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ورقة موقف من مشروع قانون "محاية ادلرأة من العنف"
الصادر عن اجمللس القومي للمرأة 2016
إعداد  :نيفُت عبيد

ملخص :
تأيت ىذه الورقة يف سياق اىتمام مؤسسة ادلرأة اجلديدة بقضية العنف ضد النساء ،كما تأيت ضمن عدد من األوراق
تباعا حول قضية العنف ،وهتدف ىذه الورقة إىل تقدًن رؤية نقدية دلشروع القانون ادلقدم من اجمللس
ادلتوقع إصدارىا ً
عددا من ادلالحظات اخلاصة بنهج القانون
القومي للمرأة "محاية ادلرأة من العنف" للربدلان يف  ،2017تتناول الورقة ً
عددا من التدخالت البديلة لبعض ما تناولو مشروع القانون حسب مكوناتو مبا
وفلسفتو واللغة ادلستخدمة ،كما تطرح ً
تشمل مذكرتو اإليضاحية وأبوابو اخلمسة.

__________________________________
تنويو:

ىذه الورقة وصلت إىل صياغتها األخَتة عرب نقاشات دارت بُت رلموعة العمل ادلعنية بالعنف ضد النساء من عضوات مبؤسسة ادلرأة اجلديدة.
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مقدمة
تباعا مؤسسة ادلرأة اجلديدة ،يف إطار متابعة
تأيت ىذه الورقة ضمن سلسلة أوراق عن العنف ضد ادلرأة تصدرىا ً
السياسات والتشريعات ادلعنية بوقف العنف ضد النساء ،سواء ادلقرر نظرىا بالربدلان ،أو إقرارىا من جهات معنية.
تعرض ىذه الورقة رؤية نقدية دلشروع قانون "محاية ادلرأة من العنف" ادلقدم من اجمللس القومي للمرأة ،وادلتداول يف
نقاشات رللس النواب يف  ، 2017ويعنينا يف ىذه الورقة الوقوف على ميزات مشروع القانون وتقييم تدخالهتا مبا يزيد
أيضا عرض لقصور ونواقص مشروع القانون سواء فيما يتعلق بأحكامو العامة،أو أبوابو ،أو نصوص بعض
من فاعليتها،و ً
بنوده.
وتسند رؤية ىذه الورقة بشكل أساسي على منظور نسوي وحقوقي بغرض سد بعض فجوات التشريع يف ادلسودة الثامنة
واألخَتة ادلتداولة بُت بعض ادلنظمات ،والىت سبق ونشرت يف ٍ
عدد من الصحف ،ومنها جريدتا الوطن واليوم السابع.
عرض عام لمكونات مشروع القانون.
يتكون مشروع القانون من ادلذكرة األيضاحية ومخسة أبواب إضافة للجزء اخلاص باألحكام العامة ،ليصل عدد بنوده ايل
بندا ،تناولت أبواب القانون بالًتتيب التعريفات ألشكال من العنف ضد النساء يف الباب األول،كما تناول الباب
ً 40
الثاين تعريف جرائم العنف ونص العقوبة ،أما الباب الثالث فتم ختصصيو جلرائم االعتداء اجلنسي ،والرابع تناول طرق
احلماية ،أما التدابَت اجملتمعية فكانت من نصيب الباب اخلامس واألخَت من مشروع القانون.
ميزات عابرة في مشروع القانون.
تدخال ضروريًا لوقف العنف
شلا الشك فيو ان تبٌت اجمللس القومي للمرأة مشروع قانون لوقف العنف ضد النساء يعد ً
أيضا أن نؤكد ضرورة النظر لو يف سياق سياسات شاملة  -ويجدر هنا التنويه إلى إصدار المجلس
ضد النساء ،ولكن علينا ً

القومي للمرأة لالستراتيجية الوطنية لمواجهة العنف  ،2015واإلشارة إلي البيانات المشتركة لعدد من المنظمات النسوية لتقييم االستراتيجية وآلية تنفيذها-

لوقف العنف ضد النساء ،فال تزيد زلاوالت إصدار تشريع لوقف العنف عن كوهنا جزءًا من مجلة تدخالت سياسية
جيب تبنيها رمسيًا وأىليًا لوقف العنف ضد ادلرأة.

