقة الشكاوى في التصالح یجوز                  ال
أو الضغط وسائل من ألٍي علیها المجني تعرض عدم من التأكد بالتصالح أمامها قرر التي الجهة                  على

 اإلكراه   للتصالح.
 

  مادة   (14)
المسكن دخول من الالزمة الحمایة یوفر بما األسري العنف جرائم في عنها ینوب من أو الضحیة                  تمكین

 والحصول   على   متعلقاتها   الشخصیة.
 

 مادة   (15)
     ال   تسقط   الدعاوى   المدنیة   والجنائیة   المتعلقة   بالعنف   ضد   المرأة   بالتقادم.
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 الباب   الثالث:   الجرائم   الجنسیة
 

المواد وتعدل العرض، هتك بجرائم والخاصة العقوبات قانون من (269 ،268 ،267) المواد تعدل "               
 306   مكرر   (أ)،   306   مكرر   (ب)   والخاصة   بتجریم   التحرش"

 
    وتستبدل   بالمواد   الجدیدة   الواردة   في   هذا   الباب.

الباب− عنوان في الجنسیة) (الجرائم بعبارة األخالق وإفساد األعراض هتك عبارة             وتستبدل
 الرابع   من   الكتاب   الثالث   قانون   العقوبات.

 وفیما   یتعلق   باالستغالل   الجنسي   تستخدم   المادة   2،3   من   قانون   االتجار   بالبشر   64   لسنة   2010.−
 

  مادة   (16)
 یعاقب   كل   من   اغتصب   شخًصا   بالسجن   المشدد   أو   المؤبد.

 
 مادة   (17)

أو الفم أو المهبل عبر إیالًجا المواقعة كانت سواء رضاها بغیر لألنثى مواقعة كل اغتصاًبا                 ویعتبر
 الشرج.   وسواء   كان   اإلیالج   بالعضو   الذكري   أو   باإلصبع   أو   بأیة   أداة   .

 
 مادة   (18)

مصابة أو كاملة، میالدیًة سنًة عشرة خمس سنها تبلغ لم الضحیة كانت إذا المؤبد بالسجن الفاعل                  وُیعاقب
مالحظتها، أو تربیتها، المتولین من أو علیها، المجني أصول من الفاعل كان أو نفسیٍة، أو عقلیٍة                  بعاهٍة
على المترددین من أو ذكرهم، تقدم من عند أو عندها، باألجر خادمًا كان أو علیها، سلطة لهم ممن                    أو

  المنزل   بحكم   عملهم،   أو   من   أفراد   السلطة   العامة،   أو   تعدد   الفاعلون   للجریمة   .
 

 مادة   (19)
 ال   یعتد   برضاء   المجني   علیه   إذا   كان   طفال   ذكًرا   كان   أو   أنثى   لم   یبلغ   سنه   خمسة   عشرة   سنة   كاملة.

 
 مادة   (20)

قانون من 60 المادة على بناء إباحة سبب علیه/ها والمجني الجاني بین العالقة أو الزواج یعد                  ال
 العقوبات.

 
 مادة   (21)

للسالمة انتهاًكا یشكل سلوًكا، أو فعًال، ارتكب بأن رضاه دون شخص على جنسًیا اعتدى من كل                  
ویعتبر أخرى، وسیلة أیة أو أداة، أو وسیلة بأیة كانت، طریقة بأي علیه المجني جسد مستخدًما                  الجنسیة
حد إلى یصل وال وعوراته، علیه المجني جسم إلى یستطیل بالحیاء مخل فعل كل جنسًیا                 اعتداء
  االغتصاب،   وكان   ذلك   بقصد   إشباع   رغبة   الفاعل   الجنسیة،   أو   ألي   غرٍض   آخر،   ُیعاقب   بالسجن   المشدد.

