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 خطوة إىل الوراء األحكام املتساهلة مع مقرتيف "جرائم الشرف"

 حلماية املرأة يف األردنابلنسبة 
 

رسالة موجهة إىل السلطات األردنية تعرب فيها عن بواعث قلقها بشأن ما يبدو أحكاماً بمنظمة العفو الدولية بعثت 
تساهلة وغري متناسبة صدرت يف مارس/آذار حبق رجلني أدينا بقتل اثنتني من قريباهتما. ففي قضيتني منفصلتني، م

   أصدرت حمكمة اجلناايت الكربى حكمني ابلسجن ملدة ستة أشهر وثالثة أشهر إثر قبوهلا أبهنما قد قتال قريبتيهما
يف كل قضية  العقوابتمن قانون  98عني االعتبار املادة سورة غضب" ابسم شرف العائلة. وقضت احملكمة، آخذة بب"

من القضيتني، أبنه ينبغي اعتبار اجلرم جنحة، وبذا فهو يستدعي حكماً خمففاً للغاية ابملقارنة مع العقوبة املعتادة للقتل 
 عاماً. 15العمد، وهي السجن 

 

شديد انتج عن عمل غري حمق و  سورة غضبب" كبت جرمية مامن قانون العقوابت على أنه إذا ارت   98وتنص املادة 
"، فإن اجلاين سوف يستفيد من العقوبة املخففة. وتستخدم هذه املادة يف قضااي على جانب من اخلطورة أاته اجملين عليه

العنف ضد املرأة على حنو يتسم ابلتمييز، وبصورة واسعة لتربير العديد من حاالت قتل النساء على أيدي الرجال، وهي 
ناقضة ملتطلب أساسي من متطلبات القانون الدويل حلقوق اإلنسان، وهو املساواة أمام القانون بني األفراد، الذين ال م

جيوز أن يعانوا من التمييز بسبب جنسهم. إن منظمة العفو الدولية تناهض استخدام هذا القانون، وحتث السلطات 
 األردنية على تعديله. 

 

واثئق احملكمة، أقدم رجل مت تعريفه ابحلرفني األولني من امسه س. أ.، على خنق زوجته  ففي القضية األوىل، وحبسب
الزان معه فيما  قرتفتعاماً حىت املوت بعد اكتشافه أهنا قد اختلت يف بيتهما مع شخص ز عم أهنا ا 27 من العمر البالغة

إبطالق النار على شقيقته املتزوجة  ،امسه ب. أ.سبق. ويف القضية الثانية، أطلق رجل مت تعريفه ابحلرفني األولني من 
عاماً فأرداها قتيلة بسبب ما اعتربه "سلوكها غري األخالقي"، الذي تضمن تركها البيت من دون  29البالغة من العمر 

امرأة مت رمسياً تسجيل قتلهما  17موافقة زوجها والتحدث مع رجال آخرين عرب هاتفها النقال. وكانت الضحيتان بني 
 يف األردن.  2007ضمن "جرائم الشرف" يف 

 

ما إذا كانت عحلكمني الصادرين، فقد سألت منظمة العفو الدولية وزارة العدل يف اونظراً للتساهل البادي للعيان 
سب ما ذ كر، فإن أمام سلطات االدعاء قد قامت ابستئناف قراري حمكمة اجلناايت الكربى بشأن هاتني القضيتني. وحب

 يوماً الستئناف احلكم ضد األحكام الصادرة عن حمكمة اجلناايت الكربى أمام حمكمة التمييز. 30العام  املدعي
 فيةـخل

دائرة محاية "اختذت السلطات األردنية عدة تدابري يف السنوات األخرية حلماية النساء من العنف، مبا يف ذلك إنشاء 
األمن العام )الشرطة(، وقد ساعدت هذه على ضمان إخضاع مزاعم العنف ضد املرأة ملزيد من داخل مديرية  "األسرة



التحقيق الدقيق، وفتح أول املالجئ النسائية احلكومية حتت اسم "دار الوفاق" لتلجأ إليها النساء من ضحااي العنف 
أعلنت فيه أنه "ليس هناك شرف" فيما  رتنتاالن أطلقت امللكة رانيا فيديو على شبكة املاضي،املنـزيل. ويف األسبوع 

 ا". ال عذر فيهيسمى جرائم الشرف، ووصفت هذه اجلرائم أبهنا جرائم "مرعبة" و"
 

فضيا أن ت  القضيتان األخرياتن،  هااتن وميكن، كما تشري ،وعلى الرغم من هذا، فإن "جرائم الشرف" ما زالت ت رتكب
 من قانون العقوابت.  98يف تساهلها من خالل تطبيق املادة  عند املقاضاة إىل فرض أحكام غري متناسبة

 
. وييسر القانون اإلبالغ عن اإلساءات األسري، أقر الربملان قانون احلماية من العنف 2008ويف يناير/كانون الثاين 

الرغم من توصية  العائلية العنيفة وينص على تلقي الضحااي التعويض، لكنه ميتنع صراحة عن جترمي العنف املنـزيل على
جلنة األمم املتحدة اخلاصة ابلقضاء على التمييز ضد املرأة بذلك يف العام املاضي. ويؤكد القانون اجلديد على املصاحلة 

 للضحااي، بيد أنه ال أييت بصورة كافية على ذكر مقاضاة اجلناة.  رضاءغريها من أشكال اإلعلى و 
 

 وثيقة للتداول العام 
********************************** 

 
 األمانة الدولية، منظمة العفو الدولية

International Secretariat, Amnesty International, 1 Easton St., London WC1X 0DW, UK 

www.amnesty.org  

 

http://www.amnesty.org/

