
1 
 

 

 

    

 حقوق ضحايا الجريمة ورقة موقف

 1بين الثأرية والعدالة

 أكان سواء اإلنسانب أحاط فقد الوضعي القانون تطورمع و عليه، مجنيا   أم جانيا   أكان سواء الجنائي القانون محور اإلنسان يُعد
 وآدميته، كرامته لصون ؛المقررة للعقوبة وتنفيذا   عادلة ُمحاكمة   له تضمن الحقوق من بسياج ضحية باعتباره عليه مجني أو جانيا  
قد يكون  أو الجريمة، ضحايا حقوق يخص فيما االنتهاكات بعض قد تحدث أو أحيانا ، الضحايا حقوق عن القانون غفل حين في

 إلى واضحة غير مكانة في جعلتهاو الجريمة ضحايا حقوق انتهاكات إلى أدَّت التي القانونية اإلجراءات بعض في خلل هنالك
 .إليها الوصول صعب حد

  سنجيب على األسئلة التالية: محاور؛ عدة من خالل

 الضحية؟ لهذه العدالة أجهزة تُقدم ماذا 

 الجريمة؟ لضحايا حقوق التشريعات وضعت كيف 

 الحقوق؟ لهذه الوصول الجريمة لضحايا يستطيع كيف 

 كيف مخالفة هناك كان حال وفي لحقوقهم، الوصول من الجريمة ضحايا لتمكين اتخاذها يتم التي اإلجراءات هي ما 
 2الوطنية؟ والتشريعات المعنية األجهزة قبل من معها والتعامل تداركها يمكن

 3مدخل
 

 يُركز برنامج فهو االنتهاء على أوشك وقد الماضية، سنوات ثالث فترة استمر برنامج من جزء النقاشية المائدة هذه أن أوردت
 إطار في المرأة وضع عن نبحث المشروع هذا إطار وفي االجتماعي النوع منظور من العادلة والُمحاكمات القانون سيادة على
 . واإلنصاف للعدالة، الوصول حق على أحيانا   االقتصادية االجتماعية الثقافية البيئة وأثر العدالة، نظام

 إال باإلعدام المحكومات الخصوص وجه وعلى والمحكومات الُمتهمات حقوق تناول البرنامج خالل السنوات الثالث الماضية
 في والعقاب القانون فلسفة اتجاه وأن أيضا ، واالحترام التقدير واجبة حقوق هي الضحية حقوق بأن نعلم الوقت ذات في أنه

 ضحية أن ينفي ال هذا لكن الخ،...  واالّدعاء بالُمالحقة تقوم أن الشعب؛ باسم العامة النيابة تفويض نحو اتجهت األخيرة العقود
ا  الجريمة؛ في طرف تبقى أوالا  الجريمة  في الضحية أو الُمجرم يلعبها أن يمكن التي األدوار ثالثا   الجريمة بهذه األول الُمتأثر ثانيا
 عليه، التركيز يجب لذا حديثا   األيام هذه في يجري الذي الجريمة علم من جزءا   باتت جريمته الرتكاب المجرم؛ دفع أو استفزاز

 اإلدالء لحين باالهتمام وتحظى الشهادة لغايات فقط مطلوبة الضحية بأن نشعر ما غالبا   النساء بحقوق تُعنى وفي "تضامن" التي
 المعرفة لدينا ألن الحماية؛ أو للخدمات، حاجتها حيث من سواء   الجريمة بتداعيات العدالة نظام يكترث ال ذلك وبعد فقط بشهادتها

 كانت فقد يُعاقب ال حتى منه الزواج على وإرغامها إلجبارها المجرم تهديد وضحايا االغتصاب ضحايا من ُكنَّ  فتيات هناك بأن

                                                           
هذه الورقة مبنية على نتائج مائدة مستديرة عقدتها جمعية معهد تضامن النساء األردني وتحالف "حياة" لمناهضة عقوبة اإلعدام بتاريخ  1

، وشارك فيها كل من معالي األستاذه أسمى خضر )الرئيسة التنفيذية للجمعية(، "ضحايا الجريمة بين الثأرية والعدالةبعنوان "حقوق  16/12/2020

ت واألستاذه وفاء بني مصطفى )محامية وعضوة سابقة في مجلس النواب األردني(، واألستاذ لؤي عبيدات )محامي(، والقاضي الدكتور عمار خنيفا
 ات الكبرى، وبتنسيق من األستاذه رضية العمايرة )محامية.)مدعي عام محكمة الجناي
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 ولم ،2017 عام القانون هذا وتغير العقاب من اإلفالت من ليتمكنو القران لعقد لطلبهم تستجب لم حال في بالقتل مهددة إحداهن
 العادات ألن ذاتها؛ عليها المجني من حتى وال عليها، المجنيذوي  وأ الجاني ذوي قبل من ال مقبول الضغط من النوع هذا يعُد

 ".السترة"  لغايات فقط الجاني من الضحية بتزويج ،"القبول"  مأزق في تضعهم كانت والتقاليد

 كان إذا بالنا فما يُحاكم بأنه شعور جريمة ضحية كان إذا خاصة   الشاهد يمنح بالشهادة اإلدالء أن ونعلم عديدة؛ تساؤالت وهنالك
 ولدينا المحكمة، داخل معها يحدث أن يُمكن لما تفسيرا   أو لها شرحا   تقديم يتم أن دون امرأة بالشهادة لإلدالء المحكمة أمام الماثل

 اآلخرين أو الجاني، أو والدها، أمام بالتفصيل عليها وقع الذي العدواني الجنسي الفعل وصف منهن ُطلب فتيات عن اإلحاطة
 ليس أو أقوالها تُناقض الصمت هذا أن اعتبار إلى فيؤدي تصمت غالبا االتهام، قفص في وموجودين ُمحاكمتهم تجري الذين
 للوضع االلتفات يتم ال أنه كما زور، شهادة بتهمة للُمحاكمة لتقديمها مدعاة تلعثمت حينما أنها اعتبر وبعضهم به، تتحدث ما لديها

 وليس ُمغلقة بيئة في تعيش ُمنعزلة فتاة أو قاصر، أو جنسية جريمة ضحية كانت إذا خاصة   الجريمة ضحية تُعايشه الذي النفسي
 تأخذ ال التي المحكمة تُقنع منتظمة بطريقة وتفسيرها الوقائع تقديم تستطيع وال تجرؤ ال األغلب على باآلخرين، اختالط لديها

 غير أجواء من بها يُحيط وما عليها وقع ما بسبب ُمرتبكة لكنها تكذب ال  الضحية هذه بأنومنها  واالجتماعية؛ النفسية بالعوامل
 هناك أن ونُدرك الضحية كرامة صون مسألة االعتبار بعين تؤخذ الضحايا حقوق قضايا فيو .الظروف أفضل في عليها ُمعتادة
 ا  مساء التاسعة الساعة المنزل من للخروج بك حدا الذي ما: مثل وسلوكهن؛ بمالبسهن، تتعلق عليهن لتساؤالت تعرضن فتيات
 العام؟ الشارع إلى

 والالئقة، الحسنة، المعاملة إلى باإلضافة عليها، للمجني بالنسبة جدا   ُمحرجة ولكنها القضية على أثر األمور هذهل تكون ال قد
 !بالشاهدة بالنا فما إدانته، تثبت حتى بريء المتهم فنقول اللباقة بهذه معاملته يتم المتهم حتى ألن كشاهدة بها والُمستحقة

 فالدستور شخصي، حق وهو مظهرها بسبب عليها؛ وقع عما مسؤولية من جزء الضحية تحميل ومحاولة االجتماعية الوصمة هذه
 صياغة وأحيانا استنكار أو تساؤل محل تكون أن يجب ال حريتها ممارسة إن وبالتالي مصونة الشخصية الحرية أن على ينص
ا سلبية، آثار لها تكون التي السؤال  تتوقع ماذا كضحية تُبصرهن المحاكم في للضحايا إرشاد مكاتب يوجد هل األخرى المسألة أمَّ

  المحكمة؟ من

 ؟إنصاف النساء سيتم كيف

 التعويض من جزءا   يسودهُ  تُساؤله والمحكمة القفص في الجاني ووجود االنصاف، من نوع فيه للُمحاكمة االستماع مجرد أحيانا  
 ُممثل أو هي فال سرية أنها على الُمحاكمة عن اإلعالن عند خاصة بصورة   الضحية أن معرفة من بد وال والمعنوي، النفسي
 على ينصَّب وأن إيجابي أمر وهو لدينا القوانين في عليه منصوص والتعويض الُمحاكمة، مراحل في الحضور يُمكنهم عنها

 عن المادي التعويض وحتى وحده المادي التعويض أن إالَّ  الضحية، منه تعاني الذي والنفسي والمعنوي، المادي، الضرر
 وكرامتها، بنفسها، ثقتها تسترد كي ومنشورا ؛ علنيا   يكون أن الصادر الحكم هذا بأن بحاجة تكون هي ربما النفسية األضرار
 .باإلنصاف وشعورها