 
 مادة   (22)

خمس سنه یبلغ لم علیه المجني كان إذا سنوات، سبع عن تقّل ال مدة المشدد بالسجن الفاعل                   ُویعاقب
أو علیه، المجني أصول من الفاعل كان أو نفسیٍة، أو عقلیٍة بعاهٍة مصاًبا أو كاملة، میالدیًة سنًة                   عشرة
تقدم من عند أو عنده، باألجر خادمًا كان أو علیه، سلطة لهم ممن أو مالحظته، أو تربیته، المتولین                    من
الفاعلون تعدد أو العامة، السلطة أفراد من أو عملهم، بحكم المنزل على المترددین من أو                 ذكرهم،

  للجریمة.   وال   یعتد   في   هذه   الحالة   برضاء   المجني   علیه.
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 مادة   (23)

  وإذا   اجتمع   ظرفان   من   الظروف   المشددة   المشار   إلیها   في   الفقرة   السابقة،   تكون   العقوبة   السجن   المؤبد.
 

 مادة   (24 )
بوسائط بالكتابة،أو أو بالقول، أو باإلشارة، سواء المالحقة أو التتبع، طریق عن بالغیر تحرش من                  كل
تلمیحات أو إیحاءات، تحمل بها مرحب غیر أفعال بإتیان أخرى، وسیلة بأیة أو الحدیثة،                االتصال
تقل ال بغرامة و سنة، عن تقل ال مدة الحبس بعقوبة ُیعاقب خاص، أو عام مكان في إباحیة أو                     جنسیة،

 عن   خمسة   آالف   جنیه   وال   تزید   على   عشرة   آالف   جنیه   أو   بإحدى   هاتین   العقوبتین.
 

 مادة   (25)
عن تقل ال مدة الحبس العقوبة تكون الترویع، أو الترهیب وسائل أو أداة اُستخدمت أو الجناة تعدد إذا                    

 سنتین   وال   تزید   على   خمس   سنوات.
 

 مادة   (26)
الجریمة في نهائًیا علیه الحكم تاریخ من سنة خالل النوع، نفس من الجریمة الرتكاب الجاني عاد                  إذا
وال جنیه، آالف عشرة عن تقل ال وغرامة سنوات خمس إلى ثالث من الحبس العقوبة تكون                  األولى،

 تزید   على   عشرین   ألف   جنیه،   مع   وضع   المحكوم   علیه   تحت   مراقبة   الشرطة   مدةً   مساویةً   لمدة   العقوبة.
 

 مادة   (27)
أو بشرتها، لتشویه امرأة، على غازیة أو كاویة أو حارقة مواد بإلقاء الغیر بواسطة أو بنفسه قام من                    كل
وال سنتین عن تقل ال مدة بالحبس یعاقب بها. الجنسي التحرش أو منها، السخریة أو مالبسها،                  خرق

 تجاوز   خمس   سنوات.
 

 مادة   (   28)
ألنثى خاصة معلومات أي أو مكتوبة أو إلكترونیة رسائل أو فیدیوهات أو صوٍر على استحصل من                   كل
إلى الحدیثة العلمیة بالوسائط وتشویهها بتغییرها قام أو محتواها، ونشر بإذاعتها وقام كانت، طریقة                بأي

  صور   إباحیة   وهّدد   بنشرها   ُیعاقب   بالسجن.
 

  مادة   (29)
الحمیمة، العالقة وقائع أو اآلخر، بالزوج خاصًة للحیاء خادشًة صوًرا وسیلة بأیة نشر أو أذاع، زوج                  كل
ال مدة بالحبس ُیعاقب انتهائها، بعد أو الزوجیة، رابطة قیام أثناء سواء وذلك إذاعتها أو بنشرها، هّدد                   أو
هاتین بإحدى أو جنیه، ألف عشرین على تزید وال جنیه آالف عشرة عن تقل ال وبغرامة سنة، عن                    تقل

  العقوبتین.
 

