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 مكوانث املاهون

ضافة نوجزء اخلاص ابل حاكم امؼامة،  ًخكون املاهون من املذكرت الإًضاحِة ومخسة ب بواة اإ

يل   بنًدا، ثناومت ب بواة املاهون ابمرتثُب 40مَطل ػدد بنوده اإ

فاث: امباة ال ول •  .  امخؼًر

ف حرامئ امؼنف وهص امؼلوبة: امباة امثاين •  .ثؼًر

 .مت ختططَو جلرامئ الاغخداء اجلنيس: امباة امثامر •

 .ثناول ظرق اذلاًة: امباة امرابع •

 .امخدابري اجملمتؼَة: امباة اخلامس •
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 مزياث ػابرت ابملاهون

فاث اجساع•  مثل كبل من املرشع ميا مَخؼرض ٍكن مل امؼنف ب شاكل من ػدًدا مدشمل امؼنف ثؼًر

 ػىل امثاين امباة بنود هطت كام.املرياج من واحلرمان اجلنيس، والاس خـالل اجلنيس، الاغخداء

 احللوق بؼظ من امخؼسفي احلرمان مثل سابلة جرشًؼاث يف ذكر حمل حكن مل امؼنف من حرامئ

.امفرص بخاكفؤ والإخالل رؾبهتا، ؿري ػىل الإانج وحزوجي واخلاضة، امؼامة

 حرامئ غن ابمخلادم واجلنائَة املدهَة ادلغوى سلوط بؼدم امثامر امباة يف هطوص اس خحدزت •

 غَنِة حرامئ ػىل غلوبة ثوكِع ػىل امباة ىذا واش متل .املاهون مرشوع يف ػوهيا املنطوص امؼنف

 ابس خخدام حمخواىا ثـَري ب و بنرشىا، واههتدًد بأ هىث، خاضة ضور ػىل احلطول مثل خدًدت

ذاػة حرم وب ًًضا احلدًثة، امخكنوموحِا  بُهنام اخلاضة ابمؼالكة ثخؼوق ضوًرا  امزوخني ب حد ورش ب و اإ

ػالهَة ب و مادًة ب رابخ حتلِق هبدف  امؼنف حضااي ضور حامًة ػىل -ب ًًضا –هص وؿريىا،كام اإ

زباث ب دةل وحامًة  .الإ
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مزياث ػابرت ابملاهون

وشاء ضندوق ذلاًة حضااي • ب ما هطوص اذلاًة من امؼنف فلد خطص ميا امباة امرابع، وامىت خاء فهيا اإ

وشاء وحدت خاضة حبامًة امشيود واملبوـني بوزارت امؼدل ضافة مبؼظ امبنود امناضة ػىل اإ . حرامئ امؼنف، اإ

وخاء امنص ػىل حواز احملمكة ابحلمك ابختاذ ثدابري جممتؼَة بدًال غن امؼلوابث امسامبة نوحرايث حفوى 

ضافة مخأ ىَل امضحااي مزام املاهون اجملوس املويم نومرب ت مبخابؼة ثنفِذ املاهون ورفع . امباة اخلامس، اإ واإ

. ثلٍرر س نوى حول مدى ثفؼَهل

حامل مل ًطدر غهنا ثطور غن امالحئة امخنفِذًة، ثضبط ثدخالهتا وثضمن • ل ب ن ىذه امنطوص وؿريىا اإ اإ

حامل يف حزي امنص ب و املول دون ثطور غن امخنفِذ ب و امفؼل .حتلِليا، وابمخايل ثلع ىذه املواد اإ
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 .كراءت يف هنج مرشوع املاهون وفوسفذو

مبا مرحؼَة الثفاكاث ادلومَة ًفذلد مرشوع املاهون يف مذكرثو الإًضاحِة ثبىن فوسفة واحضة حرحكز ػىل •
جشمهل من امؼيدٍن ال ول وامثاين حللوق الإوسان،واثفاكِة وكف لك ب شاكل اهمتَزي ضد املرب ت، اثفاكِة وكف 

