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 :امللخص
وال يعترب العنف ضد املرأة انتهاكاً حلقوق اإلنسان، مغروسة جذوره يف انعدام املساواة يف عالقات القوى بني الرجل واملرأة عرب التاريخ.   

سني يف الدساتري الوطنية أو التشريعات األخرى املقابلة هلا، وإزالة األحكام التمييزية شك أن إدخال األحكام املتعلقة ابملساواة بني اجلن
من مجيع جماالت القانون، يعززان منع العنف ضد املرأة. فالقوانني تضع معايري للصحيح واخلطأ وتردع املذنبني، وهذا ما فعله املشرع 

فيعترب نوع من أنواع اجلرائم اليت تعزز العنف ضد املرأة، وهي جرائم الشرف.  السوري بتعديله لقانون العقوابت، وذلك إبلغائه ألخطر
نتيجة للثقافة السائدة قتل املرأة بدافع احملافظة على شرف العائلة أو بدافع أخالقي من أخطر أنواع العنف الذي ميارس ضدها، وذلك 

ماعيًا وثقافياً، وأنه تصرف راجع إىل منظومة السلوكيات املقبولة أو املرتاكمة واجلمعية، مبعىن حماولة تصويره على أنه شيء مقبول اجت
فبهذه التعديالت وفَّق املشرع السوري بني تعزيز قيم املواطنة والتسامح واملساواة بني املرأة والرجل حتت سقف القانون، املتعارف عليها. 
 لى حد سواء.املتطرفة  فالشرف مفهوم مرتبط ابلرجل واملرأة ع األفكارفأكد نبذ 

 حقوق اإلنسان. -قانون العقوابت السوري -جرائم الشرف –العنف ضد املرأة  كلمات مفتاحية:
Key words: Violence against women - Honor crimes - Syrian penal code - Human 
rights 
 
abstract: 
Violence against women is a violation of human rights, rooted in unequal power 
relations between men and women throughout history. There is no doubt that the 
introduction of provisions related to gender equality in national constitutions or 
other corresponding legislation and the removal of discriminatory provisions in all 
areas of law, strengthens the prevention of violence against wome. Laws set standards 
for right and wrong and deter offenders, and this is what the Syrian legislator did by 
amending the penal code by abolishing it for the most dangerous type of crime that 
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promotes violence against women, which is honor crimes. The killing of a woman 
out of the motive of preserving the family’s honor or an ethical motive is considered 
one of the most dangerous types of violence that is practiced against her, and that is a 
result of the accumulated and collective prevailing culture, meaning the attempt to 
portray it as something socially and culturally acceptable, and that it is an act based on 
the system of accepted or recognized behaviors. With these amendments, the Syrian 
legislator reconciled between promoting the values of citizenship, tolerance and 
equality between women and men under the roof of the law, and thus emphasized 
the rejection of extremist ideas, as honor is a concept linked to men and women. 

 
 مقدمة:
يعّرف العنف ضد املرأة أبّنه أي سلوك عنيف ميارس ضّدها، ويقوم على التعّصب للجنس، ويؤّدي إىل إحلاق األذى هبا على    

من اجلوانب اجلسدّية، والنفسّية، ويُعّد هتديد املرأة أبّي شكل من األشكال، وحرماهنا، واحلّد من حريتها يف حياهتا اخلاّصة أو العامة 
 ممارسات العنف.

ويشّكل العنف ضّد املرأة انتهاكًا واضحًا وصرحيًا حلقوق اإلنسان، فهو مينعها من التمّتع حبقوقها الكاملة. وجيدر ابلذكر أّن عواقب    
 ة،العنف ال تؤثر يف املرأة فقط، بل تؤثّر أيضًا يف األسرة واجملتمع أبكمله، وذلك ملا يرتّتب عليه من آاثر سلبية اجتماعّية، واقتصاديّ 

 وصحية وغريها، والعنف ضّد املرأة ال يرتبط بثقافة، أو عرف، أو طبقة اجتماعّية بَعيِنها، بل هو ظاهرة عامة.
وتعترب جرائم الشرف من أخطر اجلرائم، ليس على املرأة فحسب بل على األسرة واجملتمع، بوصفها جرمية خارجة عن سياق العصر،    

ن قيم وحقوق صنعها النساء والرجال معاً، يف سبيل القضاء على الظلم والتمييز والعنف يف تنسف كّل ما توّصلت إليه اإلنسانية م
ملرأة اجملتمع. فجرائم الشرف تعرّب عن التمييز الفاضح بني الرجل واملرأة، يف احلياة كما يف القانون، ذلك أنه يف كّل جرائم الشرف، تبدو ا

ما أبصوهلا األخ أو األب، ويف الدارج يقول الناس: )وحياة عرضك(  ويعنون زوجتك ليس هلا شرف، ألن شرفها يرتبط إما بزوجها وإ
أو بناتك، مبعىن: " إن املرأة هي شرف الرجل، أّما هي فال شرف هلا بشكل مستقل، فهي جزء من الرجل وملكية خاصة به"، وهذه 

 هو ملك عائلتها.  احلقيقة مرتبطة حبقيقة أخرى هي أن املرأة ليس هلا سلطة على جسدها، بل 
يف سياق التطور اإلنساين, واالرتقاء احلضاري, يبدو التنوير ابلغ األمهية  إذ تقي املعرفة من كيثري من جرائم اجلهل, فتؤدي وظيفة و

 الرادع, لكّن ذلك اليتحقق ابلتحذير والتنبيه, وال جيدي بعد استحقاق العقاب, ولذلك يقوم هذا البحث على جمموعة من الفروض
وأمهها: أن املساواة يف احلقوق والواجبات شرط من شروط املواطنة الصحيحة, وأّن الشرف ليس حكرًا على الذكر دون األنثى, وأّن 

ار من مَثَّ األعراف قابلة للتعديل ابلنصوص القانونية, وابملمارسات العملية, وبتكامل األدوار الرتبوية والتعليمية والتثقيفية يف اجملتمع, لُيص
 إىل تبين  اجملتمع كّله الثقافة احلقوقية املنصفة.     

