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اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﮐﯿﺎﻧﯽ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﻧﻈﯿﺮ اُردن ،ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﮐﻨﺎر ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺮدﺳﺎﻻر در
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻬﺪﯾﺪ وﺿﻌﯿﺖ اﻓﺮاد آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
زﻧﺎن ،ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻨﺘﯽ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﯾﮋه ﻗﺎﻧﻮن در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖورزان ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،در ﭘﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق
زن ،ﮐﻮدک ،ﺗﻮاﻧﯿﺎﺑﺎن و … در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎ ﺣﺪودی در ﺳﻄﺢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺘﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺸﻮر اردن ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﺎزه و ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺘﯽ را در
ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد دﯾﺪه اﺳﺖ .ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و روﯾﮑﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری در اردن از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﻮ را در ﺑﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ از ﺟﻬﺎﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻻن در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
دوﻟﺖ اردن در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﻣﺤﺎی ﮐﻠﯿﻪ اﺷﮑﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ) (CEDAWو ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﮔﺰارش
دورهای ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن در ﺧﺼﻮص ﮐﺸﻮر اردن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ [1]،ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ ﺧﻮد را ﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪات
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺻﻼح و ﺑﻌﻀﺎ دﭼﺎر ﺗﺤﻮل ﮐﺮد.
در اردن ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ارزشﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و دﯾﺮﯾﻦ «،ﺧﺎﻧﻮاده »ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
از اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ.
در ﺳﺎل  ،۱۱۰۲در ﭘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اردن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ [2]،دو ﭘﺎراﮔﺮاف ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻣﺎده ﺷﺶ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اردن
اﻓﺰوده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دو از ﻣﻨﻈﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ دارای اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﭘﺎراﮔﺮاف )ﺑﻨﺪ ﭼﻬﺎر( درﺑﺎره ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﺤﮑﯿﻢ
ارزشﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن ذﯾﻞ اﺻﻞ ﺑﺮاﺑﺮی )ﺑﻨﺪ ﯾﮏ ﻫﻤﺎن ﻣﺎده( در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی )ﺑﻨﺪ ﭘﻨﺞ( در ﺧﺼﻮص ﺣﻤﺎﯾﺖ از ارﮐﺎن
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ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﺎدران ،ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺗﻮاﻧﯿﺎﺑﺎن )اﻓﺮاد دارای ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺟﺴﻤﯽ و… ( در ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ.
در ﺑﻨﺪ اول اﯾﻦ ﻣﺎده از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،اﺻﻞ ﻋﺪم ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﻪ آن ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺎده را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮد و ﻓﻬﻤﯿﺪ .ﺑﺎﯾﺪ
ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر اﻓﺰود ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﺻﻼح ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،روﺷﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ و ﻗﺪﻣﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ راﯾﺞ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺎﻟﺐ
ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در اردن ،ﺟﺰ اوﻟﯿﻦ و اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اردن ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻮدن
ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ اردن ،اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻨﻮع و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از ﺧﺘﻨﻪ دﺧﺘﺮان ﺗﺎ ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﭘﯿﺶ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ در ﮐﻨﺎر اراده دوﻟﺖ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭘﯿﺶ از ﺳﺎل  ۱۰۰۲و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﺳﺎل  ،۷۰۰۲دوﻟﺖ اردن ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن  CEDAWرو ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪ و در راﺳﺘﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ ،ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ
«ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ»] [4را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﮕﺎه ﻣﺮدﺳﺎﻻر در ﻋﻤﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ رﯾﺸﻪ ﻣﯽدواﻧﺪ و از ﻫﻤﯿﻦ رو ﻣﺜﻼ در ﻣﺎده  ۸۰۳ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اردن آﻣﺪه ﺑﻮد در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖورز )ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺗﺠﺎوز( ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه ازدواج ﮐﻨﺪ ،از ﻣﺠﺎزات ﻣﻌﺎف ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﺎده ﺗﻨﻬﺎ دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﺻﻼح ﺷﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻘﺮرات ﮐﯿﻔﺮی ،ﻣﺪﻧﯽ و اداری ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ از
ﻫﻤﯿﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اردن ﻫﻨﻮز ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﻢ در ﺧﺼﻮص ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ

وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ دارﻧﺪ.