  مادة   (30)
دون جنسیة، لعالقة صوًرا أو للحیاء، خادشًة إباحیًة صوًرا وسیلة بأیة نشر أو أذاع، أو ر، صوَّ من                   كل
جنیه ألفي عن تقل ال التي والغرامة سنة عن تقل ال مدة بالحبس ُیعاقب أصحابها. موافقة على                   الحصول

 وال   تزید   على   عشرة   آالف   جنیه.
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 الباب   الرابع   :جرائم"إسقاط   الحوامل"
قانون من اآلتیة الحوامل إسقاط بتجریم والخاصة (264 ،263 ،262 ،260،261) المواد تعدل               

 العقوبات   وتستبدل   بالمواد   الجدیدة   الواردة   في   هذا   الباب.
 

 مادة   (31)
 كل   من   أسقط   عمًدا   بأیة   وسیلة   "امرأة   حامل"   دون   رضاها   یعاقب   بالسجن   المشدد.

 
 مادة   (32)

أو علیها المجني فروع أو أصول من كان أو قابلة، أو صیدلًیا أو جراًحا أو طبیًبا المسقط كان فإذا                     
 زوًجا   لها،   أو   تم   اإلسقاط   باستعمال   وسائل   عنف   وإیذاء،   یعاقب   بالسجن   المشدد.

 
 مادة   (33)

    وال   تعاقب   الحامل   على   فعل   اإلسقاط   دون   موافقة   الشریك   في   الحاالت   اآلتیة:
  إذا   كان،   لسبب   طبي،   أو   كان   ضرورًیا   للحفاظ   على   صحة   المرأة   الحامل   بشهادة   الطبیب.−
 إذا   حصل   قبل   120   یوًما   من   بدایة   الحمل.−
مفقوًدا،− الزوج كان إذا أو موثق، غیر لزواج نتیجة كان أو اغتصاب، نتیجة جاء الحمل كان                  إذا

بعد الحمل عرف إذا أو أكثر، أو عام لمدة للحریة سالبة بعقوبة علیه حكم أو هاجًرا، كان إذا                    أو
 الطالق.

 
 مادة   (34)

 ویعاقب   الفاعل   على   الشروع   في   اإلسقاط   .
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 الباب   الخامس:   الجرائم   الخاصة   بخطف   النساء   والفتیات   واألطفال   واستغاللهم
الذكور من األطفال خطف بتجریم والخاصة العقوبات قانون من (290 ،289 ،288) المواد تعدل                

 واإلناث   وتجریم   خطف   األنثي   وتستبدل   بالمواد   الجدیدة   الواردة   في   هذا   الباب.
 

 مادة   (35)
بواسطة أو بنفسه كاملة سنة عشرة خمس سنه یبلغ لم طفًال إكراه وال تحایل غیر من خطف من                     كل

 غیره   یعاقب   بالسجن   مدة   ال   تقل   عن   ثالث   سنوات   وال   تزید   على   عشر   سنوات.
أو المخطوف اغتصاب جنایة بها اقترنت إذا المؤبد بالسجن الجنایة هذه فاعل على یحكم ذلك ومع                  

 االعتداء   الجنسي   علیه.
 

 مادة   (36)
یحكم ذلك ومع المشدد. بالسجن یعاقب غیره بواسطة أو بنفسه شخًصا اإلكراه أو بالتحایل خطف من                  كل
الجنسي االعتداء أو المخطوف اغتصاب جنایة بها اقترنت إذا المؤبد بالسجن الجنایة هذه فاعل                على

 علیه.
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 الباب   السادس   :جرائم   العنف   األسري   ضد   النساء   والفتیات
في الواردة الجدیدة بالمواد وتستبدل بالتجریم والخاصة العقوبات قانون من مكرر (242) المادة                تعدل

 هذا   الباب:
 

  مادة   (37)
ألف عشرین عن تقل ال وبغرامة سنة، عن تقل ال مدة بالحبس یعاقب الزواج، على امرأة أكره من                    كل

 جنیه،   أو   بإحدى   هاتین   العقوبتین.
 

