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يأيت هذا اإلصدار يف اطار مرشوع »الحد من العنف املبني عىل النوع االجتامعي - العنف ضد النســاء«، بتمويل من صندوق األمم املتحدة إلنهاء العنف ضد املرأة.

ــدى )تجمــع املؤسســات  ــة واملنت ــة املجتمعي ــادر للتنمي ــع مؤسســة ق ــة م ــرأة بالرشاك ــز االرشــاد النفــي واالجتامعــي للم ــل مرك ــن قب ــذ املــرشوع م ــم تنفي يت

ــة،  ــة االجتامعي ــرة الرعاي ــة، ودائ ــرة ذوي اإلعاق ــرأة، ودائ ــرة امل ــة )دائ ــؤون االجتامعي ــع وزارة الش ــاون م ــاء(، بالتع ــد النس ــف ض ــة العن ــطينية ملناهض الفلس

العامــة. النيابــة  و  الفتيــات(  األحــداث-  ووحــدة  األرسة،  حاميــة  )وحــدة  للرشطــة  العامــة  واإلدارة  الفتيــات(  رعايــة  ودار  )محــور  الحاميــة  وبيــوت 
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قامـت مؤسسـة قـادر للتنميـة املجتمعيـة بإعـداد هـذه الدراسـة التحليلـة يف إطـار مـروع "الحـد مـن العنـف املبنـي عـى النـوع االجتامعـي- 

العنـف ضـد النسـاء" املنفـذ مـن قبـل مركز االرشـاد النفـي واالجتامعـي للمـرأة وبالراكة مع مؤسسـة قـادر للتنميـة املجتمعية واملنتـدى )تجمع 

املؤسسـات الفلسـطينية ملناهضـة العنـف ضـد النسـاء( واملمـول مـن صندوق األمـم املتحدة إلنهـاء العنف ضد املـرأة، حيث يهدف املروع بشـكل 

رئيـي إىل التوعيـة بحقـوق النسـاء وخاصـة النسـاء والفتيـات ذوات اإلعاقـة ضحايـا العنـف املبنـي عـى النـوع االجتامعـي يف املجتمع الفلسـطيني 

ويسـتهدف العاملـن ومقدمـي الخدمـات الذيـن يعملـون بشـكل مبـارش مـع النسـاء وشـكاوى النسـاء املعنفات، مـن أجل صـون الحقـوق وتلبيتها 

بالطريقـة الفضـى والحفـاظ عليها. 

وانطالقـاً مـن إميـان مؤسسـة قـادر بـأن حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة جـزء ال يتجزأ مـن حقوق االنسـان وال ميكـن فصلهـا عنهـا أو معالجتها مبعزل 

عـن املرجعيـات واألطـر التريعيـة والقانونيـة التـي تحـدد هذه الحقـوق وتنظم حصولهـم عليها ومتتعهـم بها، جـاء العمل عى مجموعـة القوانن 

التـي متـس بشـكل مبـارش الحقـوق األساسـية فيـام يخـص "مروع قانـون األحوال الشـخصية املوحـد رقم ) ( لسـنة 2010، مسـودة قانـون العقوبات 

الفلسـطيني رقـم ) ( لسـنة 2011، مـروع بقـرار قانـون حاميـة األرسة من العنـف" حيث متـت مراجعتها من منظـور حقوق النسـاء والفتيات ذوات 

اإلعاقـة و تحليـل مقـارن مـع تريعـات وقوانن مشـابهة لـدول عربية وأجنبيـة متقدمة يف حقوق االنسـان. 

 تتطلـع مؤسسـة قـادر مـن خـالل دورهـا يف هـذا املـروع إىل مأسسـة حقـوق النسـاء والفتيـات ذوات اإلعاقـة ضحايـا العنـف يف نظـام وخدمـات 

الحاميـة املقدمـة يف حـاالت العنـف، والرتكيـز عـى قضية النسـاء والفتيـات ذوات اإلعاقة ضحايـا العنف حيث أن هـذه القضية ال تلقـى اهتامم عى 

صعيـد التريعـات والقوانـن املعمـول مـن أجل تعزيـز قضيتهن وآليـات التدخل والعمل عـى تلقيهن خدمات نوعيـة تلبـي احتياجاتهن ومنحهن 

الفرصـة والحـق لحاميـة أفضـل يف تريعـات وقوانـن تنظم وتحمـي حقوقهن. 

خلفية عامة



مراجعة تحليلية ملسودة قانون العقوبات الفلسطيني رقم )   ( 2011 من منظور الفتيات والنساء ذوات اإلعاقة 2

مراجعة وتحليل مسـودة قانون العقوبات الفلسـطيني رقم )   ( 2011 مع القانون 
املقـارن الجنـايئ املغـريب ) مجموعـة القانـون الجنـايئ صيغـة محينـة بتاريـخ فاتح 
يونيـو 2015( ومـع املقـارن القانون الجنايئ الفرنيس 2011  ومدى انسـجام مسـودة 
قانـون العقوبـات الفلسـطيني، واتفاقيـة األشـخاص ذوي اإلعاقـة واتفاقيـة القضاء 

عـى كافـة أشـكال التمييز ضـد املرأة)سـيداو( واتفاقية حقـوق الطفل.

تعتـر ظاهـرة العنـف ضـد املـرأة  لكونهـا أنثـى ظاهـرة عامليـة تعـاين منها املـرأة يف كل مـكان ومنـذ األزل وأينـام كانـت، وإن اختلفت أشـكالها. إن 

مصطلـح العنـف ضـد املـرأة يف اإلعـالن العاملـي للقضـاء عـى العنـف ضـد املـرأة يعنـي: “أي فعـل عنيـف قائـم عى أسـاس الجنـس ينجـم عنه أو 

يحتمـل أن ينجـم عنـه أذى أو معانـاة جسـمية أو جنسـية أو نفسـية للمـرأة مبـايف ذلـك التهديـد باقـراف مثـل هذا الفعـل أو اإلكـراه أو الحرمان 

التعسـفي مـن الحريـة سـواء وقـع ذلـك يف الحيـاة العامـة أو الخاصة”. 

مـن هنـا فـإن العنـف هـو أي فعـل مقصـود أو غـر مقصود يسـبب معاناة نفسـية أو جسـدية أو جنسـية للمـرأة، فالعـدوان عنـف واإلهانة عنف 

وكل مـا يخلـق لهـا معانـاة مـن قهـر وخـوف وتهديد هو عنـف، وكل فعل ميارس مـن قبل الرجـل يف العائلة أو املجتمـع بدًء من الشـتم أو التحرش 

الجنـي واسـتخدام القسـوة ضدهـا واالنتقـاص مـن قدرهـا وقيمتهـا كإنسـان وإجبارهـا عـى فعـل مـا ال تريـد وحرمانهـا مـن حقوقهـا، وانتهـاًء 

باالغتصـاب أو القتـل، هـو عنف ضـد املرأة. 

والعنـف األكـر تتعـرض لـه الفتيـات والنسـاء ذوات اإلعاقـة، وهـذا مـا أكدتـه ديباجة اتفاقيـة حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف الفقـرة )ف( والتي 

نصـت: “بـأن النسـاء والفتيـات ذوات اإلعاقـة غالبـاً مـا يواجهـن خطـراً أكـر يف التعـرض، سـواء داخـل املنــزل أو خارجـه، للعنـف أو اإلصابـة أو 

االعتـداء، واإلهـال أو املعاملـة غـر الالئقـة، وسـوء املعاملة أو االسـتغالل”. وبسـبب العنـف املتزايد عى املرأة الفلسـطينية، أصـدر جهاز اإلحصاء 

املركـزي الفلسـطيني أول مسـح عـن العنـف ضـد املـرأة عـام 2005 رصـد العنف ضـد الزوجات.

جـاء يف تقريـر منظمـة العفـو الدوليـة لسـنة 2014 مـن خـالل الباحثـة يف الشـؤون الفلسـطينية واإلرسائيليـة يف املنظمـة “دوناليـال روفـرا” حيـث 

قالـت عـن العنـف ضـد النسـاء يف األرايض الفلسـطينية سـببه يعـود النتهـاكات االحتـالل اإلرسائيـي، وتسـلط النظـام األبـوي مـن خـالل القوانـن 

والتريعـات السـارية، خاصـة القوانـن العقابيـة. حيـث ورد التقريـر الـذي يحمل عنوان “النسـاء يتحملن عـبء النزاع واالحتالل ونظام التسـلط 

األبـوي عـى املـرأة بسـبب التحديـات املضاعفـة التـي تواجههـا”.  ويبـن التقريـر املكـون مـن 78 صفحـة تأثـر العنـف اإلرسائيـي املتصاعـد يف 

األرايض املحتلـة الـذي يلحـق أرضاراً مبـارشة باملـرأة ويولـد االضطهـاد ضدها داخـل املجتمع الفلسـطيني. ويشـر التقرير إىل القيـود اإلرسائيلية عى 

الحركـة، مـا أدى إىل عزلـة بعـض النسـاء والفتيـات عـن عائالتهـن وعملهـن وتعليمهن. ويشـر التقريـر إىل الضغوط عـى املرأة من داخـل املجتمع 

الفلسـطيني نتيجـة للتوتـر املتزايـد بسـبب االحتـالل، موضحـاً أن “العنـف ضـد النسـاء إزداد خـالل السـنوات األربـع املاضيـة مـع تدهـور الوضع 

األمنـي واالقتصـادي يف املجتمـع الفلسـطيني”. ويتابـع أن القيـود اإلرسائيليـة عـى الفلسـطينين تشـعرهم “بــاإلذالل والعصبيـة والحـرة”  التـي 

تنعكـس سـلباً عـى عالقاتهـم مـع عائالتهـم وتـؤدي إىل العنـف واالغتصـاب وعدم املسـاواة.

مقدمة
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1  دراسـة  د. محمد الحاج يحي سـنة 2013

2  قانون العقوبات األردين رقم 16لسـنة 1960

3  اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقة اعتمدت ونرت عى املأل للتوقيع والتصديق واالنضامم يف 13 كانون األول/ ديسـمر 2006

أمـا املسـح الثـاين الـذي أجـراه عـام 2011 شـمل أيضـاً العنـف الواقـع عـى الغـر متزوجـات، وهـذا ما تـم تحليله مـن خالل دراسـة أجرتها مؤسسـة 

مفتـاح 1 حـول العنـف ضـد املـرأة يف املجتمـع الفلسـطيني ضمـن واحـد مـن أهـم إصداراتهـا للعـام 2013، مشـتمالً عـى دراسـة تحليليـة لنتائـج 

مسـح عـن العنـف يف املجتمـع الفلسـطيني 2011 الصـادرة عـن الجهـاز املركـزي لإلحصـاء الفلسـطيني.  ويف هـذا السـياق عـرض أرشف حمدان من 

جهـاز اإلحصـاء املركـزي خـالل تلـك الجلسـة الحوارية معطيـات إحصائية عن هـذا العنف لسـنة 2013، أظهرت أن %58,6 من النسـاء اللوايت سـبق 

لهـن الـزواج )%48,8 و %76,4( للزوجـات مـن الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة عـى التـوايل تعرضـن لحدث واحـد من العنـف النفي عـى األقل مرة 

واحـدة. ولقـد أشـارت الدراسـة إىل أن %23,5 مـن النسـاء اللـوايت سـبق لهـن الـزواج إىل أنهـن كـن قـد تعرضـن ملـرة واحدة عـى األقل ألحـد أحداث 

العنـف الجسـدي عـى يـد أزواجهـن خـالل تلـك الفـرتة الزمنيـة، )%17,4 و%34,8( مـن النسـاء مـن الضفـة الغربيـة وقطاع غـزة عى التـوايل، فيام 

بينـت )%11,8(، مـن النسـاء و )%55,1( أنهـن كـن قـد تعرضن العتـداء أزواجهن عليهن جنسـياً ملرة واحدة عى األقـل، واعتدائهم عليهـن اقتصادياً 

اعتـداء واحـداً عـى األقـل خـالل تلـك الفـرتة. بينـام أوضحـت )%54,8( مـن النسـاء املتزوجـات كن قـد تعرضـن إىل أحد أشـكال العنـف االجتامعي 

عـى يـد أزواجهـن خـالل تلـك الفـرتة. ويف هـذا السـياق نؤكـد أن القوانـن والتريعـات العقابيـة النافـذة يف األرايض الفلسـطينية  تؤثـر سـلباً عى 

حقـوق املـرأة الفلسـطينية وعـى الفتيـات والنسـاء ذوات اإلعاقة.

يتميـز قانـون العقوبـات بذاتيـة خاصـة عـن بقيـة فـروع القانون العـام منهـا أو الخاص، مبا يقـرره من عقوبـات جزائيـة أو تدابر احرتازيـة وعينية 

أو شـخصية مـن أجـل تحقيـق العدالـة الجنائيـة، حيـث حـر مبـدأ الرعيـة املوضوعـي ومصـادر التجريم والعقـاب يف نصـوص القانـون املكتوب 

وحدهـا دون غرهـا. ويحـدد األفعـال أو االمتنـاع عـن األفعـال التـي تعتـر جرمـاً يف نظـر القانـون، ويحـدد العقوبـات املقـررة لهـا. لـذا فـإن قانون 

العقوبـات بشـقيه املوضوعـي واإلجـرايئ عليـه الحفـاظ عـى األمـن واآلمـان وحاميـة كافـة حقـوق املواطنـن، كونـه قانون عـام ويطبق عـى جميع 

األفـراد يف دولـة فلسـطن. وبالتـايل فـإن قانـون العقوبـات هـو مصـدر كل الحقـوق، إذ أنـه ال ميكـن أن ينشـأ حـق ال يسـتند إىل القاعـدة القانونيـة، 

وال جرميـة وال عقوبـة إال بنـص قانـوين، لذلـك وضـع القانـون لرسـخ مبـدأ العدالـة مـن خالل املسـاواة وعـدم التمييـز وتنظيـم العالقات بـن األفراد 

بعضهـم مـع بعـض وبـن األفـراد والدولـة. القانـون هـو مصـدر الحقـوق والحريـات من حيـث املبـدأ، وإرسـاء قواعـد العدالـة واإلنصاف لـكل أفراد 

املجتمـع، وبـدون أي متيييـز. ومبـا أننـا ال زلنـا نخضـع إىل قانـون العقوبـات األردين 2 منـذ قـرون، فنحـن بحاجـة إىل إقـرار قانون عقوبات فلسـطيني 

موحـد لـكل الوطن ينسـجم ومنظومـة حقوق االنسـان.

قانون العقوبات

نحـن بحاجـة إىل قانـون عـري يتناسـب ومكانـة املـرأة الفلسـطينية واحـرتام حقهـا يف الحيـاة والعيـش بكرامـة، مـع األخـذ بعـن االعتبـار حقوق 

األشـخاص ذوي اإلعاقـة خاصـة الفتيـات والنسـاء املعنفـات ذوات اإلعاقـة، والتـي وردت يف اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة 3  يف املـادة )4(: 

االلتزامـات العامـة: 1( “تتعهـد الـدول األطـراف بكفالـة وتعزيـز إعـال كافة حقـوق اإلنسـان والحريات األساسـية إعـاالً تاماً لجميع األشـخاص 

ذوي اإلعاقـة دون أي متييـز مـن أي نـوع عـى أسـاس اإلعاقـة. وتحقيقـاً لهـذه الغايـة، تتعهـد الـدول األطـراف مبـا يـي  :أ( اتخـاذ جميـع التدابـر 

املالمئـة، الترشيعيـة واإلداريـة وغرهـا مـن التدابـر، إلنفـاذ الحقـوق املعـرف بهـا يف هـذه االتفاقيـة، ب( اتخـاذ جميـع التدابـر املالمئة، مبـا فيها 

الترشيـع، لتعديـل أو إلغـاء مـا يوجـد مـن قوانـن ولوائـح وأعراف ومارسـات تشـكل متييـزاً ضـد األشـخاص ذوي اإلعاقة”. 
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وجـاء يف احصائيـة مركـز املـرأة لإلرشـاد القانـوين واالجتامعـي: سـجل العـام 2013 ارتفاعـاً عاليـاً بطريقـة ملفتـة جداً يف عـدد حاالت قتل النسـاء يف 

املجتمـع الفلسـطيني مـن بدايـة العـام وحتـى تاريـخ 22/9/2013. حيـث أحـى مركـز املـرأة لإلرشـاد القانـوين واالجتامعـي )25( حالة قتل للنسـاء 

عـى خلفيـات مختلفـة يف الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة، وارتـكاب جرائـم القتـل بأبشـع الطرق، حيـث أن هـذا العدد يضاعـف عدد النسـاء اللوايت 

قتلـن يف العـام 2012 والـذي قتلـت فيـه )13( إمـرأة، وهـذا تصاعـد خطـر جـداً يف عـدد حـاالت قتـل النسـاء، األمـر الـذي يتطلـب وقفة جـادة أمام 

تزايـد واسـتمرار ظاهـرة قتـل النسـاء يف املجتمع الفلسـطيني.

لـكل مـا تقـدم إذاً نحـن بحاجـة ماسـة إىل وضـع خطـط وسياسـات مـن قبـل أصحـاب القـرار للتصـدي إىل ظاهـرة العنف والتـي متس حيـاة وكرامة 

وحقـوق النسـاء يف فلسـطن، مـن خـالل إقـرار قانـون عقوبـات يسـتند إىل املواثيـق واالتفاقيـات الدوليـة التـي تحمـي حقـوق اإلنسـان، وحقـوق 

الفتيـات والنسـاء ذوات اإلعاقـة. 

ويف هـذا املجـال ومنـذ سـنوات  ناقـش املجلـس التريعـي الفلسـطيني 4 مـروع قانـون العقوبـات وبالقـراءة األوىل سـنة 2003، والـذي مل يتـم 

أخـذه عـى محمـل مـن الجديـة وتـم تجاهلـه، وبعـد ذلـك بسـنوات عقـدت وزارة العـدل الفلسـطينية العديـد من الورشـات حـول مسـودة قانون 

العقوبـات، متخـض عنهـا تشـكيل لجنـة صياغـة ضمـت عـدداً مـن املؤسسـات األهليـة والحكوميـة مـن ذوي االختصـاص، وبـإرشاف وزارة العـدل 

الفلسـطينية. تـم انجـاز صياغـة مسـودة قانـون عقوبـات 2010، وبعـد تقدميه إىل مجلـس الوزراء تشـكلت لجنة صياغـة من قبـل الحكومة، قامت 

بإعـادة صياغـة مسـودة قانـون العقوبـات 2011 والـذي هـو موضـوع تحليلنـا مـع القانـون املقـارن اقليميـاً ودولياً.

