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مقدمة:
دأب مرك���ز امل���رأة لإلرش���اد القانون���ي واالجتماعي منذ تأسيس���ه يف العام  1991عل���ى تقدمي اخلدمات
َ
القانونية واالجتماعية للنس���اء املعنّفات يف املجتمع الفلس���طيني من خالل متثيلهن أمام احملاكم ،وتوفير
لهن من كافة أش���كال التمييز القائمة على النوع االجتماعي .ويف سياق إنفاذ املركز لهذه
س���بل احلماية ّ
ً
أن الطواق���م العامل���ة يف املرك���ز غالبا ما تصط���دم بقصور أو تع���ارض أو فراغ يف
املس���ؤولية ،لوح���ظ ّ
اإلجراءات والقوانني والتش���ريعات التي توفر احلماية للنس���اء ضحايا العنف األسري واملجتمعي ،األمر
ال���ذي دف���ع املركز وانطالقاً من إميانه بضرورة توفير احلماية للنس���اء ،ومكافحة جميع أش���كال العنف
والتمييز ضدهن إلى التركيز يف إستراتيجياته على رصد القوانني والتشريعات التي تنطوي على متييز
ضد املرأة ،أو انتهاك حلقوقها اإلنس���انية املكفولة يف القانون األساس���ي الفلس���طيني واملعايير الدولية
حلق���وق اإلنس���ان ،والعمل من أج���ل تعديل هذه القوانني والتش���ريعات من خالل قي���ادة حمالت ضغط
ومناصرة لتعديل هذه القوانني مبا يجعلها تنسجم مع املعايير الدولية للحقوق اإلنسانية للمرأة ،السيما
بع���د مصادقة دولة فلس���طني على جملة كبيرة م���ن االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنس���ان ،ومنها اتفاقية
القضاء على جميع أش���كال التمييز ضد امل���رأة ( ،)CEDAWوالعهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية
والسياسية ،ويع ّد قانون العقوبات األردني رقم  16للعام  1996واملط ّبق يف الضفة الغربية من أكثر القوانني
التي حتتوي على مواد تنطوي يف جوهرها على متييز ضد املرأة من جهة ،وقصور يف توفير احلماية لها
ومتكينها من الوصول للعدالة من جهة أخرى.
ويف اإلطار ذاته ،أخذ املركز على عاتقه قيادة حمالت ع ّدة لتوفير احلماية اجلنائية للنساء ضحايا العنف
األُس���ري واملجتمع���ي ،كان أبرزها احلملة التي قام بتنفيذها خ�ل�ال العام  2017من أجل الضغط إلقرار
قانون حماية االسرة من العنف ،وإقرار قانون عقوبات عصري يراعي حقوق اإلنسان ويحترمها ،السيما
احلقوق اإلنس���انية للمرأة ،حيث ّ
نظم مركز املرأة لإلرش���اد القانوني واالجتماعي سلس���لة من املؤمترات
عقدت ثالثة منها يف مدينة رام اهلل واخلليل ونابلس مبشاركة واسعة من مؤسسات شريكة ،وذلك على
شرف الثامن من آذار اليوم العاملي للمرأة ،و يف إطار تعزيز العالقات بني املؤسسات النسوية العاملة على
مناهضة العنف ضد املرأة ،وائتالف برملانيات يف الدول العربية ملناهضة العنف ضد املرأة ،الذي تش ّكل
يف العام  2014للنهوض بواقع املرأة ،ووضع وثيقة اتفاقية عربية ملناهضة العنف ضدها ،فقد أُرس���لت
للبرملانيات إلبداء مالحظات عليها ،كما أُرسلت الوثيقة النهائية إلى جامعة الدول العربية إلقرارها ،وقد
عق���دت هذه املؤمت���رات الثالثة التي حملت عنوان «نحو تبنّي قوانني جنائي���ة حلماية املرأة من العنف»،
وناقشت موضوع احلماية اجلنائية للنساء ضحايا العنف األسري واملجتمعي ،وذلك بتسليط الضوء على
امللحة إلصدار
مش���روع قانون العقوبات ،ومس ّودة قانون حماية األسرة والضرورة االجتماعية والقانونية ّ
هذه القوانني ملا تش��� ّكله من دعائم حماية للمرأة الفلس���طينية ،وقد ش���ارك يف املؤمترات عدد وافر من
املؤسس���ات الفلس���طينية ،كان من أبرزها مكاتب احملافظات ،والنيابة العامة ،وشرطة حماية األسرة من
العنف ،واالحتاد العام للمرأة الفلسطينية ،ومنتدى املنظمات األهلية ،وقد خلصت نتائج هذه املؤمترات
إلى التوصية بضرورة إقرار قوانني جنائية حلماية املرأة من العنف ،ومت التوقيع على عريضة موجهة لسيادة
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الرئيس محمود عباس لضرورة إقرار هذه القوانني خالل هذا العام.
ومنذ مطلع العام  2018استمر عمل مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي يف هذا السياق وبالتعاون
مع ائتالف البرملانيات العربيات ،مع التركيز على املادة  308من قانون العقوبات األردني املط ّبق يف الضفة
الغربية ،التي تعفي مالحقة اجلناة وتوقيفهم عن عدد من اجلرائم اجلنسية من العقوبة عند تزويجه من
الضحية التي مت االعتداء عليها ،حيث اعتبر املركز أن هذه املادة من أبرز املواد التي تشكل انتهاكاً للحقوق
اإلنسانية للمرأة .وعليه ،حيث قام املركز أيضاً وبالتعاون مع منتدى مناهضة العنف ضد املرأة ،ومؤسسة
«مساواة اآلن» الدولية بإعداد تقرير الظل إلى جلنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو)،
بش���كل خاص إلى ضرورة مطالبة دولة فلس���طني إلغاء امل���ادة  308من قانون العقوبات
لف���ت نظر اللجنة
ٍ
األردني ،وذلك بعد أن قامت دولة فلسطني بتقدمي تقريرها األولي .وقامت جلنة (سيداو) بالفعل بتضمني
هذه القضية يف قائمة املسائل التي رفعتها إلى دولة فلسطني بعد اجللسة االستثنائية يف جنيف ،التي عقدت
يف  24 20-تشرين الثاني املاضي .وقد قامت دولة فلسطني بالرد على األسئلة التي رفعتها جلنة (سيداو)
لدولة فلسطني ،مشيرة فيها إلى أنه يجري العمل على تعديل بعض مواد قانون العقوبات ،ومنها إلغاء املادة
( )308املتعلق���ة بوق���ف املالحقة القضائية ،ووقف تنفيذ احلكم يف حال مت إبرام عقد زواج ما بني اجلاني
والضحية عند ارتكاب إحدى اجلرائم اجلنسية الواردة يف املواد من ( )307-292يف قانون العقوبات الساري
يف الضفة الغربية .وقام مجلس الوزراء بالفعل يف  5آذار  2018باتخاذ قرار بضرورة التنسيب إلى سيادة
الرئيس بإصدار قرار بقانون؛ إللغاء املادة ( )308من قانون العقوبات األردني الساري يف الضفة الغربية.
واس���تجابة لهذا التنس���يب وجهود املجتمع املدني الفلسطيني قام الرئيس يف  14آذار بإصدار قرار بقانون
بإلغاء املادة ( )308ونشر القرار يف الوقائع الفلسطينية.
ويف سياق استكمال هذا اجلهد ،ارتأى املركز أن يقوم بإصدار دراسة تر ّكز على اجلوانب املوجبة إللغاء
ه���ذه امل���ادة ،أُس���وة بالعديد من الدول العربية الس���يما اململكة األردنية الهاش���مية ،وذلك يف إطار حملة
الضغط واملناصرة ،وقد تطوع س���عادة القاضي الدكتور أحمد األش���قر بإجرائها لصالح املركز ،وبتاريخ
 ،2018/4/3وبحضور عدد من ممثلي املؤسس���ات النس���وية األهلية والرسمية ،ونشطاء حقوق اإلنسان،
وأعضاء مجلس تشريعيّ ،
نظم املركز ورشة عمل نقاشية استعرض فيها مخرجات هذه الدراسة ليصار
إلى إرسال مذكرة إلى مجلس الوزراء الفلسطيني من قِ بل املركز ،تتض ّمن نتائج هذه الدراسة ،وموجبات
إلغاء املادة  308النطوائها على مخالفات صارخة للقانون األساس���ي الفلس���طيني املع ّدل لس���نة ،2003
وكافة املعايير الدولية للحقوق اإلنسانية للمرأة.
وعلى ش���رف الثامن من آذار قام س���يادة الرئيس محمود عباس بإصدار قرار بقانون جديد يحمل رقم
( )5للعام  2018بتعديل أحكام قانون العقوبات رقم  16للعام  ،1960بناء على تنسيب من مجلس الوزراء،
ألغى مبوجبه املادة  308باس���تخدام املادة  43من القانون األساس���ي الفلس���طيني ،التي تس���مح لرئيس
الدولة بإصدار قرارات لها قوة القانون ،وهذا ما اعتبره مركز املرأة وباقي املؤسسات احلقوقية والنسوية
إجنازاً إيجابياً وحتقيقاً ملطالب احلركة النسوية ،واستجابة حلملة الضغط واملناصرة والتي كانت آخرها
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احلراك الذي قام بإجنازه مركز املرأة يف سبيل إلغاء هذه املادة.
أن احلركة النسوية يجب أن تظل مستمرة
وعلى الرغم من أهمية هذا التدخل التشريعي ،إال أن املركز يرى ّ
حتسباً لعرض هذا التعديل على املجلس التشريعي الفلسطيني حال انعقاده
يف حملة الضغط واملناصرةّ ،
ً
عم�ل�ا مبقتضيات املادة  43من القانون األساس���ي املش���ار لها ،حتى ال يصار إل���ى عدم املوافقة على هذا
التعديل من قبل السلطة التشريعية ،األمر الذي يعني حال حدوثه زوال ما كان لهذا التعديل من أثر قانوني،
وعودة مفاعيل املادة  308من قانون العقوبات ،وبغية بقاء األسباب املوجبة الستمرار إلغاء هذه املادة ،ارتأى
امللحة أن يقوم بنشر هذه الدراسة ،حتى تظل نتائجها ماثلة للكافة ،وحتى يستطيع
املركز ّ
أن من الضرورة ّ
أعضاء املجلس التشريعي حال انعقاده االطالع عليها للموافقة على مترير التعديل التشريعي الذي ألغيت
مبوجبه.
أود يف النهاية أن أتوجه بالش���كر اجلزيل إلى س���عادة القاضي الدكتور أحمد األش���قر ،الذي قام مشكوراً
بإعداد الدراسة طوعاً ملركز املرأة ويف وقت قياسي ،ولم يتوان عن دعم املركز ومساندته يف إعداد الدراسة
واملش���اركة الفاعلة يف املؤمتر الذي عقده املركز لهذا الغرض .كما أتوجه بجزيل الش���كر من طاقم مركز
املرأة على جهوده احلثيثة بالعمل على هذه الدراسة ،وأخص بالذكر الزميالت والزمالء يف وحدة املناصرة،
ومديرة البرامج ،وذلك على اجلهود املبذولة لهذا الغرض .كما أتوجه بالش���كر اجلزيل على اجلهود التي
بذل���ت من قبل ائتالف البرملانيات العربيات وعلى وجه التحديد النائب الدكتورة س���حر القواس���مي على
جهودها معنا يف هذه املبادرة واملبادرات التي س���بقتها ،ونتطلع ملزيد من النجاحات واإلجنازات من خالل
توحيد اجلهود لتبني مس ّودة قانون العقوبات الفلسطيني ،وقانون حماية األسرة من العنف.

رندة سنيورة
املديرة العامة
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متهيد

بتاريخ  ،2001/4/2أصدرت محكمة االستئناف الفلسطينية يف رام اهلل يف دعوى استئناف جزاء رقم
 2001/149قراراً ،تض ّمن إلزام قاضي صلح بيت حلم بتطبيق املادة  308من قانون العقوبات رقم 16
بفض بكارتها ،وقد عللت
لس���نة  ،1960ووقف مالحقة متّهم عن جرمية ارتكبها بحق ضحية أنثى قام ّ
بأن القاضي ملزم بتطبيق املادة  308من قانون العقوبات ،لكون اجلاني قد أبرم عقد
احملكمة قرارها ّ
زواج صحيحاً مع الضحية ،األمر الذي يستوجب وقف مالحقته عن جرميته عم ً
ال بأحكام هذه املادة.
منذ ذلك التاريخ ،وقبل ذلك بسنوات ،ورمبا بعده بسنوات أخرى حتى تاريخ كتابة هذا التقرير ،ال أحد
تعرضن جلرائم جنس���ية تنتهك أبس���ط حقوق ّهن االنسانية ،وال عدد اجلناة
يعلم عدد الضحايا اللواتي
ّ
الذين أفلتوا من العقاب و ّ
متت مكافأتهم عن جرائم اقترفوها مبا يندى له جبني اإلنسانية.
وإذا كان قانون العقوبات األردني رقم  16لسنة  1960سارياً يف الضفة الغربية منذ ما يزيد على 47
أن امل���ادة  308من قانون العقوبات رقم  16لس���نة  1960ومنذ نفاذ
عام���اً ،فإ ّن���ه م���ن املعلوم بالضرورة ّ
هذا القانون وحتى يومنا هذا ال زالت تعاقب الضحية املُعتَدى عليها َمرتني :املرة األولى عندما وقعت
ضحية العتداء جنسي يعتبر من أقسى أشكال العنف ضد املرأة وأخطرها ،واملرة الثانية عندما وقعت
ضحي���ة ل���زواج يفتقر إلى عناصره الش���رعية ،ويفضي إلى ارتباط املرأة ب���زوج مجرم يفتقر أيضاً إلى
مجاني بدالً من معاقبته على جرميته.
أبسط مقومات اإلنسانية ،ليُكافأ هذا اجلاني بزواج
ّ
خمس دول عربية هي :مصر واملغرب وتونس ولبنان ،ومؤخراً األردن ،أسهم احلراك احلقوقي النسوي
فيها ،وحمالت الضغط واملناصرة إلى جانب بش���اعة اجلرائم املقترفة بحق النس���اء الضحايا ،أس���هم
إل���ى حتريك الس���اكن نح���و إلغاء النص���وص املماثلة لنص امل���ادة  308النافذ يف الضف���ة الغربية ،ويف
الوقت الذي ذهبت فيه دولة فلس���طني إلى إلزام هياكلها وس���لطاتها املختلفة ،مبا ألزمت به نفس���ها،
بوج���وب احتاذ التدابير الالزم���ة إلنزال مقتضيات االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنس���ان التي صادقت
عليها دون أي حتفظ أو إعالن تفسيري ،السيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة
( ،)CEDAWوالعه���د الدول���ي اخلاص باحلقوق املدنية والسياس���ية ،ما زالت تش��� ّكل املادة  308من
قانون العقوبات هاجساً حقوقياً مؤملاً يف سياق احلراك احلقوقي حلماية احلقوق اإلنسانية للمرأة.
نص مش���ابه على نحو محمود ،لكن
يف قطاع غزة ،خال قانون العقوبات رقم  74لس���نة  1936من أي ّ
النص نافذاً نفاذاً معيباً ،وهو بذلك يش ّكل مبعث قلق دائماً حول مدى
يف الضفة الغربية ،ما زال هذا
ّ
تطبيق���ه خارج س���ياقات اإلج���راءات القضائية ،وداخلها ،ه���ذا القلق الذي ع ّبرت عن���ه اللجنة املعنية
بالقض���اء عل���ى التمييز ضد املرأة يف الدورة الس���بعني ٢٠-٢ ،متوز/يولي���ه  ،٢٠١٨البند  4من جدول
األعم���ال املؤق���ت ،عن���د النظر يف التقارير املقدمة م���ن الدول األطراف مبوجب امل���ادة  18من اتفاقية
القض���اء على جميع أش���كال التمييز ضد املرأة ،إلى توجيه قائمة القضايا واألس���ئلة املتعلقة بالتقرير
األول���ي لدولة فلس���طني ،وق���د تض ّمنت هذه القائمة الطلب من دولة فلس���طني تق���دمي معلومات حول
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ِ
املغتصب ،إذا ُعقد زواج صحيح بينه وبني
ح���االت وق���ف املالحقة القضائية أو العقوبة املفروضة على
الضحية ،األمر الذي ينبغي لدولة فلس���طني واحلركة احلقوقية والنس���وية فيها ،أن تقرع اجلرس نحو
ح���راك ج���ا ّد وفاعل إللغاء املادة  308من قانون العقوبات رقم  16لس���نة  ،1960أس���وة بالدول العربية
املج���اورة ،الس���يما األردن التي يطاب���ق نص املادة  308امللغاة فيها ،امل���ادة  308التي ما زالت نافذة يف
الضفة الغربية.
وبغية ُموجبات إلغاء املادة  308من قانون العقوبات رقم  16لس���نة  ،1960س���وف يتولى هذا التقرير،
وعلى نحو شمولي ،حتليل املادة  308وتقوميها عبر ثالثة محاور ،وهي كاآلتي:
احملور األول :تقومي املادة  308من قانون العقوبات من منظور تشريعي.
احملور الثاني :تقومي املادة  308من منظور املعايير الدولية.
احملور الثالث :استعراض جتارب الدول العربية يف إلغاء املواد املماثلة للمادة .308
وس���وف يتولى التقرير ،يف خامتته ،تقدمي اس���تخالصات ونتائج ما آل إليه هذا التقرير عبر محاوره
الثالث���ة املذكورة ،على نحو يظهر عل���ى النحو الذي جاءت به املوجبات احلقوقية إللغاء املادة  308من
قانون العقوبات رقم  16لسنة .1960
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المحور األول
تقومي املادة  308من قانون العقوبات من منظور تشريعي
ذه���ب املش���رع األردني يف قانون العقوبات رقم  16لس���نة  ،1960النافذ يف الضف���ة الغربية إلى النص
صراح���ة عل���ى وقف مالحقة مرتكب اجلرائم اجلنس���ية ضد املرأة الضحية (املعت���دى عليها) ،وتعليق
نصا صريحاً
تنفي���ذ العقوب���ة بحق���ه إذا عقد زواج���ا صحيحا بينه وبني الضحي���ة ،وقد أفرد املش���رع ّ
نصت على «  1-إذا عقد زواج صحيح بني مرتكب إحدى اجلرائم
لتحقيق ذلك يف املادة  308منه ،التي ّ
ال���واردة يف ه���ذا الفصل وبني املعتدى عليها أوقفت املالحقة ،وإذا كان صدر حكم بالقضية علّق تنفيذ
العقاب الذي فرض على احملكوم عليه 2- .تستعيد النيابة العامة حقها يف مالحقة الدعوى العمومية
ويف تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثالث س���نوات على اجلنحة ،وانقضاء خمس س���نوات على اجلناية ،إذا
1
انتهى الزواج بطالق املرأة دون سبب مشروع».
أن هذا النص ينطوي على مآخذ عديدة ميكن إجمالها يف اآلتي:
ويالحظ ّ