 مادة   (38)
أو لألنثى استغالل فیه الزواج ذلك كان أو ذلك، في اشترك أو للزواج، القانونیة السن بلوغها قبل                   أي
بموجب الزواج ذلك تم إن المشدد، السجن العقوبة وتكون السجن. بعقوبة ُیعاقب بالبشر، االتجار                شبهة
بموجب نفسها، تطلیق اإلكراه علیها وقع من حق ومن مزورة. مستنداِت على بناًء أو احتیالیٍة،                 طرٍق

  الحكم   الصادر   علي   المكره.
 

  مادة   (39)
تقل ال مدة الحبس بعقوبة ُیعاقب أسرته، أفراد من اإلناث مع عنیًفا سلوًكا أو فعًال، ارتكب شخص                   كل
ما إحداهما. أو جنیه، ألف عشرین على تزید وال جنیه آالف عشرة عن تقل ال بغرامة أو أشهر ستة                     عن

 لم   ینص   في   قانون   العقوبات   أو   أي   قانون   آخر   على   عقوبة   أشد   علي   الفعل.
 

 مادة   (40)
سلوك وهو الشریك، قبل من الممارس العنف مارس من كل الزوجي االغتصاب لجریمة مرتكًبا                ُیعد
االعتداء ذلك في بما نفسي، أو جنسي أو جسدي ضرر في یتسبب الزوجین بین الجنسیة العالقة                  ضمن

  الجسدي   والعالقات   الجنسیة   القسریة   واإلیذاء   النفسي   وسلوكیات   السیطرة،   یعاقب   بعقوبة   السجن.
 

  مادة   (41)
كل سنوات خمس عن تقل ال مدة بالسجن یعاقب آخر، قانون علیها ینص أشد عقوبة بأي اإلخالل                   دون
إصابات ألحق أو تام أو جزئي بشكل الخارجیة التناسلیة األعضاء من أیا أزال بأن ألنثى بختان قام                   من
أو مستدیمة، عاهة الفعل هذا عن نشأ إذا المشدد السجن العقوبة وتكون طبي. مبرر دون األعضاء                  بتلك

 إذا   أفضى   ذلك   الفعل   إلى   الموت.
 

 مادة   (42)
المؤسسة أو المستشفى مدیر جنیه آالف عشرة عن تقل ال بغرامة أو سنة عن تقل ال مدة بالحبس                    یعاقب
المؤسسة أو المستشفى في أنثى، ختان جریمة بارتكاب علمه ثبت متى عنها الفعلي المسئول أو                 الطبیة
للسلطات عنها اإلبالغ أو الجریمة منع إلى یبادر ولم مسئولیته، تحت أو إلدارته تخضع التي                 الطبیة

  المختصة.”
 یعاقب   بالحبس   مدة   ال   تقل   عن   سنة،   كل   من   طلب   ختان   أنثى   وتم   ختانها   بناء   على   طلبه.

أو المختصة السلطات بإبالغ السابقتین بالفقرتین المذكورین من بادر من كل المقررة العقوبات من                یعفى
 أدلى   بمعلومات   مفیدة   في   الكشف   عن   الجریمة   وفاعلها   األصلي   وشركائه.
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 الباب   السابع:   اإلجراءات   الوقائیة
  مادة   (43)

الهیئات مع وبالتعاون توعیة، برامج أو بحمالت كافة، المستویات وعلى منتظم، وبشكل الدولة               تقوم
أجل من النسائیة، المنظمات تحدیًدا المجتمع؛ ومنظمات اإلنسان وحقوق المساواة مجال في              المختصة
وضرورة المجتمع على وانعكاساتها القانون، هذا في المشمولة العنف أشكال كل حول العام الرأي                توعیة

 الوقایة   منها   .
 