عددا من أشكال العنف مل يكن ليتعرض ذلا
سعى مشروع القانون يف بابو األول إىل اتساع تعريفات العنف لتشمل ً
ادلشرع من قبل مثل االعتداء اجلنسي ،واالستغالل اجلنسي ،واحلرمان من ادلَتاث.كما نصت بنود الباب الثاين على
جرائم من العنف مل تكن زلل ذكر يف تشريعات سابقة مثل احلرمان التعسفي من بعض احلقوق العامة واخلاصة ،وتزويج
اإلناث على غَت رغبتها ،واإلخالل بتكافؤ الفرص.
استحدثت نصوص يف الباب الثالث بعدم سقوط الدعوى ادلدنية واجلنائية بالتقادم عن جرائم العنف ادلنصوص عليها
يف مشروع القانون .واشتمل ىذا الباب على توقيع عقوبة على جرائم عينية جديدة مثل احلصول على صور خاصة
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صورا
بأنثى ،والتهديد بنشرىا ،أو تغيَت زلتواىا باستخدام التكنولوجيا احلديثة ،و ً
أيضا جرم إذاعة أو نشر أحد الزوجُت ً
أيضا -على محاية صور ضحايا
تتعلق بالعالقة اخلاصة بينهما هبدف حتقيق أرباح مادية أو إعالنية وغَتىا،كما نص – ً
العنف ومحاية أدلة اإلثبات.
أما نصوص احلماية من العنف فقد خصص ذلا الباب الرابع ،والىت جاء فيها إنشاء صندوق حلماية ضحايا جرائم
العنف ،إضافة لبعض البنود الناصة على إنشاء وحدة خاصة حبماية الشهود وادلبلغُت بوزارة العدل .وجاء النص على
جواز احملكمة باحلكم باختاذ تدابَت رلتمعية بديال عن العقوبات السالبة للحريات فحوى الباب اخلامس ،إضافة لتأىيل
الضحايا .وإلزام القانون اجمللس القومي للمرأة مبتابعة تنفيذ القانون ورفع تقرير سنوى حول مدى تفعيلو.
إال أن ىذه النصوص وغَتىا إمجاال مل يصدر عنها تصور عن الالئحة التنفيذية ،تضبط تدخالهتا وتضمن حتقيقها،
وبالتايل تقع ىذه ادلواد إمجاال يف حيز النص أو القول دون تصور عن التنفيذ أو الفعل.
قراءة في نهج مشروع القانون وفلسفته.











