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الجتهادات القضائية املتعلقة بالنساء في قانون العقوبات السوري

ومدى تعارضها مع اتفاقية السيداو واإلعالن العالمي بشأن القضاء على العنف ضد النساء

رهادة عبدوش)1)

مقدمة

عملية	 في	 واملدنية	 والشرعية	 والبدائية	 الجزائية	 املحاكم	 في	 القضائية	 االجتهادات	 لدور	 نظًرا	
نعرف	 اجتهادات،	 من	 يطلق	 بما	 االهتمام	 من	 بّد	 ال	 فإنه	 النزاع،	 يحكم	 ما	 إلى	 والوصول	 التقا�سي	
املحامي/ة	 يستخدمه/ا	 حيث	 األطراف،	 بين	 الدائر	 النزاع	 حسم	 على	 وقدرتها	 قوتها	 ومدى	 تأثيرها	
وكذلك	القا�سي/ة	لتكييف	الجرم	والوصف	القانوني،	ومن	ثم	الحكم.	وفي	بحثنا	سنتناول	االجتهادات	
القضائية	في	التشريع	السوري،	وتحديًدا	في	قسم	الجرائم	املتعلقة	باألشخاص،	وسيكون	بحثنا	حول	
مدى	توافق	االجتهادات	املتعلقة	بالنساء	مع	اإلعالن	العالمي	بشأن	القضاء	على	العنف	ضد	املرأة،	

و“اتفاقية	القضاء	على	جميع	أشكال	التمييز	ضد	النساء“	املعروفة	بـ	)السيداو(.

فكرة البحث:	تقوم	فكرة	البحث	على	أن	االجتهادات	القضائية	في	قانون	العقوبات	السوري	. 1
التي	تقررها	محكمة	النقض،	ويستند	إليها	املحامون/ات	والقضاة/ات	في	أثناء	تكييف	الفعل	
وتحديد	الجرم	والعقوبة؛	تمييزية	مثل	القوانين،	سواء	كان	من	حيث	املصطلحات	والتعبيرات	
الثانية	من	املجتمع،	وتابعيتهن	 في	الدرجة	 النساء	 أثر	سلبي	في	تصنيف	 التوصيفات.	ولها	 أم	
العالمي	 النساء،	واإلعالن	 التمييز	ضد	 القضاء	على	جميع	أشكال	 اتفاقية	 للذكر،	وتتجاهل	

بشأن	القضاء	على	العنف	ضد	املرأة.

تكريس	. 2 في	 ودورها	 التمييزية،	 االجتهادات	 عن	 الكشف	 البحث	 يحاول	 البحث:	 إشكالية 
االنتهاكات	بحق	النساء،	ومدى	تعارضها	مع	اتفاقّية	السيداو،	واإلعالن	العالمي	بشأن	القضاء	

على	العنف	ضد	املرأة.

التمييزية	. 3 االجتهادات	 من	 يمكن	 ما	 لتفنيد	 محاولة	 بأنه	 البحث	 أهمية	 تأتي	 البحث:	 أهّمية 

)1)		محامية	سورية،	ناشطة	في	قضايا	املرأة.
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واللبنانية	 واملصرية	 األردنية	 االجتهادات	 إلى	 واملستندة	 الجزائية،	 الدائرة	 النقض	 في	محكمة	
وتخالف	 النساء،	 ضد	 التمييز	 تدعم	 التي	 املخالفة	 املظلمة	 األماكن	 ن�سيء	 نا	

ّ
عل والسورية،	

السيداو	واإلعالن	العالمي	بشأن	القضاء	على	العنف	ضد	املرأة.	

بارتكاب	. 4 للمجتمع	 اإلذن	 تعطي	 التي	 االجتهادات	 التمييز	ضمن	 على	 التركيز	 البحث:	 أهداف 
نا	نسهم	في	إلغائها	أو	على	األقل	

ّ
مزيد	من	العنف	ضد	النساء،	وتكّريس	املفهومات	التمييزية،	عل

تحجيمها.

النساء؟	. 5 بالفعل	ضد	 التشريع	السوري	تمييزية	 في	 القضائية	 سؤال البحث:	هل	االجتهادات	
وهل	تحمل	مصطلحات	تكّرس	الفكر	الذكوري؟	وهل	تتعارض	مع	السيداو	واإلعالن	العالمي	

بشأن	القضاء	على	العنف	ضد	املرأة؟

فرضية البحث:	االجتهادات	القضائية	في	قانون	العقوبات	السوري	تمييزية	ضد	النساء،	وتعد	. 6
ا	اللتزام	الدولة	السورية	بتنفيذ	اتفاقاتها.

ً
انتهاك

نطاق البحث:	دراسة	االجتهادات	القانونية	منذ	إلغاء	قانون	الجزاء	العثماني،	وتطبيق	قانون	. 7
وتحديًدا	 هذا،	 يومنا	 حتى	 الجارية	 التعديالت	 مع	 	،1949/9/1 بتاريخ	 السوري	 العقوبات	

االجتهادات	التمييزية	ضد	النساء،	ومقارنتها	بالتزامات	الدولة	السورية	في	اتفاقاتها	الدولية.

فصل تمهيدي

1949/6/22،	وُبدئ	في	 148	في	 صدر	قانون	العقوبات	الحالي	في	سورية	باملرسوم	التشريعي	رقم	
تطبيقه	في	1949/9/1.	وهو	مستمد	من	قانون	العقوبات	اللبناني	الصادر	عام	1943،	املستمد	من	
قانون	العقوبات	الفرن�سي	القديم،	وقانون	العقوبات	اإليطالي،	ويعد	انتقائًيا	ألنه	مزيج	متجانس	من	
أفكار	املدارس	الجزائية	املختلفة.	وهذا	ما	عّبر	عنه	األستاذ	أسعد	الكوراني	عندما	وصف	مشروع	قانون	
العقوبات:	))إن	املبدأ	األسا�سي	الذي	يقوم	عليه	هذا	املشروع	أنه	انتقائي،	بمعنى	أنه	لم	يأخذ	باملذهب	
	عنها	من	الوجهة	املعنوية	فيعاقبه	على	ما	

ً
التقليدي	الذي	يرى	اإلنسان	حًرا	في	جميع	أعماله	ومسؤوال

اقترفه	من	جرم	بمقدار	هذه	املسؤولية	املعنوية،	كما	لم	يأخذ	باملذهب	الوضعي	الذي	يجرد	املجرم	
من	كل	حرية	فيما	اقترفه	من	آثام	ويرد	أسباب	الجريمة	إلى	عوامل	فيزيولوجية	أو	اقتصادية،	ويحدد	
العلمية،	 الناحية	 من	 والوقائع	 املجرم	 دراسة	 وإلى	 االجتماعي،	 الدفاع	 فكرة	 إلى	 باالستناد	 العقوبة	
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بصرف	النظر	عن	املسؤولية	املعنوية،	وإنما	هو	ينتقي	من	كل	مدرسة	ما	يراه	صالًحا	من	مبادئها(()2).

نشأت	 التي	 القانونية	 واألنظمة	 املدارس	 بحسب	 القضائية	 االجتهادات	 مفهومات	 اختلفت	 وقد	
فيها،	واختلفت	كذلك	أهميتها	ما	بين	النظام	األنكلوسكسوني	)بريطانيا،	أميركا،	أستراليا(	الذي	يأخذ	
)فرنسا،	 الالتيني	 والنظام	 القانونية؛	 واملبادئ	 للقاعدة	 ومصدًرا	 ملزمة	 	

ً
حجة القضائية	 بالسابقة	

من	 والثانية	 األولى	 املادتان	 وتوّضح	 للقانون.	 رسمًيا	 مصدًرا	 االجتهاد	 يعد	 ال	 وهو	 لبنان(،	 سورية،	
القانون	املدني	السوري	حدود	االجتهاد	القضائي،	وقواعد	إصدار	األحكام	القضائية،	فإن	لم	يوجد	
نص	قانوني	صريح،	يجب	اللجوء	بالترتيب	إلى	مبادئ	الشريعة	اإلسالمية،	ومن	ثّم	إلى	العرف	السائد،	

وإن	لم	يوجد	يلجأ	إلى	مبادئ	القانون	الطبيعي	وقواعد	العدالة)3).	

بتاريخ	 دولًيا	 التنفيذ	 حيز	 دخلت	 التي	 )السيداو(	 اتفاقية	 على	 سورية	 صادقت	 	2003 عام	 في	
إلى	املساواة	 3/9/1981.	وهي	تعد	بياًنا	عاملًيا	بحقوق	املرأة	اإلنسانية،	تتكون	من	ثالثين	مادة	تدعو	
املرأة	 إلى	 النظر	 بمعنى	 الفردية،	 مبدأ	 تأكيدها	 مع	 جميعها،	 امليادين	 في	 والرجل	 املرأة	 بين	 املطلقة	
إلى	إلغاء	التمييز	 بوصفها	فرًدا،	سواء	كانت	عازبة	أم	متزوجة	أم	مطلقة	أم	أرملة.	وتدعو	االتفاقية	
ضد	املرأة،	وتؤكد	“تمكينها“	سياسًيا	واقتصادًيا	واجتماعًيا	وصحًيا.	وتتعرض	لقوانين	األسرة	والزواج،	
العربية،	لكن	 الدول	 فيها	غالبية	 بما	 الدول،	 االتفاقية	عدد	من	 ع	على	

َّ
الزواج.	وقد	وق وتحديد	سن	

واألمن	 اإلسالمية	 الشريعة	 تخالف	 أنها	 بحّجة	 والبنود،	 املواد	 بعض	 على	 تحّفظت	 العربية	 الدول	
الوطني	والنظام	العام.

تتألف	االتفاقية	من	ستة	أجزاء،	عّرفت	في	الجزء	األول	منها	مفهوم	التمييز	ضد	املرأة	بما	يأتي:	))أي	
تفرقة	أو	استبعاد	أو	تقييد	يتم	على	أساس	الجنس	ويكون	من	آثاره	أو	أغراضه	النيل	من	االعتراف	
واالقتصادية	 السياسية	 امليادين	 وفي	 االساسية	 والحريات	 الحقوق	 في	 واملرأة،	 الرجل	 بين	 باملساواة	
واالجتماعية	والثقافية	واملدنية	أوفي	أي	ميدان	آخر،	أو	إبطال	االعتراف	للمرأة	بهذه	الحقوق	أو	تمتعها	
التمييز	 ملفهوم	 عاملًيا	 قياًسا	 التعريف	 واعتُمد	 الزوجية(()4).	 حالتها	 النظر	عن	 بغض	 وممارستها	 بها	

ضد	النساء.	

)2)		جورج	كرم،	قانون	العقوبات،	)دمشق:	مطبعة	االعتدال،	1949(،	ص46.	وِلد	أسعد	الكوراني	في	حلب	1907،	ووضع	مشروع	قانون	العقوبات	
عام	1949،	والقانون	املدني	وحق	النساء	بالتصويت	والترشح	للنيابة	عام	1949.	أصبح	نقيًبا	للمحامين	بحلب	من	1945	وحتى	1946،	ومن	1960-

ا	ملادة	القانون	املدني	في	كلية	الحقوق	بجامعة	حلب،	ووزيًرا	للعدل،	ونائًبا	لرئيس	مجلس	الوزراء.	توفي	1995.
ً
1961.	عمل	أستاذ

)3)		القانون	املدني	السوري،	الصادر	باملرسوم	التشريعي	رقم	84	بتاريخ	18	أيار	1949،	)دمشق:	مكتبة	محمد	حسين	النوري،	1949(.	املادة1:	
تسري	النصوص	التشريعية	على	جميع	املسائل	التي	تتناولها	هذه	النصوص	في	لفظها	أو	في	فحواها.	فإذا	لم	يوجد	نص	تشريعي	يمكن	تطبيقه،	
حكم	القا�سي	بمقت�سى	مبادئ	الشريعة	اإلسالمية،	فإذا	لم	توجد،	فبمقت�سى	العرف،	وإذا	لم	يوجد،	فبمقت�سى	مبادئ	القانون	الطبيعي	وقواعد	

العدالة.

 https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf	:الرابط	عبر	االتفاقية	على	الع
ّ
)4)		يمكن	االط

https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf
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تحّفظت	سورية	على	عدد	من	بنود	االتفاقية	وموادها،	وهي	البند	الثاني	من	املادة	9،	والبند	الرابع	
تلك	 تلغي	 أن	 29،	على	 املادة	 األول	من	 والبند	 	،16 املادة	 والثاني	من	 األول	 والبندان	 	،15 املادة	 من	
ًسال	كل	أربع	سنوات	من	تاريخ	مصادقتها	على	االتفاقية،	حيث	تقدم	تقريرها	

ُ
التحفظات	تدريجًيا،	وت

الحكومي،	وباملقابل	تقّدم	املنظمات	والجمعيات	تقرير	الظل	بالتوازي	مع	التقرير	الحكومي،	لتقارن	
التطّور،	ومدى	تنفيذ	االتفاقية،	وسعي	الحكومة	نحو	إلغاء	التحفظات.

