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ال يجوز تصوير او اعادة طبع وانتاج اي جزء من هذه
املادة من غير اذن مس���بق من املجلس الوطني لشؤون
االس���رة  .االراء والتفس���يرات والنتائج التي يحتويها
ه���ذا الدليل تعبر عن وجهة نظ���ر الباحثني والباحثات
وال تعبر بالضرورة عن رأي املجلس الوطني لش���ؤون
األسرة
مت اع���داد و حتضير هذه الدراس���ة م���ن قبل املجلس
الوطني لشؤون األسرة وبالتعاون مع مشروع القطاع
اخل���اص لصحة امل���رأة املمول من الوكال���ة األميركية
للتنمية الدولية.

تقديم:

>>

تع���د قضي���ة العنف ض���د املراة قضي���ة عاملية
والتقتص���ر على ش���عوب معينة دون غيره���ا وإمنا قد
تختل���ف من حيث ش���كل أو حجم الظاه���رة لقد اكدت
جمي���ع االديان على احت���رام حقوق االنس���ان بغض
النظر عن جنس���ه ولونه وعرقه وهذا ما اكدته املواثيق
واالتفاقي���ات الدولية وأهمه���ا اإلعالن العاملي حلقوق
اإلنس���ان حيث يعتبر اللبنة األول���ى في منظومة األمم
املتحدة حلقوق اإلنسان.
كما تعتبر اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد
املرأة « الس���يدوا» إعالنا عامليا حلقوق املرأة ،ومبثابة
تش���ريع دولي ش���امل للمعايير القانونية حلقوق املرأة،
حيث تنص على مب���دأ القضاء على التمييز ضد املرأة
وتعزيز مساواتها بالرجل ،وقد َش َك َل تبني هذه االتفاقية
عالمة فارقة في تاريخ احلقوق اإلنس���انية للمرأة ،وكان
األردن في طليعة الدول التي وقعت وصادقت على هذه
االتفاقية ونش���رتها في اجلريدة الرسمية ،وقد جاءت
هذه االتفاقية لتؤكد على رفض كافة اش���كال التمييز
ض���د املراة ومن اهمها ما تتعرض له من عنف س���واء
كان جسدي او عقلي او لفظي او جنسي وسواء كان من
داخل االسرة او في املجتمع او احلياة العامة ،والعمل
على تغيي���ر املعتقدات واملمارس���ات والصور النمطية
التي تضفي الشرعية على العنف ضد املراة كما نادت
تلك االتفاقي���ات الى تطوير اخلدمات لتكون في متناول
اجلميع وتضمن وقاية الضحايا واعادة تاهيلهم.
ان ه���ذا التفصيل والتأكيد لتلك املعاهدات الدولية على
قضية العنف ضد املراة له���ي الدليل االكبر واألوضح
عل���ى أن قضية العنف ضد املراة تش���كل ظاهرة مخله
بأمن املجتمع واس���تقراره وتدعو ال���ى إعادة التوازن
املجتمعي ب���ان حتتل املراه ال���دور الطبيعي في تنمية
املجتمع من خالل توفي���ر العدالة املجتمعية بني الرجل
واملراة.
إن الوثائق الوطنية األردنية تؤكد على مبدأ املس���اواة

وضرورة احلفاظ على كيان األسرة وتوفير العيش اآلمن
لها حيث ينص الدستور األردني على مبدأ املساواة بني
جميع األردنيني أمام القانون .ويش���دد امليثاق الوطني
( )1990على ضرورة توفير الدولة لألس���رة «أس���باب
تكوينها وعيش���ها الكرمي ».وأك���دت وثيقة األردن أوال
على ض���رورة مراجعة التش���ريعات املتعلق���ة بحقوق
اإلنس���ان ،وخاصة حقوق املراة والطف���ل ،لتتوافق مع
املواثيق الدولية التي وقع عليها األردن.
كما أن هنالك التزام أردني على أعلى املس���تويات في
تامني احلقوق املتس���اوية جلميع املواطنني بش���كل عام
واملراة والطفل بش���كل خ���اص متمثال بخطابات جاللة
امللك عبداهلل الثاني بن احلسني ومبا توليه جاللة امللكة
رانيا العبداهلل من اهتمام ورعاية لقضايا األسرة عامة
وقضايا املراة والطفل خاصة ،ومتابعتها للمؤسس���ات
العاملة في هذا املجال.
لقد سعى املجلس الوطني لشؤون االسرة وبالتعاون مع
جميع الش���ركاء ممثلي اعضاء الفريق الوطني حلماية
االس���رة من العنف الى ايالء قضية العنف ضد املراة
اهمية وطنية  ،من خالل دراسة واقع قضية العنف ضد
املراة والدور الذي تقوم به املؤسسات الوطنية ملناهضة
العن���ف ضد امل���راة ،س���عيا الى التع���رف على حجم
املش���كلة واخلروج مبفهوم وطني له���ذه القضية ،وذلك
للخروج بتوصيات عملية تساهم في تعزيز التنسيق بني
املؤسس���ات العاملة في مجال العنف ضد املراة وحشد
الدعم اليجاد برامج وطنية في وقاية وحماية املراة من
العنف.

الدكتورة هيفاء ابوغزالة
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تعتبر التنمية البش���رية فيما يخص املرأة العربية
على املستويات السياسية والقانونية واملعرفية كما وردت
في تقرير التنمية البشرية العربية لعام  2005الصادر
عن املكتب اإلقليمي للدول العربية لبرنامج األمم املتحدة
لإلمناء ضعيفة وتعكس ص���ورة قامتة ،حيث أن جهود
التنمية مش���تتة وليست موجهة نحو متكني املرأة بشكل
فاعل ،ويؤكد التقرير حتت ش���عار «نحو نهوض املرأة
في الوطن العربي» ،أن «ربيع اإلصالح العربي لم يزهر
بعد» ،وأن االنتخابات التي شهدتها دول املنطقة أخير ًا
«كانت مش���وبة بعيوب ال تكفي للتمتع باحلرية واحلكم
الصال���ح ،فيما كانت اإلصالح���ات التي جرت جتميلية
تستر اس���تمرار حبس احلرية من خالل اطراد انتهاك
حقوق اإلنسان».
وفي قضية املساواة والتمييز ،يوضح التقرير أن «املراة
في العالم العربي ما زلن محرومات من املس���اواة في
الفرص في ش���كل متييزي ميكن اعتب���اره عائق ًا أمام
التقدم واالزده���ار للمجتمعات العربية مبجملها ،فض ً
ال
عن حرمانها فرص تطوير إمكاناتها على قدم املساواة
مع الرجال ،ومواجهتها في احلياة العامة عوامل ثقافية
وقانونية واجتماعية واقتصادية وسياسية تعوق إمكان
وصولها املتس���اوي إلى التعليم والصحة وفرص العمل
وحقوق املواطنة والتمثيل» .وفي شأن التمييز واملساواة
بني اجلنس�ي�ن ،يورد التقرير أن «البلدان العربية حققت
تقدم ًا مش���هود ًا نحو املس���اواة بني اجلنس�ي�ن ضمن
القوان�ي�ن» ،مش���ير ًا إل���ى أن «ال���رأي الع���ام العربي
يدعم بقوة احلقوق املتس���اوية للم���رأة ،لكن الكثير من
التشريعات الوطنية في البلدان العربية ال تزال تنطوي
على التمييز».

أصبح���ت حتتل حيز ًا كبي���ر ًا في اهتم���ام العديد من
املجتمع���ات ،ورغم قدم الظاهرة وجتذرها في كثير من
الثقافات ،إال أن انتش���ارها وتوس���ع آثارها جعل من
محاربتها ضرورة حتمية ،فهي تعتبر مؤش���ر ًا خطير ًا
لتراجع القيم اإلنسانية والدينية واألخالقية في املجتمع،
ملا يترتب عليه من نتائج س���لبية سواء كان على صعيد
املجتمع أو األس���رة ،فعلى صعي���د املجتمع تفرز هذه
الظاه���رة حالة من عدم االس���تقرار االجتماعي ،وتقل
من درجة انخراط املرأة في العمل واحلياة السياس���ية
واالقتصادي���ة واالجتماعية وغيرها ،أم���ا على صعيد
األس���رة فإن التفكك األسري هو من ابرز هذه النتائج
الناجتة عن زيادة حاالت الطالق ،وما يترتب عليها من
احتمال ضياع األبناء وكذلك فتح فجوة اجتماعية كبيرة
تفرز أبناء عنيفني وأع���داء للمجتمع ،إن لهذه الظاهرة
تكلف���ة اجتماعي���ة واقتصادية كبيرة يتحم���ل أعباءها
بالتساوي كل من الدولة واملجتمع واألسرة.

المراة في األردن :نظرة عامة.

>>

يع���د األردن دولة صغيره ذات مص���ادر طبيعية
محدودة ،تكمن ميزته النس���بية في مواطنيه ،وعلية فقد
اس���تثمر األردن في موارده البشرية باعتبار اإلنسان
األردني مصدر التنمية والتطوير على جميع املستويات،
وبع���د االطالع على أمناط ومس���تويات تقدم املراة في
األردن يتضح أن هناك اجن���ازات متميزة في مجاالت
التعليم والصحة ،إال أن أمناط ومس���تويات تقدم املراة
في املجال االقتصادي والسياسي ال تتطابق مع النمط
الس���ائد في ال���دول األدنى من حيث متوس���ط الدخل
واألدوار السياسية التي تلعبها املراة في تلك الدول.

تش���ير مؤش���رات التعليم في األردن أن هناك مساواة
جندرية في نسب االلتحاق في التعليم العام واستطاع
تع���د ظاهرة العنف ض���د املرأة ناجت م���ن نتائج عدم االردن أن يحقق نس���بة عالية من أه���داف األلفية في
املس���اواة في احلقوق والواجبات وم���ن أخطر الصور التعليم ف���ي عام ،2005إال أن التح���دي األكبر يبقى
والظواه���ر االجتماعي���ة ،كما أنها م���ن القضايا التي في ضعف نس���ب إمتام التعليم اجلامعي للفتيات حيث
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الفصل الثاني
تبلغ ( %31نس���بة الفتيات في األردن ممن هن في سن
االلتح���اق بالتعليم اجلامعي) مقارن���ة بالذكور ،وتعتبر
هذه النس���بة األدنى في منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا حيث تبلغ .%53

في األردن باملش���اركة االقتصادية مثل :ارتفاع نسبة
اخلصوب���ة ،والتمييز ف���ي األجور على أس���اس النوع
االجتماعي ،وارتفاع نسبة البطالة والبطالة املقنعة بني
املراة ،وعدم استغالل قدرة املراة لالنخراط في القطاع
اخلاص والعزل املهني ،وضعف السياس���ات التعليمية
التي ال تزال تشجع على األدوار اجلندرية ،إضافة إلى
االجتاهات االجتماعية والقانوني���ة التي حتدد األدوار
التقليدية في األسرة واملجتمع(نسبة التحاق الفتيات في
التعليم العالي هو  %33.8ونس���بة الفتيات املستفيدات
من املنح الدراسية  %11في عام ( 2003وزارة التربية
والتعليم.)2005،

أما على املستوى االقتصادي ،فان ترتيب األردن يأتي
مباش���رة أسفل قائمة الدول األدنى من الدول متوسطة
الدخل األخرى ،رغم اتوقعات أن يحقق مرتبة أعلى من
هذه املرتبة قياس���ا مع نسب حتس���ن وضع املراة في
مجال التعليم والصحة ،فقد اظهرت مؤش���رات التقدم
االقتصادي أن مساهمة اإلناث في سوق العمل تتراوح
مابني  %28-12وتعتب���ر هذه التقديرات متدنية وتضع
األردن في مرتبة دون الدول املشابهة لها في الدخل.

إن العالق���ة بني التمكني االقتص���ادي وقدرة املرأة في
املساهمة في صناعة القرار هي عالقة ايجابية ووثيقة،
حي���ث تعاني املراة في األردن م���ن ضعف التمثيل في
مواقع صنع القرار وخصوصا في املجال السياس���ي،
ولوال الدعم السياس���ي واإلرادة السياسية جلاللة امللك
عبد اهلل الثاني في دعم مش���اركة املرأة باس���تحداث
نظام الكوتا في البرملان والتعيينات في املواقع اإلدارية
العليا ملا متكنت نس���بة قليلة منهن م���ن دخول معترك
العمل السياس���ي وتش���كلت املراة ما نسبته 14.28
 %من مجم���وع أعضاء مجلس األعي���ان و % 5.5من
مجموع أعضاء مجلس النواب لعام  .2007اما نس���بة
املراة في الوزارة احلالية (لغاية شهر ايار  ) 2008فقد
بلغت  4( %14.28وزيرات من اصل .)28

أما بالنسبة ملؤشرات الصحة فان اخلصوبة الكلية في
األردن والبالغة  3.4ه���ي أعلى من معدلها في بعض
دول منطقة الشرق األوسط وش���مال أفريقيا ،وبالرغم
من تدني معدل اخلصوبة وارتباطه باملستوى التعليمي
للنس���اء ،إال أن هذا املجال ما زال يواجه حتديات فيما
يتعلق بزيادة حجم األس���رة الذي ميكن أن يعيق متكني
املرأة من املساهمة االقتصادية والسياسية.

مشاركة المراة في التنمية وعالقتها
بالتمكين .

>>

تشارك املراة في األردن بشكل اقل من مثيالتهن
ف���ي الدول األخرى في التنمي���ة االقتصادية والذي من
شانه أن يحرم األردن من حتقيق رؤيته في إحراز تقدم
في القدرات البشرية ،ويعيق اجلهود الدائمة واملستمرة
في متكني املرأة على كافة املستويات ملا لذلك من نتائج
ايجابية في حتسني نوعية حياتها وحياة أسرتها إضافة
إلى حمايتها من االستغالل والعنف بجميع أشكاله.
يش���ير تقرير التق���دم االقتصادي للم���رأة في األردن
(البن���ك الدول���ي )2005 ،أن هن���اك معوق���ات صحية
واجتماعية وسياسية وثقافية حتول دون انخراط املراة
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وتش���ير املعطيات املتوافرة إلى أن األدوار االجتماعية
واالقتصادي���ة الت���ي تتحملها املرأة في إدارة ش���ؤون
األس���رة آخذة في التنوع ،ففي حني كانت املرأة تراس
أس���رة واحدة من بني  11أس���رة عام  1979أصبحت
تراس أس���رة واحدة من بني  8أسر عام  ،2002وعلية
فان هذه الوثيقة حتوي نتائج دراسة حتليل واقع العنف
ضد املرأة في األردن واملؤسس���ات العاملة مع العنف
على املس���توى احلكومي وغي���ر احلكومي ليس بغرض
تقييم أداء هذه املؤسسات ،وإمنا لعرض أهدافها وأهم
برامجها واجنازاتها ،كما وتع���رض الوثيقة التحديات

الت���ي تواجه العمل في هذا املجال من حيث التنس���يق ولتحقيق أهداف هذا التحليل مت إجراء ما يلي:
والتع���اون ملا فيه مصلح���ة املرأة واألس���رة واملجتمع
● االطالع على الوثائق الرس���مية اخلاصة باملجلس
األردني بشكل عام إضافة إلى بعض التجارب العاملية
الوطني لش���ؤون األس���رة ،ومراعاة تناسق وتوحيد
الت���ي ميكن االس���تفادة منها عند التخطي���ط والتنفيذ
املفاهي���م التي تنطلق منها فلس���فة احلماية والوقاية
والتقييم في مجاالت حماية ومتكني املرأة األردنية.
م���ن العنف عل���ى املس���توى الوطني مث���ل اإلطار
الوطني حلماية االس���رة من العنف االسري واخلطة
الفصل الثاني:
اإلس���تراتيجية حلماية االس���رة والوقاية من العنف
منهجية تحليل واقع العنف
االس���ري وغيرها م���ن الوثائق التي تدع���م املوقف
التحليلي.
ضد المرأة في األردن

>>

األهداف :
تهدف الدراس���ة التحليلية لواقع العنف ضد املرأة في
األردن إلى:
● التعرف على حجم مش���كلة العن���ف بني املراة في
األردن ،أنواعه وأش���كاله والعوام���ل املرتبطة بة من
املصادر املختلفة.
● التع���رف على خصائص املؤسس���ات العاملة مع
العنف ،أهدافها وطبيعة اخلدماتها املقدمة والفجوات
في خدمات الوقاية واحلماية من العنف.
● التعرف على أراء أصحاب القرار و مقدمي الرعاية
الصحية والقانونية واألمنية واالجتماعية
 Key Informantsفيما يتعلق بواقع العنف ضد املراة
في األردن.
● اقت���راح تعري���ف للعنف ضد املرأة ينس���جم مع
نتائ���ج التحليل ويراعي قيم املجتمع وثقافة عدم تقبل
العنف.
● ع���رض بع���ض التج���ارب العاملية ف���ي احلماية
والوقاية من العنف وطرح آليات حلشد الدعم لزيادة
االستجابة ملشكلة العنف.
● إع���داد  Fact Sheetو  Policy Letterترتكز على
نتائج التحليل تكون املرجعية ألصحاب القرار والرؤية
املستقبلية للتخطيط واتخاذ القرارات التي من شانها
متكني املرأة وحمايتها من العنف.
● املنهجية.

● االطالع على األدبيات والدراسات األردنية لتحديد
التعريفات املس���تخدمة وحجم مشكلة العنف في هذه
الدراسات.
● استعراض الدراسات والتجارب العاملية واإلقليمية
في مجال مناهضة العنف ضد املراة.
● تطوير منهجية عمل تس���تند إلى أس���لوب البحث
العلمي الكمي والنوعي في حتليل املوقف متثلت في:
أ ـ	 تطوير استمارات حتليل املوقف املتعددة اجلوانب
لتشمل :
■ استمارة تقييم املؤسس���ات املعنية بالعنف ضد
املرأة احلكومية غير احلكومية.
■ املؤسسات األكادميية ومراكز البحوث العلمية.
■ اس���تمارة املقابلة م���ع Key Informants form
وتش���مل إج���راء مقابالت مع مختص�ي�ن وأصحاب
القرار في القطاعات التالية:
 .1القطاع الصحي.
 .2القضاء.
 .3اجلامعات ومراكز البحوث.
 .4األمن العام -حماية األسرة.
 .5وأي مؤسسات أخرى تستدعي ذلك .
● إعداد قائمة باملؤسسات املعنية بالعنف ضد املرأة
بالتعاون مع املجلس الوطني لش���ؤون األسرة ،حيث
شمل التعريف اإلجرائي للمؤسسات املعنية بالعنف
ضد املرأة املؤسسات ذات اخلصائص التالية:

واقع العنف ضد المرأة في األددن
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الفصل الثالث
■ املؤسسات املعنية بتقدمي اخلدمات املباشرة
مثل اخلدمات الصحية واالجتماعية والنفسية
والقانونية.
■ املؤسسات املعنية بالتخطيط واملتابعة والتقييم .
■ املؤسسات املعنية بالتشريع والقضايا القانونية.
■ املؤسسات البحثية واألكادميية.

● وصف الوضع وعرض إحصائيات وأرقام.
● حتديد مج���االت عم���ل املؤسس���ات والفجوات
والتحديات التي تواجه عمل هذه املؤسسات.
● إيجاد عالقة بني جميع مصادر املعلومات ـ سواء
من املؤسسات أو اإلفراد أو املصادر املوثقة ـ وطرح
توصيات واقتراح استراتيجيات وحلول.

>>

واجل���دول ادناة يلخ���ص منهجي���ة حتليل وضع
طرق تجميع المعلومات
العنف ضد املراة في األردن .مرفق االس���تمارات التي
مت جتمي���ع املعلوم���ات الكمية والنوعي���ة من قبل مت تطويرها لهذا الغرض.
املستشارة ومبساعدة باحثة من حملة درجة املاجستير
ومت حتليلها الس���تخالص وضع العنف ضد املرأة في جدول رقم ()1
األردن وذلك من خالل:
ملخص منهجية تحليل وضع العنف ضد المراة في

>>

األردن.

مصدر المعلومات

طريقة تجميع
المعلومة

املؤسسات املعنية احلكومية
وغير احلكومية التي تعنى
بالعنف في األردن

استمارة شبة محددة

الوثائق الرسمية

مراجعة وحتليل الوثائق

مختصني قانونيني ومقدمي
رعاية صحية واجتماعية
ونفسية

استمارة شبة محددة

Semi-structured

المواضيع المدروسة
● خبرات املؤسسات
● اخلدمات املقدمة

● الفلسفة واألهداف

● السياسات والتوثيق
● التعليم والتدريب
● توعية وتثقيف

4

● املمارسات املتبعة حاليا
● البروتوكوالت والسياسات

● عقبات التطوير واحلماية

نحو تعريف للعنف ضد المرأة

العن���ف ضد املرأة :تعريفة ،عوام���ل اخلطورة ،أنواعه،
وآثاره.

>>

يعتبر العنف ضد املراة والفتيات مش���كلة حقوق
إنس���ان ومش���كلة صحية واجتماعي���ة ،إن أي حتليل
شامل للعنف يجب أن يبدأ بتعريف للعنف وأشكاله من
اجل تسهيل عملية قياس���ه بطريقة علمية ،حيث تتعدد
التعريف���ات اخلاص���ة بالعنف ضد امل���رأة ،ويأتي هذا
التعدد واالختالف نتيجة تعدد أشكال العنف واجلهات
التي تعرض التعريف ملا فيه من خدمة لها.

 .1تعريف العنف ضد المرأة

>>

املرأة يظه���ر أن غالبية املؤسس���ات الدولية تبنت هذا
التعريف مب���ا فيها منظمة الصحة العاملية ،إضافة إلى
ذل���ك فان تقرير منظمة الصحة العاملية الذي صدر عام
( )1996،2002ع���رف العنف على أنة « االس���تعمال
املتعم���د للق���وة الفيزيائية(املادي���ة) أو القدرة ،س���واء
بالتهديد أو االستعمال الفعلي لها من قبل شخص ضد
نفسه أو ضد شخص آخر أو مجموعة أو مجتمع ،بحيث
يؤدي إلى ح���دوث (أو رجحان احتمال حدوث) إصابة
أو موت أو إصابة نفس���ية أو سوء النماء أو احلرمان»
(التقرير العاملي ح���ول العنف والصحة .)2002 ،ومن
هن���ا فأن العنف هو أي اعتداء ضد األخر يتس���بب أو
قد يتس���بب في إحداث إيذاء أو ألم جسدي أو نفسي؛
ويشمل أيضا التهديد باالعتداء أو الضغط أو احلرمان
التعسفي للحريات وللحقوق ،ويقسم هذا التقرير أيضا
أمن���اط العنف إلى ثالث اصناف بحس���ب من يقوم به
وه���ي  :العنف املوجة للذات ،والعنف بني األش���خاص
والعنف اجلماعي ،كما ويقس���م كل من هذه األصناف
إلى زمر اصغر لتبرز أمناطا من العنف أكثر نوعية.

ابرز تعريفات العنف ضد املرأة ما جاء في تعريف
اإلعالن العاملي ملناهضة كافة أشكال العنف ضد املرأة
على أن���ة «أي اعت���داء ضد املرأة مبني على أس���اس
اجلنس ،والذي يتسبب في إحداث إيذاء أو الم جسدي
إوجنسي أو نفسي للمرأة ،ويشمل التهديد بهذا االعتداء
تعريف العنف كما ورد في «اإلطار الوطني حلماية
أو الضغط أو احلرمان التعس���في للحريات سواء حدث األسرة األردنية من العنف.
في إط���ار احلياة العامة أو اخلاصة « (اإلعالن العاملي
يعرف العنف بأنه االس���تعمال املتعمد للقوة سواء كان
ملناهضة كافة أشكال العنف ضد املرأة.)1993،
ذلك بالتهديد أو االس���تعمال املادي ضد الذات أو ضد
يتضم���ن ه���ذا التعريف ف���ي طياته العنف اجلس���دي شخص آخر أو مجموعة بحيث يؤدي إلى حدوث إصابة
واجلنس���ي والنفس���ي الذي يحدث في إطار األس���رة أو موت أو س���وء منو أو حرمان .ومن هنا فإن العنف
واملجتمع وعلى مستوى الدولة والذي يتضمن :
هو أي اعتداء ضد اآلخرين يتس���بب أو قد يتسبب في
● االغتصاب.
إحداث إيذاء أو ألم جس���دي أو نفسي؛ ويشمل أيضا
● املمارسات الضارة باإلناث مثل اخلتان.
التهديد باالعت���داء أو الضغط أو احلرمان التعس���في
● العنف من غير الزوج .
للحريات وللحقوق.
● التهجير ألقصري.
وحدد اإلطار الوطني حلماية األسرة األردنية من العنف
العمل
أماك���ن
في
والتهدي���د
اجلنس���ي
● التح���رش
األنواع التالية للعنف:
ومؤسسات التعليم.
● العنف اجلسدي :االس���تخدام املتعمد للقوة املادية،
وتؤكد تفس���يرات هذا التعريف أن اإلهمال واحلرمان أو التهديد باس���تخدامها ،ضد الشخص نفسه أو ضد
متثل أشكاال من العنف الواقع على املرأة.
أي فرد في األس���رة ،يؤدي إلى أذى جسدي؛ ويشمل
ضد
العنف
تعري���ف
إن مراجع���ة األدبيات في س���ياق
اللكم والع���ض واحلرق وأية أفعال أخرى تلحق األذى
بالفرد.

>>

واقع العنف ضد المرأة في األددن
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الفصل الثالث
● العن���ف االنفعال���ي :القيام بأي فع���ل ،أو االمتناع
ع���ن القيام بفعل ،يؤدي إلى إضعاف قدرة الش���خص
على التعامل مع محيطه االجتماعي؛ ويش���مل الرفض
والتحقير واإلهم���ال والس���خرية والتخويف واملطالب
التعجيزية.
● العنف النفس���ي :القيام بأي فع���ل ،أو االمتناع عن
القيام بفعل ،يس���بب ألم نفس���ي أو عاطفي؛ ويش���مل
اإلهانة والش���تم والتحقير والتحرش والعزل عن األهل
واألصدقاء.
● العنف اجلنس���ي :أي فعل جنس���ي ،أو أي محاولة
للقيام بفعل جنس���ي ،ضد رغبة الطرف اآلخر؛ ويشمل
االغتصاب والتحرش اجلنس���ي وأية تعليقات جنس���ية
مرفوضة .ويتضمن أيض ًا اإلس���اءة اجلنس���ية للطفل،
أي إجباره أو إغرائه على املش���اركة بنشاطات جنسية
بغض النظر أكان الطفل مدرك ًا لذلك أم لم يكن ،وتشمل
هذه النش���اطات أي احتكاك جسدي بغرض التحرش
اجلنس���ي ،وأية أفعال أخرى ،مثل تشجيع الطفل على
مشاهدة مواد إباحية أو على املشاركة في إنتاجها ،أو
تشجيعه على التصرف بشكل جنسي غير الئق.
● العنف االقتصادي-االجتماعي :ومن أشكاله حرمان
املرأة من تلقي العلم أو من العمل حتت ذرائع أخالقية،
أو حرمانها من نتاج عملها أو نصيبها من اإلرث الذي
نصت عليه الشريعة ،ومن أشكاله أيضا حرمان الطفل
من حقه في التعليم والرعاية األسرية ودفعه نحو العمل
خارج املنزل.
ويتضح من تعريف املجلس الوطني لشؤون األسرة أن
هذا التعريف يشمل جميع أفراد األسرة مبا فيهم املرأة
وال يذكر عالقة العنف بالفئات العمرية.