.امخؼذًب، والإػالن امؼاملي ملواهجة امؼنف ضد املرب ت

س ناد املاهون ػىل • ملك امبنود اميت ثناومت حلوق امنساء املرحؼَة ادلس خورًة كفزث املذكرت الإًضاحِة يف اإ
واميت ثوزم ادلوةل حبامًة املرب ت ضد لك ب شاكل امؼنف، واملادت ( 11)، وخاضة املادت 2014يف دس خور 

.واميت ثوزم ادلوةل اختاذ امخدابري امالزمة نولضاء ػىل ب شاكل اهمتَزي اكفة( 53)

ىل الاسدناد ػىل  "ثوفري اذلاًة وامرػاًة نونساء" من امرضوري ثـَري اسدناد املذكرت الإًضاحِة من مبدب  • اإ
."احلق يف امسالمة واذلاًة من امؼنف بلك ب شاكهل "مبدب  

، دون ثوضَح ب و وضع ثفسري افذلد مرشوع املاهون اش امتل امخناول ل شاكل من امؼنف، واهخلى بؼظ بؼضيا•
غن ب س باة اخذَار بؼظ ب شاكل من امؼنف ضد امنساء غن ؿريىا، ػىل سبِل املثال ثناول املاهون ل ول 

مرت احلرمان من املرياج وهص ػىل جترميو، يف امللابل جتاىل حرامئ الاجتار ابمبرش، وامؼنف ال رسي، وزىن 
.احملارم
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.كراءت يف هنج مرشوع املاهون وفوسفذو

غزةل غن ثوضَح امؼالكة بني مرشوع املاهون ب ًًضا ًأ يت س َاق املذكرت الإًضاحِة نولاهون يف •
 امىت، ػىل سبِل املثال امؼالكة بني  امؼلوابث ومكدس باث امنساء امدرشًؼَة من كواهني ب خرى

هص ػوهيا ىذا املاهون حول حرمية امخحرش اجلنيس وما ب حهتد فِو املرشع سابلًا يف امخؼدًالث 
يل امخؼدًالث ال خريت يف ثوضَف حرمية خذان الإانج  ال خريت ملاهون امؼلوابث، وابملثل امنظر اإ

دس خورًة  اس خحدااثثبلاهون امعفل، وب ًًضا حماولث امدرشًع امسابلة مخجرمي الاجتار وؿريىا من 
.  وجرشًؼَة

ب ؾفوت املذكرت الإًضاحِة ثنوع امنساء، وثباٍن فرص وضوهلم نوؼداةل، فذؼامل املاهون مع ب ًًضا •
ًخؼرضن هل حسب  امىت، وب ؾفل ثلاظع ب شاكل امؼنف امنساء ابغخبارىن كَااًن واحًدا مذجاوًسا

ثنوغين، وب ًًضا ثفاوث اموضول نوؼداةل، ػىل سبِل املثال ثخلاظع ب شاكل امؼنف ضد امنساء 

 بو، وامؼريق، واجلـرايف ب ًًضا، وىو ما حيخاح ب ن ًمل وادلًىنحسب امبؼد امعبلي،  وثخكثف
دسع هل روخ امدرشًع وهطو  .املرشع، ًو
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 .انوـة املس خخدمة مبرشوع املاهون وضَـاثو

اس خخدمت املذكرت الإًضاحِة وبؼظ امبنود بأ بواة املاهون، مـة ومفرداث حتمل دللث ب خالكِة ودًنِة •

ة اموظنَة، الاهامتء،الإميان، ال خالق، فساد ال خالق، كمي اجملمتع"معاظة ك  وما شاهبيا من “ املمي امفعًر

ضَاؿاث مهبمة، مبا ًخؼذر مؼو حتدًد مؼىن كابل نولِاس سواء نوجرمية ب و امؼلوبة، كام هخفاوث يف فيميا 

ًَا .زلافًِا واحامتغ
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ـــــــفاث: امباة ال ول   امذـــؼًر