وبقـراءة نقديـة ملسـودة قانـون العقوبات الفلسـطيني، والفلسـفة العقابية لهذه املسـودة، سـوف نحلل الفلسـفة القائم عليهـا والبنية، واملضامن 

ومـدى توافقهـا واختالفهـا مـع القيـم والحقـوق االساسـية للمـرأة، ومـدى تحقيقها للمسـاواة بـن الجنسـن، والعمل عـى تضمن التمييـز االيجايب 

لصالـح  األشـخاص ذوي اإلعاقـة خاصـة الفتيـات والنسـاء ذوات اإلعاقـة، مـع اسـتراق آفاق النـوع االجتامعي من أجـل قانون عقوبات عـادل، يوفر 

ضامنـات للحريـات والحـق يف الحيـاة، واحرتام الكرامة اإلنسـانية وتحقيق املسـاواة بن الجنسـن، باالسـتناد إىل املواثيق واالتفاقيـات الدولية والنص 

عـى حاميـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة من منطلـق التنوع البري. حيـث ورد يف اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقة يف املـادة )3/د( “احرام 

الفـوارق وقبـول األشـخاص ذوي اإلعاقـة كجـزء مـن التنـوع البـرشي والطبيعـة البرشيـة”. وكـون السـلطة الفلسـطينية انضمـت إىل العديـد مـن 

املواثيـق واالتفاقيـات الدوليـة منهـا اتفاقيـة حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة، واتفاقية سـيداو 5، واتفاقية حقـوق الطفل 6، مام يفـرض عليها االلتزام 

باملسـاواة وعـدم التمييز مـن منظور النـوع االجتامعي. 

4  املجلس التريعي الفلسـطيني األول املنتخب بتاريخ 2006-1996/1/20

5  اتفاقيـة القضـاء عـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة اعتمـدت وعرضـت للتوقيـع واالنضـامم مبوجب قـرار الجمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة A/RES/34/180 املؤرخ يف 

18 كانـون الثـاين/ ديسـمر 1979  وتاريـخ بـدء النفـاذ: 3 أيلول / سـبتمر 1981

6 اتفاقيـة حقـوق الطفـل  اعتمـدت وعرضـت للتوقيع والتصديق واالنضامم مبوجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة سـنة 1989 ، وتاريخ بدء النفاذ 2 أيلول 1990

7  مجموعـة القانـون الجنايئ صيغة محينة بتاريخ فاتح يونيو 2015 

8 القانـون الجنايئ الفرني 3 أكتوبر 2011

يعتمـد هـذا التحليـل منهجيـة املقـارن مـع القانـون الجنـايئ املغـريب7  والقانـون الجنـايئ الفرنـيس8 ، باالسـتناد إىل املرجعيـة الدوليـة للحقـوق 

اإلنسـانية  لألشـخاص ذوي اإلعاقـة، خاصـة للفتيـات والنسـاء ذوات اإلعاقـة .
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9 اعالن بشـأن القضاء عى العنف ضد املرأة 23 فراير 1994 

املنهجية

اعتمـدت قـراءة ومراجعـة وتحليـل مسـودة قانـون العقوبـات الفلسـطيني 2011 مـع القانـون املقـارن الجنـايئ املغـريب، والقانـون املقـارن الجنـايئ 

الفرنـي. باالسـتناد إىل املنظومـة الدوليـة للحقـوق اإلنسـانية لألشـخاص ذوي اإلعاقـة خاصـة الفتيـات والنسـاء ذوات اإلعاقـة، وتضمـن القوانـن 

والتريعـات املواثيـق والعهـود واألعـراف الدوليـة واالتفاقيـات الناظمـة لحقوق الفتيـات والنسـاء ذوات اإلعاقة، وتحديـداً الرتكيز عـى االتفاقيات 

واملواثيـق التـي تؤكـد عـى املسـاواة وعـدم التمييز بن الجنسـن مـن منظور النـوع االجتامعي وهـي: “اتفاقية القضـاء عى جميع أشـكال التمييز 

ضـد املـرأة”9، وإعـالن بشـأن مناهضـة العنـف ضـد املـرأة ، واتفاقية حقـوق الطفـل، وااللتزام مبـا ورد يف اتفاقية األشـخاص ذوي اإلعاقة بشـكل عام، 

والفتيـات والنسـاء ذوات اإلعاقـة بشـكل خـاص. وبالرجوع إىل القانون األسـايس املعـدل 2003 وتأكيده يف املـادة )9( منه، عى االلتـزام بعدم التمييز 

بـن الجنسـن، وعـدم التمييـز عـى أسـاس اإلعاقة. وبشـأن املواثيـق الدولية نص يف املـادة )2/10( منـه “تعمل السـلطة الوطنية الفلسـطينية دون 

إبطـاء عـى االنضـام إىل اإلعالنـات واملواثيـق االقليميـة والدولية التـي تحمي حقوق االنسـان”. 

ومبـا أن السـلطة الفلسـطينية قـد انضمـت إىل هـذه املواثيـق والعهـود واالتفاقيـات الدوليـة، أصبـح لزامـاً عليهـا ومـن الـروري تضمـن القوانـن 

والتريعـات يف األرايض الفلسـطينية، مبـا ورد يف املنظومـة الدوليـة الخاصـة بحقـوق املـرأة وحقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة خاصة حقـوق الفتيات 

والنسـاء ذوات اإلعاقـة، كونهـن يتعرضـن أكـر مـن غرهـن مـن النسـاء للعنـف والتمييـز، وهـذا مـا أكدتـه املـادة )1/6( “تقـر الدول األطـراف بأن 

النسـاء والفتيـات ذوات اإلعاقـة يتعرضـن ألشـكال متعـددة من التمييز، وأنها سـتتخذ يف هـذا الصدد التدابـر الالزمة لضان متتعهـن متتعاً كامالً 

وعـى قـدم املسـاواة بجميع حقـوق اإلنسـان والحريات األساسـية”.

القانون األسـايس املعدل 2003 ويضم )121( مادة 

جـاء يف مقدمـة القانـون األسـايس ضـامن الحقـوق والحريـات العامـة والشـخصية عـى اختالفهـا، مبـا يحقـق العـدل واملسـاواة للجميـع دون متييـز. 

والتمتـع بحقـوق متسـاوية لـكل املواطنـن الفلسـطينين أينـام توجدوا. نـص القانون األسـايس يف املادة )5( منه عـى أن: “نظام الحكم يف فلسـطن 

نظـام دميقراطـي نيـايب يعتمد عـى التعدديـة السياسـية والحزبية”.

جـاء يف املـادة )9( منـه حـول املسـاواة عـى أن “الفلسـطينيون أمـام القانـون والقضـاء سـواء ال متييـز بينهم بسـبب العـرق أو الجنـس أو اللون أو 

الديـن أو الـرأي السـيايس أو اإلعاقة”. 

وجـاء يف املـادة )10(: “1. حقـوق اإلنسـان وحرياتـه األساسـية ملزمـة وواجبـة االحـرام. 2. تعمـل السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية دون إبطـاء عى 

االنضـام إىل اإلعالنـات واملواثيـق االقليميـة والدوليـة التـي تحمـي حقوق اإلنسـان”. 

ونصـت املـادة )13(: “1 . ال يجـوز إخضـاع أحـد ألي إكـراه أو تعذيـب. وحـول إجـراء العمليات واسـتئصال الرحم مـن الفتيـات ذوات اإلعاقة”، كام 

نصـت املـادة )16( “اليجـوز إجـراء أي تجربـة طبيـة أو علميـة عـى أحـد دون رضـاء قانـوين مسـبق، كـا ال يجـوز إخضاع أحـد للفحـص الطبي أو 

للعـالج أو لعمليـة جراحيـة إال مبوجـب قانـون. ينظـم القانـون أحـكام نقـل األعضـاء وغرها مـن مسـتجدات التقدم العلمـي لألغراض اإلنسـانية 

املرشوعة”.

البـاب الثاين: الحقوق والحريات العامة
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وبخصـوص األشـخاص ذوي اإلعاقـة جـاء يف املـادة )2/22( من القانون األسـايس “رعايـة أرس الشـهداء واألرسى ورعاية الجرحـى واملترضرين واملعاقن 

واجـب ينظـم القانـون أحكامـه، وتكفـل السـلطة الوطنية لهم خدمـات التعليـم والتأمن الصحـي واالجتاعي”. 

ونصـت املـادة )29( “رعايـة األمومـة والطفولـة واجـب وطنـي، ولألطفـال الحـق يف: 1. الحايـة والرعايـة الشـاملة وأن ال يسـتغلوا ألي غـرض كان 

وال يسـمح لهـم القيـام بعمـل يلحـق رضراً بسـالمتهم أو بصحتهـم أو بتعليمهـم. 3. الحايـة مـن اإليـذاء واملعاملـة القاسـية. 4. يحـّرم القانـون 

تعريـض األطفـال للـرضب واملعاملـة القاسـيتن مـن قبـل ذويهم. 

دستور اململكة املغربية 2011

جاء يف ديباجة دسـتور املغرب

إن اململكـة املغربيـة، دولـة دميقراطيـة يسـودھا الحـق والقانـون، يتمتـع الجميع بـاألمن والحرية والكـرامة واملسـاواة، وتكافؤ الفـرص، والعدالة 

االجتاعيـة، ومقومـات العيـش الكريـم، يف نطـاق التـالزم بـن حقـوق وواجبـات املواطنـة وعـدم التمييـز بسـبب الجنـس أو اللـون أو املعتقـد  

وحظـر ومكافحـة كل أشـكال التمييـز أو االنتـاء االجتاعـي أو الجنـس أو اللغـة أو اإلعاقـة أو أي وضـع شـخيص، مھـا كان، وجعـل االتفاقيـات 

الدوليـة، تسـمو، فـور نرشھـا، عـى الترشيعـات الوطنيـة، والعمـل عـى مالمئـة ھـذه الترشيعـات، مـع مـا تتطلبـه تلـك املصادقـة . يشـكل ھـذا 

التصديـر جـزءا ال يتجـزأ من ھـذا الدسـتور. 

الفصل )19( 

يتمتـع الرجـل واملـرأة، عـى قـدم املسـاواة، بالحقـوق والحريـات املدنيـة والسياسـية واالقتصاديـة واالجتامعيـة والثقافيـة والبيئيـة، الـواردة يف ھذا 
البـاب مـن الدسـتور، ويف مقتضياتـه األخـرى، وكـذا يف االتفاقيـات واملواثيـق الدوليـة، كام صـادق عليھا املغـرب، وكل ذلـك يف نطاق أحكام الدسـتور 

وثوابـت اململكـة وقوانينھـا  . تسـعى الدولـة إىل تحقيـق مبـدأ املناصفـة بـن الرجال والنسـاء  .

وتحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشـكال التمييز.

الفصل )20(

الحق يف الحياة ھو أول الحقوق لكل إنسـان. ويحمي القانون هذا الحق.

الفصل )21( 

لكل فرد الحق يف سـالمة شـخصه وأقربائه، وحامية ممتلكاته.  

الفصل )22( 

ال يجـوز املـس بالسـالمة الجسـدية أو املعنويـة ألي شـخص، يف أي ظـرف أي جھـة كانـت، خاصـة أو عـامة . ال يجـوز ألحـد أن يعامل الغـر، تحت أي 
ذريعـة، معاملـة قاسـية أو ال إنسـانية أو مھينـة أو حاطـة بالكـرامة اإلنسـانية. ممارسـة التعذيـب بكافة أشـكاله، ومن قبل أي أحـد، جرمية يعاقب 

عليھـا القانون  . 

يتمتـع كل شـخص معتقـل بحقـوق أساسـية، وبظـروف اعتقـال إنسـانية .وميكنـه أن يسـتفيد مـن برامـج للتكويـن وإعـادة اإلدماج . يحظـر كل 
تحريـض عـى العنريـة أو الكراھيـة أو العنـف.

الفصل )32(

تسـعى الدولة لتوفر الحامية القانونية، واالعتبار االجتامعي واملعنوي لجميع األطفال، بكيفية متسـاوية، برف النظر عن وضعيتهم العائلية.

الباب الثاين :  الحريات والحقوق األساسـية 
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الفصل )34( 

تقـوم السـلطات العموميـة بوضـع وتفعيـل سياسـات موجهـة إىل األشـخاص والفئات مـن ذوي االحتياجـات الخاصة. ولهـذا الغرض، تسـهر خصوصاً 
عى مـا يي:

معالجة األوضاع الهشـة لفئات من النسـاء واألمهات، ولألطفال واألشخاص املسنن والوقاية منها؛. 1

إعـادة تأهيـل األشـخاص الذيـن يعانـون مـن إعاقة جسـدية، أو حسـية حركيـة، أو عقلية، وإدماجهـم يف الحيـاة االجتامعية واملدنية، وتيسـر . 2
متتعهـم بالحقـوق والحريـات املعرتف بهـا للجميع.

دسـتور فرنسـا الصادر عام 1958 شامالً تعديالته لغاية عام 2008 

جـاء يف ديباجـة الدسـتور الفرنـي، يعلـن الشـعب الفرنـي رسـمياً متسـكه بحقوق اإلنسـان ومبـادئ السـيادة الوطنيـة مثلام حددها إعـالن 1789 

وكـام أكـدت عليهـا، وأكملتهـا ديباجـة دسـتور عـام 1946، والتـي جـاء فيهـا دعم الدولـة لذوي اإلعاقـة، وكذلك متّسـكه بالحقـوق والواجبـات التي 

أقرهـا ميثـاق البيئـة عـام 2004، ونـص الدسـتور الفرنـي يف املـادة )1( منه عـى: “الجمهوريـة الفرنسـية جمهورية غـر قابلة للتجزئـة، علانية، 

دميقراطيـة واشـراكية. تكفـل املسـاواة بـن جميـع املواطنـن أمام القانـون دون متييز يف األصـل أو العـرق أو الدين.وتحرم جميـع املعتقدات”. كام 

أكـد عـى فصـل الديـن عـن الدولـة. وتعـزز التريعـات املسـاواة بن النسـاء والرجـال، يف تقلـد املناصـب، والوظائـف االنتخابيـة، وكذلـك املناصب 

ذات املسـؤوليات املهنيـة واالجتامعيـة. وجـاء يف املـادة )2( شـعار الجمهوريـة هـو “الحرية، املسـاواة، اإلخاء”.

بعـد مراجعـة القانـون األسـايس والدسـتور املغـريب والدسـتور الفرنـي، وبقـراءة دقيقـة لكل منهـم، تينب لنـا أن نظام الحكـم، يف كل دولـة يختلف 

عـن اآلخـر، ففـي فلسـطن جـاء يف القانـو ن األسـايس، “أن نظـام الحكـم دميقراطـي نيـايب يعتمـد عـى التعدديـة”، بينـام الدسـتور املغـريب جـاء يف 

الفصـل األول منـه “نظـام الحكـم باملغـرب نظـام ملكيـة دسـتورية دميقراطيـة واجتاعيـة”. وجـاء يف الدسـتور الفرنـي “الجمهوريـة الفرنسـية 

جمهوريـة غـر قابلـة للتجزئـة، علانيـة، دميقراطية واشـراكية”. وبالتايل فإن االختـالف يف أنظمة الحكـم واأليدولوجيات لكل دولـة تؤثر يف تحديد 

املرجعيـات ملنظومـة القوانـن املحليـة التـي تصدرهـا مبـا يتـالءم وواقـع هـذه األنظمة ومـدى إلتزامهـا برزمة حقوق اإلنسـان.

القانـون األسـايس الفلسـطيني والدسـتور املغـريب والدسـتور الفرنـي أكـدوا عـى املسـاواة وعـدم التمييـز عـى  أسـاس الجنـس بـن الرجـل واملرأة، 

وعـى أسـاس األشـخاص ذوي اإلعاقـة. ولكـن يوجـد تفاصيـل يف مسـألة املسـاواة، حيـث ورد يف القانـون األسـايس يف املـادة )9( منـه املسـاواة أمـام 

القانـون والقضـاء، بينـام الدسـتور املغـريب جـاء يف الفصـل الخامـس منـه “جميـع املغاربـة سـواء أمـام القانـون”، “السـعي نحـو تحقيـق املناصفـة 

بـن الرجـل واملـرأة” مـع االلتـزام بالريعـة اإلسـالمية، وهـذا ما جـاء يف املـادة )2/4( يف القانون األسـايس، مبادىء الريعـة اإلسـالمية مصدر رئيي 

للتريـع. بينـام جـاء يف ديباجـة الدسـتور الفرنـي “يكفـل القانون للمـرأة يف جميع املجاالت حقوقاً متسـاوية مـع حقوق الرجل”. ونص الدسـتور 

الفرنـي يف املـادة )1( “تكفـل املسـاواة بـن جميـع املواطنـن أمـام القانـون دون متييـز يف األصـل أو العـرق أو الدين. وتحـرم جميـع املعتقدات”، 

وأكـد عـى فصـل الديـن عـن الدولـة. وهـذا مل يرد يف مسـودة العقوبـات الفلسـطيني أو يف القانون املقـارن املغريب، وإمنـا ورد الفصل بن السـلطات 

الثـالث )التنفيذيـة، والتريعيـة، والقضائيـة(. وحول املسـاواة واألشـخاص ذوي اإلعاقـة نصت اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف املادة )12(:  

“االعتــراف باألشـخاص ذوي اإلعاقـة عـى قدم املسـاواة مـع آخرين أمام القانـون”  1( تؤكد الدول األطـراف من جديد حق األشـخاص ذوي اإلعاقة 

يف االعـراف بهـم يف كل مـكان كأشـخاص أمـام القانـون.  2( تقـر الـدول األطـراف بتمتع األشـخاص ذوي اإلعاقة بأهليـة قانونية عى قدم املسـاواة 

مـع آخريـن يف جميـع مناحـي الحيـاة، 3( تتخـذ الـدول األطراف التدابر املناسـبة لتوفـر إمكانية حصول األشـخاص ذوي اإلعاقة عـى الدعم الذي 

قـد يتطلبونـه أثناء مارسـة أهليتهـم القانونية”. 

طبيعة نظام الحكم

املساواة أمام القانون
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جاء يف القانون األسـايس يف املادة )10( بفقرتيها )1( و )2( 

حقـوق اإلنسـان وحرياتـه األساسـية ملزمـة وواجبـة التطبيـق، والعمـل عـى االنضـامم إىل املواثيـق واالتفاقيـات االقليميـة والدوليـة، بينـام إلتـزم 

الدسـتور املغـريب يف كافـة الحقـوق الـواردة يف العهديـن، “الحقـوق املدنيـة والسياسـية واالجتامعيـة واالقتصاديـة والثقافيـة”، والسـمو باالتفاقيات 

الدوليـة عـى التريعـات الوطنيـة، وجـاء يف ديباجـة الدسـتور الفرنـي، “يعلن الشعب الفرنيس رسمياً متسكه بحقوق اإلنسان ومبادئ السيادة 

الوطنية”، مثلام حددها إعالن 1789وكام أكدت عليها وأكملتها ديباجة دستور عام 1946 ، وكذلك متّسكه بالحقوق والواجبات التي أقرها ميثاق 

البيئة عام 2004 وااللتـزام بحقـوق اإلنسـان.