>>

تعري���ف العنف ضد املرأة كم���ا ورد في البحوث
والدراسات.
تعرف الدراس���ات االجتماعية والنفسية والصحية بأنة
اس���تخدام الرجل للقوة من اجل الس���يطرة على املرأة
وتهميش���ها ،والبحث في مج���ال العنف ضد املرأة في
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األردن اخذ إش���كاال وإبعادا متعددة أدت إلى اختالف
وتباين ف���ي التعريف حتى أصبح من الضروري وجود
اتفاق ع���ام على ما هو العنف ضد املرأة يس���تند إلى
القي���م التي ترفع من مكانة املرأة واملوجودة في الثقافة
العربية والتشريعات اإلسالمية .واملطلع على الدراسات
ح���ول العنف في األردن يخلص إلى وجود  3أنواع من
الدراسات:
● الن���وع األول م���ن الدراس���ات ال تتع���دى كونها
مس���حية تظه���ر أع���داد امل���راة املعنف���ات وأنواع
العن���ف الذي تعرضن له ومن ه���م اجلناة ( الناصر
وآخرون : 1998،العواودة : 1998 ،مركز اإلرش���اد
والتوعية األسري : 2000،درويش: 2001،الرطروط
والعت���ر :2002،معهد امللكة زين :2002،ش���خاترة
وآخ���رون  2003و :2005كالرك :2005،احلوراني
وعويس وغرايبة .) 2007،اعتمدت هذه الدراس���ات
ف���ي غالبها عل���ى تعريف إجرائي للعن���ف يتمثل في
الس���ؤال املباش���ر»هل تعرضت للعنف اجلسدي أو
اللفظي وغيرة وعدد املرات ومن هو اجلاني».
● النوع الثاني من الدراس���ات ركز على رأي أفراد
املجتم���ع وتوجهاتهم نحو العنف ملعرفة إذا كان لدى
أفراد املجتم���ع األردني ثقافة عنف من اجل تخطيط
برامج وقاي���ة وحماية للفئ���ات التي لديه���ا مفاهيم
واعتقادات تعزز ثقافة العنف ،وابرز هذه الدراسات
هي دراس���ة العنف األسري في األردن التي قام بها
املجلس الوطني لشؤون األسرة :2005 ،والتي شملت
ش���رائح متعددة من املجتمع وف���ي مختلف األعمار،
يس���تند التعريف اإلجرائي له���ذه البحوث في وجود
أسئلة تعكس آراءهم في بعض السلوكيات مثل مدى
موافقتهم لضرب الزوجة أو األخت وأس���باب العنف
كما يرونها وقدرتهم على التمييز بني التنشئة السليمة
والضرب كوسيلة للتأديب.
● النوع الثالث من الدراس���ات هو ما مت حتليله من
مجموع ح���االت العنف التي وردت في تقارير املركز

● نطاق واس���ع من السلوكيات يستعمل من خاللها
املؤذي القوة والرقابة على الطرف اآلخر ،وقد يشمل
عنف جسدي و عنف نفسي ،كما أن السلوكيات التي
يتبعها املؤذي هي التهديد واإليذاء اجلسدي والعزل
والرقابة واللوم واإلهاب���ة ( عبد اجلواد ،والطراونة،
.)2004
● سلوك مدفوع بالغضب ويش���مل استعمال القوة
اجلسدية نحو الطرف اآلخر(بنات.)2004 ،

الوطني للطب الشرعي (احلديدي وجهشان:2001،
مديرية حماية األس���رة )2005 ،والت���ي تظهر عدد
احل���االت التي تصل إلى املرحلة التي يتم بها تعريف
العنف على أنة جرمية وقضية حقوق إنس���ان حتول
فيها املرأة إل���ى القضاء مبا فيها قضايا االغتصاب
وما يس���مى بجرائم الش���رف ،وفي دراس���ة حديثة
مت تعريف العنف إجرائيا على أنة س���وء اس���تخدام
السلطة بغير عدل واس���تخدام القوة التي تنتج عنها
ضرر أو إصابة أو معاناة والذي يقاس بالدرجة التي
يحص���ل عليها الفرد على مقياس العنف املس���تخدم في ضوء ما س���بق ميكن النظر للعنف على أنه س���لوك
عدواني يقصد به الفرد إحلاق األذى أو الضرر النفسي
ألغراض هذه الدراسة.
أو اجلسمي باآلخرين.
أما الدراس���ات املعنية بتعري���ف العنف من وجهة نظر أما تعريف ش���ريحة واس���عة م���ن املجتم���ع األردني
املرأة األردنية نفسها فكانت مقتصرة على دراسة واحدة أظهرت أن هناك خلط ًا لدى معظم املبحوثني بني العنف
(غرايبة ومعايطة )2002،والتي هدفت إلى استخالص وأس���اليب التأديب ،فالعنف _ حسب تعريفهم_ «هو
تعري���ف للعنف يعك���س ثقافة املجتم���ع األردني حتى الفعل املتكرر املقصود الذي يترك أثر ًا جسدي ًا ونفسي ًا
يتمكن أصحاب القرار وواضعي السياس���ات االستناد واضح ًا ،بل ذهب املبحوثني من الرجال املتزوجون إلى
إلية عند التخطيط ملثل ه���ذه القضايا ،حيث مت الطلب حد اعتباره فع ً
ال طبيعي ًا .ووصفت الشابات اجلامعيات
من املراة تعريف العنف كما يرينه ،وأظهرت النتائج أن الضرب غير املبرح وحرمان الطفل بأنهما من أساليب
العنف ضد املرأة يأخذ إشكاال متعددة منها اجلسدي ،التربية والتأديب (املجلس الوطني لش���ؤون األس���رة،
واللفظي ،واجلنسي كالهجر في املضجع ،واالقتصادي .) 2005
املتمثل في احلرمان من أألموال ،واالجتماعي الذي يهدد
مكان���ة املراة االجتماعية خاصة أمام أبنائها وأقاربها،
وراح���ت املراة إلى ابعد م���ن ذلك في أن العنف يتدرج  .2عوامل الخطورة
من القليل إلى الكثير وميكن تقبل القليل منة الستمرار
هن���اك أش���كال مختلف���ة للعنف ضد امل���راة في
احلياة الزوجية ،ويظهر ه���ذا التعريف خلل في معرفة العال���م حيث تظه���ر املقارنة بني أش���كال العنف في
املراة بقضايا احلقوق وطرق حل اخلالفات الزوجية.
العالم وأش���كاله في األردن خلط بني ما نسميه أسباب
وم���ن األمثل���ة عل���ى تعريف العن���ف في الدراس���ات العنف وأش���كاله ،فق���د أجمعت التقاري���ر الدولية على
األردنية:
وجود اإلشكال التالية للعنف :العنف اجلسدي ،والعنف
● سوء استعمال السلطة بغير عدل واستخدام القوة اجلنس���ي ،والعنف النفسي ،وما يرتبط من امناط بكل
التي ينتج عنها ضرر أو إصابة أو معاناة .ويش���ير شكل من اشكاله ،أما ما يضاف إلى اشكالة من عنف
العنف إلى مس���تويات واسعة من السلوك الذي يعبر اقتصادي واجتماع���ي فظهرت نتيجة الختالف تعريف
عن حالة انتقالية تنتهي به إلى إيقاع األذى أو الضرر العنف وكيفية قياسه.
باألفراد أو األش���ياء على حد سواء ،ولذا فإن العنف
يتضم���ن اإليذاء البدني أو اإلي���ذاء اللفظي وحتطيم كما أن هناك تداخل بني ما يعرف بأسباب العنف وبني
املمتلكات وقد يصل إل���ى حد القتل» ( عبد املعطي ،العوام���ل التي تزيد من احتمالية حدوثه Risk factors
.)2004

>>
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أو عوام���ل اخلطورة ،الن الدراس���ات أظهرت أنه ليس
هناك أدلة قاطعة أن املخدرات والكحول أسباب مباشرة
للعنف ولكنها تعتبر عوامل خطورة للعنف ،ويس���تخدم
املعنف�ي�ن الكحول واملخدرات أعذار ًا للس���لوك العنيف،
كما يس���تخدمون أيض ًا الضغط النفسي كعذر للعنف،
وإن اس���تعمال العنف حلل ما يعتقد أنه مش���اكل هي
خيار فردي وال ينطب���ق على اجلميع ،فالغالبية الكبرى
من األش���خاص الذين يعنفون أفراد أسرهم يضبطوا
سلوكهم املعنف مع اآلخرين من األصدقاء واألصحاب
في العمل حيث ال يكون هناك اعتقاد بضرورة السيطرة
والتسلط.
يشير (البطوش 2007،؛اجلهني2005 ،؛ الداري)2002،
إلى أن هناك عدد من األسباب تقف وراء حدوث العنف
من أهمها:
● األس���باب االقتصادية :حيث يؤدي تردي الوضع
االقتص���ادي للعائلة إل���ى جلوء األب إلى القس���وة
والعنف باملعاملة ألبنائه وزوجته (البطوش،) 2007،
نتيجة آالمه ومعاناته والكآبة النفسية والفراغ وامللل
واليأس ،مما ينعكس س���لبي ًا عل���ى األبناء والزوجة،
وف���ي بعض األحوال يتولد نف���س الوضع عند املرأة
نتيجة مرورها بنفس الظروف االقتصادية الس���يئة،
حيث تولد الضغوط املادية لديها س���لوك ًا عدواني ًا قد
يوجه إلى األبناء أو الزوج.
● األمي���ة واجله���ل :فالتخل���ف العلم���ي والثقافي
واالجتماعي والس���لوكي ،يؤدي إلى اتخاذ القس���وة
والعنف أس���لوب ًا في التعامل م���ع الزوجة واألبناء،
نظر ًا جله���ل الوالدين باألس���اليب الدميقراطية في
التعامل مع األبناء وتربيتهم (البطوش.) 2007،
● املشاكل العائلية :وتتمثل في موت األم مث ً
ال حيث
يت���زوج األب من امرأة أخ���رى فتعامل هي بدورها
األبناء بقس���وة وعن���ف ،كما أن املش���اكل العائلية
األخرى داخل العائلة تنعكس على أس���لوب املعاملة
جتاه الزوجة أو األبناء على شكل سلوك عنيف ،وقد
يقع العنف أحيان ًا من قبل زوج األم على أبناءها من
الزوج األخر.
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● الدوافع البيئية :فالبيئة الظاملة والقاسية والعالقات
االجتماعية الصعبة والسيئة تؤدي إلى اتخاذ العنف
كوس���يلة للعيش أو الوسيلة األمثل للتعامل مع هذه
البيئة.
● تأثير وس���ائل اإلعالم :باتت وسائل اإلعالم تلعب
دورا كبي���ر ًا في كافة نواحي احلياة وفي اكتس���اب
العدي���د من الس���لوكيات لدى األفراد ،فمش���اهدة
األفالم العنيفة تزيد من نس���بة األفعال العنيفة ،لكن
تأثيرها يختلف من ش���خص آلخر؛ فالشخص الذي
يوجد عنده قابلية للعنف عند مشاهدة العنف يصبح
يستخدم العنف بش���كل أكبر بدون قيود كما يتعلم
أساليب جديدة للعنف ويطبقها على أرض الواقع.
● ضع���ف الش���خصية والثق���ة بالنف���س :يحاول
الشخص الذي يعاني من ضعف بشخصيته إثبات
ذات���ه باالعتداء على اآلخرين في محاولة منه إلخفاء
هذا الضعف ،حيث يلجأ إلى الس���لوك العنيف الذي
ميارس���ه على اآلخرين وبخاصة املرأة سواء أكانت
زوجته أو ابنته أو من خارج اإلطار العائلي.

 .3النظريات التي تفسر العنف

>>

نظ���ر ًا ألن العنف يعد أحد أش���كال الس���لوكيات
العدوانية ذات اآلثار الس���لبية الكبيرة على ش���خصية
األفراد وأس���اليب تكيفهم النفسي واالجتماعي ،فقد مت
التعرض إلى هذا السلوك من قبل العديد من النظريات
في محاولة لفهم أسبابه وأعراضه وآثاره ،حيث جتمع
هذه النظريات على إن املرتكز األساس���ي في التعامل
مع املعنف هو أنه مس���ئول عن أعماله وهو وحده الذي
يجب أن يوقف العنف.
ومن اهم النظريات التي تفسر سلوك املعنفني في حالة
العنف األسري :
● أن العنف سلوك متعلم.learned behavior :
وهذا يفس���ر أن العنف عرض يتعلم الش���خص من
خالل نش���وءه في بيئة متارس العنف حلل مشاكلها
ويفهم بالنس���بة لهم أنه سلوك عادي وهذه النظرية
متيز األصل في دائرة العنف عبر األجيال.

● الرجولة والعن���ف :تعتبر هذه النظرية أن العنف
هو اس���تجابة ملعتقدات مورثة في أن للرجال حقوق
تختل���ف عن غيرهم من الن���اس ،وإن هذا االعتقاد
يشجع على تعزيز العنف.
● العنصري���ة :هذه تعتبر قضاي���ا مثل االضطهاد
وفقدان الهوية والثقافات املعينة هي عوامل تساعد
على الشعور بالضعف وفقدان السيطرة.
● ضعف في مفهوم الذات وعدم القدرة على وصف
احلاجات .يكون لدى األش���خاص املعنفني ش���عور
عميق بعدم االس���تقرار في عالقاتهم الزوجية وينتج
عن ذلك رغبة في السيطرة على الشريك ولكن غالبية
املعنفني ال يش���عرون أن لديهم مشكلة على اإلطالق
وان شريكهم يستحق هذا العنف.
● نظرية الثقافة الفرعية للعنف .ترى هذه النظرية
أن العنف األسري يختلف باختالف الثقافة الفرعية
السائدة من مجتمع آلخر ،ويكون العنف أكثر قبو ًال
في املجتمعات ذات املستوى االجتماعي واالقتصادي
املتدني حيث إن العنف يكون أس���لوب وطريقة حلل
اخلالف���ات والصراعات ،أكثر م���ن املجتمعات ذات
املس���توى االجتماعي واالقتص���ادي العالي .وترى
هذه النظرية إن العنف ضد املرأة يوجد في ثقافات
فرعية معينة ،وبناء عل���ى هذه النظرية ،فإن العنف
األسري يحدث في الطبقات االجتماعية املتدنية أكثر
من الطبقات االجتماعية الوس���طى ،على اعتبار أنه
أسلوب مقبول حلل الصراعات واخلالفات األسرية
داخل هذه الطبقات(.أجلازي. )2005 ،
● النظرية النس���وية :ترى هذه النظرية إن العنف
األس���ري يقع على امل���رأة نظر ًا لطبيع���ة التوقعات
التقليدي���ة في النظ���ام االجتماعي الس���ائد داخل
املجتمع واملرتبط���ة بالنوع االجتماعي ،والذي يقوم
على أس���اس عدم املس���اواة ب�ي�ن النوعني ،وفرض
ال���دور الذكوري الذي يس���مح للذكور باس���تخدام
العنف بأش���كال مختلفة ضد امل���رأة للحيلولة دون
اس���تقالليتها ووجودها وزيادة قوته���ا .وترى هذه

النظرية أن البناء االجتماعي يدعم س���يطرة الزوج
من خالل دعمه للنظام االجتماعي ،وحتاول ش���رح
العنف األس���ري من خالل توقعات األدوار املرتبطة
بالنوع االجتماعي وع���دم التوازن التاريخي بالقوة
ب�ي�ن الذكور واإلن���اث باملجتمع األب���وي (اجلازي،
.)2005
وضمن هذا النس���ق فق���د أوضحت الدراس���ات حول
العن���ف ضد املرأة في األردن أن العوامل التالية ترتبط
بنسب حدوث العنف واشكالة ضد املرأة تتعلق ببعض
املفاهيم االجتماعي���ة املتأصلة حول العالقات الزوجية،
وعدد أفراد األسرة ،ودخل األسرة واملستوى التعليمي
الفرادها.
تشير غالبية الدراسات في األردن إلى ما يلي:
● الرجال هم املتسببون في العنف الواقع على املرأة
في غالب األحيان ان لم يكن في جميعها.
● العنف يقع على املراة من الرجال القريبني منها مثل
الزوج واألب واألخ (دراس���ة املجلس الوطني لشؤون
األسرة( ) 2005 ،اليونيفيم.) 2007،
● أكثر أشكال العنف داخل العائلة يكون موجه ًا نحو
املرأة ،إذ جاء في إحصاءات إدارة حماية األسرة لعام
( )2000 – 1998التي س���جلت العديد من القضايا
واالعت���داءات ،كان أبرزها هتك العرض والش���روع
بالقت���ل ،وقد بلغت عدد حاالت العنف االس���ري التي
راجعت اإلدارة ( )1112قضية (إدارة حماية األسرة،
)2002؛
● ال يحدث العنف اجلسدي مبعزل عن العنف النفسي
واللفظي.
● العنف ضد املرأة ال يقتصر على شريحة اجتماعية
واح���دة وإمنا ميتد إل���ى كافة الش���رائح في معظم
املجتمعات(عبد اجلواد والطراونة)2004 ،؛
● العنف ضد الزوجة ناجت عن االضطرابات النفسية
ألحد األزواج لعدم القدرة على حتمل مواقف اإلحباط
والضغط النفس���ي وضعف اإلحس���اس باملس���ؤولية
واألنانية والغيرة وفقدان اإلش���باع العاطفي .وتشير
الدراس���ات في هذا الصدد ،إلى أن أكثر األشخاص
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الذين ميارسون العنف هم من مضطربي الشخصية
أو مم���ن يعانون من مش���كالت التوتر النفس���ي(عبد
اجلواد والطراونة)2004 ،؛
● هناك عالقة بني مس���توى العن���ف املوجه للزوجات
تبع ًا للمس���توى االقتصادي ،إذ يرتفع مستوى العنف
املوجه للزوجات بانخفاض املستوى االقتصادي لدى
األسرة (البطوش( ) 2007،اليونيفيم)2007،؛
● هناك عالقة بني عمل الزوج والعنف املوجه للزوجة
(البط���وش 2007،؛ البداينة )2001،حيث أن البطالة
تعني مس���توى اقتصادي متدني وعدم مقدرة الزوج
على تلبية متطلبات األس���رة اليومية من جهة ،إضافة
إل���ى الضغوط النفس���ية الناجتة ع���ن اإلحباط لعدم
إيجاد فرصة عمل والش���عور بالفراغ مما يؤدي إلى
حالة من التوتر النفس���ي التي تنعكس بش���كل سلبي
على العالقة الزوجية.

 .4أثار العنف

>>

لق���د خلص تقرير منظمة الصحة العاملية ()2002
أهم اآلثار الناجمة عن العنف ضد املرأة مبا يلي:
 .1اآلث���ار الصحية:هناك العديد من الدراس���ات التي
أظه���رت نتائجها أن بق���اء املرأة في العالق���ة العنيفة
ذو تأثيرات س���لبية على صحته���ا ،كما أن للعنف ضد
املرأة تأثيرات مباشرة على الصحة العامة للمرأة ،مثل
اإلصابات والكسور .ويعد العنف عامل خطورة صحية،
وتش���مل اآلثار الصحية واإلصابات اجلنس���ية املعدية
واإلجه���اض غير اآلمن ،وس���وء اس���تخدام املخدرات
والكحول واالكتئاب والتدخني والس���لوك اجلنسي غير
اآلمن ،والقتل واالنتحار .ويلحظ إن كون املرأة ضحية
س���ابقة للعن���ف خالل الطفول���ة يجعلها أكث���ر عرض ًه
لالكتئاب ومحاوالت االنتحار واإلصابات اجلسدية.
 .2اآلثار اجلس���دية:قد يؤدي العن���ف إلى إصابات أو
إعاقات جسدية ،حيث أشارت (منظمة الصحة العاملية،
 )2002إلى أن ( )%70-40من النساء اللواتي تعرضن
للعنف اجلس���دي قد حلق بهن إصابات جس���دية (أبو
حجلة.)2004 ،
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 .3اآلثار النفس���ية :تعاني النس���اء املعنف���ات واألبناء
م���ن االكتئاب والقلق ومش���كالت متع���ددة ،أما اآلثار
املترتبة على اإلس���اءة العاطفية والنفسية فهي عديدة،
مثل صعوبات تكوين العالق���ات مع اآلخرين ،وضعف
الشخصية واالنطواء والشعور بالدونية ،والشعور بعدم
احملبة من الوالدين ،ومن آثارها أيض ًا مص األصابع،
وإظهار السلوكيات غير االجتماعية ،كالعدوان والتأثير
في مس���توى النمو العقلي والعاطفي (البطوش2007،
؛أبو حجلة.)2004 ،
 .4اآلث���ار االقتصادية :باإلضافة إل���ى الكلفة املعنوية
للعنف ضد املرأة واألبناء ،فهناك كلفة مادية تتمثل في
فقدان العمل وفي التكاليف العالجية واحملاماة.
 .5اآلثار على األطفال  :إن مش���اهدة األطفال للعنف
وتعرضه���م أحيان ًا ل���ه ،يترتب عليه آث���ار مدمرة على
حياتهم املس���تقبلية ،وعلى صحتهم النفس���ية والعقلية
ومع���دالت النم���و لديهم ف���ي كافة مظاه���ره (,WHO
 .)2002فف���ي دراس���ة ق���ام بها (البط���وش 2007،؛
دروي���ش )2001 ،أوضحت أن العنف املوجه للمرأة قد
يصيبه���ا باالضطرابات واالنفعاالت الس���لبية وضعف
الثق���ة بال���ذات ،باإلضافة إل���ى إعاقة حتقي���ق ذاتها
وجناحها ،كما يؤثر في تنش���ئتها ألطفالها وأس���لوب
تربيتهم ،وفي م���دى كفايتها بوصفها ربة منزل ،نتيجة
إحساسها الدائم بالقلق والتوتر واإلحباط ،وهذا يدفعها
إلى اس���تخدام العنف ضد أبناءها األمر الذي ينعكس
عل���ى جميع أفراد األس���رة بحيث يس���ودها الصراع
واالضطراب.

 .5المراة المعنفات
نظرة على الصفات العامة.

>>

وفي دراس���ة قام به���ا مركز التوعية واإلرش���اد
األس���ري في األردن ( )2001على( )1164أسرة في
محافظ���ة الزرقاء ،حيث بينت أن العنف األس���ري يقع
أكث���ره على الزوجات ،كما كانت األس���ر الفقيرة التي
تتعرض فيه���ا اإلناث للعنف ف���ي املجتمع األردني قد
جتاوزت ثلثي عينة الدراسة.

●  %74من اللواتي تعرضن للعنف لم يرفعن شكاوي
للسلطات.

وكش���فت دراس���ة الكركي ( )2005الت���ي هدفت إلى
دراسة مدى انتشار ظاهرة العنف األسري في األردن،
والتي أجريت على عينة مكونة من( )46أسرة ،أظهرت والعتم���اد تعريف وطني متفق علي���ه بني كافة اجلهات
نتائجه���ا إن أكثرية أفراد العينة ق���د تعرضوا للعنف الوطنية املعنية بالعنف ضد املراة مت عقد ورش���ة عمل
ً
في الصغر أو ش���اهدوه ،وأكثر أمناط العنف انتشارا وطني���ة بتاري���خ  2008/5/25لوض���ع تعريف وطني
هو العنف النفس���ي ،وإن الذكور أكث���ر عرضة للعنف للعنف ضد املراة ،وخرجت الورش���ة بالتعريفات املتفق
اجلس���دي والنفسي واجلنسي في حني أن اإلناث أكثر عليها لغايات اجرائية وليس لغايات قانونية وكانت على
عرضة للعنف العاطفي واالقتصادي.
النحو التالي:
في حني أظهرت دراسة الطراونة ( )2003التي هدفت  .1العن���ف ضد امل���رأة :أي فعل يقع على املرأة وينتج
إلى الكش���ف عن السمات الش���خصية للنساء اللواتي عنة إيذاء جس���دي أو جنسي أو نفسي أو أي شكل من
تعرضن للعنف اجلس���دي والنفس���ي ف���ي األردن ،أن أش���كال املعاناة مثل التهديد به���ذه األفعال أو االكراة
ش���خصية النس���اء املعنفات اتس���مت باإليجابية على أو اإلجبار أو احلرمان من كافة احلقوق س���واء وقعت
خمس سمات فقط ،وهي سمات القيم األخالقية ،احلالة ضمن إطار العالقات األسرية أو العالقات االجتماعية
النفسية ،الرومانسية ،الواقعية ،الطاقة احليوية في حني أو العالقات املهنية .يتضمن هذا التعريف في طياته :
اتس���مت شخصية النس���اء املعنفات بالسلبية في باقي ● العن���ف املوجة للمرأة والفتاة ضمن إطار العائلة أو
سمات الشخصية وبدرجات متفاوتة .كما أشارت نتائج خارجة.
الدراس���ة إلى ع���دم وجود ف���روق ذات داللة إحصائية ● ال يقتصر العنف على العنف اجلس���دي والنفس���ي
على س���بع سمات ش���خصية لدى النس���اء املعنفات ،واجلنس���ي وإمنا يش���مل أش���كال أخرى مثل العنف
وهي س���مات االجتماعية ،العقلية ،االجت���اه القيادي ،الجتماعي ،العنف االقتصادي ،العنف السياسي.
اجل���رأة ،الواقعي���ة ،احلالة النفس���ية ،الطاقة احليوية،
في حني أش���ارت النتائج إلى وجود ف���روق ذات داللة  .2العنف اجلس���دي :هو استخدام القوة اجلسدية من
ً
إحصائية بني النس���اء املعنفات تبع���ا ملتغير العمر في قبل أي شخص من شانه أن يترك آثار ًا واضحة ويتسبب
س���متني ،وهما(السمة الفكرية) ولصالح النساء من فئة في اضرار جس���دية .ويعتبر العنف اجلسدي من أكثر
العمر()39-30سنة ،ثم سمة(االس���تقاللية) ،ولصالح أش���كال العنف وضوح ًا وش���يوع ًا مثل الضرب والشد
النس���اء من فئة العمر( 29س���نة فما دون) .وكش���فت والعض والرفس وإحداث الكسور واحلرق وغيرها من
الدراسة أن:
االفعال .ويقع ضمن هذا النوع من العنف احلرمان من
●  %70من النس���اء املس���تجوبات اللواتي تعرضن احلاجات األساس���ية مثل الطعام واملاء والنوم واملأوى
للعنف تراوحت أعمارهن بني  20-39سنة.
والذي من شانه أن يحدث أذى جسدي.
●  %75من اللواتي تعرضن للعنف كان مس���تواهم
 .3العنف اجلنسي :هو اإلرغام على االتصال اجلنسي
التعليمي ابتدائي دون املتوسط.
أو التش���جيع أو اإلجبار على البغ���اء أو اإلرغام على
●  %37م���ن اللوات���ي تعرضن للعن���ف كن مطلقات مشاهدة اجلنس .ويشمل االغتصاب والتحرش اجلنسي
وأرامل.
وأية تعليقات جنس���ية مرفوضة واس���تخدام أس���اليب
●  %52م���ن اللواتي تعرضن للعن���ف هن من ربات جنس���ية تخالف قواع���د الدين واخللق ف���ي االتصال
بيوت.
اجلنسي واستخدام القوة والسلطة في ذلك.
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الفصل الرابع
وجت���در اإلش���ارة إلى أن هن���اك صعوب���ة في فصل
القضايا في الدراس���ات والقضايا والتداخالت املتعلقة
بالعن���ف ضد املرأة عنة في العنف ضد األس���رة أثناء
جتمي���ع وحتليل املعلومات .ويع���ود الدمج في القضايا
بني العنف ضد املرأة والعنف األس���ري إلى ان غالبية
التقارير والدراس���ات أن أكثر األش���خاص املعرضني
للعنف ضمن إطار األسرة هن النساء (دراسة املجلس
الوطني لشؤون األسرة.)2005 ،

 .4العنف النفس���ي/العاطفي :ارتكاب او االمتناع عن
القيام باي سلوك يؤدي إلى حدوث أذى مباشر او غير
مباشر يهدد شعور وإحس���اس املرأة بقيمتها الذاتية
وقدرتها على السيطرة على حياته .مثل التهديد واالهانة
والتحقير والشتم واحلرمان واللوم والتهديد والتشكيك
ف���ي قدراتها والذي من ش���أنه أن يؤدي إلى الش���عور
بالدونية واليأس واالكتئاب بدرجاتها املختلفة.
 .5العن���ف االقتصادي :حرمان امل���رأة من التصرف
باملوارد االقتصادية أو املس���اهمة في اتخاذ القرارات هذا وسيتم عرض نتائج حتليل وضع العنف ضد املرأة
املالي���ة التي تهمها وتؤثر في مس���تقبلها والتي جتعلها في األردن تبعا ألهداف الدراس���ة التحليلية واملنهجية
معتمدة كليا على غيرها .وتشمل احلرمان من التصرف املستخدمة ،حيث سيتم عرض:
مبمتلكاته���ا أو اإلنف���اق على حاجاتها األساس���ية أو  .1حجم مشكلة العنف ضد املرأة في األردن.
حرمانه���ا من اإلرث أو التملك وتعريضها لالس���تغالل  .2العنف ضد املرأة في الدراسات والبحوث العلمية.
االقتصادي.
 .3أراء املختصون في مجال العنف .
 .6العن���ف االجتماع���ي :هو اي فعل او س���لوك يحرم  .4السياسات والتشريعات حلماية املرأة من العنف .
املرأة من حقوقها االجتماعية مثل التدخل في عالقاتها  .5البرامج األكادميية املعنية بالعنف واملرأة.
االجتماعية وعزلها عن املجتمع وقطع س���بل التواصل  .6خدمات الرعاية والوقاية من العنف ضد املرأة.
ضمن إطار العالقات االجتماعية املشروعة.

