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 ءاىدإلا
 

ً.بيأ...ًريافكأ قضاتن رغـ تياحي في لي اًًوعون اًًسند فاك مف إلى
ً.ميأ...ًافئةدال اعيوني تانظًر مف النبيمةًوالقيـالتسامحًًو لحبا معنى تممسأ ولمف
 ءاجًوأ لي نتمًّأًو رالمشًوا ؿاكمإل نيضأل لمجتمعا عسؼ اًًزًًوامتج طريقي شؽا انأًو نبياج إلى وقفت ولمتي

ً.تيزوج...ًتياحي شريكة ةالحيا تاوصعوب لعمؿا ؽامش رغـ سةالدًرا
 لتيا ميـوأل نيةالثا ضةانتفالا كيرابًو ءاوغيد وليث سنيـوت لىًوألا لشعبيةا ضةانتفالا ءاند ئيابنأ إلى

ً.تنتيي أف الي ليس ئيةاستثنا بظروؼ لفرحاًو ةانالمعا سمتاوتق معي ركتاتش
ً.يتاحي بريؽ راولم ديوانأ فأ حبأ اكم "نورًمحمد"و روعمًحياجًر لتبمسـ تسممت لندىا تاقطًر لغيث
 مةابتساألا اليرسمًو لمنيكةا دىـاجسأب يكدحوف لىًوألا حالصبا تاعاس مع لظممةاب طريقيـ يشقوف لمف

ً.الناوعم اتنمالاع بصمت ويبنوف مؿألا اويصنعًو
 



 

 أ

 

 
 

 

 راقر إ


ًأ ًًانأقر ًىذه ًبالرسامعد ًلجًانيألة ًاقدمت ًامعة ًلنيؿ ًلقدس، ًًوالمادرجة ًًانيأجستير، ًثيابحأنتيجة

يًأ،ًلـًتقدـًلنيؿًايًجزءًمنيأًأولة،ًالرسافًىذهًأورد،ًًوًارةًلوًحيثماشإلاتـًًامًءاستثناصة،ًبالخا

ًمعيدًمفًقبؿ.ًأومعةًاجًيألًادرجةًعمميةًعمي

ً

ًلتوقيع:ًا
ً
 ىيـًذويبابًرإىيـًمحمدًابًرإ سم:إلا
ً
24/10ً/2018ًًريخ:التا
ً
ً



 

 ب

 شكر وتقدير


ًبدأ لشكراب فميـ لي، اًًفًزاوح اًًعون انًواك تذةاسأ لي ريسًّ فأ هللا مف وفضؿًٍ نةًٍمًّب  اًًعمم منيـ نيمتًُ حيثأ
ً.لحقوؽا كمية تذةاسأ داًًوتحدي لقدس،ا معةاج تذةاسأ ومعرفة
 حةاورج بوعي اًًقداون لتدقيؽاب اصعب فافك ، لتيارس عمى شرؼأ لذيا نيالكسًوا داجي لدكتورا لمقدمةا وفي

 لمنص اوموجي نونيالقا لمفكر ًاًناًونع فاك وبذلؾ لتدقيؽ،اًو لبحثاًو سةالدًرا مف لمزيد دفعني ام عقؿ،

ً. لمحتوىاًو
 اًًمعنويًاًسند لحقوؽا بكمية العميا تاسالدًرا مجابرن منسؽ يوًالريما لممؾا عبد لمدكتور لموصوؿا لشكراًو

ً.وصديؽ خأ وخير
 لذياًو فمسطيف، ؿاعم تابالنق ـالعا داتحولال ممةالعا لطبقةا حزب نتمىأًلمف بجميؿًالعرفاف لشكرا ختـأًو

ً.ًسةالدًرا ىذه في اًَثًرأ اممني كتسبتا لتيا تالخبًراًو لعمؿاًو ءانتمالا تالسنًو فاك
ً.لعمؿا اىذ ـاتمإل عدنياوس مشورةًو دجيًو برأي معي ىـاس مف لكؿ لتقديراًو
ً

ً
لنعـا تدـو لشكراوب



 

 ج
 

 ممخصال

ًاىت ًكانتًمحؿ ًالتي ًالمرأة ًىي ًو ًكيؼًال ،ً ًبشماليا ًالعالـ ًتيز ًبيمينيا ًالميد ًتيز ًالتي ماـًاف

ًم ًالقدـتشريعي ًانذ ًاخذتًمحور ًاف ًالى ًبمختمؼًالتشريعاتًًو، ًتشريعي ياتًوالعيودًاالتفاقىتماـ

قانوفً،ًًو1960ًلسنة16ًمنياًقانوفًالعقوباتًاالردنيًرقـً،ًوالتشريعاتًالوطنيةًًوالمواثيؽًالدوليةًو

(ً ًرقـ ًالفمسطيني ًالجزائية 3ًاالجراءات ًلسنة ًرق2001( ًالفمسطيني ًالعمؿ ًقانوف ًو ،(ً ًلعاـ7ًـ )

ً،ًبشأفًالضمافًاالجتماعيًوًغيرىاً.2016ًً(ًلسنة19ًوًقرارًبقانوفًرقـً)2000ً

ًًاوكم ًباىتمالاتـ ًانبًالجاـ ًتـ ًالجًزانبًالجالتركيزًعمىًالمدنيًوقد ًفيًاسًوًالمرأةئيًفيًعمؿ ء

ًالجًرا ًفيًحقيالصائـ ًالجًراًأوًادرة ًعنيالصائـ ًالجافيًًادرة ًتاجًرالالموضوعيًًوانبيف ًتـ ممسًئي،

ًاىاكًراًوًاضغطًاؿًيشكؿًعمييازًًالًالعمؿًممافيًًالمرأةيةًانبًحمالموضوعيةًفيًجاعدًالقًواضعؼً

ًسًوانبًافيًجًاومعنويًاديام ًبالعمؿ، ًاليستغالاًأوًجرألالحؽًبأوالعمؿًاتًاعافيًسًاليستغالاء

ً.ًأـًوًأةمًرالحقوؽًكامفًبعضًًانياحرمًأوًاجنسي

بيًايجامفًتميزًًادوفًتمكينيًادرةًعنيالصائـًالجًرالرجؿًفيًامعًًالمساواةمؿًعمىًقدـًافيًحيفًُتع

ئيًاجًرالانبًالجاعفًًامالفسيولوجي،ًانتروبيولوجيًًوالافيوًًالبيولوجيًبماًاعيًمكونيايًرًالمصمحتي

ًمال ًتـ ًقدًرفقد ًمحدودية ًاحظة ًالقًوات ًًواجًرالاعد ًالسمطائية ًعمييالقات ًًائمة ًتمكيف مفًًالمرأةفي

ًًوالمًوا ًاجية ًفي ًالسير ًسًوالجًزالدعوى ًائية ًكضحية ًاكفًأوء ًلمجريمة، ًتغمبًقدًراعؿ ًاذ لطرؼًات

لتوصيةًافرضًًاهًمماتًدعًواثباكطرؼًضعيؼًيصعبًعميوًًالمرأةئيةًعمىًالجًزالدعوىًاقوىًفيًالا

ئؿًائية،ًوتبسيطًوسالجًزالدعوىًالسيرًفيًا،ًوتعديؿًسبؿًالمرأةتًلمصمحةًالتشريعابوجوبًتعديؿً

ؽًانفالالزوجة،ًوكثيرًمنيفًتحمؿًعبءًاـًًوالاممةًوىيًالعاىيًًالمرأةفًاؾً،ًذلاتًلمصمحتياثبالا

ًسر.اًسفألتربية،ًومنيفًمفًيًراًو



 د
 

Abstract 

 

The woman, who rocks the cradle with her right hand, shakes the world with her left 

hand, she was the subject of attention of the legislatives since ancient times, until she 

grabs the legislative attention in the various international legislations, agreements, 

treaties, and conventions, and the national legislation including the Jordanian Penal Law 

No.16 of the year 1960, the Palestinian Penal Procedures No. (3) of the year 2001, the 

Palestinian Labor Law No. (7) of the year 2000, and the decision of the law No. (19) off 

the year 2016 concerning the social security, etc. 

As the focus was on the civilian aspect, as well as the penal aspect of women's labor 

whether in the crimes committed against them or the crimes committed by them in both 

the objective and the procedural aspects. The vulnerability of the objective regulations 

was found in the issue about women's protection in the work, which puts pressure, 

physical and moral coercion on women, whether by exploiting them in working hours, 

wages, sexual exploitation, or depriving them from some rights as women and as 

mothers. 

Women are treated equally with men in the crimes committed by them without giving 

them positive distinctiveness regarding their biological formation including the 

Anthropological and physiological aspects. As for the procedural aspect, the limited 

capacity of the procedural rules and the competent authorities has been noted in regard of 

empowering women to confront and to follow-up with the lawsuits whether as a victim or 

as a criminal. Since the abilities of the most powerful party in the procedural lawsuits 

prevail women because they are the weak party who cannot prove his claim which led to 

the recommendation to amend the regulations for women's interest, to amend the 

proceedings of the procedural lawsuits, and to simplify the means of proof as women are 

workers, mothers, and wives and lots of them bear the burden of the expenses and 

education and most of them are heads of their families. 
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 الفصل التمييدي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مشكمة الدراسة وأىميتيا

 تمييد

فرضوًتطورًالمجتمعات،ًكماًفرضتوًاالحتياجاتًًطبيعياًًًمراًًأةًفيًميدافًالعمؿًأوجودًالمًرًأصبح

المكانيًوالزمانيًكعنصرًًةًفيًاحتالؿًحيزىاألىًرغبةًالمًرإضافةًسريةًباإلاالقتصاديةًالعائميةًواأل

ًلىًجانبًالرجؿ.إفاعؿًومنتجً

ًالمًرًونظراًًً ًكعنصرًاجتماعيًمفًالفئاألخصوصيةًوطبيعة ًلمتشريعاتًمفًًتة ًكافًالًبد اليشة،

خصًالتشريعاتًالجزائيةًالتيًتدخمتًوبشكؿًكبيرًلحدًمواكبةًتطورًمكانتياًفيًميدافًالعمؿًوباأل

ًة.أتعمؽًبعمؿًالمًرًفيمافًاآل

 

 أىداف الدراسة: 

ً:عمىًلمتعرؼتسعىًالدراسةًالحاليةً

 ًالقانوفًالجزائيًوعمؿًالمًر  ة.أمفيـو

 ةًمفًالرجؿ.أةًضدًالرجؿ،ًوالصادرةًضدًالمًرأالجرائـًالصادرةًعفًالمًر 

 جرائيةًمفًحيثًالمسؤوليةًوالمالحقة،ًوالحمايةًمفًالعنؼًوالتحرشًفيًالعمؿ.القواعدًاإل 

 صاحًعفًفةًفيًاإلومستوىًالجرأًعماؿدرجةًتقبؿًالتجريـًفيًالعمؿًوممارستوًفيًمؤسساتًاأل

 ىذهًالجرائـ.
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 ًاألىًارتكابًالمًرإالتيًتؤديًًالدوافع ًفيًميدافًالعمؿة كثرًوالحموؿًاألً،لجرائـًوتسييؿًوقوعيا

 جدوىًلمحدًمنيا.

ً 

 ىمية الدراسة:أ

ًفي:ًىميةًالدراسةًمفًالناحيتيفًالنظريةًوالعمميةأتكمفً

ًالمًرًيعتبر ًالجزائيًوعمؿ ًالقانوف ًانعكاساًًأموضوع ًالنظرية ًالناحية ًمف ًالفكرًًة ًفي ًالتطور لمدى

ًمنتجاًًًلىًجانبًالرجؿًعنصراًًإةًصارتًأفًالمًرأ،ًذلؾًواقتصادياًًًطيرهًسياسياًًأاالجتماعيًوسبؿًت

ةًألمتدخؿًفيًعمؿًالمًرً؛الحمايةًوأعمىًمدارًتطورًالمجتمعًبالتوجيوًًالقوانيفً،ًحيثًتدخمتفاعالًً

ماًبالتشديدًفيًالتجريـًوالعقابًإجزائيا،ًوتوضحًالخياراتًالسياسيةًعبرًالقواعدًفيًالقانوفًالجزائي،ً

ً.منوًيؼالتخفًوأ

ًاالأًكماً ًوالعولمتيف ًاالجتماعي ًاالنفتاح ًعفًقف ًالمباشر ًبالحديث ًتسمحاف ًواالجتماعية تصادية

فعاؿًالواقعةًمفًماًيعنيًتسميطًالضوءًعمىًاألة،ًأالمساواةًفيًالحقوؽًوالواجباتًبيفًالرجؿًوالمًر

ًأالمًر ًباإلأة ًعمييا، ًو ًوتإلضافة ًالفمسفي ًالفكر ًتطور ًأى ًالفقياء ًفكر ًالمًرثيرات ًبحرية ةًأالمناديف

ًووجوبًدعمياًومساندتيا.

ًالمًر ًحقوؽ ًمناصرة ًدعاة ًمف ًتجمىًفيًكتاباتًعدد ًما ًتدخمتًالمؤسساتًأوىذا ًوفيًفمسطيف ة،

كثرًمفًالغوصًفيًأكشعاراتًسطحتًمفًالفكرةًًسنادىاا ًًوًةأالمًرًبدعـًيطالبفوالمنظماتًالنسويةً

ً.لضمافًالحمايةًالنسائيةمضمونياًوجوىرىاً

ًوباألًاألىميةًتبرز ًاالجتماعية، ًالتشريعاتًوالقوانيف ًفي ًوفيًالعممية ًوالعماؿ، ًالعمؿ خصًقانوف

ًالقوانيف ًواإلًتدخؿ ًرقـ ًاالردني ًالعقوبات ًقانوف ًعبر ًالجزائية 16ًًجراءات والقوانيف1960ًًلسنة

ًالخاصة.
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ًشكاؿًالتمييزأكافةًًوبشكؿًخاصًمصادقةًالسمطةًالفمسطينيةًوتوقيعًالرئيسًعمىًاتفاقيةًمكافحةً

ةًمفًالمجتمع،ًأحكاـًتحميًالمًرأىذهًالقواعدًمفًًتضمنتو،ًوما1979ًةً)سيداو(ًلعاـًأضدًالمًرًكافة

ًبعضًاألأ ًفي ًالمجتمع ًتحمي ًو ًالصادرة ًالجرائـ ًمف ًاألأالمًرًعفحياف ًوتبرز ًفيًة، ًعمميا ىمية

ً.الصادرةًمنياًوأةًأتصديًالقضاءًلمجرائـًالواقعةًضدًالمًر

 

 سة:شكالية الدراإ

ًوالمفاىيـً ًالمرأة ًوعمؿ ًالجزائي ًالقانوف ًعمى ًالتعرؼ ًإلى ًالدراسة ًىذه ًخالؿ ًمف ًالباحث يسعى

ما ىي أوجو قصور التساؤؿًالرئيسًاآلتي:ًًوالقوانيفًالمرتبطةًبيا،ًوذلؾًمفًخالؿًاإلجابةًعمى

عددًمفًويتفرعًعفًالتساؤؿًالرئيسًًً؟منظومة القانون الجنائي الفمسطيني في حماية عمل المرأة

ًأىميا:ًالتساؤالتًالفرعية

 ة؟أماًىوًالقانوفًالجزائيًوعمؿًالمًر 

 ةًضدًالرجؿ،ًوالصادرةًضدًأفعاؿًفيًميدافًالعمؿ،ًمفًحيثًالجرائـًالصادرةًعفًالمًرماًىيًاأل

 ةًمفًالرجؿ؟أالمًر

 جرائيةًمفًحيثًالمسؤوليةًوالمالحقة،ًوالحمايةًمفًالعنؼًوالتحرشًفيًالعمؿ؟ماًىيًالقواعدًاإل 

 ًمدىًتقبؿًالتجريـًفيًالعمؿًوممارستوًفيًمؤسساتًاأل صاحًففيًاإلًأةومستوىًالجًرًعماؿما

 عفًىذهًالجرائـ؟

 ًالحموؿًًفيًميدافًالعمؿ؟ًوماًةًالجرائـًوتسييؿًوقوعياأالمًرًالىًارتكابالمؤديةًًالدوافعماًىي

 كثرًجدوىًلمحدًمنيا؟األ
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 حدود الدراسة:

ً.2018ًً–2017ًًالفترةًالزمنيةلدراسةًخالؿًعدادًىذهًاإالحدودًالزمنية:ًتـً

 الموضوعية:ًالقانوفًالجزائيًوعمؿًالمرأة.الحدودً

ًوقدًتـًتقسيـًالدراسةًعمىًالنحوًاآلتي:ً

 ًًمشكمةًالدراسةًوأىميتيا.التمييديالفصؿ: 

 ًتدخؿًالقانوفًالجزائيًفيًميدافًعمؿًالمرأة:ًقصورًوؿالفصؿًاأل

 المرأةًالعاممة.جرائيةًفيًحمايةًاإل:ًمحدوديةًالقواعدًنيالفصؿًالثا 

 

 مصطمحات الدراسة: 

 القانون الجزائي:

ًوضعتيا ًالتي ًالجزائية ًوالقواعد ًالتشريعات ًمجموعة ًالجزائي ًبالقانوف ًالمختصةًًيقصد السمطات

ًمفًمبد ًانطالقا ًأ ًالجنائيةًحيثًالًجريمةًوالًعقوبة مؿًالتشريعاتًالجزائيةًبنصًوتشًالإالشرعية

ًمف:ًكالًًًمحؿًالدراسة

 1670لسنة  17ردني رقم قانون العقوبات ال  -1

 .2001لعام  3جراءات الجزائية الفمسطيني رقم قانون اإل   -2

 2000لعام  6قانون العمل الفمسطيني رقم  -3

 2017لعام  16جتماعي رقم قرار بقانون الضمان ال -4



 

5 
 

ً عمل المرأة: ًبيتياىي ًمف ًتخرج ًادتيارًإبًالتي ًاحًاتخرجيًوأ، ًماجة ًلمجتمع ًأف ًفيًاجؿ لعمؿ

ًوأديًالمالكسبًانثوية،ًبقصدًألاًاسبًطبيعتياؿًتناعمأىمي،ًوتعمؿًفيًالوًاألحكوميًاعيفًالقطا

 .1ة"ألمًرابًالإتؤدىًًجةًلممجتمعًالالسدًح

 

  احصطالا ةألمر مفيوم عمل ا

لعمؿًتحتًائوًادأءًاثنأجرًويكوفًأءًالعمؿًلقاحبًالدىًصً"ىوًكؿًشخصًطبيعيًيؤديًعمال 

ً.2ًفو"اشًرا ًًوًرتوادإ

نوًلـًأًالإةًألتنظيـًعمؿًالمًرًخاصاًًًبابا2000ًًً(ًلسنة7ًرغـًتخصيصًقانوفًالعمؿًالفمسطينيًرقـً)

ةًالعاممة،ًوعّرؼًالعامؿًبشكؿًعاـًعمىًقدـًالمساواةًودوفًتمييزًأيفردًتعريفاًخاصاًلمصطمحًالمًر

ًانسجاماًمعًمعاييرًمنظمةًالعمؿًالدولية.

لذكورًتحتًامميفًالعاممةًًوالعاةًألمًرالمصطمحًًتعريؼًوصياغتويةًبوضعًلدولالعمؿًامتًمنظمةًاقً

"ًً"وىـًادياقتصالنشيطوفًافعرفتوًًتحتًمسمىً"ً،لعمؿافًاةًفيًميدألمًرالرجؿًًواةًبيفًاوالمسامظمةً

ًالعا ًًوالعامموفًوغير ًالقامميف ًًوادروفًعمى ًفعًّالبالعمؿ ًبشكؿ ًؿًخالاحثوفًعفًعمؿ ًفترة دًاسنإؿ

ً.3بيع"اسأربعةًأًوأاًسبوعأتكوفًًادةًما،ًوعاًًبقزمنيًمحددةًمس

البسيطةًوالعمؿًًاألعماؿفيًًلبيوتاتًًوالشركانعًًوالمصاتًًوالمؤسساةًفيًألمًراوتتنوعًصورًعمؿً

خذًشكؿًعقدًمنظـًأفًتأغيرًالمحددةًلياًوالخطرة،ًوالتيًيمكفًًأوالموسميًوالعقودًمحددةًالمدةً

ً.اًًقدًفيكوفًالعمؿًموسميوًحتىًبدوفًعأوًغيرًمحددًالمدةًأمحددً
                                                           

ًسعودًً-1ً ًبف ًمحمد ًاإلماـ ًجامعة ًالمختمط، ًالعمؿ ًبيئة ًفي ًالعاممة ًالمرأة ًتواجو ًالتي ًاالجتماعية ًالمشكالت ًمحمد، ًىدى السبيعي،
 .12،ًص2010اإلسالمية،ًالمممكةًالعربيةًالسعودية،ً

 .27،ًص2008الدليؿًاإلرشاديًلقانوفًالعمؿًالفمسطيني،ًً–مركزًتطويرًالمؤسساتًاألىميةًالفمسطينية،ًقانوفًالعمؿًالفمسطينيًً-2ً
ًواقعًالتمييزًفيًسوؽًالعمؿًالفمسطينيةًمفًمنظورًالنوعًاالجتماعيًنحوًمستقبؿًيضمفًً-3ً ًونصر،ًخديجةًحسيف، الكفري،ًصالح،

 .26،ًص2011المؤسسةًالفمسطينيةًلدراسةًالديمقراطية،ًراـًاهلل،ًً–لجنسيف،ًمواطفًالمساواةًبيفًا
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 التطور التاريخي:
ً

لذكورًفيًانشغؿًالحروبًاتًأفًبدألمدينة،ًولكفًبعدًاثًفيًانإلالذكورًدوفًابًالعمؿًقديماختصًا

لخروجًلمبحثًابًأةلمًراسرةًفدفعًذلؾًألخرًلآمرًوجودًمعيؿًألاتطمبًًماً،ميةسالإلادًلبالاعًعفًالدفا

ًؼ.اريألالقرىًًواًفيًافًيقتصرًعمميالعمؿ،ًحيثًكاعفً

ـًففيًسالإلالقدـًوقبؿًالحديثةًمنذًادئوًامبًوأسموًأفًيعمـًألعمؿًدوفًانوفًافًبقانسإلامؿًاتعًكما

ًالقالحؽًًوالقوةًىيًانتًتعتبرًائيةًكالبداتًالمجتمعا لفعميًالمصدرًالمرحمةًوىيًانوفًفيًظؿًىذه

ًالمق ًالقاعدة ًانونية ًًوالتيًتحدد ًاجبالًوالحقوؽ ًبدورىاًوً،دافًرألاتًبيف ًًالتي ًعمى ًانشإتعمؿ لحقوؽًاء

ً.اوتحميي

ًرياؼمفًالقرىًواألًنتقمتاةًألمًراسبًالتيًتناؿًاعمألالتيًحدثتًومعًوجودًبعضًاتًانتيجةًلمتطوًر

معًًاطيختالاصبحًأتب،ًًوالمكارؼًًوالمصاصبحتًتعمؿًفيًأفً،رةاًولمجالمدفًالعمؿًفيًالمبحثًعفً

ً.1كثرًمفًقبؿأؿًالرجا

ًلتطورً ًاديةًبرزًنظاقتصالاعًاضًوألانتيجة ًالمشاـ ًمعيفًمفًاشتًرايًأركة ةًأمًراؿًفيًالرجاؾًعدد

خًألالىًاأوالدىاًحدةًوينسبًاةًًوأمًراخوةًفيًألاخويةًفيشترؾًأركةًاـًمشالىًنظإحدةًومفًثـًتطورًاًو

نوًاقًرأجدًمعًالتًوادًجنسوًًوافًرأسًباستئنالالىًا ًًو3ًلتممؾالىًحبًإفًانسإلاتميؿًطبيعةً،ًحيث2ًكبرألا

                                                           
ً–،ًدارًالثقافةًلمنشرًوالتوزيع،ًعماف1ًدراسةًمقارنةًفيًالقانوفًالدوليًالعاـ،ًطً–الفتالوي،ًسييؿًحسيف،ًحقوؽًالمرأةًفيًاإلسالـًًًً-1

 .63،ًص2014األردف،ً
الًبظيورًفكرةًالزواجًالفردي،ًولكفًىذهًالنظريةًلـًتمؽًأيًاستحسافًوذلؾًالنوًلـًتمرًجميعًالشعوبًلـًيظيرًنظاـًاألسرةًاألبويةًإً-2ً

بيذهًاألوضاعًرغـًوجودًبعضًمظاىرًىذاًالنظاـًحتىًوقتًقريبًفيًبعضًشعوبًإفريقياًواألسكيموًوأمريكا.ًانظرًالفضؿ،ًمنذر،ً
 .19،ًص1998تاريخًالقانوف،ًد.ط،ًمكتبةًدارًالفكر،ً

يرىًانصارهًأفًنظاـًالممكيةًفيًالمجتمعًالبدائيًكانتًفيًاألصؿًجماعةًمشتركة،ًفالمجتمعاتًالبدائيةًلـًتعرؼًأيةًصورةًمفًصورًً-3ً
ةًالممكيةًالفردية،ًأماًاالتجاهًالثانيًفيروفًأفًنظاـًالممكيةًفيًالمجتمعاتًالبدائيةًكانتًفرديةًوأفًاإلنسافًعرؼًأواًلًممكيتوًالخاص

ًتاريخًلضروراتًا ًمنذر، ًانظرًالفضؿ، ًاإلسالمية. ًالرومانيًوفيًالشريعة ًفيًالمجتمع ًوأسمحتو ًومالبسو ًالشخصية ًوألدواتو لحياة
 .23القانوف،ًمرجعًسابؽ،ًص
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ًافًعمىًمانسإلاءًستيالاديةًتظيرًفيًاقعةًمامجردًًوًاؿًمفيوميًوألممكيةًفيًانتًالمعيشًمعيـًفقدًك

ًزتوًلو.الفردًعمىًحياصًاختصادةًويتوقؼًاعًوماليوًيدهًمفًمتإتصؿً

،1ًمةالعاكيدًلممصمحةًألفردًىوًتاتحقيؽًمصمحةًًفلمجتمعًألالفردًعمىًالفرديًيقدـًحؽًالمذىبًافً

فيًظؿًًاًًكبيًرًاةًدوًرأًرلماًاحتمتًفييالتيًامية"ًًوألاسرةًأل"اسـًاًاطمؽًعمييأًوًماألقبيمةًاظيرتًنظريةًف

سرةًوانتسابًسًاألالمقاـًبياًعمىًرأًراستقًرإلىًإدىًأعيًاجتمالاعيًًوالزًراليفًالمجالمرحمةًفيًتمؾًا

ًموًويرثيا.أالطفؿًالىً

مرًألاريخًحتىًوصؿًالتالتمييزًمنذًفجرًانيًمفًالحقوؽًوتعانتًمسموبةًاةًكألمًرافًأتقدـًًايتبيفًمم

برً،ًوتعت2عيشيـدًعمييـًفيًكسبًاعتمالاثًحتىًيتـًانإلالذكورًعمىًاتًوتفضيؿًالبنادًألىًحدًًوإ

ةًمسموبةًأالمًرًكثرًالمراحؿًالتيًكانتًفيياالمرأةًفيًعيدً"اليوناف"ًمفًأًتواجيياالمعاناةًالتيًكانتً

باءًسبعًبناتًمفًبيفًعشرًيتـًقتؿًاآلًدًفيًتمؾًالفترةًعادةخرى،ًحيثًساألاًالحرية،ًوجميعًحقوقيا

3ً.لشؤوفًالمنزؿًحيثًكانتًتعتبرًالمرأةًبنظرًالرجؿًمجردًراعيةنجابيف،ًإ

مفًًنيـًلـًيختمفواًكثيراًًأةًعندًالرومافًالقدماءًعفًالعصورًالتيًسبقتياًرغـًوقدًاختمفتًمكانةًالمرأ

ةًأوكافًيتـًالزواجًمفًخالؿًبيعًالمًرً،ذًكافًالمجتمعًذكورياإًالمبادئًالتيًكانواًيسيروفًعمييا؛حيثً

ًمفً ًمثؿًالسمعًاألمرجؿًفتنتقؿًممكيتيا ًمثميا ًلزوجيا، لمتتابعةًخرى،ًومعًانتصاراتًالرومافًاألبييا

بتزييفًزوجاتيـًبالحميًوالمالبسًالتيًكانواًيحصموفًعميياًمفًالحروب،ًًواأبدًوالحصوؿًعمىًالغنائـ

ًبد ًىنا ًًالمرأةًتأومف ًعمى ًتحصؿ ًالذكوريةًإالرومانية ًبقيتًالنزعة ًذلؾ ًورغـ ستقالؿًشخصيتيا،

ًمنتشرةًلدييـ.

                                                           
 .23الفضؿ،ًمنذر،ًتاريخًالقانوف،ًمرجعًسابؽ،ًصً-1ً
 .19الفتالوي،ًصاحبًعبيد،ًتاريخًالقانوف،ًمرجعًسابؽ،ًصً-2ً
 https://ibnalislam.com،ًالرابط:1/12/2015ًعبرًالتاريخ،ًبحثًمنشورًعمىًموقعًابفًاإلسالـ،ًبتاريخًًتطورًمكانةًالمرأةً-3ً
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ًأ ًاليند ًفي ًالمرأة ًالسابقةتطورتًمكانة ًالحضارات ًمف ًحيًكثر ًالرجاؿ ًاحتراـ ًتناؿ مقابؿًثًكانت

ً ًلو ًالرضاعةأتغذيتيا ًبثناء ًالتنقؿ ًحرية ًيممكف ًفكف ًإ، ًمتزوجاتًصرؼًالنظر ًكّف ًعأف ،ًواتزباـ

ًويتممكفًاأل ًمفًالممتمكاتويشاركفًالرجاؿًفيًاجتماعتيـًوحفالتيـ، 1ًراضيًوغيرىا ًولكفًبعد فًأ،

ًُطِمَستًْإ ًكانتًتمارسوًقبؿًًكافةًةأحقوؽًالمًرًجتاحًوسيطرًاآلريوفًعمىًاليند وُحِرَمتًمفًكؿًما

ًفيًاإل ًمفًمشاركة ًحتفاالتًوالقرابيفجتماعاتًواإلقدوميـ ًوسادتًقوانيفًكثيرة حقياًًتسمبًالمرأة،

ًكافً"يغتصبًالرجؿًزوجتوًالمستقبميةًبالقوة".ًو

يـًنيـًكانواًحسبًقانونمة،ًألالطيفًبًًِرييفًوالذيفًزادواستمـًشعبًمانواًحكـًاليندًبعدًاآلومفًثـًاً

ًالشرًبعينيعتبروفًالمرأ حتىًالًتتزودًمفًالمعرفةًوتصبحًأقوىًمفًالرجؿ،ًًنعتًمفًالقراءة،ًومًُوة

ً.2زواجيفخافةًمفًتمردىفًفيًالمستقبؿًعمىًأ،ًمبروفًأفًالقراءةًالًتميؽًبيانيـًيعتوأل

ًالمرأ ًقميالًاختمؼًوضع ًحيثًحظيتًاألة ًالسابقة، باحتراـًًـفيًالصيفًعفًباقيًالدوؿًوالعصور

ةًوالرجؿًحيثًكافًوتقديرًكبيريفًمفًأوالدىا،ًولكفًرغـًذلؾًلـًتخُؿًمعاممتيـًمفًالتمييزًبيفًالمرأ

ًالإمحرومةًمفًالخروجًمفًالمنزؿًًأةالمًرًناث،ًوكانتمفًاإلًأفضؿًؿبشكًبناءىـًالذكورباءًأيربيًاآل

،ًوكافًعمؿًالمرأ ًعماؿًاليدويةًكالحياكةًوالتطريز.ةًوتعميمياًيقتصرًعمىًاألتحتًتشديدًصاـر

ًمقارنةًلمً،الذكورًماأ ًيذىبوفًلتمقيًالتعميـً"والتثقيؼًوالرعاية" اث،ًوحظيتًناًكافًمسموحًلإلفكانوا

ًمًالمرأة ًبمكانة ًالبابمييف ًاأللدى ًالعصر ًذلؾ ًحيثًمارستًفي ًبيا،ًرموقة ًالخاصة ًالتجارية عماؿ

ًوانخرطتًفيًكثيرًمفًاأل ًالدواويفًوالمصالحًاألوكانتًتحظىًباستقالؿًتاـ، ميرية،ًعماؿً"كخدمة

ً."التمتعًبالممكيةًالخاصةًوكافًمفًحقياًوتنتظـًفيًسمؾًالكياف،

                                                           
 ،ًمرجعًسابؽ.1/12/2015تطورًمكانةًالمرأةًعبرًالتاريخ،ًبحثًمنشورًعمىًموقعًابفًاإلسالـ،ًبتاريخًً-1ً
 ،ًمرجعًسابؽ.1/12/2015،ًبتاريخًتطورًمكانةًالمرأةًعبرًالتاريخ،ًبحثًمنشورًعمىًموقعًابفًاإلسالـً-2ً
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ًمًُ ًانحت ًالتصرؼًبأأيضا ًفي ًكيفملحؽ ًمالكيا ًالطالؽ ًحؽ ًالمرأة ًبمنح ًحمورابي ًفقاـ ًتشاء، ذاًإا

ذاًكانتًاً قؽًمفًذلؾًًوفًيقوـًبالتحوًكانتًتشؾًبو،ًويجبًعمىًالقاضيًأأًىممياأفًالزوجًشعرتًأ

ً.1نصفيافًيًُعمىًحؽًيجبًأ

ريًافوًفيًمدينةًماكتشاتـًًابعةًليـًماتًتاطعاـًمقاىًحكإللمموؾًاًالتيًبعثيائؿًالرساىـًأفًمفًاوك

ًامفًضمني،3ًـاقسألالعديدًمفًامفًوًنونايتكوفًقًإذً،2بيالممؾًحموًرالىًاتًمنسوبةًالفًراعمىًنيرً

ؽًلطالاجًًوالزًواك"ئميةًالعالشؤوفًالتيًتختصًبا194ًً–127ًدًالمًوالذيًيشتمؿًعمىًامفًالثالقسـًا

ً.4ؿاطفألابًانجا ًًوئميةًالعابطًالرًوايتعمؽًبًاوكؿًمً"لتربيةالتبنيًًوارثًًوإلاًو

نوًأبيًانيفًحموًرافقدًوضحتًقًو5ًليـاىمإلعمؿًلمينيـًوعقوبةًابًاصحأفًاتقإيتعمؽًبمستوىًًافيمًامأ

ًالمًالقانونيةًالمسؤوليةجميعًلىًتحمميـًإيؤديًًالي6ليـًاىمإفًعمميـًألًافًيتقنًوأًلعامميفايجبًعمىً

ً.7فاتقإلاؿًوعدـًاىمإلارًنتيجةًاضًرأقدًيحدثًمفً

ـًالذيًقالبيتًارًانييإلذيًتسببًفيًاًالبّناءلقتؿًعمىًاعقوبةًًموادهبيًفيًاحموًرًشريعةًتحيثًوضع

ً.9بنواقبًبقتؿًاءًيعالبنًّافًإرًفانييالاًالبيتًفيًىذاحبًابفًصاقتؿًًاذإنوًأًا،ًكم8ئواببن

                                                           
 ،ًمرجعًسابؽ.1/12/2015تطورًمكانةًالمرأةًعبرًالتاريخ،ًبحثًمنشورًعمىًموقعًابفًاإلسالـ،ًبتاريخًً-1ً
رسالة700ًًرسالةًتنسبًإلىًالمموؾًواألشورييفًتـًإرسالياًإلىًالمموؾًوالحكاـًكماًتـًالعثورًعمىًأكثرًمف1500ًًىناؾًماًيقاربًمفًً-2ً

 اًمموؾًالدولةًوالكمدانييف.ًًًحررى
 .70الفتالوي،ًصاحبًعبيد،ًتاريخًالقانوف،ًمرجعًسابؽ،ًصً-3ً
 .56صً–36ً،ًص2007اؽًلمنشرًالمحدودة،ًلندف،ً،ًدارًالور1ًّانظرًشريعةًحمرابي،ً)ترجمةًمحمودًاألميف(،ًطً-4ً
 اتو،ًأوًإتالؼًالطبيبًلعيفًالمريضًجراءًالجراحة.كإىماؿًالطبيبًالجراحًفيًمعالجةًمريضًمفًطبقةًاألحرارًماًأدىًإلىًوفًً-5ً
 مفًقانوفًحمورابي.128ًانظرًنصًالمادةًً-6ً
ًعً-7ً ًاالجتماعية، ًوالمسانياتًوالعمـو ًالرؾًالفمسفة ًالقديمة، ًفيًالقوانيفًالعراقية ًمفًالعقوباتًالمشددة ًزيدافًخمؼًىادي، ،21ًالموازني،

 .535،ًص2016المديريةًالعامةًلتربيةًواسط،ً
 مفًشريعةًحمورابي.229ًانظرًنصًالمادةًً-8ً
 مفًقانوفًشريعةًحمورابي.230ًانظرًنصًالمادةًً-9ً
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لتيًاًةكافًءاعتدالاؿًاشكأمفًًايتياةًوحمألمًرالـًتشمؿًحقوؽًجميعياًنيفًالقًواىذهًيتضحًمماًسبؽًأفً

ًتتعرضًلي ًتاثنأًاقد ًًوأء ًًاجبيادية ًبافي ًطبيعةاًصرؼلعمؿ ًعف ًتمؾًًوبساطتوًلعمؿاًلنظر في

ًضر.الحاًالعمؿًفيًوقتنارنةًمعًطبيعةًالعصورًمقا

نيًمكتوبًتـًانوفًيوناؿًقًوألذيًيعتبرًاًكوف"انوفًدًراق"ًيافًمفًبينافقدًك،لغربيةًانيفًالنسبةًلمقًوابًو

1ًلبةًبوضعًدستورًلممدينةالمطارعيفًبالمًزارًاصًصغاليندًوبشكؿًخاجًشعبًاحتجاتشريعوًنتيجةً

ً.2ؼاشًرألادًاستبدابيفًًوالمًراسًمفًتسمطًالناؼًوسفًتشريعًيحفظًحقوؽًاعًرألاوتدويفً

حترموًتًفًمفًيحترمياأًوًأةلمًراـًاحتًرالىًاًاتيـًدعًواقدًتسمبًحسنًةليآلافًأيعتقدوفًًانًواكًاةًلماعاومًر

ًلذلؾًكاحسنًةليآلاتسمبًًاوييينيًاميومفًيستغًوتعظموًةليآلا ًًاألسرًجميعيانتًاتو، ةًألمًراتحتـر

ًية.لآلاعندًًنياأـًشحتىًيعظًًّاوتحميي

ًاقًامأ ًفً"صولوف"نوف ًاج، ًاء ًالمآخذ ًعمى ًفعؿ ًلقردة ًوجيت ًدًرالتي ًانوف ـًاحيثًقً،لمتشدداكوف

توًانينوًوتشريعايستمدًقًوًأنوًلـبًالقانوفًتميزًذإلشعب،ًاًرهًمفاختياًوبوًانتخاًنوفًبعدالقالتعديؿًعمىًاب

ً ًامف ًًواًوألديف ًيستمدىاكًانماً لعقيدة ًًاف ًاجتمالانبًالجامف ً"بضرورة ًاعتًرالاعي دًافًرألاؼًبحقوؽ

ً.3"الدولةًعمييالتيًتشرؼًائيةًالقضائؿًالوسابًايتياوحم

ًًاإلسالـ،ًماأ ًوتشريعاتو ًأحكامو ًحمإفدعت ًالى ًًوألاية ًعميياًصىًوأنثى ًوحمتيالرجؿ ريعةًلشاًا،

ءًاشيألاصؿًفيًألاوً"أنونصًعمىًًاووضحيًأمورىاـًبسالإلاىتـًأ،ًًوكافةلعنؼًاؿًاشكأميةًمفًسالإلا

                                                           
ولكفًدراكوفًعرؼًبقسوةًوشدةًقوانينوًرغـًأنوًكافًيسعىًفيًقوانينوًعمىًمشاركةًالطبقةًالعامةًاألشراؼًفيًالسمطةًونشرًقواعدًالقانوفًً-1

 شعبًدوفًتمييز.ًالًقاتحتىًيتـًتطبيقوًعمىًجميعًفئاتًوطب
 .95الفتالوي،ًصاحبًعبيد،،ًًتاريخًالقانوف،ًًمرجعًسابؽ،ًصً-2
 .98القانوف،ًمرجعًسابؽ،ًصًًالفتالوي،ًصاحبًعبيد،ًًتاريخً-3
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فيًًأةلمًرايةًاعنىًبحمتًتًُاظيرتًبعضًجيًاتًوتطورىالمجتمعارض"،ًومعًتقدـًاعالوتحريـًًحةابإلا

ً.1لعمؿا

ًفيًالقوانيفًوالتشريعاتًنظراًً ًفمسطيفًلمحقبًالمختًوفيًفمسطيفًكافًىناؾًتعدد ًالتيًمرتًبيا مفة

لحكـًالعثمانيًلمدةًزمنيةًحيثًوقعتًفمسطيفًتحتًاً،االحتالؿًالمتعاقبًعميياجةًلوقوعياًتحتًونتي

ًًتقاربًأربعمئة ًمف 1917ًً–1516ًً"عاـ ًالدولةًً"، ًقوانيف ًتطبؽ ًالفترة ًتمؾ ًفي كانتًفمسطيف

البريطانيًًحتالؿفمسطيفًتحتًاالوقعت1917ًًسالمية،ًوفيًعاـًالعثمانيةًالمستمدةًمفًالشريعةًاإل

ًلمنظاـً"االنجموسكسوني قامتًالمعتمدًعمىً"السوابؽًالقضائية"،ًحيثًً"الذيًكافًيطبؽًقوانينوًوفقا

ًإ ًبإدخاؿ ًالبريطاني ًاسمطاتًاالنتداب ًقوانيف ًعمى ًكانتًتطبؽًضافاتًجديدة ًالتي ًالعثمانية لدولة

ً.2نذاؾآ

ًوتً ًالحقبع ًينتوًًِتيفبىاتيف ًلـ ًبعًاحتالؿ ًعاـ ًمف ًاأل1948ًد ًحصة ًعمى ًاستولى ًمفًحيث سد

القوانيفًوالتشريعاتًالعثمانيةًوالبريطانيةًالتيًكانتًساريةًقبؿً لغاءًغالبيةإ"فمسطيفًاالنتدابية"،ًوتـً

،ًوتـًإلحاؽًغزةًبالحكـًالمصريًوالضفةًالغربيةًبماًفيياًالقدسًبالحكـًاألردنياالحتالؿًاالسرائيميً

ً ًعاـ ًاألإًاستأنفت1967ًوفي ًمف ًالمزيد ًعمى ًاالستيالء ًفي ًمخططيا ًالفمسطينيةًسرائيؿ راضي

ًاإل ًواالمتداد ًفألىًإنتدابية ًلفمسطيف، ًاألبعضًالمناطؽًالمحاذية ردنيًعمىًالضفةًنيتًبذلؾًالحكـ

ًوأ3الغربية ًغزة ًعمى ًالمصري ًقوانوالحكـ ًباإلبقت ًسارية ًاألينيما ًمف ًلعدد ًالعسكريةًضافة وامر

ًسرائيمية.اإل

                                                           
1-ًً ًفيًاإلسالـ ًحقوؽًالمرأة ًسييؿًحسيف، ًفيًالقانوفًالدوليًالعاـ،ًطً–الفتالوي، ًلمنشرًوالتوزيع،ًعماف1ًدراسةًمقارنة ًالثقافة ًدار ،–ً

 .63،ًص2014األردف،ً
أبوًحية،ًأشرؼ،ًتجربةًقانوفًاألحواؿًالشخصيةًفيًاألراضيًالفمسطينيةًالمحتمة،ًمركزًالمرأةًلإلرشادًالقانونيًواالجتماعي،ًراـًاهلل،ًً-2ً

 .3،ًص2012
 .3أبوًحية،ًأشرؼ،ًتجربةًقانوفًاألحواؿًالشخصيةًفيًاألراضيًالفمسطينيةًالمحتمة،ًمرجعًسابؽ،ًصً-3ً
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ياًحؽًالتمتعًوسموًوالتيًنصتًعمىًمنحاتفاقيةًأًإثربعدًذلؾًالسمطةًالوطنيةًالفمسطينيةًعمىًجاءتً

ًمفًأ ًعمىًأجزاء ًذاتيًمحدود ًالغربيةبحكـ ًراضيًالضفة ًالعمؿًً، ًسفًتشريعاتًوقوانيفًتنظـ فتـ

ً ًرقـ ًالفمسطيني ًالعمؿ 7ًًكقانوف 2000ًلسنة ًوالقانوف ،ً ًاألساسي ًلعاـ ًالمعدؿ 2003ًالفمسطيني

،ًوتـًوضعًتشريعاتًتنظـًعمؿًالمحاكـ2016ًلسنة19ًًتعديالتو،ًوقانوفًالضمافًاالجتماعيًرقـًًو

ًاإل ًكقانوف ًالقضائية ًرقـ ًالفمسطيني 3ًًجراءاتًالجزائية 2003ًلسنة ًيشرعً، ًلـ ولمظروؼًالسياسية

ً.19601ً(ًلسنة116قانوفًعقوباتًفمسطيفًحيثًمازاؿًساريًقانوفًالعقوباتًاألردنيًرقـً)

ًايتياوحمًأةلمًراؼًانصإلمحظةًلـًيتـًاريخًحتىًالتاقبؿًًانوًمفًعصورًمأتقدـًًاؿًمظًمفًخالحيال

ًًوأًكماًذلؾ.ًاتًتضمفًليانيفًوتشريعاؿًقًومفًخالًافيًعممي نيفًالقًواتًعفًارًالحضاردتًجميع

ًًعمىًادىاونصتًبعضًمًو دارتوًلعمؿاتنظيـ ًعمىًالممحًوا  ًاجبالًوالحقوؽًًوافظة ًتأًالإت، ًلـ ًأتًِنو

ً.اتياجباوًوًاحقوقيًاووضحتًليًأةلمًرانصفتًأـًسالإلارةًكعيدًاضح

ًتخصصًمًو ًبحمالـ ًاد ًتتعرضًلياتًاءاعتدالامفًًاليًالحمايةيفًأموتًأةلمًراية فًافيًمكًالتيًقد

لفمسطينيًبكؿًاديًاقتصالالتطورًافيًًاركتيا،ًحتىًنعززًمشالىًعممياً مفًًوًاءًسفرىاثنأًاوًاعممي

ًلميؿ.ارةًمفًأختًمتالعمؿًلفتًراخرًفيًألتاًوألميمي،ًالعمؿًاركةًفيًاشلمافًتخشىًأدوفًًأريحيةً

                                                           
أبوًحية،ًأشرؼ،ًتجربةًقانوفًاألحواؿًالشخصيةًفيًاألراضيًالفمسطينيةًالمحتمة،ًمركزًالمرأةًلإلرشادًالقانونيًواالجتماعي،ًراـًاهلل،ًً-1ً

 4،ًص2012
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 :الول لفصلا

 المرأةعمل ميدان  ئي فيالجز انون القا قصور تدخل

ً

ًالمشرًّ ًعنصًرتدخؿ ًكونيا ًالمرأة ًفيًعمؿ ًالجانبًالجزائي ًفي ًإًاًًضعيفًوًاًًىشًًّاًًع الحمايةًًإلىحتاج

ً ًًإلىالجزائية ًالحماية ًالحمائيًكوفًخرىًاألجانبًصور ًالتدخؿ ًىذ ًاتسـ ًوقد وباألخصًالتعاقدية،

فييًالعمؿًلممرأةًدورًفيًًفيًتنميةًالمجتمعًوكوفًنظرةًاألخيرًتطورتًفأصبحًفاعالًًًاًًالمرأةًعنصًر

فًىذاًالتدخؿًفيًالجانبًالجزائيًوعمىًمستوىًالقواعدًالموضوعيةًأًالإًعماؿ،األًةوصاحبًالمنتجة

قصورًالحمايةًالجزائيةًلممرأةًمفًًوؿ(ًًوقواعدًالتجريـً)المبحثًاألًايةحمسواءًقصورًًزاؿًقاصراًًًما

ً)المبحثًالثاني(.ًحيثًالجزاء

ً

   لتجريما عداقو  مستوى عمى الحماية قصور: لول ا لمبحثا

ً ًحمقايعتبر ًمف ً"حمقة ًاتًالتجريـ ًالجنالشرعية ًحجر ًوىو ًبشكؿًعادؿ،ًًلمبتسًاسألائية" بالقضايا

ًاحمًإلىدؼًيي ًمخافًرألاية ًمف ً"اد ًًواطر ًفالعقالتجريـ ًعباب"، ًىو ًعفالتجريـ ًالتشريعيًًرة التدخؿ

المشرعًبحمايتوًماًًاهًُبحؽًحًأولوصؼًفعؿًماًبأنوًجريمةًحيفًيشكؿًماًقاـًبوًاعتداءًعمىًمصمحةً

ذلؾًبًويشكؿًجريمة،ًـًبوًالقياعوًعفًامتناًأولمنصوصًعميوًانوفًالؼًلمقامرًمخألفردًباـًاقيًيجعؿ"

ً.1ذلؾالقرارًالقاضيًبلمحكمة"ًا"ً"لمختصةاتًالجياصدرتًأاًذإًالإاًبيارتكاإلفردًاـًايتايتـًًال

                                                           
 .3،ًص2002،ًالدارًالعمميةًالدوليةًودارًالثقافةًلمنشرًوالتوزيع،ًعماف،1ًنجـًمحمدًصبحي،ًالجرائـًالواقعةًعمىًاألشخاص،ًطً-1
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ًلتطبيؽاجبًاءًًوالجًزالجريمةًًواذًتحددًمضموفًإًلتجريـاعمىًًلجزائيةاعدةًالحقيقيةًلمقالصورةًاترتكزًًو

ًمرتكبي ًفقديماعمى ًاكًاًً، ًتطبيؽ ًيتـ ًبناف ًالتجريـ ًعمى ًتجرًّالنصوصًاًء ًوقلتي ًمعياـ ًوتحددًئع نة

ً.ابيارتكاًؿاتًفيًحاءاجًز

ًًواًوًصيؿألتاًورًاستقًرإلاوعفًطريؽًًاًًتدريجيًو ًالتعميـ ؿًمةًمفًخالاعدًعاصًقًوستخالامكفًألتجريد

فيًمختمؼًًاًًتنموًتدريجيًتدأوبـًالعالقسـًاخيرةًنصوصًألاًنةًوآلالفردية،ًحيثًبرزتًفيًاذجًالنما

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.1ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًلـالعادوؿً

ًسعيًاطإوفيً ًلمشرًّار ًًإلىع ًافعألاضبط ًاؿ ًًالمرأةلتيًتمسًعمؿ ًتدخؿ ًافقد هًاكًرإلالمشّرعًعبر

ًأوؿ(،ًأًو)مطمبًًالمرأةحؽًًعمىعتداءًاالغيرًكالعفًدرةًالصاؿًافعألائيةًتجّرـًاعدًجًزائيًلقًوالجنا

ًني(.العمؿً)مطمبًثافًايدفيًمًالمرأةدرةًعفًالصاالمجرمةًؿًافعألا

 

 .العمل ميدان في المرأة ضد لمجرمةا تداءاتعلا :لول ا لمطمبا

ًًاكمًاتيافًتعيشًحيأًالمرأةمفًحؽً ًالتقاتًًوادالعاؼًًواعًرألالشرعًًواتريدًضمفًحدود رؼًالمتعاليد

ًتياحيرسًاتمأفً،ًًواعميي ًلتسمطاكًةأمًراًاكونيبكؿًتتعمؽًايةًمشأجيةًالخوؼًمفًمًوابدوفًًالعمميةا

تًاتًذالجياصدرتًألذلؾًفقدًياًسمبيًاًوبيفًبقيةًالعامميف،ًلتمييزًبيناًأو،ًعمىًمكتسباتياًأوعميياً

ًبقاختصالا ًاص ًاًلعمؿانوف ًرقـ 7ًًلفمسطيني ًقًو2000ًلسنة ًًعداعدة ًليالمرأةتحمي ًوتحفظ ًا،

لجنسيًالتحرشًافيًئيةًتمثمتًاجنًاًًصوًرًالمرأةلغيرًبحؽًادرةًعفًالصاؿًافعألاتخذتًا،ًوقد2ًاحقوقي

ًأًو)فرعً ًالتمييزؿ( ًضد ًلممرأة ًالجزائية ًفيًًني(الثالفرعًا)ًوضعؼًالحماية ًالجزائية وقصورًالحماية

ً.)فرعًثالث(ًمواجيةًالعنؼًالمسمطًعمىًالمرأة

                                                           
 .3،ًًمرجعًسابؽ،ًالجرائـًالواقعةًعمىًاألشخاص،ًصًجـًمحمدًصبحينً-1
،2013ًتونس،ًًوالتشغيؿ،الياس،ًيوسؼ،ًحقوؽًالمرأةًفيًالعمؿًبالدوؿًالعربيةًمفًالحمايةًإلىًالمساواة،ًالمركزًالعربيًإلدارةًالعمؿًً-2

 .33ص
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 :المرأةب الجنسي التحرش: لوال  الفرع

عةًجنسيةًغيرًمرغوبةًتًطبياتًذايةًتصرفأوىيًًالمرأةلتيًتؤذيًاؿًاعمألاوً"أنعمىًشًلتحرًّايعرؼً

"ًًاـًلعمميالعالمحيطًاًأولعمؿًافًافًيحدثًفيًمكأيمكفً،ًاًًلفظيًأوًاًًلتحرشًجسديافًيكوفًأويمكفً

فًيتحكـًأًاليلتيًيستطيعًمفًخالالسمطةًالذيًيممؾًالعمؿ،ًاحبًالُمَتَحّرشًىوًصالشخصًايكوفًًقد

ً.خشىًمفًسطوتيـتأحدًالعامميفًالذيفًًأو،1ًمورألاـًابزم

لمي،ًفمفًالعالصعيدًاخيرةًعمىًالاًنةًوآلالعمؿًموضعًتركيزًكبيرًفيًافيًًتحرشًالجنسيلاؿًشكًّ

ًإلىًفةاضإلابءة،ًاسإلايةًمفًالحمامةًًولسالالحؽًفيًاءًبالنساؿًًوالرجافًيتمتعًانسإلامنظورًحقوؽً

ًفرصًعمؿ.ًإلىًالمرأةدًيعيؽًوصوؿًلقمؽ،ًوقابًًواكتئالاًإلىؿًالعماقدًيدفعًالذيًلجسدي،ًاءًايذإلا

ًالتحرشًفيًعافًإفًدياقتصامفًمنظورًًامأ ًاتًرًإلىيفضيًًلعمؿالـ ًًوانتإلاجع ًحتىًاجية، لربحية،

ًأفًلىإ2014ًعاـنيًاميدالمسحًنتائجًالرتًاشأ،ًحيثًافسيتيالمؤسسةًوتناسمعةًًإلىفًائقدًيسيًانيمأ

ً.تحرشًالجنسيلاعًانًوأمفًًاًًجيفًنوعاًوءًالنسا%ًمف23ً

ًًو ًالجنسي ًالتحرش ًميعد ًصور ًاكانتيالاف ًبا"ًلجسديةات ًالعاًالمرأةلتحرش ًبعضًممة، وصدور

ًالحركا ًًتالتصرفاًأوت ًصلاغير ًقبؿ ًمف ًامقبولة ًتجاحب ًالعمؿ ًالعاًالمرأةه ًمؤسستو ًفي ًأوممة

لذلؾًفقدًأجمعًالمجتمعًالدوليًأفًالتحرشًالجنسيًفعؿًيتنافىًمعًمبادئًحقوؽًاإلنسافًً."شركتو

ًالًالمساواةكالحؽًفيً تمييز،ًوالعمؿًوتكافؤًالفرصًوقبؿًكؿًشيءًالحؽًاألساسيًفيًاحتراـًوعدـ

ً.2كرامةًاإلنسافًوحريتو

يالحظ2001ًً(ًلسنة3ًوالمتتبعًلنصوصًقانوفًالعمؿًالفمسطينيًأوًقانوفًاإلجراءاتًالجزائيةًرقـً)

اسًالنوعًأفًتشريعاتًالعمؿًأوًالخدمةًالمدنيةًفيًفمسطيفًلـًتعالجًالتمييزًوالعنؼًالقائـًعمىًأس
                                                           

دراسةًمقارنةًبيفًالشريعةًاإلسالميةًوالقوانيفًالدوليةًً–تشريعًاإلسالميًالمشني،ًمناؿًمحمود،ًحقوؽًالمرأةًبيفًالمواثيؽًالدوليةًوأصالةًالً-1
 .200،ًص2011،ًدارًالثقافةًلمنشرًوالتوزيع،ًعماف،1ًالمرأة،ًطالخاصةًبحقوؽً

تشريفًأوؿ،ً(30ًمفًأشكاؿًالفساد،ًسمسمةًتقاريرً)ًشكالًًاالئتالؼًمفًأجؿًالنزاىةًوالمساءلةً)أماف(،ًالتحرشًالجنسيًفيًمكافًالعمؿًً-2ً
 .4،ًص2010
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،9ًأفًالموادً)ًاالجتماعي،ًرغـًانتشارًىذاًالعنؼًبمختمؼًأشكالوًفيًمكافًالعمؿ،ًفعمىًالرغـًمف

عمىًأفًحقوؽًاإلنسافًومفًًقدًنصت2003ًلعاـًًالقانوفًاألساسيًالفمسطينيمفًً(10ً،25ً،26

جميعًعمىًوالحؽًفيًتوليًمناصبًووظائؼًعامةًممزمةًوواجبةًاالحتراـًلمضمنياًالحؽًفيًالعمؿً

،ًوبالرغـًمفًكفالةًحؽًالعمؿًدوفًتمييزًعمىًأساس1ًودوفًتمييزًعمىًأساسًالجنسًالمساواةقدـً

(ًقدًنصتًعمىًأف25/1/2ًالجنسًفيًقانوفًالعمؿًالفمسطيني،ًوتأكيدًالقانوفًاألساسيًفيًالمادةً)

ًتوفيرًالرعايةًواألمفًلمع ًيكفؿًالعدالةًلمجميعًوضرورة زاؿًًماماؿ.ًإالًأنوًعالقاتًالعمؿًتنظـًبما

عًفمـًيتـًاإلشارةًإليياًمطمقًاًضمفًنصوصًالتحرشًالجنسيًفيًمكافًالعمؿًالًيحظىًباىتماـًالمشرًّ

ًالقانوفًولـًيتـًتجريمياًوالمعاقبةًعمىًارتكابياًبصورةًواضحةًوصريحة.

