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

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

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

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

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

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

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

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

بالطريقـة الفضـى والحفـاظ عليها. 

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

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

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

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

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

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

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

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

الفرصـة والحـق لحاميـة أفضـل يف تريعـات وقوانـن تنظم وتحمـي حقوقهن. 

خلفية عامة



مراجعة تحليلية ملرشوع قرار بقانون “حامية األرسة من العنف” رقم ) ( 2016 من منظور الفتيات والنساء ذوات اإلعاقة 2

مراجعـة وتحليـل “مـروع قانـون حاميـة األرسة مـن العنف” مـع القانـون املقارن 
العنـف  منـع  “قانـون  املقـارن  ومـع   ”2008 األردين  العنـف  مـن  األرسة  “حاميـة 
يف العائلـة  1991 االرسائيـي” ومـدى االنسـجام واتفاقيـة األشـخاص ذوي اإلعاقـة 
واتفاقيـة القضـاء عـى كافـة أشـكال التمييز ضـد املـرأة “سـيداو”  واتفاقية حقوق 

الطفـل مـع املـروع والقانـون املقـارن.

بدايـة، نـود أن نشـري أن مـروع قانـون حاميـة األرسة مـن العنـف خـال مـن الديباجـة ، مـع العلـم كان مـن الـروري تسـطري ديباجـة تؤكـد االلتـزام 

مبواثيـق واتفاقيـات حقـوق اإلنسـان التـي انضمـت إليهـا فلسـطن، مع رشح األسـباب املوجبة إلقرار هكـذا قانون تعـر فيه عن رؤيـة املجتمع املحيل 

بشـقيه الرسـمي وغـري الرسـمي لواقـع النسـاء الفلسـطينيات وطموحاتهـن بالتمتـع بالعدالـة وسـيادة القانـون كاسـتجابة ملجمـل االسـرتاتيجيات 

الوطنيـة التـي تعنـى بتحسـن ظـروف ضحايـا العنـف والعمـل عـى حاميتهـن مـن خالل قانـون مسـتند إىل مبـادىء حقوق اإلنسـان، وإن إقـرار هذا 

القانـون أصبـح رضورة وطنيـة ملحة .   

مقدمة

نشـري يف البداية إىل النداء الذي أطلقه األمن العام لألمم املتحدة بان يك – مون  قائالً:

“هنـاك حقيقـة عامليـة واحـدة تنطبـق عـى جميـع البلـدان والثقافـات واملجتمعـات وهـي: إن العنف ضد املـرأة ال ميكن عـى اإلطـاق القبول  به 

أو التـامس العـذر له أو التهاون بشـأنه”.

وقد أعلنت منظمة الصحة العاملية العنف كمشـكلة صحية نظراً لإلصابات الجسـدية والعاهات الناتجة عنه

إن ظاهـرة العنـف ظاهـرة عامـة، مل تسـلم منهـا منطقـة، أو ثقافـة، وهـذه الظاهـرة المتثـل فقـط تهديـداً ملنجـزات اإلنسـان املاديـة واالجتامعيـة، 

ولكنهـا حـن متتـد نحـو الفتيـات والنسـاء ذوات اإلعاقـة، اللـوايت يجـب أن يحظنِّ مبزيد مـن الرعاية واالهتـامم، فالتهديـد يكون موجهـاً نحو الضمري 

والعقـل اإلنسـاين معاً.

تعتـر ظاهـرة العنـف ضـد املـرأة لكونهـا أنثـى بشـكل عـام، ولكونهـا ذات إعاقـة بشـكل خـاص، ظاهـرة عاملية تعـاين منها املـرأة يف كل مـكان، ومنذ 

األزل وأينـام كانـت وإن اختلفـت أشـكالها. وعـى الرغـم مـن االنتشـار الواسـع لهـذه الظاهـرة، إال أنهـا مل تحظـى باالهتـامم الـكايف إال مؤخـراً، حيـث 

بـدأت الحركـة النسـوية العامليـة تؤكـد عـى أهميـة ربـط قضايـا حقـوق املـرأة بقضايـا حقـوق اإلنسـان، واعتبـار العنـف ضـد النسـاء ذوات اإلعاقـة 

انتهـاكاً صارخـاً لحقوقهـن األساسـية، وهـذا مـا ورد يف ديباجة اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة1  يف الفقرة )ح(، وإذ تعرتف بـأن التمييز ضد أي 

شـخص عـى أسـاس اإلعاقـة ميثـل انتهـاكاً للكرامـة والقيمـة املتأصلتني للفـرد. أما الفقـرة )ي( وإذ تقـر بالحاجـة إىل تعزيز وحامية حقوق اإلنسـان 

لجميـع األشـخاص ذوي اإلعاقـة، مبـن فيهـم أولئـك الذيـن يحتاجـون دعامً أكـر تركيزاً.

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

13 كانون األول/ديسمر 

2 اعالن بشـأن القضاء عى العنف ضد املرأة قرار اتخذته الجمعية العامة  1994

وإذ تعـرتف بـأن النسـاء والفتيـات ذوات اإلعاقـة غالبـاً مـا يواجهـن خطـراً أكـر يف التعـرض للعنـف و/أو اإلصابـة و/أو االعتـداء و/أو اإلهـامل و/أو 

الحرمـان، و/أو املعاملـة غـري الالئقـة و/أو سـوء املعاملـة و/أو االسـتغالل سـواء داخـل املنــزل أو خارجه، وهذا مايفهـم من اإلعالن بشـأن القضاء عى 

العنـف ضـد املـرأة2 ، أن العنـف العائـيل يدخـل ضمن تهديـد حرية اإلنسـان وكرامته وبالتـايل حقوقه كإنسـان. وبقـراءة  القوانن العقابية السـارية 

يف فلسـطن، نجـد أنهـا قامئـة عـى فلسـفة متييزيـة لصالح الذكـور يف العائلـة واملجتمع مـن خالل تعزيز األمنـاط االجتامعيـة واألعـراف البالية التي 

تصـادر حقـوق املـرأة بشـكل عـام والنسـاء ذوات اإلعاقة بشـكل خاص. 
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3  تاريخ بدء النفاذ  يف سـيداو 3 أيلول 1981 

4   اتفاقيـة حقـوق الطفل تم العمل بها 1989

5   العهد الخاص بالحقوق املدنية والسياسـية والعهد الخاص بالحقوق االجتامعية واالقتصادية والثقافية 1966

وانطالقـاً مـن تواتـر وتصاعـد العنـف ضـد النسـاء ذوات اإلعاقـة داخـل األرسة يف فلسـطن، ونظـراً لعدم انحسـار هـذه الظاهـرة بالرغم مـن الجهود 

الكبـرية التـي تبـذل داخـل املجتمـع الفلسـطيني للحـد منهـا. حيـث صدمـت هذه الجهـود الرسـمية وغري الرسـمية مبعيقـات كثرية كان مـن بينها 

الـرتكات االجتامعيـة واملفاهيـم األبويـة التـي تلقـي بظاللهـا عـى القوانـن السـارية. إىل جانـب تعـدد الـرزم التريعيـة بتعـدد الحقـب التاريخية 

الناظمـة لـألرايض الفلسـطينية، وهـو مـا يقودنـا إىل مـدى أهميـة العمـل عى إقرار قانون فلسـطيني خـاص بحاميـة األرسة من العنف بـكل التنوع 

البـري فيهـا، بحيـث يتخطـى هـذا القانـون نطـاق املألـوف والسـائد مـن حيـث عموميـة القوانن وتجردهـا، وعـدم أخذها بعـن االعتبـار للطابع 

االجتامعـي القانـوين واالنسـاين يف التعامـل مـع قضايـا العنف داخـل األرسة، وتحديـداً النسـاء ذوات اإلعاقة.

وانطالقـاً مـن هـذا الواقـع التريعـي الغـري ضامـن لحامية النسـاء ذوات اإلعاقة، نـرى أن من األسـباب املوجبة واملـررات اإلنسـانية تضمن مروع 

قانـون حاميـة األرسة مـن العنـف مـواداً وبنـوداً لتحمي حياة وحقـوق الفتيات والنسـاء ذوات اإلعاقة، مع تشـديد العقوبة عـى املعتدي من داخل 

األرسة. ويف هـذا السـياق، جـاءت املذكـرة التفسـريية ملـروع قانـون حاميـة األرسة مـن العنـف لتشـري بـدالالت واضحـة ال تقبـل الشـك بـأن وضـع 

قانـون فلسـطيني خـاص بحاميـة األرسة مـن العنـف عـى صعيـد املجتمع الفلسـطيني قد أضحـى رضورة وطنيـة ملحة.

ونحـن نـرى أنـه وبعـد انضـامم السـلطة الفلسـطينية إىل عـدد كبـري مـن املواثيـق واالتفاقيـات الدوليـة ومـن ضمنهـا اتفاقيـة القضاء عـى جميع 

أشـكال التمييـز ضـد املـرأة )سـيداو(3  واتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة واتفاقيـة حقـوق الطفـل4  والعهديـن5  واإلعـالن العاملـي لحقـوق 

اإلنسـان وإعـالن بشـأن القضـاء عـى العنـف ضـد املـرأة وغريهـا، والتـزام القانـون األسـايس بعـدم التمييـز بسـبب اإلعاقـة أو الجنس، وصـدور قرار 

مجلـس الـوزراء 2005 و2008 بشـأن مناهضـة العنـف ضـد املـرأة، وإقـرار الخطـة االسـرتاتيجية املناهضـة للعنف ضد املـرأة، وإقرار نظـام التحويل 

الوطنـي )تكامـل( مـن قبـل مجلـس الـوزراء الفلسـطيني، آن اآلوان إلقرار قانـون حامية األرسة مـن العنف، متضمنـاً الحامية املتوافقـة مع األوضاع 

املختلفـة للفتيـات والنسـاء ذوات اإلعاقة.

يف املحصلـة وبعـد البحـث والتحـري وجدنـا تهميشـاً كبـرياً وعـدم إعطـاء مسـاحة يف الدراسـات واألبحـاث حـول النسـاء املعنفـات ذوات اإلعاقـة 

بالرغـم مـن زيـادة العنـف ضـد النسـاء ذوات اإلعاقـة مقارنـة بالعنـف الواقـع عـى املـرأة يف فلسـطن. وهذا جـاء من خالل دراسـة بحثيـة أجراها 

املركـز الوطنـي للتأهيـل املجتمعـي يف قطـاع غـزة، وهـي الدراسـة األوىل مـن نوعهـا يف فلسـطن حـول العنـف األرسي ضـد النسـاء ذوات اإلعاقـة 

“إن %85 مـن ذوات اإلعاقـة املبحوثـات يتعرضـن للعنـف بأشـكاله املختلفـة، إضافـة إىل أن أكـر أشـكال العنـف النفـي اسـتخداماً ومتييزا ضد 

الفتيـات والنسـاء ذوات اإلعاقـة عـن غرهـن مـن أفـراد األرسة مـن غـر ذوات اإلعاقة”. 

إن النسـاء ذوات اإلعاقـة يتعرضـن ألشـكال بشـعة وفظيعـة مـن االنتهـاكات الجسـدية والجنسـية واالقتصاديـة وغريها، وبنسـب أعى من النسـاء 

لعـدم مقدرتهـن عـى الدفـاع عـن أنفسـهن. وقـد بينـت الدراسـة أن %79.3 مـن ذوات اإلعاقـة املبحوثـات اللـوايت أجـن بأنهـن يتعرضـن للعنـف 

الجنـي، والتـي بلغـت %13.3 يتعرضـن لتحرشـات جنسـية باأللفاظ والحركات، يف حن %56 تعرضن لالسـتغالل واالغتصـاب الجني، الفتة إىل أن 

ذوات اإلعاقـة املبحوثـات يتعرضـن إىل أشـكال مختلفـة مـن العنف االقتصادي بنسـب كبرية. وأوضحت آمـال صيام أن البحث خلـص إىل مجموعة 

مـن النتائـج ومنهـا أن %85 مـن ذوات اإلعاقـة املبحوثات أجن بأنهـن تعرضن للعنف، %65.3 مـن املبحوثات يتعرضن للعنف الجسـدي و92.3% 

منهـن يتعرضـن للعنـف النفـي، و%13.3 منهـن يتعرضـن للعنـف الجنـي، بينـام %85.3 منهـن يتعرضن للعنـف االقتصادي. لـذا يتوجب عى 

السـلطة الفلسـطينية توفـري أبسـط الحقـوق للنسـاء ذوات اإلعاقـة، والتـي ضمنها قانـون حقوق املعوقـن للعـام 1999 وذلك بناًء عـى املادة )9( 

“عـى الدولـة وضـع األنظمـة والضوابـط التـي تضمـن للمعـوق الحاميـة مـن جميـع أشـكال العنـف واالسـتغال والتمييـز” إال ان الوضـع الزال 

ينتهـك حقوقهـن، والصعوبـات و العقبـات ما زالـت قامئة.
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إناث وإعاقة ومتييز مزدوج 

أجـرت جمعيـة معهـد تضامـن النسـاء يف األردن دراسـة حـول ذوات اإلعاقـة سـنة 2010، حيـث تبـن أن النسـاء والفتيـات ذوات اإلعاقـة يعانن من 

العنـف، واإليـذاء الجنـي، واإلهـامل، وسـوء املعاملـة واإلسـتغالل مبعـدالت مرتفعـة عـن تلـك التي تعـاين منهـا النسـاء والفتيـات دون إعاقة. وقد 

يرتكـب العنـف يف املنـزل أو يف مـكان العمـل، وقـد يرتكـب أيضـاً مـن قبـل مقدمـي الخدمـات، واألقـارب والغربـاء عـى حـد سـواء. ويشـري معهد 

تضامـن أيضـاً إىل أن العنـف املرتكـب ضـد النسـاء والفتيـات ذوات اإلعاقـة قـد يكون عى شـكل تدابـري وتدخالت طبية يجـرن عليهـا أو يَُكنَّ دون 

وعيهـن الكامـل، كـام هـو الحـال يف حالـة إزالـة أرحـام النسـاء والفتيـات ذوات اإلعاقة العقليـة املنتـرة يف العديد مـن الدول.

وبتاريـخ 9/1/2014 أصـدر مجلـس اإلفتـاء األردين قـراره رقـم )194-2014/2( والقـايض بتحريـم إزالـة أرحـام الفتيـات ذوات اإلعاقـة ومسـؤولية 

املجتمـع اتجاههـن، يف ظـل جـدل دائـر منـذ سـنوات عى كافة املسـتويات الدينيـة والطبيـة والقانونية بن مؤيديـن ومعارضن لهذه املامرسـات، 

والتـي تعتـر إنتهـاكاً لحقـوق الفتيـات ذوات اإلعاقة.

وتـزداد حـاالت العنـف ضـد النسـاء والفتيـات ذوات اإلعاقـة بسـبب املعيقـات التـي تعرتضهـن والتـي تسـاهم يف إفـالت مرتكبـي العنـف مـن 

العقـاب. ومـن هـذه املعيقـات ضعـف قدرتهـن عـى اإلبـالغ عـن الجرائم، والخـوف مـن فقـدان إسـتقالليتهن أو اإلنتقـام، ووجود حواجـز تتعلق 

بالحركـة واملواصـالت للوصـول إىل مراكـز األمـن أو املؤسسـات الحكوميـة وغـري الحكوميـة التـي تقـدم لهـن املسـاعدة القانونيـة واإلجتامعيـة 

والنفسـية، وإعتـامد الكثـريات منهـن عـى مسـاعدة وخدمات مرتكـب العنف إذا كان أحـد أفراد األرسة، وقلـة برامج التوعيـة والتثقيف بحقوقهن 

أو صعوبـة الوصـول إليهـا. ونتيجـة لذلـك فقـد أبدى املجتمـع الدويل إهتاممـاً خاصاً بالنسـاء والفتيات ذوات اإلعاقة، حيث أشـارت املـادة )6( من 

إتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة، “عـى أن النسـاء والفتيـات ذوات اإلعاقـة يتعرضـن ألشـكال متعـددة مـن التمييـز، وأن الـدول األطراف 

سـتتخذ يف هـذا الصـدد التدابـر الازمـة لضـامن متتعهـن متتعـاً كامـاً وعـى قدم املسـاواة بجميـع حقـوق اإلنسـان والحريات األساسـية”. 

كـام أشـارت يف الفقـرة )2( مـن نفـس املـادة عـى “أن الـدول األطراف سـتتخذ جميـع التدابـر املامئة لكفالـة التطـور الكامل والتقـدم والتمكني 

للمـرأة، بغـرض ضـامن مامرسـتها حقـوق اإلنسـان والحريـات األساسـية املبينـة يف هـذه االتفاقية والتمتـع بهـا”. باإلضافة إىل النـص الرصيح عى 

حقوقهـن يف العديـد مـن املؤمتـرات الدوليـة كمؤمتـر بكـن، وإجتامعـات اللجان املتخصصـة كلجنة القضـاء عى جميع أشـكال التمييز ضـد املرأة، 

والكثـري مـن اإلجتامعـات الدوليـة التـي تعنـى بحقـوق النسـاء والفتيـات وحقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقة، كـام أدرج يف مناقشـات عالية املسـتوى 

لألهـداف اإلمنائيـة املسـتدامة ملـا بعـد 2015. إال أن اإلقصـاء والتهميـش هو سـيد املوقف وما زلـن النسـاء ذوات اإلعاقة يتعرضن للعنف بأشـكاله 

املختلفة. 

املرجعيات يف القانون األسـايس ويف الدسـتور األردين والقانون األساس االرسائيي

القانون األسـايس املعدل 2003 وضم )121( مادة 

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

والتمتـع بحقـوق متسـاوية لـكل املواطنـن الفلسـطينين أينـام وجـدوا.

نص القانون األسـايس يف املادة )5( منه: “نظام الحكم يف فلسـطني نظام دميقراطي نيايب يعتمد عى التعددية السياسـية والحزبية” 
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جـاء يف املـادة )9( منـه حـول املسـاواة عـى أن “الفلسـطينيون أمـام القانـون والقضـاء سـواء ال متييز بينهم بسـبب العـرق أو الجنـس أو اللون 

أو الديـن أو الـرأي السـيايس أو اإلعاقـة”. وجـاء يف املـادة )10( “1. حقوق اإلنسـان وحرياته األساسـية ملزمة وواجبة االحرتام. 2. تعمل السـلطة 

الوطنيـة الفلسـطينية دون إبطـاء عـى االنضـامم إىل اإلعانـات واملواثيـق االقليمية والدوليـة التي تحمي حقوق االنسـان”. 

كـام نصـت املـادة )13( “ال يجـوز إخضـاع أحد ألي اكـراه أو تعذيب. وبخصوص األشـخاص ذوي اإلعاقة". وجاء يف املادة )22( من األسـايس "رعاية 

أرس الشـهداء واألرسى ورعايـة الجرحـى واملترضريـن واملعوقـني واجـب ينظـم القانون أحكامـه، وتكفل السـلطة الوطنية لهم خدمـات التعليم 

والتأمني الصحـي واالجتامعي”. 

