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 انشكر وانتقذير

 

ر طريؽ يالشكر هلل العمي القدير عمى كافة نعمو التي ال تعد كال تحصى، كعمى كرمو كلطفو بي كتيس
 فممو الحمد كالشكر كما ينبغي لكـر كجيو كعظيـ سمطانو. العمـ أمامي،

أتقدـ بخالص شكرم كأرفع درجات احترامي كتقديرم إلى جامعتي عمى ما لقيتو  كمف ثـ يسعدني أفٍ 
في ىذه الجامعة مف عمـ نافع.  كالتي أفتخر بأنني طالبة فييا، جامعة القدس، كمية القانكف مف عميد 

دارة كك  افة العامميف في الجامعة.كأساتذة أفاضؿ كا 

رشادات إعمى ما قدمو لي مف ، الدكتكر فادم ربايعة أشكر مشرفي كأستاذم القدير كال يفكتني أفٍ 
 .الرسالةكعمـ، كأشكره عمى رحابة صدره كسعو حكمتو في االشراؼ عمى انجاز ىذه 

جنة العممية التي كالشكر مكصكؿ لكافة االساتذة األجالء الذيف تفضمكا برحابة الحضكر ضمف الم
الدكتكر عبد اهلل نجاجرة  جالء أعضاء لجنة المناقشة:السادة األ الرسالةأشرفت عمى مناقشة ىذه 
 كالدكتكر صالح البرغكثي.

 

 مع كامؿ احترامي كتقديرم... دمتـ منارة لمعمـ كالمعرفة كالتأطير.
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 هخصانم

، المرأةلدل المشرع قناعة راسخة بكجكب تجريـ كعقاب أفعاؿ العنؼ ضد  مما الشؾ فيو بأفٌ 
نكف الجنائي سكاء تمؾ الناظمة ص ىذه القناعة عند التجكؿ في نصكص القاحيث ييمكف إستخال

ك النصكص الضابطة لإلجراءات الجزائية كاجبة اإلتباع عند كقكع أحكاـ المكضكعية الجزائية لأل
تكافر إرادة المشرع بشاف تقديـ حماية قانكنية لممراة مف الناحية الجنائية ال يكفي  فٌ غير أجريمة ما. 

ىناؾ ضركرة  فٌ إمتصدم ألفعاؿ العنؼ كاإليذاء بمختمؼ صكره إتجاه النساء في المجتمع. بؿ كحده ل
لمزيد مف التعمؽ كالدراسة كالتفكر في قياس مدل فاعمية  نصكص التجريـ كالعقاب كاألحكاـ الجزائية 

الى تحقيؽ . لذلؾ تسعى ىذه الدراسة المرأةاإلجرائية في مكاجية ىذا النكع مف الجرائـ الذم يييدد
ما مدى نجاعة التشريع مف خالؿ اإلجابة عمى اإلشكالية التالية: االىداؼ التي سيتـ ذكرىا الحقا

 ؟.المرأةالجزائي الفمسطيني في مواجية جرائم العنف ضد 

الدراسة الى محكريف رئيسييف: ففي حيف خيصص الفصؿ  ا عمى ذلؾ، فقد جرل تقيسـكتأسيسن 
، المرأةتصدم لجرائـ العنؼ ضد الجاعة األحكاـ المكضكعية الجزائية في األكؿ لمبحث في تقييـ مدل ن

 المرأةخصص الفصؿ الثاني لمتعرؼ عمى فاعمية األحكاـ اإلجرائية لمتصدم ألم إنتياؾ قد يصيب 
كنظرا لككف الدراسة خاضعة لقكاعد  بكصفيا متيما خالؿ إجراءات تحريؾ كمباشرة الدعكل الجزائية.

قانكني السميـ، فقد إتبعٍت منيجا يعتمد عمى مبدأ التحميؿ المزدكج )المنيج الكصفي البحث العممي ال
 حيثما دعت الحاجة الى ذلؾ. التحميمي(، ناىيؾ عف  اإلستفادة مف المنيج المقارف 

كقد خمصت ىذه الدراسة الى مجمكعة مف النتائج، أىميا قصكر فمسمفة التجريـ الجزائية في 
ظرا لخمك التشريع )أك غمكضو( مف تجريـ بعض األفعاؿ التي تيشكؿ ضررا تحقيؽ جميع أىدافيا ن

في الكظائؼ كجرائـ التعرض لألنثى بالطريؽ العاـ، ، كأفعاؿ التحرش الجنسي المرأةجسيما بحؽ 
عدـ إحاطة  ا فيما يتعمؽ باإلجراءات الجزائية فإفٌ . أمٌ فئـ إغتصاب الزكجات مف قبؿ أزكاجيكجرا
بالقبض كاإلحتجاز التحفظي لممراة مف بالحماية القانكنية الكافية، كاإلجراءات الخاصة الميتيمة  المرأة

 ييضعؼ منظكمة العدالة الجنائية في فمسطيف. شانو أنٍ 



 د
 

. كلعؿ قياـ المشرع القابمة لمتطبيؽ كبناء عمى ذلؾ، فإف ىذه الدراسة تيقدـ باقة مف التكصيات
د مف الجرائـ التي تستيدؼ ت الجزائية بتدارؾ القصكر التشريعي كتغميظ العقكبا سكؼ ييعطي أيكيموي كيحي

 طبيعتيا التي خمقيا اهلل عمييا. األنثى بسبب



 ه
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Abstract 

There is no doubt that the legislator has a firm belief that the acts of violenceagainst 

women must be criminalized and punish who commits this act. This belief can be derived 

from the provisions of the law both thesubstantive and procedural provisions that are to be 

followed when a crime occurs. However، the presence of a legislator will on providing 

legal protection for women in criminal situations alone is not enough to address all various 

forms of violence and abuse against women in society. Yet، there is a need for further 

study and reflection in measuring the effectiveness  of the provisions of criminalization 

and punishment and procedural penal provisions in confronting this type of crimes that 

threaten women lives. This study seeks to achieve the objectives mentioned previously by 

answering the following question : "How effective Palestinian penal legislation in 

confronting the crimes against women? " 

Therefore، the study has been divided into two main sections : The first chapter deals with 

the evaluation of the effectiveness of the penal substantive provisions in addressing the 

crimes of violence against women. However، the second chapter is devoted to the 

identification of the effectiveness of procedural provisions to address any violation that 

may affect the woman as an accused during Procedures for commencingcriminal 

proceedings.The study has followed the analytical descriptive approach، not to mention the 

use of the comparative method where necessary.  

The study concluded with a set of results، the most important of which is the failure of 

criminalization philosophy in the achievement of all its objectives due to the absence or the 

ambiguity of  the legislation of criminalizing some acts that causes serious harm to 

women، such as acts of sexual harassment in work and public roads and rape of wives by 

their husbands. However، regarding criminal proceedings، not providing accused women 



 و
 

with an adequate legal protection، such as arrest proceedings and the arbitrary detention of 

women would weaken the criminal justice system in Palestine. 

Accordingly، this study provides a range of applicable recommendations. The legislator 

should  correct legislative shortcomings، aggravate penal sanctions and limits the crimes 

that target females because of their nature. 
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 انمقذمة:

 المرأةا بيف أكساط المدافعيف عف حقكؽ اإلنساف. فمكانة  كبيرن يثير جدالن  المرأةال يزاؿ مكضكع 
ما تمعب النظـ السياسية دكرا بارزا نٌ القانكنية في المجتمع ال تتأثر فحسب بعادات المجتمع كتقاليده، إ

في زيادة أك تقميص حجـ الضمانات القانكنية الممنكحة ليا في مختمؼ األصعدة المدنية كالسياسية 
 كحتى الجزائية. 

لسمطة الكطنية كحيف نسقط المسألة عمى النظاـ الجزائي في المناطؽ الخاضعة لسيطرة ا
بالعديد مف المكاثيؽ كاإلتفاقيات الدكلية المتعمقة بحقكؽ  فمسطيف قد إنخرطت فٌ الفمسطينية، نجد بأ

عمى كجو الخصكص. كمف األمثمة الدالة عمى ذلؾ  المرأةاإلنساف بكجو عاـ، كالحقكؽ الخاصة ب
عالنيا المصادقة عمى إتفاقية القضاء عمى التمييز ضد  "سيداك" في العاـ  المرأةإنضماـ فمسطيف كا 

التشريعات الجزائية في فمسطيف باتت مكائمة لممعايير  بالضركرة أفٌ ذلؾ ال يعني  فٌ إ. إال 2014
الدكلية فيما يتعمؽ بحقكؽ اإلنساف كالحريات العامة، فمنظكمة العدالة  الجنائية في فمسطيف ال تزاؿ 
بحاجة الى رزمة مف التشريعات كالتعديالت القانكنية بيدؼ تعزيز إجراءات المحاكمة العادلة كالنزاىة 

 . 1ئيةالقضا

في  المرأةمجاؿ ىذه الدراسة يتمحكر حكؿ خصكصية التعامؿ مع  بناء عمى ما تقدـ، فإفٌ 
ىدؼ ىذا البحث الى ك اإلجرائية. أالتشريع الجزائي الفمسطيني سكاء مف حيث األحكاـ المكضكعية 

لتشريعات في التشريع الجزائي الفمسطيني، كتحديد مدل كفاية ىذه ا المرأةدراسة أبرز مظاىر حماية 
في منح الضمانات الالزمة لممراة في مكاجية اإلجراءات الجزائية، سكاء تمؾ اإلجراءات السابقة عمى 
جراءات التحقيؽ اإلبتدائي(، أك تمؾ  تحريؾ الدعكل الجزائية )إجراءات البحث كالتحرم كاإلستدالؿ كا 

بمرحمة التنفيذ العقابي. كما  اإلجراءات المرتبطة بمرحمة المحاكمة كما يستتبعيا مف إجراءات خاصة
تيدؼ ىذه الدراسة الى تقديـ مجمكعة مف التكصيات التي تسيـ في تطكير النظاـ الجزائي بما يحقؽ 

 العدالة المنشكدة. 

، كاف لزاما عمينا المرأةكلما كاف مجاؿ بحثنا ينحصر في المسائؿ الجنائية المرتبطة بمكضكع 
جية كالمفاىيـ كالفركض المتضمنة في الدراسات كاألبحاث السابقة الكقكؼ عمى الجكانب النظرية كالمني

                                                           
تػػػاريخ http://www.palestinebar.ps/464مػػػة العادلػػػة"، أنظػػػر "التكصػػػية بإصػػػدار رزمػػػة تشػػػريعات جنائيػػػة لممحاك1

 18:13الساعة  13/12/2018الزيارة 

http://www.palestinebar.ps/464
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بيدؼ اإللماـ الشامؿ بمكضكع البحث كالكصكؿ الى أكثر الحمكؿ المنطقية لإلشكاليات التي يمحكر 
 . 1البحث حكليا

تطرؽ الباحث حسف بف عبد ربو الحسني في كتابو "الحماية الجنائية لممراة في مراحؿ التحقيؽ 
لى دراسة الضمانات الممنكحة لممراة في مكاجية اإلجراءات الجزائية في أة كتنفيذ الحكـ" كالمحاكم

ىذه  فٌ أ. كمف الجدير ذكره ىنا ب2النظاـ السعكدم كمف ثـ إجراء دراسة مقارنة مع الفقو اإلسالمي
بصفتيا بصفتيا متيما )مشتكى عمييا( كليس  المرأةالدراسة تعالج األحكاـ اإلجرائية المتبعو بحؽ 

ضحية أك مدعي بالحؽ المدني. كما إقتصرت الدراسة عمى البحث في اإلجراءات الجزائية دكف 
ا الباحثة مريفاف مصطفى رشيد التطرؽ الى األحكاـ المكضكعية في مجاؿ الحماية الجزائية لممراة. أمٌ 
في جريمة العنؼ كالمتمثؿ  المرأةفقد إستيدفت في بحثيا دراسة إحدل صنكؼ اإلعتداء الجنائي عمى 

. مع التنكيو ىنا الى أف العنؼ المعنكم المتمثؿ بالشتـ 3في التشريع المصرم المرأةالمعنكم ضد 
 . المرأةكاإلىانة كالتحقير يمكف إدراجو ضمف أخطار الجرائـ األخالقية المكجية ضد 

نكف ا فيما يتعمؽ باألبحاث ذات الصمة بالتشريع الفمسطيني، نجد في كتاب "شرح قاأمٌ 
اإلجراءات الجزائية الفمسطيني" لمباحثيف محمد الحمبي كسميـ الزعنكف شرحا تفصيميا لألحكاـ الخاصة 
بدعكل الحؽ العاـ، كاإلجراءات المتعمقة بمرحمة البحث كالتحرم، كتمؾ الخاصة بالتحقيؽ اإلبتدائي، 

ت الجزائية الفمسطيني. كعمى كقكاعد اإلثبات الجنائي، كغيرىا مف األحكاـ التي نظميا قانكف اإلجراءا
في  المرأةالرغـ مف األىمية التي يمتاز بيا ىذا البحث، إال أنو لـ يتطرؽ الى خصكصية التعامؿ مع 

 . 4اإلجراءات الجزائية عمى نحك تفصيمي كشمكلي

                                                           
 . 132 ، ص2016جياد الكسكاني، أحمد الرفاعي. المنيجية القانكنية، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، راـ اهلل،  1
لحمايػػػة الجنائيػػػة لممػػػرأة فػػػي مراحػػػؿ التحقيػػػؽ كالمحاكمػػػة كتنفيػػػذ الحكػػػـ، مكتبػػػة القػػػانكف حسػػػف بػػػف عبػػػد ربػػػو الحسػػػيني. ا 2

 . 2013كاإلقتصاد، الرياض، 
 . 2016ميرفاف مصطفى رشيد. جريمة العنؼ المعنكم ضد المرأة، المركز القكمي لإلصدارات القانكنية، القاىرة،  3
 . 2002ت الجزائية الفمسطيني، مكتبة دار الفكر، القدس، محمد عمي الحمبي، سميـ الزعنكف. شرح قانكف اإلجراءا 4
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 أىمية البحث:

كتزيد تيشكؿ أىمية المكضكع الذم تستيدفو الدراسة إحدل أىـ العكامؿ التي تيؤثر في الدراسة 
مف أىميتيا. لذلؾ فإنو قبؿ الحديث عف أىمية الدراسة مف الناحية النظرية كالناحية العممية، كجب 

 الحديث بشكؿ مكجز عف أىمية المكضكع.

و محاكلة لتأصيؿ الحماية الجنائية لممرأة في القانكف الجنائي تكمف أىمية المكضكع في أنٌ 
ستدراؾ ما قد يحتكيو مف قصكر حاطتيا بالضمانات المرأةأك تقصير في العناية ب الفمسطيني، كا  ، كا 
بصفتيا متيمة، بما يسيـ في بناء نظاـ قانكني  المرأةالقانكنية في مكاجية اإلجراءات الجزائية بحؽ 
 معاصر يرتقي بالمجتمع كيحث عمى إزدىاره. 

لحماية فأىمية البحث مف الناحية النظرية تكمف في تقديـ دراسة قانكنية مفصمة تتناكؿ ا
قمة األبحاث كندرتيا كقصكرىا في ىذا المجاؿ  الجنائية لممراة في التشريع الجزائي الفمسطيني، حيث أفٌ 

مف شانو أف يضيؼ ليذا البحث نكية خاصة كيزيد مف أىمية النتائج كالتكصيات التي يتكقع الخركج 
عية جديدة عمى الجيكد بيا في نياية ىذا المسمؾ البحثي بما يسيـ في نياية المطاؼ بإضافة نك 

 المبذكلة في مجاؿ البحث العممي في فمسطيف. 

ا فيما يتعمؽ باألىمية العممية )التطبيقية( لمدراسة، فمعؿ النتائج كالتكصيات المينبثقة عنيا أمٌ 
تيساىـ في إنارة الطريؽ اماـ الرجاؿ كالنساء العامميف في حقؿ القانكف كالميتميف بالدفاع عف الفئات 

تبياف فمسمفة التجريـ كالعقاب التي ينتيجيا  ة في المجتمع )النساء كاألطفاؿ كذكم اإلعاقة(. إفٌ الميمش
المشرع الجزائي في مكاجية جرائـ العنؼ ضد النساء يمنح المستشاريف القانكنييف كالمحاميف كالقضاة 

 كرجاؿ السمطات العامة كافة القدرة عمى إتخاذ القرارات الصائبة كالرشيدة. 

قد تككف مساىمة مممكسة في تطكير النسخة  -إذا ما قيرأت بتمعف كدقة -ىذه الدراسة ا أفٌ كم
الثالثة مف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني ككذلؾ الكقكؼ عمى مكاطف الضعؼ كالقصكر في قانكف 

فيما اإلجراءات الجزائية الفمسطيني. ىذه الدراسة تساعد في تقديـ النصح كالمشكرة ألصحاب القرار 
جراء التعديالت الالزمة عمى التشريعات القانكنية عمى  يتعمؽ بالطرؽ المثمى لتطكير السياسة الجنائية كا 

 النحك الذم ينتج نظاـ قانكني معاصر يحمي الحقكؽ كالحريات العامة في مجتمعنا الفمسطيني.
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 إشكالية البحث:

يتـ تسميط  لجزائي، فقد بات لزاما أفٍ ا ألىمية مكضكع الحماية الجنائية لممراة في التشريع انظرن 
الضكء عمى ماىية الحماية الجنائية لممراة في التشريع الجزائي الفمسطيني، كالتعرؼ عمى مدل كفاية 
التشريعات ككفاءتيا في تقديـ الضمانات القانكنية الالزمة لممراة بما يحقؽ أىداؼ العدالة الجنائية 

حث بانت ضحية )البحث في األحكاـ المكضكعية(، أك ميتيمة )السكاء أككيمنع التمييز كالظمـ بحقيا 
كبناء عمى ذلؾ، تتمحكر ىذه الدراسة البحثية في النظاـ الجزائي الفمسطيني. في اإلجراءات اإلجرائية( 

العنؼ جرائـ لإلجابة عمى اإلشكالية التالية: ما مدل نجاعة التشريع الجزائي الفمسطيني في مكاجية 
 ؟ المرأةضد 

 التساؤالت الفرعية التالية: ة بمحاكرىا الميختمفة لإلجابة عمىتأسيسا لذلؾ، فقد جرل تصميـ ىذه الدراسك 

 في التشريعات الجزائية في فمسطيف؟  المرأةأيف تتجمى أبرز مظاىر حماية  -
ىؿ الضمانات الممنكحة لممراة في التشريعات الجزائية الفمسطينية كافية عمى النحك الذم يمنع  -

 كؿ مف أشكاؿ التمييز كالظمـ بحقيا؟ أم ش
ما ىي التدخالت القانكنية الكاجب إدراجيا في التشريعات الجزائية الكطنية بما يمبي متطمبات  -

 عمى كجو الخصكص؟   المرأةحماية الحقكؽ كالحريات الفردية بكجو عاـ، كالحقكؽ المتربطة ب

 أىداف الدراسة:

 تيدؼ ىذه الدراسة الى تحقيؽ ما يمي:

لتعرؼ عمى مفيكـ الجرائـ المكجية ضد النساء في التشريع الجزائي الفمسطيني، كاإلطالع ا (1
 عمى مكقؼ الفقياء كرجاؿ القانكف مف ذلؾ. 

تحديد المرتكزات القانكنية التي تيؤسس لفمسفة التجريـ كالجزاء في مكاجية جرائـ العنؼ ضد  (2
 النساء في قانكف العقكبات الفمسطيني. 

لممراة بصفتيا متيمة بجرائـ ل نجاعة اإلجراءات الجزائية في منح حماية كافية تقييـ كبحث مد (3
 يعاقب عمييا القانكف. 
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 حدود الدراسة:

الحدكد المكانية ليذه الدراسة ىك القانكف الفمسطيني الجزائي، مع اإلستئناس بكؿ مف  إفٌ 
يثما دعت الحاجة الى ذلؾ. في التشريعات القانكنية الميقارنة كالتشريع الجزائي األردني كالمصرم ح

 - 1994حيف تبدأ الحدكد الزمانية ليذه الدراسة منذ تأسيس السمطة الكطنية الفمسطينية في العاـ 
بيف كؿ مف منظمة التحرير الفمسطينية كالكياف  كمأكس كإحدل أىـ النتائج التي تمخض عنيا إتفاؽ

انية بتاريخ إكتماؿ النسخة النيائية لأليطركحة كتنتيي حدكد البحث الزم -اإلسرائيمي الميحتؿ لفمسطيف
 . 2018كخضكعيا لممناقشة كالمداكلة كىك مطمع شير كانكف الثاني مف العاـ 

 ُمحددات الدراسة:

الحماية الجنائية لممراة مف أعماؿ العنؼ في التشريع نحصار ىذه الدراسة في بحث ا النظرن 
فيما يتعمؽ باإلتفاقيات كالمكاثيؽ الدكلية ىي خارج إطار  الكطني الفمسطيني، فإف قكاعد القانكف الدكلي

 إىتماـ ىذا البحث كال تيشكؿ محكرا في ىذه الدراسة. 

 المرأةىذه الدراسة تستبعد في نطاقيا البحث في الجرائـ التي قد تصيب  كما كجب القكؿ بأفٌ 
مف إستخداـ كسائؿ العنؼ كلكنيا ال تض المرأةكالرجؿ في آف كاحد.، ككذلؾ الجرائـ التي قد تصيب 

(Non-violent Crimes)  ،مثؿ جرائـ النصب كاإلحتياؿ كالجرائـ اإللكتركنية كسرقة حساب مصرفي
فالجرائـ الميستيدفة في ىذه الدراسة ىي تمؾ التي السرقة البسيطة، أك جرائـ الحض عمى الفجكر. 

غالبا ما ييشكؿ فارقا  المرأةإستيدافنٌ إما يككف العنؼ كاإلكراه عنصرا في تككيف الركف المادم لمجريمة، ك
 )الركف الشرعي(. ممحكظا عند الحديث عف محؿ اإلعتداء في الجريمة

ىذه الدراسة تستبعد في أكنافيا  ا فيما يتعمؽ بالحماية الجزائية اإلجرائية الممنكحة لممراة، فإفٌ مٌ أ
ا". بمعنى آخر سكؼ تختبر ك "شاىدن أبصفتيا "ضحية"  المرأةالنصكص القانكنية ذات العالقة بحماية 

بصفتيا "متيما" تثكر حكليا الشؾ كالظف  المرأةىذه الدراسة األحكاـ اإلجرائية الجزائية في مكاجية 
الدعكل الجزائية ىي األحكج لمحماية كالرعاية، فقد تككف  خالؿ مراحؿ المرأةبإرتكابيا جرما ما، لككف 

 سندة ليا كضحية لمكيد كالغبف كالظمـ.في نياية المطاؼ بريئة مف التيـ المي 
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ب تكافرىا في الدعكل الجزائية بمختمؼ مراحميا، ا إلتساع ريقعة الضمانات الكاجو نظرن كما أنٌ 
نطاؽ ىذه الدراسة ال يتسع بطبيعتو لمحديث عف كافة ىذه الضمانات كالتبحر في نتائجيا كآثرىا  فإفٌ 

ا عمى أىـ ىذه الضمانات ؾ، تيمقي ىذه الدراسة ضكءن بكؿ ما تحكيو مف تفاصيؿ دقيقة. بناء عمى ذل
ا قانكف فالضمانات القانكنية ىي تمؾ الحقكؽ التي كفميفقط،  المرأةمع التركيز عمى خصكصية 

 ة عند مكاجيتيا إلجراءات الدعكل الجزائية. أاإلجراءات الجزائية لممر 

 كالمساكاة بيف الخصكـ كأفٍ ا، الضمانات العامة الكاجب تكافرىا في القضاء عمكمن  فٌ أكما 
 تجرم المحاكمات بصفة عمنية كأصؿ عاـ، ككجكب التسبيب كدليؿ عمى إقتناع القاضي بالحكـ، كأفٍ 
يككف القضاة مستقميف كغير منحازيف، لف يجرم نقاشيا في ىذه الدراسة لككنيا مبادئ عامة أساسية 

 يجب تكافرىا في المحاكمات كافة، جنائية كانت اـ مدنية. 

 منيج البحث:

حيث  )المنيج الكصفي التحميمي(، ا يعتمد عمى مبدأ التحميؿ المزدكجىذه الدراسة تتبع منيجن 
در المعمكمات المتاحة عف يتضمف أسمكب التحميؿ اإلستقرائي كالتحميؿ اإلستنباطي في ضكء مصا

تستخدـ ىذه الدراسة  ىذه الدراسة ال تيعتبر بأم حاؿ مف األحكاؿ "دراسة مقارنة"، كرغـ أفٌ . المكضكع
المنيج الميقارف مف خالؿ الكقكؼ عمى الفركقات بيف كؿ مف التشريع الجزائي الفمسطيني مف جية، 
كبعض األنظمة القانكنية ااألخرل مف جية أخرل خاصة التشريع الجزائي المصرم كاألردني، كذلؾ  

أفؽ أكسع مف األفؽ  كمما دعت الحاجة الى إطالع أكسع عمى تجارب ناجحة أك اإلطالع عمى
 الكطني.

 ُمخطط الدراسة

الرئيسية مف خالؿ تقسيميا لعدة  الرسالةتيغطي ىذه الدراسة التساؤالت المينبثقة عف إشكالية 
" مف ىذه  المرأةمحاكر، ففي حيف خيصص الفصؿ األكؿ "الحماية المكضكعية في مكاجية العنؼ ضد 

كفمسفة التجريـ كالجزاء في  المرأةالعنؼ المكجية ضد الدراسة لمبحث في الطبيعة القانكنية لجرائـ 
" في البحث في  المرأةفمسطيف، ييركز الفصؿ الثاني "الحماية اإلجرائية في مكاجية جرائـ العنؼ ضد 

نجاعة اإلجراءات الجزائية في تقديـ الحماية الكافية لممراة بصفتيا متيما في جريمة يعاقب عمييا مدل 
القانكف. 
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 ولاألانفصم 

_______________________________________________________________________

 انعنففي مىاجهة  ةأنهمرانحماية انمىضىعية  



% مف جرائـ القتؿ 31( جريمة قتؿ بحؽ النساء، أم ما نسبتو 11، سجمت )2014في العاـ 
د النساء ستة جرائـ، كذلؾ بنسبة عدد الجرائـ ض بمغ، 2015غير أنو في العاـ  في ذلؾ العاـ.

ائـ القتؿ ضد النساء، إال ض عدد جر اإنخفب . كرغـ اإلعتراؼ20141% مقارنة بالعاـ 57إنخفاض 
ف الفمسطيني كالمدافعيف عف أال تزاؿ تيؤرؽ المراقبيف في الش حاالت العنؼ المكجيو ضد النساءنٌ إ

 .حقكؽ اإلنساف كالسيما الفئات المييمشة في المجتمع الفمسطيني )النساء كاألطفاؿ كالذكم اإلعاقة(
نصياع النساء لمعادات كالتقاليد الشعبية التي تحجبيغياب الكعي الديني السميـ في المكلعؿ  ـ جتمع، كا 

ي المجتمعي لمتصدم ليذا النكع مف الجرائـ تيعتبر مف األسباب عف حقكقيـ األساسية، كضعؼ الكع
الدكلة بكافة نٌ أو مف المتفؽ عميو نٌ أكما . 2التي تساىـ في إنتشار رقعة الجرائـ المكجية ضد النساء

جتثاثو مف أكساط المجتمع بكافة أطيافو.  اأجيزتيا كمؤسساتي يقع عمييا كاجب التصدم ليذا العنؼ كا 
تحقؽ األىداؼ المنشكدة.  كتيعتبر المنظكمة القانكنية في الدكلة إحدل الكسائؿ التي مف المفترض أفٍ 

كؿ حسب مجالو  –لذلؾ كجب عمى صناع القرار كصائغي التشريعات كاألنظمة كرجاؿ القانكف
لتأكد مف تكافر تشريعات قانكنية رادعة بحؽ مف تسكؿ لو نفسو إتياف أفعاؿ العنؼ بحؽ ا -كتخصصو
 النساء. 

                                                           

مركز المراة لإلرشاد القانكني كالمجتمعي. جرائـ قتؿ النساء في فمسطيف: بيف الثقافة السائدة كمتطمبات التغيير. 1
 24. صفحة 2016

حنا عيسى. جرائـ الشرؼ: األسباب كالحمكؿ. مكقع سما اإلخبارم. 2
http://samanews.ps/ar/post/202450/استاذ-عيسى-حنا-الدكتكر-كالحمكؿ-االسباب-الشرؼ-جرائـ-

 (01/12/2018الدكلي. )-القانكف
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ا في المنظكمة القانكنية في ا محكرين كييعتبر قانكف العقكبات المعمكؿ بو في فمسطيف ركنن 
كيختص القانكف ببياف األفعاؿ كاجبة التجريـ، كتحديد األشخاص الخاضعيف لممسائمة فمسطيف. 

لجزائية، كمف ثـ تحديد العقكبات كالتدابير اإلحترازية بحؽ مف تثبت مسؤكليتيـ الجزائية نتيجة إلتيانيـ ا
 األفعاؿ الجرمية المنصكص عمييا صراحة في القانكف. 

كتطبيقا لذلؾ، يختص الفصؿ األكؿ مف ىذه الدراسة في تبياف فمسفة التجريـ كفمسفة الجزاء 
 لنساء في فمسطيف. في مكاجية جرائـ العنؼ ضد ا

 المرأةجرائم العنف ضد  ماىيةالمبحث األول:

جرت عدة محاكالت فقيية لتصنيؼ الجرائـ مف الناحية القانكنية، حيث تختمؼ ىذه التصنيفات 
بإختالؼ األسس التي تقـك عمييا. غير أف كافة التصنيفات القانكنية تستند لمعايير أركاف الجريمة، 

خذ أك الركف المادم ، أك الركف المعنكم لمجريمة. كقد أا لمركف الشرعي، ادن كأف تيصنؼ الجرائـ إستن
جنح كمخالفات. كىذا ما  ،ا عمى جسامتيا فقد قسميا الى جناياتالمشرع بتصنيؼ الجرائـ اعتمادن 

و "تككف الجريمة ثالثة ( مف قانكف العقكبات المطبؽ في فمسطيف كالتي نصت عمى أنٌ 55أكدتو المادة )
 .1جناية اك جنحة اك مخالفة" نكاع:أ

ف تستيدؼ كافة أاألعماؿ اإلجرامية التي تنطكم عمى عنؼ ييمكف  فٌ أكمف الجدير بالذكر ب
فئات المجتمع كليست فقط الفئات المييمشة، كما أنيا تيخمؼ كرائيا ضحايا مف كال الجنسيف كمف 

ا كاء. لذلؾ ييقدـ ىذا البحث مقترحن مختمؼ األعمار، مف الرجاؿ كالنساء ككبار السف كاألطفاؿ عمى الس
ا لركني الجريمة الشرعي كالمادم، كذلؾ عمى النحك إستنادن  المرأةلتصنيؼ الجرائـ التي تقع عمى 

 اآلتي:

(مثؿ جرائـ Non-violent Crimesكال تضمف إستخداـ كسائؿ العنؼ ) المرأةجرائـ مكجية ضد  (1
 أك السرقة البسيطة.ة كسرقة حساب مصرفي بعض أنكاع الجرائـ اإللكتركني النصب كاإلحتياؿ،

ـ ذكرىا آنفا في مقدمة كىذا النكع مف الجرائـ سكؼ يتـ إستبعاده في ىذه الدراسة لألسباب التي ت
 ىذا البحث. 

                                                           
 الميعمكؿ بو في فمسطيف.  1960( لسنة 16قانكف العقكبات األردني رقـ )1
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 فٌ أكعمى الرغـ مف . كتيرتكب بكاسطة العنؼ مثؿ السرقة بكاسطة السالح المرأةجرائـ مكجية ضد  (2
ىذا النكع مف  فٌ إا في تككيف الركف المادم لمجريمة إال اسيٌ ا أسإستخداـ العنؼ ييشكؿ عنصرٌ 

أك الرجؿ ال ييشكؿ  المرأةكقكع الجريمة عمى  ا مف نطاؽ الدراسة ألفٌ الجرائـ سكؼ يخرج أيضن 
العنؼ الميككف ليذا النكع اإلعتداء ليذا النكع مف الجرائـ، بمعنى آخر فإنٌ ا في محؿ ا ممحكظن فارقن 

عمى حد  المرأةانة اإلكراه الذم يستكم بالتأثير مف خاللو كؿ مف الرجؿ ك مف الجرائـ يدخؿ في خ
 سكاء. 

: كىذا النكع مف الجرائـ يتميز عما سبؽ شرحو في أف الركف المرأةجرائـ العنؼ المكجية ضد  (3
كراه حتى تقكـ الجريمة  المادم لمجرائـ الميدرجة في ىذا التصنيؼ يستكجب تكافر كسائؿ عنؼ كا 

غالبا ما ييشكؿ فارقا ممحكظا عند الحديث عف محؿ  المرأةدم(، كما اف إستيداف)الركف الما
اإلعتداء في الجريمة )الركف الشرعي( . كتيدؼ ىذه الدراسة الى تسميط الضكء عمى الجرائـ التي 

 تي سبؽ إيرادىا في مقدمة الدراسة. تندرج في ىذا التصنيؼ لألسباب ال

 المرأةا لجرائـ العنؼ ضد تيقدـ تعريفا ميحددن  راسة أفٍ سكؼ تحاكؿ ىذه الد، كفقا لما سبؽ
كتبياف أىـ الخصائص الميرتبطة بيذا النكع مف الجرائـ، كما انو سكؼ يجرم عرض ألىـ صكر 

 . المرأةتقبع تحت مظمة الجرائـ المكجية ضد كأشكاؿ األفعاؿ الميجرمة كالتي 
 

 انمرأةانمطهب األول: تعريف جرائم انعنف ضذ 

مف ( Gender-Based Violence)" مصطمح "العنؼ القائـ عمى النكع اإلجتماعي برييعت
المصطمحات الميتعارؼ عمييا عالميا في السنكات األخيرة، فيك يشتمؿ عمى األفعاؿ التي تتضمف 

 النكع اإلجتماعيالميحرؾ لو جنس الضحية. كبناء عميو فإف العنؼ القائـ عمى أك عنؼ يككف الباعث 
كقد يككف ميكجيا ضد األطفاؿ مف كال  ا،نساء فحسب إنما يشمؿ الرجاؿ أيضن كعو عمى الال يقتصر كق

حاالت إنتشار العنؼ ضد النساء كاألطفاؿ اإلناث حكؿ العالـ كالطبيعة الجسدية لعؿ . ك 1الجنسيف
راقب عدسة المي  قد ساىـ في تكجيولمرجاؿ كالتي تتصؼ عادة بالخشكنة كالقكة مقارنة بالجنس اآلخر 

كما ذيكر  -كيختص ىذا الفصؿبكجو خاص.  المرأةالسياسي لقضايا العنؼ ضد  اإلجتماعي كالناشط

                                                           
1
Aghtaie, N. Gangoli, G. 2014. Understanding Gender Based Violence: National and 

international contexts. Routledge. USA. Page 14. 

https://www.google.ps/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Nadia+Aghtaie%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
https://www.google.ps/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Geetanjali+Gangoli%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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في بحث األحكاـ المكضكعية الخاصة بالجرائـ التي تقع بحؽ النساء  -آنفا في مقدمة الدراسة
 كاألطفاؿ مف اإلناث ألسباب تتعمؽ بككنيـ إناث. 

