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من  االسرة  لحماية  الوطني  االطار 
للجهات  مرجعية  وثيقة  العنف 

العاملة في مجال حماية األسرة
 اميان ابو قاعود

اهم  من  العنف  من  االرسة  لحامية  الوطني  االطار  يعترب 
الوثائق التي متثل مرجعا هاما لجميع الجهات والعاملني يف 
عملية  يرسم  كونه  االرسي  العنف  من  االرسة  حامية  مجال 
حامية األرسة وفق منهجية تشاركية تكاملية منتظمة تضمن 
من  بالوقاية  ابتداءا  االرسي  للعنف  املؤسسية  االستجابة 
بتقييم  وانتهاء  والتدخل  باالستجابة  مرورا  االرسي  العنف 
الستخالص  املقدمة  الخدمات  وفاعلية  املنظامت،  استجابة 

الدروس بهدف تحسني وتطوير الخدمات.

بحسب  العنف  من  االرسة  لحامية  الوطني  االطار  ويعترب 
للعمل  هامة  رسمية  وطنية  مرجعية  الوزراء  رئاسة  تعميم 
حامية  مجال  يف  العاملة  املؤسسات  جميع  بني  املشرتك 
االرسة من العنف االرسي منطلقا من اجراءات موثقة تحدد 
االدوار واملسؤوليات لسد الثغرات ومنع االزدواجية بني كافة 
االرسي،  العنف  حاالت  مع  التعامل  يف  الوطنية  املؤسسات 
ورسم الخطوط العامة لعملية الوقاية – الحامية من العنف 
االرسي عىل نهج املؤسسات املتعددة ووضع االسس العلمية 
والعملية لربامج وخدمات حامية االرسة من العنف وعملية 

متابعتها وتقييمها..

سياسات  العنف  من  االرسة  لحامية  الوطني  االطار  ويعرض 
الواجب  للخدمات  العامة  والخطوط  االرسة  حامية  وبرامج 
بايجاد  واملتمثل  العنف  من  االرسة  اطار حامية  يف  تنفيذها 
دليل عمل مؤسيس ميكن املؤسسات العاملة يف مجال حامية 
االرسة من االستجابة الفورية الحتياجات الحاالت ومن تطوير 
االرسي،  العنف  من  االرسة  وحامية  لوقاية  متنوعة  برامج 
اضافة اىل وضع اسس التنسيق بني جميع الرشكاء املعنيني يف 
التعامل مع قضايا العنف االرسي مبنية عىل نهج املؤسسات 

املتعددة بهدف توفري خدمات متكاملة وشاملة. 

حاالت  مع  التعامل  يف  املتعددة  املؤسسات  نهج  ولرتجمة 
املختصني  بني  مشرتكة  لغة  االطار  حدد  االرسي  العنف 
تعريف  وضع  خالل  من  االرسة  حامية  مجال  يف  والعاملني 
لجميع املصطلحات املستخدمة وقامئة باملؤرشات الدالة عىل 

وقوع العنف لتساعد مقدمي الخدمات عىل الكشف املبكر 
عن حاالت العنف االرسي والتعامل معها وتقديم الخدمات 

الالزمة لها.

 كام نوه االطار اىل مجموعة من االجراءات والنظم الداخلية 
من  مؤسسة  كل  تطوير  منها  بينها  والتنسيق  للمؤسسات 
بتقديم  واملتعلقة  الداخلية  واجراءاتها  لنظمها  املؤسسات 
الخدمات ومراجعتها مع املؤسسات الرشيكة حتى ال تكون 
تنسيق  للضحايا عشوائية ومتكررة وتطوير اسس  االستجابة 
ووضع  بينها.  فيام  االرسة  بحامية  املتعلقة  االنشطة  جميع 
معايري وطنية لجودة الخدمات املقدمة لحاالت العنف االرسي 
تكاملية شمولية، وتطوير  بصورة  الحاالت  احتياجات  تراعي 
برامج ومعايري وطنية للتدريب يف مجال حامية االرسة لكافة 

الجهات املعنية سواء عىل مستوى العمل الفردي واملشرتك.

ومل يغفل االطار رضورة تحديد ادوار ومسؤوليات كل منظمة 
وتحديد  الحامية  خدمات  بتقديم  املعنية  املؤسسات  من 
االدوار واملسؤوليات املشرتكة ووضع قامئة بجميع املؤسسات 
التي  الخدمات  نوع  تبني  االرسة  حامية  مجال  يف  العاملة 

تقدمها وتحديث البيانات بشكل دوري.