ونصـت املـادة )29( رعاية األمومة والطفولة واجب وطني، ولألطفال الحق يف:

الحامية والرعاية الشـاملة وأن ال يسـتغلوا ألي غرض كان وال يسـمح لهم القيام بعمل يلحق رضراً بسـالمتهم أو بصحتهم أو بتعليمهم.. 1

الحامية من االيذاء واملعاملة القاسـية.. 2

يحرم القانون تعريض األطفال للرب واملعاملة القاسـيتن من قبل ذويهم.. 3

الدسـتور االردين و تعدياته لسنة 2011 ميادية

الفصـل األول: الدولة ونظام الحكم فيها

 املادة )1( 

اململكـة االردنيـة الهاشـمية دولـة عربيـة مسـتقلة ذات سـيادة ملكهـا ال يتجـزأ وال  ينـزل عـن يشء منـه، والشـعب األردين جزء من األمـة العربية 

ونظـام الحكـم فيهـا نيـايب ملـي ورايث. اإلسـالم دين الدولـة واللغـة العربية لغتها الرسـمية. 

 الفصـل الثاين: حقوق االردنيني وواجباتهم  

املادة )6(

 األردنيـون أمـام القانـون سـواء ال متييـز بينهـم يف الحقـوق والواجبـات وإن اختلفـوا يف العـرق أو اللغـة أو الديـن. األرسة أسـاس املجتمـع قوامهـا 

الديـن واألخـالق وحـب الوطـن، يحفـظ القانـون  كيانها الرعـي ويقوي أوارصهـا وقيمها. يحمـي القانون األمومـة والطفولة والشـيخوخة ويرعى 

النـشء وذوي اإلعاقـات، ويحميهـم من اإلسـاءة واالسـتغالل.  

أقـرت الكنيسـت قانـون أسـاس: كرامـة اإلنسـان وحريتـه يف السـابع عر مـن آذار عـام 1992م, وذلـك يف الكنيسـت الثانية عرة . ينـص القانون 

عـى أن الحقـوق األساسـية لإلنسـان يف إرسائيـل تسـتند إىل االعـرتاف بقيمـة اإلنسـان، وبحرمـة حياتـه ويف كونـه حراً. ويكـون هـدف القانون هو 

“حاميـة كرامـة اإلنسـان وحريتـه مـن أجـل الرتسـيخ عن طريـق قانون أسـاس لقيم دولـة إرسائيـل مبثابة دولـة يهوديـة ودميقراطية”.

قانون أسـاس إرسائيي 1992 : كرامة اإلنسان وحريته
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بعـد مراجعـة وتحليـل للوضـع القانـوين القائـم حـول العنـف ضـد الفتيـات والنسـاء ذوات اإلعاقـة، وعـدم وجـود قوانـن وتريعـات تحمـي 

الحقـوق األساسـية واإلنسـانية للنسـاء ذوات اإلعاقـة، وبعـد القراءة واملراجعـة ملروع قانون حاميـة األرسة من العنف، وقـراءة ومراجعة القوانن 

املقارنـة، ارتأينـا تحليـل املـروع مـع هـذه القوانـن املجـاورة لدولة فلسـطن، واالسـتفادة مـن تجربتها يف هـذا املجـال. وبالعودة إليهـا نجد أن 

القانـون املقـارن األردين صـدر منـذ فـرتة قريبـة وبالتحديـد سـنة 2008، أمـا القانـون املقـارن اإلرسائيـيل فقـد صدر سـنة 1991. وبقـراءة املروع 

الفلسـطيني والقانـون املقـارن األردين، نجـد أنـه مل يـأت عـى ذكـر الفتيـات والنسـاء ذوات اإلعاقـة، وإمنـا نـص عـى )الضحيـة، املتـرضر، املجنـي 

عليهـا، املشـتىك عليـه، املتهـم( والقانـون املقـارن اإلرسائيل ذكر )املتـرضر/ة، املعتـدي، وذوي االحتياجات املحـدودة(. لذا نحن بحاجـة إىل توحيد 

املصطلحـات، حيـث اعتمدنـا يف مسـودة مـروع قانـون حاميـة األرسة مـن العنـف، )الضحيـة، املعتـدي(، كـام ورد يف نظـام التحويـل والخطـة 

االسـرتاتيجية ملناهضـة العنـف ضد النسـاء.

املسـاواة وعدم التمييز بني الجنسني

بعـد املراجعـة للقانـون األسـايس الفلسـطيني أكـد عى عدم التمييز بن الجنسـن أو عى أسـاس اإلعاقة، والدسـتور املقـارن األردين مل ينص عى 

عـدم التمييـز عـى أسـاس الجنـس، بـل ذكـر العمـل عـى حاميـة ذوي اإلعاقـات، والقانـون األسـاس االرسائييل أكـد عى املسـاواة بن الجنسـن. 

ورد يف األسـايس الفلسـطيني يف املـادة )9( منـه: “الفلسـطينيون أمـام القانـون والقضـاء سـواء ال متييـز بينهـم بسـبب الجنـس أو اإلعاقة”، أما 

املقـارن الدسـتور األردين فجـاء يف املـادة )6(: “األردنيـون أمـام القانـون سـواء ال متييز بينهـم يف الحقـوق والواجبات وإن اختلفـوا  يف العرق أو 

اللغـة أو الديـن”. “يحمـي القانـون األمومـة والطفولـة والشـيخوخة ويرعى النـشء  وذوي اإلعاقات، ويحميهم من اإلسـاءة واالسـتغال”. أما 

املقـارن األسـاس اإلرسائيـيل “حاميـة كرامـة اإلنسـان وحريته، من أجل الرتسـيخ عـن طريق قانون أسـاس لقيم دولـة إرسائيل”. ينطـوي القانون 

ـل هـذا التناقـض  كافـة مسـتويات الجهـاز  ـق بقضايـا )الجنـدر(، يتخلّ اإلرسائيـيل عـى تناقـض مـا بـن القيـم الدينيـة والعلامنيـة فيـام يتعلّ

القضـايئ. عـى املسـتوى الدسـتوري حالـت القيـم الدينيـة دون طـرح حّق املـرأة الواضح باملسـاواة ولكّن هذا القيـد تّم تجاوزه مـن خالل الحّق 

الدسـتوري يف الكرامـة اإلنسـانية ومـن خـالل تريعـات املحكمـة العليـا التي حـّددت الحّق يف املسـاواة حّقاً أساسـياً. أّما يف غريها مـن ميادين 

ـق مبـارشًة بالقيـم واألعـراف الدينيـة فقـد شـهدت فكرة مسـاواة املـرأة تبلوراً وتطـّوراً ملحوظـاً من حيـث التريع ويف  القانـون والتـي ال تتعلّ

املحاكـم عـى السـواء. إضافـة إىل سـن قوانـن ملنع العنـف داخل العائلـة، وقانون منـع املضايقة الجنسـية.

وضمـن هـذه املحـددات نجـد اختـالف بـن القانـون األسـايس املعـدل، وبـن الدسـتور املقـارن األردين، حيـث أكـد األسـايس املعـدل عـى عـدم 

التمييـز سـواء بـن الرجـل واملـرأة، وعـدم التمييـز عـى أسـاس اإلعاقـة، بينـام الدسـتور املقـارن األردين مل يأت عـى ذكر املسـاواة بن الجنسـن، 

وإمنـا نـص عـى أن األردنيـون أمـام القانـون سـواء، وبالنسـبة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة جـاء فيـه، “ويرعـى النـشء وذوي االعاقـات”، ومل يؤكـد 

التزامـه عـى حاميـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة، وإمنا الرعايـة فقط. والتـزم القانون األسـاس اإلرسائييل بعـدم التمييز بن الجنسـن وبعدم 

التمييـز لـذوي االحتياجـات املحـدودة . وبالتـايل هـذا ينعكـس عـى القوانن والتريعـات لكل دولة مـن حيث االلتـزام وتضمن بنـود اتفاقية 

بشـأن حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة، عنـد إقـرار قوانـن تحمـي األرسة مـن العنف.
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تعريـف أفـراد األرسة املادة )1( يف باب تعريفات وأحكام عامة

األرسة: أفـراد العائلـة الذيـن تجمع بينهم رابطـة الدم أو املصاهرة حتى الدرجة الرابعة ومن يف حكمهم، عى النحو اآليت:

كل مـن يرتبـط باألرسة برابطة كفالة أو تبني أو والية .. 1

الخـدم واملكلفـون بالرعاية والعناية املقيمن عى وجه الدوام .. 2

 كل مـن كانت تربطهم عالقة زوجية .. 3

املشـمولون بحضانة أرسة بديلة أو حاضنة.. 4

تعريف األرسة يف املروع الفلسـطيني ويف القوانني املقارنة

يف املروع الفلسطيني

تعريف األرسة يف االسـرتاتيجية الوطنية ملناهضة العنف:

وتشـمل األب واألم، واالبـن واالبنـة، واألخ واألخـت، والـزوج والزوجـة، والجـد والجدة، والحفيـد والحفيدة، والعـم والعمة، والخـال والخالة، وابن أو 

ابنـة األخ/ األخـت، وابـن أو ابنـة العم/والعمـة، ابـن أو ابنـة الخـال/ والخالـة، وابن أو ابنة الـزوج/ الزوجـة، وزوج األم وزوجـة األب، والحام والحامه، 

وزوجـة األخ وزوج األخت.

يف القانون األردين

تعريف األرسة  بحسـب قانون حامية األرسة من العنف األردين، قانون رقم )6( لسـنة )2008(، قانون الحامية من العنف األرسي

تعريف األرسة : املادة )3(

لغايـات هذا القانون يقصد بأفراد األرسة :-

الـزوج والزوجة بعقد زواج رشعي وابناؤهم واحفادهم.

أبنـاء أحد الزوجن من زواج رشعي آخر.

والد ووالدة أي من الزوجن.

األخوة واألخوات ألي من الزوجن.

الشـخص املشـمول بحضانة أرسة بديلة ممن مل يتم الثامنة عرة من عمره وفقاً ألحكام أي تريع نافذ املفعول.

تعريف األرسة كام جاء يف قانون منع العنف يف العائلة االرسائييل لسـنة 1991

أبنـاء العائلـة وفقاً لقانون منع العنف يف العائلة هم:

األشـخاص الذين لهم رابطة دم مشـرتكة- الجد/ة، األم، األب، االبن/ة، الخال/ة، العم/ة، الحفيد/ة، األخ/ت، ابن األخ/ت، ابنة األخ/ت .. 1

روابـط عائليـة- الزوج/الزوجة,املعروف/ة بن الجمهور, إبن/ة الزوج/ة, أب أو أم املتبني, مطلق/ة.. 2

كل مـن كان باملـايض لـه رابطـة دم أو رابطـة عائليـة- ابـن/ة معـروف/ة بـن الجمهـور سـابقاً, أب, أم , إبـن/ة الـزوج/ة من زواج سـابق, أب أو . 3

أم املتبنـي ولـد أو بنـت متبنى.

يف القانون االرسائيي



مراجعة تحليلية ملرشوع قرار بقانون “حامية األرسة من العنف” رقم ) ( 2016 من منظور الفتيات والنساء ذوات اإلعاقة 8

املـروع الفلسـطيني يف املـادة )1( كان األشـمل وتوسـع يف تعريـف األرسة سـواء كانـوا داخـل مسـكن األرسة أو خارجـه، وهـم أفـراد العائلـة الذيـن 

تجمـع بينهـم رابطـة الـدم أو املصاهـرة حتـى الدرجـة الرابعـة، ومـن يف حكمهم،أو الشـخص املشـمول بحضانة أرسة بديلـة وفقاً ألحـكام أي تريع 

نافـذ،  أو الخـدم واملكلفـون بالرعايـة والعنايـة املقيمـن عـى وجـه الـدوام، وكل مـن يرتبط بـاألرسة برابطـة كفالة أو تبنـي أو والية، وأحسـن صنعاً 

عندمـا أضـاف يف املـادة )1( فقـرة )3( كل مـن كانـت تربطهـم عالقـة زوجيـة، مبعنـى إذا كانـا الزوجـن منفصلـن، حيـث نـص عـى حاميـة املـرأة 

املطلقـة فيـام لـو تعرضـت للعنـف مـن قبل طليقها. بينـام املقارن األردين مل يلتفـت إىل األصهار ومن يعملـون داخل املنزل من خـدم وغريه، أو زوج 

سـابق، وإمنـا ركـز عـى الـزوج والزوجـة بعقـد رشعـي وحـدد األرسة بالوالد والوالـدة واألخـوة واألخوات وأبنـاء أحد الزوجـن من زواج آخر والشـخص 

املشـمول بحضانـة أرسة بديلـة ممـن مل يتـم الثامنـة عـرة مـن عمـره وفقـاً ألحـكام أي تريـع نافـذ املفعـول. وتحديـد السـن هنـا يخـرج من هم 

فـوق سـن 18 املشـملون بالحضانـة مـن دائـرة العنـف األرسي. بينـام القانـون املقـارن اإلرسائيـيل عـرف األرسة مـن هو معـروف كزوج لـدى العموم، 

أو املعروفـة بـن الجمهـور عـى أنهـا صديقـة، بـدون وثيقـة زواج، وشـمل مـن كان فـرداً يف العائلـة يف السـابق، بغض النظـر أين يسـكن وأين مكان 

إقامتـه، وحـدد مـن هـم أفـراد العائلـة، وأشـار إىل “أنـاس ذوي قـدرات محـدودة”. وبالتدقيـق مبـا ورد حـول تعريـف األرسة، نقـرأ االنسـجام تقريبـاً 

مـا بـن املـروع الفلسـطيني والقانـون املقـارن اإلرسائيـيل، ولكـن الفلسـطيني تفـوق عليـه وعـى القانـون املقـارن األردين عندمـا أضـاف إىل األرسة 

الخـدم واملكلفـون بالرعايـة والعنايـة املقيمـن عـى وجه الـدوام. بينام مل يلتفت املـروع أو املقـارن األردين إىل أهمية إضافة نصـوص تحمي حقوق 

األشـخاص ذوي اإلعاقـة، وتحمـي حقـوق الفتيـات والنسـاء ذوات اإلعاقـة املعنفـات، لتنسـجم مع مـا ورد يف ديباجـة اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي 

اإلعاقـة يف الفقـرة )أ( “أن عـى الـدول األطـراف يف هـذه االتفاقيـة، االلتـزام باملبـادىء املنصـوص عليهـا يف ميثـاق األمـم املتحـدة التـي تعـرتف مبـا 

لجميـع أفـراد األرسة اإلنسـانية مـن كرامـة وقيـم متأصلـة وحقـوق متسـاوية غـر قابلة للترصف كأسـاس للحريـة والعدالـة والسـام يف العامل” . 

وجـاء يف الفقـرة )ب( “وإذ تعـرتف بـأن األمـم املتحـدة قـد أعلنـت، يف اإلعـان العاملـي لحقـوق اإلنسـان6 ويف العهديـن الدوليـني الخاصـني بحقـوق 

اإلنسـان7، أن لـكل فـرد، دون متييـز مـن أي نـوع، الحـق يف التمتـع بجميـع الحقـوق والحريـات املنصـوص عليهـا يف تلـك الصكـوك " .

وجـاء يف الفقـرة )ي(: “وإذ تقـر بالحاجـة إىل تعزيـز وحاميـة حقـوق اإلنسـان لجميـع األشـخاص ذوي اإلعاقـة، مبـن فيهـم أولئـك الذيـن يحتاجون 

دعـامً أكـر تركيزاً”

تعريف العنف ضد املرأة

6   اإلعالن العاملي لحقوق االنسـان الصادر سنة 1948

7 العهـد الـدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسـية 1966، والعهـد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية 1966 

االعان بشـأن القضاء عى العنف ضد املرأة 

املـادة )1( ألغـراض هـذا اإلعـالن، يعنـي تعبـري “العنـف ضـد املرأة” أي فعـل عنيف تدفـع إليه عصبيـة الجنس ويرتتـب عليه، أو يرجـح أن يرتتب 

عليـه أذى أو معانـاة للمـرأة سـواء مـن الناحيـة الجسـامنية أو الجنسـية أو النفسـية، مبـا فيهـا التهديـد بأفعـال مـن هـذا القبيـل أو القـر أو 

الحرمـان التعسـفي مـن الحريـة، سـواء حـدث ذلـك يف الحيـاة العامـة أو الخاصة . 

تعريف العنف كام ورد يف نظام التحويل الوطني الفلسـطيني، وهو التعريف الذي ورد يف االسـرتاتيجية الوطنية ملناهضة العنف 

سـلوك أو تـرصف ُمَوّجـه ِضـّد الّنسـاء بجميع أشـكاله: الجسـدي، والنفي، والجنـي، واللفظـي، والِحرمان االجتامعـي واالقتصـادي والتهديد بهذه 

األعـامل، واإلكـراه وسـائر أشـكال الحرمـان مـن الحريـة، وذلـك بسـبب كونها أُنثى سـواء كان بشـكل مبارش أم غري مبـارش. أدى إىل إلحـاق رضر أو أمل 

جسـدّي أو نفـّي أو جنـّي أو عقـيّل أو اجتامعـّي أو اقتصـادّي بهـا، سـواء حدث ذلـك يف الحياة العامـة أم الخاصة.

العنف القائم عى أسـاس االعاقة: 

أي فعـل أو متييـز يدفـع اليـه اسـتغالل ذوي االعاقـة أو مامرسـة أي نـوع مـن أنـواع العنـف واألذى واملعاناة واالسـتغالل ، أو عدم تقديم املسـاعدة 

أو االمتنـاع عـن تقديم املسـاعدة .
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تعريف العنف األرسي يف املروع الفلسـطيني ويف القوانني املقارنة

يف املروع الفلسطيني 

املروع الفلسـطيني عرف العنف األرسي كام جاء يف املادة )1( يف باب  تعاريف وأحكام عامة 

 العنف األرسي: كل فعل أو امتناع عن فعل ينشـأ عنه أذى مادي أو نفي ويشـمل إسـاءة املعاملة البدنية أو النفسـية أو الجنسـية، أو االسـتغالل 

الجنـي، أو االقتصـادي أو السـخرة، أو التهديـد بهـذه األفعال، سـواء وقع الفعـل أو التهديد به داخل البيـت األرسي أو خارجه .

العنـف الجسـدي: هـو أي رضب مـن رضوب االيـذاء البـدين الـذي أوقعـه أحـد أفـراد األرسة عى غـريه من أفرادهـا بغض النظـر عن درجته، سـواء نتج 

عنـه اصابـات بدنيـة أم ال، وبأي شـكل من األشـكال وقع .

العنف النفي: أي فعل غري محق من شـأنه التأثري يف نفس املترر تاثرياً.

العنـف الجنـي: فعـل غـري محـق ناتـج عـن اسـتخدام السـلوك الجنـي باإلكـراه مـن خـالل التقريـر أو التهديـد أو الرتهيـب أو اسـتخدام القـوة 

الجسـدية، أو االيحـاءات الجنسـية، مـن شـأنه أن يطـال حقـاً أصيـالً للضحيـة، وهـو الحـق بالسـالمة الجنسـية.

التحـرش الجنـي: هـو كل إمعـان يف مضايقـة الغـري بتكـرار أفعـال، أو أقـوال، أو إشـارات مـن شـأنها أن تنـال مـن كرامتـه، أو تخـدش حيـاءه، وذلـك 

بهـدف حملـه عـى االسـتجابة لرغباتـه، أو رغبـات غـريه الجنسـية، أو مبامرسـة ضغوط عليه من شـأنها اضعـاف ارادته عـى التصدي لتلـك الرغبات. 

العنـف االقتصـادي والسـخرة: املنـع مـن العمـل أو اإلجبـار عليـه أو السـيطرة عـى عوائـده ومتحصالتـه، لتطـال تلـك السـيطرة كذلـك األمـوال 

والحقـوق اإلرثيـة، وإخفـاء النقـود، وعـدم اإلرشاك يف األعـامل ومشـاريع األرسة.