االلتزام باملواثيق واالتفاقيات الدولية 

جـاء يف املـادة )2/22( مـن القانـون األسـايس “رعايـة أرس الشـهداء واألرسى ورعايـة الجرحـى واملترضريـن واملعاقـن واجـب ينظم القانـون أحكامه، 

وتكفـل السـلطة الوطنيـة لهـم خدمات التعليـم والتأمن الصحي واالجتاعي”. وجاء يف الدسـتور املغريب الفصل )34( “تقوم السـلطات العمومية 

بوضـع وتفعيـل سياسـات موجهـة إىل األشـخاص والفئـات مـن ذوي االحتياجـات الخاصة:. ولهـذا الغرض، تسـهر خصوصاً عى ما يي: إعـادة تأهيل 

األشـخاص الذيـن يعانـون مـن إعاقـة جسـدية، أو حسـية حركيـة، أو عقليـة، وإدماجهـم يف الحيـاة االجتامعيـة واملدنيـة، وتيسـر متتعهـم بالحقوق 

والحريـات، املعـرتف بهـا للجميـع. وجـاء يف ديباجـة الدسـتور الفرني لسـنة 1946 دعم الدولة لـذوي اإلعاقة.

حاية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقة

جـاء يف القانـون األسـايس يف املـادة )29( رعايـة األمومـة والطفولـة واجـب وطنـي، ولألطفـال الحـق يف: 1( الحايـة والرعايـة الشـاملة، 2( وأن ال 

يسـتغلوا ألي غـرض كان وال يسـمح لهـم القيـام بعمـل يلحـق رضراً بسـالمتهم أو بصحتهـم أو بتعليمهـم، 3( الحايـة مـن اإليـذاء واملعاملـة 

القاسـية، 4( يحـّرم القانـون تعريـض األطفـال للـرضب واملعاملـة القاسـيتن مـن قبـل ذويهـم. ونـص الدسـتور املغـريب عـى الفصـل )32( تسـعى 

الدولـة لتوفـر الحاميـة القانونيـة، واالعتبـار االجتامعـي واملعنـوي لجميـع األطفـال بكيفيـة متسـاوية، بـرف النظـر عـن وضعيتهـم العائليـة. 

وجـاء يف الفصـل )34( معالجـة األوضـاع الهشـة لفئـات مـن النسـاء واألمهـات، ولألطفـال واألشـخاص املسـنن والوقاية منهـا. كذلك جـاء يف ديباجة 

الدسـتور الفرنـي وتضمن لجميع املواطنـن، وخاصة لألطفـال واألمهات والعامل واملسـنن حامية صحتهم، واألمن املادي، والراحة والرتفيه. جميع 

الناس الذيـن بحكـم سنهم أوحالتهم البدنيـة أو العقلية أو الوضع االقتصادي غر قادرين عى العمل، ولهم الحق يف الحصول عى وسائل مناسبة 

من املجتمع لوجودهم. ودعم الدولة لألطفـال، والحق يف الرعاية الصحية، والحق يف الراحة واالستجامم.

ضمـن هـذا السـياق نجـد أن القانـون األسـايس الفلسـطيني نـص عـى الحاميـة للطفـل، ومل يهتـم بحاميـة النسـاء، إال مـن بـاب رعايـة األمومة، ومل 

يهتـم برعايـة الفئـات املهمشـة مـن النسـاء، وامنـا أورد يف املـادة )22( منه “ينظـم القانون خدمـات التأمن االجتاعـي والصحي ومعاشـات العجز 

والشـيخوخة”، بينـام الدسـتور املغـريب أهتـم مبعالجـة األوضـاع الهشـة للنسـاء واألمهـات. إذاً مل يهمل النسـاء سـواء كـن أمهات أم ال وبغـض النظر 

عـن وضعهـن االجتامعـي، حيـث نـص يف الفصـل )32( منـه “تسـعى الدولـة لتوفـر الحايـة القانونيـة، واالعتبـار االجتاعـي واملعنـوي لجميـع 

األطفـال بكيفيـة متسـاوية، بـرف النظـر عـن وضعيتھـم العائليـة”. وهـذا يعني احـرتام الكرامة اإلنسـانية لـكل األطفـال بدون أي متييـز وبدون 

أي اعتبـارات أخـرى، وهـذا ينسـجم وحقـوق الطفـل يف املواثيـق الدولية. وجـاء يف املـادة )34( معالجة األوضاع الهشـة لفئات من النسـاء واألمهات 

ولألطفـال واألشـخاص املسـنن والوقايـة منهـا. ونـص الدسـتور الفرنـي “تهيئ األمة للفرد ولألرسة الظروف الالزمة لتنميتها”. عليها أن تضمن 

لجميع املواطنن، وخاصة لألطفال واألمهات والعامل املسنن، حامية صحتهم، واألمن املادي، والراحة والرتفيه. جميع الناس الذيـن بحكـم سنهم 

أو حالتهم البـدنية أو العقلية أو الوضع االقتصادي، غر قادرين عى العمل ولهم الحق يف الحصول عى وسائل مناسبة من املجتمع لوجودهم.

حاية النساء واألطفال واملسنن
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إن فهـــم أي قانـون جنـايئ ومقارنتـه بالقانـون الجنايئ املقارن، ومدى توافقه وانسـجامه مع املواثيـق واالتفاقيات الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسـان 

وحرياتـه األساسـية بشـكل عـام، وحقوق األشـخاص ذوي اإلعاقة بشـكل خاص وتحديـداً حقوق الفتيات والنسـاء ذوات اإلعاقة، يتطلـب منا توضيح 

الفلسـفة القائـم عليهـا واملرجعيـات املسـتند إليهـا. ومام الشـك فيـه أن القانون هـو مرآة تعكس عـادات وتقاليـد ومفاهيم وخصوصيـات املجتمع 

يف كل دولـة، ويبـدو جليـاً تأثـر املُـرع يف كل دولـة بهـذه التأثـرات املختلفـة عـر توجهـه وأيدولوجيته عنـد صياغـة القوانن والتريعات، السـيام 

املتعلقـة بفلسـفة ودور العقـاب، سـواء بظاهـرة تجريـم أفعـال جديـدة مل تكـن ُمجرّمة من قبل، أو اسـتحداث جرائـم جديدة، أو عـى النقيض من 

ذلـك عـن طريـق إلغـاء بعـض الجرائـم. لـذا نـود الرتكيز عـى النصـوص املتعلقـة بحقوق املـرأة وحقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة الواردة يف مسـودة 

قانـون العقوبـات الفلسـطيني ومقارنتهـا مـع القانـون املقـارن الجنـايئ املغـريب والقانـون املقـارن الجنـايئ الفرنـي. وانسـجاماً مع مبـادىء حقوق 

اإلنسـان. التزمـت مسـودة العقوبـات الفلسـطيني كـام القانـون  املقـارن الفرنـي بإلغـاء عقوبـة اإلعدام، بينـام القانـون املقارن املغـريب أبقى عى 

عقوبـة اإلعـدام وهـذا يتعـارض وحقـوق اإلنسـان كـون اململكـة املغربيـة صادقـت عـى عـدد كبـر مـن املواثيـق واالتفاقيـات الدوليـة، ومؤخـراً تم 

إلغـاء أي تحفـظ عـى اتفاقيـة سـيداو. ونـص الدسـتور املغـريب عـى علو وسـمو املواثيـق الدولية عـى القانـون املحي، فكيـف يقر عقوبـة اإلعدام؟ 

وردت جميعـاً يف مسـودة العقوبـات الفلسـطيني ويف املقـارن املغـريب واملقـارن الفرنـي، ولكـن متيـزت يف الفرنـي حيـث ورد يف املـادة )4-221( 

“جرميـة قتـل يعاقـب عليهـا بالسـجن مـدى الحيـاة إذا ارتكبـت مـن قبـل الـزوج أو املعـارش للضحيـة، أو رشيـك أو مرتبـط بالضحيـة، ضمـن 

اتفـاق التضامـن املـدين”. وهـذا يؤكـد نظـرة ومفاهيـم املجتمـع والتزامه بالدفـاع عن الحـق يف الحيـاة، والتوجه التقدمـي يف احرتام كيـان وكرامة 

واسـتقاللية املـرأة وخياراتهـا، التـي اشـتمل عليهـا القانـون املقـارن الفرنـي، واحـرتام ملكيتهـا لجسـدها. بالطبـع تختلـف عنها يف الفلسـطيني 

واملقـارن املغـريب، اللـذان ينظـران إىل املـرأة وجسـدها ملـكاً للعشـرة وللعائلـة. أمـا بالنسـبة للنصـوص القانونية التـي وردت يف مسـودة القانون 

الفلسـطيني حافظـت عـى الـرتاث التقليـدي، وبنظرتـه إىل املـرأة خاصـة يف املادة التـي تعطي ذريعـة قانونية وعـذر مخفف للذكـر بقتل اإلناث، 

كـام جـاء يف املـادة )486( الزوجـة أو املحـارم “يف حـال وجـد األنثـى، يف فـراش غر مرشوع، مع رجـل، وقتلهـا، أو جرحها، أو رضبهـا”. والقانون 

املقـارن املغـريب جـاء فيـه بتوفـر عـذر مخفـض للعقوبـة يف الفصـل )216-424( “القتـل النـاىشء عن اسـتفزاز”، عـذر مخفـض، إذا ارتكب جرمية 

القتـل رب األرسة، ومل يكـن بنيتـه القتـل، بحـق أشـخاص فاجأهـم مبنزلـه وهـم يف حالة اتصال جنـيس غر مرشوع”، وجـاء أيضا فيـه، يتوفر عذر 

مخفـض للعقوبـة يف جرائـم القتـل أو الجـرح أو الـرب إذا ارتكبهـا أحـد الزوجـن ضـد الـزوج اآلخـر ورشيكـه عنـد مفاجأتهـام متلبسـن بجرمية 

الزوجية. الخيانـة 

قانون العقوبات 

مسـودة العقوبـات الفلسـطيني، واملقـارن الجنـايئ املغـريب منحـا األولوية يف ترتيـب األبـواب لقضايـا األمـن الداخي والخارجي والفسـاد والرشـاوي 

...الـخ . ومـن ناحيـة ثانيـة مل يفـردا بابـاً خاصـا للمـرأة أو الزوجـة أو الفتيـات والنسـاء ذوات اإلعاقـة مـن منطلـق الحاميـة الجنائيـة لألنثـى، وإمنـا 

اوردهـا ضمـن مواضيـع حاميـة األخالق واآلداب العامة واألرسة، وهـذا عـى حساب املـرأة وحقوقهـا وحرياتهـا األساسـية. 

بينـام القانـون املقـارن الجنـايئ الفرنـي، ضمنهـا يف البـاب الثـاين منـه، تحـت عنـوان الجرائـم الواقعـة عى األشـخاص. لذا يجـب االلتزام مبـا ورد يف 

سـيداو يف املـادة )2/ح( “اتخـاذ جميـع التدابـر املناسـبة، مبـا يف ذلـك الترشيعـي منهـا، لتغيـر أو إبطـال القائـم مـن القوانـن واألنظمـة واألعراف 

واملارسـات التـي تشـكل متييـزاً ضـد املـرأة”. وااللتـزام مبـا نصـت عليـه اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة، حيـث ورد يف املـادة )4( منهـا: أ( 

“اتخـاذ جميـع التدابـر املالمئـة، الترشيعيـة واإلداريـة وغرها مـن التدابر، إلنفاذ الحقـوق املعرف بها يف هـذه االتفاقية، ب(اتخـاذ جميع التدابر 

املالمئـة، مبـا فيهـا الترشيـع، لتعديـل أو إلغـاء مـا يوجـد مـن قوانـن ولوائح وأعـراف ومارسـات تشـكل متييزا ضـد األشـخاص ذوي اإلعاقة”. 

باب األعذار القانونية املعفية واملخففة واملشـددة واألعذار القضائية 
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 كـام جـاء يف الفصـل )419( مـادة ذكـرت، فقـط يف املقـارن املغـريب، نصـت عـى: “يتوفر عـذر مخفض للعقوبـة يف جنايـة الخصـاء، إذا ارتكبت فوراً 

نتيجـة هتـك عـرض إنسـان بالقـوة”. وأنـا أرى أن علينـا دامئـاً االحتـكام إىل القانون والقضـاء، وأن يأخـذ القانون مجراه مـن خالل املحاكمـة العادلة، 

وتعزيـز سـيادة القانـون، عـى أن ال نأخـذ القانـون بيدنـا ونعـود إىل العـرف القبـي والعشـائري، ألن هـذا الفعـل يتعارض وسـيادة القانـون. والتزام 

املغـرب مبنظومـة حقـوق اإلنسـان. متيـز املقـارن املغـريب عـن املسـودة الفلسـطينية بأنه جـرم قتل األصـول، واعترهـا جرميـة كاملة يعاقـب عليها 

القانـون باإلعـدام، وهـذا ماجـاء يف الفصـل )422( “ال يوجـد مطلقـاً عـذر مخفـض للعقوبة يف جنايـة قتل األصول”. مـع العلم أن الفلسـطيني منح 

عـذراً مخففـاً لقتـل الزوجـة، واإلبنـة، واألخـت، واألم، ومـن ضمنهـم بالطبع األصـول )األم ...( بعقوبـة التقل عن خمس سـنوات. وجاء فيـه “تعاقب 

الزوجـة، التـي تفاجـأ مبشـاهدة زوجهـا متلبسـاً بجرميـة الزنـا، يف فـراش غـر مـرشوع، وقتلته هـو واملرأة التـي معه، تعاقب بالسـجن مـدة التقل 

عـن خمـس سـنوات”، أي أن سـاوى الفلسـطيني كـام املقارن املغـريب يف العقوبة بـن الزوجن يف حالـة املفاجأة. بينـام املقارن الفرنـي يعتر القتل 

جرميـة مهـام كانـت أسـبابه أو دوافعـه. لـذا سـوف نعمـل عـى إدخـال تعديالت عى مسـودة العقوبـات بإعتبـار القتل جرميـة مهام كانـت دوافعه 

أو أسـبابه، التزامـاً وانسـجاماً مـع املواثيـق الدوليـة التي انضمت إليها السـلطة الفلسـطينية.

10 تفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة اعتمدت ونرت عى املأل وفتحت للتوقيع والتصديـق واالنضامم مبوجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم 611/61، املؤرخ يف 

13 كانون األول/ديسمر 2006

أمـا بالنسـبة ملوضـوع سـفاح القـرىب، اعتـرت مسـودة الفلسـطيني سـفاح القـرىب والزنـا يف املـواد )435-449( مـن الجرائـم املخلـة بـآداب األرسة، 

حيـث جـاء يف املـادة )440( السـفاح بـن األصـول والفـروع، وفرضـت عقوبـة عـى املعتـدي وعـى املعتـدى عليهـا وسـاوت يف التجريـم بـن الجـالد 

والضحيـة، ووصفـت ذلـك بعقوبـة "مرتكبـوه" التقـل عـن خمـس سـنوات، واسـتكمل املـادة بـأن جـاء فيـه “السـفاح بـن شـخص وشـخص تابـع 

لسـلطته الرشعيـة، أو القانونيـة، أو الفعليـة، يعاقـب مرتكبـه بالسـجن مـدة ال تقـل عـن سـبع سـنوات، ويعاقـب اآلخـر بالحبـس”، ونالحـظ من 

قراءتنـا  للنـص أنـه فـرض عقوبـة عـى مرتكـب الجرميـة، واعتـر الضحية هنا رشيكـة، ونص عـى معاقبتها أيضـاً دون االعـرتاف بالسـلطة الذكورية 

داخـل العائلـة العربيـة، واسـتغالل سـلطته ونفـوذه داخـل العائلـة، والسـيطرة عـى اإلنـاث مـن خـالل أمنـاط اجتامعيـة تسـود العالقة بـن الذكور 

واإلنـاث داخـل العائلـة. ومل يتطـرق إىل حاميـة القـارص، أو الفتيـات والنسـاء ذوات اإلعاقـة. كـام ورد يف اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة10 يف 

املـادة )1/16(: عـدم التعـرض لالسـتغالل والعنـف واالعتـداء، “تتخذ الدول األطـراف جميع التدابـر الترشيعيـة واإلدارية واالجتاعيـة والتعليمية 

وغرهـا مـن التدابـر املناسـبة لحايـة األشـخاص ذوي اإلعاقـة، داخـل منازلهـم وخارجهـا عـى السـواء، مـن جميـع أشـكال االسـتغالل والعنـف 

واالعتـداء، مبـا يف ذلـك جوانبهـا القامئـة عـى نـوع الجنـس”. واشـرتطت املسـودة للتبليـغ عـن هـذه الجرمية، ما جـاء يف املـادة )441( – تم نسـخها 

حرفيـا-  عـن قانـون العقوبـات األردين  يف املـادة )286( املطبـق حاليـاً يف الضفـة الغربيـة، والتـي تنـص عـى “يالحق السـفاح بناء عى شـكوى أحد 

األقربـاء أو أصهـار أحـد الفاعلـن حتـى الدرجـة الرابعـة”. ومـا زالـت األنثـى وجسـدها ملـكاً للسـلطة الذكوريـة والنظام األبـوي “البطريـريك”. أين 

نحـن هنـا مـن اتفاقيـة سـيداو؟، وأيـن نحـن هنا من حاميـة اإلناث والنسـاء ذوات اإلعاقـة؟ ما قيمة االنضـامم إىل املواثيـق الدوليـة إذا مل نعمل عى 

حاميـة حقـوق املـرأة، وحقـوق الفتيـات والنسـاء ذوات اإلعاقـة، ومهـام كان التنـوع البري. 