 ف يـ أك التعريفات بيف الفقياء القانكنيقد يتخذ العنؼ ضد النساء تباينا في المفاىي
أم عمؿ أك تصرؼ عدكاني يتضمف اإلىانة أك "و أنٌ  عرؼ عمى المرأةكعمماء اإلجتماع. فالعنؼ ضد 

ا كينتج عنو معانة جسدية أك جنسية أك تكب بأم كسيمة كانت بحؽ النساء فقط لككنيـ إناثن ، كيير اإليذاء
كمف خالؿ الخداع أك التيديد أك التحرش أك اإلكراه أك العقاب نفسية بطريقة مباشرة أك غير مباشرة، 

أك إجبارىا عمى البغاء أك إىانة أك إنكار كرامتيا اإلنسانية أك سالمتيا األخالقية أك التقميؿ لشأنيا أك 
 مكانيتيا الذىنية كالجسدية كيتراكح ما بيف اإلىانة بالكالـ كحتىإحتراميا لذاتيا أك اإلنتقاص مف إ

كرغـ ما يتسـي بو التعربؼ مف إتساع ليشمؿ كافة األشكاؿ أك الصكر التي تتضمف إعتداء . 1ؿ"القت
، إال اف ذلؾ التعريؼ قد ال يصمح إلعتماده في مجاؿ القانكف الجنائي لككنو قد تكسع في المرأةعمى 

ف خالؿ عمى سبيؿ المثاؿ قد يككف م المرأةف أفالتقميؿ مف ش .صكر التجريـ عمى نحك الميغاالة
كييمكف لمتجريـ الجزائي. لة إجتماعيا لكنيا في ذات الكقت ال تيشكؿ دائما سببا تصرفات غير مقبك 

 في عمميا أك التقميؿ مف إمكانياتيا الذىنية، كرغـ أفٌ  المرأةتصكر قياـ شخص بالتقميؿ مف إنجازات 
ناء عمى ذلؾ، فإف التعريؼ و ال يرتقي لمستكل التجريـ. كبذلؾ التصرؼ غير مقبكؿ إجتماعيا إال أنٌ 

 السابؽ الذكر ال يصمح أساسا لمتجريـ الجزائي. 

 المرأةأم سمكؾ عدائي مكجو ضد و يتضمف "عمى أنٌ  المرأةلمعنؼ ضد  اخر اتعريفن  قدىـفيما  
بقصد إلحاؽ األذل اك الضرر الجسمي أك النفسي أك المادم أك اإلجتماعي أك الصحي أك المفظي 

كرغـ محاسف ىذا التعريؼ مف . 2العنؼ الميكجو مف الزكج ضد الزكجة" ]ذكر ىناكتخص الباحثة بال[
تضميفو لألذل أك الضرر الجسدم أك النفسي أك الجنسي لممرأة، إال انو تكسع عمى نحك شىمىؿى كافة 

بما في ذلؾ الجرائـ التي ييمكف أف تستيدؼ الرجاؿ كالنساء عمى حد  المرأةالجرائـ التي تقع عمى 
  سكاء.

                                                           
1
Matlin, M. 2011. The Psychology of Women.Cengage Learning Publisher. USA. Page 

420. 
 . 22ص ,2008 األردف ,المنار ,العنؼ ضد المرأة: أسبابو، آثاره، ككيفية عالجوسييمة بنات، 2
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النصكص  فمف الميالحظ بأفٌ مف كجية نظر المشرع الجزائي،  المرأةالعنؼ ضد  ا تعريؼأمٌ 
، ككذلؾ األمر المرأةمف تعريؼ ميحدد لمعنؼ الميكجو ضد قد خمت القانكنية المعمكؿ بيا في فمسطيف 

 بالنسبة لمدكؿ المجاكرة في تشريعاتيا الجزائية. 

لجرائـ ا ا ميقترحن تعريفن  لةساالرسالة البحثية، تيقدـ ىذه الر إعداد ىذه  كلغاياتبناء عمى ما تقدـ، 
لككنيا  المرأةيستيدؼ  أم فعؿىي  المرأةجريمة العنؼ ضد ": كىك عمى النحك اآلتي المرأةالعنؼ ضد 

بالمجني كينتج عنيا ضرر جسدم أك معنكم تيديد، يتضمف كسائؿ عنؼ أك ترىيب أك ، ك أنثى
 عمييا".

ميقترح سابؽ الذكر، ييمكف تمخيص أىـ الخصائص الميرتبطة بجرائـ كمف خالؿ التعريؼ ال
 عمى النحك التالي:  المرأةالعنؼ ضد 

لككنيا أنثى  المرأةالجرائـ الميكجية ضد  تخضع لمبدأ الشرعية: أم أفٌ  المرأةجرائـ العنؼ ضد  (1
القانكنية  العقكبات الميقررة ليا كاألسباب كاألعذار ىي ميجرمة بمقتضى القانكف، كما أفٌ 

فال يجكز الميخففة أك المعفية لمعقكبة ال ييطبقيا القاضي إال تنفيذا إلرادة المشرع الجزائي. 
يخفض العقكبة عف الحد األدني أك يتعدل في تقريره ليا عف الحد األقصى  لمقاضي أفٍ 

 المنصكص عميو في القانكف إال في الحاالت التي أجازىا الميشرع بنص القانكف. 
تنطكم عمى أعماؿ عنؼ سكاء أكانت جسدية )مثؿ الضرب كالجرح،  المرأةالعنؼ ضد جرائـ  (2

ظي أك النفسي الميتكرر( أك ففية الشرؼ( أك معنكية )العنؼ المكالقتؿ عمى ما ييعرؼ بخم
ي ذلؾ أف يككف العنؼ كاقع اك أف يككف مف خالؿ جنسية )التحرش الجنسي(، كيستكم ف

يؼ كالترىيب مثؿ اإلبتزاز اك الحض عمى البغاء بإستخداـ التيديد بإقاع العنؼ أك التخك 
 كسائؿ ترىيبية. 

أضعؼ مف الرجؿ في  المرأةا لككف لككنيا أنثى، كنظرن  المرأةستيدؼ ت المرأةجرائـ العنؼ ضد  (3
ية كالنفسية، فيي تيعتبر مف الفئات الخاصة في فالبنياف الجسدم كأكثر تأثرا مف الناحية العاط

تستكجب مستكل أعمى مف الحماية كالرعاية مف جانب الدكلة، لذلؾ فإف المجتمع كالتي 
السياسة الجنائية في فمسطيف تضمنت مجمكعة مف األحكاـ الجزائية المكضكعية كاإلجرائية 

 في محاكلة لتفادم كقكع أعماؿ عنؼ ضدىا.  المرأةاليادفة الى حماية 
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مثؿ جرائـ ىتؾ جانية  إمراةعمى يد حية الض المرأةتقع جرائـ العنؼ ضد  بالرغـ مف تصكر أفٍ  (4
ما تيفرزه الدراسات كاألرقاـ اإلحصائية  العرض كالتحرش الجنسي كالحض عمى البغاء، إال أفٌ 

في فمسطيف كغيرىا مف دكؿ العالـ مف حاالت  كاقعية تعكس نتيجة مفادىا باف غالبية جرائـ 
ما يتمتعكف بو مف تفكؽ في البنياف يككف مرتبكبييا مف الرجاؿ ب المرأةالعنؼ الميكجية ضد 

 الضحية.  المرأةالجسدم كالذم ييسيؿ ليـ تنفيذ جرائميـ بحؽ 

 المرأةالمطمب الثاني: صور وأشكال جرائم العنف ضد 

فعال مجرما يستكجب عقكبة جزائية في التشريع الجزائي الفمسطيني.  المرأةييشكؿ العنؼ ضد 
ؽ نكع الجريمة التي ييشكؿ العنؼ فييا عنصر أساسي في كف تختمؼ ة كشدتيابنكع العقك  غير أفٌ 

تككيف الفعؿ الميجـر ككذلؾ الظركؼ الشخصية كالمادية الميحيطة بالجريمة. فاألعماؿ العدائية الميكجية 
ضمنو القانكف الجزائي الفمسطيني. فقد ا كفؽ ما تبصفتيا أينثى قد تأخذ عدة أشكاؿ كصكرن  المرأةضد 

عتبر بعضيا اآلخر جرائـ جنحية أقؿ االى إدارج بعضيا في خانة الجنايات، ك  عمد المشرع الجزائي
 خطكرة إجرامية مف تمؾ الميصنفة كجرائـ جنائية. 

ا ا إستنادن ضد النساء بصفتيـ إناثن  والميكجي العنؼ ألفعاؿ اتصنيفحاكؿ ىذه الدراسة أف تيقدـ تي 
أدناه(، فالجرائـ التي  1طالع عمى الجدكؿ رقـ )أرجك اإل المطبؽ في فمسطيف االردني لقانكف العقكبات
النكع األكؿ ييمثؿ اإلعتداء البدني ( 1ا عمى النساء تندرج تحت األنكاع الثالث الرئيسية:)تيشكؿ إعتداءن 
( كالنكع الثاني مف اإلعتداء يتضمف كافة 2كالذم يصؿ الى حد إزىاؽ الركح، ) المرأةالميكجو الى 

سكاء أكاف ذلؾ مف خالؿ أفعاؿ  المرأةضد اإلعتداء الجنسي المباشر  األفعاؿ التي تصب في خانة
مف الناحية النفسية  المرأةجنسية تمس الجسد بشكؿ مادم أك تصرفات جنسية تخدش الحياء كتؤذم 

بما تتضمنو مف إحياءات جنسية غير مقبكلة في العرؼ العاـ لممجتمع كىي بذات الكقت معاقب عمييا 
كالعنؼ مف اإلعتداء فيك ييمثؿ العنؼ المعنكم المكجو ضد النساء. لنكع الثالث ا ا( أمٌ 3جزائيا. )

المعنكم المقصكد في ىذه الدراسة ىك العنؼ أك اإلعتداء الذم يتضمف التمكيح بإستخداـ القكة أك 
إلجبارىا عمى الرضكخ إلرادة الميعتدم. كرغـ  المرأةالعنؼ الجسدم أك اإليذاء المعنكم الجسيـ ضد 

الضحية كالرجؿ الميعتدم يجعؿ األخير "في مركز  المرأةسميـ بأف كجكد رابطة قانكنية بيف كؿ مف الت
بممارسة عنؼ معنكم ضدىا نتيجة لتمتعو بيذا  ]بذلؾ[قكـ في، المرأةييخكلو ممارسة حؽ ما ًقبؿ 
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كقكع العنؼ تكافر مثؿ ىذه الرابطة لشترط تال يا الميقترح فىذه الدراسة في تصني ، إال أفٌ 1الحؽ"
 . 2الضحية المرأةالمعنكم بحؽ 

 لمعنف الُموجو ضد النساء بصفتيم إناث ( يتضمن تصنيفا1جدول رقم )

 تصنيف الجريمة لإلعتداءالتكييف القانوني  تصنيف العنف الُموجو ضد األنثى 
اإلعتداء عمى حياة األنثى كسالمتيا  1

 البدنية 
جريمة قتؿ األنثى عمى خمفية 

 الشرؼ 
 جناية 

 جنحة  جريمة إجياض إمراة برضاىا 
 جناية  جريمة إجياض إمرأة دكف رضاىا 

 جناية  جريمة اإلغتصاب اإلعتداء الجنسي ضد النساء  2
 غير ميجرمة فعؿ "إغتصاب" الزكج لزكجتو

 جناية  جريمة ىتؾ العرض 
 جنحة  جريمة خدش الحياء 

ريؽ جريمة التعرض ألنثى في الط
 العاـ 

 جنحة 

 ة جنح جرائـ الحض عمى الفجكر  العنؼ المعنكم ضد النساء  3
 جنحة  إكراه اإلناث عمى الزكاج 

اء عتدإلكتجدر اإلشارة ىنا بأف التصنيؼ المهقترح في الجدكؿ أعاله يتضمف إحدل أفعاؿ ا
عات الجزائية الميقارنة بػ الجنسي المكجية ضد الزكجات مف ًقبؿ أزكاجيـ كىك ما ييعرؼ ببعض التشري

(. كيهقصد بيذا النكع Crime of Marital Rape or Spousal Rape"جرائـ إغتصاب الزكجات" )
تككف ىنالؾ عالقة  مف الجرائـ قياـ الزكج بمكاقعة زكجتو بدكف رضاىا. كييفترض في ىذه الجريمة أفٍ 

                                                           
. 2016رات القانكنيػػة. القػػػاىرة، مريفػػاف مصػػطفى رشػػػيد، جريمػػة العنػػؼ المعنػػػكم ضػػد المػػػرأة. المركػػز القػػكمي لإلصػػػدا1

 . 13صفحة 
تيعرؼ الباحثة مريفاف مصطفى رشيد العنؼ المعنكم بأنو "العنؼ الذم يييدد بو رجؿ ما إمراة ترتبط معو بعالقة قانكنيػة 2

حقػػو كذلػػؾ طالمػػا أف ىػػذا التيديػػد قػػد يتبعػػو إنفػػاذ الرجػػؿ ل –التػػي تقرىػػا تمػػؾ العالقػػة  -لييجبرىػػا عمػػى التخمػػي عػػف حقكقيػػا 
 . 13المرعـك بما ييؤدم الى إنياء عالقة قائمة ظمما كتعسفا أك بغيا كعدكانا"، مرجع سابؽ. صفحة 
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تخضع لعنؼ جنسي مف قبؿ زكجيا  حيةالزكجة الض غير أفٌ  المرأةمف الرجؿ ك  قانكنية شرعية بيف كؿ
ىذا النكع مف اإلعتداء الميكجو  فٌ أكرغـ الذم يقكـ بمكاقعتيا عنكة كدكف رضاىا اك مكافقتيا عمى ذلؾ. 
الدكؿ  ي كغيره مف التشريعات الجزائية أكضد النساء الزكجات غير ميجـر في القانكف الجزائي الفمسطين

منيا  1بعض التشريعات الجزائية كخاصة الغربية فٌ إحكؿ العالـ، إال  مف الدكؿكالكثير الميجاكرة العربية 
األزكاج مف الرجاؿ الذيف يقكمكف  ةا في مكاجيقد جٌرمت ىذا النكع مف اإلعتداء كخصصت لو عقابن 

كسكؼ تتعرض ىذه الدراسة لشرح أكثر تفصيال ليذا النكع مف اإلعتداءات ضد النساء . 2بذلؾ
 ني مف ىذا الفصؿ. الزكجات في المبحث الثا

 المرأةالعنف ضد مواجية التجريم في فمسفة مبحث الثاني: ال

باإلدراؾ كاإلرادة  سمكؾ محظكر يصدر عف شخص يتمتعكفؽ القانكف الجنائي  تيعتبر الجريمة
ا كيعاقب عميو القانكف بعقكبة جزائية أك تدبير ا أك خاصن ا عامن إجتماعين  اك إضطرابن أ"ييحدث خرقا 

ديرة بالعناية جيا في حماية حؽ أك مصمحة يعتبرىا المشرع أنٌ تتمثؿ عمة التجريـ . ك 3إحترازم"
 إفٌ كالحماية، بحيث ينتج عف إنتياؾ ىذه الحماية جزاء جنائي ييقرره المشرع في مكاجية المعتدم. 
جريـ إدراؾ كفيـ مغزل المشرع الجزائي مف التجريـ كالعقاب يككف في غاية األىمية نظرا لككف عمة الت

 . 4الفعؿ ينتقؿ الى مربع اإلباحة ميرتبطة بأسباب اإلباحة كالتبرير، فمتى إنتفت عمة التجريـ فإفٌ 

 

                                                           
 جرائـ إغتصاب الزكجات مف قبؿ أزكاجيـ ميجـر أيضا في الكاليات الميتحدة األميركية في الكاليات الخمسيف كافة. 1

Alan S. Bellack, Michel Hersen, R.L. Morrison, Handbook of Family Violance, 2013. 

USA. Page 206. 

 

KerstiYllö, M. Gabriela Torres, Marital Rape: consent, marriage, and social change in 

global context. UK. Page 123. 
مػػف ًقبػػؿ بتجػػريـ فعػػؿ اإلغتصػػاب الميكجػػو ضػػد الزكجػػات  1993كمػػف األمثمػػة عمػػى ذلػػؾ، قيػػاـ دكلػػة ككلكمبيػػا فػػي العػػاـ 2

 أزكاجيـ. 
Penal Code of Colombia (No. 599of June 24, 2000, as amended up to Law No. 1773 of 

January 6, 2016. Article 156. 

 .107. ص 2014محمد صبحي نجـ، قانكف العقكبات: النظرية العامة لمجريمة. الجامعة األردنية، 3
 47، ص 1971ية في أسباب اإلباحة، دار الكتب العممية، بيركت، سامي جميؿ الفياض، رفع المسؤكلية الجنائ4



15 
 

 اإلعتداء عمى حياة األنثى وسالمتيا البدنيةأفعال التجريم في  عمةالمطمب األول: 

ة مف أحماية جنائية لممر قانكف العقكبات االردني المطبؽ في االراضي الفمسطينية يمنح 
اإلعتداء عمى حياتيا كسالمة بدنيا. كمف خالؿ اإلطالع عمى األحكاـ القانكنية الكاردة في قانكف 

اإلعتداء تيجـر قتؿ النساء، أك  ةف، فقد أفرد المشرع نصكصا قانكنيالعقكبات المعمكؿ بو في فمسطي
يذاء النساء الحكامؿ عمى نحك ييسبب  يار عمة التجريـ كييمكف إستظليـ اإلجياض. عمييـ بالضرب، أكا 

عمى  الجرائـ التي تيشكؿ إعتداءاركاف تبياف أحمايتو الجزائية مف خالؿ في إسباغ التي تبناىا المشرع 
كمحاكلة التعرؼ عمى المصمحة التي يسعى المشرع الى تحقيقيا أك حياة األنثى كسالمتيا البدنية، 

 مف خالؿ تدخمو التشريعي.  الحفاظ عمييا

 قتل النساء عمى خمفية الشرف  جريمةالفرع األول: 

يعتبر قتؿ النساء عمى خمفية الشرؼ )أك ما تيعرؼ بجرائـ الشرؼ( مف أخطر الجرائـ التي 
نتياكا لمحقكؽ األساسية المصيقة باإلنساف. كلعؿ الثقافة المشكىة  المرأةتستيدؼ  كأكثرىا عنفا كا 

قركية ىي إحدل أىـ األسباب التي تيشجع تعاظـ كالتقاليد المكركثة كالبالية في المجتماعات التقميدية كال
تساع رقعتيا . كجريمة الشرؼ تتمثؿ في قياـ الرجؿ )في غالب األحياف( بقتؿ إمرأة 1ىذه الجرائـ كا 

تربطو بيا صمة زكاج أك قرابى )قد تصؿ الى الدرجة الرابعة(، كيككف دافع القتؿ ىك "دفاعا عف شرفو" 
فيو كيتأثر بو. كنظرا لككف المجتمع الفمسطيني جزءا ال يتجزأ مف  كفؽ المنظكر المجتمعي الذم يعيش

الفمسطينية عنو في الدكؿ العربية، خاصة تمؾ  المرأةتمؼ كثيرا كضع خالمجتمع العربي، فقد ال ي
 المجاكرة منيا. 

إال في العمد ال تختمؼ في بنائيا القانكني عف جرائـ القتؿ جريمة القتؿ عمى خمفية الشرؼ  إفٌ 
دافع كراء إرتكاب الجريمة. فجرائـ القتؿ عادة ما يرتكبيا الجناة ألسباب مختمفة قد تككف الغيرة ال

مف  98)مادة  كرة غضب شديدعميو، أك نتيجة لكقكع الجاني في ثكالكراىية الميكجية ضد المجني 
انكف مف ق 327دة )ما أف تيرتكب جريمة القتؿ لتسييؿ إرتكاب جنحة جنائية ،قانكف العقكبات(

. غير أف الدافع مف كراء مف قانكف العقكبات( 140)المادة  ، أك بدافع سياسي أك إقتصادمالعقكبات(
                                                           

حنا عيسى. جرائـ الشرؼ: األسباب كالحمكؿ. مكقع سما اإلخبارم. 1
t/202450/http://samanews.ps/ar/posاستاذ-عيسى-حنا-الدكتكر-كالحمكؿ-االسباب-الشرؼ-جرائـ-

 (01/12/2018. )الدكلي-القانكف

http://samanews.ps/ar/post/202450/جرائم-الشرف-الاسباب-والحلول-الدكتور-حنا-عيسى-استاذ-القانون-الدولي
http://samanews.ps/ar/post/202450/جرائم-الشرف-الاسباب-والحلول-الدكتور-حنا-عيسى-استاذ-القانون-الدولي
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إرتكاب "جريمة الشرؼ" ىك ما ييثير حفيظة المشرع الجزائي كيزيد مف إىتمامو بالكاقعة، فأفرد ليا 
الذم تعديؿ ملدراسة ل)سكؼ تتطرؽ ىذه ا يا مف جرائـ القتؿناأقر  عف ىاأحكاما قانكنية خاصة تميز 

 (. 2014القانكف في العاـ  خضع لو

تكافر بالعمد كبناء عمى ما تقدـ، فإف جريمة القتؿ عمى خمفية الشرؼ تشترؾ مع جرائـ القتؿ 
إال أف الركف المعنكم ، ركني الجريمة الشرعي كالمادم ذاتيا الكاجب تكافرىا في جرائـ القتؿ اإلعتيادية

ا خاصا بجانب القصد الجنائي العاـ الكاجب تكافره في جرائـ القتؿ ليذه الجريمة يتضمف قصد
 اإلعتيادية. 

قياـ الجاني بإنياء حياة المجني عميو عمدا كبدكف كجو في العمد كييمكف تعريؼ جريمة القتؿ 
حؽ. كعمة التجريـ ليذا النكع مف الجرائـ يتمثؿ في حؽ اإلنساف بالحياة كقياـ الجاني باإلعتداء عمى 

يف كافة االدياف السماكية كالقكانا الحؽ بدكف مسكغ قانكني، كىك ما ييشكؿ إنتياكا سافرا مف منظكر ىذ
 الكضعية كاالتفاقيات الدكلية.

، فييعبر عف الركف الشرعي لمجريمة بمبدأ "ال جريمة القتؿ عمى خمفية الشرؼأما بالنسبة ل
الجزائي أف ييعبر عف إرادتو الصريحة في  جريمة كال جزاء إال بنص قانكني". أم أنو ال بد لممشرع

( 326فقد نصت المادة )مف قبؿ الجاني "بدافع الشرؼ".  المرأةتجريـ األفعاؿ التي تيشكؿ إزىاقا لركح 
بد مف ب باألشغاؿ الشافة خمس عشر سنة". كىنا المف القانكف عمى أنو "مف قتؿ إنسانا قصدا، عكق

، حيث منح المشرع في السابؽ )قبؿ تعديؿ القانكف في 1لقانكفمف ا( 340اإلشارة الى أحكاـ المادة )
( لمجاني الذم يرتكب جريمة القتؿ بدافع "الشرؼ" عذرا محال لمعقاب. فقد كاف المشرع 2011العاـ 

مع عادات ذلؾ يعتبر بأف دافع الشرؼ في جريمة القتؿ كاؼ إلفالت الجاني مف عقكبتو بما ينسجـ 
، صدر قرار بقانكف يكجب 2011الذم شيرع فيو القانكف. غير أنو في العاـ  كتقاليد المجتمع في الكقت

 . 2إلغاء نص المادة سابقة الذكر

                                                           
يستفيد مف العذر المحؿ مف فاجأ زكجتو اك احدل محارمو حاؿ التمبس بالزنا مع  -1( الممغاة :"340نص المادة )1

يستفيد مرتكب القتؿ اك الجرح اك االيذاء  -2شخص اخر كاقدـ عمى قتميما اك جرحيما اك ايذائيما كمييما اك احدىما 
 مف العذر المخفؼ اذا فاجأ زكجو اك احدل اصكلو اك فركعو اك اخكاتو مع اخر عمى فراش غير مشركع". 

 . 2011( لسنة 7قرار بقانكف بقـ )2
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، النتيجة الجيرمية،  كيتككف الركف المادم لمجريمة مف العناصر الرئيسية الثالث: الفعؿ الميجـر
 كعالقة السببية التي تربط القعؿ المجـر بالنتيجة اإلجرامية. 

المشرع فعؿ قد جـر : كيتمثؿ بسمكؾ الجاني لفعؿ االعتداء عمى حياة إنساف حي. ك فعؿ القتؿ -
فأم كسيمة يتحقؽ تحديد كسيمة معينة الرتكاب فعمو، االعتداء عمى حياة إنساف بغية قتمو بدكف 

بيا فعؿ االعتداء عمى حياة اإلنساف يمكنيا أف تككف السبب في تحقؽ كفاة المجني عميو. كيككف 
باختالؼ الكسيمة  ،قتؿ ايجابيا بارتكابو ألحد األفعاؿ التي تزىؽ ركح شخص حيسمكؾ ال
 دمة ليذا الغرض سكاء كانت مسدسا، أك كتـ نفس، أك بالسـ.المستخ

كتتمثؿ الكفاة بفقداف  ،النتيجة )كفاة المجني عميو(: تعد الكفاة ىي النتيجة المترتبة لجريمة القتؿ -
عف النبض. كتثبت الكفاة بكافة  اكما كيتكقؼ قمبي مى التنفس،ا عكقدرتي الحياتي االمجني عميي

الكسائؿ العممية كالفنية المتاحة. في حيف انو  اذا لـ تتحقؽ الكفاة بالرغـ مف اتياف الجاني الفعؿ 
 المجـر بكافة عناصره فيسأؿ الجاني عف جريمة الشركع في القتؿ.

نصر جكىرم مف عناصر الركف لقتؿ ىي عالعالقة السببية: إف العالقة السببية في جريمة ا -
فحتى يسأؿ الجاني عف ارتكابو لجريمة القتؿ يجب اف يككف ىناؾ عالقة بيف فعمو كبيف  المادم،

كذلؾ بدليؿ قاطع. كحيث انو مف الممكف أف تككف الكفاة ناتجة عف عدة  اكفاة المجني عميي
ا النتيجة مثؿ أف يككف المجني عمييأسباب منيا ما ال يقطع العالقة السببية بيف فعؿ الجاني ك 

. افإنو سيؿ كفاتي ا مريضةكككف المجني عميي عد فعؿ الجاني عمى تحقيؽ النتيجة،كسا مريضة
كمف الممكف أف يككف  ىذا العامؿ ىك عامؿ شاذ قاـ بنفي العالقة السببية نظرا لكجكده ما بيف 

 قة السببية تخضع لتقدير قاضيالعال كالجدير بالذكر بأفٌ فعؿ الجاني كالنتيجة الحاصمة. 
 المكضكع دكف رقابة لمحكمة النقض عمى ذلؾ. 

عمى خمفية  المرأةالكاقعة تثكر حكؿ قتؿ  كحيث أفٌ ا فيما يتعمؽ بالركف المعنكم لمجريمة، أمٌ 
ىك القتؿ العمد كالذم يككف بتكافر عناصر القصد الجرمي كىي ىنا صكد في القتؿ قالم الشرؼ، فإفٌ 

الجاني عمـ العمـ إذا ما  كيتحقؽكالعمـ بأركاف الجريمة المرتكبة. ،رادة، أم إرادة ارتكاب الفعؿالعمـ كاإل
األفعاؿ التي سكؼ يقكـ بيا مف شانيا أف  كأفٌ  يسعى إلى قتمو ىك شخص حي،بأف الشخص الذم 

 بأفٌ  العمـ )كأف يعتقد الجانيعنصر تزىؽ حياة الشخص المستيدؼ مف الجريمة. فالغمط الذم يصيب 
طا جكىريا ييؤثر األفعاؿ التي يقكـ بيا ال ييمكف أف تؤدم الى الكفاة( ييعتبر غم ميتكفي أك أفٌ الشخص 
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كيؤدم الى إنتفاء المسؤكلية الجزائية. كمف الجدير بالذكر بأف كقكع الجاني في  ميعمى القصد الجر 
الجاني  تكفي كاف )ب( فإف قتؿ )أ( كلكف الذمية المجني عميو، كأف يقصد الجاني صغمط يتعمؽ بشخ

اما فيما يتعمؽ بتكافر عنصر اإلرادة،  ككف القصد الجرمي متكفرا لديو. يسأؿ عف جريمة قتؿ مقصكد،
زىاؽ  ركح المجني عميي فإنو يتكفر إذا ما إتجيت فإف كاف  ا.إرادة الفاعؿ إلى ارتكاب جريمة القتؿ كا 

ذلؾ ينفي اإلرادة، كبالتالي ينفي القصد  فٌ إؿ فريمة القتىناؾ إكراىا لمفاعؿ حتى يقكـ بارتكاب ج
 الجرمي لمجريمة. 

تطمب )كفؽ يو كما ذيكر سابقا، فإف الركف المعنكم في جريمة القتؿ عمى خمفية الشرؼ غير أنٌ 
الممغاة( البحث أيضا في الباعث أك الدافع مف كراء إرتكاب جريمة القتؿ، كىي  340أحكاـ المادة 

 "الدفاع عف الشرؼ". 

لرئيس الفمسطيني فقد أصدر افي فمسطيف،  المرأةنسبة جرائـ القتؿ الكاقعة عمى  كنظرا إلزدياد
، كيستبعد  كذلؾ القتؿ ييمغي العذر المحؿ ليذا النكع مف الجرائـ  2011( لسنة 7قرارا بقانكف رقـ )

عدـ تخصيص  قررفالمشرع . 1عمى خمفية الشرؼ مف نطاؽ اإلستفادة مف األعذار القانكنية المخففة
كتفى بتجريـ ىذا الفعؿ كغيره مف جرائـ القتؿ  نصكصا خاصة لجرائـ القتؿ عمى خمفية الشرؼ، كا 

تطبيؽ القانكف عمييا اما ككنيا جريمة تعمد الى المحاكـ الفمسطينية الجزائية  فباتت فة.بصكرىا الميختم
 مد. قتؿ قصدا بصكرتيا البسيطة أك المقترنة بسبؽ االصرار أم القتؿ الع

نساء كبالرغـ مما اثاره ىذا القرار في المجتمع الفمسطيني مف ارتياح كطمأنينة خاصة لدل ال
باب القضائية الميخففة ال تزاؿ تيؤرؽ الكثير االسالجاني مف  إستفادة أفٌ ال إ،المرأةكالمدافعيف عف قضايا 

المثاؿ، ذىب بعض القضاة  مف المراقبيف كالمختصيف بنظاـ العدالة الجنائية في فمسطيف. فعمى سبيؿ
الى إعتبار أف إسقاط الحؽ الشخصي في جرائـ القتؿ عمى خمفية الشرؼ ييعتبر سببا مف أسباب 
التخفيؼ القضائية. فجرائـ الشرؼ غالبا ما تتـ مف قبؿ إحدل األقرباء مف الدرجة األكلى أك الثانية، 

إعتبار أقرباء المغدكرة. كبناء عميو، فإنٌ كيككف ذلؾ بمباركة أك مكافقة أك حتى تكاطئ الكرثة كبقية 
مكافقة األقرباء كاألىؿ عمى إسقاطيـ حقيـ الشخصي في القصاص مف القاتؿ سببا لتخفيؼ العقكبة 

                                                           
اعؿ الجريمة الذم ( مف القانكف لتصبح عمى النحك التالي: "يستفيد مف العذر المخفؼ ف98جرل تعديؿ أحكاـ المادة )1

أقدـ عمييا بثكرة غضب شديد ناتج عف عمؿ غير محؽ كعمى جانب مف الخطكرة أتاه المجني عميو، كال يستفيد فاعؿ 
 الجريمة مف ىذا العذر المخفؼ إذا كقع الفعؿ عمى أنثى بدكاعي الشرؼ".
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يهعتبر مجاؼ لمعدالة كمناقض الى حد كبير مع مقصد المشرع الفمسطيني عندما أقر تعديؿ أحكاـ 
و البد مف اإلعتراؼ . يرل ىذا البحث بأنٌ 2014نة ( لس10قانكف العقكبات في القرار بقانكف رقـ )

بخصكصية جرائـ القتؿ عمى خمفية الشرؼ بالنسبة إلسقاط الحؽ الشخصي بالقصاص كما قد ينتج 
 عف ذلؾ مف تخفيؼ لمعقكبة. 

و ال يزاؿ عيرضة لمتغيير ا بالنسبة لمشركع قانكف العقكبات الفمسطيني، كرغـ القناعة بأنٌ أمٌ 
لمصادقة عميو كدخكلو حيز النفاذ كفؽ األصكؿ الدستكرية، ال تجد ىذه الدراسة مف مفر كالتعديؿ قبؿ ا

غير الخكض في بعض أحكامو كذلؾ في سبيؿ زيادة األىمية التطبيقية )العممية( لو، كمنح صناع 
 القرار خيارات أكسع يمكف المفاضمة فيما بينيا لمكصكؿ الى قانكف جنائي أكثر كاقعية كعدالة. 

 ع الثاني: جريمة اإلجياض الفر 

التشريعات الجزائية لـ تنتيج نفس المسار في تحديد جريمة االجياض فالبعض صنفيا  إفٌ 
 ،ضمف جرائـ االخالؽ  كاالداب العامة كىك التصنيؼ الذم اتبعو قانكف العقكبات االردني المطبؽ

صنيفيا ضمف الجرائـ الكاقعة كالبعض صنفيا ضمف الجرائـ الكاقعة عمى االنساف كالبعض االخر قاـ بت
 عمى العائمة.