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در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اردن ﻫﻢ در ﻧﺒﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﻘﻪ )ﺣﻨﻔﯽ( ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ را از ﺑﺎب« اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮد »ﺟﺮم و
ﻣﺠﺎزات ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﺮای واﮐﻨﺶ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﻧﻈﺎم ﮐﯿﻔﺮی ﻋﻠﯿﻪ ارﮐﺎن آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اردن ،ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ ارﺟﺤﯿﺖ دارﻧﺪ و ﻻزماﻻﺗﺒﺎعاﻧﺪ [6].در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﻢ در اداﻣﻪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن )CEDAW
 (Committee’s Recommendation No.22در ﺳﺎل  ۷۰۰۲در اردن ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮی اردن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
اﻣﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺬﮐﻮر ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮی اردن ﻫﻢ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ در راﺳﺘﺎی زدودن ﻧﮕﺎه ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ ﺑﻪ
زن و ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﺘﻮن ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺜﻼ ﭘﺲ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎل  ،۱۱۰۲ﻣﺎده  ۵۵ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯿﻔﺮی اردن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﻣﺮﺗﮑﺐ )ﺟﺮم( از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﻔﻔﻪ ﻣﺠﺎزات
)ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۹۹ق .ﻣﺠﺎزات اردن( ﺑﻬﺮﻣﻨﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ )ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم ﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه( ﮐﻮدک ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮدی زﯾﺮ ۸۱
ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺠﺮم ،ﺑﺰرﮔﺴﺎل.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﻠﯿﺲ در ﺗﺴﻬﯿﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزات ﺑﺮای ﺟﺮاﯾﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی آن
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭘﺲ از ﺟﺪاﯾﯽ واﻟﺪﯾﻦ و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻔﻊ ﮐﻮدک
اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪد ﮐﻮدکآزاری و ﺑﺴﺘﻦ راه ﺗﺨﻔﯿﻒ در ﻣﺠﺎزات ﺑﺮای ﺧﺸﻮﻧﺖورزان ﻋﻠﯿﻪ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮﺗﺮﯾﻦ
رﮐﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻮدﮐﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ،ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺪرن ،در اردن ﻫﻢ اﻣﺮوز ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎت در
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺟﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪﮔﺎن اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ
( (Family Reconciliation Houseو ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻦ] [7اردن ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ
دﯾﺪﮔﺎن ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬﻢ اردن در ﺧﺼﻮص ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮی و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۸۰۰۲در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎر ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ در اردن ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪد ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺑﺪ رﻓﺘﺎری ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و زﻧﺎن در ﺳﺎﯾﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺻﻼ ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺴﯿﺎری ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺣﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ دﭼﺎر
آﺳﯿﺐﻫﺎی رواﻧﯽ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﺪد ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﺮاﻣﺖ ذاﺗﯽ آﻧﺎن ﺑﻮد.
اﻣﺮوز اﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺘﻮن ﻗﻮاﻧﯿﻦ اردن ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد را ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﺮد ﮐﯿﻔﺮی ﻗﺮار داد ،ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ
ﻫﻢ از ﺗﺸﻔﯽ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﮐﯿﻔﺮی در ﺷﮑﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﻔﻔﻪ ﻣﺠﺎزات ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ دﺳﺘﺎوردی ﻫﻨﮕﻔﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎز و
ﮐﺎر ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ،ﺗﺮوﯾﺞ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ.
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ و اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺒﻮد
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎ در ﻋﻤﻞ و در ﻣﻘﺎم اﺟﺮا ،ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در اردن در ﺳﺎل  ۷۱۰۲ﻫﻢ دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻤﺪهای ﺷﺪ و ﻣﺜﻼ ﻣﻌﻠﻤﺎن،
دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرورزان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﻇﻒ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮔﺰارش دﻫﻨﺪ .ﺧﺸﻮﻧﺖ
دﯾﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮوع رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮی ) (mediation processرﺿﺎﯾﺖ دﻫﺪ.
ﮐﺎﺳﺘﯽ دﯾﮕﺮ در ﺧﺼﻮص ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در اردن در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد ﻗﻀﺎت آﻣﻮزش دﯾﺪه ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ ﺑﻮد .در
ﺳﺎل  ،۷۱۰۲ﺗﻌﺪاد  ۷۰۱ﻗﺎﺿﯽ را ﻣﺎﻣﻮر رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودی از آﻧﺎن آﻣﻮزشﻫﺎی ﺧﺎص
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را ﺑﺮای ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
از ﻣﺮوری ﮔﺬرا ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در اردن ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻪ ،رﯾﺸﻪ در ﺑﻨﯿﺎدیﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ دارد و ﺑﺮای رﯾﺸﻪﮐﻦ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮔﺴﺘﺮده از ﺟﻤﻠﻪ اﺻﻼح ﻣﺘﻮن اﺻﻠﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﻣﺒﺎدرت ورزﯾﺪ.