سفاح القرىب

بينـام القانـون املقـارن املغـريب مل ينـص رصاحـة عـى مصطلـح )سـفاح القـرىب(، ومعاقبـة الضحيـة، وامنا نحـا نحـو الفلسـطيني وبصياغـة مختلفة، 

ولكـن - السـلطة األبويـة قامئـة - حيـث جـاء يف الفصـل)420( “يتوفـر عـذر مخفـض للعقوبـة يف جرائـم القتـل، أو الجـرح، أو الـرضب إذا ارتكبهـا 

رب األرسة عـى أشـخاص فاجأهـم مبنزلـه يف حالـة اتصـال جنيس غر مرشوع”. الفلسـفة واحدة يف مسـودة الفلسـطيني أو القانون املقـارن املغريب، 

وهـي ترسـيخ السـلطة األبويـة الذكوريـة، وفـرض سـيطرتها عـى جسـد األنثـى والتعامـل معهـا عـى أنهـا ملكيـة خاصـة للذكـور يف العائلـة. بينام 

القانـون املقـارن الفرنـي مل يتطـرق إىل هـذا ألنـه يعتـر القتـل جرميـة يف كل األحـوال، وكـام ذكرنا سـابقاً فهو يتعامل مـع األنثى وجسـدها باحرتام 

عـى أنـه ملكيـة لهـا ملتزمـاً مبنظومـة حقوق اإلنسـان، ويعتـر أن القتل جرمية سـواء داخـل األرسة أو خارجها، وال يكرتث إىل األسـباب وإمنـا يتعامل 

مـع الجرميـة مبعطياتهـا سـواء كانـت القتـل عمـد، أو القتـل مـع سـبق االرصار، أو القتل الخطـأ .. الخ. لـذا يجب إعـادة  النظر يف مسـودة العقوبات 

الفلسـطيني واعـادة صياغـة وتعديـل بعـض النصـوص املجحفـة بحـق اإلنـاث ، وإلغـاء بعض املـواد التي تصـادر حق الحيـاة لدى املـرأة، ال ليشء إال 

لكونهـا خلقـت أنثـى عـى أن تشـدد العقوبـة عـى الجنـاة يف حال وقـع الفعل عـى الفتيـات والنسـاء ذوات اإلعاقة.
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موضـوع الزنـا عرفتـه مسـودة الفلسـطيني “العالقـة الجنسـية بـن رجـل متـزوج وامـرأة متزوجـة بالزنـا”، واملغـريب املقـارن وصفهـا، “بالخيانـة 

الزوجيـة”، ويف الحالتـن املوقـف واحـد مـن حيـث التسـاوي يف العقوبـة عـى الـزوج والزوجـة يف حالـة وقـوع فعـل الزنا، بـرط أن تقدم الشـكوى 

مـن الـزوج ضـد الـزوج اآلخـر، ويحـق له التنازل عن الشـكوى وتسـقط الشـكوى إذا متـت املعـارشة الزوجية بينهـام. بينـام القانون املقـارن الفرني 

عمـل عـى إخـراج جرميـة الزنـا مـن مجـال التجريـم يف القانـون املقـارن الفرني، وجـاء ذلك مبوجـب القانـون رقـم )617-75( تاريخ 11 متـوز 1975، 

وأصبـح القانـون الجنـايئ الفرنـي ال يُعاقـب عـى إرتـكاب فعـل الزنـا، أي ال يعتـر العالقة الجنسـية ألحد طريف عقد الـزواج مع طـرف ثالث جرمية 

يف نظـر القانـون الجنـايئ الفرنـي مـن ذلـك الوقـت. وهـذا نصـت عليـه املـادة )4-221( فقـرة )9( منـه “يعاقـب الجـاين بالسـجن مـدى الحياة، يف 

حالـة تـم القتـل من قبـل الـزوج أو املعـارش للضحية”.

 جـاء يف الفلسـطيني املـادة )459( “يعاقـب بالسـجن املشـدد، أو املؤقـت، كل مـن واقـع أنثـى، )غـر زوجـه( بغر رضاهـا، وذلك باسـتعال القوة، 

أو بتهديدهـا، أو بالحيلـة، أو الخـداع، وتشـدد العقوبـة، إذا كان الجـاين أحـد أصـول املجنـي عليها، أو من محارمهـا، أو من أقربائهـا، حتى الدرجة 

الرابعـة، واملتولـن تربيتهـا، ومـن لهـم عليهـا سـلطة فعليـة، أو قانونيـة، أو رشعيـة” وجـاء يف الفقـرة )ح( مـن نفـس املـادة  “إذا حملـت املجنـي 

عليهـا أو زالـت بكارتهـا نتيجـة الفعـل عـى املحكمـة أن تحكـم لهـا بضان مناسـب”، وهنا اسـتثنى حامية الزوجة، وهـذا يؤكد مفهوم السـيطرة  

والتسـلط ، الـذي يعطـي الحـق للـزوج، الـذي يتعامـل مـع جسـد الزوجة عى أنـه ملك له بأمـر القانـون املتحيز للجانـب الذكـوري ، وال يتعامل 

مـع زوجتـه مـن منطلـق الرشاكـة والتفاهـم واحـرام الكرامـة اإلنسـانية للزوجـة. كذلـك  مل يلتفـت إىل حامية املـرأة املغتصبـة الغر بكـر عى رأي 

القانـون. وفـرض عقوبـة السـجن املؤقـت يف حالـة وقـع االغتصاب من غر األصـول أو ممن لهم سـلطة عى الضحية، والسـجن املؤقـت مينح القايض 

سـلطة تقديريـة بـن الحـد األدىن ثـالث سـنوات والحـد األقـى خمسـة عـرة سـنة. كان يجـب أن تشـدد العقوبـة يف كل حـاالت االغتصـاب سـواء 

داخـل العائلـة أو خارجـه، مراعيـاً يف ذلـك خصوصيـة الجرائـم التـي ترتكـب ضد النساء خاصـة الفتيـات والنسـاء ذوات اإلعاقـة، وتنتهك حقوقهن 

الفردية ومتتـد إىل املـس بكيانهـن، واستقاللهـن بالقرار وسالمتهـن الجسـدية والنفسـية والجنسـية، وبالتـايل مـا زالت مسـودة العقوبـات محكومة 

بنفس الفلسفة التقليدية القامئـة عـى التمييـز وعـدم املسـاواة، وعـدم االلتـزام مبـا نـص عليـه القانـون األسـايس املعـدل يف املـادة )9( منـه، والتـي 

تؤكـد عـى املسـاواة أمـام القانـون والقضـاء وبـدون متييز عى أسـاس الجنس أو اإلعاقـة. ويجب عـى القانون العـادي االلتزام بالقانون األسـايس، وأن 

ال يتعـارض معـه وهذا مـن القواعد األساسـية. 

إضافـة إىل انضـامم السـلطة الفلسـطينية التفاقيـة سـيداو، واتفاقيـة حقـوق الطفل11، واتفاقيـة حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقة، وعدد مـن االعالنات 

واملواثيـق الدوليـة، إال أنهـا مزجـت مـا بـن التقليـدي املحافظ وبن مواثيق حقوق اإلنسـان بيد أن التغيـر الحقيقي واملطلـوب البد أن يكون تغيراً 

جذريـاً حقوقيـاً ملسـودة قانـون العقوبـات الفلسـطيني، شـامالً ملقتضياتـه وبنيته وفلسفته، نظراً لتكاملها وارتباطها فيام بينها من أجل قانون 

عقوبـات تتخلله روح فلسفية، جنائية، حـديثة، تحمـي حقـوق اإلنـاث وحقـوق الفتيـات والنسـاء ذوات اإلعاقـة من الجرائـم القائمـة عى النوع 

االجتامعـي، وتضمـن مامرسـتهن لحقوقهـن كـام وردت يف املواثيـق واالتفاقيـات الدولية. 

11 اتفاقيـة حقـوق الطفـل اعتمـدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضامم مبوجب قـرار الجمعية العامة لألمم املتحدة 25/44 املؤرخ يف 20 ترين الثاين/ نوفمر 1989 ، 

تاريخ بدء النفاذ 2 أيلول/ سـبتمر 1990 .

الزنا والخيانة الزوجية

نصت مسـودة الفلسـطيني يف الباب الثامن: الجرائم املخلة باألخالق واآلداب العامة: االعتداء عى العرض

أوال : االغتصاب واملواقعة

وجـاء يف اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف املـادة )1/6( “تقـر الـدول األطـراف بـأن النسـاء والفتيـات ذوات اإلعاقـة يتعرضـن ألشـكال 

متعـددة مـن التمييـز، وأنهـا سـتتخذ يف هـذا الصـدد التدابـر الالزمـة لضـان متتعهـن متتعـاً كامـالً وعـى قـدم املسـاواة بجميـع حقوق اإلنسـان 

وحرياتـه األساسـية”.



مراجعة تحليلية ملسودة قانون العقوبات الفلسطيني رقم )   ( 2011 من منظور الفتيات والنساء ذوات اإلعاقة 12

وجـاء يف املقـارن الجنـايئ املغـريب يف بـاب الجنايـات والجنـح ضـد األشـخاص: حيـث عـرف االغتصـاب، يف الفصـل )486(  بأنه: “االغتصـاب مواقعة 

رجل إلمرأة بدون رضاها”، غـر أنـه شـدد العقوبـة، إذا كانـت سـن الضحيـة يقـل عـن مثـاين عـرة سـنة، أو كانـت عاجـزة، أو مـن ذوات االعاقة ، أو 

معروفـة بضعـف قواهـا العقليـة، أو حامـالً، وإذا كان املعتـدي مـن أصـول الضحيـة، أو ممـن لـه سـلطة عليهـا. وشـدد العقوبـة يف حالـة اغتصـاب 

طفـل أو أنثـى مـن ذوات اإلعاقـة، وانـطالقاً من هذا التعريـف نفسه، فإن االغتصاب قد يرتكـب حتـى يف إطـار عالقة زوجية من قبل الزوج ضد 

زوجته، غـر أن الفصـل املذكـور ال يجـرم اغتصـاب الزوجة مبـادة خاصـة. ولكـن الفلسـطيني يبيـح اغتصـاب الزوجـة كـام ذكرنا أعاله، حيـث ورد يف 

نـص املـادة )459( “غـر زوجـه”. مـام يجعـل هـذا النـص يتعـارض واملواثيـق الدوليـة ، التـي نصـت يف املـادة)5/أ( مـن اتفاقية سـيداو عـى : “تتخذ 

الـدول األطـراف جميـع التدابـر املناسـبة لتحقيـق ما يـي: تغير األمنـاط االجتاعية والثقافية لسـلوك الرجل واملـرأة، بهدف تحقيـق القضاء عى 

التحيـزات والعـادات العرفيـة وكل املارسـات األخـرى القامئـة عـى االعتقـاد بكـون أي مـن الجنسـن أدىن أو أعـى من اآلخـر، أو عـى أدوار منطية 

للرجـل واملـرأة”. لـكل مـا تقـدم يف موضـوع االغتصـاب عى الجهـات املختصة تضمن مسـودة قانـون العقوبـات الفلسـطيني مواداً تجـرّم اغتصاب 

الزوجـات، ومـواد تجـرّم  االغتصـاب إذا وقـع عـى البكـر أو غـر البكـر وتشـديد العقوبـة، ألن االغتصـاب هـو انتهـاك لروح املـرأة إىل جانـب انتهاك 

حرمـة جسـدها. بينـام القانـون املقـارن الفرنـي ال يجـرّم مثـل هـذه الحـاالت، وإمنـا ذكـر الـزوج والريـك والصديـق، وأدرج االعتداءات الجنسـية 

مثـل االغتصـاب والتحـرش الجنـي ضمـن جرائـم “املـس بالسـالمة الجسـدية والنفسـية للشـخص”. إذاً جـرّم املـس بالسـالمة النفسـية، ومسـألة 

الضغـط النفـي، وهـذا غـر مذكـور نهائيـاً يف مسـودة العقوبات الفلسـطيني، مع العلم أن مجلـس الوزراء وافق عـى إقرار نظـام التحويل الوطني 

الفلسـطيني، والخطـة االسـرتاتيجية الوطنيـة ملناهضـة العنـف، والتـي عرفـت العنـف كالتـايل: “العنـف هـو سـلوك أو تـرف ُمَوّجـه ِضّد الّنسـاء 

بجميـع أشـكاله: الجسـدي، والنفـيس، والجنـيس، واللفظـي، والِحرمـان االجتاعـي واالقتصـادي والتهديـد بهـذه األعـال، واإلكراه وسـائر أشـكال 

الحرمـان مـن الحريـة، وذلـك بسـبب كونهـا أُنثـى سـواء كان بشـكل مبارش أم غر مبـارش. أدى إىل إلحـاق رضر أو أمل جسـدّي أو نفـيّس أو جنيّس أو 

عقـّي أو اجتاعـّي أو اقتصـادّي بهـا، سـواء حـدث ذلـك يف الحيـاة العامـة أم الخاصـة”. ومـن األسـس والقواعـد القانونيـة أن تتوافـق مواد مسـودة 

العقوبـات مـع مـا أقـر مـن تعريـف يف نظـام التحويل الوطنـي، ويف االسـرتاتيجية الوطنيـة ملناهضة العنـف والتزاماً بحاميـة حقوق وكرامـة املرأة .

يتضح أن مسودة العقوبـات قـد أدخلـت بعـض التعـديالت عى عـدد من مقتضياته، ولكـن مل تغـر مقاربتها. جرمـت أفعااًل متـس بالنساء مل تكـن 

مجرمـة من قبل، وتدرجـت وشـددت يف العقوبـة يف حـاالت مثـل “التحرش الجنيس”. جاء يف مسـودة عقوبات فلسـطن، مصطلـح التحرش الجني، 

وعرفـه يف املـادة )463( “التحـرش الجنـيس هـو كل إمعـان يف مضايقـة اآلخريـن بتكـرار أفعـال، أو أقـوال، أو إشـارات، مـن شـأنها، أن تنـال مـن 

كرامتـه، أو تخـدش حيـاءه، وذلـك بغيـة حملـه عـى االسـتجابة لرغباتـه، أو رغبـات غره الجنسـية، أو مبارسـة ضغوط عليـه، من شـأنها إضعاف 

إرادتـه، عـى التصـدي لتلـك الرغبـات”. وال تقـل العقوبـة عـن سـتة أشـهر وبغرامة، وشـدد العقوبة عـى أن التقل عن سـنتن يف حال وقـع التحرش 

مـن أحـد األصـول أو الفـروع، أو مـن املتولـن الرتبيـة أو املالحظـة، أو ممـن لهـم سـلطة وظيفيـة أو فعليـة عـى املجنـي عليـه. مـن الواضـح أن 

الفلسـطيني توسـع وبشـمولية، سـواء داخـل األرسة أو يف أماكـن العمـل، أو يف األماكـن العامـة، وفعـل خراً حن ضاعـف العقوبـة إذا ارتكبت جرمية 

التحـرش ضـد طفـل أو مـن ذوي القصـور الذهنـي، أو القصـور البـدين. ولكـن يوجـد قصور يف املـادة، ألنها مل تنص رصاحـة عى ذكر الفتيات والنسـاء 

ذوات اإلعاقـة، واشـرتط أن ترفـع الدعـوى فقـط مـن جهـة صاحـب الشـأن. نتسـاءل هنـا الطفـل أو األشـخاص ذوي اإلعاقـة كيـف يسـتطيعون رفـع 

الدعـوى؟ كذلـك ورد يف القانـون املقـارن املغـريب يف املـادة )1-503( “يعاقـب بالحبـس مـن سـنة إىل سـنتن وبالغرامـة مـن خمسـة آالف درهـم إىل 

خمسـن ألـف درهـم، مـن أجـل جرميـة التحرش الجنـيس، كل من اسـتعمل ضد الغـر، أوامر أو تهديدات، أو وسـائل لالكـراه، أو أية وسـيلة أخرى، 

مسـتغال السـلطة التـي تخولهـا لـه مهامـه، ألغـراض ذات طبيعـة جنسـية”، واضح مـن النص تجريـم التحرش الجنـي، يف حال وقعـت من صاحب 

رس، أو رجل  السـلطة الوظيفيـة عـى املعتـدى عليـه من األشخاص املكلفـن بحفـظ النظام واألمـن يف األماكـن العامة، فيمكـن أن يكون الفاعل ُمـدَّ

رشطـة، أو مديـر مركـز … الـخ ، وعـى ذلـك فـإن هـذه الجرميـة ال تقـوم يف اإلطـار العائـي. ومثلـه القانـون املقـارن الفرنـي، الـذي عـرف التحـرش 

الجنـي “ذاك الفعـل الـذي يقع من خالل التعسـف يف اسـتعال السـلطة باسـتخدام األوامـر والتهديدات أو االكـراه بغرض الحصـول عى منفعة، 

أو مزايـا ذات طبيعة جنسـية”.

التحرش الجنيس 
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املادة )484(
“مـن قتـل إنسـاناً عمـداً بباعـث الشـفقة بنـاًء عـى إلحاحـه يف الطلـب، يعاقـب بالسـجن املؤقـت مـدة ال تزيد عن سـبع سـنوات”. قتل اإلنسـان 

بباعـث الشـفقة عليـه خـالف وجـدل عاملي حـول مبـدأ الحـق يف الحياة”. 

هنـاك بعـض النـاس مـن املـرىض امليـؤوس مـن شـفائهم، شـباباً وشـيوخاً، أو الذيـن لديهـم إعاقـة والذيـن قـد يرغبـون يف إنهـاء حياتهـم ألنهـم قـد 

يعتقـدون أنهـم عالـة عـى أرسهـم وأقرانهـم و/أو أنهـم يريـدوا التخلـص مـن األالم املسـتمرة والنفقـات. إن مامرسـة إنهـاء حيـاة عمـداً مـن أجـل 

تخفيـف األمل واملعانـاة تسـمى القتـل الرحيـم. وقـد تـم مامرسـة القتـل الرحيـم منذ العصـور القدمية ولكنـه قد عاد قبـل بضع سـنوات، ويحمل يف 

طياتـه “الحـق يف املـوت”. كلمـة “القتـل الرحيـم” يف اللغـة االنجليزيـة هـي تنبـع يف األصـل من اللغـة اليونانيـة، وهذا يعنـي “املـوت الجيد. وقد 

عـرف قامـوس أوكسـفورد اإلنجليـزي معنـي القتـل الرحيـم: “إنـه القتـل الغـر مـؤمل ملريـض يعـاين مـن مـرض مؤمل غـر قابـل للعالج”.