الفصل الرابع:
واقع العنف ضد المرأة في
األردن :نتائج التحليل

>>

قب���ل البدء بع���رض للوضع احلال���ي للعنف ضد
امل���رأة ف���ي األردن ،يجدر الذك���ر أن األردن وقع على
اتفاقي���ة إلغاء كافة أش���كال التمييز ض���د املرأة في 2
كان���ون األول  1980وص���ادق عليها ف���ي  1متوز
 .1992كما قدم���ت األردن وضمن التزاماته وتعهداته
بتنفي���ذ االتفاقية بتقدمي تقارير دورية للجنة املعنية كان
األول والثان���ي منها في عام  1993والثالث والرابع في
ع���ام  .2005وتتضمن هذه التقارير مدى تقدم األردن
واخلطوات الت���ي مت اتخاذها لتطبيق بن���ود االتفاقية،
وس���يتم عرض أهم االجنازات واإلخفاقات في س���ياق
هذا التقرير.
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 .1حجم مشكلة العنف ضد المرأة
في األردن :أرقام وإحصائيات.

>>

نظ���را لغي���اب تعري���ف متف���ق علية ب�ي�ن جميع
املؤسس���ات احلكومية واخلاصة للعنف ضد املراة في
األردن ،فان معرفة حجم املش���كلة يصبح معقدا حيث
تتف���اوت األرق���ام والعوامل املرتبط���ة بحدوثه ،إضافة
إلى أن الدراس���ات البحثية الت���ي أجريت ملعرفة حجم
مشكلة العنف لم تس���تخدم تعريفات إجرائية متشابهة
أو قريبة من بعضها لكي تس���هل معرفة حجم املشكلة
ومدى مصداقية هذه النتائج ،هذا وس���يتم عرض حجم
املش���كلة كما تعرضه املؤسسات املعنية بقضايا العنف
( 2007األع���داد املذكورة هن���ا صحيحة لفترة جتميع
املعلومات ألغراض هذه الدراسة).
حاالت العن���ف ضد املراة ف���ي األردن كما وردت من
املؤسسات العاملة مع العنف:
● إدارة حماية األس���رة :يظهر اجل���دول ادناة عدد
احلاالت التي مت تس���جيلها في إدارة حماية األس���رة

مصنفة حسب طبيعة العنف املوجة لها ،وتعكس هذه
األرقام حجم مش���كلة العنف من جانب إدارة حماية
األس���رة التي ترص���د احلاالت التي تعت���رف بوجود
العنف وتطلب احلماية.
طبيعة العنف

* عدد الحاالت

السنة

كان من بينها  396قضية
اعتداء واقعة على اإلناث

 1423حالة وقضية

2004

من بينها  439قضية اعتداء
واقعة على اإلناث

 1796حالة وقضية

2005

من بينها  430قضية اعتداء
واقعة على اإلناث

 1764حالة وقضية

2006

* كما وردت من دائرة حماية األسرة
● وزارة التنمي���ة االجتماعية :تعامل���ت الوزارة مع
 1200حال���ة عنف ضد املراة في عام  2006ومبا أن
دار الوفاق األس���ري تعمل حتت مظلة وزارة التنمية
االجتماعية فقد قامت الدار بالتعامل مع وإيواء 290
سيدة و  54طفل بني إيواء طارئ ومؤقت منذ افتتاحها
ولغاية .2007/12/31
● وزارة التربية والتعلي���م :تفيد إحصائيات الوزارة
لعام  2006بوجود  48حالة عنف تشمل هذه األرقام
الذكور واإلناث.
● املعهد الدولي لتضامن النساء :قام املعهد بالتعامل
مع  3146امرأة بش���كل عام ونس���اء معنفات بشكل
خاص.اإلحص���اءات ادن���اة تبني ع���دد احلاالت التي
راجعت املعهد منذ العام 2006
● وزارة الصح���ة :ال يت���م تس���جيل احل���االت التي
تصل إلى أقس���ام الطوارئ وأماكن الرعاية الصحية
واملش���تبه بأنها تتعرض للعنف في بند خاص بالعنف
وإمنا تندرج حتت باقي حاالت الكس���ور واحلوادث،
ويتم حتويل احلاالت التي تعترف بالعنف مباشرة إلى

إدارة حماية األسرة أو إلى مركز الطب الشرعي.
● املركز الوطني للطب الش���رعي :يتعامل املركز مع
ما معدلة  700حالة اعتداء جنسي ضد املراة سنويا
 .كما بلغ عدد حاالت القتل ضد املراة  120حالة في
عام  2006منها  18حالة مصنفة ضمن ما يس���مى
بجرائم الشرف ومسجلة رسميا.
● مركز التوعية واإلرش���اد األسري :مت التعامل مع
 2122في العام .2007
● املركز الوطن���ي حلقوق اإلنس���ان :يتعامل مع ما
يقارب  200شكوى سنوي ًا حول العنف ضد املرأة.
● ميزان :مجموعة القانون من أجل حقوق اإلنس���ان
«ميزان» :يبني اجلدول ادن���اة احلاالت التي راجعت
املجموع���ة خالل العام 2006االرق���ام كما وردت من
ميزان.
● جمعية ضحايا العنف األسري :ال يتوفر إحصاءات
حاليا .
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الفصل الرابع
السنة

الحاالت الجديدة

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

285
154
199
331
348
309
307
225

2158

املجموع

المراجعات
هاتفيا
شخصيا
 1800تقريبا
619
 2450تقريبا
735
 2500تقريبا
720
1356
817
972
900
1177
687
1270
672
2791
492
املجموع الكلي22116 :

جدول رقم( )3المعهد الدولي لتضامن النساء.
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● احتاد املرأة األردنية :قام احت���اد املرأة األردنية
بالتعامل مع  775س���يدة مابني عام :2006-1999
حيث مت إيواءه���ن في الدار التابعة لإلحتاد مع 190
طفال مرافق لهن ،ومن خالل خدمات اخلط الس���اخن
تعامل اإلحتاد مع  14ألف سيدة خالل هذه السنوات،
ومن خالل دار ضيافة الطفل تعامل االحتاد مع 3500
أسرة.
● وزارة العدل :تقوم وزارة العدل بإعداد إحصائيات
متعلقة بقضايا العنف األسري و التي مت إنشاء قاعدة
بياناتها اس���تنادا إلى اس���تمارة صممت خصيصا
لقضاي���ا العنف األس���ري ،والت���ي مت توزيعها على
احملاكم في اململكة وتش���مل قضايا العنف األس���ري
لع���ام  2006وعام  2007وم���ن النتائج التي خرجت
بها ه���ذه اإلحصائيات لغاي���ة اآلن :إن مجموع عدد
القضايا املتعلقة بالعنف األسري بلغت ( )132قضية
وردت م���ن ( )11محكم���ة (« »2بداي���ة  »9»،محكمة
صل���ح ) ،وبلغ عدد جرائم اإليذاء و التعطيل ألقل من
عش���رة أيام حوالي ( )109قضية و بلغت نسبة هذه
القضاي���ا حوالي ( )%82،6من مجموع جرائم العنف
األسري األخرى والتي تشتمل عليها هذه االستمارة
مثل جرائم ال���ذم و القدح و التحقير وجرائم املداعبة
املنافية للحياء ،وإن عملية احلصول على االستمارات
من احملاكم ما زالت مستمرة.
اما اس���تمارة قضاي���ا األحداث فقد أظه���رت النتائج
التالية:
● عدد محاكم األحداث في اململكة ( )3محاكم وعدد
احملاك���م التي اس���تجابت حت���ى اآلن محكمتني أي
بنسبة استجابة (.)% 67
● بلغ عدد قضايا نزاع مع القانون ()1581قضية.
● من النتائج التي مت اخلروج بها فيما يتعلق بجرائم
األحداث في نزاع مع القانون مايلي:
■ مؤشر معدل فصل القضية مرتفع نسبيا ()51يوم،
مع العلم إن طبيعة قضايا األحداث مستعجلة حسب

■ نص املادة ( )5من قان���ون األحداث و هذا يؤكد
أن اغلب قضايا األحداث ف���ي نزاع مع القانون هي
قضايا إيذاء بنسبة .%41
■ تش���ير البيانات إن اغلب مرتكبي اجلرائم هم من
الفئة العمرية ( )18_15من جنس الذكر بنسبة %75
تليها فئة العمر (.)15_12
■ إن مؤشر نوع اجلناية يبني اغلبها من اجلنح بنسبة
( )%80وتشكل أكثرها محاكم وجاهية أو اعتبارية .
● أما بالنس���بة إلى اإلحصائي���ات املتعلقة بقضايا
األحداث (احملتاج للحماية والرعاية ) فيمكن إجمالها
مبايلي :
■ بل���غ ع���دد قضايا األح���داث في احملاك���م التي
استجابت ()541قضية.
■ أكث���ر األحداث تعرضا لقضايا األحداث حس���ب
اجلنس  ،الذكور ( )316بنسبة ،%58و اإلناث ()174
بنسبة .%32
■ كانت أكثر ح���االت احلماية و الرعاية املتخذة من
قبل احملكمة احلالة السادس���ة (التس���ول  ،التش���رد
 ،اخلروج م���ن املنزل )بواق���ع ()224حالة ثم احلالة
اخلامس���ة ( اإلساءة اجلسدية من األهل و األقارب )
بواقع ()93حالة.
■ كان���ت أكثر حاالت احلماي���ة والرعاية التي وردت
من احملاكم حالة التس���ول حيث بلغت  155حالة ،ثم
التعرض لإلس���اءة اجلس���دية و اإليذاء بواقع ()49
حالة.
بالنظر إلى األرقام الواردة من املؤسس���ات العاملة مع
العنف ضد املرأة ميكن استخالص ما يلي:
● ال يوجد نظام رصد وطني ميكن من خالله معرفة
حجم املشكلة ،فكل مؤسسة حتتفظ بأرقامها اخلاصة
بها.
● األرقام الواردة من بعض املؤسس���ات التي تقوم
بالتحويل بني مؤسس���اتها تظهر أنة رمبا يكون هناك
تداخل بني أرقامها.

واقع العنف ضد المرأة في األددن
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● بع���ض املؤسس���ات ال تق���وم بتوثي���ق احل���االت
الت���ي تتعام���ل معه���ا والنتيج���ة عدم وج���ود أرقام
وإحصائيات.
● ال ميكن اس���تخالص نسب أو معدالت من األرقام
ال���واردة ألغ���راض املقارنة مم���ا يجع���ل التخطيط
املستقبلي والرصد مسالة صعبة.

● حتديد مش���كلة العنف ضد امل���راة بالرجوع إلى
اإلحصائيات املتوفرة
● مناقش���ة األبعاد الثقافية واالجتماعية والقانونية
فيما يتعلق بالعنف ضد املراة في األردن.

اظهرت النتائ���ج أن مجموع قضايا القتل والش���روع
فيه  754خالل األع���وام  2003-2000منها  97ضد
املراة أي ما نس���بته  %12.9من مجموع قضايا القتل
 .2العنف ضد المرأة في الدراسات
والش���روع فيه متثل غالبيتها في ع���ام  .2001غالبية
أس���باب القتل أو الشروع بة كانت بسبب الشكوك في
والبحوث العلمية.
سلوك املرأة واملشاجرات العائلية وان األخ هو املتسبب
أوضحت عملي���ة مراجعة األدبي���ات حول العنف أو الشارع في القتل يتبعه الزوج ،كما أظهرت الدراسة
ضد املراة في األردن أن حجم مش���كلة العنف يتراوح أن النس���بة الكبرى كانت بني الفتيات/النساء بني عمر
بني  %7.7إلى ما يقارب  %78تتفاوت حس���ب أنواعه  32-18سنة.
وأشكاله ،وتفيد الدراسات أن العنف النفسي واللفظي
هو أكثر أنواع العنف انتش���ارا رغم صعوبة حتديده ،كما أجريت دراسة بدعم من)2007( ، Freedom House
فقد أظهرت دراسة كالرك  2005مع  517امرأة أردنية هدفت إلى استكشاف الديناميكية االجتماعية – الثقافية
أن  %78.7يعانني من حتكم الزوج وعدم السماح لهن املرتبطة بظاهرة العنف ضد املرأة في األردن من حيث
بالتعبير عن ال���رأي وان الزوج يش���عر بالغيرة ويلجا املعرفة واالجتاهات والواقع من خالل معرفة مدى توفر
لتحدي���د حركتها بنس���بة  %54ومينع الزوج زوجته من اخلدمات القانونية واالجتماعي���ة املتاحة للمعنفات من
قبل املؤسس���ات املعنية واستكش���اف مدى االستعداد
زيارة الطبيب .%50
للتدخل ف���ي حالة حدوث العنف ضد املرأة ،وش���ملت
تعتبر املعتقدات والثقافة الس���ائدة حول العنف أسبابا الدراسة  1500من النس���اء األردنيات ممن أعمارهن
رئيس���ية لهذه النس���ب ،فقد اظهر تقرير أوضاع املرأة  15س���نة فما فوق ،وأظهرت النتائج أن نحو  %61من
األردني���ة 2004 ،إن نس���ب عالية من أف���راد املجتمع املبحوثات تعرضن بشكل شخصي لواحد من سلوكيات
األردني ال زال���وا يعتقدوا بان امل���راة أدنى مكانة من العنف ،حيث جاء الصراخ والشتم والتحقير في املرتبة
الرج���ل ( %49.3من اآلب���اء %46.9 ،من الذكور بني األول���ى  ،ثم الدفع أو الدفش والض���رب باليد والرجل
 %41.2 ، 24-10م���ن األمهات و  %26.3من اإلناث والعصا باملرتبة الثانية ،مع وجود حاالت بس���يطة من
بني عمر  .24-10وتعتقد  %50من النس���اء أن للرجل العنف اجلنسي كالتحرش اجلنسي وإقامة عالقة جنسية
احلق في تأديب املرأة أذا أخفقت في القيام مبسؤولياتها باإلكراه ،وأن %42.2من املبحوثات شاهدن أو سمعن
جتاه زوجها وأطفالها (غرايبة ومعايطة.)2003 ،
عن حاالت عنف ضد املرأة ،حيث تركز حدوث أغلبها في
أما دراسة اليونيفيم التي صدرت عام  2007فقد أخذت بيئة أس���رية مباشرة أو غير مباشرة ،وبينت املبحوثات
منحى أخر متثل في املنحى القضائي وتناولت منهجية أن األسباب الرئيسية إلخفاء العنف داخل األسرة عن
اآلخرين يعود بشكل أساسي إلى ثالثة عوامل رئيسية،
البحث الكمي والكيفي ضمن احملاور التالية:
● اجلرائم املرتكبة ضد املراة في األردن في األعوام تش���مل اخلوف من تفكك األسرة ،وصعوبة التخلي عن
األطفال في حالة الطالق ،واخلوف على س���معة األسرة
2003-2000
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والتي تش���ير إلى األولوية التي حتظى بها األسرة في
املجتمع األردني.
ومبا أن حتليل الدراس���ات في مج���ال العنف ليس من
أهداف هذا الع���رض إال أنة ميكن تلخيص خصائص
الدراسات والبحوث مبا يلي:
● غالبية دراسات العنف في األردن حديثة وتنحصر
بالفترة الزمنية بني عام  1998و2007
● تركز اغلب الدراس���ات على العنف األسري وليس
العن���ف ضد املرأة ،والتي أظه���رت أن العنف ضمن
األسرة يقع على املرأة والفتاة إغلب االحيان.
● غالبية الدراسات هي مسحية ملعرفة حجم املشكلة
وأنواع العنف.
● هناك خلط بني أنواع العنف وأش���كاله وأس���بابه
(كاخللط بني ما يعتبر مش���اكل وممارسات اجتماعية
والعنف االجتماعي) مما يجعل معرفة نس���ب حدوث
العنف صعبا على جميع من يخطط ويرسم السياسات
وينفذ البرامج.
● جزء من الدراس���ات يبحث في أس���باب العنف أو
عوامل اخلطورة.
● نس���بة من هذه الدراسات يس���تطلع الرأي العام
للمش���اركني في هذه الدراس���ات والتي تعكس أراء
ومعتق���دات األردنيني حول العنف ض���د املراة (كما
في دراس���ة مجلس الوطني لش���ؤون األسرة ومعهد
زي���ن الش���رف) وقليل منها يصف جترب���ة املراة مع
العنف من منهجية الدراس���ات النوعية Qualitative
 approachكما في دراسة عويس وغرايبة.2007،

 .3أراء المختصون في مجال العنف

>>

مت إعداد استمارة شبة محددة ملعرفة أراء خمسة
م���ن املختصني الذي���ن لعملهم صل���ة بالعنف :مختص
أكادميي/باح���ث ،ومختص قانون���ي ،ومختص رعاية
صحية ،ومختص في الطب الش���رعي ،ومختص رعاية
اجتماعية ونفس���ية ملعرفة آراءهم في واقع العنف ضد

املراة واملمارسات املتبعة حاليا في مجال تخصصاتهم
والبروتوكوالت والسياس���ات املوجودة لتسهيل عملهم
وعقبات التطوير واحلماية .بينت آراءهم ما يلي؛
■ أن العنف مش���كلة موجودة ف���ي األردن وحجمها
غير معروف بسب عدم التوثيق.
■ اعتب���ر املختصون أن العنف ضد املرأة هو قضية
جوهري���ة البد من وجود حلول له���ا تتمثل في تكثيف
اجلهود والتعاون بني جميع القطاعات احلكومية وغير
احلكومية .
■ اجم���ع املختص���ون على أن���ة ال يتم اس���تخدام
بروتوك���والت وإج���راءات موح���دة واضح���ة ضمن
مؤسساتهم للتعامل مع حاالت العنف (رغم علم البعض
بانة مت تطوير بروتوكوالت وإجراءات خاصة للتعامل
مع حاالت العنف االسري ولكنها لم تصلهم).
■ ال يوج���د نظام واض���ح لكيفية التبلي���غ والتحويل
والتعام���ل مع احل���االت التي بحاجة إل���ى رعاية في
مؤسسات أخرى.
■ ض���رورة تكثيف اجله���ود الوطني���ة للتعامل وحل
املش���كلة مثل تغيير الثقافة املجتمعي���ة حول مفاهيم
احلقوق وتدعيم املرأة اقتصاديا .
■ تدعيم إجراءات الكشف املبكر عن عوامل اخلطورة
■ ضرورة تضمني مفاهيم احلماية من العنف وتدريب
طلبة الطب والتمريض على الكفاءات الالزمة لذلك.
■ التدريب والتأهيل املستمر ملقدمي الرعاية في كافة
التخصصات املعنية بالعنف .
■ إيجاد تش���ريع حلماية العاملني واملبلغني في كافة
القطاعات خاصة في القطاع الصحي.
■ ض���رورة إيج���اد مراكز متيي���ز لبح���وث العنف
لالس���تفادة من نتائجها إلحداث تغيي���ر ايجابي في
حياة الناس تكون ضمن املؤسسات األكادميية.
■ اس���تحداث تخصص���ات تعنى برعاي���ة املعنفني
وضحايا العنف وأسرهم.

واقع العنف ضد المرأة في األددن
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 .4السياسات والتشريعات لحماية
المرأة من العنف

>>

إن مراجع���ة الوثائق الرس���مية لقضايا احلماية
والوقاية من العنف األسري والعنف ضد املرأة اظهر أن
األردن شهد ويشهد جهود مستمرة من قبل املؤسسات
احلكومية وش���بة احلكومية واخلاصة ممثلة في اللجنة
الوطنية األردنية لشؤون املرأة واملجلس الوطني لشؤون
األسرة بهدف تعديل القوانني واألنظمة وإلغاء املمارسات
التي تش���كل متييزا ضد املرأة ،فقد مت مراجعة وتعديل
قانون األحوال املدنية ليسمح للمرأة مبمارسة حقوقها
وإلغاء أحكام قوانني العقوبات التي تشكل متييزا ضد
املرأة ،وفي س���بيل حتقيق هدف العدالة بني اجلنس�ي�ن
فقد مت نشر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز
ضد املرأة في اجلريدة الرس���مية بتاريخ 2007/8/1
وهذا يعتبر إق���رار من الدولة األردنية بان هذه الوثيقة
هي مرجعية للتش���ريع األردني ،أما في مجال إحداث
أنظم���ة جديدة فقد حقق األردن اجن���ازات فيما يتعلق
بالتشريعات والقوانني الوطنية كان أبرزها ما يلي:
 )1مس���ودة نظ���ام املكاتب األس���رية ف���ي احملاكم
الش���رعية  :2005مت صياغة مس���ودة نظام املكاتب
األس���رية بالتعاون مع دائرة قاضي القضاة ووزارة
العدل واملجلس القضائ���ي ،حيث حتمل هذه املكاتب
الصفة الرسمية حلل النزاع واحلد من قضايا الطالق
ومحاولة رأب الصدع بني األزواج قبل وصول قضاياهم
وخالفاتهم إلى احملاكم ،وتخفيف معاناة املرأة بشكل
خاص ،وجتنيب األطفال الدخول إلى أروقة احملاكم.
وال يزال مش���روع نظام املكاتب األسرية في احملاكم
الشرعية ينتظر إقراره من مجلس الوزراء مع مراعاة
إقرار مجلس النواب للتعديل املقترح على املادة  11من
قانون أصول احملاكمات الشرعية وتعديالته  31لسنة
 ،1959والتي صدر مبوجبها نظام املكاتب األسرية،
حيث قام املجلس الوطني لش���ؤون األسرة مبخاطبة
دائرة قاضي القضاة باعتبارها اجلهة املعنية بالتنفيذ
لرفع مسودة النظام إلى مجلس الوزراء.
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 )2الدليل القانوني للزواج :2006بهدف احملافظة على
كيان األسرة واستقرارها واملساهمة في خفض نسب
الطالق الناجتة عن ع���دم الوعي باحلقوق والواجبات
الزوجية الواردة ف���ي القانون ،عكف املجلس الوطني
لشؤون األسرة – بالتعاون مع دائرة قاضي القضاة
وجلنة استش���ارية تض���م مؤسس���ات حكومية وغير
حكومية عاملة في مجال األسرة – على إعداد الدليل
القانون���ي للزواج الذي يتكون من بنود مت تقس���يمها
وفق��� ًا للحق���وق الزوجية الواردة ف���ي قانون األحوال
الشخصية رقم  61لسنة  1976وتعديالته ،وجتميعها
ضمن املوضوعات الشرعية املندرجة حتتها وتتضمن
حقوق��� ًا مرتبطة بعقد الزواج وامله���ر والنفقة وحقوق ًا
والع��� ّدة ،باإلضافة إلى
مرتبط���ة بالط�ل�اق والتفريق ِ
األمور الواجب مراعاتها قبل إجراء عقد الزواج.
)3الورق���ة املرجعي���ة لوض���ع نظ���ام قانوني/تعديل
التش���ريعات ذات العالقة بالصحة اإلجنابية :2006
حتت مظلة املجلس الوطني لش���ؤون األس���رة ،حيث
مت إع���داد الورق���ة املرجعية لوضع نظ���ام قانوني أو
تعديل التش���ريعات ذات العالق���ة بالصحة اإلجنابية،
ومن األس���باب املوجبة لوضع نظام قانوني أو تعديل
التش���ريعات ذات العالقة بالصحة اإلجنابية مساندة
اجلهود الرامية إلى خفض نس���ب وفي���ات ومراضة
األمه���ات وحديثي ال���والدة والرض���ع ،وإيجاد فهم
مشترك وتعاون أوسع بني مؤسسات القطاعني العام
واخل���اص فيما يتعلق باأله���داف والتطلعات الوطنية
في مجال الصحة اإلجنابية ،وخاصة تنظيم األسرة،
وتعتب���ر هذه الورق���ة جزءا من خط���ة العمل الوطنية
للصحة اإلجنابية املنبثقة عن اإلس���تراتيجية الوطنية
للسكان.
أما فيما يتعلق بتطبيق التشريعات املستحدثة واملعدلة
على ارض الواقع فان الدراس���ات املتوفرة تش���ير إلى
أن���ة رغم التعديالت فأنة ال زال فجوة بني التش���ريعات
والتطبي���ق تعود إلى املعيق���ات االجتماعية فقد أظهرت
دراسة الشباب األردني أن ثلث شباب األردن يعتقدون
أنة في حال وجود تعارض بني التشريع والتقاليد يجب

إتباع التقاليد بدال م���ن القانون (منظمة األمم املتحدة
للطفول���ة )2003،وهذا يعكس أهمي���ة تعديل املفاهيم
االجتماعية بش���كل يتناسب مع تطوير التشريعات الن
تعديل املفاهيم حتتاج إلى وقت طويل.
 )4قانون احلماية من العنف األس���ري :يعتبر قانون
احلماية م���ن العنف األس���ري من أه���م االجنازات
االردني���ة في مجال التش���ريعات ،حي���ث افرد قانون
احلماية من العنف األس���ري مجموعة من النصوص
القانونية املتعلقة بالتبليغ عن قضايا العنف األس���ري
و التحوي���ل إلى جل���ان الوفاق األس���ري و من هذه
النصوص ما ورد في املواد (  ) 10 ،9 ،8 ،7، 6منه
و التي جاءت وفق التفصيل التالي :
املادة ( )6من هذا القانون نصت على:
أ . )1( .تؤلف بقرار من الوزير  ،بالتنس���يق مع ادراة
حماية األس���رة جلان تس���مى جلان الوفاق األسري و
يحدد ه���ذا القرار أعضاء كل جلنة و يس���مى احدهم
رئيسا لها.
 .)2تتولى جلان الوفاق األسري بذل مساعي اإلصالح
و التوفيق بني أفراد األس���رة ،و لها االس���تعانة بذوي
اخلب���رة و االختصاص من أي جه���ة ذات عالقة و من
املجتمع احمللي لتحقيق هذه الغاية.
ب .للوزير تفويض الصالحية املنصوص عليها في البند
( )1م���ن الفقرة (أ) من هذه امل���ادة المني عام الوزارة
أو إل���ى أي م���ن مديري املديريات في ال���وزارة أو في
مراكز احملافظات واأللوية ويش���ترط في هذا التفويض
أن يكون خطيا و محددا «.
املادة ( )7من هذا القانون نصت على  »:تعطى أفضيلة
التحويل إلى جلان الوفاق األسري وذلك قبل اتخاذ أي
م���ن تدابير احلماية املنص���وص عليها في هذا القانون
على أن تراعى في ذلك مصلحة األسرة».
املادة ( )8نصت على:
● على مقدمي اخلدم���ات الطبية أو االجتماعية
أو التعليمي���ة من القطاعني الع���ام أو اخلاص إبالغ
اجلهات املختصة حال علمه أو مشاهدته أثار عنف و
إشعاره أنها ناجمة عن عنف اسري.

● على املوظفني املكلفني اتخ���اذ اإلجراءات الالزمة
لضمان سالمة املتضرر من أفراد األسرة حال علمهم
بأي من قضايا العنف األسري «.
املادة ( )9نصت على « على الضابطة العدلية من أفراد
و ضباط األمن الع���ام االنتقال إلى مكان وقوع العنف
األسري املدعى به في أي من احلاالت التالية :
● عند ورود بالغ يتضمن إن هناك حالة عنف اسري
قائمة أو أنها على وشك الوقوع.
عند ورود بالغ يتضمن خرقا ألمر حماية نافذ صدر
وفقا ألحكام هذا القانون».
امل���ادة ( )10نص���ت على  »:يلت���زم املوظفون املكلفون
بضمان حماية املبلغ بعدم اإلفصاح عن اس���مه وهويته
إال إذا تطلبت اإلجراءات القضائية غير ذلك و ذلك حتت
طائلة املسؤولية القانونية «.
 )5مش���روع مكات���ب التوجيه واإلص�ل�اح والتوفيق
األسري :هناك مشروع نظام لتشكيل مكاتب التوجيه
اإلصالح والتوفيق األس���ري مبوجب املادة ( )11من
قان���ون أصول احملاكمات الش���رعية رقم  31لس���نة
 1959املعدل مبوجب القانون رقم  50لس���نة 2007
عدل���ت نص املادة  11على ( :تقدم الئحة الدعوى إلى
القاض���ي الذي يحولها الى قلم احملكمة لتس���جيلها،
وعلى القاضي حتويل الدعاوي التي يرى إمكانية حل
النزاع األس���ري بواسطة مكاتب اإلصالح و التوفيق
األسري ،وطلبات تس���جيل الطالق إلى املكاتب التي
تنش���أ في احملاكم الش���رعية وحتدد جمي���ع األمور
التفصيلي���ة املتعلق���ة بها مبوجب نظ���ام يصدر لهذه
الغاية ) .وقد أفردت املادة األولى من مشروع النظام
ما يلي « :يس���مى هذا النظام نظام تش���كيل مكاتب
اإلصالح والتوفيق األسري ويعمل به بعد ستني يوما
من تاريخ نش���ره في اجلريدة الرس���مية» ،كما نصت
املادة ( )3من هذا النظام على مايلي »:تنش���أ مديرية
في دائ���رة قاضي القضاة تس���مى مديرية اإلصالح
والتوفيق األس���ري يناط بها اإلش���راف على مكاتب
اإلصالح و التوفيق األس���ري و التنس���يق بينها على
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الفصل الرابع
مستوى الدائرة و احملاكم الشرعية مع حتديد مهامها
و بيان الوصف الوظيفي لها «.