 نقص ظهر ما وإذا التتبع على لقدرتها بالنسبة األهمية، بالغة مسألة أيضا   هي الُمحاكمة مراحل بعض عن الضحية محامي غياب
 حضورها أو وكيل خالل من للُمحاكمة فُمواكبتها أخرى بيِّّنات أو آخرين، شهود لديها يكون قد أخطأ، شاهد أو الشهادة، في

 .وقانونيا   معنويا   للضحية مهم أمر يُعد يُمثلها شخص أو األمر، ولي أو شخصيا ،

 العالج مسألة

 ،ودائم تام نحو   على الرعاية هذه لتقديم إلزامية؛ يوجد ال أنه إال نفسيا   أو بدنيا ، سواء التأهيل إلى حتاجت الجريمة ضحية بأن نعلم
 تقديم ظل في اإلجراءات هذه وتكون ُمعاينتها بغرض طبيب هناك يكون أن يمكن األسرة حماية دائرة وفي حال أنها راجعت

 معرفة بقصد ليس الشرعي الطبيب عند فحصها يعني أي ،عليها المجني بصحة العناية إطار في وليس الُجرم على األدلة
 دائمة؟ عاهة تُسبب هل الجارية؛ للُمحاكمة بالنسبة تعنيه فيما األضرار هذه لتقييم يكون األغلب علىو عليها وقعت التي األضرار

 عليها وقع ماذا ال؟ أو عذراء هي هل الجنسية الجرائم في حتى اإلصابة؟، هي ما الوفاة؟ إلى تؤدي أن شأنها من العاهة هذه هل
 معالجات؟ من تحتاجه الذي وما ضرر؟ من

 نشر األحكام القضائية
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 جناياتال وضحايا الجنسية الجرائم ضحايا خاصة للضحايا المواكبة بوجوب نعتقد ونحن اهتمام محل يكون ال األمر وهذا
 مراحل كل واكبةمُ  على القدرة إلى باإلضافة الُمحاكمة، من تتوقعه بما واالستبصار وإرشاد، وتأهيل، مواكبة، فهناك الكبرى،
 قرار نشر طلبت المثال، سبيل على أخرى بإجراءات لكن المادي بالتعويض مطالبته فقط تقتصر ال الجاني وُمالحقة الُمحاكمة،

 نشر تطلب مجتمعوال الدولة أن نجد معينة جرائم في نالحظ عندما خاصة   ُمماثل بشكل   لها حق   فهذا اليومية الصحف في الُحكم
 يُقرر سرا   عقدها تمي التي الُمحاكمة وحتى استثنائية، ممارسة   ليست مثال ، اإلرهاب لضحايا واإلنصاف الردع من فيه لما الُحكم

 المحكمة لجدران العلنية تكون أالَّ  يجب لذا ،حكمة ولهذا ،علنا   الُحكم يُنطق أن إالَّ  يجوز ال إجراءها سريَّة المحكمة أو القاضي
 وبالتالي امةع بصورة   الناس أيدي تحت ليست هي المحاكم أحكام تنشر التي المواقع في نشرها حتى الباب هذا ومن للعموم، بل
 منها الُمقربينو ،عليهن المجني الُمباشرين والضحايا الجريمة ضحايا حقوق مناقشة بأن نعتقد لذلك المطلوب، اإلنصاف تحقق ال

 تُعتبر الجريمة نأل عليه؛ كمجني المجتمع حق فمن أيضا   والمجتمع الُمصابة، أو القتيلة ذوي مثال ، ُمباشر بشكل   تأثروا الذين
 العقاب يقاعإ من والمغزى الردع يُحقق الذي هو االحكام نشر وبالتالي، المباشرين أطرافها بحق فقط وليس الناس كافة بحق
 بعلنية إالَّ  يتحقق ال عام ردع هناك بالمقابل ذاته الشخص على العقوبة بإيقاع يتحقق خاص ردع هناك أن وصحيح الجاني، على

  يُحقق أن لُممكنا من والذي القانون عليه نصَّ  الذي بالمعنى علنية بطريقة الحكم ونشر المعنيين، قبل من وتتبعها الُمحاكمة
 .العام الردع

 تعديالت   إلى بحاجة نحن هل واالحتياجات؛ السُّبل هي ما ُمناقشة ال بد من
 إلى بحاجة نحن هل السياسات؟، في تعديل إلى بحاجة نحن هل تشريعية؟،
 إلى بحاجة نحن هل بها؟، يُعمل التي الجنائية اإلجراءات تواكب خدمات
 نحن وهل وحقوقهم؟، الضحايا مع بها نتعامل التي الطريقة في النظر إعادة
 المجال؟ فهذا الوعي نشر من للمزيد بحاجة

 واتهامات إهانات توجيه في الحق لديهم ليس أنه إال المتهم، عن الدفاع في الحق لهم المتهم طرف أو الثاني الطرف محامين إن
 بالنهاية ألن الوعي نشر فإن لذا كبير؛ ضرر فيه وهذا كشاهدة، االستجواب أثناء بنفسها ثقتها زعزعة ويتم ،أساس على تسند ال

 .المجتمع هذا من تُستنبط وعقليتهم ثقافتهم المجتمع؛ أبناء هم والقُضاة األوليين، والُمحققين العاميين، والُمدعين العدلية، ضابط

 كالمسطرة ليست تتحقق؟، وكيف العدالة؟، هي أين يراها التي النسبية هذه لكن والعدالة القانون ويُطبق تغير، في ونظرته فالمجتمع
 .الجريمة ضحايا إنصاف من والمزيد الصورة إجالء على يُعين القضايا؛ هذه حول النقاش أن ربما وبالتالي للجميع

 4الحماية القضائية لضحايا الجريمة

 أو العامة، النيابة أو العدلية، الضابطة أمام سواء للتعديل بحاجة األمر حقيقة هو الذي التشريعات في قصور يوجد بالفعل
 .المحكمة

 مصطلح "ضحية الجريمة"

 الجريمة ضحية عن يتحدث ال األردني الُمشرع الن االختيارات؛ أفضل من لهو ،"الجريمة ضحية" كُمسمى ذاته بحد الُمصطلح
فق؛ اختيار   فهو األردني التشريع في موجود غير ُمصطلح وهو  عن يتحدث إنما الجريمة ضحية عن يتحدث عندما فالُمشرع موَّ

 المضرور، أو عليه المجني يشمل عام كمصلح الضحية مصطلح أن إلى يذهب الجنائي والفقه ،ة/المضرور أو ا/عليه المجني
 ".الضحية" ُمصطلح لدينا ويكون التشريع مصطلحات تعديل إلى نتوصل كي التشريع لتعديل تكون قد فالمداخلة لذلك

 بالغ أمر فهذا القضائية الحماية بوجود إالَّ  تتوافر أن يُمكن ال الحماية فهذه والتشريعية، اإلجرائية الحماية توفير على نُركز
، األساس هو يكون الضحية أو للمتهم، بالنسبة ذلك أكان سواء الُمحاكمة لضمانات القضائي التطبيق على الرقابة األهمية؛  ابتداء 
 حديثة مؤتمرات في الضحية أو عليه المجني علم ظهر وقد القاضي، قبل من تطبيقه خالل من إال يتم أن يُمكن ال والتشريع
 .إليه أشارت والمؤتمرات والجمعيات، الفقهاء، من وكثير

  العامة؟ النيابة المحكمة، العدلية، الضابط أمام للضحية مناسبة حماية وفَّر التشريع هل

                                                           
 مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى –الدكتور عمار حنيفات  4

 عليه يقع الذي الشخص بأنه الجريمة ضحية

 أو حياته، أو سالمته، أو شخصه، في إيذاء

ً  أو معنوياً، أو ماله، أو عرضه،  .  ماديا
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 حقوق لحماية تشريعي تنظيم هناك هل استفسار يرد به، الُمتعلقة البنود من العديد استعراض إلى الحاجة الموضوع يظهر هذا
 العدلية؟ ضابط أمام الضحايا

 عن تحدثنا وإذا العدلية، الضابطة أمام الضحية حماية بقصد تشريعي؛ تنظيم أي هناك يوجد ال بأنه التساؤل هذا على اإلجابة
 يتعامل أن العدلية الضابطة رجل على يستلزم أمور كلهناـ إال أن العدلية الضابطة أمام للُمتهم تشريعي تنظيم يوجد فال الضحية

 :أهمها من الضحية، مع بها

 إليهم اإلساءة أو عليهم، الضغط وعدم برأفة   الجريمة ضحايا معاملة. 

 نظره وجهات لعرض أمامه الفرصة وإتاحة بحقوقها، الجريمة لضحية وتعريف فهم تقديم العدلية الضابطة رجل على. 

 أمامها له المناسبة المساعدة توفير. 

 الضحية حقوق على يُؤثر وهذا الضحية، عن العدلية الضابطة أمام محامي بحضور السماح. 

