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    عندما   تدفع   الناجیة   الثمن   مرتین

"فتاة باسم إعالمیا عرفت التي س.ط تعرضت العام، المجال في النساء ضد العنف ظاهرة لتفشي                 استمرارا
مما عامین قبل بالضرب علیها وتعدى بها تحرش قد كان والذي ه.أ، قبل من مروعة انتقام جریمة إلى                    المول"
یوم وقام الناجیة یتتبع الجاني كان ح  یث ،2015 لسنة 12501 القضیة في أسبوعین لمدة حبسه إلى                  أدى
الجدیدة. بمصر صیدلیة من خروجها أثناء "كاتر" أبیض بسالح وجهها في بضربها 2017 أكتوبر 14                 السبت
ذبحها یحاول كان فالجاني للناجیة، طبقا سم. 20 بطول بالوجه قطعي جرح وجود الطبي التقریر                 وأوضح
أیام أربعة وحبسه الیوم نفس في الجاني على القبض تم وقد هارب  ا. وفر وجهها في جرح فأحدث التفتت                    لكنها

  على   ذمة   التحقیق.   من   الجدیر   بالذكر   أن   الجاني   ه.أ   كان   أیضا   متهما   في   قضیة   اغتصاب   عام   2001.

تشریعیة رؤیة تطویر ولكن نفسها العنف جرائم من الحد فقط یعني ال النساء ضد العنف لظاهرة التصدي                   إن
تعرضت التي الجریمة إن العنف. لجریمة التعرض بعد الناجیات الحتیاجات یستجیب متكامل ونظام               شاملة
من الناجیات لحمایة الدولة وآلیات منظومة في قصور على دلیل هي بها تحرش الذي الشاب قبل من س.ط                    لها
وإضافة العقوبات قانون من أ مكرر 306 المادة بتعدیل 2014 یونیو في قرار صدور من فبالرغم                  العنف.
إجراءات أي التعدیل هذا یصحب لم أنه إال صریح، نص في الجنسي التحرش لتجرم ب، مكرر 306                   المادة
بیانات تسرب من تحد إجرائیة آلیات ینظم لم "فالقانون الناجیات. خصوصیة لحمایة تشریعیة تعدیالت                أو
مرورا الشرطة محضر تحریر من بدایة التقاضي إجراءات فخالل الجنسي. العنف جرائم في               الناجیات
من یمنع الذي بالشكل الناجیات لبیانات خاصة حمایة توجد ال المحاكمة انعقاد وحتى العامة النیابة                 بتحقیقات
قبل من والتتبع للمراقبة عرضة الناجیات تظل بالتالي، للصحاف  ة". أو المتهمین ألهالى سواء               تسریبها
محضر من للناجیات الشخصیة البیانات جمیع على الحصول یسهل حیث عائالتهم أو العنف جرائم                مرتكبي
المتهم أن حیث العقاب من اإلفالت ثقافة األحیان من الكثیر في الدولة أجهزة ترسخ ذلك، على عالوة                   النیابة.
المادة أن من بالرغم فقط أسبوعین حبسه تم جسدیا علیها بالتعدي وقام بالناجیة تحرش والذي القضیة هذه                   في
تقل ال وبغرامة سنة عن تقل ال مدة بالحبس "الجانى معاقبة على تنص العقوبات قانون من ب مكرر 306                   
له كانت الجاني أن كما العقوبتین"، هاتین بإحدى أو جنیه ألف عشرین على تزید وال جنیه آالف عشرة                    عن

 سابقة   اغتصاب.

لحمایة آلیات تصحبها أن یجب النساء ضد العنف لمناهضة قوانین وجود أن لتذكرنا الجریمة هذه                 تأتي
لمعاقبة آلیة من بدال الناجیات یرهب خطر إلى العنف جرائم عن التبلیغ عملیة تتحول وإال والشهود،                  المبلغات
إنشاء مثل الجنسي العنف لمواجهة الماضیة السنوات مدار على بذلت التي المجهودات أن یبدو كما                 الجاني.
ذكره السالف العقوبات قانون وتعدیل ،2013 في الداخلیة لوزارة تابعة النساء ضد العنف جرائم لمتابعة                 إدارة
،2015 مایو في للمرأة القومي المجلس قبل من المرأة ضد العنف لمناهضة وطنیة إستراتیجیة                وإصدار

 تحتاج   إما   إلى   التفعیل   أو   المراجعة   في   ظل   تزاید   وتیرة   العنف   ضد   النساء.
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 وبناء   علیه   یطالب   الموقعون   أدناه   باآلتي:

 
  معاقبة   الجاني   واإلعالن   عن   سیر   القضیة   بشكل   شفاف،   یضمن   خصوصیة   الناجیة   وسریة   بیاناتها.●
الداخلیة● بوزارة المرأة ضد العنف جرائم متابعة إدارة قبل من س.ط الناجیة إلى حمایة                توفیر

سیر أثناء ذویه أو سبیله أخلى إذا الجاني قبل من أخرى اعتداءات ألي تعرضها عدم                 لضمان
  القضیة.

خصوصیة● یحمي والُمبلغین، الشهود حمایة مشروع في ُمتضمن قانوني تشریع استصدار ضرورة "             
تسریب أي یكون أن على الجنسیة، الجرائم في الشهود وكذلك الُمبلغین/الُمبلغات، وبیانات              معلومات

   لتلك   المعلومات   مسؤولیة   جهات   الضبط   والتحقیق".
 
 

  توقیعات   المنظمات:-
 1-   نظرة   للدراسات   النسویة

 2-   الشبكة   العربیة   لمعلومات   حقوق   اإلنسان
 3-   بنت   النیل   بالبحیرة

 4-   جمعیة   بنت   األرض   بالمنصورة
 5-   مؤسسة   أصوات   واعدة   لحقوق   اإلنسان   والتنمیة   بالمشاركة

 6-   مؤسسة   المرأة   الجدیدة
 7-   مؤسسة   سالمة   لتنمیة   النساء

 8-   مؤسسة   قضایا   المرأة   المصریة
 9-   مجموعة   المساعدة   القانونیة   لحقوق   اإلنسان

 10-   مركز   القاهرة   لدراسات   حقوق   اإلنسان
 11-   مركز   الندیم   لمناهضة   العنف   والتعذیب

 12-   مركز   حابي   للحقوق   البیئیة
 13-   مركز   هردو   لدعم   التعبیر   الرقمي

 14-   مركز   هلیوبولیس   للتنمیة   السیاسیة   وأبحاث   حقوق   اإلنسان
 15-   مصریون   ضد   التمییز   الدیني

 
  

  توقیعات   األحزاب   السیاسیة:-
 1-   أمانة   المرأة   بالحزب   المصري   الدیمقراطي

 2-   حزب   الدستور
 3-   حزب   العیش   والحریة   (تحت   التأسیس)

 4-   حزب   مصر   الحریة
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  توقیعات   المبادرات   النسویة:-
 1-   مبادرة   أنثى-   البحیرة

 2-   مبادرة   ثورة   البنات
 3-   مبادرة   دورك-   قنا

 4-   مبادرة   رادیو   بنات   أوف   الین-   االسماعیلیة
 5-   مبادرة   فیمي   هب

 6-   مبادرة   قانون   یحمي   الفتیات   من   العنف   األسري
 7-   مبادرة   كحیلة-   بور   سعید

 8-   مبادرة   نوارة   لدعم   وتمكین   النساء
 9-      مبادرة   وصلة-   بور   سعید

 10-   ولها   وجوه   أخرى
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