، 1949لعام  012كرس القانون النظرة الدونية للمرأة  فقد بقي قانون العقوابت السوري الذي صدر ابملرسوم التشريعي رقم وقد  
 1112حُماًل من هذه العقوبة، ويف عام  يعفي القاتل من العقوبة يف حال إقدامه على القتل، متذرعًا ب  "الدافع الشريف"، مبنحه عذرًا

لعام  0واستمر كذلك إىل أن صدر املرسوم رقم  .طرأ أول تغيري عليه، فبات القاتل هبذا الدافع حُيكم مدة سنتني يف احلد األقصى
 من قانون العقوابت السوري اليت كانت تنص على أنه:  512، الذي ألغى نص املادة 1100
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ل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته يف جرم الزان املشهود أو يف صالت جنسية فحشاء مع "يستفيد من العذر احملُ 
شخص آخر، فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدمها بغري عمد، ويستفيد مرتكب القتل أو األذى من العذر 

 يف حالة مريبة مع آخر".املخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته 
اليت ألغت استفادة القاتل من العذر احمُلل من العقوبة، يف حال  2011لعام  0من املرسوم رقم  05املادُة  512واستُبدلت ابملادِة  

قدمي، ارتكابه جرمية القتل ابلدافع الشريف، بينما مل أتِت على ذكر " احلالة املريبة " اليت كانت مسوغاً ملنح العذر املخفف يف القانون ال
فع الشريف، حبجة "احلالة املريبة" يف حال عدم القدرة على إثبات و كان اإلبقاء عليها يعرض كثرياً من النساء خلطر القتل بذريعة الدا

 .الزان
من قانون العقوابت اليت متنح العذر املخفف يف جرائم الشرف،  512أقر جملس الشعب السوري إلغاء املادة  1111وأخرياً يف عام    

هل تعترب  ر إشكالية البحث على التساؤالت التالية:وتتمحو  لتصبح جرائم الشرف بذلك كغريها من اجلرائم دون مراعاة أو ختفيف. 
هذه التعديالت خطوة أوىل إلنصاف املرأة وتصويب نظرة اجملتمع إليها؟ هل تتوافق هذه التعديالت مع تعزيز قيم املواطنة والتسامح 

مفهوم الشرف مرتبط ابلرجل واملرأة على واملساواة بني املرأة والرجل حتت سقف القانون؟ هل تؤدي إىل نبذ األفكار املتطرفة وأتكيد أن 
املنهج التحليلي، وذلك من خالل حتليل النصوص القانونية واالجتهادات ابستخدام حد سواء؟ هذه األفكار سنحاول نقاشها 

 القضائية للوصول إىل تعريف واضح جلرائم الشرف، وذلك من خالل خطة البحث اآلتية: 
 خطة البحث:

ل الذي طرأ على قانون العقوابت السوري سوف نناقش يف هذه املقالة املراحل اليت مرت هبا جرائم الشرف يف نظرًا ألمهية التعدي   
التشريعات السورية، وأمهية التعديالت اليت طرأت عليها حىت وصلنا يف النهاية إىل إلغائها. ولكن يف البداية البد من أن نعّرف العنف 

ه، مث ننتقل إىل مناقشة املثال اخلطري للعنف  وهو جرائم الشرف يف سورية، وذلك من خالل خطة ضد املرأة بشكل عام  أسبابه ونتائج
 البحث اآلتية:

 املبحث األول: العنف ضد املرأة أسباب ونتائج
 املطلب األول: أسباب العنف ضد املرأة
 املطلب الثاين: نتائج العنف ضد املرأة

 أة )جرائم الشرف(املبحث الثاين: أخطر أنواع العنف ضد املر 
 املطلب األول: مفهوم جرائم الشرف

 املطلب الثاين: عقوبة جرائم الشرف وفقاً لتعديالت قانون العقوابت السوري.
 :  العنف ضد املرأة أسباب ونتائجأوال

م يف اجملتمع بشكل حيدث سلوك العنف بسبب قوى غري متكافئة بني الطرفني املعنِّف واملعنَّف، سواء أكان هذا السوك يف األسرة أ
عام. فيسبب أشكااًل خمتلفة من األضرار النفسية واجلسدية  فهناك مظاهر العنف املادي كالضرب والقتل واالغتصاب واحلرمان من 

وسائل احلقوق املالية، وهناك مظاهر العنف املعنوي  كاإلخالل ابلتوازن والتكافؤ، واإلقصاء، واحلط من الكرامة. وأيضاً اللجوء إىل كل ال
لتحقيق مظاهر العنف السابق ذكرها  كاستخدام الشتم أو التحقري أو اإلهانة أو التهديد أو التسلط أو اإليذاء اجلسدي واملعنوي أو 

 احلرمان.
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مع تعد العادات والتقاليد اليت حتط من قيمة املرأة، ومتيز دور الرجل، وتعظم وجوده، من أهم أسباب العنف ضدها  فثقافة أفراد اجملت
حبقوق املرأة وطريقة معاملتها والنظرة الدونية هلا تعترب السبب الداعم للرجل ملمارسة العنف ضدها، هذا فضاًل عن األسباب السياسية 

 واالقتصادية والنفسية، وسنناقشها تباعًا:
العصر احلجري القدمي جند أن ال ميكن دراسة اتريخ أمة معينة إال ابلعودة إىل ماضيها. وابلعودة إىل  املوروث االجتماعي:  -0

اجلماعات البدائية األوىل أتلفت يف أقدم العصور من أسر ال تربطها صلة قرابة، وإمنا مجعتها املصادفة، ليتعاون أفرادها على قنص 
ذه احليواانت وصد خطر الكواسر والضواري منها. وقد اضطرهتم هذه املهنة اخلطرة إىل االعتناء برتبية الذكور وإعدادهم هل

((. وهكذا جند أن فكرة 11,ص0221املخاطر الشاقة، ومن مث إىل قتل البنات للتخلص من أفواه ال نفع منها ))الرتمانيين,
العنف ضد املرأة قائمة منذ بداية وجود اإلنسان على سطح األرض، ولكنها تطورت مع تطور اإلنسان، وهتذبت، وأصبح هناك 

تها يف اجملتمع. ولكن العنف بكل أشكاله اليزال موجوداً، أو مورواثً حىت وقتنا هذا  فالعنف نوع من االعرتاف حبقوق املرأة وأمهي
ضد املرأة ال يقتصر على ثقافة معينة أو إقليم معني أو بلد معني، أو على جمموعة معينة من النساء يف اجملتمع، بل هو عنف 

 له:عاملي، هذا ما أكده تقرير األمني العام لألمم املتحدة بقو 
" ال توجد منطقة يف العامل وال بلد وال ثقافة ُضِمَن فيها للمرأة التحرر من العنف. ويشري انتشار العنف ضد املرأة عرب حدود األمم      

والثقافات والعناصر والطبقات واألداين إىل جذوره الراسخة يف النزعة األبوية أو املوروث االجتماعي بشكل عام )السيطرة املنهجية 
رجال على النساء( وتشري األشكال واملظاهر العديدة للعنف وتفاوت خربات النساء للعنف إىل التقاطع بني التبعية القائمة على لل