 العدلية؟ الضابطة أمام بي ِّنات بتقديم بالُمشاركة لها يُسمح الضحية هل

 العدلية الضابطة وتتخذ العدلية، الضابطة امام الجريمة عن تبليغ يحصل ما عادة   ولذلك تشريعيا ؛ تنظيمه يتم لم الموضوع فهذا
ا الضحية، تُقدمها أن الُممكن من التي البيِّّنات إلى االستماع يتم ال أنه وحتى الضحية، بغياب الحاالت معظم في إجراءاتها  فيما أمَّ

 أكان سواء واجب الجريمة عن فالتبليغ راسا ؛ العامة السلطات ومخاطبة التبليغ حق للكافة كفل األردني فالدستور بالتبليغ يتعلق
 .الدستوريَّة بالنصوص محمي فالتبليغ الموظف؛ أو الفرد، على واجب هذا

ع هل  العدلية؟ الضابطة أمام الجريمة عن بالتبليغ يقوم الذي الشخص أو الضحية، أو للشاهد، حماية قرر الُمشر ِّ

 التبليغ أو بشهادته، اإلدالء بعدم الشاهد أو أحيانا ، الضحية تدفع التي األسباب من هذا ويُعد التشريعي القصور عن يكشف هذا
 استباقية نقطة وهذه الجريمة، بخصوص التبليغ على القائم الشخص حماية لغايات تشريعياً  تدخالً  يستوجب لذا الجريمة؛ عن
 الحماية تتوافر أن فاألصل تشريعي قصور وهذا ،والُمبلغين الشهود لحماية نظاما   أصدر الفساد مكافحة هيئة فقانون إليها أُشير

 . القضايا من محدد بعدد محصورا   وليس الكل على ينطبق قانون بوجود والضحايا والُمبلغين، للشهود،

 محجوب الشاهد أن حال في األردني فالقضاء ذلك، من قضائية سوابق يبتدع أو يختلق، أو التشريع، يُكمل الذي هو القضاء
 المصدر من المعلومات يتلقى الذي الشرطة ضابط أو مصدر يكون بأن بشرط ليس أنه بيَّنت األردنية التمييز محكمة أن إذ الهوية
 عن للُمبلغ مباشر غير بشكل   الحماية قرر القضاء ألن ُمهم شيء هو لذلك المصدر؛ هوية كشف في يقوم بأن ُمجبر ليس فهو

 .المخدرات قضايا في تعاملت التمييز محكمة وحقيقة الجريمة

 الحقوق، بهذه التعريف تتضمن وبروشورات عامة، تشريعات ووضع كبيرة، تعديالت إلى بحاجة القصور هذا أمام فنحن
 بحاجة تشريعيا   ُمنظمة غير مرحلة أمام بأننا نقول لذلك الضحية؛ بخصوص العدلية ضابط لدى تتوفر أن يجب التي والضمانات

 .تشريعي تنظيم إلى

 يُمكن ُمكتملة، غير زالت ما الحقوق بعض هناك قليلة   بدرجة   يختلف فاألمر العامة، النيابة أمام الضحية حقوق يخص فيماو
 ويسمى عليه المجني أو الجريمة، من الُمتضرر للشخص سمح قد الُمشرع أن الحقوق هذه من عليها؛ تتحصل أن للضحية

 وهذا الُصلح، قاضي إلى مباشرة شكوى يقدم أن أو العامة النيابة أمام سواء العام الحق دعوة بتحريك يقوم بأن ،"بالضحية"
 بالتدخل له سمح لكنه العام الحق تحريك دعوى لوحدها تتولى بأن العامة النيابة على الحق يقتصر لم ألنه الضمانات؛ من يُعتبر
 الشكوى تقديم من أولى الضرر درء فيها يكون التي معينة حاالت في للضحية سمح أنه إلى باإلضافة الشكوى، وتقديم إقامتها في
 .الشكوى عن والتنازل حقه بإسقاط سمح إذ

 :أهمها من العامة النيابة أمام تُثار مهمة مسائل هناك

 الضحايا حماية موضوع إلى تأشار الضحايا بحقوق باالهتمام المتعلق واإلعالم الدولية التشريعات من فالكثير ؛الشهود حماية -
 المواثيق من الكثير من الرغم على الفساد مكافحة هيئة لدى الموجود بالنظام إال تشريعيا منظم غير هذاو لهم، الحماية وتوفير
 .الحماية هذه مثل تناولت الدولية

. األسرة داخل تحصل التي الجريمة أو العار اتقاء بدافع القتلك ،العامة النيابة أمام تجري التي الجرائم األسرية تحقيقاتففي 
 لديهم األشخاص من الكثير لذلك األسرة؛ بيت داخل المتواجدين األشخاص إال يعلمها ال الجميع عن مخفية تكون الجريمة هذه
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 ، ومنهاذلك بعد ستحدث التي التبعات من خوفا   الشهادة هذه إدالء عن يتمنعون لكنهم القضية هذه حول الشهادة إدالء في الرغبة
 الشخص، هذا بحقوق تعريف هناك يكون وأن الحماية، توفير أهمية هذا يفرض عليهم؛ تقع قد التي الثأرية األعمال عن الناجمة
 . الضحية أو الُمبلَّغ، أو للشاهد، حماية من يتوفر ما ونشر

 الُجناة أصول العقوبة من يُعفى"  :العقوبات قانون من" 84" مادة عليه تنص ، وهو ماال عقوبة للتستر على الجرائم األسرية

 على لتغطية القانون؛ هذا وضع الُُمشرع نفسي قرارةِّ  في أقول كأنَّما وهنا ،"وأشقائهم وزوجاتهم وازواجهم وفروعهم الُمخبأين
 . مجانية حماية له نقدم فكأنما الجريمة؛ وأداة المجرم وإخفاء العقاب، من إعفاءه يتم طالما األسرة، داخل تقع التي الجرائم

 عن االمتناع حق الشاهد عطيت نجدها الجزائية الُمحاكمات أصول قانون من" 153" رقم المادة إلى الرجوع فعند ،الشهادة

 لكن الشهادة عن االمتناع بحق النص هذا مع الشهادة، عن له المحكمة تنبيه بعد وذلك الفروع أو األصول من كان إذا الشهادة
 كان إذا الشهادة عن تمتنع أن للضحية تسمح بأنها السابقة األحكام بعض درجت وقد ،للضحية وليس للشاهد يكون أن يجب

 الوحيدة هي الضحية شهادة كانت فإذا األمر هذا مثل وجود وأمام. زوج أو فرع، أو أصل، هو القضية هذه في الُمتهم الشخص
 إلى توصلت قضائية تفسيرات وهي الكبرى الجنايات محكمة فسرت وقد ،قضية يوجد ال بأنه وضع أمام فإننا القضية هذه في

 هذين وأمام القانون، ذات من" 155" المادة بنص مشمولة بل النص بهذا مشمولة غير فهي الضحية يشمل ال النص هذا أن

 .الشهادة أداء عن االمتناع أو تالوة موضوع من الضحية استثناء من بد فال تشريعي إشكال   في ندخل ال حتى النصين

 الضابطة أمام والسرية الحماية له تتوافر الدليل هل ،الجريمة ضحايا بحقوق الُمتعلقة األخرى اإلشكاليات من ؛الدليل سرية
 ويطرح يُقدمها، التي األدلة ناحية من حمايته يجب شكواه بتقديم للضحية حق هناك كان إذا فنقول العامة النيابة أو العدلية،
 ذلك؟ يمكن كيف استفسار

 بين تواصل هناك أن اثبات لغايات االتصاالت؛ شركات من كشوفات فيها نطلب مثال ، القضايا بعض هناك أن في تكُمن اإلجابة
 تكون فقد الكشوفات هذه على الغير اطلع محكمة أو عامة، نيابة أو عدلية، كضابطة كنت فإذا األشخاص من ومجموعة الضحية

 هذه على زوجها فاطالع آخرين؛ أشخاص مع اتصاالت لديها تكون قد ولكن بالمشبوهة نصفها ال عالقات الضحية لهذه
 بُمخاطبة يقومون عندما لبنان دولة في بالتحقيق اطالع لدي أخرى؛ جريمة يخلق قد القضية بهذه ُمتعلقةال غير االتصاالت
 كانت مهما األوراق وباقي والُمتهم، الضحية بين تكون التي العالقة في فقط فنية خبرة بإجراء يقومون االتصاالت شركات

 .القضية ملف ضمن إرفاقها يتم وال إخفاءها يتم االتصاالت

 خاصة معين بقدر   الجزئية هذه على الحفاظ الكبرى الجنايات محكمة في العامة النيابة لدى إليها اإلشارة يجب التي األمور ومن
 بتفريغ عادة   نقوم الخلوي الهاتف بواسطة االعتداء هذا تصوير أو جنسي اعتداء يوجد عندما الجنسية، االعتداءات موضوع في