دسع غن امس بؼة • فاث ادلومَة دلَع ب شاكل امؼنف وامنص ػوهيا مبا ٌشمل ًو رضورت الامزتام ابمخؼًر
.  ب شاكل نوؼنف امللرتحة هبذا امباة

ف نوؼنف ضد امنساء يف هعاق ال رست رضورت ثضمني • ضافة ل مهَة "امؼنف ال رسي"ثؼًر ، اإ
ع امللدمة من اجملمتع املدين وخاضة مرشوع كاهون  امؼنف "الاس خفادت من ملرتحاث املشاًر

.امطادر غن مؤسسة امندمي مخأ ىَل حضااي امخؼذًب" ال رسي

ىل املفرداث ذاث ادلللث املعاظة • ( و)ومهنا ما خيص هناًة امفلرت ثنلِة امطَاؿة من الإشارت اإ
". مبا ًخؼارض مع ب حاكم ادلٍن وال خالق"

كاهون ) كــــــضبط امدرشًؼاث ال خرى ذاث امامتس مع كاهون مواهجة امؼنف ضد امنساء •
امؼلوابث، وكاهون امعفل، وكاهون ال حوال امشخطَة، وكاهون الاجتار ابمبرش، واملواهني ال خرى 

ف نوؼنف، وثدكِق ثوضَف اجلرامئ، (املنظمة نورؤًة واحلضاهة ، مضامهة ثوحِد املفاىمي وامخؼًر
.وضبط امؼلوابث
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 حرامئ امؼنف ضد املرب ت: امباة امثاين

ارحاكة ب ي شلك من ب شاكل امؼنف ىو حرمية ًؼاكب ػوهيا "ػىل اغخبار ( 1)رضورت امنص ابملادت •
".  املاهون

ة نولايض يف ب حاكم حرامئ امؼنف ضد امنساءرضورت • هناء ب ي سوعة ثلدًٍر ، وىو معوب اترخيي ظاملا اإ
.املنظامث املدافؼة غن حلوق امنساء، خاضة فامي ًخؼوق جبرمية الاؾخطاة بواندث 

ة الاخذَار يف ثوكِع امؼلوبة بني احلبس، ودفع امـرامة، وىو ما خيل بشلك ػام • مينح ىذا امباة املرشع حًر
دمع رؤًة اجملمتع حول جسؼري امنساء ابمخـايض غن حرامئ امؼنف ضد ، بفوسفة جترمي ممارساث امؼنف ًو

ظ  ػادت ثلدٍر كمية امخؼًو ىل رضورت اإ ضافة اإ ظ ب و املير ب و امـرامة، اإ ذا ما ثوفرث اجلباًة ب و امخؼًو امنساء اإ
.حللت بلمية امؼمةل احملوَة امىتاملايل يف بؼظ حالث امنص وفلا نوخعوراث الاكذطادًة وامخـَرياث 

ىل اختاذ امخدابري امالزمة  ًنصحتدًد امؼلوبة غن لك حرمية • مخأ ىَل اجلنات مضامهة ػوهيا املاهون،مع الإشارت اإ
دماهجم جمدًدا بعرق ب منة .   اإ

مزام املادت • (  ب و)بؼلاة ممارس هيا غلوبة حمددت جشمل امسجن املشدد ومُس اخلاضة بزواح املارصاث، ( 3)اإ
مبا خيل بفوسفة املاهون من الاجتار ابمبرش، وابملثل ثباػًا ػىل لك امنطوص اميت متنح خِاًرا " ؾرامة مامَة"

(.  9)و( 8)و( 7)و( 6)و( 4)نوخلايض كام يف مواد 
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فساد ال خالق"امباة امثامر  "  حرامئ الاغخداء اجلنيس واإ

فساد ال خالق"حبذف امخوضَة •  ىل " اإ من غنوان امباة، ابغخباره امذداًدا معاًظا وؿري حمدد ول ٌسدند اإ
. ب ي ثفسري وضؼي