, دراسة متعمقة بشأن مجيع أشكال  اجلنس وأشكال التبعية األخرى اليت ختربها املرأة يف سياقات حمددة.")اجلمعية العامة لألمم املتحدة
  ( العنف ضد املرأة

(( 01ص ،0221 ،كان ترتيب أدوار اجلنسني )أدوار املرأة والرجل املرتبة على أساس اجتماعي( ترتيبًا سلطواًي ))الرتمانيينو        
ية واليزال كذلك حبيث ميارس الرجل القوة والسلطة على املرأة. وتقوم سيطرة الرجل وتبعية املرأة على أسس عقائدية ومادية. فالنزعة األبو 
 ي. متمرتسة ابلقواعد االجتماعية والثقافية، ورسَّخت وجودها يف اهلياكل القانونية والسياسية، وغرست جذورها يف االقتصاد احمللي والعامل
ة والنزعة األبوية تقيد خيارات املرأة، لكنها ال جتعل املرأة معدومة القوى  كما يتجلى يف احلركات النسائية، وجناح النساء يف املطالب

 .حبقوقهن
ميكن أن تكون أوجه التفاوت االقتصادي عاماًل سببيًا للعنف ضد املرأة على مستوى األعمال الفردية أو  العامل االقتصادي: -1

على مستوى االجتاهات االقتصادية العريضة القاعدة اليت ختلق أو تزيد شدة األحوال التمكينية هلذا النوع من العنف. وميكن أن 
االقتصادي هذه على الصعيد احمللي والوطين والعاملي. وإن أوجه التفاوت االقتصادي بني النساء والتمييز يف  توجد أوجه التفاوت

بع  اجملاالت  مثل العمالة والدخل واحلصول على املوارد االقتصادية وقلة االستقالل االقتصادي، تقلل من قدرة املرأة على 
 عنف.اختاذ القرارات، وتزيد إمكانية تعرُّضها لل

ي وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته املرأة بوجه عام يف مكانتها االقتصادية، ما زالت نساء كثريات يواجهن متييزاً يف القطاعني النظام
وغري النظامي من االقتصاد، ويواجهن كذلك استغالاًل اقتصاداًي داخل األسرة. وميكن أن يؤدي عدم متكني املرأة اقتصاداًي الذي 

أيضاً على عدم حصوهلا على موارد اقتصادية كاألرض واملمتلكات الشخصية واألجور واالئتمان والتحكم هبا، إىل زايدة خطورة ينعكس 
تعّرضها للعنف. وإن كان االستقالل السياسي ال حيمي املرأة من العنف، فإن حصوهلا على املوارد االقتصادية ميكن أن يزيدها قدرة 

ا معىن، ومن ذلك اهلرب من أوضاع العنف والوصول إىل آليات للحماية واإلنصاف. فدائمًا اجلانب املادي على االختيار اختيارًا ذ
 ينعكس قوة على اإلنسان سوء أكان رجالً أم امرأة.
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ليت يوجد العديد من األسباب النفسية ملمارسة العنف ضد املرأة، وتعود يف أساسها إىل التنشئة االجتماعية ا العوامل النفسية:  -0
يتعّرض هلا الطفل يف األسرة واملدرسة، أو الرجل يف مكان عمله  كالشعور ابلقهر، واإلحساس ابلدونية والعجز الذي قد يتعّرض 
له الزوج يف مكان عمله أو غريه، وعدم قدرته على الرّد على مصدر إحباطه، فتلك العوامل تؤّدي إىل أن ُيظهر الزوج ردود 

 أفعال عنيفة على زوجته.
ويغدو العنف ضد املرأة أيضا آلية للمحافظة على سلطة الرجل، وعلى حدود دور كلٍّ من الذكر واألنثى  فالقواعد اليت حتكم هذه 
األدوار رمبا تعرب عن قوانني أخالقية أو توقعات اجتماعية راسخة يف أذهان الناس على نطاق واسع. فقد جاء يف تقرير أجرته منظمة 

ف بني الشريكني أن " الرجل يستخدم العنف ضد املرأة وسيلة لتأديبها على جتاوزها أدوار األنثى التقليدية أو عندما الصحة العاملية للعن
يالحظ أهنا تتحدى ذكورته. فريتبط العنف بني الشريكني ابألدوار اجلامدة لكال اجلنسني اليت تربط الذكور ابلسيطرة والقسوة وسلطة 

 ((.02الذكر")) التقرير السابق، ص الذكر يف البيت وبتهديد سلطة
ومُيكن أن يكون العامل النفسي للمرأة أحد العوامل الرئيسية اليت تؤّدي إىل ممارسة العنف ضّدها، ويكون ذلك عند خوفها الشديد من  

ستسالم ألشكال الرجل نفسه، أو من اجملتمع الذي تعيش ضمنه، فتضطر إىل السكوت عن العنف املُماَرس ضّدها واخلضوع له، واال
العنف البسيطة كالسخرية، من أجل جتّنب العنف اجلسدي األشّد، فتضطر املرأة إىل السكوت عن العنف يف حال عدم وجود أّي 
شخص تلجأ إليه حلمايتها عند تعّرضها ألّي شكٍل من أشكال العنف، إضافة إىل خوف معظم النساء من اللجوء إىل احملاكم وتقدمي 

تهّن بعدم وجود قوانني رادعة للعنف، إضافًة إىل الضغط العائلي الذي قد تتعّرض له املرأة يف حال تقدمي شكوى شكاوى بسبب قناع
 ضد الرجل، وأحيااًن قد جُيربها الزوج على التنازل عن كامل حقوقها القانونية أو الشرعية، فتلك األمور جمتمعًة ال ُتشّجع املرأة على

 ((.51، 12, ص1102نف عنها ))شيالن, اللجوء إىل احملاكم لرّد الع
على الصعيد الدويل يولد استخدام القوة حلل النزاعات السياسية واالقتصادية عنفًا ضد املرأة  فاستخدام  العوامل السياسية:  -1

 .االغتصاب أداة للحرب، والفظائع اليت تستهدف النساء يف الصراع املسلح هي أكثر أشكال التعبري عن العنف ضد املرأة
أما على الصعيد الداخلي فتقوم الدولة بدور أساسي يف بناء أدوار اجلنسني، وعالقات القوى واحملافظة عليها. وإن امتناع الدولة عن 
ائية العمل يرتك القوانني والسياسات التمييزية قائمة، وهذه تقوِّض حقوق املرأة، وحتول دون متكينها، وحتوِّل املسؤولية عن التدابري الوق