العنـف القائـم عـى أسـاس النـوع االجتامعـي: أي فعـل تدفـع إليـه عصبيـة الجنـس، يرتتـب عليـه أو يرجـح أن يرتتـب عليـه أذى أو معانـاة للفتاة 

واملـرأة، مبـا يف ذلـك التهديـد بأفعـال مـن هـذا القبيل .

العنـف القائـم عـى أسـاس االعاقـة: أي فعـل أو متييـز يدفـع إليـه اسـتغالل ذوي اإلعاقـة أو مامرسـة أي نـوع مـن أنـواع العنـف واألذى واملعانـاة 

واالسـتغالل ، أو عـدم تقديـم املسـاعدة أو االمتنـاع عـن تقديـم املسـاعدة .

مقرتح إضافة

يف القانون االرسائيي

شـبكة واسـعة مـن السـلوكيات التـي يقـوم بهـا الشـخص العنيـف وتـر جسـد وصحـة الضحيـة: الدفـع،  البصـق، الَقـرص، شـد الشـعر، ركالت، 

الطعـن، التسـبب بحـروق، الـرب، أطـالق النـار، تقييـد  حريـة الحركـة،   التسـبب بـرر بواسـطة أغـراض،  التحـرش، املـس باملمتلـكات،  املس 

بالحيوانـات، إجبـار الضحيـة عـى القيـام بأعـامل ُمهينة.

العنف الجسدي 

عمـل جنـي عنيـف ضـد جسـد الضحيـة ورغـامً عـن إرادتهـا. تشـكيلة واسـعة من السـلوكيات التـي تنطوي عـى مس بجسـد الضحية، ملسـات 

غـري مرغـوب بهـا يف أجـزاء مـن الجسـم، نشـاط جنـي ترافقـه أرضار جسـدية، نشـاط جنـي مـع شـخص ثالـث بخـالف رغبتـه ومـع اسـتعامل 

قـوة جسـدية أو تهديـدات، مبـا يف ذلـك مخالفـات جنسـية يتـم القيـام بهـا حتـى بدون اسـتعامل القـوة مثل غشـيان املحـارم واألعامل املشـينة. 

اسـتخدام ألقـاب جنسـية مشـينة، تخويـف خـالل مامرسـة العالقـات الجنسـية، اإلرصار عـى ترصفـات جنسـية غـري مرغـوب بهـا من قبـل املرأة، 

إخفـاء وجـود مـرض جنـي أو عـدم حاميـة املـرأة من هـذا املرض، أو منع اسـتخدام وسـائل منـع الحمل. يتميـز التنكيـل الجني أيضـاً باملس يف 

الصـدر أو يف العضـو الجنـي، اسـتعامل أدوات بشـكل عنيـف، وكذلـك اغتصـاب )“اغتصـاب يف الـزواج”( .

العنف الجني 
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العنف النفي 

اسـتخدام وسـائل موجهـة إىل التسـبب بـأرضار عاطفيـة ونفسـية لـدى إنسـان، بـدون اتصـال  مبـارش مع جسـمه. يـدور الحديـث عن هـدم منهجي 

للشـعور بالقيمـة الذاتيـة بواسـطة اسـتخدام القـوة والتحكـم بأشـكال مختلفـة: ابتـزاز، تخويـف، قمـع، تهديـدات، الحرمان مـن الطعـام  و/أو  من 

النـوم، تحـرش، تحقـري وإذالل، منـع  إقامـة عالقـات اجتامعيـة وعـزل اجتامعـي. إظهـار ذبـح كيل. التنكيـل النفـي هـو اسـتهتار منهجـي بقيمـة 

الضحيـة الذاتيـة. يتـم القيـام بذلـك مـن خـالل منـع التـودد، التنكيـل بحيوانـات أليفـة، إظهـار غـرية متطرفـة، إخـراج الغضـب عـى الزوجة بشـأن 

األوالد، منـع الضحيـة مـن إقامـة عالقـة مـع أصدقـاء، وتقييـد الوقت .

العنف تجاه املمتلكات 

رضر منهجي ، عادًة بأمالك الضحية )دون اإلرضار بجسـده( بهدف كبته، واملس بأحاسيسـه وضعضعته من ناحية نفسـية .

كـن هـذا القانـون إسـتصدار “أمـر  قانـون منـع العنـف يف العائلـة هـو أداة للدفـاع عـن شـخص يعامـل معاملـة عنيفـة مـن قبـل ابـن عائلتـه. ميَ

الحاميـة”، ويعطـي اإلمكانيـة بطلـب اسـتصدار أمـر حاميـة يتضمـن أربـع أنـواع أساسـية مـن أوامـر الحاميـة معـا أو بشـكل منفصـل.

اإلهامل 

عـدم توفـري احتياجـات أساسـية سـواء كان ذلـك بواسـطة املنـع أو 

مـع  غـري رضوريـة  معانـاة  نتيجتـه  تكـون  الـذي  العمـل  بواسـطة 

عواقـب جسـدية، نفسـية، اقتصاديـة واجتامعيـة: منع العـالج، منع 

الطعـام، منـع النـوم، واسـتغالل اقتصـادي .

العنف االقتصادي 

يشـمل منـع اتخـاذ قـرارات اقتصاديـة، طلـب تريـر لـكل مـرصوف 

رشعـي، اتهامـات غـري مـررة يف مشـاكل ماليـة، حجـب معلومات يف 

مواضيـع ماليـة وإمكانيـة الوصـول ملعلومـات كهـذه، وكذلـك منـع 

العمـل خـارج البيـت .

تحليـل تعريـف العنـف يف مروع حامية األرسة من العنف والقانون املقارن عربياً وأجنبياً 

مـروع حاميـة األرسة يف بـاب تعاريـف وأحـكام عامـة يف املـادة )1( عـرّف العنـف بتوسـع كبـري عـى أنـه فعـل أو االمتناع عـن فعل ينشـأ عنه أذى 

مـادي أو نفـي ، ويشـمل إسـاءة املعاملـة الجسـدية أو النفسـية أو الجنسـية أو االسـتغالل الجنـي أو االقتصـادي أو السـخرة، و/أو التهديـد بهـذه 

األفعـال أينـام وقـع مـن أحـد أفـراد األرسة داخـل األرسة أو خارجهـا، وشـمل التحـرش الجنـي، والعنـف القائـم عى أسـاس النـوع االجتامعـي. ولكن 

القانـون املقـارن األردين مل يعـرف العنـف نهائيـاً، بينـام جـاء تعريـف العنـف يف املـروع الفلسـطيني ويف االسـرتاتيجية الوطنيـة8 ونظـام التحويـل 

الوطنـي9 واملقـارن اإلرسئيـيل منسـجامً وملتزمـاً مبـا جـاء يف تعريـف إعالن مناهضـة العنف، ولكن بتوسـع كبري من املـروع الفلسـطيني مع إضافة 

االمتنـاع عـن فعـل، والعنـف االقتصادي واالسـتيالء عى املـوارد االقتصادية، ولكن املروع الفلسـطيني واملقـارن األردين مل يتطرقـا نهائياً إىل تعريف 

العنـف نحـو األشـخاص ذوي اإلعاقـة الذيـن يتعرضـون للعنف األرسي خاصـة الفتيات والنسـاء ذوات اإلعاقة، بينـام القانون املقارن اإلرسائييل شـمل 

ذوي اإلعاقـة، وأضـاف العنـف العاطفي. 

املروع الفلسـطيني يف املادة )5(: صاحيات مرشـد الحامية ونظام التحويل الوطني

8   الخطة االسـرتاتيجية الوطنية ملناهضة العنف ضد النسـاء 2011-2019  

9 أقـر نظـام التحويل الوطني ) تكامل( من قبل مجلس الوزراء 2015 

عنـد اطالعـه عـى بـالغ بشـأن واقعـة عنـف أرسي أو إذا توجهـت الضحيـة أو مـن يف حكمهـا وأي مـن أفـراد أرستهـا إىل مرشـد الحاميـة، توجب  أ( 

عليـه اتخـاذ اآليت :

اسـتقبال البـالغ أو ضحيـة العنـف األرسي والوقـوف عـى واقـع حالهـا مبـا يف ذلـك التثبـت مـن أن الضحيـة ليسـت بحاجـة إىل أي . 1

تدخـل صحـي، فـإن اسـتوجبت ذلـك، وجـب عليـه تحويلهـا إىل أقـرب مشـفى أو مركـز صحـي لتقديـم العـالج الـالزم.
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وجـاء يف املـادة )5( فقـرة )ج( “تعتـر االجـراءات أعـاه مكملـة ألحـكام نظـام التحويل الوطني للنسـاء املعنفـات وأي من التعليـامت الصادرة عن 

الـوزارة وجهـات االختصـاص”. واضـح أن املـروع الفلسـطيني نسـق بـن مـواده ومـا جاء يف نظـام التحويـل الوطني للنسـاء املعنفـات بحيث يضم 

هـذا النظـام ثـالث قطاعـات تعنـى بالنسـاء املعنفـات ، وهـذه القطاعـات هـي : القطاع االجتامعـي ويتبـع إىل وزارة الشـؤون االجتامعيـة، والقطاع 

الُرَطـي ويتبـع وحـدة حاميـة األرسة مـن العنـف )الضابطـة القضائيـة(، والقطـاع الصحـي التابـع لـوزارة الصحـة مـن أجـل تقديـم كل مـا يتعلـق 

بصحـة النسـاء املعنفـات. وهـذا انجـاز عـى الصعيد الوطني وينسـجم وحقوق اإلنسـان والقانـون املقارن اإلرسائيـيل الذي يقدم كل هـذه الخدمات 

مجانـاً، إضافـة إىل توفـري بيـوت الحاميـة مـن قبل املـروع الفلسـطيني والقانون املقـارن اإلرسائيـيل وكذلك املقـارن األردين يف مجال بيـوت الحامية، 

مـع العلـم أن املقـارن األردين مل يتطـرق إىل تقديـم مثـل هـذه الخدمات بشـكل مطابق لنظـام التحويل الوطني الفلسـطيني الذي يعنـى بالحقوق 

االجتامعيـة والصحيـة والقانونيـة وتقديـم الحاميـة لضحايـا العنـف، وبالرغم من ذلـك مل يتطرق إىل حامية الفتيـات والنسـاء ذوات اإلعاقة، وبالتايل 

يجـب أن يتـم التنويـه إىل عـدم اسـتقبال النسـاء والفتيـات ذوات اإلعاقـة املعنفـات وعـدم األخـذ بعـن االعتبـار قضيتهـن يف أي مـادة مـن املـواد 

القانونيـة، وعـدم االلتفـات إليهـا مـع العلـم أن املجلـس التريعـي قد أصـدر “قانـون املعوقن رقـم )4( لسـنة 1999”، لذلك يجب عـى القوانن أن 

تنسـجم وتتوائـم مـع بعضهـا مـن منطلـق توحيد املنظومـة القانونية، إضافـة إىل عدم جهوزيـة دور الحامية عى اسـتقبالهن، وذلـك يرجع إىل عدم 

موامئـة األماكـن الفيزيائيـة، إضافـة إىل أن الطواقـم العاملـة يف هـذه املؤسسـات غـري مؤهلـة للتعامـل مع النسـاء والفتيـات ذوات اإلعاقـة. وهذا ما 

أكـدت عليـه ديباجـة اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقة يف الفقـرة)ج( “واذ تؤكد مـن جديد الطابع العاملـي لجميع حقوق اإلنسـان والحريات 

األساسـية وعـدم قابليتهـا للتجزئـة وترابطهـا وتعاضدهـا ورضورة ضـامن متتـع األشـخاص ذوي اإلعاقـة بهذه الحقوق بشـكل كامـل ودون متييز” . 

يف املـادة )8( عالـج املـروع الفلسـطيني يف محتـوى أمـر الحاميـة إخـراج مرتكـب العنـف مـن املنـزل ، وأخـذ تعهـد منه بعـدم التعـرض للضحية، 

ونقـل الضحيـة وأطفالهـا الذيـن هـم يف سـن الحضانـة القانونية وسـائر األوالد، إذا كانوا معرضـن للخطر اىل مركـز حامية تختـاره، واذا مل يكن لديها 

مـكان تقصـده وذلـك بالتنسـيق مـع مرشـد الحامية، وبصـورة مؤقتة، مع تحمـل املعتدي للنفقات الناشـئة عن ذلـك، عى أن يتم مراعـاة رغبتها يف 

كل االجـراءات التـي تتخـذ. ونـص عـى منـع املضايقة سـواء عر وسـائط االتصـال االلكرتونيـة أو املالحقـة، وكفل تحصيـل نفقة مسـتعجلة للضحية 

مـن خـالل مرشـد الحاميـة الـذي يقـوم بتقديـم طلـب مسـتعجل إىل صنـدوق النفقـة وتحويلهـا للضحيـة، عـى أن يتـم تحصيلهـا مـن املتهم وفق 

االجـراءات الناظمـة لذلـك، ويشـمل األمـر كذلـك  تنظيـم كيفيـة رؤيـة املتهـم ألطفالـه مع ضـامن أن ال تتعـارض رؤيتـه ألطفاله ومصلحتهـم. وهنا 

نشـري إىل مـا ورد يف ديباجـة اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف الفقـرة)ص(: “وإذ تعـرتف أيضـاً بأنـه ينبغـي أن يتمتع األطفـال ذوو اإلعاقة 

متتعـاً كامـاً بجميـع حقـوق االنسـان والحريـات األساسـية عـى قـدم املسـاواة مـع األطفـال اآلخريـن، وإذ تشـر إىل االلتزامـات التي تعهـدت بها 

الـدول األطـراف يف اتفاقيـة حقـوق الطفـل تحقيقـاً لتلـك الغاية”. ومن خـالل قراءة النصـوص يف القانون املقـارن األردين والقانون املقـارن اإلرسائييل 

مـع املـروع الفلسـطيني نجـد أنهـا مـن حيـث املضمـون عملـت عـى إخـراج املعتـدي مـن املنـزل وأخـذ تعهـد عليـه بعـدم التعـرض للضحيـة 

وتوقيفـه لحـن اتخـاذ تدابـري واجـراءات لحاميـة الضحيـة وأي مـن أفـراد أرستهـا إذا لـزم األمـر، ولكـن متيـز املـروع عـى القانـون املقارن بـأن وضع 

نصوصـاً ملزمـة مـن أجـل تحصيـل نفقـة مسـتعجلة للضحيـة وضـامن حاميـة أطفالهـا، ونظم املـروع وضمـن رشوط كيفيـة رؤية املتهـم ألوالده، 

عـى أن ال يتعـارض ذلـك ومصلحتهـم . هنـا أحسـن املـرع حيـث أخـذ باالعتبـار مصلحة األطفال حسـب مـا ورد يف املواثيـق واالتفاقيـات الدولية. 

كذلـك انسـجم املـروع مـع القانـون اإلرسائييل بـأن يحول ملف االعتـداء األرسي اىل محكمـة مختصة، بينام املقـارن األردىن ارتأى تحويـل امللف أوالً 

إىل لجـان الوسـاطة األرسيـة وهـذا مأخـذ عليـه، ألن الضحيـة قبـل أن تتقدم بشـكوى إىل الجهـات املختصة ، تكون قد اسـتنفذت كل لجان الوسـاطة 

العائليـة والعشـائرية واملعرفيـة، بهـدف حاميتهـا مـن املعتـدي، لذلـك عندمـا تلجـأ إىل الرطـة يجـب اتخـاذ االجـراءات القانونيـة بحـق املعتـدي 

وحاميـة الضحيـة واسـتكامل االجـراءات القضائيـة ليتخـذ بحقـه العقوبـة املناسـبة والجـرم املرتكـب . وجـاء يف املروع الفلسـطيني يف املـادة )10( 

يف ثانيـا: الفقـرات )أ ، ب ، ج، د( "للضحيـة تقديـم طلـب أمـر الحاميـة يف حـال االعتقـاد بوجـود خطـر متوقـع حدوثـه، وبعـد وقـوع الفعل، أو يف 

حـال سـنحت الفرصـة بذلـك، وحـال توجيـه تهديـد بالعنـف للضحيـة أو مـن يف حكمهـا، أو حجـز حريـة ،وحـال تنامي اآلثـار النفسـية والصحية 

والجسـدية الناجمـة عـن فعـل غـر محق تجـاه الضحيـة أو مـن يف حكمها" 

 محتوى أوامر الحامية
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جـاء يف املـروع الفلسـطيني يف املـادة )9( منـه عـى : الجهـات املختصة يف إصدار أمر الحامية من تلقاء نفسـها إذا اسـتدعت طبيعـة العنف ذلك، 

أو توافـرت مـؤرشات بإحتـامل وقوعـه، أو إذا تعـذر عـى الضحية ومـن حكمها أو من ميثلها الوصـول إىل االجراءات التي تحكم الالزم السـتصدارها:

مرشدو الحامية لدى الوزراة .  أ. 

إدارة حامية األرسة واألحداث .  ب. 

نيابة األرسة .  ج. 

املحكمة املختصة .  د. 

إضافـة إىل الجهـات املخولـة بإصـدار أوامـر الحاميـة وفقـا ملـا ورد يف الفقـرة )1( ، تصـدر تلـك األوامـر مبوجـب طلـب يقـدم مـن الضحيـة ومـن يف 

حكمهـا . ونـص املقـارن األردين يف املـادة )13( منـه عـى: “تصـدر املحكمـة حـال قناعتهـا برضورة حاميـة املترضر وأفـراد األرسة أمـر حامية”. ونص 

قانـون منـع العنـف يف العائلـة 1991 املقـارن اإلرسائيـيل بأنـه يحـق إصدار أمـر الحامية مبارشة مـن محكمة شـؤون العائلة أو مـن محكمة الصلح. 

بقـراءة دقيقـة لهـذه املـواد نجـد أن املـروع الفلسـطيني اهتـم بإصـدار الحاميـة من خالل توسـيع دائـرة الجهات التي تصـدر أمـر الحامية ومنح 

الصالحيـة يف ذلـك إىل مرشـد الحاميـة لـدى الـوزارة، والدارة حاميـة األرسة واألحـداث، ولنيابـة األرسة، وللمحكمـة املختصـة بهـدف تأمـن الحاميـة 

للضحيـة يف أرسع وقـت، ويف هـذا تفـوق عـى املقـارن اإلرسائيـيل الـذي حـدد جهتـن إلصـدار أمـر الحاميـة وبشـكل مبـارش هـام محكمـة شـؤون 

العائلـة، أو محكمـة الصلـح، بينـام املقـارن األردين اعتمـد فقـط عـى قـرار املحكمـة باصـدار “أمـر الحاميـة” ويف حـال قناعتهـا. وللعلـم املقـارن 

األردين، يحـول ضحيـة العنـف األرسي إىل لجـان الوفـاق األرسي التـي نصت عليها املادة )7(  تعطـى أفضلية التحويل إىل لجـان الوفاق األرسي وذلك 

قبـل اتخـاذ أي مـن تدابـري الحاميـة املنصـوص عليهـا يف هـذا القانـون عى أن تراعـى يف ذلك مصلحـة األرسة. وجاء يف املـادة )12( منـه “يجوز ملدير 

إدارة حاميـة األرسة أو رؤسـاء أقسـام الحاميـة يف املحافظـات وبالتعـاون والتنسـيق مـع الـوزارة أو أي مـن مديرياتهـا تحويـل املتـرضر واملشـتىك 

عليـه إىل لجـان الوفـاق األرسي يف املرحلـة األوىل يف حـال موافقـة الطرفني قبل إحالة األمـر إىل املحكمة”. تعطى أفضلية التحويـل إىل لجان الوفاق 

األرسي وذلـك قبـل اتخـاذ أي مـن تدابـري الحاميـة املنصـوص عليهـا يف هـذا القانـون عـى أن تراعـى يف ذلـك مصلحـة األرسة، ومل ينـص عـى مصلحة 

الضحيـة. وكـام ذكرنـا أعـاله ، أن املحكمـة ولـدى قناعتهـا هـي التـي تصـدر أمـر الحاميـة ، وهـذا مأخذ عـى املـرع األردين، ألن الحاميـة للضحية 

بحاجـة إىل قـرارات وأوامـر لحظيـة لحاميتهـا مـن العنف الواقـع عليها .