 .1تطبيق مفرط يتجاوز جرمية االغتصاب

لم يقتصر نص املادة  308على وقف املالحقة ،أو وقف نفاذ العقوبة على جرمية االغتصاب فحس���ب
كما هو شائع يف العديد من التشريعات املقارنة ،بل جتاوز ذلك إلى طيف واسع من اجلرائم اجلنسية
إن املادة  308جعلت تطبيق هذه املادة واجباً يف كل اجلرائم املوصوفة يف الفصل
الواقعة على املرأة ،إذ ّ
األول من الباب السابع املتعلق بجرائم «االعتداء على العرض» ،حيث ينضوي هذا الفصل حتت الباب
أن وضع جرائم االعتداء
الس���ابع ،الذي يتناول اجلرائ���م «املخلّة باألخالق واآلداب العامة» ،ويالح���ظ ّ
اجلنسي على املرأة حتت باب اجلرائم املخلّة باآلداب العامة ،يش ّكل يف ح ّد ذاته مثار نقد؛ ألنه يفتقد
إلى التخصيص الالزم لتوصيف اجلرائم اجلنس���ية الواقعة على املرأة بوصفها ضحية ،وهذا يفترض
أن اجلرائم الواقعة على املرأة هي جرائم مخلّة باآلداب العامة ،وليس���ت جرمية جنس���ية
كقاعدة عامة ّ
باملعنى املقصود يف املعايير الدولية ،والتشريعات احلديثة املقارنة.
أن توسيع حدود تطبيق املادة  308على اجلرائم املوصوفة يف الباب السابع كا ّفة ،يقود إلى تطبيق
كما ّ
مف���رط للم���ادة  308عل���ى العديد من اجلرائم املنص���وص عليها يف املواد م���ن  307 – 292من قانون
العقوبات رقم  16لسنة  ،1960واملتمثلة باجلرائم اآلتية:

 .1انظر ،قانون العقوبات رقم  16لسنة  ،1960منشور يف العدد  1487من اجلريدة الرسمية األردنية (احلكم األردني)
بتاريخ  ،1960/05/01ص .374
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اجلرائم التي ميكن للجاني االستفادة منها عند تطبيق املادة  308من قانون العقوبات
رقم  16لسنة 1960
(الفصل األول من الباب السابع)
• االغتصاب.
• اغتصاب أنثى ال تستطيع املقاومة.
• مواقعة أنثى دون سن اخلامسة عشرة أو الثانية عشرة.
• مواقعة أنثى بني سن  18 - 15من أحد املوكَّ لني برعايتها.
العرض بالعنف أو التهديد.
• هتك ِ
• هتك ِعرض إنسان ال يستطيع املقاومة.
العرض بدون عنف.
• هتك ِ
• هتك ِعرض َم ْن أمت  15ولم يتم  18سنة.
• اخلطف باحليلة واإلكراه.
• اإلغواء.
• املداعبة املنافية للحياء.
• َعـرض األعمال أو توجيه الكالم املنايف للحياء.
• دخول األماكن اخلاصة بالنساء
أن توس���يع تطبيق هذه امل���ادة على اجلرائم الواردة أعاله ،يثير العديد من أش���كال العوار
ويب���دو جل ّيا ّ
والنقد التشريعي من ناحية موضوعية وشكلية ،ومن ذلك ما يأتي:
 .1تختلف هذه اجلرائم عن بعضها اختالفاً بنيوياً وموضوعياً ،يستحيل على ضوئه تطبيق املادة 308
عل���ى العدي���د من هذه اجلرائم ،من ذلك ،تزويج اجلاني يف جرمية مواقعة أنثى بني س���ن  18 - 15من
أحد املو َّكلني برعايتها ،فكيف يكون ذلك إذا كان اجلاني ممن يح ّرم زواج الضحية منه شرعاً.
 .2ل���م مي ّي���ز املش��� ّرع يف تطبيق املادة  308بني االغتص���اب الواقع على امرأة بالغ���ة وبني طفلة ،وعلى
الرغم من تش���ديد العقوبة يف حالة االغتصاب الواقع على طفلة لم تتجاوز خمس���ة عشر عاماً كما هو
أن تطبيق املادة  308على اغتصاب طفلة يعكس تش���جيعاً
وارد يف املادة  292من قانون العقوبات ،إال ّ
ً
من املش��� ّرع عل���ى تزويج القاصرات خالفاً للمعايير الدولية ،وهذا م���ا ينعكس أيضا على تطبيق املادة
 308على جرمية مواقعة أنثى دون سن اخلامسة عشرة أو الثانية عشرة ،املوصوفة يف املادة  294من
قانون العقوبات.
إن تطبيق املادة  308على مرتكب جرمية اغتصاب أنثى ال تستطيع املقاومة؛ بسبب عجز جسدي،
ّ .3
أو نقص نفسي ،املوصوفة يف املادة  293من قانون العقوبات ،يش ّكل إخالالً مبفهوم الزواج القائم على
الرضا ،ويش ّكل اعتداء على حقوق املرأة من ذوي االحتياجات اخلاصة ،لكونها ال تستطيع التعبير عن
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إرادة ح ّرة مستنيرة يف املوافقة على زواج املعتدي عليها من عدمه.
ألن يف ذلك
 .4ال ميك���ن تطبي���ق املادة  308على جرائم هتك العِ ���رض املوصوفة يف املواد ّ 301 – 296
تز ّيداً بال مبرر وال مس ّوغ قانوني سوى توسيع حدود استفادة اجلاني من وقف املالحقة ،أو وقف نفاذ
العقوبة.
إن تطبيق املادة  308على جرمية اخلطف باحليلة واإلكراه املوصوفة يف املادة  ،302وجرمية اإلغواء
ّ .5
املوصوف���ة يف امل���ادة  ،304وجرمية املداعب���ة املنافية للحياء املوصوفة يف امل���ادة  ،305وجرمية َعرض
األعم���ال أو توجي���ه الكالم املن���ايف للحياء املوصوفة يف امل���ادة  ،306وجرمية دخ���ول األماكن اخلاصة
بالنساء املوصوفة يف املادة  307من قانون العقوبات ،هي بال مبرر وال مس ّوغ قانوني سوى توسيع حدود
2
استفادة اجلاني من وقف املالحقة ،أو وقف نفاذ العقوبة.

توسيع نطاق التطبيق ،يسقط مبررات التشريع
إنّ املآخذ على توسيع حدود تطبيق املادة  ،308تنايف يف جوهرها أية مبررات لوضع هذه
املادة قيد التطبيق على طائفة واسعة من اجلرائم الواجبة التطبيق؛ بسبب اختالل البنية
التشريعية ،وقيامها بإعمال وقف املالحقة ووقف نفاذ العقوبة بحق اجلاني على جرائم ال
نص املادة  308وتطبيقه من قانون العقوبات رقم 16
تنسجم مع املبررات غير املقنعة لتشريع ّ
لسنة 1960
 .2وقف املالحقة وتعليق تنفيذ العقوبة ،إسقاط ملبررات التشريع

أن املادة  308قد أفردت ُحكمني منفصلني عند توافر شروط تطبيق املادة  ،308ا ُ
حلكم األول
يُالحظ ّ
وه���و وق���ف املالحقة ،وأ ّما الثاني فهو تعليق تنفيذ العقوبة ،وه���ذان ا ُ
حلكمان ينطويان على العديد من
املآخذ التي تظهر يف اآلتي:
أن وق���ف املالحقة مصطلح
• وق���ف املالحق���ة :ويكون ذل���ك يف حالة عدم صدور ُحك���م نهائي ،إال ّ
أن إجراءات وقف املالحقة
فضف���اض لم يُع ّرف على نح���و محدد يف قانون العقوبات ،ومؤدى ذلك ّ
ميكن أن تتم خارج الس���ياق القضائي ،وخارج س���رايا النيابة العامة وإجراءات احملاكمة يف قاعات
احملاك���م ،وه���ذا يعني إمكانية أن تتم إجراءات التزويج قب���ل التحقيق يف اجلرمية ،ما يعطي دوراً
غي���ر مح���دد جلهات غير قضائية إلمتام عملي���ة التزويج بقصد وقف مالحقة اجلاني ،وهو ما قد
يحمل مساساً خطيراً بضمانات وصول املرأة للعدالة ،ويش ّكل مدخ ً
ال واسعاً لهدر حق املجتمع يف
اقتضاء العقاب باعتبار ذلك أحد أهم أركان التشريع اجلزائي ،عالوة على تعريض طائفة واسعة
م���ن احلقوق اإلنس���انية للم���رأة لالنتهاك ،مثل :احل���ق بالرضا يف الزواج وغي���ر ذلك من احلقوق
األخرى.
 .2لالطالع على حيثيات هذه املواد انظر املرجع السابق.
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• تعلي���ق تنفي���ذ العقوبة :ويكون ذلك بعد صدور حك���م نهائي ،ويالحظ هنا أن تعليق تنفيذ العقوبة
يجعل من اجلاني متمتعاً مبدة زمنية محددة ،تستهدف يف جوهرها بقاء الزواج قائماً حلني انتهاء
املدة املضروبة يف القانون ،وهذا ما يهدم األساس الشرعي للزواج املتمثل يف االستقرار والسكينة
األس���رية ،وثب���ات فكرة الدوام م���ن الزواج بوصفه رباطاً أس���ر ّياً يقوم على ن ّية االس���تمرار وليس
إن ربط الزواج مبدة زمنية لصيقة بنص عقابي يجعل املرأة
تأقيته مبدة تتسم بطابع تهديدي ،إذ ّ
أن املادة 308
ضحية مرة أخرى ،وخاضعة لتهديد إنهاء العالقة الزوجية مبجرد انتهاء املدة ،كما ّ
ق���د م ّي���زت على نحو غير مبرر حتديد مدة بقاء الزواج ،فجعلت مدة توقيف تنفيذ العقوبة خمس
س���نوات يف اجلرائم اجلنائية ،وثالث س���نوات يف اجلرائم اجلنحوية ،وهذا يف ح ّد ذاته يؤ ّكد أن
تعليق العقوبة جاء يف سياق تهديدي بجعل الزواج مشوباً بالعديد من العيوب التي تفقده مضمونه
املعتبر شرعاً ،وتفقده أية مبررات قد جتعل منه سبباً إلفالت اجلاني من العقاب.