لعالجية إىل املنظمات غري احلكومية واجملموعات األخرى يف اجملتمع املدين، وتعمل أيضًا على املوافقة على تبعية املرأة اليت تغذي وا
العنف والتغاضي عن العنف نفسه. ولتقاعس الدولة عن العمل فيما يتعلق أبداء نظام العدالة اجلنائية أثٌر ُمضاعٌف  ألن إفالت مرتكيب 

 نف ضد املرأة من العقاب يشجع على زايدة انتهاك احلقوق وتعزيز تبعية املرأة. أعمال الع
وهذا التقاعس من قبل الدولة عن معاجلة أسباب العنف ضد املرأة يشكل عدم امتثال للواجبات جتاه حقوق اإلنسان  حبيث 

ويغ فشل الدولة واجملتمع يف التدخل حينما استخدمت املبادئ القانونية اليت حتمي خصوصية البيت واألسرة على نطاق واسع لتس
يرتكب العنف ضد النساء يف األسرة ويف اختاذ إجراء عالجي. وإن احرتام خصوصية البيت قانواًن وممارسًة  ال يسهم فقط يف إفالت 

أن تطوير القانون الدويل مرتكيب العنف ضد املرأة من أفراد األسرة، وإمنا يف حصانتهم من العنف ضد عمال املنازل أيضاً. وكان من ش
خالل السنوات اخلمس عشرة املاضية أن وّسع نطاق واجبات الدولة يف محاية حقوق اإلنسان يف إطار األسرة، واعتمدت الدول قوانني 
عية وسياسات تتفق مع هذه الواجبات، غري أن إنفاذ هذه القوانني والسياسات مازال حتّداًي واسع االنتشار  ألن القواعد االجتما

 والقانونية غالباً ما حتمي اخلصوصية وتسلط الذكر يف العائلة على حساب سالمة النساء والبنات.
  



2222, فبراير 2للدراسات الحضارية والتنموية واإلستراتيجية, العدد مجلة توازن   

 

 

164 
 

 
 نتائج العنف ضد املرأة اثنيا:

نف تنتج آاثر عّدة من العنف ضد املرأة، كاآلاثر اجلسدية، واآلاثر النفسية، واآلاثر االقتصادية، وآاثر عديدة على األسرة أبكملها، فللع
 املرأة عواقب بعيدة املدى على املرأة وعلى أطفاهلا وعلى اجملتمع احمللي وعلى اجملتمع الكبري أبسره سنحاول توضيحها كما أييت:ضد 
تتعّدد اإلصاابت النامجة عن االعتداءات اجلسدية واجلنسية، وتراوح شّدهتا بني الكدمات اخلفيفة والكسور  اساثر اجلسدية: -2

حتتاج إىل عالج طيب متخصص، وتُعاين النساء احلوامل املعّرضات لالضطهاد فقر الدم، ونقص املناعة،  واإلعاقات املزمنة اليت
واهلزال الذي يؤّدي بدوره إىل سوء تغذية اجلنني، فُيعّرض حياته للخطر، وجيعله عرضًة لإلصابة مبختلف األمراض نتيجة قّلة 

شكالت الصحية، وتنخف  قدرهتا على كسب رزقها، واملشاركة يف احلياة وزنه  فاملرأة اليت تتعرض للعنف تعاين سلسلة من امل
 )العامة، ويصبح أطفاهلا أكثر عرضة ملخاطر املشكالت الصحية، واألداء املتدين يف املدرسة، واالضطراابت السلوكية

Outlook, 2002,p3). 
فاض اإلنتاج االقتصادي واخنفاض تكوين رأس املال البشري، وال تقف تكاليف العنف ضد املرأة )إضافة إىل التكاليف البشرية( عند اخن

وإمنا تشمل أيضًا التكاليف املرتبطة بعدم االستقرار السياسي واالجتماعي بنقل العنف من جيل إىل جيل، وكذلك األموال الالزمة 
 لضحااي العنف ) الناجيات من العنف(.

املشاركة مشاركة اتمًة يف اجملتمع اقتصاداًي واجتماعياً. والنساء الالئي  العنف ضد املرأة مينع املرأة من اساثر االقتصادية: -0
ُيستهدفن ابلعنف أقل احتمااًل للتوظف، وميلن إىل التوظف يف وظائف متدنية، ويستبعد أن يرتقني يف السلم الوظيفي  فالعنف 

 اجلسدي يقوِّض األمن النفسي يف اجملاالت العامة.
دية للعنف مكلفًة جداً، فهي تشتمل على عالج األضرار املادية واإلصاابت اجلسدية اخلطرية للنساء املعنَّفات، وُتعّد اآلاثر االقتصا   

إضافة إىل املبالغ الكبرية اليت يتّم صرفها على العالج النفسي الذي خيضعن له يف سبيل جتاوز الضرر الواقع عليهن، ومن ذلك كيفية 
االكتئاب واإلحباط الناجم عن سوء املعاملة، ليكّن أكثر سعادًة وثقًة يف مواجهة اجملتمع واالندماج إدارة القلق واالضطراب، ومعاجلة 

ة فيه، كما تشتمل اآلاثر االقتصادية أيضًا على التكاليف اليت تتكّبدها احملاكم والشرطة واخلدمات القانونية املسؤولة عن مقاضاة اجلنا
ا لتقومي سلوكياهتم، تضاف إىل ذلك كل تكاليف اخلدمة االجتماعية وبراجمها اخلاصة يف محاية واملنتهكني، والربامج اليت خيضعون هل

 ,Virginie Le Masson, Colette Benoudji, Sandra Sotelo Reyes and others (2017)األسرة ))
Page 36-40)) 

تكثر اآلاثر السلبية للعنف ضد املرأة، ويكون هلا أبعاد ال ُيستهان هبا على املستوى النفسي، إذ إّن املمارسات  اساثر النفسية:  -3
العنيفة اليت تتعّرض هلا املرأة ُتسهم يف التقليل من شعورها بقيمتها الذاتية, فُتضعف من ثقتها بنفسها، األمر الذي يؤثّر سلباً يف 

ل تشتيت قدرهتا على التفكري السليم، فينعكس ذلك سلبًا على قدرهتا على التصّرف بشكل صحتها العقلية, وذلك من خال
 .مستقل وآمن يف اجملتمع

ويضع العنف املرأة يف موضع أكثر خطورة من سوء الصحة البدنية والتناسلية  إذ تظهر على النساء املعتدى عليهن أعراض عدم       
فيزداد احتمال ميل املرأة إىل تعاطي املشروابت الكحولية واملخدرات, وحماولة االنتحار, والتوتر الالحق للصدمة,  الصحة العقلية,

واضطراابت اجلهاز العصيب املركزي. فالبنات الالئي يتعرضن لالغتصاب ولتحرش جنسي معّرضات خلطورة متزايدة لالنتحار   
 World Health Organization )ل عاماًل حسيًا كبريًا من عوامل االنتحارفاالضطراابت العصبية الالحقة لإلصابة تشك