مـن يحق له التبليغ عن االعتداء

جـاء يف املـروع الفلسـطيني يف املـادة )16( أنـه مـن حـق الضحيـة والغـري بالتقدم بالبالغات والشـكاوى،  وللضحيـة أو ألي فرد علـم بوقوع عنف 

أرسي أو خطـر حـال ومحـدق يتهـدد الضحيـة أو أفـراد أرستهـا حـق التقـدم ببـالغ أو شـكوى بشـأن تلـك الواقعـة إىل إدارة حاميـة األرسة واألحداث، 

ونيابـة األرسة، ومرشـد الحاميـة . ويفهـم مـن ذلـك أن الضحيـة أو أي شـخص يحـق له تقديم بالغ أو شـكوى للجهـات املختصة حتـى يف حالة خطر 

يتهـدد الضحيـة وقبـل وقـوع االعتـداء، وجـاء يف املـادة )41( مـا مل ينـص أي تريع آخر عى عقوبة أشـد، يعاقـب كل من أهمل أو امتنـع املكلفون 

بتنفيـذ أحـكام هـذا القانـون عـن تقديـم الخدمـة ونتـج عنـه إيـذاء، بينـام القانون املقـارن األردين جاء يف املـادة )8( فقـرة )أ( عى أي مـن مقدمي 

الخدمـات الطبيـة أو االجتامعيـة أو التعليميـة مـن القطاعـن العـام أو الخاص إبـالغ الجهات املختصة حال علمه أو مشـاهدته آثار عنف وأشـعاره 

أنهـا ناجمـة عـن عنـف أرسي. ومل يفـرض عقوبـة يف حـال اإلهـامل أو عـدم التبليغ عـن جرمية عنـف أرسي، وهنا ذكـر التبليغ عن جرميـة، ولكنه مل 

يتطـرق إىل مـن يحـق لـه تقديـم الشـكوى، وباملجمـل واضـح أنه رجـع باملوضـوع وفقا ملا نـص عليه قانـون العقوبـات األردين، حيث جـاء يف املادة 

)4( فقـرة )أ( مـن القانـون املقـارن األردين “مـع مراعـاة أحـكام قانـون العقوبـات النافـذ املعمـول بـه وأي تريـع أخـر ذي عاقـة، تطبـق أحـكام 

هـذا القانون عـى قضايا العنـف األرسي”. 

مـن يحق له اصدار أمر الحامية 
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مبعنـى العـودة يف العقوبـة إىل قانـون العقوبـات األردين، مـع العلـم أن قانـون العقوبـات  يفـرض عـى مثـل هذه الحـاالت مسـؤولية جزائية 

ويفـرض عليهـا عقوبـة، وبالتـايل فـإن املقـارن األردين يوجـد به فراغ تريعـي يف هذا املجـال، بينام املروع الفلسـطيني كان حريصـاً ودقيقاً 

يف تحديـد مسـألة تقديـم الشـكوى أو البـالغ مـن قبـل الضحيـة أو أي فـرد آخـر، وليـس فقـط التبليـغ عـن وقـوع اعتـداء عنـف أرسي، وهنا 

تناغـم مـع القانـون املقـارن اإلرسائيـيل بالتبليـغ وتقديم الشـكوى للجهـات املختصة حتى يف حـال التهديد وليـس فقط بعد وقـوع االعتداء، 

والقانـون املقـارن اإلرسائيـيل نـص عـى: “يسـمح لـكل جهـة بتقديـم تقريـر للرطـة حـول العنـف بـني األزواج، عـن مخالفـات عنـف بـني 

األزواج ميكـن تلقيهـا مـن جهـات معالجـة يف املجتمـع مـن أقـارب جـران وآخريـن. هنالـك إلـزام للمستشـفيات بتقديـم تقريـر عـن أيـة 

حـاالت عنـف مامثلـه، والحـق يف الحاميـة مـن األرضار لـذوي لإلعاقـة. كل إنسـان يعرف بوجـود إلحاق رضر بشـخص ذي إعاقة ملـزم بإباغ 

موظـف الخدمـات االجتامعيـة أو الرطـة باألمـر”. مـن خـالل مـا تقـدم ذكره، نجـد أن القانـون املقـارن اإلرسائييل مل يحـدد من يقـدم البالغ 

عـن وقـوع جرميـة العنـف وإمنـا تـرك املوضـوع باباً مفتوحـاً وحق للجميـع بالتبليـغ، وللعمل عـى حامية األفـراد من العنـف األرسي واجب 

التبليـغ عليـه، وإال يقـع تحـت طائلـة املسـؤولية الجزائيـة، ألن األصـل هـو تقديـم املسـاعدة والحاميـة لـكل مـن يتعـرض للعنـف األرسي 

وبشـكل خـاص العمـل عـى حاميـة األشـخاص ذوي اإلعاقة، بسـبب عـدم قدرتهم/هن الدفاع عن أنفسـهم/هن بسـبب هذه اإلعاقـة، لذا هم 

وهـن، بحاجـة لحاميـة أكـر وتركيـز أكـر، كـام ورد يف ديباجـة اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف الفقـرة )ي( “واذ تقـر بالحاجـة إىل 

تعزيـز وحاميـة حقـوق اإلنسـان لجميـع األشـخاص ذوي اإلعاقـة، مبـن فيهم أولئـك الذين يحتاجـون دعام أكر تركيـزاً” . وهذا مـا مل يلتفت 

إليـه املـروع الفلسـطيني والقانون املقـارن األردين. 

جـاء يف املـروع الفلسـطيني يف املـادة )24( منـه عـى أنـه إذا تعارضـت مصلحـة الضحيـة مـع مصلحـة مـن ميثلهـا أو مل يكن لها مـن ميثلها 

تقـوم نيابـة األرسة مكانهـا، ويف حـال ورود التكـرار يف الجنـح والجنايـات التي تنتهي بشـأنها املالحقة مبوجب إسـقاط الحق الشـخيص، تراعى 

مصلحـة وسـالمة الضحيـة ومـن يف حكمهـا قبـل األخـذ بهـذا الحـق، وأكـدت خالفـاً ملـا ورد أعـاله وقبـل إسـقاط الحـق الشـخيص يف األحـوال 

التـي توجـب ذلـك، يتوجـب عـى الجهـة املختصـة التحقـق مـن أن تكون قـد اطلعت عـى تاريخ العنـف الذي عانـت منه الضحيـة وتقارير 

جهـات االختصـاص التـي نُِظّمـت بشـأنه، وأن تكـون قـد تثبتـت مـن أن إسـقاط الحـق الشـخيص جـاء بنـاء عـى إرادة مسـقطه، وأنـه ال أثـر 

ملوازيـن القـوى بـن الجـاين ومسـقطه عى قرار إسـقاط الحق الشـخيص، وال عى سـالمة مسـقطه، الجسـدية أو الجنسـية أو النفسـية. واضح 

ـد موضـوع إسـقاط الحـق الشـخيص مـن خـالل العمـل عـى حاميـة الضحيـة والتثبـت والتأكـد مـن أنـه جـاء بناء  مـن النـص أن املـروع قيّ

عـى إرادة مسـقطه، وكان يجـب عـى املـروع أن يشـدد اإلجـراءات والتأكـد مـن الرضـا التـام مـن قبـل الضحيـة، ودون ضغـط أو اكـراه، مـع 

أهميـة تقريـر وموافقـة مرشـد الحاميـة قبـل إسـقاط الحـق الشـخيص، ونحـن نعلـم أنه كثـرياً ما يتـم الضغط عـى الضحية، أو عـى ويل أمر 

الضحيـة إذا كانـت قـارص، أو مـن ذوات اإلعاقـة، والقبـول بإسـقاط الحـق الشـخيص وتسـقط معـه الحقـوق، وتأكيـدا لذلـك نورد هنـا ما جاء 

يف املـادة )3( فقـرة )أ( “احـرتام كرامـة األشـخاص املتأصلـة واسـتقالهم الـذايت مبـا يف ذلك حريـة تقرير خياراتهم بأنفسـهم واسـتقاليتهم”.  

لذلـك يتوجـب عـى الجهـة املختصـة التثبـت مـن أن إسـقاط الحـق الشـخيص جـاء بنـاء عـى ارادة الضحيـة ومبوافقتهـا التامـة وليـس فقط 

موافقـة ويل األمـر. لقـد متيـز املـروع الفلسـطيني يف مسـألة “إسـقاط الحق الشـخيص”، عـى القانـون املقـارن األردين وعى القانـون املقارن 

اإلرسائيـيل، واللـذان مل يتطرقـا إىل مثـل هـذه املسـألة الهامـة، ألن إسـقاط الحـق الشـخيص تضيع معـه حقوق الضحيـة، خاصـة يف حالة تكرار 

االعتـداء مـن املعتـدي عليهـا، مبعنـى أن الضحيـة تسـتطيع أن تتنـازل عـن الحـق الشـخيص دون االلتفـات مـن القانـون املقـارن إىل مخاطـر 

هـذا التنـازل عـى الضحية . 

  إسقاط الحق الشخيص 
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جـاء يف املـادة )26 و27( مـن املـروع الفلسـطيني حـول العقوبـات، وعقوبة القتـل حيث نص عى: “يعـد جرمية يعاقب عليهـا القانون كل 

شـكل مـن أشـكال العنـف أو التمييـز أو إسـاءة املعاملـة البدنية أو النفسـية أو الجنسـية أو االسـتغال الجنـي أو االقتصادي أو السـخرة 

والتهديـد بهـذه األفعـال إذا وقعـت مـن أحـد أفـراد األرسة داخـل األرسة أو خارجهـا، وال تقـل سـائر العقوبـات املنصـوص عليهـا يف قانـون 

العقوبـات النافـذ، الخاصـة بجرائـم القتـل وتكييفاتهـا، إذ مـا وقعـت مـن قبـل أحـد أفـراد األرسة عـى فـرد آخـر منها، سـواء داخـل البيت 

األرسي أو خارجـه عـن عرين سـنة".  

ونـص القانـون األردين املقـارن عـى: “فيـام عدا الجرائـم التي تختص بها محكمـة الجنايات تعتـر الجرائم الواقعة عى األشـخاص الطبيعيني 

عنفـاً أرسيـاً إذا ارتكبهـا أحـد أفـراد األرسة تجـاه أي فرد آخر منها”. ويف بـاب العقوبات املقـارن اإلرسائييل، واملقـارن األردين يرجعا يف العقوبة 

إىل قانـون العقوبـات لـكل دولـة. بينـام املـروع الفلسـطيني رشح وجرم العنـف األرسي، وحدد له عقوبـة حتى عى التهديـد بالعنف وليس 

فقـط بعـد وقـوع االعتـداء، ولكـن مل ينـص عـى  تشـديد العقوبـة إذا وقعـت عـى قـارص، وعى فتيـات ونسـاء ذوات إعاقـة. لينسـجم مع ما 

جـاء يف ديباجـة اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف الفقـرة )ح( والتـي تنص عـى:  “وإذ تعرتف أيضـاً بأن التمييز ضد أي شـخص عى 

أسـاس اإلعاقـة ميثل انتهـاكاً للكرامة االنسـانية والقيمة املتأصلـة للفرد”. 

تطـرق املـروع الفلسـطيني إىل نصـوص نسـخت عـن مـروع العقوبـات الفلسـطيني 2011 املقـدم إىل مجلـس الـوزراء حـول “السـفاح 

واالغتصـاب وهتـك العـرض واالغـواء والتحـرش الجنـي واالتجـار بالبـر والبغـاء واالعتـداء عـى امـرأة حامـل وإكـراه فتـاة أو إمـرأة عـى 

الـزواج”  يف املـواد مـن )30-38( واعترهـا جرائـم عنـف أرسي، إذا وقع االعتداء بن األشـخاص الذيـن عرفهم املروع يف بـاب التعريفات حول 

مـن هـي األرسة. وهـذا يحسـب لـه ألن اجـراءات الحاميـة يف املـروع تختلـف عنهـا يف قانـون العقوبـات عندمـا ال تعتر عنف أرسي. وشـدد 

العقوبـة عـى املعتـدي يف حـال كانـت الضحيـة ال تسـتطيع املقاومـة بسـبب ضعـف أو عجز جسـدي أو نفـي أو عقيل يف حـاالت االغتصاب 

وهتـك العـرض والتحـرش الجنـي، وكان مـن األفضل واألشـمل أن اسـتخدم املصطلح املتفق عليـه دولياً وهو “األشـخاص ذوي اإلعاقة”. بينام 

القانـون املقـارن األردين مل ينـص عـى مثـل هـذه املواد، أمـا القانون املقارن اإلرسائيـيل فاعتر أي اعتداء جني أو جسـدي أو نفـي أو عاطفي 

أو اقتصـادي ... الـخ، إذا وقعـت يف حـدود مـا تـم ذكرهـم يف بـاب تعريـف األرسة تري عليهـم جرمية العنـف األرسي. ونؤكد هنـا عى أهمية 

مـا جـاء  يف اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف املـادة )4( فقـرة )ب( “اتخـاذ جميـع التدابـر املامئـة، مبـا فيهـا التريـع، لتعديـل أو 

إلغـاء مـا يوجـد مـن قوانـني ولوائـح وأعراف ومامرسـات تشـكل متييزاً ضـد األشـخاص ذوي اإلعاقة” . 

العقوبات 

االعتداءات الجنسـية يف املواد )38-30(

اعتمـد تحليـل مسـودة مـروع قانـون حاميـة األرسة مـن العنف، عى اسـتامرة قياس مـدى معرفـة الفتيات والنسـاء ذوات اإلعاقـة بالقانون 

واالجـراءات السـارية يف الضفـة الغربيـة مـن خـالل إجـراء مقابـالت مـع مجموعتـن مركزتـن مـن الفتيـات والنسـاء ذوات اإلعاقة يف الوسـط 

والجنـوب، وتركـزت األسـئلة حـول مـدى معرفتهـن بالقانـون الخـاص باألشـخاص ذوي اإلعاقـة والقوانـن املعمـول بهـا يف فلسـطن، إضافـًة 

َطـي وهـل يلجـأن للقضـاء. ظهـرت لدينـا مجموعـة مـن النتائـج التـي أظهرت أن قسـم منهـن مل يتوجـه أبداً  إىل تجاربهـن مـع الجانـب الرُّ

للقضـاء والرطـة وذلـك يرجـع إىل الفكـرة التـي تتمحـور حـول نظرتهـن إىل هاتـن املؤسسـتن، واعتقادهـن انه ال جـدوى من التوجـه لهذه 

األجهـزة ألنهـا ال تنصفهـن، كـون القوانـن والتريعـات العقابيـة السـارية الغـري عادلـة والقامئة عـى التمييز بن الذكـر واألنثـى والتي تعزز 

األمنـاط االجتامعيـة واألعـراف السـلبية التـي تصـادر حقوق املرأة بشـكل عـام، والفتيات والنسـاء ذوات اإلعاقة بشـكل خـاص، يف حن أظهرت 

ـنَّ غـري راضيـات عـن هـذه التجربـة، ويعـود ذلـك لعـدة أسـباب  مجموعـة أخـرى كان قـد سـبق لهـن أن توجهـن إىل القضـاء والرطـة وكُ

حسـب مـا أفصحـن مـن ضمنهـا عـدم الشـفافية املعمـول بهـا و أيضاً عـدم وضع اعتبـار إلعاقاتهـن وأن الحلـول املقرتحة جاءت عى حسـاب 

مصلحتهـن الشـخصية، إضافـة إىل عـدم موامئـة مرافـق مراكز الرطـة واملرافق القضائية إلسـتقبال الفتيات والنسـاء ذوات اإلعاقـة املعنفات، 

ولـكل مـا تقـدم يفضلن عـدم التوجـه لطلـب املسـاعدة أو الحامية. 

املنهجية
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و اعتمـدت املنهجيـة أيضـاً عـى لقـاءات مناقشـة مـع مجموعـة مـن الحقوقيـن والناشـطن يف مجـال اإلعاقـة، ومجموعـة مـن اللقـاءات 

متركـزت حـول أهـم النقـاط األساسـية يف القوانـن املعمـول بهـا والتـي تشـكل اجحافـاً يف حـق الفتيـات والنسـاء ذوات اإلعاقـة، والنقـاط 

األساسـية التـي يجـب أن يتـم أخذهـا بعـن االعتبـار من وجهـة نظر األشـخاص ذوي اإلعاقـة الناشـطن والحقوقـن يف هذا املجـال، باإلضافة 

إىل عقـد عـدة لقـاءات مـع لجنـة التريعـات العادلـة يف وزارة العـدل، وعقـد ورشـة عمـل حرهـا ممثـيل وممثـالت عـدد مـن املؤسسـات 

الحكوميـة واألهليـة، تـم فيهـا عـرض مـواد املـروع واألسـباب املوجبة إلدخـال تعديالت عى املـروع حول حقـوق الفتيات والنسـاء ذوات 

اإلعاقـة املعنفـات. واسـتندت املنهجيـة أيضـاً عـى مراجعـة وتحليل مـروع القانون مـع القانون املقـارن حامية األرسة من العنـف األردين10، 

والقانـون املقـارن قانـون منـع العنـف يف العائلـة اإلرسائيـيل11 . وباالسـتناد إىل املرجعيـة الدولية للحقوق اإلنسـانية للمرأة ولألشـخاص ذوي 

اإلعاقـة خاصـة الفتيـات والنسـاء ذوات اإلعاقـة، وتحديـداً اتفاقيـة القضاء عـى جميع أشـكال التمييز ضد املـرأة )سـيداو( ، واتفاقية حقوق 

األشـخاص ذوي اإلعاقـة، واتفاقيـة حقـوق الطفل .

10   قانون حامية األرسة من العنف األردين رقم)6( لسـنة 2008

11 قانـون منع العنف يف العائلة 1991

معيقات وصول الفتيات والنسـاء ذوات اإلعاقة إىل الجهات املختصة لتقديم الشـكوى

عـدم توفـر مراكز الرطة يف كل املواقع مام مينع وصول الضحية.	 

تقسـيم األرايض الفلسـطينية )أ( و )ب( و )ج( وسـيطرة االحتالل عى مناطق )ب( و )ج( مام ال يسـمح للرطة الفلسـطينية بالتواجد 	 

أو بالوصـول إىل املناطـق املصنفـة )ج(  للعمـل عـى حامية الضحيـة وإلقاء القبض عـى املعتدي.

معيقات الحركة والتنقل وعدم موامئة الطرق واألماكن وما إىل ذلك، مام يعيق وصول الفتيات والنسـاء ذوات اإلعاقة. 	 

معيقـات اجتامعيـة مـن ضغـوط عائليـة وعـادات وتقاليـد املجتمـع، والحـل العشـائري، خاصـة يف قضايـا العنـف املبنـي عـى النـوع 	 

االجتامعـي.