هدر حق املجتمع يف اقتضاء العقاب
إنّ وق�������ف املالحق�������ة مصطلح فضفاض لم ُيع ّرف على نحو مح�������دد يف قانون العقوبات ،ومؤدى
ذل�������ك أنّ إجراءات وقف املالحقة ميكن أن تتم خارج الس�������ياق القضائي ،وخارج س�������رايا النيابة
العام�������ة وإج�������راءات احملاكمة يف قاعات احملاك�������م ،وهذا يعني إمكانية أن تت�������م إجراءات التزويج
قب�������ل التحقي�������ق يف اجلرمية ،مما يعطي دور ًا غي�������ر محدد جلهات غير قضائي�������ة إلمتام عملية
التزوي�������ج بقصد وق�������ف مالحقة اجلاني ،وهو ما قد يحمل مساس������� ًا خطي�������ر ًا بضمانات وصول
املرأة للعدالة ،ويش�������كّ ل مدخ ًال واس�������ع ًا لهدر حق املجتمع يف اقتضاء العقاب باعتبار ذلك أحد
أهم أركان التش�������ريع اجلزائي ،عالوة على تعريض طائفة واسعة من احلقوق اإلنسانية للمرأة
لالنتهاك ،مثل :احلق بالرضا يف الزواج وغير ذلك من احلقوق األخرى.
انتفاء الغاية الشرعية من الزواج
ً
إنّ تعلي�������ق تنفيذ العقوبة بحق اجلان�������ي احملكوم بحكم نهائي ،يجعل من اجلاني متمتعا مبدة
زمنية محددة ،تستهدف يف جوهرها بقاء الزواج قائم ًا حلني انتهاء املدة املضروبة يف القانون،
وهذا ما يهدم األس�������اس الشرعي للزواج املتمثل يف االس�������تقرار والسكينة األسرية ،وثبات فكرة
ال�������دوام من الزواج بوصفه رباط ًا أس�������ر ّي ًا يقوم على ن ّية االس�������تمرار وليس تأقيته مبدة تتس�������م
بطاب�������ع تهديدي ،إذ إنّ ربط الزواج مبدة زمني�������ة لصيقة بنص عقابي يجعل املرأة ضحية مرة
أخرى وخاضعة لتهديد إنهاء العالقة الزوجية مبجرد انتهاء املدة ،كما أنّ تعليق العقوبة جاء
يف سياق تهديدي بجعل الزواج مشوب ًا بالعديد من العيوب التي تفقده مضمونه املعتبر شرع ًا،
وتفقده أية مبررات قد جتعل منه سبب ًا إلفالت اجلاني من العقاب
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 .3إكراه معنوي ..انتفاء عنصر الرضا بالزواج
ً
أن املادة  308قد ذهبت إلى ذكر مصطلح «عقد زواج صحيح» ،بوصفه سببا لوقف املالحقة أو تنفيذ
يُالحظ ّ
العقوبة ،والزواج الصحيح املعتبر شرعاً وقانوناً هو الزواج القائم على الرضا ،ويبدو جل ّياً يف حالة االعتداء
أن املرأة وإن قبلت الزواج تكون يف احلقيقة إرادتها غير سليمة ،ويكون رضاها مشوباً
اجلنسي على املرأةّ ،
أن قبولها الزواج مبن
بإكراه معنوي أو رمبا بدني ،ويتمثل اإلكراه املعنوي وهو مفترض يف هذه احلالة ،يف ّ
اعتدى عليها جنسياً يكون بقصد اتقاء العار ،واحملافظة على شرف العائلة وسمعتها ،وهي تكون بذلك قد
وقعت حتت إكراه معنوي فرضته منظومة مجتمعية وعائلية أبوية حتملها بالنتيجة مسؤولية اتقاء العار ،ويف
أن رضاها وقبولها لم ينصرفا ألبتة إلى إبرام عقد زواج صحيح على الوجه
ذلك ما ال يقبل التأويل والدفع يف ّ
املش���روط ش���رعاً وقانوناً ،ويف حاالت كثيرة ،قد تتعرض املرأة إلكراه بدني للقبول بالزواج ،حني تكون قد
ميس سالمتها للضغط عليها لقبول الزواج من اجلاني اتقاء للعار ،ويف احلقيقة،
وقعت حتت تهديد أو فعل ّ
تسهم املادة  308من قانون العقوبات يف وضع املرأة الضحية حتت هذا التهديد؛ ألنها تفتح خياراً يجعل من
السهل على العائلة أن تضغط بكل الوسائل على الضحية لتجنب آثار ما وقع عليها حماية لسمعة العائلة
وشرفها؛ وبذلك تكون املرأة قد وقعت ضحية جرميتني :األولى تتمثل يف أنها ضحية اعتداء جنسي ،والثانية
3
تتمثل يف أنها ضحية اإلكراه على الزواج ،ويزداد هذا االنتهاك إذا ما كانت الضحية طفلة أو قاصرة.
اإلكراه املعنوي والبدني للمرأة (انتهاك م ّركب)
قبول الضحية الزواج مبن اعتدى عليها جنسي ًا يكون بقصد اتقاء العار ،واحملافظة على شرف
العائلة وس�������معتها ،وهي تكون بذلك قد وقعت حتت إك�������راه معنوي فرضته منظومة مجتمعية
وعائلية أبوية حتملها بالنتيجة مس�������ؤولية اتقاء العار ،ويف ذلك ما ال يقبل التأويل والدفع يف
أنّ رضاها وقبولها لم ينصرفا ألبتة إلى إبرام عقد زواج صحيح على الوجه املش�������روط ش�������رع ًا
وقانون������� ًا ،ويف حاالت كثيرة ،قد تتعرض املرأة إلكراه بدني للقبول بالزواج ،حني تكون قد وقعت
ميس س���ل���امتها للضغط عليها لقبول الزواج من اجلاني اتقاء للعار ،ويف
حتت تهديد أو فعل ّ
احلقيقة ،تسهم املادة  308من قانون العقوبات يف وضع املرأة الضحية حتت هذا التهديد؛ ألنها
تفتح خيار ًا يجعل من السهل على العائلة أن تضغط بكل الوسائل على الضحية لتجنب آثار
ما وقع عليها حماية لس�������معة العائلة وش�������رفها؛ وبذلك تكون املرأة قد وقعت ضحية جرميتني:
األولى تتمثل يف أنها ضحية اعتداء جنسي ،والثانية تتمثل يف أنها ضحية اإلكراه على الزواج.
َصبَة إذا َّ
مت باإلكراه مِ ْن الولي،
يني من املا ّدة  ،308إلى أَنَّ َعقْد الزَّواج على امل ُ ْغت َ
 3ذهب بعض الفقهاء يف األردن بالنسبة للموقف ال ّد ّ
أو مِ ��� ْن مؤث���رات اجتماعي���ة ،فهو َعقْد فاس��� ٌد ال تترتب عليهِ آثار العقد الصحيح ،مس���تنداً إلى الفقرة (ز) من امل���ا ّدة ( )31من قانون

تنص على أنّ عقد الزّواج ال ّذي َّ
األح���والِ َّ
مت باإلكراه يكون فاس���داً وال تترتب عليه آث���ار عقد الزواج قبل الدخول،
الش���خص ّيةِ  ،الت���ي ّ
ص ْت الفقرة (ج) مِ ْن املا َّدة (« )35بأ ّنها ال تُس���مع دعوى فس���اد العقد بس���بب اإلكراه إذا ولدت الزَّوجة أو كانت حام ً
ال» .ويرى أنّ َما
ونَ ّ

َذ َه َب إليِه القانون بحاجة لإِ ِ عادة نَ َظ ٍر ،فالزَّوا ُج الفاس��� ُد غي ُر ُمن َعقِ ٍد أَص ً
صحيحاً بالمْ ُ ّدة الزمنية ،أو بالحْ َ ْمل أو الوالدة.
ال فال يَصي ُر َ
َصبَ َة ،يف املادة « 308وأبعادها َّ
الش���رع ّية
انظ���ر س���يرين جرادات ،وأحمد القض���اة :إِعفاءُ المْ ُ ْغت َِص ِب مِ َن الْ ُعقَوبَةِ َح���ا َل َز َو ِ
اجهِ مِ َن المْ ُ ْغت َ
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 .4الطالق ألسباب مشروعة ،استحالة املالحقة

أن املادة  308قد أتاحت إمكانية مالحقة اجلاني ،إذا انتهى الزواج خالل مدة الزواج املنصوص
يُالحظ ّ
النص قد
أن هذا
عليه���ا يف هذه املادة بطالق املرأة دون س���بب مش���روع ،ومبفهوم املخالفة يب���دو جل ّياً ّ
ّ
أن هذا
جعل مالحقة اجلاني مس���ألة مس���تحيلة حتى لو انتهى عقد الزواج بالطالق خالل املدة ،ذلك ّ
أن مدة الزواج تس���قط ،وال ميكن
النص قد أضاف عبارة «طالق ألس���باب غير مش���روعة» ،وهذا يعني ّ
مالحق���ة اجلان���ي إذا كان الطالق لس���بب مش���روع ،والغريب يف ه���ذا النص أنه لم ي���أت على تعريف
معن���ى الطالق غير املش���رع ،وه���ل هناك حاالت ميكن تص ّورها لطالق ألس���باب غير مش���روعة ،فإذا
فإن ذلك يوجب التعويض للم���رأة فقط ،وال يفترض أن مينع الطالق
كان املقص���ود الطالق التعس���فيّ ،
أن الطالق يف كل احلاالت يكون
التعسفي أو يعيق أو يق ّيد حق الرجل يف الطالق؛ وذلك يعني بوضوح ّ
طالقاً مشروعاً وال ميكن إثبات عكس ذلك يف كل احلاالت ،األمر الذي يجعل من الزواج سبباً ومبرراً
لوقف مالحقة اجلاني أو توقيف تنفيذ العقوبة ،يجعله فاقداً ملضمونه ،ومجرداً من أ ّية قوة إلزامية.
مبالحقة
السور ّية إلى ال َق ْول يف قرار لها :بأ ّنه ال يمُ كن القيام ُ
وللتدليل على ذلك ،ذهبت محكمة ال َّنقْض ّ
اجلاني ُم َج ّدداً على الرغم من وقوع طالق بنا ًء على طلبه قبل املدة املنصوص عليها يف القانون؛ وذلك
وأن ال َّز ْوجني يش���تركان يف اخلطأ معاً.
أل ّنه تبينّ للقاضي اس���تحالة التحقّق مِ َن اخلطأ الوحيد للزّوج ّ
َص َبة أمام احملكمة ّ
الشرع ّية بتاريخ 1976/11/22م،
ويف قضية أخرى ُعقد زواج ب َ
ني المْ ُذِ نب والفتاة املغت َ
وبناء عليه أُوقفت بالفعل املالحقة بحقه ،اس���تناداً ألحكام املا ّدة ( )508بتاريخ 1977/5/23م أي بعد
فص َد َر عن احملكمة ّ
الشرع َّية قرار بالتفريق بني الزوجني بنا ًء على
س���تة أش���هر فقط من تاريخ الزواجَ ،
وأن الذنب
دع���وى أقامه���ا الزّوج ،وقد تض ّمن قرار التفريق أ ّنه تع ّذر إص�ل�اح ذات البني بني الزوجينْ ّ ،
املؤجل،
ُمش���تَ َرك بينهم���ا؛ ولذلك ُحكم للزوجة باس���تحقاقِ المْ َ ْهر المْ ُ َع َّجل فقط ،وإعفاء ال��� َّز ْوج مِ َن المْ َ ْهر
َّ
املدعى عليه من العقاب ،ثم جاءت الضح ّية أمام محكمة النقض تلتمس العدالة فر َّد ِت احملكمة
وأُعفِ َي َّ
أن الش���رط املنصوص عليه بامل���ا ّدة ( )508فقرة (،)2
الطع���ن معلّل���ة ذلك مب���ا يأتي ...« :حيث ّ
يتضح ّ
أن
ألن قرار التفريق أثبت ّ
أن يكون الطالق دون س���بب مش���روع ،وهو غير متوفر يف هذه ال ّدعوى؛ ّ
وهو ّ
املؤجل ،واحملكمة َق َّررت عدم
الزوجة تتحمل نصف املسؤولية املؤدية للتفريق ،وبالتالي لم تستحقَّ المْ َ ْه َر
َّ
4
جواز ُمالحقة املدعى عليه ثانية لعدم حتقّق الشرط.
ألن الضح ّية
الح َقة القضائية؛ ّ
ويف قضي���ة أخرى قررت محكمة ال َّنقْض إعفاء للفاعل ثاني���ةَ ،و َع َد ِم امل ُ َ
(ال َّز ْوج���ة) ه���ي الت���ي قامت ب َ
أن
ِخل ْ ِع ال َّز ْوج ،ويف حقيقة األمر لو نَ َظ ْرنا إلى املس���ألة َع��� ْن َكثَب لَ َو َج ْدنا ّ
المْ ُغت َِصب (ال ّز ْوج) يس���تطيع دون أ ّية مراقبة أ ْن يُس���يء اس���تعمال س���لطته بوصفه َز ْوجاً ،ويرتكب بحقّ
زوجت���ه أش���كاالً مختلف���ة من الْ ُعن ِْف والقهر اليوم���ي لدفعها إلى طلب الط�ل�اق أو لالعتراف بأنها هي
املخطئ���ة الوحي���دة ،وذلك كي تتخلص من س���وء حياتها ال ّز ْوج ّية التي لم تع���د تُطاق ،وهذه التطبيقات
5
األردني
مشابهة للمادة  308من قانون العقوبات
ّ
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طالق ألسباب مشروعة!! ُيعفي اجلاني من العقاب
إنّ مدة الزواج تس�������قط وال ميكن مالحقة اجلاني إذا كان الطالق لس�������بب مش�������روع ،والغريب يف
هذا النص أنه لم يأت على تعريف معنى الطالق غير املشرع ،وهل هناك حاالت ميكن تص ّورها
لطالق ألس�������باب غير مشروعة ،فإذا كان املقصود الطالق التعسفي ،فإنّ ذلك يوجب التعويض
للمرأة فقط ،وال يفترض أن مينع الطالق التعس�������في أو يعيق أو يق ّيد حق الرجل يف الطالق؛
وذلك يعني بوضوح أنّ الطالق يف كل احلاالت يكون طالق ًا مشروع ًا وال ميكن إثبات عكس ذلك
يف كل احل�������االت ،األمر الذي يجعل من الزواج س�������بب ًا ومبرر ًا لوق�������ف مالحقة اجلاني أو توقيف
تنفيذ العقوبة ،يجعله فاقد ًا ملضمونه ومجرد ًا من أ ّية قوة إلزامية.
 .5انتفاء الردع العام واخلاص ،جرمية مستمرة

أن السياس���ة اجلنائية يف قوانني اجلزاء (العقوب���ات) تهدف إلى حتقيق الردع
م���ن املعل���وم بالضرورةّ ،
الع���ام واخلاص ،بحيث يس���تهدف التجرمي بصورة أساس���ية فرض عقوبة حتقق ال���ردع العام للمجتمع
بر ّمته ،والردع اخلاص بالنسبة للجاني.
ويس���تهدف الردع العام توجيه إنذار للكافة ،تنذرهم بس���وء العاقبة يف حالة تقليد املجرم يف س���لوكه.
بحيث تكون العقوبة ذات أثر نفسي تهديدي يق ّوي بواعث اخلير جتاه بواعث الشر أو بواعث اجلرمية،
مبا يحقق املواءمة بني الس���لوك اجلماعي وقواعد قانون العقوبات ،يف حني يس���تهدف الردع اخلاص
حتقيق أثر فردي ينش���أ عن االنتقاص من حقوق احملكوم عليه يف بدنه ،أو حريته ،أو ماله ،أو ش���رفه
واعتباره.
أن املادة  308من قانون العقوبات تق ّوض الردع العام؛ ألنها تثير االنطباع يف
ويالحظ يف هذا اإلطارّ ،
أن هناك إمكانية كبيرة ،واحتمالية تش���ريعية محققة لعدم معاقبة اجلناة عن طائفة واس���عة
املجتمعّ ،
من اجلرائم اجلنسية التي تزيد على ثالث عشرة جرمية موصوفة يف الفصل األول من الباب السابع
يف قانون العقوبات رقم  16لسنة .1960
أن املادة  308تق ّوض الردع اخلاص؛ ألنها جتعل اجلاني يعتقد يف س���ريرة نفس���ه أنه سوف يعفى
كما ّ
من املالحقة حال ارتكابه أ ّية جرمية جنسية إذا عقد الزواج بينه وبني الضحية ،ويتنامى هذا الشعور
إذا كان اجلان���ي والضحي���ة يعيش���ان يف مجتم���ع ُمحافظ يتوق���ع منه يف أغلب احل���االت الضغط على
الضحي���ة لقب���ول الزواج؛ اتقاء للعار وحماية ش���رف العائلة ،وهي بذلك ال حتق���ق اإليالم املعتبر لردع
اجلاني عن عدم تكرار جرميته م ّرة أخرى.