حيث إف جريمة   ،يد الرأم الذم يصنفيا ضمف الجرائـ الكاقعة عمى االنسافيكنتجو الى تأ
فيي ال تقع فقط عمى الجنيف.   كما كأف الفعؿ بذاتو ال  ،كعمى الجنيف المرأةاالجياض تقع عمى 

 نتيجة لسبب اخالقي.  رأةالميشكؿ جريمة اخالقية كليس بالضركرة اف يقع عمى 

المشرع االردني  لـ يأتي عمى  كباستقراء نصكص قانكف العقكبات االردني المطبؽ نجد أفٌ 
انياء حالة الحمؿ كالقضاء عمى الجنيف و: "نٌ أتحديد تعريؼ لجريمة االجياض . فعرؼ فقيا  عمى 

 1قبؿ كالدتو حيا" المرأةداخؿ رحـ 

أك بإخراج ىذا الجنيف قبؿ  المرأةتؿ الجنيف داخؿ رحـ نياء حالة الحمؿ بقإفاالجياض ىك 
 كانو بيدؼ اسقاط ىذا الجنيف عمى أف يككف ذلؾ الحمؿ حقيقيان.أ

                                                           
 144محمد صبحي نجـ, الجرائـ الكاقعة عمى االشخاص, مرجع سابؽ, ص 1
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( الركف 2( الحمؿ كعنصر مفترض، )1كتتككف جريمة اإلجياض مف ثالثة أركاف ىي: )
 شكؿ مختصر:(ك الركف المعنكم )القصد الجرمي(. كسكؼ نقكـ بدراسة ىذه األركاف ب3المادم، )

بالنسبة لمركف المفترض، إف جريمة اإلجياض ىي جريمة تقع عمى امرأة حامؿ كفي رحميا 
كيعرؼ الحمؿ : " المادة التي تتككف في الرحـ مف عنصرم الحيكاف المنكم  ،جنيف حقيقي

ع الممقحة بالحيكاف المنكم لمرجؿ فيك اذف نتيجة االخصاب." فال تق المرأةك ىك بكيضة أ،كالبكيضة
جريمة االجياض في حاؿ كاف ىناؾ حمؿ كىمي. كيككف الحمؿ حقيقيا منذ كجكد الجنيف داخؿ رحـ 

بو حتى الكالدة التي ينتيي فييا  أم بنجاح عممية اإلخصاب كتماـ التمقيح . كتبقى األـ حامالن  ،األنثى
مف  ،حماية ليذا الجنيفالقانكف يكفؿ  فٌ إالحمؿ كيخرج الجنيف مف داخؿ رحـ أمو إلى الحياة. كبالتالي ف

 ك التعرض لو قبؿ الكالدة أك في أثنائيا.أاالعتداء 

 فٍ أكالفعؿ مف الممكف  ،و يتمثؿ بالفعؿ الذم يقكـ بو الجانيا بالنسبة لمركف المادم، فإنٌ أمٌ 
 ،ك معنكيا. بحيث يككف ىذا الفعؿ مف شأنو أف يقضي عمى الجنيف سكاء داخؿ رحـ اموأيككف ماديا 
بغض النظر عف الكسيمة التي تـ استخداميا لمقياـ بيذا الفعؿ  ،قبؿ المكعد الطبيعي لكالدتواـ خركجو 
 .  المجـر

كعالقة سببية بيف  ،كنتيجة ،ك نشاط جرميأالركف المادم يتككف مف فعؿ  فٌ إكبالتالي ف
عمى حياة ء كيؤدم إلى القضا ،يتمثؿ بالنشاط الذم يقـك بو الجاني إلجراميالسمكؾ ا، السمكؾ كالنتيجة

ك إسقاطو قبؿ المكعد الطبيعي لكالدتو. كبالنظر الى الكسائؿ التي يمكف أالجنيف داخؿ رحـ الحامؿ،
غير محصكرة فمف الممكف إف تككف أدكية أك فيي متعددة ك  ،لمجاني ارتكاب جريمتو عف طريقيا

 ةأيٌ عضاء التناسمية، أك نؼ الكاقع عمى األالع، أك المرأةإيقاع العنؼ عمى ك مف خالؿ أعقاقير طبية، 
.الحامؿ يمكف اعتبارىا عنصرن  المرأةف تجيض أكسيمة مف شأنيا   ا مف عناصر ىذا السمكؾ المجـر

تحديد كسيمة اك كسائؿ محددة يثكر التساؤؿ حكؿ امكانية  االجياض بطريقة ما غير  كبعد
 التيديد...(. ،التركيع ،نفسيالحامؿ مثؿ )الضغط ال المرأةأم باحدل الكسائؿ المعنكية اتجاه  ،مادية

كيثكر السؤاؿ حكؿ امكانية كقكع جريمة االجياض بالترؾ أـ ال؟ أم كقكع االجياض باالمتناع عف  
القياـ بعمؿ ما. كيتجو أغمبية الفقو المصرم الى تأييد امكانية كقكع الجريمة بالترؾ ألف الترؾ يشكؿ 

في امكانية تشكيمو سببا لمجريمة. كلكف يشترط حداث النتيجة مما ال يدع مجاال لمشؾ إعامال في 



21 
 

ك لرعايتو أا بالتدخؿ النقاذ المجني عميو ك تعاقدين أإف يككف عمى الممتنع التزاما قانكنيا  -1لذلؾ: 
ف يككف أ -3ككف االمتناع ىك السبب في احداث النتيجة المعاقب عمييا قانكنا  -2كخالؼ االلتزاـ. 

 اـ كلكنو امتنع عف التنفيذ. في مقدرة الجاني تنفيذ االلتز 

فينا تككف  ،تتمثؿ باالثر المترتب عمى الفعؿ المرتكبا فيما يتعمؽ بالنتيجة الجرمية، فيي أمٌ 
إما بإخراج الجنيف قبؿ المكعد  ،النتيجة لفعؿ اإلجياض إنياء حالة الحمؿ كالقضاء عمى الجنيف

  ك بتفتيتو بأم كسيمة داخؿ رحـ الحامؿ.أ،الطبيعي لمكالدة

يجب أف يككف السمكؾ الذم قاـ بو الجاني  ف السمكؾ اإلجرامي كالنتيجةالعالقة السببية بي إف
ال يككف  الحمؿ قد اسقط بسبب  الحامؿ.أم أفٍ المرأةىك الذم احدث النتيجة الحاصمة كىي إجياض 

قضاء سكاء ال ،سمكؾ الجاني يجب أف يحدث خالؿ فترة الحمؿ أخر غير سمكؾ الجاني.كبالطبع فإفٌ 
عمى الجنيف داخؿ رحـ أمو أـ أثناء انفصالو عف الرحـ كقبؿ تماـ كالدتو حيا. كذلؾ ألنو بعد الكالدة 

ميو يشكؿ جريمة اعتداء عمى إنساف. كىنا كاالعتداء ع ،كخركجو حيا يعد إنسانا طبيعيا كليس جنينا
حيا بعد ىذا االنفصاؿ  حالة تـ إخراج الجنيف مف رحـ أمو بفعؿ اإلجياض لكنو بقيتثكر قضية كىي 

 فيؿ تتحقؽ جريمة اإلجياض كيعاقب الجاني عمى ارتكابو لجريمة اإلجياض؟

بؿ يعد الفعؿ تعجيال لمكالدة أك شركعا في اإلجياض ال  ،جريمة اإلجياض ىنا ال تتحقؽ إف
إجياض. كأف الشركع في اإلجياض غير معاقب عميو في األردف كفي مصر كسكريا كالعراؽ كالجزائر 

 1كالمغرب كليبيا. 

فتتطمب  ،جريمة االجياض تعتبر مف الجرائـ العمدية فٌ إا فيما يتعمؽ بالركف المعنكم، فأمٌ 
 المرأةف يككف الجاني عالما بأف أانصراؼ ارادة الجاني الى الفعؿ الذم ككف الركف المادم. فيجب 

ظة البدء بالفعؿ المككف لمركف كاف يككف ىذا العمـ متكافرا لدل الجاني لح ،التي ينكم إجياضيا حامؿ
ف يككف الجاني عالما بأف الكسيمة التي يقكـ باستخداميا ضد المجني عمييا مف أكما كيجب  ،المادم

ا لجريمة و ال يككف مرتكبن نٌ إف غابت ىذه البنكد عف فعؿ الجاني فا  ف تتسبب في اجياضيا. ك أالممكف 
رادة الفاعؿ الى إف تنصرؼ أو يجب نٌ أاالضافة الى ا لجريمة االيذاء. ىذا ببؿ يككف مرتكبن  ،االجياض

 حداث الكفاة لمحمؿ. إأم  ،ازىاؽ ركح الجنيف

                                                           
146,صنجـ, الجرائـ الكاقعة عمى االشخاص, مرجع سابؽ محمد صبحي1
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( منو عمى مساءلة الجاني عف جريمة 336كقد نص قانكف العقكبات األردني في المادة )
اإلجياض إذا تسبب بأم كسيمة مف كسائؿ العنؼ أك الجرح أك اإليذاء بإجياض امرأة حامؿ كىك يعمـ 

 المشرع يحمؿ الجاني مسؤكلية عف النتيجة المحتممة التي تجاكزت قصده. فٌ إحمميا. كبالتالي فب

و يحمي بو ما فإنٌ  الجياض بأف المشرع الجنائي عندما يجـر فعالن كتتمثؿ عمة التجريـ في ا
و.  كيحمي حقكؽ الشخص المعتدل عميو)المجني عميو( مف ىذا الفعؿ المجـر الكاقع عمي ،المجتمع كافة

ينمك كيتطكر حتى  أفٍ  كفي ،فإف المشرع قاـ بحماية حؽ الجنيف في الحياة ،ففي جريمة اإلجياض
يستمر حمميا بشكؿ طبيعي مما  الحامؿ. في أفٍ  المرأةكما كقاـ المشرع بحماية حؽ  ،مكعد كالدتو

حامؿ ال المرأةثار صحية سمبية كخطيرة عمى كضع آاإلجياض لو  كذلؾ ألفٌ  ،يحافظ عمى صحتيا
 كيمس بقدرتيا اإلنجابية مستقبال. كما كاف المشرع قد حمى حقا لممجتمع في أف يتكاثر كيزدىر.

غير  المرأةكقد يثكر التساؤؿ حكؿ مدل إمكانية تصكر كقكع جريمة اإلجياض إذا كانت 
فة حامؿ، بمعنى آخر، إذا ما تكجيت نية شخص الى إجياض إمرأة ميعتقدا انيا حامؿ، كبدء بتنفيذ كا

ات الجريمة كبذؿ قصارل جيده لتحقيؽ النتيجة كالتي ىي بطبيعتيا مستحيمة الكقكع )كىك ما سمالب
تيعرؼ بالجريمة المستحيمة(، كاف يقـك بضربيا أك إعطائيا مادة سامة بقصد إجياضيا، فيؿ تتكفر 

 المسؤكلية الجنائية ىنا بحؽ الفاعؿ؟

ص لتجريـ الشركع في االجياض اك افعاؿ لالسؼ فال يكجد بقانكف العقكبات المطبؽ أم ن
ف لـ يكف ىناؾ حمال. فبمجرد اعتقاد ا  االجياض التي يرتكبيا شخص ما بيدؼ اسقاط الحمؿ  حتى ك 

ف ما يقكـ بارتكابو يقصد بو اسقاط الحمؿ فينا كجب عمى المشرع إف يعطي أحامؿ ك  المرأةالجاني إف 
كالتقميؿ مف فرص افالت المجـر مف العقاب في   كما كمكاجية خطكرة المجـر ،مف االىمية لممرأة

في قانكف  سابيعو االكلى كلـ يتمكف الطب مف اثبات حالة كجكد الحمؿ. فمثالن أحاالت كاف الحمؿ في 
التي  المرأةعمى ايقاع عقكبات االجياض  كلك كانت  530العقكبات السكرم نص المشرع في المادة 

. بالرغـ مف إف المشرع السكرم لـ يجـر الشركع في اجريت عمييا كسائؿ االجياض غير حامؿ
 االجياض.
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 لنفسيا وحاالت العذر المخفف: المرأةحاالت اجياض 

نفسيا كذلؾ لحماية الجنيف  المرأة( اجياض 321جـر قانكف العقكبات المطبؽ في المادة )
ا مخففا في حيا عذرن و جاء كمنال أنٌ إ،كحقو في الحياة فعاقبيا بالحبس مف ستة اشير الى ثالث سنكات

القانكف درس الكاقع كتكافؽ معو مف حيث كجكد حاالت  حالة الحفاظ عمى شرفيا. الى ىنا نرل إفٌ 
بتقرير مصيرىا كاجياض نفسيا حتى ال تقع ضحية جرائـ القتؿ  المرأةمعينة تستدعي بالضركرة قياـ 

 المرأةمجتمع الذم تعيشو ىذه ك االجياض مف قبؿ الغير كحتى يعمؿ عمى تيدئة الكضع العاـ في الأ
 ككنو مجتمعا محافظا يستيجف كيرفض حاالت الحمؿ خارج اطار الزكاج. 

كمميا المشرع كمنح ذات العذر المخفؼ أبؿ  ،( لـ تنتيي ىكذا324نص المادة ) ال إفٌ إ
ك قريباتو حتى الدرجة الثالثة كذلؾ في حالة المحافظة أمرتكب جريمة االجياض عمى احدل فركعو 

ثار مرضية آعمى الشرؼ. كىنا تكمف االشكالية في ازدياد عدد حاالت االجياض كما يصاحبيا مف 
المجيضة بسبب طريقة االجياض غير السميمة. كما ينتج عنيا مف حاالت كفيات  المرأةتصاحب 

ا. ىذا عدا عف مسألة نقطة استناد المشرع لدراسة الكاقع المجتمعي مف قبؿ كطرحو لعذر مخفؼ يضن أ
ـ ك قريباتو. ماذا عف ككنو ىك مف قاألمجـر كذلؾ بدعكل حفاظو عمى شرؼ انثى مف فركعو 

يجيضيا حفاظا عمى شرؼ العائمة ككنيا حممت مف شخص اجنبي  باغتصابيا كحممت منو كادعى انو
الضحية تكفيت نتيجة ىذا االجياض دكف كجكد دليؿ يثبت إف القاتؿ ىك نفسو  بدكف عقد زكاج؟ أك أفٌ 

 تسبب بحمميا؟مف 

 المطمب الثاني: عمة التجريم في أفعال اإلعتداء الجنسي ضد النساء

 بالفرع االول: جريمة االغتصا

قانكف العقكبات المطبؽ عمى جريمة االغتصاب بقكلو:  ( مف292/1المادة ) نص المشرع في
ا عنيا نثى كرىن أعة "مكاقا فقد عيرؼ االغتصاب: ين "مف كاقع انثى )غير زكجو بغير رضاىا..." أما فقي

 .1لجنسي الطبيعي معيا غير المشركع"كبدكف رضاىا أم االتصاؿ ا

                                                           
 .185محمد صبحي نجـ, الجرائـ الكاقعة عمى االشخاص, مرجع سابؽ, ص 1
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المشرع خاطب الجميع  فٌ إذ إعندما عرؼ االغتصاب بيذا الشكؿ. لـ يكف مكفقا  مشرعكلعؿ ال
ال مف رجؿ فال يتكقع إجريمة االغتصاب ال تقع  بنص المادة كلـ يكجو خطابو الى الذكر مع العمـ أفٌ 

فكاف يتكجب عمى المشرع  ،لفظة زكجو تنطبؽ عمى الذكر كاالنثى كما كأفٌ  ،أف يككف الجاني انثىفييا 
أف يككف اكثر دقة في تعريفو. كما كأف المشرع قاـ باستثناء الزكجة مف أف تككف مجني عمييا في ىذه 

كجة جريمة الجريمة كلـ يتبنى ما تبنتو كثير مف الدكؿ كمنيا دكؿ عربية في اعتبار اغتصاب الز 
 يعاقب عمييا القانكف.

اتصاال جنسيا  المرأةيككف االتصاؿ بيف الرجؿ ك  ا فيما يخص الفقو: فجاء بالتعريؼ أفٍ مٌ أ
كما ىي معايير اعتباره كامال اـ جزئيا.  ،كلـ يتـ تكضيح كيؼ يككف االتصاؿ الجنسي كامال ،كامال

بيذا  9/11/2004بتاريخ  ردنيةقضت فيو محكمة التمييز اال (1219/2004) كفيما يمي  حكـ
الخصكص :"يعتبر االغتصاب كفقا لما ىك مستقر عميو فقيا كقضاءا ىك مكاقعة انثى مكاقعة غير 
مشركعة بدكف رضاىا كذلؾ يستمـز ايالج قضيب الذكر في المكاف المخصص لو مف االنثى)كالحد 

ساسي في ىذه الجريمة أرضا ىك ركف انعداـ ال االدنى لذلؾ ىك إيالج الحشفة في فرج االنثى( ذلؾ إفٌ 
ف بقي الفعؿ مجرما كخاضعا لنص قانكني أبالرضا فتنقضي جريمة االغتصاب ك  ذا حصؿ الكقاعإف
 خر. آ

كتتحقؽ ىذه المعاشرة  ،جريمة االغتصاب ال تقكـ اال بمعاشرة الرجؿ لممرأة مما سبؽ أفٌ  يتبيف
مييا اك رضا منيا حتى كاف لـ يكف ىناؾ بسمكؾ ايجابي مف قبؿ الرجؿ دكف مكافقة مف المجني ع

اكراىا مف قبؿ الجاني . كما كاف المجني عمييا في جريمة االغتصاب ال يتكقع أف تككف زكجة لمجاني 
 كاال انتفى كصؼ الجريمة عف الفعؿ المرتكب اتجاىيا في نظر القانكف.

 مف قبؿ فاعؿ الإيمة االغتصاب عدـ تصكر ارتكابيا كلعؿ مف المسممات التي ترتبط بجر 
ك مف قبؿ انثى عمى أ،فال تقع جريمة االغتصاب في حاؿ تـ ارتكابيا مف قبؿ انثى عمى اخرل  ،ذكر
و كفقا لمقكاعد العامة فمف الممكف أف تككف االنثى مساىمة في نٌ أننا نرل أك ذكر عمى ذكر. اال أ،ذكر

ارتكاب  تحريض الجاني عمىكقياميا ب ،في عمؿ ما ارتكاب جريمة االغتصاب. كأف تككف متدخالن 
 ك أف تقكـ بامساؾ فتاة لتمكف الفاعؿ منيا كاغتصابيا.أفعمو اتجاه فتاة معينة. 
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ف الرك( 1) ركاف ال تقكـ الجريمة اال بيـ:أجريمة االغتصاب تتككف مف ثالثة  فٌ أكحيث 
الركف  (3، ك)انعداـ رضا المجني عمييا )ركف مفترض( (2المادم )مكاقعة انثى غير زكجة(، )

 كسيتـ تكضيح كؿ ركف مف االركاف الثالثة عمى حدا:. المعنكم )القصد الجرمي(

كال تقـك  ،الركف المادم: يقكـ الركف المادم بفعؿ الكقاع بيف الجاني الرجؿ كالمجني عمييا االنثى -1
الفعؿ ال يعد  فٌ ا فإخرن آنثى. فإذا ما كاقع رجالن أكالمجني عمييا  ،اجريمة االغتصاب اال بككف الفاعؿ ذكرن 

ز جريمة االغتصاب عف غيرىا مف نثى. كىذا التحديد ىك ما يمينثى عمى األككذلؾ األ ،اغتصاب
فيك يعد  ،نثىأذا ما كاقع ذكرا جثة إفعاؿ. كما كال يشكؿ الفعؿ ركنا ماديا لفعؿ االغتصاب األ

 ف.خر معاقب عميو كلكنو ال يشكؿ جريمة اغتصاب بمكجب القانك آا جرامين إفعالن 

 ا لجريمة االغتصاب :االفعاؿ التالية مف ككنيا  ركنا مادين  و ييمكف إستبعادفإنٌ كعميو 

 مكاقعة الرجؿ لزكجتو بدكف رضاىا. -
 ك الرجؿ لمرجؿ.أ،مكاقعة االنثى لالنثى -
 مكاقعة الرجؿ ألمرأة غير حية. -

 المرأةعة أم مجام ،ك الجماع بالصكرة الطبيعيةأغتصاب يجب أف يتـ  فيو االيالج ففعؿ اال
ك تـ ازالة بكارة المجني عمييا بطريؽ أتتـ المجامعة مف المكاف الطبيعي كاذا لـ  ،مف المكاف الطبيعي

قاء الطبيعي فيجب إف يتـ االلت ،فال تقكـ جريمة االغتصاب ،اخر غير العضك التناسمي لمذكر
جريمة االغتصاب ال  فٌ كقد قضت محكمة التمييز االردنية في ىذا الشأف : "إلالعضاء التناسمية. 

ا االعتداء عمى امرأة بخالؼ مٌ أ،تككف اال مف فعؿ جنسي يقع عمى امرأة في المكاف المعد لو منيا
 1ك عمى غالـ اك عمى جسـ امرأة فال يشكؿ ىذه الجريمة" أالطبيعة 

كيثكر السؤاؿ عند دراسة الركف المادم لالغتصاب عف كيفية تحقؽ االيالج فيؿ يجب إف 
كىؿ يتكجب لتحقؽ  ،يا؟ كىؿ لمركف المادم عالقة بتمزؽ غشاء البكارة لدل المجني عمييايككف كم

الركف المادم إف يككف الجاني قد اشبع رغبتو الجنسية؟كلالجابة عمى ىذه االسئمة فقد قضت محكمة 
 يشكؿ مكاقعة ،ادخاؿ جزء مف القضيب في فرج المجني عمييا التمييز االردنية في حكـ ليا: " إفٌ 

                                                           
1

195,ص1953,مجلةنقابةالمحامييناالردنيينلسنة24/4/1952بتتاريخ18/52تمييزجزائياردنيرقم
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ذلؾ انو يستكم في  ،مف قانكف العقكبات 292كاغتصابا بما يتفؽ مع ما نصت عميو المادة 
 1االغتصاب ادخاؿ جزء مف القضيب في الفرج اك ادخالو كمو في الميبؿ.."

فنرل مف خالؿ دراستنا لمنصكص القانكنية  ،ا بخصكص الشركع في جريمة االغتصابمٌ أ
ا لشركع في ارتكاب جريمة االغتصاب. كقد يككف الشركع ناقصن و مف الممكف انٌ أالمتعمقة بالجريمة 
تماـ جميع االفعاؿ الرتكاب جريمتو عمى فتاة بغير رضاىا كأف يرفع الغطاء إخص بكمثاؿ ذلؾ قياـ ش

عمييا كلسبب خارج عف ارادتو لـ  عمؿ عمى خمع مالبسيا كالقاء نفسوعنيا اثناء تكاجدىا في سريرىا كي
كلكف لعيب  ،الشركع تاما في حالة قياـ الجاني ببدء ارتكاب جريمتو عمى انثى يتـ الفعؿ.كقد يككف

 جسماني معيف في جسـ المجني عمييا تعذر معو  اتماـ الكاقعة.

كتككف النتيجة   ،لما كاف تماـ الجريمة يرتب افتراض تحقؽ النتيجة الجرمية لمفعؿ المرتكبك 
سباب قد تككف منيا كاف مستحيال استحالة مطمقة ألااليالج  ففي حاؿ تبيف إفٌ  ،باالتصاؿ الجنسي
نثى كالضيؽ الشديد لدييا في المكاف المخصص ك لسبب يرتبط باألأك مجنكنا أككف المتيـ عنينا 

ني عمييا ميتو.كىناؾ حالتيف بحيث ال يمكف اختراقو. كما تككف الجريمة مستحيمة في حاؿ ككف المج
كاذا ما كانت  ،ت ىناؾ استحالة مطمقة فال عقاب عميياكىما ما اذا كان ،ف نفرؽ بينيماأكجب 

 االستحالة نسبية كىي ما يعاقب عمييا القانكف ككنيا مف الشركع.

 اغتصاب الزوجة:

ا عف العنؼ بعيدن  ،إف الزكاج عقد يبنى عمى االحتراـ المتبادؿ كالمحبة كالسكينة النفسية كالمادية
شكاؿ العنؼ كالتي تؤدم الى الحط مف كرامة أفض كنبذ جميع كاالكراه كاالىانة. كألننا خمقنا بفطرة ر 

ف االغتصاب مف الجرائـ التي تمس كحيث أك مف نفسو.أالشخص المعنؼ كاحترامو سكاء مف مجتمعو 
 ،كبحرية اختيارىا كتؤدم الى مشاكؿ نفسية كجسدية كجنسية تبقى معيا مدل الحياة  المرأةبكرامة 

 قعة مف الزكج الذم يفترض بو صيانة زكجتو كاحتراميا كحمايتيا.فكيؼ اذا كانت ىذه الجريمة كا

كيتمثؿ اغتصاب الزكجة باالغتصاب القائـ عمى معاشرة الزكجة بغير رضا منيا مستخدما 
ك أك الحرماف مف الماؿ أمعنكم المتمثؿ بالتيديد بالطالؽ ك الأاالكراه سكاء المادم بالقكة الجسدية 

                                                           
1

 254,ص6لمجلةالقضائيةاالردنية,عدد,ا4/2/1997بتاريخ572/97تمييزجزائياردنيرقم
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زكاج مف امرأة اخرل في حاؿ رفضت. كما كقد تتمثؿ الجريمة باستخداـ ك بالأطفاليا أحرمانيا مف 
 كتحط مف كرامتيا.  المرأةاساليب تييف 

 ،يجب أف تككف المكاقعة قد حصمت دكف رضاء المجني عمييا ،حتى تقكـ جريمة االغتصاب
د اركاف جريمة حتى كاف لـ يكف ىناؾ اكراىا اك تيديدا ليا. فالقانكف كاضح كاشترط انعداـ الرضا كاح

المتزكجة  المرأةا. فف ال تككف المجني عمييا زكجة لمجاني كما ذكرنا سابقن أاالغتصاب. كما كيشترط 
ا اثناء فترة العدة  فتعد المعاشرة ارجاع ليا. ا رجعين ك الزكجة التي طمقت طالقن أ،بناء عمى عقد صحيح

ففي الطالؽ البائف اذا كاقع  ،ياكما عدا ذلؾ مف الحاالت يعد الفعؿ جريمة اغتصاب معاقب عمي
 الرجؿ زكجتو المطمقة دكف رضاىا فيعد مرتكبا لجريمة االغتصاب.

كالتي يقع  ،ا بخصكص االنثى التي لـ تبمغ الثامنة عشر مف عمرىا كبمغت الخامسة عشرأمٌ 
رتكب عمييا الفعؿ اغتصابا كال يعتد برضاىا عمى ارتكاب الفعؿ بمكجب القانكف. ىؿ يشكؿ الفعؿ الم

 ا؟ ا منيا اغتصابن مف قبؿ زكجيا بمكاقعتيا بغير رضن 

كاالجابة عنو تككف بالرجكع الى القانكف الذم يجـر االغتصاب عمى االنثى ك الذم يستثني الزكجة مف 
 إف تككف مجني عمييا في حاؿ كقكع الفعؿ مف زكجيا عمييا. 

غتصاب الزكجة فقد استثناىا جديد بخصكص ا لـ يأتي مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني بأمٌ 
ايضا كلـ يعاقب الزكج عمى ارتكابو لمفعؿ بغير رضا مف زكجتو.كحاالت عدـ رضاء االنثى عديدة 

 منيا:

 ك معنكم.أتعرض المجني عمييا الكراه مادم  حالة -
اك  ،حالة اذا ما كاف رضاء المجني عمييا معيبا بسبب ما استعمؿ نحكىا مف خداع اك غش -

 شعكرىا بسبب النـك اك الجنكف.بسبب فقدانيا ل
كالرضاء الصادر عف االنثى التي لـ تتـ الخامسة عشرة  ،احاالت الرضاء غير المعتبرة قانكنن  -

 مف عمرىا. 

 ،أف يككف مف شأنو اعداـ الرضاء الفعمي لممرأةيشترط  العنؼ الكاقع عمى المجني عمييا  اما 
درجة العنؼ الحاصؿ يخضع لتقدير قاضي   كما كاف  ،فالميـ بالعنؼ ىك االثر المترتب عميو
 . فمف الممكف إف تككف صغيرة السف اكمريضة. المرأةالمكضكع تبعا لمحالة التي تككف عمييا 
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العمـ  :يتكافر فيو عنصرم فالقصد الجرمي يجب أفٍ يتعمؽ بالركف المعنكم لمجريمة،  اا فيمأمٌ 
جريمة االغتصاب تعد مف  أف .ك قبكلياأى تحقيقيا االرادة ال العمـ بعناصر الجريمة مع اتجاه،كاالرادة

أك استعماؿ الجاني لمعنؼ لمتمكف مف  ،كالداؿ عمى ذلؾ انعداـ رضا االنثى بالمكاقعة ،الجرائـ العمدية
اغتصاب المجني عمييا. كبالتالي فاف جريمة االغتصاب يتكجب لقياميا  اتجاه ارادة الجاني الى 

ؽ الركف المعنكم لدل الجاني اذا تكافرت عناصره كىما العمـ كاالرادة. مكاقعة انثى بدكف رضاىا.كيتحق
كما كانيا  ،ففي حالة انصراؼ ارادة الفاعؿ الى مكاقعة انثى كىك عمى عمـ بأنيا غير راضية عف ذلؾ

 ليست زكجتو أم حالن لو كقت اتياف الفعؿ يككف القصد الجرمي لديو متكافرا. 

ك التيديد كقت ارتكاب الجريمة ىك قرينة عمى تكافر القصد ألعنؼ كال شؾ أف استعماؿ القكة اك ا
كذلؾ حيف  ،ذ مف المتصكر انعداـ القصد رغـ استعماؿ القسكةإ،الجرمي كلكنيا ليست قرينة قاطعة

يعتقد الفاعؿ بأف االنثى لـ تكف جادة في تمنعيا. كينعدـ القصد الجرمي لدل الجاني في حاؿ اعتقاده 
فاذا ارغـ امرأة عمى االتصاؿ بو جنسيا ظنا  ،إف الصمة مع المجني عمييا مشركعةكقت اتياف الفعؿ 
ككاف الرجؿ يجيؿ سبب  ،كفي حقيقة االمر كاف العقد الذم يربطيما فاسدا اك باطؿ ،منو انيا زكجتو

 ك الفساد. أالبطالف 

عقكبات عمى راضي الفمسطينية قد شدد بالكحيث إف  قانكف العقكبات االردني كالمطبؽ في األ
( :       292كمنيا االغتصاب بحيث نصت المادة  ) ،الجرائـ التي تقع عمى انثى ال تستطيع المقاكمة

مف كاقع باالكراه انثى )غير متزكجة( يعاقب باالشغاؿ الشاقة المؤقتة خمس سنكات عمى االقؿ.  -1" 
الخامسة عشر مف عمرىا" كما كال تنقص العقكبة عف سبع سنكات اذا كاف المعتدل عمييا لـ تتـ  -2

( :"يعاقب باالشغاؿ الشاقة المؤقتة مف كاقع انثى غير متزكجة  ال تستطيع 293كنصت المادة )
 ما استعمؿ نحكىا مف ضركب الخداع". المقاكمة بسبب عجز جسدم اك نقص نفسي اك بسبب 

تناكؿ القانكف فقد  2001( لسنة 3رقـ ) ا بخصكص قانكف االجراءات الجزائية الفمسطينيامٌ 
مسألة تدخؿ الضابطة القضائية في قضايا العنؼ االسرم ككيفية تحريؾ الدعكل الجزائية كالتي تـ 

( في 4تعميقيا عمى شرط اال كىك تقديـ شككل مف قبؿ الشخص المعتدل عميو. فقد نصت المادة )
عمؽ القانكف  عكل الجزائية التيك اقامة الدأجراء التحقيؽ إالفقرة االكلى منيا:" ال يجكز لمنيابة العامة 

ك شفيية مف أكتابية ذف اال بناء عمى شككل إك أك طمب أك ادعاء مدني أمباشرتيا عمى شككل 
ك طمب مف الجية أذف إك أك ادعاء مدني منو اك مف ككيمو الخاص أك ككيمو الخاص أالمجني عميو 
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امة الدعكل الجزائية عمى تقديـ شككل المختصة". كىنا يككف المشرع قد عمؽ إجراء امر التحقيؽ اك اق
 مف المعتدل عمييا.

اذا كاف المجني عميو في االحكاؿ المشار الييا  -1( مف نفس القانكف "6نصت المادة )كذلؾ 
ىة في عقمو تقدـ ( مف ىذا القانكف لـ يبمغ خمس عشرة سنة كاممة اك كانا مصابا بعا5في المادة )

المجني عميو مع مصمحة مف  ذا تعارضت مصمحةإ -2عميو.  ك كصيو اك القيـأالشككل مف كليو 
انو كفي حاؿ كاف ىذا  مثمو تقكـ النيابة العامة مقامو". كلكف تثكر ىنا اشكاليةك لـ يكف لو مف يأيمثمو 

كتـ حؿ ىذه االشكالية في  ،ك الكلي ىك مف يمارس العنؼ ضد مف ىك كلييـ اك كصييـأالكصي 
ة العامة ىي مف تقكـ مقاـ أكلئؾ في ىذه الحالة كىي التي تقدـ الشككل عف القانكف في اف تككف النياب

ال سيما كاف  ،المعتدل عمييـ. كلكف كيؼ لمنيابة العامة اف تعمـ اف ىناؾ اعتداء قد كقع عمى الضحية
قضايا العنؼ االسرم تعامؿ بنكع مف السرية كالخصكصية كذلؾ حفاظا عمى سمعة العائمة كشرفيا. 

عاقة معينة  كتـ إك لدييا أكف ىذه الضحية ىي صغيرة في السف االشكالية الكبرل تكمف في ككما كاف 
 ،ا في تقديـ الشككلا كبيرن ك الكلي كىي بالطبع ستكاجو خكفن أا مف قبؿ الكصي االعتداء عمييا جنسين 

عيفة ككنيا ض ،ك ترؾ ىذا المنزؿأيا لف تككف قادرة كالشخص الطبيعي عمى حماية نفسيا نٌ أحيث 
 كغير قادرة عمى اتخاذ القرار.