والتزمت	سورية	أيًضا	باإلعالن	العالمي	بشأن	القضاء	على	العنف	ضد	املرأة،	كونه	يتبع	لالتفاقية،	
ويغطي	النقص	فيها،	وقد	اعتمدته	الجمعية	العامة	لألمم	املتحدة	بقرارها	104/48	لعام	1993،	وهو	
بدوره	عّرف	العنف	ضد	املرأة	في	املادة	األولى	منه:	))يعني	تعبير	)العنف	ضد	املرأة(	أي	فعل	عنيف	
تدفع	إليه	عصبية	الجنس	ويترتب	عليه،	أو	يرجح	أن	يترتب	عليه،	أذى	أو	معاناة	للمرأة،	سواء	من	
الناحية	الجسمانية	أو	الجنسية	أو	النفسية	بما	في	ذلك	التهديد	بأفعال	من	هذا	القبيل	أو	القسر	أو	

الحرمان	التعسفي	من	الحرية،	سواء	حدث	ذلك	في	الحياة	العامة	أو	الخاصة(()5).

من	هذين	التعريفين	للتمييز	ضد	املرأة	والعنف	الواقع	على	املرأة	يمكن	النظر	إلى	دور	االجتهادات	
القضائية	املتبعة	في	املحاكم	السورية	في	تكريس	التمييز	والعنف	ضد	النساء.

الجتهادات امللحقة بالقوانين التمييزية ضد النساء

يبرز	التمييز	ضد	النساء	في	القوانين	واالجتهادات	القضائية	بصورٍة	غير	منطقية	تقوم	على	أساس	
الجنس	فقط،	ويعتمد	هذا	التمييز	على	أهواء	املجتمع	ومصالحه	املادّية	الضيقة،	فما	تزال	النساء،	
على	الرغم	من	كل	التطّور	العالمي	في	النظرة	إلى	حقوق	اإلنسان	واملساواة	والحرّية،	جزًءا	من	امللكية	
ى	ذلك	في	التحكم	بها	من	حيث	اإلرث	والوالية	والقوامة	)في	قوانين	األحوال	الشخصية(،	

ّ
العائلية.	ويتجل

وفي	حرمانها	إعطاَء	الجنسية	ألسرتها	بخالف	الرجل	الذي	يعطي	الجنسية	ألوالده	بموجب	حق	الدم	
الشريف	 الدافع	 ثغرات	 تزال	 وما	 جنسها.	 ملجرد	 الذكر	 مع	 املساواة	 من	 فتحرم	 الجنسية(،	 )قانون	
ه	الحجة	في	القوانين	التمييزية	

ّ
أن وفورة	الغضب	قائمة	ضمن	قانون	العقوبات	السوري،	إضافة	إلى	

كلها،	وضمنها	االجتهادات	القضائية	في	الدفاع	عن	العّفة	والحياء	العام	وهتك	العرض	وغشاء	البكارة	
والشرف.

ضد	 بالجرائم	 املتعلق	 الجزء	 ضمن	 السوري،	 العقوبات	 قانون	 بحسب	 البحث،	 هذا	 يصنف	
األشخاص،	ويقسم	إلى	عدد	من	األبواب	والفصول،	ويعنى	الباب	السادس	بالجرائم	التي	تمس	الدين	

 https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx	:الرابط	عبر	اإلعالن	على	الع
ّ
)5)		يمكن	االط

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx
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منها:	 ويتفرع	 األسرة،	 تمس	 التي	 والجرائم	 الدين،	 تمس	 التي	 الجنح	 فصلين؛	 إلى	 قسم	
ُ
وت واألسرة،	

الجرائم	املتعلقة	بالزواج	)الزنى(،	والجرائم	املخلة	بآداب	األسرة	)سفاح	القربى(،	والجرائم	املتعلقة	
بالولد	وبنوته،	والتعدي	على	حق	حراسة	القاصر،	وتسييب	الولد	أو	العاجز،	وإهمال	واجبات	األسرة.	
ويعنى	الباب	السابع	بالجرائم	املخلة	باألخالق	واآلداب	العامة،	حيث	يضم	الفصل	األول	االعتداء	على	
الفصل	 ويتناول	 النساء(،	 حرمة	 وخرق	 والتهتك	 اإلغواء	 الخطف،	 الفحشاء،	 )االغتصاب،	 العرض	
املانعة	 الوسائل	 الثالث	 الفصل	 وفي	 العامة،	 التعرض	لألخالق	واآلداب	 الفجور،	 الحض	على	 الثاني	
للحبل	واإلجهاض.	وسنقارن	املواد	مع	اتفاقية	)سيداو(	واإلعالن	العالمي	بشأن	القضاء	على	العنف	

	ومعزًزا	لعمل	االتفاقية.
ً

ضد	املرأة	بوصفه	مكمال

: الجرائم التي تمس الدين والسرة
ً

أول

الزنى. 	

لم	يكن	القانون	السوري	واضًحا	في	حرية	العالقة	الجنسية	بين	املرأة	والرجل،	فهو	يحمي	الحرية	
منا	بقانونية	حماية	العالقة	الزوجية	من	الزنى،	يبقى	

ّ
الجنسية	تارة،	ويعاقب	عليها	تارة	أخرى،	وإن	سل

السؤال	عن	العالقة	بين	املرأة	غير	متزوجة	والرجل،	ولو	كان	غير	متزوج،	إن	ادعى	ولي	أمرها	عليها	أو	
إن	كان	متزوًجا	وهي	عازبة،	لكن	اّدعت	عليهما	زوجة	الشريك	في	العالقة.	وكان	القانون	ذا	وجهين	في	
التعامل	مع	املرأة	والرجل،	لكن	االجتهادات	القضائية	كانت	أكثر	توّسًعا	في	تجريم	املرأة،	وعلى	النقيض	
في	موقفها	من	الرجل،	سواء	بعدها	هي	املجرم	األصلي،	وبالنتيجة	زيادة	العقوبة	عليها،	أو	في	سهولة	
للعائلة،	إن	لم	تكن	متزوجة	 ا	

ً
املرأة	ملك 	عّد	

ً
الزوج.	واألكثر	غرابة إلى	 بالنسبة	 اإلثبات	عليها	وتقييده	

للزوج	وعائلتها	إن	كانت	متزوجة،	فلهم	جميًعا	حق	الشكوى	ضدها،	 ا	
ً
أرملة،	مطلقة(،	وملك )عازبة،	

بينما	ينحصر	حق	الشكوى	ضد	الرجل	فقط	إن	كان	متزوًجا،	ومن	طرف	الزوجة	تحديًدا،	وفي	حاالت	
محّددة.

أ الجتهادات في جرم الزنى	.
املرأة فاعل أصلي والرجل شريك في جرم الزنى 		

	وفًقا	للقواعد	العامة،	وأما	
ً
اجتهاد	سوري:	))إن	إثبات	الزنى	على	املرأة	يصح	بطرق	اإلثبات	كافة

إثبات	هذا	الجرم	ضد	شريكها	الذي	ال	يقصد	به	إال	الرجل	وحده،	فيكون	بإحدى	الطرق	التي	ذكرها	
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القانون	على	سبيل	الحصر،	وهي	اإلقرار	القضائي	والجنحة	املشهودة	والوثائق	الرسمية(()6).

	أصلًيا	إال	في	حالة	
ً

وهذا	واضح	من	نص	املادة	القانونية	أيًضا،	حيث	ال	يعد	الرجل	الزاني	فاعال
املرأة	 عقوبة	 ثم،	 ومن	 الزوجية.	 بيت	 في	 املشهود	 الزنى	 بجرم	 زوجته	 عليه	 تّدعي	 وأن	 متزوًجا،	 كونه	
	أصلًيا،	وعقوبته	الحبس	

ً
الزانية	الحبس	من	ثالثة	أشهر	إلى	سنتين،	أما	الزاني	فهو	شريك	وليس	فاعال

	أصلًيا	وفق	ما	سبق،	فيعاقب	عقوبة	املرأة	الزانية	)التي	قد	
ً

من	شهر	إلى	سنة،	إال	في	حالة	عّده	فاعال
ال	تكون	متزوجة(،	وهذا	واضح	أيًضا	بنص	املواد	474/473	من	قانون	العقوبات)7).

مخففة،	 فهي	 الشريك	 عقوبة	 أما	 العقوبة،	 من	 األكبر	 الجزء	 يتحّمل	 الذي	 هو	 األصلي	 الفاعل	
فاملرأة	عقوبتها	تصل	إلى	سنتين،	أما	الرجل	فتصل	عقوبته	إلى	سنة	في	الحد	األق�سى،	أي	الفعل	نفسه	
ا“	بحسب	

ً
تعاقب	عليه	املرأة	عقوبة	أشد.	وال	يعد	الفعل	زنى	إال	إن	كان	بين	امرأة	ورجل،	وإال	ُعّد	“لواط

القانون	السوري.

إثبات الزنى على املرأة يصح في طرق اإلثبات جميعها 		

يمكن	إثبات	الزنا	على	املرأة	بأي	وسيلة،	أما	الرجل	فوسائل	اإلثبات	ضّده	محددة.

الجتهادات

وهو		  القانون،	 عليه	 نص	 ما	 في	 الزنى	 جرم	 إلى	 بالنسبة	 الشريك	 حق	 في	 محصورة	 األدلة	 إن	
الرجل	وحده،	وتبقى	قواعد	اإلثبات	على	إطالقها	بحق	الزوجة)8).

يشاَهد		  أن	 العقوبات	 قانون	 من	 	473 املادة	 في	 إليها	 املشار	 بالزنى	 التلّبس	 في	جريمة	 يلزم	 ال	
الزاني	في	أثناء	الفعل،	بل	يكفي	لقيامه	أن	يثبت	أن	الزوجة	وشريكها	قد	شوهدا	في	ظروف	تنبئ	
،	وحيث	أن	محكمة	

ً
	للشك،	في	أن	جريمة	الزنى	قد	ارتكبت	فعال

ً
بذاتها،	وبطريقة	ال	تدع	مجاال

االستئناف	قد	استخلصت	من	سفر	الطاعن	مع	زوجة	املدعي	الشخ�سي	من	قريتهما	إلى	حلب،	
واعترافها	 األكل،	 وقيمة	 والفندق	 السفر	 أجور	 عنها	 ودفعه	 اثنتين،	 ليلتين	 في	غرفة	 ونومهما	
هي	بأنه	زنا	فيها؛	إقدامه	على	ارتكاب	الفعل	املعزو	إليه،	وأنزلت	به	حكم	القانون،	فإن	حكمها	

)6)		اجتهاد	صادر	عن	محكمة	النقض	في	سورية،	)جنحة	2201،	قرار	2308،	1976-8-24(.

وإال	 متزوًجا	 كان	 إذا	 الزانية	 نفسها	على	شريك	 بالعقوبة	 ويق�سى	 2ـ	 إلى	سنتين،	 أشهر	 ثالثة	 بالحبس	من	 الزانية	 املرأة	 تعاقب	 1ـ	 	:473 املادة	 	(7(
1ـ	يعاقب	الزوج	بالحبس	من	شهر	إلى	سنة	إذا	ارتكب	الزنى	في	البيت	الزوجي	أو	اتخذ	له	خليلة	جهاًرا	في	 	:474 فالحبس	من	شهر	إلى	سنة.	واملادة	
أي	مكان	كان،2ـ	وتنزل	العقوبة	نفسها	باملرأة	الشريك.	قانون	العقوبات	السوري	الصادر	باملرسوم	التشريعي	رقم	148	تاريخ	6/22/	1949	)نسخة	

إلكترونية(،	وسنكتفي	في	الهوامش	اآلتية	بذكر	أرقام	املواد.