(1997)  p1)     . 
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فتكون العواقب النفسية عند املرأة أكثر خطورة من اآلاثر البدنية  فاالكتئاب واحد من أكثر عواقب العنف البدين ضد املرأة     
كبرية من االضطراابت النفسية والقلق, ومن ذلك االضطراب اإلجهادي شيوعاً. والنساء الالئي يتعرضن للعنف توجد لديهن خشية  

 الالحق لإلصابة. 
واألطفال  غالبًا ما يكونون موجودين خالل ممارسات العنف العائلي ويشاهدونه, ولذا من املمكن أن يعانوا أيضًا سلسلة من    

دة منها صحة الطفل وأداؤه التعليمي. وميكن أن يبدي األطفال املشكالت السلوكية العاطفية. فالعنف يؤثر يف األطفال بطرائق عدي
 الذين يشاهدون العنف سلوكاً أكثر خوفاً وأقل اجتماعيًة, فيميل هؤالء األطفال إىل إبداء سلوك أكثر هجومية على أقراهنم.

 
 .أخطر أنواع العنف ضد املرأة )جرائم الشرف( اثلثا:

 يعترب قتل املرأة بدافع احملافظة على شرف العائلة أو بدافع أخالقي بشكل عام من أخطر أنواع العنف الذي ميارس ضدها, وذلك 
 نتيجة للثقافة السائدة املرتاكمة واجلمعية، مبعىن حماولة تصويره على أنه شيء مقبول اجتماعيًا وثقافياً، وأنه تصرف راجع إىل منظومة

لذلك سنحاول هبذا البحث التعريف )يف املطلب األول( هبذه اجلرمية البشعة  بولة أو الصحيحة أو املتعارف عليها.السلوكيات املق
واخلطرة نظرًا لشيوعها يف العامل ككل  ففي العامل العريب واإلسالمي تدعى جرمية شرف أما يف العامل الغريب فهي نوع من العنف. 

جلرمية للحديث يف ) املطلب الثاين( عن التعديالت املهمة اليت طرأت على القانون السوري وسنخصص دراستنا بعد التعريف هبذه ا
 خبصوص هذه اجلرمية.   

ميكن تعريف اجلرمية أبهّنا: اإلتيان بفعل يتناىف مع املعايري اجلمعّية والقانونّية والدستورية، وتتمثل ابلتعدّي على حقوق اآلخرين  و
 القانون نظراً لتحرمي هذا الفعل قانوانً وشرعًا. وانتهاكها, ويعاقب عليها 

حالة قيام أحد الذكور ابالعتداء املختلف ويندرج العنف الذي ميارس ضد املرأة بدافع أخالقي, حتت بند "جرائم الشرف", وهي  
و واقعّية ابلفعل، إذ يعتقد الفاعل أو واملتنوع على األنثى من العائلة أو العشرية أو القبيلة نفسها، وتكون يف الغالب نتيجة شبهة ظنية أ

 .اجلاين أبن الضحية قامت بعمل يُعد خماًل أخالقياً أو عرفياً, وال ميكن إزالة آاثره االجتماعية إال عن طريق العنف اجلسدي
  :و تقوم هذه اجلرمية على ثالثة أركان أساسية، وهي   

ات اليت تكون حبّق شيء ما حمّمي قانوانً، ويعترب هذا اجلانب موضوعياً, ويعتمد وهو كل االعتداءات املاديّة واالنتهاك الركن املادي:
  :على ثالثة عناصر أساسّية, هي

هو عبارة عن نشاط أو سلوك إجرامّي يقوم به اجملرم سواء كان الفعل، أو االمتناع عن الفعل سابقًا، أم معاصراً، أم الحقاً مىت   الفعل: -أ
 وقانوانً.  كان هذا الفعل جمرماً شرعاً 

  .هي كلّ ما يرتتب من مضاّر على األفعال اإلجرامّية النتيجة: -ب
  هي تلك الرابطة اليت دفعت إىل اإلتيان هبذا الفعل، وما يرتتب عليه من نتيجة. العالقة السببية: -ت

:هو اجلانب الذايت اخلاّص ابجلرمية ُمباشرة، وهو مبنزلة التعبري العميق للصلة ما بني النشاط الذهين الذي مُيارسه الفاعل  الركن املعنوي
عبري والنشاط املادي الذي أتى به، ويتوّفر الركن املعنوي فور صدور الفعل اإلجرامّي عن إرادة الفرد,  ويؤدي هذا الرُكن دورًا مهمًا ابلت

 العالقة القائمة بني إرادة الفاعل من جهة, وما ارتكبه الفاعل من فعل من جهة أخرى، وما ترتّب على ذلك من نتيجة. عن طبيعة 
ي والركن املعنوي جلرمية الشرف يتمثل يف احلالة النفسية الكامنة وراء مادايت اجلرمية، وبذلك يتبني أن جرمية الشرف جرمية قصدية، يقتض

جلرمي، وينبغي ملساءلة الفاعل جنائياً أن يتوافر القصد العام والقصد اخلاص، وهذا يعين معرفة الباعث على لقيامها توافر القصد ا
  , أركان جرائم الشرف وشروطها (1101)) أبو البصل, اجلرمية، وقصد إحداث مادايت اجلرمية 
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أبعاد اجلرمية وما يرتتب على اإلتيان هبا من عقاب، ويكون ذلك يعرف هذا الرُكن أبنّه املادة القانونية اليت أتيت بتحديد  الركن القانوين:
عقاب مدرجًا يف قانون العقوابت، ويعترب وجوده إلزاميًا إىل جانب كّل جرمية، ففي حال وقوع اجلرمية يتّم التوّصل مباشرة إىل اجلُرم أو ال

 نّص".  املرتتب عليها، وذلك وفقاً للقاعدة القانونية "ال جرمية وال عقوبة دون
وقد نظم قانون العقوابت السوري جرائم الشرف  حتت عنوان )اجلناايت واجلنح على حياة اإلنسان وسالمته( وحتديداً البند الرابع حتت 

, 1111املتعلقة ابلدافع الشريف) جملة احملاموانلسورية, 021إضافة إىل املادة  512عنوان ))العذر يف القتل واإليذاء (( وهي املادة 
على  6/0212/ 11/ اتريخ 012من قانون العقوابت السوري الصادر ابملرسوم التشريعي رقم / 512((  إذ نصت املادة 116ص
 :أنه

يستفيد من العذر احملل من فاجأ زوجته أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته يف جرم الزان املشهود أو يف صالت جنسية فحشاء  -0
 إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدمها بغري عمد.مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو 