 .5البرامج األكاديمية المعنية بالعنف
والمرأة

>>

تطرح اجلامع���ات األردنية برام���ج وتخصصات
متع���ددة ال تتعلق بالعنف ضد املرأة مباش���رة ولكنها
تطرح مثل ه���ذه القضايا ضمن مس���اقاتها املختلفة،
وتترك���ز غالبية البرام���ج املطروحة في كلي���ات العلوم
االجتماعي���ة وكلي���ات اآلداب وف���ي مراكز متخصصة
في البع���ض منها مثل تخصص دراس���ات املرأة في
اجلامعة األردنية ،وبالنظ���ر إلى البرامج املطروحة في
هذه اجلامعات ميكن تلخيص املعلومات كما يلي:
● متن���ح اجلامع���ة األردني���ة درج���ة البكالوريوس
واملاجس���تير في عل���م االجتماع ضم���ن كلية العلوم
اإلنسانية واالجتماعية كما متنح درجة املاجستير في
تخصص دراسات املرأة الذي يعتمد منهجية التعليم
متع���دد التخصص���ات Multidisciplinaryحيث
يلتحق بهذا البرنامج طلبة من حملة البكالوريوس في
تخصصات الصحة والعلوم السياس���ية واالجتماعية
والقانون واالجتماع ،ويشتمل البرنامج على مساقات
تعن���ى باجلندر ،والنظريات النس���وية ،وصحة املرأة،
واملشاركة السياسية للمراة ،واملرأة والتنمية وحقوق
اإلنسان ،املرأة واإلعالم ،املرأة في األدب والنظريات
االجتماعية.
● تط���رح جامع���ة اليرم���وك درج���ة البكالوريوس
واملاجستير في علم االجتماع يهدف إلى إعداد الباحثني
االجتماعيني واملرش���دين واألخصائيني االجتماعيني
من خالل تزوي���د الطلبة باملعرفة النظري���ة والعملية،
وهو م���ا حتتاجه مختل���ف املؤسس���ات االجتماعية،
حيث مت تعديل االسم ليصبح علم االجتماع واخلدمة
االجتماعية في العام اجلامعي  007/2006استجابة
الحتياجات املجتمع من خريجني قادرين على التعامل
مع قضايا ومشكالت تهم املجتمع.
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● تركز اجلامعة الهاش���مية على البرامج التي تهيئ
اخلريج�ي�ن للتعامل م���ع قضايا املرأة مث���ل برنامج
املاجستير في اإلرشاد األسري Family Counseling
وبكالوريوس .Childhood Education
● متنح جامعة مؤتة درجة البكالوريوس واملاجستير
في علم االجتماع ودرجة املاجستير في علم اجلرمية
ول���م يتم البدء بتخصص دراس���ات املرأة بعد لنقص
كوادر التدريس.
● تعتب���ر جامعة البلقاء التطبيقي���ة الوحيدة املنفردة
بط���رح تخص���ص اخلدمة االجتماعية على مس���توى
الدبلوم املهني ودرجة والبكالوريوس.
أما باقي اجلامعات فتط���رح برامج أخرى لها عالقة
بامل���رأة ولكنها تعنى بقضايا امل���رأة صحيا كما في
جامعة العل���وم والتكنولوجيا فضمن خططها تضمن
مواضي���ع احلماية والوقاية م���ن العنف في برامجها
ولكن بنسب ضئيلة.
هناك نش���اط واضح لبح���وث العنف ض���د املرأة في
تلك البرامج سواء على مس���توى بحوث أعضاء الهيئة
التدريس���ية املتخصصني في هذا املجال أو على شكل
رس���ائل ماجس���تير قام بها طلبة تل���ك التخصصات،
ونش���أت في عام  2004فكرة إلنشاء مركز متخصص
يهدف إلى إجراء أبحاث ودراس���ات حول العنف ضد
املرأة في األردن ،إضافة إلى تقدمي اخلدمات للنس���اء
املعنفات و برامج تدريبية للك���وادر املتعاملة مع هؤالء
النس���اء ،ولك���ن املركز لم يتم تأسيس���ه عل���ى الواقع
ألسباب مادية.
وباالطالع على طبيع���ة البرامج وخصائص اخلريجني
في هذه البرامج ميكن استنتاج أنة:
■ ال يوج���د تخصص���ات تق���وم بإع���داد وتأهي���ل
متخصص�ي�ن للتعامل مع العنف مبفاهيمه املختلفة أو
العنف املوجة للمرأة س���واء على درجة الدبلوم العالي
أو البكالوريوس أو درجة املاجستير.
■ على الرغم من العالق���ة الوثيقة بني التخصصات
املطروح���ة وأهميتها للحماي���ة والوقاية من العنف إال

أنها ترتكز على العل���وم النظرية في غالبها وال تتخذ
منحى متخصص للتطبيق العملي.
■ يتمث���ل دور اجلامعات في مجال العنف ضد املرأة
في إجراء البحوث على مس���توى رس���ائل املاجستير
وبح���وث الهيئ���ة التدريس���ية وال يركز عل���ى تخريج
الك���وادر املتخصصة للتعامل م���ع العنف للعمل في
املؤسسات احلكومية واخلاصة والتي تفتقر إلى وجود
املتخصصني سواء على مستوى الدرجات العلمية أو
التدريب املهني.

 .6خدمات الرعاية والوقاية من العنف
ضد المرأة.

>>

عل���ى الرغم من أن تقييم اخلدمات واملؤسس���ات
العامل���ة م���ع العنف لي���س من أهداف هذه الدراس���ة
املس���حية إال أنة مت تطوير اس���تمارة بغ���رض معرفة
اخلدمات الت���ي تقدمها هذه املؤسس���ات وآلية عملها،
فقد مت مسح  19مؤسسة مرتبط عملها بحماية ورعاية
المؤسسة
املجلس الوطني
لشؤون األسرة

التخطيط
ورسم
السياسات

تعديل
وإصدار
التشريعات

X

X

حماية األسرة
األمن العام
وزارة التنمية
االجتماعية
وزارة الصحة

X

وزارة التربية
والتعليم

X

وزارة األوقاف

خدمات
رعاية
مباشرة

بحوث
ودراسات

متابعة
وتقييم

X

X

X

X
X

وزارة العدل

الوقاية
(التوعية
والتدريب)

X

وزارة العدل

وزارة التخطيط
والتعاون الدولي

املرأة من العنف واالس���تغالل حكومية وش���بة حكومية
وخاص���ة وتبني أن  )9( % 47.4من املؤسس���ات التي
خضعت للمس���ح هي حكومي���ة متمثلة ف���ي الوزارات
منها(وزارة التنمية االجتماعية ،الصحة ،العدل ،التربية
والتعليم) و  )4( %21.1مؤسس���ات ش���بة حكومية و
 )4( %31.5مؤسس���ات قطاع خ���اص تعمل جميعها
ف���ي مجال العنف إلى جان���ب مهامها األصلية كما في
املؤسسات احلكومية وشبة احلكومية.
وعل���ى الرغم م���ن أن تقييم هذه املؤسس���ات ليس من
أهداف هذه الوثيقة إال أن إطار عمل هذه املؤسس���ات
يتلخص في:
 .1التخطيط ورسم السياسات.
 .2إصدار وتعديل التشريعات.
 .3الوقاية :مبا فيها التوعية والتدريب.
 .4حتويل ورعاية وحماية من العنف.
 .5الدراسات والبحوث العلمية.
 .6املتابعة والتقييم .

X
X
X

X
X

X1.X2.X3.X6

X

X

X1.X3

X

X

X

X

X

X

X
 Xتوعية دينية
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الفصل الخامس
اللجنة الوطنية
لشؤون املرأة

X

املركز الوطني
حلقوق اإلنسان

مركز التوعية
واإلرشاد األسري
اجلامعات(األردنية
اليرموك ،مؤتة)
املعهد الدولي
لتضامن النساء
احتاد املرأة
األردنية

X

X
X5

 Xتوعيةقانونية

X

X

X

X1 X2
X3 X4
X1X2 X3
X4 X5X6

X

ميزان
جمعية ضحايا
العنف األسري
املجلس القضائي

X

الفصل الخامس

X5 X3

X
X

X

 Xتدريب وتوعية

X2 X3

X

مؤسسة نهر
األردن

X

 Xتدريب وتوعية

الداخل بينها

*خدمات الرعاية املباشرة تشمل خدمات صحية 1X
اجتماعية  X2ونفسية  X3واقتصادية  X4وقانونية
 X5وإيواء .X6
ملخص :خصائص املؤسس���ات والفجوات والتحديات
التي تواجه خدمات العنف ضد املرأة في األردن:
● ان النس���بة الكبرى من املؤسس���ات هي حكومية
وشبة احلكومية خالفا لتجارب الدول األخرى (تعرض
الحق���ا في هذا التقرير) الت���ي يتمتع القطاع االهلي
واخلاص بنسبة كبرى من هذه املؤسسات.
● غالبية املؤسس���ات العاملة م���ع العنف ضد املرأة
تعمل ضمن فلس���فة واضحة وبعضها تعمل عشوائيا
ودون فسلفه وسياسة واضحة.
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X1X2 X3X5

تأتي خدمات املرأة كجزء من رعاية الطفل وأسرته

جدول رقم (  : )5مجاالت عمل المؤسس���ات ومجاالت

المؤسسات العاملة مع العنف:
خصائصها ،أهدافها والخدمات
والبرامج التي تقدمها

>>

معهد امللكة زين
الشرف التنموي
مؤسسة نور
احلسني

● عدد املؤسس���ات املتخصصة ف���ي رعاية وحماية
السيدات املعنفات محدودة جدا .
● على الرغم من تطوير استراتيجيات وطنية للحماية
م���ن العنف وبروتوكوالت للتعام���ل مع حاالت العنف
لكافة العاملني في املؤسسات ،إال أنها ال تستخدم في
تلك املؤسسات.

● نسبة كبيرة من هذه املؤسسات تقدم طيف واسع
من خدمات الرعاية واحلماية مباش���رة مثل اخلدمات
الصحية والنفسية والقانونية واالجتماعية دون وجود
البني���ة التحتية الالزم���ة إضافة لعدم وج���ود كوادر
متخصصة.
● حتتفظ غالبية املؤسسات بسجالت حلاالت النساء
اللواتي مت التعامل معهن س���واء على مستوى التوعية
أو الرعاية املباشرة للنساء املعنفات والبعض األخر ال
يحتفظ بسجالت أو أرقام مما يؤثر على معرفة حجم
املشكلة الفعلية ،وعملية املتابعة لتلك احلاالت.
● هناك تشابك وتشابه في اخلدمات املقدمة من قبل
املؤسسات ودون تعاون وتنسيق.
● غالبية املؤسس���ات ترتبط نش���اطاتها وخدماتها
بتوفر التمويل مما يثير قضية دميومة اخلدمات .

يعرض ه���ذا الفصل أهم املؤسس���ات احلكومية
وش���بة حكومية واخلاص���ة التي تعمل م���ع العنف مع
التركيز على طبيعتها وخصائص برامجها ومبادراتها
لرعاية وحماية املرأة من العنف ،حيث مت احلصول على
هذه املعلومات من خالل املقابالت الش���خصية للقائمني
على هذه املؤسسات وحتليل وثائقها.

 .1المجلس الوطني لشؤون األسرة

>>

تأس���س املجلس الوطني لشؤون األسرة مبرسوم
ملكي ف���ي ع���ام  2001برئاس���ة جاللة امللك���ة رانيا
العبداهلل املعظمة ،ويعمل املجلس كمظلة داعمة لتنسيق
وتيسير عمل الشركاء من املؤسسات الوطنية احلكومية
وغير احلكومية واملؤسس���ات الدولية والقطاع اخلاص
العاملة في مجال األس���رة للعمل معا لتحقيق مستقبل
أفضل لألسرة األردنية ،حيث يسهم املجلس في وضع
السياسات واالستراتيجيات املتعلقة باألسرة والنهوض
بها وحمايتها باإلضافة إلى تقدمي الدعم للمؤسس���ات
والهيئات العامة واخلاصة التي تعنى بقضايا األسرة،
وترتكز رسالة املجلس على تعزيز مكانة األسرة األردنية
وتعظيم دورها في املجتمع لتمكينها من املس���اهمة في
احملافظة على امل���وروث ألقيمي واحلضاري مبا يواكب
التغي���رات االجتماعي���ة والثقافية ف���ي اململكة،وتتمثل

األدوار اإلستراتيجية في كونه :هيئة فكرية للسياسات
الوطني���ة ،هيئ���ة تنس���يق ومتابعة ،هيئة حش���د الدعم
للقضايا األسرية.
اجن���ازات املجلس في مج���ال احلماي���ة والرعاية من
العنف.
● اإلس���تراتيجية الوطنية لألس���رة األردنية :2005
مت حتدي���د ثماني���ة محاور لإلس���تراتيجية يتناول كل
منها جانب ًا من جوانب حياة األس���رة األردنية تتمثل
بتعزيز تكوين ومتاسك األسرة األردنية ،ومتكينها من
القيام بوظائفها املختلفة بفاعلية ،وتعزيز دور األسرة
الثقافي وقدرتها على نقل القيم والهوية الوطنية ،وتلبية
حق األس���رة في التعليم والعم���ل والصحة العالجية
والوقائية ،وتخفيف معاناة األسر من املخاطر البيئية
واألمراض املزمنة وآثار احلروب والكوارث التي تهدد
كيان األسرة.
ولتحقيق أهداف اإلستراتيجية الوطنية لألسرة األردنية،
مت تطوير اخلطة التنفيذية لإلستراتيجية الوطنية لألسرة
األردنية ( )2010-2006بإشراف مباشر من املجلس
الوطني لش���ؤون األس���رة وبالتعاون مع املؤسس���ات
احلكومية وغير احلكومية ذات العالقة بش���ؤون األسرة
في جميع األقاليم.
● وثيقة اإلطار الوطني حلماية األس���رة األردنية من
العنف األس���ري  :2006تعد وثيق���ة اإلطار الوطني
حلماية األس���رة من العنف وثيقة وطنية علمية وعملية
تب�ي�ن األدوار واملس���ؤوليات والصالحي���ات والعالقة
التش���اركية مت إعدادها بالتعاون مع أعضاء الفريق
الوطني حلماية األس���رة .ويه���دف اإلطار إلى إيجاد
دليل عمل مرن مي ِّكن املنظمات العاملة في مجال حماية
األسرة من العنف من االستجابة الفورية الحتياجات
الضحاي���ا ،وتطوير برامج اجتماعي���ة متنوعة لوقاية
األسرة من العنف ،ووضع أسس للتنسيق بني جميع
الشركاء لتوفير خدمات متكاملة وشاملة.
● اخلط���ة اإلس���تراتيجية الوطنية حلماية األس���رة
والوقاية من العنف األس���ري  : 2009-2005تنطلق
اخلطة اإلستراتيجية من وثيقة اإلطار الوطني حلماية

واقع العنف ضد المرأة في األددن
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األسرة ،وتس���عى إلى تعزيز الشراكة والتنسيق بني
املؤسس���ات احلكومية وغير احلكومية املعنية بشؤون
األسرة وس���د الفجوات في البرامج القائمة ،وتنتهج
نهج ًا تعددي ًا يقوم على الوقاية واحلماية ،ويس���تهدف
األفراد املعنَفني واملع ِنفني واملجتمع من خالل التوعية
والتعليم ،وتس���عى إلى التأثير عل���ى أمناط العالقات
األسرية القائمة على التسلط والعنف من خالل برامج
اإلرشاد األسري.
● مش���روع تطوير إج���راءات التعام���ل مع ضحايا
العن���ف األس���ري  :2006تنفيذ ًا ملا ج���اء في وثيقة
اإلطار الوطني حلماية األس���رة م���ن العنف واخلطة
االس���تراتيجية الوطنية للحماي���ة والوقاية من العنف
األس���ري ،وبنا ًء على املعايير العامة لرعاية ش���ؤون
األسرة التي حتدد املستوى املقبول من األداء للمهام
املناطة بكل جهة من اجلهات املعنية لش���ؤون األسرة
وضمان اجلودة في اخلدمات املقدمة حلاالت العنف،
ومتاش���ي ًا مع النهج التشاركي الذي يؤكد على أهمية
التشارك بني كافة اجلهات املعنية بحماية األسرة في
تقدمي الرعاية واخلدمة حلاالت العنف األس���ري ،قام
املجلس الوطني لش���ؤون األسرة بالعمل على مأسسة
إجراءات العمل الداخلية لكل من :املجلس القضائي،
ووزارة الع���دل ،ووزارة التنمي���ة االجتماعية ،ووزارة
الصح���ة ،ووزارة التربي���ة والتعليم ف���ي التعامل مع
حاالت العنف األس���ري ضمن إجراءات وبروتوكوالت
حتدد األدوار واملس���ؤوليات لكاف���ة العاملني املعنيني
بالتعام���ل مع ح���االت العنف وعلى كافة املس���تويات
املتعلقة بالكشف واإلبالغ وتقدمي اخلدمات مبا يضمن
تقدمي الرعاية الشاملة لضحايا العنف.
● دراس���ة العن���ف األس���ري ف���ي األردن :املعرفة
واالجتاه���ات والواقع  :2005جاءت هذه الدراس���ة
كمحاول���ة وطنية أولى للوقوف عل���ى األبعاد الثقافية
والقيمية واملمارس���ات اخلاصة بالعنف األس���ري في
املجتمع األردن���ي ،واعتمدت في منهجيتها أس���لوب
املس���ح االجتماعي وأس���لوب النقاش���ات اجلماعية
املركزة .وقد شمل املسح الوطني  1500رجل وامرأة
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موزعني مناصفة حس���ب اجلنس وأعمارهم  18سنة
فما فوق ،وهدفت الدراس���ة إلى التعرف على مفهوم
العنف األس���ري لدى أفراد املجتم���ع األردني ومدى
وعيهم به ،إضافة إلى التعرف على مس���تويات العنف
األسري بأش���كاله وأنواعه املختلفة ،وأبرز ما أوصت
به الدراس���ة القي���ام بحملة توعوية وطني���ة يتم فيها
اس���تخدام وس���ائل االتصال واإلع�ل�ام اجلماهيري
وخاص���ة التلفزي���ون بص���ورة أساس���ية باإلضافة
للصح���ف واإلنترنت والهوات���ف اخللوية – في املدى
القصير ،وتوفير املعلومات عن العنف األسري بشكل
عام مع التركيز على املفاهيم واألبعاد وأنواع العنف
األس���ري ،واألسباب التي تؤدي إلى العنف األسري،
والنتائ���ج الس���لبية الصحية والنفس���ية واالجتماعية
املترتبة على العنف األس���ري على مس���توى األسرة
واألفراد ،باإلضافة إلى توفير معلومات عن اخلدمات
وبرامج الدعم املتاحة بأنواعها املختلفة.
● تقرير الصحة والعنف في األردن  :2005يأتي هذا
التقرير عن العنف في األردن استجابة لدعوة منظمة
الصح���ة العاملية التي أطلقتها عب���ر تقريرها العاملي
ع���ن الصحة والعنف الذي أصدرت���ه في عام 2002
من أجل تقييم مش���كلة العنف على املستويات العاملية
واإلقليمية والوطنية ،وبيان وضع العنف فيها ،ووضع
االس���تراتيجيات املالئمة ملكافحة العنف والوقاية من
تأثيراته الصحية واالجتماعية ،كما يأتي هذا التقرير
كمحاولة جادة لتش���كيل مرجعية علمية إلى جانب ما
أع ّد من دراس���ات وبحوث للتعرف بش���كل أكبر على
ِ
العنف وأش���كاله وأس���بابه وآثاره ف���ي األردن .وقد
مت إعداد هذا التقري���ر بالتعاون بني املجلس الوطني
لشؤون األسرة ومكتب منظمة الصحة العاملية.
● دراس���ة األوضاع االقتصادية واالجتماعية لألسر
التي ترأسها امرأة  :2006هدفت الدراسة إلى معرفة
حجم األسر التي ترأسها امرأة في املجتمع األردني،
ومعرفة اخلصائ���ص الدميغرافية واالجتماعية (حجم
األس���رة ،احلالة الزواجية ،مكان اإلقامة ،املس���توى
التعليمي ،احملافظة ،العم���ر) ،واالقتصادية (احلالة

 .7تقدمي االستشارات وتوجيه املراجعني إلى املؤسسات
املعنية.
 .8خدم���ات التحويل للمراكز ومن ضمنها :مؤسس���ة
احلس�ي�ن االجتماعية ،مرك���ز انس بن مال���ك  ،مركز
الش���هيد وصفي (ذكور) ،دار الوف���اق  ،دار احلنان و
مركز اخلنس���اء ،احتاد املرأة (إناث) ،دار األمان وذلك
بالتنس���يق مع وزارة التنمية االجتماعية .تقوم اإلدارة
ايضا بالتحويل للخدمات الصحية والنفس���ية واجلهات
الشرطية.

العملية ،دخل األس���رة ومصادره) ،والصحية (حالة
التأم�ي�ن الصحي ،وحالة اإلعاقة ،واألمراض املزمنة)
لألس���ر التي ترأس���ها امرأة مقارنة مع األسر التي
يرأسها رجل .وكش���فت نتائج الدراسة أن  %14من
األسر املعيش���ية في األردن هي أسر ترأسها امرأة
مقابل  %86يرأسها رجل.
● االجنازات في مجال التشريعات :يندرج محتوى
التش���ريعات حتت عنوان «السياس���ات والتشريعات
حلماية املرأة من العنف» صفحة ( )29وميكن تلخيصه
بوجود مبادرات لتطوير وإعادة النظر في السياسات هذا وحتتف���ظ االدارة بجميع أن���واع امللفات اخلاصة
والقوان�ي�ن واألنظم���ة التي حت���ول دون متكني املرأة بجميع احل���االت املراجعة لإلدارة ،كم���ا تقوم االدارة
وحتفظ حقوقها مثل مس���ودة نظام املكاتب األس���رية باصدار إحصاءات ومؤش���رات دوري���ة حول احلاالت
في احملاكم الشرعية ،الدليل القانوني للزواج ،الورقة التي راجعتها.
املرجعي���ة لوضع نظام قانوني أو تعديل التش���ريعات
ذات العالقة بالصحة اإلجنابية إضافة إلى مش���روع  .3اللجنة الوطنية األردنية لشؤون
تعديل قانون االغتصاب لزيادة مدة العقوبة.
المرأة

 .2إدارة حماية األسرة /مديرية األمن
العام

>>

>>

تأسس���ت اللجنة الوطنية األردنية لش���ؤون املرأة
بق���رار من مجل���س الوزراء ع���ام  .1992فهي مبادرة
وطنية واس���عة النطاق تضم مؤسسات أردنية حكومية
وغير حكومية وخبراء وأفرادا وقد اتس���عت مسؤوليات
اللجنة عام  1996بقرار مجلس الوزراء بإعطائها مهمة
حتديد السياسات والتشريعات املتعلقة باملرأة ،وحتديد
األولوي���ات واخلطط والبرامج ف���ي القطاعني احلكومي
وغير احلكومي من أجل وضعها موضع التنفيذ الفعال.
يتبلور الهدف الرئيس���ي للجنة في حش���د كافة جهود
القطاع���ات الرس���مية واألهلية املعني���ة بقضايا املرأة
لرسم السياسات العامة اخلاصة بقضايا املرأة وتعزز
مكانتها ودورها في املجتمع.كما تهتم اللجنة في مجال
العنف ضد املرأة من خالل العمل على تخطيط وتنظيم
السياسات العامة املتعلقة بشؤون املرأة ،باإلضافة إلى
اقتراح القوانني والتشريعات اخلاصة بشؤون املرأة في
كافة املجاالت.

االختصاص العام للمؤسس���ة :تق���دمي اخلدمات
املباش���رة لضحايا العنف األس���ري من نساء وأطفال
إضافة إلى اجلناة .وته���دف اإلدارة إلى الوصول إلى
مجتم���ع آمن وخال من اجلرمية قدر املس���تطاع وذلك
م���ن خالل تقدمي اخلدمات املتنوع���ة التي تعنى بحماية
األسرة من العنف ،وتقدم اإلدارة مجموعة من اخلدمات
األساسية منها:
 .1خدمات التحقيق لكافة أنواع اإلساءة
 .2خدمات الفحص الطبي الشرعي من قبل اختصاصي
الطب الشرعي.
 .3خدم���ات املعاجل���ة واملتابع���ة النفس���ية م���ن قبل
اختصاصي الطب النفسي.
 .4خدم���ات املتابع���ة االجتماعي���ة م���ن قب���ل باحثني
اجتماعيني ومراقبي السلوك.
تكمن مهمة اللجنة الوطنية األردنية لش���ؤون املرأة في
 .5خدمات الدعم املالي.
 .6خدمات التوعية واإلرش���اد ع���ن طريق احملاضرات تعزيز منظور املساواة بني اجلنسني في جميع املجاالت
والندوات.
واقع العنف ضد المرأة في األددن
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وتضييق الفجوة بني االعتراف الرس���مي بحقوق املرأة
كما هو منصوص عليها في التش���ريعات وبني مواقف
املجتم���ع الفعلية من املرأة عن طريق :حتس�ي�ن وضع
امل���رأة وتعزي���ز دورها ف���ي التنمية؛ زيادة وتش���جيع
مش���اركة املراة في األنش���طة االقتصادية والسياسية
ومواقع اتخاذ القرار؛ تعزي���ز الوضع القانوني للمرأة
عن طريق اقتراح سياس���ات وتش���ريعات جديدة تدعم
قضية املرأة ودراس���ة السياسات والتشريعات احلالية
للتأك���د من عدم وجود متييز ضده���ا ،والتعاون الوثيق
مع املؤسسات العامة واملنظمات غير احلكومية لوضـع
استراتيجيات لتعزيز وتطوير وتقييم جناحات املرأة في
جميع املجاالت.

الشرائع السماوية والقوانني والتشريعات واستمرار
ظهور بع���ض االجتاهات االجتماعي���ة التي ترى في
العنف ضد املرأة ظاهرة مقبولة يزيد من اس���تمرار
ظاه���رة العنف وتنوع اش���كالة .وعلية ف���ان اللجنة
الوطنية األردنية لش���ؤون املرأة أطلقت اإلستراتيجية
الوطني���ة للمرأة  2010-2006والتي تتضمن محورا
حول العنف يهدف إلى:
■ احلد من ظاهرة العنف ضد املرأة.
■ تطوير نهج متخصص متعدد املؤسس���ات قائم على
حقوق اإلنسان ومتفق مع القيم العربية واإلسالمية.
■ تغيي���ر االجتاه���ات االجتماعية الت���ي تعزز ظاهرة
العنف.