	،2702 جنحي	 قرار	 سورية	 	.)pdf إلكترونية	 )نسخة	 له	 املعّدلة	 والقوانين	 العقوبات	 قانون	 القضائية،	 القانونية	 املوسوعة	 كيالني،	 أنس	 	 	(8(
1968/10/30
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املطعون	به	جاء	موافًقا	لألصول	والقانون.)9)

إن	الفقرة	الثالثة	من	املادة	473	عقوبات،	نصت	على	أنه	في	ما	خال	اإلقرار	القضائي	والجنحة		 
املشهودة	ال	ُيقبل	من	أدلة	الثبوت	على	الشريك	في	جرم	التزاني	إال	ما	نشأ	منها	عن	الرسائل	
والوثائق	الخطية.	وإن	اإلقرار	القضائي	هو	اعتراف	الخصم	بواقعة	قانونية	مدعى	بها	عليه،	
وذلك	أمام	القضاء	في	أثناء	السير	في	الدعوى	املتعلقة	بهذه	الواقعة،	وبالنظر	إلى	ما	ذكر،	فإن	

إقرار	الزوجة	بجرم	التزاني	ال	يعد	إقراًرا	بالنسبة	إلى	الشريك.)10)

إقامة	الزوجة	في	غير	منزل	زوجها	مع	رجل	آخر	تكفي	لقيام	حالة	الجرم	املشهود	في	ما	يتعلق		 
بالشريك	في	جرم	الزنى)11).

أي	 القانون	 يوضح	 ال	 وهنا	 واحد،	 منزل	 في	 مع	شخص	 تسكن	 أنها	 زانية	ملجرد	 املرأة	 عّد	 فيمكن	
ه	يضع	

ّ
نوع	من	املنازل،	فقد	يكون	مكتًبا	مخصًصا	للعمل	أو	السفر	أو	اإلقامة	خارج	البلد،	وهذا	كل

احتماالت	بأن	تقيم	امرأة	أو	عدد	من	النساء	مع	عدد	من	الرجال	كّل	منهم	في	غرفة	أو	يشتركون	بمنافع	
	لالبتزاز	واالستغالل	بصور	

ً
مشتركة،	وهذا	قد	يعد	جرم	زنى	إذا	اشتكى	الزوج	أو	الولي،	ما	يفسح	مجاال

العقارية	 الحقوق	 عن	 التنازل	 أو	 اإلرث،	 من	 التخارج	 على	 االقتتال	 عند	 األخوة	 بين	 منها	 متنوعة،	
ويستفيد	 الزوجية.	 حقوقها	 أو	 نفقتها	 عن	 للتنازل	 وزوجته	 الزوج	 وبين	 الزراعية،	 األرا�سي	 وبخاّصة	
الزوج	أو	أهله	بسحب	الحضانة	بحكم	القانون	عن	املرأة	بسبب	سوء	السمعة،	وهذه	من	القضايا	التي	

ال	تح�سى	في	املحاكم	الشرعية	والروحية	واملذهبية	في	سورية	والدول	املجاورة.

أ املجني عليه في جرم الزنى يختلف بحسب الجنس	.

املجني	عليه	في	جرم	الزنى،	أي	الذي	يحق	له	تقديم	الشكوى	واالدعاء	الشخ�سي،	هو	الولي	في	حال	
لم	تكن	املرأة	متزوجة	)عازبة،	مطلقة،	أرملة(،	وهو	)األب،	العم،	الجد،	األبن،	األخ(،	إضافة	إلى	الزوج	

إن	كانت	متزوجة.

أما	املجني	عليه	في	جرم	زنى	الرجل	فهي	فقط	زوجته،	إن	كان	متزوًجا	وارتكب	الزنى	في	بيت	الزوجية،	
وهذا	يشمل	مكتبه	الشخ�سي	أو	أي	بيت	من	بيوته	أو	مكان	عمله.	وال	حصر	ألولياء	األمر	على	املرأة،	
هم	ملوك	

ّ
	إلى	حفيدها،	إن	كان	قد	بلغ	سًن	الرشد،	وإخوتها	وأعمامها،	كل

ً
بدًءا	من	جدها	األعلى	وصوال

القبيلة،	وهي	ملك	لهم،	يحق	للجميع	االدعاء	عليها	بجرم	الزنى،	أما	الرجل	فقط	زوجته،	وذلك	حين	

)9)		املصدر	نفسه،	سورية	قرار	جنحي	1068،	تاريخ	1965/5/13 

)10)	املصدر	نفسه،	سورية	قرار	جنحي	2651،	تاريخ	1953/12/29

)11)		املصدر	نفسه،	سورية	قرار	جنحي	7،	تاريخ	1969/1/15 
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يرتكب	الفعل	في	بيت	الزوجية.

أ  بالغتصاب.	.
ً
تثبيت الزواج في جرم التزاني ل يخفف من العقوبة أسوة

سوف	نبحث	هذه	النقطة	بصورة	موّسعة	في	موضوع	االغتصاب.

سفاح القربى. 	

يفّرق	القانون	بين	جنحة	سفاح	القربى	وجناية	االغتصاب،	فاالغتصاب	جناية	تصل	عقوبتها	إلى	
السجن	خمسة	عشر	عاًما،	أما	سفاح	القربى	فهو	جنحة	يعاقب	عليها	بالحبس	بما	ال	يتجاوز	ثالث	
سنوات.	والسفاح	هو	العالقة	الجنسية	بين	األصول	والفروع	واألشقاء	واألصهرة،	بحسب	ما	ذكرت	
أنه	برضا	األطراف	ومتكّرر،	ويمكن	مالحقة	 السوري،	ومن	صفاته	 العقوبات	 476	من	قانون	 املادة	
ِضَح	األمر	علًنا،	فال	حاجة	إلى	

ُ
الفاعل	بناء	على	شكوى	من	أحد	األقرباء	حتى	الدرجة	الرابعة،	إال	إذا	ف

الشكوى)12).

أو	 الجسدية	 السلطة	 ذوي	 أو	 األوصياء	 أو	 األولياء	 أحد	 من	 يكون	 عندما	 سفاًحا	 الجرم	 عّد	 إن	
النفسية	على	فتاة	أو	امرأة	)أو	طفل/ة(،	ولو	كان	برضاها،	هو	انتهاك	لحقها	ألنه	يجّرمها	كما	يجّرم	
الفاعل،	إذ	يعاقبان	مًعا	بالحبس	بما	ال	يتجاوز	ثالث	سنوات،	مع	أّن	الفعل	في	حقيقته	جريمة	بمستوى	
تعد	 أن	 يجب	 أنثى(،	وال	 أم	 كان	 )ذكًرا	 الجاني	 العقوبة	فقط	على	 تشديد	 االغتصاب،	ويجب	 جناية	
	بالترا�سي.	لكّن	االجتهادات	تخفف	من	الفعل،	وتعده	سفاًحا،	على	الرغم	من	خطره	وقذارته.

ً
عالقة

:	القاعدة	)209(	مجامعة	األب	ابنته	برضاها	ال	تشكل	جرم	االغتصاب،	وإنما	تشكل	جنحة	
ً

مثال
السفاح	بين	األقارب	وفًقا	للمادة	2/476	عقوبات)13).

ثانًيا: الجرائم املخلة باألخالق واآلداب العامة

ارتكاًزا	 املرتكزة	 والتعريفات،	 التوصيفات	 من	 	
ً

هائال ا	 كمًّ العقوبات	 قانون	 من	 الباب	 هذا	 يحوي	

)12)  املادة	476:	1ـ	السفاح	بين	األصول	والفروع،	شرعيين	كانوا	أو	غير	شرعيين،	أو	بين	األشقاء	والشقيقات	واألخوة	واألخوات	ألب	أو	ألم	أو	من	
هم	بمنزلة	هؤالء	جميًعا	من	األصهرة،	يعاقب	عليه	بالحبس	“من	سنة	إلى	ثالث	سنوات“	2ـ	إذا	كان	ألحد	املجرمين	على	اآلخر	سلطة	قانونية	أو	فعلية	
فال	تنقص	العقوبة	عن	سنتين	3ـ	يمنع	املجرم	من	حق	الوالية.	واملادة	477:	1ـ	يالحق	السفاح	املوصوف	في	املادة	السابقة	بناء	على	شكوى	قريب	أو	

صهر	أحد	املجرمين	حتى	الدرجة	الرابعة	2ـ	وتباشر	املالحقة	بال	شكوى	إذا	أدى	األمر	إلى	الفضيحة.

)13)		قرار	نقض	سوري،	رقم	1232،	تاريخ	200/11/5:	))القرار	املطعون	فيه،	صادر	عن	دمشق	في	1999/12/19،	وأسباب	طعن	النيابة	العامة:	
إن	جرم	االغتصاب	ثابت	بأقوال	املعتدى	عليها	وشقيقتها	ووالدتها،	وقد	تم	بالعنف	مما	يجعل	قرار	املحكمة	مخالًفا	لألصول	واإلستدالل	القانوني	
السليم	مما	يتوجب	نقض	القرار.	النظر	في	الطعن:	حيث	أن	تقدير	الوقائع	ومناقشتها	واملوازنة	بينها	من	صالحية	محكمة	املوضوع	التقديرية	مادام	
استداللها	سليًما.	وحيث	أن	املحكمة	مصدرة	الحكم	املطعون	فيه	قد	أوضحت	واقعة	الدعوى	وأوردت	األدلة	املؤيدة	ملا	انتهت	إليه	في	إدانة	املطعون	
ضده	وقناعة	املحكمة	بأن	املطعون	ضده	كان	قد	جامع	ابنته	املدعية	برضاها	ولم	يثبت	أن	هذه	املجامعة	كانت	باالغتصاب،	مما	يجعلها	إلى	تنزيل	
فاعليته	الجرمية	من	جناية	االغتصاب	إلى	جنحة	السفاح	بين	األقارب،	وفًقا	للمادة	2/476	عقوبات،	وحبسته	مدة	سنتين،	األمر	الذي	جاء	القرار	
املطعون	فيه	مبنًيا	على	حسن	االستدالل	وسالمة	التقدير	وال	تنال	منه	أسباب	طعن	النيابة	العامة.	لذلك	فقد	تقرر	باإلجماع	رد	الطعن	موضوًعا((.	
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وإعطائه	 البكارة،	 لغشاء	 املجتهدين	 توصيفات	 في	 ذلك	 ويتبّين	 الذكوري،	 املجتمع	 قيم	 على	 أساًسا	
الدور	املهم	في	التمييز	بين	األفعال	الجرمية	وتغيير	أوصافها.	ويتضّمن	“فصل	االعتداء	على	العرض“	

من	الباب	السابع	من	قانون	العقوبات:	االغتصاب،	الفحشاء،	الخطف،	اإلغواء.

الغتصاب. 	

تصل	 مخالفة(	 أو	 جنحة	 )وليس	 جناية	 وعده	 الجريمة،	 صفة	 االغتصاب	 فعل	 إلعطاء	 يشترط	
عقوبتها	إلى	السجن	خمسة	عشر	عاًما	بحسب	املادة	489	من	قانون	العقوبات	السوري،	وجود	أفعال	
َعد	موافقة	على	هذا	الجرم،	أو	شريكة	

ُ
وحركات	وصفات	محّددة	للفعل	وطريقته،	وللمغتصبة،	كي	ال	ت

ه	واجب	قانوني	وشرعي	عليها.
ّ
أو	مساهمة،	أو	أن

أ الغتصاب من وجهة نظر الجتهادات القضائية	.

بطريق	 قبل	 من	 رضاها	 دون	 امرأة	 مع	 الجن�سي	 ))االتصال	 بأنه	 االغتصاَب	 االجتهاد	 يعّرف	
الجماع(()14).

وهي	جريمة	تقع	من	رجل	على	أنثى:	))إن	الفارق	الذي	يميز	جريمة	االغتصاب	عن	جريمة	الفحشاء،	
هو	أن	االغتصاب	ال	يقع	إال	من	رجل	على	أنثى	أما	الفحشاء	فتقع	من	أي	إنسان	على	آخر	ذكًرا	كان	أو	
أنثى(()15).	فال	يعد	االعتداء	بين	شخصين	من	الجنس	نفسه	اغتصاًبا	بل	فحشاء،	وال	يعد	االتصال	
	منافًيا	للحشمة،	وسنأتي	على	تفصيل	الحاالت	

ً
الجن�سي	املخالف	للطبيعة	جريمة	اغتصاب	بل	فعال

املختلفة.

أ الغتصاب في مواد قانون العقوبات السوري	.

نّصت	املادة	489	من	قانون	العقوبات	على:	))من	أكره	غير	زوجه	بالعنف	أو	بالتهديد	على	الجماع	
عوقب	باألشغال	الشاقة	خمس	عشرة	سنة	على	األقل،	وال	تنقص	العقوبة	عن	إحدى	وعشرين	سنة	

إذا	كان	املعتدى	عليه	لم	يتم	الخامسة	عشرة	من	عمره((.

يستطيع	 ال	 زوجه	 غير	 جامع	شخًصا	 من	 سنوات	 تسع	 الشاقة	 باألشغال	 ))يعاقب	 	:490 واملادة	
املقاومة	بسبب	نقص	جسدي	أو	نف�سي	أو	بسبب	ما	استعمل	نحوه	من	ضروب	الخداع(()16).