القتل بباعث الشفقة وخطورته   

مـن خـالل قـراءة النـص يف القانـون املقـارن املغـريب، والقانـون املقـارن الفرني يوجـد توافق كبـر، فالتحـرش الجني هنا يدخـل فئـة الجرائم التي 

تسـتوجب الجـزاء، نظـراً لتوافـر إسـتغالل الطـرف الضعيـف يف عالقـات القـوة التي تربط بـن الطرف القـوي )الفاعـل( واملعتدى عليهـا، أو باألحرى 

التسـلط الـذي يقـع مـن خـالل الضغـوط واإلغـراءات، بغـرض الحصـول عى ميزة جنسـية. ونالحـظ هنا أن املـرع الفرني قـد وضع عبـارة  “مزايا 

جنسـية  Avantages de la sexualit”  لـي يوسـع مـن نطـاق تطبيـق هـذه املـادة. وبالرجـوع إىل مسـودة الفلسـطيني، نجـد أنـه عـرف التحـرش 

الجنـي بتوسـع  وشـمولية عنـه يف املغـريب والفرنـي. حيـث جرمـه يف أماكـن العمـل، ويف األماكـن العامـة، وشـدد العقوبـة إذا وقـع الفعـل داخل 

األرسة. أيضـاً نـص الفلسـطيني عـى الفعـل الفاضـح يف املـادة )477( “كل مـن ارتكب فعـالً فاضحاً، مخـالً بالحياء يف مـكان عام، أو مـكان مطروق، 

أو بصـورة ميكـن معهـا ملـن كان يف مـكان عـام أن يسـمعه، أو يـراه، يعاقـب بالحبـس وبغرامـة” وشـدد العقوبـة إذا وقعـت عـى طفـل أو امـرأة 

دون رضاهـا، ومل يتطـرق إىل الفتيـات والنسـاء ذوات اإلعاقـة، وعرفـه “يقصـد بالفعـل الفاضـح املخـل بالحيـاء: هـو كل قـول، أو عمـل، أو حركة، أو 

اشـارة، مـن شـأنها خـدش شـعور اآلخريـن حـن يسـمعه، أو يقع بـره عليـه”. ويف املقارن املغـريب، جاءت تحـت عنـوان انتهـاك اآلداب يف الفصول 

)483-496( “مـن ارتكـب إخـالالً علنيـاً بالحيـاء، وذلـك بالعـري املتعمـد، أو بالبـذاءة يف اإلشـارات، أو األفعال يعاقـب بالحبس من شـهر واحد إىل 

سـنتن وبغرامـة، ويشـرط لذلـك أن يشـاهده شـخص أو أكـر”. وهنـا تـم التمييـز بـن التحـرش الجنـي واألفعـال املخلـة بالحيـاء، واعتقـد أن كل 

هـذه الترفـات هـي تحـرش جني سـواء لفظـي أو باإلشـارة أو باللمس.

هنـاك العديـد مـن اختـالف وجهـات النظـر واآلراء واملفاهيـم التـي أثـرت حـول القتـل الرحيـم. بينـام بالنسـبة لبعـض النـاس القتـل الرحيـم هـو 

مظهـر مـن مظاهـر الحكـم الـذايت الفـردي؛ الحـق يف تقرير املصر، اسـتجابة إنسـانية ملعاناة هائلة لشـخص مـا،  أو واجبـاً طبياً ألجـراء ماهو أفضل 

ـاً عى حق  ملصلحـة املريـض. بالنسـبة ألشـخاص آخريـن فـإن القتـل الرحيـم هـو مبثابـة أو مجـرد كنايـة عـن القتـل، وانتهاك حيـاة اإلنسـان وتعديّ

اإلنسـان يف الحيـاة، ويتعـارض مـع حرمـة عقيـدة الحيـاة ويسـهيل اإلسـاءة يف معاملة األشـخاص املعرضـن للخطر12. 

ـاً عـى حيـاة اإلنسـان وفقـاً لإلعـالن العاملـي لعـام 1948 لحقـوق  وبنـاًء عـى تفتيـش دقيـق، يعتـر الكاتـب أن القتـل الرحيـم هـو انتهـاكاً وتعديّ

اإلنسـان. وينـص هـذا اإلعـالن يف ديباجتـه أن “أسـاس الحريـة والعدل والسـالم يف العـامل هو االعـراف بالكرامة املتأصلـة والحقوق املتسـاوية وغر 

القابلـة للتـرف لجميـع أعضـاء األرسة البرشيـة”. وبشـكل أكـر تحديد ووفقـاً للادة )6( مـن األعالن العاملي “لـكل فرد الحـق يف الحياة” وضمن 

املـادة )7( مـن اإلعـالن العاملـي “كل النـاس سواسـية أمـام القانـون ويتمتعـون دون أي متييـز بحـق متسـاٍو يف التمتع بحايـة القانون”.
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ويف املـادة )6( مـن العهـد الـدويل 1966  الخـاص بالحقـوق املدنيـة والسياسـية وامللـزم قانونـاً، يفصـل عـى مزيـد مـن الحقـوق املنصـوص عليها يف 

اإلعـالن العاملـي، مشـراً إىل أن: “لـكل إنسـان الحـق الطبيعـي يف الحيـاة، يجب حاية هـذا الحق مبوجب القانـون”. ال يجوز حرمان أحـد من حياته 

تعسـفاً. يف النهايـة علينـا أن نسـأل أسـئلة مهمـة عـام إذا كان القتـل الرحيـم هـو بدافـع اإلنسـانية، أم أنهـا عمليـة ملسـاعدة النـاس عـى االنتحار؟ 

وهنـا تكمـن الخطـورة حـول القتـل بباعـث الشـفقة يف فلسـطن، ألن النـص القانـوين ينـص عـى مـن قتـل إنسـاناً بباعـث الشـفقة ، ومل ينـص بأن 

القتـل الرحيـم يكـون فقـط مـن خـالل لجنـة أطبـاء واخصائين نفسـين يقـرروا املوافقة عـى القتل الرحيـم ملريض يعـاين من آالم مرحة مسـتمرة 

وال شـفاء منهـا..... الـخ.  ونذكـر هنـا بأننـا ما زلنا نخضـع لعادات وتقاليـد تعزز األعـراف القبلية ووأد اإلناث بطـرق مختلفة ،ومصـادرة حق الحياة 

لـدى اإلنـاث  وممكـن دفعهـن إىل االنتحـار بحجـة القتـل بباعث الشـفقة خاصـة إذا كانـت األنثى مـن ذوات اإلعاقة.  

جـاء يف مسـودة الفلسـطيني، حـول رضب الزوجـات ورضب األطفـال يف املـادة )490( يعاقـب كل مـن اعتـدى بالـرب، أو بالجـرح، وشـدد العقوبـة 

عـى أن التزيـد عـى عـر سـنوات، إذا وقعـت مـن الـزوج عـى زوجتـه، أو عـى طفـل، أو عـى موظـف، أو مكلـف بخدمـة عامـة. وجـاء يف املـادة 

)3/434( منـه “يعاقـب بالحبـس مـدة ال تزيـد عـى سـنة، أحـد الوالديـن الذي يعـرض صحـة أوالده، أو واحـداً أو أكر منهـم، أو يعـرض أمنهم، أو 

خلقهـم لخطـر جسـيم، بـأن يـيسء معاملتهـم، أو يكـون مثالً سـيئاً لهم، لالعتياد عى الُسـكر، أو سـوء السـلوك، أو بـأن يهمل رعايتهـم، وال يقوم 

بـاإلرشاف الـرضوري عليهـم. وجـاء يف مقـارن مغـريب، يف الفصـل )482( منـه “إذا تسـبب أحـد األبويـن، يف إلحـاق رضر بالـغ بأطفالـه، أو بواحد، أو 

أكـر منهـم، وذلـك نتيجـة سـوء املعاملـة، أو إعطاء القدوة السـيئة، يف الُسـكر، وسـوء السـلوك، أو عـدم العنايـة، أو التقصـر يف اإلرشاف الرضوري 

مـن ناحيـة الصحـة، أو األمـن، أو األخـالق، يعاقـب بالحبس من شـهر واحد إىل سـنة، وغرامة، سـواء حكـم عليه بالحرمـان من السـلطة األبوية أم 

ال. وممكـن أن يُحـرم مـن أكـر مـن حـق، والسـجن خمس إىل عرش سـنوات. وجـاء يف الفصـل )408( يعاقب بالحبس من سـنة إىل ثالث سـنوات كل 

مـن جـرح أو رضب عمـداً طفـالً دون الخامسـة عـر مـن عمـره أو تعمد حرمانه مـن التغذيـة أو العناية حرماناً يـر بصحته، أو ارتكـب عمداً ضد 

هـذا الطفـل أي نـوع آخـر مـن العنـف أو اإليـذاء، فيـام عدا اإليـذاء الخفيـف، وتشـدد العقوبة من سـنتن إىل خمس سـنوات مع حرمـان من بعض 

الحقـوق إذا ارتكبهـا أحـد األصـول، أو ممـن لـه سـلطة عليـه. وجـاء يف الفصـل )404( “كل مـن ارتكـب عمـداً رضبـاً أو جرحـاً، أو أي نـوع آخـر من 

العنـف أو اإليـذاء ضـد أحـد أصولـه، أو ضـد كافلهـأو ضد زوجـه، تضاعف العقوبـة”، ونص القانـون املقارن الفرني بتشـديد العقوبـة، حول رضب 

الزوجـة كـام وردت يف املـادة )6/232( العنـف الـذي يرتتـب عنـه عجـز عـن العمـل ملـدة أقـل أو تسـاوي مثانية أيـام، يعاقـب بالحبس ثالث سـنوات 

وغرامـة )300000( فرنـك، عندمـا يرتكـب ضـد الزوجـة مـن طرف زوج، أو صديـق الضحية. بينام الفلسـطيني واملقـارن املغريب، اشـرتط تعطيل عن 

العمـل ملـدة 20 يـوم، وجـاء يف الفلسـطيني مـع تشـديد العقوبـة إذا وقـع  الـرب أو العنـف، عـى الـزوج أو الزوجـة أو الطفـل أو املوظـف العـام، 

بعقوبـة التزيـد عـن سـنتن سـجن وبغرامـة ال تزيـد عـى ألـف دينار، ونص عـى أنه يجـوز الصلح ووقـف تنفيـذ العقوبة. وشـدد املقـارن الفرني 

العقوبـة إذا وقـع  العنـف ضـد األطفـال، وجـاء يف املـادة )222( العنـف املوجـه ضـد حـدث، مل يتجـاوز خمسـة عر سـنة، أو ضد شـخص مسـن، أو 

مريـض، أو ذو عاهـة جسـدية أو نفسـية، أو ضـد إمـرأة حامـل يعاقـب بالسـجن، ونـص أيضـاً يف املـادة )369( مـن يعـرض أو يعمل عـى تعريض، أو 

يتخـى عـن طفـل رضيـع أو طفـل، أو أن الضحيـة التسـتطيع حاميـة نفسـها، كاملعتـوه والشـخص ذو اإلعاقـة، بعقوبـة من شـهر إىل سـنة وبغرامة، 

وشـدد العقوبة إىل ثالث سـنوات سـجن يف حال كان الجاين األم أو األب الذي أسـقطت عنه حق السـلطة األبوية. كان األجدر بالفلسـطيني، وكذلك 

املقـارن املغـريب أن ينصـا عـى رضب الزوجـات يف مـادة منفصلـة، وأن يكـون وضوح بالتـدرج يف العقوبة وتشـديدها متى وقعت عـى زوجة مريضة 

أو عـى إمـرأة مـن ذوات اإلعاقة.

 أمـا املقـارن املغـريب، فقـد نـص عـى مـادة خاصة حـول رضب األبناء، إذا رضبوا من قبـل األبوين ولحق باألبنـاء رضر بالغ، يف ظل كل هـذه املعطيات 

مـن املفـروض عـى املسـودة الفلسـطينية االلتـزام مبـا ورد يف ديباجة اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة، يف الفقرة )ف( “وإذ تعرف بأن النسـاء 

ـا مـا يواجهـن خطـراً أكـر يف التعـرض، سـواء داخـل املنــزل أو خارجـه، للعنـف أو اإلصابـة أو االعتـداء، واإلهـال أو  والفتيـات ذوات اإلعاقـة غالًب

املعاملـة غـر الالئقـة، وسـوء املعاملـة أو االسـتغالل”، والفقـرة )ص( “وإذ تعـرف بأنـه ينبغي أن يتمتـع األطفـال ذوو اإلعاقة متتعاً كامـالً بجميع 

حقـوق اإلنسـان والحريـات األساسـية عـى قـدم املسـاواة مـع األطفـال اآلخريـن، وإذ تشـر إىل االلتزامـات التـي تعهـدت بهـا الـدول األطـراف يف 

اتفاقيـة حقـوق الطفـل تحقيقا لتلـك الغاية”.

رضب الزوجة ورضب الطفل  
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يف مسـودة الفلسـطيني، جـاء يف املـادة )504( تعفـى األم مـن العقـاب التـي تجهـض نفسـها إذا كان الحمـل خطـراً عـى صحتهـا، واشـرتط أن يتـم 

مـن خـالل لجنـة طبيـة مختصـة تقـرر أن الوضـع خطـر عـى صحـة األم، وصنـع خـراً الفلسـطيني بـأن نـص عـى العقوبة عى املـرأة التـي تجهض 

نفسـها مـن اعتـداء جنـي. بينـام املقـارن املغـريب نص يف الفصـل )449( “ال عقـاب عى اإلجهـاض إذا اسـتوجبته رضورة املحافظة عـى صحة األم”، 

فاإلجهـاض مسـموح بـه فقـط إذا كانـت املـرأة الحامـل يف خطـر عـى حياتها، رشط بشـهادة مكتوبـة من الطبيـب الرئيـس للعاملـة أو اإلقليم. هذا 

وتجـدر اإلشـارة إىل أن مصطلـح اإلجهـاض وتجرميـه أصبـح أمـراً متجـاوزاً يف القانـون الجنايئ الفرنـي الحايل، حيـث أن األمر مرتوك اختيـاري للحمل 

غـر املرغـوب فيـه، وهـو األمـر الـذي أصبـح أمـراً مباحـاً رهيناً بحريـة املرأة ومتارسـه برضاها، بـل املجحف حاليـاً هو منـع املرأة من حقهـا املروع 

يف توقيـف حمـل ال ترغـب يف اسـتمراره. واستئناسها بالقانون املقـارن مجسـداً يف القانون الجنـايئ الفرني، بينـام الفلسـطيني واملقـارن املغـريب، 

خالـف منطلقـات تلـك املرجعيـة، وناقضـا روح القانـون يف رؤيتهـام ملوضـوع اإلجهاض. فمرجعية حقوق اإلنسـان تعتـر اإلجهـاض حقاً شخصياً 

بالـدرجة األوىل، وتقرنـه بأولويـات الحـق يف الصحـة، والحـق يف الحياة، واملالحـظ أن املرع الفرني يـدرج جرائـم اإلبادة الجامعیة أو “الجرائم ضد 

اإلنسانیة وضـد النوع البرشي” ينـدرج بـدوره ضمن باب “الجرائم والجنح ضـد األشخاص”.  

جـاء يف الفصـل )3( التمييـز يف املـادة )546( “يعاقـب عـى التمييـز بالحبـس مـدة ال تزيـد عى سـنتن وبغرامـة ال تتجـاوز ألف دينـار، أو بإحدى 

هاتـن العقوبتـن”. وعـرّف التمييـز مـن خـالل نفـس املـادة كالتـايل: “يقصـد بالتمييـز : هـو كل تفرقـة بـن األشـخاص الطبيعيـن بسـبب األصـل 

الوطنـي أو األصـل االجتاعـي، أو اللـون، أو الجنـس ، أو الوضعيـة العائليـة، أو الحالة الصحية، أو اإلعاقة، أو الرأي السـيايس، أو االنتاء النقايب، أو 

بسـبب االنتـاء، أو عـدم االنتـاء الحقيقـي، أو املفـرض لعـرق، أو أمة، أو لسـاللة، أو لدين معـن”. ويكون أيضـاً التمييز كل تفرقة بن األشـخاص 

بسـبب أصـل أعضائهـا أو عضويتهـا أو كل مـا ذكـر يف الفقـرة السـابقة. وجـاء حـول التمييـز أيضـاً يف القانـون املقـارن املغـريب يف الفـرع )2( مكـرر  

الفصـل )1-431( التمييـز ، النـص كامـالً كـام ورد يف مسـودة العقوبـات الفلسـطيني. أمـا القانـون املقـارن الفرنـي فلـم ينـص عى هكـذا مصطلح 

وبالتفاصيـل، وإمنـا أعلـن يف الديباجـة متسـكه بحقوق اإلنسـان كـام وردت يف اعالن 1789.

املـروع الفلسـطيني والقانـون املقـارن املغـريب الفصـل )4-431( يعاقـب عـى التمييز عى أسـاس الجنس أو اإلعاقـة، ولكن ال يعاقب عـى التمييز 

إذا رفـض التشـغيل بسـبب اإلعاقـة حسـب متطلبـات العمـل. وجرّم الفلسـطيني مواضيـع تتعلـق بتقنية املعلومـات وااللكرتونيـات، حيث جاء يف 

املـادة )657( كل مـن أنتـج أوأعـد أو هيـأ أو أرسـل أو خـزن بقصـد االسـتغالل أو التوزيـع أو العـرض عـى غـره عـن طريـق الشـبكة املعلوماتيـة أو 

إحـدى وسـائل تقنيـة املعلومـات أو الرسـوم املتحركـة مـا مـن شـأنه املسـاس بـاآلداب العامـة أو أدار مكانـاً لذلـك يعاقب بالحبـس وبالغرامـة، وإذا 

كان الفعـل موجهـاً إىل طفـل تكـون العقوبـة الحبـس مـدة ال تقـل عن سـنة وبغرامة ال تتجاوز خمسـة آالف دينـار، ومل يتم التطـرق مطلقاً لحامية 

الفتيـات والنسـاء ذوات اإلعاقة. 

أمـا املقـارن املغـريب فلـم يتوسـع كثـراً يف هـذا املجـال الـذي جـاء تحـت عنـوان نظـم املعالجـة اآلليـة للمعطيـات يف الفصـل )3-607 إىل 607-11(، 

وجـرم املقـارن الفرنـي ملـا يُعـرف بــ جرميـة الــ هـايب سـالبينغ happy slapping وهـي جرميـة مسـتحدثة يف قانـون العقوبـات الفرنـي أُنشـأت 

مبوجـب قانـون رقـم 297-2007 بتاريـخ 5 /3/ 2007. ولكـن مـا هـو مفهوم الـ هايب سـالبينغ، هو تصوير اإلعتداء الجسـدي عى حن غـرة )املفاجئ( 

الواقـع عـى اإلنسـان بهـدف نرهـا عـى مواقـع اإلنرتنـت أو تبادلهـا عى الهاتـف املحمـول بواسـطة الرسـائل. ويُعاقب قانـون العقوبـات الفرني 

الشـخص الـذي قـام بالتصويـر بنفـس العقوبـات التـي يتـم تطبيقهـا عى الشـخص الذي قـام بإرتكاب اإلعتـداء وهـي العقوبات املنصـوص عنها يف 

املـواد )222-1( إىل املـواد )222-14-1( و مـن املـواد )222-23( إىل املـواد )222-31( مـن قانـون العقوبـات الفرنـي. أما مسـؤولية نـر مقطع فيديو 

اإلعتـداء فتصـل عقوبتهـا يف القانـون الفرنـي للحبـس )5( سـنوات وغرامـة ماليـة بــ)75( ألـف يـورو طبقـاً لنـص املـادة )222-33-3( مـن قانـون 

العقوبـات الفرنـي. يتضـح أننـا أمـام حاميـة مـن نـوع خـاص أقـل عمومية وعامليـة عى صعيـد اإلنتشـار يف العـامل العريب. 