 مادة   (44)
والریاضة والشباب والصحة االجتماعي والشأن والثقافة والتعلیم بالتربیة المكلفة الوزارات            على
من وذلك ومكافحته، المرأة ضد العنف من بالوقایة الكفیلة التدابیر كل اتخاذ والداخلیة، والعدل                واإلعالم

  خالل   :
بین- المساواة مواضیع تتناول كافة، التعلیم مستویات على وثقافیة وتربویة تعلیمیة برامج              إدراج

السالمة في والحق االجتماعي، النوع على القائم والعنف للجنسین، النمطیة غیر واألدوار              الجنسین،
 الشخصیة.

في- المشمولة العنف أشكال بكل المتعلقة الحاالت حول الصلة، ذات اإلحصائیة البیانات جمیع               إعالن
  هذا   القانون.

أسبابها- لدراسة القانون، هذا في المشمولة العنف أشكال بكل المتعلقة المجاالت في البحوث               دعم
  العمیقة،   وآثارها،   ونسبة   المعاقبة   علیها   وفعالیة   التدابیر   المتخذة   لمكافحتها.

  إجراء   تحقیقات   میدانیة   لتقییم   تفشي   كل   أشكال   العنف   المشمولة   في   هذا   القانون.-
الطالع- واسًعا نشًرا واألبحاث الدراسات خالل من الدولة علیها تحصل قد التي المعلومات               نشر

  الرأي   العام   علیها.
إلیها- اللجوء یمكن التي القانونیة والتدابیر الدعم خدمات عن المالئمة بالمعلومات العام الرأي               تزوید

 وبلغة   مفهومة   لدیهم   .
أو- المرأة لصور مسیئة أفعال أو أقوال أو مشاهد أي ومنع اإلعالم في للمرأة النمطیة الصور                  مكافحة

  المكرسة   للعنف   المسلط   علیها   أو   المقللة   من   خطورته   .
المشمول- العنف بضحایا المباشرة الصلة ذوي وكذلك المعنیین؛ للمهنیین المالئمة التدریبات             توفیر

الضحیة المرأة بین المساواة على تدریبهم كما عنه، والكشف العنف من الوقایة على القانون، هذا                 في
 والرجل   واحتیاجات   الضحایا   وحقوقهن،   وعلى   كیفیة   الوقایة   من   األضرار   .

 تطویر   قدرات   المحققین   حول   طرق   التعاطي   مع   شكاوى   وقضایا   المرأة   الضحیة.-
 استحداث   وتطویر   برامج   وأنشطة   هادفة   إلى   تمكین   المرأة   الضحیة   قانونًیا   واجتماعًیا   واقتصادًیا   .-
والنفسیة- الصحیة الخدمات وتقدیم العنف ضحایا باستقبال الصحیة المراكز في خاصة أمكنة              توفیر

 لهن.
 
 
 

 مادة   (45)
جمیع في المجال هذا في العاملة المدني المجتمع بمؤسسات العنف ضحایا لحمایة مراكز إنشاء                یتم
للنساء، الخاصة لالحتیاجات تكون معها، متعاقدة أو االجتماعیة بالشئون تعنى لوزارة تابعة              المناطق

  وسهلة   الوصول   بالنسبة   لهن.   تقوم   بتقدیم   المساندة   والدعم   للضحایا،   من   خالل:
  تقدیم   الدعم   النفسي   والصحي   واالجتماعي.-
  تقدیم   االستشارات   القانونیة   المجانیة.-
  االستفادة   من   المعونة   القضائیة.-
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  التدریب   والمساعدة   على   إیجاد   عمل.-
 توجیه   إلى   الخدمات.-
  إیجاد   سكن   آمن.-
 مادة   (46)-

مالئم. جغرافي لتوزیع وفقا كاٍف، وبعدد إلیها، الوصول وسهلة مناسبة للنساء آمنة مساكن الدولة                 تنشئ
  على   أن   تكون   في   هذه   المساكن   اآلمنة   خدمات   دعم   متخصصة   فوریة   وعلى   المدیین   القریب   والبعید.