مع  او  الضحايا  مع  العاملة  املؤسسات  جميع  ان  اىل  يشار 
الجناة تقوم بعدد من االدوار املشرتكة منها رفع الوعي العام 
حول العنف االرسي مفهومة واثاره وتقديم الخدمات للضحايا 
ان  من  للتحقق  االخرى  املؤسسات  مع  والتنسيق  والجناة 
الخدمات املقدمة تعالج فعليا املشاكل الناجمة عىل العنف 
وتبادل  املقدمة  والتدخل  الوقاية  برامج  وتقييم  واالساءة 
تطوير  يف  منها  لالستفادة  املكتسبة  الخربات  نتائج  وتعميم 
صياغة  يف  واملساهمة  والسياسات  واملامرسات  الخدمات 
املتعددة  الجوانب  حول  بحوث  واجراء  السياسات  وتعديل 
للعنف االرسي وحول فعالية تطبيق الربامج يف مجال حامية 

االرسة وتقديم الخدمات من قبل املؤسسات املختلفة.

نشرة إعالمية

المجلس الوطني 
لشـــؤون األســــــرة
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التشريعات القانونية 
بذرة لنواة مثمرة في حياة األسرة 

السعيده 
روال عصفور

الترشيع هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم سلوك 
االجتامعية  الروابط  وتنظم  املجتمع،  يف  وعالقاتهم  األفراد 
بهدف حامية حريات األفراد وتحقيق مصالحهم وحفظ كيان 
املجتمع وضامن تقدمه وارتقائه، ويتم تنظيم هذه العالقات 
املخاطبني  تجرب  التي  العامة  السلطة  خالل  من  املجتمع  يف 

بالترشيع عىل احرتامها وتوقع الجزاء عىل من يخالفها.

سياسات  برنامج  مسؤول   – الظاهر  حنان  املحامية  تبني 
ان  األرسة  لشؤون  الوطني  املجلس   – األرسة  وترشيعات 
رئييس  ترشيع  منها  اقسام  عدة  اىل  تنقسم  الترشيعات 
“الدستور” الذي يبني شكل الدولة ونظام الحكم فيها ويوزع 
الثالث  السلطات  عىل  الدستورية  والواجبات  االختصاصات 

الترشيعية والتنفيذية والقضائية.

يليه القانون العادي الذي يختص بقضية معينة يحيل الدستور 
املبادئ  القانون ويشرتط فيه أن ال يخالف  أمر تنظيمها إىل 
تتناول  التي  االنظمة  تتبعها  الدستور  التي وردت يف  العامة 
تسمى  و  العادي  القانون  يف  ة  الوارد  القانونية  التفصيالت 
القانون،  احكام  تنفيذ  تساهم يف  أنها  أي  تنفيذية”  “أنظمة 
التنظيمية والتفويضية ولكل منها  إضافة إىل وجود األنظمة 

قوة قانونية خاصة.

التفاصيل الخاصة  التي تتناول  التعليامت والقرارات  واخرها 
بقضية ما.

القاعدة  تخالف  أن  يجوز  ال  الترشيعات  أقسام  جميع  ويف 
القانونية األقل قوة القاعدة القانونية األسمى منها.

قاعدة  كونها  الترشيعات  اهمية  اىل  الظاهر  املحامية  وتشري 
خالل  من  األفراد  سلوك  توجيه  عىل  تعمل  انها  أي  سلوك 
اباحة فعل معني أو منعه أو أمر بفعل معني كام انها قاعدة 
وجود  يتطلب  مجتمع  وجود  تفرتض  أنها  مبعنى  اجتامعية 
مثل هذه القاعدة وبالتايل فهي تتغري وتتبدل بتغري املجتمع 

واستجابة لحاجاته واتجاهاته.

واضافت الظاهر ان الترشيع يعترب عام ومجرد وبالتايل يخاطب 
األشخاص بصفاتهم وليس بذواتهم مام يساهم بتحقيق املساواة 
واستقرار املجتمع كام انه ملزم ومرتبط بالجزاء وبالتايل ضامن 

توجيه سلوك األفراد مبا ينسجم مع مصلحة املجتمع.