متثلت أهم اجنازات اللجنة في ما مت حتقيقه في مجال
التش���ريعات من خالل اإلس���تراتيجية الوطنية للمرأة
االردنية والتي تبنتها احلكومة عام :1993
● متثيل األردن رسميا في مؤمتر املرأة العلمي الرابع
في بيجنغ ،حيث قام وفد كبير برئاس���ة سمو رئيسة
اللجنة الوطنية األردنية لش���ؤون املرأة باملشاركة في
املؤمتر الرسمي ومنتدى املنظمات غير احلكومية.
● اعتبار اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة املرجع
لدى جميع اجلهات الرس���مية فيما يتعلق باألنش���طة
النسائية وش���ؤون املرأة وعلى كافة اجلهات الرسمية
االس���تئناس برأي اللجنة الوطنية قبل اتخاذ أي قرار
أو إجراء يتعلق بذلك
● قيام اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة بالتعاون
م���ع املنظم���ات احلكومية واملنظمات غي���ر احلكومية
بوضع برنامج العمل الوطني للنهوض باملرأة األردنية
ف���ي إطار متابعة تنفيذ خطة العمل وتوصيات املؤمتر
الدولي الراب���ع للمرأة بيجنغ  .1995وتقدمي التقارير
م���ن األول إلى الرابع عن تطبيق اتفاقية القضاء على
جميع أشكال التمييز ضد املرأة إلى اللجنة املختصة
في األمم املتحدة.
● مراجع���ة واقتراح التش���ريعات الضرورية لتمكني
امل���رأة األردنية اقتصاديا واجتماعيا وسياس���يا .إن
تدن���ي معرفة املرأة األردني���ة بحقوقها التي ضمنتها

 .4وزارة التنمية االجتماعية
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>>

ترتك���ز فلس���فة وزارة التنمي���ة االجتماعية على
مفهوم التنمي���ة االجتماعية وعلى قدرة اإلنس���ان على
مواجهة الصعاب من خالل النظر إلى اإلنس���ان نظرة
إيجابية نحو عناصر القوة ،والفاعلية ،والعزة ،والكرامة
املوج���ودة لدي���ه .و يتولى قس���م احلماي���ة االجتماعية
اخلدم���ات اإليوائية املتكاملة .بحيث يش���رف القس���م
عل���ى جميع دور احلماية والرعاية احلكومية في األردن
والتي تشمل (مركز اخلنساء،دار الوفاق االسري ،دار
احلنان ،مركز الش���هيد وصفي التل ،مؤسسة احلسني
االجتماعي���ة اضافة ال���ى  25مؤسس���ة تابعة للقطاع
االهلي التطوعي.
يتضمن الهيكل التنظيمي في وزارة التنمية االجتماعية
«مديرية األس���رة واحلماية» وهي تهتم بشؤون األسرة
واملرأة والطفل من مهامها الرئيسية:
 .1املساهمة في حماية األس���رة األردنية واحملافظة
على عليها ومتكينها من القيام بوظائفها.
 .2املس���اهمة في توعي���ة وتثقيف املجتم���ع األردني
بالتحدي���ات واملخاطر التي تواجه األس���رة وأثارها
وكيفية الوقاية منها.
 .3تق���دمي كاف���ة خدم���ات الرعاية الالحق���ة ملنتفعي

مؤسس���ات احلماي���ة والرعاي���ة ودمجهم بالتنس���يق
والتعاون مع اجلهات ذات العالقة.
 .4املس���اهمة في متكني املرأة اقتصاديا واجتماعيا
ونفسيا ومساعدتها على إعادة دمجها في أسرتها.
وتضم املديرية قس���م خاص حلماية االس���رة ،وتشمل
اخلدمات املقدمة من قبل القسم ما يلي :
● االشراف على دور احلماية والرعاية ومكاتب اخلدمة
االجتماعية في ادارة حماية االسرة واقسامها.
● منح ترخيص دور احلماية والرعاية ومتابعة ادائها.
● مراقبة املراكز واإلجراءات املتبعة فيها.
● رفع كفاءة العاملني فيها من خالل الدورات التدريبية
املتخصصة.
● احلاق االطفال والنساء احملتاجني للحماية والرعاية
في هذة املؤسسات.
● امتام اجراءات تس���ليم االطفال السرهم بعد التاكد
من حتسن ضروفهم االسرية.
● توفير خدمات االيواء املتكاملة النفس���ية والصحية
والتربوية والتعليمية والترفيهية.
و للمديري���ة االس���رة واحلماية اهتم���ام ببرامج العنف
ضد املرأة ،تش���مل هذه البرامج عل���ى خدمات الوقاية
واحلماي���ة ،ومن ضمن املراكز التي تهتم بوضع برامج
احلماية والوقاية للمراة املعنفة دار الوفاق االسري التي
تأسس���ت عام  2004بناءا على النظام اخلاص بدور
حماية االس���رة رقم  48لسنة  ، 2004مبقتضى املادة
(  )4من قانون وزارة التنمي���ة االجتماعية ومت افتتاح
الدار في  ، 2007/1/4وتهدف الدار إلى:
● توفي���ر احلماية للنس���اء اللوات���ي يتعرضن ألحد
إشكال العنف األسري.
● حتقيق الوفاق األس���ري بني املرأة وأفراد أسرتها
لترسيخ التفاهم والتعايش في األسرة الواحدة للحفاظ
على متاسكها والنهوض بها.
● املس���اهمة في وضع السياسات واخلطط التنموية
ذات العالقة باألمن األسري من خالل توفير املعلومات
والبيانات الالزمة لهذه الغاية.

● دعم ومتك�ي�ن النس���اء اللواتي يتعرض���ن للعنف
األسري وإعادة دمجهن باملجتمع.
● العم���ل على تعديل املفاهيم واالجتاهات الس���لبية
املوجه���ة ضد النس���اء واألطف���ال ضحاي���ا العنف
األسري.
● التوعية املجتمعية للحد من العنف األسري بشكل
عام.
● تعزيز قيم احلوار بني أفراد األس���رة وإكس���ابهم
مهارات التعامل ضمن إطار احلياة األسرية .البرامج
واخلدم���ات التي تقدمها دار الوفاق :تقدم دار الوفاق
األس���ري مجموعة من اخلدمات والبرامج و تتمثل في
توفر الدار خدمات اإليواء للنس���اء اللواتي يتعرضن
للعنف األسري مع أطفالهن حتت سن خمس سنوات.
طفال ،وتشمل اإلقامة
وتتسع الدار لنحو  50امرأة و35
ً
في الدار :تأمني احلاجات األساسية للمرأة وأطفالها
م���ن مأكل وملبس ورعاية صحية وخدمات إرش���ادية
وتأهيلية بالتعاون والتنس���يق مع هيئات أخرى ،علما
بأن الدار ال تس���تضيف املرأة املعنفة ألكثر من ثالث
أش���هر ،حيث ال تعتبر الدار بدي ً
ال عن األسرة بل هي
مرحلة انتقالية توضع فيها املرأة لتمكينها ومساعدتها
على حل خالفاتها بأس���لوب مستند إلى النهج العلمي
والقائم على مصلحة املراة واألسرة من خالل البرامج
التالية.
■ الرعاية الصحية للمرأة املنتفعة وأطفالها املرافقني.
■ تدريب وتأهيل املعنفات.
■ خدمة اإلرش���اد النفس���ي واالجتماع���ي والقانوني
للمنتفعة وأسرتها.
■ الرعاية الالحقة للمنتفعة وأسرتها.
وتقوم الدار بتنفيذ البرامج التالية:
 .1التأهيل واإلرشاد االجتماعي والنفسي والتواصل
األسري.
 .2اإلرشاد األسري.
 .3التمكني االقتصادي للمنتفعات.
 .4املشورة واخلدمة القانونية.

واقع العنف ضد المرأة في األددن
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الفصل الخامس
 .5اإلرشاد والوعظ الديني.
 .6التوعية اإلعالمية مبخاطر العنف األسري وبدائله
في حل النزاعات األسرية.
 .7البحث العلمي.
اس���تقبلت الدار_ ومنذ افتتاحها_  290حالة و 54
طف���ل لغاية  2007/12/31حالة إيواء مؤقت مت تقدمي
الرعاي���ة املتكاملة لهم ،وتواجد ف���ي الدار_ في زمن
جتمي���ع املعلوم���ات _ امرأتان وأطفالهن اخلمس���ة،
هذا وتق���وم الدار باالحتفاظ بجمي���ع امللفات والوثائق
وترسل نسخ منها إلى مديرية األسرة في وزارة التنمية
االجتماعية.

 .5وزارة الصحة

>>

أظهرت نتائج دراسة حتليل استجابة املؤسسات
الصحية للعنف التي قام بها املجلس الوطني لش���ؤون
األسرة ( )2005أنة ال يوجد متخصصون صحيني في
مجال العنف ف���ي وزارة الصحة باس���تثناء أخصائي
الطب الش���رعي الذي���ن يتعاملون مع احل���االت بحكم
تخصصهم ،والذي يركز على تشخيص احلالة من خالل
األدلة والقيام باإلج���راءات القانونية املتبعة ،كما تفتقر
وزارة الصحة إلى وجود اخصائييون اجتماعيون داخل
املؤسسات الصحية باعتبارهم عنصر هام من عناصر
الرعاية املتكاملة ليس فق���ط لغاية حاالت العنف وإمنا
لرعاية احل���االت املرضية التي لها تداخالت اجتماعية،
وعلية ميكن الق���ول أنة ال يوجد متخصصني في مجال
الوقاية واحلماية من العنف في وزارة الصحة.
حيث اظه���ر التحليل أن���ة مت تدري���ب  150طبيبا و6
ممرضات فقط من خالل  15ورشة عمل.
وبناءا على هذا التحليل مت العلم على ما يلي :
● تعديل هيكلية وزارة الصحة_ باس���تحداث قسم
العنف االس���ري لتتناس���ب مع وج���ود نظام صحي
يس���تجيب ملفاهيم احلماية ويع���زز مبادئ الوقاية في
مؤسس���ات الرعاية الصحية وعلى مس���توى الرعاية
الصحية األولية والثانوية والثالثية.
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● تطوي���ر وثيقة بروتوك���والت وإج���راءات التعامل
مع حاالت العنف االس���ري في املؤسس���ات الصحية
بالتعاون بني الوزارة واملجلس الوطني لشؤون االسرة
 ،والتي حتدد ادوار ومس���ؤوليات مقدمي الرعاية في
املؤسس���ات الصحي���ة في كيفية الكش���ف والفحص
الطبي واإلبالغ والتحويل والتوثيق حلاالت العنف.
● تطوير برنامج تدريبي حول اجراءات وبروتوكوالت
التعامل مع حاللت العنف االس���ري في املؤسس���ات
الصحية يس���تهدف مقدمي الرعاية الصحية وتدريب
 30مقدم رعاية على هذه االجراءات.
● توصية اصحاب القرار واملختصني إليجاد قانون
حماية املبلغني يش���مل العاملني في القطاع الصحي
يتناس���ب وقانون العقوبات رقم ( )207الذي يشترط
على العاملني الصحيني اإلبالغ عن حاالت العنف مبا
فيها العنف األسري.

.6وزارة التربية والتعليم .

>>

يوجد في الوزارة قس���م يسمى قسم احلماية من
اإلساءة مت افتتاحه في  2007/1/14وذلك استجابة
لتوصيات دراسة استجابة وزارة التربية والتعليم للعنف
االسري التي قام بها املجلس الوطني لشؤون األسرة(
 ) 2005هذا وس���يبدأ القس���م فعالياته بشكل رسمي
ف���ي الوزارة ف���ي  ،2007/9/1لذلك ال يوجد للقس���م
سياس���ات وأهداف معينة إمنا تنطبق عليه سياس���ات
الوزارة بشكل عام.
تق���وم وزارة التربي���ة والتعليم بالعديد من املش���اريع
والبرام���ج في مجال حماية الطفل من اإلس���اءة وكذلك
الكش���ف عن���ه وتفعي���ل دور احلماية بش���كل قانوني
بالتعاون مع العديد من املؤسسات املعنية باملجال مثل
إدارة حماية األس���رة ،ومؤسسة نهر األردن باإلضافة
إلى املجلس الوطني لش���ؤون األس���رة ،وتعمل الوزارة
بالتعاون مع هذه املؤسسات على تنفيذ اإلستراتيجيات
واخلطط املوضوعة من خاللها وتنفيذ البرامج واملشاريع
املعنية بحماية الطفل من اإلس���اءة ،ومن هذه البرامج
برنام���ج الوقاية من خالل توعية الطفل حول اإلس���اءة

حول حماية األطفال من العنف من عمر  12-8سنة.
● دلي���ل حماية الطلبة من العن���ف من عمر 18-12
سنة.
● دلي���ل حماية الطلبة من التس���رب املبكر لس���وق
العمل.
● صندوق الفن���ون في حماية الطف���ل من التعرض
لإلساءة.
● تضم�ي�ن مفاهي���م حماية الطفل من اإلس���اءة في
مناهج الصفوف الثالث األولى.
● تدريب  30مرش���د تربوي حول إجراءات التعامل
مع العنف األسري.
● اخلط الساخن.

املوجه���ة إليه وذلك بتضم�ي�ن مفاهيم حماية الطفل من
اإلساءة في مناهج الصفوف التعليمية األولى.
برام���ج حماية وذلك من خالل تطبيق برنامج تبليغ
اإلس���اءة واملطبق لألطفال ( )12-8سنة وبرنامج آخر
س���يتم تطبيقه للمرحلة العمرية من ( )18-12سنة في
( .)2007/9/1بحي���ث يقوم املرش���دون واملرش���دات
التربويون في املدارس بتبليغ حاالت العنف املكتش���فة
(سواء األسرية منها أو اإلساءة املدرسية من قيل املعلم
أو الطالب) إلى إدارة حماية األس���رة مباشرة وإرسال
التقارير الرس���مية إلى قس���م احلماية من اإلساءة في
وزارة التربي���ة والتعلي���م إلبقائها ف���ي الصورة ،حيث
يقوم القس���م بعمل ال�ل�ازم للطفل بع���د إجراء حتقيق
حول املش���كلة ويتم حتويل اجلان���ي إلى العقوبة وذلك
حسب اجلرم ،وإذا كان اجلاني معلم يحال إلى العقاب
حس���ب قانون اخلدم���ة املدني���ة ،وإذا كان طالبا فإنه  .7وزارة العدل.
يعاقب حس���ب تعليمات االنضباط املدرسي املقرة من
تعتب���ر وزارة العدل ال���درع التنفي���ذي للقوانني
قبل الوزارة واحمل َدثة في سنة  ،2007كما يقوم القسم
والتش���ريعات ،حيث ترتكز فلسفة وأهداف وسياسات
أيض���ا بعمل ورش���ات عمل ون���دوات ودورات تدريبية
ال���وزارة على إقامة العدل بني الن���اس واحملافظة على
للمرش���دين التربويني في املدارس بشكل دوري بهدف
حقوق اإلنس���ان ،ويتجل���ى دورها بش���كل واضح في
توعيتهم حول العنف واإلساءة املوجهة لألطفال وكيفية
اجله���ود الت���ي بذلته���ا وتبذلها حلماي���ة املجتمع كافة
الكشف عنها.
واألس���رة بش���كل عام ،وابرز تلك اجلهود وأخرها هو
أخي���را ،يقوم القس���م مبتابعة اإلج���راءات واخلطوات فان���ون احلماية من العنف األس���ري ،فتق���وم الوزارة
وتقييم أداء املرشدين في الكشف عن اإلساءة والتأكد بتقدمي الدعم لألس���رة من خالل مديرية حقوق اإلنسان
من قيامهم مبهامهم على أكمل وجه ،كما يقوم قس���م و شؤون األس���رة التي مت استحداثها في وزارة العدل
احلماية من اإلساءة باالحتفاظ بكل امللفات املبلغ عنها انطالقا من رس���الة وزارة العدل الهادفة إلى إرس���اء
وذل���ك ملتابعة احلالة ،والتبليغ ع���ن أي حالة تصله عن الرؤية العصرية ملفهوم التش���ريعات و املواثيق املتعلقة
طريق الش���كوى أو عن طريق املدرس���ة إلدارة حماية بحقوق اإلنس���ان ،و دعم دور الوزارة في حماية حقوق
األسرة مباشرة دون إهمال أي شكوى.
اإلنس���ان و الدفاع عنها باإلضافة إلى املس���اهمة في
أما بالنس���بة للبرامج التدريبية فتقدم حاليا من قس���م توفير البيئة القانونية املس���اندة للكيان األسري وتعزيز
اإلرش���اد التربوي وتهدف إلى إكساب الطلبة املهارات مش���اركة املجتمع املدني ضمن ه���ذا اإلطار ،اما على
الشخصية واالجتماعية حلمايتهم ووقايتهم من التعرض مستوى اخلدمات املقدمة للمراة من قبل الوزارة تتمثل
للمش���كالت منها اإلساءة واالس���تغالل والعنف وكذلك مبجموع���ة من املش���اريع الداعمة للمرأة بش���كل عام
توفير أدلة تدريبية واهم االجنازات:
واملعنفة بشكل خاص ،من ضمنها:
● دليل وقاية الطلبة من العنف واإلساءة.
● مشروع تعديل قانون االغتصاب ،بحيث يتم زيادة
● دليل املرشدين واملرشدات التربويون في املدارس مدة العقوبة للجاني.

>>
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● برنام���ج توس���يع مظل���ة املس���اعدة القانوني���ة
واالستشارات القانونية.
● مشروع إقامة خصوصية لقضايا العنف األسري،
بحيث يتم فصل النزاعات األس���رية في قسم منفصل
تابع للمحكمة باسم قضايا األسرة.
● مشروع تطبيق للقرار الصادر بخصوص تصوير
الفيديو لألطفال املعنفني أثن���اء املقابلة ،وذلك بتوزيع
هذه امليزة على جميع فروع احملاكم في اململكة.
● برنامج تدريب (جدي���د) للقضاة والطاقم اإلداري
املتعام���ل م���ع حاالت العنف بالتنس���يق م���ع املعهد
القضائي ( 148مشترك في سنة .)2006
● مشروع إنش���اء دليل إجرائي للتعامل مع العنف
األس���ري بالتع���اون مع املجل���س الوطني لش���ؤون
األسرة.
● برنامج تدري���ب كيفية التعامل مع األحداث (123
مشترك في سنة .)2006
● برنامج لضمان احملاكمة العادلة في مجال العنف
األس���ري ،بحيث يتم التوسع في التحقيق في جرائم
القتل بش���كل عام وجرائم قتل الشرف بشكل خاص،
وذلك بإصدار تعميم إل���ى جميع املدعني العامني في
اجلنايات الكبرى مبباش���رة التحقي���ق بدال من أفراد
الضابط���ة العدلية وذلك لضمان توافر الش���روط في
امل���ادة  98والتي توجب تخفي���ف احلكم على اجلاني
بس���بب (ثورة الغضب) ،وبه���ذا التعميم ،يتم ضمان
إقامة العدالة والتأكد من أن اجلاني لم يقتل بس���ابق
اإلصرار والترصد وإمنا بسبب ثورة غضبه.
● مش���روع إدخال مادة العقوبات في مجال حماية
األس���رة إل���ى م���ادة التدري���س للطالب ف���ي املعهد
القضائي.

الوطنية بن���اءا على األجن���دة الوطني���ة للمملكة ،التي
ضمت مجموعة من احمل���اور واملجاالت املتعلقة باملرأة
وصحته���ا وحقوقها ورفاهيتها ،حي���ث تندرج البرامج
واملش���اريع اخلاصة بقضايا املرأة حتت مظلة مديرية
السياسات والدراسات في الوزارة ،حيث مت استحداث
قس���م النوع االجتماعي ضمن املديرية بهدف مأسسة
النوع االجتماعي في خط���ط التنمية الوطنية والبرامج
واملشاريع في األردن .ومن مهام قسم النوع االجتماعي
إجراء الدراسات حول مواضيع النوع االجتماعي ،كما
تعتبر الوزارة املنسق الرئيسي للمنح املقدمة ملؤسسات
األردن احلكومية وغير احلكومية في كافة املجاالت ومن
أهمها املؤسس���ات املعنية بش���ؤون املرأة ،بحيث تقوم
بعقد االتفاقيات مع هذه املؤسس���ات الداعمة واملقدمة
لهذه املنح املالية،

.9وزارة األوقاف والشؤون المقدسات
االسالمية

>>

يتبل���ور دور الوزارة في مج���ال قضايا املراة من
خالل مديرية الش���ؤون النس���ائية التي مت إنش���ائها
لتعتني بش���ؤون املراة واألس���رة ،وترتكز اهدافها على
حماية املراة واألسرة لتؤدي دورها في املجتمع ،بحيث
يت���م تقدمي برنامج مس���تمر قائم عل���ى التوعية الدينية
واإلرش���اد الديني واالجتماعي والنفسي للنساء بشكل
عام وللمعنفات منهن بش���كل خاص ع���ن طريق إلقاء
احملاضرات والندوات وإقامة ورش عمل للتوعية بحقوق
املرأة ،حقوق الزوج والزوجة ،وتقدمي الوعظ واإلرشاد
الديني لألس���رة ككل واملرأة بشكل خاص من خالل ما
يلي.
● خدم���ات اجتماعية ،ونفس���ية،و ديني���ة بالدرجة
األولى.
● حتوي���ل إلى اخلدمات الصحي���ة إذا دعت احلاجة
.8وزارة التخطيط والتعاون الدولي
وحسب املكان.
تختص وزارة التحطيط والتعاون الدولي بالتخطيط
● تدريب للك���وادر العاملة للتعامل مع حاالت العنف
اإلس���تراتيجي والتعاون مع الدول األخرى في تطبيق
واملشاكل الزوجية بشكل عام.
املشاريع ،وتختص الوزارة بعمل اخلطط اإلستراتيجية

>>

30

● خدمات توعية ومتكني للناس والنساء املعنفات.
● خدمات صلح عن طريق اإلرشاد الديني.

 .10المعهد الدولي لتضامن النساء

>>

وهو مؤسس���ة اهلي���ة تختص بتق���دمي اخلدمات
املباشرة لألسرة بشكل عام والنساء بشكل خاص فيما
يتعلق بحقوق اإلنسان واحلفاظ عليها ،وتتبلور فلسفته
بالتركي���ز عل���ى أن اإلقرار بحقوق امل���رأة هو ضرورة
من ضرورات التنمية والس�ل�ام والتقدم على مس���توى
األس���رة واملجتمع واإلنسانية ،كما ترتكز اهدافها على
عل���ى توعية املراة بحقوقهن األساس���ية ومتكينهن من
خالل برامج تدريبية يخطط لها وينفذها املعهد .ويقدم
خدماته في مجال العنف ضد املراة من خالل اخلدمات
املباشرة للنساء وأسرهن ومن هذه اخلدمات ما يلي:
● اخلدم���ات الصحية :وتش���مل التحوي���ل للحاالت
الصحية املتضررة للمراكز واملستشفيات احلكومية.
● خدم���ات اجتماعي���ة :وتش���مل االستش���ارات
االجتماعي���ة املقدمة للمرأة ح���ول حقوقها وواجباتها
في األسرة واملجتمع باإلضافة إلى استشارات حول
حقوقها الزوجية.
● خدمات نفسية :للنس���اء املعنفات وذلك بتحويلهن
إلى مراكز الطبي النفسي.
● خدم���ات قانوني���ة :وذل���ك بتقدمي االستش���ارات
القانونية للنس���اء اللواتي بحاجة إلى معرفة حقوقهن
في األسرة واملجتمع.
● خدمات اقتصادية :وذلك بتقدمي دعم مالي للنساء
الراغب���ات بحلول قانونية وال يس���تطعن ذلك بس���بب
املادة.
● تخطيط وتنظي���م :للبرامج املتع���ددة واملقامة في
املعهد.
● حتويل :حس���ب احل���االت املعنفة إل���ى اخلدمات
الصحية أو النفسية.
● تدري���ب كوادر :وذلك للعامل�ي�ن في املعهد ،ويكون
التدريب محلي أو عربي.

● خدم���ات مجتمعي���ة ( توعية ومتك�ي�ن)  :وذلك من
خالل نش���ر الوعي حول حقوق اإلنس���ان بشكل عام
واملراة والطفل بش���كل خاص .تتم هذه اخلدمات عن
طريق احملاضرات والندوات وورش العمل املس���تمرة
في املعهد.
يحتف���ظ املعهد مبلف���ات جلميع احل���االت التي تراجع
املعهد .ويقوم بالتبليغ تبعا للحالة مثل العنف الش���ديد
ورغبة السيدة بذلك.
يقدم املعهد العديد من البرامج التي تخص األس���رة
من ضمنها:
■ برنام���ج وئام للمصاحل���ة :وذلك ملصاحلة األس���ر
ببعضها البعض (برنامج مستمر).
■ برنام���ج التدري���ب على حق���وق اإلنس���ان و يركز
على توعية النس���اء ع���ن التش���ريعات والقوانني التي
تخص حقوق اإلنس���ان وحقوق النساء وذلك من خالل
احملاضرات وال���دورات التدريبية املس���تمرة (برنامج
مستمر).
■ برنامج مهارات االتصال :ويش���مل تدريب النس���اء
على بعض املهارات العملية مثل اس���تخدام احلاسوب
واخلياطة وذلك لتمكينهن اقتصاديا.
■ املركز العربي أمان للمصادر واملعلومات حول العنف
ضد املرأة :تأسس هذا املركز كأحد برامج املعهد بهدف
توفير املصادر املتعلقة بالعنف ضد النساء.
■ مرك���ز عفت الهن���دي :وهو مركز قائ���م على تقدمي
خدمات اإلرشاد القانوني واالجتماعي للسيدات.
يقدم املعهد خدمات أخ���رى للباحثني في مجال حقوق
اإلنس���ان والنس���اء املراجعات وذلك عن طريق مكتبة
أميلي بش���ارات التابعة للمعهد ،تتضمن املكتبة العديد
من الكتب والدوريات واألبحاث ومواد سمعية وبصرية
لنشر الوعي لدى النساء.

 .11المركز الوطني لحقوق اإلنسان
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وهو مؤسس���ة وطنية مس���تقلة تخت���ص بحماية
حق���وق اإلنس���ان ونش���ر ثقافتها ومراقب���ة أوضاعها
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وتقدمي املشورة واملساعدة القانونية حملتاجيها ،واتخاذ
اإلجراءات اإلدارية والقانونية الالزمة ملعاجلة الشكاوى
واالنته���اكات والتجاوزات على حقوق اإلنس���ان واحلد
منها ووقفها وإزالة آثارها وأعداد الدراسات واألبحاث
وتوفي���ر املعلومات وعقد الندوات وال���دورات التدريبية
وإدارة احلم�ل�ات وإعالن املواقف وإص���دار البيانات
واملطبوع���ات وأع���داد التقاري���ر الالزمة ح���ول حقوق
االنسان.
وتركز أهداف املركز على حماية وتعزيز ونشر مبادى
حقوق اإلنسان في اململكة ،وتعزيز النهج الدميقراطي
ومتابعة التطورات التي تطرأ على التشريعات الوطنية
ذات العالقة بحقوق اإلنسان  ،والسعي النضمام
اململكة إلى املواثيق واالتفاقيات الدولية اخلاصة
بحقوق اإلنسان .
وتتلخص طبيعة اخلدمات املقدمة من قبل املركز:
● تلقي الش���كاوى واإلخبارات واملناشدات وبيانات
الرأي والش���جب واالس���تنكار املتعلق���ة بأي انتهاك
حلقوق اإلنس���ان وحقوق امل���رأة ،والعمل على تقدمي
املش���ورة واملس���اعدة القانونية حملتاجيه���ا ،واتخاذ
اإلج���راءات اإلداري���ة والقانوني���ة الالزم���ة ملعاجلة
الشكاوى واالنتهاكات.
● تنفي���ذ الزي���ارات إلى مراكز اإلص�ل�اح والتأهيل
وأماكن التوقيف املؤقتة من أجل رصد وتقييم أوضاع
تلك األماكن .
● متابعة وحتليل التش���ريعات الوطنية ذات العالقة
مبوضوع حقوق اإلنسان وحقوق املرأة .
● نشر الوعي العام بقضايا حقوق اإلنسان وحقوق
املرأة من خالل الندوات واحملاضرات ووسائل اإلعالم
املرئية واملسموعة واملقروءة.
● توثيق املعلومات وأعداد األبحاث والتقارير املتعلقة
باحلال���ة الوطني���ة والدولية بحقوق اإلنس���ان وحقوق
املرأة.
● جمع وتبوي���ب الوثائق الوطني���ة والدولية املتعلقة
بحقوق اإلنس���ان مبا في ذلك ما يرد في الصحف من
أخبار ومقاالت .
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● إنش���اء قاعدة بيانات خاص���ة باملرصد الصحفي
لش���ؤون املرأة حتتوي على جمي���ع األخبار واملقاالت
املوجودة في جميع الصحف احمللية .
● العمل على أعداد دراسات خاصة بحقوق اإلنسان
واملرأة مثل دراس���ة حول أراء الشباب في اجلامعات
حول موضوع العنف ضد املرأة .
● متابعة التطورات التي تطرأ عل التشريعات احمللية
والعمل على تعديلها أو أنش���اء قوانني خاصة بحقوق
اإلنسان واملرأة والطفل .
● مراقب���ة التج���اوزات واالنتهاكات الت���ي تقع على
حقوق اإلنسان وحقوق املرأة والطفل في اململكة.