ًالمقابؿ ًأًوفي ًًنيالمبنالعقوباتًاًنوفاقشار 95ًًرقـ 2003ًًلسنة ًاًفأالى ًفي حدًأبًارتكالشروع

ًافعألا ًاؿ ًذكرىالمجرمة ًتـ ًًالتي ًافي ًًوألالفقرة ًالمالىًمف ًمفًنفسًالثادة ًالقالثة ًىمةالمساًأونوف،

لمجرمةًاؿًافعألاحدًأبًارتكخريفًالآصًاشخأتوجيوًًأوتنظيـًأًومة،ًلمجرًّاؿًافعألاحدًأكشريؾًفيً

ً.2اتًمشددةًعمىًمرتكبيياعقوبًإلىًدةالمالىًمفًنفسًًوألالفقرةًاوفؽً

بتيمة2009/10/8ًًريخًاؿًبتصًُّف2009ًًلسنة56ًًئيًحكـًرقـًالقضارًالقًراًاؿجالماًىذفيًًرًَدًَصًَ

ً.3ًقبالتعالعرضًباؾ،ًوىتؾًاشتًرالالعمدًبالقتؿًا

                                                           
ًنسبتوًً-1ً ًفالنساءًتشكؿًما ًالوظيفي، ًوالوسطىًمفًالسمـ %ًفقطًمفًمراكزًصنعًالقرار3ًتشيرًالدراساتًإلىًاقتصارًتعييفًالنساءًفيًالدرجاتًالدنيا

الئتالؼًمفًأجؿًالنزاىةًوالمساءلةً(،ًا11كالمشرعيفًوموظفيًإدارةًعميا،ًانظرًالفسادًوالييئاتًالميمشةًفيًالمجتمعًالفمسطيني،ًسمسمةًتقاريرً)
 .7،ًص2007"أماف"،ًراـًاهلل،ًكانوفًأوؿ،ً

ًموظفًاًأوًرجؿًديفًأوًكافًمديرًمكتبًأوًعاماًلًفيو506ًنصتًالمادةً)ً-2ً (ًمفًقانوفًالعقوباتًالمبنانيًعمىًأنوً"يقضيًبالعقوبةًنفسياًإذاًكافًالمجـر
 يالتًالتيًيستمدىاًمفًوظيفتو".فارتكبًالفعؿًمسيئًاًاستعماؿًالسمطةًأوًالتسي

فًالطعفًمقدـًضمفًالمدةًالقانونيةًفنقررًإمفًقانوفًاالجراءاتًالجزائيةًوحيث346ً،351ًًافًالقرارًالمطعوفًفيوًيدخؿًضمفًماًنصتًعميوًالمادتافًً-3ً
حكمةًبدايةًنابمسًبصفتياًالجنائيةًلمحاكمتيـًعفًوفيًالموضوع،ًنجدًأفًالنيابةًالعامةًكانتًقدًاحالتًالمتيـًالطاعفًوآخريفًإلىًمً.قبولوًشكالًً

عمدًباالشتراؾًالتيـًالمسندةًلكؿًواحدًمنيـًكماًىوًواردًفيًقرارًاالتياـًوالئحتوًوافًالنيابةًالعامةًكانتًقدًاسندتًلممتيـًالطاعفًجنايةًالقتؿًال
ً.مفًذاتًالقانوف296/2ً،301ًاقبًخالفًاًألحكاـًالمادتيفًمفًقانوفًالعقوباتًوجنايةًىتؾًالعرضًبالتع328ً،76ًخالفًاًألحكاـًالمادتيفً

مفًقانوفًاالجراءاتًالجزائيةًقدًقررتًفيًالطمب182ًًكانتًمحكمةًاستئناؼًراـًاهللًوبناًءًعمىًطمبًالنائبًالعاـًوعماًلًبأحكاـًالمادة1/9/2004ًًوبتاريخً
باشرتًمحكمةًبدايةًراـًاهللًً.راـًاهللًبسببًاالوضاعًاالمنيةًالسائدةًآنذاؾنقؿًالدعوىًمفًمحكمةًبدايةًنابمسًإلىًمحكمةًبداية4/2004ًًرقـً

 بصفتياًالجنائيةًنظرًالدعوى.
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ً ًاستكماوبعد ًفيياتًالبيناعًاوسمًكافةًكمةالمحاتًاءاجًراؿ ًاومًرًالمقدمة ًاقًوأفعة ريخًالطرفيفًوبتاؿ

عفًالطالمتيـًانةًادإلمتضمفًاًو131/2004ًئيةًرقـًانلجالقضيةًافيًًارىاصدرتًقًرأ5/11/2008ً

328ً،76ًدتيفًالماًـاحكألًافؾًخالاشتًرإلالعمدًبالقتؿًايةًاجنًاوىمًالييمإلمسندتيفًالتيمتيفًابًخرآًو

296/2ً،301ًدتيفًالماًـاحكألًًاًفقبًخالالتعالعرضًبايةًىتؾًا،ًوجنالفمسطينيًتالعقوبانوفًامفًق

لعمدًالقتؿًالتحريضًعمىًايوًوىيًإللمسندةًالتيمةًالثًمفًالثالمتيـًاءةًاًرفًبعالواً القانوفًذاتوًمفً

ً.1دلةألايةًاتًلعدـًكفالعقوبانوفًامفًق328ً،80ً،76ًدًالمًواًـاحكألاًفؾًخالاشتًرإلاب

ًعمىًاًو ًالحكـ ًخمساعتقالاعفًبالطالمتيـ ًاسنةًعفًجنًةعشًرًؿًمدة ًبالقتؿًاية ًاًًؾًطبقاشتًرإلالعمد

16ًثًرقـًاحدألاحًصالإنوفًامفًق12/3ًدةًالماًوًاييمإلًرمشاال/301/1و296/2ًدتيفًالماًـاحكأل

296/2ًدتيفًالماًـاحكألًاًًقبًطبقالتعالعرضًبايةًىتؾًاتًعفًجناؿًمدةًسبعًسنًواعتقالاًو 54لسنةً

ًـاحكأبً،ًوعمال54ًًًلسنة16ًثًرقـًاحدألاحًصالإنوفًامفًق12/3ًدةًالماًوًالييماًرمشاالً/301/1و

شدًلتصبحًألالعقوبةًاعفًوىيًالطافًالمدالعقوبتيفًبحؽًاحدىًإتًتنفيذًالعقوبانوفًافًقم72ًدةًالما

ًخمساعتقالا ًمدة ًونظًرًةعشًرًؿ ًًاًًسنة، ًالمصالوقوع ًبحؽ ًالمدالحة ًالطاف ًوذوي ًعميوًاعف لمجنى

لتقديريةًوقررتًاًلمخففةابًاسبألارًذلؾًمفًاعتبالمحكمةًالشخصيًعنوًفقدًقررتًالحؽًاطيـًاسقا ًًو

                                                           
أصدرتًالمحكمةًقرارىاًفي6/5/2009ًًلـًيرتضًالمحكوـًعميوً)الطاعف(ًبيذاًالقرارًفطعفًبوًاماـًمحكمةًاستئناؼًراـًاهلل،ًوبتاريخًً-1ً

ًعميوًالطاعفًبيذاًالقرارًايضًاًً.يقضيًبردًاالستئناؼًوتأييدًالقرارًالمستأنؼ217/2008ًالقضيةًاالستئنافيةًرقـً لـًيرتضًالمحكـو
وتقدـًبواسطةًوكيموًبيذاًالطعفًلنقضًالقرارًالمطعوفًفيوًلألسبابًالواردةًفيًالئحةًطعنوًمنطوؽًالحكـًوفيًالموضوعًوعفًاسبابً

طعفًالمنصبيفًعمىًوقوعًبطالفًفيًاالجراءاتًأثرًفيًالحكـًوبالتحديدًأقواؿًسبابًالأوبالنسبةًلمسببيفًاالوؿًوالخامسًمفًً:الطعف
ًف/ ً)المبرز ًالعامة ًالنيابة ًلدى ًكانتًقد2ًًالطاعف ًالموضوع ًمحكمة ًاف ًنجد ًالطعف ًأسباب ًمف ًوالرابع ًالثاني ًلمسببيف وبالنسبة

ًالتيًثبتتًل ًفيًالقضيةًواستخمصتًالوقائع ًسميمًا،ًاستعرضتًالبيناتًالمقدمةًوالمستمعة ًتعمياًل ًمعماًل ًوجاءًقرارىا ًوقنعتًبيا يا
يردًنصًفيًقانوفًاصالحًاالحداثًيوجبًاوًيجيزًحضورًوليًامرًالمتيـًاماـًالنيابةًالعامةًفيًدورًالتحقيؽًًوحيثًنجدًانوًلـ

فًسماعًاقواؿًالطاعفًوانوًوعندماًشرعتًمحكمةًالموضوعًبمحاكمةًالمتيـًعمرًكافًقدًتجاوزًفيًحينوًالثامنةًعشرهًمفًعمرهًفإ
مفًقانوفًاصالحًاالحداثًرقـ13ًًواجراءًمحاكمتوًدوفًحضورًوليًامرهًىوًاجراءًقانوني،ًوافًالحكـًوردًبمضموفًنصًالمادةً

16ًً ًما54ًًلسنة ًوبالتاليًفإفًىذيفًالسببيفًالًيردافًعمىًالقرارًالمطعوفًفيو ًالموضوع، ًلمحكمة ًتقديره ًامرًجوازيًيعود وىو
وبالنسبةًلمسببًالثالثًمفًاسبابًالطعفًنجدًافًالنيابةًالعامةًكانتًقدًاحالتًالمتيميفًومنيـًالطاعفًإلىًمحكمةًً.ايستوجبًردىم

بدايةًنابمسًومفًثـًإلىًمحكمةًبدايةًراـًاهللًلمحاكمتيـًعفًالتيـًالمسندةًإلييـًبموجبًقرارًاالتياـًوالئحتوًوبعدًاستكماؿًاجراءاتً
طرفيفًالحاضريفًقررتًالمحكمةًادانةًالمتيميفًاالوؿًجيادًوالثانيًعمرً)الطاعف(ًبالتيمتيفًالمسندتيفًالًأقواؿالمحاكمةًوسماعً

 .ليماًواعالفًبراءةًالمتيـًالثالثًراكافًلعدـًكفايةًاألدلةًبحقوً
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ؿًمدةًعشرًاعتقالاصبحًيلعقوبةًبحقوًبحيثًاتًتخفيضًالعقوبانوفًامفًق99ًدةًالماًـاحكأبًعمال

ً.1لتوقيؼاتًمحسوبةًلوًمدةًاسنًو

تحتًًاوتحمييًالمرأةشروطًتنصؼًموادًًولتيًنصتًعمىًاتًاقياتفالانيفًًوالقًوافةًىذهًالمتتبعًلكافًإ

ًاًر ًحقوؽ ًاًوًالمرأةية ًجدًأتبدلتي ًقديمة ًفترة ًًاًًمنذ ًياللاحتى ًنيمحظة ًوجود ًعدـ ًمختصةًاحظ بة

بةًتبحثًفيًسببًاؾًنيالـًيكفًىنًاذإً:،ًويمكفًالتساؤؿالمرأةلتيًترتكبًبحؽًائـًالجًرالتحقيؽًفيًاب

تًالدوليةًومنظماتًاقياتفالاتًًوالتشريعانيفًًوالقًوانصتًعميوًًائـًفكيؼًيمكفًتطبيؽًكؿًمالجًراًىذه

ًف؟!اسنإلاحقوؽً

قورنتًًامًاذإًاًًتًنسبةًضئيمةًجداذًالرجؿاًعمييلتيًيسيطرًالميفًاًتًفيمالالعاءًالنسافًأًيتضح

ـًاىتمإلالسببًفيًذلؾًنتيجةًعدـًالتقميدية"ًوقدًيعودًا"ًأولحرفيةًالميفًاتيًيعممفًفيًالمًواءًالنساب

ً.ؿالرجالموظفيفًارنةًباءًمقالنساًمياراتلموظفيفًوتنميةًالمسؤولةًعفًتطويرًارةًادإلاًمف

ًإلىًالمرأةتعرضًفًتألتقميدية،ًحيثًيحتمؿًالعمؿًغيرًالجنسيًفيًبيئةًالتحرشًاةًدًنسباتزدلذلؾً

ًالمرأةمفًوجودًجًانزعإلابلذكورًاًءالالزمشعرًًاذاً سموؾًجنسيًغيرًمرحبًبو،ًًوًأوئـًـًغيرًمالكال

ً،ًلذلؾ2ًاليذالإلوسيمةًلجنسيًالتحرشًاًإلىًاؤوافًعمميـ،ًلجافيًمك عيةًاجتمالافيةًًوالثقاقؼًالمًواتقـو

لتعميـ،ًولكفًرغـًكؿًالتمريض،ًًوائيةًكائؼًنسائؼًذكوريةًووظاوظًإلىئؼًالوظاتصنيؼًأًعمىًمبد

تًاةًوتخصصامالمحاكًتالامجًنوفًويدخمفًّالقاًاءًيخرقفًىذالنساؾًبعضًافًىنأًالإًالتصنيؼاًىذ

دافًالعمؿ،ًفيًمواجيةًالتحرشًالجنسيًفيًميًوكؿًىذاًكافًنتيجةًضعؼًالحمايةًالجزائيةًليفًًّْخرىأ

ً.والذيًيشكؿًمبدأًوحقًاًدستوريًاًلممرأةًالًيجوزًحرمانياًمنو

                                                           
 .ً/http://muqtafi.birzeit.eduالمقتفي،ًمنظومةًالقضاءًوالتشريعًفيًفمسطيف،ًجامعةًبيرزيت،ًً-1ً
 .9،ًص2005،ًبيروت،1ًفيًًاإلدارة،ًطًًالمرأةً–جنيؼ،ًاختراؽًالسقؼًالزجاجيًً-مكتبًالعمؿًالدوليًً-2

http://muqtafi.birzeit.edu/
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بًاحصألجنسيًمفًقبؿًالتحرشًا"ًئـاجًرًةًمفممالعاًالمرأةةًاناتًمععًممحوظًفيًمعدالارتفإيظيرًًو

ئفيـًافسيـًعمىًوظاءًتنالنساتًمفًالعمؿًوجودًموظفاؿًفيًالرجاءًلزمالاًلبيةاغًلعمؿ"،ًوعدـًتقبؿا

 .1ًلخبرةاءةًًوالكفاؿًمفًحيثًلرجافضؿًمفًأًتكوفًأو

ءًالعمؿًسًوافيًًادرةًضدىالصاؿًاعمألامفًًالمرأةيةًالتيًنصتًعمىًحمانيفًالقًواتًًوالتشريعاتعتبرً

ًالتيًتعمؿًبيالمؤسسةًاًأوً،المكافًنفسوًفيًمميفالعاًخريفآلاًلموظفيفاًمفًأولعمؿًاحبًاصمفً

ًلعمؿ.افيًًالمرأةيةًاتقوـًعمىًحمًتانيفًوتشريعاًورًنصوصًوقاصدإبدًمفًفًالالذلؾًكً،المرأة

ًالتشريعانيفًًوالقًواتبعتًأ ًايةًاحمًإلىيسعىًًاًًئياوقًاًًسموبأًاتيأنشتًمنذ ضعؼًفيًمنظومةًألالحمقة

ثبتتًأًوً.مؿالعالعمؿًًواًحباصًيةًبيفًوازنةًومتسافًمتًوالميًزاجعؿًكفتيًًمحاولةؿًؿًمفًخالاعمألا

لذيًالعمؿًًواحبًالعمؿًوذلؾًبحكـًكونوًصابًاربألحًافًلصالميًزايةًف"ًجانيفً"رجحالقًواتًًوالتشريعا

ًإجراءيًأـًبالقيادرًعمىًاوىوًقًفيًاإلدارةًواإلشراؼًكافةًتاحيلصالامورًويمتمؾًألاـًايتحكـًبزم

جزائيًاًفيًميدافًالعمؿًفيًًالمرأةضعفًاًحقيقيًاًفيًحمايةًماًيشكؿًًليـًكونوًمشغالًًًمميفًلديوالعابحؽً

ً.التحرشًالجنسيًمواجية

تًالتشريعانظمةًًوألائرًامميفًعفًسالعايةًالتيًتتعمؽًبحمالتشريعيةًالنصوصًاتـًتمييزًىذاًمعًأنوً

ًاخرىًحيثًيميزىألا ًالعاميًالًزإلابعًالطا ًتجيمكفًألًلذيًالاـ ًًوايًفرد لخروجًعفًنصوصوًاًأوزه

ًا ًلصاكًاذإًالإلتشريعية، ًانت ًمصمحة ًعنايعًوًمميفالعالح ًيخرج ًمف ًمًرًايقب ًعمى قبةًاويشرؼ

ًلمتا ًًاميالتًزاكدًمفًألمؤسسة ًباختصالاتًمفًذويًانيفًجيالقًوابيذه تًتفتيشيةًءًحمالاجًرإصًتقوـ

ًؿ.امعألاتًاعاعمىًمختمؼًقط

                                                           
 .9،ًص2005،ًبيروت،1ًفيًًاإلدارة،ًطًالمرأةًً–جنيؼ،ًاختراؽًالسقؼًالزجاجيًً-مكتبًالعمؿًالدوليًً-1
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؛ًتًمطمبيةالاتًونضعدةًحمالوقدًجاءتًفيًىذاًاإلطارً،مميفالعادنىًلحقوؽًألالحدًانيفًالقًواتشكؿً

ً ً ًمكتسانجا ًًوًيةالحمالتحقيؽ ًحقوؽ ًز ًتفوؽ ًامجيلًنوفالقابة ًات ًبيف ًاطًرألضعيفة ًنتيجةًاؼ لعمؿ

ً.1عيةاجتمالاًوًنونيةالقايةًالحماليذهًًاسةمالاًجتيالح

لمرجؿًفيًًاًًشريكًارىاعتبابًةألممًرمنةًآلاةًالحيابتوفيرًًلمختصةاتًارًالوًزاعددًمفًتعنىًومفًجانبياً

يةًمفًالموقًالمرأةمنيًلدىًألالوعيًاتنميةًًإلىلتيًتيدؼًامجًالبًرادًاعدإؿًلمجتمع،ًوذلؾًمفًخالا

ً.لمحتممةاطرًالمخابعضًًابيةًتجنبيايجإتًالتصرؼًبسموكياعمىًًالجريمةًبيدؼًتدريبيا

ًامنيًًاًمالتًزا،ًافيًموقعًعمميًالتيًتتعرضًلياطرًالمخاهًبعضًاتجبالتصرؼًالمتدريبًعمىًكيفيةًًأو

ً.2المرأةصةًاخطنيفًًوالمًوانشرهًفيًنفوسًًإلىلذيًتسعىًائيًالوقالدورًاب

 

 الفرع الثاني: ضعف الحماية الجزائية لممرأة ضد التمييز

لحقوؽًابًالمساواة3ًسعةًالتادةًالموتعديالتوًفيًا2003ًالمعدؿًلعاـًًلفمسطينياسيًاسألانوفًالقاكفؿً

،100ً5ًدةًالما2000ًلسنة7ًًرقـًًلفمسطينيالعمؿًانوفًاوفيًق4ًءًًاونسًالاطنيفًرجاسيةًلممًواسألا

ً.المرأةلرجؿًًوابيفًًكافةًلتمييزاؿًاشكأحظرً

اًودعً،لعمؿافيًًالمرأةؽًحقًوًموادبنصوصًًو2000ًلسنة7ًًرقـًًلفمسطينيالعمؿًانوفًاضحًقأًوقدًًو

لتيًالعمؿًًواخرىًفيًألاكؿًالمشالتمييزًًواكؿًايتـًبروزًمشًحتىًالًا؛وتطبيقيًاـًبيالتًزالاضرورةًًإلى

                                                           
،2013ًعمؿًبالدوؿًالعربيةًمفًالحمايةًإلىًالمساواة،ًالمركزًالعربيًإلدارةًالعمؿًوالتشغيؿً،ًتونس،ًالياس،ًيوسؼ،ًحقوؽًالمرأةًفيًالً-1

 .89ص
ًبيفًالتجريـًوآلياتًالمواجيةًًً-2 دراسةًتطبيقيةًعمىًاالغتصابًوالتحرشًالجنسي،ًد.ط،ًدارًً–جمعة،ًمحديًمحمد،ًالعنؼًضدًالمرأة

 .528،ًص2015،ًالجامعةًالجديدة،ًاألزاريطة،ًاالسكندرية

 .الًتمييزًبينيـًبسببًالعرؽًأوًالجنسًأوًالموفًأوًالديفًأوًالرأيًالسياسيًأوًاإلعاقةً.الفمسطينيوفًأماـًالقانوفًوالقضاءًسواءً-3
ًالعاممةًالفمسطينيةًلمتنمية،ًالنوعًاالجتماعيًفيًسوؽًالعمؿًًوً-4 ً،ًالنقاباتمركزًالديمقراطيةًوحقوؽًالعامميفًفيًفمسطيف،ًوجمعيةًالمرأة

 .11سابؽًنفسو،ًصالالمصدرً
 .وفقاًألحكاـًىذاًالقانوفًواألنظمةًالصادرةًبمقتضاهًيحظرًالتمييزًبيفًالرجؿًوالمرأةً-5
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ونصًعمىً،ًءالنسالتنظيـًعمؿًًالقانوفًنفسوبعًمفًالساًبالبافردًأ،ًحيث1ًالمرأةصًباتتعمؽًبشكؿًخ

ً.2لعمؿافيًًالمرأةلحقوؽ،ًلصوفًحقوؽًاعددًمفً

ًاقياتفالانصتً ًاًةبعألًرات ًتتعمؽ ًًبالمساواةلتي ًًوابيف 3ًالمرأةلرجؿ ًًالمساواةعمى ًوعدـًألافي جور،

تًالتحدياجيةًامومة،ًومًوألايةًائمية،ًوحمالعاتًالمسؤولياؿًوذويًالعمالمينةًًواـًًواستخدالالتمييزًفيًا

ً.4رازدىالالنموًًواجيةًًوانتإلالجنسيفًفيًتقييدًابيفًًالمساواةـًانعداعفً

بًاصحأؿًًوالعماسرًًوألادًًوافًرألائدةًعمىًالفايعودًبًالمساواةـًانعدلتصديًإلافًأطعةًعمىًادلةًقأتوجدً

ًًوا ًًوالعمؿ ًادياقتصالالمجتمع ًكما5لوطنيةات ،ًً ًاقياتفالاحظرت ًبات ًمستويأشلعربية ًاف ،ًلعمؿات

شىًايتمًالمًالميؿًطبقالمقصودًبالمختصةًفيًكؿًدولةًتحديدًاتًاوتترؾًلمسمطً،ءًليالًًالنساتشغيؿًًو

فًأًاكمً،الحظراًةًمفًىذيتلمستثاؿًاعمألاتًتحديدًالسمطاتترؾًليذهًًاكمً،وتقاليدهًكؿًبمدًبيئةمعً

ًثمة.اـًمماحكأممةًتنصًعمىًالعاًالمرأةفًالعربيةًبشاقيةًاتفالا

                                                           
حؽًالمرأةًفيًالعمؿًًدوفًأيًنوعًمفًأنواعًالتمييزًفيًظروؼًوشروطًالعمؿ،ًوتوفيرًوسائؿًالحمايةًالشخصية،ًوحظرًتشغيؿًالنساءًً-1ً

ًالخط ًاألعماؿ ًفي ًالوضع، ًبسببًإجازة ًالمرأة ًفصؿ ًلصاحبًالعمؿ ًيحؽ ًال ًكما ًليف، ًالراحة ًوسائؿ ًتوفير ًالشاقة، ًأو وحقياًرة
كماًيجوزًلممرأةًالعاممةًالحصوؿًعمىًإجازةًبدوفًأجرًلرعايةًطفمياًأوًلمرافقةًزوجياًأثناءًعمموًفيًبالرضاعةًفيًفتراتًالعمؿً

 ،ًأفًتعمؽًفيًمكافًالعمؿًاألحكاـًالخاصةًبتشغيؿًالنساءمكافًآخرًبعيدًعفًمكافًعمميا،ًوعمىًالمنشأةً
ًلمتنمية،ًالنوعًاالجتماعيًفيًسوؽًالعمؿًوالنقابات،ًًً-2 ًالفمسطينية ًالعاممة مركزًالديمقراطيةًوحقوؽًالعامميفًفيًفمسطيف،ًوجمعيةًالمرأة

 .11،ًص2007الدليؿًالتثقيفي،ً
اتفاقيةًالتمييزًفيًاالستخداـًً-1بحقوؽًالنساءًالعامالتًأربعًاتفاقياتًأساسيةًىي:ًًأصدرتًمنظمةًالعمؿًالدوليةًفيًإطارًاىتمامياً-3ً

ً ًالعماؿًذويًالمسً-1958ً.2لسنة111ًًوالمينةًرقـ ًًؤاتفاقية التيًتطبؽًعمىًالعماؿًمف1981ًًلسنة156ًًولياتًالعائميةًرقـ
ً-3ياتًمفًإمكانيةًمزاولةًنشاطًاقتصاديًأوًالترقيًفيو،ًولًؤالجنسيفًالذيفًلدييـًمسؤولياتًتتعمؽًبأطفاليـًعندماًتحدًىذهًالمس

 .1951لسنة100ًًاتفاقيةًالمساواةًفيًاألجورًرقـًً–2000ً.4ًلسنة183ًًاتفاقيةًحمايةًاألمومةًرقـً
رةًأفًعمىًتجريـًىذاًالمسمؾًاإلجرامي،ًحيثًتضمنتًضرًو2000ًونصتًالمادةًالخامسةًمفًبروتوكوؿًمكافحةًاالتجارًبالبشرًلعاـًً-4ً

ًمفًتدابيرًتشريعيةًوتدابيرًأخرىً ًمفًالتدابيرًالتشريعية،ًكماًيتعيفًأفًتعتمدًكؿًدولةًطرؼًماًيمـز تعتمدًكؿًدولةًطرؼًماًقدًيمـز
،ًدارًالثقافةًلمنشرًوالتوزيع،1ًدراسةًمقارنة،ًطً–لمتجريـ،ًانظرًالمجالي،ًأحمدًنظاـ،ًجرائـًاالتجارًبالبشرًنطاؽًالمواجيةًالجنائيةً

 .63،ًص2017اف،ًاألردف،ًعم
ً–،ًمكتبًالعمؿًالدولي1ً،ًط2009ً–2008ًمنظمةًالعمؿًالدولية،ًخطةًعمؿًمنظمةًالعمؿًالدوليةًبشأفًالمساواةًبيفًالجنسيفًالفترةًً-5

 .2،ًص2008جنيؼ،ً
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تًفيًسبيؿًتحقيؽًذلؾًاءاجًرإلالعمؿًعددًمفًافيًًالمرأةيةًحقوؽًالتيًتعنىًبحمانيفًالقًواًوضعت

ًاحيثًق ًمفًاعًلمشرًّاـ ًعدد ًالمًوالفمسطينيًبتشريع لعمؿًافيًًالمرأةظًعمىًحقوؽًالمحف1ًنونيةالقاد

ً.2ارسًضدىالممالعنؼًاًوًكافةًلتمييزاؿًاشكامفًًايتياوحم

ًالكوتالتشريعيًدمجًالمجمسًاعتمدًابيًايجإلالتمييزًارًاطإوفيً تًالييئابًانتخانوفًالنسويةًفيًقا

تًارًالقًراكزًصنعًالوصوؿًلمًراكبرًفيًأءًفرصةًالنسامنحًًإلىًنوفالقاًاىذدىًتشريعًألمحمية،ًحيثًا

ًلمحمية.اتًالييئالتشريعيًًوالمجمسًافيً

ًالقوانيفً ًالمرأةبيفًالرجؿًًوًالمساواةبرغـًمطالبةًىذه تنصًعمىًحظرًالتمييزًًلـًتصغًموادًلكنيا،

ً،ًولـًينصًعمىًتجريـًالعنؼًالمسمطًعمىًالنساءًوحرمانيفًمفًحقوقيف.لممرأةيجابيًاإل

ًالتيً(ًوااتفاقيةً)سيدًالمرأةشكاؿًالتمييزًضدًأبالقضاءًعمىًجميعًًالمطالبةلىًاالتفاقياتًأًومفً

قعًعميياًفيًالمجتمعاتًالتيًتعيشًفييا،ًالوا3كافةًشكاؿًالتمييزأمفًًالمرأةنصتًعمىًضرورةًحمايةً

ً.4ـًريفيةأسواءًكانتًالمجتمعاتًحضريةً

عتراؼًبالمسؤوليةًالمشتركةًسريةًتفيماًسميماًلألمومةًبوصفياًوظيفةًاجتماعيةًواالالتربيةًاألًتضمنت

كوفًمصمحةًاالطفاؿًىيًاالعتبارًتفًأطفاليـًوتطورىـ،ًعمىًألكؿًمفًالرجاؿًوالنساءًفيًتنشئةً

ً.5كدًنصًالمادةًالثانيةًمفًاالتفاقيةًعمىًذلؾأ،ًحيثًالحاالتًجميعياساسيًفيًألا

يةًالحمافًالرجؿًوضمامعًًالمساواةعمىًقدـًًالمرأةنونيةًلحقوؽًالقايةًالحمارًاقًرإلذلؾًتتعيدًبًاتحقيق

ًيًعمؿأًخرىًمفألامةًالعاتًالمؤسساصًًواختصالاتًالوطنيةًذاكـًالمحاةًعفًطريؽًألةًلممًرالفعا
                                                           

،ًوقانوفًالخدمةًالمدنية،ًوقانوفًالصحةًسّفًالمجمسًالتشريعيًعددًمفًالقوانيفًالتيًتعنىًبمبدأًالمساواةً"كقانوفًالعمؿ،ًوالقانوفًاألساسيً-1
 العامة،ًوقانوفًحقوؽًالطفؿً،ًقانوفًالجمعياتًاألىمية".ً

 .115،ًص2017،ًدارًالثقافةًلمنشرًوالتوزيع،ًعماف،ًاألردف،1ًرشيد،ًمريفافًمصطفى،ًجريمةًالعنؼًالمعنويًضدًالمرأة،ًطً-2
ًالخامسةًمفًاالتفاقيةًوالتيًً-3 ًمعًنصًالمادة ًمفًأجؿًانسجامًا ًلسموؾًالرجؿًوالمرأة؛ ًوالثقافية جاءتًلغاياتًتعديؿًاألنماطًاالجتماعية

 تحقيؽًالقضاءًعمىًالتحيزاتًوالعاداتًالعرفيةًلكؿًالممارساتًاألخرىًالقائمةًعمىًفكرةًدونيةًأوًتفوؽًأحدًالجنسيف.

 لتدابيرًالمناسبة.نصتًالمادةًالخامسةًمفًنفسًاالتفاقيةًعمىًأفً"تتخذًالدوؿًاألطراؼًجميعًاً-4ً

إلزاـًالدوؿًبفرضًحمايةًقانونيةًلممرأةًألجؿًالمحافظةًعمىًحقوقيا.ًحيثًعمىًكماًنصتًبعضًفقراتًالمادةًالثانيةًمفًاتفاقيةًسيداوًًً-5
 نصتًالمادةًعمىًأنوً"ًتشجبًالدوؿًاألطراؼًجميعًأشكاؿًالتمييزًضدًالمرأة.
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ًتمييزي ًاتخاًو، ًجميع ًالتداذ ًبمالمنابير ًًاسبة ًذلؾ ًافي ًلتعديؿ ًالغإًأولتشريع ًًوالقًواء ظمةًنألانيف

لتيًالدوؿًاجميعًًواسيدقيةًاتفالزمتً،ًكماًأالمرأةضدًًاًًلتيًتشكؿًتمييًزائمةًالقاتًارسالمماؼًًواعًرألاًو

ًبأًاعتًعمييفقتًووقًّاًو يًعنؼًيتسببًأءًعمىًاةًلمقضسبالمناًواإلجراءاتًكافةبيرًالتداذًاتخافًتمتـز

لعنؼًالذيًيرتكبًالشخصًالتيًتقعًعمىًائيةًالجًزااتًبالعقًوببيرًالتدىذهًاًتتمثؿ،ًًوةأذىًنفسيًلممًرأب

ًضدىا ًالمعنوي ًمع ًالًزإ، ًبدفع ًالتعويضامو ًلممًرالمنات ًحأسبة ًفي ًاة ًعمييابإثلة ًوقوعو ذًاتخاًوًات

ً.1لعنؼاتًالامفًحًايتيالمتعمقةًبحمابيرًالتدا

عًانًوأربةًالتيًتعنىًبمحاقيةًاتفالاىذه18/12/1979ًًريخًالدوليةًبتامةًلممنظمةًالعالجمعيةًاقرتًأ

ءًعمىًاسبةًلمقضالمنابيرًالتداؼًجميعًاطًرألالدوؿًاتتخذًًو"ً.المرأةرسًضدًالتيًقدًتماًكافةًلتمييزا

ًا ًلكيًتكفؿًلي2"لعمؿافًافيًميدًالمرأةلتمييزًضد ًنفسًالمرأةًوًلرجؿابيفًًالمساواةسًاسأعمىًًا، ،

ًالمرأةلرجؿًًوابيفًًالمساواةجوبًًو،ًًولمجميعًثابتاًًًاًًحقلعمؿًبوصفوًالحؽًفيًاصًالحقوؽًوبشكؿًخا

لتوفيؽًبيفًامفًًاليًاوتمكينًايةًلشخصيارعوً،ًالمرأةصًبالخالعمؿًايةًفيًالحماوًً،ًالعمؿًفيًحقوؽ

ًلمجتمع.المصمحةًًالتيًتؤدييامومةًألاووظيفةًًاعممي

ً ًاألالقانصًفقد ًنوف ًلعاـ 2003ًًساسيًالفمسطينيًالمعدؿ ًالفمسطينيًرقـ ًالعمؿ ًوقانوف لسنة7ًً،

ًًو2000 ،ً ًاألكذلؾ ًالعمؿ ًًرقانوف ًرقـ 8ًًدني 19963ًلسنة ،ً ًفي ًالمرأة ًحؽ ًامنعمى لرجؿًافسة

ًفيًالمشاًو ًاركة ًدوفًالسمطة ًمعيقألتنفيذية فنصتًالمادةًً،4فيًذلؾًارسةًحقيامفًممًاتًتمنعياية

100ًً ًقانوف ً)مف ًالفمسطينيًرقـ 7ًالعمؿ ًلسنة ًالموضوعية2000ًً( ًالناحية ًمف ًيعّد ًعمىًمبدأ "

                                                           

 .2017،ًدارًالثقافةًلمنشرًوالتوزيع،ًعماف،ًاألردف،1ًضدًالمرأة،ًطًرشيد،ًمريفافًمصطفى،ًجريمةًالعنؼًالمعنويً-1
 .مفًاالتفاقيةًنفسيا(11ًانظرًنصًالمادةً)ً-2ً
ًالسادسةًمفًقانوفًالعمؿًاألردنيًرقـًً-3ً ًأماـًالقانوفًالًتمييزًبينيـًفيًًالشعبًاالردنيعمىًأف1996ًًلسنة8ًًنصتًالمادة سواسية

فًاختمفًو ًالحقوؽًوالواجباتًوا  ًفيًالعرؽًوالديفًوالمغة،ًحيثًنصتًالمادة ًعمىًأنوًيحؽًلكؿًأردنيًتولي22ًًا ًاألولىًمنيا الفقرة
 عمىًأنوًيكوفًالتعييفًلموظائؼًالعامةًعمىًأساسًالكفاءاتًوالمؤىالت.ًالمادةًنفسياالمناصبًالعامة،ًكماًنصتًالفقرةًالثانيةًمفً

دراسةًمقارنةًبيفًالشريعةًاإلسالميةًوالقوانيفًالدوليةًً–ؽًالدوليةًوأصالةًالتشريعًاإلسالميًالمشني،ًمناؿًمحمود،ًحقوؽًالمرأةًبيفًالمواثيً-4
 .154،ًص2011،ًدارًالثقافةًلمنشرًوالتوزيع،ًعماف،1ًالمرأة،ًطالخاصةًبحقوؽً
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ًالصادرةً ًواألنظمة ًالعمؿ ًقانوف ًألحكاـ ًوفقًا ًوالمرأة ًالرجؿ ًبيف ًالتمييز ًحظر ًأوجبت ًفقد دستوريًا

ً.1بمقتضاه

ذكورًاًًعًاألردنيًعمىًصورًاستغالؿًالمرأةًالعاممةًبشكؿًخاصًوالعامميفّرًشوفيًالمقابؿًفقدًنصًالم

ناثًاًبشكؿًعاـًمنياً"العمؿًالقسري ً.4،ًواالستبعاد،ًواالسترقاؽ"3ً،ًوالعمؿًبالسخرة2وا 

بًالذىاؿًخالًأولعمؿًاءًاثنأاًيتيائؿًلحماكوسًًالمرأةلقيودًعمىًعمؿًامفًًرعًمجموعةًًلمشًّاضعًقدًًوًو

لعمؿًاظرًحيثًح2000ًًُلعاـ7ًًرقـًًلفمسطينيالعمؿًانوفًابعًمفًقالسابًالبافيًًاًًب،ًوتحديدايإلاًو

ًا ًفي ًالميمي ًمف ًوقيً العديد ًلميف، ًبالمشاد ًلًو5لخطرةاًؿاعمألاركة ًووضع ًخالا، ًمف ًتفسيرية ؿًئح

اًبدورى اممةًربطالعا المرأةمةًعمىًسالًاًًؿ،ًحرصاعمألالعمؿ؛ًلتنظيـًىذهًارةًالمختصةًووًزاتًالجيا

ًاعي.مجتالا

قةًتحتًالشالخطرةًًواؿًاعمألافيًًالمرأةركةًامفًمش2000ًلمعاـ182ًًرقـًًلعمؿاقيةًاتفاتحظرًكماً

ً ًاستخدارضًكألاسطح ًالنساـ ًفي ًاء ًفي ًالمنالعمؿ ًبمختمؼ ًاعيانًوأجـ ًلمقًو، ًًواوتجيز ظمةًنألانيف

فيًًءًليالالنساًاـداستخًلدوليةاييرًالمعاحظرتً،ًوقدًالحظراًؿًمفًىذاعمألاءًبعضًاستثنالوطنيةًا

فنيةًًأوريةًادإكزًاتيًيشغمفًمًرلالاءًالنساـًمفًحظرًاكحألاىذهًًيعية،ًبحيثًتستثنالصناتًآلمنشا

ً.6ايدويًدةًعمالالعالفًفيًاًويًزًكفًالًاذايةًالرعاتًاتيًيعممفًفيًخدملالاءًالنساًوً،تًمسؤوليةاذ

                                                           
1
 .97،ص2،2112طانفهسطيىي،انعممنأدمد،قاوُوظزة،-
2

خريفًكيًيؤديًايًخدمة،ًسواءًلذلؾًالشخصًآارغاموًمفًقبؿًًعًالتبعيةًتـًاجبارهًأوالعمؿًالقسريًىوًعبارةًعفًحالةًالشخصًفيًوض 
التيديدًبيماًولـًيتطوعًالشخصًألدائياً أو يًعمؿًانتزعًمفًشخصًبالقوةًأواالكراهأأوًلغيره،ًوانعدمتًاماموًايةًبدائؿًمعقولة.ًأوً

 .ًجرأجرًأوًبغيرًأمفًتمقاءًنفسوًسواءًب
ًبالعمؿًدوفًرضاه،ًعمىًالعمؿًدوفًاجرًأوًثمفًىوًاجبارًاالفرادً-3ً .ًانظرًبحيثًيعمؿًالضحيةًلدىًربًالعمؿًمقابؿًالطعاـ،ًويقـو

ً.162المجالي،ًأحمدًنظاـ،ًجرائـًاالتجارًبالبشرًنطاؽًالمواجيةًالجنائيةً،ًمرجعًسابؽ،ًص
ًاالستغالؿ،ًوىوًأفًيشمؿًأيً(ًمف1ً،ًعمىًىذهًالصورًفيًالفقرةً)2000نصًالبروتوكوؿًالدوليًالمكمؿًلعاـًً-4ً المادةًالثالثةًبشأفًمفيـو

المجالي،ًأحمدًنظاـ،ًانظرًًشكؿًمفًأشكاؿًالعمؿًالقسري،ًأوًالخدمةًقسرًاًأوًاالسترقاؽًأوًالممارساتًالشبييةًبالرؽًأوًاالستبعاد.
 .157،ًص2017والتوزيع،ًعماف،ًاألردف،ً،ًدارًالثقافةًلمنشر1ًدراسةًمقارنة،ًطً–جرائـًاالتجارًبالبشرًنطاؽًالمواجيةًالجنائيةً

 .97،ًص2ً،2012نصرة،ًأحمد،ًقانوفًالعمؿًالفمسطيني،ًطً-5ً
6
 .97،ص2،2112انفهسطيىي،طانعممد،قاوُنوظزة،أدم-
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دةًالمالمشمولةًبيذهًائؿًالمسالمتصمةًبائيةًالوقاتًاتشريعالعرضًًيضروًروانطالقًاًلماًتقدـًفإنوًمفًال

ًءًعمىًابنًازمةًعمييلالاتًلتعديالاءًاجًرإفًيتـًألتكنولوجية،ًًوالعمميةًًوالمعرفةًاًبشكؿًدوري،ًفيًضوء

لتيًتحميًحقوؽًاًـاحكألابيتعمؽًًابمًصةًًاوخًقيةًمرنةًًاتفالاًجعؿ،ًًولذيًتكوفًفيوالوضعًاتًامتطمب

ًحتىًالًقعية،الًوالمعرفيةًًواتًاكبةًلمتطوًراغيرًمًوًالو،ًوجعمياشكألعمؿًبمختمؼًالتمييزًبامفًًالمرأة

ً.1المرجوةًمنياؼًاىدألاعمىًتحقيؽًًاتفقدًقدرتي

 

 :الفرع الثالث: قصور الحماية الجزائية في مواجية العنف المسمط عمى المرأة

ًكافًأوًأنثىًحقوقوًفيًالعمؿًإالًأنوًًوانيفعمىًالرغـًمفًوجودًتشريعاتًوق ماًتضمفًلمعامؿًذكرًا

ًمفًزاؿًىناؾًبعضًالثغراتًوالقصورًفيًالقانوفًا لجزائيًمفًحيثًتخصيصًقوانيفًتحميًالمرأة

اًليلتيًقدًتتعرضًاتًاءاعتدالامفًضمفًالعنؼًالمسمطًعميياًمفًالرجؿًوخاصةًفيًميدافًالعمؿًف

،ً"ممةالعا المرأةدًفيًوجوًالمعتالصوتًفوؽًالشتـ،ًورفعًاب"ًالمتمثمةوالجسديةًًةيلمفظاتًاكانتيالا المرأة

ًًوالمتمييزًبيفًًأو ًالنسا%ًمف20ًربًايقًامًعربتأ حيث .2تبالًرافيًًالمرأةلرجؿ تيًيعممفًالمًواء

 إلىشرةًانيفًقدًتعرضفًبصورةًمبأ2016ًـًانيًعالميدالمسحًازؿًممفًشمميفًالمناتًفيًادماخ

 ءةاسلإلنيفًقدًتعرضفًأتًالالحاكدتًمعظـًىذهًأؿًعمميفًحيثًقؿًخالألاحدةًعمىًاءةًمرةًًواسإلا

ً.ازؿباستثناءًخدـًالمن3ًلمفظيةا

يعودًاستثناءًخدـًالمنازؿًمفًأحكاـًقانوفًالعمؿ،ًإلىًطبيعةًعمميفًالتيًتحمؿًالطابعًاألسريًالذيً

يفًيختمؼًعفًباقيًيمنحيـًاالطالعًعمىًأسرارًالمنازؿًالتيًيخدموفًفييا،ًاألمرًالذيًيجعؿًعمم

ًأفًالتشددًفيًحمايةًالعامؿًينطويًفيًبعضًاألحيافًعمىًا،ًاألعماؿًاألخرى لمساسًبالحياةًكما
                                                           

،2013ًونس،ًتًوالتشغيؿ،الياس،ًيوسؼ،ًحقوؽًالمرأةًفيًالعمؿًبالدوؿًالعربيةًمفًالحمايةًإلىًالمساواة،ًالمركزًالعربيًإلدارةًالعمؿًً-1
 .57صً–56ًص

2
 .وغيرها والترقيات والمعاملة، الرجل، راتب ثلثي يساوي المرأة راتب معدل أن دراساتال أثبتت - 
 .2،ًص2017منظماتًالعماؿ،ًالعنؼًوالتحرشًضدًالمرأةًوالرجؿًفيًعالـًالعمؿ،ًرزمةًمعمومات،ًبيروت،ًلبناف،ًً-3
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الخاصةًلألسرةًالتيًيعمؿ/تعمؿًلدييـ،ًوالتحقؽًمفًاحتراـًقواعدًقانوفًالعمؿًيتطمبًدخوؿًمفتشً

ًالدخوؿًإلىًالمنازؿًالتيًيعمؿًفي ًالمنازؿًفيًحالة ًيمسًحرمة ياًالعمؿًإلىًمكافًالعمؿ،ًوىوًما

ًالمش ًالًيريده ًما 1ًعرًّالخدـ،ًوىذا ًالعمؿًانوفًاتطرؽًقًو، ًلسنة7ً)لفمسطينيًرقـ بًالبافي2000ًً(

ًبمًوالسا ًابع ًمف 106ًً–100ًده ًعمؿ ًتنظيـ ًحوؿ ًالنسا، ًبحظر ًويقر ًاء ًفيًسوؽ لعمؿ،ًالتمييز

ءًانأثفيةًاضإتًعمؿًاعالعمؿًلساقةًًوالشاًؿاعمألاكءًضمفًظروؼًمعينةًالنسانبًحظرًتشغيؿًابج

ًلميمية.العمؿًاتًاعانبًساية،ًبجالرعالحمؿًًوا

ًقًو ًاًنوفايقر ًلفمسطيالعمؿ ًرقـ 7ًًني ًوسأب2000ًلسنة ًتوفير ًاىمية ًالًرائؿ ًبالخاحة تًمالالعاصة

جؿًأمفً أو بيانجالاًادورىلتبًاةًبدوفًًرزًاجإلايًلحؽًفانبًاعة،ًبجالرضاتًاعامومةًوسالازةًاجا ًًو

وفيًالمقابؿًفقدًوضحًىذاًالتشريعًبعضًالجوانبًالتيًتتعمؽًبارتكابًالجانيًلجريمةًً.2افقةًزوجيامًر

ًإلىًالتطرؽًإلىًأركافًرأةًأوًاالعتداءًفيًميدافًالعمؿًضدًالمًالتحرشًالجنسي ماًدعتًالضرورة

ينسجم  اً بيايجا اً نباالتشريع جا يشكل ىذ ومن ناحية أخرىالجريمةً)الركفًالمادي،ًوالركفًالمعنوي(،ً

 اميار حتلمشغمين لا مالز ت إل انادعة وضمائية ر ات جز اءاجر ا إلىجة انو بحأ لإممة، العا المرأةووضع 

التطرق لمركن المادي لمتعرف عمى ذلك بشكل  منلذا كان لبد  لوظيفيار استقر لا ةأيكفل لممر  ابم

ً.كثر تفصيالً أ

نوفًالقادي(،ًفالمالركفًانيً)الجاديًيقوـًبوًايًعمؿًمأرجي،ًابمظيرًخًالإًاالعتداءًتقوـًجريمةًال

ً.3لتنفيذا إلىيشؽًطريقوًًامفًتفكيرًلملصدورًايختمجًفيًًامًأوفًاذىألايدورًفيًًاسبًعمىًمايحًال

ًايدورًفيًضمًانوفًحؽًعمىًماليسًلمق: الفقرة الولى: الركن المادي ًمفًافًرألائر ًافكأد ًامًأور

ًايعتقدونوًمفًعًز ًلماتًطايبيتونوًمفًنيًأوئـ ًتنفيذىاًياآنا ًيتـ ًولـ ًحيثًبقيتًعمىًحاليا يتطمبً،
                                                           

1
 .51،ص2،2112انفهسطيىي،طانعمممىاطزة،أدمد،قاوُن-
،ًالمبادرةًالفمسطينية1ًتحدياتًوآفاؽ،ًطً–عبدًالمجيد،ًأيمف،ًوالصيرفي،ًعماد،ًواقعًالنساءًالعامالتًفيًقطاعًالزراعةًفيًالضفةًالغربيةًً-2

 .20،ًص2016مفتاح،ًً–لتعميؽًالحوارًالعالميًوالديمقراطيةً
 .89صً–109ً،ًص2017ارًالثقافةًلمنشرًوالتوزيع،ًعماف،ًاألردف،ً،ًد1رشيد،ًمريفافًمصطفى،ًجريمةًالعنؼًالمعنويًضدًالمرأة،ًطً-3
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ًركنأًاالعتداءًعمىًالمرأةًالتحرشًالجنسي،ًأوًبًجريمةارتكابًعمىًالعقا يتمثؿًفيًًاديامًافًتستمـز

ًتدركياقعةًخايًًوأفعؿً ًرجية ًًوالحا ًانيلجا إلىاسًوتستند ًالمالركفًاف، ًىو لذيًاًالفعؿديًلمجريمة

تعتبرًًالًاديتياذًبغيرًمإدي،ًابدوفًركفًمًاعتداءًتوجدًجريمةً،ًوالاالعتداءجريمةًًاسطتوًتتكشؼبًو

ً.1مفًقبؿًالزمالءًفيًالعمؿًأوًمفًقبؿًصاحبًالعمؿًءاعتدالىًإالمرأةًقدًتعرضتً

تيجة،ًًلنا،ًًويجابي،ًوالسموؾًالسمبيًواالمتناعي،ًوالسموؾًاإلمجراإلىًالسموؾًاإلديًالمالركفًاويقسـًًً

 العالقةًالسببية.ًاًًواخيًر

،ًوباديًالماطًالنشاًنوأئيًباجًرإلالسموؾًايعرؼً ؼًمفًجريمةًمفًدونو،ًوىوًيختمًليًفالالتالمجـر

ًايسبقيًأفًتقعًجريمةًدوفًالًاذإ،ًاالعتداءيتمثؿًفيًفعؿًًتحرشًالجنسيالخرى،ًفيوًفيًأًإلىجريمةً

ًالعاًإلىسموؾًيظيرً ًأؿًلمقوؿًبامجًرجيًبمظيرًممموسًفالالخالـ سًبمصمحةًمحميةًالمسانوًتـ

ً.2اًًانونيق

لجريمةًاءًتمتًاعمدية،ًوسًوـًغيرًألجريمةًعمديةًانتًاءًكاسًو3ًسموؾالديًبتحقيؽًالمالركفًايتجمىً

ً ًاوتحققت ًًأولنتيجة، ًمرحمة ًفابقيتًفي ًالشروع، ًلو ًكونولسموؾ ًسمطًقيمة ًحدود ًايرسـ عًلمشرًّاف

ً.4بوارتكالةًانوفًعقوبةًفيًحالقاوًغيرًمشروعًويقررًلوًأنلذيًيوصؼًبائي،ًوىوًالجنا

ًالعمـًلذاًإلىًلـًتكفًمستندةًًًالقصدًمافًافيًبنيًافًتؤديًدورىأاًحًليايتًوالًدةًعقالاًرإلاتتوفرًًال

ً.5اًًدةًمعاًرإلالعمـًًواًماىًفاعنصًرإذاًتوافرًفيوًًاًًئمايعتبرًقلقصدًافًأؿًبايق

                                                           
 .195،ًص2000نجـ،ًمحمدًصبحي،ًقانوفًالعقوباتًالقسـًالعاـً)النظريةًالعامةًلمجريمة(،ًمكتبةًدارًالثقافةًلمنشرًوالتوزيع،ًً-1

 .198صً–196ًقانوفًالعقوباتًالقسـًالعاـً)النظريةًالعامةًلمجريمة(،ًالمصدرًالسابؽ،ًصً-2

وسماهًالنية،ًوىيًارتكابًالجريمةًعمىًماًعرفيا1960ًًلسنة16ًًمفًقانوفًالعقوباتًرقـ63ًًالسموؾًحسبًالمشرعًاألردنيًفيًالمادةًً-3ً
مفًقانوف66ًًالقانوف،ًفالسموؾًاإلجرائيًىوًاإلرادةًالمتجيةًإلىًارتكابًالجريمةًفيًجميعًأركانياًالتيًحددىاًالقانوفًووفقاًلممادةً

وباتًاألردنيًعمىًأنوً)إذاًوقعتًالجريمةًعمىًغيرًالشخصًالمقصودًبيا،ًعوقبًالفاعؿًكماًلوًكافًاقتراؼًالفعؿًبحؽًمفًالعق
 .كافًيقصد(

 .89رشيد،ًمريفافًمصطفى،ًجريمةًالعنؼًالمعنويًضدًالمرأة،ًمرجعًسابؽ،ًصً-4

 .22،ًص2002الدوليةًودارًالثقافةًلنشرًوالتوزيع،ً،ًالدارًالعممية1ًنجـ،ًمحمدًصبحي،ًالجرائـًالواقعةًعمىًاألشخاص،ًطً-5
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ًعفًكيابيًفيوًعبايجإلالسموؾًاًامأ ًفيمافًمارة ًمفًحركًاديًيتمثؿ ءًابتغإتًايصدرًعفًمرتكبو

ًفارًماثآتحقيؽً ًمعينة، ًالجادية ًلًواويتصورًًعتداءًعمىًامرأةاإلنيًيريد ىيًالتحرشًًذلؾًإلىسيمة

يقوـًبياًًفقطًعمىًحركة1ًلعضويةاًالحركةًتتوقؼًال،ًًوالنظرًعفًنوعًالتحرشًصرؼالجنسيًبياًب

ًجًرًالجاني، ًاففي ًًوائـ ًًوالقذؼ، ًًوالشتـ، ًافشاً لتحقير، ًاسًرألاء ًير ًاعد ًىو ًالقوؿ ًوىذه لحركةًالفعؿ

فيًًاًًفًيحدثًتغيًرألذيًيتيحًلوًالممموسًاديًالمانوًابيًكيايجإلالسموؾًاكسبًلتيًتًُالعضويةًىيًا

ً.2القائمةًفيًالمجتمععًاضًوألا

ًًو ًاتعتبر ًالنتيجة ًعنالثالعنصر ًمف ًاني ًاصر ًالمالركف ًوىي ًألادي، ًاثر ًعمى ًيترتب لسموؾًالذي

ًالقالتكويفًار،ًفيًاعتبالاعًبعيفًلمشرًّاًخذهألذيًياميًًواجًرإلا ًمدلوالف؛لمرتكب.ًلمنتيجةًانونيًلمجـر

كموتًالمرأةًنتيجةًاالعتداءًرجي،ًالخالـًالعافيًًانياكيًاديةًليانوًحقيقةًمأًأمبدًمفًًاًقنطالاديًام