وتؤكد الظاهر ان طرق تغيري الترشيع يختلف بإختالف نوعه 
وأقسامه، حيث يتم تقديم تعديل الدستور من قبل الحكومة 
أو مجلس األمة وفقاً ملبدأ التعاون بني السلطتني الترشيعية 
األمة  مجلس  من  موافقة  إىل  التعديل  ويحتاج  والتنفيذية، 
امللكية  اإلرادة  صدور  ثم  ومن  مرتفعة،  تصويت  بنسبة 

السامية بذلك التعديل.

ويتم تغيري الترشيع يف القانون العادي عن طريق أن تقدم 
الحكومة مرشوع قانون معدل او ان يتقدم عرشة من أعضاء 
مجلس النواب مبقرتح لقانون معدل أو قانون جديد ليطرح 
ضمن املراحل الترشيعية وذلك برفعه من قبل الحكومة إىل 
مجلس  إىل  يرفع  ثم  ويقره  يناقشه  والذي  النواب  مجلس 
من  عليه  للمصادقة  يرفع  ثم  ومن  ويقره  ويناقشه  االعيان 
قبل جاللة امللك، وميلك أي من املجلسني )األعيان والنواب( 

رد مرشوع القانون.

الوزراء  مجلس  من  لصدورها  فنظراً  باألنظمة  يتعلق  وفيام 
فإن جهة االصدار متلك التعديل او اإللغاء وبالتايل فإن تغيري 
من  ذلك  صدور  لتعديله  يكفي  الترشيع  من  النوع  هذا 

مجلس الوزراء.

أخريا فإن الجهة التنفيذية التي تصدر التعليامت والقرارات 
هي الجهة املخولة بالتعديل وفقا ملقتضيات املصلحة العامة 

وحسن سري املرافق.

باألرسة  املتعلقة  الوطنية  الترشيعات  ان  الظاهر  وتوضح 
األساسية  لحاجاتها  وتلبية  االرسة  لتمكني  هدفت  األردنية 
وملنح الفرصة لها للمشاركة يف الحياة العامة بهدف حاميتها 
وتحقيق استقرارها ولضامن القيام بوظائفها كوحدة أساسية 

يف املجتمع األردين.

كام تعمل عىل توفري بيئة أرسية مناسبة يف مواجهة التغريات 
تلبية  لتتمكن من  تعرتضها  ان  املمكن  التي من  والتحديات 
مجتمع  يف  خاصة  اليها  املوكلة  باالدوار  والقيام  وظائفها 

تكتسحه موجة من التغريات عىل كافة املستويات.

انصاف  فكرة  الترشيعات عىل  قامت  فقد  أخرى  ومن جهة 
الفئات التي تحتاج ملزيد من الحامية، لغايات ضامن اندماجهم 
يف املجتمع بالطريقة الصحيحة؛ فجاءت الترشيعات الخاصة 
باألطفال وتلك الخاصة باملعاقني او النصوص املتعلقة باملراة.

وتعترب الترشيعات املتوامئة مع حقوق اإلنسان صامم األمان 
عىل  املرأة  لحصول  الرئييس  الكفيل  وهي  واملراة  لألرسة 

حقوقها ومتكني األرسة من البقاء والتامسك.
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قانون الحماية من العنف األسري...
العالج وليس العقاب 

*نجاة شناعة 

يتوافق حقوقيون عىل أن قانون الحامية من العنف األرسي 
معالجة  يف  إيجابيا  تطورا  يعكس   ،2008 لسنة   )6( رقم 
لتأمني  يسعى  بأسلوب  األرسي،  العنف  عن  الناشئة  القضايا 
الحامية للضحايا املعنفني بالتوازي مع الحفاظ عىل خصوصية 
يف  القانونية  الثغرات  تاليف  محاوال  األرسية،  العالقات 

الترشيعات األخرى.

نرشه  وجرى  األردنية  الحكومة  تبنته  الذي  القانون  أن  عىل 
يف العدد ) 4892( يف السادس عرش من آذار العام، بانتظار 
صدور التعليامت واألنظمة من قبل وزارة التنمية االجتامعية 

ليجري تفعيل القانون.

يف  املجتمع  شهدها  التي  التطورات  من  عدد  واستدعت 
دور  عىل  طرأت  التي  للتحوالت  إضافة  األخرية،  السنوات 
رضورة  األرسي،  العنف  مشكالت  معالجة  كيفية  يف  األرسة 
إعادة النظر يف الترشيعات النافذة وتطويرها، ما أوجد قانون 
التحوالت  لتلك  العنف األرسي يستجيب  خاص للحامية من 
دون أن يؤثر سلبا عىل املعنفني الذين يعتربون األكرث ضعفا يف 

األرسة، إما ألسباب عمرية أو اقتصادية أو أعراف اجتامعية.