 .يستفيد مرتكب القتل أو األذى من العذر املخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته يف حالة مريبة مع آخر -1
سي وهو محاية , ولكن التعديل مل يف ابلغرض األسا0/0/1100/ اتريخ 0وقد مت تعديل نص املادة السابقة مبوجب املرسوم رقم /

 .ليلغي أخرياً ما يسمى جرائم الشرف 1111املرأة السورية من هذه اجلرمية البشعة, لذلك مت أيضا تعديل هذا النص يف عام 
 .: عقوبة جرائم الشرف وفقاً لتعديالت قانون العقوابت السوريرابعا

تعترب جرمية الشرف جرمية ال تقل إجرامًا عن أي جرمية أخرى, بل هي إمعان يف قتل الضحية واهتامها بشرفها. هي متييز ذكوري 
وانتهاك للكرامة اإلنسانية, يف وقت كثرياً ما يكون اجلاين فيه "شخصًا سيئًا " ومع ذلك فهو يرتكب "جرمية شرف". هذه اجلرمية اليت 

تمع السوري وعلى اإلنسانية احتاجت إىل وضع حٍد هلا وقد كان املشرع السوري موفقًا يف إهناء هذا اجلرمية يف تشكل خطرًا على اجمل
, ونظرها ألمهية هذا املوضوع وجدان أنه من األنسب عرض التعديالت اليت طرأت على القانون السوري خبصوص هذه 1111عام 

 : اجلرمية حىت وصلنا أخرياً إىل إلغائها كما أييت
 نظرة اترخيية على جرائم الشرف يف سورية.  -2

. فقد دخل هذا القانون إىل 0201يعد موقف القانون السوري من جرائم الشرف إراثً مصدره قانون العقوابت الفرنسي الصادر عام 
وري الصادر يف عام ، وتكرَّس وجوده يف قانون العقوابت الس0252تشريعنا مع قانون اجلزاء العثماين )ذي األصل الفرنسي( عام 

ظلَّ جمتمعًا ذكورايً يقوم على  0212و  0252فإذا نظران إىل اجملتمع السوري جند أنه بني عامي  .، والنافذ حىت هذا التاريخ0212
ليت تتم النظام األبوي  فالرجل ينظر إىل املرأة يف إطار خضوعها وتبعيتها لسيادته وسلطانه، وحيصر وظيفتها يف نطاق األعمال األسرية ا

يف كنف رب األسرة، ويقّيم جسدها على أنه عورة واجبة اإلخفاء )السرت( حىت يف حضور احملارم. لذلك كان العنف األسري، ومنه 
على الرغم من أن العنف ضد املرأة انتهاك حلقوق العنف ضد املرأة، معروفًا وشائعًا، بل مطلواًب أحياانً، وحممودًا يف أحياٍن أخرى, 

احلياة واألمن الشخصي, واحلق يف بلوغ أعلى ما ميكن  ومينعها من التمتع حبقوقها اإلنسانية وحرايهتا األساسية, مثل احلق يفاإلنسان, 
 .بلوغه من مستوايت الصحة البدنية والعقلية, واحلق يف التعليم, واحلق يف السكن, واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة

لعنف ضد املرأة:  العنف اجلسدي، والعنف املعنوي، والعنف االجتماعي واالقتصادي، وأخرياً نقصد ابلعنف هنا مجيع أشكال او
 من قانون العقوابت السوري، إذ جاء فيها اآليت:512الذي جتسد يف نص املادة  العنف القانوين
أو يف صالت جنسية يستفيد من العذر احملل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته يف جرم الزان املشهود  -أ

  .فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدمها بغري عمد
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يستفيد مرتكب القتل أو األذى من العذر املخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته يف حالة مريبة  -ب
 .مع آخر"

والشرف أو الدافع  .صرين متالزمني أحدمها مرتبط ابآلخر، ومها: الشرف واملفاجأةواضح من نص هذه املادة أهنا حالة مركبة من عنو
عاطفة نفسية جاحمة تدفع صاحبها إىل ارتكاب جرميته حتت أتثري فكرة مقدسة الشريف وفقًا ملا عرفته حمكمة النق  السوري هو: "

و الزود عنه و يعترب الدافع موجوداً جملرد وقوع القتل حتت أتثري لديه ال سبيل إىل جتاهلها و إمهاهلا و طرحها و هي احلفاظ على العرض 
(, 01/00/0221/ اتريخ 0051اجتهاد نق  رقم / " )) اعتداء القتيل على عرض القاتل وال عربة يف ذلك للزمن طال أم قصر

شخص خبليط من مشاعر املهانة عنصر نفسي يتمثل يف إحساس الو ((. فه020ص  0220جملة احملامون  السورية, العدد الثاين عام 
اليت يشعر هبا الزوج أو األصل أو الفرع أو « الصدمة»والدونية واخلزي والعار. أما عنصر املفاجأة فهو عنصر ذهين أشبه ما يكون ب  

 .األخ عندما يشاهد زوجته أو ابنته أو أمه أو أخته يف جرم الزان املشهود، أو يف صالت جنسية فحشاء، مع شخص آخر
فمنذ بداية االستقالل عن االنتداب الفرنسي بدأت املرأة ابخلروج من منزل األسرة إىل كن احلياة تتطور, وأولوايت اجملتمع تتعدل, ول

التعليم والعمل وممارسة خمتلف أنواع النشاط االجتماعي واالقتصادي والسياسي، فأثبتت بذلك جدارهتا وحقها يف الوقوف إىل جانب 
ه، بل وقدرهتا على التفّوق والتمّيز واالستقاللية، وكذلك شجاعتها يف اقتحام ميادين كانت حمجوزة للرجل وحكراً الرجل واملساواة ب

عليه  فقد نزلت إىل امليدان القتايل وأثبتت جدارهتا على كّل األصعدة  فكان هناك جمموعة من الرائدات اللوايت اقتحمن احلياة العامة 
مثل ماري عجمي اليت واجهت االحتالل  صوت املرأة, وتركت مشاركتهن بصمة واضحة ال ميكن إنكارها,عنوة, وانضلن كثرياً لسماع 

جملة ) العروس(, وأسست مجعيات نسائية  0201العثماين مث االستعمار الفرنسي ابلروح النضالية  نفسها, وهي اليت أسست عام 
 . عدة

ما بعد احلرب العاملية الثانية، اهتماماً خاصاً بقضااي املرأة، هبدف احملافظة على  هذا فضال عن تدخل اجملتمع الدويل ومنحه، منذ مرحلة
, ومن حقوقها ومحايتها من التمييز والعنف، وحتقيق أكرب قدر من املساواة والتنمية والتعليم والتثقيف واحلرية والدميقراطية للنهوض ابملرأة

(، وإعالن القضاء على 0212طالبها نذكر: اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان )الصكوك الدولية اليت صدرت لدعم املرأة وحتقيق م
(، واإلعالن العاملي بشأن القضاء على 0212(، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة )0261التمييز ضد املرأة )
 العنف ضد املرأة . 