يفتقد مشروع القانون يف مذكرتو االيضاحية تبٌت فلسفة واضحة ترتكز على مرجعية االتفاقات الدولية مبا تشملو
من العهدين األول والثاين حلقوق اإلنسان،واتفاقية وقف كل أشكال التمييز ضد ادلرأة ،اتفاقية وقف التعذيب،
واإلعالن العادلي دلواجهة العنف ضد ادلرأة.
قفزت ادلذكرة األيضاحية يف إسناد القانون على ادلرجعية الدستورية لكل البنود اليت تناولت حقوق النساء يف دستور
 ،2014وخاصة ادلادة ( )11واليت تلزم الدولة حبماية ادلرأة ضد كل أشكال العنف ،وادلادة ( )53واليت تلزم الدولة
اختاذ التدابَت الالزمة للقضاء على أشكال التمييز كافة.
من الضرورى تغيَت استناد ادلذكرة اإليضاحية من مبدأ " توفَت احلماية والرعاية للنساء" إىل االستناد على مبدأ
"احلق يف السالمة واحلماية من العنف بكل أشكالو ".
افتقد مشروع القانون اشتمال التناول ألشكال من العنف ،وانتقى بعض بعضها ،دون توضيح أو وضع تفسَت عن
أسباب اختيار بعض أشكال من العنف ضد النساء عن غَتىا ،على سبيل ادلثال تناول القانون ألول مرة احلرمان
من ادلَتاث ونص على جترديو ،يف ادلقابل جتاىل جرائم االجتار بالبشر ،والعنف األسري ،وزىن احملارم.
أيضا يأيت سياق ادلذكرة اإليضاحية للقانون يف عزلة عن توضيح العالقة بُت مشروع القانون ومكتسبات النساء
ً
التشريعية من قوانُت أخرى ،على سبيل ادلثال العالقة بُت العقوبات الىت نص عليها ىذا القانون حول جردية
التحرش اجلنسي وما أجتهد فيو ادلشرع ساب ًقا يف التعديالت األخَتة لقانون العقوبات ،وبادلثل النظر إيل التعديالت
أيضا زلاوالت التشريع السابقة لتجرًن االجتار وغَتىا من
األخَتة يف توصيف جردية ختان اإلناث بقانون الطفل ،و ً
استحداثات دستورية وتشريعية.
أيضا أغفلت ادلذكرة اإليضاحية تنوع النساء ،وتباين فرص وصوذلم للعدالة ،فتعامل القانون مع النساء باعتبارىن
ً
أيضا تفاوت الوصول
احدا
كيانًا و ً
متجانسا ،وأغفل تقاطع أشكال العنف الىت يتعرضن لو حسب تنوعهن ،و ً
ً
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للعدالة ،على سبيل ادلثال تتقاطع أشكال العنف ضد النساء وتتكثف حسب البعد الطبقي ،والديٌت ،والعرقي،
أيضا ،وىو ما حيتاج أن يلم بو ادلشرع ،ويتسع لو روح التشريع ونصو.
واجلغرايف ً
اللغة المستخدمة بمشروع القانون وصيغاته.
استخدمت ادلذكرة اإليضاحية وبعض البنود بأبواب القانون ،لغة ومفردات حتمل دالالت أخالقية ودينية مطاطة ك
" القيم الفطرية الوطنية ،االنتماء،اإلديان ،األخالق ،فساد األخالق ،قيم اجملتمع وما شاهبها من صياغات مبهمة ،مبا
يتعذر معو حتديد معٌت قابل للقياس سواء للجردية أو العقوبة ،كما نتفاوت يف فهمها ثقافيًا واجتماعيًا.
الباب األول "التعريفات"
 ضرورة االلتزام بالتعريفات الدولية جلميع أشكال العنف والنص عليها مبا يشمل ويتسع عن السبعة أشكال للعنف
ادلقًتحة هبذا الباب.

 ضرورة تضمُت تعريف للعنف ضد النساء يف نطاق األسرة "العنف األسري" ،إضافة ألمهية االستفادة من
مقًتحات ادلشاريع ادلقدمة من اجملتمع ادلدين وخاصة مشروع قانون "العنف األسري" الصادر عن مؤسسة الندًن
لتأىيل ضحايا التعذيب.
 تنقية الصياغة من اإلشارة إىل ادلفردات ذات الدالالت ادلطاطة ومنها ما خيص هناية الفقرة (و) "مبا يتعارض مع
أحكام الدين واألخالق".
 ضبط التشريعات األخرى ذات التماس مع قانون مواجهة العنف ضد النساء ك ـ ـ ـ (قانون العقوبات ،وقانون الطفل،
وقانون األحوال الشخصية ،وقانون االجتار بالبشر ،والقوانُت األخرى ادلنظمة للرؤية واحلضانة) ،لضمانة توحيد
ادلفاىيم والتعريف للعنف ،وتدقيق توصيف اجلرائم ،وضبط العقوبات.
الباب الثاني " جرائم العنف ضد المرأة"

 ضرورة النص بادلادة ( )1على اعتبار "ارتكاب أي شكل من أشكال العنف ىو جردية يعاقب عليها القانون".