ًالجنسي ًاالعتداء ًبالضربًأو ًًوعمييا ًقأنًأمفًمبدًًاًقنطالاًنونياخرًقآلا، ًحقيقة ًتتميزًعفًاو نونية

ً.3نوفالقاًيحميوًعمىًحؽًءاعتداًانيأديًوتتمثؿًفيًالمالضررًا

ًاظًانيأينظرًلمنتيجةًعمىً ًًومجتمعاللذيًيحدثًفيًالتغييرًاًإلىًاديةًفيرمزًبيامىرة لذيًيمكفًا،

ًبادًرإ ًوفيًجًرالجريمةًاسًفيًالحًواحدىًإكو ًالمرتكبة، ًائـ ًاوخًالمرأة،لعنؼًضد ًالجًراصة ديةًالمائـ

لمدلوؿًاًيحدثًكما،4ًاغيرىًأوًبنةًًاًأوًاًًختاًأوًًاًمأنتًاءًكاسًوًالمجنيًعميياؽًروحًازىإلنتيجةًاتكوفً

ًالماًراثألافًمي،اجًرإلاثرًلمسموؾًأديًكالما ًانيأعمىًًاًًنوناميًتفسرًقاجًرإلاًلسموؾاًانتجيألتيًادية

ديًلكؿًجريمة،ًولكفًالمالركفًانوف.ًفييًعنصرًمفًالقاعمىًحؽًيحميوًًءًًاعتدايةًالنياتشكؿًفيً

ًمي.اجًرإلاثرًلمسموؾًألذيًيحدثًكاًلتغييراًايتوفرًفييًئـًالالجًراؾًبعضًاىن

                                                           
1
 .الشتـًوالتحقيرًالحركةًالعضويةًىيًحركةًالمسافًبالنطؽًبألفاظ-

2-ًً ًوالتوزيع، ًلمنشر ًالثقافة ًدار ًمكتبة ًلمجريمة(، ًالعامة ً)النظرية ًالعاـ ًالقسـ ًالعقوبات ًقانوف ًصبحي، ًمحمد ًص2000نجـ، ،196ً–ً
 .198ص

 .93،ًص2017،ًدارًالثقافةًلمنشرًوالتوزيع،ًعماف،ًاألردف،1ًى،ًجريمةًالعنؼًالمعنويًضدًالمرأة،ًطرشيد،ًمريفافًمصطفً-3
 .94رشيد،ًمريفافًمصطفى،ًجريمةًالعنؼًالمعنويًضدًالمرأة،المصدرًالسابؽ،ًصً-4
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ًنجدًًاءًعمميانأثًالمرأةءًعمىًاعتدالائـًايًتغييرًفجًرألبسيطةًالسمبيةًائـًالجًرالنتيجةًفيًاًثحدالًتًًًًَ

ًعميياعتدالاتًاثبإفيًًصعوبةًً ًصًاء ًونفوذ ًسيطرة لذلؾًيجب1ًًلعمؿاءًزمالًأولعمؿًاحبًانتيجة

ًلمحمأتًاناوضعًضم ًوتجديداكثر ًحيث2ًبيةالعقاتًاءاجًرإلاًية ًانصًق، رقـًًقيالعًراتًالعقوبانوف

ءًبصورةًالنصًجالعنؼ،ًولكفًالذيًيسمىًباميًًواجًرإلاًالسموؾاًعمىًتجريـًىذ1969ًلسنة111ًً

ًوكقاع ًعامة، ًاعدة ًمطالإلمطمؽًيجريًعمىًامة ًنصًعمىًتقييدهًاقو ًيقـ ًلـ ًكما عًلمشرًّاًابصأ،

ًالمفروضةًعمىًمرتكبيًجًراتًالعقوباشددًعمىًًانيًعندمالمبنا ًئـ ًالمرأة زًًوابشكؿًتجاالعتداءًضد

ًانونية.قالًتانالضمايةًًوالحمالحًاردنيًلصألاقيًًوالعًراعًلمشرًّا

لسموؾًابيفًًالتيًتربطًمالصمةًادي،ًوىيًالمالركفًاصرًامفًعنًاًًميمًاًًلسببيةًعنصًراقةًلعالاًتعد

ديةًالمالسببيةًاقةًتقررًعال،ًًو3لنتيجةاحدثًألذيًاتوًالسموؾًىوًبذابًارتكافًأونتيجتو،ًفييًتثبتً

قةًتخضعًعالًاكمًاالعتداءلمتيـًعفًجريمةًاؿًأحتىًيسًالمجنيًعميياةًامتيـًوبيفًوفلابيفًسموؾً

نةًًوادىًلموفألذيًالوحيدًاامؿًعالًنيالجايعتبرًسموؾًًال،ًًومةالعاعدًالسببيةًلمقًوا ليوًبسببًإدىًأًاما 

ًمراًًأمؿًتدخؿًىذهًالعوافًاحقةًلوًمتىًكالًأومعوًًزامنةمتًأوبقةًعميوًاخرىًمستقمةًسأمؿًاتدخؿًعًو

ً.4الضررثًاحدإلسببيةًفيًاقةًوًينفيًعالإنلوؼًفأذًغيرًمامرًشأيًأ،ًًواومتوقعًمألوفا

                                                           
414ًإلى410ًًضمفًالمواد1969ًًًلسنة111ًعًالعراقيًقانوفًالعقوباتًرقـًمعًالمشر1960ًًّلسنة16ًوقدًانسجـًالقانوفًاألردنيًرقـًً-1ً

ًالتيً ًالسموؾ ًكبعضًأنواع ًوالجرحًوالضرب، ًكاإليذاء، ًأيًفعؿًمخالؼًلمقانوفًبجانبًمصطمحاتًأخرى، ًالعنؼًأو مصطمحيف
خصيةًتصيبًالمرأةًوتحدثًخماًلًفيًقوتياًالجسديةًأوًالعقميةًأوًالنفسيةًفتسببًلياًإزعاجًاًأوًرعبًاًشديدًا،ً"كأفًيثبتًمفًالبينةًالش

التيًأحضرتياًالمدعيةًوماًأقرًبوًالمدعيًعميوًمفًأنوًقاـًبضربًالمدعيةًلعدةًمراتًضرباًيفوؽًحؽًالتأديب،ًماًيشكؿًضرراً
مفًقانوفًاألحواؿًالشخصية،ًانظرًرشيد،ًمريفافًمصطفى،ًممرجع40/1ًًيتعذرًمعوًاستمرارًالحياةًالزوجيةًعمالًبأحكاـًالمادةً

 .96سابؽ،ًص
 .200،ًص2000صبحي،ًقانوفًالعقوباتًالقسـًالعاـً)النظريةًالعامةًلمجريمة(،ًمكتبةًدارًالثقافةًلمنشرًوالتوزيع،ًنجـ،ًمحمدًً-2
 .100،ًص2017،ًدارًالثقافةًلمنشرًوالتوزيع،ًعماف،ًاألردف،1ًرشيد،ًمريفافًمصطفى،ًجريمةًالعنؼًالمعنويًضدًالمرأة،ًطً-ً-3
.21ًصً–20ً،ًص2002،ًالدارًالعمميةًالدوليةًودارًالثقافةًلنشرًوالتوزيع،1ًعمىًاألشخاص،ًطنجـ،ًمحمدًصبحي،ًالجرائـًالواقعةًً-ً-4

ًوتجعؿًمنوًفكرةً ًبيفًعنصريًالركفًالماديًفتقيـًوحدتوًوكيانو، ًىيًالتيًتربطًما ًإذ ًالسببيةًواضحة، ًلمعالقة ًالقانونية واألىمية
 وظاىرةًقانونيةًمتماسكةًالعناصرًوالبنياف.
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ًلماًموالف ًاحصمتًًالفعؿ ًاصًرإًيًلوالألنتيجة، ًار ًعمى ًسموكارتكالرجؿ ًًاًًمياجًراًاًًبو ًالمًالمرأةضد

لنسبةًلموقؼًاتجمىًبًامًاوىذ،ًأوًإيذائياًياتخويفًأوًالمرأةًلمتمثمةًفيًترويعارةًالضالنتيجةًاحصمتً

تًسبًلمشكالارًمناعتمدًفيًسبيؿًتحديدًمعيافقد1969ًًلسنة111ًًرقـًًقيالعًرائيًالجًزاعًلمشرًّا

لجريمةًولوًاؿًعفًألكنوًيس،ًمياًرجإلاؿًشخصًعفًجريمةًلـًتكفًنتيجةًلسموكوًأيسًفال،1ًلسببيةا

ًفًيجيمو.اولوًكًاًًحقالًأوًتزامناًًومًاًًبقاخرًساسببًًاثياحدإفيًًاإلجراميىـًمعًسموكوًافًقدًساك

عفًًالإلةًالحاعؿًفيًىذهًالفاؿًأيسًفال"2لجريمةاثًنتيجةًاحدإلًوحدهًافيالسببًكافًذلؾًاكًاذإًامأ

ً.3رتكبو"الذيًالفعؿًا

ًاثنأًالمرأةعمىًًاعتدىالجانيًالذيًًُيعفىًالًّأًيجبً،ذاإ ًًاًباضطًراًوًاًًشديدًًاًكارباًاسببًليًولعمؿًاء

تجًادثًعمؿًنالحًاتعرضيًأولعمؿًافًامفًمكًاطرًبخروجيالمخاًاًإلىضًنفسيتعريًإلىًادىاقًاًًنفسي

لتيًاتًالنظريامفًبيفًوالتيًُتَعدًًشرةالمبالسببيةًاًالنظريةمعًذلؾًجاءتًًانسجاماًً،ًًواءدعتالااًعفًىذ

ً"؛ءايذإلالجرحًًوالقتؿًًواك“ًلمقصودةائـًالجًراشرةًفيًالمبالسببيةًاقةًـًعالاستمًزانوًيجبًأنصتًعمىً

ًالجسًاًًنظًر ًًوامة ًباكتفالالعقوبة ًاء ًغير ًالمبالسببية ًفي ًالجًراشرة ًغير ًائـ ًًواك"لمقصودة بةًاصإلالقتؿ

لسببيةًاقةًعفًشروعًفيًقتؿًلتخمؼًعالًانما ًًوًنيًعفًقتؿًمقصودًمثالًًالجاؿًأيسًبحيثًالًالخطأ"،

ًلمجنيًعميو.اةًابيفًسموكوًوبيفًوف

ًبيفًاقةًعالفًأنصتًعمىًً،بًفقداسبألادؿًانظريةًتعًامأ اًفًىذأثبتًًاذإلنتيجةًانيًًوالجالسببيةًتقـو

ًس ًاالفعؿ ًفي ًلنتيجةاثًاحدإىـ ًأثبتًًاذإف، ًاف ًعًوألفعؿ ًاحد ًفامؿ ًإلنتيجة ًعالينو السببيةًًقةعتبر

                                                           
 مفًقانوفًالعقوباتًالعراقي.29ًالمادةًًانظرًنصًً-1ً
ًبإعطائوًحقنةًتسببًلوًحساسيةًً-2ً كأفًيعطيًشخصًاًآخرًُسمًاًفتصيبوًأعراضًالتسمـًويتـًنقموًإلىًالمستشفىًإلنقاذهًولكفًالطبيبًيقـو

يارةًأخرىًفماتًفيموتًعمىًإثرىا،ًأوًكأفًيصابًشخصًبجراحًوأثناءًنقؿًالمصابًإلىًالمستشفىًاصطدمتًسيارةًاإلسعاؼًبس
 المجنيًعميوً.

 .101،ًص2017،ًدارًالثقافةًلمنشرًوالتوزيع،ًعماف،ًاألردف،1ًرشيد،ًمريفافًمصطفى،ًجريمةًالعنؼًالمعنويًضدًالمرأة،ًطً-3
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ًًوامتًو ًاً فرة، ًذلؾ ًيثبت ًلـ ًاف ًعالًمنفية،عتبرت ًفتنقطع 1ًًلسببيةاقة ًابيف ًوبيف ًالسموؾ لتيًالنتيجة

ًالعامؿحصمت ًفموال ًفمثالًًاحدثتًًالمً، ًآطمؽًشخصًعمىًأًاذاً؛لنتيجة، ًفالناخر بةًاصإًبواصأر

دؿًالنظريةًتعًاًًؿًطبقانيًيسالجافًإلقمبًفابمرضًًاًًفًمريضانوًكتًألالمجنيًعميوًماطفيفةًولكفً

ًاسبألا ًفيكفي ًأب، ًسموؾ ًيكوف ًالجاف ًأني ًالعًواحد ًًالمساىمةمؿ ًاحدإفي ًنتيجةًًلنتيجةاث ولكف

ً.2سببيةالعالقةًًتوافؽإلىًىذهًالنظريةًفقدًتـًتعديمياًلتصبحًًلالنتقاداتًالتيًوجيت

نتًستحدثًولوًالنتيجةًكافًأئيةًلسموكوًلوًالنيالنتيجةًاؿًعفًأيسًةًولكفًالالوفاؿًعفًأنيًيسالجاف

اًتخذًىذاءًالنتيجةًسًوافًفيًاكًأيًّترتبًعمىًتخمفوًحدوثًتعديؿًًاذإً،ًأونيالجاءًمفًاعتدالـًيقعً

ً.3المذيفًحدثتًفييمافًغيرًامكًأوفًافيًزمًاحدوثيًأوًًاًمالنتيجةًتماتخمؼًالتعديؿًصورةً

ًاًًنيًسببالجايكفيًسموؾًًنوًالأرًاعتبالًفيةالكاًأومةًئلمالالسببيةًاءتًنظريةًاجًذاتو،ًؽالسياوفيً

نبنصيب،ًًوًاىـًفييافًيكوفًقدًسألنتيجةًافيً ًفضالًًًاما  يؤديًًاالسموؾًمماًفًيكوفًىذأعفًذلؾًًيمـز

لنتيجةًاثًاحدإنيًفيًالجاذًمعًسموؾًامؿًشاتدخؿًعًاذإًامأًمور.ديًلألالعالممجرىًًالنتيجةًوفقاًلىإ

ًك ًشخصًأ" ًيقوـ ًبالضربف ًالمرأة ًعمى ًًباالعتداء ًًإصابتيافتكوف ًتنسطحية ًعمى ًإلىثرىإقؿ ًا

ً"فتموتًالمصابةلذيًيشبًفيوًحريؽًالمستشفىًا ًالجاًأؿيسًال، فًألً؛ةالوفالةًعفًالحانيًفيًىذه

ذًامؿًشانوًتدخؿًعمور،ًوألديًلألالعالوؼًولممجرىًألممًاًًةًطبقالوفاًإلىتؤديًًلسطحيةًالابةًاصإلا

ً.4ةالوفابةًًواصإلالسببيةًبيفًاقةًلوؼًقطعًعالأغيرًم

                                                           
تًبعضًكماًشعتًىذهًالنظريةًإلىًأفًيكوفًلياًطابعًقانوفًمفًاعتباراتًالمنطؽًالقانونيًفيًنطاؽًمعقوؿ،ًولكفًىذهًالنظريةًواجيً-1ً

بعضًعوامؿًالنتيجةًوأغفمتًتأثيرىاًالذيًساىمتًبوًفيًإحداثًالنتيجة.ًولكفًعمىًالرغـًمفًًاستبعدتًإنياًاالنتقاداتًمفًحيث
 تعتبرًنظريةًالسببيةًالمالئمةًمفًأفضؿًالنظرياتًالسابقةًوأقربياًلمعدالة.ًااالنتقاداتًإالًأني

ساعياًالمبالغًفيوًفيًنطاؽًالمسؤوليةًالجنائيةًفتضيعًبذلؾًالعدالةًففيًالحالةًالتيًيكوفًفيياًواجيتًىذهًالنظريةًانتقاداتًكثيرةًنتيجةًاتً-2ً
سموؾًالجانيًالًيرتبطًبالنتيجةًاإلجراميةًإالًبرباطًضعيؼ.ًحيثًأدتًاالنتقاداتًالموجيةًإلىًنظريةًتعادؿًاألسبابًإلىًإجراءً

 بيةًكمماًكافًسموؾًالجانيًأحدًالعوامؿًالالزمةًإلحداثًالنتيجة.بحيثًأصبحتًتنصًعمىً"ًتوافرًعالقةًسبيياًتعديالتًعم

 203،ًص2000نجـ،ًمحمدًصبحي،ًقانوفًالعقوباتًالقسـًالعاـً)النظريةًالعامةًلمجريمة(،ًمكتبةًدارًالثقافةًلمنشرًوالتوزيع،ًً-3

203بؽ،ًصنجـ،ًمحمدًصبحي،قانوفًالعقوباتًالقسـًالعاـً)النظريةًالعامةًلمجريمة(،ًمرجعًساً-4



32 
 

ًالسببيةًبينياقةًنوًينفيًعالإلوؼًفأ"ًوغيرًماتياوفًبًْبًَىيًسًًَالمجنيًعمييابةًاصإفًألقوؿًبايستحيؿًً

وضعًًذلؾيتطمبًًماً.1تواعدًعمىًوفابؽًسابمرضًسًًاًبالمجنيًعميوًمصانيً"كوفًالجاوبيفًسموؾً

مفًًوالحديةًاعيًلمحماجتمالالنوعًالمبنيًعمىًالعنؼًايتعمؽًبًاءًفيًمالنساظمةًلعمؿًائحًناقيودًولًو

ًلمنسالحماتًاءاجًرالقصورًفيًا ًاية ًتشكؿًحآلعمؿًولخمؽًبيئةًعمؿًاءًفيًبيئة لرفعًنسبةًًاًًفًزامنة

ً.2منةآلالبيئةًالمينيةًًوامةًلسالالعمؿًضمفًشروطًاءًفيًسوؽًالنساركةًامش

ىـًبنصيبًالتيًوقعتًلمجردًكونوًقدًسالمنتيجةًًاًًميًيعتبرًسبباجًرإلالفعؿًافًأدنيًًرألالمشرعًايرىً

لنتيجةًاثًاحدإىمتًفيًانيًقدًسالجامعًفعؿًًتجتمعالتيًاخرىًألامؿًالعًوانتًاولوًكًاثياحدإفيًًام

وًأنبًفقررًاسبألادؿًانظريةًتع1960ًلسنة16ًًرقـًًردنيألالعقوباتًانوفًاقتبنىً،ًف3كبرأبنصيبً

ًال ًاكتميكفي ًاؿ ًألجـر ًسموؾ ًبيف ًتوجد ًًوالجاف ًالوفاني ًصمة ًباة ًكالسبب ًعتالالمسبب، لصحةًاؿ

قدًنيًالجاـًفعؿًادًالسببيةًمابطةًاتقطعًًرًالً،ةالوفاًثاحدإلًاتيابذًفيةًًانتًكاولوًك،ًلبدفاوعيوبً

ًءًعمـًبياوسًوً،بشكؿًمختمؼًأويرًافًمغامكًأوقربًأفًافيًزمًاترتبًعميوًحدوثي لـًًأـًانيجالا

ً.4يعمـ

                                                           

فإىماؿًالمجنيًعميوًفيًعالجًنفسوًإىمااًلًالًيقعًعادةًممفًكافًفيًمثؿًظروفو،ًأوًخطأًالطبيبًالمعالجًخطأًيسيرًا،ًكبرًسفًالمجنيًً-1ً
ًبحيثًتتعدىًحدًالشروعًفيً ًأوًتسمـًالجروحًأوًالتيابيا" عميوًأوًاعتالؿًصحتو،ًأوًظيورًمضاعفاتًلإلصابةًكالنزيؼًالحاد

 ىًفرضًتوافرًالقصدًالجرميًلديو.الجريمةًعم
فًفيًاعتمدًالمشرعًاألردنيًعمىًالنظريةًاألخيرةً"نظريةًتعادؿًاألسباب"ًفيًجرائـًالقتؿًواإليذاءًباعتبارىاًأكثرًالنظرياتًاتساعًاًحيثًبيً-2ً

 تشريعاتوًوجودًعالقةًسببيةًبيفًسموؾًالجانيًوبيفًالنتيجةًالجرمية.
ًكافًالموتًأوًاإليذاءًالمرتكبافًعفًقصدًنتيجة1960ًًلسنة16ًًانوفًالعقوباتًاألردنيًرقـًمفًق345ًفقدًنصتًالمادةًً-3ً "عمىًإذا

ًأوً ًاإلعداـ ًعقوبة ًيستمـز ًفعمو ًكاف ًالًتقؿًعفًعشرًسنواتًإذا ًمدة ًالشاقة ًيعاقبًباألشغاؿ ًفإنو ًالفاعؿ، ًجيميا أسبابًمتقدمة
ًعقوبةًغيرًاإلعداـًأوًاألشغاؿًالشاقةًًاألشغاؿًالشاقةًالمؤبدة،ًأوًبتخفيضًأيةًعقوبةًمؤقتة أخرىًحتىًنصفياًإذاًكافًفعموًيستمـز

 المؤبدة.
4-ًً ًوالتوزيع، ًلمنشر ًالثقافة ًدار ًمكتبة ًلمجريمة(، ًالعامة ً)النظرية ًالعاـ ًالقسـ ًالعقوبات ًقانوف ًصبحي، ًمحمد ًص2000نجـ، ،210ً–ً
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حتىًولوًً،1لتيًنجمتًعفًفعموالمستديمةًاىةًالعالمتيـًمسؤوؿًعفًافًأردنيًعمىًألاًاءضالقًستقرا

ئية،ًالجًزالمسؤوليةًابًلتيًترتًّالسببيةًابطةًاجًطبيًحقيقي،ًفًرلمجنيًعميوًبعالاءًاعتناحصؿًعدـً

ًلضررًفالاًوًالخطأبطةًبيفًالًرانعدمتًاًاذاؿ،ًًواحتمالاليقيفًوليسًلمجردًالتيًتثبتًعمىًوجوًاىيً

فعؿًًوخيراًً،ً(نيةالثفقرةًالالمعنويً)الركفًالحديثًحوؿًموضوعًابدًمفًفًالاكًالذً،2ب"اعقًمسؤوليةًوال

جراميًإل،ًباعتبارًالفعؿًا1960ًلسنة16ًًردنيًفيًنصوصًقانوفًالعقوباتًاالردنيًرقـًالمشرعًاأل

ًًسبباًً ًفيًفعميا، ًالمساىمة ًمجرد ًًوًوبصرؼلمنتيجة ًمفًذلؾًاستقرارًأالنظرًعفًعيوبًالبدف، بعد

رًلمرتكبًآخىماؿًالعالجًوعدـًاالعتناء،ًالًيمغيًرابطةًالسببية،ًوىذاًرادعًإفًأدنيًعمىًًرالقضاءًاأل

ًفالتوًمفًالعقاب.إالجريمة؛ًلصعوبةً

ً

ًفيً: المعنوي الركن: الثانية رةالفق ًالكاممة ًالجاني ًجرميًرغبة ًقصد ًتوافر ًجريمة ًفيًكؿ يشترط

ًمعرفتوًعمىًعتداءاالارتكابً ًمف ًًالرغـ ًيشترط ًلذلؾ ًالقانونية، ًىذاًًيضاًًأبعناصرىا ًتوافر لمشروع

الجريمةًًالواجبًتوافرهًفيًنفسوًالواجبًتوافرهًفيًالشروعًىوًالقصدًالجرمي3ًالركف،ًوالقصدًالجرمي

                                                           
مفًالفريؽًالثانيًبأخذًالموسًمفًأحدًاألظناءًوطعنوًبالصدرًواإلبطًاأليمفًأدتًىذهًحيثًأفًقياـًالمتيـًواثناءًالمشاجرةًمعًاألظناءًً-1ً

اإلصابةًإلىًتخمؼًعاىةًجزئيةًدائمةًوىيًشمؿًحركيًوحسيًفيًالطرؼًالعمويًمعًضمورًعضالتًالطرؼًالعمويًاأليمفًناتجً
%ًمفًمجموعًقواهًالعامةًومدةًالتعطيؿًثالثة70ًبًعفًقطعًكامؿًفيًالجديمةًالعصبيةًفيًاإلبطًاأليمفًوقدرتًالمجنةًنسبةًالعجزً

 .أشير
مفًقانوفًالعقوباتًذلؾًأفًنية335ًًىذهًاألفعاؿًالصادرةًعفًالمتيـًتشكؿًكافةًأركافًوعناصرًجنايةًإحداثًعاىةًدائمةًطبقًاًألحكاـًالمادةً

ضربًالمتيـًلمظنيفًبواسطةًموسًعمىًصدرهًالمتيـًلـًتتجوًلقتؿًالمجنيًعميوًإنماًكانتًمشاجرةًوتطورتًإلىًماًتطورتًإليوًب
بطوًاأل+يمفًضربةًواحدةًأحدثتًالعاىةًلممجنيًعميوًالظنيف عقوباتًتنفيذًالعقوبةًاألشدًوىيًوضعو72ًًوعماًلًبأحكاـًالمادةً.وا 

 .ًانظرًباإلشغاؿًالشاقةًالمؤقتةًمدةًثالثًسنواتًوالرسوـًمحسوبةًلوًمدةًالتوقيؼ،ًومصادرةًاألداةًالحادةًحاؿًضبطيا
 .213ً–210ًنجـ،ًمحمدًصبحي،ًقانوفًالعقوباتًالقسـًالعاـً)النظريةًالعامةًلمجريمة(،ًمرجعًسابؽ،ًصًً-2
3
وسماهًالنية،ًوىيًارادةًارتكابًالجريمةًفي1960ًًلسنة16ًًمفًقانوفًالعقوباتًرقـ63ًًعرؼًالمشرعًاالردنيًالقصدًالجرميًفيًالمادةً-

التيًتربطًالجانيًًاالعتداء،ًووسيمةًتنفيذًاالعتداء،ًمحؿًاالصابةًفيًجسدًالمجنيًعميوًالعالقةًظؿًالظروؼًالتيًوقعًفيياًفعؿ
نجـ،ًمحمدًصبحي،ًقانوفًالعقوباتًالقسـًالعاـً)النظريةًالعامةًلمجريمة(،ً،ًانظرًبالمجنيًعميو،ًًًاليدؼًالذيًاستيدفوًالجاني

 .235مرجعًًسابؽً،ًص
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ًت1التامة ًتـ ًوقد ًايقس، ًالقصد ًالخاصًًإلىًرميلجـ ًوالقصد ًالعاـ يتطمبًالبحثًوالتعرؼًًماالقصد

 :2عمييما

صرهًابجميعًعنً،االعتداءًجريمةالمكوفًلالفعؿًتنفيذًًإلىنيًالجاادةًرًإًـًلتحقيؽالعالقصدًافرًايكفيًتًو

لمرتكبًالقصدًالوًالمقصودة،ًومثاعتداءًاالئـًانوفًفيًمعظـًجًرالقانوف،ًويكتفيًبوًالقاًايحددىًاكم

زًىذهًلذيًيميًّاوىوً"،ًلتحقيرالقذؼًًوالعرضًًواب،ًوىتؾًاغتصالالجرحًًوالضربًًوالقتؿًًو"ائـًافيًجًر

ً.عمدالغيرًًأئيًليحؿًمحموًخطالجناالقصدًاًفييًينتفيلتيًالمقصودةًائـًغيرًالجًرائـًعفًالجًرا

يةًاتحقيؽًغًإلىنيًالجادةًارًإهًاتجاًصرهابعنًاًًوعممًةًًداإًرميًاجًرإلالفعؿًابًارتكاًإلىًإضافةيتطمبًًو

ًوالاـًبصفةًمستقمة،ًلعاالقصدًًيوجدًال،ًتوفرًالقصدًالخاص،ًالفعؿاًصرًىذاقعةًتخرجًعفًعناًوًأو

ًبوًجريمة ًبدوفًًفيوًالًاالعتداءًتقـو ًًاًماعًاًًنوفًقصدالقاًامبًفييطيًفالجرائـًكافةـ،ًالعالقصدًايقـو

ً.اًًصاخًاًًـًقصدالعالقصدًاًإلىفةًاضإلانوفًبالقاقدًيطمبًًًاًناحياصؿ،ًًًوألافيً

صًيحيطًالخالقصدًافًفكرةًإـ،ًحيثًالعالقصدًافرًاتًوًالًًأًوصًالخالقصدًافرًالبحثًفيًتًويفترضًا

ًالتيًقدًتدفعًلمصمحةاًأوسًاحسالاىوً،ًًوعثالبانوًأصًالخالقصدًاؿًعفًالغموضًفحيفًيقاًابي

ؾًاىنًا.ومثمم3نيالجاخرىًبحسبًظروؼًأًإلىتًمفًجريمةًًواوًيتفلجريمة،ًفيابًارتكاًإلىنيًالجا

ًني(.الثالمطمبًا)ًالمرأةدرةًعفًاؿًصاعمأوًيوجدًأن،ًفالمرأةدرةًضدًاؿًصاعمأ

                                                           

 
 .27،ًص2000وباتًالقسـًالعاـً)النظريةًالعامةًلمجريمة(،ًمكتبةًدارًالثقافةًلمنشرًوالتوزيع،ًنجـ،ًمحمدًصبحي،ًقانوفًالعقً-2
مفًقانوفًالعقوباتًاألردنيًعمىًمعاقبةًكؿًأردنيًأقدـًعمىًاإلضرارًبالمنشآتًوالمصانعًوالبواخرًوالمركبات.ًًكما113ًًنصتًالمادةًً-3ً

ـًالتيًتسببًاتقاءًلمعارًبفعؿًأوًترؾًمقصودًفيًموتًوليدىاًمفًالسفاحًعقبًمفًنفسًالقانوفًعمىًمعاقبةًاأل332ًنصتًالمادةً
مفًنفسًالقانوفًفيًجرائـًاالغتصابًبقصدًاجتالبًنفع414ًًوالدتوًباالعتقاؿًمدةًالًتنقصًعفًخمسًسنوات،ًكماًنصتًالمادةً

ـً)النظريةًالعامةًلمجريمة(،ًمكتبةًدارًالثقافةًغيرًمشروعًلممغتصبًأوًلغيره.ًانظرًنجـ،ًمحمدًصبحي،ًقانوفًالعقوباتًالقسـًالعا
 .27،ًص2000لمنشرًوالتوزيع،ً
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 الصادرة عن المرأة. العمال المطمب الثاني:

فًئـًقدًتصدرًمالجًراؾًبعضًابؿًىن،ًالمرأةلرجؿًضدًاتصدرًفقطًمفًًئـًالالجًرافًأشؾًفيوًًالًام

الوظيفيًاستعماؿًموقعياًًساءةإً،)الفرعًاألوؿ(ًلعمؿارًاسًرأًءافشإلعمؿًكالـًالرجؿًفيًعابحؽًًالمرأة

ً)الفرعًالثالث(.لرجؿًالتحرشًبأوًاً)الفرعًالثاني(ًالضررًبأحدًموظفيياًإللحاؽ

ً

 الفرع الول: جريمة إفشاء أسرار العمل

ًلسر"احبًابًيكوفًفيوًضررًلصاسبالامفًًيًسببلبوحًبوًألانوًوعدـًاوجبًكتمًالسر:ً"ىوًكؿًما

ً.وفيًىذاًاإلطارًيعتبرًصاحبًالعمؿًىوًصاحبًالسر

،ًوقدًاًًومتفرعًاًًسعاتًولـًيتـًتحديدًتعريؼًموحدًلمسرًكونوًًوادانتقالالعديدًمفًالسرًاجوًتعريؼًاًو

ً ًسًرايكوف ًكتمًاًًلسر ًبايجب ًالانو ًلشخصًوقد ًسًرًلنسبة ًلشخصًابًاًًيعتبر ًفآلنسبة وؼًلظًراخر،

ًالتيًتحددًذلؾ،ًوحتىًيتـًاعًىيًاضًوألاًو دًعمىًاعتمالابًقامتًالتشريعاتلسرًالتعرؼًعمىًمفيـو

ً.1ييرًلتحديدًذلؾالمعاعددًمفً

ًًاًسارًمقياسًرألافًالمترتبًعمىًعدـًكتمالضررًاحجـًًأولضررًافًمستوىًأنونييفًبالقاعتبرًبعضًا

ً ًمعنى ًالتحديد ًإفلسر، ًافشإف ًاء ًجريمة ًيعتبر ًاكًاذإلسر ًذاف ًضًالمفشي ًباطبيعة يعتبرًلغير.ارة

ؿًايًقأًرالاًيرًليذايًمغرأمة،ًوفيًالكًراًأولسمعةًالضررًباؤهًيمحؽًافشافًاكًذااًالبعضًالسرًسراًً

دًايًرًالسرًيتضمفًكؿًمافًوذلؾًألً،خريفآلالضررًباؽًالحإلسرًاءًافشإيشترطًفيًًنوًالألبعضًبا

ًنو.افًغيرًمشيفًبمفًيريدًكتمامعةًوكئوًتشويوًلمسافشإنوًولوًلـًيترتبًعمىًاكتم

                                                           
،ًجامعةًاإلماـًمحمدًبفًسعودًاإلسالمية،ًالمممكةً-دراسةًفقييةًتطبيقيةً–الخضيري،ًياسرًبفًابراىيـ،ًإفشاءًاألسرارًالطبيةًوالتجاريةًً-1

 .39صً–37ً،ًص2011العربيةًالسعودية،ً
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ًبًِفًرألالسرًفيًمعرفةًعددًمحددًمفًاحبًادةًصارًإف ًهًِرًّسًِاد ،ًوبناًءًعمىًئوافشإيشترطًعمييـًعدـًًو،

ًنو،ًوالانيـًعمىًسرهًبوجوبًكتممًّألذيفًاصًاشخألاًعمىحبوًاشترطًصاًاذاًمرًسراًًذلؾًيكوفًاأل

ًخريفًصريحةًقدًتكوفًضمنية.الائوًمفًافشادـًنوًوعالسرًفيًكتماحبًادةًصارًإفًتكوفًأيشترطً

سرًيترتبًًىواعمميـًبوًًماًبأفطمعيـًصاحبًالسرًعمىًسرِهًأنوًعندًمعرفةًاالشخاصًالذيفًأً‘أي

فًلـًيطمبًأوالسرًيعنيًعدـًافشائوًوالمحافظةًعميوًحتىًً.نوًسرأًأعمييـًكتمانوًانطالقاًمفًمبد

ًصاحبًالسرًذلؾ.

جريمة،ًأوًبمعموماتًحوؿًانتشارًاحدًالشخاصًبحدوثًاألمعرفةًاحدًًيدخؿًضمفًىذاًالمعنىًوال

فًأمراضًالوبائية،ًفيذاًالًيندرجًتحتًمعنىًسرًيجبًكتمانو،ًفمصمحةًالشخصًالذيًعمـًبذلؾًاأل

سرارًتبميغًالجياتًألغًعفًذلؾًحتىًيتـًمحاولةًمنعياًأوًتجنبياًفاألجدرًبمفًعمـًبيذاًالنوعًمفًايبمًّ

ً.1المختصةًبذلؾ

نوًسوؼًيرتكبًجريمةًالًيعتبرًأالصديؽًسّرًصديقوًالذيًاطمعوًعمىًسرهًوالذيًمضمونوًًفإفشاء

ذاًإألنوًينويًارتكابًفعالًمنافيًلمقانوفًواالعراؼًوالتقاليد،ًيتوجبًمنعُوًقبؿًارتكابياًأوًمعاقبتوًًسّرا

ًال.2ارتكبيا ًفيًكتماف ًفًىذالمصمحة ًحيثًا ًمشروع، ًغير ًاالسر ًأعتبر 3ًًنظريةلافًىذه كثرًامف

ًتًمالالنظريا ًلسر.اءمةًلمتعرؼًعمىًمفيـو

                                                           
 .38ابراىيـ،إفشاءًاألسرارًالطبيةًوالتجارية،ًمرجعًسابؽ،ًصالخضيري،ًياسرًبف1ًً

فالركفًالماديًىوًالمظيرًالخارجيًلمجريمةًويتمثؿًفيًالفعؿًأوًالترؾ،ًأيًالسموؾًاإليجابيًأوًالسمبيًىوًالقياـًبعمؿًمحظورًوالفعؿًً-2ً
ًاألوصاؼًًالسمبيًىوًاالمتناعًعفًأداءًواجب،ًبحيثًينبغيًأفًيتمثؿًالركفًالماديًلمجريمة ًثبتًارتكابو،ًأما فيًتصرؼًمحدد

 العامةًكسوءًالسيرةًوالسموؾًورداءةًالسمعةًفالًتصمحًركنًاًلجريمة.ً

تعتبرًنظريةًالمصمحةًالمشروعةًأفًأساسًضبطًاألسرارًيكوفًلصاحبوًمصمحةًمشروعةًفيًأفًيبقىًنطاؽًالعمـًبالمعمومةًمحصورًاًً-3ً
 مصمحةًفيًكتمافًاألمرًانتفتًعنوًصفةًالسرًفيًأشخاصًمحدوديف،ًفإذاًلـًتكفًىناؾ
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ًًانطالقاًً ًيتضح ًتقدـ ًألما ًىو ًالسر ًولمشريعةًأف ًلمقانوف ًمخالؼ ًوغير ًفائدة ًفيو ًيكوف ًامٍر ي

فًلـًيكفًصاحبًالسرًقدًابمغًالذيًائتمنوًعمىًأسالمية،ًومشروعًلفردًمعيفًفيًعدـًنشره،ًحتىًًواإل

ً.1النظرًعفًالطريقةًالتيًعمـًبياًاألميفًعفًالسرًرؼوبصسرِهًبشكؿًصريحًأوًضمني،ً

ءًبعضًافشا،ًولكفًرغـًذلؾًقدًيتـًاىميتيألنظرًعفًمستوىًالعمؿًبغضًارًاسًراءًافشايجوزًًال

ًليدؼًمنيالعمؿًيكوفًارًاسًرأ فًيتـًأً،لعمؿ،ًفيجباءًحدًزمالأبأًولعمؿًاحبًالضررًبصاًاؽحلإا

ًلمجنيًعميو.اقوًبالحإلذيًتـًالضررًاسبةًمعًحجـًالمنالعقوبةًاعًايقإ

عيًادًفالءًسرهًافشالذيًتـًالمزميؿًًأولعمؿًاحبًاضررًلمصمحةًصًإلىلسرًاءًافشاًدلـًيًؤًاذإاًمأ

حبوًوكذلؾًلدىًافًلدىًصالكتمافًيبقىًطيًاكًاذاًءافشإلا.ف،2لسراوًئافشاعًعقوبةًعميوًنتيجةًايقإل

دي،ًفقدًالمالركفًابوًأًلذيًيبدالفعؿًاجوىرًًءًىوافشالالنظرًلكوفًالسرًوباحبًاصًأوميفًعميوًالا

ًدية.العالطريقةًاءًبافشالايتـً

لسببًاحيثًيرجعً،ًاليلسرًمفًخالاءًافشاتًعمىًتحديدًطريقةًمحددةًيتـًالتشريعانيفًًوالقًواًتنص

لتيًالمعمومةًالسرًفيًجوىرهًنقؿًاءًافشإفًلمستخدمة؛ًوذلؾًألالوسيمةًاعدـًوجودًعبرةًبًإلىفيًذلؾً

ً.الغيرًعميياعًطالالةًاحًإلىلسريةًابًتوصؼ

                                                           
ًتأصيمية(،ًً-1 ًإفشاءًالموظؼًلمسرًالوظيفيًوعقوبتوًفيًالنظاميفًالسعوديًوالمصريً)دراسة ًالعزيزًبفًعمي، ًصالحًبفًعبد الصقعبي،

ًاألمنية،ًالرياض،ً  .126،ًص2005جامعةًنايؼًالعربيةًلمعـو
تـًتقسيمياًإلىًمعموماتًتصنؼًبدرجةً)سريًلمغاية،ًسري،1971ًً(ًلسنة50ًألردنيًرقـً)بموجبًقانوفًحمايةًأسرارًووثائؽًالدولةًاً-2ً

ًأوً ًاالطالعًعمييا ًعمميـ ًألشخاصًالًتقتضيًطبيعة ًمضمونيا ًيؤديًإفشاء ًمعمومة ًأية ًسريًلمغاية ًتحتًبند ًفأورد ً محدود(.
الخارجي،ًأوًإلىًفائدةًعظيمةًأليةًدولةًأخرىًمفًشأنياًاالحتفاظًبياًأوًحيازتيا،ًإلىًحدوثًأضرارًخطيرةًبأمفًالدولةًالداخميًأوً

أفًتشكؿًأوًيحتمؿًأفًتشكؿًخطرًاًعمىًالمممكة،ًوأيةًخطةًذاتًعالقةًبإجراءاتًاألمفًالداخميًسواءًكانتًاقتصاديةًأوًإنتاجيةًأوً
ًعمرانية ًأو ًتموينية ًالمتعم…. ًالخطورة ًوذات ًجدًا ًاليامة ًالسياسية ًالوثائؽ ًكذلؾ ًوتشمؿ ًواالتفاقاتًالخ، ًالدولية ًبالعالقات قة

(ً ًمفًمباحثاتًودراسات.ًوتحتًبندًسريًأوردتًالمادة ًيتعمؽًبيا /أ(ًمفًالقانوفًأيةًمعموماتًىامةًيؤدي6ًوالمعاىداتًوكؿًما
ًلمصالحيا،ًأوًتك وفًإفشاءًمضمونياًألشخاصًالًتقتضيًطبيعةًعمميـًاالطالعًعميياًإلىًتيديدًسالمةًالدولةًأوًتسبيبًأضرارًا

/أ(ًأيةًمعموماتًيؤديًإفشاؤىا8ًذاتًفائدةًكبيرةًأليةًدولةًأجنبيةًأوًجيةًأخرى،ًأماًتحتًبندًمحدودًفقدًأدرجًالقانوفًفيًالمادةً)
ًأوً ًصعوباتًإدارية ًعنو ًتنجـ ًأو ًليا ًيشكؿًخرقًا ًأو ًالدولة ًبمصالح ًإلىًأضرار ًباالطالعًعمييا ًأشخاصًغيرًمصرحًليـ إلى

ًذات ًأو ًلمبالد ًإفشاءًًاقتصادية ًجريمة ًأمؿ، ًالمرشدي، ًانظر ًعمىًالدولة. ًيعكسًضررًا ًقد ًأخرى، ًجية ًأية ًأو ًأجنبية ًلدولة نفع
 https://www.mohamah.net/law،ًعمىًموقع2016يوليو3ًًاألسرار،ًبحثًنشرًبتاريخ،ً
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فًإوالًبالطريقةًالتيًتـًمفًخاللياًافشاؤه،ًبؿًًلسرايعمموفًًاصبحًوالذيفًادًافًرألاييتـًبعددًًنوًالأاًكم

ًمفًمنيـًفيعتبرًايألسرًاحبًاتمفًصألمينة،ًحيثًلـًيازميؿًفيًًإلىفًاولوًكًاالفشاءًيعتبرًمتحققا

ً.1ليوإلنسبةًالغيرًبا

ًالإ،ًةلدولةًبدرجةًمحدودارًاسًرأمةًضمفًالعانويةًالثاتًانامتحاسئمةًأردنيةًألالتمييزًامةًصنفتًمحك

رجي،ًلذلؾًلـًالخأوًاخميًالداًامنيألدولةًًوامةًعمىًسالًاًًيشكؿًخطًرًماًىاًواقعةًسرقة.عتبًرلـًتًًَانيأ

ً.2ثائقياالدولةًوًوًراسًرأيةًانوفًحماردًفيًقالًوالمعنىًاسئمةًوثيقةًمحميةًبألاتعتبرًىذهً

ًانيأديةًغيرًائؽًعاؼًذلؾًوثخالًامًمو،ًوعدًّاحكألؼًاسيةًلمفًيخائيةًقاتًجنانوفًعقوبالقافرضً

فيًًالنصًبماردةًفيًالًواؿًافعالاًحدأبًاءًعميياعتدالاءًعمىًانوف،ًوذلؾًبفرضًجًزالقامحميةًبموجبً

ً.3اءًمضمونيافشاذلؾً

ردةًفيو،ًفمـًالًوائؽًالوثايةًالشخصيًلحماؽًالنطاًعنوف،ًقدًوسًّالقاًافيًىذردنيًاأللمشرعًافًأحظًيالً

ًعمىً ًالعالموظؼًايقصره ًبحكمو ًبؿًشمؿ ًاـ، ًالقطالذيًيعمؿًفيًالمسؤوؿ ًاصًالخاع ىمي،ًالأو

ً.بحسبًتعبيره

ألغتً،ًحيث22/3/2010ً،ًفصؿًبتاريخ2009ًلسنة311ًًيتضحًذلؾًفيًالقرارًالقضائيًحكـًرقـً

ًالتربيةًوالتعميـً فًالقرارًالمطعوفًفيوًمخالؼًأحيثًيستندًالمستدعيًعمىًً،لتعييفلتنسيبً/ااوزيرة

ً.4لألصوؿًوالقانوفًومشوبًبعيبًاستعماؿًالسمطة

                                                           
ًإفشاءًالموظؼًلمسرًالوظيفيًوعقوبتوًفيًالنظاميفًالسعً-1 ًالعزيزًبفًعمي، ًصالحًبفًعبد ًتأصيمية(،ًالصقعبي، وديًوالمصريً)دراسة

ًاألمنية،ًالرياض،ً  .126،ًص2005جامعةًنايؼًالعربيةًلمعـو
الفقرةً)ب(ًمفًالمادةًذاتياًفقدًشممتًبالصفةًذاتياًأيةًوثائؽًتتعمؽًبتحقيؽًإداريًأوًجزائيًأوًمحاكماتًأوًعطاءاتًوشؤوفًماليةًأو2ًً

نفسًالمادةًالتيًتحدثتًعفًالتقاريرًالتيًمفًشافًإفشاءًمضمونياًإحداثًتاثيرًًاقتصاديةًعامة،ًماًلـًيؤذفًبنشرىا،ًوالفقرةً)د(ًمف
 سيءًعمىًالروحًالمعنويةًلممواطنيفًماًلـًيؤذفًبنشرىا

3ً-ًً ًبحثًنشرًبتاريخ، ًإفشاءًاألسرار، ًأمؿ،ًجريمة ًعمىًموقع2016يوليو3ًًالمرشدي، ،https://www.mohamah.net/lawًًمرجع
 سابؽ.

والصادر116617ًًائع:ًًإلغاءًالقرارًاإلداريًالصادرًعفًالمستدعىًضدهًالثانيًالسيدًرئيسًديوافًالموظفيفًورقموًتًعً/األسبابًوالوقً-4
ً:ًً.16/3/2009بتاريخً ًالتربيةًوالتعميـًوالذيًيحمؿًالرقـ ًاألولىًالسيدةًوزيرة إلغاءًالقرارًاإلداريًالصادرًعفًالمستدعىًضدىا
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ًذاويكوفًً،لمستدعياعًمفًلموقًّالعمؿًاـًستالارًاءًفيًقًراجًاكم رًاصدايةًفيًوالًالمستدعىًضده

ًتثبيتًاقًر ًفالار ًقًلمستدعي ًعميو ًممايمتنع ًانوف ًىذه ًقًرويكًوً،حيةلصالارسة ًكاف ًقًرأره ًاي خرًآر

بعدًًالإيعزؿًموظؼًًفًالأنونيةًالقالنصوصًالةًتقضيًبالعدافًألً؛فًيقوـًعمىًسببًيبررهأيفترضً

لفصؿًفيًىذهًايعدًًوالً،لتجربةاؿًفترةًقتوًلعمموًخالالعدـًليًأوًكفاءتولعدـًًأوتقصيرًيرتكبوًًأوذنبً

ًقبالحا ًمف ًيلة ًاؿ ًًوالً،ديبيألتالفصؿ ًقبيؿ ًخدانيإمف ًء ًلتخمؼًشرطًً،لموظؼامة ًنتيجة ًيقع بؿ

اًوبمًا،منيًألبعداًىايتعدًوالً،لتجربة(االحكـًمرىوفًبفترةًمحددةً)اًوىذً،ليوإلمسندًاحيتوًلمعمؿًصال

ًأ ًاف ًلمقًرالقالمشروعية ًانونية ًادإلار ًتقتضي ًأري ًيكوف ًصالقًراف ًصًاًًدًرار ًاعف صًاختصالاحب

ًقنًاًرومعبًًّ،نونيالقا ًاعف ًوبمً،تيةالذاعتو ًقًرأا ًاف ًار ًًوألالمستدعىًضده ًيرفضًتعييف لمستدعيًاؿ

رًيكوفًغيرًمشروعًالقًراًافًىذافً،معروفةاللمختصةًغيرًاتًالجياخرىًوىيًأيًجيةًأرًًاًإلىمستند

ً. ءالغإلاجبًالسمطةًوًواؿًاستعماءةًاسإومشوبًبعيبً

تسيءًًانيألًنوفالقاًاقبًعمييالتيًيعالرجؿًًواضدًًالمرأةدرةًعفًالصاؿًاعمألاتحتًبندًاًتندرجًجميعي

ًلمؤسسة.اءًادألموظفيفًوتؤثرًعمىًمستوىًاقيًاولسمعةًبًالتيًتعمؿًبياًلشركةأوًالعمؿ،ًالسمعةً

ً

 ساءة استعمال الموقع الوظيفيإالفرع الثاني: 

يمكفًً،ءالنساديةًمفًطرؼًالةًغيرًعاؿًىوًحالرجالعنؼًضدًافًأعًباجتمالالنفسًًواءًا"يعترؼًعمم

ًيحصؿ.ًامًالباغًالرجؿ،ًوىذافًيكوفًكردًفعؿًضدًعنؼًأىمياًأبًاسباعدةًًإلىعوًارجا
                                                                                                                                                                                

كماًىوًمبيفًعمىًقرارًإلغاء7/6/2009ًًوالمبمغًلممستدعيًبتاريخ22/4/2009ًًبتاريخًًوالصادر40/911536357/2144ًوت/
ًبتاريخً ًرد31/8/2009ًًالتنسيبً/التعييف. ًطمبًفيًنتيجتيا ًجوابية ًالئحة ًممثالًعفًالمستدعىًضدىـ ًالعامة ًرئيسًالنيابة قدـ

وختـ1ًًيةًوقدـًبينتوًضمفًحافظةًمستنداتًالمبرزًف/كررًرئيسًالنيابةًالعامةًالالئحةًالجواب14/10/2009ًفيًجمسةًً.الدعوى
بينتوًولـًيرغبًوكيؿًالمستدعيًبتقديـًبينتوًمفندهًوقدـًمرافعةًخطيةًطمبًفيًنتيجتياًإلغاءًالقرارًالمطعوفًفيوًفيًحيفًقدـًرئيسً

 .النيابةًالعامةًالئحةًجوابيةًطمبًفيًنتيجتياًردًالدعوى
ًبالتدقيؽًوا ً ًالتجربةًالتسبيبًالمػحػكػمػة: ًأفًمدة ًوسماعًمرافعاتًالطرفيفًنجد ًالجوابية ًالدعوىًوالالئحة ًاالطالعًعمىًالئحة ًوبعد لمداولة

مفًقانوف30ًًبالنسبةًإلىًالمستدعيًتستمرًسنةًواحدةًتبدأًاعتباراًمفًتاريخًمباشرةًالعمؿًكماًجاءًفيًقرارًالتعييفًونصًالمادةً
 .30/3/2008شرًالعمؿًبتاريخًالخدمةًالمدنيةًوعمىًذلؾًيكوفًالمستدعيًبا
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لنفسيةًالمتركيبةًًأوقؿًمنوًأًأوهًابموًعنؼًفيًمستًوايقًامًالمرأة،ضدًًاسياقًالرجؿًعنفارسًايمحيثً،

ًفيًطفولتيالتيًتعاًةألممًر ًأفنشًا،بياءًشباثناًوًامؿًبقسوة ًاتًفيًىذه ًمالبيئة ًينتجًعنوًًالعنيفة، قد

ً.1"المرأةفًدرًماعنؼًص

ًالحاالت"ًو ًبعض ًًفي ًاًالمرأةتكوف ًضعيؼ ًبرجؿ ًمتزوجة ًالعنيفة ًوبحكـ تتحمؿًًانيألشخصية،

ًًاد،ًقدًتدفعيالوأًلالبيتًًوامسؤوليةً نةًاتقمدتًمكًانيألً؛لعنؼاؿًاستعمافًًوالطغياًإلىلمسؤوليةًاىذه

ً.2لرجؿ"ا

ًسمطةًفيًيوضعًعندماًعاـالًالموظؼًأفًعمى3ًالمدنيةًالخدمةًقانوفًمف(67ً)ًالمادةًنصتًكما

ًواألنظمةًالقوانيفًىذهًعفًيخرجًالًوأفًعمموًتنظـًالتيًالقوانيفًاحتراـًعميوًالزماًًًيكوفًفإنوًوموقع

ًفسادًجريمةًيمثؿًالسمطةًىذهًعفًخروجًوأيًالقانوفًينظمياًحيثً،الوظيفةًداخؿًفيًوالتعميمات

ً.4بالوظيفةًالثقةًويزعزع

ًآداًعمىًوجسدياًًًذىنياًًًاقادًرًيكوفًحتىًالوظيفةًغيرًخرآًعمالًيعمؿًأفًالموظؼًيمنعًو ًعمموء

ًالعمؿًخارجًأخرىًوظيفةًوأيًوظيفتوًبيفًارتباطًىنالؾًيكوفًالًوحتىًسميـًبشكؿًيومياًًًالوظيفي

ًافسادًيشكؿًماًوىوًاآلخرًالعمؿًأوًاألخرىًلموظيفةًتسييالتًيقدـًأفًلمموظؼًخاللياًمفًيمكف

ًونظمتوًآخرًبعمؿًيقوـًأفًلمموظؼًوسمحتًنظمتًالتنفيذيةًالالئحةًأفًعمماًًًذلمنفًوًواستغالالًًًاإداري

ًاآلخرًوالعمؿًبالوظيفةًعمموًبيفًبعيدًمفًوالًقريبًمفًالًصمةًأوًارتباطًىناؾًيكوفًالًأفًعمى

ًبحاجةًيكوفًدائماًًًالدولةًفيًآخرًعمؿًأيًفإفً،نظريًوجيةًومفًعميوًالوزيرًموافقةًيشترطًالذي

                                                           
،ًالرابط:29/1/2009ًأسامة،ًنانسي،ًعنؼًالمرأةًضدًالرجؿًمتعددًاألشكاؿ،ًمقالةًنشرتًعمىًموقعًالرايةًبتاريوًً-1

http://www.raya.com/Home/GetPage/f645160ً. 