فاملرأة إنسان له كيانه ووجوده وحقوقه كالرجل متاماً، فلماذا نضع يف قانون  وبذلك أصبح من غري املقبول وضع حياة املرأة بيد الرجل,
العقوابت نصوصاً تعفي الرجل من العقاب أو ختففه يف جرمية قد يستحق على ارتكاهبا اإلعدام، ونفعل العكس متاماً ابلنسبة إىل املرأة، 

سلطة تنفيذ عقوبة اإلعدام ابملرأة، بغري مالحقة أو حتقيق أو حماكمة، حني نرتك للزوج أو األصول أو الفروع أو األخ، وحىت لألقارب، 
من أجل جرمية ارتكبتها تلك املرأة، على الرغم من أن القانون ال يعاقب على ارتكاب هذه اجلرمية أبكثر من احلبس عدة أشهر، أو مبا 

ات واملطالبات, ولكن يف النهاية وصلت املرأة إىل حّقها اإلجابة عن هذا السؤال أخذت سبعني عامًا من النقاش ال يزيد على السنة ؟
فبعد سبعني عامًا على إقرار هذه املادة خطت سورية خطوة نوعية يف إلغائها, وهذه اخلطوة جاءت انطالقا . 512إبلغاء نص املادة 

الدفاع أمام القضاء وفقًا للقوانني من الدستور الذي يساوي بني املواطنني خاصة يف حقوق التقاضي, وسلوك سبل الطعن واملراجعة و 
 كما أييت:1111ولذلك سنناقش املراحل اليت مرت هبا جرائم الشرف يف سورية حىت مت إلغائها يف عام  واألنظمة النافذة.
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 التعديل اجلديد لقانون العقوابت السوري. خامسا:
اليت تنص على 021السابقة الذكر, واملادة  512هي نص املادة  0212جلرائم الشرف يف سورية من عام  املرجعية القانونية   

 :إذا تبني للقاضي أن الدافع كان شريفاً قضى ابلعقوابت التالية, بقوهلا:" ختفيف العقاب عن كل من يرتكب جرمية بدافع شريف
 .االعتقال املؤبد بداًل من اإلعدام -
 .ؤبد أو خلمس عشرة سنة بدالً من األشغال الشاقة املؤبدةاالعتقال امل -
 .االعتقال املؤقت بدالً من األشغال الشاقة املؤقتة -
 .احلبس البسيط بدالً من احلبس مع التشغيل -

 و للقاضي إضافًة إىل ذلك أن يعفي احملكوم عليه من لصق احلكم و نشره املفروضني كعقوبة".
وقد أخرجت حمكمة النق  من مشول الدافع الشريف من يبتغي من جرمية القتل مصلحة شخصية أو إشباع أحقاد أو إطفاء شهوة    

يف االنتقام أو ثورة لكرامة شخصية  ألن الدافع الشريف جيب أن يكون بعيداً عن احلقد أو االنتقام أو الثأر، كما أكدت أنه ال جيوز 
عند انتفاء التالزم بينه و بني فعل القتل, و ذلك بظهور أدلة أخرى تكفي للداللة على قيام حالة معاكسة تنفي األخذ ابلدافع الشريف 

وجود هذا الدافع وتؤكد أن الفعل وقع نتيجة دوافع أخرى, وعلى هذا فإن قتل األب البنته بعد قيامه بتزوجيها ألسباب تعود إىل سوء 
( جملة احملامون السورية لعام  12/1/0212/ اتريخ 111نق  رقم /))حمكمة الالشريف  سلوكها قبل الزواج ينفي عنه الدافع

وبعد كّل املطالبات واالحتجاجات ضّد اجلرائم اليت ترتكب ابسم الشرف، قام املشرّع السورّي بتعديل املادة  ..((116, ص0212
، الذي منح القاتل 1100لعام  0، عندما صدر املرسوم رقم حبيث ألغى العمل ابلعذر احمُلل من عقوبة القتل، ابلدافع الشريف 512

 على الشكل اآليت:ابلدافع الشريف عذرًا خمفًفا 
جرم الزان أو يف صالت جنسية فحشاء مع  أو فروعه أو أخوته، يف   "يستفيد من العذر املخفف من فاجأ زوجته أو أحد أصوله
إيذاء أحدمها بغري عمد، وتكون العقوبة مخس سنوات إىل سبع سنوات يف  شخص آخر، فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو قتل أو

 القتل".
سنوات. وعلى اعتبار أن اجلاين يقوم جبرميته ابالتفاق مع  فعندما يقتل أٌخ أخته أو أٌب ابنته، أو زوٌج زوجته، فاحلكم خيّفف إىل مخس 

حكم اجلاين فقط ابحلّق العام، بعد أن يستفيد من الدافع الشريف. عائلته، فإن العائلة سوف تسقط حقوقها الشخصية عن القاتل، في
مع العلم أن القانون وفق منطوق املواد آنفة الذكر يشرتط عنصر املفاجأة والواقع أن كّل اجلرائم اليت ترتكب ابسم الشرف، تكون جرائم 

خداع األهل البنتهم بعد دعوهتا إىل الصلح، يف  عن عمد، أي ترتكب اجلرمية بعد تدبري وخطة، بدليل القصص املتشاهبة اليت تروى 
حاالت زواج نساء خارج رغبة األهل وخاصة من طائفة خمتلفة، إذ أتيت إليهم سعيدة، وإذ يقتلوهنا بفظاظة وبرودة أعصاب، ومبباركة 

قدرته على   نف تفقد اإلنسانواسعة، وبداًل من إقامة فرح للعروس يفرحون بذحبها كالشاة، ويهنئون بعضهم. أي ال مكان لثورة ع
 الذي يستحق فاعله أقسى العقوابت.  التحكم بسلوكه اجلرمّي. هذه اجلرمية وأشباهها ماهي إال القتل العمد

فالقانون نفسه الذي يعطي العذر للجاين يف احلاالت املذكورة، هو من يشدد عقوبة القتل إىل اإلعدام يف حال قتل الشخص أحد 
صداً. وذلك يشري إىل التناق  يف القانون، إذ تشدد عقوبة القتل يف اجلرائم اليت تقع على األصول أو الفروع، بينما أصوله أو فروعه  ق