اإلجهاض 
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إن الواقـع القانـوين االجتامعـي الـذي تـرزح تحـت وطأتـه املـرأة الفلسـطينية واألشـخاص ذوي اإلعاقـة خاصـة الفتيـات والنسـاء ذوات اإلعاقـة مـن 

عـادات وأعـراف تنتهـك حقوقهـا اإلنسـانية، ويف ظـل مـا ورد مـن إحصائيـات لجهـاز اإلحصـاء املركـزي الفلسـطيني، وما تؤكـده الدراسـات املختلفة 

التـي أجريـت مـن قبـل بعـض مؤسسـات املجتمع املـدين،  يتطلب العمل رسيعـاً عى إقرار قانـون عقوبات ينسـجم واالتفاقيات واملواثيـق الدولية، 

وأن يتضمـن هـذا القانـون نصوصـاً قامئـة عـى العدالـة واملسـاواة وعـدم التمييـز مـن منظـور النـوع االجتامعـي، واتخـاذ جميـع التدابـر الالزمـة 

لحاميـة حقـوق النسـاء والتـي وردت يف اتفاقيـة سـيداو يف املـادة )2( “تشـجب الـدول األطـراف جميع أشـكال التمييز ضـد املـرأة ، وتحقيقاً لذلك 

تتعهـد القيـام مبـا يـي : أ( إدمـاج مبـدأ املسـاواة بـن الرجل واملـرأة يف دسـاترها الوطنيـة وترشيعاتها املناسـبة األخـرى، إذا مل يكن هـذا املبدأ قد 

أدمـج بهـا حتـى اآلن، وكفالـة التحقيـق العمـي لهـذا املبـدأ مـن خـالل الترشيـع وغره مـن الوسـائل املناسـبة”. وعليه يجـب أن تتضمن مسـودة 

القانـون مـواداً واضحـة ومحـددة بشـأن الفتيـات والنسـاء ذوات اإلعاقـة مبـا فيها مـواداً تعتـر اسـتئصال الرحم من جسـدهن جرمية يعاقـب عليها 

القانـون، والتزامـاً مبـا ورد يف القانـون األسـايس املعـدل يف املـادة )16( والتـي تنـص عـى  “ال يجـوز إجـراء أي تجربـة طبيـة أو عملية عـى أحد دون 

رضـاء قانـوين مسـبق، كـا ال يجـوز إخضـاع أحـد للفحـص الطبـي أو العـالج أو لعملية جراحيـة إال مبوجـب قانون”.  

خالصة 





مسـودة قانـون العقوبات الفلسـطيني املوحد 
رقم )  ( لسـنة 2011

 والتعديـالت املقرتحـة عـى نـص القانـون من 
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العقوبـات األصلية يف املادة )70( 

السـجن مدى الحياة، عقوبة السـجن أو الحبس، إذا أطلق لفظ السـجن عد ذلك سجناً مؤقتاً .. 1

السجن املشدد، عرين سنة . 2

السـجن املؤقت، الحبس من 3 سنوات اىل 15 سنة، . 3

والحبس، من شـهر إىل ثالث سنوات، . 4

الباب السادس
 األعذار القانونية والظروف القضائية

املخففة واملشددة

الفصل األول
األعذار القانونية

املادة )139( 

األعـذار إمـا أن تكـون معفية مـن العقوبة، وإما مخففة لها، وال عذر إال يف األحوال التي يعينها القانون.. 1

يجب عى املحكمة أن تبن يف أسـباب حكمها العذر املعفي من العقوبة.. 2

املادة )140( 

مينع من الحكم بأي عقوبة ويجوز لها عند االقتضاء تطبيق أحد التدابر االحرتازية، كتعهد حسـن السـلوك الوارد يف املواد )127( و)128( املقررة 

للعقوبة األصلية.

العذر املعفي من العقاب

املادة )141(

إذا توفـر عـذر مخفـف يف جنايـة وجـب عى املحكمة النزول بالعقوبة إىل ثلث الحد األقى مبا ال يتجاوز ثالث سـنوات، وإذا كان الفعل جنحة  فال 

تتجاوز العقوبة الحبس سـتة أشـهر أو الغرامة مائتي دينار، أو العمل للمصلحة العامة، ما مل ينص عى خالف ذلك. 

املادة )79( 

عقوبة العمل للمصلحة العامة، اذا كانت العقوبة أقصاها سـنة تسـتبدل بالعمل للمصلحة العامة 

العقوبـات التكميليـة: حرمـان من الحقوق، الوالية، الحضانة، القوامة، الفصل من الوظيفة، سـحب رخصة القيادة التدابر االحرتازية مثل 

الحجز القضايئ .

أنـواع الجرائم: جنايات، جنح ومخالفات

املخالفـات/ الغرامة املالية/ العقوبات التكميلية
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إذا رأت املحكمـة يف جنايـة أن ظـروف الجرميـة أو املجـرم تسـتدعي 

الرأفـة، جـاز لهـا أن تخفـف العقوبـة املقـررة للجرميـة مبـا اليقـل عـن 

سـنتن، والحبـس ملدة سـنة كاملـة، أو الغرامـة مائتي دينـار، أو العمل 

للمصلحـة العامـة، إذا كانـت الجرميـة جنحـة.

الفتيـات  عـى  أو  أنثـى  عـى  الجرميـة  وقعـت  إذا  فيـام  باسـتثاء، 

الجنسـية.  االعتـداءات  جرائـم  خاصـة  اإلعاقـة،  ذوات  والنسـاء 

 مقرح إضافة للادة )142( املادة )142(

الفصل الثاين
الظروف القضائية املخففة

املادة )143(

 يجب عى املحكمة إذا خففت العقوبة وفقاً ألحكام املواد السـابقة، أن تبن يف أسـباب حكمها العذر أو الظرف الذي اقتىض هذا التخفيف.

الفصل الثالث
الظروف القضائية املشددة

املادة )144(

 مع عدم اإلخالل باألحوال الخاصة التي ينص عليها القانون عى تشـديد العقوبة فيعد من الظروف املشـددة ما يأيت:

ارتكاب الجرمية بباعث دينء.. 1

ارتـكاب الجرميـة ضـد طفـل، أو بانتهاز فرصة ضعـف إدراك املجني عليه، أو عجز عن املقاومة، أو يف ظروف ال متكن أحداً من الدفاع عنه .. 2

اسـتعامل طرق وحشـية الرتكاب الجرمية، أو التمثيل باملجني عليه.. 3

اسـتغالل الجاين يف ارتكاب الجرمية بصفته موظفاً، أو إسـاءته اسـتعامل سلطته، أو نفوذه املستخدمن من وظيفته.. 4

ارتـكاب الجرمية من قبل جامعات منظمة.. 5

إذا كانـت الجرمية ذات طابع غر وطني.. 6

ارتكاب الجرمية بوسـاطة تقنيات املعلومات.. 7

املادة )145(

 يرتتـب عـى توافـر أحـد الظـروف املشـددة املتقدمة، تشـديد العقوبة إىل ما ال يتجاوز السـجن خمسـة وعرين سـنة، إذا كانـت الجرمية جناية، 

والحبـس خمـس سـنوات إذا كانـت جنحة، وخمسـة أضعـاف الحد األقـى للغرامة إن كانـت هي العقوبة املقـررة أصالً.

رابعاً: إيقاف تنفيذ العقوبة 

املادة )162(

يراعي القايض، عند تقدير العقوبة، الظروف املقرتنة بالجرمية مادية كانت أو شـخصية .
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أو  بالغرامـة  جنحـة  أو  جنايـة،  يف  الحكـم  عنـد  للمحكمـة،  يجـوز 

بالحبـس مـدة ال تزيـد عـى سـنة، أن تأمـر يف الحكـم نفسـه بايقـاف 

العقوبـة، إذا رأت مـن أخـالق املحكـوم عليـه، أو ماضيـه، أو سـنه، أو 

الظـروف التـي ارتكبـت فيها الجرميـة، ما يبعث عى االعتقـاد بأنه لن 

يعـود إىل مخالفـة القانـون، ويجـب أن تبـن يف الحكـم أسـباب إيقاف 

تكميليـة،  عقوبـة  أليـة  شـامالً  االيقـاف  يكـون  أن  ويجـوز  التنفيـذ، 

ولآلثـار الجزائيـة املرتتبـة عـى الحكـم جميعهـا. 

الفتيـات  عـى  أو  امـرأة،  أو  طفـل  عـى  الفعـل  وقـع  إذا  باسـتثناء 

. اإلعاقـة  ذوات  والنسـاء 

 مقرح إضافة للادة )163( املادة )163(

الباب السابع
الجرائم االجتاعية

الفصل األول
االمتناع عن اإلغاثة

املادة )407( 

يعاقـب، بالحبـس وبالغرامـة، أو بإحـدى هاتـن العقوبتـن، كل مـن امتنـع عـن مسـاعدة شـخص يف خطـر، دون وجـود خطـر عليـه أو عـى غـره، 

وكان يف إمكانـه تقديـم املسـاعدة لـه، أو طلـب مسـاعدته مـن غـره، 

الفصل الثالث
الجرائـم التي متس األرسة والطفل

املادة )419(

كل مـن أجـرى مراسـم زواج ، أو كان طرفـاً يف إجـراء تلـك املراسـم بصورة ال تتفـق مع أحكام قانون األحوال الشـخصية، أو أي تريعـات أخرى نافذة 

مع علمـه بذلك يعاقـب بالحبس.

 يعاقـب، بالحبـس مـدة ال تقـل عـن سـنة، كل من زوج طفـال أًو أجرى 

مراسـم زواجـه، أو سـاعده يف إجرائـه مـع علمـه بذلـك، باسـتثناء حالة 

الـرورة التـي يقررهـا القـايض الرعي املختـص وموافقـة ويل أمره.

يعاقـب، بالسـجن مـدة ال تقـل عـن ثـالث سـنوات، وبغرامـة ألـف 

دينـار، كل مـن زوج طفـالً، أو أجـرى مراسـم زواجـه، أو سـاعده يف 

التـي  إجرائـه مـع علمـه بذلـك، باسـتثناء حالـة الـرورة امللحـة 

وموافقـة   أمـره،  ويل  وموافقـة  املختـص  الرعـي  القـايض  يقررهـا 

الشـخص، عـن رضـا كامـل، اليشـوبه اإلكـراه، عـى أن اليقـل عمـره 

عـن سـبعة عـر سـنة ميالديـة . 

 مقرح تعديل املادة )420( املادة )420(
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املادة )421(

يعاقـب بالحبـس كل مـن أكـره أنثـى عـى الزواج ممـن ال ترغب بالـزواج منه، وذلك باسـتعامل القـوة معهـا، أو بتهديدها، أو بخداعهـا يف ماهية 

الفعل، أو شـخصية الفاعل، أو وهي فاقدة الشـعور ، أو االدراك، وإذا كانت املجني عليها طفل، يعاقب بالسـجن مدة ال تقل عن سـبع سـنوات . 

املادة ) 422( 

يعاقـب بالحبـس كل شـخص تـزوج يف أثنـاء وجـود زوجـه عـى قيـد الحياة، سـواء كان الـزواج التـايل باطالً، أو ميكن فسـخه، أو مل ميكـن إال إذا . 1

ثبت:

يعاقب، بالعقوبة نفسـها من أجرى مراسـم الزواج املذكورة يف الفقرة السـابقة مع علمه بذلك. 2

أن الزواج السـابق قد أعلنت فسـخه محكمة ذات اختصاص، أو سـلطة دينية ذات اختصاص. 

أن الريعـة املتعلقـة بالـزواج التـي تـري عـى الـزوج يف تاريـخ الـزواج السـابق، أو تاريـخ الـزواج التـايل – تتيح له الـزواج بأكر 

مـن زوجة. 

أ.

ب

املادة )423(

يعاقـب بالحبـس مـدة ال تزيـد عـى شـهر، أو بغرامـة ماليـة ال تتجـاوز خمسـن دينـاراً، اذا مل يقـم مـن طلـق زوجـه، أو مـن ينيبـه عنـه مبراجعـة 

املحكمـة املختصـة لطلـب تسـجيل الطـالق خـالل املـدة املحـددة وفـق أحـكام قانـون األحوال الشـخصية.

املـواد )424 و428 و430 و431 و432(

املتعلقة باألطفال والحضانة وحاميتهم من االسـتغالل

املادة )433( 

متعلقة بدفع النفقة 

املادة )434(

متعلقة بعقوبة أحد الزوجن اذا ترك منزل الزوجية بدون سـبب جدي

ثالثـاً: الجرائم املخلة بأداب األرسة

 املادة )435(

يف عقوبـة جرميـة الزنـا، سـاوت مسـودة القانـون يف العقوبـة بن املـرأة والرجل، وتتوقف الدعـوى الجزائية بناء عى شـكوى من الـزوج املجني عليه، 

وتسـقط بالتقـادم مبـرور ثالثة أشـهر عى علـم املجني عليه.

غـر . 1 أم  كانـوا رشعيـن،  سـواء  والفـروع  األصـول  بـن  السـفاح 

رشعيـن، وبـن األشـقاء والشـقيقات، واألخـوة، واألخـوات ألب، 

أو ألم، أو مـن هـم يف منزلتهـم مـن األصهـار املحـارم يعاقـب 

مرتكبـوه بالسـجن املؤقـت مـدة التقـل عـن خمـس سـنوات.

أو . 2 الرعيـة،  لسـلطته  خاضـع  وآخـر  شـخص  بـن  السـفاح 

القانونيـة، أو الفعليـة، يعاقـب مرتكبـه بالسـجن املؤقت ملدة 

ال تقـل عـن سـبع سـنوات، ويعاقـب اآلخـر بعقوبـة الحبـس.

السـفاح بـن األصـول والفـروع رشعيـن كانـوا أو غـر رشعيـن . 1

أو بـن األشـقاء والشـقيقات واألخـوة واألخـوات ألب أو ألم أو 

مـن هـم مبنزلـة هـؤالء جميعـاً مـن األصهـرة أو إذا كان ألحـد 

فعليـة  أو  قانونيـة  أو  رشعيـة  سـلطة  اآلخـر  عـى  الطرفـن 

يعاقـب مرتكبـه باألشـغال الشـاقة املؤقتـة ملـدة ال تقـل عـن 

سـبع سـنوات . يف كافـة األحـوال يراعـى عنـد تكييـف واقعـة 

السـفاح وقبـل البـت فيهـا مـن قبـل املحكمة املختصـة األخذ 

بتقريـر املرشـد املختص، وتاريـخ العنف وموازيـن القوى فيام 

بـن أطرافهـا، خاصـة إذا كانـت الضحيـة قارص، أو مـن الفتيات 

والنسـاء ذوات االعاقـة .

 مقـرح تعديل املادة )440(، الفقرة )1( املادة )440(
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يالحـِق السـفاح املوصـوف يف املـادة السـابقة بنـاًء عى شـكوى أو أحد 

األقربـاء، أو أصهـار أحـد الفاعلن حتـى الدرجـة الرابعة.
شـكوى  عـى  بنـاًء  السـابقة  املـادة  يف  املوصـوف  السـفاح  يالحـق 

التـي  املؤسسـة  أو  الطبيـب،  أو  االجتامعـي،  األخصـايئ  أو  الضحيـة، 

توجهـت لهـا الضحيـة، أو أحـد األقربـاء، أو األصهـار حتـى الدرجـة 

الرابعـة.

 مقرح تعديل املادة )441( املادة )441(

 يعاقـب بالسـجن املؤقـت مـدة ال تقـل عن سـبع سـنوات، وبغرامة ال 

تقـل عـن خمسـة آالف دينـار ، وال  تتجـاوز خمسـة عـر ألـف دينار، 

كل مـن تاجـر باملـواد املخدرة.

ويعاقـب بنفـس العقـاب مـن حـاز املـواد املخـدرة بقصـد اعطائهـا 

بأيـة  املـواد  أو مجانـاً، أو سـهل لغـره تعاطـي هـذه  لغـره مبقابـل، 

وسـيلة كانـت، وتكـون العقوبـة السـجن املشـدد إذا سـلّم املـادة، أو 

املخـدرات.  أدمـن عـى  لطفـل، لشـخص  تعاطيهـا  سـهل 

أو سـهل تعاطيها ألشخاص من ذوي اإلعاقة.

 مقرح إضافة للادة )448( املادة )448(

املادة )449(

يعاقـب بالحبـس مـدة ال تزيـد عـى سـنة، وبغرامـة ال تقـل عن ألـف دينار، وال تتجـاوز ثالث آالف دينـار، أو باحدى هاتـن العقوبتـن، كل من حاز، 

أو اشـرتى مواد مخدرة بقصد االسـتعامل الشـخيص.

ويجـوز، للمحكمـة بـدال مـن الحكـم عـى املتعاطـي بالعقوبـة املنصـوص عليهـا يف الفقرة السـابقة، أن تأمـر بايداعه يف احـدى دور العـالج التابعة 

لـوزارة الشـؤون االجتامعيـة حتـى شـفائه، رشيطـة رضـاه لهـذا التدبـر العالجـي، ويف حالـة عـدم تنفيـذه لهـذا التدبـر، فيصـار اىل تنفيـذ العقوبة 

املقـي بها.

أحكام مشركة

يجـوز للمحكمـة، عنـد الحكـم يف احـدى الجرائـم املنصـوص عليها يف 

هـذا البـاب، أن تقـي باسـقاط الواليـة، أو الوصايـة، أو الحضانـة، أو 

القوامـة عـى حسـب األحـوال سـواء أكان نهائيـاً، أو مؤقتـاً، أو حرمـان 

الجـاين مـن حـق، أو أكـر مـن الحقـوق الـواردة يف املـادة )4/90 و100( 

مـن هـذا القانـون مـدة ال تزيـد عـى ثـالث سـنوات يف الجنـح، وسـت 

سـنوات يف الجنايـات، أو باحـدى هاتـن العقوبتـن

مـع تشـديد العقوبـة عـى الجرائـم املنصـوص عليهـا يف هـذا البـاب 

إذا وقعـت عـى قـارص أو عـى أشـخاص ذوي إعاقـة خاصـة الفتيـات 

والنسـاء ذوات اإلعاقـة .

 مقـرح إضافة  للادة )458( املادة )458(
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الباب الثامن
 الجرائم املخلة باألخالق واآلداب

 العامة

الفصل األول
االعتداء عى العرض

املادة )459( 

يعاقـب بالسـجن املشـدد، )أو املؤقـت(، كل مـن واقـع أنثـى مواقعـه غـر مروعة بغـر رضاها وذلك باسـتعامل القـوة معهـا، أو بتهديدها، أو . 1

بخداعهـا يف ماهيـة الفعـل، أو شـخصية الفاعـل، أو وهـي فاقدة الشـعور أو اإلدراك.