 هاتف على باالطالع شخص ألي يُسمح وال العامة النيابة في قاصة داخل حفظه يتم ُمدمج قرص على الخلوي الهاتف محتويات
 .الحماية من نوع الحالة هذه في ونوفر الضحية

 هي المجهولة فالشهادة اإلنسان؛ لحقوق األوروبية المحكمة بها أخذت التي المجهولة الشهادة بمبدأ يأخذ لم األردني الُمشرع
 ومكان وعمره، الشخص، اسم عن اإلفصاح حالة هذه في بها يُشترط ال بأنه الدول بها تأخذ التي الدول ببعض مهمة شهادة
 .الحالتين بكلتا الشاهد أو الضحية لحماية مهم فهذا الستار وراء من يسمونه كما الشخص هذا سماع الممكن من أو اقامته،

 الجزائية الُمحاكمات أصول قانون من" 158" المادة في وردت كما قاصرة حماية ولكنها حماية هناك ،الحديثة التقنية استخدام

 الذي النظام في ورد الذي التنظيم ظل في القصور من نوع فيها والضحايا الشهود لحماية الحديثة؛ التقنية باستخدام المتعلقة
 الضحية يُدرج لم لكنه والمتهم، الشاهد عن تحدث عندما الُمشرع ألن التعديالت بعض إجراء على بحاجة وهذا الُمشرع، استحدثه
 تكفل التي التشريعات موضوع في للحديث واستكماال   التعديل، أنواع من نوع إلى الحاجة يعكس وهذا تحديدا   النص هذا ضمن
 . الضحايا حقوق

 الشاهد تحقير موضوع العقوبات قانون وهو الموضوعي، القانون في الحماية من بعض الُمشرع قرر، تحقير الشاهد أو الضحية
 وردت فقد قاصرة حماية أنها إالَّ  الحماية أنواع من نوع هذا الضحية أو الشاهد سواء الُمحاكمة أثناء اعتداء عليه وقع الذي

 .للضحية الكافية الحماية يوفر ال وهذا مختلفة قوانين في الحماية نصوص

 الخصوص؛ وجه وعلى القضية في مهم دور له الجزائي، تحديدا ينظر الذي القاضي عن الحديث يُمكننا كما ،التفسير القضائي
 التفسير هذا يكون وأن والمنطق، العلم قواعد مع ُمتفقة للقضية دائما القاضي نظرة تكون أن يجب القضائي التفسير موضوع
 .للُمتهم أو للضحية، سواء العامة المصلحة في يّصب
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 بعضهم عن مختلفة بصفات األشخاص ويتميز أمامه الماثلين لألشخاص خاصة القاضي قِّبل من نظرة يكون أن يجب كما
 للشخص بالنظرة يأخذ أن القاضي على يجب لذا غيرها؛ عن تختلف المرأة وكذلك السن، كبير عن يختلف السن فصغير البعض؛
 .أمامه الماثل

 النيابة أمام الوارد التشريعي القصور بعض إلى اإلشارة وعلينا ،اإلبتدائي التحقيق إجراءات في المشاركة من الضحية حرمان
 إجراءات في للضحية مشاركة أي يوجد فال اإلبتدائي، التحقيق إجراءات في المشاركة من الضحية بحرمان يتعلق ما وهو العامة
 من إال البينات بتقديم بالمشاركة للضحية سمحي لم بأنه نجد الجزائية الُمحاكمات أصول إلى بالرجوع ألنه اإلبتدائي؛ التحقيق
 النيابة عن الصادرة بالقرارات الطعن وال التحقيق إجراءات على باإلطالع يُسمح وال العامة النيابة موافقة على الحصول خالل
 الحق دعوى إسقاط أو المحاكمة، تصدربمنع التي النهائية بالقرارات أو أولية بقرارات تصدر التي القرارات تلك سواء العامة
 .خالفها أو العام

 القصور أنواع من نوع هذا ويُعد ،العامة النيابة أمام باألحكام الطعن أو البينات تقديم في بالمشاركة للضحية السماح عدم
 المادة أن إلى البعض يذهب العامة، النيابة أمام باألحكام الطعن أو البينات، تقديم في بالمشاركة للضحية السماح بعدم التشريعي

 الشخصي بالحق المدعي أو للمتهم سمح ،(64) المادة نص عندما فالمشرع التحقيقات، على باإلطالع للضحية سمحت قد ،(64)

 ،(64) المادة نص أن نجد الخاص بتفسيري لذلك ضحية؛ وليس مضرور عن نتحدث الشخصي الُمدعي عن نتحدث وعندما
ع قصرهُ  وإنما بالضحية ُمتعلقا   ليس أصال    الُمدعي بأن ،(52) المادة في ورد ما على قياسا   الشخصي بالحق الُمدعي على  الُمشّرِّ

ع له استخدم الشخصي  بالحق اإلدعاء صفة اتخذ قد كان إذا إالَّ  الجريمة من متضرر الشخص يكون فال ،"الُمتضرر" اسم الُمشّرِّ

 أنواع من نوع وهذا يشمله ال ،(64) المادة نص بأن أقول وعليه الضحية عن يختلف المضرور بأن أقول لذلك الشخصي،

 .أيضا   التشريعي القصور

 وعلى أوراق أو شهود، أي بتقديم يقوم بأن للمشتكي تسمح ،(68) المادة اإلشارات ضمن من، الرقابة على قرارات المدعي العام

 على رقابة يعط لم الُمشرع بأن عنها الحديث وددتُ  والتي النص هذا في اإلشكالية لكن الشهود، هؤالء تستدعي أن العامة النيابة
 فقد تشريعية، إشكالية أمام نقف وهنا البينات هذه بسماع  الموافقة على العام لمدعي بقرار بالطعن الرقابة هي وأين النص، هذا

 مباشرة رقابة إلى بحاجة بأننا القول يمكننا لكن العامة، النيابة من الحقة مراحل في تكون قد الرقابة هذه أن إلى البعض يذهب
 . القرار بهذا كالطعن

 المدنية المحاكمات أصول وقانون القضائي االجتهاد أن للضحية الُمشرع يُعطيها لم التي األمور من، رد المدعي العام أو تنحيته
 يوجد المدنية الُمحاكمات أصول قانون بأن العلم فلدينا القضية، عن تنحيه أو العام المدعي برد يسمح بأن للشخص الحق يُعط ال
 الذي الوحيد القرار ولكن ،"حيّدته  عن القاضي خروج بحاالت" نُسميه ما وهي تنحيه أو القاضي رد حالة تنظم نصوص به

 ردها، يجوز وال للخصم، ُممثل هي وإنما الدعوة، في خصما   ليست العامة النيابة بأن  األردنية التمييز محكمة في عليه اطلعت
 .القضية عن تنحيها أو  ردها، طلب أو

 التحقيقات؟، أثناء طويلة لمدة تبقى القضية هل العامة النيابة أمام ضروري أمر وجود إلى باإلضافة، مدد تحقيقات المدعي العام
 ممكن وهل نرتبه؟، أن ممكن للضحية تعويض من هناك وهل التحقيقات؟، بهذه الطويلة المدة انتهاك على جزاء من هناك وهل
 إجرائي؟ جزاء يترتب أن

 المدة انتهاك عن بالجزاء" فرنسا  في يُسمى ما وهو الجزاء هذا رتبت الجزاء؛ عن تحدثت عندما التشريعات جميع حقيقة
 القصور أنواع من نوع أعّده ما وهذا الضحية، إلى بالنسبة األمر هذا مثل يُرتب لم لكن الكندي، القانون في وأيضا   ،"المعقولة
 .التشريعي

 مكانة اإلتفاقيات الدولية في التشريعات الوطنية

 أم القانون؟، من وأعلى الدستور من أدنى مرحلة في هي أم عليها؟، التوقيع حال في الوطنية القوانين على تعلو االتفاقيات هل
  للقانون؟ مساوية مرحلة هي أم للدستور؟، مساوية مرحلة في هي

 هذه كانت إذا الكثير، تقرأ التمييز محكمة فقرارات الحالة؛ هذه يُوضح بالدستور نص لوضع بحاجة شائكا   زال ما الموضوع هذا
 على المصادقة يتم األحيان بعض وفي األمة، مجلس عليها يُوافق أن بُد ال والخاصة العامة األردنيين بحقوق تمس االتفاقيات

 حقوق يمس بما تمييز يوجد ال ولكن قانون بمثابة كأنها؛ وتعتبر الرسمية الجريدة في نشرها ويتم الحكومة قبل من االتفاقية هذه
 الدستور؛ نصوص في تعديل هناك يكون أن إلى بحاجة نظري وبوجهة حقوقهم تمس ال التي وتلك  والخاصة، العامة األردننين
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 مرتبة في تعتبر إليها، اإلنضمام أو االتفاقية على الدولة توقيع مجرد بأن ذكر الدستور بنص الدولية للمعاهدة مرتبة نضع لكي
 التفسير  قواعد إلى راجعنا فإذا ‘االتفاقيات في وردت التي النصوص يُطبق أن القاضي على يجب لذا العادي؛ القانون من أعلى