 ضرورة إهناء أي سلطة تقديرية للقاضي يف أحكام جرائم العنف ضد النساء ،وىو مطلب تارخيي طادلا نادت بو
ادلنظمات ادلدافعة عن حقوق النساء ،خاصة فيما يتعلق جبردية االغتصاب.
 بشكل عام دينح ىذا الباب ادلشرع حرية االختيار يف توقيع العقوبة بُت احلبس ،ودفع الغرامة ،وىو ما خيل بفلسفة
جترًن شلارسات العنف ،ويدعم رؤية اجملتمع حول تسعَت النساء بالتغاضي عن جرائم العنف ضد النساء إذا ما
توفرت اجلباية أو التعويض أو ادلهر أو الغرامة ،إضافة إىل ضرورة إعادة تقدير قيمة التعويض ادلايل يف بعض حاالت
النص وفقا للتطورات االقتصادية والتغيَتات الىت حلقت بقيمة العملة احمللية.
 حتديد العقوبة عن كل جردية ينص عليها القانون،مع اإلشارة إىل اختاذ التدابَت الالزمة لتأىيل اجلناة لضمانة
رلددا بطرق آمنة.
إدماجهم ً
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 إلزام ادلادة ( )3اخلاصة بزواج القاصرات ،بعقاب شلارسيها عقوبة زلددة تشمل السجن ادلشدد وليس (أو) "غرامة
خيارا للتقاضي كما يف
مالية" مبا خيل بفلسفة القانون من االجتار بالبشر ،وبادلثل ً
تباعا على كل النصوص اليت دتنح ً
مواد ( )4و( )6و( )7و( )8و(.)9
الباب الثالث "جرائم االعتداء الجنسي وإفساد األخالق"

امتدادا مطاطًا وغَت زلدد وال يستند إىل أي تفسَت
 التوصية حبذف "إفساد األخالق" من عنوان الباب ،باعتباره
ً
وضعي.

 بشكل عام ضرورة حتديد سنوات احلبس ،واحلبس ادلشدد يف نصوص ادلواد بالباب الثالث.
 ضرورة النص على جترًن مواقعة االغتصاب بكل أشكالو "الفرج ،الشرج ،الفموي ،وغَتىا" سواء الولوج العضوي
أو أي أداة أخرى .
 حذف عقوبة "اإلعدام" من نص ادلادة (  )11واخلاصة باغتصاب القاصر أو ادلعاقة ذىنيًا ،اتساقًا مع محاية احلق
يف احلياة.

 ضبط تفاوت العقوبة باحلبس بُت ادلادة ( )13و( ، )14والتدقيق يف حتديد سنوات احلبس يف سلتلف ادلواد.
 ضرورة إلزام نص القانون بشهادة وأدلة اجملٍت عليها أو الناجية من العنف يف حالة التالعب بالتقارير أو الوثائق أو
األدلة العلمية اخلاصة بواقعة العنف.
الباب الرابع "حماية ضحايا وشهود العنف ضد المرأة".