تقويض الردع العام
إنّ امل�������ادة  308م�������ن قانون العقوب�������ات تق ّوض الردع الع�������ام؛ ألنها تثير االنطب�������اع يف املجتمع أنّ
هن�������اك إمكانية كبي�������رة ،واحتمالية تش�������ريعية محققة لعدم معاقبة اجلناة عن طائفة واس�������عة
من اجلرائم اجلنس�������ية التي تزيد عن ثالث عش�������رة جرمية موصوفة يف الفصل األول من الباب
السابع يف قانون العقوبات رقم  16لسنة .1960
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تقويض الردع اخلاص
إنّ املادة  308تق ّوض الردع اخلاص؛ ألنها جتعل اجلاني يعتقد يف سريرة نفسه أنه سوف يعفى
من املالحقة حال ارتكابه أ ّية جرمية جنس�������ية إذا عقد الزواج بينه وبني الضحية ،ويتنامى هذا
الش�������عور إذا كان اجلاني والضحية يعيش�������ان يف مجتمع ُمحافظ يتوقع منه يف أغلب احلاالت
الضغط على الضحية لقبول الزواج؛ اتقاء للعار وحماية ش�������رف العائلة ،وهي بذلك ال حتقق
اإليالم املعتبر لردع اجلاني عن عدم تكرار جرميته م ّرة أخرى.
 .6حق الطفل يف النسب ،ضح ّية جديدة

أن املادة  308لم تعالج مس���ألة حق الطفل يف النس���ب ،لكونها ال تلزم اجلاني بتس���جيل الطفل
يُالحظ ّ
أن قانونِ األحوالِ َّ
الشخص َّية ال يسلم إلثبات
املولود من الضحية نتيجة اعتدائه اجلنسي عليها ،السيما ّ
النس���ب حت���ى مع حتليل  6 DNAوهذا يفت���رض يف مثل هذه احلاالت وجود ضحي���ة جديدة للجاني،
وهو الطفل املتولد نتيجة االعتداء اجلنس���ي ،إذ ال جتبر القوانني نس���بته لوالده سوا ًء بالبن ّوة الطبيعية
أو الشرعية.

هدر حق الطفل يف النسب
يفت�������رض بق�������اء املادة  308وجود ضحية جدي�������دة للجاني وهو الطفل املتول�������د نتيجة االعتداء
سواء بالبن ّوة الطبيعية أو الشرعية.
اجلنسي ،إذ ال جتبر القوانني نسبته لوالده
ً
أن املادة  308لم تضع آليات محددة الس���تعادة احلق يف مالحقة اجلاني أو تنفيذ العقوبة
كما يالحظ ّ
عند انحالل الزواج ،حيث ال توجد آلية لربط النيابة العامة واحملاكم الش���رعية يف مثل هذه القضايا،
أن اجلاني سيكون يف كثير من احلاالت قادراً على اإلفالت من العقاب واملالحقة ،مبا يجعل
وهذا يعني ّ
مبررات وضع هذا النص فاقدة للمس ّوغ القانوني واجلدوى.

غياب اآلليات يفضي إلى اإلفالت من العقاب واملالحقة
ال توج�������د آلي�������ة لربط النيابة العامة واحملاكم الش�������رعية يف مثل هذه القضاي�������ا ،وهذا يعني أنّ
اجلان�������ي س�������يكون يف كثير من احل�������االت قادر ًا على اإلف���ل���ات من العق�������اب واملالحقة ،مبا يجعل
مبررات وضع هذا النص فاقدة للمس ّوغ القانوني واجلدوى.
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المحور الثاني
تقومي املادة  308من منظور املعايير الدولية
ال ش���ام ً
بعد أن اس���تعرض هذا التقرير يف احملور األول حتلي ً
ال ملك ّونات وعناصر املادة  308من قانون
العقوبات رقم  16لسنة  ،1960وما اعترى هذه املادة من اختالالت بنيوية وموضوعية موجبة إللغائها،
س���وف يتناول التقرير تقييماً ش���ام ً
ال للمادة  308من منظور املعايير الدولية ،وذلك من خالل فرعني:
األول يبحث يف مدى انتهاك املادة  308لالتفاقيات واإلعالنات الدولية حلقوق اإلنسان ،والثاني يبحث
يف موقف اللجان األممية املتخصصة من تطبيق املادة  ،308وذلك على النحو اآلتي:
 .1انتهاك املادة  308لالتفاقيات واإلعالنات الدولية حلقوق اإلنسان
عمدت املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان كافة على تأكيد املساواة ،وحظر التمييز على أساس جنساني
بني الرجل واملرأة ،وينسحب هذا على حظر التمييز يف متكني املرأة من الوصول للعدالة ،مبا يف ذلك
عدم التمييز يف احلق باحلماية من العنف بشكل عام ،والعنف اجلنسي على نحو خاص.
وإذا كان���ت الش���رعة الدولية حلقوق اإلنس���ان قد ذهبت إلى تأكيد هذا احل���ق يف املادة ( )3من العهد
نصت على أن «تتعهد ال���دول األطراف يف هذا
الدول���ي اخل���اص باحلقوق املدنية والسياس���ية ،حينما ّ
العهد بكفالة تساوى الرجال والنساء يف حق التمتع بجميع احلقوق املدنية والسياسية املنصوص عليها
أن «الناس
نصت على ّ
يف هذا العهد 7 ».وكذلك يف املادة  7من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنس���ان التي ّ
جميعاً سواء أمام القانون ،وهم يتساوون يف حق التمتع بحماية القانون دومنا متييز ،كما يتساوون يف
حق التمتع باحلماية من أي متييز ينتهك هذا اإلعالن ،ومن أي حتريض على مثل هذا التمييز 8 »،فإن
اتفاقي���ة القضاء على جميع أش���كال التمييز ضد امل���رأة ( 9 )CEDAWوبوصفها اتفاقية متخصصة
نصت يف املادة ( )2منها على وجوب أن تشجب الدول األطراف جميع أشكال التمييز ضد املرأة ،وتتفق
ّ
على أن تنتهج بكل الوس���ائل املناس���بة ودون إبطاء ،سياسة تس���تهدف القضاء على التمييز ضد املرأة،
 7اعتمد و ُعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  2200ألف (د )-21املؤرخ يف  16كانون/

ديسمبر ،1966تاريخ بدء النفاذ 23 :آذار/مارس  ،1976وفقاً ألحكام املادة  ،49حقوق اإلنسان :مجموعة صكوك دولية ،املجلد األول،
األمم املتحدة ،نيويورك ،1993 ،رقم املبيع ،A.94.XIV-Vol.1, Part 1ص .28

 8اعتم���د ونُش���ر على املأل مبوجب ق���رار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  217ألف (د )-3املؤرخ يف  10كانون األول/ديس���مبر ،1948

حقوق اإلنسان :مجموعة صكوك دولية ،املجلد األول ،األمم املتحدة ،نيويورك ،1993 ،رقم املبيع،A.94.XIV-Vol.1, Part 1
ص .1

 9اعتمدت و ُعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  180/34املؤرخ يف  18كانون األول/
ديسمبر  ،1979تاريخ بدء النفاذ 3 :أيلول/سبتمبر  ،1981وفقاً ألحكام املادة  ،)1( 27حقوق اإلنسان :مجموعة صكوك دولية ،املجلد
األول ،األمم املتحدة ،نيويورك ،1993 ،رقم املبيع ،A.94.XIV-Vol.1, Part 1ص .208
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وحتقيقاً لذلك تتعهد بالقيام مبا يأتي:
(أ) إدماج مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة يف دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها املناسبة األخرى ،إذا
لم يكن هذا املبدأ قد أدمج فيها حتى اآلن ،وكفالة التحقيق العملي لهذا املبدأ من خالل التشريع
وغيره من الوسائل املناسبة.
(ب) اتخاذ املناس���ب من التدابير :تش���ريعية وغير تش���ريعية ،مبا يف ذلك ما يناس���ب من جزاءات
حلظر كل متييز ضد املرأة.
(ج) ف���رض حماي���ة قانونية حلقوق املرأة على قدم املس���اواة مع الرجل ،وضم���ان احلماية الفعالة
للم���رأة ع���ن طريق احملاك���م ذات االختصاص ،واملؤسس���ات العامة األخرى يف البل���د من أي عمل
متييزي.
(د) االمتناع عن مباشرة أي عمل متييزي ،أو ممارسة متييزية ضد املرأة ،وكفالة تصرف السلطات
واملؤسسات العامة مبا يتفق وهذا االلتزام.
(ه���ـ) اتخ���اذ جميع التدابير املناس���بة للقضاء عل���ى التمييز ضد املرأة من جانب أي ش���خص ،أو
منظمة ،أو مؤسسة.
(و) اتخاذ جميع التدابير املناسبة ،مبا يف ذلك التشريعي منها؛ لتغيير أو إبطال القائم من القوانني
واألنظمة واألعراف واملمارسات التي تش ّكل متييزاً ضد املرأة.
(ز) إلغاء جميع األحكام اجلزائية الوطنية التي تش ّكل متييزاً ضد املرأة.
ويالح���ظ يف ه���ذا اإلط���ار أن الفقرة (ز) من هذه املادة ،قد أوجبت عل���ى الدول األطراف يف االتفاقية
إلغاء جميع األحكام اجلزائية الوطنية التي تش ّكل متييزاً ضد املرأة ،وهذا ما ينسحب على املادة 308
من قانون العقوبات رقم  16لسنة  ،1960التي تنطوي يف احلقيقة على متييز مر ّكب ضد املرأة :األول
م���ن خ�ل�ال التمييز ضدها يف عدم متكينها من الوص���ول للعدالة ،والثاني من خالل التمييز ضدها يف
توفي���ر احلق باحلماية القانونية من العن���ف الواقع عليها ،وكذلك التمييز يف حقها لنيل االنتصاف من
قِ بل احملاكم الوطنية.

متييز مركّب ضد املرأة
أوجب�������ت اتفاقي�������ة القضاء على جميع أش�������كال التميي�������ز ضد امل�������رأة ( )CEDAWعلى الدول
األط�������راف يف االتفاقية إلغاء جميع األحكام اجلزائية الوطنية التي تش�������كّ ل متييزا ضد املرأة،
وهذا ينسحب على املادة  308من قانون العقوبات رقم  16لسنة  ،1960التي تنطوي يف احلقيقة
عل�������ى متيي�������ز مر ّكب ضد املرأة :األول من خ���ل���ال التمييز ضدها يف ع�������دم متكينها من الوصول
للعدال�������ة ،والثان�������ي من خالل التمييز ضده�������ا يف توفير احلق باحلماي�������ة القانونية من العنف
الواقع عليها ،وكذلك التمييز يف حقها لنيل االنتصاف من ِقبل احملاكم الوطنية.
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أن املادة  308من جهة أخرى ،تنتهك حق املرأة يف حرية اختيار الزوج الواردة يف املادة  16من اتفاقية
كما ّ
نصت عل���ى أن .1« :تتخذ الدول
القض���اء على جميع أش���كال التميي���ز ضد امل���رأة ( 10 ،)CEDAWالتي ّ
األط���راف جميع التدابير املناس���بة للقض���اء على التمييز ضد املرأة يف األمور املتعلق���ة بالزواج والعالقات
العائلية كافة ،وبوجه خاص تضمن على أساس املساواة بني الرجل واملرأة( :أ) احلق نفسه يف عقد الزواج،
(ب) احلق نفسه يف حرية اختيار الزوج ،وفى عدم عقد الزواج إال برضاها احلر الكامل».
السياق ذاته ،ذهب إعالن عمل (بيجني) ومنهاجه يف املؤمتر العاملي املعني باملرأة ،املنعقد يف (بيجني)
ويف ّ
خالل الفترة  15-4أيلول/سبتمبر  1995إلى تأكيد حق املرأة يف الرضا احلر بالزواج من خالل النص على
11
وجوب سن القوانني الكفيلة وإنفاذها ،بأن ﻻ يتم الزواج بغير الرضا احلر والكامل لل ُمقدِ مني على الزواج،
أن املادة  308من قانون العقوبات رقم  16لسنة  1960تخالف على نحو صريح حق املرأة يف الرضا
ويالحظ ّ
بالزواج؛ ألنها على النحو الذي ب ّيناه يف احملور األول من هذا التقرير تضع املرأة حتت إكراه معنوي وبدني.

انتهاك حق املرأة يف الرضا بالزواج
ُتخال�������ف املادة  308إع���ل���ان عمل (بيجني) ومنهاجه يف املؤمتر العامل�������ي املعني باملرأة ،املنعقد يف
(بيجني) خالل الفترة  15-4أيلول/سبتمبر  1995إلى تأكيد حق املرأة يف الرضا احلر بالزواج
م�������ن خالل النص على وجوب س�������ن القوانني الكفيلة وإنفاذها ،بأن ﻻ يت�������م الزواج بغير الرضا
قدمني على الزواج؛ ألنها تضع املرأة حتت إكراه معنوي للقبول بالزواج
للم ِ
احلر والكامل ُ
 .2موقف هيئات معاهدات حقوق اإلنسان من تطبيق املادة  308ومثيالتها
أن إعفاء ،أو وقف مالحقة اجلاني عن اجلرائم التي
استقرت هيئات معاهدات حقوق اإلنسان 12على ّ
ارتكبها بحق املرأة عند إبرام عقد زواج بينه وبني الضحية ،يش ّكل مخالفة واضحة وصريحة للمعايير
الدولية حلقوق اإلنسان بوجه عام ،واملعايير الدولية للحقوق اإلنسانية للمرأة بوجه خاص.
ويف كل مرة تقدم فيها الدول التي أخذت بتطبيق املادة  308ومثيالتها يف تقريرها األولي أو الدوري،
تُب���دي اللجن���ة املعن ّي���ة بالقضاء على التمييز ضد املرأة 13اس���تنكاراً بالغاً لبقاء ه���ذه املادة يف القوانني
 .10اعتمدت و ُعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  180/34املؤرخ يف  18كانون األول/ديسمبر ،1979
تاريخ بدء النفاذ 3 :أيلول/سبتمبر  ،1981وفقاً ألحكام املادة  ،)1( 27حقوق اإلنسان :مجموعة صكوك دولية ،املجلد األول ،األمم املتحدة ،نيويورك،
 ،1993رقم املبيع ،A.94.XIV-Vol.1, Part 1ص 208
 .11انظ���ر وثيق���ة األمم املتح���دة Rev.1/20/A/CONF.177 ،وق���د اعتمد كل من اإلعالن ومنهاج العمل يف اجللس���ة العامة  ،16املعقودة يف !5
أيلول/سبتمبر 1995؛ ولالطالع على املناقشة.
 .12هيئات معاهدات حقوق اإلنس���ان هي جلان مكونة من خبراء مس���تقلني ترصد تنفيذ املعاهدات الدولية األساس���ية حلقوق اإلنس���ان .وعلى كل
دول���ة ط���رف يف معاه���دة التزام اتخاذ اخلطوات الالزمة لضمان أن يتس���نى لكل ش���خص يف الدولة التمتع باحلقوق املنص���وص عليها يف املعاهدة،
وهناك عش���ر هيئات معاهدات حلقوق اإلنس���ان مكونة من خبراء مستقلني مش���هود لهم بالكفاءة ،ترشحهم وتنتخبهم الدول األطراف ملدد محددة،
كل منها أربع سنوات ،قابلة للتجديد.
 .13اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة هي هيئة اخلبراء املس���تقلني التي ترصد تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أش���كال التمييز ضد
امل���رأة ،واللجن���ة املعني���ة بالقضاء على التمييز ضد املرأة مؤلفة من  23خبي���راً يف مجال حقوق املرأة من جميع أنحاء العالم ،والبلدان التي أصبحت
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اجلزائي���ة عن���د النظر يف التقاري���ر املق ّدمة من الدول األطراف مبوجب امل���ادة  18من اتفاقية القضاء
على جميع أشكال التمييز ضد املرأة ،وعلى سبيل املثال ،ق ّدمت فلسطني تقريرها األولى حول تطبيق
اتفاقي���ة (س���يداو) ،وق���د ذهبت اللجن���ة املعنية بالقضاء عل���ى التمييز ضد املرأة يف الدورة الس���بعني
 ٢٠-٢متوز/يولي���ه  ،٢٠١٨البن���د  4م���ن جدول األعم���ال املؤقت ،عند النظ���ر يف التقارير املق ّدمة من
ال���دول األط���راف مبوجب املادة  18من اتفاقية القضاء على جميع أش���كال التمييز ضد املرأة ،بتوجيه
قائمة القضايا واألس���ئلة املتعلقة بالتقرير األولي لدولة فلس���طني ،وق���د تض ّمنت هذه القائمة الطلب
م���ن دولة فلس���طني تقدمي معلومات عن التدابير التش���ريعية املتخذة لتش���ديد العقوب���ات على جرائم
القتل من هذا القبيل من أجل ردع اجلناة احملتملني اآلخرين .ويرجى أيضاً بيان التدابير املتخذة من
أج���ل إلغاء أحكام قانون العقوبات التي ت ِ
َنس���ب الذن���ب للطرفني املتورطني يف حاالت زنا احملارم ،دون
مراع���اة عالقات القوة بينهم���ا وحالة الضعف التي تعاني منها الفتيات ،وكذلك حاالت وقف املالحقة
14
ِ
املغتصب إذا ُعقد زواج صحيح بينه وبني الضحية.
القضائية ،أو العقوبة املفروضة على