معيقات ثقافية ومفهوم العيب بعدم التوجه إىل الجهات املختصة لتقديم الشـكوى، أو املكوث يف بيوت اآلمان. 	 

إن مـا تـم قراءتـه ومراجعتـه وتحليلـه مـن قوانـن وتريعـات محليـة واقليميـة ودوليـة حول العنـف األرسي وحاميـة األشـخاص ذوي اإلعاقة 

مـن العنـف األرسي، توضـح لنـا عـدم اهتامم لجنة صياغـة مروع القانـون، وكذلك عدم اهتامم مـرع القانون املقارن األردين باعطاء مسـاحة 

قانونيـة لحاميـة األشـخاص ذوي اإلعاقـة وخاصـة الفتيـات والنسـاء املعنفـات ذوات اإلعاقـة يف كل منهـام، وعـدم االلتـزام مبـا ورد يف املواثيـق 

واالتفاقيـات الدوليـة خاصـة “اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة”، حيـث ورد يف الديباجـة يف الفقـرة )ز( وإذ تؤكـد أهميـة إدمـاج قضايا 

األشـخاص ذوي اإلعاقـة كجـزء ال يتجـزأ مـن اسـرتاتيجيات التنميـة املسـتدامة ذات الصلـة، كام جـاء يف اتفاقية األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف املادة 

)4( فقـرة )ب( “اتخـاذ جميـع التدابـر املامئـة، مبـا فيهـا التريـع، لتعديـل أو إلغاء مـا يوجد مـن قوانني ولوائح وأعراف ومامرسـات تشـكل 

متييـزا ضـد األشـخاص ذوي اإلعاقة”. 

ومـن أجـل متكـن األشـخاص ذوي اإلعاقـة مـن الوصـول إىل مراكـز الرطـة وطلـب الحاميـة، يجـب العمـل باتخـاذ تدابـري مناسـبة تسـاعدهم/

هـن عـى الوصـول إىل القضـاء، والحصـول عـى الحاميـة الكاملـة من خـالل قوانن وتريعات تنسـجم مـع املواثيـق واالتفاقيـات الدولية التي 

تحمـي حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة ، كـون دولـة فلسـطن انضمـت إىل هـذه املواثيـق واالتفاقيـات الدوليـة وبذلك أصبـح اسـتحقاقاً عليها 

االلتـزام بهـا وتضمينهـا يف كافـة القوانـن والتريعـات التـي تعمـل عـى حاميـة حقوق اإلنسـان بشـكل عـام، وحقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقة 

بشـكل خـاص مـن خـالل تطبيـق وتنفيذ وسـيادة القانون اسـتناداً إىل مـا ورد يف املـادة )4( فقرة )أ( “اتخـاذ جميع التدابر املامئـة، التريعية 

واإلداريـة وغرهـا مـن التدابـر، إلنفـاذ الحقـوق املعرتف بهـا يف هـذه االتفاقية”.

استنتاجات وخاصة



مـن  األرسة  “حاميـة  بقانـون  قـرار  مـروع 
2016  )  ( رقـم  العنـف”  

 والتعديـالت املقرتحـة عـى نـص القانـون من 
منظـور حقوق الفتيـات والنسـاء ذوات اإلعاقة
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تعاريف وأحكام عامة

املادة )1( 

يكـون للكلـامت والعبـارات اآلتية حيثام وردت يف هـذا القانون املعاين املخصصة لها أدناه ما مل تدل القرينة عى خالف ذلك:

الوزارة: وزارة الشؤون االجتامعية

الوزير: وزير الشؤون االجتامعية

األرسة: أفـراد العائلـة الذيـن تجمع بينهم رابطـة الدم أو املصاهرة حتى الدرجة الرابعة ومن يف حكمهم، عى النحو اآليت:1

كل مـن يرتبـط باألرسة برابطة كفالة أو تبني أو والية   )1

الخـدم واملكلفون بالرعاية والعناية املقيمن عى وجه الدوام  )2

كل مـن كانت تربطهم عالقة زوجية   )3

املشـمولون بحضانة أرسة بديلة أو حاضنة.  )4

البيت األرسي: املسـكن الذي يقيم فيه أفراد األرسة، ومرافقه، وتوابعه الخدماتية.

عـى املرشـد لدى الوزارة بحكم اختصاصه  القـدرة  ويشـمل  اختصاصـه  بحكـم  الـوزارة  لـدى  املرشـد 

. اإلعاقـة  ذوات  مـع  التعامـل 

 مقرتح إضافة لتعريف مرشـد الحاميةتعريف مرشد الحامية

كافـة  يف  املختلفـة  بأقسـامها  املدنيـة  الرطـة  يف  املنشـأة  اإلدارة 

املحافظـات واملختصـة مبتابعة قضايـا العنـف األرسي وقضايا األحداث.
كافـة  يف  املختلفـة  بأقسـامها  املدنيـة  الرطـة  يف  املنشـأة  اإلدارة 

وباألخـص  العنـف األرسي  املحافظـات واملختصـة مبتابعـة قضايـا 

األحـداث. اإلعاقـة وقضايـا  قضايـا ذوات 

 مقـرتح تعديل تعريف إدارة حامية األرسة واألحداث تعريف إدارة حامية األرسة واألحداث 

اإلدارة العامة لشـؤون األرسة: اإلدارة املُشـكلة يف الوزارات لغايات تقديم خدمات اإلسـناد واإلرشاد األرسي.

أي شـخصية اعتباريـة أنشـأت وفـق القانـون كمـالذ لتحقيـق األمـن 

والحاميـة للضحيـة ومـن يف حكمهـا. 
أي شـخصية اعتباريـة أنشـأت وفـق القانـون كمـالذ لتحقيق األمن 

والحاميـة للضحيـة. عـى أن تكـون موامئة للفتيات وللنسـاء ذوات 

اإلعاقة.

 مقـرتح تعديل تعريف مراكز الحاميةتعريف مراكز الحامية

الضحية: كل من وقع عليه العنف األرسي بكافة أشـكاله سـواء أكان ذلك باسـتهدافه مبارشاً أو بشـكل غري مبارش. 



  مرشوع قرار بقانون “حامية األرسة من العنف” رقم ) ( 2016 والتعديالت املقرتحة من منظور الفتيات والنساء ذوات اإلعاقة18

أمر الحامية: األمر الصادر من اإلدارة العامة لشـؤون األرسة يف الوزارة أو من نيابة األرسة أو إدارة حامية األرسة واألحداث أو من محكمة األرسة 

املختصة حسـب األحوال سـواء يف حضور املتهم أو غيابه بهدف توفري الحامية للضحية ومن يف حكمها، ولباقي الفروع وسـائر املقيمن معها أو 

الشـهود يف حال كانوا معرضن للخطر.

املحكمـة املختصـة : املحكمة املنعقدة بصفتها محكمة أرسة .

النيابـة املتخصصـة بقضايـا العنـف األرسي، مبـا يف ذلـك العنـف ضـد 

املـرأة واألطفـال املُشـكلة وفقـاً ألحـكام هـذا القانـون.

النيابـة املتخصصـة بقضايـا العنـف األرسي، مبا يف ذلـك العنف ضد 

املـرأة واألطفـال وذوي اإلعاقـة املُشـكلة وفقاً ألحكام هـذا القانون.

 مقـرتح تعديل تعريف نيابة األرسةتعريف نيابة األرسة

العنـف األرسي: كل فعـل أو امتنـاع عـن فعـل يصـدر عـن أحـد أفـراد األرسة عى غريه مـن أفرادها،  ينشـأ عنه أذى مادي أو نفي ويشـمل إسـاءة 
املعاملـة البدنيـة أو النفسـية أو الجنسـية، أو االسـتغالل الجنـي، أو االقتصـادي أو السـخرة، أو التهديـد بهـذه األفعـال، سـواء وقـع الفعـل أو 

التهديـد بهـذه األفعـال سـواء وقـع الفعـل أو التهديـد بـه  داخـل البيـت األرسي أو خارجه .

العنـف الجسـدي : هـو أي رضب مـن رضوب االيـذاء البـدين الـذي أوقعـه أحـد أفـراد األرسة عـى غـريه من أفرادهـا بغـض النظر عن درجته، سـواء 
نتـج عنـه إصابـات بدنيـة أم ال، وبـأي شـكل من األشـكال وقع .

العنف النفي: أي فعل من شـأنه إلحاق الرر النفي للضحية ومن يف حكمها أو التهديد به سـواء كان مبارشاً أو غري مبارش.

العنـف الجنـي: الفعـل الناجـم عـن اسـتخدام السـلوك الجنـي باإلكراه أو انعـدام الرضا مـن خالل التغريـر أو التهديـد أو الرتهيب أو اسـتخدام 

القـوة الجسـدية، أو االيحـاءات الجنسـية، مـن شـأنه أن يطـال حقـاً أصيـالً للضحية، وهو الحق بالسـالمة الجنسـية.

التحـرش الجنـي: هـو كل إمعـان يف مضايقـة الغـري بتكـرار أفعـال، أو أقـوال، أو إشـارات من شـأنها أن تنـال من كرامتـه، أو تخدش حيـاءه، وذلك 

بهـدف حملـه عـى االسـتجابة لرغباتـه، أو رغبـات غـريه الجنسـية، أو مبامرسـة ضغـوط عليـه مـن شـأنها إضعـاف إرادتـه عـى التصـدي لتلـك 

الرغبات. 

هـو فعـل غرضـه االخـالل بحيـاء املتلقـي دون رغبتـه ويشـرتط فيـه 

العلـم واالدراك مـن الجـاين وال يكـون إال بالتعـدي املـادي واالحتـكاك 

باملتلقـي. املبـارش 

هـو فعـل غرضـه االخـالل بحيـاء املتلقـي دون رغبته ويشـرتط فيه 

العلـم واالدراك مـن املتهـم وال يكون إال بالتعدي املـادي واالحتكاك 

املبـارش باملتلقي.

 مقـرتح تعديل تعريف هتك العرضتعريف هتك العرض

العنـف االقتصـادي والسـخرة: املنـع مـن العمـل أو االجبـار عليـه أو السـيطرة عـى عوائـده ومتحصالتـه، لتطـال تلـك السـيطرة كذلـك األموال 

والحقـوق اإلرثيـة، وإخفـاء النقود.

العنـف القائـم عـى أسـاس النـوع االجتامعـي: أي فعـل أو متييـز تدفع إليـه عصبية الجنـس، أو الحالـة املاديـة أو االجتامعيـة أو الصحية يرتتب 

عليـه، أو يرجـح أن يرتتـب عليـه أذى أو معاناة .
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مقرتح إضافة

العنـف القائـم عـى أسـاس اإلعاقـة: أي فعـل أو متييـز يدفـع إليـه اسـتغالل ذوي اإلعاقـة أو مامرسـة أي نـوع مـن أنـواع العنـف واألذى واملعانـاة 

واالسـتغالل ، أو عـدم تقديـم املسـاعدة أو االمتنـاع عـن تقديـم املسـاعدة .

مـادة )2( نطاق التطبيق املوضوعي

تطبيـق أحـكام هـذا القانـون عـى وقائـع العنف األرسي، وتعتـر االجراءات والتدابري الـواردة فيه مكملـة لألحكام الواردة يف قانـون العقوبات   )1

وأي قانـون نافذ.

إذا تعارضـت أحـكام أي مـن التريعات النافذة وهـذا القانون يطبق األخري عى وقائع العنف األرسي باعتباره تريعاً خاصاً.  )2

التمييـز ضـد املـرأة: أي تفرقـة أو اسـتبعاد أو تقييـد عـى أسـاس الجنس ويكون من آثـاره أو أغراضه النيل من االعرتاف للمرأة عى أسـاس تسـاوي 

الرجـل واملـرأة، بحقـوق اإلنسـان والحريـات األساسـية يف املياديـن السياسـية واالقتصاديـة واالجتامعيـة والثقافيـة واملدنية أو يف أي ميـدان آخر، أو 

إبطـال االعـرتاف للمـرأه بهـذه الحقـوق ، أو متتعهـا بها أو مامرسـتها لها، بغـض النظر عن حالتهـا الزوجية. 

مقرتح إضافة

التمييـز عـى أسـاس اإلعاقـة: يعنـي أي متييـز أو اسـتبعاد أو تقييـد عـى أسـاس اإلعاقـة يكـون غرضه أو أثـره إضعـاف أو احباط االعـرتاف بكافة 

حقـوق اإلنسـان والحريـات األساسـية أو التمتـع بهـا أو مامرسـتها، عـى قـدم املسـاواة مـع اآلخريـن، يف املياديـن السياسـية أو االقتصاديـة أو 

االجتامعيـة أو الثقافيـة أو املدنيـة أو أي ميـدان آخـر ويشـمل جميـع أشـكال التمييـز .

التعويض املناسـب: بدل مادي تقرره املحكمة للضحية، يكفل جر الرر وتدعياته جراء فعل املعتدي.

مـادة )3( املكلفون بتطبيق أحكام القانون

يجـب عـى الجهات اآلتية االلتزام بتنفيذ أحكام هذا القانون 

مرشـدو الحامية يف اإلدارة العامة لشـؤون األرسة والعاملون يف مراكز الحامية التابعة للوزارة.  )1

ضبـاط وأفراد إدارة حامية األرسة واألحداث .  )2

وكالء النيابة املختصون.  )3

قضاة املحكمة املختصة.   )4

مادة )4( اختصاص الوزارة 

يجـب عى الوزارة وبالتعاون مع املؤسسـات الحكومية واألهليـة املختصة تقديم الخدمات التالية لضحايا العنف األرسي:

توفـري بيـوت آمنـة إليـواء ضحايـا العنـف األرسي، وإعـداد قامئـة  أ( 

. الرطـة  أقسـام  تـوزع عـى  بهـا 

أن  عـى  األرسي،  العنـف  إليـواء ضحايـا  آمنـة  بيـوت  توفـري  أ( 

تكـون موامئـة للفتيـات والنسـاء ذوات اإلعاقـة وإعـداد قامئة 

بهـا تـوزع عـى أقسـام الرطـة.

 مقـرتح تعديل املادة )4(، الفقرة )أ(املادة )4(، الفقرة )أ(
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حامية الضحية وتلبية احتياجاتها األساسـية اذا اسـتدعى األمر ذلك .  ث. 

تطويـر الخدمـات املقدمـة إىل ضحايـا العنف األرسي من خالل إعداد برامج تأهيل وعالج للتعامل مع هذه الحاالت. ج. 

ح.  تشـكيل لجـان التأهيـل للعمـل عـى إعـادة االندمـاج االجتامعـي ملرتكبي جرائـم العنـف األرسي واتخاذ الرتتيبـات الالزمة لتوفـري الخدمات 

الصحيـة واالجتامعيـة والنفسـية لهم.

وتأهليهـم  املديريـات  كافـة  يف  األرسة  حاميـة  مرشـدي  تعيـن  ب( 

األرسي. العنـف  قضايـا  مـع  للتعامـل 

تعيـن مرشـدي حاميـة األرسة يف كافـة املديريـات وتأهليهـم  ب( 

اإلعاقـة. ذوي  واألشـخاص  األرسي،  العنـف  قضايـا  مـع  للتعامـل 

 مقـرتح تعديل املادة )4(، الفقرة )ب(املادة )4(، الفقرة )ب(

الدعـم والتدخـل  لتقديـم  توفـري أخصائيـن نفسـين وقانونيـن  ت( 

للضحيـة. االسـتباقي 

توفـري أخصائيـن نفسـين وقانونيـن لتقديم الدعـم والتدخل  ت( 

االسـتباقي للضحيـة، وتوفـر مختصني ومؤهلـني للتعامل مع 

األشـخاص ذوي اإلعاقة.

 مقـرتح تعديل املادة )4(، الفقرة )ت(املادة )4(، الفقرة )ت(

مادة )5( صاحيات مرشـد الحامية

عنـد اطالعـه عـى بـالغ بشـأن واقعـة عنـف أرسي أو إذا توجهـت الضحية أو مـن يف حكمهـا وأي من أفراد أرستهـا إىل مرشـد الحامية، توجب  أ( 

عليـه اتخـاذ اآليت :

اسـتقبال البـالغ أو ضحيـة العنـف األرسي والوقـوف عـى واقـع حالهـا مبـا يف ذلـك التثبت مـن أن الضحية ليسـت بحاجـة إىل أي . 1

تدخـل صحـي، فـإن اسـتوجبت ذلـك، وجـب عليـه تحويلهـا إىل أقرب مشـفى أو مركـز صحـي لتقديم العـالج الالزم.

إذا مل تسـتدعي حالـة الضحيـة العـالج، وجـب عليـه فتـح ملـف لهـا، وإجـراء مقابلـة أولية يف اطـار من االحـرتام والتقبـل. معرفاً . 2

بالخدمـات التـي يضطلـع بهـا، ومعـززاً للثقـة فيـام بينـه وبينهـا، ومؤكداً عـى احرتام تدخلـه ملقتضيـات الريـة والخصوصية.

إذا تبـن ملرشـد الحاميـة أن الضحيـة أو مـن يف حكمهـا أو أي مـن أفراد أرستهـا مبوجب املعلومـات التي تلقاها من خـالل املقابلة . 3

األوليـة، وتقييـم عوامـل اآلمـان والخطـورة، بحاجـة إىل تدخـل فـوري، توجـب عليـه اتخـاذ التدابري الالزمـة لحامية هـؤالء، مبا يف 

ذلـك اسـتصدار أمـر الحامية والتنسـيق مـع إدارة حاميـة األرسة واألحداث أو نيابـة األرسة أو املحكمـة املختصة.

ال يحـول التدخـل الفـوري املتخـذ مـن قبل مرشـد الحاميـة دون تقديم خدمات اإلرشـاد والدعـم النفي واالجتامعـي للضحية أو . 4

مـن يف حكمهـا أو أي مـن أفـراد أرستـه، بالتنسـيق مـع املراكـز املختصـة، عـى أن تقنـن كافـة التدخـالت املتخذة من قبل مرشـد 

الحاميـة بتقريـر توثيقي. 

إذا علـم مرشـد الحاميـة بواقعـة عنـف أرسي أو ورود مـؤرشات عـى وجـود خطـر محـدق يتهـدد أحـد أفـراد األرسة، وجـب عليـه مبـا لـه من  ب( 

صالحيـات ضبـط قضـايئ، التوجـه إىل البيـت األرسي أو إىل مـكان العنـف أو الخطـر املحـدق واتخـاذ التدابـري الـواردة يف الفقـرة )أ( .

تعتـر اإلجـراءات أعـاله مكملـة ألحـكام نظـام التحويـل الوطنـي للنسـاء املعنفـات وأي مـن التعليـامت الصـادرة عـن الـوزارة وجهـات  ج( 

االختصـاص.

