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البٌان الختامً لحملة "بتحصل"
أطلقت كل من نظرة للدراسات النسوٌة ومركز الندٌم لعالج وتأهٌل ضحاٌا العنف والتعذٌب ومؤسسة قضاٌا المرأة المصرٌة
ومؤسسة المرأة الجدٌدة حملة "بتحصل" ،كجزء من حملة الٌ 12وم العالمٌة لمناهضة العنف ضد النساء ،خالل الفترة من
 22نوفمبر وحتى  10دٌسمبر  .2012حاولت حملة "بتحصل" تسلٌط الضوء على عدة جوانب تتعلق بجرٌمة االغتصاب فً
المجالٌن العام والخاص ،مثل اآلثار النفسٌة التً تعانً منها الناجٌات من االغتصاب وإشكالٌات المنظومة الطبٌة والخدمات
المقدمة لهن ،وقصور التعرٌفات القانونٌة .قامت الحملة بنشر مقاطع مصورة ،وإنفوجرافس ،وأوراق بحثٌة ،وإقامة عروض
حكً ،وعرض أفالم .حاولت الحملة العمل على كسر التواطؤ المجتمعً والمؤسسً الذي ٌسود التعامل مع هذه القضٌة
والمساهمة فً إنهاء التطبٌع مع هذه الجرٌمة والسكوت عنها.
تزامن إطالق هذه الحملة مع بعض التطورات التً تهدد عمل المجموعات والمنظمات النسوٌة والتً تشمل قرارات المنع من
السفر والتحفظ على األموال وصدور أوامر ضبط وإحضار ،فتم ضبط وإحضار المحامٌة عزة سلٌمان رئٌسة مجلس أمناء
مؤسسة قضاٌا المرأة المصرٌة بأمر من قاضً التحقٌقات فً القضٌة ٌ 173وم األربعاء  7دٌسمبر  2012وإرسال قوة إلى
منزلها إلصطحابها إلى قسم مصر الجدٌدة ثم محكمة القاهرة الجدٌدة ،وذلك فً تصعٌد مقلق ضد المدافعات عن حقوق
اإلنسان خاصة إنه لم ٌتم إستدعاء أ.عزة سلٌمان أو توجٌه أي تهم رسمٌة لها قبل اتخاذ هذا اإلجراء ،وخالل هذا التحقٌق تم
توجٌه ثالثة اتهامات لها وهً :الحصول على أموال من الخارج بقصد اإلضرار بالمصالح العلٌا للبالد ،وتكوٌن كٌان ٌمارس
نشاط ٌشبه نشاط الجمعٌات
والتهرب الضرٌبً وهو ما ٌؤكد استمرار محاوالت التضٌٌق على منظمات المجتمع المدنً والعاملٌن\ات به ومعاقتبهم على
عملهم ،وكان قد تم منع أ.عزة سلٌمان ٌوم  11نوفمبر  2012ثم التحفظ على حسابها البنكً وحساب شركة المحاماة الخاصة
بها ٌوم  20نوفمبر  ،2012وتم بعدها منع الدكتورة عاٌدة سٌف الدولة من السفر ٌوم  23نوفمبر  2012وهً إحدى
مؤسسات مركز الندٌم لعالج وتأهٌل ضحاٌا العنف والتعذٌب والذي صدر قرار إداري من وزارة الصحة بغلقه ٌوم 11
فبراٌر  .2012وكان قدتم منع مزن حسن مؤسسة ومدٌرة نظرة للدراسات النسوٌة من السفر ٌوم ٌ 27ونٌو  .2012وأتى
ذلك كله فً سٌاق موافقة مجلس النواب على قانون الجمعٌات األهلٌة والذي ٌقٌد عمل منظمات المجتمع المدنً بدرجة
كبٌرة.وبالرغم من إطالق هذه المنظمات لحملة "بتحصل" فً ظل ظروف معادٌة لعملهم ،إٌمانا بدورهم فً مناهضة العنف
ضد النساء وطرح هذه القضاٌا بشكل مستمر للحوار المجتمعً.
وفً إطار حملة "بتحصل" نتقدم ببعض التوصٌات التً من شأنها مناهضة جرٌمة االغتصاب:
أوال :تعدٌالت تشرٌعٌة وسٌاسات
-