)14)		قرار	نقض	سوري،	جناية	أساس	229،	قرار	236،	عام	1951.

)15)		املصدر	)القرار(	السابق	نفسه.

)16)		قانون	العقوبات	السوري.
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أ شروط توصيف الغتصاب في الجتهادات القضائية	.
ا رجعًيا. 	 	

ً
أل تكون املرأة )املغتصبة( زوجة الفاعل أو مطلقته طالق

489	عقوبات	هو	اإلقدام	على	إكراه	امرأة	 ويقول	أحد	االجتهادات:	))االغتصاب	بمقت�سى	املادة	
ليست	زوجة	الجاني	على	الجماع	بالعنف	أو	التهديد،	وحتى	تحصل	الجريمة	ال	بد	من	حصول	الجماع	

تحت	ظرف	اإلكراه	املادي	أو	املعنوي(()17).

الجسدي	 العنف	 أساليب	 من	 استخدم	 مهما	 الزوج	 ب	
َ
ُيعاق ال	 القانونية،	 املادة	 نص	 وبوضوح	

الفقه	 يؤيده	 الذي	 الحق	 ذلك	 زوجته،	 مع	 بالجماع	 الشرعي	 حّقه	 إلى	 لوصوله	 واللفظي،	 والنف�سي	
اإلسالمي	وعقد	الزواج	الديني،	فيحق	له	إكراهها	قانوًنا،	أو	عدها	ناشًزا،	وحرمانها	من	النفقة،	بحسب	
قانون	األحوال	الشخصية	السوري،	املعّدل	في	املادة	73،	التي	تضمنت	إسقاط	حق	الزوجة	في	النفقة	

))إذا	منعت	نفسها	من	الزوج(()18).

استشفاف اإلكراه املعنوي من الوقائع، وليس من النّية والرغبة.  	 	

في	 املعتدي	استعمل	 أن	 إذا	تحقق	 إال	 يتوفر	 املعنوي	ال	 ))إن	اإلكراه	 النقض:	 اجتهاد	ملحكمة	 في	
سبيل	تنفيذ	مقصده	الخمر	إلزالة	حرية	الرضاء	لدى	املعتدى	عليها،	بصورة	تفقدها	إرادتها	وتقعدها	
عن	املقاومة،	أما	إذا	كان	الخمر	لم	ُيستعمل	للتغلب	على	مقاومة	املعتدي	عليها	وإنما	هي	التي	رافقته	
إلى	قريته	بعد	أن	تزينت	له،	وهناك	جالسته	على	مائدة	الشراب	ليعّبان	من	الشراب	وليعطيان	للنفس	
هواها،	فإن	انتهاء	االجتماع	بالوقاع	هو	نتيجة	طبيعية	ملثل	هذا	العمل	الذي	ارتضاه	الفريقان،	وهذا	

ما	ينفي	وقوع	االغتصاب	باإلكراه(()19).

يصّور	االجتهاد،	مع	عدد	كبير	من	االجتهادات	املقارنة،	االعتداء	الجن�سي	بمنزلة	العالقة	الجنسية،	
،	أو	حفلة	شربوا	فيها	املواد	الكحولية،	

ً
ونتيجة	طبيعية	ألي	عالقة	بين	اثنين	أو	أكثر،	يكونون	في	رحلة	مثال

ر	في	املحاكمة	العقلية،	فال	ُيعد	االعتداء	الجن�سي	بالعنف	من	الرجل	على	املرأة	اغتصاًبا،	وال	
ّ
بما	يؤث

حتى	اعتداء،	ألن	املوافقة	على	الشرب	تعني	ضمنًيا	املوافقة	على	العالقة	الجنسية.	يستثنى	من	ذلك	
الفتاة	دون	الخامسة	عشر	من	 	أو	مخدرات،	أو	أن	

ً
عدم	معرفة	الضحية	بأن	ما	تشربه	كان	كحوال

عمرها.	وهنا	لم	يؤخذ	بالحسبان	عدم	بلوغ	سّن	الرشد	القانوني	وهو	الثامنة	عشرة،	بل	عد	خمسة	
عشر	عاًما	إرادة	واعية،	وعد	النّية	موجودة	مع	قبول	شرب	الكحول،	والعالقة	نتيجة	طبيعية	لهذا	

الفعل.

)17)		قرار	نقض	سوري،	جناية	أساس	66،	قرار	35،	تاريخ	1990/2/4

)18)		القانون	رقم	4	لعام	2019	القا�سي	بتعديل	بعض	مواد	قانون	األحوال	الشخصية	الصادر	باملرسوم	التشريعي	رقم	59	لعام	1953	وتعديالته.

)19)		أنس	كيالني،	قرار	هيئة	عامة	ملحكمة	النقض	رقم	335،	تاريخ	1954/7/5
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أن يكون العتداء الجن�سي املرتكب بمكان محدد من جسد املرأة. 	 	

يقول	اجتهاد	أردني:	))جريمة	االغتصاب	ال	تكون	إال	من	فعل	جن�سي	يقع	على	امرأة	في	املكان	املعد	
له	منها،	أما	االعتداء	التجن�سي	على	امرأة	خالف	الطبيعة	أو	على	غالم	أو	على	جسم	امرأة	فال	يشكل	
الجن�سي	مع	 النقض	“االغتصاب	هو	االتصال	 في	قرار	ملحكمة	 ثاٍن،	جاء	 اجتهاد	 الجريمة“.	وفي	 هذه	

امرأة	دون	رضاها	بطريق	الجماع	واليقع	إال	من	رجل	على	أنثى(()20).

من	املستغرب	في	تعريف	جريمة	االغتصاب،	بحسب	االجتهادات،	أنها	ال	تكون	إال	من	فعل	جن�سي	
يقع	على	امرأة	في	املكان	املعد	له	منها،	أما	االعتداء	الجن�سي	على	امرأة	خالف	الطبيعة،	أو	على	غالم،	
	منافًيا	للحشمة.	

ً
أو	على	أي	موضع	من	جسم	املرأة	عدا	املهبل،	ال	يشكل	جرم	االغتصاب	بل	يعد	فعال

ما	يعني	أن	جريمة	االغتصاب	هي	مواقعة	أنثى	من	دون	رضاها،	تتم	بإيالج	عضو	الذكر	الجاني	في	قبيل	
يعد	اإليالج	من	خلف	 لذلك	ال	 الطبيعي،	 الوطء	 إال	بحدوث	 الجريمة	 تتوافر	 املجني	عليها،	حيث	ال	

األنثى	اغتصاًبا.

على	أن	االستراتيجية	الوطنية	للعنف	ضد	املرأة	في	مصر	وضعت	االغتصاب	ضمن	مفهوم	العنف	
الجن�سي	الذي	يمارسه	الزوج	على	زوجته،	ويتضمن	اإلكراه	واإلجبار،	ولو	كانت	موافقة	لكنها	ناقصة	
اإلرادة،	واسُتغلت	على	هذا	األساس،	فعرفته	بأنه:	))التالمس	الجن�سي	باإلكراه،	أو	إجبار	املرأة	على	
ممارسة	جنسية	دون	موافقتها،	أو	ممارسات	جنسية	ناقصة	أو	كاملة	مع	امرأة	مريضة،	أو	معاقة،	أو	
غير	مكتملة	اإلرادة،	أو	تحت	ضغوط،	أو	تحت	تأثير	الخمر	أو	أي	مخدرات	أخرى.	ويشمل:	االغتصاب،	
الجنس	ضد	 ممارسة	 الزوج:	 يمارسه	 الذي	 العنف	 )يتضمن	 الجن�سي	 االستغالل	 الجن�سي،	 االنتهاك	
رغبتها(،	ممارسة	الجنس	بسبب	الخوف	من	التعرض	ألذى،	اإلكراه	على	ممارسات	جنسية	تشعرها	

بالهوان	والدونية(()21).

 منافًيا للحشمة 		
ً

أي فعل ل يكون بإيالج العضو الذكري ل يعد اغتصاًبا بل فعال

وفق	اجتهاد	سوري،	فإن	))وضع	األصبع	في	فرج	الفتاة	وإزالة	بكارتها	انتقاًما	من	ذويها	يؤلف	الفعل	
به	 تلحق	 يرتكبه	شخص	ضد	آخر،	بصورة	 للحشمة	 للحشمة.	والفحشاء	هي	كل	فعل	مناف	 املنافي	
عاًرا،	أو	تؤذيه	في	عفته	أو	كرامته،	ويقع	من	إنسان	على	آخر	ذكًرا	أو	أنثى(()22).	وما	يميز	الفعل	املنافي	
للحشمة	عن	الفعل	املخل	بالحياء	))هو	جسامة	الفعل،	وصفة	املعتدى	عليه،	وطبيعة	الناحية	التي	

)20)		املرجع	نفسه،	األردن،	قرار	نقض	رقم	18	لعام	1952

)21)		موقع	ويكي	الجندر،	على	الرابط:
 https://genderiyya.xyz/wiki/	%D8	%B9	%D9	%86	%D9	%81_	%D8	%AC	%D9	%86	%D8	%B3	%D9	%8A 

)22)		قرار	محكمة	النقض	السورية،	في	الجناية	أساس	1934،	لعام	1987.

https://genderiyya.xyz/wiki/%D8%B9%D9%86%D9%81_%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A


ملف العددالعدد السادس عشر- تموز/ يوليو 2021

140

كانت	هدف	االعتداء	من	الجسم(()23).	

سنة	 عشرة	 خمس	 االغتصاب	 عقوبة	 إن	 حيث	 والفحشاء،	 االغتصاب	 بين	 العقوبة	 تختلف	
493-494	من	قانون	العقوبات	 على	األقل،	أما	الفحشاء	اثنتا	عشرة	سنة	على	األقل،	وفق	املادتين	

السوري)24).

	استخدام	العصا	أو	اإلصبع	
ً

	بين	األداة	والفعل،	فمثال
ُ
	الجرم	اغتصاًبا	الربط الالفت	للنظر	في	عّدِ

في	االستمتاع	 أو	 البكارة	 في	فض	غشاء	 الجنسية(	 األلعاب	 )من	مثل	 أداة	جنسية	 أي	 أو	 السكين	 أو	
بالعالقة	الجنسية،	ال	يعد	اغتصاًبا،	بل	ال	بّد	من	ولوج	العضو	الذكري	في	املكان	املخصص	لإلنجاب	
جن�سي	 اعتداء	 فيها	 كثيرة	 ألفعال	 تبريٌر	 ذاته	 بحد	 هذا	 االغتصاب.	 جريمة	 وصف	 عليه	 ينطبق	 كي	
صارخ	وإجرامي،	ويسبب	أضراًرا	جسدية	ونفسية	للضحّية،	وإهانة	للكرامة	اإلنسانية.	وعدم	عدها	
ص	من	الجريمة،	ومن	العقوبة	املحّددة	لجرم	

ّ
اغتصاًبا	يعطي	الفاعل	أفكاًرا	إجرامية	يستطيع	بها	التمل

االغتصاب،	مهما	انتهك	من	كرامة	املرأة	وإنسانيتها.

اشتراط الصراخ والستغاثة لعّد الفعل جرًما 	 	

وفق	اجتهاد	سوري،	))إن	عدم	صراخ	أو	بكاء	أو	اشتكاء	أو	استغاثة	الفتاة	في	أثناء	وبعد	فض	بكارتها	
وسكوتها	فترة	طويلة	عن	األمر	ينفي	وقوع	االغتصاب	بالعنف	واإلكراه	والتهديد(()25).	وتقول	القاعدة	
))جرم	االغتصاب	يقوم	على	ثالثة	أركان،	إثبات	الفعل	)الوطء(	وعدم	املشروعية	واإلكراه(()26).	أي	إّن	
سكوت	املرأة	عن	الجرم	بحّقها	هو	قبول	ور�سًى	من	دون	النظر	إلى	أسباب	سكوتها	عن	الشكوى	من	مثل	
الخوف	من	القتل	بدافع	الشرف،	أو	الخوف	من	القتل	من	املعتدي،	أو	عدم	معرفتها	بحقها	بالشكوى	
أو	طرق	الشكوى،	أو	الصدمة	النفسية	املرافقة،	أو	شعورها	بالذنب	أو	خوفها	من	الفضيحة،	أو	ربما	
أنها	لم	تكن	تريد	أن	تصل	العالقة	إلى	هذا	الحد.	وعّد	االجتهاد	املأخوذ	به	في	املحاكم	أّن	سكوت	الفتاة	
املغتصبة	مدة	طويلة	بعد	اغتصابها	معناه	رضا	تلك	املرأة،	لذلك	ال	يعد	اغتصاًبا	ألّن	اإلكراه	شرط	
الر�سى“	 “السكوت	عالمة	 عبارة	 يستعيرون	 كأنهم	 اغتصاب،	 	

َ
الجن�سي	جريمة االعتداء	 ليعد	 أساس	

)23)		نقض	سوري،	الدائرة	الجزائية،	قرار	رقم	385	لعام	1967.