 الالحق النص أن تقول التفسير  قواعد أن أقول فأنا القانون، في  التصديق في الحقة هي االتفاقية كانت إذا بأنه أيضا القضائي
 في تعديل إلى بحاجة النص بهذا المشاكل  هذه من للخروج نظري وجهة وحسب القانون؛ ضمن إدماجها تم طالما السابق ينسخ

 مثل، الدولية االتفاقيات إلى بالرجوع أنا وأقوم كثيرا ، االجتهاد لباب مجاال   نفتح ال وأن ،(33) المادة وخاصة الدستور نصوص

 تتدخلي أن لك يجوز ال بأن للمرأة الرجل يقول أن القرار بهذا اعتبرت وقد فتاة، اسم بتغيير قرار اتخاذ في وطبقتها سيداو اتفاية
 بعام ذلك وكان مالك إلى فلحه من الفتاة اسم تغيير فتم العادية القوانين من أعلى واعتبرتها سيداو اتفاقية تطبيق فتم ابنك، بتسمية

 وجود إلى بحاجة هذا بالحقيقة لكن والتقاليد والعادات، العُرف،  إلى تعود التي التمييز أنواع من نوع بوجود أشرت وقد ،2010

 أعلى هي هل تطبيقها؛ وأحقيَّة الدولية، االتفاقيات تطبيق تُوضح التمييز محاكم من قرارات هناك تكون أن ونتمنى مميزون قضاة
   منه؟ أدنى أو القانون من

 الذي الدستورية للمحكمة األخير والقرار األهمية، في غاية الدولية االتفاقيات سمو  حول طرحه تم الذي السؤال بأن 5باعتقادي

 والمنشورة عليها الُمصادق الدولية االتفاقيات لسمو وواضحة حقيقية ودسترة تكريس شكَّل ،2020 لعام أيار شهر في صدر

 تفسير في حقها الخاصة ،(59) للمادة استخدامها معرض في المحكمة أثبت عندما الوطنية القوانين على التنفيذ حيز والداخلة

ل أو يُلغي تشريع أو قانون إصدار جواز بعدم أثبت الدستورية النصوص   يجوز ال وأنه عليها، وقعَّت أن للمملكة سابقة اتفاقية يُعّدِّ
 المملكة كانت معاهدة أطراف على الُمقررة االلتزامات مع بُرمته يتعارض بما تشريعية أُطر وفق قانون إصدار الوزراء لمجلس
 أن إالَّ  التمييز محكمة من والراسخة السابقة االجتهادات لكل االحترام مع القرار هذا بأن وأعتقد قانون، بُمقتضى عليها صادقت
 من جزءا   تصبح الدستورية المحكمة من الصادرة القرارات بأن العلم ولديكم الدستورية المحكمة من القرار إصدار موضوع
 االتفاقيات سمو تُكرس ألنها اإلنسان حقوق في ثورة هذه اإلطالق بأن يعتقدون القانونيين الخبراء بعض يمكن وبالتالي الدستور،
 واستخدامه، تطبيقه    يُحسن لم إذا ُمبالغة بأنها أرى ولكن ُمبالغة بأنها يعتقدون فهم الوطنية القوانين على والمعاهدات الدولية
 على القدرة ولديهم والشجاعة بالحكمة يمتازون الذين القضاة من العديد لدينا يكون أن ببساطة فيمكن واستخدامه تطبيقه تم وإذا

 حديث موضوع ليس وهو مثال الُمنطلق، هذا من دستورية غير القوانين بعض وتعتبر القاعدة لهذه تُرسخ قضائية أحكام إصدار
 أشيد وال أتعاطف ال أن كمحامية وأنا لي يمكن ال  األيام هذه في أنه أشير أن أود هنا من المدين كحبس مثاال ، أطرح لكني اليوم

 الشديد ولألسف ،"العلنية" هو والضمان لها عنوان أهم التي العادلة للُمحاكمات انتصار هو ،21 الدفاع أمر من النقابة بموقف

 .الموضوع هذا عن التراجع ونتمنى الكرام مرور يُمر ال أن يجب األمر هذا أن نعتقد

 6الضرر وجبر الضرر

 وبعبارة نص لذيا والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد أجل من استخدامه يُمكن الدستورية بالمحكمة الخاص القرار

 ،8 المادة في حوااقتر الذين من وأنا وتكرارا   مرارا   فشلنا ولكننا المدني بالقانون موجود فهو التعويض؛ في الحق على واضحة
 وخاصة ببالتعذي الخاصة للمادة تعديل وهناك ،2011 عام في الدستورية التعديالت صدرت عندما الدستورية التعديالت في

 و ا  مرار االقتراح، هذا سقط الشديد لألسف ولكن الدستور، داخل التعويض حق على واضح نص هناك يكون أن ،2 الفقرة

  .تكرارا

 األسري العنف من ايةالحم لقانون بإدخاله اقتراح قدمت المثال، سبيل وعلى األمر هذا هذا نُدخل أن حاولنا المتعددة القوانين في

 أو لُمعنفا أو الُمحدث، أو الُمتضرر، يتكفل وأن بالتعويض للضحية واضح حق هناك يكون بأن حاولنا عندما ،16 المادة في

 تعليق يتم دالشدي األسف مع أيضا ولكن جسديا أو طبيا ، الضرر جبر حتى بالتكاليف يتكفل أن األسري العنف بجريمة القائم
 .الخاصة النصوص إلى نحتاج ونحن عام نص األردن في لدينا أننا على الشماعة

 يدخل العدالة قواعد تطبيق إساءة وضمن العدالة قواعد تطبيق إساءة حالة في التعويض وحالة الدولي العهد إلى الرجوع وعند

 يُدينه نهائي حكم األشخاص من شخص صدرعن قد يكون حين تنص 14 فالمادة األخرى، االنتهاكات وكافة اإلهمال، ذلك ضمن

 القاطع الدليل تحمل االكتشاف حديثة واقعة أو جديدة، وقائع على ُمؤسس خارج خاص عفو صدر أو الحكم هذا أُبطل ثم بجريمة
 أنه يثبت  لم ما للقانون وفقا   اإلدانة لتلك نتيجة   العقاب به أنزل الذي الشخص تعويض يتوجب قضائي خطأ   ووقوع وجود عن

 بالحقوق الخاص الدولي العهد وبالتالي المناسب، الوقت في المجهولة الواقعة هذه إفشاء عدم عن المسؤولية جزئيا   أو كليا   يتحمل
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 أن: أوالهما شرطين ضمن العدالة قواعد تطبيق إلساءة ضحية يكون أن بحالة الشخص تعويض عن يتحدث والسياسية المدنية
 . اإلنصاف لدواعي عنه خرج الذي العفو يكون ال أن:  وثانيهما التطبيق، بسوء ساهم قد يكون ال

 إجراءات سبقت التي المراحل عن أي الُمحاكمة؛ إجراءات كافة عن كاملة مسؤوليته بل ألعماله قطعا   ليست مسؤوليته القاضي
 السوي الطريق  عن حاد قد العام المدعي أن من يتبينوا ما قدر على والمحاميين العاميين الُمدعين فأعمال القاضي؛ أمام الوقوف
 أو المهنية بالطريقة كلهمو تجاه بدوره يقُم لم الدفاع عن أو قانونية، غير تحقيق أدوات إلى باللجوء مثال   الجنائي، التحقيق أثناء
 هو ذاه ألن القصور نواحي  وتفادي األخطاء، تلك لتصحيح التدخل؛ وجوب عليه فالقاضي. الُمنتظر المطلوب النحو على

عاء بين الُمتكافئ السالح مبدأ  يُقال كما تكافؤ يكون أن و القضية في العادل للنظر الحقيقي األساس  .هو كما والدفاع اإلّدِّ

 لطريقةا في تأتي اإلجراءات هذه أن القاضي يتبين وأن القاضي أمام الشخص وقوف تسبق التي اإلجراءات جدا   المهم من
 :وهي أمور عدة على يشتمل الضرر لجبر بالنسبة أّما المناسبة،

 عليه كان ما على الوضع إعادة طريق عن بالفرد الالحق الضرر جبر. 

 المادي التعويض طريقة يوجد. 

 والكبير العام بالمفهوم التأهيل إعادة. 

 االنتهاكات تكرار عدم وضمان إستيفاء. 