كقد قاـ جياز االحصاء المركزم بدراسة عف عدد الجرائـ االخالقية المبمغ عنيا في الضفة 
جريمة مكزعة بيف مناطؽ كمدف الضفة الغربية.  7100كقد بمغت ىذه الجرائـ  ،2017الغربية لمعاـ 

 ،معاكسات -تحرش جنسي ،غتصابمحاكلة اال ،ككانت ىذه الجرائـ تتمثؿ ب)جريمة االغتصاب
قدؼ كذـ كاخرل(.كفي  ،سكر كاحداث شغب بمكاف عاـ ،تيديد ،ارتكاب فعؿ منافي لمحياء كاالخالؽ

ا محاكالت االغتصاب التي تـ امٌ  ،جريمة 14ىذا السياؽ فقد بمغ عدد جرائـ االغتصاب المبمغ عنيا 
 1. 111التبميغ عنيا فقد بمغت 

                                                           
1
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/CRV001_a4.htm13:11الساعة11/8/2118بتاريخ

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/CRV001_a4.htm%20بتاريخ%2011/8/2018
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 العرضالفرع الثاني: جريمة ىتك 

( ككضعيا ضمف 301-296عالج قانكف العقكبات السارم جريمة ىتؾ العرض في المكاد )
كاالداب العامة( ضمف الفصؿ االكؿ )االعتداء عمى العرض(.  الباب السابع )الجرائـ المخمة باالخالؽ

داب لكنو لـ يتطرؽ الى تعريؼ ىتؾ العرض تاركان األمر لمفقو. كعرفو مجدم جمعة : "تعد مناؼ لال
أك ىك االخالؿ  ،يقع مباشرة عمى جسـ اخر كيككف مف الفحش الى حد المساس بعكرات المجني عميو

 1العمدم الجسيـ بحياء المجني عميو بفعؿ يرتكب عمى جسمو كيمس في الغالب عكرة فيو".

كالعمة مف الحماية القانكنية المفركضة لالنساف مف جريمة ىتؾ العرض ىي المحافظة عمى 
فأم تعرض ليا يشكؿ جريمة مف جرائـ االعتداء عمى العرض يعاقب  ،الجنسية لممجني عمييا الحرية

الحماية المفركضة ليا كىي عمة التجريـ  ا في حالة رضا المجني عمييا بالفعؿ فإفٌ مٌ أالقانكف عمييا. 
 تسقط عنيا.

لعرض فعؿ ىتؾ العرض عف فعؿ االغتصاب في ككف المجني عميو في ىتؾ ا كييمكف تمييز
نثى. اال إف الجاني أا أك نثى كالجاني كذلؾ فيك مف الممكف إف يككف ذكرن أيمكف إف يككف ذكران أك 

نثى. كما أا كالمجني عمييا كالمجني عمييا في جريمة االغتصاب كرد ذكرىما تحديدا بككف الجاني ذكرن 
اما فعؿ ىتؾ العرض  ،جانيكأف فعؿ االغتصاب ال يقـك دكف المكاقعة الفعمية لممجني عمييا مف قبؿ ال

 فيقكـ بجميع االفعاؿ المنافية لالداب كالتي تقع عمى عكرة المجني عميو باستثناء المكاقعة.

فجريمة ىتؾ العرض  ،كما كأف فعؿ ىتؾ العرض يعد اشد جسامة مف الفعؿ المنافي لمحياء
ك لمس الجزاء اخرل غير أما لك كاف الفعؿ مداعبة ا ،تتعرض لمعكرات التي يسعى االفراد الى سترىا

العكرات فيك يعد فعؿ منافي لمحياء. كفي ذلؾ قضت محكمة النقض المصرية بأف مالمسة المتيـ 
بعضك تناسمو دبر المجني عمييا تعتبر ىتؾ عرض كلك لـ يكف عنيفا ألف ىذه المالمسة  فييا مف 

 2 الفحش كالخدش بالحياء العرضي ما يكفي لتكافر الركف المادم لمجريمة.

 كيتككف فعؿ ىتؾ العرض مف:

                                                           
المرأة بيف التجريـ كاليات المكاجية"دراسة تطبيقية عمى االغتصاب كالتحرش  مجدم محمد جمعة,العنؼ ضد 1

 460, ص 2013الجنسي"دار النيضة العربية, القاىرة 
2

قضائية.6,سنة2198,الطعنرقم1963نوفمبرسنة2نقضجلسة
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الفعؿ المادم: كيتمثؿ بارتكاب الجاني الفعاؿ منافية لالداب العامة عمى المناطؽ التي تعد  (1
ىذه االفعاؿ يجب إف ال تصؿ الى حد المكاقعة  اال إفٌ  ،عكرات في جسـ المجني عميو

 خصكص: "إفٌ بيذا ال (264/2000بقرارىا رقـ ) الجنسية. كقضت محكمة التمييز االردنية
ىتؾ العرض بالمعنى القانكني ال يككف فقط مف فعؿ مخؿ بالحياء يستطيؿ الى عكرة المجني 

 بؿ كؿ فعؿ يستطيؿ الى جزء اخر ال يعد عكرة كلكنو يخدش الحياء العرضي لديو".  ،عميو
ك مف دكلة الخرل. أفيك يختمؼ مف مجتمع الخر  ،أما المعيار اك الضابط الذم يحدد العكرة (2

 يعتبر في الدكؿ العربية معيارا لمعكرة ليس ىك ذاتو المكجكد في دكؿ الغرب. فما
ا باستعماؿ القكة أك معنكيا كالتيديد أك باستعماؿ الطرؽ كالحيؿ ا مادين مٌ إاالكراه: كيككف  (3

 كالخدعة.
القصد الجرمي: كىك الركف المعنكم لمجريمة أم بانصراؼ ارادة الجاني الى ارتكاب الفعؿ مع  (4

عنصر العمـ لديو بأف ما يقكـ بو ىك مف افعاؿ ىي خادشة لمحياء لمف تقع عميو.  تكافر
 كبالتالي فال تقع الجريمة في حاؿ كقكع الفعؿ عرضا.

 ( منو عمى:461ما مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني فقد نص في المادَّة )أ

لسجف المؤقت مدة ال اك بالحيمة, يعاقب با كؿ مف ىتؾ عرض انساف باالكراه, اك بالتيديد,  (1
  تقؿ عف سبع سنكات.

كتككف العقكبة السجف المشدد, اذا تكافرت احد الحاالت المنصكص عمييا في الفقرة الثانية مف  (2
 (.459المادة )

كيحكـ بالعقكبة ذاتيا, اذا كاف المجني عميو معدكـ االرادة لصغره, اك كاف ال يستطيع المقاكمة  (3
ي, اك عقمي, اك كاف غير مدرؾ طبيعة الفعؿ, اك بسبب ضعؼ, اك عجز جسدم, اك نفس

 معتقدا شرعيتو, كلك ارتكب الفعؿ بغير اكراه, اك تيديد , اك حيمة.
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 اءالفرع الثالث: جريمة الفعل المنافي لمحي

( االفعاؿ المنافية لمحياء: " كؿ مف فعؿ فعال منافيا 320عالج قانكف العقكبات في المادة )
افية لمحياء في مكاف عاـ اك في مجتمع عاـ اك بصكرة يمكف معيا لمف كاف ك ابدل اشارة منألمحياء 

في مكاف عاـ إف يراه يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى ستة اشير اك بغرامة ال تزيد عمى خمسيف 
 دينارا".

بحماية المشرع لمحياء العاـ مف أفعاؿ الجاني  ،كتتمثؿ العمة مف تجريـ االفعاؿ المنافية لمحياء
تتنافى مع االداب كاالخالؽ العامة. كتتعرض لممجني عمييا كلحقكقيا الشرعية المصكنة كتدخال  التي

 في حريتيا الجنسية.كتتمحكر اركاف الجريمة بما يمي:

الفعؿ المادم: المتمثؿ بأم فعؿ مف شأنو خدش الحياء لمف يككف حاضرا اك شاىدا لمفعؿ  -
 ة اك أم حركة عضكية.المرتكب كالذم مف الممكف إف يككف ايضا اشار 

أم  ،ركف العالنية: فيجب إف يككف الفعؿ اك االشارة اك الحركة التي قاـ بيا الجاني في مكاف عاـ -
يجب تكافر عنصر العالنية في ارتكاب ىذه الجريمة. كلتكضيح كسائؿ العالنية التي اكردىا قانكف 

 ( منو:73العقكبات االردني في المادة )
حصمت في مكاف عاـ اك مكاف مباح لمجميكر اك معرض االعماؿ كالحركات اذا  (1

لالنظار اك حصمت في مكاف ليس مف المحاؿ المذككرة غير انيا جرت عمى صكرة 
 يستطيع معيا إف يشاىدىا أم شخص مكجكد في المحاؿ المذككرة

الكالـ اك الصراخ سكاء جير بيما اك نقال بالكسائؿ االلية بحيث يسمعيا في كال  (2
 ال دخؿ لو في الفعؿ.الحالتيف مف 

الكتابة كالرسكـ كالصكر اليدكية كالشمسية كاالفالـ كالشارات كالتصاكير عمى اختالفيما  (3
اك معرض لالنظار اك بيعت اك  ،اذا عرضت في محؿ عاـ اك مكاف مباح لمجميكر

 عرضت لمبيع أك كزعت عمى اكثر مف شخص.

عريفا لمفعؿ الفاضح كعقكبة ارتكاب أما عف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني فقد تناكؿ ت
ؿ مف ارتكب فعال فاضحا مخال بالحياء في مكاف عاـ,  اك مكاف مطركؽ ك (:"477الفعؿ في المادَّة )

, اك بصكرة يمكف معيا لمف كاف في مكاف عاـ إف يسمعو, اك يراه, يعاقب بالجبس كدة ال تزيد عمى 
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اك بإحدل ىاتيف العقكبتيف. كيقصد بالفعؿ الفاضح  ،اك بغرامة ال تتجاكز مائتي دينار ، ستة اشير
المخؿ بالحياء: ىك كؿ قكؿ, اك عمؿ, اك حركة, اك اشارة مف شأنيا حدش شعكر االخريف حيف 

  يسمعو, اك يقع بصره عميو."

 المطمب الثالث: العنف المعنوي ضد النساء

 الفرع االول: جريمة الحض عمى الفجور

احدل الجرائـ التي نص قانكف العقكبات عمى تجريميا  إف جريمة الحض عمى الفجكر ىي
كفرض عمى مرتكبييا عقكبات تتناسب كخطكرة الفعؿ المرتكب كتأثيره السمبي عمى المجتمع بشكؿ عاـ 

( ككضح صكرىا 318-309كاالفراد بشكؿ خاص. فعالج القانكف الجريمة ضمف المكاد القانكنية )
 كالعقكبات المفركضة عمييا.

( بيت البغاء بأنو: "كؿ دار اك غرفة 309ف العقكبات االردني كفقا لنص المادة )فعرؼ قانك 
 اك مجمكعة مف الغرؼ في أم دار تقيـ فييا اك تتردد الييا امرأتاف اك اكثر الجؿ مزاكلة البغاء". 

إف جريمة الحض عمى الفجكر كفقا لمنصكص القانكنية المعالجة ليا تتمثؿ بما يقكـ بو 
ثير عمى المجني عمييا الرغاميا كقيادتيا عمى القياـ بأفعاؿ منافية لالداب كاالخالؽ كمف الجاني بالتأ

 مف ذات القانكف: (311صكر ىذه الجريمة سندا لنص المادة )

 تيديد اك تخكيؼ المجني عمييا. (1
 باالدعاء الكاذب  اك باحدل كسائؿ الخداع لتمكيف غيرىا مف مكاقعتيا مكاقعة غير مشركعة. (2
 ىا عقار اك أم مادة اخرل مف شأنيا تخديرىا كالتغمب عمييا لتمكيف اخر مف مكاقعتيا.باعطاء (3

كما كاف المشرع لـ  ،كمف خالؿ ىذه الصكر فإف  جميعيا تحتكم عمى التحريض اك االرغاـ
كسماح دخكلو الشخاص  ،ا عمى مف يخصص داره لممارسة فعؿ البغاءيكتفي بذلؾ فقد فرض عقابن 

ا لتمؾ االفعاؿ المجرمة.كجميع ىذه الصكر يتكجب فييا سة البغاء معتبرا اياه راضين لتمكينيـ مف ممار 
مف ركف شرعي كمادم كمعنكم.فالفعؿ الذم يقـك  ،تكافر االركاف الثالثة النطباؽ النص القانكني عمييا

ك بتسييؿ ممارسة البغاء أبو الجاني بتخصيص منزؿ كاجباره لممجني عمييا عمى ممارسة البغاء 
الفعؿ الذم يقكـ بو ىك فعؿ مجـر كباتجاه ارادتو الى تحقيؽ  مع عممو بأفٌ  ،احدل الصكر المذككرةب
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( مف قانكف العقكبات 310النتيجة الجرمية يعتبر مرتكبا لفعؿ الحض عمى الفجكر. فقد نصت المادة )
الحبس مف السارم عمى الفئات التي مف الممكف إف تككف مجني عمييا في ىذه الجريمة: "يعاقب ب

 شير الى ثالثة سنكات كبغرامة مف خمسة دنانير الى خمسيف دينارا كؿ مف قاد اك حاكؿ قيادة:

ك في أانثى دكف العشريف مف العمر ليكاقعيا شخص مكاقعة غير مشركعة في المممكة  (1
 كأ،ك معركفة بفساد االخالؽأككانت تمؾ االنثى ليست بغيا  ،الخارج

 كأ،ك في الخارجأ انثى لتصبح بغيا في المممكة (2
 كأ،ك تتردد اليوأانثى لمغادرة المممكة بقصد إف تقيـ في بيت بغاء  (3
كلـ يكف ذلؾ المكاف بيت بغاء بقصد تـ نقيـ  ،انثى تغادر مكاف اقامتيا العادم في المممكة  (4

 ك الجؿ مزاكلة البغاء.."أ،ك إف تتردد اليوأك في الخارج أفي بيت بغاء في المممكة 

ادة سالؼ الذكر فإف العقكبة المفركضة ال تتناسب ابدا كالفعؿ المرتكب كاثره كتبعا لنص الم
فالمشرع اعتبرىا جنحة بالرغـ مف خطكرتيا كمدل خطكرة مرتكبييا.كما كجـر القانكف  ،الخطير

 ،لمحصكؿ عمى مقابؿ دكف تحديد ذلؾ المقابؿ في ككنو ماال اـ بضاعة اـ شيئا اخرا ،استغالؿ البغاء
 ـ بعده.أفي تجريمو لمفعؿ طريقة دفع معينة سكاء قبؿ ارتكاب الفعؿ كلـ يحدد 

مف االستغالؿ الجسدم كالجنسي كالنفسي في  المرأةكتتمثؿ العمة مف تجريـ الفعؿ بحماية 
تنتيؾ حقيا في العيش بكرامة كبصيانة جسدىا كعرضيا كحقيا  ،أعماؿ منافية لالداب كاالخالؽ العامة

قبمت االنثى تمؾ االعماؿ كاختارتيا بارادتيا الحرة دكف أم إجبار أك تأثير  في تقرير مصيرىا. فمك 
كقبمت العيش في بيت البغاء كممارسة البغاء فينا تسقط عنيا الحماية القانكنية كال تعتبر مجني عمييا 

 كال تتحقؽ الجريمة.

)الحض عمى مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني فقد عالج جريمة الحض عمى الفجكر:    اأمٌ 
البغاء.  فقد تناكلت الفجكر كالتعرض لألخالؽ كاآلداب العامة كاضعا ذات التعريؼ القانكف لبيت 

أك في الخاًرًج، يعاقب  ،اك حاكؿ قكادة أنثى لتصبح بغيا في فمسطيف ،كؿ مف قاد -1(:"468المادة )
كفي األحكاؿ جميعيا  ،ر...بالسجف مدة ال تزيد عمى سبع سنكات، كبغرامة ال تتجاكز خمسة أالؼ دينا

تككف العقكبة  السجف مدة ال تزيد عمى عشر سنكات، اذا كانت األنثى لـ تبمغ الثامنة عشرة مف 
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ك أ،ك فركعيما، أك مف المتكليف تربيتيماأأك الذكر، ،حد أصكؿ األنثىأعمرىا، اك كاف الجاني 
 الك الخداع". ،أك التيديد ،ةك استعمؿ معيا القك أك ممف ليـ سمطة فعمية عمييما أ،مالحظتيما

كبالتالي فاف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني غمظ مف العقكبة المفركضة عمى الجريمة 
 كالمس بحريتيا. المرأةكيا لحقكؽ ا لخطكرتيا الجسيمة كانتيانظرن  ،كجعؿ منيا جناية

 لثاني: جريمة االكراه عمى الزواجالفرع ا

:"يعاقب بالحبس مف  1960ف العقكبات االردني لعاـ ( مف قانك 279جاء في نص المادة ) 
اجرل مراسيـ زكاج اك كاف طرفا في اجراء تمؾ المراسيـ بصكرة ال  -1شير الى ستة اشير كؿ مف :
ك تنطبؽ عمى الزكج اك أك شريعة اخرل ينطبؽ أخر آقانكف  ك أمأتتفؽ مع قانكف حقكؽ العائمة 

اجرل مراسيـ الزكاج لفتاة لـ تتـ الخامسة عشرة مف عمرىا  زكج فتاة اك -2ك أ،الزكجة مع عممو بذلؾ
زكج فتاة اك اجرل مراسيـ الزكاج لفتاة لـ  -3أك  ،اك ساعد في اجراء  مراسيـ زكاجيا بأية صفة كانت

تتـ الثامنة عشرة مف عمرىا اك ساعدىا في اجراء مراسيـ زكاجيا بأية صفة كانت دكف إف يتحقؽ 
 كافؽ عمى ذلؾ الزكاج".  مقدما بأف كلي أمرىا قد

النعقاد عقد  1976لعاـ  61حيث إف ىناؾ شركطا قد جاء بيا قانكف االحكاؿ الشخصية رقـ 
كحددىا بطريقة ال يمكف الحدىـ أف يمتؼ عمييا كفي حاؿ  ،الزكاج صحيحا كلطريقة تسجيمو كاشياره

 فعؿ فقد كانت العقكبات كاضحة لمف يخالؼ النص القانكني.

يرد في قانكف العقكبات االردني المطبؽ أم نص قانكني يعاقب عمى االكراه عمى اال انو لـ 
فيك بذلؾ لـ يجـر فعؿ ارتكاب االكراه عمى الزكاج كما جـر تزكيج القاصرات كاجراء الزكج  ،الزكاج

 دكف اتباع قانكف حقكؽ العائمة اك الشريعة االسالمية.

جاء ليككف القانكف الفمسطيني الذم يكاكب البيئة ا مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني كالذم مٌ أ
ا عف القانكف الذم شرع منذ زمف طكيؿ حتى الفمسطينية كالجرائـ الحاصمة فييا كجاء ليككف متطكرن 

باتت كثير مف االفعاؿ المرتكبة كالتي تؤثر سمبا عمى االفراد كحقكقيـ كاالمف كاالستقرار  ال يكجد ليا 
 نصكص قانكنية تجرميا.
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يعاقب بالحبس كؿ مف  مف  مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني :" (421ء في المادَّة )فجا
اكره انثى عمى الزكاج ممف ال ترغب بالزكاج منو, كذلؾ باستعماؿ القكة معيا, اك بتيديدىا, اك بخداعيا 

ذا كانتفي ماىية الفعؿ, اك شخصية الفاعؿ, اك كىي فاقدة الشعكر, اك االدراؾ عمييا  مجنيال . كاً 
 يعاقب بالسجف مدة ال تزيد عمى سبع سنكات".، طفال

كفي ذلؾ حرصا منو  ،فقد جعؿ المشرع الفمسطيني مف ارتكاب فعؿ تزكيج فتاه باالكراه جناية
فيي  ،كحقيا في االختيار كعدـ اكراىيا عمى االتياف بفعؿ اك ترؾ ال ترغب بو المرأةعمى المجتمع ك 

 الرجؿ.تتمتع بحرية االختيار تماما ك
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 المرأةفي مواجية جرائم العنف ضد فمسفة الجزاء لمبحث الثالث: ا

رده النص يقكـ القاضي بتطبيؽ ما أك  فمسمفة الجزاء الجنائي ال تقتصر فقط عمى أفٍ  إفٌ 
يتعدل ذلؾ الى كيفية إجراء ذلؾ التطبيؽ بحؽ الجاني الميداف، ككذلؾ تحديد  انماالتجريمي مف عقكبة. 

ة مف حيث المدة اك الجسامة أك اإليالـ الذم يتكجب إيقاه بحؽ المداف بغية تحقيؽ أىداؼ الجزاء بدق
المجتمع مف إثرار العقكبة كتحقيؽ الردع بنكعيو الخاص كالعاـ. كييمكف تعريؼ الجزاء الجنائي بأنو: 

ف في أكنافو كمف المعمكـ بأف الجزاء الجنائي يتضم. 1لقانكني الذم يترتب عمى حدكث الجريمة"ا األثر
كؿ مف العقكبة الجنائية كالتدبير اإلحترازم. ففي حيف ترتبط العقكبة الجنائية بتكافر المسؤكلية الجنائية 
بحؽ المجـر مرتكب الفعؿ المخالؼ لمقانكف، يقع التدبير اإلحترازم عمى كؿ مف تثبت مسؤكلية 

 ي ينتج عنيا عقكبة جزائية. اإلحترازية كفقا لفكرة الخطكرة اإلجرامية كليست "الخطيئة" الت

كالعقكبات الجزائية كفؽ أحكاـ قانكف العقكبات المعمكؿ بو في فمسطيف تككف إما عقكبات 
جنائية )إعداـ، أشغاؿ شاقة مؤبدة، أشغاؿ شاقة مؤقتو، إعتقاؿ مؤيد، إعتقاؿ مؤقت(، أك عقكبات 

كييمكف . 2ة )الحبس التكديرم أك الغرامة(باتالتكديريك قجنحية )الحبس ، الغرامة، الربط بالكفالة(، أك الع
في ختاـ تعريؼ العقكبة الجزائية بأنيا جزاء جنائي منصكص عميو في قانكف العقكبات، يكقعو القاضي 

منطكؽ الحكـ القضائي، كتنفذه الضابطة القضائية بحؽ كؿ مف يثبت إدانتو بإرتكاب جريمة مخالفة 
كؿ مف الردع العاـ في المجتمع كالردع الخاص في  لمقانكف. كيتضمف إيالما كييدؼ الى تحقيؽ

 مكاجية الجاني الميداف.

تككف مانعة لمحرية، أك مصادرة عينية، أك  ا أفٍ ا فيما يتعمؽ بالتدابير اإلحترازية، فيي إمٌ مٌ أ
 . 3كفالة إحتياطية، أك إقفاؿ المحاؿ، أك كقؼ ىيئة معنكية عف العمؿ أك حميا

                                                           
، ص 2011اعة كالنشر، األردفؿ لمطبئ، كا1قانكف العقكبات األردني، ط أحمد عبد اهلل المغربي، السياسة الجزائية في1

125 . 
 .1960( لسنة 16( مف قانكف العقكبات رقـ )27-14المكاد )2
 .1960( لسنة 16( مف قانكف العقكبات األردني رقـ )46-28المكاد )3
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ديث عف الجزاء الجنائي المفركض عمى المجـر الذم حلم سكؼ يجرم تخصيص ىذا المبحث
الجزاءات في تحقيؽ أىداؼ كذلؾ إلختبار مدل فاعمية ىذه ا ،المرأةثبت إرتكابو ألفعاؿ عنؼ ضد 

 العقكبة الجزائية كىي الردع العاـ كالردع الخاص. 

 بة  المفروضة عمى جريمة االغتصابالعقو المطمب األول: 

نصكص المكاد  تجاءغتصاب في صكرتيا البسيطة،فيما يتعمؽ بعقكبة اال
كىي   ،العقكبات المفركضة عمى جريمة االغتصاب بصكرتيا البسيطةب( 292،293،294،295)

العقكبات المفركضة ال  ال اننا نرل بأفٌ إ عقكبة األشغاؿ الشاقة المؤقتة كالتي ال تقؿ عف خمس سنيف.
المجني عمييا  المرأةالفعؿ المرتكب كخطكرتو عمى تشكؿ عقكبات رادعة بحيث ال تتناسب مع جسامة 

يفرض عقكبات اكثر شدة كخاصة في حالة اغتصاب القاصرات  كعمى المجتمع. ككاف عمى المشرع أفٍ 
 لحمايتيف مف خطر المجرميف.

قد قاـ المشرع بتحديد الظركؼ المشددة في غتصاب، فالظركؼ المشددة لالا فيما يتعمؽ بأمٌ 
انكف العقكبات فعاقب المشرع عمى مكاقعة  انثى اتمت خمسة عشر عاما مف ( مف ق300المادة )

ميا اك حد محار أأك مف  ،عمرىا كلـ تتـ الثامنة عشر اذا كقع مف احد اصكليا شرعيا اك لـ يكف شرعيا
ك أك زكجا لجدتيا البييا. ككؿ مف كاف مكككال بتربية المجني عمييا أكاف المغتصب زكج كالدتيا 

فعقكبتو تككف االشغاؿ الشاقة المؤقتة مدة ال تقؿ عف عشر  ،ك لو سمطة شرعية عميياأمالحظتيا 
ك كاف أك مدير مكتب استخداـ  أسنكات.كما كيقضى بنفس العقكبة في حاؿ كاف الجاني رجؿ ديف 

ك التسييالت المستمدة مف ىذه أكقاـ بارتكاب جريمة االغتصاب مسيئا بذلؾ لمسمطة  ،عامال فيو
 السمطة.

مف قانكف العقكبات كالتي عنكنت ب "ايقاؼ المالحقة كاستعادة الحؽ  308جاءت المادة قد ك 
لمحديث عف مبررات كقؼ مالحقة المتيـ في جريمة االغتصاب. الجاني الذم قاـ  ،في المالحقة"

كما كحؽ المجتمع. فالمشرع الذم جاء دكره لحماية حؽ  ،المرأةبارتكاب اشد الجرائـ خطكرة بحؽ 
ني عمييـ كفرض عقكبات رادعة عمى الجناة الذيف اعتدكا عمى الحؽ في الشرؼ كفي الحرية. قد المج

سنكات في الجنح  3قاـ باعفاء المتيـ مف العقكبة في حاؿ زكاجو مف المجني عمييا مدة ال تقؿ عف 
م سنكات في الجنايات. فكيؼ لممجني عمييا التي تضررت جسديا كنفسيا العيش مع الجاني الذ 5ك

اعتدل عمييا كتسبب ليا في الـ جسدم كنفسي ال يمكف برءه حتى مع مركر الزمف؟ ككيؼ لممشرع إف 
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عمى الزكاج  المرأةفي المجتمعات العربية فتهجبر  المرأةيعفي مجرما مف العقكبة بحؿ كيذا؟ يعدـ ارادة 
 مف مغتصبيا درءا لعار العائمة مف جريمة ال ذنب لممجني عمييا بيا.

ليمغي نص المادة  ،20181( لسنة 5صدار قرار بقانكف رقـ )إالرئيس الفمسطيني قاـ ب فٌ إال إ
مف القانكف. كبذلؾ لف يفمت المجـر مف فعمتو بمجرد زكاجو مف الضحية كما كلف تعاقب  308

 الضحية عمى جـر لـ ترتكبو بتزكيجيا مف الجاني لحمايتو مف العقاب كانزالو بيا بدال عنو.

مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني فقد تناكؿ جريمة االغتصاب في الباب ا فيما يخص مٌ أ
فعاقب المشركع في فصؿ االعتداء عمى العرض،  ،العامة" كاالداب الثامف "الجرائـ المخمة باالخالؽ

( منو عمى جريمة االغتصاب المتصمة باستعماؿ القكة اك التيديد اك الحيمة اكالخداع 459المادة )
 د اك المؤقت . فتككف العقكبة السجف المشدد في الحاالت االتية:بالسجف المشد

ك غير أكانكا شرعييف أسكاء  ،صكؿ المجني عمييا االنثىأحد أحاؿ ككف الجاني أ (1
ك كانكا فركعيا اك مكاقعة احد محارميا ليا اك احد اقاربيا كتـ تحديدىـ حتى أ،شرعييف

ب القانكف اك اك كاف لو سمطة فعميو بمكج ك كاف الجاني متكلي لتربيتياأالدرجة الرابعة، 
ك عند مف تـ أك أف يككف ىذا الجاني ىك خادما يعمؿ لدييا أسمطة شرعية عمييا. 

 ذكرىـ اعاله.
ك أك كاف مف رجاؿ الديف أك أم شخص في حكمو أ،حاؿ ككف الجاني مكظفا عاما (2

لثقة التي تـ منحيا فييا كاستغؿ مركزه كا ك كاف عامالن أ،طبيبا اك مديرا لمكتب استخداـ
 لو اك التسييالت التي يستمدىا مف ىذه السمطة.

اما بالتعاكف لمتغمب عمى مقاكمة المجني عمييا. اك التعاقب  ،حالة االشتراؾ في الجريمة (3
 عمى ارتكاب الفعؿ.

اك اصابتيا بمرض نقص  ،اصابة المجني عمييا بمرض تناسمي نتيجة الرتكاب الجريمة (4
 عمـ الفاعؿ انو مصاب بيذا المرض(. المناعة المكتسب) مع

 مع عدـ ارادة الفاعؿ ليذه النتيجة. ،مكت المجني عمييا (5
اك حالة ازالة غشاء  ،إف تحمؿ المجني عمييا مف فعؿ االغتصاب المرتكب ضدىا (6

 البكارة نتيجة لمفعؿ المرتكب. 
                                                           

1
.14/3/2118,بتاريخ141مجلةالوقائعالفلسطينية,عدد



41 
 

ف ثبت كتجدر اإلشارة الى أف مشركع القانكف قد فرض عقكبة السجف مدل الحياة بحؽ م
اك االنثى التي ال تستطيع المقاكمة لضعؼ اك عجز  ثى لـ تتـ االخامسة عشرة مف عمرىا،نمكاقعتيال

 جسديا كاف اك نفسيا اك عقميا لدييا.

 جريمة االجياض:المطمب الثاني: العقوبة الجزائية المفروضة عمى 

ك يأخذ الفعؿ كصؼ  ،كتشكؿ اعتداءا عمييا المرأةانو  لمف المؤكد أف جريمة اإلجياض  تمس 
في فقرتيا األكلى مف قانكف العقكبات   323فنصت المادة  ،الجناية في حاؿ تـ بعنؼ كبدكف رضاىا

االردني المطبؽ:" مف تسبب عف قصد بإجياض امرأة دكف رضاىا عكقب باألشغاؿ الشاقة لمدة ال 
 تزيد عف عشرة سنكات."

( في فقرتيا األكلى مف 322المادة ) كيأخذ كصؼ الجنحة في حاؿ رضا المجني عمييا فنصت
عكقب  ،قانكف العقكبات االردني المطبؽ :"مف أقدـ بأية كسيمة كانت عمى إجياض امرأة برضاىا

لما  ،بالحبس مف سنة إلى ثالثة سنكات.". فاف كاف الحؽ المعتدل عميو ىك حؽ الجنيف في الحياة فقط
ألف الحؽ المعتدل عميو ىنا  ،ؿ اـ بغير رضاىاالحام المرأةاختمؼ األمر سكاء تمت الجريمة برضا 

بؿ حؽ الجنيف. لذا فإف المصمحة المحمية بالقانكف ىي مصمحة مزدكجة ال يمكف  المرأةليس حؽ 
فال يفصؿ حؽ الجنيف عف حؽ االـ. ألنو ال يمكف لمجنيف اف يككف كائف قائـ بذاتو  ،فصميا بتاتا

كام ضرر يمسو يعتبر ضرر  ،موأيعيش في رحـ  فيك ،كليس متصال اتصاال ال يمكف قطعو بأمو
في الحياة كحافظ عميو فنص في الفقرة الثانية مف  المرأةألمو ايضا.  كما كاف المشرع قد حمى حؽ 

عكقب الفاعؿ  المرأةذات المادة :" اذا افضى االجياض اك الكسائؿ التي استعممت في سبيمو الى مكت 
 عف خمس سنكات". باالشغاؿ الشاقة المؤقتو مدة ال تقؿ

قد شددت في العقكبة عمى بعض مرتكبي ىذه  ،( مف ذات القانكف325المادة ) فٌ أكما ك 
كقد شددت في عقكبتيـ  ،الجريمة نظرا لظركؼ تتعمؽ بصفاتيـ مثؿ الطبيب كالصيدلي كالجراح كالقابمة

برة  الفنية التي عف ما جاء في العقكبة االصمية بمقدار الثمث. كعمة ىذا التشديد جاءت بسبب الخ
كما كأنيـ مدربكف جيدا كيعممكف كيفية إخفاء أثار ىذه الجريمة كالتقميؿ أك  ،يتمتع بيا أكلئؾ األشخاص

كذلؾ الذم يشجع بعض النساء الحكامؿ عمى التكجو إلييـ. أم أف القانكف لـ  ،التخمص مف أعراضيا
الي فاف التشديد في العقكبة لتمؾ الفئة كبالت ،الحامؿ باإلجياض أـ رفضيا لو المرأةيفرؽ بيف رضاء 

 مف األشخاص يبقى قائما.
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يستثنى منو األمكر الطبية  ،عف تجريـ المختصيف في إجياض امرأة حامؿالحديث كفي 
تسمح لمحامؿ بالتكجو  ،الضركرية. فيناؾ حاالت طبية كىي مستثناة مف القكانيف تقتضييا الضركرة

كذلؾ إلنقاذ حياة األـ أك إنقاذ صحتيا مف األمراض التي  ،إلى الطبيب المختص إلجراء اإلجياض
تصاحب الحمؿ كالكالدة كىنا يككف القرار الطبي الصادر عف الطبيب المختص باإلجياض تبعا 

 الحامؿ. المرأةلفحكصات كتحاليؿ طبية تؤكد أف اإلجياض ىك الحؿ األمثؿ لعالج 

عد بقراءتو االكلى فقط كبالتالي ال يزاؿ أا عف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني: كالذم مٌ أ
ف يتـ تشريعو كنشره.فقد اكرد المشرع في أمشركع قانكف اماـ المجمس التشريعي كغير نافذ بعد الى 

نكاع االيذاء يعاقب بالسجف مدة ال أك نحكه مف أبضرب  (: "كؿ مف أجيض امرأة حامالن 249المادة)
 تزيد عمى عشر سنكات". 