)24)		املادة	493:	1ـ	من	أكره	آخر	بالعنف	أو	بالتهديد	على	تحمل	أو	إجراء	فعل	مناف	للحشمة	عوقب	باألشغال	الشاقة	مدة	ال	تنقص	عن	اثنتي	
عشرة	سنة	2ـ	ويكون	الحد	األدنى	للعقوبة	ثماني	عشرة	سنة	إذا	كان	املعتدى	عليه	لم	يتم	الخامسة	عشرة	من	عمره.	واملادة	494:	يعاقب	باألشغال	
	منافًيا	للحشمة	

ً
الشاقة	حتى	خمس	عشرة	سنة	على	األكثر	من	لجأ	إلى	ضروب	الحيلة	أو	استفاد	من	علة	امرئ	في	جسده	أو	نفسه،	فارتكب	به	فعال

أو	حمله	على	ارتكابه.

)25)		جناية	1061،	قرار	رقم	1381،	تاريخ	1975/12/30

)26)		جناية	أساس3191،	قرار	رقم2347	لعام	2001.	وزارة	العدل،	“مجموعة	القواعد	القانونية	التي	قررتها	محكمة	النقض،	األحكام	الجزائية“،	
مجلة	القانون،	)2001(،	ص712 
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لينفوا	جرم	االغتصاب	عن	املجرم،	أو	“يتمّنعن	وهّن	راغبات“.

ل تتشكل عناصر التهام في جرائم الغتصاب في حالة النقص العقلي للمغتصبة  	 	
من دون املقاومة.

وفق	اجتهاد	سوري:	))النقص	العقلي	ال	يكفي	لتطبيق	املادة	490	عقوبات	على	فعل	االغتصاب،	
بالنسبة	إلى	ما	تم	برضاء	التي	تجاوزت	الخامسة	عشر	من	عمرها،	بل	ال	بد	من	إثبات	أنها	غير	قادرة	
على	املقاومة	بسبب	هذا	النقص،	ألن	هذه	الناحية	تشكل	عنصًرا	أساًسا	في	االتهام	بمقت�سى	املادة	

/490/	عقوبات(()27).

ا	لعّد	الجرم	اغتصاًبا،	فال	يكفي	أن	تكون	املرأة	معوقة	ذهنًيا	
ً
يشير	االجتهاد	إلى	فقرة	إضافية	شرط

تستطيع	 ال	 أنها	 التأكد	 يجب	 بل	 اغتصاًبا،	 الجن�سي	 االعتداء	 عن	 سكوتها	 ليعد	 نفسًيا،	 مريضة	 أو	
املقاومة،	فإن	كانت	تستطيع	املقاومة	الجسدية،	ولم	تقاوم،	فهذا	يعني	أنها	موافقة،	وهذا	الجرم	ليس	
اغتصاًبا.	ما	يعني	أّن	املرأة	املريضة	عقلًيا	أو	نفسًيا	يجب	أن	تحاول	املقاومة	في	حال	االعتداء	الجن�سي	
عليها،	أما	إن	لم	تقاوم،	فهذا	يعني	موافقتها،	ولو	أنها	غير	واعية،	وغير	مدركة،	ففي	هذا	الجرم	بالذات	

يجب	أن	تقاوم	رغم	عدم	نموها	العقلي	كي	يعاقب	املجرم	بعقوبة	االغتصاب.

اإلعفاء من جرم الغتصاب بالزواج ل ينطبق على جرم التزاني بالرضا 	 	

بحسب	اجتهاد	سوري:	))تثبيت	الزواج	بين	املّدعى	عليهما	بجرم	التزاني	الذي	يتم	من	قبيل	التدارك	
الشرعية،	وذلك	ألن	 السابق	صفة	 الجزائية،	ال	يضفي	على	فعلهما	 املسؤولية	 التملص	من	 وبهدف	
في	 عليها	 واملعاقب	 عليها،	 املنصوص	 الجزائية	 املالحقة	 توقف	 إنما	 العقوبات	 قانون	 من	 	508 املادة	
الفصل	األول	من	الباب	الرابع	املتعلق	بجرائم	االعتداء	على	العرض	واالغتصاب،	وال	تشمل	جريمتي	
من	 الثاني	 الفصل	 في	 الواردتين	 ق-ع	 و474	 	473 املادتين	 في	 عنهما	 املنصوص	 خليلة	 واتخاذ	 التزاني	

الباب	السادس	بمعرض	البحث	في	الجرائم	التي	تمس	األسرة(()28).

العقوبات	 في	قانون	 العذر	املخفف	املنصوص	عنه	 إذا	تزوج	املغتصب	من	ضحيته	يستفيد	من	
السوري،	على	أن	يكون	العقد	صحيًحا،	فيعاقب	فقط	بسنتين،	ويجب	أن	يستمر	عقد	الزواج	خمس	
سنوات	على	األقل	ليستفيد	من	العذر	املخفف،	وتوقف	املالحقة	بحقه.	وهنا	نذكر	أن	تونس	ألغت	
هذه	املادة	نهائًيا،	وعّدت	االغتصاب	جريمة	يعاقب	عليها	بالسجن	مّدة	خمسة	عشرة	عاًما	على	األقل،	

)27)	أنس	كيالني،	مرجع	سابق،	قرار	جنائي	332،	تاريخ	1975/3/19.

)28)		نقض	سوري،	جنحة	4254،	قرار	1249،	تاريخ	1982-6-12
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وال	يعفى	املجرم	أبًدا	من	العقوبة،	وال	من	جزء	منها،	تزوج	من	ضحيته	أم	لم	يتزوجها.	)29)

ر	تحت	الضغط	النف�سي	واالجتماعي	والخوف	من	
ّ
قت	تونس	في	هذه	العقوبة،	فالفتاة	ستضط

ّ
وف

ره	املواد	القانونية	باإلعفاء	من	جزء	كبير	من	العقوبة،	
ّ
القتل	من	العائلة	إلى	الزواج	من	مغتصبها،	وتبش

وِبعّدها	جنحية	إن	تزوج	ضحيته.	والغريب	أّن	هذا	ال	ينطبق	على	التزاني	بالترا�سي،	أي	إذا	أقامت	املرأة	
غير	املتزوجة	عالقة	مع	رجل	متزوج	أو	غير	متزوج،	واّدعى	عليها	والدها	أو	أي	ولي	بحسب	عمود	النسب	

)األب،	الجد،	العم،	األخ،	األبن..(،	فإنهما	يعاقبان	بجرم	الزنى،	ولو	تزوجا.

أ بشأن 	. العالمي  واإلعالن  السيداو  لتفاقية  معلن  انتهاك  الغتصاب  شروط 
القضاء على العنف ضد املرأة

ينتهك	كرامة	اإلنسان،	فقد	 عاملًيا،	يعّد	أي	فعل	يخترق	الجسم	بأي	وسيلة	هو	اغتصاب،	كونه	
أو	 للفرج	 إكراهّي	 أو	 ))اختراق	قسرّي	جسمانّي	 بأنه	 العاملّية	جرم	االغتصاب	 الصّحة	 عّرفت	منظّمة	
للشرج،	وذلك	باستخدام	القضيب	أو	أجزاء	أخرى	من	الجسم	البشري	أو	أّية	أداة	أخرى.	ويشتمل	
العنف	الجن�سي	على	عمل	يهدف	في	كثير	من	األحيان	إلى	إلحاق	األذى	الشديد	بالضحية	)أو	الضحايا(	
والتقليل	من	كرامة	اإلنسان((.	وجاء	في	تعريف	القانون	الفرن�سي	لالغتصاب	أنه	))أي	فعٍل	من	أفعال	
االختراق	الجن�سي	مهما	كانت	طبيعته	ُيرتكب	ضد	شخص	آخر	بسبب	العنف	أو	القيد	أو	التهديد	أو	

املفاجأة(()30).

العنف	 من	 ))ُيفهم	 املرأة:	 العنف	ضد	 على	 للقضاء	 	1993 عام	 إعالن	 مع	 يتوافق	 التعريف	 هذا	
ضد	املرأة	أنه	يشمل	ما	يلي:	العنف	الجسدي	والجن�سي	والنف�سي	الذي	يحدث	في	األسرة	بما	في	ذلك	
االعتداء	الجن�سي	على	األطفال	اإلناث	في	األسرة	والعنف	املرتبط	باملهر	واالغتصاب	الزوجي	وتشويه	
الزوجي	 غير	 والعنف	 باملرأة	 الضارة	 التقليدية	 املمارسات	 من	 وغيرها	 األنثوية	 التناسلية	 األعضاء	
والعنف	املرتبط	باالستغالل((.	وحددت	املادة	225	من	قانون	العقوبات	الفرن�سي	التمييز	القائم	على	
أساس	الجنس،	وعاقبت	عليه،	وأقّر	القانون	رقم	769	عام	2010	بالعنف	بين	األزواج،	ومكافحته،	
وشدد	العقوبة،	إن	كان	العنف	)الجسدي،	الجن�سي،	النف�سي(	بين	األزواج،	أما	في	سورية	فلم	ُيعتَرف	

)29)		املادة	)508(:	1-إذ	عقد	زواج	صحيح	بين	مرتكب	إحدى	الجنايات	الواردة	في	هذا	الفصل	وبين	املعتدى	عليها	يستفيد	مرتكب	الفعل	من	العذر	
املخفف	وفق	أحكام	املادة	/241/	على	أال	تقل	العقوبة	عن	الحبس	سنتين،	ويعاد	إلى	محاكمة	الفاعل	إذا	انتهى	الزواج	إما	بطالق	املرأة	من	دون	
سبب	مشروع،	أو	بالطالق	املحكوم	به	ملصلحة	املعتدى	عليها	قبل	انقضاء	خمس	سنوات	على	الزواج،	وتحتسب	املدة	التي	نفذها	من	العقوبة	2-	إذا	
عقد	زواج	صحيح	بين	مرتكب	إحدى	الجنح	الواردة	في	هذا	الفصل	وبين	املعتدى	عليها	أوقفت	املالحقة،	وإذا	حكم	بالقضية	علق	تنفيذ	العقوبة،	
ويعاد	إلى	املالحقة	أو	تنفيذ	العقوبة	إذا	انتهى	الزواج	إما	بطالق	املرأة	من	دون	سبب	مشروع،	أو	بالطالق	املحكوم	به	ملصلحة	املعتدى	عليها	قبل	

انقضاء	ثالث	سنوات	على	الزواج.	وتحتسب	املدة	التي	نفذها	من	العقوبة.

)30) القانون	الفرن�سي،	مادة	23-222	إلى	222-26:
http//:site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID1772510=

http://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=1772510
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بالعنف	في	إطار	الزواج	بصوره	كافة،	من	ضمنها	االغتصاب	الزوجي.

وقد	حاولت	منظمة	“كفى	عنف“	اللبنانية	إدخال	االغتصاب	الزوجي	ضمن	العنف	ضد	املرأة	في	
قانون	العقوبات،	لكنها	لم	تنجح	في	ذلك،	حيث	كان	لها	السبق	في	عام	2014	بإصدار	قانون	للقضاء	
ا	يتعامل	مع	االغتصاب	الزوجي،	إال	أن	بعض	القادة	 على	العنف	األسري،	شملت	مسودته	األولى	نصًّ

الدينيين	املسلمين	واملسيحيين	أدانوا	هذا	النص،	وُحِذفت	املادة،	ولم	يَر	هذا	النص	النور)31).