در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﺘﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﻌﮑﺎس روﺷﻨﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم را ﺑﺮای دﻓﺎع وﮐﻼ از
ﺣﻘﻮق ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪﮔﺎن ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ.
در ﻧﺒﻮد اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻣﮑﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در دادﮔﺎه ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﺒﺮدی ﮐﺎرآﻣﺪ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد [9].ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر
ﺗﺠﺮﺑﻪ دوﻟﺖ اردن را ﻣﯽﺗﻮان در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺣﺮﮐﺘﯽ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد
ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ؛ ﻣﺜﻼ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﻦ  ۵۱ﺗﺎ  ۸۱ﺳﺎل ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺟﺎزه دادﮔﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﻋﻤﻞ ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪد ازدواج
اﺟﺒﺎری در اردن ﮔﺰارش ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺟﺮم اﻧﮕﺎری واﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎﻗﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ )ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻮدک( ،ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ
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واﮐﻨﺸﯽ درﺧﻮر ﻧﺸﺎن داد.
ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
] [1ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻬﯿﻪ و اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارش ﯾﮑﯽ از ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽﺳﺖ .اردن در
ﺳﺎل  ،۲۱۰۲ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﮔﺰارش  CEDAWﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﮔﺰارش آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ اردن در راﺳﺘﺎی
ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از زﻧﺎن در ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﻮﻓﯿﻖ داﺷﺘﻪNat’l Periodic Report to thethJordan‘s 5.
CEDAW Committee
] [2ﺑﺮای اﺻﻼﺣﺎت ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﺳﺎل  ۱۱۰۲ﻧﮏthe Official Gazette No. 5117, 1 October 2011, 4452.
“The law shall protect motherhood, childhood and the old-aged; and shall avail care for the
”youngsters and those with disabilities and protect them against abuse and exploitation.
)Law Regarding Protection from Domestic Violence, (Law No. 6/2008
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] [5در ﺗﻮﻧﺲ و ﻟﺒﻨﺎن ﻫﻢ ﻣﺜﻼ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﺠﺎوز در ﺻﻮرت ازدواج ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه ﻋﻔﻮ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻼشﻫﺎی ﻓﻌﺎﻻن ﺧﺼﻮﺻﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ،اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺻﻼح ﺷﺪﻧﺪ .ﮔﺰارﺷﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
] [6اﯾﻦ ﻣﺎده از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اردن ﻣﻘﺮر ﻣﯽﮐﻨﺪ« ﻣﻮاد اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻋﻤﺎل ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺰاﺣﻤﯽ ﺑﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﺎص ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻫﺪهای
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ اردن ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻃﺮف آن اﺳﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ».
] [7در اردن ﻣﺮاﮐﺰی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﻠﯿﺲ اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر را ﻣﯽدﻫﻨﺪ ) (by-lawsﮐﻪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺷﻮاﻫﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ در
ﺧﻄﺮ ﺑﻮدن ﺟﺎن زﻧﯽ او را ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺟﺎﻧﺶ در ﺑﺎزداﺷﺖ ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ در ﺧﺼﻮص ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ) (honor killingﮐﻪ
ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ رﯾﺸﻪدار در اردن اﺳﺖ ،ﻣﻮﺛﺮ و ﮐﻤﮏﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت اﺧﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﮏ ﮔﺰارش ﺳﺎل  ۸۱۰۲ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ در ﻣﻮرد اردن.
] [8ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﺎﻣﻞ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎل  ۷۱۰۲ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش.
] [9اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در اردن ،ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮی ﺗﻌﻬﺪات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﻈﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر وﺟﻮد اﺻﻞ ﺑﺮاﺑﺮی در ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ .در اﯾﺮان ﻫﻢ در آرای دادﮔﺎهﻫﺎی ﺑﺪوی دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻣﯿﺜﺎق
ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺮات اﺳﺘﻨﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ روﯾﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ادﺑﯿﺎت و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
] [10ﻧﮏ ﭘﺎورﻗﯽ ﻫﺸﺖ ،ص ﺷﺶ.