 المصدرًالسابؽ.ً-2
3
424ً،ص1992،ًالقاىرة،ًعالـًالكتب،4ًطاعةًالرؤساءًوحدودىاًفيًالوظيفةًالعامة،ًإداريا،ًتأديبيا،ًجنائيا،ًمدنيا،ًطًأحمدًعجيمة،ًعاصـ-

 .426صً–
 .29سابؽ،صًععاصـًأحمدًعجيمة،ًمرجً-4

http://www.raya.com/Home/GetPage/f645160
http://www.raya.com/Home/GetPage/f645160
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ًالموظؼًليذاًمصالحًىناؾًكافً؛فإذاًبالدولةًالمعنيةًالوزاراتؿًقبًمفًوترخيصًعمؿًولةمزاًلرخصة

 .والفاسديفًلمفسادًخصبةًبيئةًيشكؿًذلؾًفإفًالرخصًوًريحاالتصًهىذًيعمؿًالذيمعً

ًواستغالؿًاستغاللوًالسيؿًمفًكوفيسًفإنوًثقةًمحؿًأوًشاغمياًمؤتمفًيكفًإنسافًلـًإذاًالوظيفةف

عطاًظروفو  .لمقانوفًمخالؼًتسييؿًأوًمعمومةًعمىًالحصوؿًمقابؿًظروفوًلتحسيفًيريدًماًهًؤوا 

ًفيًعيشوًظؿًفيًآخرًرزؽًمصدرًمؤتمناًًًيكفًلـًإذاًالوظيفةًىذهًفيًيجدًنفسوًالموظؼًأفًكما

ًالواسطةًأفًكماًالمراجعيفًمفًالماؿًعمىًالحصوؿًمقابؿًوظيفتوًاستغالؿًيمكنوً،إذًصعبةًظروؼ

ًالسمطةًقدوـًمعًتزامناًًًاضحًوبشكؿًبرزتًولكفًالفمسطينيًالمجتمعًفيًمتأصمةًظاىرةًوالمحسوبية

ً.1الفمسطينية

ًتوفيرًمفًالبدًوالمحسوبيةًالواسطةًعفًلالبتعادًالمكافحةًفيًوجاديفًحريصيفًنكوفًوحتىًلذا

ًعمىًاًًًرقادًيكوفًلكيًتأىيموًمفًوالبدًلمموظؼًالكريمةًوالحياةًالوظيفةًفيًالمناسبةًالبيئيةًالظروؼ

ًليذهًلماًالعامةًاإلدارةًأداءًفيًسمبيةًآثارًعميياًتترتبًباتتًوالتيًالوظيفةًفيًاألمراضًىذهًمواجية

 .الوظيفةًداخؿًوىدامةًسمبيةًآثارًمفًالمجتمعًفيًالمؤثرات

ًأسراراًًًبيالغاًفيًتعدًالتيًوالوثائؽًوالمستنداتًالمعامالتًمفًمجموعةًتشكؿًبمجممياًالوظيفةكماًأفً

ًالموظؼًعمىًويمنعًأسراراًًًتعدًبطبيعتياًفيذهًالدولةًمعًممراجعيفبًخاصةًأوًالوظيفةًفيًصةخا

ًتيددًالخطورةًمفًعاليةًدرجةًإلىًالدولةًأسرارًتصؿًوقدًالموظؼًعمىًاواجبًىذاًيعدً،إذًىاًؤإفشا

 .اءواألعدًوالحاقديفًوالفاسديفًلمفسادًخصبةًبيئةًذلؾًيشكؿًماًاألىميًوسممياًالدولةًسالمة

ًمفًالموظفيفًيديًبيفًووضعياًالوظيفةًأسرارًإفشاءًمسألةًأفًيرىًالباحثًكما ًتسميطًيتـًالًبد

ً.2سمباًًًاستغاللياًتـًإذاًلمفسادًبؤرةًتمثؿًألنياًعميياًالضوء

                                                           
ىاًعمىًالتنميةًالسياسيةً)الضفةًماىرًموسىًعياشً،ًماىرًموسىًعايشًأبوًدية،ًالوساطةًوالمحسوبيةًفيًالوظيفةًالعامةًفيًفمسطيفًوأثًر1

 .28،ًص2015الغربية(،ًرسالةًماجستيرًنوقشتًوأجيزتًفيًنابمس،ًجامعةًالنجاحًالوطنيةً،ًكميةًالدراساتًالعميا،ً
 .426نبيمةًعبدًالحميـًكامؿ،ًالوظيفةًالعامةًوفقاًألحكاـًالقضاءًاإلداريًفيًمصرًوفرنسا،ًمرجعًسابؽ،ًصً-2
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ًًكوفمكافًعمموًًصورةًتخدشًأوًتمسًبمظاىرًأوًأماكفًفيًيظيرًأفًالعاـًالموظؼًعمىًيمنعًو

ًاألوقاتًأغمبًفيًوىذاًالناسًبيفًعميياًالمتعارؼًواألعراؼًوالتقاليدًتالعاداًتمسًالتصرفاتًىذه

ًالصورةًيعكسًأفًالعاـًالموظؼًعمىًالذيًالمجتمعًونظرًالناسًنظرًفيًاأخالقيًافسادًيعتبر

كماًتضمنتًمدونةًالسموؾًالخاصةًبالخدمةًالمدنيةً،ًدولتوًبوًيمثؿًالذيًالالئؽًوالمظيرًاإليجابية

(ً ًالمادة ًم5في )ً ًالفرص، ًتكافؤ ًالعدالة، ًالمدونة ًًوف ًالفاعمة،ًًوالشفافية، ًالمالية ًوالنزاىة المساءلة،

 .1التحفيزًوالتمي زًوً،الوالءًلموطفًو

ًالفسادًظيورًإلىًأدىًعنياًالحديثًسبؽًالتيًالمحظوراتًببعضًوالقياـًالموظؼًالنحراؼًونتيجة

ذاًعمييـًحسيبًأوًرقيبًوجودًدوفًالفمسطينيًمجتمعناًفيًكبيرًبشكؿًوانتشاره ًعمىًرقابةًوجدتًوا 

ًالسياسيةًالحياةًجوانبًبجميعًالفمسطينيًالمجتمعًتراجعًأسبابًأكبرًمفًوىذاًمطبقةًغيرًفييًذلؾ

ًعمىًقاسيةًعقوباتًفرضًمفًالبدًثانيةًمرةًالنيوضًمفًنتمكفًوحتىًواالجتماعيةًواالقتصادية

الخارجيةًالتيًتيددًالمجتمعًالفمسطينيًًالمخاطرًمحاربةًبعدًفيماًنستطيعًوبذلؾًالجرائـ،ًتمؾًمرتكبي

ْوم  }فقدًقاؿًتعالىًفيًمحكـًتنزيموً ا بِقه ُ مه ِِيّ تهّ  إِنهّ اَّللهَ ال ُيغه نُفِسهِمْ  حه
ه
ا بِأ وا مه ُ ِِيّ ،ًفيتوجبًعميناًأواًل2ً{ُيغه

فًثـًالنظرًومًإساءةًاستعماؿًالمنصبًالوظيفيأفًنعالجًالمشاكؿًالداخميةًالعالقةًوعمىًرأسياًظاىرةً

ً ًإلىًىذه ًالمحظوراتًالسابقةًىوًمفًأوصمنا ًبتنفيذ ًوالقياـ ًالراىنةًفيًإلىًالمشاكؿًالخارجية. الحالة

ًوقتناًالحاضر.

ً

 الفرع الثالث: تحرش المرأة جنسيًا بالرجل

ًفمف عميوًًؼالمتعاًرًقدًيستغربًالبعضًأوًيتفاجأًإذاًسمعًبعبارةًتحرشًالمرأةًبالرجؿًجنسيًا

ًاألضعؼ،ًولكفًعمىًالرغـًمفًذلؾًإالًأفًىذهًًأفًمفًيتعرض لممضايقاتًىيًالمرأةًكونيا
                                                           

 .www.jgc.pne.psمطةًالوطنيةًالفمسطينية،ًرئاسةًمجمسًالوزراء.ًالرابط:مدونةًالسموؾً،ًالسً-1ً
2
 .11انزعد،اآليتسُرة-
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ًبحيثًيتعرضًبعضً ًوبشكؿًخاصًفيًأماكفًالعمؿ، ًفيًمجتمعاتنا ًما ًنوعًا ًمنتشرة الظاىرة

الرجاؿًلمضايقاتًوتحرشًجنسيًمفًقبؿًبعضًالنساء،ًقدًتختمؼًالغاياتًواألىداؼًمفًىذهً

تًليذاًاألسموبًحتىًتتمكفًمفًالحصوؿًعمىًراتبًأعمىًالمضايقات،ًفقدًتمجأًإحدىًالعامال

ًأوًعمىًترقية،ًأوًغيرىاًمفًاألمورًاألخرى.

ًاستثنا ًتـ ًوكأنو ًمعدوـ ًالموضوعًيعتبرًشبو ًمفًقائمةًًؤومفًالمالحظًأفًالحديثًحوؿًىذا ه

ًاألبحاثًوالدراسات،ًوتـًتسميطًالضوءًفقطًعمىًتحرشًالرجؿًبالمرأةًجنسيًا.

ً ًنسبة ًشكمت ًوقد ًعاـ ًخالؿ ًأمريكا ًفي ًاغتصاب ًلحاالت ًتعرضوا ًالذيف 1980ًالرجاؿ ماً،

%10ًإلى5ًًماًبيف1997ًعاـًوقدًارتفعًعددًىذهًالحاالتًفيًالبمدًنفسوًً،%10إلى1ًًبيف

ً.1ًالتيًتـًتبميغًالسمطاتًالمختصةًعنيامفًمجموعًحاالتًاالغتصابً

مؽًبالرجاؿًالذيفًتعرضواًًالعتداءاتًوقدًبينتً"نتائجًالدراسةًاالستقصائيةًالوطنية"ًالتيًتتع

%ً"مفًضحاياًاالعتداءاتًالجنسيةًوحاالت83ًجنسيةًمفًقبؿًالنساءًأنيـًيشكموفًماًيقاربً

ً.2ًاالغتصابًالمبمغًعنيا"

ًيوجدًالعديدًمفًضحاياًاالعتداءاتًالجنسيةًبشتىًأشكالياًفيًالعالـًمفًالرجاؿ،ًولكفًالً إذًا

ًأيةًنصوصً ًعمدتًبعضًالدوؿًعمىًتنصؼًىًقانونيةتوجد ًالرجاؿًوتمنحيـًحقيـًكما ؤالء

ً ًالقوانيف ًكانتًتمؾ ف ًحتىًوا  ًالمرأة ًوتشريعاتًتحمي ًقوانيف ًتحدثتسف ًاألمورًًقد ًىذه عف

لـًنسمعًعفًتعرضًرجؿًلتحرشًجنسيًمفًًنابشكؿًعاـ،ًولكفًنالحظًفيًمجتمعناًالعربيًأن

ًالفعؿًالمإالنظرًعفًمكافًًبصرؼقبؿًالمرأةً خالؼًلمقوانيفًواألعراؼ،ًربماًيوجدًرتكابًىذا

                                                           
1
ًلالعتداءًالجنسي،ًمقالةًنشرتًبتاريخً- ًيظمـًالرجاؿًالذيفًتعرضوا ًالعمـ ًالرابط:22ً،ًعمىًموقعًرصيؼ14/7/2017ًعالـ،ًسامية، ،

https://raseef22.com/life/2017/07/14ً. 
 عالـ،ًسامية،ًمرجعًسابؽ.2ً

https://raseef22.com/life/2017/07/14
https://raseef22.com/life/2017/07/14
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ًالحاالتًولكفً ًفعؿًالمجتمعًتمثؿًىذه ًمفًردة ًخوفًا سودًحالةًمفًالتكتـًوعدـًاإلبالغًعنيا

ًعفًتعرضًرجؿًالعتداءًجنسيًأوًتحرشًجنسيًمفًقبؿًامرأة.

ً ًومنيا،عدةًًأشكاؿوكماًلتحرشًالرجؿًبالمرأةًجنسيًا ًأيضًا ً:فإفًلتحرشًالمرأةًبالرجؿًأشكااًل

ًحتىً ًكانتًعشقتوًسرًا ًإذا ًمانعا ًفيًالعمؿًوالًيكوفًلدييا ًالرجؿًأوًمديرىا ًتستغؿًالمرأة قد

تتمكفًمفًالمحافظةًعمىًبعضًاالمتيازاتًفيًالعمؿًوعمىًراتبياًالشيري،ًأوًقدًيكوفًتحرشً

ًوالتحرشً ًبعضًالزمالء ًانتباه ًلفت ًأجؿ ًمف ًوالمثير ًالمبسًالفاضح ًخالؿ ًمف ًبالرجؿ المرأة

ًبيـ.

ًلمتحرشًالجنسيًمفًقبؿًالرجؿً ًتعرضًالمرأة ًأنو ًاألوروبي" ً"عفًاالتحاد ًأظيرتًدراسة كما

ًنسبةً ًقدرت ًحيث ًالمرأة ًقبؿ ًمف ًالجنسي ًلمتحرش ًبتعرضًالرجؿ ًمقارنة أضعاؼًمضاعفة

مفًبيفًًاًًواحدً%،ًبينماًأظيرتًأفً"رجال50ًًً–40ًتعرضًالمرأةًلمتحرشًالجنسيًماًيقاربً

ً.1حرشًالجنسيًمفًقبؿًالمرأةعشرةًرجاؿ"ًيتعرضًلمت

ًتحرشًالرجؿً ًمفًظاىرة ًأقؿًسطوعًا ًبالرجؿًجنسيًا ًتحرشًالمرأة ًيكوفًضوءًظاىرة لذلؾًقد

ًنتيجةً رتفاعًنسبةًضحاياًاالعتداءاتًالجنسيةًمفًقبؿًالرجؿًمقارنةًمعًتحرشًإبالمرأةًجنسيًا

ًالمرأةًبالرجؿ.ً

                                                           
1
باآليتتىقمعىدمامزَان،انعزج،- :انزابطانشباب،وبزاسمُقععهى1/6/2111بتاريخوشزثمقانتبانزجال،يتذزشهوساء...
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 حيث الجزاء قصور الحماية الجزائية لممرأة من المبحث الثاني:

لحكـًعميوًبعقوبةًأوًالتيمةًعميوًالعدـًثبوتًًاًًنيًنظًرالجاءًسبيؿًخالاًامايةًكؿًقضيةًانيعادةًتكوفً

ًلجريمة.اسبًمعًايتنًاًءًعمىًمابنًاءًتقويميالجًزا،ًوقدًيكوفًارتكبياًالتيًلجريمةاسبًمعًحجـًاتتن

ًمفًاديبية،ًكأتًتاعقوبأًو ًمحددة ًالجريمةًاجـًسبًمعًحالزمفًتتنالحبسًلفترة ًتالعقوبأوًالمرتبكة،

سبًمعًاخرًيتنآبؿًابمقًأوؿًالمابمبمغًمفًًالمجنيًعمييالتيًتكوفًبتعويضًالتعويضيةًًوائية،ًًوالجًزا

ً.اقوًبيالحالذيًتـًالضررًاحجـً

لموظفيفًاعفًًكونوًمسؤوالًايضألعمؿًاحبًالتيًتقعًعمىًصاتًاءالجًزات،ًاءالجًزاومفًضمفًىذهًً

حبًادعةًلصالعقوبةًقدًتكوفًغيرًًراولكفًىذهً،ًليةًعميوامةًماموًفيتـًفرضًغًرلديوًوعفًمصمحةًعم

فيًًباإلستمرارلمجرميفًالتيًتدفعًائـًًوالجًرادعةًليذهًالًراتًالتشريعانيفًًوالقًوابًاىيؾًعفًغيالعمؿ،ًنا

ًلجريمة.ابًارتكا

تًالعقوباًوًؿ(،ًوألاطمبًلما)ًصميةألاتًالعقوباًإلىلتطرؽًافًيتـًأجدرًألانوًمفًإتقدـًفًالمًًاًقنطالاًو

 التيًقدًتفرضياًالتشريعاتًعمىًالجاني.ًالعقوباتًني(ًلمتعرؼًعمىالثالمطمبًا)لتكميميةا

 صمية.ال المطمب الول: العقوبات

ًالمالفمسطينيًفيًالمشرعًافرضً ًًلفمسطينياتًالعقوبانوفًامفًق39ًدة ًعقوبة1936لسنة74ًًرقـ

ًارتكاثبتًعمىًشخصًًاذاً لمحكمةًبغيرًذلؾ،ًًواعزتًأًوًاذإًالإقةًالشاؿًاشغألالحبسًمقرونةًبا بًجـر

لحبسًافًتحكـًعميوًبأخرىًفيجوزًلممحكمةًألحبسًلمدةًأوًالمؤبدًالحبسًًالحكـًعميوًبايستوجبً

ً.1قؿًمفًذلؾألمدةً

                                                           
 .16،ًص1936لسنة74ًًقانوفًالعقوباتًالفمسطينيًً-1
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ًفرضً ًرقـ ًالجزائري ًالعقوبات 6ًًقانوف 2006ًًلسنة ًاعقوبة ًسنتيف تًاخمسًسنًوًإلىلحبسًمف

ًالغًراًو ًالمامة ًكًةيأد.جًعمىًكؿًشخصًيعمؿًب10000ًإلى500ًلية فشىًأنتًفيًمؤسسةًاصفة

ً.3021دةًالماجنبية،ًحسبًنصًأدًئرييفًفيًبالاجًزًوأًانبجأاًنًواءًكارًسًواسًرألاب

سنتيف،ًًإلىشيرًأثةًلعقوبةًمفًثالافتكوفًً،ئرالجًزائرييفًيقيموفًباجًزًإلىرًاسًرألادلىًبيذهًأاًذإاًمأ

لعقوبةًىيًالحربيةًممموكةًلمدولةًفاًئرالذخاًأوسمحةًألاعةًابصنًاؤىاشفإلتيًتـًارًاسًرألاتعمقتًًاذا ًًو

تًالائريًبوضعًحالجًزالمشرعًاـًاقفيًالمقابؿًولكفًً.2تالحبسًلمدةًخمسًسنًواقصىًوىيًالالحدًا

ًالاستثنا ًعمييًئية ًااتقوـ ً)جريمة ًافشالجريمة ًاسًرألاء ًوذلؾ ًًاذإر( ًافشإلاحصؿ ًعف ًوعدـًاىمإء ؿ

ًط.احتيالا

ًالماتوًعتبًروا ًًئريالجًزاتًالعقوبانوفًامفًق303ًدة نوفًالقازًاجأًا"سوءًنية،ًكم2006لسنة6ًًرقـ

ًاميًالمحاً،ًأو3ئيةالقضاتًالجياكـًًوالمحاـًامألخبرةًاؿًاعمأمرًبألاتعمؽًًاذإرًاسًرألاءًافشإ لذيًيقـو

ًالاً تًًوالسمطاغًفًيبمًّأبًجريمةًوعميوًارتكنوًيخططًالاعمـًبًذاإاًلةًماءًسرًعفًموكموًفيًحافشإب

ً.المجرميفًلتسترًعمىالتبميغًىوًافًعدـًاك

ًاًًدًراصًاًًلتصريحًصحيحاًأوًاءشفإلااًفًيكوفًىذافًيشترطًاعتوًكاذإًأوًئوافشإلسرًباحبًاصًاورضً

يندرجًمفًًا.ًكم4رةاشإلاًأوًلقوؿاًأوبةًالكتاءًباسًوًالرضايًعيبًيبطؿًأؾًسميـًمفًادًرإًأوعفًوعيً

                                                           
،ًمقالةًنشرتًعمىًالرابط:2013ًجريمةًإفشاءًاألسرارًفيًالقانوفًالجزائري،ًإفشاءًاألسرار،ًً-1

http://droit7.blogspot.com/2013/10/blog-post_448.htmlً.# 
فػيًغيػرًالحػاالتًالمنصػوصًعمىًأنوًكؿًشخصًيفضًأوًيتمؼًرسائؿًأوًمراسالتًخاصةًبػالغيرًوذلػؾًبسػوءًالنيػةًًو303ًنصتًالمادةًً-2ً

عمػػػىًأنػػػوًكػػػؿًشػػػخصًيفػػػضًأوًيتمػػػؼًرسػػػائؿًأو303ًًبػػػالحبسًمػػػفًشػػػيرًإلػػػىًسػػػنةًوالغرامػػػة.ًنصػػػتًالمػػػادة137ًًعمييػػػاًفػػػيًالمػػػادةً
ًبالحبسًمفًشيرًإلىًسنةًوالغرامة.137ًمراسالتًخاصةًبالغيرًوذلؾًبسوءًالنيةًوفيًغيرًالحاالتًالمنصوصًعميياًفيًالمادةً

ًبتسػييؿًفػضًأوًًمػف137ًونصتًالمادةً قػانوفًالعقوبػاتًالجزائػريًوىػيًتتعمػؽًبػالموظفيفًورجػاؿًالبريػدًالػذيفًيقومػوفًبفػضًأوًإتػالؼًأوًيقػـو
سنوات،ًفالقصدًالجنائيًفيًإفشاءًأوًإعالفًاألسرارًتعتبرًمفًالجػرائـًالعمديػةًفػالًتػتـًإالًإذا5ًًأشيرًإلى3ًًإتالؼًتكوفًعقوبتوًمفً

رادةًلإل  فشاءًومضمونو.ًانظرًجريمةًإفشاءًاألسرارًفيًالقانوفًالجزائري،ًمرجعًسابؽ.حصؿًاإلفشاءًعفًعمـًوا 
،ًمقالةًنشرتًعمىًالرابطً:2013ًجريمةًإفشاءًاألسرارًفيًالقانوفًالجزائري،ًإفشاءًاألسرار،ًً-3

http://droit7.blogspot.com/2013/10/blog-post_448.htmlً.# 
 ائري،ًإفشاءًاألسرار،ًمرجعًسابؽ.جريمةًإفشاءًاألسرارًفيًالقانوفًالجًزً-4
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ً ًالعقوباضمف ًألات ًاعقوبلاصمية ًالسات ًلمحرية ًا)لبة ًالعقوباًوًؿ(،ًوألالفرع ًلمقيًّات ًلمحرية لفرعًا)دة

لفرعًا)ديبيةأتًتاعقوبًايضأتًبؿًفرضًالعقوبالنوعيفًمفًابيذيفًًعًلـًيكتؼلمشرًّافًأًاكمًني(،الثا

 صمية.ألاتًالعقوبابًالمتعمقةلصورةًالتوضيحًًالييإلتطرؽًافًيتـًألتيًيجبًاًولث(،ًالثا

ً

 .لمحرية السالبة العقوبات: الول الفرع

ًعبا ًكفمالحرية ًمضموف ًعف ًالسماويةيترة ًالشرائع ًاإلواإلًكافةًا ًلحقوؽ ًالعالمي ًوكفؿًعالف نساف

ًاأل ًالقانوف ًلسنة ًالمعدؿ ًالفمسطيني ًالقانوف2003ًًساسي ًوسبؽ ًليا، ًخاصًا ًبابًا ًوافَرَد الحريات

ًعفًالمجمسًالًواأل ًالفمسطينيًالصادرة ًاالستقالؿ ًالجزائرًفيًساسيًوثيقة طنيًالفمسطينيًفيًدورة

في1952ًًـًادرًعالصاردنيًألالدستورً،ًتنسجـًمعًا1988الثالثًعشرًمفًتشريفًالثاني/ًنوفمبر

لسنة9ًًرقـًًاألردنيًئيةالجًزاتًاكمالمحاصوؿًأنوفًاقًضاأياًكفميًامنةًمنو،ًكمالثابعةًًوالسادتيفًالما

ً.1منو103ًدةًالمافي1961ًً

يًأمفًًانتيالحريةًوصيايةًىذهًافًنكفؿًحمألمقدسةًفيجبًالحقوؽًالحريةًمفًافًفيًانسإلافمفًحؽً

ًاميًاجًرإلالسموؾًىو"البةًلمحريةًالساتًاديًلمعقوبالمالركفًاً،،ًإذا2ًًادىيقيًًّأو اءًيمسياعتدا لذيًيقـو

                                                           
 الًيجوزًالقبضًعمىًأيًشخصًأوًحبسوًبدوفًمبررًقانونيًيستوجبًذلؾ".ً-1ً
حيثًعاقبتًكؿًمتعدًعمىًىذهًالحريةًدوفًوجوًحؽًأو1951ًًلسنة85ًًمفًقانوفًالعقوباتًاألردنيًرقـ346ًًو178ًًنصتًالمادةًً-2ً

ؿًموظؼًأوًقؼًأوًحبسًشخصًاًفيًغيرًالحاالتًالتيًنصًعميياًالقانوفًيعاقبًأفً"ًك178ًدوفًمبررًقانوني،ًفقدًنصتًالمادةً
ذاًوقعتًىذهًاألفعاؿًعمىًموظؼًأثناءً بالحبسًمفًثالثةًأشيرًإلىًسنة".ًبالقبضًعميوًيعاقبًبالحبسًمدةًستةًأشيرًإلىًسنتيف،ًوا 

"ًفنصتًالمادةًعمىًأنوً"179ًًسنوات".ًأماًالمادةًوظيفتوًأوًبسببًماًأجراهًبحكـًوظيفتوًكانتًالعقوبةًمفًستةًأشيرًإلىًثالثً
إذاًقبؿًمديرًوحراسًالسجوفًأوًالمعاىدًالتأديبيةًأوًاالصالحياتًوكؿًمفًاضطمعًبصالحيتيـًمفًالموظفيفًشخصًاًدوفًمذكرةً

عمىًأف180ًًالمادةًًقضائيةًأوًقرارًقضائيًأوًاستبقوهًإلىًأبعدًمفًاألجؿًالمحددًيعاقبوفًبالحبسًمفًشيرًإلىًسنة.ًًوكماًنصت
"ًالموظفيفًالسابؽًذكرىـًوضباطًالشرطةًوالدرؾًوأفرادىماًوأيًمفًالموظفيفًاإلدارييفًالذيفًيرفضوفًأوًيؤخروفًإحضارًشخصً
موقوؼًأوًسجيفًأماـًالمحكمةًأوًالقاضيًذيًالصالحيةًالذيًيطمبًإلييـًذلؾًيعاقبوفًبالحبسًلمدةًالًتزيدًعمىًستةًأشيرًأوً

عمىً"جريمةًالحرمافًمفًالحريةًالتيًيرتكبياًالموظؼًوغيرًالموظؼ346ًًزيدًعمىًخمسيفًدينارًا"ًًكماًنصتًالمادةًبغرامةًالًت
العاـً"كؿًمفًقبضًعمىًشخصًوحرموًًحريتوًبوجوًغيرًمشروعًيعاقبًبالحبسًمدةًالًتزيدًعمىًسنةًأوًبغرامةًالًتزيدًعمىً

ذاًكافًقدًحجزهًبادعائوًزورًاً بأنوًيشغؿًوظيفةًرسميةًأوًبأنوًيحمؿًمذكرةًقانونيةًانظرًنجـًمحمدًصبحي،ًالجرائـًحمسيفًدينار،ًوا 
 .164صً–163ً،ًص2002،ًالدارًالعمميةًالدوليةًودارًالثقافةًلمنشرًوالتوزيع،ًعماف،1ًالواقعةًعمىًاألشخاص،ًط
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لحجزًاًأوًالقبضاًفًيكوفًىذألقبضًوتقييدًحريتو،ًًوالتعرضًلممجنيًعميوًبانيًويتخذًصورةًالجابوً

لمجنيًعميوًفيًاتمسًحؽًًانيأل؛ديالمالركفًاميةًصورًاجًرإلاؿًافعألاحيثًتمثؿًىذهًً."غيرًمشروع

ًًواحريةً ًالًوالمدينةًاخؿًالتجوؿًدالتنقؿًًوالحركة لقبضًىوًتقييدًافً،فظةالمحاًأولحيًاخؿًادًأوحدة

29ًصتًالمادةً،ًفقدًن1نوف"القاـًبحؽًعمؿًمجرًًّاـ،ًوىذايألًأوتًمعدودةًاعافًلساحتىًلوًكًلمحرية

عمىً"أنوًالًيجوزًالقبضًعمىًأحدًأوًحبسوًإال2001ًًلسنة3ًًمفًقانوفًاإلجراءاتًالجزائيةًرقـً

بأمرًمفًالجيةًالمختصةًبذلؾًقانونًا،ًكماًتجبًمعاممتوًبماًيحفظًكرامتو،ًوالًيجوزًإيذاؤهًبدنيًاًأوً

ً.2ًمعنوياًً

ً،ديريقلتاًلحبساًئـالجًراًبعضًفي1952ًًةلسن85ًًرقـًردنيألاًتالعقوباًنوفاقًخذأيًوفيًالمقابؿ

ًمفً%  74.311نسبةًتو؛اذًلمعدؿاًضمفًءالنساًلةاحًفيًلمحريةًلبةالساًتالعقوباًمدةًتبمغًبحيث

ً.3تاسنًو 10 إلىًسنةًمفًقؿأًلمدةًحبسيفًتضمنتًبحقيفًدرةالصاًـاحكألاًمجموع

اتًالمختصةًأفًتنتيؾًأيًحؽًمفًيقترفًالركفًالماديًبحقوؽًاإلنسافًالتيًالًيحؽًلمقضاءًأوًالسمط

لحجزًفيوًأوالحبسًاًامأيةًانتياكًاًألحدًحقوؽًاإلنساف.ًىذهًالحقوؽًلذلؾًيعتبرًالقبضًوتقييدًالحًر

ً ًحركة ًًأوًالجانيمنع ًاتجًوًأوتنقمو ًمف ًزمنية ًلفترة ًالو ًلفظ ًبحيثًيعتبر لحجزًاًأولحبسًالوقت،

ًلفرنسييف.اءًالفقيالتقميدييف،ًولدىًاءًالفقيافًلدىًبعضًيدفامتًر

ًبينماكفًخامألحجزًيتـًفيًاًافيًسجفًبينمًالجانيؿًاعتقالحبسًىوًاف ءًالفقيايميزًبعضًًاصة،

ًإلىداستناًالعربًبينيما لحريةًفييًفيًافًمفًالحرمافيًًامياستخدالتيًتـًالطريقةًأوالوسيمةًانوعًًًا

ًجنيًعميو.الماًلموجودًفييالغرفةًافذًابًونًواؽًبغالإديةًكالحبسًوسيمةًمالةًاح

                                                           
 .164،ًص2002الثقافةًلمنشرًوالتوزيع،ًعماف،ًً،ًالدارًالعمميةًالدوليةًودار1نجـًمحمدًصبحي،ًالجرائـًالواقعةًعمىًاألشخاص،ًطً-1ً
 .17،ًص2001(ًلسنة3ًقانوفًاإلجراءاتًالجزائيةًرقـً)2ً
 .26المنظمةًالدوليةًلإلصالحًالجنائي،ًبدائؿًالتدابيرًاالحتجازيةًمرجعًسابؽ،ًصً-3
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ً،لتيديدالحركةًعفًطريؽًالتجوؿًوحريةًالمجنيًعميوًمفًالوسيمةًمعنويةًتمنعًالحجزًفالةًافيًحًامأ

ًفاًرةاشالاًتجدرًو،1ًأفًيسبقوًويقترفًبوًقبضبدًًوحبسًالًأوفًكؿًحجزًألمصريًالمشروعًاويرىً

ًسببحًبمغ 2012 و 2011 ، 2010 ـاعًوالاًفيًلحبساًبعقوبةًدرةالصاًـاحكألاًمعدؿ

 ثانولإلًلمحكوميف،اًمجموعًمف  95.08% لذكوراًمفًلممحكوميف : لرسميةاًتائياحصإلا

ًلمتضمنةاًئيةالجًزاًـاحكالاًمفً%  79.47 نسبةًأفبًاعممً،تالمحكوماًمجموعًمف97.47%ً

ًلبةالساًتالعقوبافًات،سنًو 10 إلىًسنةًمفًقؿأًلمدةًلحبساًعقوبةًعايقإًتتضمفًزيواحتجاًتاعقوب

ًلمفضمةاًلعقوبةاًىيًلتازًًاومًلعممي،اًوًلتشريعياًلمستوييفاًعمىًاشيوعًكثرالاًىيًلتازًًامًلمحرية

ً.لدوؿاًتمؾًفيًلتشريعاًعمىًئميفالقاًوًلوطنيةاًكـالمحاًلدى

ًلبةالساًتالعقوباًئؿاببدًألمبداًحيثًمفًاتياتشريعًتعترؼًالًلمغرباًوًليمفاًوًومصرًردفألاًمفًفكؿ

ًفيًردةالًواًئـالجًراًمفًعظـألاًدالمسًوًسيةاسألاًلعقوبةاًلمحريةًلبةالساًلعقوبةاًمفًوتجعؿًلمحرية

ًانينياقًوًتضمنتًفقدًوتونس،ًئرالجًزاًوىيًلدوؿاًبقيةًامأً،2شديفالمًرًلنسبةابًئيةالجًزاًانينياقًو

ًعددًعمىًيقتصرًابيًلعمؿاًفأًالإً،لمحريةًلبةالساًتاعقوبالًؿالئدًمفًاًًعددًئيةالجًزاًاتياوتشريع

ًلتشريعاًفيًكذلؾًسيةاسألاًتالعقوباًىيًلمحريةًلبةالساًتالعقوباًلتازًًاومًئـالجًراًمفًمحدود

ً.رسةالمماًو

ًقياوبًلفمسطينياًعالمشرًًّايستخدميًلتياًتالعقوباًعانًوأًكثرأًمفًلمحريةًلبةالساًتالعقوباًتعتبرًو

ًيةاوحمًنيالمجًاًًردعًكثرألاًلعقوبةاًىيًانيأًأمبدًمفًاقنطالاًخرىألاًلدوؿاًفيًءالقضاًوًتالتشريعا

ًفيًالركفًاديًبمعزؿًعفًالمالركفًايكتمؿًًفالًا،عمييًلممجني ًفمتىًتحقؽًالمعنويًوتوفره لجريمة

دنىًأسبوعًكحدًألحبسًمفًاتًالعقوبًالجريمةًوتعرضًمرتكبياكتممتًاًلمعنويالركفًاديًًوالمالركفًا

                                                           
 .166نجـًمحمدًصبحي،ًالجرائـًالواقعةًعمىًاألشخاص،ًمرجعًسابؽ،ًصً-1
ًلً-2 ًالدولية ًالمنظمة ًبدائؿًالتدابيرًاالحتجازية ًاليمف،ًً–إلصالحًالجنائي، ًالمغرب، ًالجزائر، ً"األردف، ًلعددًمفًالدوؿًالعربية دراسةًحالة

 .26،ًص2014تونس،ًمصر"،ً
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ًعرًّلمشاًـاوقً،1"ةًجنحويةًبسيطةوىيًعقوبًاًًرًازًخمسيفًديناًولتيًتتجامةًالغًرأو"اقصىًأسنةًكحدًًإلى

ً(.نيالثاًلفرعا)ًلمحريةًلمقيدةاًتالعقوباًضمفًنيالمجًكعقوبةًخرآًحالًًًبتقديـ

 

 .لمحرية دةالمقي   العقوبات :الثاني الفرع

ًايمجًاعندم ًالقضأ ًًإلىء ًحرية ًفاتقييد ًعميو ًخالإلمحكوـ ًيكوف ًذلؾ ًألاؼًف ًحريةًالعاصؿ ًوىو ـ

دًافًرأظًعمىًحريةًالحفاـًًوالعاـًالنظاعمىًلممحافظةًًانماً ئو،ًًوايذاجؿًأمفًًيقوـًبذلؾًف،ًوىوًالانسإلا

ًبحيث2ًكافةًلمجتمعا ًًألمبداًاىذًيشمؿ، ًلتيًيمجاخرىًالاتًالعقوباجميع ًفيًبعضًالقضاًاليياأ ء

لمغمؽًوتقريبوًمفًالسجفًائمةًلمتكررةًولمالاتًالاًولمحادةًلمحريةًتغنيًعفًلمقيًّاتًالعقوبات،ًفالالحا

ًقع.الًوايشًمعًالتعاجًعنوًافًرالالمحكوـًعميوًبعدًاقعية،ًكيًيستطيعًالًواةًايلحا

ًلمحريةًبديؿًلمعقوبةًلمقيًّاتًالعقوبافً وقدًيكوفًعمؿًفيًوسطًمفتوحًوفؽًشروطًً،لبةًلمحريةالسادة

ًبم ًحؽًايسمحًبحمًامعقولة ًعمىًالاومفًً،دافًرالاوحقوؽًً،لمجتمعاية ًلمحريةلمقيًّاتًالعقوبامثمة ًدة
ًلسموؾ.ًاًلعقوباتًالمالية،ًوالعمؿًلممنفعةًالعامة،ًوالتعيدًوالكفالةًبحبسا3

فًفيًذمتوًالمدالتيًتمسًالعموميةًوىيًتمؾًاتًلمخزينةًادايًرالادرًاليةًمفًمصالماتًالعقوباتعتبرً

مةًكوسيًالييالمجوءًاًؿالنقودًوفيًحالمحكوـًعميوًبدفعًمبمغًمفًاـًالًزاـًفيًيالالالية،ًحيثًيتمثؿًالما

،ًوقدًيكوفًىذاًالنوعًمفًالعقوباتًغيرًرادعًلعددًالًبأسًبوًلبةًلمحريةالسالعقوبةًابًبالعقاديًالتف
                                                           

1961ًلسنة9ًً،ًوقانوفًأصوؿًالمحاكماتًالجزائيةًاألردنيًرقـ1952ًلعاـ85ًًمفًقانوفًالعقوباتًاألردنيًرقـ346ًًنصتًعميوًالمادةًً-1ً
فًأنياًعقوبةًغيرًكافيةًبحؽًمرتكبًالجريمةًوغيرًرادعة،ًوالًتناسبًحجـًخطورةًالجريمة.ًاماًبالنسبةًًوحيثًاعتبرًالفقياءًوالباحث

مف178ًًمفًقانوفًالعقوباتًالفرنسي.ًًكماًنصتًالمادة341ًًعًالفرنسيًفقدًأكدًعمىًأنياًجنايةًحسبًماًنصتًعميوًالمادةًلممشرًّ
عمىًالحبسًمفًثالثةًأشيرًإلىًسنةًإذاًوقعتًالجريمةًمفًموظؼًدوفًأفًتكوف1952ًًلسنة85ًًنيًرقـًقانوفًالعقوباتًاألرد

لوظيفتوًأيًعالقةًأوًارتباط.ًوالحبسًمفًشيرًإلىًسنةًإذاًارتكبًالجريمةًأحدًحراسًالسجوفًأوًالمعاىدًالتأديبيةًأوًاإلصالحياتً
.ًانظرًالمنظمةًالدوليةًلإلصالحًالجنائي،ًبدائؿ1952ًلسنة85ًًردنيًقـًمفًقانوفًالعقوباتًاأل179ًوفؽًماًنصتًعميوًالمادةً

 .26،ًص2014دراسةًحالةًلعددًمفًالدوؿًالعربيةً"األردف،ًالجزائر،ًالمغرب،ًاليمف،ًتونس،ًمصر"،ًً–التدابيرًاالحتجازيةً
ةًالعمؿًلمنفعًالعاـًنموذجًا(،ًجامعةًحسيبةًبفًبوًعمي/ًريةًفيًالتشريعًالجزائريً)عقوبحأمحمدي،ًلوزينةًأمنة،ًبدائؿًالعقوباتًالسالبةًلمً-2

 .132صً–131ًالشمؼ،ًد.ت،ًص
 .132صً–131ًأمحمدي،ًلوزينةًأمنة،ًمرجعًسابؽ،ًصً-3
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ًالتحرشًب ًرجالًًًصرؼمفًمرتكبيًجرائـ ًالمتيـ ًكاف ًقدًًالنظر ًالمالية ًالغرامة ًوذلؾًألف ًامرأة، أـ

االعتداء،ًلذلؾًقدًتكوفًيعتبرىاًالبعضًليستًحكمًاًتأديبيًاًويكرروفًارتكابًجرائـًالتحرشًالجنسيًًو

ًعقوبةًالحبسًلمدةًعاـًأكثرًفعاليةًلمعقابًمفًالغرامةًالماليةًلمثؿًىذاًالنوعًمفًالجرائـ.ً

مةًعندماًأخذتًالجياتًالمختصةًظروؼًووضعًالمتيـًبعيفًاالعتبار،ًحيثًبًِواألمرًالذيًزادًالطيفً

ًعميوًوعدـارًاعسالحموؿًلمشكمةًاتًبعضًالتشريعاًجدتأًو مةًومفًىذهًالغًراقدرتوًعمىًدفعًًلمحكـو

ًأئؿًتالوسا ًتنفيذ ًتقسيطًمبمغيالغًراجيؿ ًومفًثـًً،امة، ًالغرامة ًعمىًدفع ًتشجعو ًالتسييالتًقد فيذه

رجًالشغؿًخالدفعًباًـىيًلعداكًرالالحبسًاؿًاستبدالًالعودةًإلىًارتكابًالجريمةًمفًجديد،ًأماًبالنسبة

 .دةًلممتيـًولممجتمعًفيًآفًواحد،ًفقدًيكوفًذاًفائعياصنًأولسجفًبعمؿًيدويًا

ًفا ًلممنفعة ًقيالعالعمؿ ًامةىو ًاـ ًلمنفع ًبعمؿ ًعميو ًالعالمحكوـ ًبدوف ًبدالأـ ًًجر ًدخولو لمؤسسةًامف

لعمؿًامنةًالثالفقرةًافي1992ًًلسنةًًلفرنسياتًالعقوبانوفًا(ًمفًق131دةً)المافتًبية،ًوقدًعرًّالعقا

ًؿاعمأشرةًامبلجمعيةًمخولةًًأومةًاخصيةًمعنويةًعبؿًلمصمحةًشامقًلعمؿًبالىوًامةًالعالممصمحةً

ًال ًالعامصمحة ًوىو ًنفسومة ًاًالمفيوـ ًاعطألذي ًلو ًلمشرًّاه ًالجًزاع ًالمائريًفي 05ًًدة مف1ًًمكرر

 .20051لسنةًً(09/01نوفًرقـً)القا

ًلحالمصًاىميتيأعيًكعقوبةًرغـًاجتمالالعمؿًاغفؿًأقدًًلفمسطينياعًلمشرًّاًإذاًأمعناًالنظرًنالحظًأف

ًودورىالعا ًاعإفيًًاـ ًصقؿًشخصية ًاثنأفيًمجتمعوًحتىًًعالافًاًًنيًليكوفًعنصًرالجادة لعقوبةًاء

ً.اتياذ

ً"ا ًلمحرية ًالعقوباتًالمقيدة ًًوومف ًبحبسًالكفالتعيد ًالة ًالسموؾًفتحكـ ًعمى ًبالمدالمحكمة ًيقدـًأف ف

عميوًفيًصندوؽًًلمحكـوافًيودعًألجريمةًجنحةًعمىًانتًاكًاذإلسموؾًلمدةًمعينةًابحسفًًاًًتعيد

لوًبتعيده،ًخالاؿًايردًلوًفيًحًليةًوالالمالتوًاحًهلمحكمةًفيًتقديًراعيًا،ًتًر"ؿالمامفًًالمحكمةًمبمغا
                                                           

/ًريةًفيًالتشريعًالجزائريً)عقوبةًالعمؿًلمنفعًالعاـًنموذجًا(،ًجامعةًحسيبةًبفًبوًعميحأمحمدي،ًلوزينةًأمنة،ًبدائؿًالعقوباتًالسالبةًلمً-1
 .132صً–131ًالشمؼ،ًد.ت،ًص
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ًبنًو ًلممحكمة ًعمىًطمبًايجوز ًاء ًعميو ًألمجني ًعمى ًتحكـ ًبالفاف ًاضًرالاًلةازًإعؿ ًار ًاحدثتيالتي

ًوتعويضًا ًكم1لمجنيًعميوالجريمة ًًا، ًلمشرًّاوجد ًىنأع ًاؾًجًراف ًئـ ًفييأيجوز ًيكوف ًتالعقوباًاف

ًلث(.الثالفرعًاديبيةً)أت

 

 الفرع الثالث: العقوبات التأديبية:

ًعدةًالاقًالحصرًوتحكميامحددًعمىًسبيؿًًييماتًكمالعقوبانوفًاتًفيًقالعقوبائـًًوالجًرانتًاكًاذإ

تًدوفًالعقوبايًفًالاديبي،ًألتالتشريعًافيًًالياتجدًمجًعدةًالالقافًىذهًإبنص،ًفًالاعقوبةًًجريمةًوال

ًئـ.الجًرا

لعمؿ،ًاعمىًسيرًًلممحافظةًةًُشّرعتدعارًًاتءاجًزًنياأعمىًًديبيةألتالعقوبةًاً"2015براىيـ،ًإؼً"عرًّ

لؼًوزجرهًالمخالموظؼًالذيًيستيدؼًتقويـًاسبًالمنابًالعقاعًايقاحًبفرضًًوصالالاوذلؾًبيدؼً

لوظيفيةًاتيـًاجباـًبًوالتًزالاؿًحثيـًعمىًخرىًولغيرهًمفًخالأجريمةًمرةًالبًارتكافيكوفًعبرةًلوًبعدـً

ً.2اتياومقتضي

تًالعقوباالنوعًمفًاًىذًالتيًيطبؽًعمييائـًالجًرالتقميؿًمفًايةًًوالوقاًديبيةألتالعقوبةًاًوالغايةًمفًفرض

ًًراًو ًتكوف ًبحيث ًلألالردع ًالاًصاشخدعة ًاخريف ًفي ًيفكروف ًقد ًىذارتكإلذيف ًمثؿ ًب ًمفًا النوع

ًأوةًتعمؿًفيًمؤسستوًأمًراءًعمىًاعتدالاـًبالذيًقالعمؿًاحبًاصًأولعمؿًافًزميؿًافًلذاً.3ئـالجًرا

فًيعمـًأفًفرضًعقوبةًتأديبيةًعمىًالجانيً،ًبحيثًييدؼًالقضاءًمديبيةألتالعقوبةًاقبتوًبالديوًيتـًمع

ًممةًلديوالعابحؽًًأولعمؿًابحؽًزميمتوًفيًًارتكبيالتيًالجريمةًائوًبقيًزمالابًأومميفًلديوًالعاجميعً

ًدعةًلمشخصًوتكوفًعبرةًلغيره.احتىًتكوفًًر

                                                           
 مفًقانوفًاإلجراءاتًالجزائيةًالجزائري.4ًالفقرة6ًًانظرًنصًالمادةًً-1ً
 .2ًًً54،ًص2015ابراىيـ،ًاسماعيؿًاحفيظة،ًأحكاـًالعقوبةًالتأديبيةًفيًالوظيفةًالعامة،ًجامعةًالزاوية،ًكميةًالقانوف،ًً-2
 .255ؽ،ًصبتأديبيةًفيًالوظيفةًالعامة،ًمرجعًسااًابراىيـ،ًاسماعيؿًاحفيظة،ًأحكاـًالعقوبةًالً-3
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ًوتعدا ًألتالعقوبة ًمف ًتطبيقياتًالعقوباديبية ًيتـ ًقد ًابيدؼًحمًالتي ًًالمرأة،ية ًتخصصًًانيأرغـ لـ

لىمفًًوًاسفرىًأثناءًأوًاءًعممياثنأًالتيًقدًتتعرضًلياتًاءاعتدالامفًًايتيالحم ا،ًلذلؾًفًعمميامكًا 

ً.قوباتًوىيًالعقوباتًالتكميميةً)المطمبًالثاني(خرًمفًالعآالبدًمفًالتعرؼًعمىًنوعً

 

 التكميمية: العقوبات المطمب الثاني:

ًتتبعًألنياً؛لتبعيةاًلعقوبةاًمعًتتفؽًفييًضي،القاًابيًمرأيًفأًشرطًعميوًلمحكـوابًتمحؽًلتياًىي

ًفيًحةاصًرًاعمييًنصًاذإًالاًعميوًلمحكوـاًتمحؽًالًانيأًفيًاعنيًتختمؼًولكفً،اًًيضاًصميةأًعقوبة

ً.1ايالمًزاًوًلحقوؽاًبعضًمفًفالحرماكًومتنوعةًكثيرةًلتكميميةاًتالعقوباًوً،لحكـا

ًفيًتتمثؿًايوجعمًالتكميميةًالعقوباتًإلى2116ًًلسنة6ًًرقـًئريالجًزاًتالعقوباًنوفاقًراشأًكما

عًومنًرشحلتاًوًبانتخالاًكحؽً"ئميةالعاًوًلمدنيةاًوًلوطنيةاًلحقوؽاًرسةاممًمفًفالحرماًنوني،القاًلحجرا

ًأوًاذاستأًابوصفيًلمتعميـًمؤسسةًفيًلخدمةاًأوًمدرسةًرةادإًوفيًلتدريساًومفًح،سالًيأًحمؿ

ًخمسًزاًوتتجًالًلمدةًوالحكـًعميوًقميمياًؽانطًفيًيقيـًفأبًعميوًلمحكوـاًوألزمتً،"اقبامًرًأوًاًًمدرس

ً.عميوًلمحكوـاًعفًجارًفإلاًوأًصميةالاًلعقوبةاًءانقضاًيوـًمفًمةاقالاًتحديدًتنفيذًأيبدًبحيثًت،اسنًو

ًوحتىًمعيفًطانشًأوًمينةًرسةاممًمفًلمنعا2116ًًلسنة6ًًقـًرًزائريالجًالعقوباتًقانوفًونّصً

ًلمستخدميفاًمفًكبيرًعددًتحتويًةأمنشًؽغالإًثرأًمدىًحوؿًؤؿالمتسًايقودنًاوىذًتالمؤسساًؽغالا

ًيقـوًكأفً،2مميفالعاًحدأًعمىًتقعًلجريمةاًكعقوبةًلكبيرةاًتآلمنشاًصةاوخًلوطنياًداقتصالاًعمى

ًىذاًوفيًالمؤسسةًإغالؽًيتـًقدًلذلؾًونتيجةًبالعمؿًلوًزميمةًعمىًاالعتداءًأوًبالتحرشًالعامميفًأحد

ً.عادؿًغيرًوىذاًالمؤسسةًىذهًمفًيوميـًقوتًيكسبوفًالذيفًالعامميفًمفًكبيرًلعددًضرراًً

                                                           
 .repository.uobabylon.edu.iq/2010_2011/6_3965_890.pdf(102(ًونشرًالحكـً)ـ/101والمصادرةً)ـ/٦٩ًالمادةً-1
 انظرًنصًالمادةًالتاسعةًمفًقانوفًالعقوباتًالجزائري.ً-2ً
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ًلجريمةاًمرتكبًلعمؿاًحباصًفاكًاذإًصةاخًتواذًنيالجاًعمىًلعقوبةاًيشددًفاًعلمشرًّابًلىأًوًفاك

1ًلمستخدميفاًقياببًلضرراًؽالحاًوعدـًتمالالمعًيةاوحمًاردعًيشكؿًابم ،ً ًحدد ًفقد نوفًالقالذلؾ

ًني(.الثالفرعًازيةً)اتًجًواؿ(،ًوعقوبًوألالفرعًاتًوجوبيةً)اتًبعقوبالعقوبا
 

 .وجوبية عقوبات: الول الفرع

لنطؽًافرتًشروطًاحةًمتىًتًواصًرًالنطؽًبياضيًبالقاتؽًايقعًعمىًعًـالتًزابالعقوباتًالوجوبيةًعمؽًتت

ًويترتبًعمىًابي ًمعيببيذًؿخالإلا، ًذلؾًاليفًااللتزاميفًحكـ ًورغـ ،ًً ًاتوقعًىذه تـًًاذإًالإلعقوبة

دًاستنفلـًيتـًذلؾًالًاذإلنطؽًبو،ًفاؿًًوًوألالحكـًالطعف،ًبتصحيحًالعيبًمفًقبؿًمحكمةًاًارؾًىذاتد

ًالإتوقعًًالًانيأل؛لوجوبيةالتكميميةًالعقوبةًاتوقعًدوفًًالمحكوـًبياصميةًألالعقوبةًاًفإلطعف،ًفاطرؽً

ً.2ئياعمىًحكـًقضًًاًءابن

سبًالمنابًالعقاعًايقإكـًبيدؼًالمحاًالييأًإلتيًتمجالتكميميةًاتًالعقوبالوجوبيةًمفًاتًالعقوباتعتبرًًو

ً ًعمىًامعًحجـ ًً،نيالجالجريمة ًافحدد ًفييالمدة ًًوالجاحبسًًالتيًيجوز ًاستخداني، لعزؿًاسموبًأـ

ؾًات،ًوىناؿًعمىًستًسنًواحًوألالمدةًفيًكؿًافًتزيدًأيجوزًًفالالوجوبي،ًبًابًتكميميًلمعقاكعق

لنصًعمػىًاعًبضرورةًلمشرًّاًالييإرًاشألموظؼًبعقوبةًجنحةًفيًبعضًجنحًالحكـًعمىًاعزؿًعنػدً

ً.3نةادإلادرًعميوًبالصالحكـًالموظؼًفيًاعػزؿً

                                                           
 .15،ًص2014الوظيفةًالعامة،ًجامعةًاألزىر،ًغزة،ًأبوًعودة،ًأحمدًفتحيًإبراىيـ،ًأثرًالحكـًالجزائيًعمىًً-1ً
ًالسياسية،ًالجزائر،ًً-2  .181،ًص2013بفًيونس،ًفريدة،ًتنفيذًاألحكاـًالجنائية،ًجامعةًخضيرًبسكرة،ًكميةًالحقوؽًوالعمـو
ًالعزؿًمفًالوظيفة.(ًعمىًأنوًإذاًوقعتًالجريمةًمفًموظؼًعاـًيعاقبًبالسجفًمدةًالًتقؿًعفًسبعًسنواتًوب291ًتنصًالمادةً)ً-3ً

عًالفمسطينيًعمىًالعزؿًكعقوبػةًتكميميػةًجوازية،ًبؿًاقتصرًعمىًالعقوباتًالوجوبيةًسواءًفيًالجناياتًأوًالجنحًدوفًوبالتاليًلـًينصًالمشرًّ
ًالعزؿًكماًفعؿًالمشرعًالمصري.ًحيثًنجدًأفًىذاًاألخيرًنصًفيًالمادةً) عقوباتً(ًمفًقػانوفًال27اإلشارةًإلىًمدةًمحددةًليذا

المصريًعمىًالعزؿًكعقوبةًتكميميةًفيًالجناياتًوالعزؿًفيًىذهًالحالةًوجوبي،ًوىػذاًالنوعًمفًالعزؿًىوًعزؿًمؤقتًالًتنقصًمدتوً
ًبياًعمىًالموظؼ.  عفًسنةًأوًعفًضعؼًمدةًالحبسًالمحكـو
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تزيدًعمىًستًًتقؿًمدتوًعفًسنةًوالًنػوًعػزؿًمؤقتًالاًأعقوبةًتكميميةًوجوبيةًكمًايضاًأىنلعزؿًافً

ًتكميميةتاسنًو ًكعقوبة ًعمىًالعزؿ ًونصًأيضا ًجًو، ًولكنو ًازيًلمقا، ًعمىًاضيًعند لموظؼًالحكـ

ً.1خرىأبعقوبةًجنحة،ًفيًجنحًمعينةً

نوًغيرًمطبؽًاًأوبمالعزؿًنيائيا،ًًطينيًلـًيقررًعقوبةلفمساتًالعقوبانوفًافًقأًإلىنخمصًمفًذلؾً

دةًالماًالذيًنصتًعمييائيًالعاـًتعتمدًعمىًأثرًالحكـًالجزاًلموظؼادرةًضدًالصاـًاحكألاغمبًأفًإف

ً.2لمدنيةالخدمةًانوفًا(ًمفًق6/96ً)ً

فًأجنحةًًأويةًاحكـًبعقوبةًلجنًاذإضيًايجيزًلمق1936ًلسنة74ًًالفمسطينيًرقـًًتالعقوبانوفًافق

لتيًالمضبوطةًاتًالآلاسمحةًًوألالجريمةًكذلؾًالتيًتحصمتًمفًالمضبوطةًاءًاشيألادرةًايحكـًبمص

ً.3درةًعقوبةًوجوبيةالمصاعتبرتًالذلؾًًافًتستعمؿًفيياًأيأنلتيًمفًشاًأوستعممتًا

ًماؿًبمصاحًوألالحكـًفيًجميعًالتيًتوجبًالوجوبيةًىيًاتًالعقوباف لوسيطًاًأوشيًالًرايدفعوًًادرة

فًأكعقوبةًبًالحكـًبياؿًادرةًحالمصاعًلمشرًّانصيب،ًوقدًقيدًالياًوًارلقمابًالعأوًأة،ًلرشًواعمىًسبيؿً

ًفإتمسًبحقوؽًًال ًاكًاذالغير، ًفيًمًواف ًبالمحكوـ ًبالمصاجيتو ًقد ًالماًاعًىذادرة ًالمصاؿ ًإلىدر

ًلنية.احسفًبلمقررًلمغيرًالممكيةًاؿًيؤوؿًلمدولةًمحممةًبحؽًالماًافًىذإلغير،ًفاشخصًمفً

ية،ًعقوبةًوجوبيةًاحكـًعميوًعفًجريمةًمفًنوعًجنًامًاذإلوظيفة،ًاـًبالعالموظؼًاقةًءًعالانيإيعتبرً

درًالصائيًالجًزاثرًلمحكـًىوًعبارةًعفًأمةًالعالوظيفةًالعزؿًمفًافً،لحكـافيًًالنصًعمييايجبً

ًية.افًعفًجريمةًمفًنوعًجنالمدالموظؼًابحؽً

ًاذإلزمفًابمدةًمعينةًمفًًارىاثآتتحدًًوالً،لحكـافيًًامييعيًلمنصًعادًالً،كعقوبةًتبعيةًيعتبرًرةاوتً

ًارتكبيالتيًالجريمةًاًءًعمىًنوعًاوبنً،فاحيألاءًفيًبعضًالقضأًايمج،ًبحيث1ًسيةانتًجريمةًسياك

                                                           
 مكرر.31ًوالمادة118ًًانظرًنصًالمادةًًً-1ً
 .19،ًص2014حكـًالجزائيًعمىًالوظيفةًالعامة،ًجامعةًاألزىر،ًغزة،ًأبوًعودة،ًأحمدًفتحيًإبراىيـ،ًأثرًالً-2ً
 .161العبيدي،ًنبيؿ،ًأسسًالسياسةًالعقابيةًفيًالسجوفًومدىًالتزاـًالدولةًبالمواثيؽًالدولية،ًمرجعًسابؽ،ًصً-3
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ًالمكافةًتعمؿًمعوًفيًأمًرايةًبحؽًاجنارتكبًالموظؼًًالوجوبيةًبحقوًفإذاتًالعقوباـًاستخدانيًبالجا

لعمؿ،ًفيتـًعزلوًابًاصحأوًأءًوثبتًذلؾًعميو،ًاعتدالاؿًاشكأيًشكؿًمفًأبًاءًعميياعتدالاكًنفسو

ًًامإ ًمحددة ًلبًأوبمدة ًغيرًمعمومةًحتىًيكوفًعبرة ًفيًقيًزمالامدة ًًرائو دعةًالعمؿًفتكوفًعقوبة