وتكون العقوبة السـجن املشـدد، إذا وقع الفعل يف الحاالت األتية:. 2

إذا كان الفاعـل أحـد أصـول املجنـي عليها، سـواء كانوا رشعيـن، أو غر رشعين، أو فروعهـا، أو واقعها أحد محارمهـا، أو أحد أقاربها  أ( 

حتـى الدرجـة الرابعـة، أو كان مـن املتولـن تربيتهـا، أو مالحظتهـا، أو ممـن لهـم سـلطة فعليـة قانونيـة، أو رشعية عليهـا، أو كان 

خادمـاً عندهـا، أو عنـد أحـد ممن تقـدم ذكرهم.

إذا كان الجـاين موظفـاً عامـاً، أو مـن يف حكمـه، أو مـن رجـال الديـن، أو األطباء، أو مدير مكتب االسـتخدام، أو عامالً فيها، واسـتغل  ب( 

مركـزه، أو مهنتـه، أو الثقـة، أو التسـهيالت التي يسـتمدها من سـلطته.

إذا اشـرتك يف ارتكاب الفعل شـخصان فأكر، تعاونوا يف التغلب عى مقاومة املجني عليها، أو تعاقبوا عى ارتكاب الفعل. ت( 

إذا أصيبـت املجنـي عليهـا مبـرض تناسـي نتيجـة ارتـكاب الفعـل، أو مبـرض نقـص املناعـة املكتسـب، ومـع علـم الفاعـل باصابتـه  ث( 

املرض. بهـذا 

مـوت املجنـي عليها، ومل يكن الفاعل قد أراد هذه النتيجة،  ج( 

إذا حملت املجني عليها، أو زالت بكارتها نتيجة الفعل، وعى املحكمة أن تحكم يف هذه الحالة بضامن مناسـب.  ح( 

أوالً : االغتصاب واملواقعة

وتكـون العقوبـة السـجن مـدى الحيـاة لـكل مـن واقـع أنثـى مل تتـم الثامنـة عـرة مـن عمرهـا، أو أنثـى) غـر زوجـه( ال تسـتطيع املقاومة   .3

بسـبب ضعـف، أو عجـز جسـدي، أو نفـي، أو عقـي.

املادة )460(

 كل مـن واقـع أنثـى بلغـت الثامنـة عـرة مـن عمرهـا برضاهـا، ومل تكـن محرمة منـه، وضبط متلبسـا بالجرميـة، يعاقـب بالحبـس، أو بالغرامة. 

ويحكـم بالعقوبـة نفسـها عـى املـرأة التـي رضيت بهـذا الفعل. 

املادة )461( 

كل من هتك عرض انسـان باالكراه، أو بالتهديد، أو بالحيلة، يعاقب بالسـجن املؤقت مدة ال تقل عن سـبع سـنوات.. 1

وتكون العقوبة السـجن املشـدد، اذا توافرت احدى الحاالت املنصوص عليها يف الفقرة الثانية من املادة )459(.. 2

ويحكـم بالعقوبـة ذاتهـا، اذا كان املجنـي عليـه معـدوم االرادة لصغـره، أو كان ال يسـتطيع املقاومـة بسـبب ضعف، أو عجز جسـدي، أو . 3

نفـي، أو عقـي، أو كان غـر مـدرك طبيعـة الفعـل، أو معتقـدا رشعيتـه، ولـو ارتكب الفعـل بغر اكـراه، أو تهديـد، أو حيلة . 

ثانيـاً: هتك العرض والتحرش الجنيس
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املادة )462(

كل مـن هتـك عـرض طفـل بغـر إكـراه، أو تهديـد، أو حيلـة، يعاقـب بالسـجن املؤقـت مـدة ال تتجـاوز عـر سـنوات. وإذا توافـرت إحـدى . 1

الحـاالت املنصـوص عليهـا يف الفقـرة الثانيـة مـن املـادة )459( تكـون العقوبـة السـجن املشـدد.

املادة )463( 

  التحـرش الجنـيس : هـو كل إمعـان يف مضايقـة اآلخريـن بتكـرار أفعـال، أو أقـوال، أو إشـارات مـن شـأنها أن تنـال مـن كرامتـه، أو تخـدش . 1
حيـاءه، وذلـك بغيـة حملـه عـى االسـتجابة لرغباتـه، أو رغبـات غـره الجنسـية، أو مبامرسـة ضغـوط عليـه مـن شـأنها إضعـاف إرادته عى 

عـى التصـدي لتلـك الرغبات.

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سـتة أشـهر، وبغرامة ال تتجاوز ثالمثائة دينار، كل من ارتكب فعل التحرش الجني.. 2

ال تقـل العقوبـة عـن الحبـس ملـدة سـنتن، إذا كان الفاعـل أحـد األصـول، أو الفـروع، أو املتولـن الرتبيـة، أو املالحظـة، أو ممن لهم سـلطة . 3

وظيفيـة أو فعليـة عـى املجنـي عليه.

وتضاعف العقوبة، إذا ارتكبت الجرمية ضد طفل، أو شـخص من ذوي القصور الذهني، أو البدين الذي يعوق تصديهم للجاين، . 4

وال يجوز رفع الدعوى إال بناء عى شـكوى من صاحب الشـأن. وال يجـوز رفـع الدعـوى إال بنـاء عى شـكوى من صاحب الشـأن. 5.   .5

أو  األقربـاء،  أحـد  أو  املختـص،  االجتامعـي  األخصـايئ  مـن  أو 

املؤسسـة التـي توجه لهـا إذا كان قارصاً، أو من الفتيات والنسـاء 

ذوات اإلعاقـة .

مقـرح تعديل املادة )463(، الفقرة )5(املادة )463(، الفقرة )5(

املادة )464(

مـن واقـع زوجتـه بغـر رضاهـا سـواء باإلكـراه، أو بالتهديـد، أو بالحيلـة، أو بالخـداع، يعاقـب بالحبـس، أو بالغرامـة أو بالعقوبتـن معـاً، بنـاًء عـى 

شـكوى الزوجـة، وتسـقط الدعـوى، والعقوبـة املحكـوم بها بإسـقاط الشـكوى.

املادة )465(

إذا واقـع رجـل رجـل آخـر بلـغ مثاين عرة من العمـر، وكان ذلك برضائـه، وضبط متلبسـاً بالجرمية، يعاقب، مرتكبـه بالحبـس ،أو بالغرامة، ويعاقب 

بالعقوبـة ذاتهـا إذا تـم الفعل بن امـرأة وامرأة أخرى. 

املادة )466( 

كل مـن خـدع بكـراً تجـاوزت الثامنـة عـرة مـن عمرهـا بوعد الـزواج، ففض بكارتهـا، أو تسـبب يف حملها عوقـب، إذا كان فعله ال يسـتوجب . 1

عقوبـة أشـد، بالحبـس مـدة ال تقـل عـن سـتة أشـهر، ويعاقب بالسـجن املؤقـت، إذا كانت مـن الفتيـات والنسـاء ذوات اإلعاقة، ويلـزم بضامن 

مناسب.

ثالثـاً: املواقعـة عى خالف الطبيعة )املواقعة بدون رضا الزوجة(

رابعاً: اإلغواء
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األدلـة التـي تقبـل وتكـون حجـة عـى املتهـم يف الخـداع بوعـد   .2

الـزواج، هـي اعرتافـه لدى النيابـة العامة، أو أمـام املحكمة، أو أن 

يصـدر عنـه وثائـق قاطعـة، أو مراسـالت تثبـت ذلـك. 

األدلـة التـي تقبـل وتكـون حجـة عـى املتهـم يف الخـداع بوعـد   .2

الـزواج، هـي اعرتافه لـدى النيابة العامة، أو أمـام املحكمة، أو أن 

يصـدر عنـه وثائـق قاطعة، أو مراسـالت تثبـت ذلـك. أو التقرير 

الطبـي، أو فحـص D.N.A إذا كانـت حامـل.

مقـرح تعديل املادة )466(، الفقرة )2(املادة )466(، الفقرة )2(

كل مـن حـرض امـرأة متزوجـة، عـى تـرك بيتهـا لتلحـق برجـل غريب عنها، أو أفسـدها عـن زوجها، الخـالل الزوجيـة، يعاقـب بالحبس مدة   .3

ال تزيـد عى سـنتن.

الفصل الثاين
الحـض عى الفجور والتعرض لألخالق 

واآلداب العامة

املادة )468( 

كل مـن قـاد، أو حـاول قـوادة أنثـى لتصبـح بغيـاً يف فلسـطن، أو يف الخـارج. يعاقـب بالسـجن مـدة ال تزيـد عـى سـبع سـنوات وبغرامة . 1

ال تتجـاوز خمسـة آالف دينـار.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها، كل من قاد، وحاول قوادة ذكر مل يبلغ مثاين عرة سـنة من عمره، ملامرسـة الفسـق والفجور.. 2

ويف األحـوال جميعهـا تكـون العقوبـة السـجن مـدة ال تزيـد عـى عـر سـنوات، إذا كانـت األنثـى مل تبلـغ الثامنة عـرة مـن عمرها، أو . 3

كان الجـاين أحـد أصـول األنثـى، أو الذكـر، أو فروعهـام، أو مـن املتولـن تربيتهـام، أو مالحظتهـام، أو ممـن لهـم سـلطة فعليـة عليهام، أو 

اسـتعمل معهـام القـوة، أو التهديـد، أو الخداع.

املادة )469(

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سـنة:

كل من حرض أنثى، أو شـجعها، أو سـهل لها مامرسة البغاء.. 1

كل من حرض ذكراً مل يبلغ مثاين عرة سـنة من عمره، أو شـجعه، أو سـهل له مامرسـة الفسق والفجور.. 2

ويف األحـوال جميعهـا تكـون العقوبـة السـجن مـدة ال تزيـد عـى عـر سـنوات، إذا اقرتنـت الجرميـة بأحـد الظـروف املشـددة املنصوص . 3

عليهـا يف الفقـرة الثالثـة مـن املادة السـابقة.

املادة )472(

 كل مـن ضبـط يف مـكان عـام يحـرض شـخصاً عـى ارتـكاب عمـل مـن أعـامل الفسـق والفجـور بقـول، أو اشـارة، يعاقـب بالحبـس مـدة ال تزيد 

عـى سـنة، وال تقـل العقوبـة عـن سـنة، إذا كان العمـل موجهـا ضـد طفل.

املادة )473(

يف حالـة الحكـم باإلدانـة يف احـدى الجرائـم املنصـوص عليهـا يف املـواد السـابقة يف هـذا البنـد بعقوبـة سـالبة للحريـة ملـدة سـنة فأكـر، يوضع 

املحكـوم عليـه تحـت مراقبـة الرطـة مـدة مسـاوية ملـدة العقوبـة املحكـوم بها.

أوالً: الحض عى الفجور
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املادة )474(  

يعاقـب بالسـجن مـدة ال تزيـد عـى خمـس سـنوات، وبغرامـة ال تتجـاوز خمسـة آالف دينـار، كل مـن اسـتغل جنسـياً طفـالً يف مـواد . 1

إباحيـة، وذلـك بإظهـار أنشـطة جنسـية بأيـة وسـيلة كانـت، سـواء يف أثنـاء املامرسـة الفعليـة، أو باملحـاكاة، أو املشـاهدة، أو أي تصويـر 

لألعضـاء الجنسـية لألطفـال ، يتـم ألغـراض ذات طبيعـة جنسـية. 

تطبـق العقوبـة نفسـها عـى كل مـن قـام بإنتـاج مـواد إباحيـة، أو توزيعها، أو نرهـا، أو اسـترادها، أو تصديرهـا، آو عرضهـا، أو بيعها، . 2

أو حيازتهـا مـن هـذا النوع.

ويعاقـب الريك بذات عقوبة الفاعل األصي.. 3

وتضاعـف العقوبـة املنصـوص عليهـا يف الفقـرة األوىل مـن هـذه املادة، اذا كان الفاعـل من أصول الطفـل، أو مكلفاً برعايته، أو له سـلطة . 4

عليه.

ويعاقـب عى الروع بذات عقوبة الجرمية التامة.. 5

ويحكم مبصادرة املواد اإلباحية، وإغالق املحل مدة مسـاوية ملدة العقوبة املقي بها.. 6

املادة )476(

إذا عـاد الجـاين إىل ارتـكاب احدى الجرائم املنصوص عليها يف املواد السـابقة يف هذا البند، يحكم عليه بضعف العقوبة املقررة.

املادة )477(

كل مـن ارتكـب فعـالً فاضحـاً مخـالً بالحيـاء يف مـكان عـام، أو مـكان مطـروق، أو بصـورة ميكـن معهـا ملـن كان يف مكان عـام أن يسـمعه، أو يراه، 

يعاقـب بالحبـس مـدة ال تزيـد عـى سـتة أشـهر، أو بغرامـة ال تتجـاوز مائتـي دينار، أو بإحـدى هاتـن العقوبتن.

ويقصـد بالفعـل الفاضـح املخـل بالحيـاء: هـو كل قـول، أو عمـل، أو حركـة، أو إشـارة مـن شـأنها خـدش شـعور اآلخريـن حـن يسـمعه، أو يقـع 

عليه. بـره 

كل مـن ارتكـب فعـالً يف غـر عالنيـة، فعـالً فاضحـاً، ال يبلـغ مـن 

الجسـامة مبلـغ هتـك العـرض، مـع طفـل، أو إمـرأة دون رضاهـا، 

يعاقـب بالحبـس مـدة ال تزيـد عـى سـنة، وبالغرامـة، أو بإحـدى 

بنـاء عـى شـكوى  إال  الدعـوى،  يجـوز رفـع  العقوبتـن. وال  هاتـن 

الشـأن. صاحـب 

كل مـن ارتكـب يف غـر عالنيـة فعـالً فاضحـاً، ال يبلغ من الجسـامة 

مبلـغ هتـك العـرض، مـع طفـل، أو إمـرأة دون رضاهـا، أو الفتيـات 

والنسـاء مـن ذوات اإلعاقة، يعاقب بالحبس مدة التقل عن سـنتن، 

وبغرامـة التقـل عـن ألـف دينـار، أو باحـدى هاتـن العقوبتـن. و 

يجـوز رفـع الدعـوى، بنـاء عـى شـكوى صاحـب الشـأن،  أو أحـد 

األقرابـاء، أو مؤسسـة مختصـة.

 مقرح تعديل املادة )478( املادة )478(

املادة )479(

كل رجـل تنكـر بـزي امـرأة، فدخـل مكانـاً خاصـاً بالنسـاء، أو محظـور دخولـه وقـت الفعل لغـر النسـاء، عوقب بالحبـس مدة تزيد عى سـتة 

أشـهر، أو بغرامـة ال تتجـاوز مائتـي دينار.

ثانيـاً : التعرض لآلداب واألخالق العامة  
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أحكام مشركة

املادة )480(

يفـرتض علـم الجـاين بسـن املجنـي عليه ما مل يثبت يف جانبه أنـه مل يكن يف مقدوره بحال العلم بها يف الجرائم الواردة كافة يف هذا الباب. 

يجـوز للمحكمـة، عنـد الحكـم يف إحـدى الجرائـم املنصـوص عليها يف 

هـذا البـاب، أن تقـي بإسـقاط الواليـة، أو الوصايـة، أو الحضانـة، أو 

القوامـة عـى حسـب األحـوال سـواء أكان نهائيـاً أو مؤقتـاً، أو حرمـان 

الجـاين مـن حـق، أو أكـر من الحقـوق الـواردة يف املـادة )4/90 و100( 

مـن هـذا القانـون مـدة ال تزيـد عـى ثـالث سـنوات يف الجنـح، وسـت 

سـنوات يف الجنايـات، أو بإحـدى هاتـن العقوبتـن. 

مـع تشـديد العقوبـة عـى الجرائـم املنصـوص عليهـا يف هـذا البـاب 

إذا وقعـت عـى قـارص أو عـى أشـخاص ذوي إعاقـة خاصـة الفتيـات 

والنسـاء ذوات اإلعاقـة .

 مقرح إضافة للادة )481( املادة )481(

الباب التاسع
 الجرائم الواقعة عى األشخاص

الفصل األول
الجرائم الواقعة عى النفس

املادة )482(

من قتل نفسـاً عمداً يعاقب بالسـجن املشدد، أو املؤقت.. 1

وتكون العقوبة مدى الحياة، إذا وقع الفعل مع الرتصد أو سـبق اإلرصار، أو مرتبطاً أو مقرتناً بجرمية أخرى.. 2

وتكون العقوبة السـجن املؤقت مدة ال تقل عن خمس سـنوات، إذا عفا أولياء الدم عن حقهم ، يف أي مرحلة من مراحل الدعوى. 3

أوال : القتل

مـن قتـل إنسـاناً عمـداً بباعـث الشـفقة بناء عـى الحاحـه يف الطلب، 

يعاقـب بالسـجن املؤقـت مـدة ال تزيد عن سـبع سـنوات. 

شـطب هذه املادة ألن القتل جرمية وال تتجزأ

 مقرح تعديل املادة )484( املادة )484(
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املادة )486( 

يعاقـب بالسـجن املؤقـت مـدة ال تقـل عـن خمـس سـنوات، مـن فوجـىء مبشـاهدة زوجتـه، أو ابنتـه، أو أمـه، أو أخته حـال تلبسـها بجرمية . 1

الزنـا، أو يف فـراش غـر مـروع، فقتلهـا يف الحـال،أو قتـل مـن يـزين بهـا، أو قتلهـام معـا،أو اعتـدى عليهـا،أو عليهـام اعتـداء أفـىض اىل مـوت، 

ويعاقـب بالحبـس،اذا اعتـدى عليهـا، أو عليهـام اعتـداء أفـىض اىل عاهة.

وتعاقـب بالسـجن املؤقـت مـدة ال تقـل عـن خمـس سـنوات، الزوجـة التي فوجئـت مبشـاهدة زوجها حال تلبسـه بجرميـة الزنـا، أو يف فراش . 2

غـر مـروع، فقتلتـه يف الحـال، أو قتلـت مـن يزين بهـا، أو قتلتهام معـا، أو اعتدت عليه أو عليهـام أعتداء أفىض اىل مـوت، وتعاقب بالحبس، 

اذا اعتـدت عليـه، أو عليهام اعتـداء أدى اىل عاهة. 

اليجوز اسـتعمل حق الدفاع الرعي ضد من يسـتفيد من هذا العذر، وال تطبق ضده الظروف املشـددة.. 3

املادة )487(

 كل إمرأة تعمدت قتل وليدها فور والدته، دفعاً للعار، تعاقب بالسـجن املؤقت مدة ال تزيد عى عر سـنوات . 