جلنة التمييز ضد املرأة  ...قائمة املسائل حول املادة  308التقرير األولي لدولة فلسطني
ذهبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف الدورة السبعني  ٢٠-٢متوز/
املقدمة من الدول
يوليه  ،٢٠١٨،البند  4من جدول األعمال املؤقت ،عند النظر يف التقارير ّ
األطراف مبوجب املادة  18من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة بتوجيه
تضمنت هذه القائمة
قائمة القضايا واألسئلة املتعلقة بالتقرير األولي لدولة فلسطني ،وقد
ّ
الطلب من دولة فلسطني تقدمي معلومات حول حاالت وقف املالحقة القضائية أو العقوبة
املغتصب إذا ُعقد زواج صحيح بينه وبني الضحية.
املفروضة على
ِ
أن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ،طلبت هذه املعلومات بغية توجيه نظر دولة
ويالحظ هنا ّ
فلسطني إلى أن املادة  308التي تعفي مرتكب جرمية االغتصاب من العقاب وتوقف مالحقته (وطيف واسع
من مرتكبي اجلرائم اجلنسية األخرى) ،يش ّكل انتهاكاً صارخاً ألحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد املرأة ( 15 )CEDAWالتي صادقت عليها دولة فلسطني يف العام  2014دون أية حتفظات.
طرف���اً يف االتفاقي���ة (ال���دول األطراف) ملزمة بتقدمي تقاري���ر منتظمة إلى اللجنة عن كيفية إعمال احلقوق املنص���وص عليها يف االتفاقية .وأثناء
دوراتها ،تفحص اللجنة تقرير كل دولة طرف وتوايف الدولة الطرف ببواعث قلقها وتوصياتها يف شكل مالحظات ختامية.
 .14انظر اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ،الدورة السبعون ٢٠-٢ ،متوز/يوليه  ،٢٠١٨البند  4من جدول األعمال املؤقت ،النظر يف
التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة  18من اتفاقية القضاء على جميع أش���كال التمييز ضد املرأة ،قائمة القضايا واألس���ئلة املتعلقة
بالتقرير األولي لدولة فلس���طني ،إطار التش���ريعات والسياس���ات ومواءمة القوانني ،موقع املفوضية الس���امية حلقوق اإلنسان ،على الرابط التالي:
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2f
.PSE%2fQ%2f1&Lang=ar

 .15اعتمدت و ُعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  180/34املؤرخ يف  18كانون األول/

ديسمبر  ،1979تاريخ بدء النفاذ 3 :أيلول/سبتمبر  ،1981وفقاً ألحكام املادة  ،)1( 27حقوق اإلنسان :مجموعة صكوك دولية ،املجلد
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ويف هذا السياق ،كانت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ،قد طالبت األردن يف املالحظات
اخلتامية بشأن التقرير الدوري السادس املقدم من قِ بله بإلغاء املادة  308من قانون العقوبات األردني،
وهي ذات املادة السارية يف الضفة الغربية ،وأشارت اللجنة إلى أنها ال تزال تشعر بالقلق من استمرار
وج���ود امل���واد م���ن  97إل���ى  ،99و  308و  340يف قانون العقوبات ،التي تعفي املغتصب من املس���ؤولية
اجلنائية إذا تزوج الضحية ملدة ال تقل عن خمس سنوات ،وتنص على أحكام مخففة يف ظروف معينة
16
على َمن يرتكبون جرائم حلماية ما يُسمى بـ «شرف» العائلة.
وق���د أوص���ت اللجنة األردن دون مزيد م���ن التأخير بإلغاء جميع األحكام التمييزي���ة املتبقية يف قانون
العقوب���ات التي تتغاضى عن العنف اجلنس���اني ضد املرأة ،وال س���يما املواد م���ن  97إلى  ،99و  308و
 ،340وضم���ان مقاضاة املغتصبني ومرتكبي ما يُس��� ّمى بجرائم ”الش���رف“ ومعاقبتهم بش���كل مالئم،
17
املوجهة لهم.
وعدم متكينهم من االستفادة من أ ّية أحكام مخففة ،أو أحكام تُسقط التهم
َّ

توصيات سابقة لألردن بإلغاء املادة 308
أوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة األردن بإلغاء جميع األحكام التمييزية
املتبقي�������ة يف قانون العقوبات التي تتغاضى عن العنف اجلنس�������اني ض�������د املرأة ،ومنها املادة 308
وضم�������ان مقاضاة املغتصبني ومعاقبتهم بش�������كل مالئم ،وعدم متكينهم من االس�������تفادة من أ ّية
املوجهة لهم.
أحكام مخففة ،أو أحكام ُتسقط التهم َّ
وهذا املوقف الذي عب ّرت عنه اللجنة جتاه دولتي األردن وفلسطني ،يتكرر يف غالب األحيان عند النظر
ِ
املغتصب عند زواجه من الضحية.
يف تقارير تلك الدول التي تنتهج منهج إعفاء أو وقف مالحقة
وعلى مس���توى التعليقات (التوصيات) العامة التي تصدره���ا اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد
ِ
املغتصب
امل���رأة ،يتب�ّي�نّ أنها أخذت منحى اعتبار أ ّية م���واد جزائية تخفف ،أو تعفي ،أو توقف مالحقة
بأنها تش��� ّكل متييزاً ضد املرأة ،وتش���جع على اس���تمرار العنف القائم على أساس اجلنس ،وقد أك ّدت
اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة التوصية العامة رقم  ٢٨بش���أن االلتزامات األساس���ية
أن
للدول األطراف مبوجب املادة  ٢من اتفاقية القضاء على جميع أش���كال التمييز ضد املرأة ،18على ّ
األول ،األمم املتحدة ،نيويورك ،1993 ،رقم املبيع ،A.94.XIV-Vol.1, Part 1ص .208
 .16اعتمدتها اللجنة يف دورتها السادس���ة والس���تني ( 13ش���باط/فبراير  3 -آذار/مارس  ،)2017نظرت اللجن ُة يف التقرير الدوري
الس���ادس ل�ل�أردن ( )CEDAW/C/JOR/6يف جلس���تيها  1476و 1477املعقودت�ي�ن يف  16ش���باط/فبراير ( 2017انظ���ر 1477
 .). CEDAW/C/SR.1476وترد قائمة القضايا واألس���ئلة التي طرحتها اللجنة يف الوثيقة  ،CEDAW/C/JOR/Q/6بينما
ترد ردود األردن يف الوثيقة CEDAW/C/JOR/Q/6/Add.1
 .17قام مجلس النواب األردني بإلغاء املادة  308من قانون العقوبات بتاريخ  .2017/8/1انظر ،محمد شما ،مقال :إلغاء املادة «»308
من قانون العقوبات األردني :حقوقيون أردنيون يمُ أسس���ون حتالفهم ،منش���ور بتاريخ  2017/11/30على موقع املفكرة القانونية على

الرابط التالي ،http://www.legal-agenda.com/article.php?id=4077 ،تاريخ التصفح .2018/2/24

 .18انظر موقع املفوضية الس���امية حلقوق اإلنس���ان ،عل���ى الرابط التال���يhttps://documents-dds-ny.un.org/doc/ :
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التمييز ضد املرأة على أساس جنسي أو جنساني ،علـى النحـو الـوارد يف التوصية العامة رقم  ١٩عن
العن���ف ض���د املرأة ،العنف اجلنس���اني ،أي العنف املوجه ضد املـرأة ألنه���ا امرأة ،أو العنف الذي ميس
املوجه ضد املرأة شكل من أشكال التمييـز الـتي تكبح على نحو
املرأة على نحو جائر ،أكدت أن العنف
ّ
خطير من قدرة املرأة على التمتع بحقوق اإلنس���ان ،واحلريات األساسية املكفولة لها ،وممارستها على
أس���اس املس���اواة مع الرجل .وهو يشمل األعمال التي تلحق ضرراً ،أو أملـاً ،جسدياً أو عقلياً أو جنسياً،
والتهدي���د بهذه األعمال ،واإلكراه وس���ائر أش���كال احلرمـان مـن احلري���ة ،أو العنف الذي يحدث داخل
األس���رة أو يف إط���ار أي عالق���ة أخـرى بني األف���راد ،أو العنف الذي ترتكب���ه أو تتغاضى عنه الدولة أو
موظفوها بصرف النظـر عـن مكان حدوثه .وقد يخرق العنف اجلنساني أحكاماً محددة من االتفاقية،
بصرف النظـر عمـا إذا كانت تلك األحكام تذكر العنف صراحة أو ال تذكره .ويقع على الدول األطراف
االلت���زام ببـذل العناية الواجبة ملنع أعمال العنف اجلنس���اني تلك ،والتحقي���ق فيها ومقاضاة مرتكبيها
ومعاقبتهم.

منع أعمال العنف اجلنساني والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم
أكدت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة التوصية العامة رقم  ٢٨بشأن االلتزامات
ّ
األساسية للدول األطراف مبوجب املادة  ٢من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد
املرأة ،على وجوب أن تقوم الدول األطراف ببـذل العناية الواجبة ملنع أعمال العنف اجلنس�������اني
والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم
ويف التوصية األخيرة للجنة القضاء على التمييز ضد املرأة الصادرة يف  14متوز  ،2017التي حملت الرقم
 ،35بشأن العنف القائم على نوع اجلنس ضد املرأة ،وحتديث التوصية العامة رقم  ،19ذهبت اللجنة إلى
تأكي���د وج���وب أن حتمي جميع النظم القانونية مبا يف ذلك النظم القانونية التعددية الضحايا الناجيات
من العنف القائم على أساس نوع اجلنس ضد املرأة ،وأن تكفل وصولهن إلى العدالة وإلى سبيل انتصاف
فعال متشياً مع التوجيهات الواردة يف التوصية العامة رقم  ،) 2015( 33ودعت إلى إلغاء جميع األحكام
القانونية التي متيز ضد املرأة ،وبالتالي تكريس أي شكل من أشكال العنف اجلنساني ضدها ،أو تشجيعه،
أو تيسيره ،أو تبريره ،وكذلك إلغاء األحكام التي تسمح بأشكال العنف القائم على نوع اجلنس ضد املرأة
مبا يف ذلك األطفال ،والتسامح معها أو التغاضي عنها ،كما دعت اللجنة يف هذه التوصية على نحو صريح
إلى إلغاء قواعد اإلثبات التمييزية وإجراءاتها ،والعفو من أس���ر الضحايا الناجني ،أو الزواج الالحق من
19
الضحية الناجية من االعتداء اجلنسي على مرتكب اجلرمية.

وجوب إلغاء العفو بسبب الزواج الالحق من الضحية الناجية

PDF/G1047258.pdf?OpenElement/58/472/UNDOC/GEN/G10
19. Committee on the Elimination of Discrimination against Women. General recommendation
No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19.

CEDAW/C/GC/35. Distr.: General. 14 July 2017.

21

�������دت جلن�������ة القضاء على التمييز ضد امل�������رأة يف التوصية رقم  35الص�������ادرة يف  14متوز 2017
أك ّ
بش�������أن العنف القائم على نوع اجلنس ضد املرأة ،على وجوب إلغ�������اء قواعد اإلثبات التمييزية
وإجراءاته�������ا ،والعفو من أس�������ر الضحايا الناجني ،أو الزواج الالحق م�������ن الضحية الناجية من
االعتداء اجلنسي على مرتكب اجلرمية
وكانت التوصية العامة رقم  19بشأن العنف ضد املرأة ،الصادرة عن جلنة القضاء علي التمييز ضد
املرأة الدورة احلادية عش���رة ،1992 ،قد أكدت وجوب أن تضمن الدول األطراف إتاحة القوانني التي
تناهض العنف وإس���اءة املعاملة يف األس���رة ،واالغتصاب ،واالعتداء اجلنسي وغيره من أشكال العنف
20
القائم على أساس نوع اجلنس ،ووضع حماية كافية جلميع النساء ،واحترام سالمتهن وكرامتهن.
كما أن التوصية العامة رقم  33بشأن جلوء املرأة إلى القضاء ،الصادرة عن اللجنة املعنية بالقضاء على
أن كثيراً ما يكون لدى الدول األطراف أحكام دس���تورية وقوانني ولوائح
التمييز ضد املرأة ،قد أك ّدت ّ
وإجراءات وأعراف وممارس���ات ،تس���تند إل���ى معايير وأفكار منطية تقليدية قائم���ة على نوع اجلنس،
وهي لذلك متييزية ،وحترم املرأة من التمتع الكامل بحقوقها املنصوص عليها يف االتفاقية .وبناء على
ذلك ،فإن اللجنة يف مالحظاتها اخلتامية ،تدعو الدول األطراف باستمرار إلى إجراء مراجعة ألطرها
أن هناك الكثير من املالحظات
التش���ريعية ،وتعديل و/أو إلغاء األحكام التي متيز ضد املرأة ،الس���يما ّ
واآلراء اخلتامي���ة للجن���ة ،الصادرة مبوجب البروتوكول االختياري ،تثبت أن القواعد اإلجرائية وقواعد
اإلثب���ات التمييزي���ة ،وعدم بذل العناية الواجبة يف منع انتهاكات حقوق املرأة والتحقيق فيها ،ومالحقة
21
مرتكبيها قضائياً ،واملعاقبة عليها ،وتوفير سبل لالنتصاف منها.