ً.الوقتًنفسوومحذرةًفيً

ً

 .جوازية عقوبات: الثاني الفرع

لظروؼًًايتمتعًبوًمفًسمطةًتقديريةًووفقًالمًاًًضيًوفقازيًلمقاجًوًفيًالعقوباتًالجوازيةًلنطؽيعتبرًا

غيرًمعيب،ًًاًًفًحكموًيكوفًصحيحإفًاينطؽًبيًإنوًحيفلمعروضةًعميو،ًومفًثـًفاقعيةًالًوالةًالحا

ً.2لةالحاجبةًفيًىذهًاتكوفًًوًفإنياًانطؽًبيًاذاًإمأ

ً ًكما ًالجًواتًالعقوباتعتبر ًإزية ًانًوأحدى ًًواًتالعقوباع ًالتكميمية، ًتقوـ ًقد ًبلمالتي ،ًامياستخدإحكمة

لوًاًوزتوًوتداحًحيايبًاءًمماشياًأفًمحمياكًاذإة،ًفيئادرةًكعقوبةًجنالمصازيةًفيًالجًوالعقوبةًاوتستخدـً

ًتكوف3ًصؿألابحسبً ًفيالمصا، ًًدرة ًًوالحاىذه ًتكميمية ًعقوبة ًتكوفًجًوالة 4ًزيةالتيًقد ًاوفيًىذ،

ًحًادرةًتقعًعمىًشيءًتبالمصاوىذهًًصمية،ألالعقوبةًادرةًعقوبةًتكميميةًتتبعًالمصارًتكوفًاطإلا

                                                                                                                                                                                
ميميةًمقارنةًمعززةًبالتطبيقاتًوالقراراتًحسيف،ًحسفًمصطفى،ًالحكـًالجزائيًوأثرهًفيًسيرًالدعوىًاإلداريةًوالرابطةًالوظيفية،ًدراسةًتحً-1

 .261،ًص2018،ًًالمركزًالعربيًلمنشرًوالتوزيع،1ًالقضائية،ًط
 .181بفًيونس،ًفريدة،ًتنفيذًاألحكاـًالجنائية،ًمرجعًسابؽ،ًصً-2
،1ًفيًالقانوفًالجنائيًالدولي،ًطًدراسةًمعمقةً–العبيدي،ًنبيؿ،ًأسسًالسياسةًالعقابيةًفيًالسجوفًومدىًالتزاـًالدوؿًبالمواثيؽًالدوليةًً-3ً

 .120،ًص2015المركزًالقوميًلإلصداراتًالقانونية،ً
 مفًقانوفًالعقوبات.30/1ًانظرًنصًالمادةًً-4ً
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ًفإليًفالتالجريمةًوبادرتو،ًوىيًتقتصرًعمىًمرتكبيًالجريمةًتتـًمصازتو،ًولكفًبسببًصمتوًباحي

ً.1درةالمصاعدـًوقوعًًإلىءةًيؤديًالبًرالحكـًبا

ًاتًالعقوباومفًضمفً ًيتـ ئدةًاتًمنفعةًوفالمجتمعيًكونوًذالعمؿًانيًالجالردعًًامياستخدالتيًقد

ئيةًالجًزاتًاءاجًرإلانوفًاتًلـًيتـًتشريعوًفيًقالعقوبالنوعًمفًاًافًىذأبًاًً،ًعمم2نيًنفسواءًولمجاضلمق

ً ًالعائبًالناًاوعرفيالفمسطيني، ًالمساـ ًبًرأعد ًاحمد ًالًزإ"ًانيأؾ: ًباـ ًبالقيالمحكوـًعميو ؿًمعينةًاعمأـ

ً.3"اًًنوناقًالمنصوصًعمييالحدودًالمحكمة،ًفيًاًالتيًتقرىالمدةًاؿًبؿًخالالمجتمعًبدوفًمقالخدمةً

فًمرتكبًالسجفًوحرمانوًبديؿًعفًأـ،ًالعالحًالصالمجتمعيًفيًابقةًلمعمؿًالساتًالتعريفايتضحًمفً

ئوًاءًقضاثنأبؿًادةًمنوًفيًتقديـًخدمةًدوفًمقاستفالانيةًانسإلانونيةًمفًحقوقوًالقالفةًالمخأوالجريمةًا

ًأوتًعمميةًابًخبًراكتساؿًنيًمفًخالالجاؾًيستفيدًء،ًوبذلالقضامفًقبؿًًارىاقًرإلتيًتـًافترةًحكموً

ًنيًلو.الجاًالتيًيقدمياتوًالمجتمعًمفًخدماءًفترةًحكموًويستفيدًانقضابعدًًاعمميةًينتفعًمني

                                                           
مفًتطبيقاتًىذاًالنوعًأنوًيجوزًلمأمورًالمركزًأوًمفًينوبًعنوًفحصًكافةًاألشياءًالتيًيتـًإدخالياًإلىًالمركزًأوًإخراجياًمنو،ًولوًً-1ً

ؼًأوًيستوقؼًكؿًشخصًأوًنزيؿًيشتبوًبأنوًيدخؿًأوًيخرجًأوًيحوزًأيةًمادةًممنوعةًإلىًالمركزًولوًأوًيوعزًبتفتيشوًأفًيوق
قانونا،ًفإذاًوجدتًالمادةًفموًضبطياًوتقديـًالشخصًالذيًضبطتًمعوًًلمجياتًالمختصة،ًفيذهًالمادةًأجازتًالمصادرةًليسًألفً

ًداخؿًمراكزًالتوقيؼًوالسجوفًبناءًعمىًمصمحةًالسجناء،ًًصالًًأًالمادةًمحؿًالمصادرةًممنوعةًالتداوؿ ولكفًبسببًمنعًإدخاليا
وحفاظاًعمىًحياتو،ًومنياًحظرًإدخاؿًالحباؿًخوفاًمفًالشنؽ،ًفحيازةًالحبؿًفيًحدًذاتوًليستًجريمة،ًولكفًًداخؿًالسجفًقدًتعدً

ًمحمًو ًحمزة ًلبدة، ًأبو ًانظر ًالمصادر، ًمع ًالقانوف ًيعاقبًعمييا ًدراسةًجريمة ًالفمسطيني، ًالجزائي ًالتشريع ًفي ًالمصادرة ًعطا، د
 .38،ًص2015تحميمية،ًجامعةًاألزىر،ًغزة،ً

ًلفً-2ً ًالمحكمةًبعدًالنطؽًبالحكـًعمىًالسجيفًباستبداؿًالسجفًلقضاءًفترةًالعقوبةً"بخدمةًيقدمياًمرتكبًالمخالفةًالقانونيةًأوًالجـر ئةًتقـو
ريًأوًااللتحاؽًبمرفؽًتعميميًيستفيدًمنوًالسجيفًبيدؼًإصالحوًوحمايتوًمفًاألذىًوتقديـًمعينةًمفًفئاتًالمجتمعًأوًلموقعًخي

ً ًبتاريخ ًنشرت ًلمحرية، ًالسالبة ًوالعقوبات ًالسجوف ًبدائؿ ًحوؿ ًبحثًقانوني ًبدوي، ًمتولي ًحياة ًانظر ًلمجتمعو. مارس21ًًخدمة
 .ً/http://www.mohamah.net.ًتحتًتصنيؼًأبحاثًقانونية،ًالرابط:2015ًً

ًنشرتًبتاريخًً-3 ًالعربي، ًوالواقع ًالمعاصرة ًالعقابية ًاعتباراتًالسياسة ًبيف ...ً ًالعامة ًلممصمحة ًالعمؿ ًعقوبة ًبراؾ، ،23/1/2015ًأحمد
 ./http://www.ahmadbarak.comالرابط:ً

http://www.mohamah.net/
http://www.ahmadbarak.com/
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ًبريارًاعتبالرغـًمفًاعمىً ًادإحتىًتثبتًًئالمتيـ ًتعمؿًعمىًالمحالعديدًمفًافًًأالإنتو زًاحتجاكـ

ًمفًكاتيًموعدًمحأنونيةًحتىًيالقالفةًالمخابوًارتكاتيـًمنذًلما فةًحقوقوًاكمتو،ًوبذلؾًيكوفًقدًحـر

لسجفًاءًفترةًعقوبتوًفيًالحبسًوقضانوفًبالفيفًلمقالمخاقبةًالدوؿًفيًمعانيةًحيثًتتبعًمعظـًانسإلا

ً.1توًلممجتمعايقدـًخدمًأوفًيستفيدًألمتيـًفترةًعقوبتوًدوفًابحيثًيقضيً

ًأ ًاوبما ًف ًالصالعقوبة ًبحؽ ًفالجادرة ًدوف ًوالاني ًًئدة ًاتحقؽ 2ًلمطموباليدؼ ًدعت ًمفًالحا؛ جة

ًاصحأ ًلعالاب ًوذوي ًاختصالاقة ًًوالقضاصًمف ًبالمحاء ًبداكـ ًعف ًالبحث ًمف ًلمتخفيؼ دًاعدأئؿ

ًًوالسجنا ًباء ً"استمًرالالقدرة ًعمى ًاحتًرار ًًوالمعاـ ًالقًوايير ًلمعاعد ًالنموذجية ًفزيالسجناممة ًعددًاء" دة

رًعقوبةًبديمةًعفًابتكالوحيدًىوًالحؿًافًافكً،ييرالمعاـًىذهًاحتًراتدنيًمستوىًًإلىءًتؤديًاجنلسا

ـًالعالحًالمجتمعيًلمصالعمؿًايعتبرً،ًًو3الوقتًنفسولسجيفًفيًالمجتمعًًوائدةًعمىًالفالسجفًتعودًبا

جنبيةًبيدؼًألالدوؿًالعربيةًوجميعًالدوؿًاكـًفيًبعضًالمحاًالتيًتطبقياليبًاسألاكثرًأعقوبةًمفً

ـًالعالحًالمجتمعيًلمصالعمؿًافًاكًفيًالقدـنوًألرغـًالمجتمع،ًعمىًاةًفيًالجناجًادماً ىيؿًًوأدةًتاعإ"

ًب.العقاكعقوبةًيحمؿًميزةً

ًنالاوبن ًذلؾ ًعمى ًًء ًبعضًأحظ ًاحكألاف ًالصاـ ًمف ًالتشريعادرة ًالقات ًتختصًبانونية ـًاحكألالتي

ًبشالعقا ًأبية ًالجاف ً"عقوبة ًتكوف ًًلسجفاني ًاشغألامع ًالشاؿ ًاقة ًً،4لمؤقتة"أوالمؤبدة بًاسبألاومف

                                                           
ًباستغالؿًىذهًالطاقاتًوتسخيرىاًلخدمةًالمجتمعًلممحافظةًعمىًإبقائيـًعناصرًفعالةًرغـًارتكابوًمخالفةًقانونية،ًبإمكافًالقضاءًأ1 فًيقـو

وبالتاليًيقضيًالمتيـًفترةًعقوبتوًوىوًيعمؿًويكسبًرزقوًوالًينقطعًعفًالعالـًالخارجي،ًويحصؿًعمىًكافةًحقوقوًاإلنسانية.ًمعً
 رتكبياًودرجةًخطورتيا.إةًالقانونيةًالتيًاألخذًبعيفًاالعتبارًالمخالف

ًنشرتًبتاريخًً-2 ًالعربي، ًوالواقع ًالمعاصرة ًالعقابية ًاعتباراتًالسياسة ًبيف ...ً ًالعامة ًلممصمحة ًالعمؿ ًعقوبة ًبراؾ، ،23/1/2015ًأحمد
 ./http://www.ahmadbarak.comالرابط:ً

ًالدولً-3 ًالمنظمة ًبدائؿًالتدابيرًاالحتجازية ًلإلصالحًالجنائي، ًاليمف،ًً–ية ًالمغرب، ًالجزائر، ً"األردف، ًلعددًمفًالدوؿًالعربية دراسةًحالة
 .11،ًص2014تونس،ًمصر"،ً

ًنشرتًبتاريخًً-4 ًالعربي، ًوالواقع ًالمعاصرة ًالعقابية ًاعتباراتًالسياسة ًبيف ...ً ًالعامة ًلممصمحة ًالعمؿ ًعقوبة ًبراؾ، ،23/1/2015ًأحمد
 ./http://www.ahmadbarak.comالرابط:ً
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ًبالقاتًالتشريعالتيًدفعتًاتًالمبرًراًو ًايجإنونية ًبديؿًعفًعقوبة ًاعتبالسجف،اد لحبسًمفًارًعقوبة

لحقوؽًالشخصيةًمفًبيفًالحريةًالشخصية"ًحيثًتعتبرًانيًالجا"سمبًحريةًًإلىلتيًتؤديًابًاسبألا

 ."اًًووطنيًاًًدوليًالمعترؼًبيا

نيًخبرةًعمميةًالجاـ،ًيكسبًالعالحًالمجتمعيًلمصالعمؿًاىو1ًًعدًطوكيوادًقًوانصتًعميوًمًوًامًاىذ

،2ًدافًرألاءًىيؿًلمثؿًىؤالأدةًتاعإكزًاؿًمًرلتعميـًمفًخالاًأولعمؿًاؿًفرضًعميوًعمميةًمفًخالًأو

ئـًابًجًرارتكامنيـًيتوقعًًلذيفًالاةًالجناسبةًلعددًمفًالسجفًقدًتكوفًمنالبديؿًعفًعقوبةًافًوذلؾًأل

ً،كؿًنفسيةانوفًمفًمشالذيفًيعاةًالجنانبًفئةًاجًإلىدرةًبحقيـ،ًالصالحكـًاءًفترةًاجديدةًبعدًقض

ـًالقيالحكومةًالوًويسيؿًعمىًًاًًسبالسجفًمنانيًفترةًحكموًفيًالجاءًاتًلفًيكوفًقضالالحاففيًىذهً

ً.3"اًًفًمعآيًلعيشًفيًظؿًظروؼًطبيعيةًفانيًوتسمحًلوًًبالجاقبةًسموؾًا"بمًر

لبديمةًاتًالعقوبالنوعًمفًاًافًىذأًاونفذتيًامتًبتبنييالتيًقالفكرةًولمدوؿًالمتتبعًلتطورًىذهًيالحظًا

ًالعمؿًبيالمختصةًولكفًلـًيتـًاتًالجياـًامألفمسطينيًقدًتكوفًمطروحةًاءًالقضاًغيرًمطبقةًمف

ًًواحتىًًالبدءًبتنفيذىاًو ًًاذالمًالذيًيطرحًنفسوًىناؿًالسًؤالمحظة، ًتطبيؽًفكرة ًيتـ لحًالعمؿًلمصالـ

ًءًفترةًحكميـ.اـًكعقوبةًبديمةًلممحكوميفًلقضالعا

                                                           

(ًأفًاليدؼًالرئيسيً"لقواعدًطوكيو"ًىوًتأميفًمجموعةًمفًالمبادئًاألساسيةًلتعزيزًاستخداـًالعمؿًالمجتمعيًكبديؿًعف1ً-1)ًالمادةً-1ً
(ًلتؤكدًعمىًضرورةً"مراعاةًحقوؽًاإلنسافًعندما1ًً-5ؿًالسجف.ًالمادةً)العقوبةًلمجاني،ًوضماناتًدنياًلألشخاصًالخاضعيفًلبدائ

تتبنىًالتدابيرًغيرًاالحتجازية"ًكعقوبةًبديمةًعفًالسجف،ًباإلضافةًإلىًضرورةًاألخذًبعيفًاالعتبارًاحتياجاتً"إعادةًتأىيؿًالجاني"ً
يتناسبًواحتياجاتًالجانيًوقدرةًىذاًالبديؿًعمىًمنعوًً"جعمو1ًًومتطمباتًالعدالةًاالجتماعية،ًحيثًأفًاليدؼًمفًالعمؿًالمجتمعي

(ًمفًقواعدًطوكيو"ًيجبًاألخذًبعيفًاالعتبارًاألوضاعً"السياسيةًواالقتصاديةًواالجتماعية1ً-3مفًتكرارًارتكابوًلمجريمةًالمادةً)
تحديدً"ىدؼًنظاـًالعدالةًالجنائيةًعندًوالثقافية"ًفيًالدوؿًالتيًتتبنيًالعمؿًالمجتمعيًلممصمحةًالعامةًكعقوبةًفيًالمقابؿًضرورةً

 (ًمفً"قواعدًطوكيو"ًً"المجتمعًالمدنيًبالمشاركةًفيًنظاـًالعدالةًالجنائية.1ً-2العمؿًبالتدابيرًغيرًاالحتجازية".ًشجعتًالمادةً)ً
 .12صً–11ًالمنظمةًالدوليةًلإلصالحًالجنائي،ًمرجعًسابؽ،ًصً-2
 .13مصدرًالسابؽ،ًصالمنظمةًالدوليةًلإلصالحًالجنائي،ًالً-3
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ًًوالفمسطينيًليذهًالمدنيًالمجتمعًاعدـًتقبؿًًإلىلسببًفيًذلؾًافًيعودًألممكفًامفًًو رهًاعتبالفكرة

تيـ،ًاعمىًحيًاًًلتسميةًيشكؿًخطًرالنظرًعفًاًصرؼنونيةًبالقالفةًالمخاًأولجنحةًأوالجريمةًامرتكبً

ًلمحكمة.اًالحبسًلفترةًمعينةًتقرىالحكـًعميوًباؿًقبتوًمفًخالاويجبًمع
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  خالصة الفصل:

تًاءاجًرإبًوضمانياًالمساواةأفًتتحقؽًلعمؿ،ًبؿًينبغيًاًأوًالمساواةفيًًالمرأةحؽًًفًََمًعًْفًيًُأيكفيًًال

ًايةًمفًالحما ًلمًوالحالسمطة ًالذكوريًومكالمجتمعًاتًاًزاًوجيةًتجاكمة، بحكـًًاكتسبياتيًلاًلرجؿانة

ًت.ادالعاعيًًواجتمالالموروثًا

ً.اعًعنيايكفيًلمدفًاةًمألجًرافًتمتمؾًمفًألمكتسبةًًواًوًلطبيعيةاًابحقوقيًالمرأةًفًتقتنعأبدًمفًكذلؾًالً

لمتمظيرًبمجموعةًالقمعًاؿًًوستغالالاجيةًًوانتإلالعمميةًافيًًاركتياومحدوديةًمشًالمرأةفًتيميشًدورًإ

يتولدًعنوًمفًًالطبقيًوماـًانقسالالعمؿًًوابعمميةًتقسيـًًًاًساسألعمؿ،ًمرتبطًاًأوًسرةالاتًفيًارسالمما

ًوسمطويةستغالا ًوطبقية، ًلعالفاً،ؿ، ًبيف ًًواقة ًالنسالمشغميف ًسيمالالعاء ًفي ًات ًيبرز تًاكانتيالاؽ

ًأًوًو ًستغالالاجو ًوفجوة ًاؿ ًاجتمالالحقوؽ ًفي ًًوازًاجإلاعية ًألات ًلجور ًلتاطبيعة ًألعمؿ لةًالعداميف

ً.لمساواةاًو

ئيًالجنالعمؿًارًايتـًتكًرًدعةًوعبرةًلغيرىـًحتىًالافًتكوفًًرأتًيجبًالعقوبافًإفً،خرآنبًاومفًج

ً؛نيادعةًلمجالمجتمعيًلفًتكوفًًرالعمؿًائمةًعمىًالقالتكميميةًاتًالعقوبافًأويرىًالباحثًًالمرأة،ضدً

ًبأل ًسوؼًيمتـز ًبالقيانو ًالمياـ ًاـ ًإلموكمة ًقبؿ ًمف ًالقضاليو ًًبديالًًء ًاعف ًوبعد ًمدةًانقضإلحبس، ء

مفًًاكثرًردعألحبسًاتًلذلؾًقدًتكوفًعقوبةًاخريأءًاخرىًبحؽًنسأئـًايعودًليرتكبًجًرًقدمحكوميتوً

ً.اىميتيأنيًعمىًالمجتمعيًكعقوبةًلمجالعمؿًا

ً

ً

ً

ً

ً
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ً

ً

ً

 الثاني الفصل
 المرأة العاممةالقواعد اإلجرائية في حماية  محدودية

ً

تًاقلضرورةًوجودًعالاعيًيقتضيًبالجمالعيشًاًاعة،ًوىذاعيشًفيًجمفًيانسإلافًأشؾًفيوًًالًام

ًني.انسإلالفردًبمحيطوًاتربطً

ًاولضمً ًىذه ًسير ًاقلعالاف ًفي ًالا اىياتجإت ًلصحيح، ًىذه ًوتنظيـ ًضبط ًمف ًبقًواقلعالابد عدًات

ينشئًًاـًبياًزلتالابطًوعدـًالضًوالفةًىذهًا.ًفمخادًبيافًرألاـًالتًزاؿًمفًخالًابدًمفًتفعيميالًامعينة،ًكم

ًعد.القًواـًاحتًراموًبالتًزالؼًبوًمرتكبوًالذيًيخالفعؿًالمسؤوليةًىوًالمسؤولية،ًوبذلؾًيكوفًمصدرًا

ًيتًو ًلمشرًّاًفاولـ ًبتحديد ًالقًواع ًحماجًرالاعد ًفي ًائية ًعمؿ ًخالًالمرأةية ًمف ًاؿ لمبحثًا)لمسؤولية

 .ني(الثالمبحثًا)ًحقةلمالاًوًؿ(،ًوألا
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 ة فاعمية قواعد المسؤوليةمحدودي: الول المبحث
ً

ً ًاُعّرَفت ًعمى ًالتًزا"ًانيألمسؤولية ًبتحمؿ ًالنتاـ ًالقائج ًتًوانونية ًعمى ًالمترتبة ًاركأفر لجريمةًاف

ًعدالمقًوًاًًوفق،ًًو1لجريمة"المسؤوؿًعفًانوفًبالقالذيًينزلوًازيًاحتًرالالتدبيرًاًأولعقوبةًاىوًًاوموضوعي

ًالاًتوقعًالًلجريمةاًعقوبةًفأًيأًشخصية،ًئيةالجًزاًلمسؤوليةاًفإفًت،العقوباًنوفاقًفيًمةالعا

ةًيتحمؿًتبعًاّنيأـًتعرؼًبالعاًاىائيةًفيًمعنالجًزالمسئوليةًانتًاكًاذإًافييًاًًشريكًفاكًمفًأوًابمرتكبيي

ًنوني.امةًبنصًقؿًمجرًّافعأـًبالقيا

ًعموماضًاغًرأًفا ًًوً ًوحماشخألالعدؿًبيفًاؽًاحقإتخرجًعفًًالًاًًلعقوبة عة،ًالجمالحًايةًمصاص،

بميةًالقادًًواستعدالافًلديوًاكًاذإلفردًاحًصالاً خرى،ًوتيذيبًًوًاًأناحيألمخطرًًاًًودرءًًاًناحيألمضررًًاجبًر

ًبتطبيؽً ًلّندـًويرتدعًغيرهابًاًًحّتىًيشعرًشخصيًفعالًًًعميوًلعقوبةالذلؾ،ًوزجره ًفألجميعًاويدرؾً،

ًالقًوا ًلياّلتيًتحميًاعد ًًواحرمتيًالمجتمع ًالقًواحؽًمفًيخرؽًتمؾًّلذيًيمالضررًاًفأ، كثرًمفًأعد

فعةًالدامؿًالعًواقيةًعمىًخالألادئًالمباتقوىًلديوًاليًلتًّالجريمة،ًوبامرتكبًًالييإّلتيًقدًيصؿًافعًالمنا

ًلمجريمة.

لعقؿًلمحكـًافعؿ،ًووسيمةًالعفًًًاًعامتناًأو،ًفعالًًًًأولّتصرؼ،ًقوالًًالتقييـًًاسياسًاًألعقؿًشرطايعتبرًًو

ً ًًواشيألاعمى ًىياصرفلتًّاء ًًوادًرإلاًت، ًاؾ ًوتوجيو ًارًإلّتمييز، ًيتعادة ًنحو ًعمى ًمعًالّشخص رض

ىيًًلمسؤوليةافً.2راختيالاعًوىوًلمشرًّالذيًوضعوًالجريمةًانونية،ًوينطبؽًعميوًنموذجًالقالّنصوصًا

لعمؿًاىيًمسؤوليةًربًًأوـًيقعًعميو،ًالتًزالوًبخالإلذيًيترتبًعمىًالضررًالمديفًبتعويضًاـًالتًزا

ًمؿ.العابًاصأيترتبًعميوًضررًًاموًمالتًزالعمؿًبتنفيذًاـًربًامؿًبسببًعدـًقيالعابتعويضً

                                                           
 .426،ًص2009،ًدارًالثقافةًلمنشرًوالتوزيع،2ًالسعيد،ًكامؿ،ًشرحًاألحكاـًالعامةًفيًقانوفًالعقوبات،ًطً-1
ًالقانونيةًواإلدارية،ًالجزائر،ًممسعود،ًبوصنوبرة،ًالحً-2  .14،ًص2008ايةًالجنائيةًلمعمؿ،ًجامعةًمنوريًقسنطينة،ًكميةًالحقوؽًوالعمـو
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تسببًيقوؿًقدًًأويًفعؿًألعمؿًىيًافًمسؤوليةًربًالعمؿًالفمسطينيًأًنوفاقأجمعًالفقوًاإلسالميًًو

ًمقترؼًىذايوجبًمًؤًامفيًوقوعًضررًلمغيرً ًماًاخذة ًنتيجة ًألاقًالفعؿًوتحميمو ًبوًمفًفعؿ؛ فًـ

ًبتعويضًىذًافًمسؤوؿًعفًمانسإلا ً.1لضرراًايسببوًلمغيرًبخطئوًمفًضررًويمـز

تفرضًفيًً،ًوالائيًمعبرًعنياءًجناجًزكوىيًفرضًعقوبةًً،بيةالىًعقًوألاً:لمسؤوليةافًمفًايوجدًنوع

ًايضًِطًفرًْافًمنألذيفًىـًمفًلحـًودـ،ًذلؾًاصًاشخألايًألطبيعييف،ًاصًاشخألاعمىًًالإصؿًألا

ً ً)الماعمىًمقتضىًنص2ًًدةاًرإلالوعيًًواىو ًق74/1دة ًمف ًا( ًًردنيألاتًالعقوبانوف لسنة16ًًرقـ

ً.3خرىألالحديثةًابيةًالعقاتًالتشريعاوغيرهًمف1960ًً

ًأودًالجماًأوفًالحيًواًإلىًالخطأفًينسبًأؿًامجًقؿ،ًفالالعافًانسإلاعفًًالالخطأًإيصدرًً:ًالالخطأ

ًًدةًالماعميوًاًنصتًقؿًكمالعافًانسإلامفًقبؿًًالصدرًإتًلمدنيةًالالمسؤوليةًافًإلمجنوف،ًبؿًاحتىً

ً.19764لسنة43ًًرقـًًردنيألالمدنيًانوفًالقامف256ً

ًاًامأ ًالعقالمسؤولية ًتفترض ًفيي ًوتقابية: ًبقدرىالخطيئة ًثبوتيًاس ًًاويستتبع ًفاتوقيع فًإلعقوبة،

ًا ًالجًزالمسؤولية ًتفترضًاحتًرالائية ًازية، ًفاجًرإلالخطورة ًامية، ًاًالًزياحتًرالالتدبير ًىو ءًالجًزالعقوبة

ًاوتقًا،لمعّيرًعنيائيًالجنا ًًواسًىذه ًابًؿلمتمثاًاثرىألمسؤولية ًالتدبيرًبقدر ًفكمماجًرإلالخطورة ًامية،

بدًمفًتوفرًال،ًونتيجةًلذلؾًكاف5ًقوىألمتدبيرًًاًًزيةًوتبعاحتًرالالمسؤوليةًانتًاجسـ،ًكألخطورةًانتًاك

                                                           
25ً،ًص2017،ًدارًالفكرًالجامعي،ًاالسكندرية،1ًأحمدًالتيامي،ًمسؤوليةًربًالعمؿًتجاهًالعامؿًعفًالجزاءاتًالمقنعة،ًطًعبدًالنبي،ً-1

 .27صً–
 .429السعيد،ًكامؿ،ًشرحًاألحكاـًالعامةًفيًقانوفًالعقوبات،ًمرجعًسابؽ،ًصً-2

رادةًفالًمجاؿًلفرضياًإالًعمىًاإلنساف،ًوتعميؿًذلؾ،ًينصًعمىًأنوًالًيحكـًعمىًأحدًبعقوبةًماًلـًيكفًقدًأقدـًعمىًالفعؿًً-3ً عفًوعيًوا 
 أفًمفًأىـًخصائصًالعقوبة.

ًفاعموًولوًغيرًمميزًبضمافًالضررًفالًمجاؿًإذف256ًًنصتًالمادةًً-4 مفًالقانوفًالمدنيًاألردنيًعمىً"أفًكؿًإضرارًبالغيرًيمتـز
 إلسنادًالخطأًأوًالخطيئةًإالًإلىًاإلنسافًالعاقؿ.

دنيًكماًفعؿًكؿًمفًالمبنانيًوالسوريًفيًالمسؤوليةًالجزائيةًولكفًلـًيجزًفرضًالجزأيفًالمعبريفًعفًالمسؤوليةًًرعًاألاعترؼًالمشرًًّلقدً-5
العقابيةًواالحترازيةًعمىًشخصًواحدًفيًالوقتًنفسوًخالفًاًلماًفعمتوًالتشريعاتًالجزائيةًاألخرىًكقانوفًالعقوباتًالسوريًوالمبنانيً

ًبنفسًالوقت،ًًوكذلؾًفعؿ233ًًانوفًالعقوباتًالسوريًفيًالمادةًرقـًحيثًأجازًق بفرضًالعقوبةًوالتدبيرًاالحترازيًعمىًالمعتوه
 .234القانوفًالمبنانيًفيًنصًالمادةً
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ًأ ًعمى ًلمتعرؼ ًامريف ًالجًزالمسؤولية ًوىي ًاسأئية ًاس ً)الجًزالمسؤولية ًائية ًونظًوألالمطمب ـًاؿ(،

ًني(.الثالمطمبًالمسؤوليةً)ا

ً

 .الجزائية المسؤولية أساس :الول المطمب
 

ًاًًفًفيًذلؾًضرًرافًكاً ليحفظًمصمحتوًحتىًًوًالمرأةهًالعمؿًتجائيةًلربًالجًزالمسؤوليةًاسًاسأينطمؽً

ًئيةًمف:الجًزالمسؤوليةًاسًاسأخرًوينبثؽًآلالمفردً

ًذىبًحًرم ًًراختيالاية ًًوألاىو ًأقدـ ًًوً،يدي"لتقمالذىبً"اًايضيطمؽًعميو فًيممؾًانسأفًاإلمضمونو

ًاعمألتقديرًفيًاحريةً ًامكإليًبالتاوبًةلمختمفالو ًمالسبؿًارًبيفًمختمؼًافًيختأنو ًالتيًتعرضًلو

،ًامميزًليًؿافعألًاًًفًيكوفًمدركأيتطمبًًاوىذ،ًاعمىًسموؾًسبيؿًبعينيًاًًفًيكوفًمجبًرأءًدوفًايش

ًةونتيجًايرتكبيفًالانوًأمكإره،ًحيثًباختيامحضًًإلىجعًافًذلؾًًرإفًةفًجريمانسإلارتكبًاًاذإلذلؾًف

ً.اًًرًامختةًلجريماًأًإلىـًقدًلجادامًادبياًأعنيًنوًيكوفًمسؤوالإلذلؾًف

ًوىذهًالًة"لخطيئة"ادبيألةًالمسؤولياعمىًًتعتمدًةئيالجنةًالمسؤوليافًإلمذىبًاًابًىذاصحأؿًالذلؾًقًً

ً ًوايًأرًاختيالاًافًىمافرًشرطاتًوًاذًإالإتقوـ فًانسإلاًدًَقًَفًفًَإليًفالتاوبً،لتمييزايًأؾًادًرإلالحرية

ًاًًثنيفًمعالافقدًًأوًاىوًعمىًعمؿًماكًرنتيجةًإرهًاختيالًهًُدًَْقًَفًًأولصغرهًًأوفيًعقموًًةىاعجّراءًًكوادًرإل

ً ًعنو ًايزيؿ ًضعؼًإفً،ئيةالجنالمسؤولية ًادًرإف ًدوف ًأكو ًينعدـ ًيًرأيجبًف ًتقديرًاف ًعند ًذلؾ عى

ًمسؤوليتو.

ًلالعدافيوًيحقؽًً،لزجراًوًةلالعداًاوىمًةلعقوبافًفيًيسياسأيحقؽًمعنييفًًاىذًو ًمنوطةةًألنوًيجعميا

لوجوًاؼًسموكوًعمىًفًيكيًّأبمفًيستطيعًًمرتبطةًانوًيجعمييحقؽًالزجرًفيياًألًوً،راختيالاًوًؾادًرباإل

ًلذيًيرتضيوًلنفسو.ا

ًلحتميةالسببيةًانيفًالتطبيؽًقًوًةلاًومحًي،ًوى"قعيةالًوالنظريةًابًاً"يضطمؽًعميوًأوي،ًلجبرامذىبًًامأ

أعماؿًفًالتقميدية؛ًأللمدرسةًاالتيًتقوؿًبيارًاختيالارًحريةًانكإومضمونوًة،ًنيانسعمىًالتصرفاتًاإل
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نوًأىرًاظلاقدًيشعرًفيًًايريد،ًمافًيفعؿًمافًكاً فيوًًوًةحًرًةدارًإًةدىـًليستًوليداعتقاًفًحسبانساإل

قوىًمفًألالممؤثرًًاًًتتكيؼًتبعًانيإبؿًًة،قعًليستًحًرالًوادتوًفيًارًإفًًأالإدتوًارًإًمحضيفعؿًذلؾًب

ً.1تواؼًتصرفلتيًتحيطًبوًوتكيًّاًلمختمفةامؿًالعًوابيفً

ًلجريمفا ًالحالة ًفيًىذه ًشأَرًدًّقًَىيًمًًُانمإنيًالجارًاختيامحضًًإلىترجعًالة ًعميو ًةككؿًنتيجًانية

ًةفاضة،ًباإللطبيعانيفًاءًوقًواشيألاًةلجيؿًبطبيعاـًمرجعوًىًْوًًَ،ًأماًحريةًاالختيارًفإنياابياسبأتحققتً

ًأفًاألًإلى ًبحرية ًاعتباًوارًختيالاخذ ًالممسؤوليًًاًساسأره ًخطرًعمىًمصمحًةئيالجنة ًة،عالجماًةفيو

لىءاعدـًمسًإلىحيثًيؤديً ناقصيًالتخفيؼًمفًمسؤوليةًًلةًالمجانيفًوغيرىـًمفًفاقديًاإلدراؾًوا 

ًأعممًؾ.ادًراإل ًأكمً،لمجتمعاعمىًًاًًشدًخطًرأءًىـًفًىؤالًا إلىًرًيؤديًاختيالاحريةًًأخذًبمبداألفًا

لسبيؿًاوىوًًافحتياومكًاومعرفتيًةلجريمابًارتكالًةفعالداًةحقاللابًاسبصرؼًالنظرًعفًدراسةًاأل

ًاحرزتوًألذيًالتقدـًالمذىبًباًايرتبطًىذو2ًًةلجريمالمنعًًةلوحيدا ًة.لطبيعيالعمـو

ً:الًوافقًةلجريماًافًومنيانسعاؿًاإلفأتطبيؽًذلؾًعمىًًإلىنوفًالقاعًًواجتمالاءًاعممًالذيًدعامرًألوا

جؿًةًإليياًوألبًمؤدياسبألًةحتميًةفًتكوفًنتيجأبدًًوالًة،لجريماًاتوًومنيافًوتصرفانسأفعاؿًاإلفًبأ

ً.الجتيابًومعاسبألالكشؼًعفًىذهًا،ًيجبًةلجريمافحةًامك

تكوفًالعقوبةًفًأويرفضًًة،دبيألةًالمسؤولياسًاسأعمىًًةئيالجناًةلمسؤولياـًاقيًةلجبريابًيرفضًمذى

ًفكلمت ًًلذنبايرًعف ًًة،لالعدالتحقيؽًو ًبياتدًةوسيمًافييًةلعقوباًة،عياجتماًةمسؤوليًانيإويقوؿ ًافع

ًًاعفًنفسيًةعالجما ًفعؿًًةلجريماضد ًأكما.ًعيًلياجتمابؿًىيًرد عمىًًمحتوـًةلجريمافًوقوعًا

                                                           
ثوًمفًافًاالنسافًفيًتصرفاتوًواعمالوًيخضعًالىًعوامؿًمختمفةًمنياًماًىوًكامفًفيًشخصوًيرجعًالىًتكوينوًومزاجوًالخاص،ًوماًوًرً-1

ًيعيشًفيو، ًالذي ًاالجتماعي ًوالوسط ًالبيئة ًالى ًيرجع ًاجتماعي ًىو ًما ًومنيا ًوطباع ًميوؿ ًمف ًحدثًاسالفو ًباعتبارىا ًاًًوالجريمة
 فييًككؿًاالحداثًترجعًالىًاسبابًاذاًتوفرتًكافًوقوعياًمحتوما.ًاًًاجتماعي

2-ًً ًوفقًا ًالجزائية ًالمسؤولية ًموانع ًآالء، ًوحمدا، ًمصطفى، ًالباقي، ًومشروعًقانوفًعبد ًالغربية لقانوفًالعقوباتًاألردنيًالساريًفيًالضفة
 .527،ًص2016العقوباتًالفمسطيني،ًكميةًالحقوؽًواإلدارةًالعامة،ًجامعةًبيرزيت،ً
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ليًالتا،ًباعفًنفسيًًاًعادفًةعالجماعمىًًاًًمحتومًةلعقوباوىوًًاتجًعنيالنافكذلؾًيكوفًردًفعؿًً،نيالجا

ً.ةلجريماعفًًاًًدبيأنيًوبغيرًبحثًفيًمسؤوليتوًالجالنظرًعفًشخصًاًصرؼتوقعًب

لمفظًاًاؿًىذاستعماشوفًالمذىبًيتحاًابًىذاصحأفًةًفإلنظًرايتفؽًمعًىذهًًالًةلعقوبافًمعنىًاًأبمً

ًفيًحؽًكؿًجالًةلوسيمادًمطمؽًاتحاًوً"عيًاجتمالاعًالدفائؿًاوسً"رةًابعبًويستبدلونو ولكفًً،نياـز

ئؿًالوسائموًمفًيالًاهًفمكؿًمنيـًمالحياؼًختالالًاًًلذيًيختمؼًتبعاذًىوًخًَتًّلتيًتًُاًةلوسيمانوعًىذهً

مذىبًىبًحريةًاالختيارًًولمذىبيفً)مذًاًًتقديًرًلشخصًبعينواًالمجتمعًضدًىذاعًابتحقيؽًدفًةلكفيما

ًً.1لجبر(ا

ًساسأًلتقميديالمذىبًاًةئيالجناتًالتشريعاًيةغمبأتبنتً وًبشكؿًخذًبولكنياًلـًتأًئيةالجنالممسؤوليةًًا

سًاسبمبدأًحريةًاالختيارًكأًخذاألتًعميوًوذلؾًبالتحسيناؿًبعضًادخمطمؽًبؿًخففتًمفًغموائوًبإ

ًئيالجناًةلمسؤوليالتحديدً عدـًًؿافيًحًةزياحتًرالابيرًالتدابًالجتياومعًةلخطًراًةلالحاـًباىتمالامعًة،

ًًوتبعتاًامًاوىذًةمخففًةمسؤوليًأو،ائياجنًاحبيامسؤوليةًص ًائيالجناتًالتشريعاجميع ًاومنيًةلعربية

:ًماىًأمرافًةئيالجنةًالمسؤوليالذلؾًيشترطًلتحقؽً.19692ًلسنة111ًًرقـًًقيالعًراتًالعقوبانوفًاق

ًنية(.الثالفقرةًا)ًراختيالاًلى(ًوحريةًوألالفقرةًاؾً)ادًرإلا

                                                           
وؿًيًومغاليفًفيًالحكـً،ًفميسًصحيحاًالقأنيماًمتطرفافًفيًالًرأافًكؿًمفًالمذىبيفًينطويًعمىًجانبًمفًالحقيقةًولكفًيأخذًعمييماًً-1

نوًيخضعًفيًتصرفاتوًلعوامؿًعديدهًمتباينةًتضيؽًمفًنطاؽًحريتوًوكذلؾًليسًإمطمقوًبؿًًةفًاالنسافًيتمتعًفيًتصرفاتوًبحريأب
خالصوًلقوانيفًالسببيةًالحتميةًفالمساواةًبيفًاالنسافًوسائرًالموجوداتًعمىًًةفًاالنسافًيخضعًفيًصورهًسمبيأمفًصوابًالقوؿًب

فًاالنسافًكائفًواعًيستطيعًالعمـًبماًيحيطًبوًكماًيستطيعًتحديدًغاياتوًالتيًأؽًالواضحةًبينيماًخاصوًًوىذاًالنحوًتكذبياًالفرًو
ًبأفعالو،ًوالواقعً ًإفًالحقيقةًوسطًبيفًالقوليفً،ًأيسعىًالىًتحقيقيا ًمقيدهًولكفًالًةفًاالنسافًيتمتعًفيًالظروؼًالعاديةًبحريإذ

فًإساسًمنوًفألكيًتقوـًالمسؤوليةًعمىًًلوًقدراًمفًالحريةًيتصرؼًفيوًوىذاًالقدرًكاؼًًٍنماًتترؾاً مالءًالفعؿًعميوًًوإتصؿًالىًحدً
انتقصًىذاًالقدرًعمىًنحوًممحوظًلـًيكفًلممسؤوليةًمحؿًاوًتعيفًاالعتراؼًبياًفيًصورهًمخففوً،ًلذلؾًفالصوابًىوًالتوفيؽًبيفً

فًأذاًكافًاالنسافًغيرًمسؤوؿًفيمكفًإماًأتتبعوًالعقوبةًكجزاءًساسًمفًحريةًاالختيارًمأالمذىبيفًمفًخالؿًقياـًالمسؤوليةًعمىً
ًاإلجرامية ًخطورتو ًلمواجية ًاالحترازية ًالتدابير ًقبمو ًبالتدبيرًأًتتخذ ًالمخففة ًالعقوبة ًتكمؿ ًأف ًفيمكف ًمخففو ًكانتًالمسؤولية ًإذا ما

ًًو ًالجزائية ًالمسؤولية ًموانع ًآالء، ًوحمدا، ًمصطفى، ًالباقي، ًعبد ًانظر ًالضفةًاالحترازي. ًالعقوباتًاألردنيًالساريًفي ًلقانوف فقًا
 الغربيةًومشروعًقانوفًالعقوباتًالفمسطيني.

ًومشروعًقانوفًً-2 ًالغربية ًلقانوفًالعقوباتًاألردنيًالساريًفيًالضفة ًوفقًا ًالجزائية ًالمسؤولية ًموانع ًآالء، ًوحمدا، ًمصطفى، ًالباقي، عبد
 .527العقوباتًالفمسطيني،ًمرجعًسابؽ،ًص
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توقعًالنتائجًالتيًتترتبًعميياًتوًًوالوًوتصرفافعةًأىيافًعمىًفيـًمانسعمىًأنوًًقدرةًاإلًؾادًرإلُيَعّرؼًا

ًلسكر.أوًالجنوفًأوًالسفًاؾًينتفيًبسببًصغرًادًرواإل

ًعمىًأنياًراختيالايةًحرًّوُعّرَفتً ًإلتيًتتخذىاًةلوجيافًعمىًتحديدًانساإلًةقدًرًأيضا ،ًوتنتفيًدتواًرا

لتيًتصيبًارضًالعًواكًةخميابًداسبأوًألًةلضروًرالةًاحًأوهًاكًرإلاك"ًةرجيابًخاسبألًختيارالاحريةً

ًفإفًغيابًاإللنفسيةًأوًالعقمياًةلالحا ًايرفعًًاكمييمًأورًاختيالأوًاؾًادًرة"،ًوىكذا ئيةًالجنالمسؤولية

ً.ةئيالجنةًالمسؤوليانعًابمًوًاحدىمأفيًًأوًايؤثرًفييمًاولذلؾًسميًمًا،ويمنعيًاويزيمي

ني(ًالثالفرعًا)ًًيًعمىًالخطأًفيتأونؿ(،ًًوألالفرعًالمسؤوليةً)انعًافرًمًوابدًمفًتًوتقدـًالًالمًًاًقنطالا

ًلث(.الثالفرعًالعمدً)اًإلىنتطرؽًًاًًخيًرأًو

 
 .المسؤولية موانع: الول الفرع
نعًتمحوًالمًواٌذيأوًكمييماًمعا،ًر،ًاختيالاًأولتمييز،ًالشخصًقدرتوًعمىًالتيًتفقدًابًاسبألامفً

ًا ًغير ًفتجعمو ًالتحمؿًًىؿألصفة، ًالجًزالمسؤولية ًائية ًعف ًالجرمية ًيبقىًفيًنظر ًبؿ نوفًالقالفعؿ،

ًفيًشخصوًالفاقبةًالكفًتمتنعًمعً،جريمة ًنوفًنفسو.ًالقاتًقررىاًارًاعتبالاعؿًلسببًيقـو

ًعمىًًيأنعًشخصية،ًائيةًمًوالجًزالمسؤوليةًانعًاُتعدًمًو لذيًيستفيدًادًًوانفًراتقدرًوتبحثًفيًكؿًمجـر

الضفةًًفذًفيالنا1960ًلسنة16ًًرقـًًردنيالاتًالعقوبانوفًانبو.ًوقدًنصًقافرتًفيًجامفًتًوًامني

 .1دةاًرإلاـًانعدامسؤوليةًبسببًالغربيةًعمىًخمسةًموانعًلم

لجريمةًامتًادًائيةًماجًزلالمسؤوليةًالعمدًامفًغيرًًًاًأولذيًيرتكبًجريمةًعمدالشخصًايتحمؿًأفً

ً ًاركألامكتممة ًيحكـ ًفحتى ًبالقاف، ًادإلاضي ًعميو ًيتوجب ًأنة ًيتحقؽ ًًالًًأًوف ًنصًيجـر ًوجود مف

يتحقؽًمفًًا،ًويتوجبًعميوًأيضًاًأفًصرىاوعنًانياركأؿًاكتمالجريمةًًوالسموؾ،ًثـًيتحقؽًمفًوقوعًا

                                                           
ًومشروعًقانوفًًعبدً-1 ًالغربية ًلقانوفًالعقوباتًاألردنيًالساريًفيًالضفة ًوفقًا ًالجزائية ًالمسؤولية ًموانع ًآالء، ًوحمدا، ًمصطفى، الباقي،
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،ًثـً"بالعقانعًانعًمفًمًوامًأوةًوليًؤلمسانعًانعًمفًمًوامًأولتبريرًابًاسبأ"يًسببًمفًأعدـًوجودً

ًنعًشخصية.ائيةًفتعتبرًمًوالجًزالمسؤوليةًانعًامًوًامألمتيـ،ًاًإلىلجريمةًايتحقؽًمفًنسبةً

ًالمًواًتقدرًو ًعمىًانع ًوالانفًرالشخصيةًوتبحثًفيًكؿًمجـر ًمنيًد ًباسبألاًفرتامفًتًوًالإًايستفيد

ًلذالص ًبًالحو، ًاًباسبألاتسمى ًلممسؤولالماًايضألشخصية ًنعة ًوألالجًزاية ًمأًجؿئية، ًينتج نعًاف

لجرمي،ًوليسًوقتًتحقؽًانيًلمفعؿًالجابًارتكاوقتًًاًًفًراومتًوًاًًفًيكوفًمتحققأثرهًيجبًألمسؤوليةًا

ًمية.اجًرإلالنتيجةًا

ثرًأيعتدًبوًكًنوًالإلفعؿ،ًفابًارتكانتفىًوجودهًوقتًالفعؿًثـًابًارتكاوليةًقبؿًًؤلمسانعًافرًماتًوًاذاف

ًام ًلممسؤولية ًوكذجًزلانع ًالحاًؾلائية، ًاتًوًاذإؿ ًالمافر ًبعد ًارتكانع ًاب 1ًلمجـرالفعؿ ًنصت ًدةالما.

ًًاًداستنادة،ًارًاً لفعؿًعفًوعيًًواقدـًعمىًألـًيكفًقدًًاحدًبعقوبةًمأيحكـًعمىًًنوًالأعمى74/1ًًرقـ

رًفابتًوًالإلشخصًاتنيضًبحؽًًئيةًالالجًزالمسؤوليةًافًأقرًبأردنيًقدًألاعًلمشرًّالنصًيكوفًاًاىذًإلى

ًفادةاًرإلا ًأل، ًالعاصؿ ًاـ ًألذي ًبو ًلمشرًّاخذ ًحألاع ًلتقرير ًامتناتًالاردني ًحاع ًفي فقدًًؿالمسؤولية

ًه.اكًرالالةًافرًحالشخصًعندًتًوالمسؤوليةًعفًاءًانتفاعًبلمشرًّاقررهًًامًار،ًوىذاختيالالشخصًحريةًا

 
 الخطأ: الثاني الفرع

لذيًالشخصًافًيكوفًفعؿًأبدًمفًفقطًبؿًاللضررًافًيحدثًأنوفًالقاسؤوليةًفيًملاـًايكفيًلقيًال

ً ًفي ًخطاتسبب ًألألضرر ،ً ًًالخطأف ًاسالاىو ًاس ًعميو ًتقوـ ًًوالذي ًكاً لمسؤولية ًمعظـًاف نت

ً.الخطأغفمتًتعريؼًاتًقدًالتشريعا

فيًنفسًًدًَجًِيقعًفيوًربًعمؿًيقظًوًًُنوًتقصيرًفيًمسمؾًالألعمؿًعمىًاربًًأيمكفًتعريؼًخط

مؿًفيًالعافًيستغؿًأكًابيايجالعمؿًقدًيكوفًاربًًألمسؤوؿ.ًفخطاؿًلعماطتًبربًاحالتيًالظروؼًا

ًمؿًدوفًمبررًلذلؾ.العانقؿًًأوسيًاسالادخؿًلوًبعمموًًعمؿًال
                                                           

 االختيارًكيًيسأؿًالشخصًجزائيًا.(ًبحرية74/1ًعتبارهًفيًالمادةً)اعًاألردنيًبوقدًقاـًالمشرًًّ-1ً
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ًخطأي ًًأخذ ًارب ًشكؿ ًكمامتنالالعمؿ ًحًاع ًاًؿافي ًعدـ ًوكذلؾ ًًالمساواةلعمؿ ًوبيف ؿًالعمابينو

ًفآلا ًربًألذيًياًالخطأخريف، ًيجبًاتيو ًيعتبرًخروجألعمؿ ًًاًًف ًألماعف ًبذؿ ًالعنالوؼًفي لتيًاية

ً.1عرافياأوقواعدىاًًوًلمؤسسةاصوؿًأًاتضييقت

فًأعميوًًامًامًرأعيًفًمفًيدًّإتًفاثبالامةًفيًالعاعدًالقًوادًعمىًاعتمالاؿًمفًخالًالخطأتًاثبإيمكفًًو

ًز.لتمييائوًبوجودًادعاتًاثبإلتمييزًاؿًالمفرضًفيًمجالضحيةًامؿًالعالذلؾًيجبًعمىًًايثبتو،ًووفق

ًبتقديـًًنوًالالعمؿًفاحبًاصًامأ لتميزية،ًابًاسبالاحدًأًإلىمؿًيستندًاتًبكوفًرفضوًلمعاثبالايمتـز

ًوبتع ًيكفيًصآبير ًاحبًاخر ًىذه ًفي ًقًلةالحالعمؿ ًمسؤولية ًكؿ ًمف ًيتنصؿ ًالكي ًينفيًأنونية ف

ًاءادعا ًوبناءًًلضحيةات ،ًً ًنصً"المادة ًأظير ًفقد ًذلؾ ًاأل288عمى ًالمدني ًالقانوف ًمف ردني،ً/ت

ً 174ًوالمادتيف ًحالت173ً، ًفقط ًيوجد ًأنو ًالمصري" ًالمدني ًالقانوف ًفييماًًافمف ًتتحقؽ ًأف يمكف

ًالواقعةًممفًىـًتحتًرقابةًورعايةًالمسؤوؿً،ًؤوليةًالشخصًالمدنيةًعفًفعؿًغيرهمس ًالجرائـ أواًل:

ؿًعقميةًأوًجسميةًويعتبرًقاصرًاًأوًيعانيًمفًمشاكًيةعفًالحؽًالمدنيًنتيجةًأنيـًدوفًالسفًالقانون

تزيؿًعنوًالمسؤولية،ًوثانيًا:ًالجرائـًعفًأفعاؿًتابعيوًغيرًالمشروعة،ًكأفًيرتكبًأحدًموظفيًشركةً

ماًجريمةًفيًسيارةًتابعةًلمشركةًففيًىذهًالحالةًيتـًرفعًالدعوىًالمدنيةًعمىًالشركةًنفسياًوتخموً

ً.2المسؤوليةًعفًالموظؼ

لمدنيًانوفًالقامف137ًًدةًالمالنصًًامبررًطبقًإلىدهًاستنادـًيعنيًعًلتعديؿًالافًعدـًذكرًسببًا ًًو

لخصوـًليسًمفًاتًبيفًاثبالافًعبءًأًإلىرةًاشالالميـًا،ًومف19483ًلسنة131ًًرقـًًلمصريا

                                                           
ًطً-1ً ًالجزاءاتًالمقنعة، ًعف ًالعامؿ ًتجاه ًربًالعمؿ ًمسؤولية ًالتيامي، ًأحمد ًالنبي، 1ًعبد ًاالسكندرية، ًالجامعي، ًالفكر ًدار ،2017ً،

 .197صً–188ًص
2
 .375ص–374ص،2116دارانفكزنهىشز،انقدس،،مكتبت2،ط1انفهسطيىي،جانجزائيتاإلجزاءاثمبادئطانخ،وبيً،شزح-

 نصتًعمىًأفً"كؿًالتزاـًلـًيذكرًلوًسببًفيًالعقدًيفترضًأفًلوًسببًاًمشروعًاًماًلـًيقدـًالدليؿًعمىًغيرًذلؾ".ً-3ً
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ؽًاتفالامؿًالعالعمؿًًوايستطيعًكؿًمفًربًًاوليذ،ًلخصوـاعدًمقررةًلمصمحةًالقًواـًفيذهًالعاـًالنظا

ًبوًاتؽًاتًعمىًعاثبالاؽًعمىًنقؿًعبءًاتفالاب،ًوذلؾًامياحكاةًفلاعمىًمخ ً.1صالًًالممتـز

ًاقًامأ ًالاتًالعقوبانوف ًصور ًحدد ًفقد ًالماحسبًًالخطأردني ًالسا343ًدة ًيتـًالاريًفي ًولـ ردف

ًفيًفمسطيفتطبيق ًاردنيًلعألاتًالعقوبانوفًاؿًقازًًاحيثًمًو ًامًاوىذً،فيًفمسطيفًارياس1960ًـ

ؿًاىمالالعشريفًفيًًاديًًوالحالقرفًاءـًمعًتًفمسطينيًيتالاعقوبفًقانًوىميةًوجودًأمدىًًإلىيشيرً

ً ًاالنتباه ًا)أوًعدـ ًًولى(ألالفقرة ًازً)احتًرالاوقمة ًمًرالثالفقرة ًوعدـ ًاعانية(، ً)الانيفًًوالقًواة لفقرةًانظمة

2ًلثة(الثا

 

 وعدم النتباهل اىمإلا

لحذرًاطًيوجبوًاحتياذًاتخاني،ًالجاذًيغفؿًإعًامتناًأوطًسمبيًترؾًالذيًينطويًعميوًنشاًالخطأىوً

فًخطرًاؾًحيًومتالادًبافًرالاحدًأفًيقوـًأمة،ًكالعاعدًالقًوالنتيجةًفيوًخروجًعفًاوقعتًًاتخذهًلماولوً

ًبًوال ًاتخايقوـ ًًولالاتًاطاحتيالاذ ًالكازمة ًومنع ًلحبسو ًًإيذائوفية ًويؤذيًاسًفيتسربًلمشالناعف رع

ً.اقعةًعمىًحدتياوًبظروؼًكؿًًوئانتفاًأوؿًاىمالافرًالعبرةًمفًتًوافً،سالنا

 

 زاحتر لاقمة 

قب،ًالعًوالتبصرًبالمتميزًبعدـًابيًًوايجالانيًالجاطًالذيًينطويًعميوًنشاًالخطأؿًاشكأمفًيعتبرً

رةًومعًارًضاثآفًيترتبًعميوًأنوًيمكفًأنيًعمىًفعموًوىوًيعمـًالجاقدـًأًاذإزًاحتًرالافيتحقؽًعدـً

كأفًيتجنبًالتعرضًلزميمتوًفيًالعمؿًنتيجةًطر،ًالمخادرءًًيكفؿًاتًبماطاحتيالايتخذًمفًًذلؾًال

ً.تحريضًمفًأحدًالزمالءًاآلخريفًأوًمفًربًالعمؿ
                                                           

 .202صً–200ًمرجعًسابؽ،ًص3عبدًالنبي،ًأحمدًالتيامي،ًً-1ً
 .114صً–111ًمسؤوليةًربًالعمؿًتجاهًالعامؿًعفًالجزاءاتًالمقنعة،ًمرجعًسابؽ،ًصًنجـًمحمدًصبحي،ً-2ً
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 نينالقو اة اعاعدم مر 

لفةًالمخايسببًًاملمطموبًالوجوًاعمىًًالخطأؿًاشكأمفًًشكالًًًيعتبرًنظمةألانيفًًوالقًواةًاعاعدـًمًر

العامالتًلديوًبالعمؿًوـًربًالعمؿًبتكميؼًكأفًيقً.1تالالحاضررًفيًبعضًًافًلـًيترتبًعمييا ًًو

خارجًساعاتًالعمؿًالمتفؽًعميياًدوفًمقابؿًأوًتحتًأيًنوعًمفًأنواعًالتيديدًالتيًقدًًبوقتًإضافي

 تتعرضًلوًالمرأةًأثناءًعمميا،ًفيذاًمخالؼًلنصوصًقانوفًالعمؿًالفمسطيني.