لـ يكفؽ بكضعو كممة "نحكه" في ىذه مشركع القانكف اف لى نتيجة مفادىا بكخمص ىذه البحث ا
ف ال تكجد في أكىذه الصفات يجب  ،النص ىنا غير كاضح كقابؿ الكثر مف تفسير فٌ أحيث  ،المادة

نص قانكني بحيث يجب اف يككف النص القانكني كاضحا كال يحتمؿ التفسير كالتأكيؿ. كيثير التساؤؿ 
 امال لكافة انكاع كاشكاؿ االيذاء اـ انو مقتصر عمى االيذاء البدني فقط؟فيؿ ىذا النص ش

ك أدكية أعطائيا إب جيض امراة حامالن أ( مف ذات القانكف: "كؿ مف 250ة )كما جاء في الماد
يعاقب بالسجف مدة ال تزيد عمى خمس  ،ية كسائؿ تؤدم الى اجياضياأك باستعماؿ أخرل أمكاد 

ا لما يمتمككنو مف خبرة قانكف فئة االطباء كالممرضيف كالمختصيف صحيا نظرن سنكات". كما كقد خص ال
(: "اذا كاف مرتكب جريمة االجياض المنصكص عمييا في 251في ىذا المجاؿ. فقد جاء في المادة )

تككف العقكبة السجف مدة ال تزيد عمى عشر  ،ك قابمةأا ك صيدالنين أا ك جراحن أ( طبيبا 250المادة)
 سنكات".

التي تتسبب ىي باجياض نفسيا بطرؽ مف شأنيا اف تؤدم الى قتؿ  المرأةاقب المشرع كع
(:"كؿ امرأة حامؿ تعاطت عمدا ادكية اك مكاد 252الجنيف الذم تحمؿ بو كىك ما جاءت بو المادة )

مؤذية اك رضيت باستعماؿ كسائؿ تؤدم الى اجياضيا اك مكنت غيرىا مف استعماؿ تمؾ الكسائؿ 
 . تعاقب بالحبس" ،ب عمى ذلؾ اجياضياكترت ،معيا
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كقتؿ جنينيا لـ تتطرؽ الى حالة  المرأةكفي كؿ الحاالت السابقة كالتي عالجت حاالت اجياض 
عند قياـ الجاني باجياضيا كاالعتداء عمييا فجاءت المادة التالية لتعالج ىذه الحالة كتفرض  المرأةكفاة 

شرع عقكبة الجاني في حالة كفاة المجني عمييا نتيجة عميو عقكبة اقسى مف سابقاتيا فقد جعؿ الم
كبالتالي يحكـ عميو بالسجف مدة ال تقؿ عف ثالثة سنكات كال تزيد  ،لفعمو )اجياضو ليا(السجف المؤقت

 عف خمسة عشر سنة. 

كحماية حقيا في الحياة كحقيا في االمكمة كلذلؾ جـر  المرأةكقد حرص المشركع عمى حماية 
اال انو كاف قانكنان كاقعيا كيراعي التطكرات الحاصمة  ،عؿ مف شأنو االعتداء عمييـكعاقب عمى كؿ ف

( منو:"اليعد االجياض جريمة اذا 254في المجتمع في بعض نكاحيو كليست جميعيا. ففي المادة)
اك ثبت تعرضيا الالـ مبرحة ال قبؿ ليا  ،الحامؿ مف الخطر المرأةاستكجبتو ضركرة انقاذ حياة 

 ".بتحمميا

في حالة  المرأةفالمشركع جاء مرنان الى حد ما في ىذه المادة ككنو اعطى االذف في اجياض 
في الحياة االكلكية عمى  المرأةفينا منح القانكف حؽ  ،كاف الحمؿ سيؤثر عمى حياتيا كيعرضيا لمخطر

فحياة  ،المرأةىذه اما حياة الجنيف ستتككف داخؿ رحـ  ،الحامؿ قائمة المرأةحؽ الجنيف. كذلؾ ألف حياة 
ىي االساس في حياة ىذا الجنيف.فإذا تضاربت االكلكية في ابقاء حياة احدىما ستعطى االكلكية  المرأة

دكف اف يعد ىذا  المرأة. كما كذكر المشركع حالة اخرل يمكف فييا اجياض المرأةبمكجب القانكف الى 
كيرجع  ،جاعا ال قدرة ليا عمى تحمميـكىي حالة ككف ىذا الحمؿ يسبب ليا ألمان كاك  ،الفعؿ جريمة

 بالطبع تقدير ىذه األمكر الصحية الى الطبيب المختص.

كقد تطرؽ المشرع في مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني الى الحمؿ الذم يحصؿ نتيجة 
التي تجيض نفسيا مف حمؿ  المرأة( منو:" تعفى مف العقاب 255فقد جاء في نص المادة ) ،لمسفاح

كيسرم ىذا االعفاء عمى كؿ مف ساعدىا مف االصكؿ اك الفركع عمى ىذا  -2دكف رضاىا سفاح كقع 
 االجياض"

حيث انو اعطى الحؽ كلـ يعاقب  ،كنرل اف المشرع لـ يكف مكفقا في الفقرة الثانية مف نص ىذه المادة
فكاف  ،ة عميياكال المحافظ المرأةكذلؾ ألنو لـ يراعي صحة  ،التي تحمؿ سفاحا المرأةمف يقكـ باجياض

االجدر بو كحيث قد عفا عف الفاعؿ في ىذه الحالة اف يسمح لمطبيب بالقياـ باالجياض حتى تتكفر 
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الرعاية الصحية الالزمة لممرأة المجيضة. فماذا لك كانت مساعدة احد االصكؿ ليا اكدت بحياتيا؟ اك 
ى احداث عاىة دائمة لدييا لـ تتكافر الخبرة الصحية الالزمة عند الشخص الذم يساعدىا كادل ال

نتيجة لعدـ تكافر الخبرة في الشؤكف الصحية؟كماذا عف الحمؿ الناتج عف االغتصاب؟ لـ ال يكجد 
في مجتمعاتنا اتقاء  المرأةاعفاء لممرأة التي تجيض نفسيا نتيجة لو كىك الذم يعد احد اسباب قتؿ 

 لمعار مف قبؿ اقربائيا تحت مسمى )جريمة شرؼ(؟

( فمـ 256مشركع القانكف الى حالة الشركع في جريمة االجياض  في المادة )كقد تطرؽ 
يعاقب عمى الشركع في جرائـ االجياض. كىنا يككف المشرع قد اغمؽ الباب اماـ أم محاكلة ارتكاب 

فأم شخص قاـ بمحاكلة الجياض امرأة كلـ تتحقؽ النتيجة )مكت الجنيف( فال  ،لجريمة االجياض
حيث اف  ،ما ارتكبو مف افعاؿ. كىنا أرل اف المشرع لـ يكفؽ في ىذه المادة أيضا يعاقب الجاني عمى

كتتأثر جسديا كنفسيا بأم فعؿ يتخذ ضدىا. فكيؼ لممشرع اف ال يعاقب  ،ركح كليا كياف مستقؿ المرأة
في حياتيا كفي امكمتيا؟  فكيؼ لممشرع اف يغفؿ عف النتائج  المرأةمف قصد التعدم عمى حؽ 

في حالة لـ يتحقؽ االجياض كلكف احدث عاىة اك تشكه لدل الجنيف اك لممرأة الحامؿ؟  الحاصمة
ككيؼ لو اف يسيك عف االذم النفسي مف خكؼ كىمع كاثار نفسية بعيدة المدل نتيجة لما  تعرضت لو 

 المجني عمييا بمجرد محاكلة احدىـ االعتداء عمييا ؟

اكرد ايضا بعض  2004( لسنة 20رقـ ) يكفيما يمي فإف قانكف الصحة العامة الفمسطين
النصكص القانكنية الخاصة باالجياض كالتي رأيت انو لمف الضركرم التطرؽ الييا كدراستيا كمعرفة 

يحظر اجياض اية امرأة حامؿ  -1:" (8المادة ) لقكانيف سالفة الذكر. فقد كرد فيمدل تكامميا مع ا
قاذ حياتيا مف الخطر بشيادة طبيبيف بأية طريقة كانت اال اذا استكجبت الضركرة ان

أ. مكافقة خطية -اختصاصيف)احدىما عمى االقؿ اختصاصي نساء ككالدة( مع كجكب تكفر ما يمي:
الحامؿ كفي حالة عجزىا عف ذلؾ تؤخذ مف زكجيا اك كلي أمرىا.ب. اف تتـ عممية االجياض في 

االجياض االحتفاظ بسجؿ عمى المؤسسة الصحية التي اجريت فييا عممية  -2مؤسسة صحية. 
خاص تدكف فيو اسـ كؿ حامؿ كتاريخ اجراء العممية كنكعيا كمبرراتيا كعمييا االحتفاظ بتمؾ 
المعمكمات اضافة الى شيادة الطبيبيف كالمكافقة الخطية عمى عممية االجياض لمدة عشر سنكات عمى 

 االقؿ". 
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الصحية كشركطو. كأعطت جاءت ىذه المادة لتعالج اشكالية  االجياض في المؤسسات 
كلكف يؤخذ عمى ىذا القانكف انو لـ  ،لممؤسسة الصحية االذف باجراء اجياض لممرأة انقاذا لحياتيا فقط

فقد اقتصر فقط عمى حظر االجياض في  المرأةيتطرؽ الى االجياض االمف كالعناية بصحة 
ء المكاتي حممف مف سفاح اك . فماذا عف النساالمرأةالمؤسسات الصحية باستثناء حالة انقاذ حياة 

اغتصاب كيمنع عمى المؤسسة الصحية اف تجيضيف؟ فما باستطاعتيف اال اجياض انفسيف مما 
اك االبقاء عمى الحمؿ كاحداث مشاكؿ مجتمعية ال حصر ليا مما قد  ،يعرض حياتيف الى الخطر

 يتسبب بقتميف مف قبؿ ذكييف الذككر.

 ائم القتل بحق النساءالمطمب الثالث: العقوبة المقررة لجر 

تفيد االحصائيات الصادرة عف نيابة حماية االسرةكحدة النكع االجتماعي في مكتب النائب 
بمغ عدد قضايا  2016كفي عاـ  ،( قضايا5بمغت ) 2017أف عدد قضايا قتؿ النساء في العاـ  ،العاـ

مالي قضايا القتؿ  مف اج 2017كقد بمغت نسبة قضايا قتؿ النساء في العاـ  ،( قضايا9قتؿ النساء )
في الفترة االخيرة  جاء القرار  المرأةبسبب ازدياد نسبة جرائـ القتؿ الكاقعة عمى ك 1%(15.6نسبة )

ليعدؿ نص المادة 1960( لسنة  16بشأف تعديؿ قانكف العقكبات رقـ ) 2014( لسنة 10بقانكف رقـ )
ليصبح عمى النحك التالي: "يستفيد مف  ـ كتعديالتو،1960( لسنة 16( مف قانكف العقكبات رقـ )98)

العذر المخفؼ فاعؿ الجريمة الذم أقدـ عمييا بثكرة غضب شديد ناتج عف عمؿ غير محؽ كعمى 
جانب مف الخطكرة أتاه المجني عميو، كال يستفيد فاعؿ الجريمة مف ىذا العذر المخفؼ إذا كقع الفعؿ 

 عمى أنثى بدكاعي الشرؼ".

يد لمرحمة جيدة جدا تعطي مف االىمية لممرأة الفمسطينية ككنيا احدل كبالحقيقة فإف القرار م
اال اننا نرل اف لمقرار  ،بعيكف الكثيريف مف المدافعيف عف المرأة كحقكقيا لمجتمع الفمسطينيركائز ا

( مف قانكف العقكبات النافذ في الضفة الغربية 98بقانكف جاء ليمغي نص المادة ) ابعاد اخرل، فالقرار
يستفيد مف العذر المحؿ مف فاجأ زكجتو اك احدل محارمو  -1كرد تحت عنكاف "العذر في القتؿ"كقد 

 -2حاؿ التمبس بالزنا مع شخص اخر كاقدـ عمى قتميما اك جرحيما اك ايذائيما كمييما اك احدىما 
ك فركعو يستفيد مرتكب القتؿ اك الجرح اك االيذاء مف العذر المخفؼ اذا فاجأ زكجو اك احدل اصكلو ا

اك اخكاتو مع اخر عمى فراش غير مشركع". فحسبما جاء في تقرير لمؤسسة الحؽ فإنو ليس ىناؾ أم 
                                                           

 .2018دليؿ اجراءات نيابة حماية االسرة  1
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حكـ قضائي صادر عف المحاكـ الفمسطينية في الضفة الغربية تـ فيو منح عذرا قانكنيا محال اك مخففا 
ع لمف تـ مخاطبتيـ في ىذا عمى جريمة القتؿ اك االيذاء في حالة التمبس بالزنا اك الفراش غير المشرك 

 1كذلؾ لصعكبة حصكؿ تمؾ الحالة.  ،النص

كىي تخاطب الرجؿ  ،المرأةكحيث اف المادة القانكنية المذككرة اعاله تشكؿ تمييزا جميا اتجاه 
فقط. ففي حالة مفاجأة الزكجة لزكجيا عمى فراش غير مشركع فيي لف تستفيد مف العذر المحؿ ككنو 

محـر في حالة مفاجئتو الحدل محارمو في فراش غير مشركع. كذلؾ يعد منح جاء فقط لمزكج اك ال
سمطات كاسعة لمرجؿ الزكج اك االب اك االخ. كما كاف السؤاؿ ىك كيؼ لممشرع اف يعطي العذر لمف 
يرتكب جريمة القتؿ كيزىؽ ركحا؟ فإنو حتى كاف كاف الشخص بطبيعتو االنسانية يرفض كينبذ فكرة 

تي المشرع كيعطيو مثؿ ىذا االعفاء ستككف فكرة القتؿ لديو كاردة حتى يعاقب زكجتو عندما يأ ،القتؿ
 كشريكيا  كسيعتبر اف ذلؾ كاجبا عميو حتى يمقى استحسانا مف مجتمعو. 

فكاف يتكجب عمى المشرع حتى يتعامؿ مع الغضب الشديد الذم يتكلد لدل الشخص عند رؤيتو 
مشركع اف يعمؿ عمى مبدأ النسبة كالتناسب ما بيف الفعؿ زكجتو اك احدل محارمو عمى فراش غير 

مع االخذ بعيف االعتبار الحالة التي  ،كالعقكبة. أم اف يعاقب ىذا الشخص بعقكبة تتناسب مع ما فعمو
 يككف عمييا الشخص مف فقدانو الرادتو ككعيو عند رؤيتو زكجتو.

الى إف القضاة يستندكف غالبا لتخفيض  2014كتشير النيابة العامة في تقرير اعدتو لعاـ 
( مف قانكف العقكبات بحاالت تنازؿ عائمة 99االحكاـ الى النصؼ عمى المتيميف الى المادة )

( تنص عمى عقكبات تخفيفية في ظركؼ معينة لـ يتـ تحديدىا.  99الضحية. كذلؾ ألف المادة )
امؿ مخفؼ.  كفي دراسة لمفكضية االمـ كالمحاكـ تعتبر أف التنازؿ مف قبؿ الضحايا كاسرىف ىك ع

حكما ما بيف  37مف اصؿ  14تكصمت فييا إف ىناؾ  2014المتحدة السامية لحقكؽ االنساف لمعاـ 
لتخفيؼ احكاـ قتؿ النساء  99تـ االستناد فييا مف قبؿ القضاة الى المادة  2014ك  1993عاـ 

 2تخمت عائالتيف عف حؽ المالحقة  القضائية. 

                                                           
1
-70-09-05-43&catid=83:2012-26-13-19-02-http://www.alhaq.org/arabic/index.php?option=com_content&view=article&id=631:2013

16&Itemid=198-2814:15الساعة12/7/2118بتاريخ
2
-http://www.pgp.ps/ar/NC/LN/Pages/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9
-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9 بتاريخ

-D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A%17:11الساعة12/7/2118
%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-

%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85-2013-2015.aspx

http://www.alhaq.org/arabic/index.php?option=com_content&view=article&id=631:2013-02-19-13-26-43&catid=83:2012-05-09-07-28-16&Itemid=198
http://www.alhaq.org/arabic/index.php?option=com_content&view=article&id=631:2013-02-19-13-26-43&catid=83:2012-05-09-07-28-16&Itemid=198
http://www.alhaq.org/arabic/index.php?option=com_content&view=article&id=631:2013-02-19-13-26-43&catid=83:2012-05-09-07-28-16&Itemid=198
http://www.pgp.ps/ar/NC/LN/Pages/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-
http://www.pgp.ps/ar/NC/LN/Pages/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-
http://www.pgp.ps/ar/NC/LN/Pages/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-
http://www.pgp.ps/ar/NC/LN/Pages/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-
http://www.pgp.ps/ar/NC/LN/Pages/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-
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( كالتي تناكلت العقكبات عمى الجرائـ عند تكفر اسباب مخففة فقد 99المادة ) اما بخصكص
باضافة فقرة خامسة ليا لسد الباب اماـ اصدار  2018لسنة  5قاـ الرئيس بمكجب القرار بقانكف رقـ 

يستثنى مف احكاـ  -5احكاـ تخفيفية في الجرائـ الخطيرة الكاقعة عمى النساء كاالطفاؿ كىي : " 
 . الجنايات الكاقعة عمى النساء كاالطفاؿ" ،ت السابقةالفقرا

يعاقب بالسجف المؤقت مدة ال تقؿ عف -1( مف مشركع القانكف ما يمي:"267أكردت المادة )
خمس سنكات مف تفاجئ بمشاىدة زكجو حاؿ تمبسو بالزنا اك كجكده في فراش كاحد مع شريكو فقتميما 

ك عمييما اعتداء افضى الى المكت اكالى عاىة أحدىما ك اعتدل عمى ا،أفي الحاؿ اك قتؿ احدىما
كال يجكز االحتجاج بالدفاع الشرعي في مكاجية مف يستفيد مف ىذا العذر كال تطبؽ  -2مستديمة. 

 ىذه الظركؼ المشددة".

إف الفقرة الثانية مف المادة سابقة الذكر جاءت لتيؤكد مف عدـ جكاز إستفادة "الزاني" الذم 
بدكاعي الشرؼ. بمعنى آخر، فإف  ض ليجكـ كشيؾ مف قبؿ الشخص الذم يسعى لقتموييمكف أف يتعر 

قاـ الزكج عمى سبيؿ المثاؿ بضبط زكجتو كعشيقيا متمبساف بجريمة الزنى كحاكؿ قتميما، غير أف 
فيد مف حالة الدفاع الشرعي. كلعؿ تسيو في ىذه الحالة )أم الزاني( الالزاني عاجؿ الزكج كقاـ بقتمو فإنٌ 

الدافع الذم جعؿ صائغي المشركع يذىبكف الى ذلؾ ىك الفيـ الخاطئ لطبيعة فعؿ اإلعتداء المكجو 
لممدافع عف نفسو كالذم يمنحو في المقابؿ الحؽ في الدفاع عف نفسو كدرء الخطر المحدؽ بو. مف 

داء غير يككف إعت الميتفؽ عميو باف فعؿ اإلعتداء الذم يمنح الشخص حؽ الدفاع الشرعي ال بد أفٍ 
و مف المتفؽ عميو بأف الزاني نٌ أمحؽ كأف ال يككف الشخص المادفع عف نفسو ىك مف تسبب فيو. كما 

ىك مف بدأ بعمؿ غير محؽ، لكف ذلؾ العمؿ غير المحؽ يستكجب عقكبة الحبس كال يجكز بأم حاؿ 
لقتؿ. لذلؾ فإف يتعدل ذلؾ ليييدد حياة الجاني. فجريمة الزنى ال تستكجب عقكبة ا مف األحكاؿ أفٍ 

محاكلة الزكج قتؿ الزاني تدخؿ في نطاؽ اإلعتداء غير الميحؽ في مكاجية الزاني كدليؿ ذلؾ بأف 
فعالشرؼ اإلستفادة مف ادب( مف قانكف العقكبات المعمكؿ بو في فمسطيف أنكرت لمقاتؿ 98المادة )

فٍ العذر الميحؿ أك العذر الميخفؼ لمعقكبة. فقياـ الزكج بقتؿ الزاني تس كاف  تكجب عقكبة جزائية )كا 
باإلمكاف اإلستفادة مف األسباب القضائية الميخففة كفقا لمسمطة التقديرية لقاضي المكضكع(. فالنتيجة 

( مف مشركع قانكف العقكبات تتضمف 267التي يخميص إلييا ىذا البحث مفادىا باف أحكاـ المادة )
جعؿ مف قتؿ الزكج لمزاني فعال مبررا كتنقمو ت  امخالفة صريحة ألحكاـ الدفاع الشرعي، كما اني
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"ضمنيا" مف مربع اإلدانة الى مربع اإلباحة كالتبرير. كىذا بالتأكيد عمى خالؼ ما ذىب إليو القانكف 
نحرافا عف عمة التجريـ التي إتبعيا المشرع الجزائي الفمسطيني. كعميو تقدـ ىذه الدراسة تكصية  كا 

( مف مشركع القانكف، كذلؾ مف خالؿ إلغاء البند الثاني مف 267ة )مفادىا إعادة النظرفي نص الماد
 المادة الميقترحة في المشركع. 
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 انفصم انثاني

______________________________________________________________ 

 اإلجراءات انجزائيةفي مىاجهة  ةأنهمرانقانىنية انحماية  

مف لمعنؼ ميتعددة كمتنكعة، مما يستكجب  المرأة تعرضالتي يتصكر بيا اف تالظركؼ إف 
شرع بإجراء بعض التدخالت التي مف شانيا أف تكفؿ حماية جزائية أف يى  الجزائي المشرع الفمسطيني

عمى نحك يجعؿ كلعؿ تقييـ كتنقيح األحكاـ المكضكعية الكاردة في قانكف العقكبات كافية كفاعمة لممراة. 
 اؿ ميجرمة قد ال تؤتي أيكميا بدكف تكافر قانكف إجراءات جزائية مينصؼأفع المرأةمف العنؼ ضد 

قيكدا كمحددات عمى سمطة الدكلة في إيقاع الجزاء بما كضع تتسعى الى كعادؿ. فاإلجراءات الجزائية 
 ليا قانكنا. مف إستخداـ الصالحيات الممنكحة يضمف عدـ تعسؼ أجيزة الدكلة المختمفة 

مدل نجاعة لمبحث في  يخصص الفصؿ الثاني مف ىذه الدراسةكبناء عمى ذلؾ، سكؼ 
 2001( لسنة 3ائية المنصكص عمييا في قانكف اإلجراءات الجزائي الفمسطيني رقـ )اإلجراءات الجز 

كتعديالتو في منح الحمائية القانكنية الالزمة لممرأة. كىنا كجب القكؿ بأف األحكاـ القانكنية التي مف 
حية" لما بصفتيا "متيما" كليس "ض المرأةالميزمع إختبارىا في ىذه الدراسة ىي فقط تمؾ الميطبقة عمى 

 المرأةبصفتيا أنثى. ف المرأةليذه األحكاـ مف حساسية كخطكرة عمى حقكؽ اإلنساف، كالسيما حقكؽ 
حؽ  المرأةبصفتيا متيمة قد تككف في ىذا المكقؼ لمجرد كيد أك إنتقاـ، لذلؾ فإف مف العدالة أف تيمنح 

ثبات برائتيا في ظؿ قانكف يختص باإلجراءات الجز  ائية كيحتكم في طياتو الدفاع عف نفسيا كا 
 النيائية. الضمانات الالزمة لمحاكمة عادلة كتنفيذ قكيـ لألحكاـ القضائية

في أنيا:  المرأة، ييمكف تعريؼ الضمانات القانكنية لممتيـ تحقيقا ألغراض ىذه الدراسة البحثيةك 
المتيمة المرأةكؿ تمؾ الضكابط التي تتضمنو القكانيف الجزائية اإلجرائية في فمسطيف كالتي تكفؿ حص

عمى العدالة المنشكدة، مما يضفي قيمة كمصداقية كحصانة ألحكاـ القضاء الفمسطيني كييحقؽ 
فالضمانات القانكنية ىي تمؾ الحقكؽ التي كفميا .المرأةالمصمحة العامة كالمصمحة الشخصية لممتيـ 

كىذه الضمانات الخاصة ائية. قانكف اإلجراءات الجزائية لممراة عند مكاجيتيا إلجراءات الدعكل الجز 
بالقضاء الجزائي البد أف تتكفر الى جانب الضمانات الكاجبة بالقضاء عمكما كالمساكاة بيف الخصـك 
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كأف تجرم المحاكمات بصفة عمنية كأصؿ عاـ، ككجكب التسبيب كدليؿ مكضكعية عمى إقتناع 
لضمانات البد مف تكافرىا في القاضي بالحكـ، كأف يككف القضاة مستقميف كغير منحازيف، فيذه ا

 المحاكمات كافة جنائية اك مدنية. 

ب تكافرىا في الدعكل الجزائية بمختمؼ مراحميا، تيمقي ىذه ظرا إلتساع ريقعة الضمانات الكاجكن
سكؼ  كعميو بصفتيا متيما. المرأةالدراسة ضكءا عمى أىـ ىذه الضمانات مع التركيز عمى خصكصية 

خالؿ مراحؿ الدعكل المرأةىذه الدراسة الضمانات الكاجب تكافرىا لممتيـ  يعالج المبحث األكؿ مف
الجزائية، في حيف ييخصص المبحث الثاني في الدراسة لممناقشة أىـ الضمانات الكاجب تكافرىا لممراة 

 الميداف أثناء تنفيذ العقكبة القضائية كاجبة النفاذ. 

 :م خالل مراحل الدعوى الجزائيةة المتيألممر  القانونية الضماناتالمبحث األول:

ليحمي مصالح الناس كيحمي أعراضيـ كأمكاليـ كقبؿ كؿ شيء جاء ليحمي  القانكف جاء 
حياتيـ مف أم خطر قد يمس بيا. كقد شرع القانكف لذلؾ نصكصا قانكنية تشكؿ أساس لمردع لكؿ مف 

ع أيضا نصكصا قانكنية عقابية تسكؿ إليو نفسو ارتكاب األفعاؿ التي جرميا القانكف. كقد كضع الشار 
حتى يتحقؽ الردع الخاص كالردع العاـ. كإلحقاؽ الحؽ كلصكف العدالة فإنو ال جريمة كال عقكبة إال 

كبمحاكمة عادلة متضمنة  ،فال يتـ معاقبة أم شخص إال بناء عمى حكـ قضائي نيائي كبات ،بنص
 العدالة ىك النتيجة الطبيعية لمقضاء النزيو.كتحقيؽ تمؾ  ،لكافة الضمانات التي اقرىا القانكف كنظميا

كلما لممرأة مف خصكصية تستكجب كضع ضمانات تتناسب كالمركز القانكني الذم تتمتع بو 
أىـ الضمانات الممنكحة لممراة المتيـ تبحث ىذه الدراسة ،كالخصكصية التي خمقت بيا كككنت عمييا

جدر اإلشارة ىنا الى أف بعض ىذه الضمانات تككف خالؿ مراحؿ الدعكل الجزائية المختمفة. غير أنو ت
المتيـ كميرافقة ليا في كافة مراحؿ الدعكل الجزائية. في حيف أف البعض اآلخر  المرأةبطبيعتيا لصيقة ب

 مف الضمانات تختص بمرحمة مف مراحمة الدعكل الجزائية بذاتيا. 

 الجزائية في اإلجراءاتالضمانات العامة لممرأة المتيم المطمب األول: 

تنتيي بإصدار ك تيمثؿ الخصكمة الجزائية مجمكعة مف اإلجراءات الميتتابعة كفؽ األصكؿ 
مف أمنو. فالعمؿ حكـ قضائي نيائي يحقؽ أثرا يخص مصمحة المجتمع كيحقؽ إستقراراه كنمكه كيض
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. كحتى 1ئي"ييرتب عميو القانكف مباشرة أثر إجرا عمؿ قانكني ... ىك "لما تـ تعريفو اإلجرائي كفؽ 
يينتج الحكـ القضائي أثره القانكني كيتمتع بالمصداقية كالسمك في قمكب الكافة مف المكاطنيف، البد أف 
تتقيد األعماؿ اإلجرائية بحكـ القانكف، "فال إجراء بدكف نص قانكني". كلضماف محاكمة عادلة بحؽ 

ات كالمبادئ القانكنية كاجبة اإلتباع المتيميف، فقد أقر قانكف اإلجراءات الجزائية مجمكعة مف الضمان
كالتي تخدـ بطبيعتيا حؽ اإلنساف كحريتو الشخصية كتككف بطبيعتيا لصيقة بالمتيـ  في مكاجية الكافة

 في كافة مراحؿ الدعكل الجزائية. 

 قرينة البراءة مبدأ الفرع األول: 

نص في دساتيرىا كقكانينيا باتت كافة دكؿ العالـ )حتى تمؾ الدكؿ األقؿ تطبيقا لمديمقراطية( ت
دأإفتراض البراءة أك قرينة البراءة. فالقانكف يفترض بأف اإلنساف المتيـ ىك بالعقابية عمى ما ييعرؼ بم

برمء مف التيـ كالظنكف المسندة لو ميما بمغت جسامتيا ككثر تعدادىا، كميما أسندت لو مف أدلة 
ي )بات( ييدـ ىذا اإلفتراض كيحكؿ المتيـ الى تيعزز مف ىذه التيـ، الى أف يصدر حكـ قضائي نيائ

إف إفتراض البراءة في المتيـ ىي "ضمانة شخصية ترافقو كصفة ميداف كيستحؽ العقكبة الجزائية. 
 .2مالزمة لو في كؿ اإلجراءات التي يتخذىا القاضي أك المحكمة ضده في التحقيؽ كالمحاكمة"

ه مف سالمة اإلنساف كتفصيو مف التيمة كمخاطر بأنيا: "ما تعتبره التشاريع أك ما تقر  عرفت 
يو دليال قاطعا كقناعة ئي بات يؤكد عمى نسبة الجريمة الالتتبع كالتحقؽ، الى حيف صدكر حكـ قضا

فالمتيـ . كباإلسناد الى ىذا التعريؼ فإف قرينة البراءة أصؿ تنتمي الى المبادئ العامة لمقانكف. 3جازمة"
يبقى محتفظا ببراءتو مف كؿ ما اسند  ،اليو بارتكابو فعؿ مخالؼ لمقانكف الذم تـ تكجيو الئحة اتياـ

كيترتب عمى ذلؾ معاممتو عمى ىذا االساس الى أف  جراءات التحقيؽ كالمحاكمة جميعيا،اليو خالؿ ا
 يصدر بحقو حكـ قضائي بات باالدانة.