هذا	يتعارض	مع	توصيات	“دليل	األمم	املتحدة	للتشريعات	املتعلقة	بالعنف	ضد	املرأة“	التي	نّصت	
أنه	))حيثما	تعارض	القانون	الديني	أو	العرفي	مع	نظام	العدالة	الرسمي،	ينبغي	حل	التعارض	بإيالء	
ويتناقض	 الجنسين(()32).	 بين	 املساواة	 معايير	 مع	 يتفق	 بما	 للناجين	 اإلنسانية	 الحقوق	 إلى	 االعتبار	
أيًضا	مع	اتفاقية	السيداو	التي	تعّرف	التمييز	ضد	املرأة	في	املادة	األولى	من	الجزء	األول،	وتقول:	))يعني	
مصطلح	التمييز	ضد	املرأة	أي	تفرقة	أو	استبعاد	أو	تقييد	على	أساس	الجنس	ويكون	من	آثاره	وأغراضه	
النيل	من	االعتراف	للمرأة،	على	أساس	تساوي	الرجل	واملرأة،	بحقوق	اإلنسان	والحريات	األساسية	
في	امليادين	السياسية	واالقتصادية	واالجتماعية	والثقافية	واملدنية	أو	في	أي	ميدان	آخر،	أو	إبطال	
االعتراف	للمرأة	بهذه	الحقوق	أو	تمتعها	بها	وممارستها	لها	بغض	النظر	عن	حالتها	الزوجية(()33)،	علًما	

أن	سورية	مصادقة	على	اتفاقية	السيداو	وعليها	التزام	تنفيذ	بنودها.

في الحض على الفجور والتعرض لألخالق واآلداب العامة. 	

يقول	اجتهاد	محكمة	النقض	في	تعريف	جريمة	التعرض	لألخالق	واآلداب	العامة:	))كل	فعل	فيه	
يؤذي	 انتهاكها	 وأصبح	 الناس	 عليها	 تعارف	 التي	 السلوك	 بقواعد	 مباالة	 عدم	 أو	 أو	سخرية	 مساس	

شعورهم(()34).

ويبدو	واضًحا	التعبير	الفضفاض	ملفهوم	اآلداب	واألخالق	العامة،	فهي	القيم	األخالقية	والشعور	
العام	واستقرار	املجتمع،	وهذا	كله	لحماية	الشعور	بالحياء،	وحماية	القيم	األخالقية،	والستقرارها	في	
املجتمع.	وبالنسبة	إلى	املرأة	تستخدم	تعبيرات	ضمن	مفهوم	اآلداب	واألخالق	العامة	تكّرس	فكرة	أّن	

 https://2u.pw/2qAnj	:الرابط	على	السابع،	اليوم	مجلة	العربية“،	التشريعات	في	الزوجي	“االغتصاب	رضوان،	عالء		31)(

)32)		هيومن	رايتس	ووتش،	“لبنان	ـ	قانون	العنف	األسري	جيد	ولكنه	غير	مكتمل“،	على	الرابط:	
https://www.hrw.org/ar/news/2014253275/03/04/ 

)33)		األمم	املتحدة،	اتفاقية	القضاء	على	جميع	أشكال	التمييز	ضد	املرأة،
 https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf

)34)		نقض	سوري،	الغرفة	الجزائية،	جناية	أساس	183،	قرار	رقم	100،	تاريخ	2/28/	1965.

https://2u.pw/2qAnj
https://www.hrw.org/ar/news/2014/04/03/253275
https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf
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جسد	املرأة	يجلب	العار،	ويؤثر	في	العرض،	وتماهت	االجتهادات	مع	هذه	النظرة،	وتوّسعت	في	التفسير	
	األفعال	ضمن	فكرة	الشرف	والعرض	اللذين	يخصان	الذكور	فقط.

ً
والتعريف	بكل	فعل،	واضعة

أ هتك العرض والشرف وتمثلهما في جسد املرأة	.

بداية	نؤكد	أن	شرحنا	هنا	ال	يعني	املوافقة	على	األفعال	املذكورة	بل	إننا	ندينها،	لكن	ندين	أيًضا	
للمجتمع	 	

ً
)الشرف(،	ما	يعطي	ذريعة العرض	 العّفة	والطهارة	والعار،	وكذلك	 الفعل	بمفهوم	 إلحاق	

،	وهو	أيًضا	الشرف.
ً
لتكريس	فكرة	أن	جسد	املرأة	عورة

الجتهادات

1	 ذلك	. أن	 بافتراض	 للعرض	 ا	
ً
هتك يعد	 إنما	 وملسها	 املرأة	 من	 العفة	 مواطن	 عن	 الكشف	 ))إن	

يؤذيها	في	عفتها	ويلحق	بها	العار	ويدنس	لها	سمعتها(()35).	

2	 من	. عليه	 يترتب	 ملا	 عرض	 هتك	 يعد	 عورات	 من	 عليها	 املجني	 في	جسم	 بما	 مساس	 كل	 ))إن	
اإلخالل	بالحياء	العر�سي.	وثدي	املرأة	هو	من	العورات	التي	تحرص	دائًما	على	عدم	املساس	

بها،	فإمساكه	بالرغم	منها	وبغير	إرادتها	يعتبر	هتك	عرض(()36).	

3	 ))إن	الفخذ	من	املرأة	عورة	فلمسه	وقرصه	على	سبيل	املغازلة	يعد	هتك	عرض(()37)..

مفهوم	الِعرض،	أي	الشرف،	يكرسه	االجتهاد	عندما	يلحق	ذلك	باألنثى	مع	العّفة	والعار	وتدنيس	
ق	بالنساء،	فما	السمعة	الحسنة	والسمعة	السيئة؟،	

ّ
السمعة،	تلك	التعبيرات	الفضفاضة	كلها	تتعل

وما	العفة؟	وما	العار؟	كلها	مصطلحات	ال	تعريف	محدًدا	لها.	والعار	في	مجتمع	أمر	طبيعي	في	مجتمع	
آخر،	والعّفة	مفهوم	يختلف	بين	بيئة	وأخرى،	وهتك	العرض	يختلف	بين	أسرة	وأخرى،	لذلك	يجب	
ه	ال	يوجد	تعريف	دقيٌق	لها.	

ّ
على	املشرعين	إلغاء	تلك	املصطلحات	التي	فات	عليها	الزمن،	بخاّصة	أن

إضافة	إلى	أّنها	مصطلحات	تؤدي	إلى	ارتكاب	الجرائم	بحق	النساء	بحجة	املحافظة	على	العفة	والطهارة	
والسمعة	وما	إلى	ذلك.

أ اإلخالل بالحياء العام متبدل بحسب البيئات والظروف	.

تحاول	بعض	االجتهادات	التمييز	بين	أنواع	الجرائم	من	مثل	هتك	العرض	و	الفعل	املنافي	للحياء:	
املواد	 في	 املنصوص	عليها	 العرض	 بين	جريمة	هتك	 الفارق	 أن	 الفقه	والقضاء	قد	استقرا	على	 ))إن	
في	 أردني	يكمن	 )305(	عقوبات	 املادة	 في	 للحياء	املنصوص	عليها	 املنافي	 الفعل	 299(	وجريمة	 ـ	 	296(

)35)		أنس	كيالني،	مرجع	سابق،	قرار	جنائي	306،	1967/3/27.

)36)		املرجع	نفسه،	مصر	قرار	نقض	1336،	تاريخ	1935/6/3.

)37)		املرجع	نفسه،	مصر	قرار	نقض	1963،	تاريخ	1948/12/13.	
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من	 املجتمع	 يعدها	 مواضع	 إلى	 استطال	 فإن	 عليه،	 املعتدي	 على	 يقع	 الذي	 املادي	 الفعل	 جسامة	
العورات	التي	يحرص	الناس	على	سترها	وال	يدخرون	وسًعا	في	صونها،	فالجريمة	هي	هتك	عرض،	وإن	
بالحياء،	 مخل	 فعل	 هي	 فالجريمة	 بالعورات،	 مساس	 غير	 من	 واملداعبة	 اللمس	 بدرجة	 الفعل	 بقي	
ويكون	تحديد	درجة	املساس	من	األمور	املتروكة	للمحاكم	تقدره	بالنسبة	إلى	املنطق	القانوني	والعرف	

االجتماعي(()38).

ا،	للقا�سي	حرّية	التقدير	بحسب	املنطق	القانوني	والعرف	االجتماعي،	وما	تعارف	عليه	الناس	
ً
إذ

ا	العرض،	واملعيار	ما	يعده	املجتمع	كذلك.	هذا	يعني	أن	
ً
والعامة	في	عّد	الجرم	منافًيا	للحياء	أو	هاتك

النساء،	وتحركاتهن،	 بأكثريتها	تمّس	ملبس	 التي	 الناس	حول	تلك	األمور،	 القضاء	مرهون	بمفهومات	
وكيفية	النظر	إليهن،	والتعامل	مع	أجسادهن،	من	مثل	فخذ	املرأة	وثديها	وموضع	العّفة	فيها.

أ ل ينطبق جرم هتك العرض على العالقة الزوجية	.

يقول	االجتهاد	األردني:	))إن	املادة	/290/	عقوبات	أردني	ال	تنطبق	على	الزوج	الذي	يتصل	بزوجته	
	جنسًيا	على	خالف	الطبيعة،	وإنما	ينحصر	مفعولها	بجريمة	هتك	العرض	التي	تقع	من	شخص	

ً
اتصاال

على	آخر	ال	تربطهما	ببعضهما	عالقة	زوجية(()39).	هذا	االجتهاد	يؤكد	أن	العرض	يعني	الرجل	وحده	
العالقة	 على	 ينطبق	 ال	 العرض	 هتك	 يؤذي	حقوقهّن.	 بما	 وليس	 بالنساء،	 مرتبط	 وهو	 فهو	شرفه،	
الزوجية،	ألن	املرأة	هي	عرض	الرجل	)أي	شرفه(،	فال	معنى	للشكوى	إن	كان	هو	الفاعل	واملعتدي،	

فهذا	شرفه،	وهو	حّر	به.

الدعارة. 	

ال	توجد	قوانين	تنظم	الدعارة	في	سورية،	لكن	ثمة	قوانين	تجّرمها	فقط)40)،	وهنا	يأخذ	االجتهاد	
دوره	في	إدانة	النساء	من	دون	الرجال	في	هذا	الجرم	لعده	بيع	الجسد،	إضافة	إلى	توسيع	مفهوم	الدعارة	

مثل	ما	سنرى	في	االجتهادات	اآلتية:

أ الدعارة صفة ملحقة باملرأة فقط دون الرجل في قانون العقوبات السوري 	.
والقوانين املقاربة

)38)		أنس	كيالني،	األردن	قرار	نقض	65،	تاريخ	1975/1/28.

)39)		املصدر	نفسه،	األردن	قرار	نقض	60،	لعام	1954.	

على	 أو	 الفساد	 أو	 الفجور	 على	 من	عمره،	 والعشرين	 الحادية	 يتم	 لم	 أنثى،	 أو	 كان	 ذكًرا	 أكثر،	 أو	 اعتاد	حض	شخص	 من	 1ـ	 	:509 املادة	 	 	(40(
2ـ	ويعاقب	 تسهيلهما	له	أو	مساعدته	على	إتيانهما	عوقب	بالحبس	من	ثالثة	أشهر	إلى	ثالث	سنوات	وبغرامة	من	خمسة	وسبعين	إلى	ستمائة	ليرة	

العقاب	نفسه	من	تعاطى	الدعارة	السرية	أو	سهلها.
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تعاقب	املرأة	من	دون	الرجل	على	تعاطي	الدعارة،	))إن	قانون	العقوبات	يعاقب	اإلناث	لتعاطيهن	
الدعارة	السّرية	دون	الرجال(()41).	و))إّن	إقدام	شخص	على	تعاطي	الدعارة	مع	امرأة	ضمن	السيارة	
معاقب	عليه	باملادة	517	عقوبات	ملخالفته	اآلداب	العامة	من	جهة	الرجل،	وتبقى	املرأة	معاقبة	بجرم	

تعاطي	الدعارة(()42).

في	اجتهاد	آخر:	))ملا	كان	القا�سي	الصلحي	قد	طبق	فعل	املدعى	عليهما	على	أحكام	الفقرة	الثانية	من	
املادة	509	من	قانون	العقوبات،	وكانت	هذه	املادة	تنص	على	معاقبة	من	يتعاطى	الدعارة	السرية	أو	
يسهلها،	وكان	هذا	النص	يقتصر	على	اإلناث	الالتي	يتعاطين	الدعارة	السرية	دون	الرجال	الذين	لم	يرد	
نص	قانوني	على	عقوبتهم	حين	فحشهم	بالنسوة	في	مكان	غير	علني	فإن	قراره	يستحق	النقض(()43).