ـ،ًومفًالعا الخطألتمييزًبينوًويبفًاعًانًوأص(،ًكنوعًمفًالخاًالخطأ)ًالخطألنوعًمفًا ايطمؽًعمىًىذ

نتًالتيًحصمتًمتىًكالنتيجةًاؿًعفًأنظمةًفيسألانيفًًوالقًوالؼًاعؿًقدًخالفافًأبًالخطأ اىذًايامًز

لمتيـًوبيفًاطًالسببيةًبيفًنشاقةًنعدمتًعالا اذإ امأديةًالمالسببيةًابطةًاطًبًرالنتيجةًمرتبطةًبنشاتمؾً

ًا ًفالاجًرإلالنتيجة ً)انيًالجابًاتكاًرنوفًعفًالقالؾًتحدثًلذًاؿًعنيأيسًمية لفرعًالفعؿًبشكؿًعمد

ًلث(.الثا

ً

 .العمد: الثالث الفرع
ًبارًإلمكوفًلمجريمةًعفًالفعؿًانيًالجارتكبًا اذإ اًًلمرتكبًعمدامرًألايكوفً ًوعمـ لفعؿًا افًىذأدة

ذيًصدرًمنوًلالسموؾًا إلىنيًالجادةًارًإهًاتجاف،ًومتىًثبتًانسإلامةًجسدًسًبسالالمسايترتبًعميوً

لذيًالعمدًالجرميًلديو،ًوىوًالقصدًافرًاء.يكفيًذلؾًلتًوايذإلاًأولضربًأواخذًصورةًلمجرحًألذيًاًو

،2ًلجريمةافًاركألذيًيحيطًبالعمـًالنتيجةًمعًوجودًعنصرًادةًتحقيؽًارًاً لفعؿًًوافًاتيإدةًارًإيتمثؿًفيً

ـ،ًالعالقصدًاتتطمبًسوىًالًاًًلجروحًعمداثًاحدإفًجريمةًألمصريةًباضًقلناكدتوًمحكمةًأ امًاىذًو

مةًجسـًسًبسالالمسالفعؿًيترتبًعميوًا افًىذأدةًوعمـًبارًإلفعؿًعفًانيًالجارتكبًا افرًكمماوىوًيتًو

ًصحتو.ًأولمجنيًعميوًا

                                                           
 .202صً–200ًعبدًالنبي،ًأحمدًالتيامي،ًمرجعًسابؽ،ًصً-1ً

 مفًقانوفًالعقوباتًاألردني.63ًوفؽًنصًالمادةًً-2ً
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فارتكابًأحدًالزمالءًفيًالعمؿًجريمةًاالعتداءًالجنسيًعمىًإحدىًزميالتوًأوًقاـًبالتحرشًبياًحتىً

رتكابًالعمؿًفيناًيعتبرًأفًالعامؿًقاـًبتىًيؤثرًعمىًمستوىًكفاءتياًبايدفعياًإلىًترؾًالعمؿًأوًح

ًىذهًالجريمةًعمدًاًبحؽًزميمتو.

ً ًعمداتعتبر ًتجإًاًًلجريمة ًاًوف ًازت ًالنية ًالنالجريمة ًعف ًاشئة ًقصد ًالفالفعؿ ًتوقعًاكًاذإعؿ ًقد ف

ًالمخافقبؿًًاحصولي ًحيثًقضتًمحكمة ًبألالتمييزًاطر، ًافًقيأردنية ًاـ ًعتداءًعمىًامرأةًبااللمتيـ

ًؿًَبًِلفعؿًومعًذلؾًقًَاًاعفًىذًألتيًقدًتنشالجرمية،ًالنتيجةًانوًتوقعًامكإعؿًبالفافًألً؛ىوًفعؿًعمدي

ًفالمخاب ًيكوفًمسؤوالإطرة، ًًنو ًاعف ًالنتيجة ًالنالجرمية ًعمى ًفعمو ًعف ًتمتًًانيأسًاسأشئة جريمة

ً.1بشكؿًعمدي

ًًوالجريمةًبوعيًتاوقوعًتًاثبإيجبًوحسبًماًنصًعميوًقانوفًالعقوباتًأنوً ؾ،ًوعكسًذلؾًادًراً ـ

بدًحيثًالًبراءةًالشخصًومنعًالمسؤوليةًعنو،ًيثبتًامةًبمالعابةًالنياجيةًاءةًفيًمًوالبًراتكوفًقرينةً

لمسؤوليةًاـًانوفًنظالقالمترتبةًعنو،ًلذلؾًوضحًالنتيجةًالفعؿًًواـًبيفًالتالوعيًاؾًًوادًرإلافرًامفًتًو

ًني(.ًالثاطمبًلما)ًالخطأسًاسأريةًعمىًادإلا

ً

 .المسؤولية نظام :الثاني المطمب
 

نونيةًالقاعدًالقًوامجموعػةً :"الخطأسًاساريةًعمىًادإلانونيًلممسؤوليةًالقاـًالنظارةًاءًعبايقصدًمفًوًر

ًا ًالموضوعية ًتحكـ ًالتي ًادالالمسؤولية ًعمى ًاسأرية ًخالالخطأس ًمف ًوذلؾ ًا، ًًوؿ عدًالقًوالمفيوـ

ًـ.ًالنظاًالتفصيميةًليذا

جـًعفًالنالضررًالتعويضًلجبرًالحصوؿًعمىًافيًًًاًساسألمسؤولية،ًالمترتبةًعفًىذهًارًاثآلاًثؿتتم

ًالقاتًاءاجًرالاعًاتبابًالخطأ ًامأنونية ًالقضاـ ًفلمختصاء ًأ، ًًاًماعًاًًمعنويًاًًريًشخصادإلانوفًالقالـز
                                                           

ً–124ً،ًص2002،ًالدارًالعمميةًالدوليةًودارًالثقافةًلمنشرًوالتوزيع،ًعماف،1ًنجـًمحمدًصبحي،ًالجرائـًالواقعةًعمىًاألشخاص،ًطً-1ً
125. 
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ًأدًخطاسنابعًلو،ًنتيجةًاعفًشيءًتًأونو،ًاعًواحدًأجـًعفًفعؿًالنالضررًالضحيةًعفًابتعويضً

ً ًعمى ًتقوـ ًاسامرفقي ًىذه ًوباسو ًبالتالمسؤولية. ًتتميز ًمسؤولية ًفيي تقصيريةًًونونية،اقًانيألي

ً.1لمسؤوؿالشخصًارةًىيًادالاًاوتكوفًفييًالخطأسًاسأئمةًعمىًاشرة،ًقاغيرمب

ومفًثـًًؿ(،ًوألالفرعًالمسؤوليةً)اـًالتحدثًحوؿًقيابدًمفًنوًالإنيًفالثالمطمبًاتقدـًفيًًالمًاقنطالاًوً

ًانتقالا ًنصوص ًضمف ًالقاؿ ًاًإلىًلمدنيانوف ًفعؿ ًعف ًالشخصً)المسؤولية ًونختـًالثالفرع ني(،

ًلث(.الثالفرعًالغيرً)المسؤوليةًعفًفعؿًاحوؿًًًًانيلثالمطمبًبالحديثًا

 
 .2المسؤولية قيام: الول الفرع

 

لوعيًالشروطًاومفًىذهًلشروطًافًتتوفرًفيوًعددًمفًأنيًمرتكبًلمجريمةًيجبًالجاًراعتباحتىًيتـً

ً:3نية(الثالفقرةًار)اختيالاحريةًًأوواإلرادةًلى(،ًًوألالفقرةًا)

 

 لوعيا

يمكفًتعريفوًعمىًًالمترتبةًعميو،ًكمارًاثآلالفعؿًوطبيعتوًوتوقعًاىيةًالمقدرةًعمىًفيـًمالوعيًُيعتبرًا

ًأ ًادًرإنو ًسًوًالشخصًماؾًومعرفة ًبفعمو ًكايقوـ ًًواًًصحيحًأوًاطئافًخاء ًابتعالا، ًعف قدرًًالخطأد

ًًوامكالا ًًمحاولةف، ًفيواعدـ ًفالوقوع ًًلوعيًال، ًيكوفًصأيمكف ًًاًًدًراف ًانسإمف ًمجنوف، غيرًًأوف

لفعؿًمفًحيثًاتًاديالمقدرةًتنصرؼًعمىًمامفًشخصًمميز،ًوىذهًًالإيصدرًًلوعيًالاقؿ،ًفاع

ًأولمصمحةًاينطويًعميوًمفًخطورةًعمىًًارهًمفًحيثًماثآًإلىكذلؾً،ًًوئصواصرهًوخصانوًوعناكي

                                                           
 .11،ًص2012(،ًبفًيوسؼًبفًخدة،1ًالنظاـًالقانوفًلممسؤوليةًاإلداريةًعمىًأساسًالخطأ،ًجامعةًالجزائرً)ًالحسف،ًكفيؼ،ً-1ً
وتعديالتو،ًأحكاـًمفًمحكمةًالتمييزًاألردنيةًوالمحاكـًالفمسطينية،ًالمسؤولية1960ًًلسنة16ًً،ًمفًقانوفًالعقوباتًرقـ74ًًانظرًالمادةًً-2

 ،61ًص2014ًصؿًاألوؿًفيًفاعؿًالجريمة،ًالبابًالرابع،ًمعيدًالحقوؽًفيًجامعةًبيرزيت،ًالجزائيةًلمييئاتًالمعنوية،ًالف
 .438،ًص2011،ًدارًالثقافةًلمنشرًوالتوزيع،3ًالسعيد،ًكامؿًحامد،ًشرحًاألحكاـًالعامةًفيًقانوفًالعقوبات،ًطً-3ً
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لتكييؼًالمقدرةًعمىًفيـًاتنصرؼًًءًعميو،ًحيثًالاعتداتنذرًبوًمفًًانوفًومالقالذيًيحميوًالحؽًا

ًلتكييؼ.اًالعمـًبيذاعؿًالفاًاستطاعةًأونوًانوًلـًيكفًفيًمكأنونيًلمفعؿًحتىًولوًثبتًالقا

ًبقافً ًالعمـ ًنصتًالتكييؼًاتًًوالعقوبانوف ًفقد ًمفترض. ًالمالمستخمصًمنو 412/3ًًدة نوفًالقامف

ًتعتبرًعنصًرانوفًمفًقبؿًالقافًمعرفةًأ1960ًلسنة16ًًرقـًًردنيألا ً.1لجـراصرًامفًعنًاًًلمجـر

 

 راختيلاحرية 

دتوًفيًارًإيًحريةًأحدًأمفًًاًًرًاجبارهًوليسًاختيادتوًًوارًإلجريمةًبارتكبًانيًقدًالجافًيكوفًأيقصدً

ًاثـًالالطريؽًارًاختيا ًاقدإفًأغـًمفًلًرانوف،ًعمىًالقالذيًنيىًعنو ًعمىًاـ لجريمةًابًارتكالمجـر

ًتًرارًإب ًمف ًعدد ًعف ًنتج ًقد ًيكوف ًاكمادتو ًًوالظروؼًات ًاتًالضغوطالسيئة ًدفعتو بًارتكاًإلىلتي

ًفلجريمةا ،ً ًاتعفيًًمؿًالالعًوايذه ًمف ًألالمجـر ًشخٌصًلمسؤولية ًفيًقًرًومؤىؿًًٌدرًٌاقًنو توًارًالمتحكـ

ًيتوًبشكؿًاوتصرف ًالجارًاعتبايمكفًًالً،لذلؾ2لممسؤوليةًىالاجعمو ًًاذإنيًمرتكبًلمجريمة هًًؤاغًراتـ

ً.3عؿالفاوىوًيعتبرًًاـًبيالقياجبرهًعمىًألمسؤوليةًعمىًمفًاية،ًوتعودًالجناجؿًتنفيذًؿًألالماب

ًعمىًماوبن ًقيًاًء ًمفًشروط ًاتقدـ ًاـ ًفالجًزالمسؤولية ًائية ًاعًشرطيًاجتماف ًالجًزالمسؤولية مرًأئية

ًالاسأ ًوميـ ًاعتبسي ًًامرتكبًنيالجار ًنالجالمفعؿ ًفعميامسًأوئي ًفي ًًواىـ ًًاذاً ، ًفي ًيتوفر لفعؿًالـ

يؤديًذلؾًًامئيةًالجًزالمسؤوليةًانيًالجانوًتقعًعفًائيةًفالجًزالمسؤوليةًايًشرطًمفًشرطيًأئيًالجنا

ًلمرتبكة.الجريمةًاعمىًًائيالمسؤوؿًجًزالتعرؼًعمىًاًمحاولةًإلى

                                                           
الفاعؿًيعمـًبذلؾ،ًفالًتنقصًالعقوبةًعفًالحبسًلمدةًوقدًوردًنصًصريحًبذلؾًفيًأنوًإذاًكافًالمسروؽًقدًحصؿًعميوًبجنايةًوكافًً-1

ًستةًأشير.
.85ًكماًنصتًالمادةً ًمفًقانوفًالعقوباتًاألردنيًالًيعتبرًجيؿًالقانوفًعذرًاًلمفًيرتكبًأيًجـر

ليةًالجزائية.ًانظرًكماًيمكفًالتفريؽًبيفًالعمـًوالوعي،ًفالعمـًىوًعبارةًعفًأحدًعناصرًالقصدًالجرمي،ًأماًالوعيًفيوًأحدًعناصرًالمسؤًو
 .3ً،2011السعيد،ًكامؿًحامد،ًشرحًاألحكاـًالعامةًفيًقانوفًالعقوبات،ًط

 .3ً،2011السعيد،ًكامؿًحامد،ًشرحًاألحكاـًالعامةًفيًقانوفًالعقوبات،ًطانظرًًً-2
 مجنايةًالتيًارتكبيا.يسمىًفيًىذهًالحالةًبالفاعؿًالمعنوي،ًوىوًالذيًيعتبرهًالقانوفًفاعاًلًويتعرضًلمعقوبةًالمقررةًلً-3
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 المسؤولية عن فعل الشخص الفرع الثاني:
ًانانسإفًيكوفًأنيًالجالذلؾًينبغيًفيًًاًًفًحياكًاذإًالاًفانسلنسبةًلإلائيةًبالجنالمسؤوليةًاًقوـتًال

ىوًً:ؿًوألالمذىبًاف،ًلموضوعاًايتعمؽًبيذًايًفيمألًرابًاختمفافًاىاتجالمنطمؽًاًا،ًحيثًبرزًفيًىذاًًحي

ًاتجالا ًاه ًفي ًالحديث ًرفضًالجنالفقو ًالمفائي ًاىيـ ًفي ًالتقميدية ًعاجنلالمسؤولية ًبشكؿ ًًوائية كدًأـ

ًلمعنوية.اًصاشخلنسبةًلألاوليةًبًؤلمساعمىًضرورةًىذهًًالوقتًنفسوب

لعديدًابقيامياًصرةًفيًشكؿًلـًيسبؽًلوًمثيؿًًوالمعاتًعالمجتماصًفيًاشخألاىؤالءًرًانتشاىرةًافظ

ً ًًوالميامف ًفيًمختمؼًمجنألاـ ًالحياتًالاشطة ًًواجتمالاة ًًواقتصالاعية ًوحتىًالالتجادية تسمـًًرية،

ٍعًلمتقدـًدوفًاسًأويتصورًوجودًمجتمعًمتقدـًً،ًفالاصبحتًحقيقةًمسمـًبيا،ًاسيةًمنيالسياةًالحيا

ًأ ًىيف ًكوف ًمكوناشخألاؤالء ًمف ًالثاًبىالمذًاما.1تواص ًالمعاني ًلتقرير ًًؤلمسارض ئيةًالجناولية

ًالمشخصً ًاتجالالمعنويًفيو ًاه ًالتقميديًفي ًالجنالفقو ًعمىًحصر ًيقوـ ًفيًالجناًلمسؤوليةائي، ئية

ً.2اآلدمييف

ً
 المسؤولية عن فعل الغير الفرع الثالث:

ًًيًالأشخصيةًًانيأئيةًالجنالمسؤوليةًاصؿًفيًألا لعقوبةًالجريمة،ًًواىـًفيًالنسبةًلمفًسابًالاتقـو

ًالالتاب ًاتنًلي ًيسًالاؿ ًأمف ًعف ًوىذاؿ ًالجريمة، ًمبدآلمبداف ًًأف ًاشخصية ًومبدالجنالمسؤولية أًئية

ً ًويعتبًرافًجوىريآةًمبدلعقوباشخصية ً ًالقالتنظيـًاسًفيًاسالافًحجرًاف، ًلممسؤولية ئيةًالجنانوني،

                                                           
فالشخصًالمعنويًليسًإالًحقيقةًسواءًكانتًحقيقيةًأـًنفسيةًأـًجنائيةًأـًقانونية،ًولوًكؿًاألىميةًالكتسابًالحقوؽًوتحمؿًالواجباتًً-1

يفًيتصرؼًبالقدرًنفسوًالذيًيتمتعًبوًاألشخاصًالطبيعيوف،ًفإرادةًالشخصًالمعنويًليستًإالًاإلرادةًاإلنسانيةًلممثموًالقانونيًح
ًعمىًإرادةًممثموًالقانونيًحيًؤلحسابو،ًفمس ًالحرةًؤمسًثوليةًالشخصًالمعنويًإذًتقـو ًاإلرادة ًأساسيا ًالًً،وليةًشخصية وعمىًىذا

 وليةًالشخصًالمعنويًومبدأًشخصيةًالعقوبةًأوًحتىًمبدأًتفريدًالعقاب.ًؤيوجدًأيًتناقضًبيفًتقريرًمس
ًتمثؿًبدورىاًشروطًًاإلنسافًىوًالوحيدًالذيًيصحًألفًيكوفً-2ً ًيتمتعًبوًمفًممكاتًذىنيةًوعقمية ًلما ًالقانوفًالجنائي، ًبأحكاـ مخاطبًا

 وليةًالجنائية.ًؤالمس
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نوف،ًوليسًحقيقة،ًحيثًعكستًالقامفًصنعًًاًًضافتًراًالاليسًًفيو2ًلمعنويالشخصًاًام.ًا1ولمعقوبة

ؿًأيسًريًالاعتبالالمعنويًالشخصًافًأقضتًًإذهًاتجالاًالدوؿًفكرةًىذالعديدًمفًالنقضًفيًاـًاحكا

ً.3دةاًرإلاؾًًوادًرإلالتمييزًًوالتيًتتمثؿًفيًائيةًالجناوليةًًؤلمساتًامقومًإلىرهًافتقالًائياجن

ًالجامفًًالخطأف،ًومفًيدعيًصدورًايًنوعًكألمفترضًمفًاًالخطأئيًالجنانوفًالقايعرؼًًال نيًيمـز

ًًواثبإب ًعنوًشخصيًتاثباً تو، ًعالاقا ًًوًاصدوره ًبيفًىذمة ًسببية ًولمقاًوًالخطأًاقة ضيًمطمؽًالنتيجة،

ً.4ادهعستباًأويةًقبولوًالنيالدليؿًوفيًالحريةًفيًتقديرًا

تًاثبإفًتقوـًبأيجبًًافًعمميامكًإلىًمفًوًاءًسفرىاثناًأولعمؿًافيًًاءًعميياعتدالالتيًتـًاًفالمرأة

لتيًتثبتًالقطعيةًادلةًالالعدـًتوفرًًأولتيمةًعميوًاتًاثبإنيًنتيجةًلعدـًالجاقبةًالفًيتـًمعًالاً ذلؾًًو

ًنتيجةًذلؾ.ًاتياثبايتـًًئـًالالجًرالعديدًمفًاؾًاىنًانيًلمجريمة،ًوىكذالجابًاتكًرا

ًتكوفًمخالفةًأوًغيرًمخالفةً ًمفًأمورًقد ًيترتبًعمييا ًتـًعرضوًحوؿًالمسؤوليةًوما ًلما انطالقًا

ًلمبحثافيً)ًتناوليالتيًسوؼًيتـًاًلمقانوفًكافًالبدًمفًالتطرؽًإلىًمحدوديةًفاعميةًقواعدًالمالحقة

ًني(.الثا

                                                           
ىذاًعكسًالمسؤوليةًالمدنيةًألفًالقانوفًالمدنيًأقرًعدةًصورًلممسؤوليةًعفًأفعاؿًالغير،ًفالمتبوعًيسأؿًعفًجميعًاألضرارًالتيًيتسببًً-1

 حارسًالحيوافًيكوفًمسؤواًلًعفًاألضرارًالتيًسببياًالحيواف.بياًالتابعًلمغير،ًوكذلؾً
ًوبالتاليًفالشخصًً-2 ًلو، ًالمرسومة ًلمغاية ًوًطبقًا ًالقانوف، ًلو ًالتيًرسميا ًويعيشًفيًالحدود ًقانونية، ًحيمة فالشخصًالمعنويًىوًمجرد

الشخصًالمعنويًيجعؿًمفًالمستحيؿًإسنادًالجريمةًًوليةًالجنائية،ًكماًأفًانتفاءًالتمييزًواإلرادةًلدىًؤالمعنويًغيرًأىؿًلتحمؿًالمس
 إليو.

 .6صً–5ًالعبادي،ًنضاؿًياسيفًالحاجًحمو،ًالمسؤوليةًالجنائيةًلمشخصًالمعنوي،ًالجامعةًالخميجيةً،ًمممكةًالبحريف،ًد.ت،ًص3
 .287محمدًصبحي،ًمرجعًسابؽ،ًصفمثاًلًاألبًالًيسأؿًجنائيًاًعفًخطأًابنوًالقاصرًإالًإذاًثبتًصدورًخطأًشخصيًمنو،ًانظرًنجـًً-4
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ًالمالحقة قواعد فاعمية محدودية: لثالثا المبحث
ءًالقانيًًوالجاحقةًلمختصةًبمالاتًالجيايةًمعينةًتقوـًاجنًأوبًجريمةًارتكانوًعندًأشؾًفيوًًالًام

ًالىًًوألالخطوةًاحقةًىيًلمالا،ًًوالتبميغًعنيالتيًتـًالجريمةًاكدًمفًوقوعًألتالقبضًعميوًبعدًا لتيًتقـو

ًاسمطًابي ًلات ًاقًاذإتحقيؽ ًبالجاـ ًويتبعياني ًًاليرب ًمف ًًوالخطًواعدد ًمنياءاجًرالات لمرحمةًاًات

ًني(.الثالمطمبًا)ًالعموميةًلدعوىاؿًمرحمةًاًوؿ(،ًومفًثـًنتنًوألالمطمبًابقةًلمدعوىً)السا

 لمدعوى السابقة المرحمة :الول المطمب
ًبالمباًتتـفًأقبؿً ًإلىًاءًونسبتياعتدالاتثبتًوقوعًًلتيادلةًالاًتجمعًالسمطاتلدعوىًاًتاءاجًرإشرة

تًاثبإؿ(،ًومفًثـًيتـًبعدًأًوؿً)فرعًستدالالاتًاءاجًرإدًايًرإبدًمفًفًالاـًفكاتيالائحًادًلًواعدا،ًًواعمياف

ًلث(.الثالفرعًاـً)اتيالائحًاعرضًلًوًوصواًلًالىني(،ًالثالفرعًالمتيـً)ارًاحضاً دلةًضبطًًوألا

 
 الفرع الول: إجراءات الستدلل.

 

ًمًر ًفييًتعد ًافتتاحًمراحؿًالدعوىًالعمومية، ًمفًخالليا ًيتـ ًتمييدية ًمرحمة حمةًجمعًاالستدالالت،

عبارةًعفًإطارًواقعيًيمنحًصورةًواضحةًحوؿًوقوعًالجريمة،ًوتفاصيؿًأحداثيا،ًوالتيًتحمؿًتمؾً

اًاالستدالالتًفيًطياتياًبعضًاإلجاباتًالتيًقدًتزيؿًالغموضًالمحيطًبالجريمة،ًومالحقةًمرتكبيي

تًاءاجًرإلامجموعةًمفً"رةًعفًاعب2ؿستدالال،ًفا1وضبطيـ،ًتمييدًاًلتسميميـًلسمطةًالتحقيؽًالمختصة

ًا ًالسالتمييدية ًتحريؾ ًعمى ًابقة ًالجنالدعوى ًائية ًتيدؼ ًًإلىلتي ًشالمعموماجمع ًفي ًجريمةًأت ف

ً.3"ئيةالجناعوىًلدائزًتحريؾًالجافًمفًاكًاذإًارًفيمالقًراًاءًعمييالتحقيؽًبناتًارتكبتًكيًتتخذًسمطا

                                                           
1
 .54،ص2117–2116انجزائيت،اإلجزاءاثقاوُنفي،جٍاد،مذاضزاثانكسُاوي-
ىوًًضبطًالواقعة،ًأيًجمعًاألدلةًالمثبتةًلوقوعياًونسبتياًًإلىًفاعمياًعفًطريؽًالتحريًعفًالجريمةًوالبحثًعفًمرتكبيياًبكافةًالطرؽًً-2

وفًوالعرؼ.ًحيثًيتميزًاالستدالؿًبأنوًإجراءًيسبؽًظيورًالجريمةًفيكوفًغرضوًالكشؼًعنيا،ًوجائزًوالوسائؿًالتيًنصًعميياًالقان
 أيضًاًأفًيكوفًالحقًاًلظيورًالجريمةًبالفعؿًولكفًقبؿًاتجاهًالشبياتًإلىًشخصًمعيف.

 .171،ًص2000عماف،ً،ًمكتبةًدارًالثقافةًلمنشرًوالتوزيع،1ًنجـ،ًمحمدًصبحي،ًقانوفًأصوؿًالمحاكماتًالجزائية،ًطً-3
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لمجتمعًاًالتيًيتبعيالطريقةًاني،ًًوالجابًعمىًالعقاعًايقإـًفيًالعالحؽًاًلجريمةايترتبًعمىًوقوعًًو

مرحمةًًالمرحمةًتسبقياىذهًًإلىلوصوؿًائية،ًولكفًقبؿًالجًزالدعوىًاؿًلحصوؿًعمىًحقوًمفًخالافيً

يعتبرًًوً.1ادلةًعمييالارتكبةًوجمعًلمالجريمةًاؿًكمةًمفًخالادًلممحاعدإلاًاليدؼًمنياتمييديةًيكوفً

لدقةًامة،ًبحيثًتتطمبًالعاتًالسمطاتًاجبامفًًوًاماىًاجبالشرعيةًبشكؿًدقيؽًًوالطبيةًادلةًالاجمعً

ً.المرأةلعنؼًضدًاتًالالتيًتتعمؽًبحادلةًألالدوؿًفيًجمعًالعظمىًمفًالبيةًالغاًاعييالتيًتًرا

ظًبشكؿًسميـًوسريًالحفاتًحيثًيمكنيفًاملخدافًيحصمفًعمىًأيدًاتًبشكؿًمتًزاكيالشابًباوييً

لشرعيًالطبًادلةًألطبيةًًوادلةًالافرًاتتًوً،ًومعًذلؾًقدًال2لشرعيةالطبيةًادلةًالالطبيةًًوادلةًألاعمىً

ىميةًأيتعمؽًبًاتًفيماكيالشالمعرفةًلدىًادًافتقاًابًمختمفة،ًمفًبينياسبالمحكمةًلعدةًاتًاءاجًرافيً

دلةًلمخطرًبشكؿًغيرًألالتيًقدًتعرضًالمتخذةًاتًاءاجًرالاًو،ًطبيلالفحصًالخوؼًمفًادلة،ًًوألاىذهً

كمةًالمحاتًبالتشريعافًتسمحًًاًأـًجداليامفًًالجنسي،ًوليذاءًاعتدالاتًالافيًحًامقصود،ًوخصوص

ًلعنؼًفقط.اجيةًمفًالنالضحيةًاكية/ًالشادةًاعمىًشيًًاًداستناةًالجنايًشخصًمفًأنةًادا ًًو

ءًدالالالعنؼًفيًاجيةًمفًالنالضحيةًاكيةً/الشاًاترغبًفييًلتيًالاتًالالحاوجودًبعضًًإلىفةًاضا

ًو/الشياب ًخوفيابيًأودة ًنتيجة ًمكتوب، ًلياًاف ًالجاتًاتيديدًالذيًسببو ًأواني، مفًًاغيرىًأولخجؿ

ًب.اسبالا

ًيحدثًتانبًثاومفًجً ًجألثًقد ًمف ًاجيالناًايالضحاتً/اكيالشانبًاخير ًاتًمف غًبالألعنؼًفي

لعنؼًمفًاجيةًمفًالنالضحية،ًاخوؼًًإلىخيرًقدًيرجعًألتاًاؾًومثؿًىذانتيالافًمةًعالعاتًالسمطا

ني،ًوعدـًالجاطفيًعمىًالعاًأوليًالمادًاعتمالاـ،ًًوانتقالاًأولتصديؽ،ًاعدـًًأوؿ،ًذالالاًأولوصـ،ًا

ً.الييالوصوؿًاطرؽًًإلىرًافتقالاًأولمسؤولةًاتًالمؤسسالثقةًفيًا
                                                           

 .190نجـ،ًمحمدًصبحي،ًقانوفًأصوؿًالمحاكماتًالجزائية،ًمرجعًسابؽ،ًصً-1
ًالتصريحًفيًإدارةًالعدؿًً-2 فيًالوالياتًالمتحدةًاألمريكية،ًيجبًأفًتكفؿ2005ًًبمقتضىًقانوفًمكافحةًالعنؼًضدًالمرأةًوقانوفًإعادة

ًالناجياتًالحصوؿًعمىًفحص ًحتىًلوًاخترفًأالًيبمغفًالشرطةًعفًالجريمةًأوًًالوالياتًأفًيتاحًلمضحايا الطبًالشرعيًمجانًا
 خالفًاًلذلؾًيتعاوفًمعًنظاـًالعدالةًالجنائيةًأوًمعًسمطاتًإنفاذًالقوانيف.
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لعنؼًاجيةًمفًالنالضحيةًافًأنوًيثبتًأيفسرًبًامًاكثيًرًالمرأةدًلعنؼًضاغًعفًبالألاخيرًفيًألتاف

ًلال ًثقة ًعميياعتمليستًمحؿ ًًاد ًافي ًعمى ًألالحصوؿ ًادلة ًعمى 1ًنيالجالثبوتية ،ً ًأفينبغي ًتقـو ف

ًايًفترةًمأخيرًفيًأؿًسمبيًنتيجةًلمتستدالايًأصًستخالاكـًمفًالمحاتًبفرضًحظرًعمىًالتشريعا

يترأسًلذيًائيًالقضالموظؼًاـًافًتقتضيًبقيأغًعنو،ًبؿًيجبًبالالاؼًًولعنابًارتكاءًبادعالابيفً

ًفيًا ًخألجمسة ًقضية ًباية ًاصة ًالخبًرالمحمفيفًًواًغبالإبًالمرأةلعنؼًضد ًبًأوئييفًالقضاء يًأنفسو

ًكية.الشاًأولضحيةًو/افًيعتبرًضدًأغًينبغيًبالالاخيرًفيًأت

ًاؿًحوؿًستدالالاتًاءاجًراتترتبًًاكم ًالًوالجريمة ًًاحسبًمقعة ً)دالمانصتًعميو ًمفًقانوف30ًة )

(ً ًرقـ 3ًاإلجراءاتًالجزائية ًلسنة ًأف2001ًً( ًالمخالفاتًوالجنح ًمواد ًفي ًالعامة ًالنيابة ًرأت ًإذا "

ًأماـً ًمباشرة ًبالحضور ًاالستدالالتًتكمؼًالمتيـ ًجمع ًعمىًمحضر ًبناء ًإلقامتيا الدعوىًصالحة

ً.2المحكمةًالمختصة"

ردنيًًبجمعًألائيةًالجًزاتًاكمالمحانوفًا.ج،ًمفًقا،29ً،30ً،31ً"ًادفقدًنصتًالمًوً،وفيًالمقابؿً

ًاحايضالا ًعف ًات ًمف ًًوالجريمة ًالمبمغ ًبؿ ًالشيود ًالتوصؿ ًحمؼ ًدوف ًوسمالييـ ًاليميف، ؿًاقًوأع

 لشيود.اومعًًاجعتيـًمعًبعضيـًبعضالتحريًعنيـًومًرالمتيميفًًوا

لتيًتركتًوكؿًارًاثآلالجريمة،ًلمبحثًعفًافًوقوعًامكًإلىؿًانتقالوتشمؿًعمميةًجمعًاالستدالالتًا

ءًاشيالاـًبضبطًالقيالجريمة،ًًوالكشؼًعفًىويةًمرتكبًالحقيقةًًوامعرفةًًإلىلتوصؿًاشيءًيفيدًفيً

مفًعمىًًايًضبطيألغرض،ًاًاتًليذعدًّاًأولجريمةًابًارتكاستعممتًفيًالتيًالمختمفةًاتًلمنقوالاًو

 .3ايًدوفًتفتيشًعنيصحابياًأأزةًازؿًوعفًحيالمناعفًًاًًلجريمةًبعيدامسرحً

                                                           
1-ًً ًواالجتماعية ًاالقتصادية ًالشؤوف ًنً–إدارة ًالمتحدة، ًاألمـ ًالمرأة، ًبالعنؼًضد ًالمتعمقة ًالتشريعات ًدليؿ ًالنيوضًبالمرأة، يويور،ًشعبة

 .50،ًص49،ًص48،ًص2010
2
 .25،ص2111،نسىت(3)رقمانجزائيتاإلجزاءاثقاوُن-
 .198شعبةًالنيوضًبالمرأة،ًالمصدرًالسابؽً،ًصً–إدارةًالشؤوفًاالقتصاديةًواالجتماعيةًً-3
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لتيًوجدتًعمىًارًاثآلايـًلفحصًبنةًاستعالالفنييفًًواءًًوالخبًرابًندًْويتبعًعمميةًجمعًاالستدالالتً

تًالبصماءًاكخبًرًالمياءًوطمسًمعاختفاًوًاعيامفًضيًاًًلجريمةًخوفافًافيًمكًأولمضبوطةًاءًاشيالا

(ًمفًقانوفًاإلجراءاتًالجزائيةًالفمسطيني64ًفقدًنصتًالمادةً)ً.1لشرعييفاءًاطبالالخطوطًًواءًاوخبًر

"يستعيفًوكيؿًالنيابةًالعامةًبالطبيبًالمختصًوغيرهًمفًالخبراءًإلثباتًحالةًالجريمة2001ًًلسنةً

المرتكبة،ًويقوـًالطبيبًالمنتدبًلذلؾًوغيرهًمفًالخبراءًباتخاذًاإلجراءاتًالالزمةًتحتًإشراؼًالجيةً

ًالحض ًولممحقؽ ًبالتحقيؽ، ًالتحقيؽًالمختصة ًمصمحة ًأف ًقدر ًإذا ًالخبراء، ًأعماؿ ًمباشرة ًأثناء ور

 .2تقتضيًذلؾ"

ًاجأًاكم ًلرجالقاز ًانوف ًالضاؿ ًابطة ًباستعالالعدلية ًلكالانة ًكاب ًوسإلبوليسية ًاحدى ؿًستدالالائؿ

لكمبًافًلدليؿ؛ًالامرتبةًًإلىتصؿًًلوسيمةًالافًىذهًأًالإلرغـًمفًذلؾًاني،ًعمىًالجالكشؼًعفًاًو

ؿًانوًقدًيستخدـًرجأًادةًمنو،ًكماستفالايمنعًًاؾًما،ًولكفًليسًىنالغريزةًوحدىافعًاؿًبدفًيعماحيًو

ؿًوجمعًستدالالاتفية،ًفيًسبيؿًالياتًالمالمكالتنصت،ًًوالتسجيؿًًواجيزةًالتخفي،ًًوالعدليةًابطةًالضا

ًاءاجًراًامات.اتاثبالا ًبستدالالات ًتقـو ًاؿ ًًوألالمرحمة ًاتبالى ًاع ًالقالطرؽ ًفي ًاقصستانونية ئـًالجًراء

خرًيكوفًمتخصصًفيًىذهًأيًقسـًأًأولعدليةًابطةًالضا،ًبحيثًيتـًتعييفًالبحثًعفًمرتكبيياًو

 .التيًتتعمؽًبياتًانلبيًّاوجمعًًالجريمة،ًوثبوتياكدًمفًوقوعًألتاحؿًالمرحمةًمفًمًرا

لتيًتثبتًوقوعًاتًانلبيًّاتًًوالستدالالافًيتـًجمعًألتحقيؽًوتكوفًبعدًانيةًفييًمرحمةًالثالمرحمةًاًاما

لتحقيؽًاعفًًائيًحتىًيتـًتمييزىابتدالالتحقيؽًامرحمةًًاطمؽًعمييا،ًًوابيارتكانيًبالجالجريمةًوتورطًا

ً.3كمةالمحاءًاثنألموضوعًاـًمحكمةًاماًاؤىاجًرالتيًيتـًالقضية،ًًوائيًفيًالنياخيرًًوالا

                                                           
ًتوقؼًتمييزًما1961لسنة9ًًمفًقانوفًأصوؿًالمحاكماتًالجزائيةًاألردنيًرقـ39ًًنصتًالمادةًً-1 ًإذا ًوأحوالوًعمىًمعرفةً: ًالجـر ىية

ًنصتًالمادةً ًأوًأكثرًمفًأربابًالففًوالصنعة،ًكما مفًنفس41ًًبعضًالفنوفًوالصنائعًفعمىًالمدعيًالعاـًأفًيصطحبًواحدًا
 القانوفًأنوًعمىًاألطباءًأفًيقسمواًقبؿًمباشرتيـًالعمؿًيمينًاًبأفًيقومواًبالميمةًالموكمةًإلييـًبصدؽًوأمانة.

2
 .29،ص2111،نسىت(3)رقمانجزائيتجزاءاثاإلقاوُن-
 .192انظرًكتابًنجـ،ًمحمدًصبحي،ًقانوفًأصوؿًالمحاكماتًالجزائية،ًمرجعًسابؽ،ًصًً-3
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مكفًذلؾًبشكؿًأًاشرعيًحيثملالطبًادلةًألطبيةًًوادلةًألالتكميؼًبجمعًوتقديـًافًإلقوؿًايمكفًًاذإ

ً ًًواًإلىصحيح ًالمحكمة، ًبفحص ًألالتكميؼ ًًوادلة ًالطبية ًادلة ًالطب ًالشرعي ًفي لوقتًالمتجمعة

يًأفقةًاتُفحصًمفًطبيبًشرعيًدوفًطمبًمًوًأومؿًو/افًُتعاحًلمضحيةًبالسمانبًاجً،ًإلىسبالمنا

لطبيةًادلةًالالجمعًًتًمتعددةافًمنعًعمميالذكورًمعًضماءًاقربالاًحدأخرًكآيًطرؼًأًأوشخصً

ًخرى.الضحية،ًمرةًاءًايذإلشرعية؛ًلمحدًمفًالطبيةًادلةًالاًو

ردنيًعمىًألاعًلمشرًّاني،ًفقدًنصًالجاًإلدانةلشرعيةًليستًمطموبةًالطبيةًادلةًالافًأًإلىًرةاشإلاب

ًامكا ًغيالمحانية ًفي ًاكمة ًاب ًالنالضحية ًمف ًحاجية ًفي ًالالعنؼ ًات ًالالمرأةلعنؼًضد ًحيث ،ً

ًدلة.ألاءًبدالالاترغبًفيًًالًأولعنؼًاجيةًمفًالنالضحيةًاًتستطيع

كمةًفيًاتًمؤيدةًلممحاساتًمؤيدةًلمتوقيؼًوسياساعمىًتطبيؽًسيًاًًتًنصالتشريعافًتتضمفًأينبغيً

كدًألتافًيتـًأوبعدًفًالجريمةًقدًوقعت،ًأمؿًلالعتقادًبيوجدًسببًمحتًاحيثمًالمرأةلعنؼًضدًاتًالاح

ًبوجودامفًوقوعً ًًوالاًلجريمة ًيتـًضبطًيلثبوتاتًالستدالالادلة ًاحضاً نيًًوالجاة كزًاحدىًمًراًإلىره

ًسة.الدًرانيًمفًىذهًالثالفرعًاليوًفيًالتطرؽًاسيتـًًامًاص،ًوىذاختصالاتًاتًذالسمطا

 
 .حضارواإل الضبط: الثاني الفرع

بةًالنياـًامألحضورًابتكميفوًبًلتحقيؽاضيًامفًقًأوبةًالنيادرًلشخصًمفًامرًصأرًاحضإلالضبطًًوا

ًميعاًأو ًفي ًالمحكمة ًويكمؼ ًمعيف ًباد ًالشرطة ًعف ًًوالبحث ًلمنياحضالشخصًوضبطو ًاره ًأوبة

ً.1ؿالحاعيةًفيًالحضورًطًوالممحكمةًلوًرفضً

                                                           
مفًقانوفًأصوؿًالمحاكمات111ًً،ًونصًالمادة1961ًلسنة9ًًمفًقانوفًأصوؿًالمحاكماتًالجزائيةًاألردنيًرقـ119ًًانظرًنصًالمادةًً-1

 .2003ًًلسنة95ًًمفًقانوفًاإلجراءاتًالجنائيةًالمصريًرقـ128ًً،ًوالمادة1950ًلسنة112ًًًالجزائيةًالسوريًرقـ
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ًفيًالحضورًطوعارفضًًاذإًضيالقاـًامأرهًاحضاً لمتيـًًوالقبضًعمىًامةًبالعالسمطةًاؿًاوتكميؼًرج

لمنطبقةًانوفًالقادةًافًمالسجفًمعًبياًلمتيـًووضعوًفيالسجفًبقبوؿًاًمورأيتـًتكميؼًمًاؿ،ًكمالحا

ً. 1قعةالًواعمىً

يكوفًًأفًبة،ًوممكفالنيالسجفًلحيفًعرضوًعمىًالمتيـًوًوضعوًفيًالسجفًبقبوؿًاًمورأؼًمّمًكًَيًُ

ًوًكثيرًيكوفًدوفًختـًاناحياليد،ًًوابخطًًاًًمكتوبًأوًاًًرًمطبوعاحضالالضبطًًوامرًأ 2ً.يكوفًمختـو

ًًوانسالالقبضًعمىًايعنيً ًحريتو ًتقييد ًباف ًالامسإلتعرضًلو ًيسيرة ًلفترة ًولو ًوحجزه ًبعضًاتخكو ذ

3ًتًضدهاءاجًرالا ،ً(ً ًنصتًالمادة ً)116فقد ًرقـ ًقانوفًاإلجراءاتًالجزائية ًمف )3ً ًلسنة )2001ً

ًفيً "يتولىًالمسؤوؿًعفًمركزًالشرطةًالذيًاستمـًالمقبوضًعميوًدوفًمذكرةًإحضارًالتحقيؽًفورًا

ًالقبض" 4ًأسباب ًعف ًيختمؼ ًاجًرالاوىو ًاء ًالتحفظي ًفي ً)المالمنصوصًعميو ًق35دة ًمف نوفًا(

نوفًاحيةًلمقايضالالمذكرةًاردتًأًولذىًاًو1972لسنة37ًًنوفًالقابًلمعدؿاًالمصريًئيةالجناتًاءاجًرالا

ًمة.العاعيًلممصمحةًاجتمالارًاطالافيًًالياًوفًيًزألحريةًيجبًافًىذهًإذًإ،5ًخيرالا

ىوًًافترةًقصيرةًمثممًأوتًانوًلحظافًيمكثًفيًمكألشخصًاطمبًمفًًاذإًلحريةاسًبيذهًامسًفالً

ضريفًالحافًيمنعًألتمبسًاًؿادثًفيًحالحافًامكًإلىلوًانتقائيًعندًالقضالضبطًاًمورألمًومقررً

                                                           
،2013ًًمايو7ًًاستشاراتًومعموماتًقانونية،ًأمرًالضبطًواإلحضار،ًماىيتو،ًحاالتو،ًشروطًصحتو،ًوبطالنو،ًًمقالةًنشرتًبتاريخًًً-1

 .https://ar-ar.facebook.com/eastofficeoflaw/postsًعمىًالموقع:ً
أنوًيجبًافًيشتمؿًكؿًأمرًعمىًاسـًالمتيـًولقبوً: 2003لسنة95ًًمفًقانوفًاإلجراءاتًالجنائيةًالمصريًرقـ12ًًوقدًنصتًالمادةً-2ً

مضاءًال اضيًوالختـًالرسمي،ًوعمىًاألمرًبحضورًالمتيـًفضالًعفًقوصناعتوًومحؿًاقامتوًوالتيمةًالمنسوبةًاليوًوتاريخًاألمرًوا 
 ذلؾًتكميفوًبالحضورًفىًميعادًمعيف.

ًالمادتيفً-3 34ًً)انظر ،35ً ًبالقانوفًرقـ ًالمصريًالمعدلتيف ًقانوفًاإلجراءاتًالجنائية ًمف )37ًً ًالضبط1972ًًلسنة ًلمأمور ًأجازتا قد
عميياًبالحبسًلمدةًتزيدًعمىًثالثةًأشيرًأفًيقبضًعمىًالمتيـًالحاضرًالذيًالقضائيًفيًحالةًالتمبسًبالجناياتًأوًالجنحًالمعاقبً

ًلـًيكف حضاره،ًكماًخولتوًالمادةًًتوجدًدالئؿًكافيةًعمىًاتيامو،ًفإذا حاضرًاًجازًلمأمورًالضبطًالقضائيًإصدارًأمرًبضبطوًوا 
ًق46) ًالقبضًعميو ًفيًالحاالتًالتيًيجوزًفييا ًتفتيشًالمتيـ ًمفًالقانوفًذاتو ًانظرًنقضًجمسةً( 20ًس24/11/1969ًانونًا.
 .1330ص270ًؽ

4
 .45،ص2111،نسىت(3)رقمانجزائيتاإلجزاءاثقاوُن-
وًبشأنوًأنوًيعتبرًبمثابةًإجراءًوقائيًحتىًيطمبًمفًالنيابةًالعامةًصدورًأمرىاًبالقبض،ًوانوًالًيعتبرًقبضًاًبالمعنىًالقانونيًوليسًفيً-5ً

 مساسًبحريةًالفرد.

https://ar-ar.facebook.com/eastofficeoflaw/posts
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ًالًوارحةًمحؿًامفًمب ًدًعنوابتعالاًأوقعة ًاالًبعد ًتحريرًًفأ، ،1ًايعتبرًقبضًالالمحضرًوىوًمايتـ

ً ًقحيث ًاحدد ًاءاجًرالانوف ًشروطالجنات ًاوضًوًائية ًامابط ًالنياـ ًإلالعابة ًارًاقًر راصدمة، لضبطًات

فًيكوفًأكًتًمعينةالافيًحًالايًشخصًأرًاحضابضبطًًوًارًارًقًراصدابةًايحؽًلمنيً،ًفالراحضالاًو

بةًالنيافًتقوـًأبعدًًلحضورالمتيـًباًمتنعاًاذإً،ًواطياحتياحبسوًًارتكبًجريمةًيجوزًفييالمتيـًقدًا

ً.2 عذرًمقبوؿًلحضورًدوفاؿًتكميؼًبارسإب

ًًيوضحًذلؾ ًرقـ 5ًًحكـ ًبت2001ًلسنة 2003/4/12ًًريخًافصؿ جزاء2001/5ًًفيًالطعفًرقـ

ًقاحكألًًاًداستنا ًًالفمسطينيًئيةالجًزاتًاءاجًرالانوفًاـ ًالاف2001ًلسنة ًًنو ؼًاستئنالايجوزًلمحكمة

لجمسةًارًوكيموًيكفيًحضًوًتًوالالذالمتيـًبايتوجبًحضورًًانماية،ًًوالمتيـًبجنابًالدعوىًبغيارؤيةً

ًاتًًوالفالمخالجنحًًوائـًالنسبةًلجًرايجوزًذلؾًبًانمابةًعنو،ًًواني  .3رالفالمجـر

                                                           
عمىًالرابط:1/10/2009ًًً–30/9/2009ًاـًمحكمةًالنقضًفيًاإلجراءاتًالجنائية،ًأمرًالضبطًواإلحضار،ًمقاؿًنشرتًبتاريخًأحكً-1

http://www.aladalacenter.com/index.phpً. 
ًالحاالتًالتيًيحؽًلمنيابةًالعامةًً-2 حضارًلممتيـ،ًمقالةًنشرتًبتاريخًعبدًالعزيز،ًنيرة، ،ًعمى2017ًسبتمبر25ًًإصدارًقرارًضبطًوا 

 .http://www.vetogate.com/2885111ًالرابط:ً
والقاضي64/2001ًًناؼًرقـًالحكـًالمطعوفًفيو:ًالحكـًالصادرًمفًمحكمةًاالستئناؼًفيًاالستئًً.المطعوفًضده:ًاالستاذًالنائبًالعاـً-3ً

والقاضيًبحبسًالطاعفًمدةًسنةًمعًالنفاذًتخصـًمنياًمدةًالتوقيؼ7/7/2001ًًبتأييدًالحكـًالصادرًمفًمحكمةًبدايةًغزةًبتاريخً
.ًحضرًاالستاذً/12/4/2003ً.ًجمسةًيوـ:ًالسبت25/11/2001ًتاريخًتقديمو:ًًً.بدايةًغزة30/2001ًفيًالقضيةًالجزائيةًرقـً

فًالطاعفًقدـًلممحاكمةًلدىًأفًالوقائعًتخمصًفيًإوحيثًً.بعدًاالطالعًعمىًاالوراؽًوالمداولةًقانوناًًًً.سقاًوكيؿًالنيابةزاىرًال
ولدىًتالوةًً 1936مفًقانوفًالعقوباتًلسنة294ً،297ًً ًمحكمةًبدايةًغزةًبتيمةًالسطوًعمىًحانوتًوالسرقةًمنوًخالفاًلممادتيف

ًالتيمةًعميوًاعترؼًبياًواجابً بالحبسًمدةًسنة7/7/2001ًًانوًمذنبًعميياًوعميوًقضتًالمحكمةًعميوًفيًجمستياًالمنعقدةًيـو
التسبب:ًوحيثًافًمحكمةًالنقضًبعدًاطالعياًعمىًاالوراؽًوعمىًالحكـًالمستأنؼًًً.معًالنفاذًمعًمراعاةًخصـًمدةًالتوقيؼًمنيا

بحضورًوكيؿًالمستأنؼًدوفًحضورًالمتيـًالمستأنؼ64/2001ًًرقـًتبيفًلياًافًمحكمةًاالستئناؼًقدًنظرتًفيًاالستئناؼًالماثؿً
ًالمحاكمةًوترى ًيـو ًجمسة ًفيًجنايةًغيابياًًبذاتو ًالمتيـ ًقانوفًاالجراءاتًالجزائيةًوالتيًالًتجيزًمحاكمة فيًذلؾًمخالفةًالحكاـ

ًالفارًوعميوًولكوفًالتيمةًالموجةً نوًيتوجبًحضورًالمتيـًبالذاتًإلممستأنؼًجنايةًفوتجيزىاًبالنسبةًلجرائـًالجنحًوالمخالفاتًوالمجـر
سبابًالًأفًماًوردًفيوًمفًاً سبابوًًوأافًمنطوؽًالحكـًالًيتفؽًمعًً.فيًجمساتًالمحاكمةًوالًيكفيًحضورًموكموًالجمسةًنيابةًعنو

ًيترتبًعميوًبطالفًالحكـ ًالعامةًإوحيثًً.تكفيًلحمموًما ًالحكـًموضوعأفًالنيابة ًمخالفة ًقانوفًًيدتًفيًتقريرىا الطعفًالحكاـ
 .االجراءاتًالجزائيةًكماًوردًفيًتقريرىاًالمرفؽ

http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=223735&ifr=1&kwn=%u0642%u0631%u0627%u0631%u0627%u062A%20%u0627%u0644%u0636%u0628%u0637%20%u0648%u0627%u0644%u0625%u062D%u0636%u0627%u0631&exp=2885111
http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=223735&ifr=1&kwn=%u0642%u0631%u0627%u0631%u0627%u062A%20%u0627%u0644%u0636%u0628%u0637%20%u0648%u0627%u0644%u0625%u062D%u0636%u0627%u0631&exp=2885111
http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=223735&ifr=1&kwn=%u0642%u0631%u0627%u0631%u0627%u062A%20%u0627%u0644%u0636%u0628%u0637%20%u0648%u0627%u0644%u0625%u062D%u0636%u0627%u0631&exp=2885111
http://www.aladalacenter.com/index.php
http://www.aladalacenter.com/index.php
http://www.vetogate.com/2885111
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ًالنياتًأرًًاذا ًًو ًيحؽًليالمتيـًيستطيعًافًأبة ًًوأرًاصداًاليرب، نتًالوًكًره،ًحتىاحضامرًبضبطو

سكفًًأوًفالـًيكفًلممتيـًعنًوًاذإًايضاًالشروطًبيفًومفً،طياحتيالالحبسًاًايجوزًفييًلجريمةًالا

ً.معروؼ

ًتـًشمؿً ًعاغتصبًفتالذيًانيًارًلمجاحضالالضبطًًوالتيًتتعمؽًباتًاءاجًرالالقد تحرشًًأوممةًاة

ًابي ًباقًأو، ًأـ ًآيًعمؿ ًيصنؼًتحتًمسمى ًًالمرأةًلعنؼًضداخر ًأرغـ ًيتوجبًعمى عًلمشرًّانو

صةًالخارًاحضالالضبطًًواًتاءاجًرإنيفًتختصًباتًوقًوارًتشريعاصدالفمسطينيًبتصريحًًواردنيًًوألا

ًني.الجاب

ًً ًخالجًراوذلؾًكوفًىذه ًجداصةًوحسائـ ًادقةًوحذرًوحسًامؿًمعيالتعاويتطمبًًاًًسة كثرًمفًأسية

ًلث(.الثالفرعًالمتيـً)اـًبحؽًاتيائحًاخرى،ًومفًثـًيتـًتقديـًلًوالاًايالقضامفًًاغيرى

 
  التيام لوائح: الثالث الفرع

ًاذىاتخاعند1ًًـاتيائحةًئيًتحريرًالابتدالالتحقيؽًابًلمختصةالسمطةًارنةًعمىًالمقاتًالتشريعاجبتًأًو

لفمسطينيًيفرؽًبيفًالمشرعًاـًفاتيالائحةًتًفيًتسميةًالالتشريعالدعوى،ًحيثًتختمؼًاًلةاحإبًاًًرًاقًر

ًخرى.اتًمفًجيةًالفالمخالجنحًمفًجية،ًوبيفًاتًًوايالجنا

ًكماًا ًًاـ،ًبينماتيائحةًلجنحًتقديـًالاتًًوايالجنافيًًالفمسطينيًعلمشرًّالـز ئحةًعًتقديـًاللمشرًّالـًيمـز

ًمًواتيا ًفي ًاـ ًوفقالفالمخاد ًوذلؾ ًًالمًات، ًعميو ًالمانصت ًق241ًدة ًامف ًاءاجًرالانوف ئيةًالجًزات

ًًلفمسطينيا 3ًًرقـ ًالماًو2003ًلسنة ًًلمصرياًئيةالجناتًاءاجًرالانوفًامفًق160ًدة لسنة95ًًرقـ