فإف القاضي يحكـ  ،اليو كبالتالي فإنو اذا لـ يتـ تقديـ دليؿ قاطع عمى ادانة المتيـ مما نسب
اما البراءة فيمكف إف تككف  ،ببراءتو. كىك ما يقكدنا الى أف االدانة يجب أف تبنى عمى الجـز كاليقيف

                                                           
 .88ص  ,2009المنيؿ،بدكف طبعة  ,مانات المتيـ في الدعكل الجزائيةم، ضكر كعدم سميماف المز 1
. 2017مجيد السبعاكم، بشرل الزيبارم، الحماية الجنائية لقرينة البراءة بأبعاد دكلية دستكرية, بدكف طبعة المنيؿ، 2

 .27ص 
 .23. ص 2013ؿ، فمسطيف. ئجياد الكسكاني. قرينة البراءة. مطبعة كا3
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اك أف ىناؾ دليؿ مبني  ،مبنية عمى الشؾ. فال يجكز الحكـ باالدانة ماداـ الدليؿ القاطع غير متكفر
ٍنيىا قىالىٍت:   عميو كسمـ(عمى الشؾ. كمما يؤكد ذلؾ قكؿ رسكؿ اهلل )صمى اهلل عىٍف عىاًئشىةى رىًضيى المَّوي عى

فإف كاف لو مخرج,  ،"ادرءكا الحدكد عف المسميمف ما استطعتـكسمـ: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صمى اهلل عميو 
ركاه الترمذم مرفكعا  .فخمكا سبيمو, فإف االماـ إف يخطىء في العفك, خير مف إف يخطئ في العقكبة"

 1.كمكقكفا

إف مضمكف قرينة البراءة ال يقتصر فقط عمى مرحمة المحاكمة كانما كذلؾ في مرحمة التحقيؽ 
ف قرينة البراءة ال تسقط اال بصدكر حكـ السبب االكؿ ىك سبب نظرم كمضمكنو أكذلؾ لسببيف: 

يك سبب عممي أما السبب الثانيف نيائي باالدانة كىك أمر ال يتصكر صدكره في مرحمة التحقيؽ.
مقتضاه إف قرينة البراءة ضركرية لممتيـ في مرحمة التحقيؽ في مكاجية سمطات التحقيؽ بما ليا مف ك 

انو في حاؿ صدكر  كيقكؿ محمد زكي ابك عامرسمطات لحماية حريتو الشخصية كحقكقو في الدفاع. 
الى قرينة ضده حكـ باالدانة تنقمب قرينة البراءة التي يعتصـ فييا المتيـ في مراحؿ الدعكل المختمفة 

 كالتي تتضمف قرينة عكسية لقرينة البراءة.  ،تقكـ عمى اساس قرينة الحقيقة

امرا  األف براءتي أػبراءتي باثبات ت ممزمةالمتيـ ليس المرأة أف كما كيترتب عمى قرينة البراءة
تعفي ة البراءة قرينإف . امفترضا. كتككف النيابة العامة ىي الجية المختصة باثبات التيمة المسندة اليي

اإلتياـ. كلككف النيابة العامة تمثؿ الحؽ كتنقؿ عبء االثبات عمى سمطات  امف اثبات براءتي ةالمتيم
فتعمؿ عمى البحث عف جميع االدلة التي  ؼ يتحرل الدقو بالبحث عف الحقيقة،فيي خصـ شري ،2العاـ

ىي ليست  ة العامةإف النيابما ك .ااك ضدى ةتساىـ في الكشؼ عف الحقيقة سكاء كانت لصالح المتيم
حالو بؿ ىي الجية المختصة بتحديد مدل كفاية االدلة ال التي تحدد ادانة الشخص مف براءتو،الجية 

 .ةاك عدـ كفاية االدلة كاصدار قرار باالفراج عف المتيم الدعكل الى المحكمة المختصة،

كذلؾ نتيجة   ،ةلممتيماف قرينة البراءة ترتب اثرا ىاما يضمف الحرية الشخصية كما 
فقرينة البراءة تعمؿ عمى ضماف الحرية  قد تطكؿ اثناء البحث عف الحقيقة. الجراءات التحقيؽ التي

فيي كاف كانت تحمي مصمحة المجتمع فإنيا ايضا تسعى لمحفاظ عمى مصمحة  ةالشخصية لممتيم
مف تفتيش كتكقيؼ  ةضد المتيم الفرد المتيـ كتحاكؿ التكفيؽ فيما بينيما. فكافة االجراءات المتخذة

                                                           
1
http://shamela.ws/browse.php/book-31304/page-11617:51الساعة18/11/2118تاريخ

 كتعديالتو.  2001( لسنة 3( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ )3المادة رقـ )2
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ينظميا القانكف بطريقة ال تتجاكز فييا حقكؽ المكاطنيف بال مبرر. كما كاف المشرع لـ يحدد المحكمة 
بؿ اعطاىا الحؽ باصدار الحكـ القانكني العادؿ بناء  اخؿ اطار محدد يمنع عمييا تجاكزه،كقناعتيا د

ب فعؿ جسيـ كخطير كاخر اقؿ لمشرع بيف المتيـ بارتكاعمى ما قدـ اماميا مف ادلة. كأخيرا لـ يفرؽ ا
 كىي تسرم في كافة مراحؿ الدعكل. ة كاحدة يعامؿ بيا جميع المتيميف،فالقاعد جسامة،

 الثاني: مبدأ الشرعية الجنائيةالفرع 

ييقصد بيذا المبدأ في العمؿ الجنائي أم "ال جريمة كال جزاء إال بنص قانكني". أم أف تجريـ 
كتحديد الجزاء الميترتب عمى إتيانيا ال بد أف يككف إستنادا لنص قانكني. كمبدأ الشرعية  األفعاؿ

( شرعية الجرائـ 1الجنائية ال يقتصر فقط عمى الجنايات كالعقكبات، فيك ميككف لثالث أركاف: )
حدل ركائز ( شرعية التنفيذ. كمبدأ الشرعية الجنائية ييمثؿ إ3( الشرعية اإلجرائية، ك )2كالعقكبات، )

الديمقراطية في الدكلة، ألف المشرع كالذم ييمثؿ إرادة الشعب ىك كحده مف لو الحؽ في تحديد األفعاؿ 
ردة الشعب. الميجرمة ك   تقرير العكقبة المناسبة لكؿ مف تثبت مخالفتو ألكامر المشرع كا 

تي التطبيؽ: ية الجنائية في قاعدتيف كاجبعر شبة عمى مبدأ التيص النتائج الميتر كيمكف تمخ
 . 1( كالفصؿ بيف السمطات2( عدـ رجعية القانكف الجزائي، ك )1)

ضمكنيا أف اإلنساف يجب أف ال يقع مأما فيما يتعمؽ بقاعدة عدـ رجعية القانكف الجزائي، ف
فريسة القانكف مف خالؿ محاسبتو عمى أفعاؿ كانت بنظر المشرع مباحة عند قياـ الشخص بيا، ثـ 

جرميا فيحاسب الشخص بأثر رجعي. فذلؾ يجانب العدالة كييدـ إستقرار المجتمع، قرر المشرع أف يي 
كما أنو يعد مخالفة صارخة لمفيكـ التجريـ كفمسمفة العقاب، ألف اإلنساف يحاسب جنائيا إذا ما إقترؼ 
و "خطيئة" أكجب المشرع عمى المخاطبيف بالقانكف أف يمتنعكا عف إتيانيا، فيعاقب المجـر عمى مخالفت

 لمتكميؼ القانكني إستنادا لجـ الضرر الحاصؿ كتناسبا مع خطكرتو اإلجرامية. 

أما فيما يتعمؽ بقاعدة الفصؿ بيف السمطات، فالمقصكد بيذا المبدأ ىك "تجنب تركيز السمطة 
. كالشرعية 2اف لمسير العادلة لمصالح الدكلة..."نضمانا لعدـ إستبداد الحكاـ كضما لجية كاحدة

                                                           
 .33أحمد عبد المغربي، مرجع سابؽ. ص 1
ىجيرة بك زيد، بحث أكاديمي لمتطمبات التخرج بعنكاف "مبدأ الفصؿ بيف السمطات في النظاـ الجزائرم". جامعة 2
 .5. ص 2014صدم مرباح. الجزائر، قا
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منح السمطة التشريعية سمطة التشريع في القانكف الجنائي، كىي بذلؾ تحجب عف السمطة الجنائية ت
 التنفيذية أك القضائية "إختالؽ" جرائـ أك عقكبات لـ تذىب ليا إرادة المشرع )الشعب(. 

بقاعدة "الفصؿ المرف  مرنة، كالذم ييعبر عنوغير أف ىذا الفصؿ بيف السمطات ذات طبيعة 
صالحية إصدار قكانيف )قرارات بقانكف( أك أنظمة  لسمطة التنفيذية ليا إستثناءام أف ابيف السمطات". أ

أف يمنح التشريع لمسمطة ذات عالقة بالعمؿ اإلجرائي الجزائي، عمى أف يككف ذلؾ بحكـ القانكف، أم 
نكني التنفيذية ىذه الصالحية. كما اف صالحية إيقاع العقكبات قد تيمنح لمسمطة التنفيذية بنص قا

جية المختصة عف مراكز اإلصالح كبة ييعتبر مثاال كاضحا لذؾ. فالصريح. كلعؿ التفريد التنفيذم لمعق
أف تيفرج عف النزيؿ الذم أنيي ثمثي مدة  -كبعد الحصكؿ عمى مصادقة كزير الداخمية  –كالتأىيؿ 

مف العاـ اك المصمحة العقكبة إذا إرتأت أنو حسف السيرة كالسمكؾ كأف خركجو ال يشكؿ خطرا عمى األ
 .1العامة

أف  -الفصؿ المرف بيف السمطات لقاعدةككفقا  –كما كجب القكؿ بأف السمطة القضائية ليا 
ما ييعرؼ بالرقابة القضائية عمى دستكرية القكانيف. دخؿ في أعماؿ السمطة التشريعية مف خالؿ تت

. كرغـ عدـ كركد نص 2تكرية القكانيف"كييقصد بيا "قياـ ىيئة ذات صفة قضائية بميمة الرقابة عمى دس
قانكني في القانكف األساسي الفمسطيني يمنح القضاء حؽ الرقابة عمى دستكرية القكانيف، إال أف قانكف 

. كتكمف أىمية الرقابة المقضائية 3لمقضاء ذلؾ الحؽقد منح  2006( لسنة 3المحكمة الدستكرية رقـ )
حتراـ كنفاذ القكاعد الدستكرية، ك ضابطا مانعا لتغكؿ السمطة عمى دستكرية القكانيف في أنيا ضمانة إل

التشريعية كتجاىميا لمدستكر عند سنيا لمتشريعات الناظمة لنكاحي الحياة المختمفة. كقد نصت المادة 
بما يمي: الرقابة   ]أم المحكمة الدستكرية[ ا ( مف القانكف عمى أنو: "تحتص المحكمة دكف غيرى26)

لقكانيف كاألنظمة...". كتتكلى المحكمة الرقابة عمى دستكرية القكانيف إما مف خالؿ عمى دستكرية ا

                                                           
 كتعديالتو.  1998لمعاـ  (6رقـ ) قانكف مراكز اإلصالح كالتأىيؿ( مف 45المادة )1
، 1، العدد 27نسريف طمبة، الرقابة عمى دستكرية القكانيف. مجمة جامعة دمشؽ لمعمـك اإلقتصادية كالقانكنية. المجمد 2

 499. ص2011
 .2006( لسنة 3الدستكرية رقـ ) ( مف قانكف المحكمة24المادة )3
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الدعكل األصمية المباشرة مف قبؿ الميتضرر، أك بناء عمى طمب تقدمة المحكمة التي ترتأم عدـ 
 . 1دستكرية النص القانكني، أك مف خالؿ الدفع الفرع المقترف بعدـ الدستكرية

 نيةالجمساتالفرع الثالث:مبدأ عم

 قانكف ( مف237المادة ) نص حسب عمنية تككف أف يتكجب المحاكمة جمسات أف حيث
 العتبارات سرية اجراءىا المحكمة تقرر مالـ عالنية بصكرة المحاكمة الجزائية: " تجرم االجراءات
 مف معينة فئة اك االحداث منع االحكاؿ جميع في كيجكز االخالؽ اك العاـ النظاـ عمى المحافظة
 حدأ ككنو الجمسات عمنية مبدأى عم أكد قد المشرع يككف المحاكمة". كىنا حضكر مف االشخاص

 المحاكمة. خالؿ الظمـ اك التعسؼ يتـ كيال االنساف بيا يتمتع أف يجب التي الرئيسية الحقكؽ

( 1فقرة  5المادة ) في 2005( لسنة 15رقـ ) القضائية السمطة قانكف في المشرع كنص كما
 طمب عمى بناء اك نفسيا تمقاء مف المحكمة قررت اذا اال عمنية المحاكـ جمسات عمى :" تككف منو
 في بالحكـ لنطؽا كيككف ،العاـ النظاـ عمى لممحافظة اك لالداب مراعاة سرية جعميا الخصكـ احد

 عمنية " جمسة في االحكاؿ جميع

 النيائي التحقيؽ تتناكؿ فيي ،ةالمحكم تباشرىا التي االجراءات كافة شاممة العالنية كتككف
 يككف أف بدكف عمنية غير جمسة المحكمة عقدت حاؿ كالمرافعات. كفي لمشيكد كالمناقشات كالدفكع
 االجراءات لبطالف سببا يككف فإنو عمنية عقدىا عدـ تستدعي التي القانكنية االسباب مف سببا ىناؾ
 الجمسة. هىذ خالؿ تمت التي

 كالمتمثمة منيا المرجكة االىداؼ في المحاكمة جمسات نيةعال كجكب في العمة كتكمف
 بالتالي:

 عادلة. المحاكمة تككف أف في لممتيـ ضمانة تعتبر المحاكمة اجراءات عالنية إف (1
ة قناع كتشكؿ كما كمحامييف مكاطنيف مف الجميكر بحضكر العدالة عمى رقابة العالنية تشكؿ (2

 احكامو . القضاءك بعدالة ليـ
 لمقانكف. السميـ لتطبيؽا في تساىـ (3

                                                           
 .2006( لسنة 3( مف قانكف المحكمة الدستكرية رقـ )27المادة )1
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 عمى كرقابة بأنيا يشعر كىك اعمالو يمارس القاضي فتجعؿ ،المحاكمة  عمى الشفافية اضفاء (4
 عممو. مف فيحسف ،العاـ الرأم مف عممو

 دكاع ىناؾ كتككف العاـ الرأم عمى مريبا سيككف االمر فإف سرية المحاكمات ككف حاؿ في (5
 االحكاـ. مصداقية في لمشؾ

 كادائيا. العامة النيابة اعماؿ عمى رقابة لعالنيةا كتعد كما (6

 أف يجب التي الضمانات مف ضمانة تعد العالنية إف كىي كسائؿ بعدة فتتحقؽ العالنية أما
 التالية:  بالكسائؿ العالنية كتظير المحاكمة اجراءات خالؿ المحكمة بيا تمتـز

 كسائؿ مف يعد كالحكـ كالكقائع اتالمجري بنشر المحكمة قياـ كالحكـ: إف الجمسات كقائع نشر -
 يستطيع كال منتظـ بشكؿ الجمسات حضكر عمى القدرة ليـ الناس جميع فميس ،العالنية
 نشره. خالؿ مف الا بيا العمـ الجميع

 الجمسات. بحضكر لمجميع السماح -

 كذلؾ ،سرم بشكؿ اماميا المكجكده الدعكل نظر المحكمة تقرر حينما العالنية تقييد كيتـ
 كخاصة القضايا مف العديد العامة. ففي االخالؽ اك العاـ النظاـ عمى بالمحافظة تتعمؽ بابالس

 العامة االخالؽ عمى المحافظة لدكاعي المكاف مغادرة الجميكر مف القاضي يطمب المرأةب المتعمقة
 لمخطر. احدىـ تعريض مف خكفا اك ،مشادات اك مشاكؿ اية لحدكث كمنعا

 الجزائية االجراءات قانكف ( مف237المادة ) العالنية، فقد نصت قييدت أما بالنسبة لحاالت
 لمدكاع كذلؾ سرا باجراءىا تقكـ أف المحكمة تقررـ مال عمني بشكؿ المحاكمة تجرم أف عمىالفمسطيني 

 التالية:

 العاـ:  النظاـ عمى أكال: المحافظة

 اك التجسس جرائـ مثؿ ،البالد تمس يةأمن لدكاع كذلؾ سرا المحاكمة تجرم أف بييئتيا المحكمة فتقرر
 كاسراره. الكطني االمف تمس جرائـ أم

 العامة:  االخالؽى عم ثانيا: المحافظة
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 سكدت التي القيـ كمجمكعة المجتمع حياة تنظـ التي كالمبادئ بالقكاعد العامة االخالؽ قكاعد تتمثؿ
 كالمعتقدات العادات مف كتنبع ،امتيـكر  كتحفظ الناس بيف التعامؿ تنظـ كالتي االجتماعية عالقاتيـ

 الناس.  عميو كتكاضع ،العرؼبو  جرل ما ك،الجميكر لدل تأصمت التي

 بالعرض تتعمؽ الدعكل كانت ثالثا: اذا

 كاستقرار امف تمس أف الممكف مف سمبية كاثار نتائج مف ليا كلما ،بالعرض تمس التي القضايا ففي
 عمى بناء اك نفسيا تمقاء مف سريا المحاكمة اجراء تتقرر أف لممحكمة فيمكف ،الناس كسمعة المجتمع

 الخصكـ. طمب

 المرأة حمايةل كذلؾ سرية بالعرض تتعمؽ التي الدعاكم كافة تككف فأ الضركرم لمف بأنو كنرل
 جمسات في عنو الحديث تـ كما حصؿ بما عممكا حاؿ في ليـ المجتمع نظرة مف كاطفاليا كعائمتيا

 أف الممكف مف كأنيا كما ،المجتمع قبؿ مف أبنائيا كسمعة سمعتيا لتشكيو عرضة المحاكمة. فستككف
 المجتمع. ظمـ يرحميا كال بعد فيما برائتيا تعمف

 باالحداث المتعمقة رابعا: الدعاكم

 السف بالغ غير كككنو تشيير اك لمضايقات يتعرض فأ الممكف مف الحدث فأ كحيث
 سرية. لمحدث المحاكمة ساتجم تككفف أب أكج فالقانكف القانكني

 كالنطؽ المحاكمة اجراءات بجميع يتمثؿ العالنية نطاؽ العالنية، فإف أما بالنسبة لنطاؽ
 تقـك كعندما ،الشيكد ككذلؾ الخصكـ عمى بالمناداة المحاكمة، حيث تبدأ ( اجراءات1ايضا: ) بالحكـ

 طمبات كعند ،عميو التيمة تالكة كعند ،اليو المنسكبة التيـ عف اماميا الماثؿ المتيـ بسؤاؿ المحكمة
 ليست فيي ،القضاة بيف المداكلة بخصكص البينات.أما سماع كفي ،الخصكـ دفاع كفي ،العاـ االدعاء

( 2المداكلة. أما بشأف ) اثناء تناكلو تـ ما بسرية القضاة كيمتـز سرية تبقى أف فيجب ،العمنية مف
 قد المحاكمة اجراءات كانت كاف حتى ذلؾ ،عمنية جمسة يف يتـ أف يجب بالحكـ فالنطؽ بالحكـ النطؽ
 كلك عمنية جمسة في الحكـ عميو :" يصدر النص تـ ما كىذا ،عمنان  يصدر أف يجب فالحكـ ،سرا تمت
 1سرية".  جمسة في نظرت الدعكل كانت
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 تبنىبط بمبدأ آخر كىك شفكية إجراءات المحاكمة. بمعنى آخر، تإف مبدأ عمنية الجمسات مير 
 عف كتسمع بالجمسة لمحكمةا تجريو كالذم المتيـ بمكاجية الشفكم التحقيؽ عمى بناء الجزائية االحكاـ
 كشيكد اماميا تعرض لـ أدلة قناعتياعمى المحكمة تبني أف يجكز ال انو كحيث ،الشيكد طريقو

 أف: المحكمة عمى فيجب .اماميا مناقشتيـ تجرل لـ كخبراء كخصكـ

 في الشيكد مناقشة مف الخصكـ كتمكيف ،بالكقائع كمناقشتيـ لشيكدا شيادة الى االستماع -
 الجمسات.

 ككقائع. معمكمات فم ـبتقاريرى كرد فيما الخبراء مناقشة -
 قبميـ. مف نظمت التي بالمحاضر يتعمؽ فيما القضائية الضابطة رجاؿ الى االستماع -
 لممحكمة يجكز فال ،بالجمسات لمنقاش كطرحيا الدعكل ممؼ في الكاردة كالكقائع االدلة مناقشة -

 الجمسات. في مناقشتو يتـ لـ دليؿ أم الى حكميا في تستند أف

 بالمعمكمات قناعتو عمى بناء حكمو القاضي اجراءات( فيؤسس 273المادة ) في جاء فكما
 كالمرافعات كالطمبات الدفكع بخصكص اجراءات مف الجمسات في يجرم ما كعمى يناقشيا التي كالكقائع

 االجراءات. شفكية مبدأ اىمية عمى يؤكد كمو كىذا ياداتكالش

 بياالمحكمة تقكـ التي الجكىرية أما فيما يتعمؽ بتدكيف إجراءات المحاكمة، فيك مف االجراءات
 يحصؿ ما جميع لتكثيؽ كذلؾ ،الجمسات اثناء الحاصمة االجراءات جميع تدكيف فيتـ ،الجمسات اثناء
 دراسة عند بيا االستعانة الثانية الدرجة لمحكمة فيمكف ،لمناقشاتكا الشيكد كشيادات مرافعات مف

 المحاكمة اثناء تمت التي الكقائع جميع بتدكيف القياـ المحكمة كاتب عمى المشرع أكجب القضية . كقد
 الحاكمة.  الييئة مع عميو بالتكقيع يقكـ محضر في

 ال بداخميا كتب بما الطعف يمكف كال االثباتفي  سندرس الجمسات اجراءات تدكيف كيعتبر
 بينات مف قدمكه ما فأ مف التحقؽ الخصكـ معيا يستطيع عمنية بصكرة تدكينو يتـ فالمحضر بالتزكير.

 المحاكمة كانت ،االطالؽ عمى الجمسة محضر يدكف لـ اذا ال. أما اـ لممحضر اضافتيا تـ قد كدفكع
 كلـ الجكىرية االجراءات بعض مف المحضر الخ اذا المحاكمة كتبطؿ ،التدكيف مبدأ لمخالفتيا باطمة

 ناقصوالبيانات ال أف تقرر أف ليا التي الطعف لمحكمة ذلؾ تقدير كيعكد ،نقصيا عف الحكـ يعكضو
 جكىرم.  يرغ اك جكىرم
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 المطمب الثاني: الضمانات الخاصة لممراة المتيم في اإلجراءات الجزائية

 راة المتيمة في اإلجراءات الجزائية الفرع األول: ضمانات التفتيش الممنوحة لمم

فيك ييدؼ الى جمع االدلة كالكشؼ عف  ،يعد التفتيش اجراء مف إجراءات التحقيؽ     
كبالتالي نسبة الفعؿ المرتكب الى المتيـ.  كحيث اف التفتيش يعد  ،الجريمة كمالبساتيا كجميع ظركفيا

شرع قد كضع ضكابط الستعمالو لضماف حماية فإف الم ،مف االجراءات الماسة بحقكؽ االنساف كحرياتو
الحقكؽ كالحريات التي كفميا القانكف االساسي كالمكاثيؽ كاالتفاقيات الدكلية  لالفراد. كيتمحكر عنصر 
التفتيش حكؿ البحث عف االدلة التي تتعمؽ بكقكع الجريمة كيشتمؿ عمى تفتيش الشخص نفسو كتفتيش 

البحث  عف االدلة كاالشياء المتعمقة بكقكع الجريمة في نو: "مسكنو الذم يعيش فيو.  كيعرؼ عمى ا
مسكف المشتكى عميو المتيـ اك البحث عنيا في مالبسو اك االشياء التي يرتدييا اك االدكات التي 

 1يستعمميا"

كالتفتيش لو صكر عديدة، فقد يككف كقائيا، اك إداريا أك قضائيا. فبينما ييدؼ التفتيش 
مف خالؿ تجريد الشخص الخاضع لمتفتيش مف أية التفتيش الشخص القائـ عمى الى حماية الكقائي 

أسمحة أك أدكات ضارة أك قاتمة قد تككف بحكزتو، فإف التفتيش اإلدارم ييدؼ الى تنفيذ أكامر كنكاىي 
بيا السمطات االدارية في  كىذا االجراء يعتبر مف االجراءات التحفظية التي تقكـالسمطة التنفيذية. 

لمتفتيش الكاقع كيستمد ىذا التفتيش صحتو اما مف اجازة القانكف اك مف قبكؿ الشخص نفسو  كلة.الد
حيث تقكـ ادارة  ،التفتيش الذم يقع عمى االشخاص الذيف يؤذف ليـ بزيارة السجناء عميو، كمف صكره

ائر الجمركية السجف بتفتيش ىؤالء االشخاص. كايضا التفتيش الذم تقكـ بو السمطات الجمركية في الدك 
 لممغادريف كالقادميف الى الدكلة كايضا تفتيش امتعتيـ. 

اعضاء الضابطة القضائية كالمحقؽ كقاضي التحقيؽ كيجريو أما التفتيش القضائي فيتكاله 
عمى شخص اك مكاف المتيـ المقبكض عميو بحثا عف دليؿ يثبت ارتكابو لمجريمة التي قبض عميو 

تيش بمذكرة مف قبؿ النيابة العامة أك في حضكرىا كذلؾ ألف النيابة العامة كيككف التفمتيما بارتكابيا.
كيتـ بناء عمى اتياـ تـ تكجييو الى شخص ما بارتكاب جناية اك  ،ىي الجية المختصة بالتحقيؽ 

جنحة اك باالشتراؾ في ارتكابيا كبالتالي فإنو ال يجكز تفتيش المنازؿ بسبب ارتكاب مخالفة.  كالسؤاؿ 
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يطرح ىنا : انو في حاؿ بني االتياـ عمى أساس اف الفعؿ جنحة كتـ القياـ بإجراءات التفتيش الذم 
كمف ثـ تبيف اف الفعؿ يشكؿ مخالفة ىؿ يؤثر ذلؾ في اجراءات التفتيش  كيبطميا؟ كترل ىذه الدراسة 

بسبب ما أف االجراء ال يككف باطؿ في ىذا الشأف حيث اف التفتيش ىك مف اجراءات التحقيؽ كيككف 
 1يجرم التحقيؽ بشأنو كليس ىك استنتاج عف التحقيؽ كبالتالي فإنو ال يبطمو.

لقد خصص المشرع الفمسطيني لممرأة في اجراءات التفتيش بشيء مما يحقؽ ليا العدؿ 
في جميع المجتمعات ليست العربية فقط يتـ التعامؿ معيا بشيء مف  المرأةف ،كاالنصاؼ

كضعية تختمؼ عف الرجؿ. كحيث اف التفتيش يجرم بالممس اك بأدكات لما ليا مكانو ك ،الخصكصية
كالذم معو يتـ خدش الحياء كالتعدم عمى المكانة كالخصكصية المفركضة لممرأة  ،معينة تالمس الجسد

فاالنثى ال ،اذا تـ مف قبؿ رجؿ عمى جسد امرأة. فخصص المشرع لتمؾ الحالة نصان يتناسب معيا
يمة امرأة. تـ انتداب انثى لمقياـ باجراءات التفتيش الالزمة اذا كانت المتبؿ ي ،تفتش مف قبؿ رجؿ

خدش الحياء العاـ ف يبرر قيامو بتفتيش انثى عمى انيا متيمة كىي مف قاـ بكعميو فال يجكز لرجؿ أ
مى بؿ ع ،كال يستفيد المخالؼ ليذا الشرط مف اسباب التبرير اك االباحة التي قررىا القانكفبما ارتكبتو. 

 . لمنصكص عمييا في قانكف العقكباتفيك يعد مرتكب لجناية ىتؾ العرض ا ،العكس مف ذلؾ

( مف قانكف االجراءات الجزائية :" اذا 47نصت المادة )في التشريع الجزائي الفمسطيني، فقد 
فال يجكز تفتيشيا اال بكاسطة انثى ينتدبيا لذلؾ القائـ  ،كاف الشخص المراد تفتيشو انثى

يش".كيتضح مف النص اعاله اف المشرع اشترط في حالة تفتيش االنثى سكاء اكانت ىي المتيمة بالتفت
اف يككف ىذا التفتيش عف طريؽ انثى يتـ انتدابيا لذلؾ عف طريؽ الشخص القائـ بالتفتيش  ،اـ غيرىا

في ذلؾ  اك احد افراد الضابطة القضائية. كالعمة ،كالذم مف الممكف إف يككف المدعي العاـ المحقؽ
 . المرأةترجع الى الحفاظ عمى االداب العامة كلصيانة االخالؽ كصيانةن لعرض 

في ىذا الشأف ال يعني النص انو يجب اف يككف تفتيش  أم جزء مف االنثى دائما بمعرفة ك 
 المرأةكالتفتيش في شعر  ،فيكجد اجزاء مف جسـ االنثى يمكف اف يتـ تفتيشيا بدكف كجكد انثى  ،انثى
عف خاتـ مسركؽ فيك أمر ممكف لممدعي العاـ اك لعضك الضابطة القضائية كما كراحة يد  بحثا

المشتكى عمييا اف دعت الحاجة الى تفتيشيا خكفا مف اف تككف قد اخفت شيئا ما داخميا فيجرم 
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التفتيش بدكف كجكد انثى  منتدبة لذلؾ. كالسبب في ذلؾ اف ىذه االعضاء ال تعتبر عكرات كال يعتبر 
 1لمساس بيا مخال باالداب العامة اك انتياكا ليا.ا

فمفيكـ العكرة مف الممكف إف يككف مختمفا مف  ،اما اذا اردنا تحديد ماىية العكرة تحديدا دقيقا
كبالتالي فإف تحديد مفيكمو كعمى ماذا ينطبؽ يعكد الى العادات كالتقاليد كاالعراؼ  ،منطقة الى اخرل

حالة ما اذا كاف التفتيش يمس بجزء مف اجزاء  ،بيف حالتيفالتمييز  كىنا كجب الخاصة بكؿ منطقة.
كحالة اذا ما كاف ىذا الجزء ال يشكؿ عكرة. كسنكضح ذلؾ مع تكضيح  ،كيعتبر عكرة المرأةجسد 

 المعيار الذم يجب إف نستند عميو في التفريؽ.

حكـ المطعكف فيو قد اذا كاف الالحالة االكلى: قضت فييا محكمة النقض المصرية فقالت: "  -
اجاز تفتيش صدر المتيمة كسكغو بمقكلة اف التقاط العمبة المحتكية عمى  المخدر مف صدر 

, كقضى بادانتيا اعتمادا عمى الدليؿ المستمد المتيمة ال يعتبر تفتيشا يمس مكاطف العفة منيا
 2مف ىذا التفتيش الباطؿ كحده فإنو يككف مخطئا في تطبيؽ القانكف كتأكيمو"

الذم يعد عكرة  المرأةالحالة الثانية:  كىي التي ال يككف التفتيش فييا يمس بجزء مف جسد  -
كىي الحالة التي يجكز فييا لممفتش الذكر إف يتفش انثى طالما انو ال يمس بعكرة مف عكراتيا. 

عمى   فيد المتيمة مثال ال تعد مف عكراتيا. "فإف امسؾ يد المتيمة كا كاخذ حقيبة يدىا كعثكره
 المخدر فييا" 

( مف قانكف االجراءات الجزائية عمى:" 47قد كفؽ المشرع الفمسطيني عندما نص في المادة )
 المتيمة المرأةعمى  التفتيش قكاعد  ك بذلؾ لـ يخصصفي ،اذا كاف الشخص المراد تفتيشو انثى..." 

 فقط, بؿ يطبؽ النص عمى ام امرأة يقع عمييا التفتيش.

اب طبيب لتفتيش االنثى فإنو مف غير الجائز كذلؾ ألف الطبيب ىك أما بخصكص انتد
بمثابة خبير يتـ االستعانة بو فقط في حاؿ الحاجة اليو في معاينة اك في اعداد تقرير خبرة.  كفي ىذا 
فقد قضت محكمة النقض المصرية في حكـ أخر  ليا :" اذا كاف القانكف يجيز لالطباء الكشؼ عمى 

كف ذلؾ بغرض العالج كمف ثـ فال يجكز انتدابيـ لتفتيش االناث بحجة انو يباح ليـ االناث فإنما يك
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كقد 1"., حيث اف ندب طبيب لتفتيش انثى انما ىك قاصر عمى حاالت التدخؿ الطبيالكشؼ عمييف
عمى : "يترتب البطالف عمى عدـ مراعاة  الفمسطيني ( مف قانكف االجراءات الجزائية52نصت المادة )

مف احكاـ ىذا الفصؿ"  كتطبيقا لذلؾ فإنو يترتب عمى بطالف التفتيش بطالف جميع أم حكـ 
االجراءات كاالثار التي لحقت بو كبنيت عميو ايضا.كمايقتضيو بطالف التفتيش ىك استبعاد االدلة 

عناصر االثبات االخرل مستقمة كلكف بطالف التفتيش ال يحكؿ دكف  االخذ بجميع  ،المستمدة منو
 أف يتـ االخذ بشيادة الشيكد اك االعتراؼ اك أم دليؿ اخر لـ يبنى عمى اجراء التفتيش.ك  عنو،

كقد يثكر التساؤؿ حكؿ مشركعية إجراء تفتيش منزؿ تقطنو أنثى بدكف مذكرة قانكنية كلكف 
، فيؿ تعتبر دليال المرأةبمكافقتيا عمى ذلؾ، فإف ترتب عمى ىذا اإلجراء أف ضبطت أدلة تديف 

 بنى عميو الحكـ الجزائي؟صحيحا يي 

بيذا الشاف ينطبؽ كذلؾ عمى الرجؿ. فإف  المرأةاإلشارة ىنا الى أنو ما ينطبؽ عمى كتجدر 
فإف اإلجراء ،ارضاء صحيح حرمة مسكنورضي بالتعرض لكاف صاحب الشأف )إمراة أك رجؿ( قد 

ككف الرضاء صحيحا ال ( أف ي1المتبع يككف صحيحا كمثمرا لكافة نتائجو كلكف بشرط تحقؽ ما يمي: )
( كأف يتـ ذلؾ بعد اإللماـ بظركؼ 3( كأف يككف حاصال قبؿ المساس بذات الحرمة، )2لبس فيو، )

( كاف يجرم اإللتزاـ بالشركط الشكمية مف حيث المكافقة الخطية كدليؿ 4التفتيش كالغرض منو، )
ر أنو خكؼ كرىبة مف رجاؿ لمرضاء كبناء عميو فإف مجرد السككت ال ييعتد بو ألنو يمكف أف ييفس

 السمطة العامة القائميف عمى التفتيش القضائي. 

 الفرع الثاني: الضمانات الممنوحة لممراة بشان القبض والتوقيف 

بعضيا اك  بأنو :"ايداع المتيـ في السجف فترة التحقيؽ كميا اك ؼيالتكقعرؼ احد الفقياء 
فمـ يرد أم تعريؼ لمتكقيؼ حالو  الفمسطيني ت الجزائيةأما في قانكف االجراءا2الى اف تنتيي محاكمتو".

 يعات العربية مثؿ القانكف المصرم.كما حاؿ اغمب التشر 

ألنو يتـ  ،كيمثؿ التكقيؼ أخطر االجراءات القانكنية لمتحقيؽ عمى الحرية الشخصية لممتيـ
ية االفراد بمكجب التكقيؼ حبس حرية المتيـ كتقيدىا. كحيث اف االصؿ ىك عدـ جكاز سمب حر 
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فالعقكبة تككف بعد صدكر  ،ليس عقكبة التكقيؼفيك يعد استثناء عمى االصؿ. كحيث اف  ،بالحبس
فيتـ تكقيؼ الشخص المتيـ  ،الحكـ. فيك مف اجراءات التحقيؽ االبتدائي كييدؼ الى الكصكؿ لمحقيقة

مصمحة مجتمعية عامة حتى ال يخفي اثار جريمتو المتيـ بيا اك ال يفر مف العقاب . كما كاف ىناؾ 
ييدؼ اجراء التكقيؼ الييا اال كىي المحافظة عمى االمف كالنظاـ في المنطقة فيمنع المتيـ مف 
االستمرار بارتكاب الجرائـ كما كيحميو مف محاكالت ذكم المجني عميو مف االنتقاـ منو كيمثؿ ارضاء 

 لمشاعر المجتمع كذكم المجني عميو.

ي فقرتيا االكلى مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كقد نصت المادة  التاسعة ف
كالسياسية  عمى : " لكؿ انساف الحؽ في الحرية كاالماف عمى شخصو.... كال يجكز تحكما القبض 

 عمى أم انساف اك اعتقالو".

سندا لنص  فبراءة االنساف مف االثـ ىي االصؿ ،كككف االصؿ في االمكر ىك االباحة 
كادعاء النيابة العامة  ،كبالتالي ال يكمؼ باثباتيا القانكف االساسي الفمسطيني المعدؿ  ( مف14المادة )

فالمتيـ الذم كجيت اليو النيابة العامة تيمة  ،بعكس ذلؾ يحمميا عبء االثبات اتجاه ما ادعت بو
لتي ادعت محددة بذاتيا غير مكمؼ بأف يقكـ باثبات براءتو مف ىذه التيمة. بؿ عمى النيابة العامة ا

 خالؼ االصؿ اف تقكـ باثبات ارتكاب المتيـ لمفعؿ.  