في	الدعارة	عالقة	ثالثية،	أي	بين	ثالثة	أشخاص؛	املرأة	التي	تأخذ	مقابَل	فعل	العملية	الجنسية،	
والقوادة	أو	القواد	وهما	مسهال	ارتكاب	الفعل،	والرجل	هو	املفعول	به،	ويعد	فقط	شاهًدا	في	جرم	
الدعارة.	إن	اعترف	على	الفاعالت	ال	يجّرم،	ويخلى	سبيله	فوًرا،	فيعد	محض	شاهد،	أما	املرأة	فتجّرم	
بجرم	الدعارة،	وعقوبتها	جنحية	من	ستة	أشهر	إلى	ثالث	سنوات.	يقول	شعبان	سعيد،	وهو	محامي	
في	محكمة	النقض	املصرية:	))القانون	يعاقب	الشريك	واملعاون	باعتباره	شاهد	عيان	على	الواقعة،	
ففي	حال	اعترافه	على	الفتيات	بممارسة	الدعارة	بمقابل	مادى	يخلى	سبيله((،	مؤكًدا	))أن	البعض	
يلجأ	إلى	عدم	االعتراف	على	الفتيات	بممارسة	البغاء،	ويدعي	أن	ممارستهم	الجنس	كانت	بدافع	عالقة	
ممارسة	 وال	 املتعة	 راغب	 ال	 القانون	 يعاقب	 ال	 وهنا	 مادي،	 مقابل	 دون	 من	 تربطهما	 التي	 الصداقة	

البغاء،	ألن	العالقات	الجنسية	التي	ال	تبنى	على	مقابل	مادى	غير	مجرمة	بفعل	القانون((.

يعد	 أال	 مادي،	 بمقابل	 امرأة	 مع	 جنسية	 عالقة	 يقيم	 الذي	 الرجل	 يمكن	طرح	سؤال	حول	 هنا	
ب،	ألنه	ال	عقوبة	من	دون	نص،	واألصل	

َ
جرمه	دعارة؟	وهل	يمكن	محاسبته؟	بحسب	القوانين	ال	ُيعاق

اإلباحة.	هذا	تمييز	إضافي	ضد	املرأة،	وطبيعي	في	ظل	عّد	الدور	اإلنجابي	الدوَر	األساس	للمرأة)44).

ا: دور غشاء البكارة في قياس الجرم والعقوبة
ً
ثالث

يعد	االجتهاد	والقانون	السوري	والقوانين	املقارنة	)مصري،	أردني،	لبناني(،	غشاَء	البكارة	مقياًسا	

)41)		اجتهاد	صادر	عن	محكمة	النقض	السورية،	جنحة	1738،	قرار	رقم	1999،	تاريخ	29	-1958-11

)42)		اجتهاد	صادر	عن	محكمة	النقض	السورية،	جنحة	1035،	قرار	رقم	917	تاريخ	1953-4-28

)43)		أنس	كيالني،	عقوبات	قاعدة	1810

مة	عاملًيا،	فال	مجال	لها	في	بحثنا،	حيث	نتناول	فقط	االجتهادات	القضائية	ضمن	قانون	
ّ
)44)		لم	نتطّرق	إلى	اتفاقية	اإلتجار	بالبشر	والدعارة	املنظ

العقوبات	السوري.
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انتزاعه	أو	وجوده	باألصل	أو	عدم	وجوده.	هذا	االعتبار	للغشاء	 أو	 بين	احمراره	 الفعل،	 ملدى	خطر	
والذهنية	 العرف	 ويعزز	 معياًرا،	 املرأة(	 )وجسد	 البكارة	 غشاء	 يضع	 الذي	 الذكوري	 للفكر	 تكريٌس	

العامّية	في	مفهوم	الشرف،	وداللة	غشاء	البكارة	عليه.

يوجد	لهذا	مقابل	في	قوانين	األحوال	الشخصية	اإلسالمية	التي	تمّيز	بين	املرأة	البكر	واملرأة	الثيب،	
وبين	الدخول	باملرأة	وعدم	الدخول	بها،	في	مسائل	عدة	منها	املهر،	ومقدرتها	على	تزويج	نفسها	أم	ال،	
فهو	مقياس	للطهارة	والعذرية	والبتولية	وشرف	العائلة،	وله	دور	في	قيمة	املهر،	ولذكور	العائلة	الحق	

في	املحافظة	عليه.

التعويض عن جرم فض البكارة يكون للولي كونه هو الذي تأذى بشرفه.. 	

املادة	 أحكام	 بموجب	 الشرعي،	 الولي	 الزواج	وهو	 بوعد	 البكارة	 في	جرم	فض	 عليها	 املجني	 ))والد	
20	و21	من	قانون	األحوال	الشخصية،	وبهذا	الوصف	فهو	متضرر	أدبًيا	مما	أصاب	ابنته،	ويحق	له	
قت	املالحقة	في	دعوى	

ّ
إقامة	الدعوى	بطلب	التعويض،	ويؤيد	ذلك	أن	املادة	475	عقوبات	املعدلة	عل

زنى	املرأة	غير	املتزوجة	على	شكوى	وليها(()45).

العائلة،	درجة	أن	التعويض	عن	األذى	 أّن	اإلناث	ملك	لذكور	 القائم	على	 هكذا	يتكّرس	التفكير	
الذي	يصيب	الفتيات،	وحق	الشكوى	محصوران	بالولي	)كل	ذكور	عائلة	بحسب	عمود	النسب(،	فهو	

املتضرر	من	إيذاء	غشاء	البكارة،	ويحق	له	التعويض	املادي	واالقتصاص	ألجله	باليد.

غشاء البكارة يغّير وصف الجرم. 	

))إذا	لم	يقتصر	الفعل	على	مالمسة	العورة	باآللة	التناسلية،	وإنما	تعدى	ذلك	إلى	اإليالج	حتى	المس	
غشاء	البكارة	وأحدث	به	احمراًرا،	واملجني	عليها	لم	تتم	الثانية	عشر	من	عمرها،	يكون	فعل	الجماع	قد	
ب	الفعل	بموجب	أحكام	املادة	491	من	قانون	العقوبات	السوري(()46).	و))توجد	عقوبة	

َ
اكتمل	ويعاق

خاصة	تتعلق	بفض	البكارة	بالرضا	على	أساس	الوعد	بالزواج	لكن	لو	لم	تقع	بالرضا	أي	باإلكراه	لتمت	
عليها	عقوبة	االغتصاب(()47)،	وهنا	تفريق	بين	الزنى	واالغتصاب	في	القانون،	يميزهما	من	بعضهما	الرضا.

)45)		عبد	الجبار	عريم،	االجتهاد	الجزائي	اجتهادات	املبادئ	القانونية	التي	أقرتها	الغرف	الجزائية	ملحكمة	النقض	السورية	1982-2007،	ج1،	)د.م:	
د.ن،	د.ت(،	قرار	جنحي	561	تاريخ	961/2/28،	ص207.

)46)		مجلة	املحامون،	العدد6،	)دمشق:	نقابة	املحامين،	1986(،	ص	672

)47)		أنس	كيالني،	سورية	قرار	جنائي	رقم	204	تاريخ	955/2/23 
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رابًعا: الدافع الشريف والقوة القاهرة والعذر املخفف

هذا	يقع	ضمن	الباب	الثالث	من	قانون	العقوبات	السوري،	فعلى	الرغم	من	أن	املشرع	ألغى	املادة	
548	التي	تخفف	أو	تحّل	من	العقوبة	على	القاتل	دفاًعا	عن	شرفه	)بحسب	مفهوم	الشرف	كما	مّر	
بيانه(،	لكنه	أبقى	على	مواد	عّدة	تخفف	من	العقوبة	بسبب	“الدافع	الشريف	وفورة	الغضب“،	وهي	

املواد	241/240/192/)48)242.

الدافع الشريف في الجتهادات القضائية. 	

يوّسع	االجتهاد	القضائي	الدافع	الشريف	وثورة	الغضب،	ويعطي	األسباب	التي	تصب	معظمها	في	
جسد	املرأة	وسلوكها،	من	ذلك:

	 ))الدافع	الشريف	يعد	سبًبا	مخفًفا	قانونًيا،	ال	بد	من	تطبيقه	متى	توافرت	أسبابه،	وال	يؤثر	في	أ.
قيامه	ُبعد	املدة	على	وقوع	الحادث،	وان	استطالت	عدة	أشهر،	مادام	املتهم	قد	علم	بوقوعه	

للتو،	ولم	تهدأ	عاطفته	النفسية	من	أثر	علمه	بما	وقع	وأثارها(()49).

	 ))والعذر	املخفف	يحول	العقوبة	من	وصف	جنائي	إلى	وصف	جنحي(()50).	و))يشترط	لتطبيق	ب.
242	عقوبات	املتعلقة	بالعذر	املخفف،	أن	يكون	الفاعل	قد	أقدم	على	الفعل	 أحكام	املادة	
بثورة	غضب	شديد	ناجم	عن	عمل	غير	محق	وعلى	جانب	من	الخطورة	أتاه	املجني	عليه(()51).	

	 ))استمرار	العالقة	غير	املشروعة	بين	املغدورة	وعشيقها	يجعل	أخاها	في	حالة	العذر	املخفف	ج.

	من	األشغال	الشاقة	
ً
)48)		املادة	192:	إذا	تبين	للقا�سي	أن	الدافع	كان	شريًفا	ق�سى	بالعقوبات	التالية:	االعتقال	املؤبد	أو	الخمس	عشرة	سنة	بدال

يعفي	 أن	 ذلك	 	عن	
ً

وللقا�سي	فضال التشغيل.	 مع	 الحبس	 	من	
ً
بدال البسيط	 الحبس	 املوقتة.	 الشاقة	 األشغال	 	من	

ً
بدال املوقت	 االعتقال	 املؤبدة.	

املحكوم	عليه	من	لصق	الحكم	ونشره	املفروضين	عقوبة.	واملادة	240:
1ـ	إن	العذر	املحل	يعفي	املجرم	من	كل	عقاب.	2ـ	على	أنه	يمكن	أن	تنزل	به	عند	االقتضاء	تدابير	اإلصالح	وتدابير	االحتراز	ما	خال	العزلة.	واملادة	241:	
1ـ	عندما	ينص	القانون	على	عذر	مخفف،	إذا	كان	الفعل	جناية	توجب	اإلعدام	أو	األشغال	الشاقة	املؤبدة	أو	االعتقال	املؤبد	حولت	العقوبة	إلى	
الحبس	سنة	على	األقل.	وإذا	كان	الفعل	يؤلف	إحدى	الجنايات	األخرى	كان	الحبس	من	ستة	أشهر	إلى	سنتين.	وإذا	كان	الفعل	جنحة	فال	تتجاوز	
العقوبة	ستة	أشهر	ويمكن	تحويلها	إلى	عقوبة	تكديرية.	وإذا	كان	الفعل	مخالفة	أمكن	القا�سي	تخفيف	العقوبة	إلى	نصف	الغرامة	التكديرية	2ـ	
يمكن	أن	تنزل	باملستفيد	من	العذر	املخفف	ما	كان	يتعرض	له	من	تدابير	االحتراز	ما	خال	العزلة	لو	كان	ق�سي	عليه	بالعقوبة	التي	نص	عليها	القانون.	
واملادة	242:	يستفيد	من	العذر	املخفف	فاعل	الجريمة	الذي	أقدم	عليها	بثورة	غضب	شديد	ناتج	عن	عمل	غير	محق	وعلى	جانب	من	الخطورة	أتاه	

املجني	عليه.

)49)		عبد	الجبار	عريم،	االجتهاد	الجزائي...،	ص339

)50)		محمد	علي	فينو،	شرح	جرائم	القتل	في	قانون	العقوبات	السوري،	ط1	)دمشق:	د.ن،	2008،	2009(،	ص275،	القضية	558	أساس،	قرار	
رقم	101،	تاريخ	1995/5/8	محكمة	النقض	الدائرة	الجزائية	الغرفة	الجنائية.

)51)		املرجع	نفسه،	ص243
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إذا	قتلها	وهي	في	دار	العشق(()52).

	 ))العم	من	األقارب	العصبات	ويعادل	الوالد	في	حاالت	الدافع	الشريف	وثورة	الغضب	الشديدة.	د.
الجريمة	قتل	ابنة	أخيه	عندما	رآها	مع	شخص	آخر	عند	سور	املقبرة،	بعد	أن	تحداه	املغدور	
مالية	 بكفالة	 القاتل	 سبيل	 وأخلي	 مًعا،	 قتلهما	 القبل(،	 يتبادالن	 )كانا	 تحبه	 وهي	 يحبها	 بأنه	
قدرها	ألفا	ليرة	سورية	“دافع	شريف	وثورة	غضب“(()53).	واألخطر	أّن	االجتهادات	القضائية	ال	

تحصر	الدافع	الشريف	باملحارم	فقط،	إنما	شملت	األقارب	أيًضا.