ً.19612لسنة9ًًرقـًًردنيألائيةًالجًزاتًاكمالمحاصوؿًأنوفًامفًق206ًدةًالما،ًًو2003

                                                           
ًالجيةًالمختصةًبذلؾًوتتضمفًبياناتًشكميةًوموضوعية،ًبحيثًتفيدًإسنادًفعؿًجرميًإلىًشخصًً-1 ىيًعبارةًعفًالورقةًالتيًتحررىا

 معيفًمتىًوجدتًأدلةًكافيةًلتقديموًلممحاكمة.
ًاإلنسانية،ًـالوليد،ًساىرًابراىيـ،ًذاتيةًً-2 ،ًغزة،220ًً–181ً،ًص2،ًع12قرارًإحالةًالدعوىًالجزائية،ًمجمةًجامعةًاألزىر،ًسمسمةًالعمـو

 208ًًًًًًًًًًً،ًص2010
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لىمفًًوًاءًسفرىاثنأوًألعمؿًافًافيًميدًالمرأةءًعمىًاعتدالايعتبرً ًأوتًايالجنامفًًافًعمميامكًا 

ًالمرأةيةًبحؽًارتكبوًمفًجناًاـًلممجنيًعميوًبماتيائحةًلفمسطينيًتقديـًالاعًلمشرًّالذلؾًيوجبًً،لجنحا

فًيتـًتقديـًأوبعدًً،لعمؿًنفسواحبًامفًصًاًًدًراءًصاعتدالافًاكًاذأوًإلعمؿ،ًابحؽًزميمتوًبًأوممةًالعا

ً.العموميةً)المطمبًالثاني(ًلدعوىامرحمةًتأتيًًاـًوثبوتياتيالائحةًال

 
 .العمومية الدعوى مرحمة :الثاني المطمب

مفًقبؿًًابيارتكايةًتـًاجنًأوكدًمفًوجودًجريمةًألتاتيًبعدًألتيًتالمرحمةًالدعوىًىيًاتعتبرًمرحمةً

ًبحيثًتكوفًاًأولمجنيًانيًبحؽًاجلا ًلمقيالنياصًاختصالدعوىًمفًالضحية، ًابة ًبعممية لتحقيؽًاـ

ً.امرىألبتًفيًاكمةًًواءًلممحالقضاًإلىلدعوىًالةًاحاومفًثـً

لشخصيًعفًالحؽًاتختمؼًدعوىًبحيثًلمدنية،ًالدعوىًاًوً،لشخصيالحؽًادعوىًًإلىيًاًولدعاتقسـً

،ًًوالمدنيةًفيًالدعوىًا ةًئـًمخمًّالجًرانتًاكًاذإولكفًوالموضوع،ًوالطبيعةًالمتصمةًبيا،ًًلسبب،الخصـو

بقيفًمفًالسالنوعيفًانبًاجًإلىلجريمةًاعفًوقوعًًأمةًقدًتنشالعالثقةًامةًًوالعالوظيفةًالمصمحةًًواب

نواعياًكافًالبدًأوحتىًيتـًالوصوؿًإلىًمرحمةًالدعوىًًوًديبيةألتالدعوىًاسـًاًاي،ًيطمؽًعميياًولدعا

ًالتحقيًالمتمثؿًبػمىًاالجراءًاألوؿًمفًالتعرؼًع ًوبعد يعترؼًالجانيًفًأؽًاالبتدائيً)الفرعًاألوؿ(

ً ًالبارتكابو ًعرضو ًيتـ ًمسؤوليةًأجريمة ًوضع ًيتـ ًثـ ًومف ً ًالثاني(، ً)الفرع ًلممحاكمة ًالقضاء ماـ

ً.1المحافظةًعمىًحقوؽًالمتيـًاإلنسانيةًعمىًكاىؿًالسمطاتًالمختصةً)الفرعًالثالث(

 
 .البتدائي التحقيق: لالو الفرع

مةًالعابةًالنيالذيًيتمثؿًمفًاـًالعاءًادعالاصًاختصالتيًتكوفًمفًاتًاءاجًرالاىـًأحدًألتحقيؽًاًديع

ءًاعضأحدًأبةًاستناـًالعاردنيًلممدعيًالاعًلمشرًّازًاجألتحقيؽًلقدًاضيًارئيسًقًأوـًالعالمدعيًاًو

                                                           
 .40صً–39ً،ًص2000،ًمكتبةًدارًالثقافةًلمنشرًوالتوزيع،ًعماف،1ًنجـ،ًمحمدًصبحي،ًقانوفًأصوؿًالمحاكماتًالجزائية،ًطً-1
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رةًابةًىيًعباستنالافًإحيثً،ًلمشتكىًعميوابًاجًوستاًاممةًتحقيقيةًعدايةًمعأـًبالعدليةًلمقيابطةًالضا

ً.1خرآشخصًًإلىأصالًًالمختصًبيالتحقيؽًمفًاتًامنحًبعضًسمطًأوعفًنقؿً

لمشتكىًعميو،ًاءًسبيؿًخالالحضور،ًًوانيًبالجامرًبدعوىًألاتًوىيًاءاجًرالالتحقيؽًبعددًمفًايمرً

ً ًاحيثًيعتبر ًاتخاليدؼًمف ًاحتيالاتًاءاجًرالاذ ًضد ًاضمًنيًىوالجاطية ًلمتحقيؽًًلسيراف السميـ

ئوًالمشتكىًعميوًوبقالحيمولةًدوفًىروبًاـ،ًًواتيالاًدلةتًألاتشوييًأوتًامؤثًراّيةًعفًًاالبتدائيًبعيداًً

ًفًيتـًتقريرًمصيره.أًإلىلتحقيؽًاتحتًتصرؼًسمطةً

ؿًارجًحدأمرًوينفذهًألايصدرًً،لشيوداجيتوًبالمًوًأوبوًاستجًولمتيـًالابحضورًًاًًمًرأفًيصدرًألممحقؽً

2001ً(ًلسنة3ً(ًمفًقانوفًاإلجراءاتًالجزائيةًالفمسطينيًرقـً)186،ًفقدًنصتًالمادةً)2ـالعامفًالا

ًبالحضورًأماـًالمحكمةًقبؿًانعقادًالجمسةًبيوـًكامؿًفيًالمخالفاتًوبثالثةً أنوً"يكوفًتكميؼًالخصـو

(ًمفًالقانوف94ًصًًالمادةً)أياـًعمىًاألقؿًفيًالجنحًمعًمراعاةًمواعيدًمسافةًالطريؽًكماًأكدًفيًن

يتولىًوكيؿًالنيابةًاستجوابًالمتيـًفيًالجناياتًجميعًاًوالجنحًالتيًيرىًاستجوابوًفييا،ًكماًنفسوًأنوً

استجوابًالمتيـًقبؿًدعوةًمحاميوًلمحضورًًذاتوًالقانوفً(ًمف98يحؽًلوكيؿًالنيابةًوفؽًنصًالمادةً)

مفًضياعًاألدلةًعمىًأفًتدوفًموجباتًالتعجيؿًًفيًحاالتًالتمبسًوالضرورةًواالستعجاؿًوالخوؼ

                                                           
والتيًنصتًعمىًأنوً"إذاًكاف78ًًعمىًاإلنابةًالقانونيةًفيًالمواد1961ًًلسنة9ًًتًالجزائيةًاألردنيًرقـًنصًقانوفًأصوؿًالمحاكماًً-1

ًفينتقؿً ًمعقوؿ، ًبسببًآخر ًأو ًبداعيًالمرضًالمثبتًبتقريرًطبي ًالحضور ًعميو ًوتعذر ًالمدعيًالعاـ، ًفيًمنطقة ًمقيمًا الشاىد
ً ًالمادة ًيكوفًالشاىدًمقيمُا79ًًالمدعيًالعاـًإلىًمنزلوًلسماعًشيادتو،ًأما مفًنفسًالقانوفًفقدًنصتًعمىً"لممدعيًالعاـًعندما

80ًخارجًمنطقتوًأفًيثبتًالمدعيًالعاـًالتابعًلمواطفًالشاىدًلسماعًشيادتوًويعيفًاإلنابةًالوقائعًالتيًيجبًاإلفادةًعنيا،ًأماًالمادةً
فًينفذًاالستنابةًإلىًالمدعيًالعاـًالمستنيب"،ًًأماًالمادةًاألخيرةًرقـًفقدًنصتً"عمىًالمدعيًالعاـًالمستنابًوفقًاًلممادتيفًالسابقتيفًأ

92ً"ً ًنصتًعمى ًمفًً-1فقد ًمعاممة ًإلجراء ًآخر ًعاـ ًمدعي ًأو ًمنطقتو ًفي ًالصمح ًقضاة ًأحد ًينيب ًأف ًالعاـ ًلممدعي يجوز
ً ًالمستناب، ًلمقاضي ًالتابعة ًاألمكنة ًفي ًالتحقيقية ًالً-2المعامالت ًقضاة ًالمستنابًمف ًالعدليةًيتولى ًالضابطة ًموظفي ًأو صمح

 وظائؼًالمدعيًالعاـًفيًاألمورًالمعينةًفيًاالستنابة.
مضاءًالمحقؽ،ًوالختـًً-2 عادةًيشتمؿًاألمرًعمىًاسـًالمشتكىًعميو،ًولقبو،ًوصناعتوًومحؿًإقامتو،ًوالتيمةًالمسندةًإليوًوتاريخًاألمر،ًوا 

 الرسمي.
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ً،وفيًالمقابؿ1ًفيًالمحضر،ًولممحاميًالحؽًفيًاالطالعًعمىًأقواؿًالمتيـًعندًانتياءًاالستجواب"

فًلممدعيًأ،ً"1961لسنة9ًًرقـًًردنيألائيةًالجًزاتًاكمالمحاصوؿًأنوفًامفًق111ًدةًالمانصًًأكد

ًالعا ًفي ًوالجنحالدعاـ ًالجنائية ًيكاوي ًبف ًاصداتفي ًعمى ًحضور ًمذكرة ًيبدليأر ًًاف بًاستجًوابعد

ًلتحقيؽًذلؾ".اقتضىًاًاذإلمشتكىًعميوًبمذكرةًتوقيؼًا

ً ًحيث ًباستخدايتميز ًعميو ًلممشكى ًحضور ًمذكرة ًأـ ًيحضر ًالنياًإلىنو ًالعابة تًالجياًإلىًأومة

تعذرًحضورهًبعذرًًاذإلمتيـًاـًيعذرًالعالمدعيًافًأه،ًًواكًرإًأوعنؼًًأودتوًودوفًقسرًارًإلمختصةًبا

فًأنوفًلممحقؽًالقازًاجأًمقبوؿرًالحضورًولـًيكفًلوًعذًمرلمتيـًألالـًيستجبًًاذإولكفً،ًمقبوؿ

ً.2لضرورةالقوةًعندًارهًباحضاً لقبضًعميوًًوامرهًبأيصدرً

ًالقاًكماًحدد فًعمىًعة؛ًوذلؾًألاس24ًتزيدًعفًًفًالألمتيـًوتقييدًحريتوًبالقبضًعمىًانوفًمدة

ًبأًامإفً،لمدةاؿًىذهًخالًاًًنيًفوًرالجافًيستجوبًألقبضًامرًبألذيًالمحقؽًا فًأًأوءًسبيموًخالإفًيقـو

(ًمفًقانوفًاإلجراءات119ً)ًدةالمالتحقيؽًحيثًنصتًارةًعمىًذمةًالنظابتوقيفوًفيًًمريصدرًاأل

(ً ًرقـ ًالفمسطيني 3ًالجزائية ًلسنة ًتوقيؼًالمتيـ2001ً( ًاستمرار ًالتحقيؽ ًاقتضتًإجراءات ًإذا "ً ـ

مقوضًعميوًأكثرًمفًأربعًوعشريفًساعةًفموكيؿًالنيابةًأفًيطمبًمفًقاضيًالصمحًتمديدًالتوقيؼًال

ً.3لمدةًالًتتجاوزًخمسةًعشرًيومًا"

                                                           
1ً-ً(ً ًرقـ ًلسنة3قانوفًاإلجراءاتًالجزائية ًواألمفًلمشعب2001ًً( ًالعدالة ًالقانوف: ًبرنامجًتعزيزًسيادة ًالمحامييفًالفمسطينييف، ًنقابة ـ،،

ًص2017ً–2014ًالفمسطيني ًالحقوؽ،70ً، ًكمية ًالقدس، ًجامعة ًاإلجراءاتًالجزائية، ًقانوف ًمحاضراتًفي ًجياد، ًوالكسواني، ،
 .23،ًص2017ً–2016ً

 .273،ًص2000،ًمكتبةًدارًالثقافةًلمنشرًوالتوزيع،ًعماف،1ًائية،ًطنجـ،ًمحمدًصبحي،ًقانوفًأصوؿًالمحاكماتًالجًزً-2
 .46،ًمرجعًسابؽ،ًص2001(ًلسنة3ًقانوفًاإلجراءاتًالجزائيةًرقـً)ً-3ً
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1961ًًلسنة9ًدنيًرقـًًرمفًقانوفًأصوؿًالمحكماتًالجزائيةًاأل112ًفقدًنصتًالمادةًً،فيًالمقابؿ

ًالمطموب" ًفيًالحاؿًالمشتكىًعميو ًالذيًًيستجوبًالمدعيًالعاـ ًالمشتكىًعميو بمذكرةًحضورًأما

ً.1"جمبًبمذكرةًإحضارًفيستجوبوًخالؿًأربعًوعشريفًساعةًمفًوضعوًفيًالنظارة

ًأولخطورتوًًانظًرً؛شتكىًعميوًمدةًطويمةالملتحفظًعمىًالتحقيؽًامةًومصمحةًالعالمصمحةًاتتطمبً

ًارىاقًرإلتيًيتـًالحبسًامدةًًلتوقيؼًمفابًمدةًاحتسالتحقيؽ،ًبحيثًيتـًامةًلسالًأومفًىروبوًًاًًخوف

ًني.اكعقوبةًلمج

ً ًأوبعد ًيتـ ًاف ً)التحقيؽًمع ًالجالمشتكىًعميو ًومف ًبيالتيًقالتحقيؽًاتًاءاجًراني( ًًاـ فًأوتوصؿ

ًا ًوقعتًفعالًالتيًحقؽًبيالجريمة ًأًوً،قد ًانيًالجاف ًافًا،رتكبيالذيًالموقوؼًىو ًيصدر مرهًأنو

عمىًًؿنيًتعمالجاًلةاحإف،ًيةاـًجنأـًجنحةًأنتًالفةًكامخلجريمةًاكمةًحسبًنوعًالمحاًإلىًلتواحإب

لةًاحاـًالعالمدعيًاتًيقررًالفالمخالمحكمة،ًففيًاسمطةًًإلىمةًالعابةًالنيالدعوىًمفًاؿًممؼًانتقا

ً.3خرىاعمىًذمةًجريمةًًافًلـًيكفًموقوفإحوًاؽًسًرطالإبًمرأوي،2لمختصةالمحكمةًاًإلىنيًالجا

لمحكمةًاًإلىلدعوىًايؿًممؼًحلجريمةًويانيًبالجالظفًعمىًاـًالعايًلمدعانوًيقررًإلجنحًفافيًًامأ

ًالعالمدعيًاتًيقررًايالجنافيًًامأ،4ًكمتوالمختصةًلمحا ًالتيمةًانيًبالجالظفًعمىًاـ ً،ليوالمسندة

ًأحيثًتظيرًً،5ـالعائبًالناًإلىلدعوىًاويرسؿًممؼً ًفيًاحالاىمية ًىذهًًاتًنظًرايالجنالة لخطورة

ًوجسالجًرا ًائـ ًالعقوبامة ًليات 6ًالمقررة ًافقًر. ًار ًالعالمدعي ًبعدـ ًاختصالاـ ًاستئناصًيجوز ـًامأفو

                                                           
"ًًيستجوبًالمدعيًالعاـًفيًالحاؿًالمشتكىًعميو1961ًلسنة9ًًدنيًرقـًًرمفًقانوفًأصوؿًالمحكماتًالجزائيةًاأل112ًنصتًالمادةًً-1

 رةًحضورًأماًالمشتكىًعميوًالذيًجمبًبمذكرةًإحضارًفيستجوبوًخالؿًأربعًوعشريفًساعةًمفًوضعوًفيًالنظارة".المطموبًبمذك
 .289،ًص2000،ًمكتبةًدارًالثقافةًلمنشرًوالتوزيع،ًعماف،1ًنجـ،ًمحمدًصبحي،ًقانوفًأصوؿًالمحاكماتًالجزائية،ًطً-2

"ًإذاًتبيفًلممدعيًالعاـًأفًالفعؿًيؤديًإلى1961ًًلسنة9ًًزائيةًاألردنيًرقـًمفًقانوفًأصوؿًالمحاكماتًالج131ًنصتًعميوًالمادةًً-3ً
 مخالفةًيحيؿًالمشتكىًعميوًإلىًالمحكمةًالمختصةًويأمرًبإطالؽًسراحوًإفًلـًيكفًموقوفًاًلسببًآخر".

 بؿًيتـًتنفيذُهًفورًا.فيًىذهًالحالةًالًيمكفًوالًيجوزًالطعفًفيًقرارًالمدعيًالعاـًوالًيخضعًلتصديؽًالمدعيًالعاـًًً-4
 .1961لسنة9ًًمفًقانوفًأصوؿًالمحاكماتًالجزائيةًرقـ133/1ًًانظرًنصًالمادةًً-5
 .1961لسنة9ًًمفًقانوفًأصوؿًالمحاكماتًالجزائيةًاألردنيًرقـ133ًًانظرًنصًالمادةًً-6
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ئبًالنابةًاـًلرقالعالمدعيًاًاترًا،ًحيثًتخضعًقًر1نياريخًتبميغوًلمجايفًمفًتومؿًيـًخالالعائبًالنا

شرافوًـالعا ـًالعالمدعيًارًافًقًرأوجدًًاذإًـاتيالاًافًيتخذًنحوىأويممؾًًاويدققيًانوًيطمعًعميي؛ًألوا 

 نيًفيًمحمو.الجالظفًعمىًاب

لدعوىًادةًممؼًاعامعًً،نيالجاـًاتياهًبفًيصدرًقراًرأممحكمةًالمختصةًبعدًؽًلارًًوألاًعايدإمرًبالوا

ـًالعادعيًملاليوًمفًالمرفوعةًاتًالتحقيقافًأتضحًلوًاًاذإلتحقيؽًالتوسعًفيًاـ،ًًوالعالمدعيًاًإلى

فيقررًً،ـًليسًفيًمحموالعالمدعيًارًافًقًرأـًالعائبًانلاوجدًًاذإنيًالجاكمةًامنعًمحكماًيًُ.2قصةان

يًدليؿًعمىًألـًيقـًًاذإًأويشكؿًجريمة،ًًلفعؿًالافًاكًاذإصةًانيًوخالجاكمةًافسخوًويمنعًمفًمح

 كمة.المختصةًلممحانيًلممحكمةًالجاًلةاحفيةًإلادلةًغيرًكألانتًاكًاذإًأو،3ًنيالجانةًادا

ًًلدعوىًالالتحقيؽًًوايتعمؽًبًافًكؿًمأحظًبنال ًامًأوتتعرضًلوًمفًعنؼًًاومًالمرأةيمسًقضية

ًاتياءاجًراًوًفنيالقًوالتحدثًعفًىذهًاـًبابؿًقًاهًعممياتجًاجبيابًوًامياءًقياثنالعمؿًاكؿًاجيوًمفًمشاتًو

ًتحتًتصنيفيابشكؿًع ًامخًاـ ًجنحة، ًًالًاوىذً،يةاجنًأولفة، ًالنسايضعًقضية تًموضعًمالالعاء

ًفيً ًالجًرارًعتبانوفًبؿًالقاخصوصية ئـًالجًراقيًاكبًالنظرًعفًنوعيابغضًًالتيًترتكبًبحقيائـ

ًخرى.الا

،ًاًًتحرشًأونتًجنسيةًاءًكا"سًوًابوًجريمةًبحقيارتكاؿًانيًفيًحالجابحؽًًذًاإلجراءاتًنفسيااتخايتـً

نيًعمىًالجاكمةًاتًمحاءاجًرالاومفًبيفًىذهًً،لعمؿ"افيًًالمرأةًاجييالتيًتًواًايالقضامفًًاغيرىًأو

ًني(.الثالفرعًارتكبوً)الذيًاًلفعؿا

                                                           
 .1961لسنة9ًًمفًقانوفًأصوؿًالمحاكماتًالجزائيةًاألردنيًرقـ67ًًانظرًنصًالمادةًً-1
 .1961لسنة9ًً،ًمفًقانوفًأصوؿًالمحاكماتًالجزائيةًاألردنيًرقـ133/3ً/بًوالمادة13ًانظرًنصًالمادةًً-2
 .1961لسنة9ًً/ًمفًقانوفًأصوؿًالمحاكماتًالجزائيةًاألردنيًرقـ133ًالمادةًً-3
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 :المحاكمة مرحمة: الثاني الفرع
يةًاب،ًوىيًحمالعقالدولةًفيًتوقيعًارسةًحؽًائيًلممالجًزالحكـًاطًصدورًاشتًرايةًمفًالغانتًاكًاولم

ًائيةًفيًشقيالجًزاعدةًالقاًالتيًتبيحيالحدودًابًالالحوًوحقوقوًازًعمىًمصاًولتجالجريمةًمفًامرتكبً

ًاف،ًوحمانسالاىـًحقوؽًأدلةًمفًالعاكمةًالمحالحؽًفيًاعدًيًُحيثً،1ًئيالجًزا لحقوؽًتعتبرًايةًىذه

ًـ.لسالالة،ًًوالعدالحرية،ًاالتيًترتكزًعميياسيةًاسالاعدةًالقا

ًانصً ًًوالحقوؽًاصًبالخالدوليًالعيد ًالسيالمدنية فًانسالالميًلحقوؽًالعافًعالالجانبًاًإلىسية،

ًفييًءًمرحاثنأًاتياعاجبًمًرالًواتًانالضماييرًًوالمعاعمىً ًالمحاكمةًلتحقيؽًمحاكمةًعادلة، حؽًمة

بحكـًًقائمةيدةًاـًمحكمةًمستقمةًمحامأليوًالموجوًائيًالجناـًاتيالافًادلةًبشاكمةًعالمتيـًفيًمحا

ًالقا ًقبؿ ًطبقاتيانوف ًتاءاجًرإلًامو ًمتلعالاً ًمفًخالانية ًلو ًمفًالدفاًاليح ًتمكينو ًمع ًنفسو عًعف

ً.2لتيًحكمتًعميوالمحكمةًامفًًاًًكثرًعمًوأءًاقضالدهًمفًدرًضالصالحكـًاجعةًامًر

ًتتش ًالمحامؿ ًعمىًحقوؽًالعاكمة ًادلة ًمف ًعمماحالمتيـ ًبمحاستعالاًإلىً،لتيمةابًاطتو عدـًًوً،ـانة

ً ًلخطر ًالعقاتعرضو ًأب ًمرة، ًمف ًًإلىكثر ًاحؽ ًفي ًاحكالالطعف ًوفي ًحاـ ءًاخفاًؿالتعويضًفي

ً.3احدًعمييثيرًألأتًتقمةًالديةًمسالمحكمةًحيافًتكوفًألة،ًًوالعدا

ًاكدًعمييأًوًاقرىالتيًاًوًازىاًويجوزًتجًف،ًوالانسالادلةًمفًحقوؽًاكمةًعالحؽًفيًمحاحيثًيعتبرً

ًا صرًاف،ًووضعًعنانسإلالميًلحقوؽًالعافًعالإلاسيةًًوالسيالمدنيةًًوالحقوؽًاصًبالخالدوليًالعيد

دلةًالعاكمةًاحملالحؽًفيًاًساسأف،4ًفانسالاًلدوليًلحقوؽانوفًالقادلةًبمفيوـًالعاكمةًالمحالتعريؼًبا

يرتكزًعميوًحقوًفيًموضعًًايفسرًجميعًمً،ءةالبًرافًانسإلاصؿًفيًالاأًرًمبداقًراف،ًًوانسإلاءةًاىوًبًر

                                                           
 .151،ًص1997الصيفي،ًعبدًالفتاح،ًالقاعدةًالجنائية،ًالشركةًالشرقيةًلمنشرًوالتوزيع،ًبيروت،ًلبناف،ًً-1
 .50صً–49ًبكار،ًحاتـ،ًحمايةًحؽًالمتيـًفيًًمحاكمةًعادلة،ًمنشأةًالمعارؼ،ًاالسكندرية،ًغيرًمعروؼًدارًالنشر،ًصً-2
 .455،ًص1989راءاتًالجزائية،ًجعوض،ًمحمد،ًحقوؽًاإلنسافًفيًاإلً-3
ًالمركزًالفمسطينيً-4 ًالدليؿًالتدريبيً)ًالدرعاوي،ًداود،ًاإلطارًالقانونيًالدوليًلممحاكمةًالعادلة، ًوالقضاءًمساواة، (،5ًالستقالؿًالمحاماة

 .137،ًص2010
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ًفيًمحاتيالا ًعاـ ًمفًضماكمة ًويؤلؼًبينيانادلة ًويوثؽًعًرابغيرًتضًات، ًتنًاىاد، فقدًً.1فرابغير

عمىً"ًأنو2001ًً(ًلسنة3ًراءاتًالجزائيةًالفمسطينيًرقـً)(ًمفًقانوفًاإلج206ً،207نصتًالموادً)

تقاـًالبينةًفيًالدعوىًالجزائيةًبجميعًطرؽًاإلثبات،ًإالًإذًنصًالقانوفًعمىًطريقةًمعينةًلإلثبات،ً

ذاًلـًتقـًالبينةًعمىًالمتيـًقضتًالمحكمةًببراءتو،ًفالًيبنىًالحكـًإالًعمىًاألدلةًالتيًقدمتًأثناءً وا 

2ًيًتمتًمناقشتياًفيًالجمسةًبصورةًعمنية،ًأماـًالخصوـ"المحاكمةًوالت

ً ًأيعتبر ًقرينة ًالبًراصؿ ًفي ًوًَانسالاءة ًطبايتطًاقعياًوًاعًَقًْف ًمع ًابؽ ًاشيالائع ًمع ًويتفؽ لمصمحةًاء،

يذىبوفًت،ًوالالشبياسًبالنايؤخذًًدًوحقوقيـ،ًفالافًرألاظًعمىًحريةًالحفالممثمةًفيًضرورةًامةًالعا

ً ًتستاداضحية ًعمىًنةًسطحية ًلذلؾًيترتبًعمى3ًليقيفالظفًدوفًادلةًوبألائؿًدوفًلدالاند بةًالنيا.

التيًتثبتًدلةًألافًتقدـًأًاينبغيًعمييًا،ًكمانياركأًوًاصرىافةًعنالمتيـًبكالتيمةًضدًاتًاثبامةًالعا

ً.4الجريمةبوًارتكا

فًأ،ًًو5ليوالمسندًاـًاتيالاجيةًافيًمًوًاسمبيًافًيتخذًموقفأءتوًفمفًحقوًاتًبًراثبلمتيـًإلاـًالتًزاوعدـً

ً فًيبنيًحكموًعمىًأيجوزًًمؿًحريتو،ًوالالتيًتكونتًلديوًبكاعتوًاًءًعمىًقنالحكـًبناضيًبالقايقـو

ًأ ًفي ًطرحو ًيتـ ًلـ ًدليؿ ًاي ًًأولجمسة ًاتـ ًمشروعةالتوصؿ ًغير ًبطريقة 6ًليو ًفيًا.ويعتبر لحؽ

كـًافًيحألمتيـًفيًاموًمصمحةًاوىوًحؽًطبيعيًقًوً،فانسإلاًةأمنذًنشًصيالأًادلةًحقالعاكمةًالمحا

ًمأبش ًًاف ًايسند ًمف ًاماتياليو ًومحامأت ًمستقمة ًمحكمة ًتًراـ ًفييايدة، ًًاعي ًانالضماجميع لتيًات

                                                           
 .57بكار،ًحاتـ،ًمرجعًسابؽ،ًصً-1
2
 .77،ص2111،نسىت(3)رقمانجزائيتاإلجزاءاثقاوُن-
،1995ًمطبعةًالعربية،ً،ًًال2الحسيني،ًعمر،ًمدىًتعبيرًالحكـًباإلدانةًغيرًالصادرًباإلجماعًعفًاالقتناعًاليقينيًلمقاضيًالجنائي،ًطً-3

 .52صً–51ًص
 .250،ًدارًالنيضةًالعربي،ًص2حسني،ًمحمود،ًشرحًقانوفًاإلجراءاتًالجزائية،ًطً-4
 .767،ًص1993النيضةًالعربي،ًًسرور،ًأحمد،ًالوسيطًفيًقانوفًاإلجراءاتًالجنائية،ًدارً-5
 .2001لعاـ3ًًمفًقانوفًاإلجراءاتًالجزائيةًالفمسطينيًرقـ273/1ًًانظرًنصًالمادةًًً-6
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صميًالالطرؼًاًاؿًكونيا،ًحاتياءًبمتطمبالوفالممتزمةًباًانيائية،ًبحسبالجًزاتًاءاجًرالانوفًاقًايتضمني

ً.1بالعقافيًًاءًحقياستيفافيًًامية،ًووسيمتيلعمًوالدعوىًاعفًًألتيًتنشائيةًاجًرالابطةًالًرافيً

ًالسببًالجريمةًىوًابًارتكافًاكًاذاف ًالدعوىًالذيًترتكزًعميو ًالنياًاشرىالتيًتبالعمومية مةًالعابة

ًالجريمة،بًارتكالتيًتثبتًلمفًتتيموًبالحقوؽًالتيًتولدًاًاتياىيًبذًفإنيالمجتمعًولمصمحتو،ًاسـًاب

تًعمىًامالتًزابةًاعتبرًبمثيدلةًاكمةًعالمتيـًفيًمحادلة،ًفحؽًامةًعكا،ًحقوًفيًمحاتيًفيًطميعتيأي

ًوصاتؽًاع ًالدولة ًاحبة ًتوقيع ًومفًج2بالعقالحؽًفي ًفآنبًا. ًعالحؽًفيًمحاخر ًيتميزًاكمة دلة

ًيحقؽًمصمحةًعايتوًلمصمحةًاحمًإلىفةًاضاًانيلعمومية؛ًألاب لحقيقة،ًامةًممثمةًفيًكشؼًالمتيـ

ً.3نوفالقاًالتيًيحمييالحًالمصاعتدىًعمىًابًممفًالعقافيًًالعاـحؽًالءًاستيفاًو

ميـًايديف،ًمياةًمحادلةًوجودًمحكمةًمستقمةًتعتمدًعمىًقضالعاكمةًانةًلممحاىـًضمأتعتبرًحيثً

فًايعدًًّائية،ًكمالجًزالدعوىًالةًفيًالعدافًيحقؽًأنوًألوًمفًشستقالاضيًًوالقادًافًحيلحؽ؛ًألاؽًاحقا

 .4ؿستقالادًدوفًاحيًدًوالاعدؿًدوفًحيًدلة،ًفالاكمةًعايةًمحأفيًًافرىمافًيجبًتًويفًضرورييشرط

ًفيـًمفًالقضافًوكذلؾًانسإلافًيخطئًألطبيعيًامفً لتدرجًاوفًلذلؾًجرىًًؤقدًيخطًايضالبشرًاة

لمطموبةًاصوؿًالايتفؽًمعًًئيةًوالادلة،ًفقدًيصدرًحكـًمفًمحكمةًجًزالعاكمةًالمحافًائيًلضمالقضا

لذيًلـًيقتنعًاًءًفرصةًلممتظمـالقضالذلؾًمنحًًا،سيًوًأولتطبيؽًافيًًخطألًامإنونيةًالقاعدًالقًواًأو

ًابعد ًالة ًيمجألحكـ ًف ًاًإلىأ ًلدى ًبو ًالمحالطعف ًالجناكـ ًطبقائية ًقًالمختصة ًالنص صوؿًأنوف

ًلتدالجًزاتًاكمالمحا ًأسبؽًًارؾًمائية ًافًوقعتًفيو ًالتيًاصدرتًالمحكمة ًمفًالحكـ ًفيو لمطعوف

ًنوف.القائؿًاحيةًمسامفًنًأوقعًالًوايةًحاءًمفًناءًسًواخطأ

                                                           
 .51صً–50ًبكار،ًحاتـًعثماف،ًحمايةًحؽًالمتيـًفيًمحاكمةًعادلة،ًمرجعًسابؽ،ًصً-1
 .7،ًص1965،ًمطبعةًنيضةًمصر،2ًعبدًالفتاح،ًعبدًالباقي،ًنظريةًالحؽ،ًطً-2
 .34،ًص1973آماؿ،ًضماناتًالفردًفيًمرحمةًالمحاكمة،ًالحمقةًالرابعةًلمدفاعًاالجتماعي،ًً-3
 .www.hlbar.org.ib/rightً،ًاستقالؿًالقضاء،ًمقاؿًتـًنشرهًعمىًالرابط:ًجماؿ،ًبساـً-4

http://www.hlbar.org.ib/right
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ًبتاريخً ًجنيف ًبداية ًمحكمة ًعف ًالصادر ًالقرار ًفي ًلمطعف ًالحدث ًوكيؿ ًعف ًالصادر فاالستئناؼ

الحدثًالمستأنؼًبتيمةًىتؾًالعرضًًالقاضيًبإدانة12/2009ًبالدعوىًالجزائيةًرقـ17/3/2010ًً

ًوتـًاالعتراضًعمىًىذا1ًربعًسنواتوًوضعوًبالحبسًلمدةًا60ًعًلسنة296ًالمادةًًألحكاـًخالفا

الحكـًكوفًالجانيًحدثاًتـًتخفيؼًالحكـًإلىًمدةًسنتيفًبحيثًيوضعًفيًالمكافًالمالئـًلوًلقضاءً

ًفترةًحكموًمعًاحتسابًفترةًتوقيفوًايضا.

الطعفًواالعتراضًً:البابًاألوؿ2001ً(ًلسنة3ًقانوفًاإلجراءاتًالجزائيةًالفمسطينيًرقـً)ًخصص

9ًرقـًًردنيألاتًاكمالمحاصوؿًأنوفًاقوقدًاتفؽ2ًًاالستئناؼً:والبابًالثانيً،الغيابيةعمىًاألحكاـً

ً 1961ًًلسنة ًالفمسطيني ًالجزائية ًاإلجراءات ًقانوف ًمع ًابتحديد ًبطريقتالعالطرؽ ًلمطعف :ًفيدية

ؼًاستئنالاً:نيةالثابيةًفقط،ًًوالغياًـاحكفًتكوفًلألأنوفًالقاًالى(ًوقدًخصصيًوألالفقرةًاضً)اعتًرالا

ضًاعتًرالاتنفذتًطريؽًاسلتيًاـًاحكالاوفيًًاساسألحضوريةًاًـاحكلنسبةًلألانية(ًويكوفًبالثالفقرةًا)

ً.اعميي

يتقدـًً،بيةالغياًـاحكلنسبةًلألابًالاتكوفًًـًوالاحكالاديةًفيًالعالطعفًاحدًطرؽًأضًاعتًرالايعتبرً

ائوًوسحبو،ًلغابحقو،ًوذلؾًبقصدًلحكـًاصدرتًالتيًاًالحكمةًنفسياًإلىًابيالمحكوـًعميوًغيابموجبوً

                                                           
الحكـًالصادرًعفًمحكمةًاستئناؼًراـًاهللًالمنعقدًفيًمحكمةًبدايةًجنيفًالمأذونةًبإجراءًالمحاكمة130/2010ًًاستئناؼًجزاءًرقـًً-1ً

صدارًالحكـًباسـًالشع ًبًالعربيًالفمسطيني.ًوا 
ًالييئةًالحاكمةًبرئاسةًالقاضيًالسيدًتيسيرًأبوًزاىر،ًوعضويةًالقاضييفًالسيديفًمحمدًالحاجًوياسيفًومحمدًسالمة.

المستأنؼًالحدثًف.ًط.ًز.ًوكيموًالمحاميًمصطفىًحمارشة/ًجنيف.ًالمستأنؼًعميو:ًالحؽًالعاـ.ًيستندًاالستئناؼًإلىًأنوًأخطأتًمحكمةً
ً ًبتاريخًالموضوع ًالمأخوذة ًالحدث ًالمستأنؼ ًإفادة ًإف ًحيث ًلمقانوف، ًمخالفة ًباطمة ًلبينات ًإليو ًالمسندة ًبالتيمة ًالمستأنؼ بإدانة

مفًقبؿًقسـًالتحقيقاتًقيادةًشرطةًجنيفًباطمةًبطالنًاًمطمقًاًحيثًأخذتًفيًأوقاتًالميؿًودوفًحضورًوليًأمرهًأو3/1/2008ًً
تًمحكمةًبدايةًجنيفًبالحكـًاستنادًاًلبّيناتًباطمةًكماًأخطأتًفيًوزفًالبينة.ًوأخطأتًمحكمةًأوًمحاميو،ًكماًأخطأمظموـًمراقبًال

ًبدايةًجنيفًبتشديدًالعقوبةًدوفًسبب.ً
محكمةًبإصدارًحكـًالحبسًلمدةًأربعًسنواتًاستئناسًاًبتوصيةًمراقبًالسموؾ،ًحيثًتـًالمطالبةًمفًقبؿًمراقبًالسموؾًبوضعًالمتيـًالقامتً

ًاًفيًاإلصالحيةًلقضاءًفترةًحكموًوىيًأربعًسنوات.ًونظرًاًلوضعًالطفؿًكونوًحدثًاًوطالبًمدرسةًولمنحوًفرصةًأخرىًكونوًحدث
ً ًبالمادة ًوعماُل ًالمحكمة 13/7ًًفإف ًقانوفًإصالحًاألحداثًلسنة ًليصبحًوضع54ًًمف ًمفًحيثًالعقوبة ًالحكـ ًقررتًفسخ فقد

 الوًلمدةًسنتيفًتحسـًمنياًمدةًالتوقيؼ.المستأنؼًالحدثًف.ط.ًز،ًفيًالمكافًالمعدًألمث
2
 .113ص–111،ص2111،نسىت(3)رقمانجزائيتاإلجزاءاثقاوُن-
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،ًعواءًدفالقضافًيسمعًأفًشخصًدوفًافًيدأزًاجًوالعدـًًأضًفيًمبداعتًرالالحكمةًمفًاتتمثؿًًو

ًيكوفًضعيفاولذلؾًف ًألأويحتمؿًًاًًلحكـ ًيعتمدًعمىًفًيكوفًغيرًصحيح؛ ًلـ ًأنو لمشتكيًدوفًادلة

ضًاعتًرالازةًاجافًأفًبشافًمختمفايأضًًراعتًرالاجوًاوقدًًوً،لمشتكىًعميواؿًاقًواعًاءًفرصةًلسماعطا

ً:1ًانيألوذلؾً،ًزتواجاًوعدـ

ًاحدىًذًراضًاعتًرالاتًالتشريعابرتًتعا ًً،طمةالممائع ًاوتعطيؿ ًفي خيرًصدورًأوت،ًلدعوىالفصؿ

ًالالنفاجبًاحكـًًو ًافًذ؛ ًاوىذً،لدعوىالسيرًفيًاخيرًسرعةًأبًلتعطيؿًوتالغيالمحكوـًعميوًيتعمد

ًء.القضاويعرقؿًعمؿًً،لغيرابلضررًاويمحؽًً،لةالعدافيًايج

ًأفيقوؿًبًخرألايًألًراًاما ًالجًزاتًالتشريعافًمعظـ ًقد ًوفؽًشروطًأضًًواعتًرالازتًاجأئية خذتًبو

ً ًمعينةًومحددة ًيختمؼًأمفًًاقنطالاوقيود ًقد ًعفًانو 2ًنونيالحضورًلعذرًقالخصـ ًال، تكوفًًوقد

ًمفًُيًًأفلةًالعدا،ًفميسًمفًاًًلحضورًقدًوصمتوًشخصيامذكرةً ويحكـًعميوًً،ضًكحؽًلواعتًرالاحـر

ًلبو.افًمطالوًوبياقًواءًابداًوً،عًعفًنفسوالدفاحًلوًفرصةًافًتتأؿًخصموًوبدوفًاقًواءًعمىًابن

ًأولصمح،ًاكـًادرةًمفًمحالصاتًالفالمخالجنحًًوادرةًفيًالصابيةًالغياـًاحكالاضًعمىًاعتًرالاويجوزً

ًالمحا ًالبداكـ ًاحكالاًامأئية ًالجًزاـ ًالصا3بيةالغيائية ًفي ًإلايالجنادرة ًبياتًخاءاجًرتًفتخضع ،ًاصة

درةًعفًالصابيةًالغياـًاحكالاضًعمىًاعتًرالايجوزً،ًًو4لةالعدامفًوجوًًرًّالفالنسبةًلممتيـًاصةًباوخ

ًا ًبصفتيالبدالمحكمة ًاستئنالاًائية ًًاذإفية ًالمحاجرت ًوفؽامًرًاميامأكمة ًًولألاًفعة عيدًالمًواصوؿ

ً.5ًلمرعيةا

                                                           
 .502نجـ،ًمحمدًصبحي،ًقانوفًأصوؿًالمحاكماتًالجزائية،ًمرجعًسابؽ،ًصً-1
 .503نجـ،ًمحمدًصبحي،ًقانوفًأصوؿًالمحاكماتًالجزائية،ًمرجعًسابؽ،ًصً-2
مفًقانوفًأصوؿًالمحاكماتًالجزائيةًاألردنيًرقـ169ًًوًالبدايةًعمىًأثرًالمحاكمةًالغيابيةًطبقًاًلنصًالمادةًتصدرًمفًمحاكـًالصمحًأً-3

ًالدعوى1961ًًلسنة9ًً ًفيًمذكرة ًالمحدديف، ًوالساعة ًإلىًالمحكمةًفيًاليـو ًلـًيحضرًالمشتكىًعميو ًإذا التيًنصتًعمىً"أنو
 بيًاًولوًكافًمكفواًلًولياًفيًمثؿًىذهًالحالةًاألخيرةًأفًتصدرًمذكرةًقبضًبحقو".ًالمبمغةًلوًحسبًاألصوؿ،ًلممحكمةًأفًتحاكموًغيا

 .504نجـ،ًمحمدًصبحي،ًقانوفًأصوؿًالمحاكماتًالجزائية،ًمرجعًسابؽ،ًصً-4
 ًًًًًًًًمفًقانوفًأصوؿًالمحاكماتًالجزائيةًاألردني.259ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًانظرًنصًالمادةًً-5
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ًاغيلاًـاحكلألً،لنسبةابًامأ ًبمثالصابية ًادرة ًتـًافً؛ًألاضًعميياعتًرالايجوزًًفالً،ىيالوجابة لخصـ

ًًاتبميغوًشخصي ًابمذكرة ًيقدـ ًيحضرًولـ ًوألألحضورًولـ لخصـًحضرًبعضًافًيًعذرًمشروع،

ًؼ.ًاستئنالالوًحؽًًيبقىخرى،ًآلاتًالجمسابًعفًجميعًاغًأواًنسحبًمنياكمةًثـًالمحاتًاجمس

صدرتًالتيًالمحكمةًافًارئيسًديًوًإلىءًيرفعوًاستدعالمحكوـًعميوًباضًمفًاعتًرالايتـًتقديـًكماً

عمىًجزءًًأولحكـًكموًاضوًينصبًعمىًاعتًرافًاكًاذإًاوم،1ًنوفالقاًالتيًنصًعمييالكيفيةًالحكـًبا

ئوًاستدعالتقدـًبالسجفًفيجوزًلوًافيًًالمحكوـًعميوًموقوفافًاكًاذاً ضو،ًًواعتًرابًاسبأمنوًفحسب،ًًو

ً.2لسجفارةًادإًإلىنونيًالقادًالميعاضمفً

ًؼًاستئنالايعتبرً ًفيًالعالطعفًاًئؿاوسأحد ًاحكالادية ًتًَالجًزاـ ًوىو ًيمجئية، ًاًأظمـ ًإلىعفًالطاليو

لنظرًفيًموضوعًادةًاعإبيدؼًً؛لمطعوفًفيوالحكـًاصدرتًالتيًالمحكمةًاعمىًدرجةًمفًأمحكمةً

ًًتعديمو.ًأوفيوًًلمطعوفالحكـًاءًالغاًإلىؿًذلؾًلدعوىًمفًجديدًلمتوصؿًمفًخالا

لحديث،ًوقدًائيةًالجناتًاءاجًرالاـًاضيًعمىًدرجتيفًيقوـًعميوًنظالتقاأًلمبدًاًًتطبيقًيعتبرًاالستئناؼ

لتيًاـًاحكالا1961ًلسنة9ًًرقـًًردنيألائيةًالجًزاتًاكمالمحاصوؿًأنوفًامفًق256ًدةًالماحددتً

ً.3ئيةالبدائيةًالجناًائيةًبصفتيابديةًمحكمةًأدرةًمفًالصاًـاحكألاؼًباستئنالاًةلطعفًبطريقاتقبؿً

أنوً"يجوز2001ًًلسنة3ًً(ًمفًقانوفًاإلجراءاتًالجزائيةًالفمسطينيًرقـ323ًالمادةً)ًحيثًحددتً

الجزائيةًإذاًكانتًصادرةًًىلمخصوـًاسئناؼًاألحكاـًالحضوريةًوالمعتبرةًبمثابةًالحضوريةًفيًالدعاًو

                                                           
ًالحضورًفيًالجمسةًالتيًيحددىاًكاتبًالمحكمةًفيًالتقريرًمع184ًًفيًالمادةًً-1ً مفًقانوفًأصوؿًالمحاكماتًالجزائيةًاألردنيًبحيثًُيمـز

ًفيًالدعوىًبالحضورً مراعاةًأفًتكوفًأقربًجمسةًيمكفًنظرًاالعتراضًفييا،ًوعمىًالمدعيًالعاـًأوًمفًيمثموًتكميؼًباقيًالخصـو
عالف الشيودًلمجمسة،ًبحيثًيجبًأفًيتضمفًاستدعاءًاالعتراضًالذيًيقدموًالمعترضًاسموًومحؿًإقامتوًوخالصةًعفًالحكـًًوا 

 المعترضًعؿ
 .507،ًص2000،ًمكتبةًدارًالثقافةًلمنشرًوالتوزيع،ًعماف،1ًنجـ،ًمحمدًصبحي،ًقانوفًأصوؿًالمحاكماتًالجزائية،ًطًً-2
تنظرًفيًًتئنافيةأفًمحكمةًالبدايةًبصفتياًاالس1961ًلسنة9ًًالمحاكماتًالجزائيةًاألردنيًرقـًًمفًقانوفًأصوؿ124ًفقدًنصتًالمادةًً-3

،ًوطعفًالقرارًمفًاًًالطعفًالذيًيقدموًذوًالشأفًلفسخًقرارًالمدعيًالعاـًيرفضًتخميةًالسبيؿًبالكفالةًإذاًأصدرًالمدعيًالعاـًقراًر
فالًتكوفًمحكمةًالبدايةًبصفتياًاالستئنافيةًمختصةًبالنظرًفيًًافإذاًلـًيتوفًرًفقاالسابًافتوافرًالشرطيقبؿًأصحابًالشأف،ًويجبًأفً
 .1985سنة204ًًص122/84ًطمبًالتخمية.ًتمييزًجزاءًرقـً
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ًبص ًالبداية ًمحاكـ ًتستأنؼًأماـ ًالصمح ًمحاكـ ًمحاكـًعف ًعف ًكانتًصادرة ذا ًوا  ًاالستئنافية، فتيا

البدايةًبصفتياًمحاكـًأوؿًدرجةًتستأنؼًأماـًمحاكـًاالستئناؼ،ًوتستأنؼًوفقًاًلإلجراءاتًالمقررةًفيً

ًاستئنافيا ًوالقراراتًالتيًينصًأيًقانوفًآخرًعمىًجواز ًالقانوفًاألحكاـ فيًالمقابؿًنصت1ً"ًىذا

ًالما ًًئيةالجًزاتًاكمالمحاصوؿًأنوفًامفًق260/2ًدة لخصومةًاؼًاطًرا1961ًلسنة9ًاالردنيًرقـ

ًا ًليـ ًيحؽ ًاستئنالالذيف ًفي ًاؼ ًً،لشخصيالمدعي ًلو ًاستئنايجوز ًاحكالاؼ ًدعًوالصاـ ًفي هًادرة

ـًودعوىًالعالحؽًادرةًفيًدعوىًالصاـًاحكالاؼًبخصوصًاستئنالايحؽًلممحكوـًعميوً،ًكما2ًلمدنيةا

ًؿالمايحؽًلممسؤوؿًبًاخر،ًكمآلادوفًًاحدىماؼًاستئنافيًًلحؽاولوًً،ءالشخصيًعمىًحدًسًوالحؽًا

ًلى.ًوألالدرجةًاـًمحكمةًامألدعوىًافيًًاًًرهًطرفاعتبابًؼاستئنالا

ًلألابًامأ ًالاًـاحكلنسبة ًًلتي ًًافياستئنايجوز ًاحكالافيي ًاـ ًالفالقطعية ًموضوع ًفي لدعوييفًاصمة

يجوزًًالًا،ًكم3حضوريةًأوبيةًانتًغياءًكاًوسً،لكبرىاتًايالجنادرةًمفًمحكمةًالصالمدنيةًائيةًًوالجنا

ئؿًافيًمسًأودرةًفيًدفوعًانتًقطعيةًصاءًكالموضوعًسًوالفصؿًفيًادرةًقبؿًالصاـًاحكالاؼًاستئنا

ً ًًأوفرعية ًًوالً،تحضيريةًأوتمييدية ًارًالقًراؼًاستئنايجوز ًاعدالات ًبالقاتًارًالقًراًأودية ءًاجًرإضية

لحكـًابعدًصدورًًالالدعوىًالسيرًفيًاءًاثنألتيًتصدرًاتًارًالقًرامفًًالقرينةًوغيرىاتًارًاوقًرً،تحقيؽ

ً.4لحكـاًاسًمعًىذاسالافيً

ًاًًلحكـًعيبالخصـًينعىًعمىًافًاكًاذإًالإنوفًالقاًايجيزىًلتيًالاًديةالعالطعفًغيرًاًئؿاومفًوس

يًردناألًئيةالجًزاتًاكمالمحاصوؿًأنوفًافيًقًاعًوحصرىلمشرًّاًالتيًنصًعمييالعيوبًامفًًاًًمحدد

                                                           
1
 .113ص،2111نسىت،(3)رقمانجزائيتاإلجزاءاثقاوُن-
 مفًقانوفًأصوؿًالمحاكماتًالجزائيةًاألردني.265ًانظرًنصًالمادةًً-2
 .1976لسنة33ًً/أًمفًقانوفًمحكمةًالجناياتًالكبرىًرقـ13ًالمادةًانظرًنصًً-3
 .515صً–511ً،ًص2000،ًمكتبةًدارًالثقافةًلمنشرًوالتوزيع،ًعماف،1ًنجـ،ًمحمدًصبحي،ًقانوفًأصوؿًالمحاكماتًالجزائية،ًطً-ً-4
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لطعفًاديةًفيًالعالطعفًغيرًا،ًحيثًتقسـًطرؽ298ًًإلى270ًدًمفًالمًوافي1961ًًلسنة9ًًرقـً

ً.1كمةالمحادةًاعاً مرًخطي،ًًوألنقضًبالتمييز،ًًواًإلى

ؤواًفًيمجأحيثًسمحًلمخصوـًً،ديةاعاللطعفًغيرًامفًطرؽًًًاًًطريقًانقضيًأوـًاحكالاُيعدًتمييزً

ًأوؼًاستئنالاعفًمحكمةًًأولجنحًاتًًوايالجناخرًدرجةًفيًآدرةًعفًالصائيةًالنياـًاحكالافيًًاليو

ًمفًالصاتًارًالقًرا ًفيًالعائبًالنادرة ًالجًزاًايالقضاـ ًفيًمنع ًالمحائية ًتمييز ًويعد ًمفًاحكالاكمة ـ

التمييزًجميعًاالحكاـًالجزائيةًًةيتـًقبوؿًالطعفًبطريق،ًبحيث2ًردنيةألالتمييزًاصًمحكمةًاختصا

ًعفًمحك ًاالستئناؼًوقراراتًوالقراراتًالصادرة ًاألولىًومحاكـ ًالدرجة ًالجناياتًالكبرىًومحاكـ مة

ً.3الجزائيةًالنائبًالعاـًفيًالقضاياًمنعًالمحاكمةًالتيًيصدرىا

درةًعفًمحكمةًافًتكوفًصأك4لتمييزابًالطعفًفييائزًالجاـًاحكالالشروطًفيًايتطمبًوجودًعددًمفً

ًاديةًنظاع ًئيةاستثناميةًوليسًمفًمحكمة ًفيًمًواوفًصفًتكأًو، ًادرة دوفًًالجنحًوحدىاتًًوايالجناد

ًالفالمخا ًاصًأوت، ًمف ًآدرة ًدرجة ًأخر ًبعد ًالتقاتًادرجًداستنفاي ًًوالعاضي ًنيأدية، ًتكوف ئيةًاف

ًالموضوعًباصمةًفيًاف ً.5لدعوىالنسبةًلجميعًخصـو

نوًتـًمفًقبؿًإًمةًلمنقض،ًثـالعاعدًالمقًوًًاًفتيًخالأيًنو؛ًألاًًئياستثناًوًاًًصامرًخطيًخألنقضًبايعتبرًًو

هًمفًامرًخطيًيتمقأعمىًًءًًابنًالايقوـًبوًًء،ًوالالتمييزًدوفًسًوامةًلدىًمحكمةًالعابةًالنيارئيسً

                                                           
 .528،ًص2000لتوزيع،ًعماف،ً،ًمكتبةًدارًالثقافةًلمنشرًوا1نجـ،ًمحمدًصبحي،ًقانوفًأصوؿًالمحاكماتًالجزائية،ًطً-1
 .529نجـ،ًمحمدًصبحي،ًقانوفًأصوؿًالمحاكماتًالجزائية،ًمرجعًسابؽ،ًصً-ً-2
 .1961لسنة9ًًمفًقانوفًأصوؿًالمحاكماتًالجزائيةًاألردنيًرقـ270ًًانظرًنصًالمادةًرقـًً-3
بحصرًاألسبابًالتيًتقبؿًلتمييزًاألحكاـًالجزائية1961ًًلسنة9ًًمفًقانوفًأصوؿًالمحاكماتًالجزائيةًاألردنيًرقـ274ًًقامتًالمادةًً-4ً

ًولـًيجعؿًقانوفًمحكمةًالجناياتًالكبرىًلمحكمةًالتمييزًصالحيةًالتدخؿًفيًقناعةًمحكمةًالموضوعًباستثناءًحالةًواحدةً حصرًا
ضيةًموضوعًاًوىيًإذاًمفًقانوفًمحكمةًالجناياتًالكبرىًالتيًخولتًمحكمةًالتمييزًصالحيةًالنظرًفيًالق13ًنصتًعميياًالمادةً

،ًمجمة1989ًسنة305ًًصفحة204/86ًًكافًالحكـًباإلعداـًأوًبعقوبةًجنائيةًالًتقؿًعفًخمسًسنوات،ًانظرًتمييزًجزاءًرقـً
نقابةًالمحامييف،ًكماًتعتبرًمحكمةًالتميزًمحكمةًموضوعًالقضيةًالمطروحةًأمامياًفيًحاؿًالطعفًبالنقضًلممرةًالثانية،ًإذاًخالفتً

ستئناؼًماًوردًلياًفيًقرارًالنقضًمفًمحكمةًالتمييزًوميزًالحكـًمرةًثانيةًلألسبابًنفسيا،ًوتجتمعًمحكمةًالتمييزًبكامؿًمحكمةًاال
 ىيئتياًوتفصؿًفيًالدعوىًموضوعًا.