 القسري، اإلختفاء من األشخاص بحماية الخاصة الدولية باالتفاقية إال الدولية؛ االتفاقيات في حتى ترد لم األربعة األمور هذه
 االنتهاك ارتكر عدم يضمن الذي الوقائي الجانب فيها بما األشكال هذه في الضرر بجبر تضمنت التي الوحيدة االتفاقية فهي
 داخل التعويض على الواضح والنص ،"الضرر جبر"مبدأ إدخال بأهمية صراحة الحديث يتم ال أن يعني ال األمر هذا ولكن

 عرضها سيتم التي نينالقوا إلى النظر بمحاولة بالتحضير البدء إلى جميعا   منا يتطلب األمر وهذا عليها العمل يتم التي القوانين
 التعويض حق ذكرت ةاتفاقي هناك أن كما الجانب، بهذا مناسبة تعديالت إلحداث مجاال؛ هناك ليكون القادمة التشريعية الدورة على

 لفردي،ا الحق على تنص كثيرة نصوصا   نجد ولم التعذيب مناهضة اتفاقيات في كان وقد للضرر الجماعي الجبر أو الجماعي
 .والمادي والمعنوي،

 الجار مثل التبليغ إلزامية من الكافة نستثني حين في الخدمات لُمقدمي التبليغ إلزامية بأن نص األسري العنف من الحماية قانون
 مع.  يرةكب بمشاكل وتسببت أرواح إزهاق إلى أدت كورونا جائحة إبان وقعت جرائم شهدنا ولقد .الجريمة وقوع يسمع الذي

 لمجلس وصل احاقتر لتقديم محاوالت بذلت ،"فاطمة" جريمة وبعد. الغاية أو الُمبتغى يُحقق ال عقيم النص هذا الشديد األسف
 .الخدمات لُمقدمي فقط وليس للكافة فيها التبليغ وجوب جريمة األسري العنف جريمة تكون أن بضرورة النواب

 أكثر لجائحةا خالل زادت األسري العنف قضايا من أهم أهميتها على الفساد قضايا هل موجود؟ قانوني لنص التعطيل هذا لماذا

 بذات كيانهو المجتمع بضمير مسا   أكثر األشخاص ضد الواقعة الجرائم باعتقادي األسرة؟ حماية إدارة إحصائية حسب% 33 من

 يتم ال  ،"نملك ام أغلى اإلنسان" شعار يرفع بلد ونحن يعني ماذا ولكن العام، واالقتصاد األموال على الواقعة الجرائم أهمية
 .األهمية في غاية أمر وهذا والُمبلغين الشهود، حماية نظام إصدار

 يصدر لم ،2017 قانون إلى 2008 قانون من وانتقلنا األسري العنف من الحماية قانون بتغيير ابتهاجنا بعد اليوم لغاية لماذا

 في الحق في نهع التحدث يتم دائما الذي ،274 المدني القانون في العام النص إلى نستكين أال المهم من  واحد؟ حماية قانون

 ماديا، تعويضها يتم أن دون وخرجت وسنين شهورا   للحبس تعرضت أشخاص فهناك التعويض في الضحايا وحق التعويض،
 عليهم وقعت لذينا األشخاص فهؤالء حقيقي إنصاف فيه يوجد ال نظام شهداء بل العدالة شهداء ليسوا فهم اجتماعيا، أو نفسيا، أو

 .الضرر وجبر بالتعويض االلتزام يجب ُمحقة غير أفعاال  

 7العادية القوانين بين وما الدستور بين ما متوسطة مرتبة في الدولية االتفاقيات

 عليه وقع نم بتعويض توصية كانت ،الدستور أحكام بمراجعة ُكلِّّفت التي الملكية اللجنة بها خرجت التي التوصيات جملة من
 .التعذيب عليه وقع من ضرر جبر توصية إلى باإلضافة القضائي، التوقيف جراء الضرر
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 التجارب في يجري بما وُمتصل وحضاري، ُمشع، فكر عن وتُعبران تقُدميتين توصيتين كانتا أنها من بالرغم التوصية وهذه 
 الكبرى الكارثة أن إال المتقدمة الدول في  والحقوقية القضائية النظم إليه وصلت ما  مع ويتماشى ويتماهى، يُوافي، العالمية
 في ودسترتهما التوصيتين هاتين إقرار التشريعية السلطة رفضت حينما التشريعية السلطة موقف في هو الشخصي النظام كانت

 التعذيب ضحايا شمول يريد ال الدستور واضع بأن واضحة إرادة عن الدستوري الُمشرع عبر السلبي الموقف فبهذا الدستور،
 االتفاقيات يُفِّّعل أن يريد من كل بيد أسقط األمر هذا بها، الالحقة األضرار وجبر التعويض في الُمبرر غير التوقيف وضحايا
 االتفاقيات بأن تقول عاما ، عشر خمسة حوالي منذ راسخة قضائية اجتهادات إزاء بأننا عمار الزميل إليها أشار التي الدولية

 بإقرار حظيت  والتي الدستورية، مراحلها عبر مرت والتي األردنيين بحقوق ماسة كانت التي تلك سواء الدولية والمعاهدات
 على يُعرض لم الدولي فالعهد. الدولي العهد  مثل، والسياسية المدنية األردنيين بحقوق تمس ال التي تلك أو التشريعية، السلطة

 ذلك كان واعتقد العهد، لهذا انضمت األردن أن علما   التاريخ، ذلك منذ نافذا   واعتبر ،2006\6\15 في نشره جرى وقد البرلمان

 . 1976 عام في

 حوالي منذ التمييز لمحكمة اجتهاد هو أنه إالّ  الدستورية، المحكمة من حكم في تكريسه جرى قضائي اجتهاد إزاء نحن حاليا

 ،2007\2353 رقم الحقوقية بصفتها التمييز لمحكمة العامة الهيئة محكمة حكم إلى السياق هذا في وأشير عاما ، عشر خمسة

 .العادية القوانين بين وما الدستور بين ما متوسطة مرتبة في الدولية االتفاقيات هذه وضعت التي

 األمر؟ هذا يعني ماذا

 المتعلقة الدستور مراجعة لجنة توصية ترجمة رفض حينما  بغرفتيه، بالبرلمان الُمتمثل الدستور من الُمشرع موقف أن يعني
 براءتهم، تثبُت ثم طويلة لفترات توقيفهم إلى يُصار الذي بالتعويض والمتعلقة األمنية، المؤسسات داخل التعذيب ضحايا بتعويض
 الدستورية القواعد ألن القانون؛ إنفاذ والعاملين الباحثين بيد أسقط بالتعويض، الحقوق هذه دسترة برفض هذا الُمشرع فموقف
 لترجمة الرافض السلبي الموقف وهذا األردن، في فيها المعمول القضائية االجتهادات بموجب الدولية المعاهدات على حتى تسمو
 في القضائية المؤسسة وضع إلى أدى األمر هذا وبالتالي دستوري، حكم بمثابة ذاته بحد هو األردني الدستور في التوصية هذه

 .حرجة ومساحات ضيقة خانات

 ضحايا تعويض مجال في األردني القضاء عنها عبر بها بأس ال مواقف هناك أن يجد التمييزية االجتهادات في الباحث ذلك ومع
 اجتهاد االجتهادات هذه ضمن ومن المواطنين، تجاه العدلية الضابطة رجال قبل من التامة الُمعاملة إساءة وضحايا التعذيب،

 خالله من صادقت القرار فهذا ،2020\7\8 بتاريخ ،2020\1616 رقم الحقوقية بصفتها التمييز محكمة عن صادر حديث

 عن صادر بحكم  الدولة قضايا إدارة وكيل قبل من مقدم طعن ردت التي االستئناف بمحكمة صادر حكم على التمييز محكمة
 وحصل بسيارته شخص  باستيقاف قام الشرطة رجال من رجل لدن من المعاملة سوء ضحايا إحدى بتعويض عمان، حقوق بداية
 مشط في وكسور للضحية، اليسرى اليد في كسور إلى أدى مما  الشخص؛ هذا على بالضرب الشرطي وأنهال  عراك، بينهما

 بإلزام حكمها عمان حقوق بداية محكمة وأصدرت العامة، قواه من ،%25 بنسبة جزئي عجز إلى بالنتيجة أفضت اليسرى، القدم

 وظيفته أداء وبُحكم أثناء أقدم الذي ،(األمن رجل) التابع لهذا متبوع تُعتبر التي الدولة للدولة، المالية الواجهة أنها بحكم الخزينة
 بداية محمة وأصدرت الضرر، به وألحق ضربا   وأوسعه الشاب على األمن رجل تجاوز على ينطوي الذي العمل هذا أداء على

 دينارا ، 24230 مبلغ بدفع العام األمن ومديرية الشرطي هذا مع والتضامن بالتكافل الدولة خزينة يُلزم الذي حكمها عمان

ا للُمتضرر والمعنوية المادية األضرار عن كتعويض ق الحكم وهذا  كسب، من فاته وما خسارة من به لحق وعمَّ  قبل من ُصّدِّ

 به أتحدث أن أريد وما ،2020\1616 الحقوقي التمييزي الحكم بموجب التمييز محكمة  خالل من تصدَّق ثم االستئناف محكمة