في المرأة ضد العنف أعمال ارتكاب من الوقایة بهدف العنف، مرتكبي لتأهیل مراكز الدولة تنشئ                 كما
في العنیف التصرف تبني عن المرأة ضد العنف مرتكبي تخلي إلى هادفة برامج عبر األسرة                 إطار
معالجة برامج وضع كذلك العنیفة. السلوكیة األنماط تغییر على ومساعدتهم األشخاص، بین              العالقات

  هادفة   إلى   منع   مرتكبي   الجرائم   من   تكرارها،   وخاصة   مرتكبي   الجرائم   ذات   الطابع   الجنسي.
 

 مادة   (47)
  للضحایا   الحق   في   طلب   التعویض   من   مرتكبي   الجرائم   المنصوص   علیها   في   هذا   القانون

صحتهن، أو الجسدیة سالمتهن فى جسیًما ضرًرا تكبدن لالتي مالئًما تعویًضا الضحایا بمنح الدولة                تلتزم
أو التأمین شركات أو الجاني من وتحدیًدا أخرى مصادر من معوض غیر الضرر هذا كان                 متى
 الخدمات   االجتماعیة   والطبیة   الممولة   من   الدولة.   على   أن   تسترد   الدولة   من   الجاني   ما   دفعته   من   تعویض.

هذا- أعمال إدارة ویتولى الحمایة صندوق یسمى خاص صندوق القانون هذا أحكام بمقتضى               ُینشأ
 الصندوق   مجلس   إدارة   خاص   به   یتم   اختیار   أعضائه   عن   طریق   التعیین   من   الجهات   اآلتیة   :

o.وزارة   المالیة   وتمثل   بعضوین  
o.وزارة   التضامن   االجتماعي   وتمثل   بعضوین 

المحكمة- رئیس عن الوظیفیة درجته تقل ال للقضاء األعلى المجلس من ممثل الصندوق               ویترأس
 االستئنافیة .-

من- تماًما ومعفاة قضائیة جهة أى من علیها التنفیذ أو للحجز خاضعة غیر الصندوق هذا                 أموال
الضرائب وكذلك عقارات أو منقوالت األموال هذه كانت سواء المقررة الضرائب             جمیع

 والرسوم   الجمركیة   أو   أي   رسوم   أخرى   .
 یختص   أعضاء   مجلس   إدارة   الصندوق   بالمهام   اآلتیة:  -

o.إعداد   الالئحة   الداخلیة   التنظیمیة   الخاصة   بتنظیم   أعمال   الصندوق 
o.اختیار   أعضاء   الجهاز   اإلداري   المعاون   لهم  
o.عرض   االقتراحات   الخاصة   بمصادر   تلقى   األموال   وأوجه   الصرف 
o.اإلشراف   على   أعمال   الصرف   وتحسین   الموارد   المخصصة   للصندوق 
o.إعداد   تقریر   سنوي   بانتهاء   السنة   المالیة   لعرضه على   الجهاز   المركزي   للمحاسبات 

 
من- إدارته مجلس أعضاء ویحدد المصري المركزي بالبنك أكثر أو حساب بفتح الصندوق               یقوم

 بینهم   عضوان   یكون   لهما   حق   التوقیع   على   الشیكات   على   أن   یكون   الرئیس   من   بینهما.
 

 یكون   تمویل   الصندوق   من   المصادر   اآلتیة   :-
o.ما   یخصصه   البرلمان   للصندوق   من   الموازنة   العامة   للدولة 
oأمام متداولة واقعة كل عن الصندوق لصالح تحصل جنیهات عشرة قیمتها دمغة              إصدار

 المحاكم   المختصة   تحصل   من   المشكو   في   حقه   .
o.تلقي   الدعم   واإلعانات   والمنح   من   المنظمات   الدولیة   والمحلیة 
oالقضائیة األحكام خالل من المرأة ضد العنف واقعات في تحصیلها یتم التي              الغرامات