. يف هطوص املواد ابمباة امثامررضورت حتدًد س نواث احلبس، واحلبس املشدد بشلك ػام •

سواء " امفرح، امرشح، امفموي، وؿريىا"الاؾخطاة بلك ب شاكهل  مواكؼةجترمي رضورت امنص ػىل •
. اموموح امؼضوي ب و ب ي ب دات ب خرى 

ًَا، اجساكًا مع ( 11)من هص املادت " الإػدام"حذف غلوبة • واخلاضة ابؾخطاة املارص ب و املؼاكة ذىن
. حامًة احلق يف احلَات

، وامخدكِق يف حتدًد س نواث احلبس يف خمخوف ( 14)و( 13)بني املادت ثفاوث امؼلوبة ابحلبس ضبط •
.  املواد

مزام هص املاهون • بشيادت وب دةل اجملين ػوهيا ب و امناحِة من امؼنف يف حاةل امخالغب ابمخلاٍرر ب و رضورت اإ

.  امواثئق ب و ال دةل امؼومَة اخلاضة بواكؼة امؼنف
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".  حامًة حضااي وشيود امؼنف ضد املرب ت"امباة امرابع  

 

واميت ذكرث امزتام ادلوةل ابختاذ امخدابري امالزمة ذلاًة املرب ت من لك ( 22)امطَاؿة امؼامة وامفضفاضة نوامدت •
. ب شاكل امؼنف، دون امنص ػىل ب شاكل اذلاًة وامخدابري املؼنَة

ػىل ثوفري املساػدت واخلدماث دون ملابل، امنص مل ًوحض  ثنصواميت ( 23)امطَاؿة امؼامة وامفضفاضة نوامدت •
.جتاه املؼنفاث هباب ي مساػدت ب و خدماث دون ملابل موزم 

وشاء ضندوق مرػاًة حضااي امؼنف من الإانج وثأ ىَوين،من امرضوري ( 24)فامي خيص املادت • امنص بشلك اإ
اغخبار وكائع امؼنف ضد امنساء وخاضة امؼنف اجلنيس واجلسدي وامنفيس : ب سايس ػىل ب مٍرن هممني، ب ول

ًَا وحليا حتدًد : مبثابة حرامئ ثؼذًب وابمخايل ل جسلط ابمخلادم، واثه هفاذ امؼداةل واحملاس بة ػىل حرامئ امؼنف ًو اإ
ظ وامخأ ىَل .  ثدابري امخؼًو

غن حالث امؼنف ضد امنساء وخاضة امؼنف ال رسي وامؼنف اجلنيس رضورت امنص ػىل ثُسري امخبوَؽ •
.والاؾخطاة، وحامًة املبوـني وامشيود

وامؼلوابث املاهوهَة وامنص ػىل وضع خعة كومِة نوخوغَة وامخثلِف وامخوزَق بأ شاكل امؼنف وس بل اذلاًة  •
سرتاثَجَة وظنَة ملاكحفة امؼنف، خاضة ما . ورشوط اموكاًة وظرق امخأ ىَل رضورت امنص ػىل امزتام املاهون ابإ

.ًخؼوق بخدابري اموكاًة وثأ ىَل امناحِاث
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".  حامًة حضااي وشيود امؼنف ضد املرب ت"امباة امرابع  

حراء امبحوج واملسوخ وثوفري امبَاانث والإحطاءاث ادلكِلة غن وضع امؼنف ضد امنساء• مزام ادلوةل ابإ ، اإ

.، وال حاكم وؿريىاهباووسب املؼنفاث، وامناحِاث، واملضااي احملكوم 

ىل املنظامث 1. ضافة اإ ةمتكني لك من اجملامس املومِة نومرب ت وامعفل اإ املؼنَة ابمخدخل نوحامًة،  امنسًو

.  نوخبوَؽ وامخؼامل املضايئ مع احلالث املُبوؽ غهنا" ب حصاة املطوحة"ومنح ضفة 

مزام احلكومة ابل دوار امنص ػىل ثنفِذ الإسرتاثَجَة اموظنَة ملاكحفة امؼنف2. من اموزاراث  املنوظة، واإ