منع انتهاكات حقوق املرأة والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها قضائيا واملعاقبة عليها
أكدت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة يف أن التوصية العامة رقم  33بشأن جلوء املرأة إلى
القضاء الصادرة عن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ،على أنّ هناك الكثير من
املالحظات واآلراء اخلتامية للجنة ،الصادرة مبوجب البروتوكول االختياري ،تثبت أن القواعد
اإلجرائية وقواعد اإلثبات التمييزية ،وعدم بذل العناية الواجبة يف منع انتهاكات حقوق املرأة
والتحقيق فيها ،ومالحقة مرتكبيها قضائيا ،واملعاقبة عليها
ويف حقيقة األمر ،فإن العديد من هيئات املعاهدات من غير جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة ،قد
ِ
املغتصب حال زواجه من
ذهب���ت إلى احلث على إلغ���اء النصوص القانونية التي تعفي أو متنع مالحقة
الضحية ،ومن أمثلة ذلك ما ذهبت له اللجنة املعنية بحقوق اإلنس���ان الناش���ئة مبقتضى العهد الدولي
 .20جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة ،الدورة احلادية عشرة ،1992 ،التوصية العامة  ،19العنف ضد املرأة ،وثيقة األمم املتحدة
..38/A/47
 .21لتوصية العامة رقم  33بشأن جلوء املرأة إلى القضاء ،جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة ،وثيقة األمم املتحدةCEDAW/C/ ،
.GC/33
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اخلاص باحلقوق املدنية ،التي أشارت على نحو صريح يف التعليق العام رقم  :28املادة ( 3املساواة يف
أن من حق الرجل واملرأة التعاقد على الزواج برضاهما
احلقوق بني الرجال والنس���اء) فقرة  ،20إلى ّ
ً
كام�ل�ا ال إكراه في���ه ،ويقع على عاتق الدول االلتزام بحماية التمتع بهذا احلق على أس���اس من
رض���ا ًء
املس���اواة ،ورأت أن هن���اك عوامل عديدة ق���د متنع املرأة من اتخاذ قرار بال���زواج دون إكراه ،وأن أحد
العوامل التي ميكن أن تؤثر على حق املرأة يف أال تتزوج إال إذا أعلنت عن رضاها الكامل وبدون إكراه،
ه���و وج���ود مواقف اجتماعية متي���ل إلى تهميش املرأة ضحية االغتصاب ،ومت���ارس ضغوطاً عليها كي
تواف���ق عل���ى الزواج .وميكن أيضاً أن ت���ؤدي القوانني التي جتيز إلغاء مس���ؤولية امل ُ ْغت َِص ْب اجلنائية أو
تخفيفها إذا تزوج ضحيته إلى تقويض مس���ألة رضاء املرأة بالزواج رضا ًء كام ً
ال ال إكراه فيه .وينبغي
لل���دول األط���راف أن تبينّ ما إذا كان الزواج بالضحية يُلغي أو يُخفف املس���ؤولية اجلنائية ،ويف احلالة
22
التي تكون فيها الضحية قاصراً ،ما إذا كان االغتصاب يخفض من سن األهلية للزواج للضحية.

إلغاء مسؤولية ا ُملغْ ت َِص ْب أو تخفيفها إذا تزوج ضحيته  ..تقويض رضاء املرأة بالزواج
أكدت اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان الناشئة مبقتضى العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية،
ّ
يف التعليق العام رقم  :28املادة ( 3املس�������اواة يف احلقوق بني الرجال والنس�������اء) فقرة  ،20وجود
مواقف اجتماعية متيل إلى تهميش املرأة ضحية االغتصاب ،ومتارس ضغوط ًا عليها كي توافق
على الزواج .وميكن أيض ًا أن تؤدي القوانني التي جتيز إلغاء مس�������ؤولية ا ُملغْ ت َِص ْب اجلنائية ،أو
رضاء كام ًال ال إكراه فيه
تخفيفها إذا تزوج ضحيته إلى تقويض مسألة رضاء املرأة بالزواج
ً
وعلى مس���توى إس���تراتيجيات منوذجي���ة ،وتدابير عملية للقضاء على العنف ض���د املرأة يف مجال منع
اجلرمي���ة والعدال���ة اجلنائي���ة ،التي اعتمدت من قب���ل اجلمعية العامة لألمم املتح���دة مبوجب قرارها
 86/52امل���ؤرخ يف 12 كان���ون اﻷول /ديس���مبر 1997 ،اجلمعية العامة يف ه���ذا القرار أ ّكدت وجوب أن
تعمل الدول بش���كل دوري على اس���تعراض قوانينها ومدوناتها وإجراءاتها وتقييمها وتنقيحها ،السيما
قوانينه���ا اجلنائي���ة؛ لضمان فائدتها وفعاليتها يف القضاء عل���ى العنف ضد املرأة ،وإلغاء األحكام التي
23
جتيز العنف ضد املرأة أو تتغاضى عنه.

 .22قررت اللجنة املعنية بحقوق اإلنس���ان حتديث تعليقها العام بش���أن املادة  3من العهد وتبديل التعليق العام رقم ( 4الدورة الثالثة
عش���رة )1981 ،على ضوء اخلبرة التي اكتس���بتها يف أنش���طتها على مدى ال  20س���نة املاضية .ويسعى هذا التنقيح إلى مراعاة األثر
الهام لهذه املادة على متتع املرأة بحقوق اإلنس���ان التي يحميها العهد ،انظر الدورة الثامنة والس���تون ( ،)2000التعليق العام رقم :28
املادة ( 3املساواة يف احلقوق بني الرجال والنساء) فقرة  ،20وثيقة األمم املتحدة.)HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.I (،
 .23انظ���ر إس���تراجتيات منوذجية وتدابير عملية للقضاء على العن���ف ضد املرأة يف مجال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،اعتمدت
م���ن قب���ل اجلمعية العامة لألمم املتحدة مبوجب قرارها  86/52املؤرخ يف  2 1كانون اﻷول/ديس���مبر 1997 ،وثيقة األمم املتحدة A/
..86/RES/52
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المحور الثالث
استعراض جتارب الدول العربية يف إلغاء املواد املماثلة للمادة 308
ذهب���ت العدي���د من الدول العربية املج���اورة إلى إلغاء امل���واد املماثلة للمادة  308م���ن قانون العقوبات
رقم  16لس���نة  1960من تش���ريعاتها اجلزائية ،وهذه الدول هي :مصر واملغرب وتونس ولبنان ومؤخراً
األردن ،األمر الذي استدعى بيان جتارب هذه الدول على النحو اآلتي:
 .1إلغاء املادة  308يف األردن
اهت ّز الضمير االجتماعي األردني على إثر اخلبر الذي نش���ر يف عدة صحف ومواقع إلكترونية أردنية
ِ
مغتصب طفلة يف مدينة الزرقاء ذات األربعة عش���ر عاماً من
بتاريخ  ،2012/4/24الذي يفيد بإعفاء
عقوبة االغتصاب ،بعد أن عقد قران ُه عليها مع إمتامها عامها اخلامس عش���ر ،وأنها تس���كن اليوم يف
منزل مغتصبها ،وقد مت كل هذا باسم القانون بالرغم من تعرضها للخطف من قبل اجلاني مبساعدة
ثالثة ش���ركاء آخرين ،وقد أُعفوا من عقوبة اخلطف أيضاً ،ومس���ار القصة كان من ش���أنهِ يف األحوال
24
الطبيعية أن يشدد العقوبة على اجلاني ال أن يعفيهِ منها.
وأظهرت دراسة قامت بها جمعية تضامن والتحالف املدني األردني إللغاء املادة  ،308الذي يضم أكثر
من  106هيئات ومنظمات وجمعيات يف األردن ،بأن حوالي % 71من األردنيني مع اإللغاء التام للمادة
 308يف ظ���ل الغياب الكامل ألصوات ضحايا اجلرائم اجلنس���ية ،واللوات���ي طبقت عليهن أحكام املادة
 ،308ولع���دم وج���ود معلومات وأرق���ام دقيقة الجتاهات األردنيني واألردني���ات واملختصني واملختصات
كن من
ح���ول امل���ادة  308م���ن قانون العقوبات ،وقد أثبتت الدراس���ة بأن عدداً من ضحاي���ا املادة ّ 308
القاص���رات ،ومت اس���تغاللهن جنس���ياً ،وتعنيفهن جس���دياً ومعنوي���اً ومادياً عند وق���وع اجلرمية ،وبعد
25
لهن.
التزويج الالحق ّ

اهت ّز الضمير االجتماعي األردني على إثر اخلبر الذي نش�������ر يف عدة صحف ومواقع إلكترونية
مغتصب طفلة يف مدينة الزرقاء ذات األربعة
أردني�������ة بتاريخ  ،2012/4/24الذي يفيد بإعف�������اء
ِ
عش�������ر عام ًا من عقوبة االغتصاب ،بعد أن عقد قرانهُ عليها مع إمتامها عامها اخلامس عش�������ر،
وأنها تسكن اليوم يف منزل مغتصبها ،ونتيجة لضغط مؤسسات املجتمع املدني األردني بتاريخ
تضمن إلغاء املادة
 ،2017/8/1أق ّر مجلس النواب األردني تعدي ًال واس�������ع ًا على قانون العقوبات،
ّ
 308من قانون العقوبات األردني ،وهي املادة ذاتها النافذة يف الضفة الغربية.
 .24انظر مطالبة بتشديد عقوبات االغتصاب وتعديل املادة  308من قانون العقوبات األردني ،منشور على الرابط التالي:
https://www.ipetitions.com/petition/308_jordanian_law/http://sigi-jordan.org/ar/?p=2947
 .25املرجع السابق.
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وبسؤال عينة الدراسة عن تأييدهم حلملة بشأن املادة  308من قانون العقوبات األردني ،فقد أ ّيد ذلك
فإن ثالثة من كل أربعة أشخاص تقريباً يؤيدون تنفيذ حملة
 ، % 70.8وعارضه  . % 13.5ونتيجة ذلك ّ
26
تتعلق باملادة  ،308ما يشير إلى أن غالبية املجتمع األردني مع إلغائها.
ونتيج���ة لضغط مؤسس���ات املجتمع املدن���ي األردني بتاري���خ  ،2017/8/1أق ّر مجل���س النواب األردني
تعدي ً
تضمن إلغاء املادة  308من قانون العقوبات ،األمر الذي رأى فيه
ال واس���عاً على قانون العقوبات،
ّ
27
الكثيرون انتصاراً ملنظمات املجتمع املدني واحلقوق اإلنسانية للمرأة.
• إلغاء املادة  522يف لبنان
بتاريخ  2017/8/16أق ّر مجلس النواب اللبناني اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء املادة  522من قانون
العقوب���ات اللبنان���ي كما عدلت���ه جلنة اإلدارة والعدل ،ويقوم اقتراح القانون ه���ذا الذي تق ّدم به النائب
(إيل���ي كي���روز) بتاريخ  2016/7/11على إلغاء امل���ادة  522من قانون العقوبات ،التي كانت يف الس���ابق
تسقط املالحقة بحق مرتكب إحدى اجلرائم الواردة يف فصل كامل من قانون العقوبات ( )521-503يف
حال زواجه الالحق باملعتدى عليها ،على أن تعديل جلنة اإلدارة والعدل استثنى تطبيق هذه املادة على
جرمية االغتصاب ،فيما أبقى إمكانية تطبيقها يف حال املجامعة بالرضا أو اإلغواء بداعي الزواج.

بتاري�������خ  2017/8/16أق ّر مجلس النواب اللبناني اقتراح القان�������ون الرامي الى الغاء املادة 522
من قانون العقوبات اللبناني املماثل للمادة  308من قانون العقوبات رقم  16لسنة  1960النافذ
يف الضفة الغربية.
ويف حقيق���ة األم���ر ،فإن املجتمع املدني وحمالت الضغط أس���همت إلى ح ّد كبير يف حالة اجلدل حول
موجبات إلغاء املادة املذكورة ،التي لم تُقـ ّر بسهولة ،ولم تُل َغ بشكل كامل ،ما يش ّكل دلي ً
ال على التعقيدات
الت���ي ما زال يثيرها أي تش���ريع يتصل باجلنس ،أو باحلريات الش���خصية ،أو بقضاي���ا املرأة ،ذلك أنه
وعلى الرغم من أن النقاش يف اقتراح القانون استغرق نحو « 28جلسة مناقشة يف جلنة اإلدارة والعدل
النيابية ،إ ّال أن عدداً من النواب أصروا على مناقش���تها يف اجللس���ة العامة ،بعدما تف ّرع عنه موضوع
28
زواج القاصرات.

 .26املرجع السابق
 .27للمزي���د ح���ول ذلك ،انظر ،محمد ش���ما ،مقال :إلغاء امل���ادة « »308من قانون العقوبات األردني :حقوقيون أردنيون يمُ أسس���ون

حتالفهم ،مرجع سابق.

 .28رانيا حمزة ،مقال :انحسار املادة  522من قانون العقوبات :هذا ما متخض عنه نواب لبنان
منشور بتاريخ  .2017/8/17موقع املفكرة القانونية على الرابط التالي،http://legal-agenda.com/article.php?id=3867 :
تاريخ التصفح .2016/2/25
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 .2إلغاء املادة (الفصل)  227مكرر من املجلة اجلزائية يف تونس
أصدرت محكمة تونس���ية قراراً قضائياً يسمح لش���اب يف العشرين من عمره بالزواج بطفلة يف الثالثة
عشرة إثر اغتــصابها وتسببه يف حملها ،وقد أثارت هذه القضية استنكاراً شديداً يف أوساط املجتمع
التونس���ي ،ع ّب���رت عنه وزيرة املرأة التي س���ارعت إلى املطالبة بالرجوع عن الق���رار القضائي ،وإبطال
الزواج ،وهو ما مت فع ً
ال على الرغم من معارضة عائلة الضحية التي رغبت يف إمتام اإلجراءات ،وعلى
خلفية هذا القرار القضائي ،نفّـذ نـــاشطـــون وسيــاسيون وحقوقيون تونس ّيون حمالت وتظاهرات من
أجل إلغاء الفصل  227مكرر من املجلة اجلزائية ،الذي اعتبره بعضهم مادة تش��� ّرع للعنف ضد املرأة
29
بحجة الته ّرب من فضيحة الشرف.
املغتصبة وجتعلها فريسة لقرارات العائلة ّ
وجهت
وعلى إثر حالة اجلدل يف الساحة احلقوقية التونسية التي رافقت صدور هذا القرار القضائيّ ،
 32جمعية رس���الة مفتوحة إلى رئيس اجلمهــــورية دعته فيها إلى إلغاء الفصل املـــذكـــور ،وجاء فيها
«إن قرارات تزويج القصـــّر بضحايا االعتداءات اجلنسية أو االغتصاب من اجلناة ،ميثل خرقاً لفصول
والقصر ،وميثل اعتداء على حقوقهم يف الرعاية والتربية
دستور تونس اجلديد ،وهتكاً لكرامة األطفال
ّ
والصحة ،واعتبرت املنظمات احلقوقية بغالبيتها أن القرار القضائي الذي يصب يف مصلحة اجلاني،
ويعبث بالسالمة اجلسدية والنفســـية لألطفال ،يع ّد جتاه ً
ال للمواثيق الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان
ومس���اً بكرامة املرأة التونس���ية ،وتش���جيعاً على اقتراف املزيد من اجلرائم يف
واحلامية حقوق الطفلّ ،
30
حقّها.