يقدم مرشـد الحامية تقاريره بشـأن الضحية وفق األنظمة املعتمدة لدى الوزارة د( 
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الظروف التي عايشـها أطراف العالقة األرسية.  )2

التوصيـة للنيابـة أو للمحكمـة املختصـة بإيجـاد بيئـة بديلـة للضحيـة ومـن يف حكمهـا، واتخـاذ تدابـري عالجيـة ومتكينيـة لهـؤالء وأخـرى   )3

للمتهـم. تأهيليـة 

يجب أن يشـتمل التقرير عى اآليت :

كافـة اإلجـراءات واالسـتيضاحات والتفاصيل الخاصة مـن الناحية   )1

االجتامعيـة، االقتصاديـة، الصحية، التعليمية والنفسـية املتعلقة 

الواقعة. بأطـراف 

مـن  الخاصـة  والتفاصيـل  واالسـتيضاحات  اإلجـراءات  كافـة   )1

التعليميـة  الصحيـة،  االقتصاديـة،  االجتامعيـة،  الناحيـة 

والنفسـية املتعلقـة بأطـراف الواقعـة، والخاصـة باألشـخاص 

. اإلعاقـة  ذوي 

 مقـرتح تعديل املادة )5(، الفقرة )د/1(املادة )5(، الفقرة )د/1(

يف سـبيل منـع العنـف األرسي ال سـيام العنف املوجه ضد النسـاء   )1

والفتيـات بكافـة أشـكاله، تلتـزم الدولـة بتطوير تدخالت تسـهم 

يف تعزيـز الثقافـة املجتمعيـة املناهضـة لـه، وتعزيـز اسـتجابة 

السياسـات العامـة مبـا يف ذلـك الرتبويـة، والصحيـة، والتريعيـة 

واالعالميـة.

يف سـبيل منـع العنـف األرسي ال سـيام العنـف املوجـه ضـد   )1

تلتـزم  أشـكاله،  بكافـة  اإلعاقـة  وذوات  والفتيـات  النسـاء 

الدولـة بتطويـر تدخالت تسـهم يف تعزيز الثقافـة املجتمعية 

املناهضـة لـه، وتعزيز اسـتجابة السياسـات العامـة مبا يف ذلك 

واالعالميـة. والتريعيـة  والصحيـة،  الرتبويـة، 

 مقـرتح تعديل املادة )6(، الفقرة )1(املـادة )6( منع العنف، الفقرة )1(

يف تنفيـذ االلتـزام الـوارد يف الفقـرة )1( تلتـزم املؤسسـات الرسـمية مـن خـالل التعـاون مـع األخـرى األهليـة مبراقبـة وتقييـم أثـر تلـك   )2

التدخـالت.

لغايـات تأمـن الحاميـة للضحية أو من يف حكمهـا، تتخذ الجهات   )1

املكلفـة بتطبيـق أحـكام هـذا القانون مـا يلزم من تدابـري إدارية، 

وقانونيـة، مبـا يف ذلـك اسـتصدار أوامـر الحامية يف مواجهـة الجاين. 

لغايـات تأمـن الحاميـة للضحيـة أو مـن يف حكمهـا، تتخـذ   )1

الجهـات املكلفـة بتطبيـق أحـكام هـذا القانـون مـا يلـزم من 

تدابـري إداريـة، وقانونيـة، مبـا يف ذلك اسـتصدار أوامـر الحامية 

يف مواجهـة املتهـم.

 مقـرتح تعديل املادة )7(، الفقرة )1(املادة )7( الحامية، الفقرة )1(

تهـدف أوامـر الحاميـة الصـادرة وفقـاً ألحـكام هـذا القانـون إىل توفـري الحاميـة للضحيـة ومن يف حكمهـا، من جميع أشـكال العنـف األرسي،   )2

أو لباقـي فـروع وسـائر املقيمـن معهـا أو الشـهود يف حـال كانـوا معرضـن للخطـر.

مـادة )8( محتوى أوامر الحامية

تحتـوي أوامـر الحامية عى واحد أو أكر من اإلجراءات اآلتية :  أ( 

اخراج مرتكب العنف من املنزل ، مؤقتا لفرتة يحددها املرجع املختص، لدى استشـعار أي خطر عى الضحية.. 1
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الحصـول عـى تعهـد مـن قبـل الجـاين بعـدم التعـرض للضحيـة   .2

ومـن يف حكمهـا أو أي فـرد مـن أفـراد أرستهـا، أو التحريـض عـى 

التعـرض لهـم.

االحتفـاظ بالجـاين ملـدة ال تزيـد عـى )48( سـاعة يف أحـد أقسـام   .3

ادارة حاميـة األرسة واألحـداث لحـن تأمـن الحاميـة للضحية ومن 

يف حكمهـا، أو ألي فـرد مـن أفـراد أرستهـا، إذا تعـذر اتخـاذ اإلجراء 

املشـار إليـه يف البنـد األول مـن هـذه املـادة.

الحصـول عـى تعهـد من قبل املتهـم بعدم التعـرض للضحية   .2

ومـن يف حكمهـا أو أي فـرد مـن أفـراد أرستهـا، أو التحريـض 

عـى التعـرض لهـم.

االحتفاظ باملتهم ملدة ال تزيد عى )48( سـاعة يف أحد أقسـام   .3

إدارة حاميـة األرسة واألحـداث لحـن تأمـن الحاميـة للضحيـة 

ومـن يف حكمهـا، أو ألي فـرد مـن أفراد أرستهـا، إذا تعذر اتخاذ 

اإلجـراء املشـار إليـه يف البنـد األول من هـذه املادة.

 مقـرتح تعديل املادة )8(، الفقرة )أ/2( والفقرة )أ/3(املـادة )8(، الفقرة )أ/2( والفقرة )أ/3(

نقـل الضحيـة وأطفالهـا الذيـن هـم يف سـن الحضانـة القانونيـة وسـائر األوالد، إذا كانوا معرضـن للخطر إىل مركـز حامية تختـاره، وإذا مل يكن   .4

لديهـا مـكان تقصـده وذلـك بالتنسـيق مـع مرشـد الحاميـة، وبصـورة مؤقتـة، مـع تحمـل املعتـدي للنفقـات الناشـئة عـن ذلك، عـى أن يتم 

مراعـاة رغبتهـا يف كل اإلجـراءات التـي تُتخـذ .

عـدم اقـرتاب الجـاين مـن مـكان إقامـة الضحيـة ومـن يف حكمهـا،   .5

سـواء كانـت تلـك اإلقامـة يف مركـز الحاميـة أو أي مـكان يذكـر 

بأمـر الحاميـة .

عـدم اقـرتاب املتهم مـن مكان إقامة الضحيـة ومن يف حكمها،   .5

سـواء كانـت تلـك اإلقامـة يف مركـز الحامية أو أي مـكان يذكر 

بأمـر الحامية .

 مقـرتح تعديل املادة )8(، الفقرة )أ/5(املادة )8(، الفقرة )أ/5(

منع املضايقة سـواء عر وسـائط االتصال االلكرتونية أو املالحقة .  .6

املحافظة عى الوضع القائم يف البيت األرسي، ومنع املتهم من الترصف باألموال املخصصة ملعيشـة األرسة واألخرى املشـرتكة .  .7

منع حمل السالح .  .8

عدم اإلرضار باملمتلكات الشـخصية للضحية ومن يف حكمها أو ألي فرد من أفراد أرستها أو املمتلكات املشـرتكة .  .9

متكـن الضحيـة أو املفـوض مـن قبلهـا مـن دخول البيـت األرسي، بوجود املوظف املكلـف ألخذ ممتلكاتها الشـخصية، ويراعى يف هذا السـياق   .10

تحريـر محـر ضبـط بشـأن تلـك املمتلـكات، قبـل تسـلمها من قبـل الضحيـة، أو تسـليمها لها إن مل تكـن حارضة أثنـاء عمليـة الضبط تلك.

إلـزام الجـاين بالخضـوع لجلسـات تأهيـل يف املراكـز املتخصصـة   .11

العالقـة.  الـوزارة وأطـراف  تتبـع  التـي 

إلـزام املتهم بالخضوع لجلسـات تأهيـل يف املراكز املتخصصة   .11

التـي تتبـع الـوزارة وأطـراف العالقة. 

 مقـرتح تعديل املادة )8(، الفقرة )أ/11(املادة )8(، الفقرة )أ/11(

إلـزام املتهـم بتسـديد جميـع التكاليـف التـي رتبتهـا واقعـة العنـف األرسي بحـق الضحية، سـواء أكان ذلك لألخـرية أو ألي جهـة قدمت لها   .12

مبقابل. خدمـة 
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صنـدوق  إىل  مسـتعجل  طلـب  بتقديـم  الحاميـة  مرشـد  يقـوم  ب( 

مـن  تحصيلهـا  يتـم  مسـتعجلة،  نفقـة  الضحيـة  ملنـح  النفقـة 

لذلـك.  الناظمـة  اإلجـراءات  وفـق  الجـاين 

ويشـمل األمـر تنظيـم كيفيـة رؤيـة الجـاين ألطفالـه مـع ضـامن  ج( 

اآليت:

يقـوم مرشـد الحاميـة بتقديـم طلـب مسـتعجل إىل صنـدوق  ب( 

النفقـة ملنـح الضحيـة نفقـة مسـتعجلة، يتـم تحصيلهـا مـن 

املتهـم وفـق االجـراءات الناظمـة لذلـك. 

ويشـمل األمـر تنظيم كيفيـة رؤية املتهـم ألطفاله مع ضامن  ج( 

اآليت:

 مقـرتح تعديل املادة )8(، الفقرة )ب(، والفقرة )ج(املـادة )8(، الفقرة )ب(، والفقرة )ج(

عدم السـامح له بزيارة أطفاله دون إخضاعه للرقابة.	 

عليـه أن يثبـت بـأن ثالثة أشـهر قد مرت عـى آخر عمل 	 

عنـف ارتكبـه منـذ واقعـة العنف األرسي التي اسـتدعت 

اسـتصدار هذا األمر.

عليه أن يثبت التزامه بجلسـات التأهيل .	 

أن ال تتعـارض رؤيته ألطفاله ، ومصلحتهم.	 

عدم السـامح له بزيارة أطفاله دون إخضاعه للرقابة.	 

عليـه أن يثبـت بـأن ثالثة أشـهر قد مرت عـى آخر عمل 	 

عنـف ارتكبـه منـذ واقعـة العنف األرسي التي اسـتدعت 

اسـتصدار هذا األمر.

عليه أن يثبت التزامه بجلسـات التأهيل .	 

أن ال تتعـارض رؤيته ألطفاله ، ومصلحتهم.	 

إىل جانـب الخدمـات املقدمـة مبوجـب أمـر الحاميـة إىل الضحيـة ومـن يف حكمهـا، عـى أمـر الحاميـة أن ينص عى تأمـن الدعـم الكايف إىل  د( 

أطفالها.

مـادة )9( الجهات املختصة يف إصدار أمر الحامية 

للجهـات اآلتيـة إصـدار أوامـر الحاميـة مـن تلقـاء نفسـها إذا اسـتدعت طبيعـة العنـف ذلـك، أو توافرت مـؤرشات بإحتـامل وقوعـه، أو إذا   .1

تعـذر عـى الضحيـة ومـن حكمهـا أو مـن ميثلهـا الوصـول إىل اإلجـراءات التـي تحكـم الـالزم السـتصدارها :

مرشدو الحامية لدى الوزراة .  أ . 

إدارة حامية األرسة واألحداث .  ب . 

نيابة األرسة .  ت . 

املحكمة املختصة .  ث . 

إضافـة إىل الجهـات املخولـة بإصـدار أوامـر الحاميـة وفقـاً ملـا ورد يف الفقرة )1( ، تصـدر تلك األوامـر مبوجب طلب يقدم مـن الضحية ومن   .2

يف حكمهـا . 

اسـتثناء عـى مـا ورد يف الفقـرة )2( يجـوز للجهـات التـي تصـدر أوامـر الحاميـة توسـيع نطـاق األشـخاص الذيـن يشـملهم حـق طلـب   .3

 . الشـهود  األرسة،  أفـراد  ذلـك:  ليشـمل  إصدارهـا، 

مـادة )10( خدمات املكلفون بإنفاذ القانون 

أوالً: عـى املكلفـون بإنفـاذ القانون، تقديم الخدمات واتخـاذ التدابري الوقائية الالزمة لحامية الضحية وأفراد أرستها، وفق اآليت: 

عـى الوزارة توفري وتقديم خدمات الحامية التالية:  أ . 

تقديـم الخدمـات الصحيـة واالجتامعيـة والنفسـية والقانونيـة لضحايـا العنـف األرسي، ومرتكبيـه، مـن خـالل التنسـيق والتعاون   .1

بـن املؤسسـات الحكوميـة واألهليـة . 
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تأمـن بيئـة آمنة للضحية أو من يف حكمها . تأمـن بيئـة آمنـة للضحيـة أو مـن يف حكمها، مـع األخذ بعني 2.   .2

االعتبـار موامئتهـا لألشـخاص ذوي اإلعاقـة.

 مقـرتح تعديل املادة )10(، الفقرة )أ/2(املادة )10(، الفقرة )أ/2(

التواصـل مع أرسة الضحية أو من يف حكمها .   .3

إعداد الرامج الخاصة بإعادة دمج الضحية أو من يف حكمها وتعزيز ثقتها بنفسـها ومتكينها .  .4

إعـداد الرامج العالجية والتأهيلية للمتهم .   .5

عـى إدارة حاميـة األرسة واألحـداث توفـري خدمـات الحاميـة والتدابري الوقائيـة التالية، لتأمـن الحامية للضحية أو مـن يف حكمها، وضامن  ب . 

عـدم التعـرض لهـا أو ألي فـرد مـن أفـراد أرستها، أو لشـهود واقعـة العنف األرسي: 

توفري خطوط سـاخنة عى مدار الساعة .   .1

توفـري آليـات تنسـيقية بـن جميـع أقسـام الرطـة لتمكينها مـن التحرك الريـع إىل مكان إقامـة الضحية أو مـن يف حكمها،   .2

أو ألفـراد أرستهـا، أو ملـكان شـهود واقعـة العنـف األرسي . 

توفـري البيئـة اآلمنـة للضحيـة أو مـن يف حكمهـا من خالل إبعـاد املعتدي، ونقلها إىل أقرب مشـفى إذا كانت حالتها تسـتدعي   .3

ذلـك، والتنسـيق مـع الـوزارة لتأمـن الخدمـات الالزمـة للضحية ومـن يف حكمها . 

املبـارشة بالتحقيقات األولية وضبط األدلة .   .4

إصـدار أمـر الحاميـة للضحيـة ومـن يف حكمهـا، أو لباقـي الفـروع وسـائر املقيمـن معهـا أو الشـهود يف حـال كانـوا معرضـن   .5

للخطـر . 

لنيابـة األرسة املختصة توفري الخدمات التالية :  ج . 

إنتـداب من ميثلها يف مرح جرمية العنف األرسي .   .1

املبـارشة بالتحقيـق الفوري بواقعة العنف األرسي وجمع األدلة .   .2

إصدار أوامر الحامية وفق اآليت:   .3

إصـدار أمـر الحاميـة فـور تقديـم الطلـب ملـدة ال تتجـاوز 21 يومـاً، ويكون ذلـك إما يف حضـور املتهـم أو غيبته بعد   .1

إعالمـه إذا تعـذر حضـوره ألي سـبب كان . 

إذا اقتضت إجراءات الحامية االسـتمرار فيها، فلوكيل النيابة التقدم بطلب حسـب األصول للمحكمة املختصة.   .2

د. للمحكمة املختصة : 

عقد جلسـاتها بصفة االستعجال .   .1

إصـدار أمـر الحاميـة إذا اقتضـت الـرورة ذلـك، كـام يجـوز لهـا متديـد أمـر الحاميـة يف جميـع األحوال ملـدة ال تتجاوز سـتة   .2

أشـهر وفقـاً ملـدة عقوبـة الجرميـة املرتكبـة . 

ثانيـاً : حاالت تقديم طلب أمر الحامية : 

للضحيـة تقديم طلب أمر الحامية باألحوال اآلتية :   .1

حـال االعتقاد بوجود خطر متوقع حدوثه.  أ . 

بعد وقوع الفعل، أو يف حال سـنحت الفرصة بذلك .  ب . 

حـال توجيـه تهديـد بالعنف للضحية أو من يف حكمها، أو حجز حرية .  ج . 

حال تنامي اآلثار النفسـية والصحية والجسـدية الناجمة عن فعل غري محق تجاه الضحية أو من يف حكمها.  د . 
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للنيابة أثناء الحاالت التالية ومن خالل االسـتناد عى تقييم فحص الخطورة :   .2

نظر املحكمة يف طلبات إخالء سـبيل املوقوفن عى خلفية ارتكاب جرائم عنف أرسي .  أ . 

أثناء ورود طلب بإسـقاط للحق الشخيص .  ب . 

إلدارة حاميـة األرسة واألحـداث وباالسـتناد عـى تقييـم فحـص الخطـورة، يف حال ورود شـكوى وصل ملفهـا التحقيقي للنيابـة العامة وتبع   .3

ذلـك إسـقاط للحق الشـخيص . 

ثالثاً: معززات أوامر الحامية: 

يتـم إصـدار أمر الحامية مبوجـب النامذج املعتمدة لدى الجهات صاحبة االختصاص عى أن يرافقها اآليت: 

يف حـال أُصـدر أمـر الحاميـة مـن مرشـد الحاميـة املختـص، يعـزز ذلـك بتقريـر حـول الحالـة االجتامعيـة للضحيـة ومـن يف  أ . 

 . حكمهـا

يف حـال أُصـدر مـن قبل إدارة حامية األرسة واألحداث، يعزز بتقرير تقييم الخطورة . ب . 

يف حـال أُصـدر من نيابة األرسة، يعزز بتقرير تقييم الخطورة .  ت . 

للضحية الحق بالتقدم بالطلب خطياً أو شـفوياً ألي من الجهات املخولة بذلك حسـب هذا القانون.  ث . 

رابعـاً: نظر املحكمة املختصة بطلب الحامية : 

تنظـر املحكمـة املختصـة بالطلـب املقـدم مـن نيابـة األرسة بصفة االسـتعجال، بحضـور أو غيـاب املتهم. وللقايض بعد سـامع  أ . 

أقـوال ممثـل نيابـة األرسة أن يصـدر أمـر الحاميـة ملـدة ال تزيـد يف مجموعهـا عـن 21 يـوم يف الطلـب الواحـد عـى أن تراعـى 

إجـراءات التبليـغ للطـرف اآلخـر حسـب األصـول . 

يجـوز اسـتئناف قـرار املحكمـة الخـاص بأمـر الحاميـة مـن قبـل نيابـة األرسة يف حـال كان القـرار بفحـواه أو مدته ال يتناسـب  ب . 

ووضـع وحاجـة الضحيـة، وذلـك مـن خـالل طلـب يقـدم إىل محكمـة االسـتئناف املختصـة . 

يجـوز تقديـم طلـب إلعـادة النظـر بفحـوى طلـب الحاميـة إىل املحكمـة التـي أصدرته يف حـال بـرزت وقائع جديـدة أو حدث  ت . 

تغيـري يف الظـروف التـي أحاطـت بإصـدار األمـر . 

إن عدم االمتثال لألمر الصادر عن املحكمة يف هذا الشـأن يوجب املحاكمة بتهمة االمتناع عن تنفيذ أمر قضايئ .  ث . 

خامسـاً: الضامنات الواجبة للضحية أو من يف حكمها إثر تقديم طلب الحامية : 

ال يحـول إصـدار أمـر الحاميـة دون مراعـاة حـق الضحيـة أو مـن يف حكمهـا بتقرير املصـري، ولها يف سـبيل ذلك ومبـا ال يتعارض  أ . 

ومصلحتهـا طلـب وقـف التدابـري املتخـذة مبوجـب تلـك األوامـر . 

ينبغـي عـى جهـات االختصـاص التثبـت مـن أن كافـة الطلبـات القضائيـة أو التنفيذيـة والتـي قـد يتقـدم بها املعتـدي بحق  ب . 

الضحيـة، إثـر اسـتصدار أمـر الحاميـة، ال تقـوم عـى أسـس كيديـة . 