من أصول املقتولة أو فروعها أو زوجها, وعقوبته خمففة.  وهذا إن دل على شيء فيدل على   يف جرائم الشرف يكون القاتل دائماً 
ومن املؤكد أن الكثري من األقارب يف جمتمعنا يستغلون اإلعفاء القانوين من رأة والنظرة الدونية هلا. العنف املتأصل يف اجملتمع جتاه امل

ثبت يف كثري من . وقد العقاب أو ختفيفه، ليقدموا على قتل املرأة أو جرحها أو إيذائها، نتيجة لدوافع أخرى غري الدافع الشريف
معلومات مغلوطة أو ملفقة أو مبالٍغ فيها، وأن القاتل يسارع إىل القتل قبل أن يتحقق من القضااي أن القتل بدافع شريف يتم بناء على 
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ومتاشيًا مع القوانني الدولية والقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ولتوفيق أحكام  .صحة هذه املعلومات، فيذهب دم املرأة هدراً 
 1مع مبادئ الشريعة اإلسالمية, قرر املشرع السوري  إلغاء هذه اجلرمية  ابلقانون رقم القانون الوطين مع القانون الدويل بشكل اليتناىف 

 1111لعام 
اليت صادقت عليها، وعليه فإنَّ  0212وهبذه اخلطوة تؤكد سورية التوافق مع اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة لعام 

وتعترب هذه التعديالت خطوة مهمة إلنصاف املرأة وتصويب نظرة اجملتمع والقانون الدويل.  املشرع السوري وفَّق ما بني األحكام الوطنية
إليها. فهذه التعديالت تتوافق مع تعزيز قيم املواطنة والتسامح واملساواة بني املرأة والرجل حتت سقف القانون, وبذلك تؤدي إىل نبذ 

 جل واملرأة على حد سواء.األفكار املتطرفة وأتكيد أن مفهوم الشرف مرتبط ابلر 
 ا ة:اخل

العنف ضد املرأة مشكلة خطرية وواسعة االنتشار, وتضر ابألسرة واجملتمعات, وتعزز أشكااًل أخرى من العنف يف كل أحناء اجملتمعات. 
التاريخ. والشك أن إدخال فالعنف انتهاك حلقوق اإلنسان مغروسة جذوره يف انعدام املساواة يف عالقات القوى بني الرجل واملرأة عرب 

جماالت  األحكام املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني يف الدساتري الوطنية أو التشريعات األخرى املقابلة هلا, وإزالة األحكام التمييزية من مجيع
املذنبني ابعتقال اجلناة  القانون, يعززان منع العنف ضد املرأة, ويشكالن ممارسة جيدة, فالقوانني تضع معايري للصحيح واخلطأ, وتردع

وحماكمتهم ومعاقبتهم, وتوفر االنتصاف للضحااي, وتوفر القوانني للوصول إىل العدالة, ورمبا أتمر بتخصيص موارد أو إنشاء خدمات 
سياسات للضحااي )الناجيات(. غري أن القوانني وحدها ليست كافية, بل  حتتاج إىل أن تكون جزءاً من جمهود أوسع نطاقاً, ويشمل ال

 العمومية والتعليم العمومي واخلدمات ومنع العنف. وعليه البد من توصيات معينة جيب اتباعها يف اجملتمع, ومنها :
_ تثقيف الرجال والنساء واألطفال يف موضوع حقوق املرأة, ومسؤولياهتم عن احرتام حقوق اآلخرين, وتوضيح أن العنف ضد املرأة 0

مسؤولية عمومية  فمن املهم جدًا معرفة املرأة ابلقانون ومبا يوفره من محاية وقدرة على املطالبة حبقوقها  غري مقبول, وأن القضاء عليه
 مطالبة فعالة. 

_ ضمان وصول املرأة إىل العدالة واملساواة يف محاية القانون, ومنها ضمان حقوق املرأة يف املرياث وامللكية, والضمان االجتماعي 1
ق االقتصادية واالجتماعية. واألهم ضمان أال يتمتع مرتكبو العنف ضد املرأة من اإلفالت من العقوبة. وهذا ما ضمن سلسلة من احلقو 

يستدعي مراجعة القوانني وإصالحها بصورة دورية. فاإلفالت من العقوبة على العنف املرتكب ضد املرأة يُعقِّد آاثر العنف كآلية 
ر الدولة عن مسا ءلة مرتكيب العنف ال تعزز حصانتهم هذه تبعية النساء املستهدفات ابلعنف وعجزهن فقط, وإمنا للسيطرة. فعندما تقصِّ

 تبعث أيضاً رسالة إىل اجملتمع مفادها أن عنف الذكر ضد املرأة شيء مقبول. ونتيجة لذلك يصبح العنيف أمراً عادايً. 
بغية حتسني نوعية التقارير اإلعالمية واملسامهة يف زايدة وعي اجلماهري  _ تدريب الصحافيني وغريهم من العاملني يف وسائط اإلعالم,0

وفهمها ألسباب العنف ضد املرأة وعواقبه. هذا وميكن أن يكون استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال اجلديدة كاهلاتف اخللوي 
 وشبكة اإلنرتنت ممارسة جيدة لنشر املعلومات على نطاق واسع.

 
 املراجع:و قائمة املصادر 

 .11ص(, الوسيط يف اتريخ القانون والنظم القانونية, جامعة حلب, 0221الرتمانيين عبد السالم ) -0
(,  مقال     ة بعن     وان" أرك    ان ج     رائم الش     رف وش     روطها" مت     وفرة عل    ى موق     ع ش     بكة األلوك     ة عل     ى 1101أب    و البص     ل, عل     ي ) -1

 الرابط التايل :
  https://www.alukah.net/sharia/0/72628/#ixzz6Z2y5vxak 



2222, فبراير 2للدراسات الحضارية والتنموية واإلستراتيجية, العدد مجلة توازن   
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اجلمعي        ة العام        ة لألم        م املتح        دة, دراس        ة متعمق        ة بش        أن مجي        ع أش        كال العن        ف ض        د امل        رأة, تقري        ر األم        ني الع        ام  -0
 ( 10/2/1111. متواجد على الرابط التايل : ) اتريخ الرجوع للرابط 11, ص0/6/1116

  https://www.refworld.org/cgi-
bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=121e1a111 

)الطبع        ة (، املعاجل        ة اجلنائي        ة للعن        ف ض        د امل        رأة يف نط        اق األس        رة: دراس        ة حتليلي        ة مقارن        ة 1102ش        يالن حمم        د ) -1
  51, 12األوىل(، القاهرة: املركز العريب للنشر والتوزيع، صفحة 
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