منظمات نسوية تطالب بالعمل على هجعل الهجهاض آمننا للنساء
اهجعلوا اليوم العالمي للهجهاض النمن ) 28سبتمبر( يومنما دولييا تتبناه النمم المتحدة
يجب تعديل القانون في نمصر لضمان حق النساء في الحصول على إهجهاض آنمن إذا كان استمرار الحمل نمهددا لحياتهن أو صحتهن
وكذلك في حال ت التغتصاب
في عام  1990أعلنت حركة صحة النساء يوم  28سبتمبر يومنما عالمييا للحراك في ستبيل إلغتاء تجريتم الهجه اض ونمنتذ ذلتك التوقت يتتم
الحتفال به سنوييا نمن خلل حركا ت نسوية ونمنظما ت نمجتمع نمدني في العديد نمن الدول ،وذلك نمن خلل إطل ق تق ارير أو نش ر نمق ال ت
أو تنظيم نمسيرا ت أو عروض فنية وتغيرها .هذا العام وفي إطار الحتفال ب اليوم الع المي للهجه اض النمتن ،تتقتدم الحملتة الدوليتة لحتق
النساء في الهجهاض النمن بمقترح إلى النمين العام للنمم المتحدة وكذلك إلى هيئا ت النمم المتحدة المختلفة بإعلن يوم  28ستبتمبر يومنمتا
عالمييا للهجهاض النمن وتبنيه ليصبح يومنما دولييا رسمييا تحتفل به النمم المتحدة كل عام.
وفي إطار هذه الحملة ،تشارك كل نمن المبادرة المصرية للحقو ق الشخصية وتح الف ريس رج النس وي ل دعم الحق و ق والص حة الجنس ية
والنجابية -في فعاليا ت هذا اليوم نمن خلل تجديد الدعوة إلى المشرع المصري لتع ديل نم واد الق انون الخاص ة بالهجه اض لض مان ح ق
النساء في الوصول إلى إهجهاض آنمن في ح ال ت وهج ود خط ر عل ى حي اة أو ص حة الم رأة إذا اس تمر الحم ل أو ك ان الحم ل ناتمج ا ع ن
اتغتصاب.
وتؤكد المنظمتان أن نمصر نمن أشد دول العالم تقييمدا لحق الهجهاض إذ ل يبيح الق انون المص ري الهجه اض لي س بب ك ان ،ول يس مح
للناهجيا ت نمن التغتصاب واتغتصاب المحارم بالحصول على حقهن في التخلص نمن الحمل تغير المرع وب في ه ،النات ج ع ن التغتص اب،
كما يعاقب القانون النساء اللتي يلج أن إل ى الهجه اض القص دي ب الحبس .وت رى المنظمت ان أن ال وقت ق د ح ان لمراهجع ة نم واد ق انون
العقوبا ت الخاصة بالهجهاض ،فالنساء في نمصر يعانين نمن استمرار قانون بائد أأق ر ف ي يثليثيني ا ت الق رن الماض ي ف ي نمحاول ة لمحاك اة
القانون الفرنسي وقتها ،وفي الوقت الذي تغير ت فيه هذه القوانين المقيدة للهجهاض في أتغلب بلد العالم ظتل الق انون ف ي نمصتر دون أن
يمس.
وتنوه المنظمتان إلى أنه ل يوهجد أي استثناءا ت لهذا القانون إل في لئح ة آداب المهن ة الخاص ة بالطب اء وال تي تس مح للطب اء ب إهجراء
عمليا ت الهجهاض في حالة تعرض حياة الم أو صحتها للخطر ،ولم ا ك ان ه ذا الس تثناء يمث ل التزامنم ا أدبي ا فق ط عل ى الطب اء ولي س
قانونييا ،ولمما كانت هذه المواد القانونية تمثل تضييمقا كبي مرا على النساء وحقهن في الحصول عل ى إهجه اض آنم ن ف ي العديتد نمتن الح ال ت
ولمما كانت أي م
ضا تمثل انتهامكا هجسي مما لحق النساء في الحياة والصحة والسلنمة الجسدية ،والخصوصية وحقهن في اتختتاذ قتترارا ت تختتص
أهجسادهن ،ترى المنظمتان أنه ت:


يجب على الحكومة المصرية إلغاء المادة  262من قانون العقوبات والتي تفرض عقوبات على المرأة في حالللة لجوئهللا إلللى
الهجهاض غير القانوني.



على الحكومة المصرية أن تجعل حق النساء في الحصول على الهجهاض في حالت وهجود خطر على حياتهن وصحتهن حقللا
يكفله القانون وذلك من إدخال تعديل تشريعي على قانون العقوبات يبيح للنساء ذلك ويلزم البطباء بتقديم هذه الخدمة الطبيلة
في الحالت المنصوص عليها.