واعتربت الدراسة الصادرة عن املجلس الوطني لشؤون األرسة 
حول واقع العنف ضد املرأة يف األردن لعام 2008، أن قانون 
يف  األردنية  اإلنجازات  أهم  من  األرسي  العنف  من  الحامية 
النصوص  من  مجموعة  القانون  أفرد  إذ  الترشيعات؛  مجال 
القانونية املتعلقة بالتبليغ عن قضايا العنف األرسي والتحويل 

إىل لجان الوفاق األرسي. 

املؤسسات  أوساط  يف  إيجابية  فعل  ردود  القانون  وعكس 
الحكومية ومؤسسات املجتمع املدين، كونه يوفر إطاراً وقائياً 
وفعاالً  كافياً  ردعاً  ويحقق  األرسي،  العنف  ملشكلة  وعالجياً 

ملرتكبيه.

بالتصدي  إيجابية  القانون رسالة  اعترب  املحامي سائد كراجة 
للعنف األرسي، عىل اعتباره يحل مشاكل شائكة لها خصوصية، 

ويحافظ عىل متاسك األرسة يف ذات الوقت.

الحامية  تأمني  يف  موازنته  القانون  مييز  ما  أن  رشح  كراجة 
أولوية،  باعتبارها  األرسة  الحفاظ عىل  مراعاة  مع  للمعنفني، 
األخرى  القوانني  يف  املوجودة  الثغرات  تاليف  ملحاولة  إضافة 
الواقعة  بالجرائم  يتعلق  فيام  خاصة  العقوبات  قانون  مثل 
عىل األشخاص، أو محاولة إكامل القانون يف مسائل مل يشملها 

قانون العقوبات.

القانون  نصوص  إخضاع  رضورة  إىل  يشري  كراجة  أن  بيد 
بني  للموازنة  العميل  التطبيق  عىل  بناءا  الدامئة  للمراجعة 
املسائل السابقة، عىل اعتبار أن التطبيق سيخلق قضايا مل ترد 

يف ذهن املرشع مهام أويت من سعة إطالع.

ولفت إىل أنه من املهم انسجام القانون يف تطبيقه وتوجهاته 
مع االسرتاتيجية الوطنية لحامية االرسة والوقاية من العنف 
االرسي )2005-2009(، والدور الذي أعطي للمجلس الوطني 
لشؤون األرسة، وصوال لتحقيق قانون وقايئ توعوي وعالجي 

أكرث من كونه قانونا عقابيا باملعنى التقليدي.

الخامس  تقريره  يف  مثن  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املركز 
القانون   ،2008 لعام  األردن  اإلنسان يف  أوضاع حقوق  حول 
آثار  من  ويقلل  األرسية،  الروابط  للحفاظ عىل  يسعى  كونه 
اإلجراءات الجزائية التي تتبع يف حال ارتكاب جرمية بني أفراد 
األرسة، باستبدال العقوبات السالبة للحرية بتدابري أقل رضراً.

األفراد سواء  لحياة  الناظمة  الترشيعات  ان  الظاهر  وتضيف 
“ االقتصادية او االجتامعية” تعترب من أهم الترشيعات التي 
اإلنسان  تؤثر يف حياة األرسة، مبا ينسجم مع مبادئ حقوق 

واملرجعيات األخرى.

ويعد اصدار قانون الحامية من العنف األرسي وقانون االتجار 
بالبرش خطوة يف مجال توفري الحامية لضحايا العنف، إضافة 
إىل التوجه العام نحو تعديل قانون العقوبات مبقرتح قانون 

معدل يراعي مصلحة األرسة واملرأة والطفل بشكل خاص.

تحتاج  التي  الترشيعات  من  مجموعة  هناك  مازال  أنه  إال 

والذي  الشخصية،  األحوال  كقانون  نظر  واعادة  ملراجعة 

يحتاج إىل اعادة نظر خاصة يف القضايا التي ترتبط باألطفال 

كاملشاهدة والحضانة والنفقة، وتلك املتعلقة بتقديم ضامنات 

لحصول املرأة عىل حقوقها وأهمها النفقة واملهر.
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تم اعداد و تحضري هذه النرشة ضمن مرشوع كسب الدعم واملؤازة ملناهضة العنف ضد املراة الذي ينفذه املجلس الوطني 

لشؤون األرسة وبالتعاون مع مرشوع القطاع الخاص لصحة املرأة املمول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية.