 والتي   ال   تسقط   بالتقادم.
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  أوجه   الصرف-
o    .صرف   جمیع   رواتب   العاملین   بالهیكل   اإلداري   والفني   ورئیس   وأعضاء   الصندوق 
oلما وفقا إجراءات من غیرها أو الحمایة برامج بتنفیذ الخاص الكامل اإلنفاق عملیة               تولي

 تقرره   لجنة   الحمایة،    وذلك   طبقا   لما   تنص   علیه   الالئحة   التنفیذیة   لهذا   القانون.
 مادة   (48)

جمیع من القوانین تنقیة على بالعمل االجتماعیة، الشئون لجنة خاصة وبصفة النواب، مجلس               یلتزم
 النصوص   التمییزیة   ضد   المرأة   على   أن   تقدمها   للمجلس   في   غضون   سنة   من   تاریخ   العمل   بهذا   القانون.

 
 مادة   (49)

شكوى إحالة في اإلسراع العالج، الضحیة تتلقى حیث الخاص، أو العام سواء الصحي المركز                على
  الضحیة   إلى   وحدة   الشرطة   المختصة   التي   یقع   المركز   ضمن   نطاق   عملها   .

 
 مادة   (50)

في القضائیة اإلجراءات حضور في الحق المرأة ضد بالعنف المعنیة الحكومیة غیر للجمعیات               یكون
الدعوى في التمثیل حق الجمعیات لهذه یكون كما مراقب، بصفة عنها ممثل بواسطة مراحلها                جمیع
  المثارة   من   طرف   النیابة   العامة   المختصة   وتقدیم   الطلبات   المدنیة   التي   تحفظ   حقوق   األطراف   المتضررة   .

 
 

 مادة   (51)
معرض في أو والمبلغین الشهود بحمایة المختصة اللجنة عن الحمایة أمر صدور وقبل العامة،                للنیابة

  تنفیذه،   تكلیف   وحدة   الشرطة   وتحت   إشرافها   باتخاذ   واحد   أو   أكثر   من   التدابیر   التالیة:
في بالحمایة المشمولین األشخاص ولسائر للضحیة التعرض بعدم منه المشكو من تعهد على               الحصول
هذه من ب الفقرة من 2 و 1 البندین: تطبیق طائلة تحت لهم التعرض على التحریض أو القانون                    هذا

 المادة.
  و   فى   حال   وجود   خطر   على   األشخاص   ذاتهم   :-

oآخر مكان أى أو تواجدها أماكن من االقتراب أو الضحیة منزل دخول من منه المشكو                 منع
األشخاص وسائر الضحیة لتأمین أخرى وسیلة هناك تكن لم إذا المبلغین حمایة لجنة               تحدده

  المشمولین   بالحمایة   في   هذا   القانون   .
oالمبلغة على خطًرا یمثل لكونه واحدة مرة للتمدید قابلة ساعة 48 لمدة منه المشكو                احتجاز

  أو   أحد   ذویها   أو   أهلها.
oعن نتج إذا آمن. مكان إلى رغبوا إذا بالحمایة المشمولین األشخاص وسائر الضحیة               نقل

 العنف   ما   یستوجب   عالًجا   طبًیا   تنقل   ضحایا   العنف   إلى   مستشفى.
  

 مادة   (52)
أحكام وفق والخبراء والشهود المبلغین بحمایة المختصة اللجنة عن یصدر مؤقت تدبیر هو الحمایة                أمر

  قانون   حمایة   الشهود   والمبلغین،   بمناسبة   النظر   في   قضایا   العنف   ضد   المرأة.
 

من فیستفیدون معها، المقیمین وسائر الفروع باقي أما وأطفالها. الضحیة حمایة إلى الحمایة أمر                یهدف
یقدم آخر شخص وأي والشهود االجتماعیون المساعدون وكذلك للخطر، معرضین كانوا إذا الحمایة               أمر

  المساعدة   للضحیة،   وذلك   لمنع   استمرار   العنف   أو   التهدید   بتكراره.
 