-

تعدٌل المواد الخاصة باالغتصاب فً قانون العقوبات المصري ،فالمادة  227تحصر تعرٌف االغتصاب فً إٌالج
العضو الذكري فً مهبل األنثى ،وهو تعرٌف شدٌد القصور وٌغفل الكثٌر من أنواع االغتصاب مثل االغتصاب
الشرجً والفموي وباألصابع واآلالت الحادة والتً ٌتم تصنٌفها غالبا ك"هتك عرض" طبقا للمادة  ،221لٌشمل
تعرٌف االغتصاب بكل أشكاله وعدم تحدٌد نوع المجنً علٌهم كنساء فقط
تعدٌل القانون لٌسمح باإلجهاض اآلمن للمغتصبات
إصدار قانون لمناهضة العنف األسري وٌشمل تجرٌم االغتصاب الزوجً
ً
توحٌد النصوص القانونٌة الخاصة بجرائم العنف الجنسً فً باب واحد ،وتحدٌدا الباب الرابع من الكتاب الثالث من
قانون العقوبات ،وأن تكون تحت عنوان "جرائم العنف الجنسً" بدالً من "هتك األعراض"

-

استخدام المادة  17من قانون العقوبات فى
تقلٌص صالحٌات القضاة فى
جرائم االغتصاب ،والتى تتٌح للجانى الهروب من العقوبة ،حٌث أنها تسمح للقضاة باستخدام الرأفة لتخفٌف
العقوبة فً مواد الجناٌات وكثٌرا ما ٌتم استخدامها فً جرائم العنف األسري والعنف ضد النساء عموما

-

إدماج ثقافة الصحة الجنسٌة فً المناهج التعلٌمٌة للمراحل المختلفة

-

وجود اتفاقٌة لمناهضة العنف القائم على النوع فى أماكن العمل والذى ٌشمل االغتصاب طبقا ً لالتفاقٌات
الدولٌة والضامنة لحقوق النساء العامالت

ثانٌا :الخدمات المقدمة للناجٌات
-

-

توافر الحقٌبة الخاصة للتعامل مع الناجٌات/الضحاٌا طبٌا وحفظ األدلة ( )rape kitsفً المستشفٌات العامة
والخاصة وٌشمل ذلك وسائل منع الحمل الطارئة والحماٌة من العدوى المنقولة جنسٌا
تدرٌب األطباء على التعامل مع المغتصبات وٌمكن تفعٌل ذلك عبر استكمال التدرٌبات التً قامت بها وزارة الصحة
وصندوق األمم المتح دة للسكان على "الدلٌل اإلرشادي للتعامل مع الضحاٌا/الناجٌات من العنف" ومراقبة وتقٌٌم أداء
األطباء والطبٌبات الذٌن تلقوا التدرٌب ،وذلك فً إطار االستراتٌجٌة الوطنٌة لمناهضة العنف
تفعٌل وحدة مكافحة العنف بالطب الشرعً والتً ٌجب أن تعمل على مدار الساعة لتسهٌل لجوء الناجٌات/الضحاٌا
من االغتصاب والعنف عموما فً أي وقت وضمان حفظ األدلة
تفعٌل نظام إحالة فعال بحٌث ٌتم إحالة الناجٌة من االغتصاب إلى أماكن تقدٌم الخدمة المختلفة التً تحتاجها الناجٌة:
البٌوت اآلمنة ،االمستشفٌات ،الطب الشرعً ،أماكن تقدٌم الدعم النفسً أو/و القانونً

ثالثا :الحفاظ على خصوصٌة الناجٌات من االغتصاب
-

تجهٌز أقسام الشرطة والمستشفٌات ومصلحة الطب الشرعً بغرف خاصة للناجٌات من العنف لضمان الخصوصٌة
الحفاظ على سرٌة البٌانات وخصوصٌة الناجٌات خالل جمٌع خطوات التقاضً :محضر الشرطة-تحقٌقات النٌابة-
انعقاد المحاكمة
عدم نشر تفاصٌل التحقٌقات السرٌة الخاصة بجرائم االغتصاب والعنف

رابعا :منظمات المجتمع المدنً
● وقف استهداف النشطاء فً منظمات المجتمع المدنً والمنظمات النسوٌة وإتاحة المساحات التً ٌنص علٌها الدستور
لعملهم ،وٌشمل ذلك الحق فً تكوٌن جمعٌات ومؤسسات أهلٌة باإلخطار ،وأن ٌكون لجمعٌتها العمومٌة دون سواها
تحدٌد سٌاسات ولوائح العمل وكذلك األنشطة المحلٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة دون تدخالت من الجهات اإلدارٌة وهو ما
تكفله المادة  72من الدستور المصري والمادة  22التً تكفل حرٌة الفكر والتعبٌر ،وتعززه المواثٌق الدولٌة التً
تعد مصر طرفا فٌها مثل العهد الدولً الخاص بالحقوق السٌاسٌة والمدنٌة فً المادة 22
● التراجع عن قانون الجمعٌات األهلٌة الجدٌد الذي وافق علٌه مجلس النواب مؤخرا والذي ٌحمل تحدٌات وتضٌٌقات
غٌر مسبوقة على العمل األهلً فً مصر ،إلتاحة الفرصة لحوار جاد حول دور المجتمع المدنً وإصدار قانون
ٌسمح له بممارسة هذا الدور بدال من عرقلته