إشراف:
ملى عواد واميان ابو قاعود

ناشطات نسائيات يطالبن بتعديل 
القانون المعدل لقانون العقوبات 

رانيا الرصايرة 

تطالب املنظامت النسائية بأن يراعي القانون املعدل لقانون 
العقوبات املوجود حاليا يف مجلس النواب ملناقشته ومن ثم 
اقراره توفري بيئة عادلة للنساء، مؤكدات اهمية عدم اغفال 
بتشديد  مبطالبتها  يتعلق  فيام  املتكررة  النسائية  املطالب 

عقوبة القاتل فيام يسمى بجرائم الرشف.

املواد  تعديل  عىل  جلها  يف  ترتكز  النسائية  املطالبات 
340،97 و98 املتعلقة بقضايا الرشف وإعطاء العذر املخفف 

بالنسبة للامدة 340.

لقانون  املعدل  القانون  حول  املتوفرة  املعلومات  ان  ورغم 
العقوبات مل تبني فيام اذا تطرق لتحديد مدة الحبس الجديدة 
النسائية  املنظامت  تطالب  املخفف،  العذر  من  للمستفيد 
برفع الحد األدىن للعقوبة يف حالة العذر املخفف لتصبح سبع 
سنوات إذا كانت العقوبة األصلية اإلعدام وخمس سنوات إذا 
كانت العقوبة األصلية الحبس، فضال عن عدم األخذ بإسقاط 
الجاين  كان  إذا  للعقوبة  مخفف  كسبب  الشخيص  الحقي 

واملجني عليها من ذات العائلة.

 ورغم ان املنظامت تركز عىل املطالبه بتعديل هذه املواد، اال 
انها مل تنس تفاصيل اخرى يضمها قانون العقوبات النافذ ترى 

فيها متييزا وظلام بحق املرأة.

 اختصاصية دراسات املرأة يف مركز دراسات املرأة يف الجامعه 
االردنية الدكتورة عبري دبابنه تؤكد انه يجب اعادة النظر يف 

املادة 308 من قانون العقوبات التي تعفي املغتصب من 

فهي  عليها،  املعتدى  من  تزوج  إذا  العقاب  من  أو  املالحقة 

ترى ان زواج املغتصب من الضحية هو اعطائه مربر رشعي 

عند  معاقبتها  تتم  الضحية  ان  اخرى،مبينة  مرة  الغتصابها 

تزويجها من مغتصبها، لذلك يجب ان ال يعفى املغتصب من 

العقوبه بحال زواجه من الضحية.

وتشري دبابنه ان معظم حاالت تزويج الضحية من مغتصبها 

ان  اال  بها،  فعله  ملا  نفسيا  ترفضه  كونها  موافقتها  دون  تتم 

تدخل االهل والضغط عىل الفتاة للتخلص من الفضيحه يجرب 

الفتاة عىل القبول بهذا الزواج.

وانتقدت دبابنه مادة اخرى من القانون التي تبني ان عقوبة 

االعدام تنتظر كل من اغتصب فتاة دون الخامسة عرش سواء 

ان  اال  وواقعها،  فتاة  من خطف  او  رضاها  دون  او  برضاها 

املادة ذاتها ال تعاقب من يغتصب فتاة دون الخامسة عرشة 

بحال كانت متزوجه بل تعاقبه بالسجن.

وهل  الحالتني  بني  التفريق  حكمة  عن  دبابنه  وتتساءل 

املتزوجه يكون وطأة االغتصاب عليها اخف من غري املتزوجه، 

مطالبة باعادة النظر بهذه املادة.

 ورغم ان القانون يعطي املرأة الحق ذاته الذي يعطيه للرجل 

الذي يفاجأ زوجته متلبسه يف جرمية الزنا حيث يطبق عليها 

ان  ترى  دبابنه  ان  اال   ،340 للامدة  تطبيقا  املخفف  العذر 

املطلوب الغاء هذه املادة من االساس كونها تشجع الجرميه 

يف املجتمع يف حني ان االصل ان يأخذ القانون مجراه ويرتك 

اعطاء  وليس  الجرمية  مرتكب  عىل  العقوبة  تطبيق  الية  له 

الزوجه بحال قتل احدهام االخر النه فاجأه  او  للزوج  مربر 

متلبسا بجرمية زنا.
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