 ومراجعته، الدستور، دراسة تولت التي الملكية اللجنة موقف مع واألعيان، النواب مجلس يتماهى أن تمنياتي السياق هذا في
 تحكم التي النمطية العقلية هذه من نخرج وأن بالتعويض، الُمطالبة في الحق في دسترة يتم وأن التوصيات، بهذه والخروج
 فمؤسسات غريبة، بطريقة المواطنين مع التعامل هي والمشكلة الباب هذا بفتح قمنا إذا بأننا األمر على القائمين من الكثيرين
 وتحقيق والرفاه، بالخدمة، الدولة تستهدفها التي فالمادة المواطن، لخدمة تُرصد وإمكاناتها وإيراداتها، وثرواتها، وُمقدراتها، الدولة
 ُكنا إن كلمته؛ القضاء وليقل الحق هذا وتُكرس مصراعيه على الباب فتح من المشكلة ما لذا المواطن؛ هي العيش ُسبل أفضل
  القضائية؟ واألحكام بالقضاء نثق

 المطاف نهاية في تقودنا التي والروادع، الضوابط، من مزيدا   إضفاء شأنها من لألمام واسعة خطوات نخطو أن من المشكلة فما
 ناحية؟ من هذا المواطنين مع الحضارية والتعاطي التحقيق ووسائل بأدبيات االلتزام إلى

 الواقع؟ الضرر عن الضحية بتعويض الدولة تقوم هل
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 التعويض بدفع إلزامه يستوجب أمرا ارتكب الذي الشخص حالة بأنها تُعرف المدنية فالمسؤولية البداية، في تأطير عمل من البد
 وقانون مؤسسات دول أنه تدَّعي التي الدول عن وحديثنا العالم في دولة أي في العدالة فمنظومة. للغير بضرر   سببه ما لجبر  
 تتوخى الدول هذه في العدالة فمنظومة واإلنصاف، العدالة أساس على قائما   منهجيا   حكما   ليكون لديها، الحكم مأسسة وتريد
 :أهداف ثالثة في التحقيق

   المشروعة المصالح حماية: أوال . 

   الحقوق رد: ثانيا . 

   الضرر جبر: ثالثا. 

 السلطة مقدمتها؛ وفي ضمنها ومن العدالة مؤسسات في فيها المعمول العامة القواعد بموجب الدولة نعم، السؤال على وردا  
 المادة مقدمتها وفي المدني القانون أحكام بموجب القانون، وتيسير واإلنصاف، العدل قيم إرساء تحديدا   فيها يُناط التي القضائية

 هذه أداء بحكم او أدائهم بسبب تابعيها قبل من ألضرار يتعرضون الذين األشخاص تعويض عن مسؤولة الدولة ،(280)

 أعمال عن المتبوع مسؤولية عليها يقع فال التعويض دفع عن مسؤولة ليست نُفرق؛ حتى التوضيح من بد ال لكن الوظائف،
 اشتبك إذا مثال، سبيل على بوظيفته الجريمة هذه تتصل لم إذا الرسمية الوظيفة أثناء جريمة العام الموظف ارتكب ما إذا  تابعه،

 الالحق الضرر فهذا الرسمي؛ دوامه أثناء  عليه الرصاص بإطالق وقام مراجع، أو خاص زائر مع موظف اشتبك أو ، موظفين
 خالله من نستطيع ال الذي الخاص وجذره سببه له لوظيفته، الموظف أداء بُحكم به الحقا   الضرر ليس المغدور أو عليه بالمجني

 لهذا ونطاق قيود هناك أن إلى أشير التابع، أعمال عن المتبوع مسؤولية قواعد إلى استنادا   بالتعويض المسؤولية الدولة نُحمل أن
 المنصوص الشرعي الجواز مقدمتها وفي تابعيها، أعمال عن كمتبوع مسؤوليتها  على بناء   بالتعويض الدولة مطالبة حق الحق؛

 مشروعا   استعماال   حقه استعمل فمن الضمان يُنافي الشرعي الجواز على نصت والتي المدني، القانون في ،(61) المادة في عليه

لت وبسطت المدني القانون من ،( 66) المادة وجاءت ضرر، من ذلك عن ينشأ ما يضمن ال  والنماذج والصور، األحوال، وفصَّ

 :اآلتي النحو على ذكرها سيتم التي والنماذج األحوال توافرت إذا  مشروع، غير استعماال   الحق استعمال خاللها يُعد التي

   التعدي قصد توفر إذا: أوال. 

   مشروعة غير الفعل من المرجوة المصلحة كانت إذا: ثانيا. 

   ضرر من الغير يُصيب ما مع تتناسب ال منهُ  المنفعة كانت إذا: ثالثا. 

   والعادة العُرف عليه جرى ما الفعل تجاوز إذا: رابعا. 

 التي الضارة األفعال جراء من بالغير الالحقة األضرار تعويض عن تُسأل العام القطاع ومؤسسات الدولة نعم عام   كأساس لكن
 :   كالتالي النظرية عليه بُنيت الذي األساس لوظائفهم، أدائهم بحكم وتابعوها موظفوها يرتكبها

 كونه المتبوع مسؤولية استُحدثت وبالتالي ُمعسرا ، شخصا   يكون ما غالبا   الضرر يرتكب الذي ،(الموظف) التابع أن الفقهاء يقول
 .العامة والمصلحة الُمتضرر لتعويض ضمانا   ُموسرا   يكون ما غالبا  

 للتابع ينبغي تابعه؛ اعمال عن المتبوع سؤال تم إذا دائما ، للواجبات أدائه أثناء بالضرر الُمفضي بالفعل يقوم ما غالبا   التابع أن
 واألنظمة اللوائح به أناطتها التي الواجبات بُمقتضى أو المتبوع، له أسندها التي والتكاليف للواجبات أدائه بحكم الضرر يرتكب أن

 .المتبوعة المؤسسة داخل بها المعمول الداخلية

 التابع وهو الضرر ُمسبب إعسار من يتضرروا أن يُمكن الذين اآلخرين حماية منها؛ الهدف المتبوع مسؤولية قيام األمر خالصة
 .األحيان غالب في

د  على أساسها في تابعه أعمال عن المتبوع مسؤولية اعتبرت القضية، لمسؤولية والفقهي الحقوقي التأسيس في إلى اإلشارة وأوَّ
 تحققت إذا إالَّ  تابعه أعمال عن ،(الدولة) المتبوع مسؤولية تنهى وال القانون رتبها كفالة هي عقدية كفالة ليست هي كفالة، أنها

 من 256 المادة وفق األردني الُمشرع يشترط لم األردن في التابع، قبل المتبوع ُمالحقة نستطيع ال التابع مسؤولية من المحكمة

 فعل عن امتناع أو بفعل ،(التابع) الموظف يقوم أن يكفي الموظف قبل من جسيم خطأ هناك يكون أن يشترط لم المدني القانون
 الضرر، إلحاق عن أفضى االمتناع أو الفعل وهذا القانون عليه أوجبه فعل عن امتناع أو ،(إيجابي) مادي بفعل القانون عليه رتب
 .العام الموظف قبل من جسيم خطأ هناك يكون بأن بالضرورة وليس الضرر أو الفعل بوقوع األمر فُمناط

 :يلي ما( المتبوع) الدولة مسؤولية شروط من
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 العمل وأسس التعليمات وضع سلطة للدولة يكون أن. 

 مشروع ُعذر   لغير تطبيقها عن امتنع او العمل وأسس شروط خالف حال في العقوبة إيقاع سلطة للدولة يكون أن. 

 لعمله الموظف أداء بحكم االمتناع أو الفعل هذا بسبب الضرر يحصل أن. 

 كليهما؟ أو المدني، المجتمع منظمات أو الدولة، على هل تقع من على التوعية مسؤولية

 على القائمين المسؤولية، عاتقها على تقع المحاميين فنقابة مسؤول الجميع تتجزأ، ال مسؤولية فهي الجميع على المسؤولية تقع

 يوجد التمويل ومصادر موجودة، ووسائلها التوعية أدوات أن خصوصا   التوعية في المسؤولية تتحمل القضائية والسلطة القضاء،

 تدريب وتم الجنائي، البحث بإدارة والضباط األفراد توعية في إسهام لنا كان فقد عمار الدكتور الزميل ومعنا أسهمنا فلقد الكثير،

 .منهم 400

 مستوى بأن أجزم وإنني التوعوية، البرامج مع التعاطي في واألمنية الشرطية المؤسسات قبل من بها بأس ال استجابة هناك

راد في والُمحاكمة العادل التحقيق ضمانات ُمقتضيات مع الشرطية، والمؤسسات العدلية الضابطة أفراد تعاطي  ُمستمر، اّطِّ

 آخذة بُرمتها التحقيق عملية جدران ينسف أن الُممكن من الذي التحقيق جدار في ثغرة   و مدخال   تُشكل قد التي التحقيقية واألخطاء

 المؤسسات على فقط حكرا   ليست فالتوعية الكثير؛ ينتظرنا زال وما الشكلية، أو الموضوعية باإلجراءات أكانت سواء بالتقلص

 الدولية، واالتفاقيات الحقوقية العلوم على يّطلع وأن معرفته، ويُراكم نفسه، تطوير في يعمل أن عليه ينبغي الُكل الشرطية،