كقد  ،كحيث اف التكقيؼ يعد مف االجراءات الماسة بحرية الشخص كحقو في اف يككف حرا
كلككف التكقيؼ  ،كجد مبدأ قرينة البراءة ليثبت بأف الشخص المتيـ ىك برمء الى حيف اثبات ادانتو

دانة المتيـ.  فإف ىناؾ تعارض  بيف مصمحتيف االكلى ىي مصمحة اجراء يتـ قبيؿ القرار القطعي با
كاالخرل ىي مصمحة المجتمع كحمايتو مف المتيـ كمنع حصكؿ  ،الفرد كحماية حقو في اف يككف حرا

 نزاع بيف اىؿ الضحية كالمتيـ في حاؿ بقاءه حران.  

مسألة الحرية الفردية  كيؤخذ عمى ىذا المبدأ اغفالو بأف قرينة البراءة تحكـ في ذات الكقت
كلكف يجب حمايتو ما داـ لـ  ،فال يجب اعفاء المتيـ مف عبء اثبات براءتو فحسب ،كاالثبات الجزائي

 يثبت ارتكابو لجريمة معاقبا عمييا بعقكبة سالبة لمحرية.

 ،يعتبر التكقيؼ اجراء احتياطي تقكـ بو السمطات المختصة لتتمكف مف استكماؿ التحقيؽك 
مف االجراءات الخطيرة كذلؾ لمساسو المباشر بقرينة البراءة. فيك يحـر المتيـ مف حريتو التي لكنو يعد 
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كفميا لو القانكف االساسي كالمكاثيؽ الدكلية كيقيده في اماكف احتجاز . لكف بسبب ككف التكقيؼ اجراء 
( لقانكف 107كفقا لنص المادة ) احتياطي ال يتـ اال بناء عمى صدكر مذكرة مف الجية المختصة

فيتـ  ،.فيك مف اجراءات التحقيؽ االبتدائي كييدؼ الى الكصكؿ لمحقيقةاالجراءات الجزائية الفمسطيني 
تكقيؼ الشخص المتيـ حتى ال يخفي اثار جريمتو المتيـ بيا اك ال يفر مف العقاب . كما كاف ىناؾ 

مى االمف كالنظاـ في المنطقة مصمحة مجتمعية عامة ييدؼ اجراء التكقيؼ الييا اال كىي المحافظة ع
فيمنع المتيـ مف االستمرار بارتكاب الجرائـ كما كيحميو مف محاكالت ذكم المجني عميو مف االنتقاـ 

 لمشاعر المجتمع كذكم المجني عميو. منو كيمثؿ ارضاء 

 يةكفقا لقانكف االجراءات الجزائ قد حدد المشرعأما فيما يتعمؽ بالتشريع الجزائي الفمسطيني، ف
 :التاليشركطا لمتكقيؼ تتمثؿ ب

مف ارتكب جناية  كفر اك  -ف يككف الفعؿ المرتكب عمى قدر مف الجسامة كقد حددىا بما يمي: أأ (1
ارتكب جنحة كليس لو محؿ اقامة معركؼ اك ثابت  -2حاكؿ الفرار مف المكاف المكقكؼ فيو. 

 في فمسطيف.
ند اصدار قرار التكقيؼ إف تتكافر لديو االدلة فيجب عمى ككيؿ النيابة ع ،سالمة اجراءات التكقيؼ (2

 الكافية حكؿ ارتكاب المتيـ لمفعؿ المداف.
اشتراط المشرع بأف يككف االستجكاب سابقا المر التكقيؼ. كبذلؾ يعد امر التكقيؼ دكف  (3

 االستجكاب باطال بمكجب القانكف.
كلكي ال يتـ اصداره بغير تسبيب امر التكقيؼ: حيث إف امر التكقيؼ شرع الغراض محددة قانكنا  (4

الحاالت المحددة. فقد اشترط المشرع عمى مصدر القرار تسبيبو حفاظا عمى حقكؽ المتيـ 
 كحريتو.

مدة التكقيؼ: حدد قانكف االجراءات الجزائية مدة التكقيؼ بثماف كاربعيف ساعة مع امكانية التمديد  (5
 بأف ال تزيد عف ستة اشير. مف قبؿ المحكمة. كما كحدد لممحكمة المدة القصكل لمتكقيؼ

كقد تـ تنظيـ التكقيؼ في فصؿ خاص ضمف باب التحقيؽ كقد حدد فيو المشرع مدة 
فقد قاـ ىذا القانكف بالحد مف صالحيات النيابة العامة كالشرطة  ،التكقيؼ كالجيات المختصة بإصداره

جزائية األردني كىك القانكف كاألجيزة األمنية األخرل كالتي كاف يمنحيا قانكف األصكؿ المحاكمات ال
الذم كاف مطبقا قبؿ إصدار قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني. كحيث أف المكقكؼ ىك شخص لـ 
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لكنو متيـ بارتكابو فعؿ مخالؼ لمقانكف فإف الغاية مف تكقيفو تراعي مبررات عدة  ،تثبت ادانتو بعد
 كىي:

فيك يعمؿ عمى تيدئة الرأم  ،ة كاالمافيعطي التكقيؼ لممجتمع حالة مف الشعكر بالطمأنين -
كيعطييـ شعكر بالراحة  ،كيطمئنيـ بأف المتيـ لف يفمت مف العقاب ،العاـ كيرضي المجتمع

 ايضا كعدـ الخكؼ عمى انفسيـ كامكاليـ في حالة كاف المتيـ حرا طميؽ.
 بيا كازالتياكمنع تغييرىا اك تعديميا اك العبث  ،تكقيؼ المتيـ يساعد في الحفاظ عمى االدلة -
 يساىـ اجراء التكقيؼ بمنع المجـر مف االفالت مف العقاب كاليركب.  -
كما كيحميو  ،مف االنتقاـ منو اك تيديده ،يحمي التكقيؼ المتيـ مف المجني عميو اك عائمتو -

 نفسو مف ارتكاب جرائـ اخرل.

يداف بعد كلـ  فيي  ليست كافية لحبس حرية انساف لـ ،اال إنو كرغـ المبررات سالفة الذكر
يثبت انو ىك بالفعؿ الذم ارتكب السمكؾ المخالؼ لمقانكف. فما العبرة بالخكؼ مف ىركب المتيـ طالما 

 .أف المحكمة تستطيع اصدار الحكـ حتى في غيابو

كلـ يمنحيا  ،في حالة التكقيؼ المرأةلـ يتطرؽ قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني لكضع ك 
( منو عمى فصؿ النزالء 24قانكف مراكز االصالح كالتأىيؿ نص في المادة )خصكصية تذكر. اال إف 

بناء عمى الجنس اكال كثانيا بناء عمى اعتبارات اخرل تتعمؽ بالجرائـ المرتكبة.كفي  ،بعضيـ عف بعض
تقرير لمييئة المستقمة لحقكؽ االنساف تـ التأكيد عمى فقداف المراكز لكجكد اقساـ خاصة بالنساء 

 مما يتسبب في مشاكؿ كثيرة قانكنية كاجتماعية.  ،ء مركزم اصالح كتأىيؿ جنيف كنابمسباستثنا

يعرؼ القبض انو : " حرماف المتيـ مف الحرية اما فيما يتعمؽ بإجراء القبض عمى المتيـ، ف
بغرض اقتياده اماـ السمطة المختصة  ،كلك لفترة بسيطة بسند مف سمطة حددىا القانكف ،في التجكاؿ

 بحبسو احتياطيا اك باخالء سبيمو".  لتأمر

( مف قانكف اإلجراءات الجزائية عمى عدـ جكاز القبض عمى 29كقد أكد المشرع في المادة )
كما كاف تـ القبض  ،أم شخص أك حبسو ما لـ يكف ىناؾ أمر بالقبض  مف جية ذات اختصاص

ة تحفظ كرامتو كتصكنيا. كما عمى احدىـ فيجب عمى مأمكر الضبط القضائي أف يعاممو معاممة إنساني
كال يجكز أف يتـ االعتداء عمى المتيـ بالضرب أك باالىانات أك أم اعتداء جسديا كاف أـ معنكيا. 
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كطكاؿ ىذه المدة يجب معاممتو عمى أنو برمء طبقا  ،فالمقبكض عميو لـ يصدر حكـ عميو يدينو بعد
 لقرينة البراءة. 

مف ذات القانكف الحاالت التي يمكف لمأمكر الضابطة ( 30كما كقد بيف المشرع في المادة )
القضائية فييا القبض عمى المتيـ  بدكف مذكرة.  كىنا يككف قد أعطى لمضابطة القضائية سمطات 

 إضافية فأجاز ليـ القبض عمى أم شخص تكجد دالئؿ عمى اتيامو في ثالث حاالت : 

لمأمكر الضبط القضائي اف يقبض عمى المتيـ كقد حدد المشرع الجرائـ التي يجكز  ،حالة التمبس -1
 حاؿ ارتكابيا  كىي:

 أ. الجنايات جميعيا.

 ب الجنح التي تككف عقكبتيا الحبس مدة تزيد عمى ستة أشير. 

كبذلؾ استثنى المشرع القبض عمى المتيـ في حالة التمبس بارتكاب جنحو تككف عقكبتيا اقؿ مف ستة 
 كما كالمخالفات جميعيا. ،أشير

أ. في  حالة معارضة الشخص مأمكر الضبط القضائي كىك يقكـ بأعمالو المنكطة بو  كعطمو  -2
 أك إمكانية حدكثيا.  ،عنيا أك أخره في انجازىا مما تسبب في حدكث أضرار

كحاكؿ الفرار أك فر مف مكاف التكقيؼ فينا يجكز لمأمكر  ،ب. في حالة المكقكؼ بمذكرة مف السابؽ
يقبض عميو عمى الفكر دكف الحاجة إلى مذكرة كذلؾ حتى يمسؾ بو كيعيده إلى  الضابطة القضائية أف

 مكاف التكقيؼ الستكماؿ اإلجراءات القانكنية حسب األصكؿ.

 أما الحالة األخيرة فيي: -3

كعند طمب مأمكر  ،أ. ارتكاب شخص لجريمة أك اتيامو أماـ مأمكر الضبط القضائي بارتكابو لجريمة
 المتيـ إعطاءه بياناتو الشخصية  رفض المتيـ.  الضبط القضائية مف

أك اتيـ بارتكابو كلـ يكف لو عنكاف إقامة ثابت في  ،ب. في حالة الشخص الذم ارتكب  جرما
 فمسطيف.
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كفي حالة لـ يكف المتيـ حاضرا في األحكاؿ السابقة يجكز لمأمكر الضبط القضائي 
حضاره عمى اف ان استصدار أمر  ذا  كاف ىناؾ دالئؿ  بالقبض عمى المتيـ كا  يدكف ذلؾ في المحضر. كا 

كافية تفيد باتياـ شخص بارتكاب جريمة تزيد عقكبتيا  بالحبس عف ستة أشير يجكز لمأمكر الضبط 
 القضائي اف يقكـ بالطمب مف النيابة العامة اف تصدر أمر بالقبض عمى ذلؾ الشخص . 

الجزائية عمى عدـ جكاز القبض مف قانكف االجراءات  33إال أف المشرع أكد في المادة 
إال إذا  صرح  ،عمى المتيـ في الجرائـ المتمبس بيا  التي يتكقؼ فييا تحريؾ الدعكل عمى شككل

بالشككل مف يممؾ الحؽ بتقديميا. كما كأجاز لمف يككف حاضرا مف أعضاء السمطة العامة المختصيف 
 تقديـ الشككل.

ي عند القبض عمى المتيـ اف يستمع فكرا كقد اكجب المشرع عمى مأمكر الضبط القضائ 
فإذا  لـ يجد ىناؾ أم داعن البقاءه  يقكـ باطالؽ  ،كبدكف تأجيؿ الى اقكاؿ المتيـ  المقبكض عميو 

سراحو. اما في حالة كاف ىناؾ مبرر البقاءه فال يجكز ابقاءه اكثر مف فترة قاـ بتحديدىا المشرع باربع 
يابة المختصة عمى الفكر. كفي حالة قاـ المقبكض عميو بمقاكمة كعشركف ساعة كبعدىا يرسؿ الى الن

رجاؿ الضابطة القضائية اك حاكؿ الفرار اعطى المشرع ليـ الحؽ باستعماؿ الكسائؿ المعقكلة 
الضركرية لمقبض عميو. كاجاز ليـ اف مصادرة االسمحة كاالدكات التي بحكزة الجاني كتسميميا لجية 

كف باحضار المتيـ المقبكض عميو الييا.  كما ككسع القانكف ايضا االختصاص التي يقضي القان
الدائرة بمنح االجازة لكؿ شخص بمساعدة مأمكر الضبط القضائي  بصكرة معقكلة لمقبض عمى 
الشخص  المطمكب القبض عميو اك حتى يمنعكا ىركبو مف المكاف.  كأخيرا اعطى القانكف لمأمكر 

يجكز فييا القبض عمى المتيـ  اف يفتشو كيقـك بتحرير قائمة الضبط القضائي في الحاالت التي 
بجميع المضبكطات التي كجدىا مع المقبكض عميو كيكقع عمى ىذه القائمة كيضعيا في المكاف 
المخصص ليا. كتعطي صكرة مف قائمة المضبكطات الى الشخص المطمكب القبض عميو اذا طمب 

 ذلؾ. 

ؽ نيائيا إلى كضعية خاصة لممرأة المتيـ أك إلى النص لـ يتطر  ،اال  أف المشرع الفمسطيني
في حاؿ ككنيا متيمة بارتكاب جريمة كجارم العمؿ عمى جمع المعمكمات  المرأةعمى مادة مختصة ب

 ،كاالستدالالت لمتكصؿ إلى الحقيقة. فمـ يفرض ليا المشرع أية ضمانات تختص بيا في ىذه المرحمة
ت التي يقكـ بيا أعضاء الضابطة القضائية في ىذه المرحمة تعد أك حماية جنائية ككف أف اإلجراءا
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دقيقة كتحتاج إلى كقت طكيؿ كما كانو مف الممكف في ىذه المرحمة أف تتعرض حريتيا لممساس 
تتكاجد في حاالت  ،كالتقييد. فعمى جيات االختصاص أف تعمؿ عمى تككيف شرطة خاصة بالنساء

فتككف ىذه  ،الضابطة القضائية بالنسبة لمجرائـ التي يرتكبكنيا تخكليـ  صفة ،القبض عمى انثى متيمة
الشرطة مختصة في التعامؿ مع النساء المتيمات بارتكاب الجرائـ كمدربة جيدا عمى مختمؼ الحاالت 

 التي ستتعامؿ معيا.

 الفرع الثالث: الضمانات الممنوحة لممراة المتيم في مواجية إجراء اإلستجواب

 كمكاجيتو اليو المنسكبة االفعاؿ بشأف تفصيمية بصكرة المتيـ "مناقشةاالستجكاب:  يعرؼ
 . 1عمييا" باالجابة كمطالبتو ،التيمة عف كالشبيات كاالسئمة باالستفسارات

 فيقـك ،ككشفيا الحقيقة الى لمكصكؿة االدل عف كالتنقيب البحث الى االستجكاب ييدؼ
 بكافة بمكاجيتو كيقكـ كما ،عنيا يجيبف أ منو كيطمب المتيـ الشخص الى التيمة بتكجيو المحقؽ
أف  فإما عنيا االجابة منو كيطمب ،تفصيمي بشكؿ فيياكمناقشتو  ضده المكجكدة كالشبيات االدلة

 2صحيحة.  بأنيا عترؼي اف اك نكرىاي

 السؤاؿ ألف ،الجريمة حكؿ اقكالو سماع حتى اك المتيـ سؤاؿ مجرد عف االستجكاب كيختمؼ
 القضائية الضابطة بيا تختص التي االستداللية االعماؿ فيكمف ،التحقيؽ سمطات ماؿاع مف يعد ال
 لنيابةا اتجريي التي الدقيقة كالمناقشة كبعدىا الجريمة كقكع عند الحاصمة بالتفاصيؿ السؤاؿ يخكض كال

 كدقيؽ تفصيمي كيككف غيرىا دكف العامة النيابة عمى القانكف حسب يقتصر االستجكابإف  العامة. اال
 عف يدافعف أ المتيـ فيو يستطيع االستجكاب كاف حصمت. كما التي كالكقائع الظركؼ لكؿ نقاش كفيو

 نفسو. 

 احاط التي الضمانات بذات االستدالالت جمع بمحضر االقكاؿ سماع فمـ يحط المشرع لذلؾ
 رتبيا التي القانكنية ارالثا عميو يرتب لـ أنو التحقيؽ. كما سمطة بو تقكـ تحقيؽ كإجراء االستجكاب بيا

 سمطة بمعرفة المتيـ استجكاب بعد اال بو االمر اليجكز مثال االحتياطي فالحبس ،لالستجكاب بالنسبة
 مف االستجكاب كيعد االستدالالت. كما بمحضر االقكاؿ سماع عمى بناء بو االمر يجكز كال التحقيؽ

                                                           
 2001لسنة  3, قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  94ـ. 1
2
269محمدعليالسالمعيادالحلبي,سليمالزعنون,مرجعسابق,ص
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 بالمتيميف كالمكاجية ،باالدلة كالمجابية ؿالسؤا في التكجد اجراءات يحكم ككنو الخطيرة االجراءات
 المشرع كضع كليذا باالسئمة كتحصره المتيـ عمى تضغط التي االجراءات مف أنو االخريف. فيعتبر

 المتيـ. لحماية الضمانات مف مجمكعة

 السمطات اال بو يقكـإف  اليجكز ،االبتدائي التحقيؽ اعماؿ مف عمؿ ىك ك االستجكاب
المادة  فنص باالستجكاب القياـ القضائية الضابطة مأمكرم الحد يجكز فال ،العاـ االدعاءب المختصة

 العامة: "يتكلى منيابةل االختصاص بمنح صريحا كرد مف قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني (95)
 الذم فالمتيـ فييا". استجكابو يرل التي كالجنح ،جميعيا الجنايات في المتيـ استجكاب النيابة ككيؿ

ىكيتو، إسمو، ك  مف بالتثبت يقكـ أف العامة النيابة ككيؿ عمى يجب مرة أكؿ التحقيؽ الى يحضر
 ضرب اك اكحركؽ جركح اك كدمات مف مايشاىده كؿ كيثبت المتيـ جسـ يعايف ثـف كم مينتو.

 مريأف أ محاميو اك المتيـ طمب عمى كبناء نفسو تمقاء مف النيابة كلككيؿ حدكثيا. كما كسبب بمحضر
لذلؾ.  ضركرة ىناؾف أ رأل حاؿ في المختصة الجيةقبؿ  مف كالنفسية كما الطبية الفحكصات باجراء

 النيابة ككيؿ كعمى ،عمييا االجابة منو كيطمب ،اليو نسبت التي بالتيمة باستجكابو النيابة ككيؿ يقكـ ثـ
 عف البحث الى جكاباالست خالؿ مف المشرع كييدؼ1االستجكاب.  محضر في المتيـ أقكاؿ يثبت أف

 كاتاحة براءتو عف المتيـ دفاع عمميةؿ تسي كاف كما ،المتيـ إلدانة الجريمة ارتكاب تثبت التي االدلة
 براءتو. تثبت التي االدلة كيقدـ مكقفو بالتفصيؿ ليشرح لو الفرصة

 كىك التحقيؽ اجراءات مف إجراء فيك مزدكجة طبيعة ذك اجرائي عمؿ بأنو االستجكاب كيتميز
 لالستجكاب : المزدكجة الطبيعة ىذه عمى كيترتب ،الدفاع اجراءات مف اجراء أخرل ناحية مف

 القانكف ألف االثبات ادلة جمع الى ذلؾ مف المحقؽ ييدؼ ،التحقيؽ اجراءات مف اجراء بكصفو (1
 كيجكز التحقيؽ لمصمحة كفقا مناسبا يراه الذم االجراء اتخاذ كترؾ االدلة عف البحث حؽ منحو

 بحرية اخالؿ دكف لذلؾ ضركرة رأل اذا االستجكاب اعادة كلو لحظة أية في اليو مجكءال
 اليو. المكجية االسئمة عمى االجابة في عميو المشتكى

 كيحمي دفاعو كسائؿ يبدم أف عميو المشتكى يستطيع حيث ،الدفاع اجراءات مف باعتباره (2
 باالتيامات احاطتو اكجب حيث المشرع بيا خصو التي الضمانات مف باعتباره مصمحتو

                                                           
1
 2111لسنة3.قانوناالجراءاتالجزائيةالفلسطينيرقم96مادة
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 لو الفرصة كاتاحة ،الدعكل ممؼ يتضمنيا التي كالقرائف االدلة كؿ عمى كباطالعو اليو المكجية
 براءتو. كاثبات لدحضيا

 االتياـ عناصر جمع كبالتالي المتيـ تديف التي االدلة جمع في االستجكاب أىمية كتظير
ما  االستجكاب طريؽ التيمة. فعف مف استبعاده كبالتالي تيـالم ضد القائمة الشبيات كافة ازالة ضده. كا 

 المتيـ.  الى كنسبتيا الجريمة مالبسات كشؼ النيابة ككيؿ يستطيع

 عمييا المترتبة كالنتائج ،الخطيرة االجراءات مف يك، فاالستجكاب ضماناتأما فيما يتعمؽ ب
 تنبيوأىميا  الضمانات مف بمجمكعة الفمسطيني المشرع أحاطو فقد ،المتيـ اعتراؼ امكانية ناحية مف

 . يجب1الجزائية: " االجراءات قانكف ( مف96المادة ) نصت، حيث بمحاـ االستعانة في بحقو المتيـ
 كمينتو كعنكانو كاسمو ىكيتو مف يتثبتف أ التحقيؽ الى مرة ألكؿ المتيـ حضكر عند النيابة ككيؿ عمى

 كاف ،بمحاـ االستعانة حقو مفأف  كيخطره ،عمييا جابةباال كيطالبو اليو المنسكبة بالتيمة كيستجكبو
 محاكمتو". عند البينة معرض في ضده كدليؿ تقديمو يجكز يقكلو ما كؿ

 بغض الجرائـ انكاع كافة يشمؿ كنطاقيا لممتيـ المشرع اقرىا التي الضمانات اىـ مف كىذه
 مف اك ،الحؽ ىذا مثؿ ليـف أ كفيعمم ال المتيميف مف كثير جنحة. فيناؾ اك جناية ككنيا عف النظر
 ىذا كاف عنيـ لمدفاع بمحاـ باالستعانة الحؽ ليـف أ كيغفمكف تركيزىـ يفقدكف كقع الذم الحدث خطكرة

 االستجكاب. جراءال حاضرا يككفف أ لو يجكز عنيـ المككؿ المحامي

 غير متيـال ككف حالة البداية. كفي محاكـ في محاـ يمثموأف  المتيـ عمى يتكجب أنو كحيث
عنو.  محاميا بانتداب المحكمة رئيس يقكـ عنو لمدفاع محاـ تعييف عمى المادم كضعو بسبب قادر

 اك ،سنكات خمسة عف تقؿ ال لمدة المحاماة مينة مارس يككف أف المنتدب المحامي ىذا في كيشترط
 1سنتيف.  عف تقؿ ال مدة القضاء في اك العامة النيابة في المحاماة اجازة عمى حصكلو قبؿ عمؿ

 يحضر حتى ساعة 24عف  تزيد ال مدة االستجكاب بتأجيؿ الحؽ لممتيـ المشرع منح كما
 ىنا يجكز ساعة 24مركر  بعد المحامي يحضر لـ اك محامي تعييف عف المتيـ عدؿ محاميو. فإذا

 2المتيـ. مع حاال االستجكاب اجراء النيابة لككيؿ

                                                           
1
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 المشرع ذكرىا أربعة حاالت ففي  ،(98لمادة )ا عميو نصت ،الضمانة ليذه كاستثناء كىنا
 كيجكز ،لمحضكر محاميو دعكة قبؿ االستجكاب باجراء يقكـأف  النيابة لككيؿ أجاز الحصر سبيؿ عمى

التمبس،  ىي: الحاالت االستجكاب. كىذه انتياء عند المتيـ اقكاؿ عمى االطالع بعد فيما لممحامي
 األدلة.  الضركرة، اإلستعجاؿ، كالخكؼ مف ضياع

 حريتوف أ فيشعر ،لو كطمأنينة راحةو في المتيـ مككمو جانب الى المحامي كجكد كيككف
 عميو كما بحقكقو عمما المتيـ احاطة في ميـ دكر لو فالمحامي كثابت قائـ الدفاع في حقو كاف مصكنة

 الى معينة ةاسئم تكجيو المحقؽ مف يطمبأف  يستطيع المحامي فإف ذلؾ الى كاجبات." باالضافة مف
 يبدم كاف ،يطرحيا التي االسئمة مف ككضكحا تحديدا اكثر المحقؽ اسئمة تككفأف  اك ،عميو المدعى
 كسندا النيابة ككيؿ عمى كجب االجراءات".  كلذلؾ بشرعية اك الدفاع بحقكؽ مساس كؿ عمى اعتراضو

 اك يحضر حتى العالمو يوبمحام باالتصاؿ الحؽ لممتيـ يعطيف أ القانكف شرعيا التي الضمانة ليذه
  عائمتو افراد احد يخبرأف  اك ،االستجكاب لحضكر المحامي الى دعكة مذكرة بتكجيو المحقؽ يقكـ فأ
 اقرىا التي المادة مف الغاية تتحقؽ كبالتالي عنو لمدفاع محامي الى بحاجة انو ليعممكا صديقو كا

 المتيـ مككمو عف فصمو كاليجكز تجكاباالس اسرار عمى مؤتمف شخص ىك المحامي كاف المشرع. كما
 باجراءات الناس ثقة الى كيؤدم كما ،عميو خارجي تأثير أم مف مأمف جانبو الى كجكده يشكؿ بحيث
 اعماليا. في الطعف كيجنبيا التحقيؽ كاجيزة

 ، حيثإليو المنسكبة بالتيمة عمما المتيـ إحاطة كمف الضمانات اليامة في اإلستجكاب
 المنسكبة بالتيمة المتيـ يهعمـ أف االكلى فقرتيا ( في96المادة ) نصب حس النيابة ككيؿ عمى يتكجب

 ،اليو نسبت التي بالتيمة المتيـ عمـ مف االستجكاب. كالعبرة بداية عند ،مرة ألكؿ امامو مثكلو عند اليو
 بكافة عمما طتواحا مع اليو المنسكبة بالتيمة النيابة ككيؿ كيعممو ،نفسو عف الدفاع بمقدكره ككفي أف

 لككيؿ ايضا فائدة فيو كاف نفسو. كما عف كالدفاع بتفنيدىا يقكـ حتى ضده تقكـ التي كاالدلة الشبيات
 االستجكاب. خالؿ عمييا السير يفضؿ التي كالخطة لممتيـ استجكابو في المناسبة الطريقة ليعمـ النيابة

 ادت التي كالشبيات باالدلة عمـ يبأن الحؽ لممتيـ عمـ( فإف غير مف لممبدأ )الدفاع كتبعا
 ككما كافة بيا باحاطتو النيابة ككيؿ فيقكـ ،كتفنيدىا نفسو عف بالدفاع الحؽ لو يككف حتى ،اتيامو الى

 ارباكو. اك االعتراؼ عمى كحممو الضافتيا تغرير اك فييا زيادة دكف جاءت
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 مف الغاية ألف كذلؾ ،االستجكاب اثناء تامة بحرية اقكالو ابداء في الحؽلممتيـ كما 
 التي كالمالبسات كالظركؼ الكقائع كسماع الحقيقة الى لمكصكؿ المتيـ اقكاؿ سماع ىي االستجكاب

ف كيتعي ،باطؿ اعترافو فيعد االستجكاب اثناء لتيديده تبعا باالعتراؼ المتيـ قياـ حالة ففي المتيـ. يراىا
 يؤثربأف  الثاني، أما مشركع غير التيديد ككفيأف  شرطاف:االكؿ التيديد عف الناتج اعترافو لبطالف
 عميو.  المدعى ارادة عمى التيديد

 بو يصؿ بحيث المتيـطريقة ترىؽ  عمى مدتو اطالة المحقؽ تعمد اذا االستجكاب كيبطؿ
 اثناء المحقؽ استعمؿ اذا كذلؾ االستجكاب ارادتو. كيبطؿ عمى سيطرتو مف االنقاص الى االرىاؽ
 باستعماؿ المتيـ عمـإف  ذلؾ ،كذبياف م المتيـ اجابات صدؽ عمى لمتعرؼ لكذبا كشؼ جياز اجرائو
 كاضطراب.  تكتر حالة في يجعمو الجياز ىذا

 االجراءات قانكف ( مف97المادة ) كدتا ، فقدالصمت حؽالى  اكىنا كجب التطرؽ أيض
أف  لممحكمة . كاليجكزاليو تكجو التي االسئمة عف االجابة كعدـ الصمت في المتيـ حؽ عمى الجزائية
 لممتيـ قراراتيا " أف احد في المصريةنقض ال محكمة قضت ضده. كبذلؾ قرينة المتيـ صمت تعتبر
 ليبدم فإنما تكمـ كاذا ضده قرينة االمتناع ىذا يعد كال فييا االستمرار اك االجابة عف يمتنعف أ شاء اذا

 يتخذف أ يصح فال ،الدفاع ىذا بيا يبدم تيال كالطريقة الكقت يختارف أ غيره دكف حقو كمف ،دفاعو
 الى الدعكل احالة بعد العامة النيابة باشرتو الذم التحقيؽ في االجابة عف المتيـ امتناع مف الحكـ
 1قبمو"  التيمة ثبكت عمى قرينة الممؼ كفقد الجنايات محكمة

 ستجكابوال عميو ىالمدع فييا يدعك مرة كؿ التنبيو باجراء يقكـ فأ المحقؽ عمى كينبغي كما
 ىذا محاـ. فيبقى حضكر بغير باستجكابو السابقة المرة في رغبتو ابدل كلك حتى ،جديدة جريمة عف

 استجكب قد كاف التي الجريمة كصؼ تعديؿ حاؿ في حتى المحقؽ عمى مفركضا المتيـ بتنبيو االلتزاـ
 لمجريمة.  اشد كصؼ الى سيؤدم التعديؿ ىذا كاف حاؿ في سابقا عنيا

 كميعاده كمضمكنو بو القياـ ككيفية لالستجكاب تعريؼ مف أعاله ذكر ما إلى باإلشارة
 غفؿ المشرع أف اإلجراء. إال ىذا يرافؽ ما لكؿ النصكص كشمكلية ،بو القياـ أثناء المتيـ كضمانات

 أم يتناكؿ كلـ ،طبيعتيا مع تتناسب خصكصية أم يعطيا فمـ المتيمة المرأةب يتعمؽ شيء أم عف
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 مف . فكافاتمام الرجؿ المتيـ معاممة فعامميا ،ضمانة أك بند بأم المرأة السابقة اإلجراءات مف راءإج
 النيابة ككيمة طريؽ عف استجكابياـ يتف أ انثى المتيمة كانت حاؿ في المثاؿ سبيؿ عمى بو الجدير

 اك االلفاظ اك الكقائع لبعض ذكرىا عند بالحياء تشعرف أ الممكف مف المرأة ألف كذلؾ ،المختصة
 ألنيف افضؿ بطريقة ستتفيميا كالتي مثميا امرأة مف بالخجؿ تشعر لف كلكنيا ،حصمت التي االحداث

 الجنس. فسن مف

 بشكؿ لتتفيميا االنثى. بؿ المتيمة مع التعاطؼ لعمة ،انثى المحقؽ تككف بأف أعني كال
 كستعطي كما حصمت التي كقائعال تستكعبف أ االنثى المحقؽ فتستطيع الجنس ذات مف ككنيف اكسع

 اك العبارات بعض استعماؿ مف خجؿ اك خكؼ اك حكاجز دكنما بالحديث االكبر الراحة لممتيمة
 مريحا االستجكاب سيككف اارجؿ. كىكذ اماـ بيا تكممت لك حياء فييا التي االمكر بعض عف التحدث

 ايضا انثى االستجكاب لمحضر بةالكات تككف بأف كارل اسرع. كما ستككف كاجراءاتو الطرفيف لكال
 اعاله. المذككرة االسباب لذات كذلؾ

 : البطالن والحق في التعويضالفرع الرابع

فال تجكز مراقبتيا  ،( مف القانكف االساسي الفمسطيني: "لممساكف حرمة17كرد في نص المادة )
طال كؿ ما يترتب عمى اك دخكليا اك تفتيشيا اال بأمر قضائي مسبب ككفقا ألحكاـ القانكف. يقع با

كلمف تضرر مف جراء ذلؾ الحؽ في تعكيض عادؿ تضمنو السمطة الكطنية  ،مخالفة احكاـ ىذه المادة
 الفمسطينية".

كىنا يككف المشرع الفمسطيني في القانكف االساسي قد نص صراحة عمى البطالف كلـ يترؾ 
ة سمطة في االجتياد كالقياـ بالبحث سمطة تقديرية لممحكمة في إبطاؿ االجراء مف عدمو. لكف لممحكم

كفي حاؿ كجدت المحكمة اف االجراء مخالؼ لمقانكف  ،الالـز لمتكصؿ الى كجكد مخالفة مف عدميا
 كيككف قرار المحكمة خاضع لرقابة محكمة االستئناؼ.   ،فإنيا تحكـ بالبطالف

لبطالف عمى عدـ مراعاة (: " يترتب ا52كما كقد كرد في قانكف االجراءات الجزائية في المادة )
 أم حكـ مف أحكاـ ىذا الفصؿ" 

كبناء عمى ذلؾ يترتب البطالف عمى مخالفة حكـ أم مادة مف المكاد المتعمقة بالتفتيش )المكاد 
كيعد البطالف ىنا  ،كىي التي تكضح اجراءات التفتيش كالضمانات الممنكحة لممتيـ ،(51 -39مف 
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كلذلؾ يتكجب  ،الى ابطاؿ جميع االجراءات كما ترتب عنيا ىك بطالف مطمؽ.  كىذا البطالف يؤدم
عمى النيابة العامة ك افراد الضابطة القضائية  اجراء الالـز حتى تككف جميع اعماليـ دقيقة حتى ال 

 يترتب البطالف عمييا فيما بعد. 