 الصياغة العامة والفضفاضة للمادة (  )22واليت ذكرت التزام الدولة باختاذ التدابَت الالزمة حلماية ادلرأة من كل
أشكال العنف ،دون النص على أشكال احلماية والتدابَت ادلعنية.
 الصياغة العامة والفضفاضة للمادة ( )23واليت تنص على توفَت ادلساعدة واخلدمات دون مقابل ،النص مل يوضح
أي مساعدة أو خدمات دون مقابل ملزم هبا جتاه ادلعنفات.
 فيما خيص ادلادة (  )24إنشاء صندوق لرعاية ضحايا العنف من اإلناث وتأىيلهن،من الضروري النص بشكل
أساسي على أمرين مهمُت ،أوال :اعتبار وقائع العنف ضد النساء وخاصة العنف اجلنسي واجلسدي والنفسي مبثابة
جرائم تعذيب وبالتايل ال تسقط بالتقادم ،وثانيًا :إنفاذ العدالة واحملاسبة على جرائم العنف ويلحقها حتديد تدابَت
التعويض والتأىيل.
 ضرورة النص على تيسَت التبليغ عن حاالت العنف ضد النساء وخاصة العنف األسري والعنف اجلنسي
واالغتصاب ،ومحاية ادلبلغُت والشهود.
 والنص على وضع خطة قومية للتوعية والتثقيف والتوثيق بأشكال العنف وسبل احلماية والعقوبات القانونية
وشروط الوقاية وطرق التأىيل .ضرورة النص على التزام القانون بإسًتاتيجية وطنية دلكافحة العنف ،خاصة ما
يتعلق بتدابَت الوقاية وتأىيل الناجيات.
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 إلزام الدولة بإجراء البحوث وادلسوح وتوفَت البيانات واإلحصاءات الدقيقة عن وضع العنف ضد النساء  ،ونسب
ادلعنفات ،والناجيات ،والقضايا احملكوم هبا ،واألحكام وغَتىا.
 .1دتكُت كل من اجملالس القومية للمرأة والطفل إضافة إىل ادلنظمات النسوية ادلعنية بالتدخل للحماية ،ومنح
صفة "أصحاب ادلصلحة" للتبليغ والتعامل القضائي مع احلاالت ادلبلغ عنها.
ُ
 .2النص على تنفيذ اإلسًتاتيجية الوطنية دلكافحة العنف ،وإلزام احلكومة باألدوار ادلنوطة من الوزارات ادلعنية
باإلسًتاتيجية الوطنية.
 .3إلزام الدولة بتدريب وتأىيل الوزارات ذات اخلدمات اجلماىَتية كوزارة الداخلية ،ووزارة الصحة على التعامل
مع ادلعنفات والناجيات ،ومحاية أدلة جرائم العنف ،وتيسَت اإلجراءات القانونية ادلطلوبة.واالستفادة من
جهود ادلنظمات النسوية هبذا الشأن.
 .4ختصيص موازنات مستجيبة للنوع االجتماعي ،ومنها اإلنفاق على برامج دلواجهة العنف ضد النساء،
وإدماجها يف خطط التنمية القومية.
 .5فيما خيص ادلادة (  )26والنص على إنشاء ادلنشآت الالزمة لتوفَت اخلدمات والتأىيل ،ضرورة النص على
الرقابة على مراكز اإليواء للمعنفات ،وتدريب القائمُت عليها ،وزيادة أعدادىا ،وتيسَت التدخل الطارئ
للحماية للنساء.
 .6فيما خيص ادلادة (  )27ادلتعلقة بوزارة الداخلية وإنشاء وحدات شرطية متخصصة دلواجهة حاالت العنف،
من الضرورى النص على زلاسبة جهاز الشرطة باعتباره ادلعٌت باحلماية وتنفيذ القانون على أي تورط يف وقائع
تعذيب بشكل عام ،وتأىيل وتدريب ادلكلفُت بالعمل يف اإلدارة الشرطية دلكافحة العنف على تيسَت التبليغ،
ومحاية األدلة  ،وادلبلغة والشهود.
الباب الخامس " األحكام العامة"

 فيما خيص ادلادة (  )35وادلعنية بتحديد األحكام ادلستبدلة للعقوبات السالبة للحريات ،من الضروري النص
على ختصيص جهود زلددة لتأىيل مرتكىب العنف ،وإعادة درلهن يف اجملتمع ،حبيث تعمل اجلهات ادلعنية
على تقدديها بشكل موا ٍز مع التدابَت األخرى ادلتعلقة بالعقوبات ادلستبدلة.

 فيما خيص ادلادة (  )36وادلعنية بتشجيع اجملتمع ادلدين ،ودعم تأسيس ادلنظمات ادلعنية مبواجهة العنف ضد
النساء ،من الضروري طرح السؤال حول حرص القانون على أدوار ادلنظمات ادلعنية مبواجهة العنف،
والتهديدات بقانون اجلمعيات األىلية اجلديد.
 فيما خيص ادلادة (  )37وادلعنية بإلزام اجمللس برفع تقرير سنوي لرئيس اجلمهورية حول حاالت العنف ضد
النساء ،من ادلهم أن ينص القانون على ضرورة التزام اجلهات السيادية بالتقارير ادلرحلية ادلقدمة من منظمات
اجملتمع ادلدين بالقدر نفسو ،والتأكيد على نشر التقارير وإتاحة بياناهتا.
 فيما خيص ادلادة ( )39اخلاصة بالالئحة التنفيذية ،ضرورة تأكيد إلزام اجلهات التشريعية بفتح حوار رلتمعي
مع أغلب األطراف ادلعنية ومنها ادلنظمات النسوية العاملة يف رلال مكافحة العنف ضد النساء
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