 .12ميزان
مجموعة القانون من أجل حقوق
اإلنسان

>>

وهي موسس���ة اهلية تختص بحقوق اإلنس���ان «
تعزيز حقوق اإلنس���ان» ،وترتكز فلستفتها على وجوب
نقل مب���ادئ وأحكام حقوق اإلنس���ان من مادة حديث
في أوس���اط النخبة إل���ى أدوات ميكن أن تس���هم في
حتس�ي�ن حياة الن���اس من خالل عم���ل ميداني وعملي
مباش���ر معهم ومن أجلهم في مختلف مواقعه ،وتهدف
إلى نشرمبادئ حقوق اإلنسان وضماناتها في القانون
الوطني واحلفاظ عليها عن طريق نش���رها وتعزيز دور
احملامني في ذلك ،كما تركز سياساتها العامةعلى تبني
قضايا بهدف تعزيز وحماية حقوق اإلنس���ان ومراجعة
التشريعات وتشجيع احلوار.
وتق���دم خدمات مباش���رة للنس���اء (قانوني���ة بالدرجة
األولى) ،باإلضافة إلى تخطي���ط للبرامج املتنوعة التي
تقوم بها املؤسس���ة ،حيث بلغ عدد احلاالت التي قامت
املؤسس���ة بالتعامل معها :يراجع املؤسس���ة عدد كبير
من املس���تفيدين في هذا املجال ،وتقدم ميزان خدمات
االرشاد واملس���اعدة القانونية منذ عام  1998وقد بلغ
ع���دد احلاالت منذ الع���ام  1998لغاية  ،2007وضمن
مش���روع حماية -البالغني  1865حالة وفي مش���روع

حماية-االطف���ال  142حالة ،االح���داث  1533حالة،
الالجئ�ي�ن  2027حالة .يوجد في مي���زان وحدة توثيق
تقوم بعمل احصاء لهذة االعداد ورقيا واليكترونيا ،هذا
وبلغ ع���دد املعنفات التي راجع���ت املجموعة في العام
 33 2004حالة ،و 79حالة في عام  ،2005اما في عام
 2006وص���ل عدد احلاالت الى  297وكذلك وصل الى
 285في عام  ،2007وكباقي املؤسسات حتتفظ ميزان
مبلفات املراجعني الذي قدمت لهم مشورة قانونية ،أما
بالنسبة للتبليغ فإن ميزان تعتبر مؤسسة قانونية وبذلك
إن جميع احلاالت التي تقدم لها املش���ورة يكون قد بلغ
عنها من قبل أو تطلب املرأة ذلك بصفتها تراجع وحدة
قانونية.
وتقوم مي���زان بالتخطيط للبرامج املقامة باإلضافة إلى
تقدمي اخلدمات القانونية واالستشارات القانونية جلميع
مراجعيه���ا ومن ضمنهم النس���اء املعنف���ات من خالل
الوح���دة القانونية املتنقلة في عم���ان وعجلون والطفيلة
وعن طريق اخلط الس���اخن ال���ذي يعمل على مدى 24
ساعة ،وتشمل املساعدة القانونية ،وتقدمي االستشارات
القانونية املجانية ،والتمثيل امام احملاكم واملتابعة لدى
الدوائر الرسمية واالدارات املعنية .وتقدم ميزان برامج
قانونية عديدة من ضمنها:
● برنامج وئام للمصاحلة والتوفيق العائلي.
● برنامج حماية الناس وحقوق اإلنسان.
● برنامج التدريب على حقوق اإلنسان.
● مشروع العدالة اجلنائية لألحداث.
وتنفذ املؤسسة مش���روع بداية جديدة ( حماية النساء
في خطر واملوقوفات اداري���ا) الذي يهدف الى احقاق
العدالة للنس���اء في خطر خاص���ة املوقوفات من خالل
ايجاد حلول طويلة املدى وحلول بديلة عن ايداع النساء
ف���ي مراكز االص�ل�اح والتاهيل ،وتقدمي استش���ارات
قانونية ونفس���ية واجتماعية لهن ومتكينهن من التحرك
والسعي للوصول الى مامن من العنف واقامة العدالة.

 .13مركز التوعية واإلرشاد األسري

>>

وهو مؤسسة اهلية يتبع جلمعية ربات البيوت في
الزرقاء  ،ويختص بتقدمي اإلرشاد األسري جلميع فئات
املجتمع التي تراجع املركز.وتتبلور أهداف ااملركز:
 .1مس���اعدة االس���ر في كاف���ة املج���االت التربوية
والنفس���ية واالجتماعية والقانونية والصحية لتحقيق
حياة فضلى.
 .2توعي���ة وتثقيف افراد مجتمع الزرق���اء بالتغيرات
االجتماعية واالقتصادية وسبل مواجهتها.
 .3املساعدة في التعامل مع الضغوط النفسية.
 .4التعاون والتنس���يق مع املؤسسات احلكومية وغير
احلكومية ملواجهة املشاكل النفسية واالجتماعية.
 .5التع���اون مع مؤسس���ات البح���ث العلمي.واجراء
الدراسات والبحوث.
 .6تقدمي اخلبرات والتدريب .
ويقدم املركز خدمات مباش���رة للمعنفات مثل اخلدمات
الصحية والنفسية واالجتماعية وخدمات توعية ومتكني
للمجتم���ع ،إضافة إلى تخطيط البرامج املقدمة في هذا
املج���ال ،كم���ا يقدم املركز العديد م���ن اخلدمات التي
تعنى بالعناية باألس���رة األردنية م���ن جميع النواحي،
ومن أهم هذه اخلدمات:
● خدمات إرش���اد :تقدم خدمات االرش���اد من قبل
أخصائي اإلرش���اد في املرك���ز لكاف���ة املراجعات،
وتش���مل اخلدمات اإلرش���ادية على تقدمي اإلرش���اد
القانوني ،اإلرش���اد الصحي والنفسي باإلضافة إلى
اإلرش���اد األس���ري (حول مشاكل األس���رة واحلياة
الزوجية  ,واإلرش���اد اجلنسي للزوجني واملقبلني على
الزواج وللراغبني بشكل عام).
● دراس���ات ميداني���ة :ح���ول العن���ف ض���د املرأة
والطفل.
● خدمات اخلط الساخن لإلرشاد.
● إيج���اد فرص عم���ل للمراجعني للمركز والنس���اء
املعنفات اللواتي يراجعن املركز.
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ويت���م االحتفاظ مبلف���ات للحاالت الت���ي تراجع املركز
للمتابع���ة خاص���ة املعرضة للعنف منها ،أما بالنس���بة
للتبلي���غ فإن املركز يقوم بتبليغ عن حاالت العنف ضد
األطفال ،أما بالنسبة للنساء فإن املركز ال يقوم بالتبليغ
ع���ن احلالة إال ف���ي حالة طلب الس���يدة االنفصال عن
الزوج ،عنده���ا يقوم املركز بتقدمي املش���ورة القانونية
للسيدة.
يتميز مركز اإلرشاد ببرامجه املتنوعة التي تعنى بشؤون
األس���رة بشكل عام واملرأة والطفل بشكل خاص ،ومن
هذه البرام���ج التي مت تطبيقها والق���ت قبول من الفئة
املستهدفة:
● برنامج الصحة اإلجنابية وتنظيم األسرة.
● برنامج مجابهة العنف األسري.
● برنامج احلقوق اإلنسانية والعدالة االجتماعية.
● برنام���ج الس�ل�ام والدميقراطي���ة ف���ي األس���رة
واملجتمع.
● برنامج تدريب املدربني في مجال حقوق اإلنس���ان
ومجابهة العنف األسري.
● حقوق املرأة وحقوق اإلنسان.
● برنامج املساعدة القانونيات للنساء الفقيرات.
● برنام���ج تنمية الطاق���ات الكامنة ل���دى األطفال
والشباب.
من إصدارات املركز حول قضية العنف ضد املرأة:
■ كتاب العنف األسري وعمالة األطفال.
■ كتاب الدليل اإلرش���ادي للتعامل مع حاالت العنف
األسري.
■ كتاب املرأة والطفل في القوانني األردنية واالتفاقيات
الدولية.
الدراسات التي قام بها املركز:
 .1دراسة حول العنف األسري في محافظة الزرقاء.
 .2دراسة حول العنف األسري في مدينة الزرقاء.
 .3دراسة اجتماعية حول عمالة األطفال.
 .4دراسة استطالعية حول مشكلة الطفلة األنثى.
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 .14مؤسسة نهر األردن

>>

وهي مؤسس���ة اهلية وطنية تراس���ها جاللة امللكة
راني���ا العب���داهلل  ،وتختص بتمك�ي�ن املجتمع األردني
خاصة (امل���رأة والطفل) وذلك بتحس�ي�ن نوعية احلياة
في���ه عن طري���ق تطبي���ق برامجها اخلاص���ة بالطفولة
واملجتمعات ،وتتبلور رؤيته���ا بتمكني املجتمع األردني
برمت���ه ،خاصة املرأة والطفل من خالل حتس�ي�ن نوعية
احلي���اة وضمان مس���تقبل أفض���ل لألردني�ي�ن كافة،
ويتمثل هدفها االساس���ي بإقامة املشاريع االجتماعية
واالقتصادي���ة من أجل املرأة األردنية س���عيا منها إلى
توفير فرص العمل التي تعزز مصادر دخل األسر.
تقدم املؤسس���ة العديد من البرامج التي تهم األس���رة
بشكل عام و الطفل بالدرجة األولى.
● برنام���ج أطف���ال نه���ر األردن :مت أطالقة في عام
 ،1997يق���وم البرنامج الذي تتمثل رس���الته في دعم
األسر للنهوض مبهامها في تربية أطفالها وتنشئتهم
بتوفير مظلة واس���عة انبثق ف���ي كنفها برنامج حماية
الطفل من اإلس���اءة وبرنامج تنمية وتدريب األس���رة
والطف���ل ،ويس���عى البرنامجني جاهدي���ن إلى تقوية
التفاعل األسري اإليجابي بني أفراد األسرة بالتعاون
م���ع وزارات التنمي���ة االجتماعية والصح���ة والتربية
والتعلي���م ،وإدارة حماية األس���رة واملجلس الوطني
لشؤون األسرة.
■ برنامج حماية الطفل :ويش���مل التدخل ملس���اعدة
الضحايا لتلبية حاجاته���م القانونية والطبية والصحية
والنفس���ية والتعليمي���ة واالجتماعية ،حي���ث تؤمن دار
األم���ان املفتتح ف���ي ( - 2003مركز حماية الطفل من
اإلساءة) التابع للمؤسسة واملشرف عليه من قبل مديرية
األس���رة والطفولة التابع لوزارة التنمية -كافة حاجات
األطفال املنتفعني ،ولهذا التدخل شكلني إما الطفل مع
أس���رته أو التدخل من خالل نقل الطفل من أسرته إلى
دار األمان ،ويش���مل البرنامج أيضا الوقاية عن طريق
معاجلة األسباب املؤدية ملثل هذا العنف ،ومن األنشطة
التي قامت بها املؤسس���ة حلل هذه املش���كلة العمل مع

األطفال والشباب في املدارس لتوعيتهم بحقوقهم.
■ برنامج تنمية وتدريب األسرة والطفل  :يهدف هذا
البرنامج إلى نش���ر التوعية باملمارسات السليمة لتربية
وتنش���ئة األطفال خلفض وقوع حاالت اإلس���اءة ضد
األطفال.
■ برنام���ج بناء الق���درات :وذلك بالتع���اون مع وزارة
التربي���ة والتعليم ،ويهدف هذا البرنامج إلى زيادة وعي
األطفال حول أمانه وسالمته وذلك عن طريق بناء قدراته
على التعلم واإلدراك.
● برنامج متك�ي�ن املجتمعات :يه���دف البرنامج إلى
متك�ي�ن املجتمع���ات احمللية مبا فيها األف���راد األكثر
تعرض ًا للمخاطر وبالتالي حتسني نوعية احلياة فيها.
من ضمن ه���ذا البرنامج :برنام���ج تنمية التجمعات
الريفي���ة ،املش���اريع اإلنتاجية ،ومش���روع اخلدمات
القانونية للنساء الفقيرات.
تقوم املؤسس���ة بالتبليغ عن احل���االت التي تصلها إلى
إدارة حماية األس���رة وفي حال احلكم ببقاء الطفل في
دار األمان فإنها تس���تقبله في الدار .حتتفظ املؤسسة
بجميع امللفات جلميع احلاالت.

 .15اتحاد المرأة األردنية

>>

وهو مؤسسة اهلية وطنية ،وتتبلور طبيعة اخلدمات
املقدمة من اإلحتاد بيقدم خدمات شاملة للنساء املعنفات
من خالل وضع وتطبيق البرامج اخلاصة بشؤون املرأة
املعنفة وأطفالها وهذه اخلدمات تشمل:
 .1خدمات إرش���ادية :وتش���مل اإلرش���اد األسري،
القضائي ،نفسي ،عالجي ،اجتماعي ،صحي.
 .2تقدمي االستش���ارات :القانوني���ة بالدرجة األولى،
االستشارات النفسية واالجتماعية.
 .3خدمات وقائية :من خالل التوعية واإلرشاد لألسر
املعنية ،طالب املدارس والهيئة التدريس���ية وذلك من
خالل التعاون بني وزارة التنمية االجتماعية و التربية
والتعليم.
 .4متك�ي�ن امل���رأة  :وذلك من خ�ل�ال  4مراكز تعنى

بتدري���ب املرأة في مج���ال الكمبيوتر ،جتميل ،تطريز
وخياطة ،واملطبخ اإلنتاجي ،ومحو األمية.
 .5دورات تدريبية :لألخصائيني واملتعاملني مع النساء
املعنفات وأطفالهن العامل�ي�ن في اإلحتاد .باإلضافة
إلى تدري���ب مبعوثني من دول عربي���ة حول موضوع
التعامل مع النساء املعنفات مثل (مصر ،سوريا).
 .6خدمات الرعاية الالحقة.
 .7إيجاد فرص عمل للنساء املعنفات.
 .8اس���تقبال األسر في دار ضيافة الطفل واإلرشاد
األسري ،بحيث يسمح لآلباء واألمهات برؤية أطفالهم
خالل فترة حكم القضاء (الطالق).
 .9خدمات اخلط الساخن :لتقدمي االستشارة جلميع
النساء ومن ضمنهن النساء املعنفات.
 .10خدمات اإليواء املؤقت والطارئ للنساء املعنفات
بس���عة  15-10ام���رأة ف���ي دار الضياف���ة التابعة
لإلحتاد.
 .11خدم���ات توفي���ر س���كن للمعنف���ات بع���د حل
مشاكلهن.
يقوم اإلحتاد باالحتف���اظ بجميع ملفات احلاالت التي
مت التعام���ل معها ،أما بالنس���بة للتبليغ فيقوم اإلحتاد
بالتبليغ عن حاالت اإلساءة ضد األطفال بشكل مباشر
مع إدارة حماية األس���رة دون استش���ارة األهل .أما
النس���اء فيقوم االحتاد باستش���ارتهن عن رغبتهن في
تبليغ إدارة حماية األسرة.

 .16جمعية ضحايا العنف األسري

>>

وهي جمعية اهلية تختص بالتعامل مع كافة قضايا
العنف األس���ري ،وترتكز فلس���فتها على حل مش���اكل
األس���رة املعنفة ككل وذلك ألنها تتضر من جراء العنف
بجميع أفرادها وليس املرأة فقط ،وتتلخص اهدافها في
نشر الوعي بحقوق اإلنسان واملرأة والطفل ،واحملافظة
على توازن األسرة النفسي واالجتماعي.
وتقدم اجلمعية خدمات لضحايا العنف االسري بشكل
عام والنساء املعنفات بشكل خاص منها:
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● تقدمي خدمات مباشرة .صحية .اجتماعية (إرشاد
اجتماعي) نفسية (أرشاد نفسي).
● تخطيط وتنظيم للبرامج.
● حتويل إلى احتاد املرأة أو املعهد الدولي لتضامن
النساء.
● تدريب كوادر.
● خدمات مجتمع توعية.
ويتم االحتفاظ بجميع امللفات اخلاصة باحلاالت
املتعامل معها ،والتبليغ يكون حسب رغبة السيدة
املعنفة.
كما تقوم اجلمعية بالعديد من برامج احلماية من
العنف ضد املرأة منها :
■ برنام���ج دعم لضحاي���ا اجلرائم املتعلقة باألس���ر’
(العنف األسري ،هتك العرض) برنامج مستمر.
■ برنامج تقدمي خلدمات الدعم النفس���ي واالجتماعي
وذلك بالتنسيق مع املؤسسات املعنية في مراكز إصالح
األحداث (مثل مركز اخلنساء).
■ برنامج حتسني بيئة مراكز اإلصالح.
■ برنامج تدريب الكوادر التي تتعامل مع األحداث.
■ برنامج نش���ر الوعي من العنف ض���د األطفال في
املدارس.
■ دراسات حول جرائم القتل.

 .17معهد العناية بصحة األسرة/
مؤسسة نور الحسين

>>

التنمية االجتماعي���ة واالقتصادية املتكاملة التي تراعي
القيم التقليدية للشعب األردني وتتجاوب مع احتياجاته
ومواهبه وتطلعاته ،وتسعى املؤسسة الى حتسني نوعية
األسرة من خالل برامج تنموية متكاملة طويلة املدى .
ويه���دف املعهد إل���ى تطوير اس���اليب وتقنيات جديدة
ومناس���بة للرعاية الصحية الوقائية للسيدات واألطفال
في مرحلة ماقبل املدرس���ة ،ادخال مفهوم التعامل مع
األسرة بش���مولية في تقدمي خدمات األمومة والطفولة،
الكش���ف املبكر ع���ن االعاقات وتقدمي خدم���ات تقييم
ومتابعة لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة
ويق���وم املعهد بتق���دمي خدمات في مج���ال العنف ضد
امل���رأة متمثلة بالكش���ف عن حاالت العن���ف الواقعة
على املراة س���واء من خالل مراجعة النساء للمعهد أو
م���ن خالل الزي���ارات املنزلية التي يت���م عملها من قبل
الفريق اإلجتماعي ملتابعة احلاالت في امليدان ،حيث يتم
التعامل مع احلالة املعرضه للعنف األس���ري في معهد
العناية بصحة األس���رة من قبل اإلخصائية اإلجتماعية
من خالل دراس���ة حالتها و رصد تاريخها العائلي ليتم
حتويلها إلى الطبيبة النس���ائية لفحصها و أخذ تقرير
طبي أولي حول وضع اإلس���اءة سواء كانت جسدية أو
جنس���ية ،ومن بعدها يتم حتويل احلاله ألى اإلخصائية
النفس���ية ومن ثم للمستش���ارة القانونية في حينها يتم
كتابة تقرير بتفاصيل احلالة مع ذكر إس���مها وعنوانها
ونوع اإليذاء الواقع عليه���ا ،وبعد ذلك يكتب إقرار من
قبل احلال���ة بأنها موافقة على حتويله���ا إلدارة حماية
األس���رة مع توقيعها على اإلقرار وبعدها يتم تس���ليم
التقرير إلى إدارة حماية األس���رة وهم بدورهم يتولون
باقي اإلجراءات القانونية الواجب إتخاذها في حق كل
من اجلاني و املجني عليه.

وهو مؤسس���ة تابعة ملؤسسة نور احلسني تختص
بتق���دمي املس���اعدة في تنمي���ة ودعم املجتم���ع بجميع
طبقاته ،والس���عي الى التاثير ايجابيا في وعي الفئات  .18معهد الملكة زين الشرف
املستهدفة ،وتغيير الوضع الصحي واالجتماعي والبيئي التنموي /الصندوق األردني
الى األفضل ،ودعم املمارس���ات الصحية السليمة ونبذ الهاشمي للتنمية البشرية
العادات الس���يئة عن طريق تدري���ب محفزين صحيني
وهو مؤسس���ة تابع للصندوق االردني الهاش���مي
ف���ي املجتم���ع احمللي باالضاف���ة الى الكش���ف املبكر
عن االعاقات ،و ترتكز فلس���فة املؤسس���ة على تشجيع يختص بتعزي���ز اجلهود التنموية ف���ي األردن والتأثير
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في رسم السياسات االجتماعية ،يقدم املعهد عدد ًا من
البرامج املتنوعة التي تهدف إلى دعم جهود العديد من
املنظمات واألفراد في مجال التنمية من خالل التدريب
وزي���ادة الوعي ،وإجراء البح���وث ،وحتديث املعلومات،
وتقدمي االستشارات ،وتنفيذ املشاريع التنموية ،وتزويد
العاملني في احلقل التنموي بأحدث األس���اليب والتقنية
واملعرفة التي يحتاجونها لدعم املسيرة التنموية ،وتعتبر
خدمة أهداف التنمية البشرية أحد أهم أولويات املعهد،
تتمركز فلس���فته حول إيجاد رواب���ط قوية بني النظرية
والتطبيق ،حيث يس���عى املعهد إلى نقل التحديات التي
يواجهها املجتمع احمللي م���ن أرض الواقع إلى ميدان
احلوار الشامل للتنمية من أجل مواجهة هذه التحديات
م���ع صانعي القرار ،وبالتالي يس���اهم املعهد في جعل
اخلبرة امليدانية جزءا من العملية التنموية.
وق���ام املعهد بتنفي���ذ العديد من املش���اريع في مجال
العنف ضد املرأة منها :
● مش���روع مناهض���ة العنف ضد امل���رأة – تدريب
املنظم���ات غيراحلكومية بدعم من مش���روع القطاع
اخلاص بصحة امل���رأة ( ، )PSP- USAIDوالذي
س���ينفذ أهدافه م���ن خالل العمل مع س���ت جمعيات
مجتمع محلي في أقاليم األردن الثالث :شمال ،وسط
و جنوب اململكة .يعمل املش���روع على معاجلة قضية
العنف وتأثيره على كافة املواضيع الس���ابق اإلشارة
إليها ،ويهدف إلى مناهضة العنف ضد املرأة بكافة
أشكاله ،و ذلك عن طريق نشر الوعي املجتمعي حول
هذه القضية ،توفير اخلدمات اإلرش���ادية ( النفسية،
القانونية) للنس���اء املعنفات وإيجاد نظام حتويل يتم
تطبيقه في اجلمعيات املش���اركة كافة لتحويل ضحايا
العنف للجهات املقدمة للخدمة.
● مش���روع «مكان���ة – هولن���دا» ملناهض���ة العنف
األس���ري بدعم من الس���فارة الهولندي���ة في مناطق
جرش والكفرين .يهدف املش���روع إل���ى زيادة وعي
املجتمع احمللي والنس���اء خاص���ة في قضايا العنف
األسري ،تزويد النس���اء باملهارات واملعارف الالزمة
للوصول حلقوقهن ومس���تحقاتهن فيما يتعلق بقضايا

العنف األس���ري ،بناء جس���ور تعاون ما بني املجتمع
احملل���ي وصانع���ي الق���رار من اجل احلص���ول على
اس���تجابة أفضل وتق���دمي خدمة نوعي���ة بخصوص
مناهضة العنف األسري ومتابعة تطبيق املنهج القائم
على حقوق اإلنس���ان على املستوى احمللي من خالل
جتميع املعلوم���ات ذات املصادر املتع���ددة اخلاصة
بحاالت العنف األسري.
● ق���ام املعهد بإص���دار دالئل ح���ول «صحة املرأة»
و»البيئة» و»تدريب املدربني» .ويعمل اآلن على تطوير
مواد أخرى حول «قيم احلياة» و»اإلرش���اد األسري»
و»تعديل الس���لوك» و»حل املش���اكل» .كما قام املعهد
بإع���داد دلي���ل التدريب ح���ول «الن���وع االجتماعي»
للصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة.
● ق���ام املعهد باج���راء العديد من الدراس���ات حول
العنف ضد املراة في كافة املجاالت ومنها:
■ املب���ادرة والتغيي���ر :تعزي���ز املس���اواة ف���ي النوع
االجتماع���ي من خ�ل�ال التطوير اإلداري ف���ي دائرة
املساحة واألراضي – 2004
■ املرأة األردنية بني املاضي واحلاضر  1999دراسة
واقع املرأة األردنية و إلقاء الضوء على أهم املشاكل و
التحديات التي تواجهها و ذلك عن طريق جمع البيانات
ف���ي املجاالت املختلفة من عدة مص���ادر بالتركيز على
محورين :املؤشرات األساسية املتعلقة بالسكان ككل و
مكانة املرأة بشكل خاص
■ حقوق امليراث – دراس���ة حالة األردن تس���عى هذه
الدراسة إلى مراجعة املواد املتوفرة حول حقوق امليراث
والتركيز على احملاور املجتمعية وتلك ذات العالقة بتطور
حضارة املجتمع األردن���ي لتحديد العوائق والتحديات
في هذا املوضوع  .
■ تقرير اجلنسية – دراسة حالة األردن    2003 -مت
إجراء هذه الدراس���ة بإتباع املنهجية النوعية من خالل
املقاب�ل�ات املنظمة مع مجموعة من النس���اء األردنيات
املتزوجات بغير األردني .كما وقد مت البحث في األدبيات
املتعلقة مبوضوع اجلنس���ية في سياقه األردني ،ومتت
زيارة بعض املؤسسات العاملة في هذا املجال.
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الفصل السادس
الفصل السادس
تجارب عالمية وإقليمية وعربية
لمناهضة العنف Best Practices
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من خالل االطالع على التجارب العاملية في مجال
العنف بش���كل ع���ام وضد املرأة بش���كل خاص كانت
معظم هذه التجارب تتصف بالعمل ألتشاركي التعاوني
والتنسيقي فيما بني املؤسسات احلكومية وغير احلكومية
والدولية ،واتس���مت أيضا بتطوير برامج مختلفة سيتم
ذكرها الحق ًا ،باإلضافة إلى أهمية مشاركة الرجال في
التخطيط وتنفيذ ه���ذه البرامج والتدريب وتوفير الدعم
مبختلف أنواعه وتوظيف وس���ائل اإلعالم إلجناح هذه
البرامج وركزت غالبتها على:
● مراجع���ة السياس���ات والتش���ريعات املتوفرة أو
املعمول بها في الدول.
● التركي���ز على أهمية املتابعة والتقييم لهذه البرامج
● شمولية املش���اريع والبرامج وموائمتها للحاجات
واألولويات الواقعية التي تركز على استجابة املجتمع
ككل للعنف.
استندت غالبية هذه التجارب على أطر لتطوير البرامج
واملبادرات ،واتفقت جميعها على تضمني ما يلي:
 .1وجود املعايير .
 .2البحث العلمي والتطوير.
 .3السياسات وحشد الدعم.
 .4اخلدمات العالجية والوقائية.
 .5زيادة الوعي والتدريب واملشورة.
ه���ذا وتعرض هذه الوثيقة مناذج ملبادرات مؤسس���ات
دولية وعاملية مثل منظم���ة الصحة العاملية وفي الوطن
العربي.