 ؽ بالحؽ في التعكيض، كجب القكؿ انو يترتب عمى أم ضرر ناتج عف التفتيشمأما فيما يتع
( مف القانكف 17المخالؼ لمقانكف الحؽ لممتيـ في الحصكؿ عمى التعكيض  حسب نص المادة )

االساسي. كيتكجب عمى المتضرر مف ذلؾ اجراء التفتيش الذم خالؼ القانكف اف يثبت ذلؾ اماـ 
كاذا حكمت المحكمة باف ىذا االجراء قد خالؼ القانكف فعال فإف المتيـ حينيا  ،المحكمة المختصة

 ككف مستحقا لمتعكيض.ي

 في مرحمة التنفيذ العقابي ةالمدان:  الضمانات الممنوحة لممرأة المبحث الثاني

بشكؿ عاـ تحتاج الى رعاية خاصة تتالئـ مع االدكار التي تقكـ بيا كالطبيعة  المرأةإف 
ككضعيا كىي تحتاج الى ىذه الرعاية بشكؿ كامؿ حتى كاف تـ الحكـ عمييا بالسجف  ،الجسمانية ليا

 داخؿ مراكز االصالح كالتأىيؿ لتنفيذ الحكـ العقابي عمييا.

بشأف مراكز االصالح كالتأىيؿ مجمكعة مف الحقكؽ  1998( لسنة 6لقد أقر القانكف رقـ )
لمنزالء خالؿ فترة تكاجدىـ في مراكز االصالح كالتأىيؿ. كتتمثؿ ىذه الحقكؽ بالرعاية الصحية 

الزيارات كاخيرا الحقكؽ المتعمقة بدكر  ،تشغيؿ النزالء كنقميـ،ميـ النزالءبتدريب كتع ،كالخدمات الطبية
يد عف أم يالنزيالت االنجابي. كيجب عمى كؿ جية اختصاص إف تعمؿ عمى تنفيذ القانكف كاف ال تح
(: " عمى 67نص اك شرط مف الشركط التي اقرىا المشرع ففي االحكاـ العامة لمقانكف نصت المادة )

ت كؿ فيما يخصو تنفيذ ىذا القانكف كيعمؿ بو اعتبارا مف تاريخ نشره في الجريدة جميع الجيا
 الرسمية". 

كنظرا لما تتمتع بو مراكز االصالح كالتأىيؿ مف حساسية تتكجب بذؿ جيكدا كاسعة كمنحيا 
ميف كككنيا تعتبر اماكف معزكلة تحتكم عمى فئة محددة تتمثؿ بالمجرميف كالمتي ،مف االىمية ما يمـز 

بأعماؿ جرمية كال يرتادىا باقي افراد المجتمع. فيجب أف ال تترؾ دكف رقابة كتفقد دائـ لما يحصؿ 
 بداخميا كما اذا كاف ىناؾ تطبيقا سميما ألحكاـ القانكف كاالنظمة كالتعميمات أـ ال. 
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كؿ حقا في الدخ ،فقد خصص المشرع  لكؿ مف كزير الداخمية اك العدؿ اك مف ينتدبو أم منيما
الى  أم مركز لتفقده. كليـ الحؽ في ابداء رأييـ اك اعطاء مقترحاتيـ لما يركنو كتكضع ىذه 
المالحظات في سجؿ خاص. كما كقد أعطى القانكف لمكزير الحؽ بالتنسيؽ مع كزير الشؤكف 

 1زالء.االجتماعية حتى يتـ تعييف مفتشيف كأخصائييف اجتماعييف لدراسة الحالة النفسية كاالجتماعية لمن

كقد عرؼ القانكف بداية النزيؿ/النزيمة:  كؿ شخص محبكس تنفيذا لحكـ صادر مف محكمة 
جزائية أك خاصة أك مكقكفا تحت الحفظ القانكني أك أم شخص يحاؿ الى المركز تنفيذا الجراءحقكقي. 

ادخاؿ الطعاـ كأعطى القانكف لمنزالء سكاء المكقكفيف اك المحككـ عمييـ في القضايا الحقكقية حقا في 
كبيذا يككف المشرع قد حظر عمى غير النزالء في القضايا  ،اك المالبس اك االغطية مف الخارج

 الحقكقية ىذه الحقكؽ كحجبيا عنيـ دكف تبياف االسباب الداعية لذلؾ.

 حقىق اننزالء في مراكز االصالح وانتأهيم:األول:  نمطهبا

منع تشغيؿ النزالء في اماكف محددة كىي تي تشمؿ ء مجمكعة مف الحقكؽ كالمنح القانكف لمنزال
كما كمنع القانكف تعذيب النزالء اك إف تستعمؿ ضدىـ الشدة كحظر  ،البيكت اك االمكر الخاصة

مخاطبتيـ بالقاب محقرة اك بالفاظ بذيئة. كاكد عمى ضركرة منحو كامؿ الحرية في ممارسة شعائره 
شخصية. كمنح القانكف لمنزالء الحؽ في التغذية السميمة الدينية كحقو في المحافظة عمى نظافتو ال

 كالمتنكعة. 

 ،ىتـ المشرع بالنزالء كبأكضاعيـ الصحيةأما فيما يتعمؽ بالرعاية الصحية كالخدمات الطبية، فإ
كعمؿ عمى تكفير كؿ الكسائؿ الممكنة لضماف بقاء النزالء بصحة جيدة. فخصص ليـ طبيب ييتـ 

عند دخكليـ الى المراكز كتكضيح حالتو الصحية بتقرير مؤرخ كالرعاية الدكرية بمعاينة جميع النزالء 
 كاكد عمى كجكب تقديـ رعاية كاشراؼ صحي عمى النزالء في حاالت االضراب عف الطعاـ .  ،ليـ

مراقبة حاالت النزالء في االمراض المعدية كمحاكلة معالجتيا فكرا كعزليـ عف باقي كما أف 
شار االمراض المعدية. كفي حاؿ استدعى الكضع الصحي لممريض الى نقمو الى النزالء لمنع انت

المشفى فيتـ نقمو الى المشفى مع اخبار اىمو بذلؾ كالسماح ليـ بزيارتو لالطمئناف عميو مع االخذ 
بعيف االعتبار انو ال زاؿ سجينا كيجب أف يبقى تحت الحفظ كالمراقبة.  كما كعالج القانكف مسألة كفاة 
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فيتـ حينيا اخبار النيابة العامة اك الجية المختصة  ،سجيف اك اية جناية تقع مف النزالء اك عمييـال
 عمى الفكر.

لنزيمة الحامؿ) الدكر االنجابي(. فقد حقكؽ  اكما اف ىذا البحث ال يجد مفرا سكل التطرؽ الى 
كقد حدد بداية التعامؿ  ،كالعمؿمنح القانكف عناية خاصة لمنزيمة الحامؿ مف حيث التغذية كاكقات النكـ 

كما كتكضع الحامؿ طفميا  ،معيا بيذه الرعاية منذ بداية اعراض الحمؿ الى ما بعد الكضع بستيف يكما
بعد الكالدة. فحتى  المرأةفي المستشفى. كذلؾ ألف المستشفى أقدر عمى رعاية مسألة الكالدة كاالىتماـ ب

ئـ فإف ليا الحؽ في الحصكؿ عمى الرعاية الالزمة ليا سجينة كمرتكبة لجرا المرأةكاف كانت ىذه 
ال يتـ ذكر ذلؾ في  ،في حاؿ كضعت الحامؿ طفميا في احدل مراكز االصالح كالتأىيؿك  كلطفميا.

كذلؾ ألف الطفؿ  ،بؿ يسجؿ مكاف الكالدة عمى انو المستشفى ،شيادة الميالد كال في السجالت الرسمية
كر مكاف الكالدة سيسبب لو مشاكؿ كثيرة فيما بعد كستتـ معايرتو بكاقع ليس لو عالقة بما كجد عميو كذ
 لـ يكف يممؾ حؽ االختيار فيو.

أكد القانكف عمى حؽ االـ برعاية طفميا كاالىتماـ بو كابقاءه معيا في المركز حتى يبمغ كما 
حتضنو ممف سنتيف مف عمره كيعطى بعدىا لمف لو الحؽ في حضانتو بعد امو . كاذا لـ يكجد مف ي

ليـ الحؽ في حضانتو يكضع في احدل مؤسسات رعاية االطفاؿ كيتـ اعالـ االـ بمكاف تكاجده 
 كيسمح ليا برؤيتو بشكؿ دكرم.

يجب إف ال  ،كحيث أف القانكف يجب إف يككف مالئما كمعالجا لالشكاليات التي أقر مف أجميا
 ،لة ايجاد االليات المالئمة كالفعالة لذلؾيككف حبران عمى كرؽ. فتمتـز جيات االختصاص بتطبيقو محاك 

 كما كتعمؿ عمى معاقبة كؿ مف يقؼ عائقا  مف جيات االختصاص اماـ تطبيقو.

نسبة  ،كلدراسة مدل نجاح فعالية القانكف يتـ النظر الى التطبيؽ مف قبؿ جيات االختصاص
ئمتو لمعايير حقكؽ رأم كرؤية المؤسسات ذات االختصاص بو كبمال ،الجرائـ قبؿ اقراره كبعدىا

فميا  ،ىنا المرأةاك الطفؿ خاصة كما الى ذلؾ.. كنظرا لككننا نتحدث عف  المرأةاالنساف عامة كحقكؽ 
 ،الحؽ في الحصكؿ عمى كافة الحقكؽ التي يتمتع بيا النزيؿ داخؿ مراكز االصالح كالتأىيؿ عامة

االنساف تناكلت فيو اكضاع النزيالت كحقكؽ النزيمة خاصة.كفي تقرير اعدتو الييئة المستفمة لحقكؽ 
ة عمى الحقكؽ التي اقرىا القانكف، في مراكز االصالح كالتأىيؿ في فمسطيف  كعف مدل حصكؿ النزيم
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أكد التقرير عمى عدـ كجكد مكاف مخصص الستقباؿ النزيالت الحكامؿ سكاء بالضفة الغربية اك فقد 
ات كاطفاليف عف باقي النزيالت. مع التأكيد كعمى عدـ كجكد مكاف مخصص منفصؿ  لألمي ،بالقطاع

عمى كجكد حاالت لحكامؿ في المراكز دكف أف يككف ىناؾ أم رعاية خاصة غذائية اك بخصكص 
. كما كأف البيئة غير مالئمة لكجكد اطفاؿ كذلؾ لكجكد نزيالت مدخنات في ذات الغرفة  فترات النـك

اخؿ الغرؼ. كليس ىناؾ تصنيؼ لمنزيالت حيث أف التدخيف غير ممنكع د ،التي فييا االطفاؿ
 1فاالطفاؿ يتكاجدكف مع نزيالت متيمات بجرائـ مختمفة كمنيا القتؿ. 

تناكؿ الفصؿ الخامس عشر مف ذات القانكف مكضكع أما بالنسبة لحؽ النزيمة في الزيارة، 
يد في حاالت كتركيا بال تحد ،الزيارات كحددىا بحدكد كمعايير ال يجكز تجاكزىا في حاالت معينة

كلـ يحدد مدة ىذه  ،اخرل. فمـ يحدد مثال مكاعيدىا بشكؿ دقيؽ فذكر أنيا تككف في فترات دكرية
خاصة بالمراكز. باالضافة الى ذلؾ لـ يحدد فييا الى االنظمة كالتعميمات ال الزيارات. كترؾ أمر البت

مع عائمتيا ىؿ يككف بكجكد القانكف كجكب تكفر مكاف مناسب لتمؾ الزيارات كشركط تكاجد النزيمة 
 حاجز مادم بينيما اـ بدكنو. 

فالنزيمة ليا الحؽ في ك الثقافية كالترفييية كالرياضية. الحؽ في الرعاية الدينية كما أف لمنزيمة 
كما كحفز القانكف في فصمو التاسع كدعـ  ،ممارسة شعائرىا الدينية بكؿ حرية بمكجب الفصؿ العاشر

ممية كالتعميمية كالدينية كاكد عمى الدكر االيجابي الذم يجب أف تقكـ بو المديريات البرامج الثقافية كالع
 لتكفير المقكمات الالزمة لتنفيذ ىذه البرامج.

كفي تقرير الييئة المستقمة سالؼ الذكر فقد تبيف أف ىناؾ بعضا مف مراكز التأىيؿ تتكافر لدييا 
كفي المقابؿ ىناؾ  ،كاجد قاعة مجيزة بمعدات رياضيةالجاىزية الجيدة لمنشاطات الرياضية مف ناحية ت

مركزان ال تتكاجد بيا غرفة مخصصة لممارسة الرياضة. أما بخصكص كقت الفراغ لدل النزيالت 
فيك أيضا يختمؼ مف مركز الى اخر. فيناؾ مراكز لدييا  ،كالمكاف المخصص لو كما يسمى ) الفكرة(

                                                           
أكضاع النزيالت في مراكز االصالح كالتأىيؿ في فمسطيف، الييئة المستقمة لحقكؽ االنساف )ديكاف المظالـ(، سمسمة 1

 23-21,ص2017، كانكف الثاني87التقارير الخاصة رقـ 
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ككف ساحتيـ صغيرة اك متكسطة المساحة. كما كأف كىناؾ مراكز ت ،ساحة كاسعة تصميا الشمس
 1المراكز تختمؼ بالساعات المسمكحة فييا لمنزيالت بالخركج فييا الى الساحة كتمضية كقت الفراغ. 

 الثاني: الوضع القانوني لمنزيالت مطمبال

 أما بالنسبة الى الكضع القانكني لمنزيالت فيمتحكر بالتالي:

 الفصؿ بيف النزيالت: -1

زالء. بحيث كضع شركطا تصنيؼ الن ،اكؿ الفصؿ الثامف مف قانكف مراكز االصالح كالتأىيؿتن
كال يتـ  ،كضع النزيالت في قسـ خاص كمنفصؿ عف القسـ الخاص بالنزالء الذككرمعينة منيا كجكب 

عمى ايضا.يقسـ النزالء داخؿ المراكز بناء  كىناؾ قسـ خاص لالحداث ،االتصاؿ فيما بينيما اك الرؤية
النزالء في الدعاكم الحقكقية  -النزالء الذيف تـ ايقافيـ كلـ تصدر بعد بحقيـ أحكاـ قضائية. ب -: أ

 النزالء مف ذكم السكابؽ. -النزالء مف غير السكابؽ. د -مثؿ الديف كالنفقة. ج

فعمى جيات االختصاص أف تقـك بتطبيؽ  ،كحيث جاء النص القانكني كاضحا كصريحا
كال يجكز ألم مركز اصالح إف يعمؿ عمى تطبيؽ أنظمة داخمية  ،ية كما جاءتالنصكص القانكن

تخصو طالما لـ يترؾ القانكف االمر لالنظمة كالتعميمات الخاصة بالمركز. بؿ كضع شركطان محددة 
 ككاضحة.

كفي ذات التقرير جاء فيو عمى انو ال يكجد سياسية محددة لفصؿ السجينات بناء عمى العمر 
الجريمة. ففي مراكز اصالح كتأىيؿ راـ اهلل كأريحا كغزة  كجدت انو يتـ الفصؿ كفقا لنكع  اك عمى نكع

كالمحكـك عمييف في قضايا الجنح في  ،الجريمة فالمحكـك عمييف في الجنايات يكدعف في غرفة كاحدة
كالمكقكفات كالمحككمات في غرفة كاحدة. أما في جنيف فال يتـ الفصؿ بناء عمى  ،غرفة اخرل

 2التصنيفات السابقة. 

                                                           
مرجع يكاف المظالـ(، أكضاع النزيالت في مراكز االصالح كالتأىيؿ في فمسطيف، الييئة المستقمة لحقكؽ االنساف )د1

 24-23سابؽ,ص
مرجع أكضاع النزيالت في مراكز االصالح كالتأىيؿ في فمسطيف، الييئة المستقمة لحقكؽ االنساف )ديكاف المظالـ(، 2

25سابؽ, ص
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( مف قانكف االجراءات 244نصت المادة )أما فيما يتعمؽ بالتمثيؿ القانكني لمنزيالت، فقد 
الجزائية  في الفصؿ الخامس )أصكؿ المحاكمات لدل محاكـ البداية(: " تسأؿ المحكمة المتيـ اذا 

ية انتدب لو رئيس المحكمة فاذا لـ يكف قد فعؿ بسبب ضعؼ حالتو الماد ،اختار محاميا لمدفاع عنو
أك مارس قبؿ حصكلو عمى اجازة المحاماة  ،مارس المينة لمدة ال تقؿ عف خمس سنكات ،محاميا

العمؿ في النيابة العامة اك في القضاء مدة ال تقؿ عف سنتيف".كما كأف ىناؾ مؤسسات مجتمع مدني 
ار  عف حقكقيا كايصاليا الى االستقر  كتيدؼ الى حمايتيا كالدفاع المرأةعديدة في فمسطيف تعنى بحقكؽ 

 قانكنيا كاجتماعيا كاقتصاديا.

جاء في الفصؿ السابع عشر مف أما بالنسبة لنظاـ اإلنضباط داخؿ المراكز العقابية، فقد 
 القانكف:

كما يحظر عميو  ،تصدر الئحة مف قبؿ الكزير يكضح فييا الكاجبات كاالعماؿ الممزمة لمنزيؿ  -
 مف أعماؿ.

 عمـ النزيؿ بما جاء بيذه الالئحة التنظيمية.يجب أف يي  -
 يعاقب تأديبيا دكف االخالؿ بالمسؤكلية الجنائية . ،في حاؿ لـ يمتـز النزيؿ بما سبؽ -
 يجب أف تدكف  المكاد المتعمقة بالجرائـ كالعقكبات عمى لكحة تككف ظاىرة لمنزالء. -
كمكاجيتو بالمخالفة المنسكبة  ،ايقاع أم مف العقكبات يجب اف يككف بعد اجراء التحقيؽ معو -

 اليو كاالستماع الى اقكالو كدفاعو عف نفسو.
 قرار تنفيذ العقكبة عمى النزيؿ يجب إف يككف مسببا. -
كيتـ تدكيف الجزاءات ايضا في سجؿ  ،التحقيؽ يجب إف يككف مف قبؿ المحقؽ عمى أف يدكف -

 يسمى "سجؿ الجزاءات".

مى النزيمة في حاؿ مخالفتيا لالنظمة كالتعميمات فالقانكف لـ يحدد العقكبات المفركضة ع
المفركضة عمييا كترؾ االمر لكزير الداخمية.كتتمثؿ العقكبات بالمنع مف الزيارة اك االتصاؿ باالىؿ اك 

كىناؾ عقكبة العزؿ االنفرادم كتككف بكضعيا بغرفة صغيرة بمساحة متر  ،المنع مف االجازات البيتية
يالصؽ مكاف نكـ النزيمة كتككف ىذه الغرفة منعزلة عف باقي القسـ.  كنصؼ يكجد بيا حماـ أرضي

كفي مركز اصالح كتأىيؿ جنيف تفتقد غرفة العزؿ الى كجكد حماـ. كما كأف غرفة العزؿ غير مييأة 
 في ىذا المركز.
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أف ىناؾ تقصيرا كاضحا مف قبؿ جيات  ،نرل مف خالؿ تقرير الييئة المستقمة لحقكؽ االنساف
في تفقد المراكز كما كفي اصالحيا حتى تحصؿ النزيمة داخؿ ىذه المراكز عمى كامؿ  االختصاص

حقكقيا المقرة في القانكف. فالقانكف الذم تـ اقراره جاء ليحمي كيصكف حقكؽ االنساف حتى كاف كاف 
كاف كاف مذنبا كمحككما عميو كمرتكبا الفظعالجرائـ.فيي بكجكدىا  ،داخؿ مراكز االصالح كالتأىيؿ

داخؿ ىذه المراكز تحاسب جنائيا عمى ما قاـ بو مف فعؿ مخالؼ لمقانكف. أما ما نص عميو القانكف 
مف حقكؽ ليا يجب أف تحصؿ عمييا كاممة كىي ترتبط بككنيا انسانا يستحؽ أف يعيش حتى كاف كاف 

 داخؿ اركقة مركز االصالح.

فكاف يتكجب عمى المشرع  ،لحقكؽكما كأف القانكف لـ يراعي معايير النكع االجتماعي في منح ا
لالسباب التي دفعتيا الرتكاب الجريمة. ،تبعا لالختالؼ المكجكد بينيا كبيف الرجؿ المرأةإف يتعامؿ مع 

تختمؼ بطيبعتيا كاحتياجاتيا عف الرجؿ كباالدكار التي تقكـ بيا.عدا عف النظرة المجتمعية  المرأةف
لؾ كاف يجب إف يؤخذ بعيف االعتبار لمعالجتيا اثناء فترة لممرأة المجرمة كنبذىا مف المجتمع. فكؿ ذ

كحمايتيا ما بعد خركجيا الى الحياة مرة أخرل. لكي تككف قادرة عمى استعادة ثقتيا بنفسيا ك ،السجف
 مكاجية المجتمع كالعكدة الى الحياة.
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 انخاتمة:

إلنساف كالتي تمنحيا تيعد الحماية الجنائية بكجو عاـ إحدل أىـ كسائؿ الحماية القانكنية ل
فمسطيف في العقديف األخيريف  الدكلة لو تأسيسا لفكرة العقد اإلجتماعي بيف الدكلة كالفرد. كقد عرفتٍ 

الكثير مف التحكالت السياسية كاإلجتماعية، مما سرع مف عجمة التطكر في اإلطار القانكني الناظـ 
الفمسطينية كمحاكلة منحيا  المرأةكلعؿ اإلىتماـ بلحياة األفراد كعالقتيـ بالسمطة الكطنية الفمسطينية. 

في أكساط المجتمع بأطيافو المختمفة. كتيدؼ ىذ ييمثؿ إحدل التحديات الكبيرة الفاعمة الحماية الجنائية 
الدراسة الى تسميط الضكء عمى التدخالت التشريعية كاألسس القانكنية التي إنتيجيا المشرع الفمسطيني 

ىذه الدراسة الى التعرؼ عمى مفيكـ الجرائـ الميكجية  سعت ية كرسـ معالميا. كفي تنظيـ تمؾ الحما
ضد النساء كتحديد المرتكزات القانكنية التي تيؤسس لفمسفة التجريـ كالجزاء في مكاجيتيا، ناىيؾ عف 

 تقييـ فاعمية اإلجراءات الجزائية في منح حماية قانكنية لممراة بصفتيا متيما كليس ضحية. 

اإلشكالية التالية: : ما مدل  عمىبيؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ، قدمت ىذه الدراسة إجابة كفي س
؟ حيث جرل تقسيـ اإلجابة الى المرأةنجاعة التشريع الجزائي الفمسطيني في مكاجية جرائـ العنؼ ضد 

محاكر الدراسة المختمفة. ففي حيف خيصص الفصؿ األكؿ لمدراسة لمبحث في مدل نجاعة األحكاـ 
، خصص الفصؿ الثاني المرأةالتصدم لجرائـ العنؼ ضد كضكعية الكاردة في قانكف العقكبات مف الم

مف ىذه الدراسة لمبحث في مدل فاعمية األحكاـ اإلجرائية الكاردة في كؿ مف قانكف اإلجراءات الجزائية 
فيا متيما بكص المرأةالفمسطينية كقانكف مراكز اإلصالح كالتأىيؿ لمتصدم ألم إنتياؾ قد يصيب 

 خالؿ إجراءات تحريؾ كمباشرة الدعكل الجزائية. 

 كقد خمصت ىذه الدراسة الى مجمكعة مف النتائج كالتكصيات، كلعؿ أىميا ما يمي: 

 النتائج:  

المطبؽ لما يكجب 1960أظيرت الدراسة بأف ىناؾ قصكر كبير في قانكف العقكبات األردني لعاـ  -1
 كـ بسد ىذا القصكر بما يتالءـ  .عمى القكانيف الفمسطينية إف تق

إف العقكبات المفركضة كفقا لقانكف العقكبات االردني عمى الجرائـ التي تـ دراستيا ضمف الفصؿ  -2
االكؿ مف ىذه الدراسة ال يمكف اعتبارىا عقكبات رادعة كاغمب الجرائـ تـ تصنيفيا عمى انيا جنح عمى 

 الرغـ مف الخطكرة الكبيرة ليا .
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مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني بعض العقبات التي كاجييا قانكف العقكبات االردني تالفى  -3
 بتغميظ  العقكبات المفركضة عمى بعض مف الجرائـ.

 لـ يجـر قانكف العقكبات االردني اغتصاب الزكجة، ككذلؾ مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني. -4

 لـ يجـر قانكف العقكبات الشركع في االجياض. -5

إف قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني لـ يشرع لممرأة ضمانات خاصة بيا تراعي خصكصية  -4
 كتحمييا اثناء مراحؿ التحقيؽ كالمحاكمة.  المرأة

 انتىصيات:

اجراءات التحقيؽ مع انثى اك اثناء االستماع الى اقكاليا  المرأةاف يككف ىناؾ شرطا يفيد بحضكر  .1
 تحقيؽ اك محاكمة. ك استجكابيا اماـ أم سمطة

 بحقكؽ االنساف كذلؾ في المجاالت التي لـ يتقرر ليا فييا حماية جنائية خاصة. المرأةاف تتمتع  .2
ضركرة اقرار قانكف عقكبات فمسطيني كاعادة النظر في مشركع قانكف العقكبات ، يككف قادر عمى  .3

نكف مكحد لجميع المناطؽ الفمسطينية. تحقيؽ العدالة كالمساكاة لممرأة الفمسطينية، كيككف ىذا القانكف قا
 كما كاف تتناسب مكاد ىذا القانكف مع االتفاقيات الدكلية.

كحقكقيا كالتقميؿ مف فرص افالت  المرأةتجريـ الشركع في االجياض لما لو مف اثر  في حماية  .4
 الجناة مف العقاب.

 تجريـ اغتصاب الزكجات كالعمؿ عمى ادراجو ضمف قانكف العقكبات . .5
رة قياـ جيات االختصاص المتمثمة بكزير الداخمية ككزير العدؿ كالقضاة كالنيابة العامة بزيارة ضرك  .6

 تفتيش عمى مراكز االصالح كالتأىيؿ بصكرة دكرية لمكقكؼ عمى مدل االلتزاـ بالقكانيف كالتعميمات.
، كتكاجد ةالمرأ( بشأف مراكز االصالح كالتأىيؿ، كذلؾ بإضافة تخص 6ضركرة تعديؿ قانكف رقـ ) .7

 طبيبة نسائية بشكؿ دكرم في المراكز كذلؾ لمحاجة لدل النزيالت لمثؿ ىذه الرعاية.
ضركرة العمؿ عمى تعديؿ قانكف االجراءات الجزائية كفرض حماية خاصة لممرأة في كافة مراحؿ  .8

 التحقيؽ المحاكمة 
ايدة كالتي تخص قضايا العمؿ  عمى اقرار قانكف حماية االسرة  لمنيكض بالمسائؿ كالقضايا المتز  .9

 .المرأةاالسرة كخصكصا  قضايا 
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 ،طبعة بدكف ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،شرح قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية ،كامؿ السعيد •
 . 2004 ،عماف

 .2011كندرية االس ،دار الجامعة الجديدة ،االثبات في المكاد الجنائية ،محمد زكي ابك عامر •

عماف  ،6ط،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع،شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص ،محمد سعيد نمكر •
2015 . 

الدار العممية الدكلية كدار الثقافة لمنشر  ،الجرائـ الكاقعة عمى االشخاص ،محمد صبحي نجـ •
 .2002عماف  ،1ط ،كالتكزيع
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مكتبة دار الثقافة  ،1961لسنة  9لجزائية رقـ قانكف اصكؿ المحاكمات ا ،محمد صبحي نجـ •
 2000 ،لمنشر كالتكزيع

 . 2014محمد صبحي نجـ، قانكف العقكبات: النظرية العامة لمجريمة. الجامعة األردنية،  •

محمد عمي الحمبي، سميـ الزعنكف. شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، مكتبة دار الفكر،  •
 .2002القدس، 

 ،2ط،دار الفكر الجامعي ،المنظمة الدكلية لمشرطة الجنائية االنتربكؿ ،سعيد حمكدة منتصر •
 2012االسكندرية

 2013فمسطيف ،مطبعة كاثؿ،قرينة البراءة ،جياد الكسكاني. 
 الحماية الجنائية لقرينة البراءة بابعاد دكلية كدستكرم ،بشرل الزيبارم ،مجدم السبعاكم، 

 .2017المنيؿ 
 مجمة جامعة دمشؽ لمعمكـ االقتصادية  ،لرقابة عمى دستكرية القكانيفا ،نسريف طمبة

 2011 ،1العدد،27المجمد  ،كالقانكنية
 2009المنيؿ  ،ضمانات المتيـ في الدعكل الجزائية ،مزكر كعدم سميماف الم. 

 

 المراجع المتخصصة:

 ،أة المعارؼالناشر منش ،جريمة اجياض الحامؿ في التقنيات المستحدثة ،أميرة عدلي أمير •
 بدكف طبعة.،2006االسكندرية

حسف بف عبد ربو الحسيني. الحماية الجنائية لممرأة في مراحؿ التحقيؽ كالمحاكمة كتنفيذ الحكـ،  •
 .2013مكتبة القانكف كاإلقتصاد، الرياض، 

 دار الثقافة العربية.،االجياض في نظر المشرع )دراسة مقارنة( ،حسف ربيع •

 : أسبابو، آثاره، ككيفية عالجو. المنار. األردف.المرأة. العنؼ ضد 2008سييمة بنات،  •
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بيف التجريـ كاليات المكاجية "دراسة تطبيقية عمى  المرأةالعنؼ ضد  ،مجدم محمد جمعة •
 القاىرة. ،الناشر دار النيضة العربية،االغتصاب كالتحرش الجنسي

دار ،السالمي مقارنا بالقانكف الكضعيجريمة اغتصاب االناث في الفقو ا،محمد الشحات الجندم •
 .1990،القاىرة ،بدكف طبعة،النيضة العربية لمنشر

، المركز القكمي لإلصدارات القانكنية، المرأةميرفاف مصطفى رشيد. جريمة العنؼ المعنكم ضد  •
 .2016القاىرة، 

المكتب ،اسةمقارنة"في المجتمع"در  المرأةالحماية الجنائية لدكر  ،ىناء عبد الحميد ابراىيـ بدر •
 2009االسكندرية،الجامعي الحديث

 االحكام القضائية:

 1988، سنة 410، مجمة نقابة المحاميف،ص 30/86تمييز اردني رقـ  •

 87ص 22رقـ 1، احكاـ النقض، س22/11/1949نقض مصرم،  •

سنة ، مجمة نقابة المحامييف االردنييف ل24/4/1952، تاريخ 18/52تمييز جزاء اردني رقـ  •
1953. 

,مجمة نقابة المحامييف االردنييف لسنة 24/4/1952بتتاريخ  18/52تمييز جزائي اردني رقـ •
 195,ص1953

 807, ص 249رقـ  6مجمكعة احكاـ النقض س 11/4/1955نقض •

         1341ص  394ؽ  6س 19/11/1955نقض جمسة•

 .98ص 27رقـ  13، احكاـ النقض، س 30/1/1962نقض مصرم،  •

 668، ص 132رقـ  15، احكاـ النقض، س 16/11/1964ض مصرم،نق •

 .1971لسنة  7/71تمييز جزاء  •
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رقـ  32س359:21/5/1972ص44رقـ4، احكاـ النقض، س11/11/1952نقض مصرم، •
  85ص  11رقـ  31س  6/1/1980: 759ص  169

  12/83تمييز جزاء  •

 .161، ص170، رقـ 4، احكاـ النقض، س 3/11/1989نقض مصرم ،  •

  رقم اردني جزائي 572/97تمييز االردنية,4/2/1997بتاريخ القضائية المجلة ,

 254,ص 6عدد

 .6، المجمة القضائية االردنية، عدد 4/2/1997، تاريخ 572/97تمييز جزاء اردني رقـ  •

 .467ص  90رقـ 11مايك مجمكعة االحكاـ س  17نقض  •

 .1936ر سنة نكفمب 2قضائية، جمسة  6سنة  2098طعف رقـ  •

  قضائية. 6,سنة2098, الطعف رقـ 1963نكفمبر سنة  2نقض جمسة 

 المواقع االلكترونية:

• http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/CRV001_a4.htm  

• http://samanews.ps/ar/post/202450/الدكتكر-كالحمكؿ-االسباب-الشرؼ-جرائـ-
 لي. الدك -القانكف-استاذ-عيسى-حنا

 حنا عيسى. جرائـ الشرؼ: األسباب كالحمكؿ. مكقع سما اإلخبارم.  •

http://samanews.ps/ar/post/202450/حنا-الدكتكر-كالحمكؿ-االسباب-الشرؼ-جرائـ-
 (.01/12/2018الدكلي. )-القانكف-استاذ-عيسى

http://shamela.ws/browse.php/book-31304/page-116 

http://www.palestinebar.ps/464 

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/CRV001_a4.htm 

http://shamela.ws/browse.php/book-31304/page-116
http://www.palestinebar.ps/464
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/CRV001_a4.htm
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http://www.alhaq.org/arabic/index.php?option=com_content&view=article

&id=631:2013-02-19-13-26-43&catid=83:2012-05-09-07-28-

16&Itemid=198. 

http://www.pgp.ps/ar/NC/LN/Pages/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%

A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-

%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-

%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A

7-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-

%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-

%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85-2013-2015.aspx 
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 .2017كانكف الثاني ،87سمسمة التقارير الخاصة رقـ  ،)ديكاف المظالـ(
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لإلرشاد القانكني كالمجتمعي. جرائـ قتؿ النساء في فمسطيف: بيف الثقافة السائدة  المرأةمركز  •
 . 2016كمتطمبات التغيير. 

 رسائل الماجستير:االبحاث و 
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 .2005عماف   ،ة لمنشر كالتكزيعدار الثقاف

 بحث اكاديمي لمتطمبات التخرج بعنكاف "مبدأ الفصؿ بيف السمطات في النظاـ  ،ىجيرة بك زيد
 .2014الجزائر ،جامعة قاصدم مرياج ،الجزائرم"

http://www.alhaq.org/arabic/index.php?option=com_content&view=article&id=631:2013-02-19-13-26-43&catid=83:2012-05-09-07-28-16&Itemid=198
http://www.alhaq.org/arabic/index.php?option=com_content&view=article&id=631:2013-02-19-13-26-43&catid=83:2012-05-09-07-28-16&Itemid=198
http://www.alhaq.org/arabic/index.php?option=com_content&view=article&id=631:2013-02-19-13-26-43&catid=83:2012-05-09-07-28-16&Itemid=198
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