أصدرت محكمة تونس�������ية يف العام  2017قرار ًا قضائي ًا يس�������مح لش�������اب يف العش�������رين من عمره
بالزواج بطفلة يف الثالثة عش�������رة إثر اغتــصابها وتس�������ببه يف حملها ،وعل�������ى خلفية هذا القرار
الذي أثار سخط املجتمع التونس�������ي ،نفّ ـذ ن ــاشط ــون وسيــاسيون وحقوقيون تونس ّيون حمالت
وتظاه�������رات من أجل إلغاء الفص�������ل  227مكرر من املجلة اجلزائية ،وجهت  32جمعية رس�������الة
مفتوح�������ة إلى رئيس اجلمهـ ــورية دعته فيها إلى إلغ�������اء الفصل امل ــذك ــور ،وجاء فيها «إن قرارات
تزوي�������ج القصـ ـّر بضحايا االعتداءات اجلنس�������ية أو االغتصاب من اجلن�������اة ،ميثل خرق ًا لفصول
والقصر ،وميثل اعتداء على حقوقهم يف الرعاية
دستور تونس اجلديد ،وهتك ًا لكرامة األطفال
ّ
والتربي�������ة والصح�������ة ،ويف متوز  ،2017صادق مجلس نواب الش�������عب التونس�������ي على إلغاء أحكام
الفصل  227مكرر من املجلة اجلزائية.
ونتيجة حلراك اجلمعيات احلقوقية والنسوية يف تونس ،صادق مجلس نواب الشعب التونسي يف متوز
 2017بحضور وزيرة املرأة واألسرة والطفولة التونسية على إلغاء أحكام الفصل  227مكرر من املجلة
املغتصب الذي يتزوج ضحيته ،األمر الذي شك ّل انتصاراً
ِ
اجلزائية ،الذي يقضي بإيقاف التبعات ضد
/http://www.alhayat.com/article/877767 .29تونس-تلغي-قانونا-يدفع-لى-زواج-الضحية-ومغتصبها
 .30املرجع السابق
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للحركة النسوية التونسية وللحقوق اإلنسانية للمرأة.

31

 .3إلغاء املادة  475من قانون العقوبات يف املغرب
أثارت قضية انتحار الشابة الضحية (أمينة الفياللي) يف العام  2012حالة سخط شديدة يف أوساط
املجتم���ع املغرب���ي ،التي أُرغمت عل���ى الزواج من مغتصبه���ا مبقتضى املادة  475م���ن قانون العقوبات
املغربي ،التي تعفي اجلاني من املالحقة إذا تزوج الضحية ،وكانت (أمينة) قد قضت قرابة  6أشهر مع
اجلان���ي بعد ما كانت تتعرض للض���رب واجلوع واإلهانة من طرف زوجها املغتصب ،ما أدى بها لوضع
حد حلياتها البائس���ة ،حيث انتحرت (أمينة الفياللي) عبر تناول س���م الفئران بعد أن عاش���ت مجبرة
32
كزوجة ملغتصبها فترة متتد لستة أشهر.

حظي�������ت قضية أمينة الفياللي التي انتحرت بس�������بب تزويجها من مغتصبها بتغطية إعالمية
واس�������عة ،وأشعلت احتجاجات كبيرة يف العاصمة املغربية الرباط ومدن أخرى ،وحراك ًا حقوقي ًا
ونسوي ًا واسع ًا جلهة إلغاء الفقرة الثانية من املادة  475من قانون العقوبات املغربي ،ويف كانون
الثاني من العام  ،2014ونتيجة حلراك املؤسسات احلقوقية والنسوية يف املغرب ،وافق البرملان
املغربي باإلجماع على تعديل املادة  475من قانون العقوبات املغربي.
وقد حظيت قضية (الفياللي) بتغطية إعالمية واسعة ،وأشعلت احتجاجات كبيرة يف العاصمة املغربية
الرباط ومدن أخرى ،وحراكاً حقوقياً ونسوياً واسعاً جلهة إلغاء الفقرة الثانية من املادة  475من قانون
العقوب���ات املغرب���ي ،التي كانت تنص على أنه عندما يتزوج اجلان���ي الضحية ،فإنه لم يعد من املمكن
تقدميه للمحاكمة إال من قِ بل األشخاص املخولني باملطالبة ببطالن الزواج ،على أن يحدث ذلك عقب
اإلع�ل�ان ع���ن إنهاء ال���زواج ،ويف كانون الثاني م���ن العام  ،2014ونتيجة حلراك املؤسس���ات احلقوقية
والنس���وية يف املغ���رب ،واف���ق البرملان املغرب���ي باإلجماع على تعدي���ل املادة  475من قان���ون العقوبات
33
املغربي ،ليش ّكل ذلك انتصاراً حلراك احلركة النسوية واحلقوق اإلنسانية للمرأة.
 .4إلغاء املادتني  2091-290من قانون العقوبات املصري
ِ
املغتصب ،حيث عمد يف العام 1999
لقد كان البرملان املصري س ّباقاً إلى إلغاء املواد التي جتيز إعفاء
34
إلى إلغاء املواد  ،291-290املتعلقتني باإلعفاء من العقوبة إذا تزوج اجلاني املعتدى عليها.
 .31املرجع السابق
32. https://www.opendemocracy.net/5050/anonymous/forced-marriage-to-rapists-death-ofamina-el-filali
 .33للمزيد ،انظ���رmorocco_amends__140123/01/http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014 ،
rape_law
34.https://www.agora-parl.org/node/17945
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واجهت املرأة على مدار عقود طويلة عقاب ًا نفس�������ي ًا وجس�������دي ًا عند تعرضها لالغتصاب ،فبد ًال
املغتصب م�������ن العقوبة عند زواج�������ه بها ،فتحولت
املغتصبُ ،عوقبت امل�������رأة بإفالت
م�������ن عق�������اب
ِ
ِ
اإلساءة النفس�������ية واجلسدية التي واجهتها النس�������اء املغتصبات إلى عقوبات أبدية ،وكأن املرأة
املغتصب بزواجه
تدف�������ع العقوبة نيابة عن مغتصبها ،وبينما تس�������عى الدول إلى مترير عقوبات
ِ
املغتصبة إال أن املنظمات النس�������ائية ،واملجتمع املدني ،ومنظمات حقوق اإلنس�������ان ،وقفت
م�������ن
َ
باملرصاد جتاه هذه القوانني املجحفة.
وباملجم���ل ،يالحظ من جتارب الدول العربية اخلمس���ة ،التي ألغت النص���وص املماثلة للمادة  308من
أن احلراك احلقوقي النس���وي كان ل���ه أثر كبير يف ذلك ،حيث
قان���ون العقوبات رقم  16لس���نة ّ ،1960
واجهت املرأة على مدار عقود طويلة عقاباً نفسياً وجسدياً عند تعرضها لالغتصاب ،فبدالً من عقاب
ِ
ِ
املغتصب م���ن العقوبة عند زواجه بها ،فتحولت اإلس���اءة النفس���ية
املغتص���بُ ،عوقب���ت امل���رأة بإفالت
املغتصب���ات إلى عقوبات أبدية ،وكأن املرأة تدف���ع العقوبة نيابة عن
واجلس���دية التي واجهتها النس���اء
َ
مغتصبه���ا ،وبينما تس���عى الدول إلى مترير عقوب���ات املغتصب بزواجه من املغتصب���ة إال أن املنظمات
النس���ائية ،واملجتمع املدني ،ومنظمات حقوق اإلنس���ان ،وقفت باملرصاد جت���اه هذه القوانني املجحفة،
35
املغتصب طاملا تزوج من ضحيته كما يظهر من التجارب التي ّ
ِ
مت استعراضها.
التي تسقط العقوبة عن

 .35للمزيد حول ذلك انظرhttp://www.albawabhnews.com/2672300 ،؟
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نتائج التقرير
استعرض هذا التقرير تقييماً شام ً
ال ملوجبات إلغاء املادة  308من قانون العقوبات رقم  16لسنة ،1960
أن بقاء هذا النص يش��� ّكل معاقب���ة للضح ّي ُة املعتدى عليها َمرتني ،املرة األولى
وق���د خلص التقرير إلى ّ
عندما وقعت ضحية العتداء جنس���ي يعتبر من أقسى أشكال العنف ضد املرأة وأخطره ،واملرة الثانية
عندما وقعت ضحية لزواج يفتقر إلى عناصره الشرعية ،ويفضي إلى ارتباط املرأة بزوج مجرم ،يفتقر
إلى أبسط مقومات اإلنسانية ،ليُكافأ هذا اجلاني بدالً من معاقبته على جرميته ،وميكن على ضوء ما
ورد يف التقرير من حتليل ،أن نوجز نتائجه على النحو اآلتي:

احملور األول :تقومي املادة  308من قانون العقوبات من منظور تشريعي
 .1تطبيق مفرط يتجاوز جرمية االغتصاب
لم يقتصر نص املادة  308على وقف املالحقة ،أو وقف نفاذ العقوبة على جرمية االغتصاب فحس���ب
كما هو شائع يف العديد من التشريعات املقارنة ،بل جتاوز ذلك إلى طيف واسع من اجلرائم اجلنسية
إن املادة  308جعلت تطبيق هذه املادة واجباً يف كل اجلرائم املوصوفة يف الفصل
الواقعة على املرأة ،إذ ّ
األول من الباب السابع املتعلق بجرائم «االعتداء على العرض» ،وهذا ينطبق على  13جرمية.
 .2توسيع نطاق التطبيق ُيسقط مبررات وجود النّص
إن املآخ���ذ على توس���يع حدود تطبيق املادة  ،308تن���ايف يف جوهرها أية مبررات لوضع هذه املادة قيد
ّ
التطبيق على طائفة واس���عة من اجلرائم الواجبة التطبيق؛ بس���بب اختالل البنية التش���ريعية وقيامها
بإعمال وقف املالحقة ،ووقف نفاذ العقوبة بحق اجلاني على جرائم ال تنسجم مع املبررات غير املقنعة
نص املادة  308من قانون العقوبات رقم  16لسنة .1960
لتشريع وتطبيق ّ
 .3هدر حق املجتمع يف اقتضاء العقاب
أن
إن وق���ف املالحق���ة مصطلح فضفاض لم يُع ّرف على نحو محدد يف قان���ون العقوبات ،ومؤدى ذلك ّ
ّ
إجراءات وقف املالحقة ميكن أن تتم خارج السياق القضائي ،وخارج سرايا النيابة العامة ،وإجراءات
احملاكمة يف قاعات احملاكم ،وهذا يعني إمكانية أن تتم إجراءات التزويج قبل التحقيق يف اجلرمية ،ما
يعط���ي دوراً غي���ر محدد جلهات غير قضائية إلمتام عملية التزويج بقصد وقف مالحقة اجلاني ،وهو
ما قد يحمل مساس���اً خطيراً بضمانات وصول املرأة للعدالة ،ويش��� ّكل مدخ ً
ال واسعاً لهدر حق املجتمع
يف اقتضاء العقاب ،باعتبار ذلك أحد أهم أركان التشريع اجلزائي ،عالوة على تعريض طائفة واسعة
من احلقوق اإلنسانية للمرأة لالنتهاك ،مثل :احلق بالرضا يف الزواج وغير ذلك من احلقوق األخرى.
 .4انتفاء الغاية الشرعية من الزواج
إن تعلي���ق تنفي���ذ العقوب���ة بحق اجلاني احملك���وم بحكم نهائي ،يجع���ل من اجلاني متمتع���اً مبدة زمنية
ّ
ً
مح���ددة ،تس���تهدف يف جوهره���ا بقاء الزواج قائما حل�ي�ن انتهاء املدة املضروب���ة يف القانون ،وهذا ما
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يهدم األساس الشرعي للزواج املتمثل يف االستقرار والسكينة األسرية ،وثبات فكرة الدوام من الزواج
إن ربط
بوصفه رباطاً أس���ر ّياً ،يقوم على ن ّية االس���تمرار وليس تأقيته مبدة تتس���م بطابع تهديدي ،إذ ّ
الزواج مبدة زمنية لصيقة بنص عقابي ،يجعل املرأة ضحية مرة أخرى ،وخاضعة لتهديد إنهاء العالقة
أن تعليق العقوبة جاء يف سياق تهديدي بجعل الزواج مشوباً بالعديد
الزوجية مبجرد انتهاء املدة ،كما ّ
ً
ً
من العيوب التي تفقده مضمونه املعتبر شرعا ،وتفقده أية مبررات قد جتعل منه سببا إلفالت اجلاني
من العقاب.
 .5اإلكراه املعنوي والبدني للمرأة (انتهاك م ّركب)
قبول الضحية الزواج مبن اعتدى عليها جنسياً يكون بقصد اتقاء العار ،واحملافظة على شرف العائلة
وس���معتها ،وه���ي تكون بذلك ق���د وقعت حتت إكراه معن���وي فرضته منظومة مجتمعي���ة وعائلية أبوية
أن رضاها وقبولها لم
حتمله���ا بالنتيجة مس���ؤولية اتقاء العار ،ويف ذلك ما ال يقب���ل التأويل والدفع يف ّ
ينصرفا ألبتة إلى إبرام عقد زواج صحيح على الوجه املش���روط ش���رعاً وقانوناً ،ويف حاالت كثيرة ،قد
ميس س�ل�امتها
تتع���رض امل���رأة إلكراه بدن���ي للقبول بالزواج ،حني تكون قد وقعت حتت تهديد أو فعل ّ
للضغط عليها لقبول الزواج من اجلاني اتقاء للعار ،ويف احلقيقة ،تسهم املادة  308من قانون العقوبات
يف وضع املرأة الضحية حتت هذا التهديد؛ ألنها تفتح خياراً يجعل من الس���هل على العائلة أن تضغط
بكل الوسائل على الضحية لتجنب آثار ما وقع عليها حماية لسمعة العائلة وشرفها؛ وبذلك تكون املرأة
قد وقعت ضحية جرميتني :األولى تتمثل يف أنها ضحية اعتداء جنسي ،والثانية تتمثل يف أنها ضحية
اإلكراه على الزواج ،ويزداد هذا االنتهاك ،إذا ما كانت الضحية طفلة أو قاصرة.
 .6طالق ألسباب مشروعة ُيعفي اجلاني من العقاب
إن مدة الزواج تس���قط ،وال ميكن مالحقة اجلاني إذا كان الطالق لس���بب مش���روع ،والغريب يف هذا
ّ
الن���ص أن���ه لم يأت على تعريف معنى الطالق غير املش���رع ،وهل هناك ح���االت ميكن تص ّورها لطالق
فإن ذلك يوجب التعويض للمرأة فقط،
ألس���باب غير مش���روعة ،فإذا كان املقصود الطالق التعس���فيّ ،
أن
وال يفترض أن مينع الطالق التعسفي ،أو يعيق ،أو يق ّيد حق الرجل يف الطالق ،وذلك يعني بوضوح ّ
الطالق يف كل احلاالت يكون طالقاً مشروعاً وال ميكن إثبات عكس ذلك يف كل احلاالت ،األمر الذي
يجعل من الزواج بوصفه س���بباً ومبرراً لوقف مالحقة اجلاني ،أو توقيف تنفيذ العقوبة ،يجعله فاقداً
ملضمونه ،ومجرداً من أ ّية قوة إلزامية.
 .7تقويض الردع العام
أن هناك إمكانية
إن امل���ادة  308من قانون العقوب���ات تق ّوض الردع العام؛ ألنها تثير االنطباع للمجتمع ّ
ّ
كبيرة ،واحتمالية تش���ريعية محققة لعدم معاقبة اجلناة عن طائفة واس���عة من اجلرائم اجلنس���ية التي
تزيد على ثالث عشرة جرمية موصوفة يف الفصل األول من الباب السابع يف قانون العقوبات رقم 16
لسنة .1960
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 .8تقويض الردع اخلاص
إن املادة  308تق ّوض الردع اخلاص؛ ألنها جتعل اجلاني يعتقد يف س���ريرة نفس���ه أنه س���وف يعفى من
ّ
املالحقة حال ارتكابه أ ّية جرمية جنسية إذا عقد الزواج بينه وبني الضحية ،ويتنامى هذا الشعور إذا
كان اجلاني والضحية يعيشان يف مجتمع ُمحافظ ،يتوقع منه يف أغلب احلاالت الضغط على الضحية
لقب���ول الزواج اتقاء للعار وحماية ش���رف العائلة ،وه���ي بذلك ال حتقق اإليالم املعتبر لردع اجلاني عن
عدم تكرار جرميته م ّرة أخرى.
 .9هدر حق الطفل يف النسب
يفترض بقاء املادة  308وجود ضحية جديدة للجاني وهو الطفل املتولد ،نتيجة االعتداء اجلنس���ي ،إذ
ال جتبر القوانني نسبته لوالده سوا ًء بالبنوة الطبيعية أو الشرعية.
 .10غياب آليات املتابعة والتنسيق تفضي إلى اإلفالت من العقاب واملالحقة
أن اجلاني
ال توج���د آلي���ة لربط النياب���ة العامة واحملاكم الش���رعية يف مثل هذه القضايا ،وه���ذا يعني ّ
س���يكون يف كثي���ر من احل���االت قادراً على اإلفالت من العقاب واملالحق���ة مبا يجعل من مبررات وضع
هذا النص فاقدة للمس ّوغ القانوني واجلدوى.