 التي االستشارية واآلراء اإلنسان، حقوق محاكم وأحكام الدولية، االتفاقيات بشأن الواردة النصوص بشأن الُمقدمة والتعقيبات

 لجناحي أوجهها دعوة بل العدلية الضابطة ألفراد فقط ليست دعوة هي المتحدة، األمم لهيئة التابع اإلنسان حقوق مجلس في تقدم

 األمر اضطر ولو والخبرة؛ المهارات وصقل المعرفة، ورفد والُمثابرة، االجتهاد من بد فال القضاة، أو المحامين سواء العدالة،

 . أدائه على آثاره تنعكس مما الدورات حضور بغية؛ الشخصي حسابك على للسفر

 منهجية تدريبية برامج وجود عدم جراء من الُمحاماة بمهنة تحدق أخطار هناك المحامين، تدريب معهد تأسيس أهميةوهنالك 

 معهد وجود عن يُغني ال التدريبية الدورات فوجود ومنهجي، وُمؤسسي، أصولي، بشكل   المحامين الزمالء بها يُحاط وعلمية

 .الخبرات وأصحاب بالكوادر، ورفده للتدريب

 األحوال قانون من 12 المادة معرفتي بحدود ابنها، تسمية في األم بحق سيداو باتفاقية باستئناسه عمار القاضي الدكتور ُمداخلة في

 يحق التي الشرائح صنفت فقد المولود، تسمية لها يحق التي الشرائح ضمن من المستوى بذات واألب األم وضعت التي المدنية

 إذا علم لدي يوجد وال. فقط التنويه باب من واحدة، سويَّة على الحق هذا واألب لألم الحق أعطت المقدمة في المولود تسمية لهم

 .موجود المادة هذه نص زال ما

 النظام هذا إزاء القوانين دستورية على رقابته بسطب الصالحيات يملك القضائي النظام يُعد لم بأنه وفاء األستاذه ُمداخلة حثت وقد

 اتباع، رقابة هي الرقابة هذه وكانت القوانين دستورية على رقابته فرض عن النظامي القضاء يد ُغلَّت بنوعه، الُمتفرد القانوني

 .ُمبكر عمر في وأنا التقاعد على إحالتي النتيجة وكانت حكما   12 في مارسته وقد الدور هذا ممارسة على القضاء حث ُمداخلتها

 القانون؛ عن الخارجة التحقيقية اإلجراءات وضحايا والتعذيب، الجريمة وضحايا الناس، إنصاف يستطيع ُمعافى قضاء   أردنا وإذا

 .الخطوات أولى وهذه وُمحصن ُمستقل قاض   إلى نحتاج لذا

 :هي أنواع عدة إلى الضرر الفقه صنف وقد

 من المضرور يُصيب ما وتُجسد المدني، القانون في 266 مادة عنه عبرت الذي المادي الضرر سواء :فعال   الواقع الضرر

 .كسب من يفوته وما ضرر
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 رفه،وش المالي، واعتباره وكرامته، سمعته، من اإلنسان يمس ما كل ،267 المادة صوره حددت :المعنوي الضرر 

 غير النفسي األلم وهي، المعنوي الضرر صور من السادسة الصورة التمييز محكمة وأضافت االجتماعية، ومكانته

 .األدبي الضرر صور من كصورة النفسي األلم تكريس جرى القضائي االجتهاد بحكم هي أدب في ُمصنفة

 آثاره كنل حصلت أسبابه محاله ال القادم آثاره؛ وتتراخى أسبابه تتحقق الذي الضرر ذات وهو :المستقبلي الضرر 

 يُعدُ  اتهوف فإن وقت مسألة موته ويصبح سريريا   ويموت قلبه في الرصاص يُطلق كالذي: مثال المستقبل، إلى تراخت

 عويضالت للقضاء ينبغي عجز، له وسببت العمل سوق ولوجه قبل جامعي طالب إصابة آخر ومثال مستقبليا ، ضررا  

 .عنه

 والمطالبة عوىد إقامة لحظة في الممكن من رويدا ، وتتوسع آثاره، بعد تستقر لم الذي الضرر وهو :الُمتفاقم الضرر 

 .الُمتفاقمة اآلثار من تُعتبر التي الوفاة تُسبب رويدا   رويدا   الضرر ويتفاقم اإليذاء، عن بتعويض

 اإلخالل يتم احينم إالَّ  يتم ال التعويض القاعدة حسب ألنه؛ عنه التعويض يجوز ال :المتوقع أو االحتمالي الضرر 

 .للضحية المالي بالمركز اإلخالل إلى يُفضي ال االحتمالي الضرر أن كما للضحية، المالي بالمركز

 8ضحايا الجريمة

 :نوعين وهناك

 المباشرة الضحية . 

 الجريمة لوقوع كنتيجة الُمتضرر. 

 في ناكه نعم العنف، من الناجيات مصطلح الستخدام ليُصار الضحية، مصطلح استخدام يعُد لم المرأة ضد العنف مجال وفي

 .الُمساندة منا يستحق هو وبالتالي ما، جناية   في عليه مجني أو ُمتضرر، أو ضحية كان من الجنائي اإلطار

 وجه على لقضائيةا والسلطة عموما ، القانون بإنفاذ الُمكلفين العاملين ومن المدني المجتمع من الجهود تضافر إلى بحاجة نحن

 قِّبل من لحقه نتهاكا عليه يقع أو القانون تطبيق التنفيذية السلطة تُحسن ال فعندما للمواطن، األخير الملجأ باعتبارها الخصوص

 من مجموعة ذلك دون تحول بالقضاء الُمتمثلة إليها لجأ التي فالجهة المجتمع، من أو العام، الرأي من أو التنفيذية، السلطة هذه

 في لعاملينا من يكن لم إذا االتهام موضع في عليها المجني ووضع المعاملة، ونمط التقاضي، تكلفة النساء، وخاصة العوامل

 .المجتمع أو العائلة، من أحيانا   الجال،

 من قدم   على قوقهبح اإلنسان وتمتع اإلنسان، وكرامة واحترامها، اإلنسان حقوق هدف تُمثل يتجزأ ال كل   العدالة بأن اعتقادنا

 .اآلخرين مع المساواة

 وخاصة صرةمتب معرفة إلى وتحتاج متشابكة وطرقها عليها، يتعرف وال يفهمها ال ،الكثيرعلى  عصية ولغته القانون فمداخل

 يتطلب وهذا ومفهومة ةُمستساغ القانونية اللغة وجعل اإلمكان، قدر القانوني الفهم ترسيخ هو العلنية طروحاتنا في وهدفنا النساء،

 .كبيرا   جهدا  

 التوصيات:

 تعديل التشريعات للنص على حماية الشهود خاصة في الجرائم األسرية. -1

ء المجرم أو آداة من قانون العقوبات التي تعفي من العقوبة أصول الجناة أو فروعهم إذا تم إخفا 84تعديل المادة  -2

 الجريمة.

                                                           
 "تضامن" الرئيسة التنفيذية –معالي األستاذه أسمى خضر  8
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من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تجيز للضحية أو الشاهد اإلمتناع عن الشهادة إذا كان  153تعديل المادة  -3

 .من األصول أو الفروع، ويجب قصرها على الشاهد دون الضحية

ال بد من إقتصار األدلة السرية وإمكانية إطالع األطراف عليها على ما هو ذات عالقة بالقضية فقط، وعدم تمكين  -4

 أي شخص من اإلطالع على كامل الملفات السرية.

 دعوة المشرع األردني لألخذ بمبدأ الشهادة المجهولة. -5

 اإلبتدائي. التحقيق إجراءات في المشاركة من الضحية حرمانإعادة النظر في  -6

 العامة. النيابة أمام باألحكام الطعن أو البينات تقديم في بالمشاركة للضحية السماح إعادة النظر في عدم -7

 إعداة النظر في موضوع الرقابة على قرارات المدعي العام، ورده وتنحيته، والمدد الالزمة إلنهاء التحقيقات. -8

  .الحضارية والتعاطي التحقيق ووسائل بأدبيات االلتزام إلى المطاف نهاية في تقودنا التي الضوابط من مزيدا   إضفاء -9

 وعلمية منهجية تدريبية برامج وجود عدم جراء من الُمحاماة بمهنة تحدق أخطار هناك المحامين، تدريب معهد تأسيس -10

 معهد وجود عن يُغني ال التدريبية الدورات فوجود ومنهجي، وُمؤسسي، أصولي، بشكل   المحامين الزمالء بها يُحاط

 .الخبرات وأصحاب بالكوادر، ورفده للتدريب

 الُمحدث، أو الُمتضرر، يتكفل وأن بالتعويض للضحية واضح حقماية من العنف األسري للنص على تعديل قانون الح  -11

 .جسديا أو طبيا ، الضرر جبر حتى بالتكاليف يتكفل أن األسري العنف بجريمة القائم أو الُمعنف أو

 