ثانياً: االعتداء املفيض اىل املوت أو العاهة املسـتدمية

املادة )489(

 كل مـن اعتـدى عمـداً عـى آخـر بالـرب، أو بالجـرح، أو بإعطائـه، بسـوء نيـة، مـواد ضـارة، أو ارتكـب بحقـه أي فعل آخـر مخالـف للقانون، ومل 

يقصـد مـن ذلـك قتلـه، ولكـن االعتـداء أفـىض إىل موتـه، يعاقـب بالسـجن مـدة ال تزيد عى عر سـنوات

وتكـون العقوبـة السـجن املؤقـت، إذا سـبق االعتـداء إرصار أو ترصـد، أو كان املجنـي عليـه مـن أصـول الجـاين، أو كان موظفـاً، أو مكلفـاً بخدمـة 

عامـة، ووقـع االعتـداء عليـه أثنـاء تأديـة وظيفتـه، أو خدمتـه، أو بسـبب ذلـك. 

املادة )490( 

كل مـن اعتـدى عمـدا عـى آخـر بالـرب، أو بالجـرح، أو باعطائـه، بسـوء نيـة، مواد ضـارة، أو ارتكـب بحقه أي فعـل آخر مخالـف للقانون، . 1

ونشـأ عـن ذلـك عاهـة مسـتدمية دون أن يقصـد الجـاين احداثهـا، يعاقـب بالسـجن مدة ال تزيد عى سـبع سـنوات.

يعاقـب بالحبـس مـدة ال تزيـد عـى سـتة أشـهر وبالغرامـة التـي ال 

تتجـاوز مائتـي دينـار، أو باحـدى هاتـن العقوبتـن، كل شـخص يرع 

بأيـة  أو سـاعده  بالحبـس كل مـن حـرض آخـر،  باالنتحـار، ويعاقـب 

وسـيلة عـى االنتحـار، إذا تـم االنتحـار بنـاًء عـى ذلـك.

بحسـب  فيـه  الـروع  أو  القتـل عمـداً،  بعقوبـة  املحـرض  ويعاقـب 

األحـوال، إذا كان املنتحـر، أو مـن رشع يف االنتحـار فاقـداً االختيـار، أو 

االدراك.

العالجيـة  املسـاعدة  تقديـم  يجـب  باالنتحـار،  يـرع  شـخص  كل 

والنفسـية واالجتامعيـة له ودراسـة حالتـه، ويعاقب بالسـجن املؤقت 

كل مـن حـرض آخـر، أو سـاعده بأيـة وسـيلة عـى االنتحـار، إذا تـم 

االنتحـار بنـاًء عـى ذلـك.

 مقرح تعديل املادة )485( املادة )485(
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وتكـون العقوبـة السـجن مـدة ال تزيـد عـى عـر سـنوات، إذا   .2

سـبق االعتـداء إرصار، أو ترصـد، أو كان املجنـي عليـه مـن أصـول 

الجـاين، أو وقـع االعتـداء مـن الـزوج عـى زوجه، أو عـى طفل، أو 

كان موظفـاً، أو مكلفـاً بخدمـة عامـة، ووقـع عليه االعتـداء أثناء 

تأديـة وظيفتـه، أو خدمته، أو بسـبب ذلـك، أو إذا حصل االعتداء 

مـن واحـد، أو أكـر ضمـن جامعـة، أو تجمهـر مؤلـف مـن ثالثـة 

أشـخاص عـى األقـل توافقـوا عـى التعـدي واإليذاء.

وتكـون العقوبـة السـجن مـدة ال تزيـد عى عر سـنوات،   .2

إذا سـبق االعتـداء إرصار، أو ترصـد، أو كان املجنـي عليـه مـن أصـول 

الجـاين، أو وقـع االعتـداء مـن الـزوج عـى زوجـه، أو عـى طفـل، أو 

شـخص مـن ذوي اإلعاقـة، أو كان موظفـاً، أو مكلفـاً بخدمـة عامـة، 

ووقـع عليـه االعتـداء أثناء تأديـة وظيفته، أو خدمته، أو بسـبب ذلك، 

أو إذا حصـل االعتـداء مـن واحـد، أو أكـر ضمـن جامعـة، أو تجمهـر 

مؤلـف مـن ثالثـة أشـخاص عـى األقـل توافقوا عـى التعـدي واإليذاء.

مقـرح تعديل املادة )490(، الفقرة )2(املادة )490(، الفقرة )2(

إذا تعمد الجاين إحداث العاهة باملجني عليه تكون العقوبة السـجن املؤقت.  .3

وتتوافـر العاهـة املسـتدمية، إذا أدت االصابـة إىل قطـع عضـو، أو انفصالـه، أو بـرت جزء منـه، أو فقد منفعتـه، أو نقصها، أو تعطيـل وظيفة إحدى 

الحـواس تعطيـالً كليـاً، أو جزئيـاً بصـورة دامئة، ويعـد يف حكم العاهة، كل تشـويه جسـيم ال يحتمل زواله.

ثالثاً: االعتداء عى الجسد 

كل مـن اعتـدى عـى سـالمة جسـد غـره عمـداً بالـرب، أو بالجـرح، 

أو باعطائـه، بسـوء نيـة، مـواد ضـارة، أو ارتكـب بحقـه أي فعـل آخـر 

القيـام  عـن  أو عجـزاً  أو مرضـاً،  أذى،  لـه  للقانـون، فسـبب  مخالـف 

بأشـغاله املعتـادة مـدة تزيد عى عريـن يوماً، يعاقـب بالحبس مدة 

ال تزيـد عـى سـنة، وبالغرامـة، أو بإحـدى هاتـن العقوبتـن.

فسـبب لـه تعطيـل عـن القيـام بأعاملـه املعتـادة مـدة ال تزيـد عـى 

أيام. سـبعة 

مقرح تعديل املادة )491(املادة )491(

املادة )492(

يعاقـب بالحبـس مـدة ال تزيـد عـى سـتة أشـهر، وبغرامـة ال تتجـاوز مائتي دينـار، أو باحدى هاتـن العقوبتن، إذا وصـل نتيجة االعتـداء إىل درجة 

الجسـامة املذكورة يف املادة السـابقة.

وتكـون العقوبـة الحبـس مدة ال تزيد عى سـنتن، وبغرامـة ال تتجاوز 

ألـف دينـار، أو بإحـدى هاتـن العقوبتـن، يف املادتـن السـابقتن، إذا 

توافـر يف الجرميـة سـبق اإلرصار، أو الرتصـد، أو كان املجنـي عليـه مـن 

أصـول الجـاين، أو وقـع االعتـداء من الـزوج عى زوجه أو عـى طفل، أو 

كان موظفـاً، أو مكلفـاً بخدمـة عامـة، ووقـع عليه االعتـداء أثناء تأدية 

وظيفتـه، أو خدمتـه، أو بسـبب ذلـك، أو إذا حصـل االعتـداء من واحد، 

أو أكـر ضمـن جامعـة، أو تجمهـر مؤلف من ثالثة أشـخاص عى األقل 

توافقـوا عى التعـدي واإليذاء.

 وتكـون العقوبـة الحبـس مدة ال تقل عى سـنتن، وبغرامة ال تتجاوز 

ألـف دينـار، أو بإحـدى هاتـن العقوبتـن، يف املادتـن السـابقتن، إذا 

توافـر يف الجرميـة سـبق اإلرصار، أو الرتصـد، أو كان املجنـي عليـه مـن 

أصـول الجـاين، أو وقـع االعتـداء مـن الـزوج عـى زوجـه أو عـى طفل، 

أو شـخص مـن ذوي اإلعاقـة، أو كان موظفـاً، أو مكلفـاً بخدمـة عامة، 

ووقـع عليـه االعتـداء أثناء تأديـة وظيفته، أو خدمته، أو بسـبب ذلك، 

أو إذا حصـل االعتـداء مـن واحـد، أو أكـر ضمـن جامعـة، أو تجمهـر 

مؤلـف مـن ثالثـة أشـخاص عـى األقـل توافقوا عـى التعـدي واإليذاء.

مقرح تعديل املادة )493(املادة )493(
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 مقرح إضافة للادة )493(

كل مـن تسـبب بإلحـاق رضر بأحـد أطفالـه املكلـف برعايتهـم نتيجـة الـرب واسـتعامل القسـوة معـه، يعاقـب بالسـجن ، وحرمـان مـن بعـض 

الحقـوق مثـل حـق مشـاهدة األطفـال، الحرمـان لبعـض الوقـت مـن رخصـة القيـادة .

املادة )494( 

ويجـوز الصلـح يف املـواد السـابقة يف حـال كانـت عليهـا الدعـوى، وبعد صـرورة الحكم بـات، ويرتتب عـى الصلح انقضـاء الدعوى الجزائيـة، وتأمر 

النيابـة بوقـف تنفيـذ العقوبـة، إذا حصـل الصلـح أثنـاء تنفيذها، وال أثـر للصلح عـى حقوق املرور مـن الجرمية.

املادة )495(

مـع عـدم اإلخـالل بأيـة عقوبـة أشـد ينـص عليهـا القانـون، يعاقـب بالحبـس، وبغرامـة ال تتجـاوز ألف دينـار، مـن اعتدى عمـداً عى إمـرأة حامل 

مـع علمـه بحملهـا بالـرب أو الجـرح أو بالعنـف أو باعطائهـا مـادة ضـارة، أو بارتـكاب فعل مخالـف للقانـون دون أن يقصد إجهاضها، وتسـبب 

عـن ذلـك إجهاض.

املادة )496(

إذا اشـرتك عـدة أشـخاص يف مشـاجرة نجـم عنهـا قتـل، أو تعطيـل عضـو أو جـرح أو إيـذاء أحـد النـاس وتعـذر معرفـة الفاعـل بالـذات، عوقـب من 

اشـرتك منهـم يف األفعـال اإلجرائيـة التـي نجـم عنهـا املـوت، أو تعطيل العضـو، أو الجـرح، أو اإليذاء بالعقوبـة املقررة قانونـاً للجرميـة املقرتفة بعد 

تخفيضهـا حتـى نصفها.

املادة )501(

كل مـن أجهـض عمـداً امـرأة حامـالً دون رضاهـا باالعتـداء عليهـا بالـرب، أو نحـوه مـن أنـواع اإليـذاء، يعاقـب بالسـجن مـدة ال تزيـد عى عر 

سـنوات. وإذا أفـىض الفعـل إىل مـوت املـرأة، عوقـب الفاعل بالسـجن املشـدد.

خامساً : اإلجهاض

املادة )502(

 كل مـن أجهـض عمـداً امـرأة حامـالً دون رضاهـا بإعطائهـا أدويـة، أو مـواد أخـرى، أو باسـتعامل أيـة وسـائل تـؤدي إىل إجهاضها، يعاقب بالسـجن 

مـدة ال تقـل عن سـبع سـنوات.

وإذا كان مرتكـب جرميـة االجهـاض طبيبـاً، أو جراحـاً، أو صيدالنيـاً، أو قابلـة، تكون العقوبة السـجن مدة ال تزيد عى عر سـنوات، وعى املحكمة 

أن تأمـر مبنعـه مـن مزاولـة مهنته، أو عملـه مدة ال تزيد عى خمس سـنوات.

إذا أفىض االجهاض إىل موت املجني عليها تكون العقوبة السـجن املشـدد. 

املادة )503(

 كل إمـرأة حامـل تعاطـت عمـداً أدويـة، أو مـواد مؤذيـة، أو رضيـت باسـتعامل وسـائل تـؤدي إىل إجهاضهـا، أو مكنـت غرهـا مـن اسـتعامل تلـك 

الوسـائل معهـا، وترتـب عـى ذلـك إجهاضهـا، تعاقـب بالحبـس. ويعاقـب مـن أجهضهـا عمـداً برضاهـا بالسـجن املؤقـت مـدة ال تقل عـن خمس 

سـنوات، إذا أفـىض اإلجهـاض إىل مـوت املـرأة .
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املادة )508(

يعاقـب بالسـجن مـدة ال تزيـد عـى سـبع سـنوات مـن هـدد آخـر كتابـة، أو شـفاهة بارتـكاب جنايـة ضـد نفسـه، أو مالـه، أو ضد نفس غـره، أو 

مالـه، أو باسـناد أمـور خادشـة بالـرف، أو إفشـائها، وكان ذلـك مصحوبـاً، بطلـب أو بتكليـف بأمـر، أو االمتنـاع عـن فعـل، أو مقصـود بـه ذلك. 

سادساً : التهديد

املادة )509(

يعاقـب بالحبـس مـن هـدد آخـر بارتـكاب جنايـة ضـد نفسـه، أو 

مالـه، أو ضـد نفـس غره، أو ماله، أو باسـناد أمور خادشـة للرف، 

أو االعتبـار، أو إفشـائها يف غـر الحـاالت املبينـة يف املادة السـابقة.

املادة )510( 

كل مـن هـدد آخـر بالقـول، أو بالفعـل، أو باالشـارة كتابـة، أو شـفاهة، 

أو بواسـاطة شـخص آخـر يف غـر الحـاالت املبينة يف املادتن السـابقتن، 

يعاقـب بالحبـس مـدة ال تزيـد عى سـنة، أو بغرامـة ال تتجـاوز مائتي 

دينار. 

املادة )511(

يجـوز الصلـح يف املادتـن السـابقتن يف أيـة حـال كانـت عليهـا الدعـوى وبعد صـرورة الحكم باتـاً، ويرتتب عـى الصلح انقضـاء الدعـوى الجزائية، 

وتأمـر النيابـة بوقـف تنفيـذ العقوبـة، إذا حصـل الصلـح يف أثنـاء تنفيذهـا وال أثـر للصلح عى حقـوق املرور مـن الجرمية.

املادة )504(

ال يعـد اإلجهـاض جرميـة، إذا اسـتوجبته رضورة إنقـاذ حيـاة املـرأة 

الحامـل مـن الخطـر، أو ثبـت تعرضهـا آلالم مرحـة ال قبـل لهـا 

بتحملهـا.

املادة )505(

تعفـى مـن العقـاب، املرأة التي تجهض نفسـها مـن اعتداء جني. 

ويـري هـذا اإلعفاء عى كل من سـاعدها. 

املادة )506(

ال يجـوز إجـراء اإلجهـاض دون الحصـول عـى إذن مـن لجنـة طبية 

الصحـة. وال يـري  مختصـة، يصـدر بتشـكيلها قـرار مـن وزيـر 

هـذا اإلجـراء عـى حـاالت الـرورة، التـي تقتـي التدخـل الطبي 

العاجـل، لتـدارك خطـر حـال ومحقـق.

املادة )507(

ويعاقـب عـى الـروع يف جرائم اإلجهـاض املنصوص عليهـا يف املواد 

السـابقة بنصـف العقوبات املقـررة فيها. 

الفصل الثاين
الجرائم الواقعة عى حرية االنسـان 

ورشفه وحرمته

أوال : الجرائم الواقعة عى الحرية الشـخصية

املادة )512(

يقصد بالخطف: هو نقل شـخص بالتحايل، أو اإلكراه، أو التهديد من املكان املوجود فيه إىل مكان آخر.
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املادة )513(

يعاقـب بالسـجن املؤقـت، مـن خطـف شـخصا، أو قبـض عليـه، أو حجـزه، أو حرمـه مـن حريتـه بأيـة وسـيلة بغـر وجـه قانـوين، سـواء كان ذلـك 

بنفسـه، أو بوسـاطة غـره، وتكـون العقوبـة السـجن املشـدد يف األحـوال اآلتيـة:

إذا حصـل الفعـل بانتحـال صفة عامة ، أو ادعـاء القيام، أو التكليف بخدمة عامة، أو االتصاف بفصفة كاذبة.. 1

إذا ارتكب الفعل بطريق الحيلة، أو صحبه اسـتعامل القوة، أو التهديد بالقتل، أو باألذى البليغ، أو أعامل تعذيب جسـدي، أو نفي .. 2

إذا وقع الفعل من شـخصن فأكر، أو من شـخص يحمل سالحا.. 3

إذا زادت مدة الخطف، أو القبض، أو الحجز، أو الحرمان من الحرية عى شـهر.. 4

إذا كان املجنـي عليـه أنثى، أو طفال، أو مجنونا، أو معتوها.. 5

املادة )515(

يعاقـب بالحبـس مـدة ال تزيـد عـى سـبع سـنوات، أو بالحبس، كل من أعد مكانـاً للحبس، أو الحجـز، أو القبض دون وجه حـق، أو أعاره، أو أجره، 

أو قدمـه لهـذا الغـرض دون أن يشـرتك يف القبـض، أو الحبس، أو الحجز مـع علمه بذلك.

إذا كان الغـرض مـن الفعـل الكسـب، أو االنتقـام، أو اغتصـاب املجنـي عليـه، أو االعتـداء عى عرضه، أو إلحـاق أذى به، أو حملـه عى ارتكاب   .7

جرمية.

إذا وقع الفعل عى موظف عام أثناء تأديته وظيفته، أو بسـبب ذلك.  .8

وإذا أفـىض الفعـل إىل مـوت املجنـي عليـه، أو إذا صاحـب الخطـف اغتصـاب املجنـي عليـه، أو االعتـداء عى عرضـه، أو الـروع فيهام، كانت   .9

العقوبـة السـجن مـدى الحيـاة، أو السـجن املشـدد.

ويعاقـب بالعقوبـة املقـررة للفاعـل األصـي، كل مـن توسـط يف ارتـكاب أية جرميـة من الجرائم املشـار إليها يف هـذه املادة، وكذلـك كل من أخفى 

شـخصاً مخطوفـاً مع علمـه بذلك.

إذا كان املجني عليه من األشـخاص ذوي اإلعاقة.  .6

مقـرح إضافة للادة )513( بند )6(

أحكام مشركة

 مـع تشـديد العقوبـة عـى الجرائـم املنصـوص عليهـا يف هـذا البـاب إذا وقعـت عـى قـارص أو عـى أشـخاص ذوي إعاقـة خاصـة الفتيـات والنسـاء 

ذوات اإلعاقـة .

 مقرح إضافة للادة )516(

املادة )514( 

إذا مل يعتـد الخاطـف، أو أحـد رشكائـه عـى عـرض املخطـوف، أو مل يحـدث بـه أذى بليغـاً، وتركـه قبـل انقضاء مثـان وأربعن سـاعة من وقت . 1

الخطـف يف مـكان أمـن يسـهل عليـه الرجـوع منـه إىل أهلـه تكـون العقوبـة الحبس مـدة ال تزيد عى سـنة. 

يعفـى الجـاين مـن العقـاب يف الجرائـم املنصـوص عليهـا يف املـادة السـابقة، إذا تقـدم مختـاراً إىل السـلطات القضائيـة، أو اإلداريـة قبـل . 2

اكتشـافها مـكان وجـود املخطـوف، وأرشـد عـن هـذا املـكان، وعـرف إىل الجنـاة اآلخريـن، وترتـب عـى ذلـك إنقـاذ املخطـوف.
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