	 ))إن	إقدام	الجاني	على	قتل	شقيقته	في	اليوم	التالي	لتأكده	من	صحة	الشائعة	بأن	شقيقته	ه.
حامل	بطريق	الزنى	ال	يؤدي	إلى	عد	فعله	مقترًنا	بعنصر	العمد،	إذ	أن	هذه	الفترة	ال	تكفي	لزوال	
حالة	الغضب	التي	تملكته	من	جراء	إقدام	شقيقته	على	فعل	مخل	للشرف،	وأن	املادة	328 
عقوبات	أردني	تشترط	لتوفر	عنصر	العمد	أن	يكون	الجاني	قد	أملى	فكرة	ما	عزم	عليه	ورتب	

وسائله	وتدبر	عواقبه	ثم	أقدم	على	ارتكاب	الجرم	وهو	هادئ	البال(()54).

	 ))الدافع	الشريف	هو	عاطفة	نفسية	جامحة	تجبر	الفاعل	على	ارتكاب	الجريمة	تحت	تأثير	فكرة	و.
مقدسة	لديه	وإن	هذه	العاطفة	تتجدد	في	كل	مرة	يتذكر	فيها	الفاعل	ما	ارتكبته	املجني	عليها(()55).

ق	بحماية	الذكر	
ّ
في	ذكر	االجتهادات	السابقة	توضيح	ألشكال	فورات	الغضب،	وأسبابها	التي	تتعل

إلى	 القصة	 وتعود	 تذوي،	 وال	 تنطفئ	 ال	 الغضب	 ففورة	 أقربائه.	 من	 امرأة	 قتل	 في	حال	 العقوبة	 من	
الذاكرة	ولو	بعد	حين،	وتعود	معها	الفورة،	فكيف	يهدأ	بال	الذكر	وشرفه	وعرضه	قد	أهين،	ما	يبرر	
يقتصر	 ال	 الدماء	لصونها،	وهو	 تستحق	 الشرف	فكرة	مقدسة	 أي	وقت.	فكرة	 في	 اإليذاء	 أو	 القتل	
يقتل	 من	 أّن	 يعني	 ما	 شرفهم،	 األنثى	 يعدون	 الذين	 جميعهم	 الذكور	 األقارب	 بل	 األخ	 أو	 األب	 على	
إحدى	محارمه	)أو	النساء	حتى	الدرجة	الرابعة	من	القرابة(،	بسبب	ارتكابها	الفعل	)الزنى،	العالقة،	
زال	عنها	صفة	العمد،	

ُ
السمعة	السيئة(،	يقتل	بدافع	االنتقام	للشرف،	وهي	عاطفة	ال	تهدأ،	لذلك	ت

النساء	وعلى	 ويبقى	االرتكاب	قصًدا،	لكن	بدافع	شريف،	ولو	بعد	وقت	زمن.	فال	تقادم	على	أفعال	
ارتكابهن	الحق	والحرّية	بجسدهن،	وال	يخفى	أّن	هذه	الجرائم	املخفف	عنها	العقوبة،	إنما	تستر	خلفها	
قصًصا	مريعة	من	الضغط	على	النساء	للتنازل	عن	حقوقهن،	أو	الضغط	عليهن	لتشغيلهن	بالدعارة	

واستغاللهن	بأسوأ	أشكال	االستغالل.

)52)		السابق	نفسه،	ص246

)53)		مجلة	املحامون،	العددان	11	و12،	)دمشق:	نقابة	املحامين،	1996(،	ص1093،	الفقرة	421 

)54)		األردن	قرار	نقض	رقم	58،	تاريخ	1973-6-3

)55)		وزارة	العدل،	“مجموعة	القواعد	القانونية	التي	قررتها	محكمة	النقض،	األحكام	الجزائية	2001“،	مجلة	القانون،	ص699



ملف العددالعدد السادس عشر- تموز/ يوليو 2021

150

خامًسا: استثناء النساء من الستفادة من تخفيف العقوبة في الدفاع عن الشرف

	خطيًرا	من	شأنه	أن	يجعل	
ً

يقول	اجتهاد	سوري:	))إن	اقدام	املغدورة	على	الحمل	سفاًحا	ليس	عمال
والدتها	في	حالة	عذر	مخفف،	ألن	هذا	الخطر	ال	يتحقق	إال	عندما	يكون	القاتل	نفسه	مهدًدا	بفعل	

غير	محق(()56).

تؤكد	االجتهادات	أن	الشرف	يخص	الرجل	وحده،	وأّن	إقدامه	على	القتل	دفاًعا	عنه	فعل	محق،	
	يقيم	عالقة	مع	ابنتها	أو	حفيدتها	أو	أختها	أو	زوجها	

ً
فال	تعد	املرأة	التي	تقتل	امرأة	أخرى	أو	تقتل	رجال

به،	 القيام	 للرجال	فقط	 الغضب،	فهذا	جرم	يحق	 ثورة	 أو	تحت	 أو	عرضها،	 تدافع	عن	شرفها	 أنها	
واالستفادة	من	أعذاره،	ألّن	النساء	ملك	الرجال،	يعملن	بإذنهم،	ويتزوجن	بإذنهم،	ولهم	وحدهم	حق	

الوالية	عليهن،	وال	شرف	لهن	بل	هّن	شرف	الرجال.

في	الوالية	 التي	تشترط	الذكورة	 الدينية	وقوانين	األحوال	الشخصية	 الواقع	تكّرسه	السلطة	 هذا	
والقوامة	والوصاية	والتعدد	بالزواج،	والطالق	باإلرادة	املنفردة	للرجل،	عدا	تمّيزه	على	املرأة	بكثير	من	
املواد	القانونية	الواجب	إلغاؤها،	كونها	تتعارض	مع	اتفاقية	السيداو،	وسورية	ملزمة	بتنفيذها	على	

الرغم	من	التحفظات.

مخالفة الجتهادات لتفاقية السيداو

مبادئها	 تتعلق	 التي	 موادها	 بتطبيق	 والتزمت	 	،2003 عام	 السيداو	 اتفاقية	 على	 صادقت	سورية	
في	 التي	وضعتها	سورية	 التحفظات	 ر	

ّ
تؤث والقوانين.	وال	 الدساتير	 في	 املساواة	 مبدأ	 بتجسيد	 األساس	

قوة	القوانين	واالجتهادات	املرافقة،	وضرورة	تعديلها	بما	يتناسب	مع	تنفيذ	االتفاقية.	وسورية	ملزمة	
بتعديل	القوانين	والتشريعات	التي	تزيد	التمييز	ضد	النساء	في	املجتمع	ومؤسسات	الدولة	والقطاعات	
االقتصادية	والثقافية	والسياسية،	وتغييرها،	كي	تتحقق	أهداف	االتفاقية،	على	الرغم	من	التحفظات	
التي	تعد	خطوة	ترّيثية،	بينما	يستطيع	املشّرع	تغيير	القوانين	بالشكل	الذي	يتفق	واالتفاقيات،	وهذا	

نص	تلزم	به	الدول.

وبحسب	املادة	25	من	القانون	املدني	السوري	))ال	تسري	أحكام	املواد	السابقة	إال	حيث	ال	يوجد	
استخدام	 يتم	 ال	 لكن	 في	سورية“،	 نافذة	 دولية	 معاهدة	 أو	 قانون	خاص،	 في	 ذلك	 على	خالف	 نص	
)السيداو(	أو	اتفاقية	حقوق	الطفل	أو	اإلعالن	العالمي	لحقوق	اإلنسان	أو	اإلعالن	العالمي	للقضاء	
على	العنف	ضد	املرأة	في	املحاكم	لعدم	التعارف	على	استخدامها،	وأحياًنا	لعدم	اإلملام	بها،	واألهم	

)56)		مجلة	املحامون،	العدد	3،	)دمشق:	نقابة	املحامين،	1986(،	ص297.
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يضع	 ما	 السابق،	 والدستور	 	2012 بحسب	دستور	 التشريع	 في	 أسا�سي	 اإلسالمي	مصدر	 الفقه	 ألن	
املحاكم	 في	 صحيحة	 آلية	 إلى	 وللوصول	 املدني.	 القانون	 نص	 وضوح	 رغم	 أقل	 مرتبة	 في	 االتفاقية	
ومحكمة	النقض،	نؤكد	على	ضرورة	تفعيل	“البرنامج	الوطني	إللغاء	جميع	أشكال	التمييز	ضد	املرأة((،	

املتوقف	منذ	إنشائه	في	الهيئة	السورية	لشؤون	األسرة.

مخالفة الجتهادات لإلعالن العالمي بشأن القضاء على العنف ضد املرأة

ويطالب	 أشكاله،	 ويحدد	 	،
َ
العنف املرأة	 العنف	ضد	 على	 القضاء	 بشأن	 العالمي	 اإلعالن	 يعّرف	

بدعم	النساء	من	خالل	دور	الحماية	والحماية	القانونية.	وتؤكد	املادة	السابعة	منه	على	املساواة	أمام	
القانون	من	دون	أي	تفرقة	تتعلق	بالجنس،	))كل	الناس	سواسية	أمام	القانون	ولهم	الحق	في	التمتع	
بحماية	متكافئة	عنه	دون	أية	تفرقة،	كما	أن	لهم	جميعا	الحق	في	حماية	متساوية	ضد	أي	تمييز	يخل	

بهذا	اإلعالن	وضد	أي	تحريض	على	تمييز	كهذا((.

طلق	
ُ
من	الواضح	أن	تلك	التعابير	املهينة	للمرأة	مثل	“سيئة	السمعة،	داعرة،	عاهرة“،	تعابير	ال	ت

ا	وعرًضا	حتى	الدرجة	الرابعة	من	القرابة،	
ً
على	الرجل	في	االجتهادات	وال	في	القوانين،	وعد	املرأة	شرف

وإلحاقها	بامللكية	الشخصية	للعائلة	التي	يفور	الدم	ألجل	سلوكها،	وتقييمها	بحسب	ما	يراه	املجتمع	
باختالف	املكان	والزمان،	هذا	كله	يعرضها	ألشكال	العنف	البدني	والنف�سي	والجسدي	كافة.

النتائج والتوصيات

في	 أساًسا	 مصدًرا	 االجتهاد	 تعد	 ال	 أي	 الالتينية(،	 )الشرائع	 مبدأ	 تتبع	 أّن	سورية	 من	 الرغم	 على	
التشريع،	لكنه	بات	ثابًتا	بوصفه	قاعدة	قانونية	ملزمة	يؤخذ	بها	في	املحاكم	واملذكرات	القضائية،	على	
الرغم	من	صراحة	النص	بأن	االجتهاد	القضائي	ليس	مصدًرا	رسمًيا	من	مصادر	القانون.	وهذا	يعرقل	
مبدأ	فصل	السلطات،	حيث	يجب	أن	تكون	السلطة	القضائية	منفصلة	عن	السلطتين	التشريعية	

والتنفيذية.

اتفاقية	 من	 	18 فاملادة	 النساء،	 ضد	 والتمييز	 العنف	 تكرس	 التي	 االجتهادات	 تلك	 تغيير	 ينبغي	
السيداو	تفرض	على	سورية	تقديم	تقرير	عن	التعديالت	القانونية	للمواد	التمييزية،	وإلغائها	جذرًيا	
إن	كانت	تحتاج	إلى	ذلك،	وتبّين	ما	اتخذته	من	تدابير	تشريعية	وقضائية	وإدارية	وغيرها	من	أجل	إنفاذ	
أحكام	االتفاقية،	والتقدم	املحرز	في	هذا	املضمار،	وذلك	خالل	سنة	من	بدء	النفاذ	بالنسبة	إلى	الدولة	

املعنية،	وبعد	ذلك	كل	أربع	سنوات	على	األقل،	وكذلك	كلما	طلبت	لجنة	السيداو	ذلك.
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باتفاقية	السيداو	واإلعالن	العالمي	بشأن	القضاء	على	العنف	ضد	املرأة	بين	 ويجب	نشر	الوعي	
باملحاكم،	والتشديد	على	عدم	تكريس	اآلراء	 املحامين/ات	والقضاة/ات،	والتدريب	على	استخدامه	
واالجتهادات	الفقهية	املهينة	للمرأة	واإلنسان	في	اللوائح	املتبادلة	بين	أطراف	الدعوى،	وفي	القرارات	
القضائية،	ومن	ثّم	السعي	نحو	إلغاء	القوانين	التمييزية،	وتكريس	الشرعة	الدولية	لحقوق	اإلنسان،	
املتضمنة	اإلعالن	العالمي	لحقوق	اإلنسان،	والعهد	الدولي	الخاص	بالحقوق	االقتصادية	والثقافية،	
والعهد	الدولي	للحقوق	املدنية	والسياسية	لحماية	كرامة	وحرية	وحق	اإلنسان،	من	دون	النظر	إلى	

جنسه	أو	لونه	أو	ميوله	أو	معتقداته.
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