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« تزید من معاناة النساء المغتصبات» العقوبات«تطالب النواب إلغاء مادة في » تضامن  
 

طالبت جمعیة معهد تضامن النساء (تضامن) الجهات الرسمیة والمعنیة ومجلس النواب السابع عشر  - سمر حدادین 
خاصة البرلمانیات، العمل وبشكل فوري على اإلستجابة لمطالب الحركة النسائیة األردنیة بتعدیل أو إلغاء المادة 

) من قانون العقوبات308( . 
ن لها صدر أمس، إلى إنصاف الضحایا الناجیات من العنف الجنسي خاصة اإلغتصاب ودعت (تضامن)، في بیا 
، والوقوف الى جانبهن ودعمهن وتقدیم الخدمات الصحیة والنفسیة لهن، خاصة وأننا قبل أیام احتفلنا بالیوم الدولي 

ساءللمرأة والذي كان شعاره (الوعد هو الوعد: آن اآلوان للعمل على إنهاء العنف ضد الن ). 
) من قانون العقوبات األردني. 308وبینت (تضامن) أن الحركة النسائیة تطالب منذ سنوات بتعدیل أو إلغاء المادة (

) 308) قانون معدل لقانون العقوبات األردني، فقد تم إلغاء المادة (2010) لعام (12وبموجب القانون المؤقت رقم (
اذا عقد زواج صحیح بین مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا  - 1(من القانون اإلصلي واستعیض عنها بما یلي :

ویتم تنفیذ العقوبة قبل  -2الفصل وبین المعتدى علیها یوقف تنفیذ العقوبة المحكوم بها علیه ما لم یكن مكررًا للفعل. 
سبب مشروع انقضاء ثالث سنوات على الجنحة وخمس سنوات على الجنایة إذا انتهى الزواج بطالق المرأة دون ). 

اعتبار أنها تشكل »وأكدت (تضامن) أن حمالت عدیدة ومطالبات متكررة نفذت و مازالت إللغاء المادة القانونیة بـ
، وأثارت الكثیر من النقاشات حولها والتي »عقوبة للمغتصبة، عقوبة مزدوجة ذات طابع إجتماعي ولكن بقوة القانون

اعتبارها إنتهاك صارخ لحقوق النساء، وتعرض المغتصبات لمعاناة نفسیة أكدت في مجملها على رفض هذه المادة ب
 .شدیدة الخطورة على حیاتهن

) من قانون 308وتنوه (تضامن) أن معاناة النساء المغتصبات كافیة بحد ذاتها لجعل تعدیل أو إلغاء المادة (
%) من مرتكبي جرائم اإلغتصاب في 95العقوبات األردني ذات أولویة قصوى، خصوصا أن األرقام تشیر الى أن (

 .األردن تمكنوا من اإلفالت من العقاب
) حالة اغتصاب، أوشروع فیه، أو تغیب عن المنزل یدخل 700وحسب أرقام رسمیة تسجل في األردن ما یزید عن ( 

 .في شبهة اإلغتصاب
تعدیل نصوص بقوانینها مشابهة  ولفتت (تضامن) إلى أن الحركات النسائیة في دول عربیة عدیدة تطالب بإلغاء أو 

 ) في قانون العقوبات األردني، بعضهن تمكن وبعضهن مایزال یطالب.308لنص المادة (



  
 

 
 

 