 .1أساليب العمل لمواجهة العنف في
إطار عمل منظمة الصحة العالمية

>>
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املرأة مش���كلة متعددة الوجوه وذات ج���ذور بيولوجية
وسيكولوجية واجتماعية وبيئية ،وال يوجد حل بسيط أو
وحيد للمش���كلة ،وعلية فأنة يجب التصدي للعنف ضد
املرأة على مس���تويات وقطاعات متعددة في آن واحد،
وتستهدف برامج وسياسات الوقاية من العنف األفراد
واجلماعات عموم ًا والش���راكة احلقيقية بني القطاعات
املختلف���ة في املؤسس���ات األكادميي���ة والقانونية وفي
أماكن العم���ل ،وتكون الوقاية أكث���ر جناح ًا إذا كانت
ش���مولية تقوم على أس���س علمية ،وتعتب���ر التداخالت
الباكرة املستدمية التي تبدأ مبكرة وتعتمد على الوقاية
أكثر فاعلية من البرامج القصيرة األمد.
وجاء تقرير منظمة الصحة العاملية حول الصحة والعنف
ليعرض األس���اليب التي يجب ان ترك���ز عليها برامج
احلماي���ة والوقاية م���ن العنف مثل األس���اليب الفردية
وأساليب العالقات بني األفراد واألساليب املعتمدة على
املجتمع.
ترك���ز األس���اليب الفردية على حتقي���ق هدفني :أولهما
تش���جيع الس���لوكيات الصحية والس���ليمة في مراحل
العمر املبكرة مث���ل البرامج الثقافية والتعليمية وبرامج
التنمي���ة االجتماعية والبرامج العالجية ،مبا فيها تقدمي
املش���ورة لضحايا العنف أو الواقعني حتت خطر إيذاء
أنفسهم ،ومجموعات الدعم واملعاجلة السلوكية لالكتئاب
واالضطرابات النفسية األخرى املصاحبة لالنتحار.
وثانيهما أس���اليب العالق���ات التي تركز عل���ى التأثير
في أمن���اط العالقات التي يش���كلها الضحايا واجلناة
مع أكث���ر الناس تداخ ً
ال معهم ،وتس���تهدف مش���اكل
توعية لألس���ر مثل اخلالف���ات الزوجية وفقدان الروابط
العاطفية بني اآلباء واألطفال ،وتش���مل هذه األساليب
التي تستهدف العالقات .ومن األمثلة على تلك البرامج:
التدريب على األبوة بهدف حتس�ي�ن العالقات العاطفية
بني اآلباء واألبناء ومس���اعدة اآلب���اء على تطبيق طرق
التربية احلديثة وضبط أنفس���هم أثن���اء معاملة أبنائهم
وبرام���ج املراقبة ،وهذه البرامج تت�ل�اءم مع الفتيان أو
اليافعني خاصة املعرضني خلطر نش���وء س���لوك معاد
للمجتم���ع ،إضافة إلى برامج املعاجلة العائلية وبرامج

الزيارات املنزلية التي تهدف إلى حتس�ي�ن االتصاالت الوقاية األولية على التوعية املجتمعية ،فإن برامج الوقاية
الداخلية بني أفراد العائلة ،وتعليم مهارات حل املشاكل الثانوية والثالوثية تستهدف فئات محددة عرضة للعنف
ملس���اعدة اآلباء واألطفال ،كما وتش���مل التدريب على ضد املرأة من خالل برامج خاصة ،كبرامج اإلرش���اد
األسري ،وبرامج املهارات الوالدية ،وغيرها .
مهارات العالقات.
أما اجلهود املرتكزة على املجتمع فتركز على رفع الوعي
املجتمعي نح���و العمل اجلماعي والتصدي لألس���باب
املادي���ة واالجتماعية التي تؤدي إلى العنف ،وتش���مل
حم�ل�ات التثقيف املجتمعي وتعديالت على البيئة املادية
أما بالنسبة لتجارب الدول العربية فتتمثل في أنها
تدريب العاملني في املهن املختلفة كالش���رطة والصحة الزال���ت تركز على مناهضة العنف ضد املرأة وضرورة
والثقافة والتعليم.
التوس���ع في دراسة ظاهرة العنف ضد املرأة من خالل
أما التداخالت والبرامج االجتماعية فتركز على العوامل تأس���يس هيئات أو مجالس تأخذ على عاتقها بالتعاون
الثقافية واالجتماعية واالقتصادية ،وكيف ميكن لها أن مع مؤسس���ات املجتمع املدني تطوير االس���تراتيجيات
تعطي شكال معينا للمواقع املختلفة واملجتمعات بأسرها ،والبرام���ج املختلف���ة معتم���دة على اخلطاب النس���وي
وتضم البرامج التشريعية والقضائية املعاهدات الدولية احملدود ،ولم تتوسع إلى نطاق السياسات والتشريعات
والبرامج السياسية للحد من الفقر ورفع الظلم ،وحتسني العامة أو األنش���طة الفعلية واحلقيقي���ة ،هذا وال تزال
هن���اك عوائق وعقب���ات أمام تطبيق البرام���ج املختلفة
دعم األسر وتغيير املفاهيم الثقافية واالجتماعية.
تهدف الوقاية من العنف إلى تعزيز الس���لوك الصحي مثل عدم تطبي���ق كامل ملبدأ املس���اواة وإزالة مختلف
وإزالة عوامل اخلطورة االجتماعية والثقافية والكش���ف أش���كال التمييز ضد املرأة وجتسيد دونية املرأة و عدم
املبكر عن العنف وحتدي���ده واتخاذ اإلجراءات الالزمة االعتراف بكامل حقوقه���ا واحليلولة دون إدماجها في
للح���د من���ه ،إن أكثر البرامج فعالية ه���ي تلك البرامج جميع السياسات واخلطط والبرامج الوطنية.

 .2إستراتيجية العمل لمناهضة
العنف في الوطن العربي

>>

التي تنطلق من األسرة وتعتمد على التنسيق املجتمعي
والش���راكة املجتمعية وتبادل املعلومات ،وتعني برامج
الوقاية بشكل عام بالتعريف بالعنف ومخاطره ،وكذلك
التعريف باخلدمات والنشاطات التي تقدمها املؤسسات
على مس���توى املجتم���ع .وهناك ثالث مس���تويات من
الوقاية:
● الوقاية األولية :تتعل���ق بتوعية الرأي العام بأبعاد
العنف األسري ومخاطره على األسرة.
● الوقاي���ة الثانوية :تتعل���ق بتوفير خدم���ات كاملة
وشاملة للضحايا.
● الوقاي���ة الثالوثية :تتعلق بخدم���ات إعادة التأهيل
اجلناة وأسرهم .كبرامج اإلرشاد األسري.
يتركز الفرق بني هذه املس���تويات من الوقاية على الفئة
املس���تهدفة وطبيعة البرامج ،فف���ي حني تقتصر برامج

 .2التجارب العالمية

>>

إن ال���دول الت���ي تدعم برامج متك�ي�ن املرأة مثل
الواليات املتحدة األميركية و اإلحتاد األوروبي تتبنى في
غال���ب األحيان برامج يغلب عليها طابع الصحة العامه
والصحة اإلجنابي���ة والقليل من الدع���م يصرف على
برامج دعم النظ���ام القضائي واإلجراءات التي تخص
املرأة ،أما اوجة الدعم األخرى فتذهب لبرامج التنمية
املتعلقة باملرأة ويكون غالبها من مؤسس���ات دولية مثل
البنك الدولي ،والتي ترك���ز على برامج تدعم اخلدمات
اإلجتماعي���ه مع التركيز على تضمني النوع االجتماعي
في تلك البرامج من أجل تقليل الفجوة النوعية وحتسني
األنظم���ة والقوانني التي تس���مح للم���رأة الوصول الى
الثروة واخلدمات،
كثير من مؤسس���ات األمم املتحدة مثل اليونيس���يف،
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 UNIFEM , UNDPو  WHOو  UNFPAو ILOتعمل
على حتس�ي�ن وضع املرآة وكثير م���ن برامجها موجهه
مباشرة لبرامج العنف ضد املرأة ،وتركز هذه البرامج
عل���ى الوقاية من العنف بزيادة وصول النس���اء ألنظمة
العدالة وزيادة سرعة استجابة الدول للعنف ضد املرأة
إضافة إلى الدراسات والبحوث.
وتتجلى التج���ارب العاملية في تطوي���ر البرامج التالية
للتعامل مع العنف ضد املرأة:
● برامج اإليواء واملنازل البديلة والرعاية املنزلية.
● برامج دعم احلاالت الطارئة.
● برامج استجابة املجتمع.
● برامج بيئة صديقة املرأة في املؤسسات الصحية.
● برامج حتديد أدوار العاملني الصحيني.
● برامج التعامل م���ع العنف ضد املرأة في املناطق
الفقيرة.
● برامج املشورة والتوعية اخلاصة باملرأة.
● تبني برامج اس���تجابة املجتمع ل���كل للعنف ضد
املرأة.
● برامج حشد الدعم في املناطق الفقيرة والنائية.
● برامج موجهة حلاجات الطلبة.
● برامج موجهة حلاج���ات ذو االحتياجات اخلاصة
واملسنني.
● برامج احلماية والوقاية من العنف ضد املرأة.
● برامج ضحايا االغتصاب.
● برامج مراكز املعلومات للنساء.
● برامج الدعم املستمر لضحايا العنف.
● برامج حماية الطفل من اإلساءة.
● برامج تعزيز استجابة املؤسسات الصحية للعنف
ضد املرأة.

تختص مبوض���وع محدد وفي قضية واحدة وبالتحديد
تكون ش���امله ،عميقة وموائمه للمعنيني وتوجه رس���الة
إيجابيه ،ومحتوى هذه البرامج يركز على مس���ؤوليات
الرج���ال في منع العنف من خ�ل�ال الوقاية من أنواع
العنف املتع���ددة مبا فيها العنف اجلنس���ي والتحرش
اجلنسي والعنف ضمن األس���رة.أما البرامج األخرى
فإنها تناقش بطريقة غير مباشره مواضيع الوقاية من
العنف ودور الرجال في ذلك ومن هذه البرامج:
■ التوعية الوالديه /مهارات اآلباء.
■ كيفية التعامل مع العدوانية والغضب.
■ االندماج االجتماعي والترابط.
■ املفاهيم الثقافية وانعكاساتها على املجتمع.
وتتمثل فلس���فة برامج مس���اهمة الرجال في احلد من
العن���ف في تركزه���ا على بناء التعاط���ف جتاه تطوير
امله���ارات الش���خصية ،تعل���م التدخل في س���لوكيات
اآلخري���ن لتغييره���ا ،إعادة االندم���اج االجتماعي ،أو
مسؤوليات وجهود اإلعالم لتغيير البيئة احمليطة.
وتترجم فلسفتها من خالل :
 .1تدعيم التعاطف مع الضحايا
 .2تغيير الذات
 .3مداخ�ل�ات لتغيير مفاهي���م (معيار محدد للجميع)
الرجل صديق للمرأة
 .4خبرات املفاهيم اإلجتماعيه
تس���ويق املفاهي���م اإلجتماعي���ه والع���ادات
.5
اإليجابية والتي تظهر الرج���ال غير عنيفني وأداوهم
غير عدواني.

مناذج البرامج:
برامج مناهضة العنف التي تركز على تغيير سلوكيات
الرج���ال ميك���ن أن تقدم في مناس���بات معينه كبرامج
تعليمية وورش عمل أو في مناسبات متعددة األغراض،
وتعتب���ر هذه النم���اذج أقرب إلى التقليدي���ة إال أنه مت
مبادرات عاملية ناجحة في الوقاية من العنف:
البرام���ج املوجه���ة للرج���ال :لبرامج احلماي���ة الفاعلة حديث ًا اس���تخدام اإلع�ل�ام للتس���ويق االجتماعي على
املوجه���ة للرجال خصائ���ص متعددة تتمث���ل في أنها شكل حمالت اجتماعيه يتم من خاللها جتميع معلومات
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عن املفاهي���م واملعتقدات الصحيح���ة املناهضة للعنف
والنش���اطات التي تش���ملها هذه احلمالت مثل «حملة
الش���ريط األبيض» White Ribbon Campaign
التي أطلقت في مناطق مختلفة في العالم .
إال أنه ال يوجد دراسات عن هذه اجلهود على الرغم من
إن النتائج البدائية للبحوث تفيد بأن «حمالت تس���ويق
العادات اإليجابية» تستطيع أن تغير االجتاهات التي لها
عالقة باملوضوع وفي بعض األحيان تغيير السلوكيات
كم ًا ويحبذ دمج النوعني من اإلجراءات بش���كل متناغم
لتشجيع مساهمة الرجال في ورشات العمل واملشاركة
في حمالت الرعاية في خارج تلك الورش.
اخلالصة والدروس املستفادة .
بعد مراجعة التجارب العاملية والبرامج التي تتضمنها
ميكن االس���تفادة من النقاط التالية عند تطوير برامج
خاص���ة باحلماي���ة والوقاية من العنف ض���د املرأة في
األردن:
● أن تك���ون البرامج أكثر من تدريبي���ة أو تعليمية(
برامج واعدة مستدامة).
● تتبن���ى منهجي���ة مح���ددة :تطوي���ر سياس���ات
وبروتوك���والت ملزمة في التطبي���ق ذات آلية محددة
للمتابعة والتقييم.
● إح���داث تعدي�ل�ات عل���ى إج���راءات التعامل مع
املس���تفيدين من اخلدم���ات كافة ليتم الكش���ف عن
ضحايا العنف أو التعرض للعنف.
● االعتراف مبفاهيم واجتاهات ومعتقدات العاملني
نحو العنف.
● إعادة النظر مبؤشرات جناح البرامج :توفير الدعم
بدال من إعطاء النصائح.
● خلق فرص ملمارسة سلوكيات جديدة عند مقدمي
الرعاية :التعود على سلوكيات ايجابية وهادفة.
● أن نكون أذكياء عند الب���دء في البرامج :نبدأ من
حيث يكون النجاح مضمونا.
● إدراك أنة ال يوجد منوذج أو طريقة واحدة ناجحة
للتعامل مع قضايا ومشاكل العنف.

● التعامل مع العنف كمشكلة مجتمع عامة.
● إدراك أهمية ما يلي :
■ متكني األفراد.
■ تعزيز مساهمة املجتمعات احمللية.
■ تطوير قواعد بيانات.
■ االلتزام احلكومي.
■ العمل مع الرجال.
■ حشد الدعم.
■ تفعيل دور اإلعالم.
■ توسيع دائرة املستفيدين.
■ الشراكات.
● عل���ى الرغم من وجود دراس���ات وأبح���اث علمية
ملتابع���ة هذه البرامج ،ركزت معظ���م األبحاث العلمية
على فعالي���ة التداخ�ل�ات التي تتعلق بجن���اة العنف
والقليل ركز على تقييم فعالية البرامج املوجهة للمرأة
التي تتعرض ألنواع العنف املختلفة ،علما بان حشد
الدع���م الفعال ،للنس���اء ضحايا العن���ف يعتمد على
نتائج البحوث العلمية حتى تستطيع الدول التأثير في
السياسات والبرامج والتداخالت املعمول بها حالي ًا.
● أصبح م���ن الضروري أالن إج���راء بحوث علمية
ترك���ز على حاجات املرأة التي تتعرض للعنف بجميع
أش���كاله ودراس���ات جديدة ومختلفة تتعلق بالنساء
األكث���ر عرضة للعنف مثل النس���اء ذوات املس���توى
التعليمي واالجتماعي واالقتصادي املتدني.
● بن���اء قاعدة من البحوث العلمية في هذه املواضيع
ستحقق استجابة السياس���ات االجتماعية والبرامج
الت���ي حتدد احتياجات الفئات الضعيفة من النس���اء
وأوالدهن.

واقع العنف ضد المرأة في األددن
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الفصل السابع
البرامج

تطوير وحتديث النظام القضائي

دعم الضحايا
بناء شراكة مستدامة بني املؤسسات
متعددة االختصاص

إدارة األداء واملتابعة

دعم البحث والتطوير

جدول رقم ( :)6ملخص الهم البرامج العالمية
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اإلجراءات /المحتوى
●
●
●
●
●
●
●
●
●

سرعة استجابة الشرطة
حتديد حاالت العنف
حتديد عوامل اخلطورة لدى اجلناة
حماية الفئات األكثر عرضة (األطفال)
محاكم متخصصة
محاكم األسرة
برامج تأهيل اجلناة
دليل خلدمات النظام القضائي
حتديد الكفاءات الالزمة للعاملني مع العنف

●
●
●
●

خدمات حشد الدعم  /التأييد
خدمات األطفال املعرضني واملشاهدين للعنف
منازل إيواء الضحايا
حتديد املعرضني للعنف وعوامل األخطار

● منتديات منتظمة
● إدارة املؤسسات
● أداء املؤسسات ضمن جهود مجتمعية منسقه
● مؤشرات متابعة األداء
● مؤشرات أداء
● التركيز على دعم البحوث املعنية مبخرجات البرامج
وتأثيراتها وفعاليتها
● حتديد أولويات البحوث في مجال العنف
● دعم البرامج الواعدة التي لم يتم دراس���تها بشكل
مستفيض في السابق
● استخدام النتائج في رسم وتعديل السياسات
● تقييم نتائج البحوث

■ مرجعية قانونية للعن���ف ضد املرأة (حماية ضحايا
مقترحات وتوصيات
العنف واملش���اهدين ،اإلس���تماع للش���هود باستخدام
مقترحات لتدعيم وتعزيز دور املؤسسات األردنية الكاميرات).
احلكومي���ة وغير احلكومية في متابع���ة ومراقبة برامج ■ املساعدة القانونية املجانية ،محامون مجان ًا أو دفع
احلماية والوقاية من العنف.
حملامي القطاع اخلاص.
تطوير برامج مراقبة ومؤش���رات ملتابعة العنف ووضع
خريطه ملراقبة أداء املؤسس���ات ف���ي جميع القطاعات .ثالثا :على املس���توى املؤسسي والتشاركي ،من خالل
وتتمثل املؤش���رات املقترحه للمتابعة على املس���تويات وج���ود بروتوك���والت خاصة باملؤسس���ات للتعامل مع
ح���االت العنف ضد املرأة ,آلي���ات التعاون فيما بينها(
التالية:
أوال :على املستوى احلكومي من خالل التزام املؤسسات العمل التشاركي) .
● تفعي���ل وتغطية النقص ف���ي البروتوكوالت واالدله
احلكومية والرسمية بالعمل على متابعة :
● برامج التشبيك والتنس���يق والعمل التشاركي في االجرائية للممارس���ة مختلف امله���ن املعنية بالتعامل
م���ع ضحايا العن���ف مع تاكيد الدور املؤسس���ي في
عمل املؤسسات الوطنية للحد من العنف االسري.
االستجابة حلاالت العنف.
● املوازن���ات اخلاصة التي توضع لدعم املؤسس���ات
● وجود مرجعيات قانونيه توكد العمل التشاركي بني
الغير حكوميه  NGO>sلتفعيل مشاركتها في البرامج
املؤسس���ات وتوضح آليات العمل وادوار ومسؤوليات
الوطنية املعنية باحلد من العنف ومعاجلته.
كل مؤسسة ومرجعيتها والتزامتها املجتمعية في احلد
● خط���ط تنفيذيه حتدد أدوار ومس���ؤوليات واإلطار
الزمن���ي للتنفي���ذ وآلي���ات املراقبة .املوازن���ات التي من العنف االسري .
● وج���ود روئ وطني���ة واضحة ومح���ددة وتطبيقية
تصرف ،ع���دد املوظف�ي�ن ،أدوار املؤسس���ات الغير
لتفعيل مش���اركة املؤسسات غير احلكومية NGO>s
حكومي���ه املوازنات اخلاصة الت���ي تضعها احلكومة
في تقدمي اخلدمات وفق منهجية مؤسس���ية  ،وضمان
ضمن موازناتها ملواجهة العنف ضد املرأة.
● آليات املتابعة والتقييم املتعلقة باألنظمة والسياسات مشاركتها في إعداد وتنظيم وتطبيق وتقومي األنظمة
والسياسات اخلاصة في احلد من العنف.
والبرامج الوطنية للحد من العنف.
● خطط طويلة ومتوس���طة املدى لرفع الكفاءة املهنية
● نظام مالي لتعويض ضحايا العنف من النساء.
للعامل�ي�ن في املهن املختلفة املعني���ة بالعنف  ،وآليات
ثانيا :على مستوى التشريعات:
تنفيذها الزمنية واملالية وآليات متابعتها وتقييمها.
● القوان�ي�ن اخلاصه باألنواع املتع���دده للعنف ضد
رابعا :على مستوى توفير خدمات االيواء للنساء:
املرأه وتعريف العنف ضد املرأه في تلك القوانني.
● عدده���ا  ،توزيعا اجلغرافي ومدى توفر غرفه لكل
● وجود قوانني ومواد تتعلق بالتوقيف.
إمراه.
● قوانني ومواد وقرارات تتعلق باحلماية من حيث:
● خدمات إيواء مجانيه.
■ وجود غرف للحمايه.
● مظله قانونيه لعملها .
■ عقوبات لغير امللتزمني بتطبيق قرارات التوقيف.
● خدمات خط ساخن.
■ وج���ود دلي���ل لتحدي���د عقوبات ضد جمي���ع أنواع
● مراكز إرشاد ،تداخالت طارئه.
العنف.
● برامج عالجيه للجناة.

>>
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الفصل السابع
● مؤشرات قياس مدى العنف ضد املرأة.
● معلوم���ات عن اخلدم���ات القانوني���ة واإلجتماعيه
والصحية.
● القضايا احلساس���ة ف���ي موض���وع العنف ضد
امل���رأة م���ن حي���ث التميي���ز ،األش���خاص املعنيني
وعالقة األش���خاص ببعضهم البع���ض (عالقة اجلناة
والضحايا).
● إحص���اءات عن متابعة احلالة في قضايا اجلرائم:
ع���دد احلاالت ،مدى التبليغ ،تس���جيل احلاالت ،عدد
ح���االت اجلن���اة والضحاي���ا ،توزيعه���م ،العقوبات
املستحقة.
● مدى وصول عامة الش���عب إل���ى املعلومات فيما
يتعلق باخلدمات.

خامس���ا :على مس���توى التدريب والتعلي���م من خالل
املؤشرات:
● اس���تحداث برام���ج أكادميية في مج���ال الرعاية
واحلماي���ة م���ن العنف تؤه���ل اخلريج�ي�ن للعمل في
التخصص���ات الصحي���ة والنفس���ية واالجتماعي���ة
والقانونية واإلعالمية.
● تضم�ي�ن مفاهي���م العن���ف ض���د امل���رأه والنوع
اإلجتماع���ي والتميي���ز على مس���توى الرعاية األولية
والثانوية في مناهج طلبة املدارس.
● برامج التدريب اإللزامي جلميع املهنيني في مجال
( ع���دد
العن���ف ض���د امل���رأة
املتدربني ،املدة الزمنية للتدري���ب ،احملتوى التدريبي
وخصائص مقدمي التدريب).
● برامج تدريب إلزامي للممارسني في مجال العنف تاس���عا :على مس���توى التحديات التي تواجه املتابعة
ضد املرأه (ع���دد املتدربني ،امل���دة الزمنية للتدريب ،والتقييم.
احملت���وى التدريبي ،عدد م���رات التدريب والترخيص
● اس���تخدام معايير دولية لتكون الدليل اجليد جلمع
ملمارسة املهنة).
املعلوم���ات وحش���د الدعم يتم تضمنه���ا إجباريا في
سادسا  :على مستوى اإلعالم:
املؤشرات لكل دوله.
● وجود خطة إعالمية وطني���ة ملناهضة العنف ضد
● وجود مؤشرات كمية إضافة إلى املؤشرات النوعية
املرأه  ،وتعزيز حقوقها وادوارها املجتمعية.
للتقييم مع تطوير مؤش���رات لقياس مدى التطور على
املستوى التشريعي ومستوى السياسات.
● أدلة ممارس���ة لالعالميني ملناهضة مفاهيم العنف
تأخذ في احلسبان العنف ضد املرأه وتدعم الصوره تقيي���م التجربة األردنية في مجال احلد من العنف ضد
غير النمطية للمرأة.
املرأة في األردن:
● تضمني مفاهيم مناهضة العنف ضد املرأه والتمييز ذكرنا أن االهتم���ام بهذه املش���كلة ازداد مؤخر ًا عما
على أساس اجلنس في مناهج كليات األعالم.
كان عليه في الس���ابق مما أعطى األمر زخم ًا إضافي ًا
● حتليل واقع العنف ضد املرأه في االعالم والصور أتاح للعاملني والدارسني مساحة إضافية للخوض في
النمطيه املتداولة فيه ،ووضع آليات عملية لتغييرها .مجال املش���كلة ووصفها ومناقشة احللول املناسبة لها،
ومن ذلك فقد حاول املشاركون في ورشة العمل األولى
سابعا :على مستوى برامج زيادة الوعي :
التي عقدت حول العنف والصحة( )30في  5ش���باط
● حمالت توعوية وطنية ش���مولية وفق منهجية علمية  2003رسم تقييم أولي للتجربة األردنية في مجال احلد
تركز على مفاهيم محدده خالل فترات ،ورصد املوارد
 )30الور�ش ��ة انعق ��دت يف � 5ش ��باط  2003عق ��ب �إط�ل�اق منظم ��ة( 
املالية الالزمة لها  ،متابعة وتقييم فاعليتها.
ال�ص ��حة العاملية تقريرها حول ال�ص ��حة والعنف يف أالردن ،وا�ستمرت
ثامنا :اإلحصاءات وجتميع املعلومات:
الور�ش ��ة الوطني ��ة الت ��ي عقده ��ا املجل� ��س الوطن ��ي ل�ش� � ؤ�ون أال�س ��رة
.ومنظمة أالمم املتحدة مدة يومني
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● ايجاد وإقرار قانون احلماية من العنف األسري.