ال يجـوز إصـدار أمـر حامية مقابل لصالح املعتدي يف حال تقدمه بطلب لذلك .  ت . 

ال تعتـر أوامـر الحامية بديلـة عن أي إجراءات قضائية أو تنفيذية أخرى خاصة بواقعة العنف األرسي .  ث . 

مـادة )11( طلب الحامية واللجوء إىل ماذ آمن 

إذا طلبـت الضحيـة أو مـن يف حكمهـا الحاميـة واللجـوء إىل مـالذ آمـن وجـب عـى املكلفـن بإنفـاذ القانـون االسـتجابة لهـذا الطلـب بشـكل 

مسـتعجل وال يحـول ذلـك دون اتخـاذ االحتياطـات الالزمـة لحاميتهـا وضـامن أمنهـا وسـالمتها . 
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مادة )12( رسيان أوامر الحامية 

تـري أوامـر الحاميـة فـور إقرارهـا وتبقـى تلـك األوامر سـارية املفعـول لحن تحقيـق الهدف منهـا، أو انتهاء أجلهـا ، أو صدور قـرار  قضايئ من 

محكمـة األرسة املختصـة يقـي بتعديلهـا أو إلغائهـا أثنـاء سـري الدعوى، إذا كانـت وقائع الدعوى تسـمح بذلك . 

مـادة )13( أمر الحامية كدليل مادي 

يعتر كل من أمر الحامية والطلب املقدم بشـأنه ومعززاته، من األدلة املادية التي تقبل اإلبراز يف دعاوى العنف األرسي وفق األصول . 

مادة )14( خرق أوامر الحامية 

يعاقـب بالحبـس ملـدة أربـع أشـهر أو بغرامـة ال تزيـد عـن ألف دينـار أردين وال تقل عن خمسـامئة دينـار أردين أو بكلتا هاتـن العقوبتن . 1

مـن خـرق أمر الحاميـة الصادر مبوجـب أحكام هـذا القانون. 

يعاقـب بالحبـس ملـدة أربـع أشـهر وبغرامـة ال تقـل عـن خمسـامئة دينـار أردين مـن كرر خـرق أمـر الحامية الصـادر مبوجب أحـكام هذا . 2

 . القانون 

يعاقـب بالحبـس مـدة ال تقـل عـن سـتة أشـهر وال تزيد عن سـنة وبغرامة ال تزيد عـن ألفّي دينار وال تقـل عن ألف دينـار أردين إذا اقرتن . 3

خـرق أمـر الحاميـة بالعنـف ونتج عنه إيذاء جسـدي أو جنـي أو نفي . 

تشـدد العقوبـة بالحبـس مـدة ال تقـل عـن سـنة وال تزيد عن سـنتن وبغرامة ال تزيد عـن ألفّي دينـار أردين وال تقل عن ألـف دينار أردين . 4

يف حـال تكـرار خـرق أمـر الحاميـة املقرتن باسـتخدام العنف ونتج عنه إيذاء جسـدي أو جنـي أو نفي . 

مادة )15( ضامنات التنفيذ 

للمكلفـون بأحـكام هـذا القانون إصدار أي قرارات الحقة بأمر الحامية لضامن التنفيذ وسـالمة الضحية ومن يف حكمها. 

مادة )16( حق الضحية والغر بالتقدم بالباغات والشـكاوى 

للضحيـة أو ألي فـرد علـم بوقـوع عنـف أرسي أو خطـر حـال ومحـدق يتهـدد الضحيـة أو أفراد أرستهـا حق التقدم ببالغ أو شـكوى بشـأن تلك 

الواقعـة إىل الجهـات اآلتية : 

إدارة حامية األرسة واألحداث .   .1

نيابة األرسة .   .2

مرشد الحامية .   .3

مادة )17( تلقي الباغات والشـكاوى 

يجـب عـى مرشـد الحاميـة حـن تلقـي بالغـاً أو شـكوى عـن جرمية عنـف أرسي أو أي واقعـة تُعـرض سـالمة األرسة للخطر أن يبلـغ إدارة   .1

حاميـة األرسة واألحـداث املختصـة بذلـك .

يجـب عـى إدارة حاميـة األرسة واألحـداث حـن تلقـي بالغـاً أو شـكوى بشـأن واقعـة عنـٍف أرُسي أن تبلـغ النيابـة بذلـك فـوراً، وأن ترع   .2

عـى الحـال باتخـاذ اإلجـراءات املتعلقـة مبـرح الجرميـة، وأطرافـه .

مادة )18( حامية املبلغ أو املشـتيك 

مـا مل تتطلب اإلجـراءات القضائية خالف ذلك، يلتزم املكلفون بإنفاذ القانون اآليت:   .1

ضامن عدم اإلفصاح عن اسـم املبلغ أو املشتي وهويته.  أ . 

توفري الحامية ملقدم البالغ أو الشـكوى املتعلقة بالعنف األرسي عند االقتضاء .  ب . 
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إلـزام الجـاين بتقديـم تعهد خطي لعـدم التعرض ملقـدم البالغ أو  ج . 

الشـكوى . 

ملقـدم  التعـرض  لعـدم  تعهـد خطـي  بتقديـم  املتهـم  إلـزام  ج . 

 . الشـكوى  أو  البـالغ 

 مقـرتح تعديل املادة )18(، الفقرة )1/ج(املادة )18(، الفقرة )1/ج(

يعاقـب مـن يخالـف أحـكام الفقـرة )1-ج( بالحبـس ملـدة ال تزيـد عـن سـتة أشـهر أو بغرامـة ال تزيـد عـن ألـف دينـار أردين وال تقـل عـن   .2

ثالمثائـة دينـار أردين . 

إذا قـررت املحكمـة اإلفصـاح عـن املبلغ أو املشـتي، أو اسـتدعائه لسـامع شـهادته، يجب عليها اتخـاذ اإلجراءات الالزمة لضـامن عدم تعرضه   .3

لإليـذاء مـن قبـل اآلخرين . 

مـادة )19( الوقوف عى حيثيات واقعة العنف األرسي 

عنـد انتقـال إدارة حاميـة األرسة واألحداث أو عضـو نيابة األرسة إىل مكان وقوع العنف األرسي عليهام إجراء التحقيق األويل مبا يف ذلك: 

الوقـوف عـى حيثيـات مـرح الجرميـة، وضبـط األدلـة، وإجـراء تقييـم للمخاطـر التـي تعرضـت إليها الضحيـة أو تلـك التي قد   أ. 

تتهددهـا . 

االسـتامع إىل األطراف يف غرف منفصلة وظروف مالمئة وإتاحة الفرصة لكل منهم لإلدالء بأقواله بحرية ورسية وأمان.   ب. 

تنظيم محر يتضمن تفاصيل الواقعة وفق أقوال الضحية والشـهود .   ج. 

اتخـاذ اإلجـراءات الالزمة لنقل الضحية إىل أقرب مستشـفى أو مركز صحـي للعالج وتوثيق ذلك بالتقارير الفنية، الطبية.   د. 

اتخـاذ الرتتيبـات الالزمـة إلبعاد املعتدي عن املنزل ، وإحالته إىل القضاء املختص .   ه. 

عـى إدارة حاميـة األرسة واألحـداث عنـد تلقـي الشـكاوى أو البالغـات، 

األوليـة  التحقيقـات  إجـراء  املختصـة  األرسة  نيابـة  إرشاف  وتحـت 

الالزمـة مـن سـؤال الضحيـة أو من يف حكمهـا والجـاين ويراعى يف هذه 

اآليت: التحقيقـات 

مخاطبـة الضحيـة أو من يف حكمها بلغة تفهمها .   .1

إعالم الضحية بحقوقها .   .2

أو  الشـكاوى  تلقـي  عنـد  واألحـداث  األرسة  حاميـة  إدارة  عـى 

البالغـات، وتحـت إرشاف نيابـة األرسة املختصـة إجـراء التحقيقـات 

أو مـن يف حكمهـا واملتهـم  الضحيـة  مـن سـؤال  الالزمـة  األوليـة 

اآليت: التحقيقـات  هـذه  يف  ويراعـى 

مخاطبـة الضحيـة أو من يف حكمها بلغة تفهمها .   .1

إعالم الضحية بحقوقها .   .2

 مقرتح تعديل املادة )20(املادة )20(

مقـرتح إضافة فقرة )3( للامدة )20(

وجـود ذوي اختصـاص عنـد إجـراء التحقيقـات األوليـة، إذا كانـت الضحيـة مـن ذوات اإلعاقـة، مع األخـذ بعن االعتبـار نوع اإلعاقـة ، ومراعاة   .3

عمـر الضحيـة خاصـة إذا كانـت قـارص.

االسـتعانة بالخرة أو الطب الرعي عند الرورة والحصول عى تقرير توصيفي للحالة .   .4

سـامع شـهود العنف األرسي، مبن فيهم األطفال ويف هذه الحال يجب أن يكون ذلك بحضور مرشـد الحامية .   .5

الطلـب مـن مديريـة الشـؤون االجتامعيـة يف املحافظـة التـي وقـع يف دائرتهـا العنـف األرسي إذا اسـتدعى األمـر ذلـك، اتخـاذ مـا يلـزم مـن   .6

إجـراءات، مبـا يف ذلـك إعـداد التقاريـر الالزمـة لواقعـة العنـف وآثـاره . 

اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بحامية الشـهود واملبلغن واملشتكن .   .7
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مادة )21( نيابة األرسة 

لنيابـة األرسة مـن تلقـاء نفسـها، أو بنـاء عـى طلـب مـن الضحية أو مـن يف حكمها، تحريـك الدعوى الجنائية ضـد املعتـدي، وعليها يف هذه   .1

الحـال اعتبـار أقـوال الضحيـة كافيـة ملبـارشة التحقيـق يف تلـك الدعوى . 

تبـارش نيابـة األرسة بالتحقيـق وجمـع األدلـة، ولهـا يف ذلـك أن تسـتعن بالتقاريـر الفنيـة املختلفـة، مبـا يف ذلك تلـك التي تكون لـدى جهات   .2

االختصـاص مـن مؤسسـات رسـمية وأهليـة مسـؤولة عـن تقديـم الخدمـات لضحايـا العنـف األرسي . 

يف حـال تبـن للنيابـة العامة بأن أركان الدعوى ورشوطها مكتملة، تبارش بإجراءاتها القضائية حسـب األصول املتبعة .  .3

مادة )22( املحكمة املختصة 

تنعقـد املحكمـة املختصـة بصفتها محكمة أرسة للنظر يف الدعاوى املتعلقة بوقائع العنف األرسي، وبأوامر الحامية عى وجه االسـتعجال.   .1

للمحكمـة املختصـة أن تعفـي الضحيـة مـن حضـور جلسـاتها املنعقـدة بشـأن واقعـة العنـف األرسي، بنفسـها، إذا ارتـأت أن مصلحتهـا   .2

ذلـك.  تسـتدعي 

تكون جلسـات املحكمة املختصة رسية، وال يجوز حضور جلسـاتها إال بإذن خاص من رئيسـها، ومبا ال يتعارض ومصلحة الضحية .   .3

يكون الحكم الصادر عن املحكمة املختصة مشـموالً بالنفاذ الفوري .   .4

بجرائـم  املتعلقـة  والدعـاوى  الطلبـات  جميـع  الرسـوم  مـن  تعفـى 

العنـف األرسي، والفحوصـات الطبيـة التـي ترتبـط بوقائـع الدعـوى، 

تلـك  كافـة  بشـأن  إدانتـه  ثبـوت  الجـاين  عـى  الرجـوع  وللمحكمـة 

. الرسـوم 

تعفـى مـن الرسـوم جميـع الطلبـات والدعـاوى املتعلقـة بجرائـم 

العنـف األرسي، والفحوصـات الطبيـة التي ترتبـط بوقائع الدعوى، 

وللمحكمـة الرجـوع عـى املتهـم ثبـوت إدانتـه بشـأن كافـة تلـك 

املصاريـف .

 مقرتح تعديل املادة )23(املادة )23(

مادة ) 24( إسـقاط الحق الشخيص 

إذا تعارضـت مصلحـة الضحيـة مع مصلحة مـن ميثلها أو مل يكن لها من ميثلها تقوم نيابة األرسة مكانها.   .1

يف حـال ورود التكـرار يف الجنـح والجنايـات التـي تنتهـي بشـأنها املالحقـة مبوجـب إسـقاط الحق الشـخيص، تراعـى مصلحة وسـالمة الضحية   .2

ومـن يف حكمهـا قبـل األخـذ بهـذا الحـق . 

خالفاً ملا ورد أعاله وقبل إسـقاط الحق الشـخيص يف األحوال التي توجب ذلك، يتوجب عى الجهة املختصة التحقق من اآليت :   .3

أن تكون قد اطلعت عى تاريخ العنف الذي عاىن منه املجني عليه وتقارير جهات االختصاص التي نُِظّمت بشـأنه .   أ. 

أن تكـون قـد تثبتـت مـن أن إسـقاط الحـق الشـخيص جـاء بنـاء   ب. 

 . مسـقطه  إرادة  عـى 

دون ضغـط ، أو اكـراه، خاصـة إذا كانـت الضحيـة قـارص والفتيـات 

والنسـاء ذوات اإلعاقـة .

 مقـرتح إضافة للامدة )24(، الفقرة )ب(املادة )24(، الفقرة )ب( 
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 ج.  أن تكـون قـد تثبتـت مـن أنـه ال أثـر ملوازيـن القـوى بـن الجـاين 

 . الشـخيص  الحـق  إسـقاط  قـرار  عـى  ومسـقطه 

أن تكـون قـد تثبتـت من أنه ال أثـر ملوازين القـوى بن املتهم   ج. 

ومسـقطه عـى قـرار إسـقاط الحـق الشـخيص . 

 مقـرتح إضافة للامدة )24(، الفقرة )ج(املادة )24(، الفقرة )ج( 

أن تكون قد تثبتت من أنه ال أثر له عى سـالمة مسـقطه، الجسـدية أو الجنسـية أو النفسية .   د. 

مادة )25( وقف تحريك الدعوى 

إذا طلبـت الضحيـة مـن نيابـة األرسة وقـف تحريـك الدعـوى يف القضايـا الخارجة عن جرائـم االعتداء الجنـي واإليذاء ويف حال عـدم ورود التكرار، 

عـى نيابـة األرسة االسـتجابة لطلـب الضحيـة عـى أن تراعي تقرير املرشـد املختـص وتقرير تقييم مـدى الخطورة . 

يعـد جرميـة يعاقـب عليهـا القانـون كل شـكل مـن أشـكال العنـف 

أو  الجنسـية  أو  النفسـية  أو  البدنيـة  املعاملـة  إسـاءة  أو  التمييـز  أو 

االسـتغالل الجنـي أو االقتصـادي أو السـخرة والتهديـد بهـذه األفعال 

اذا وقعـت مـن أحـد أفـراد األرسة داخـل األرسة أو خارجهـا .

يعـد جرميـة يعاقـب عليهـا القانـون كل شـكل مـن أشـكال العنف 

أو التمييـز أو إسـاءة املعاملـة البدنيـة أو النفسـية أو الجنسـية أو 

االسـتغالل الجنـي أو االقتصـادي أو العنـف القائـم عـى أسـاس 

اإلعاقـة أو السـخرة والتهديـد بهـذه األفعـال اذا وقعـت مـن أحـد 

أفـراد األرسة داخـل األرسة أو خارجهـا .

 مقرتح تعديل املادة )26(املادة )26(

  مـادة )27( عقوبة القتل 

ال تقـل سـائر العقوبـات املنصـوص عليهـا يف قانـون العقوبـات النافـذ، الخاصـة بجرائـم القتـل وتكييفاتهـا، إذ مـا وقعت من قبـل أحد أفراد   .1

األرسة عـى فـرد آخـر منهـا، سـواء داخـل البيـت األرسي أو خارجـه عـن عريـن سـنة . 

مقـرتح إضافة فقرة )2( للامدة )27(

تشـدد العقوبة اذا وقعت عى قارص، وعى فتيات ونسـاء ذوات إعاقة.   .2

كل مـن اعتـدى عى سـالمة جسـد الضحية عمـداً بالـرب أو بالجرح، 

أو بإعطائهـا بسـوء نيـة، مـواد ضـارة، أو ارتكـب بحقهـا أي فعـل آخـر 

مخالـف للقانـون، فسـبب لها أذى، أو مرضاً، أو عجـزاً، يعاقب بالحبس 

مـدة ال تقـل عـن سـنة وال تزيـد عـن ثـالث سـنوات، وبغرامـة ال تقـل 

عـن ألـف دينـار أردين وال تزيـد عن ثـالث آالف دينـار أردين. 

أو  بالـرب  عمـداً  الضحيـة  عـى سـالمة جسـد  اعتـدى  مـن  كل 

بالجـرح، أو بإعطائهـا بسـوء نيـة، مـواد ضـارة، أو ارتكـب بحقهـا 

أو  أو مرضـاً،  أذى،  لهـا  للقانـون، فسـبب  آخـر مخالـف  فعـل  أي 

عجـزاً، يعاقـب بالسـجن املؤقـت، حسـب نسـبة األذى ، أو املـرض، 

أو العجـز، وبغرامـة ال تقـل عـن ألفـي دينـار أردين وال تزيـد عـى 

 . أردين  خمسـة آالف دينـار 

 مقرتح تعديل املادة )28(املادة )28( العنف الجسدي
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مـادة )29( عقوبة االغتصاب واملواقعة 

1( يعاقـب بالسـجن مـدة ال تقـل عـن خمسـة عـر سـنة  وال تزيد عى مثانية عر سـنة ، كل مـن واقع أنثى بغـري رضاها، وذلك باسـتعامل القوة 

معهـا، أو بتهديدهـا، أو بالحيلـة، أو بخداعهـا يف ماهية الفاعل أو شـخصية الفاعل أو وهي فاقدة الشـعور أو اإلدراك .

2( إذا كان املعتـدي موظفـاً عامـا،ً أو مـن يف حكمـه أو مـن رجـال الديـن أو األطبـاء أو مديـر مكتـب اسـتخدام أو عامـالً فيهـا، أو اسـتغل مركـزه أو 

مهنتـه أو الثقـة بـه، أو التسـهيالت التـي يسـتمدها مـن هذه السـلطة .

إذا اشـرتك يف ارتكاب الفعل شـخصان فأكر، تعاونوا يف التغلب عى مقاومة الضحية أو تعاقبوا عى ارتكاب الفعل. أ . 

إذا اصيبـت الضحيـة مبـرض تناسـيل نتيجـة ارتـكاب الفعـل، أو مبـرض نقـص املناعـة املكتسـب، مـع علـم الفاعـل بإصابتـه بهـذا  ب . 

املرض. 

مـوت الضحيـة، ومل يكن الفاعل قد أراد هذه النتيجة .  ت . 

إذا حملـت الضحيـة أو زالـت بكارتها نتيجة الفعل وعى املحكمة أن تحكم لها يف هذه الحالة بتعويض مناسـب .  ث . 

تكـون العقوبـة السـجن مـدى الحياة لكل مـن واقع أنثـى مل تتم   )3

الثامنـة عـرة مـن عمرهـا، أو أنثى ال تسـتطيع املقاومة بسـبب 

ضعـف، أو عجـز جسـدي أو نفـي أو عقـيل

وتشـديد العقوبة والغرامة إذا كانت من ذوات اإلعاقة.