.  املؼنَة ابلإسرتاثَجَة اموظنَة

ة 3. ب وثأ ىَل اموزاراث ذاث اخلدماث ادلاىرًي مزام ادلوةل بخدًر كوزارت ادلاخوَة، ووزارت امطحة ػىل اإ

امخؼامل مع املؼنفاث وامناحِاث، وحامًة ب دةل حرامئ امؼنف، وثُسري الإحراءاث املاهوهَة 

ةوالاس خفادت من هجود املنظامث .املعووبة  .هبذا امشأ ن امنسًو
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".  حامًة حضااي وشيود امؼنف ضد املرب ت"امباة امرابع  

هفاق ػىل برامج ملواهجة امؼنف ضد ختطَص موازانث مس خجَبة نونوع الاحامتغي4. ، ومهنا الإ

دماهجا يف خعط امخمنَة املومِة .امنساء، واإ

وشاء املنشأ ث امالزمة مخوفري اخلدماث وامخأ ىَل، ( 26)فامي خيص املادت 5. رضورت وامنص ػىل اإ

ب املامئني ػوهيا، وزايدت ب ػدادىا،  امنص ػىل امركابة ػىل مراكز الإًواء نومؼنفاث، وثدًر

.وثُسري امخدخل امعارئ نوحامًة نونساء

وشاء وحداث رشظَة مذخططة ملواهجة ( 27)فامي خيص املادت 6. املخؼولة بوزارت ادلاخوَة واإ

امنص ػىل حماس بة هجاز امرشظة ابغخباره املؼىن ابذلاًة وثنفِذ  امرضورىمن حالث امؼنف، 

ب امللكفني ابمؼمل يف  املاهون ػىل ب ي ثورط يف وكائع ثؼذًب بشلك ػام، وثأ ىَل وثدًر

.  الإدارت امرشظَة ملاكحفة امؼنف ػىل ثُسري امخبوَؽ، وحامًة ال دةل ، واملبوـة وامشيود
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"  ال حاكم امؼامة" امباة اخلامس 

، من امرضوري امنص واملؼنَة بخحدًد ال حاكم املسدبدةل نوؼلوابث امسامبة نوحرايث( 35)فامي خيص املادت • 
ػادت دجمين يف اجملمتع، حبَر ثؼمل اجلياث املؼنَة ػىل  مرحكىبػىل ختطَص هجود حمددت مخأ ىَل  امؼنف، واإ

.  ثلدمييا بشلك مواٍز مع امخدابري ال خرى املخؼولة ابمؼلوابث املسدبدةل

واملؼنَة بدشجَع اجملمتع املدين، ودمع ثأ سُس املنظامث املؼنَة مبواهجة امؼنف ضد ( 36)فامي خيص املادت •
من امرضوري ظرخ امسؤال حول حرص املاهون ػىل ب دوار املنظامث املؼنَة مبواهجة امؼنف، امنساء، 

.واههتدًداث بلاهون ادلؼَاث ال ىوَة اجلدًد

مزام اجملوس برفع ثلٍرر س نوي مرئُس ادليورًة حول حالث امؼنف ضد ( 37)فامي خيص املادت • واملؼنَة ابإ
رضورت امزتام اجلياث امس َادًة ابمخلاٍرر املرحوَة امللدمة من منظامث املاهون ػىل  ًنصامنساء، من امليم ب ن 

اتحة بَاانهتا .اجملمتع املدين ابملدر هفسو، وامخأ كَد ػىل ورش امخلاٍرر واإ

مزام اجلياث امدرشًؼَة ابمالحئة امخنفِذًةاخلاضة ( 39)فامي خيص املادت • بفذح حوار جممتؼي مع ، رضورت ثأ كَد اإ

ةب ؿوب ال ظراف املؼنَة ومهنا املنظامث  امؼامةل يف  جمال ماكحفة امؼنف ضد امنساء  امنسًو
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