 .530نجـًمحمدًصبحي،ًقانوفًأصوؿًالمحاكماتًالجزائية،ًمرجعًسابؽ،ًصً-5
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ً،ديةالعالطعفًابًابًوأسدتًًاذإًالاليوًالمجوءًايجوزًًئيًالاستثنانوًطريؽًإلذلؾًفًشرةالعدؿًمباوزيرً

ًيموًوتفسيره،ًفالأًومةًتنوفًوسالالقاـًفظةًعمىًحكالمحالتوسعًفيًتفسيره،ًويقصدًبوًايجوزًًالًاكم

ءًانوفًسًوالفةًلمقالمخاتًارًالقًراتًًواءاجًرالاـًًواحكالالمكتسبةًلممتيـ،ًويشمؿًالحقوؽًافًيمسًأيجوزً

 .1ئيةالنيالدرجةًاًأولىًًوألالدرجةًاصدرتًمفً

فًأجبًء،ًبحيثًياجًرالاًأورًالقًراًأولحكـًاًافيًىذًلتمييزًقدًدققتًقبالاتكوفًمحكمةًًااليشترطً

سموبًفيًالاًاىميةًىذأوتبرزً،ًليوًقبالافًنظرتًأًالـًيسبؽًليًجديداًًًاًًلمقدـًلمنقضًسببالسببًايكوفً

س،ًاسألائيةًغيرًمختصةًمفًاستثناصة،ًفتتخذًمحكمةًالتشريعيةًبصورةًخالفوضىًاًافترةًتسودًفيي

ًاـًامأيكوفًًوالًاًًمبرمًاًًحكم ًبوًمفًطرؽًيًمالألمحكوـًعميو ًيموذ ًالعاًلطعفاذ ئية،ًاستثنالاًأودية

ًلظمـًدوفًوجوًحؽ.افيضربوً

ًاًًمًرألشكوىًوجوًاقتنعًباًاذإلعدؿًيعرضًعميوًتظممو،ًفاوزيرًًإلىلمجوءًابًانوفًبالقالذلؾًفتحًلوًً

ًالنيارئيسًًإلىًاًًخطي ًالعابة ًفي ًليطعف ًامة ًالحكـ ًامألمذكور ًمحكمة 2ًلتمييزاـ ًمحكمةًًاكم، تتقيد

ًفيًالًوالطعفًابًاسبأًيلتمييزًفا ًً،لعدؿادرًعفًوزيرًالصالخطيًامرًالاردة وردًًابمًاًًيضاوتمتـز

ً،وتفسيرهًنوفالقافيًتطبيؽًًأوريًالجالتحقيؽًافيًًأحًخطصالإلالنقضًفًطمبًاءًكالطعفًسًواعميوً

ًًو3مةًفقطالعالدعوىًاؽًانوفًفيًنطالقاًالفةًىذاومخ ًايكوفًع، مرًخطيًمفًوزيرًألنقضًباثرًأدة

                                                           
.ًلقدًأجازًقانوفًأصوؿًالمحاكماتًالجزائية544ًصً–543ًئية،ًمرجعًسابؽ،ًصنجـ،ًمحمدًصبحي،ًقانوفًأصوؿًالمحاكماتًالجزاً-1

ًلنصًالمادةً مفًقانوفًأصوؿًالمحاكماتًالجزائيةًاألردنيًانظرًنص291ًًاألردنيًالطعفًبالنقضًبأمرًخطيًلوزيرًالعدؿًوفقًا
 وزيرًالعدؿ.مفًقانوفًأصوؿًالمحاكماتًالجزائيةًاألردني،ًالطعفًبالنقضًبأمرًخطيًل291ًالمادةً

 .1973مفًمجمةًنقابةًالمحاميفًعاـ1273ًًالمشارًإليوًفيًالصفحة79/73ًًتمييزًجزاءًً-2
.ًإذاًقبمتًالمحكمةًسببًاًمفًأسبابًالنقضًأو1983ًمفًمجمةًنقابةًالمحاميفًعاـ1035ًًالمشارًإليوًفيًص75/83ًانظرًتمييزًجزاءًً-3

عادةًاألوراؽًإلىًالمحكمةًالتيًأصدرت280ًًعماًلًبنصًالمادةًوجدتًسببًاًلوًمفًتمقاءًنفسياًقررتًنقضًالحكـً مفًنفسًالقانوفًوا 
 الحكـًالمنقوضًلتحكـًفيًالدعوىًمفًجديد.
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ًعميو،ًولمصمحةًلمحالحًالعدؿًلصا ًاحدًيجوزًألًنوف،ًفالالقاكـو عًعفًامتنليوًلالإدًاستنالالخصـو

ً.1لمنقوضالحكـًاتنفيذً

ًعميوًباًاديةًيمتمسًفيياعالغيرًحدىًالطرؽًأعادةًالمحاكمةًإوُتعدً ـًاحكألالنظرًفيًاًدةاعإلمحكـو

ًدةاعإلطمبًبافًأنقض،ًغيرًلالطعفًبائيةًكالنياـًاحكألاعمىًًالإيتـًتطبيقوًًئية،ًفيوًطريؽًالالنيا

ءًعمىًقدرًاخطألائعًبحيثًتكوفًىذهًالوقالموضوعيةًفيًتقديرًاءًاخطألاعمىًًالإينبنيًًكمةًالالمحا

ًكمة.المحادةًاعإؿًمفًخالًامرًتصويبيألايتطمبًًاملوضوحًامةًًوالجساكبيرًمفً

لةًعمىًالعداأًءًمبدعالاً ئي،ًًواقضًأفًضحيةًخطاءةًمتيـًكاتًبًراثبإكمةًىوًالمحادةًاعإليدؼًمفًفا

دةًاعإلمحكوـًعميوًاديًيمتمسًفيوًاغيرًعًطعفًًٌكمةًالمحاًدةاعإلطعفًبافً،نونيالقارًاستقًرالاًأمبد

ًا ًفي ًاحكألالنظر ًفيًدعوىًالصاـ ًضده ًالجنادرة ًاًأوية ًبيالجنحة ًًا؛لمتيـ ًأمف ًعنياجؿ ًالعدوؿ

ً.2عالوقائجسيـًفيًًأمشوبةًبخطًانيأظيرًًاذإًاتخفيفيًأوًاوتصويبي

ًباًؼًَرًّعًُ ًالمحاًدةاعإلطعف ًًاًًيضأكمة ًأنعمى ًاىدإو ًحجية ًاحكألار ًاـ ًللقطعية ءًاخطألاتصحيح

ًا ًتقدير ًفي ًالاًوً،ئعالوقالموضوعية ًلتدامجًلتي ًاتبابًإالًاركياؿ ًاعإع ًالمحادة ًلكمة لةًالعداتحقيؽ

لقطعيةًاـًاحكألايًديًلمطعفًفاغيرًعًطريقاًًكمةًالمحادةًاعإُتعدً.ًًو3مةالعالمصمحةًافظةًعمىًالمحاًو

مرًألاكتسبتًقوةًالذيًالحكـًالتيًتشوبًائيةًالقضاءًاخطألائيةًلغرضًتصحيحًادرةًبعقوبةًجًزالصا

ًني.ًالجاًاءةتًبًراثبإلًاًًصبحًقطعيألمقضيًبوًًوا

ًقًو ـَ ًالجًزاتًاءاجًرإلانوفًانّظ ًالممًاووفق2003ًلسنة3ًًرقـًًلفمسطينيائية لنصًعمىًامنوًب377ًدة

لحكـًالذلؾًيكوفًًبمةًًاكمةًحتىًتصبحًقالمحاًدةاعإلطعفًبافيًطمبًًافرىاجبًتًواًولالشروطًاعددًمفً

ًادإلابًاًًدًراص ًحيث ًاجأنة، ًلمشرًّاز ًاعإع ًادة ًفي ًالنظر ًلمصمحة ًلالجالحكـ ًًدحضني نةًادإلاحكـ

                                                           
 .545صً–543ًنجـ،ًمحمدًصبحي،ًقانوفًأصوؿًالمحاكماتًالجزائية،ًمرجعًسابؽ،ًصً-1
 .671،ًص1993افة،ًالجوخدار،ًحسف،ًشرحًقانوفًأصوؿًالمحاكماتًالجزائيةًاألردني،ًدارًالثقً-2
 .439،ًص2005،ًدارًالثقافة،1ًالحمب،ًمحمدًعميًسالـً،ًالوجيزًفيًأصوؿًالمحاكماتًالجزائية،ًطًً-3
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كمةًالمحاًدةاعإلطعفًبايتـًقبوؿًًجنحة،ًفالًأويةًافيًجنًاًًدًرالحكـًصايكوفً،ًبحيث1ًلةالفةًلمعدامخ

،ًفييًفيًالمحكوـًبيالقضيةًاسًبقوةًالمساتبررًًالًانيأل؛تالفالمخاًاويدرةًفيًدعالصاـًاحكألافيً

 .2ئيةالنياـًاحكألالتضحيةًبحجيةًاًأوكمة،ًالمحادةًاعإتستدعيًًعًاللمشرًّانظرً

ًالماعمىًنصًًءًًاوبن ًالجًزاتًاءاجًرالانوفًامفًق377ًدة ًًلفمسطينيائية 3ًًرقـ ًتـ2003ًًلسنة فقد

ً ًاتًالاحلاتحديد ًيجوز ًفييالتي ًالمحاًدةاعإبًالطعف ًثـًًاذإكمة ًقتؿ ًعمىًشخصًفيًجريمة حكـ

 .3اًًلمدعىًبقتموًقدًوجدًحيافًأدلةًتثبتًأظيرتً

،ًاقعةًعينيالًواجؿًأخرًمفًآقعةًثـًصدرًحكـًعمىًشخصًاجؿًًوأصدرًحكـًعمىًشخصًمفًًاذا ًًو

ًالحكميفًتنافًبيفًاوك ًاجًبًراستنتاقضًبحيثًيتـ ًأءة 4ًاعمييمًلمحكوـاحد ًأًاكم، لحكـًافًاكًاذإنو

فًليذهًامزورةًوكًانيأعمىًوثيقةًتقضيًبعدًصدورًالحكـًبوًأذبة،ًاكًانيأدةًقضيًباعمىًشيًاًًمبني

دلةًأئؽًًواظيرتًوثأًأولحكـًائعًجديدةًبعدًصدورًاظيرتًوقًاذا ًًو،5ًلحكـاثيرًفيًألوثيقةًتاًأودةًالشيا

لحكـًافًا،ًوك6لمحكوـًعميواءةًاتًبًراثبإئعًالوقاذهًفًىأفًمفًشاوكً،لحكـاصدورًًفنتًمجيولةًحياك

ً.7لحكـاًالشخصيةًولغيًىذاؿًاحًوالاكـًاحدىًمحاًأودرًمفًمحكمةًمدنيةًاعمىًحكـًصًاًًمبني

ًخال ًممف ًمًاؿ ًبكؿ ًعرضو ًبًاتـ ًغيالمحايتعمؽ ًالنيابًاكمة ًالخابة ًفي ًبجًراصة ًعمؿًالتحقيؽ ئـ

ًالمرأة نيفًالقًواتًًوالتشريعالتيًتوضحًاتًاءاجًرإلانيفًًوالقًوايًمفًتمؾًأنبًعدـًتخصيصًاجًإلى،

ًإلىيؤديًذلؾًماًاًءًعممياثنأًالمرأةًالتيًتتعرضًلياًايالقضامفًًاوغيرىًاوعمميًالمرأةلتيًتتعمؽًبا

ًاستمًرا ًاصحأر ًًوتمادييـًلعمؿاب ًاكانتيالافي ًضد ًت ًمسؤوليتوًًانيأًاًًخصوصالمرأة، ًتحت تقع

                                                           
 .64،ًص1994،ًمكتبةًغيرب،3ًالذىبي،ًادواردًغالي،ًطمبًإعادةًالنظرًفيًاألحكاـًالجنائية،ًطً-1
 .493،ًص2011،ًدارًالثقافة،2003ًلسنة3ًًطينيًرقـًأبوًعفيفة،ًطالؿ،ًالوجيزًفيًقانوفًاإلجراءاتًالجزائيةًالفمسً-2
 مفًقانوفًاإلجراءاتًالجزائيةًالفمسطيني.377/1ً.ًانظرًنصًالمادة557ًنجـ،ًمحمدًصبحي،ًمرجعًسابؽ،ًصً-3
 .2003لسنة3ًًمفًقانوفًاإلجراءاتًالجزائيةًالفمسطينيًرقـ377/2ًًانظرًنصًالمادةًً-4
 .2003لسنة3ًًإلجراءاتًالجزائيةًالفمسطينيًرقـًمفًقانوفًا177/3ًانظرًنصًالمادةًً-5
 .2003لسنة3ًًمفًقانوفًاإلجراءاتًالجزائيةًالفمسطينيًرقـ377/4ًًانظرًنصًالمادةًً-6
 .2003لسنة3ًًمفًقانوفًاإلجراءاتًالجزائيةًالفمسطينيًرقـ377/5ًًانظرًنصًالمادةًً-7
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تًاكانتيالالتصديًلتمؾًادرةًعمىًالعمؿ،ًفتصبحًغيرًقابًمتعمقةالقوانيفًكافةًالومجبرةًعمىًتطبيؽً

تًاكانتيالاعمىًتمؾًًالمرأةفًتنتييًبصمتًاحيألا،ًوفيًكثيرًمفًاوطبيعتيًالنظرًعفًنوعياًصرؼب

ًمحاولةلث(ًلالثالفرعًاءةً)البًراقرينةًًإلىلمتيـًاأًلةًقدًيمجالحاحد،ًوفيًىذهًأًيألًاحًعنيافصإلاوعدـً

ًءتو.اتًبًراثبإ

 
 :اإلنسانية المتيم حقوق عمى الحفاظ في السمطات مسؤولية :الثالث الفرع

 

ًاستًأًر ًقًوسالالالشريعة ًامية ًالعداعد ًفحالجنالة ًحقوؽًاحتًرأفظتًعمىًائية، ًمخموقانسإلاـ ًاًًفًكونو

مفًًاًًليالجنةًكونوًخاتًطفؿًفيوًفيًامًاذإنوًأؿًبالسموؾ،ًلذلؾًيقاءةًفيًالبًرالتيًىيًالفطرةًاعمىً

ًّيًأ ًمسؤولية ًالنصوصًاءتًاجفًخطيئة.ًأوة ًفي ًآلقًرالشرعية ًًواف ًالكريـ ًلقرينةًالسنة ًمحددة لنبوية،

هًابًوألفطرةًفايولدًعمىًًالإمفًمولودًًاهللًعميوًوسمـ:ً"ماهللًصمىًاؿًرسوؿًامور،ًقأةًفيًعدةًءالبًرا

ًادييوًّ ًكماينصًرًأونو ًًانو ًجمعاتنتج ًفييالبييمة ًتسحوف ًىؿ ًجدعًاء، ًفمصامف ًاء"، لشريعةًادر

ًًوابًًوالكتاميةًسالإلا ًإفًاس.لقياعًًواجمالالسنة ًيجده ًأفًلـ ًمفًاخذ لنفيًاؿًفيًالحابًاصحألحكـ

يغيرهًًالدليؿًماضيًحتىًيثبتًبالمالزمفًافًعميوًفيًاكًاؿًعمىًمالحاءًالمقصودًبو:ً"بقاتًًوالثباًو

ً.1تانايةًلممتيـًعدةًضممسالإلالشريعةًايدعيو"ًفقدًكرستًًافًيثبتًمأؿًالحاوعمىًمفًيدعيًتغيرً

ًفيًمراحؿًإجراءاتًالدعوى ًالضمانات:ًحقوًفيًأفًيكوفًحاضرًا التيًتتخذًضده،ًًكافةًومفًىذه

،2ًعًاإلجرائي"ًضرورةًوجودًالمتيـًأوًمفًينوبًعنوًفيًحاؿًالقياـًبتفتيشًمنزلوحيثًفرضً"المشرًّ

وًحضورًجميعًمراحؿًالتحقيؽًعًاإلجرائيًالفمسطينيًعمىًكؿًمفًالجانيًوالمجنيًعميوفرضًالمشرًّ

                                                           
12ً،ًص2017البراءة،ًرسالةًماجستيرًغيرًمنشورة،ًجامعةًالنجاحًالوطنية،ًنابمس،ًًشعار،ًياسميفًيحيىًإبراىيـ،ًالحمايةًالجزائيةًلقرينةً-1

 .13صً–
2
 .انفهسطيىيانجزائيتاإلجزاءاثقاوُنمه43انمادةوضاوظز-
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ً ًحيثًنصتًالمواد ًبالحكـ، ًالنطؽ ًوحتى ًبدايتيا ًاإلجراءاتًالجزائية108ًًً–106ًمف ًقانوف مف

ً.1ًضرورةًإبالغًالجانيً"بمذكراتًالجمبًوالحضورًواإلحضار"2001ً(ًلسنة3ًالفمسطينيًرقـً)

كماًأنوًمفًحقو2ًًالقبضًعميوًفيًمعرفةًالتيمةًالموجيةًضدهًأوًأسبابًإلقاءًلحؽالمتيـًامنحًيًُكماً

قبؿًًاإلجابةعًعفًامتنالابحيثًيجوزًلممتيـًً،ؽاستنطالالفوريةًحيثًيكوفًذلؾًقبؿًاًاإلجابةعدـً

يعتبرًًإذً،ميالمحالفوريةًىوًحؽًمؤقتًينتييًبحضورًاًاإلجابةلحؽًفيًعدـًامي،ًفالمحاحضورً

جبًالتحقيؽ،ًوىوًًواضيًاعمىًقًعلمشرًّانونيًيفرضوًاجبًقاعمىًًوًاًًنيًمعتمدالجاميًاحضورًمح

ًعالإ ًباـ ًبمحاستعالاًنيةامكإلمتيـ ًبتوكيؿ3ًـانة ًقاـ ًكافًقد ًإذا ًالمتيـ ًبسؤاؿ ًالمحكمة ًبحيثًتقوـ ،

ًلو.ً ًمحاميًأـًالًفإذاًلـًيكوفًقدًفعؿًلسببًماًيقوـًرئيسًالمحكمةًبتوكيؿًمحاـٍ

ًحقو ًلممتيـ ًاإلجراءاتًالجزائية ًقانوف ًالضماناتًالتيًحددىا ًمفًًومف ًاتخاذه ًيتـ ًبما ً"إعالنو في

بةًالصحاهللًعميوًوسمـًًواهللًصمىًافًرسوؿًالعمنيةًحيثًكأًامبدًأوًماًيطمؽًعميو4ًإجراءاتًبحقو"

ًلمقض ًايجمسوف ًفي ًاء ًمكًأولمسجد، ًعافي ًكاف ًً؛لطريؽاـ ًتتحقؽ ًبلعالاحتى ًليـًالتانية، ًتتيح لي

يحتمؿًًنوًالإصؿًبريءًفألالمتيـًوحسبًاًفإحيثًجراءاتًالمتعمقةًبالقضاءًحينيا،ًإلاقبةًسيرًامًر

فًأبتةًًواءتوًثابًرًفأضًافتًروذلؾًالًامة،لعابةًالنياتؽًاتًعمىًعاثبإلا،ًفيتـًنقؿًعبء5ًءتواتًبًراثبإ

ًلبينةًافًألمدنيًاتًاثبإلاعدةًفيًالقافًاًأ،ًفكم6تاثبإلامفًيدعيًعكسًذلؾًىوًمفًيقعًعميوًعبءً

                                                           
 .131صالح،ًنبيو،ًشرحًمبادئًقانوفًاإلجراءاتًالجزائيةًالفمسطيني،ًمرجعًسابؽ،ًصً-1ً
سًالفمسطينيًعمىً"أفًيبمغًكؿًمفًيتـًالقبضًعميوًأوًيوقؼًبأسبابًالقبضًعميوًأوًإيقافو،ًكماًمفًالقانوفًاألسا12ًنصتًالمادةًً-2ً

 يجبًإعالموًسريعًاًبمغةًيفيمياًباالتياـًالموجوًإليو،ًوأفًيمكفًمفًاالتصاؿًبمحاـ،ًوأفًيقدـًلممحاكمةًدوفًتأخير.
 .132مرجعًسابؽ،ًصًصالح،ًنبيو،ًشرحًمبادئًقانوفًاإلجراءاتًالجزائيةًالفمسطيني،ً-3ً
 .133صالح،ًنبيو،ًشرحًمبادئًقانوفًاإلجراءاتًالجزائيةًالفمسطيني،ًمرجعًسابؽ،ًصً-4ً
 مفًقانوفًاإلجراءاتًالجزائية.208ًانظرًنصًالمادةًً-5ً
ًتعتبرًالمحاضر2003ًًلسنة3ًًمفًقانوفًاإلجراءاتًالجزائيةًالفمسطينيًرقـ212ًًانظرًنصًالمادةًً-6ً التيًينظـًوالتيًنصتًعمىً"

مأمورًالضبطًالقضائيًفيًالجنحًوالمخالفاتًوالمكمفوفًبإثباتياًبموجبًأحكاـًالقوانيفًحجةًبالنسبةًلموقائعًالمثبتةًفيياًإلىًأفًيثبتً
ً ًنصًالمادة ًوانظر ًينفييا"، ًألصوؿ310ًًما ًالموافقة ًالضبط ًأوراؽ ًفي ًالمثبتة ًالوقائع ًبصحة ًالقاضي ًيأخذ "ً ًنفسًالقانوف مف

 تنظيميا".
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ً.1ئيالجًزاتًاثبإلاعدةًفيًالقاىذهًلىًتطبيؽًأًوبًاعىًفمفًبدًّاعمىًمفً

ومفًالحقوؽًالتيًضمنياًقانوفًاإلجراءاتًالجزائيةًىوًلجوءًالمتيـًإلىًاستخداـًقرينةًالبراءةًلحمايةً

ًني،انيةًلمجانسإلالحقوؽًافظةًعمىًالمحافيًًاًًميمًاًًءةًدوًرالبًراتمعبًقرينةًثباتًبراءتو،ًحيثًاً حقوقوًًو

طعفًبالحكـًالصادرًضدهًوحقوًفيًاستخداـًالعنؼًبمختمؼًفييًقدًتكوفًموضوعيةًكالحؽًفيًال

ً ًأشكالو ًالتحقيؽًمعوو ًماع.ًو2أثناء ًًادة ًأئيًبطمابتدالالتحقيؽًايقوـ ًانيًالجانة ًبأو فًجميعًألمتيـ

ً"،لمحقؽًنفسوالتيًتتمثؿًفيًائيًابتدالالتحقيؽًيكفمياًالتيًاتًانالضماصً"احقوقوًمحفوظةًوبشكؿًخ

عمىًًضر؛ًلتكوفًدليالًًالتحقيؽًفيًمحاضيًافًعمؿًقيدوًًّوني،ًالجاؽًاستنطالتحقيؽًباضيًايقوـًقف

فًمكالبحثًعفًالصندوؽًاألسود،ًالذيًيلتحقيؽًيمتمؾًسمطةًكبيرةًفيًاضيًافًقوأل،3ًلتحقيؽارًامس

لتحقيؽًاءةًصمبًالبًرات،ً"تقؼًقرينةًاثبإلايكرسوًمفًحريةًًاعًلملمشرًّبوًايقوـًًالحقيقة،ًومافيوًجّؿً

ًمًوابتدالا ًفي ًائي ًاعمأجية ًحماستنطالاؿ ًاؽ، ًمف ًلممتيـ ًاتًاؼًسمطانجًراية ًابتدالالتحقيؽ ًإلىئي

ً."لتعسؼا

ًًو ًقرينة ًالبًراتعتبر ًإءة ًاحدىًطرؽ ًالطعف ًتؤّمف ًًلممتيـلتي ًالوساجميع ًلالائؿ ًيمجازمة ًلتي اًلييإأ

ًاًًيثًيعتبرًبريئنوني،ًحايًمجتمعًقأفًفيًانسنةًمقررةًلإلاىـًضمأفييًً،عًعفًنفسوالدفاليتمكفًمفً

ءًاشيأـًعمىًالحكأوًاًنوفالقايستدؿًبوًًا"م،ًفقرينةًالبراءةًدلةانونيةًعاكمةًقالعكسًبمحاحتىًيثبتً

لتحقيؽًمفًافيًعمميةًًاءةًودورىالبًراقرينةًًالتيًتشتمؿًعميياًتالتشريعالحقوؽًًوارغـًجؿًًوً.4مجيولة"

نونيةًفييًالقاتًالتشريعاقضًًواتتنًاعيضاحظًفيًبعضًمًونوًنالأًالإلحكـًالبتًفيًاؿًخطوةًحتىًأًو

ًني.الجانوفًلـًيجيزًتقييدًحريةًالقافًأني،ًرغـًالجاتجيزًتقييدًحريةً
                                                           

ضماناتًالمتيـًفيًمرحمةًالمحاكمة،ًجامعةًالقدس،ًأبوديس،ًرسالةًماجستيرًغيرًً–العجموني،ًمحمدًعياد،ًدراساتًفيًالقانوفًالجنائيًً-1ً
 .27منشورة،ًد.ت،ًص

2
 .131،ص2116،انقدس،دارانفكزنهىشز،2،ط1انفهسطيىي،جانجزائيتاإلجزاءاثقاوُنمبادئطانخ،وبيً،شزح-
عًالمحاضرًالمحررةًفيًموادًالمخالفاتً،ًحيثًاعتبرًالمشر1966ًّمفًقانوفًاإلجراءاتًالجزائيةًالجزائريًلعاـ218ًًمادةًانظرًنصًالً-3ً

 لياًحجيتياًبالنسبةًلموقائعًالتيًتثبتياًإلىًأفًيثبتًماًينفييا.
 .22،ًص20،ًص2013،ًدارًوائؿًلمنشرًوالتوزيع،ًاألردف،ًعماف،1ًالكسواني،ًجيادًمحمد،ًقرينةًالبراءة،ًطً-4
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نيفًالقًوالذيًتسيرًعميوًالطريؽًاسيةًوعفًاسألاعدةًالقالخروجًعفًاقؼًيتطمبًالمًوالكفًفيًبعضً

ًالتشريعاًو ًتتحقؽًمصمحة ًاتًحتى ًومصمحة ًسًوالمتيـ ًعمىًحد ًالمجتمع ًأء، ًجيز ًقرينة ءةًالبًرافي

ًلمج ًالاتًانيًوحقوؽًلسمطاحقوؽ ًًلتحقيؽ، ًًوالقًواتتفؽًمع ًوذلؾًلمنصوصًعميياتًالتشريعانيف ا،

رسًالذيًقدًيمالعنؼًامفًًايتيافيًحمًالمرأةلبةًبحقوؽًالمطاسبؿًًكافةًتالتشريعالـًتظيرًىذهًألنياً

ؿًقرينةًستغالالتحقيؽًمفًاتًامطخرى،ًفقدًتتمكفًسألائيةًالجناًايالقضامفًًالعمؿ،ًوغيرىافيًًاضدى

نيًعمىًالجافًيقدـًأمفًًايةًلياحمًالمرأةلمتعمقةًبائيةًالجناًايالقضالمتيـًفيًالتحفظًعمىًاءةًفيًالبًرا

ً.المجنيًعميياًأوو/ًًوسالمتياًلضحيةامفًأخرًييددًآيًفعؿًأ

ً
 



116 
 

 خالصة الفصل:
لتسمسؿًحتىًالدعوىًبالسيرًفيًاىًءًيعمؿًعمالقضافًإلدعوىًفاتـًعرضوًحوؿًمرحمةًًاًءًعمىًمابن

ًبالتًزالاًيتمكفًمف ًفرتًًّ،نوفالقاـ ًامألتحقيؽًالدعوىًمفًابًمرحمة ًالنياـ ًومفًثـًالمحاًإلىبة، كمة،

ًءة.البًراقرينةً

مفًًانيًوغيرىالمبناردني،ًًوألالفمسطينيًًواعًلمشرًّاًـًْقًُلدعوى،ًلـًيًَاتًاءاجًرإلدقةًفيًالكفًرغـًكؿًىذهًً

ً.افيًعمميًالمرأةًاجييالتيًقدًتًواتًاءاعتدالاصةًبادًخامًوًغةاتًمفًصيالتشريعا

ًات،ًودفعياءاعتدالامفًتمؾًًايتيالحمًالمرأةصةًبالخادًالمًواغةًعددًمفًافًتقوـًبصيأجدرًبألافًافك

ًباًإلى ًاقتصالاًدفعًعجمةًفيًسبيؿًاعًفيًعمميابدإلافًحتىًتتمكفًمفًامألالشعور لفمسطيني،ًاد

فًامألاحةًًوالًرائؿًاميفًوسأ،ًوتاًًرًاـًنيأًنتًليالًًاءًكاسًوًالنظرًعفًوقتياغضًؿًباعمألافيًًاىمتياومس

ً.الي

ًالجابًارتكالتيًتثبتًادلةًألاؿًجمعًيتحقؽًذلؾًمفًخالحيثً لحكـًارًاصداً ءًًواعتدالانيًلجريمة

،ًوحتىًيكوفًعبرةًلغيرهًمفًالذيفًقدًيفكروفًفيًارتكابًمثؿًقبتوًعمىًفعمواسبًبحقوًلردعوًومعالمنا

ثناءًعممياًأًاالتيًتتعرضًليًالنوعًمفًالجرائـ،ًفمفتاحًحمايةًالمرأةًمفًىذهًاالعتداءاتًوالقضاياًىذا

دخاؿًبعضًالتعديالتًعمىًموادًإالذيًيتوجبًعميو2000ًًلسنة7ًًبيدًقانوفًالعمؿًالفمسطينيًرقـً

 البابًالسابعًمنو.ًًًًًً
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 :الخاتمة
ًممخصًمختصًوفي ًتقديـ ًسيتـ ًدراستنا ًالقانوفًًرنياية ًحوؿ ًبيفًصفحاتًالرسالة ًعرضو ًتـ لما

الجزائيًوعمؿًالمرأة،ًًحيثًىدفتًالدراسةًإلىًالتعرؼًعمىًقصورًتدخؿًالقانوفًالجزائيًفيًميدافً

مةًضدًالمرأةًالعمؿًمفًحيثًقصورًالحمايةًعمىًمستوىًقواعدًالتجريـ،ًمفًحيثًاالعتداءاتًالمجرًّ

لمجميعًأوًموضوعًقدًيكوفًغيرًمألوؼًًالىيًالمطمبًالثانًفيفيًميدافًالعمؿ،ًومفًثـًتـًالتطرؽً

فكماًتتعرضًالمرأةًلالعتداءًوالتحرشًالجنسيًيتعرضًً؛غيرًطبيعيًوىوًاألعماؿًالصادرةًعفًالمرأة

الرجؿًأيضًاًإلىًذلؾًوبشكؿًخاصًقدًيكوفًفيًميدافًالعمؿ،ًوىذهًاألعماؿًوخاصةًضدًالمرأةًكافً

جوًالقصورًفيًالحمايةًالجزائيةًلممرأةًمفًحيثًالجزاء،ًفحددًالتشريعًالبدًمفًالبحثًلمتعرؼًعمىًأًو

انطمؽًالباحثًفقدًً،والقضاءًجزاءًالجانيًفيًعقوباتًأصميةًوأخرىًتكميمية،ًأماًفيًالفصؿًالثاني

حوؿًمحدوديةًفاعميةًالقواعدًاإلجرائيةًًمحورإلىًموضوعًآخرًيتعمؽًبالقانوفًالجزائيًوعمؿًالمرأةًيت

المرأةًالعاممة،ًمفًحيثًمحدوديةًقواعدًالمسؤوليةًالمتمثمةًفيًأساسًالمسؤولية،ًونظاميا،ًفيًحمايةً

ًومحدوديةًفاعميةًقواعدًالمالحقةًمفًحيثًالمرحمةًالسابقةًلمدعوىًومرحمةًالدعوىًالعمومية.ً

أةًجزائيًا،ًوقدًتـًاختيارًىذهًالدراسةًلماًلياًأىميةًكبيرةًفيًمعرفةًمستوىًتدخؿًالقوانيفًفيًعمؿًالمًر

والتوصؿًإلىًالخياراتًالسياسيةًمفًخالؿًقواعدًالقانوفًالجزائيًإماًبالتشديدًفيًالتجريـًوالعقابًأوً

ًبالتخفيؼ.ً

ًالعمميةًمفًخالؿًالتشريعاتًوالقوانيفًاالجتماعيةًوبشكؿًخاصًقانوفً ًأظيرتًالدراسةًأىميتيا كما

ًالقوانيفًواإلجراءاتًالجزا ًوفيًتدخؿ ًوالعماؿ، ًالعمؿ ًلسنة ًالفمسطينية ًالعقوبات2001ًئية ًوقانوف ،

ضدًًكافةًأشكاؿًالتمييزتفاقيةًمكافحةًاًوالقوانيفًالخاصة،ًوبشكؿًخاص1960ًلعاـ16ًًاألردنيًرقـً

ً ًعاـ ً)سيداو( ًبعض1979ًًالمرأة ًفي ًوتحمي ًالمجتمع، ًمف ًالمرأة ًتحمي ًأحكاـ ًمف ًتضمنتو وما

ًة.المرأًعفاألحيافًالمجتمعًمفًاألعماؿًالصادرةً
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ًوإلكماؿً ًالمطموبة ًالمراجع ًعمى ًالحصوؿ ًفي ًبعضًالصعوبات ًمواجية ًتـ ًالدراسة ًإعداد وخالؿ

ماًدفعنيًذلؾًإلىًالسفرًخارجًالبالدًلمحصوؿًعمىًتمؾًالمراجعًوخاصةًفيًبعضًالمباحثًالرسالةً

ًوجمبياًلتسخيرىاًلخدمةًالرسالةًوالبحثًالقانوني.

ًالقان ًموضوع ًحوؿ ًعرضو ًتـ ًلما ًمفاىيـًوانطالقًا ًمف ًبيا ًيتعمؽ ًما ًوكؿ ًالمرأة ًالجزائيًوعمؿ وف

بالعنؼًًالمتعمقةوقوانيفًوتشريعاتًتـًالتوصؿًإلىًأفًالقانوفًالجزائيًالفمسطينيًقدًأغفؿًالقضاياً

مفًقانوفًالعمؿًالفمسطينيًنصًفيوًوالمرأةًعمىًالرغـًمفًتخصيصًبابًكامؿًالممارسًضدًالرجؿً

أنوًفيًبعضًنصوصًالموادًمفًالقانوفًالجزائيًأكدًعمىًضرورةًًعمىًحقوؽًالمرأةًفيًالعمؿ،ًكما

تعنيؼًمفًالزمالءًفيًالعمؿًأوًمفًربًلمإثباتًالمجنيًعميو/اًأنوًقدًتعرضًلمتحرشًالجنسيًأوً

بيفًًاًًرًاحًرالرجؿًاًوًالمرأةلتحرشًضدًالعنؼًًوائـًالعديدًمفًمرتكبيًجًراؿًازًًامونتيجةًلذلؾًًًالعمؿ،

،ًوىذاًقدًيكوفًمفًبيفًائـلجًرالنوعًمفًاًابيـًلمثؿًىذارتكادلةًتثبتًألعدـًوجودًلمجتمعًنتيجةًادًافًرأ

ًبعضً ًوجود ًإلى ًالدراسة ًتوصمت ًكما ًالفمسطيني، ًاإلجراءاتًالجزائية ًقانوف ًفي ًالقانونية الثغرات

القوانيفًالتيًتتعمؽًبموضوعًالدراسةًقدًأصبحتًغيرًعادلةًفيًوقتناًالحاليًنظرًاًلوجودًأنواعًمفً

لجرائـًالتيًقدًتتعرضًلياًالمرأةًأوًيتعرضًلياًالرجؿًالًتوجدًعميياًنصوصًموادًليتـًالبتًفيياًا

ًالنوعًمفًالقضايا،ًًو، ضعؼًدورًماًيتـًتطبيؽًقوانيفًأوًنصوصًموادًقريبةًأوًمشابيةًلمثؿًىذا

ًمفًنتائمفتشيًالعمؿًفيًالرقابةًعمىًساعاتًالعمؿًوظروؼًعمؿًالمرأة ًتقدـ ًلما ًونتيجة فقدًجً.

ًالفمسطينيًلتصبحً ًبعضًالتعديالتًعمىًقانوفًاإلجراءاتًالجزائية ًإجراء ًبضرورة أوصتًالدراسة

عدـًجعؿًًوًموادهًشاممةًلجميعًأشكاؿًالقضاياًالتيًقدًتحدثًفيًالمجتمعًسواءًمفًالرجؿًأوًالمرأة،

لتيًقدًاخرىًألاتًاّينلبائفًًوالقًرادًبعضًاعتماًوًالجريمةًعمىًمرتكبياًتاثبإلًلوحيدالطريؽًالدليؿًىوًا

 لجريمة.اتًوقوعًاثبلوحيدةًإلالوسيمةًاتكوفًىيً
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ضرورةًًتشريعاتًوقوانيفًمختصةًبالعنؼًالممارسًفيًالعمؿًضدًالجنسيف.ًكماًأوصتًبوجوبًسفًًّ

لتيًاًاياقضاللحكـًفيًالبتًباًوًكافةًلتحقيؽاتًاءاجًرإًوًتامةًفيًخطًوالتالسريةًالتحفظًًوارسةًامم

 ني.الجاقبةًاومعًاءًلمحصوؿًعمىًحقوقيالقضاًإلىلمجوءًاعمىًًاشجيعيلتًالمرأةتتعمؽًب

ماًتـًكؿًشيءً"لًوتصؼًبالكماؿ،ًألنتًوًةًًشاممالدراسةًًىذهًالًنستطيعًأفًنقوؿًأف وليسًآخراًً وأخيراًًً

ً.مفًالعمـًوالمعرفةعاٍؿًالمزيدًوالمزيدًليصؿًإلىًمستوىًًويحتاجًإلىًنقصاُف"

ً

ً
ً

ً
ً

 

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً



111 
 

 المراجع:المصادر و 
 المراجع:أوًل: 

 :لكتبا

،ًدار2003ًلسنة  3الوجيز في قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقم أبوًعفيفة،ًطالؿ،ً .1

 .2011الثقافة،ً

دليل التشريعات المتعمقة بالعنف شعبةًالنيوضًبالمرأة،ًً–إدارةًالشؤوفًاالقتصاديةًواالجتماعيةً .2

 .2010،ًنيويور،ًضد المرأة، المم المتحدة

ًالمعارؼ،ًاالسكندرية،ًغيرًمعروؼًمحاكمة عادلة حماية حق المتيم فيبكار،ًحاتـ،ً .3 ،ًمنشأة

 دارًالنشر.

 .1993،ًدارًالثقافة،ًشرح قانون أصول المحاكمات الجزائية الردنيالجوخدار،ًحسف،ً .4

 ،ًدارًالنيضةًالعربي.2،ًطشرح قانون اإلجراءات الجزائيةحسني،ًمحمود،ً .5

الحكم الجزائي وأثره في سير الدعوى اإلدارية والرابطة الوظيفية، دراسة ًحسيف،ًحسفًمصطفى، .6

ًطتحميمية مقارنة معززة بالتطبيقات والقرارات القضائية ًوالتوزيع،ًً،1، ًلمنشر ًالعربي المركز

2018. 

مدى تعبير الحكم باإلدانة غير الصادر باإلجماع عن القتناع اليقيني لمقاضي الحسيني،ًعمر،ً .7

 .1995المطبعةًالعربية،ً،2ًط،ًالجنائي

 .2005،ًدارًالثقافة،1ً،ًطالوجيز في أصول المحاكمات الجزائيةالحمب،ًمحمدًعميًسالـً،ً .8

،ًالمركزًالفمسطينيًالستقالؿًالمحاماةًاإلطار القانوني الدولي لممحاكمة العادلةالدرعاوي،ًداود،ً .9

 .2010(،5ًوالقضاءًمساواة،ًالدليؿًالتدريبيً)

 .1994،ًمكتبةًغيرب،3ً،ًططمب إعادة النظر في الحكام الجنائيةدًغالي،ًالذىبي،ًادواًر .10
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11. ً ًمريفافًمصطفى، ًطجريمة العنف المعنوي ضد المرأةرشيد، ًلمنشرًوالتوزيع،1ً، ًالثقافة ًدار ،

 .2017عماف،ًاألردف،ً

 .1993النيضةًالعربي،ًً،ًدارالوسيط في قانون اإلجراءات الجنائيةسرور،ًأحمد،ً .12

،ًدارًالثقافةًلمنشرًوالتوزيع،3ً،ًطشرح الحكام العامة في قانون العقوباتحامد،ًالسعيد،ًكامؿً .13

2011. 

14. ً ًكامؿ، ًطشرح الحكام العامة في قانون العقوباتالسعيد، ًوالتوزيع،2ً، ًلمنشر ًالثقافة ًدار ،

2009. 

 .2007،ًدارًالوراؽًلمنشرًالمحدودة،ًلندف،1ً،ً)ترجمةًمحمودًاألميف(،ًطشريعة حمرابي .15

 .1997،ًالشركةًالشرقيةًلمنشرًوالتوزيع،ًبيروت،ًلبناف،ًالقاعدة الجنائيةي،ًعبدًالفتاح،ًالصيف .16

17. ً ًعجيمة، ًأحمد ًطاعة الرؤساء وحدودىا في الوظيفة العامةعاصـ ،ًإداريا، تأديبيا، جنائيا،

ً.426صً–424ً،ًص1992،ًالقاىرة،ًعالـًالكتب،4ً،ًطمدنيا

 .1965مطبعةًنيضةًمصر،ًً،2،ًطنظرية الحقعبدًالفتاح،ًعبدًالباقي،ً .18

قع النساء العامالت في قطاع الزراعة في الضفة الغربية عبدًالمجيد،ًأيمف،ًوالصيرفي،ًعماد،ًوا .19

ًطتحديات وآفاق – ًالمبا1، ًال، ًالحوار ًلتعميؽ ًالفمسطينية ًدرة ًوالديمقراطية مفتاح،ًً–عالمي

2016. 

ًالتيامي،ً .20 ًأحمد ًالنبي، ًدار1ً،ًطن الجزاءات المقنعةمسؤولية رب العمل تجاه العامل ععبد ،

ً.2017الفكرًالجامعي،ًاالسكندرية،ً

21. ً ًنبيؿ،  –أسس السياسة العقابية في السجون ومدى التزام الدول بالمواثيق الدولية العبيدي،

 .2015،ًالمركزًالقوميًلإلصداراتًالقانونية،1ً،ًطدراسة معمقة في القانون الجنائي الدولي

 .2013ردف،ًعماف،ًيع،ًاأل،ًدارًوائؿًلمنشرًوالتوًز1،ًطالبراءةقرينة الكسواني،ًجيادًمحمد،ً .22
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23. ً واقع التمييز في سوق العمل الفمسطينية من منظور الكفري،ًصالح،ًونصر،ًخديجةًحسيف،

المؤسسةًالفمسطينيةًً–،ًمواطفًبين الجنسين المساواةالنوع الجتماعي نحو مستقبل يضمن 

 .2011لدراسةًالديمقراطية،ًراـًاهلل،ً

النوع زًالديمقراطيةًوحقوؽًالعامميفًفيًفمسطيف،ًوجمعيةًالمرأةًالعاممةًالفمسطينيةًلمتنمية،ًمرك .24

 .2007،ًالدليؿًالتثقيفي،ًالجتماعي في سوق العمل والنقابات

الدليل اإلرشادي لقانون  –العمل الفمسطيني  نوفالمؤسساتًاألىميةًالفمسطينية،ًقامركزًتطويرً .25

 .2008،ًالعمل الفمسطيني

دراسةًً–ًحقوق المرأة بين المواثيق الدولية وأصالة التشريع اإلسالميلمشني،ًمناؿًمحمود،ًا .26

،ًدارًالثقافةًلمنشر1ًط،ًًمقارنةًبيفًالشريعةًاإلسالميةًوالقوانيفًالدوليةًالخاصةًبحقوؽًالمرأة

 .2011والتوزيع،ًعماف،ً

27. ً ًالدولي ًالعمؿ ًطاإلدارة المرأة في –ختراق السقف الزجاجي جنيف، اً-مكتب ًبيروت،1ً، ،

2005. 

،ًرزمةًمعمومات،ًبيروت،ًالعنف والتحرش ضد المرأة والرجل في عالم العملمنظماتًالعماؿ،ً .28

 .2017لبناف،ً

29. ً ًالدولية، ًالعمؿ بين الجنسين الفترة  المساواةعمل منظمة العمل الدولية بشأن  خطةمنظمة

 .2008جنيؼ،ًً–،ًمكتبًالعمؿًالدولي1ًطً،2006 – 2002

ًالمًو .30 لرك الفمسفة ازني،ًزيدافًخمؼًىادي،ًمفًالعقوباتًالمشددةًفيًالقوانيفًالعراقيةًالقديمة،

 .2016،ًالمديريةًالعامةًلتربيةًواسط،21ً،ًعوالمسانيات والعموم الجتماعية

31. ً ًصبحي، ًمحمد ًطالجرائم الواقعة عمى الشخاصنجـ، ًالثقافة1ً، ًودار ًالدولية ًالعممية ًالدار ،

 .2002منشرًوالتوزيع،ًل
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،ًمكتبةًدارًالثقافةًقانون العقوبات القسم العام )النظرية العامة لمجريمة(نجـ،ًمحمدًصبحي،ً .32

 .2000لمنشرًوالتوزيع،ً

،2ً،ًط1،ًمكتبةًدارًالفكر،ًجشرح مبادئ قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطينينبيو،ًصالح،ً .33

 ،ًمكتبةًدارًالفكر،ًالقدس.2006
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 معية:الجا ئلالرسا

 مركز لمحتمة،ا لفمسطينيةا ضيار ل ا في لشخصيةا لاحو لا نوناق جربةت ،(2112)ً،أشرؼًبوحية،ا .1

 .هللا ـارً عي،اجتمالاًو نونيالقا دارشلإل ًالمرأة

 زىر،الا معةاج ،مةالعا لوظيفةا عمى ئيالجز ا لحكما ثرا ،(2114)ًىيـ،ابًرا فتحي حمدا عودة، بوا .2

 .غزة

 تحميمية، سةادًر ،لفمسطينيا ئيالجز ا لتشريعا في درةالمصا ،(2115)ً،اعط محمود حمزة لبدة، بوا .3

 .غزة زىر،الا معةاج

 لعملا عقوبة) ئريالجز ا لتشريعا في ريةحلم لبةالسا تالعقوبا ئلابد ،(ت.د)ًمنة،ا لوزينة محمدي،ا .4

 .لشمؼا/ًعميًبوًبفًحسيبةًمعةاجً،(انموذج مالعا لمنفع



114 
 

ًمعةاجً،الخطأ ساسأ عمى ريةادلا لممسؤولية ينونالقا مالنظاً،(2112)ًكفيؼ،ًلحسف،ا .5

 .خدةًبفًيوسؼًبفً،(1)ًئرالجًزا

ًتطبيقية،ًفقييةًسةادًرً–ريةالتجاو  لطبيةا راسر لا ءافشاً،(2111)ًىيـ،ابًراًبفًسرايًلخضيري،ا .6

ً.لسعوديةاًلعربيةاًلمممكةاًمية،سالالاًسعودًبفًمحمدًـامالاًمعةاج

ً)ا .7 ًمحمد، ًىدى ممة في بيئة العا المرأةجو التي تو اعية اجتملات لمشكالاً(،2010لسبيعي،

 لسعودية.العربيةًالمممكةًامية،ًسالالاـًمحمدًبفًسعودًامالامعةًا،ًجلمختمطالعمل ا

ًغيرًجستيرامًلةارسً،ءةالبر ا لقرينة ئيةالجز ا يةالحماً،(2117)ًىيـ،ابًراًيحيىًسميفايًر،اشع .8

 .بمسانًلوطنية،اًحالنجاًعةماجًمنشورة،

 في وعقوبتو لوظيفيا لمسر لموظفا ءافشاً،(2115)ًعمي،ًبفًلعزيزاًعبدًبفًلحاصًلصقعبي،ا .9

 .ضالرياًمنية،الاًلمعوـًلعربيةاًيؼانًمعةاجً،(صيميةأت سةادر ) لمصرياو  لسعوديا مينالنظا

 تالعقوبا نوناق وفق ئيةالجز ا لمسؤوليةا نعامو ً،(2116)ًء،الاً،اوحمدًمصطفى،ًقي،الباًعبد .11

ًرةادالاًوًلحقوؽاًكميةً،لفمسطينيا تالعقوبا نوناق ومشروع لغربيةا لضفةا في ريالسا ردنيل ا

 .بيرزيتًمعةاجًمة،العا

،ًريةالمسمادر المصاشوري في ضوء لالمجتمع ات اطبق(،2010ًني،ً)افًىايمالعموش،ًا .11

 .20تًموصمية،ًعاسادًر

ًسةادًرً–لسجنا لعقوبة كبديل مةالعا لممنفعة لعملاً،(ت.د)ًهلل،اًعبدًسعيدًبفًمراثًمدي،الغا .12

ًمكة)ًبمنطقةًحيةصالالاًتالمؤسساًءونزالًلمختصيفاًمفًعينةًعمىًنيةاميدًعيةاجتما

 (.لمكرمةا
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لفمسطينية العمل التمييز في سوق اقع او (،2011ًلح،ًونصر،ًخديجةًحسيف،ً)الكفري،ًصا .13

لمؤسسةًاً–طفًا،ًمًولجنسينابين  المساواة عي نحو مستقبل يضمناجتملالنوع امن منظور 

 هلل.اـًاطية،ًًرالديمقًراسةًالفمسطينيةًلدًرا

الكسواني،ًجياد،ًمحاضراتًفيًقانوفًاإلجراءاتًالجزائية،ًجامعةًالقدس،ًكميةًالحقوؽ،ًنسخةً .14

 .2017ً–2016ًتجريبيةًلطمبةًمساؽًاإلجراءاتًالجزائية،ًالفصؿًالدراسيًالثاني،ً

15. ً ًتطوير ًالمؤسسامركز ًالات ً)اىمية لدليؿًاً–ًلفمسطينيالعمل انون اقً(،2008لفمسطينية،

 لفمسطيني.العمؿًانوفًاديًلقارشالا

ًلحقوؽاًكميةًيقسنطينة،ًمنورًمعةاجً،لمعمل ئيةالجنا يةالحماً،(2118)ًصنوبرة،ًبوًمسعود، .16

 .ئرالجًزاًرية،ادالاًوًنونيةالقاًلعموـاًو

 كمالمحاو  ردنيةل ا لتمييزا محكمة من ماحكاً،(2114)ًبيرزيت،ًمعةاجًفيًلحقوؽاًمعيد .17

ًبالباًلجريمة،اًعؿافًفيًؿًوألاًلفصؿاً،لمعنويةا تالمييئ ئيةالجز ا لمسؤوليةا لفمسطينية،ا

 .ًبعالًرا

ًمفًلعددًلةاحًسةادًرً–زيةاحتجلا بيرالتدا ئلابدً،(2114)ًئي،الجناًحصاللإلًلدوليةاًلمنظمةا .18

 ".مصرًتونس،ًليمف،اًلمغرب،اًئر،الجًزاًردف،الا"ًلعربيةاًلدوؿا

،ًلقديمةاقية العر انين القو المشددة في ات العقوبا من(،2016ً،ً)ديافًخمؼًىازني،ًزيدالمًوا .19

 سط.امةًلتربيةًًوالعالمديريةًا،21ً،ًععيةاجتملالعموم ات و انيالمسالفمسفة و ارك ل 

ً

ً

ً
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 المصادر:
 .القرآفًالكريـ -1

 :قرارات تمييز ادارية

 .1985ًسنة214ًص122/84ًًرقـًءاجًزًتمييز -2

ً.ًمييفالمحاًبةانقًمجمةً،1989ًسنة315ًًصفحة214/86ًًرقـًءاجًزًتمييز -3

 .ئيةالجًزاًـاحكالاًمجموعةً،1991ًسنة325ًص18/89ًًرقـًءاجًزًتمييز -4

 .1973ًـاعًميفالمحاًبةانقًمجمة79/73ًًءاجًزًتمييز -5

 .1983ًًـاعًميفالمحاًبةانقًمجمة75/83ًًءاجًزًتمييز -6

 د:المو ا
 .1991ًـالعً،(965)ًرقـًردنيالاًلمدنياًنوفالقا .1

 .1953ًـالعً،(58)ًرقـًلسورياًتالعقوباًنوفاق .2

 .2113ًلسنة(95ً)ًًرقـًنيالمبناًتالعقوباًنوفاق .3

 .1961ًلسنة(9ً)ًرقـًردنيالاًئيةالجًزاًتاكمالمحاًصوؿاًنوفاق .4

 .2111ًـالع3ًًرقـًلفمسطينياًئيةالجًزاًتاءاجًرالاًنوفاق .5

 .1976ًلسنة33ًًرقـًلكبرىاًتايالجناًمحكمةًنوفاق .6

 .1994ًلسنة(512ً)ًرقـًئيةالجًزاًتاكمالمحاًصوؿأًنوفاق .7

 .1982ًًلسنة(3ً)ًرقـًئريالجًزاًئيةالجًزاًتاءاجًرالاًنوفاق .8

 .1951ًلسنةً،(112)ًرقـًلسورياًئيةالجًزاًتاكمالمحاًصوؿأًنوفاق .9

 .2113ًًلسنة(95ً)ًرقـًلمصرياًئيةالجناًتاءاجًرالاًنوفاق .11

 .1972ًًلسنة37ًًرقـًنوفالقابًلمعدلتيفاًئيةالجناًتاءاجًرالاًنوفاق .11

 .1961ًلسنة(16ً)ًرقـًردنيالاًتالعقوباًنوفاق .12
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 .تووتعديال1961ًًلسنة16ًًرقـًلفمسطينياًتالعقوباًنوفاق .13

ً.2111ًلسنة(7ً)ًرقـًردنيالاًعياجتمالاًفالضماًنوفاق .14

 نترنت:ل ا
ةًالعقابيةًالمعاصرةًوالواقعًأحمدًبراؾ،ًعقوبةًالعمؿًلممصمحةًالعامةً...ًبيفًاعتباراتًالسياس -1

 ./http://www.ahmadbarak.com،ًالرابط:23/1/2015ًالعربي،ًنشرتًبتاريخً

خًأسامة،ًنانسي،ًعنؼًالمرأةًضدًالرجؿًمتعددًاألشكاؿ،ًمقالةًنشرتًعمىًموقعًالرايةًبتاري .2

 .http://www.raya.com/Home/GetPage/f645160ً،ًالرابط:29/1/2009ً

استشاراتًومعموماتًقانونية،ًأمرًالضبطًواإلحضار،ًماىيتو،ًحاالتو،ًشروطًصحتو،ًوبطالنو،ًً .3

-https://ar،ًًعمىًالموقع:2013ًمايو7ًًمقالةًنشرتًبتاريخً

ar.facebook.com/eastofficeoflaw/postsً. 

ًبتاريخً .4 ًابفًاإلسالـ، ًبحثًمنشورًعمىًموقع ًالتاريخ، ًعبر ًالمرأة ،1/12/2015ًتطورًمكانة

 https://ibnalislam.comالرابط:ً

5. ً ًإفشاءًاألسرار، ًإفشاءًاألسرارًفيًالقانوفًالجزائري، ًنشرتًعمىًا2013جريمة ًمقالة لرابط:ً،

http://droit7.blogspot.com/2013/10/blog-post_448.htmlً.# 

ً.www.hlbar.org.ib/rightًجماؿ،ًبساـ،ًاستقالؿًالقضاء،ًمقاؿًتـًنشرهًعمىًالرابط:ً .6

21ًنشرتًبتاريخًًحياةًمتوليًبدوي،ًبحثًقانونيًحوؿًبدائؿًالسجوفًوالعقوباتًالسالبةًلمحرية، .7

 .ً/http://www.mohamah.net.ًتحتًتصنيؼًأبحاثًقانونية،ًالرابط:2015ًًمارسً

حضارًلممتيـ،ًمقالةً .8 عبدًالعزيز،ًنيرة،ًالحاالتًالتيًيحؽًلمنيابةًالعامةًإصدارًقرارًضبطًوا 

 .http://www.vetogate.com/2885111ً،ًعمىًالرابط:2017ًسبتمبر25ًًنشرتًبتاريخً

http://www.ahmadbarak.com/
http://www.raya.com/Home/GetPage/f645160
https://ar-ar.facebook.com/eastofficeoflaw/posts
https://ar-ar.facebook.com/eastofficeoflaw/posts
https://ar-ar.facebook.com/eastofficeoflaw/posts
http://www.hlbar.org.ib/right
http://www.mohamah.net/
http://www.vetogate.com/2885111
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1/6/2010ًالعرج،ًمرواف،ًعندماًتنقمبًاآليةً...ًنساءًيتحرشفًبالرجاؿ،ًمقالةًنشرتًبتاريخً .9

 .https://www.maghress.com/nibras/4454عمىًموقعًنبراسًالشباب،ًالرابط:ً

اؿًالذيفًتعرضواًلالعتداءًالجنسي،ًمقالةًنشرتًبتاريخًعالـ،ًسامية،ًالعمـًيظمـًالرج .10

 .https://raseef22.com/life/2017/07/14ً،ًالرابط:22ً،ًعمىًموقعًرصيؼ14/7/2017ً

 .www.jgc.pne.psمدونةًالسموؾ،ًالسمطةًالوطنيةًالفمسطينية،ًرئاسةًمجمسًالوزراء.ًالرابط: .11

،ًعمى2016ًيوليو3ًًالمرشدي،ًأمؿ،ًجريمةًإفشاءًاألسرار،ًبحثًنشرًبتاريخ،ً .12

 https://www.mohamah.net/lawموقع

 .ًً/http://muqtafi.birzeit.eduالمقتفي،ًمنظومةًالقضاءًوالتشريعًفيًفمسطيف،ًجامعةًبيرزيت،ً .13
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