 مادة   (53)
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من أكثر أو بواحد منه المشكو ضد والشهود المبلغین حمایة لجنة من الصادر الحمایة أمر                 یتضمن
  التدابیر   التالیة   :

على1. التحریض أو بالحمایة المشمولین األشخاص ولسائر تهدیدها أو للضحیة التعرض             منع
  التعرض   لهم   وتهدیدهم.

منزل2. إشغال في بالحمایة المشمولین معها المقیمین واألشخاص الضحیة الستمرار التعرض             عدم
 األسرة   .

  إخراج   مرتكب   العنف   من   المنزل،   مؤقًتا   ولفترة   تحددها   اللجنة   عند   استشعار   خطر   على   الضحیة.3.

ینتج4. قد علیهم فعلي خطر أي استشعار لدى بالحمایة المشمولین معها والمقیمین الضحیة               إخراج
الضحیة إخراج حال وفي ومالئم، آمن مؤقت سكن إلى األسرة، منزل أشغال في استمرارهم                عن
معرضین كانوا إذا المقیمین سائر معها یخرج كما . أطفالها حكًما معها یخرج المنزل                من

 للخطر   .
األشخاص5. ولسائر للضحیة االستشفائي أو الطبي للعالج الالزمة النفقات لتغطیة مبلغ             تسدید

  المشمولین   بالحمایة   إذا   نتج   عن   العنف   المرتكب   ما   یوجب   هذا   العالج.
وغیر6. المنقولة األموال من بالضحیة الخاصة الممتلكات من بأي الضرر إلحاق عن              االمتناع

علیها للحفاظ الالزمة االحتیاطیة التدابیر واتخاذ الحمایة، بأمر المشمولین وباألشخاص            المنقولة
 ومنع   التصرف   بها   أصالة   أو   وكالة.

ومنع7. المنقولة وغیر المنقولة المشتركة وباألموال المنزلي باألثاث الضرر إلحاق عن             االمتناع
 التصرف   بهما   أصالة   أو   وكالة   بعد   جردها   بموجب   محضر   بوحدة   شرطة   العنف   .

الشخصیة8. ممتلكاتها ألخذ دخوله من المنزل، ترك حال فى تفوضه من أو الضحیة               تمكین
 بموجب   محضر   استالم   .

 إلزام   مرتكب   جرم   العنف   بالخضوع   لدورات   تأهیل   ضد   العنف،   فى   مراكز   متخصصة.9.
  

    مادة   (54)
حدها وبغرامة سنتین، إلى أشهر ستة من بالحبس عوقب بنوده أحد أو الحمایة أمر خالف من                  كل
عقوبات یفرض و العودة، حالة في العقوبة وتضاعف لألجور، األدنى الحد أضعاف عشرة               األقصى
  تكمیلیة   بالتحاق   بدورات   تأهیل   لمناهضة   العنف   أو   العمل   في   خدمة   عامة   لتأهیل   الجاني   للعودة   للمجتمع   .
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 خاتمة
 تلغى   المواد   اآلتیة   من   قانون   العقوبات   ألنها   تخالف   ما   ورد   بهذا   القانون   من   أحكام   جدیدة   وهي   كالتالي:

 المادتان   (7،   60)   و   الخاصتان   بإعفاء   الرجال   من   التجریم   في   الجرائم   الواقعة   على   النساء.-
الخاصة- للعقوبة وفقا العقاب من لزوجاتهم قتلهم حالة في الرجال تحمي ألنها (237)               المادة

 بالقتل،   و   تخالف   ما   ورد   بهذا   القانون   من   أحكام   جدیدة.
زنا- بجرائم والخاصة (279 ،278 ،277 ،276 ،275 ،274 ،273 مكرر، 269)              المواد

في ولتدخلها النساء ضد لتمییزها وذلك العلني، وغیر العلني الفاضح والفعل والزوجة              الزوج
 الحیاة   الشخصیة   وفي   حریة   اإلنسان   في   جسده.

    یلغى   كل   نص   في   أي   قانون   آخر   یخالف   نصوص   هذا   القانون.-
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