احملور الثاني :تقومي املادة  308من منظور املعايير الدولية
أن بقاء ن���ص املادة  308من قانون العقوبات رقم  16لس���نة  1960نافذاً ،يش��� ّكل
ًخلُ���ص التقري���ر إل���ى ّ
مخالفة صريحة اللتزامات دولة فلس���طني التعاقدية مبوجب االتفاقيات الدولية التي صادقت عليها،
الس���يما اتفاقية القضاء على جميع أش���كال التمييز ضد املرأة ( ،)CEDAWوالعهد الدولي اخلاص
باحلقوق املدنية والسياسية ،وذلك على اآلتي:
 .1متييز مركّب ضد املرأة
أوجبت اتفاقية القضاء على جميع أش���كال التمييز ضد املرأة ( )CEDAWعلى الدول األطراف يف
االتفاقية ،إلغاء جميع األحكام اجلزائية الوطنية التي تش ّكل متييزاً ضد املرأة ،وهذا ما ينسحب على
امل���ادة  308م���ن قانون العقوبات رقم  16لس���نة  ،1960التي تنطوي يف احلقيقة على متييز مر ّكب ضد
املرأة :األول من خالل التمييز ضدها يف عدم متكينها من الوصول للعدالة ،والثاني من خالل التمييز
ضده���ا يف توفي���ر احلق باحلماي���ة القانونية من العنف الواقع عليها ،وكذل���ك التمييز يف حقها يف نيل
االنتصاف من قبل احملاكم الوطنية.
 .2انتهاك حق املرأة يف الرضا بالزواج
تُخال���ف املادة  308إعالن عمل (بيجني) ومنهاج���ه يف املؤمتر العاملي املعني باملرأة املنعقد يف (بيجني)
خالل الفترة  15-4أيلول/سبتمبر  1995إلى تأكيد حق املرأة يف الرضا احلر بالزواج من خالل النص
على وجوب سن القوانني الكفيلة وإنفاذها ،بأن ﻻ يتم الزواج بغير الرضا احلر والكامل لل ُمقدِ مني على
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الزواج؛ ألنها تضع املرأة حتت إكراه معنوي للقبول بالزواج.
 .3توجيه انتقاد الذع من ِقبل جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة لدولة فلسطني
ذهب���ت اللجنة املعنية بالقض���اء على التمييز ضد املرأة يف الدورة الس���بعني  ٢٠-٢متوز/يوليه ،٢٠١٨
البن���د  4م���ن جدول األعمال املؤقت ،عند النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة
 18م���ن اتفاقي���ة القضاء على جميع أش���كال التمييز ض���د املرأة إلى بتوجيه قائمة القضايا واألس���ئلة
املتعلق���ة بالتقرير األولي لدولة فلس���طني ،وقد تض ّمنت هذه القائمة الطلب من دولة فلس���طني تقدمي
ِ
املغتص���ب إذا ُعقد زواج
معلوم���ات ح���ول حاالت وق���ف املالحقة القضائية أو العقوب���ة املفروضة على
صحي���ح بين���ه وبني الضحي���ة ،وكانت قد أوص���ت اللجنة املعني���ة بالقضاء على التميي���ز ضد املرأة يف
األردن بإلغاء جميع األحكام التمييزية املتبقية يف قانون العقوبات التي تتغاضى عن العنف اجلنساني
ضد املرأة ،ومنها املادة  308وضمان مقاضاة املغتصبني ومعاقبتهم بش���كل مالئم ،وعدم متكينهم من
املوجهة لهم.
االستفادة من أ ّية أحكام مخففة ،أو أحكام تُسقط التهم
َّ
 .4تعطي�������ل جهود منع أعمال العنف اجلنس�������اني ضد املرأة ،وكب�������ح التحقيق فيها ،ومقاضاة
مرتكبيها ومعاقبتهم
أك��� ّدت اللجن���ة املعنية بالقض���اء على التمييز ض���د املرأة التوصي���ة العامة رقم  ٢٨بش���أن االلتزامات
األساس���ية للدول األطراف ،مبوجب املادة  ٢من اتفاقية القضاء على جميع أش���كال التمييز ضد املرأة
عل���ى وج���وب أن تقوم الدول األط���راف ببـذل العناية الواجبة ملنع أعمال العنف اجلنس���اني ،والتحقيق
فيها ،ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم.
 .5مخالفة التزام دولة فلسطني بوجوب إلغاء العفو بسبب الزواج الالحق من الضحية الناجية
أك��� ّدت جلن���ة القضاء على التميي���ز ضد املرأة يف التوصية رقم  35الصادرة يف  14متوز  2017بش���أن
العنف القائم على نوع اجلنس ضد املرأة على وجوب إلغاء قواعد اإلثبات التمييزية وإجراءاتها ،ومنها:
العفو من أس���ر الضحايا الناجني ،أو الزواج الالحق من الضحية الناجية من االعتداء اجلنس���ي على
مرتكب اجلرمية.
كما أكدت جلنة القضاء التمييز ضد املرأة يف أن التوصية العامة رقم  33بشأن جلوء املرأة إلى القضاء
أن هناك الكثير من املالحظات واآلراء
الص���ادرة اللجن���ة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ،على ّ
اخلتامية للجنة ،الصادرة مبوجب البروتوكول االختياري ،تثبت أن القواعد اإلجرائية ،وقواعد اإلثبات
التمييزية ،وعدم بذل العناية الواجبة يف منع انتهاكات حقوق املرأة والتحقيق فيها ،ومالحقة مرتكبيها
قضائياً واملعاقبة عليها.
 . 6تقويض رضاء املرأة بالزواج
أك��� ّدت اللجنة املعنية بحقوق اإلنس���ان الناش���ئة مبقتضى العهد الدولي اخل���اص باحلقوق املدنية ،يف
التعليق العام رقم  :28املادة ( 3املساواة يف احلقوق بني الرجال والنساء) فقرة  ،20أكدت وجود مواقف
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اجتماعي���ة متيل إلى تهميش املرأة ضحي���ة االغتصاب ،ومتارس ضغوطاً عليها كي توافق على الزواج.
وميك���ن أيض���اً أن ت���ؤدي القوانني التي جتيز إلغاء مس���ؤولية امل ُ ْغت َِص ْب اجلنائي���ة ،أو تخفيفها إذا تزوج
ضحيته إلى تقويض مسألة رضاء املرأة بالزواج رضا ًء كام ً
ال ال إكراه فيه.

احملور الثالث :جتارب الدول العربية يف إلغاء املواد املماثلة للمادة 308
ذهب���ت العدي���د من الدول العربية املجاورة إلى إلغاء املواد املماثلة للمادة  308من قانون العقوبات رقم
 16لس���نة  1960م���ن تش���ريعاتها اجلزائية ،وهذه الدول هي :مصر ،واملغ���رب ،وتونس ،ولبنان ومؤخراً
األردن ،األمر الذي استدعي بيان جتارب هذه الدول على النحو اآلتي:
 .1إلغاء املادة  308يف األردن
بتاريخ  ،2017/8/1أق ّر مجلس النواب األردني تعدي ً
ال واسعاً على قانون العقوبات ،تض ّمن إلغاء املادة
 308من قانون العقوبات األردني ،وهي املادة ذاتها النافذة يف الضفة الغربية.
 .2إلغاء املادة  522يف لبنان
بتاريخ  2017/8/16أق ّر مجلس النواب اللبناني اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء املادة  522من قانون
العقوب���ات اللبنان���ي كما عدلته جلن���ة اإلدارة والعدل ،ويقوم اقتراح القانون عل���ى إلغاء املادة  522من
قانون العقوبات ،التي كانت يف الس���ابق تس���قط املالحقة بحق مرتكب إحدى اجلرائم الواردة يف فصل
كامل من قانون العقوبات ( )521-503يف حال زواجه الالحق باملعتدى عليها ،وهذا النص مياثل املادة
 308من قانون العقوبات رقم  16لسنة  1960النافذ يف الضفة الغربية.
 .3إلغاء املادة (الفصل)  227مكرر من املجلة اجلزائية يف تونس
يف متوز  ،2017صادق مجلس نواب الش���عب التونس���ي على إلغاء أحكام الفصل  227مكرر من املجلة
اجلزائية ،وهذا النص مياثل إلى حد كبير املادة  308من قانون العقوبات رقم  16لس���نة  1960النافذ
يف الضفة الغربية.
 .4إلغاء املادة  475من قانون العقوبات يف املغرب
يف كان���ون ثان���ي من الع���ام  ،2014واف���ق البرملان املغربي باإلجم���اع على تعديل امل���ادة  475من قانون
العقوبات املغربي ،وهذا النص مياثل إلى حد كبير املادة  308من قانون العقوبات رقم  16لسنة 1960
النافذ يف الضفة الغربية.
 .5إلغاء املادتني  -2091 290من قانون العقوبات املصري
ِ
املغتصب ،حيث عمد يف العام 1999
يف العام  ،199قام البرملان املصري بإلغاء املواد التي جتيز إعفاء
إلى إلغاء املواد  ،291-290املتعلقتني باإلعفاء من العقوبة إذا تزوج اجلاني املعتدى عليها ،وهذا النص
مياثل إلى حد كبير املادة  308من قانون العقوبات رقم  16لسنة  1960النافذ يف الضفة الغربية.

33

قائمة املراجع
• إستراجتيات منوذجية وتدابير عملية للقضاء على العنف ضد املرأة يف مجال منع اجلرمية والعدالة
اجلنائية ،اعتمدت من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة مبوجب قرارها  86/52املؤرخ يف 12 كانون
اﻷول /ديسمبر 1997 ،وثيقة األمم املتحدة .86/A/RES/52
• التقرير الدوري السادس لألردن ( )CEDAW/C/JOR/6يف جلستيها  1476و 1477املعقودتني
يف  16شباط/فبراير ( 2017انظر  CEDAW/C/SR.1476و .)1477وترد قائمة القضايا واألسئلة
الت���ي طرحته���ا اللجنة يف الوثيق���ة  ،CEDAW/C/JOR/Q/6بينما ت���رد ردود األردن يف الوثيقة
.CEDAW/C/JOR/Q/6/Add.1
• التوصية العامة رقم  33بشأن جلوء املرأة إلى القضاء ،جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة ،وثيقة
األمم املتحدة.CEDAW/C/GC/33 ،
• خول���ة العش���ي ،مق���ال :تونس تلغي قانون���اً يدفع إل���ى زواج الضح ّية ومغتصبها ،منش���ور على موقع
احلي���اة بتاري���خ  ،2017/7/31على الراب���ط التال���ي، http://www.alhayat.com/Articles ،
تاريخ الصفح.2017/2/24 ،
• رانيا حمزة ،مقال :انحسار املادة  522من قانون العقوبات :هذا ما متخض عنه نواب لبنان ،منشور
بتاري���خ  .2017/8/17موقع املفكرة القانونية على الرابط التاليhttp://legal-agenda.com/ :
 ،article.php?id=3867تاريخ التصفح .2016/2/25
َصبَ َة ،يف املادة 308
• سيرين جرادات ،وأحمد القضاة ،إِعفاءُ المْ ُ ْغت َِص ِب مِ َن الْ ُع َقوبَةِ َحا َل َز َو ِ
اجهِ مِ َن المْ ُ ْغت َ
«وأبعادها َّ
الشرع ّية والقانون ّية» ،اجلامعة األردنية.2017 ،
• قانون العقوبات رقم  16لسنة  ،1960منشور يف العدد  1487من اجلريدة الرسمية األردنية (احلكم
األردني) بتاريخ  ،1960/05/01ص .374
• جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة ،الدورة احلادية عشرة ،1992 ،التوصية العامة  ،19العنف ضد
املرأة ،وثيقة األمم املتحدة .38/A/47
• اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ،الدورة الس���بعون ٢٠-٢ ،متوز/يوليه  ،٢٠١٨البند 4
من جدول األعمال املؤقت ،النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة  18من اتفاقية
القضاء على جميع أش���كال التمييز ضد املرأة ،قائمة القضايا واألس���ئلة املتعلقة بالتقرير األولي لدولة
فلس���طني ،إطار التشريعات والسياس���ات ومواءمة القوانني ،موقع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان،
على الرابط التاليhttp://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/ :
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.Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fPSE%2fQ%2f1&Lang=ar
• اللجن���ة املعني���ة بحقوق اإلنس���ان الدورة الثامنة والس���تون ( ،)2000التعليق الع���ام رقم  :28املادة 3
(املساواة يف احلقوق بني الرجال والنساء) فقرة  ،20وثيقة األمم املتحدةHRI/GEN/1/Rev.9 ( ،
.)(Vol.I
• مجموع���ة صكوك دولي���ة ،املجلد األول ،األمم املتح���دة ،نيويورك ،1993 ،رق���م املبيعA.94.XIV-
 ،Vol.1, Part 1ص .28
• مجموع���ة صكوك دولي���ة ،املجلد األول ،األمم املتح���دة ،نيويورك ،1993 ،رق���م املبيعA.94.XIV-
 ،Vol.1, Part 1ص .1
• مجموع���ة صكوك دولي���ة ،املجلد األول ،األمم املتح���دة ،نيويورك ،1993 ،رق���م املبيعA.94.XIV-
 ،Vol.1, Part 1ص .208
• محمد ش���ما ،مقال :إلغ���اء املادة « »308من قانون العقوبات األردني :حقوقيون أردنيون يمُ أسس���ون
حتالفهم ،منشور بتاريخ  2017/11/30على موقع املفكرة القانونية على الرابط التاليttp://www. ،
 ،legal-agenda.com/article.php?id=4077تاريخ التصفح .2018/2/24
• مقال :مطالبة بتش���ديد عقوبات االغتصاب وتعديل املادة  308من قانون العقوبات األردني ،منش���ور
عل���ى الراب���ط التال���يhttps://www.ipetitions.com/petition/308_jordanian_ :
law/http://sigi-jordan.org/ar/?p=2947
• موقع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان ،على الرابط التالي-https://documents :
• وثيقة األمم املتحدة Rev.1/20/A/CONF.177 ،وقد اعتمد اإلعالن ومنهاج العمل يف اجللسة
العامة  ،16املعقودة يف  5أيلول/سبتمبر .1995
• morocco__140123/01/http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014
amends_rape_law
• Committee on the Elimination of Discrimination against Women.
General recommendation No. 35 on gender-based violence against
women, updating general recommendation No. 19. CEDAW/C/GC/35.
.Distr.: General. 14 July 2017
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حلقة نقاش بعنوان «نحو إلغاء املادة  308من قانون العقوبات األردني»
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