 مقـرتح إضافة للامدة )29(، الفقرة )3(املادة )29(، الفقرة )3( 

اسـتثناء عـى مـا ورد يف الفقـرة )ث( مـن البنـد الثـاين لـذات املـادة تكـون العقوبـة السـجن مـدى الحيـاة اذا أصيبـت الضحية مبرض تناسـيل   )4

نتيجـة ارتـكاب الفعـل أو مبـرض نقـص املناعـة املكتسـب مـع علـم الفاعـل بإصابتـه لهـذا املـرض .

مادة )30( السفاح 

السـفاح بـن األصـول والفـروع رشعيـن كانوا أو غري رشعين أو بن األشـقاء والشـقيقات واألخـوة واألخوات ألب أو ألم أو من هـم مبنزلة هؤالء   .1

جميعـاً مـن األصهـرة أو إذا كان ألحـد الطرفـن عـى اآلخر سـلطة رشعيـة أو قانونية أو فعليـة يعاقب مرتكبه باألشـغال الشـاقة املؤقتة ملدة 

ال تقل عن سـبع سـنوات . 

يالحق السـفاح بناء عى شـكوى أحد األقرباء أو أصهار أحد الفاعلن حتى الدرجة الرابعة  أو املرشـد املختص.   .2

يف كافـة األحـوال يراعـى عنـد تكييف واقعـة السـفاح وقبل البت   .3

فيهـا مـن قبـل املحكمـة املختصة األخـذ بتقرير املرشـد املختص، 

وتاريـخ العنـف وموازيـن القـوى فيـام بـن أطرافها.

خاصـة إذا كانـت الضحيـة قـارص، أو مـن الفتيـات والنسـاء ذوات 

اإلعاقـة .

 مقـرتح إضافة للامدة )30(، الفقرة )3(املادة )30(، الفقرة )3( 
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مادة )31( هتك العرض

كل مـن هتـك عـرض إنسـان باإلكـراه أو بالتهديـد أو بالحيلـة يعاقـب بالسـجن املؤقـت مـدة ال تقل عن سـبع سـنوات وال تزيد عن خمسـة . 1

عر سـنة.

التقـل العقوبـة عـن خمسـة عـر سـنة، وال تزيـد عـن عـرون سـنة حتـى وإن ارتكـب الفعـل بغـري اكـراه أو تهديـد أو حيلـة إذا كانـت: . 2

الضحيـة:

معدومة اإلرادة لصغرها. أ . 

ب .  ال تسـتطيع املقاومة بسـبب ضعف أو عجز جسـدي أو نفي أو عقيل .

غـري مدركـة لطبيعـة الفعل، أو معتقدة رشعيته، ولو ارتكب بغري إكراه أو تهديد أو حيلة .  ج . 

إذا اعتمدت الضحية مادياً أو عاطفياً أو نفسـياً عى املعتدي. د.  

مادة )32( االغواء

كل مـن خـدع بكـراً تجـاوزت الثامنـة عـرة من عمرهـا بوعد الزواج ففـض بكارتها أو تسـبب يف حملها، عوقـب، إذا كان فعله ال يسـتوجب . 1

عقوبـة أشـد، بالحبـس مـدة ال تقـل عـن خمـس سـنوات وال تزيد عن خمسـة عر سـنة ويلزم بتعويض مناسـب .

تكـون حجـة عـى املتهـم يف الخداع بوعد الزواج  كافة األدلة املعترة وفق الطرق العامة يف االثبات . . 2

مادة )33( التحرش الجني 

يعاقـب بالحبـس مـدة ال تقـل عن سـنة وال تزيـد عن ثالث سـنوات، وبغرامة ال تتجاوز ثـالث آالف دينار أردين، كل من ارتكـب فعل التحرش . 1

الجني . 

ال تقـل العقوبـة عـن الحبـس ملـدة ثـالث سـنوات وال تزيـد عن خمس سـنوات، إذا كان الفاعـل أحد األصـول أو الفروع، أو من متـويل الرتبية، . 2

أو املالحظـة، أو ممـن لهـم سـلطة وظيفيـة أو فعلية عـى املجني عليه . 

تضاعف العقوبة، إذا ارتكبت الجرمية ضد طفل، أو شـخص من ذوي القصور الذهني، أو البدين. . 3

مادة )34( االتجار بالبر 

يعاقـب كل مـن ارتكـب جرميـة االتجـار بالبـر بالسـجن ملـدة ال تقل عن سـبع سـنوات، وبغرامـة ال تقل عن عـرة آالف دينـار، وال تتجاوز . 1

أربعـن ألـف دينـار أو بغرامـة مسـاوية لقيمـة مـا عاد عليه مـن نفع أيهـام أكر . 

تشـدد العقوبـة بشـأن وقائـع االتجـار بالبـر ذات طابـع االسـتغالل الجنـي بحيـث ال تقـل عـن مدة سـجن مرتكبها عن تسـع سـنوات وال . 2

تقـل الغرامـة الواجبـة عليـه عـن عـرة آالف دينـار ، وال تتجـاوز أربعن ألـف دينار، أو أن تكون مسـاوية لقيمـة ما عاد عليه مـن نفع أيهام 

أكـر، إذا توافـرت أي مـن الظروف أو األسـباب املشـددة الـواردة يف الفقرة )4( مـن ذات املادة.

يعد مرتكباً لجرمية االتجار بالبر، كل من اسـتخدم  شـخصاً بقصد االسـتغالل أيا كانت صورته عى النحو اآليت: . 3

البيـع أو العـرض للبيع، أو الراء ، أو الوعد بهام.  -

االسـتغالل يف أعامل الدعارة وسـائر أشكال االستغالل الجني ال سيام يف املواد االباحية.   -

السـخرة أو الخدمة القرية أو االسـرتقاق، أو املامرسـات الشبيهة بالرق، أو االستعباد .  -

التسول .  -

اسـتئصال األعضاء ، أو األنسـجة البرية أو جزء منها بغرض االتجار بها.   -

االسـتخدام، أو النقل، أو التسـليم، أو االيواء، أو االستقبال، أو التسلم.   -
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الظروف واألسـباب املشددة لجرمية االتجار بالبر:  .4

ال يعتـد برضـاء الضحيـة عـى االسـتغالل يف أيـة صـورة مـن صور   .5

يف  يعتـد  ال  فإنـه  طفـل  الضحيـة  كان  حـال  يف  بالبـر  االتجـار 

. متوليـه  أو  عنـه  املسـؤول  برضـاء  أو  برضائـه  األحـوال جميعهـا 

ال يعتـد برضـاء الضحيـة عـى االسـتغالل يف أيـة صـورة مـن   .5

مـن  أو  طفـل  الضحيـة  كان  حـال  يف  بالبـر  االتجـار  صـور 

األشـخاص ذوي اإلعاقـة، فانـه ال يعتـد يف األحـوال جميعهـا 

 . متوليـه  أو  عنـه  املسـؤول  برضـاء  أو  برضائـه 

 مقـرتح تعديل املادة )34(، الفقرة )5(املادة )34(، الفقرة )5(

مادة )35( البغاء

كل مـن قـاد أو حـاول قـوادة أنثـى لتصبـح بغيـاً يعاقـب بالسـجن مـدة ال تقـل عن سـبع سـنوات وبغرامـة ال تقل عـن خمسـة آالف دينار   .1

أردين وال تتجـاوز العـرة آالف دينـار أردين.

يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قاد أو حاول قوادة ذكر مل يبلع مثاين عرة سـنة من عمره ملامرسـة الفسـق والفجور.  .2

يف جميـع األحـوال تكـون العقوبة السـجن مـدة ال تقل عن عرة   .3

سـنوات إذا كانـت األنثـى مل تبلـغ الثامنـة عـرة مـن عمرهـا أو 

كان املعتـدي أحـد أصولهـا و فروعهـا أو مـن املتولـن تربيتهـا أو 

مالحظتهـا أو ممـن لهـم سـلطة فعليـة عليهـا أو أسـتعمل معها 

القـوة أو التهديـد أو الخـداع. 

يف جميـع األحـوال تكـون العقوبـة السـجن مـدة ال تقـل عـن   .3

عـر سـنوات إذا كانـت الضحيـة مل تبلـغ الثامنـة عـرة مـن 

عمرهـا أو كان املعتـدي أحـد أصولها و فروعهـا أو من املتولن 

تربيتهـا أو مالحظتهـا أو ممـن لهـم سـلطة فعليـة عليهـا أو 

أسـتعمل معهـا القـوة أو التهديـد أو الخـداع.

 مقـرتح تعديل املادة )35(، الفقرة )3(املادة )35(، الفقرة )3(

مـع عـدم اإلخـالل بأيـة عقوبـة أشـد ينـص عليهـا القانـون، يعاقـب 

بالسـجن ملـدة ال تقـل عـن ثـالث سـنوات وال تزيد عن خمس سـنوات، 

وبغرامـة ال تتجـاوز ألـف دينـار، مـن إعتـدى عمـداً عـى إمـرأة حامـل 

مـع علمـه بحملهـا أو بإعطائهـا مـادة ضـارة دون أن يقصـد إجهاضها، 

فنتـج عـن ذلـك إجهاض.

وتشـدد العقوبة والغرامة يف حالة النساء ذوات اإلعاقة 

 مقرتح إضافة للامدة )36(املـادة )36( االعتداء عى امرأة حامل

مـادة )37( إكراه فتاة أو امرأة عى الزواج 

كل مـن أكـره فتـاة أو امـرأة مبـا يتهـدد مصلحتهـا عـى الـزواج، عوقـب بالسـجن مدة ال تقـل عن سـنة وال تزيد عن ثـالث سـنوات، وبغرامة ال   .1

تقـل عـن ألـف دينـار أردين وال تزيـد عـن خمسـة آالف دينـار أردين . 

إذا نجـم عـن فعـل اإلكـراه املوصـوف يف البنـد )1( أي رضر، يعاقـب فاعله بالسـجن مـدة ال تقل عن ثالث سـنوات وال تزيد عن خمس سـنوات،   .2

وبغرامـة ال تقـل عـن خمسـة آالف دينـار أردين وال تزيـد عـن عـرة آالف دينـار أردين، مـا مل تقـرر التريعـات النافذة عقوبة أشـد . 
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مـادة )38( االعتداء عى حرمة الحياة الخاصة 

يعاقـب بالحبـس والغرامـة، كل مـن اعتـدى عـى حرمـة الحيـاة الخاصـة، أو العائليـة لألفـراد، وذلك بـأن ارتكب أحـد األفعـال اآلتية يف غري . 1

األحـوال املـرصح بهـا قانونـاً أو بغري رىض املجنـي عليه : 

اسـرتق السـمع أو سـجل، أو نقـل عـن طريـق جهـاز مـن األجهـزة أيـاً كان نوعـه، محادثـات جـرت يف مـكان خـاص أو عـن طريق  أ. 

الهاتـف، أو عـن أي جهـاز آخـر، أو يف مـكان عـام وكانـت طبيعـة الحديـث رسيـة أو خاصـة . 

التقط أو نقل بجهاز أياً كان نوعه، صورة شـخص من مكان خاص .  ب. 

إذا صـدرت األفعـال املشـار إليهـا يف الفقـرة )1( أثنـاء اجتـامع عـى مسـمع أو مـرأى من الحارضيـن يف ذلك االجتـامع فإن رضاء هـؤالء يكون   .2

 . مفرتضاً 

يعاقـب بالعقوبـة ذاتهـا، مـن نـر بإحـدى طـرق العالنيـة، أخبـاراً أو صـوراً أو تعليقـات تتصل بـأرسار الحيـاة الخاصـة، أو العائليـة لألفراد   .3

ولـو كانـت صحيحـة . 

يعاقـب املوظـف العـام الـذي يرتكـب أحـد األفعـال املبينـة بهـذه املـادة اعتـامداً عـى سـلطة وظيفتـه، بالسـجن مـدة ال تزيـد عـى سـبع   .4

سـنوات وبالغرامـة . 

مادة )39( إعاقة أعامل املرشـد املختص 

مـع عـدم اإلخـالل بأيـة عقوبـة أشـد ينـص عليهـا قانـون آخـر، يعاقـب بالحبـس مـدة ال تقـل عـن سـتة أشـهر وبغرامـة ال تزيـد عن ألـف دينار 

أردين، وال تقـل عـن مائتـي دينـار أردين أو مبـا يعادلهـا بالعملـة املتداولـة قانونـاً كل مـن أعـاق املرشـد املختص مـن أداء مهامـه أو أدىل مبعلومات 

خاطئـة أو تعمـد إخفـاء الحقيقـة بشـأن الضحية . 

مادة )40( مقاومة املوظفني 

كل مـن قـاوم موظفـاً عامـاً يعمـل عـى تنفيذ القوانـن، أو األنظمة القامئـة ، أو األحكام الصادرة مـن املحاكم أو القـرارات أو األوامر الصادرة . 1

مـن الجهـات الحكوميـة املختصـة وكان أثنـاء تأديـة وظيفتـه أو بسـبب تأديتهـا ليحملـه بغري حـق عى االمتنـاع عن أداء عمـل من أعامل 

هـذه الوظيفـة، ومل يبلـغ بذلـك مقصـده يعاقـب بالحبـس مـدة ال تزيد عى سـنة، فـإذا بلغ املعتـدي مقصده تكـون العقوبة السـجن مدة 

ال تقـل عـن سـنتن وال تزيـد عى خمس سـنوات . 

كل مـن اعتـدى عـى موظـف عـام بالـرب أو الجـرح أو بارتـكاب أي فعل آخـر مخالـف للقانون، أثنـاء تأديتـه وظيفته، أو بسـبب تأديتها . 2

يعاقـب بالحبـس مـدة ال تقـل عـن ثالث سـنوات وال تقـل عن خمس سـنوات . 

مـادة )41( إخال املكلف يف إنفاذ القانون بالتزاماته 

مـا مل ينـص أي تريـع آخـر عـى عقوبـة أشـد، يعاقـب كل مـن أهمـل أو امتنـع مـن املكلفـون بتنفيـذ أحـكام هـذا القانـون عـن تقديـم . 1

الخدمـة ونتـج عنـه إيـذاء، بغرامـة ال تقـل عـن خمسـامئة دينـار أردين وال تزيـد عـن ألـف دينـار أردين.

مـا مل ينـص أي تريـع آخـر عـى عقوبـة أشـد، تشـدد العقوبـة إذا كان اإليـذاء املوصـوف يف الفقـرة )1( عى درجة مـن الجسـامة بحيث ال . 2

تقـل الغرامـة عـن ألـف دينـار وال تزيد عـن ألفّي دينـار أردين . 

يعاقب املكلفون بإنفاذ القانون بالحبس مدة سـنة إذا نتج عن العنف املرتكب : . 3

إحـدى الجرائم املخلة باآلداب واألخالق العامة .  أ. 

إحدى جرائم إيذاء األشـخاص املنصوص عليها يف قانون العقوبات النافذ .  ب. 

4.      تكون العقوبة السـجن مدة ال تقل عن خمس سـنوات إذا أدى العنف املرتكب إىل وفاة الضحية . 
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مـادة )42( رسية الوثائق واملعلومات 

يجب مراعاة الرية التامة يف جميع اإلجراءات املتخذة بشـأن قضايا العنف األرسي، وما ينتج عنها من وثائق ومعلومات. . 1

عـى املوظفـون املكلفـون حسـب هـذا القانـون مراعـاة خصوصيـة الضحيـة، مـن خـالل االبتعاد قـدر اإلمـكان عن ما قـد ميـس بكرامتها أو . 2

مـا قـد يعرضهـا لإليـذاء الغـري مبـارش الناتـج عن مامرسـات تتعـارض وتلـك الخصوصية . 

للجهـات العاملـة يف قضايـا العنـف األرسي تزويـد مؤسسـات البحـث العلمـي أو املؤسسـات الرسـمية تلـك الوثائـق والتقاريـر واإلفـادات . 3

رشيطـة إخفـاء أيـة معلومـات أو دالالت تـؤرش عـى هويـة الضحيـة أو املعتـدي أو الشـهود، عـى أن يقـرتن ذلـك بتعهـد خطـي ينظـم من 

قبـل تلك املؤسسـات . 

مادة )43( إفشاء األرسار 

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عى ثالث سـنوات كل من : 

حصـل بحكـم وظيفتـه عـى أرسار تتعلـق بواقعـة العنـف األرسي، وأطرافهـا وأبـاح هـذه األرسار ملـن ليـس له صالحيـة االطالع عليهـا أو إىل . 1

مـن ال تتطلـب طبيعـة وظيفتـه ذلـك االطالع . 

أبقـى بحيازتـه الشـخصية وثائـق ترتبـط بواقعـة العنـف األرسي، وأطرافهـا دون أن يكـون لـه حـق االحتفـاظ بهـا أو دون أن تقـي ذلـك . 2

طبيعـة وظيفتـه . 

أحكام ختامية

مادة )44( التنسـيق بني جهات االختصاص 

يتوجـب عـى الـوزارة ومجلـس القضـاء األعـى والنيابـة العامـة ووزارة العـدل وإدارة حاميـة األرسة واألحداث، التنسـيق فيام بينهـم واتخاذ . 1

اإلجـراءات الكفيلـة بحاميـة البيانـات، وإصـدار األنظمة املناسـبة املتعلقة بتنظيم السـجل املركزي لحامية ضحايا العنـف األرسي والحصول 

عـى املعلومات الـواردة فيه، وضـامن الرية . 

تتـوىل الـوزارة التنسـيق مـع وزارات االختصـاص لغايـات تجنيـد املـوارد، وتطويـر خطـة عمـل تكفـل تنفيـذ أحـكام هـذا القانـون يف إطـار . 2

زمنـي متفـق عليـه . 

مـادة )45( صاحيات الضبط القضايئ 

لغايـات تنفيـذ أحـكام هذا القانون ومبا ال يتعارض واإلجراءات املتبعة يتمتع مرشـدو الحامية لدى الوزارة بصفة الضبط القضايئ . 

مـادة )46( إحالة القضايا املنظورة أمام القضاء 

تحـال جميـع القضايـا املنظـورة أمـام املحاكـم إىل املحكمـة املختصـة وفـق أحـكام هـذا القانـون، مـا مل تكـون القضيـة املنظـورة محجـوزة . 1

للمرافعـة النهائيـة أو إصـدار الحكـم . 

تحال كافة القضايا التحقيقية إىل نيابة األرسة إلجراء املقتىض حسـب األصول . . 2
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مـادة )47( رسية ملفات التحقيق واملحاكمة 

تعتـر ملفـات التحقيـق بقضايـا العنـف األرسي وملفـات املحاكـامت الخاصـة بهـذه القضايـا ملفـات رسية ال يجـوز االطالع عليها مـن أي جهة 

غـري الجهـات املختصـة بهـا، مع مراعـاة ما ورد يف املـادة )43( .

مادة )48( إصدار األنظمة

يصـدر مجلـس الوزراء األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة )49( إصدار التعليامت

يصـدر الوزيـر التعليامت الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . 

مادة )50( اإللغاء

يلغـى كل ما يتعارض وأحكام هذا القانون . 

مادة )51( النفاذ والنر

عى جميع الجهات املختصة كل فيام يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون ، وينر يف الجريدة الرسـمية .

محمود عباس

رئيس دولة فلسطني

رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسـطينية



شارع الجمعية األنطونية، صندوق بريد: 246

بيت لحم، فلسطني، تلفاكس: 2749767 )2( 970+

www.qader.org- info@qader.org

حقوق الطبق محفوظة، مؤسسة قادر للتنمية املجتميعة © 2016


	Blank Page