على الحكومة المصرية أن تعدل القانون بشكل يسمح للناهجيات من الغتصاب واغتصاب المحارم للوصول إلى إهجهاض آمللن
وقانوني.

الجذور القانونية لتجريم الهجهاض القصدي
هجاء أول تجريم للهجهاض نمن خلل إصدار قانون العقوبا ت بالنمر العالي الصادر في  13نوفمبر  1883في عهد الختتديوو توفيتتق والتتذي
صدر وف مقا للنهج الذي اتبعه المشرع الفرنسي حينما أصدر قانون العقوبا ت الفرنسي وقته ا ،وهج اء التجري م نمتن خلل الب اب الث الث نمنته
المعنون )في إسقاط الحوانمل وصنع وبيع الشربة أو الجواهر المغشوشة المضرة بالصحة( المواد  ،242 ،241 ،240 ،239هذه المواد
هي نفس النصوص السارية والمعمول بها حالييا بموهجب القانون رقم  58لسنة  ،1937نما عدا النص الخاص بعدم العقتاب علتى الشتروع
في الهجه اض ،ال ذي ت م إض افته بم وهجب ق انون العقوب ا ت الهل ي رق م  4لس نة  ،1904ونم ن هن ا تتأك د الج ذور الس تعمارية لتجري م
الهجهاض على عكس القناعة الشائعة بأن تجريم الهجهاض نمرتبط بتحريمه دينييا.
تجريم الهجهاض في القانون المصري إذن نما هو إل استلهام للثقافة الفرنسية في تلك الونة ،والتي كانت نمتأيثرة بالقتتانون الكنستتي ،فكتتان
القانون الفرنسي قبل الثورة الفرنسية يعتبر فعل الهجهاض في نمرتبة القتل ،دون اعتداد بالمرحلة التي تم فيها الهجهاض.
وعلى الرتغم نمن تغير القانون الفرنسي الخاص بالهجهاض عدة نمرا ت نمنذ ذلك الوقت ح تى التع ديل الخي ر ع ام  ،1975وال ذي ت م نم ن
خلله إباحة الهجهاض وفمقا لشروط نمعينة خلل عشرة أسابيع نمن بداية الحمل ،كما أبيح الهجهاض الطبي في أي وقت أيثناء فتترة الحمتل
إذا كان لمز منما لنقاذ حياة الم أو صحتها أو إذا يثبت أن الجنين نمصاب بمرض عضال ل يرهجى التتبرء نمنتته ،إل أن القتتانون المصتتري لتتم
يتغير نمنذ يثليثينيا ت القرن الماضي.
هجدير بالذكر أيمضا أن العديد نمن الدول العربية لديها قوانين أكثر تحرمرا فيما يخص الهجهاض ،وتبيحه في حالة كونه يشكل خطورة على
حياة المرأة أوص حتها الجس دية نمث ل الجزائ ر ،بينم ا تبي ح الس ودان الهجه اض إذا هج اء الحم ل نتيج ة اتغتص اب ،ف ي حي ن تبي ح ت ونس
الهجهاض لسباب كثيرة نمن ضمنها الحفاظ على صحة الم النفسية.
الهجهاض في القانون المصري
هجرم القانون المصري الهجهاض وأفرد له الباب الثالث نمن الكتاب الثالث الخاص بالجناي ا ت والجن ح ال تي تحص ل لح اد الن اس"إس قاط
الحوانمل" بموهجب المواد .264 ،263 ،262 ،261 ،260
نمادة 260
"كل نمن أسقط عممدا انمرأة حبلى بضرب أو نحوووه نمن أنواع اليذاء يعاقب بالشغال الشاقة المؤقتة".
نمادة 261
"كل نمن أسقط عممدا انمرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل نمؤدية إلى ذلك أو بدللتها عليه ا س واء ك ان برض ائها أم ل ،يع اقب
بالحبس".
نمادة 262
"المرأة التي رضيت بتعاطي الدوية نمع علمه ا به ا أو رض يت باس تعمال الوس ائل الس الف ذكره ا أو نمكن ت تغيره ا نم ن اس تعمال تل ك
الوسائل لها وتسبب السقاط عن ذلك حقيقمة ،تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها".
نمادة 263
"إذا كان المسوقط طبيمبا أو هجرامحا أو صيدلييا أو قابلة يحكم عليه بالشغال الشاقة المؤقتة".
نمادة 264
"ل عقاب على الشروع في السقاط".