من العنف باس���تذكار إيجابي���ات التجربة والتنبيه إلى
س���لبياتها ،وكذلك مراجعة الصعوبات والتحديات التي ثاني��� ًا :الصعوب���ات والتحديات :ونعرضه���ا فيما يلي
تعوق العمل وس���رعة اإلجناز ،وذل���ك لإلفادة منها عند مقسمة بحسب موضوعاتها كالتالي:
وضع استراتيجيات حماية األسرة ،وكان التقييم على
● صعوب���ات اقتصادية ،وتتمثل في الفقر ،والبطالة،
النحو التالي:
وعمالة األطف���ال ،ونقص املتخصصني في حقول علم
ً
أوال :اإليجابي���ات :متثل���ت إيجابي���ات جترب���ة الفترة النف���س اإلكلينيكي وعلم اخلدم���ة االجتماعية والطب
القصيرة املاضية بعدة أمور منها:
النفسي.
● االعت���راف على املس���توى الرس���مي بوجود هذه
● صعوبات اجتماعية ،وتتمثل في :نقص التأمينات،
املش���كلة ،وزيادة وعي املجتمع عموم ًا ملخاطرها مما
وما يتلعق بالتنشئة االجتماعية كالسيطرة الذكورية،
ادى إل���ى حتقيق نوع من احلساس���ية ضد اش���كال وبع���ض الع���ادات والتقالي���د الثقافي���ة واالجتماعية
العنف األسري وممارساته.
واألعراف السائدة.
● إنش���اء مؤسس���ات حكومية وغير حكومية جديدة
● صعوب���ات قانوني���ة وتش���ريعية ،مث���ل :الثغرات
تعمل في هذا املجال وتضافر جهود عدة مؤسس���ات القانوني���ة في بعض القوانني واألنظم���ة والتعليمات،
ً
للعمل معا كشركاء ،والشعور بأهمية التنسيق وأهمية وعدم تفصيل بعض التش���ريعات ،وتطبيقات خاطئة
التشريعات املناسبة وأهمية االس���تراتيجية الوطنية للقوانني ،والنقص التشريعي.
الشاملة.
● صعوب���ات مؤسس���ية ،مث���ل :ضعف التنس���يق
● تأسيس املشروع الوطني حلماية األسرة واعتماد
بني املؤسس���ات وفقدانها أحيان ًا ،وقلة املؤسس���ات
النهج التش���اركي في العمل  ،تأس���يس إدارة حماية املتخصص���ة في هذا املج���ال ،وقلة تدري���ب وتأهيل
األسرة في األمن العام ،وكذلك برنامج حماية الطفل املؤسس���ات القائم���ة والت���ي تتعام���ل م���ع النتائج
التاب���ع ملؤسس���ة نه���ر األردن ،وإنش���اء دار الوفاق املس���تهدفة ،وع���دم وضوح مرجعية الش���كاوي التي
االس���ري التابعة ل���وزارة التنمي���ة االجتماعية ،ودار موضوعها العنف ضد املرأة .
األمان للعالج والتأهيل األطفال املساء إليهم ،ومركز
● صعوب���ات عملية ،مث���ل ،منظومة أخ�ل�اق العمل
امللكة رانيا لألس���رة والطفل ،ورفع كفاءة األطباء في
املوج���ود في األردن والتي ال تتناس���ب مع العمل في
املركز الوطني للطب الش���رعي في مجال التعامل مع
مج���ال العنف األس���ري فاحلاجة ضروري���ة إليجاد
حاالت العنف من االطفال والنساء.
منظوم���ة أخالق ونظام عمل جدي���د ،وجهل العاملني
● إيجاد أدل���ة وبروتوكوالت ومنهجية محددة للوقاية مع األطف���ال بالقوان�ي�ن اخلاصة بحماي���ة األطفال،
واحلماية م���ن العنف جلميع املؤسس���ات العاملة مع وعدم تناس���ب مواصفات احملاك���م احلالية مع حقوق
العنف اضافة الى سياسات للعمل التشاركي ما بني الضحاي���ات العنف األس���ري ،وع���دم وجود خدمات
املؤسسات .
الصحة النفس���ية واجلس���مية في املدارس ،واحلاجة
● وج���ود مدخ�ل�ات منهجي���ة وأدوات وقائية ملرحلة لوج���ود أخالقيات معلن���ة ومعتم���دة للمهن اخلاصة
الطفولة املبكرة في وزارة التربية والتعليم.
بخدمة ورعاي���ة األطفال ،والصعوب���ات القانونية في
● تدريب القضاة والتدريب على التس���جيل بالفيديو التبلي���غ عن حاالت العنف ،وعدم التزام املؤسس���ات
واستعماله في احملاكم خصوص ًا في قضايا األطفال املعنية بالتعامل مع حاالت العنف بالعمل التش���اركي
املساء إليهم.
في االس���تجابة حلاالت العن���ف ومتابعتها ،وضعف
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المراجع
التنسيق بني املؤسسات الوطنية في البرامج الوطنية
اخلاص���ة مبعاجلة العنف واحلد منه مبختلف انواعها
التشريعية والتوعوية واخلدماتية.
● صعوبات س���لوكية ،مثل :السلوكات اخلاطئة عند
بعض الناس والتي يفه���م منها أو تنطوي على عنف
بش���كل ما ،وخوف الضحايا وأهلهم من التعامل مع
األم���ن العام واحملاك���م ،وثقافة العي���ب في مواجهة
املشكلة.
● صعوب���ات ثقافي���ة ،مثل :الغ���زو الثقاف���ي ،وقلة
التثقي���ف ،والتخصص على مختلف املس���تويات في
كافة القطاعات ،واجلهل بأخالقيات الدين.
 صعوب���ات معلوماتية ،مثل :أن األدبيات ليس���تباللغة العربي���ة ،وحقوق التأليف والترجمة والنش���ر
عملية حتتاج إلى أصول ودقة.
● صعوب���ات علمية ،مثل :س���طحية وضحالة وعدم
تناس���ب التخصصات اجلامعي���ة بالعمل مع األطفال
واألس���ر ،والبن���اء اإلنس���اني الش���خصي والثقافي
للعامالت والعاملني في حقول التربية والتعليم وتنشئة
األطف���ال غي���ر املناس���ب ،ونقص تخصص���ات علم
اخلدم���ة االجتماعية اإلكلينيكي وعل���م نفس األطفال
وعلم متريض األطفال والطب النفس���ي لألطفال وعلم
منو وتطور األس���رة وعلم منو وتط���ور الطفل ،وعدم
وج���ود محامني مختصني باألطفال في جميع احملاكم
الش���رعية في قضايا الطالق وفي احملاكم النظامية،
واحلقيق���ة أن حصر ه���ذه الصعوب���ات والتحديات
املتوقعة خطوة مهم���ة أمام العمل على تذليلها وإنهاء
دوره���ا في اخلطوات القادم���ة من العمل ضد العنف
ض���د املرأة وأش���كاله لضمان جن���اح العمل وجناح
وضع استراتيجياته على السواء.
● منظمة العفو الدولية ،مصائرنا بأيدينا فلنضع حدا
للعنف ضد املرأة2004 .،
● املجلس الوطني لشؤون األسرة ،اخلطة االستراتيجية
الوطنية حلماية االس���رة والوقاية من العنف األسري،
2005
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● منظمة الصحة العاملية ،التقريرالعاملي حول العنف
و الصحة  ،املكتب االقليمي لشرق املتوسط.2002،
● محمد مقدادي ،وداد عدس  ،مشروع البحث النوعي
لتحديد القضايا واملش���كالت األس���رية ذات األولوية.
املجلس الوطني لشؤون األسرة2002 .
● منظمة األمم املتحدة للطفولة ( يونيس���ف) ، ،وضع
األطفال في العالم 2001 .
● اليونيف���م ،صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، ،
تقدم املرأة العربية2004 .
● اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة ، ،تقرير حول
تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أش���كال التمييز ضد
املرأة2005 .
● إدراة حماية األس���رة ،إحصاءي���ات حول القضايا
التي تعاملت معها خالل األععوام .2002-1998
● احلديدي ،مؤمن و هاني جهش���ان ،العنف األسري،
فصل ف���ي كتاب دليل ارش���ادي للتعام���ل مع العنف
األسري ،مركز التوعية واإلرشاد األسري.2001 ،
● درويش ،مها ،العنف األس���ري ف���ي مدينة الزرقاء،
دراس���ة وصفية ،مركز التوعية واالرش���اد األس���ري،
.2001
● الرطروط ،س���يد ،التش���ريعات والعقوبات املتعلقة
بسوء معاملة الطفل في املجتمع األردني ،دراسة بحثية،
مؤسسة نهر األردن ،برنامج حماية الطفل.2002 ،
● الرطروط ،فواز ،وهناء العتر ،االثار اجلانبية املتوقعة
ملش���روع دار حماية املرأة املعنفة في األردن من وجهة
نظر اخلبراء االجتماعيني األكادميني احملليني ،دراس���ة
اجتماعية ميدانية ،وزارة التنمية االجتماعية.2002 ،
● ش���خاترة ،فاروق محمد ،العنف األس���ري :دراسة
ميدانية على طلبة الصف العاشر وعلى طلبة سنة ثالثة
طب في اجلامعة.2005/2004 .
● املجلس الوطني لش���ؤون االسرة  ،العنف األسري
في األردن :املعرفة واالجتاهات والواقع2005 .
● صافي ،موس���ى ،دور وزارة التنمية االجتماعية في

احلد من العنف االسري ،فصل في كتاب دليل ارشادي
للتعامل مع العنف األس���ري ،مركز التوعية واإلرش���اد
األسري.2001 ،
● القدومي ،رحاب  ،أثر التشريعات والقوانني الصحية
على صحة املرأة ،امللتقى االنس���اني حلقوق االنسان،
.2000
● مديري���ة األمن الع���ام ،إحصائية االنتح���ار التام.
.2003-2001
● مركز التوعية واالرشاد األسري ،دراسة إحصائية
ع���ن حاالت العنف في محافظ���ة الزرقاء ،بالتعاون مع
صندوق الشراكة االردني-السويسري.1999 ،
● مركز التوعية واالرش���اد األس���ري ،دراس���ة عمالة
األطفال ف���ي محافظة الزرقاء ،بالتع���اون مع صندوق
الشراكة االردني-السويسري.1999 ،
● املعايطة /عاكف ،االبعاد القانونية للعنف األسري،
فصل في كتاب العنف األس���ري وعمالة األطفال ،مركز
التوعية واالرشاد األسري.2000 ،
● معهد امللكة زين الشرف التنموي ،املفاهيم اخلاصة
بالعنف األسري واالساءة كما يراها املجتمع األردني،
دراسة ميدانية.2002 ،
● ناصر ،مليس واخرون ،العنف ضد املرأة في املجتمع
األردني :اخلصائص الدميوغرافية ،الضحايا واجلناة،
دراس���ة ميداني���ة ،امللتقى االنس���اني حلق���وق املرأة ،
.1998
● وديان ،محمد مفلح ،وأحمد احلوارنة ،العنف األسري
في املدارس احلكومي���ة التابعة ملديرية التربية والتعليم
ملنطقة إربد الثانية وعالقته بعدد من املتغيرات ،دراسة
ميداني���ة ،مديرية التربية والتعلي���م ملنطقة إربد الثانية،
وزارة التربية والتعليم.2002-2001 ،
● وزارة التنمي���ة االجتماعية ،إحصاءيات عن احلاالت
التي تعامل معها مكت���ب اخلدمة االجتماعية في إدارة
حماية األسرة .2002-2000
● الع���واودة ،أم���ل ،العنف ضد الزوج���ة في املجتمع
األردني ،رس���الة ماجس���تير ،غير منس���ورة ،اجلامعة

األردنية.1998،
● البطوش ،عالقة العنف األس���ري والتوتر النفس���ي
لدى الزوجات املعنفات واألبناء املس���اء إليهم مع بعض
املتغيرات الدميغرافية .رس���الـة مقـدمـ���ة إلـى عمـادة
الدراسـات العليـا اس���تكما ًال ملتطلبات احلصول على
درجـة املاجستيـر
● ف���ي علم النفس التربوي قس���م اإلرش���اد والتربية
اخلاصة ،جامعة مؤتة2007 ،
● Linda L., Susan B. & Christopher B.
Measuring violence- related attitudes,
beliefs and behaviors among youth. Center
of Disease Control & Prevention. 1998.
● Rudaina Al-Hourani. Screening for
Violence
During
Pregnancy, Thesis
submitted for the degree of M.Sc. in nursing
& science. Jordan University for Science
Technology. 2007.
● Muntaha G, The National Action on
Women’s Health. 2007.
● Clark C. Domestic Violence in Jordan; its
Definition, Prevalence, Reproductive Health
correlates and Sources of Assistance for
Victims. 2005 .
● Farouk M. & Shakatreh. Rowaida M.
Maaita. Montaha K. Gharaibeh. Psycological
Functioning and Determinants of Domestic
Violence amongWomen. An Epidemiological
Study. Saudi Medical J 2005. Vol 26 (2).
● Montaha K. Gharaibeh & Hoeman S.
Health Hazards & Risks for Abuse among
Child labor in Jordan. Journal of Pediatric
Nursing, 2003, 18 (2): 140.
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المرفقات
املرفقـــــــات
أوال  :دليل املقابلة
املختص في مجال الصحة
(املعنيني طبيب الطوارئ ،ممرضة طوارئ  ،قابلة ،
ممرضة رعاية صحية).
تقوم الباحثة بتقدمي نفسها وتعرض الهدف من اللقاء
وحتصل على املوافقة الشفهية وتسجل:
● طبيعة عمل املختص(االختصاص)
...........................................................
............................................................
● املهام العامة التي يقوم بها
...........................................................
............................................................
● نسبة املراة اللواتي يراجعن املؤسسة من املجموع
العام
...........................................................
............................................................
● هل يحضر حاالت عنف ضد املراة /إذا كان نعم
اذكر أمثلة
...........................................................
...........................................................
...........................................................
.......................
● هل تتبع إجراءات معينة في مؤسستك او تستخدم
مناذج محددة عند التعامل مع العنف ضد املراة
...........................................................
............................................................
● هل تق���وم بعمل فحوص���ات معين���ة أو إجراءات
مخبري���ه إذا قالت لك املرأة أنه���ا تعرضت للعنف .
...........................................................
...........................................................
اذكر أمثلة على ذلك
...........................................................
...........................................................
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● هل تقوم بتحويل احلاالت املتعرضة للعنف  -نعم
 ال إذا كان نعم ملن تقوم بالتحويل...........................................................
............................................................
● ما هي السياس���ات التي تعتقد أنها تعيق تطبيق
الرعاية الضرورية للنساء املعنفات
...........................................................
............................................................
● ماهي السياسات التي ترغب بتغييرها
...........................................................
............................................................
● هل تعتقد ان العنف ضد املرة مشكلة موجودة في
مجتمعنا
...........................................................
............................................................
● ما هي برأيك أسباب مشكلة العنف ضد املراة في
املجتمع األردني
...........................................................
............................................................
ثانيا  :دليل املقابلة
املختص في مجال القضاء
(مختص من الشرطة ،قاضي ،ضابطة من حماية
األسرة )
تقوم الباحثة بتقدمي نفسها وتعرض الهدف من اللقاء
وحتصل على املوافقة الشفهية وتسجل:
● طبيعة عمل املختص
...........................................................
............................................................
● ما نوع اخلدمات التي تقدمها أنت وزمالءك للنساء
املعرضات للعنف
...........................................................
...........................................................

...........................................................
● هل لديكم إجراءات محددة لإلبالغ عن العنف
...........................................................
............................................................
● م���ن ال���ذي يقرر أن هن���اك فحص يج���ب أن يتم
أجراءة
...........................................................
............................................................
وما نوع هذه الفحوصات
...........................................................
............................................................
● ه���ل يتم االس���تماع إلى الطبيب ف���ي احملاكمات
اخلاصة بالعنف ضد املرأة
___ نعم __ال
● إذا كان نعم من هو/هم املخولون بتقدمي األدلة من
الفريق الصحي
...........................................................
............................................................
وهل تشعر أن الفريق الصحي لدية االستعداد دائما
للشهادة وتقدمي األدلة
...........................................................
............................................................
ثالثا :دليل املقابلة
املختص األكادميي
تقوم الباحثة بتقدمي نفسها وتعرض الهدف من اللقاء
وحتصل على املوافقة الشفهية وتسجل:
● طبيعة عمل املختص
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
● اخلبرات في مجال العمل مع العنف ضد املرأة

...........................................................
............................................................
● هل كانت لك جتربة في التعامل مع العنف كشخص
أكادميي
...........................................................
............................................................
● كيف تعاملت مع تلك احلوادث وما اإلجراءات التي
اتخذتها
...........................................................
............................................................
● كم عدد احل���االت التي قامت جامعت���ك بالتعامل
معها (في السنة)
...........................................................
............................................................
● هل حتتفظوا مبلفات لتلك احلوادث
...........................................................
............................................................
● هل تقوموا باإلبالغ عن تلك احلاالت
...........................................................
............................................................
● هل ملؤسستكم اهتمامات بحثية وبرامج حماية من
العنف ضد الفتيات ---نعم ---ال
إذا كان نعم أرجو التوضيح
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
...........................................................
رابعا  :دليل املقابلة
 NGOأو خدمات املجتمع
تقوم الباحثة بتقدمي نفس���ها وتعرض الهدف من اللقاء
وحتصل على املوافقة الشفهية وتسجل:
● ما هو منصبك في املجتمع

واقع العنف ضد المرأة في األددن
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المرفقات
...........................................................
............................................................
● ما هي طبيعة اخلدمات التي تقدمها مؤسس���تكم
للنساء املعنفات
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
● ما هي جتربتك مع ح���االت العنف وكيف تعاملت
مع احلاالت
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
● كم عدد احلاالت التي قامت مؤسس���تك بالتعامل
معها (في السنة)
...........................................................
............................................................
هل حتتفظوا مبلفات لتلك احلاالت
...........................................................
............................................................
هل تقوموا باإلبالغ عن تلك احلاالت
...........................................................
............................................................
● هل ملؤسستكم اهتمامات بحثية وبرامج حماية من
العنف ضد الفتيات ---نعم ---ال
إذا كان نعم أرجو التوضيح
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
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خامسا Focus Group :
املراة املعرضات للعنف
(معرض���ات للعنف وأخ���ذن إجراءات إلع�ل�ان للعنف
الواقع عليهن)
تقوم الباحثة بالتعرف على خصائص السيدات اللواتي
اجري معهن احلوار من حيث
 .1العمر
 .2احلالة االجتماعية
 .3املستوى التعليمي
 .4األطفال (إن وجد)
 .5الوظيفة (إذا انطبقت)
● هل أخبرت���ي احد عن العنف ال���ذي تتعرضني له
مباشرة بعد العنف ---نعم ---ال
إذا كان نعم ،من أخبرتي
...........................................................
............................................................
● إذا كان ال ملاذا لم تخبري
...........................................................
............................................................
● ما الذي دعاك لإلبالغ عن ما تعرضت له
...........................................................
............................................................
...........................................................
............................................................
● إلى أين ذهبتي لإلبالغ عن العنف في البداية
.............................................................
.............................................................
● ماذا قدموا لك من خدمات
.............................................................
.............................................................

● هل تشعري أن اخلدمات كافية أرجو إبداء الرأي
.............................................................
.............................................................

■
■
■
■
■
■
■
■
■

خدمات صحية
اجتماعية
نفسية
تخطيط وتنظيم
حتويل
دعم لوجستي
تدريب كوادر
خدمات مجتمع /توعية ومتكني
خدمات مع مؤسسات أخرى

سادسا :استمارة حتليل وضع املؤسسات العاملة مع
العنف ضد املرأة
● اسم املؤسسة
.............................................................
.............................................................
قطاع خاص
● الصف���ة املرجعي���ة  .حكومي���ة
إقليمي دولي
نتائج استمارة حتليل وضع املؤسسات العاملة مع
● االختصاص العام للمؤسسة
 .............................................................العنف ضد املرأة
.............................................................
● فلسفة املؤسس���ة ___موجودة _____
غير موجودة
إن وجدت :على ماذا ترتكز
.............................................................
.............................................................
● أهداف املؤسسة ___موجودة _____
غير موجودة
إن وجدت :على ماذا ترتكز
.............................................................
.............................................................
● السياس���ات العامة للمؤسس���ة ___موجودة
_____غير موجودة
إن وجدت :على ماذا ترتكز
...........................................................
...........................................................
...........................................................
● االختصاص في مج���ال العنف ضد املرأة (ميكن
اختيار أكثر من واحد)
تقدمي خدمات مباشرة للمعنفات

واقع العنف ضد المرأة في األددن
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اسم المؤسسة

وزارة التخطيط

المعهد الدولي
لتضامن النساء

اللجنة الوطنية
لشؤون المرأة

المركز الوطني
لحقوق االنسان

معهد العناية
بصحة المراة

وزارة االوقاف

ميزان

الصفة املرجعية

حكومية

قطاع خاص

شبه حكومية

وطنية مستقله

موسسة اهلية

حكومية

قطاع خاص

املنصب

مسؤولة قضايا املرأة
في مديرية السياسات

مديرة البرامج
واألنشطة

مسؤولة البرامج
القانونية

اجلهاز التنفيذي

منسقة البرامج
السكانية

مديرية الشؤون
النسائية

املديرة التنفيذية

االختصاص العام

التخطيط االستراتيجي
والتعاون الدولي
االختصاص العام

تقدمي خدمات مباشرة
لألسرة والنساء
املعنفات

حشد القطاعات لرسم
السياسات املتعلقة
باملرأة

نشر حقوق االنسان
في املجتمع ومراقبة
واقع حقوق االنسان

تقدمي خدمات مباشرة
لألسرة عامة والنساء
املعنفات خاصة

التوعية الدينية وتقدمي
خدمات الصلح

تعزيز حقوق االنسان

الفلسفة

األهداف

متوفر
متوفر

متوفر

متوفر

متوفر

متوفر

متوفر

متوفر

السياسات العامة

متوفر

متوفر

متوفر

متوفر

متوفر

متوفر

متوفر

متوفر

تقدمي خدمات مباشرة (صحية،
اجتماعية ،قانونية،نفسية)
تخطيط وتنظيم للخطط
و تخطيط للبرامج
االستراتيجية
و حتويل وتدريب كوادرو توعية
ومتكني

متوفر

متوفر

تخطيط للسياسات
اقتراح قوانني

خدمات مباشرة قانونية
واالجتماعية  ،وتدريب
كوادر

عدد احلاالت

-

سنة  3146 /2006حالة

-

 200حالة سنويا

اإلحتفاظ بامللفات

-

نعم

-

نعم

التبليغ عن احلاالت

-

نعم

-

نعم

البرامج

ال يوجد

االختصاص في مجال
العنف ضد املرأة
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برنامج وئام للمصاحلة
برنامج التدريب على
حقوق االنسان.
مهارات االتصال

برامج مراجعة القوانني
ووضع القوانني اجلديدة

املرصد الصحفي ،
برامج توعية مجتمعية ،
مراجعية القوانني الوطنية
واقتراح مشاريع قوانني
 .برنامج العدالة اجلنائية
لالحداث  .تدريب

متوفر

متوفر

متوفر

خدمات مباشرة للمعنفات تشمل
تقدمي خدمات مباشرة (صحية،
خدمات مباشرة(الصلح
نفسية
خدمات صحية ،اجتماعية،
اجتماعية ،قانونية،نفسية)
واالرشاد)
ولكوادر
وتدريب االسيدات املعنفات
و تخطيط للبرامج
حتويل احلاالت املعفة للجهات
والتخطيط للبرامج والقوانني
و حتويل وتدريب كوادرو توعية
املعنية.
والتحويل الى اجلهات املعنية ان
ومتكني
استدعت احلاجة الى ذلك .

من سنة  2008 -2002ما
يقارب  4000حالة

غير متوفر حاليا

يتم االحتفاظ بامللفات لكافة
السيدات املعنفات
يتم التبليغ عن احلاالت
نعم لكن ،حسب احلالة ورغبة
حسب احلاجة الى ذلك وبناء
السيدة
على رغبة السيدة
نعم

مركز املرأة للمشورة
والرعاية الصحية
● بتمويل من االحتاد
االوروبي ومنظمة ايدوس
االيطالية .
مشروع صندوق األمم
املتحدة للسكان .

تدريب االئمة الوعاط في
مجال حماية االسرة .
برامج التوعية املجتمعية

307حاله
نعم
نعم لكن ،حسب
احلالة ورغبة السيدة
برنامج وئام للمصاحلة
برنامج حماية الناس
وبرنامج التدريب على
حقوق االنسان وبرنامج
العدالة اجلنائيةلألحداث

واقع العنف ضد المرأة في األددن
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اسم المؤسسة

وزارة التخطيط

المعهد الدولي
لتضامن النساء

اللجنة الوطنية
لشؤون المرأة

المركز الوطني
لحقوق االنسان

معهد العناية
بصحة المراة

وزارة االوقاف

ميزان

مركز املرأة للمشورة
والرعاية الصحية
● بتمويل من االحتاد
االوروبي ومنظمة ايدوس
االيطالية .
مشروع صندوق األمم
املتحدة للسكان .
مشروع حياة صحية آمنة
خالية من العنف األسري
● بتمويل من االحتاد
األوروبي .
مشروع منظمة بيت احلرية
مشروع دعم قدرات القطاع
الطبي اخلاص لكشف
وحتويل ضحايا العنف
املوجه للمرأة الى اجلهات
واملؤسسات االجتماعية
الداعمة PSP
مشروع الرعاية الصحية
األولية بتمويل من منظمة

الصفة املرجعية

املنصب
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مؤسسة نهر
االردن

ادراة حماية
االسرة

وزارة التربية
والتعليم

مركز التوعية
واالرشاد االسري

معهد الملكة زين
الشرف التنموي

وزارة التنمية
االجتماعية

معهد التضامن
النسائي

وزارة الصحة

اتحاد المراة
االردنية

غير حكومية

حكومية

حكومية

قطاع أهلي

مؤسسة غير
حكومية غير ربحية

حكومية

قطاع أهلي

حكومية

قطاع أهلي

مسؤولة البرامج

ضابط في
االدارة

مدير التعليم
العام وشؤون
الطلبة

رئيسة املركز

مديرة برنامج
متكني املرأة

رئيسة قسم احلماية
االجتماعية

مديرة البرامج

-1مدير عام املركز
الوطني للطب
الشرعي
-2رئيس قسم
العنف األسري

برامج مجابهة
العنف

واقع العنف ضد المرأة في األددن
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مؤسسة نهر
االردن

ادراة حماية
االسرة

االختصاص العام

تقدمي خدمات
مباشرة وتوعية
ومتكني للمجتمع

تقدمي خدمات مباشرة

الفلسفة

متوفر

متوفر

متوفر

األهداف

متوفر

متوفر

متوفر

متوفر

السياسات العامة

متوفر

متوفر

متوفر

متوفر

متوفر

االختصاص في مجال
العنف ضد املرأة

تقدمي خدمات
مباشرة لالطفال
املعنفني عن طريق
دار االمان.
تخطيط للبرامج.
حتويل.
توعية ومتكني.

تقدمي خدمات
مباشرة
للمعنفات(صحية
نفسية وقانونية
واجتماعية).
تديب كوادر و
حتويل

حتويل احلاالت
املساء إليها.
التخطيط للبرامج.
تدريب الكوادر.
التنسيق مع
املؤسسات األخرى

تقدمي خدمات مباشرة
للمعنفات(صحية نفسية وقانونية
واجتماعية وارشادية ).
تديب كوادر و
حتويل للجهات املختصة .

توعية وتثقيف .حتويل
إلى اجلهات الرسمية
املعنية .بناء قدرات
مؤسسات املجتمع
احمللي .تقدمي
استشارات نفسية
اجتماعية وقانونية

عدد احلاالت

غير متوفر حاليا

 1796حالة
سنة 2005

سنة 2006
 48حالة ذكور
واناث

 2122حالة عام
2007

غير متوفر حالي ًا

وزارة التربية
والتعليم

للمعنفات(صحية نفسية قسم احلماية من
االساءة
وقانونية واجتماعية

وزارة التنمية
االجتماعية

معهد التضامن
النسائي

وزارة الصحة

اتحاد المراة
االردنية

االهتمام بشؤون املرأة
بشكل عام والنساء
املساء إليهم بشكل
خاص

تقدمي اخلدمات
واملعلومات

متكني املراة قانونيا
واجتماعيا ونفسيا

متوفر

متوفر
متوفر
متوفر

مركز التوعية
واالرشاد االسري

معهد الملكة زين
الشرف التنموي

تقدمي االرشاد والنصح
االسري واخلدمات املساندة ،
وبرامج التمكني

تنمية بشرية

االهتمام بشؤون
املرأة والطفل خاصة
املساء إليهم

متوفر

متوفر

متوفر

متوفر

متوفر

متوفر

متوفر

متوفر

متوفر

متوفر

متوفر

تقدمي خدمات صحية
مباشرة وخدمات
التبليغ واإلحالة إنشاة
وسجل
قاعدة معلومات
حماية املراة من العنف
بالعنف
وطني خاص
ومتكينها اقتصاديا
حماية املراة ومتكينها
االسري ,إعداد
ونفسيا واجتماعيا.
متابعة للمراكز
اقتصادية ونفسيا
األدلة اإلرشادية
خدمات مباشرة ( صحية ،
االصالح ودور االيواء وقانونيا  .تدريب ،
وابروتوكوالت التعامل اجتماعية نفسية  ،تدريب ،
توعية  .حتويل
مع احلاالت ,تدريب
حتويل ،تدريب) .
الكوادر الصحية,
املتابعة واإلشراف على
تقدمي اخلدمات القيام
بالدراسات.
دار ضيافة النساء -99
 4265حالة راجعت
 950 2007حالة.
( )2442حالة سنة
غير متوفر
املعهد شخصيا
خط االرشاد عام 2007
 2006و ()1978
وتلفت خدمات
.2135
في عام 2007
مختلفة من املعهد
دار ضيافة الطفل -96
 5000 2007حالة مشادعة

اإلحتفاظ بامللفات

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

التبليغ عن احلاالت

حسب احلالة

-

نعم

حسب احلالة وحسب
رغبة السيدة

حسب احلالة

نعم

نعم

حسب احلالة

نعم
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مؤسسة نهر
االردن

البرامج

برنامج أطفال نهر
االردن
برنامج متكني
املجتمعات
برنامج حماية
الطفل

ادراة حماية
االسرة

ال يوجد

وزارة التربية
والتعليم

برامج احلماية.
توعية لألطفال عن
العنف االسري

مركز التوعية
واالرشاد االسري

معهد الملكة زين
الشرف التنموي

برنامج مجابهة العنف
االسري
حقوق املرأة
املساعدات القانونية
للنساء الفقيرات  .البرامج
االرشادية  ،تدريب .

التمكني القتصادي.
حقوق املرأة.
وكسب التأييد.
مشاركة الشباب.
تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت والتنمية.
الطفولة املبكرة .سبل
املعيشة املستدامة
احلاكمية الرشيدة
والتنمية احمللية.
الصحة واحلياة
اجليدة

جدول رقم (:)7
نتائج استمارة تحليل وضع المؤسسات العاملة مع العنف ضد المرأة

فريق البحث:

الدكتورة منتهى غرايبــــة.
● مستشارة الدراسة
وفاء حسان صالح
● مساعد باحث
● اللجنة االستش���ارية للدراس���ة  :اعض���اء الفريق
الوطني حلماية االسرة
عطوفة الدكتورة هيفا ابو غزالة
● االمني العام للمجلس الوطني لشؤون االسرة
عطوفة الدكتور مؤمن احلديدي
● مدير املركز الوطني للطب الشرعي
السيدة الرا حسني سني
● نائ���ب االم�ي�ن الع���ام للمجلس الوطني لش���ؤون
االسرة
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الدكتورة مها الصاحب
● رئيس قسم احلماية من العنف ـ وزارة الصحة
السيدة اعتدال العبادي
● مديرة مديرية الشؤون النسائية  /وزارة األوقاف
السيد احمد احمليسن
● رئيس قسم احلماية  /وزارة التنمية االجتماعية
السيد محمد العكور
● مدير إدارة التعليم العام وش���ؤون الطلبة  /وزارة
التربية والتعليم
القاضي الدكتور محمد الطراونة
● رئيس جلنة حماية األسرة  /املجلس القضائي
األستاذة آمنة الزعبي
● رئيسة احتاد املرأة األردنية
السيدة ناديا بشناق
● رئيسة مركز التوعية واإلرشاد األسري

وزارة التنمية
االجتماعية

برامج اخلدمات
املقدمة من دور
االيواء

معهد التضامن
النسائي

تدريب  ،حتويل
للجهات املعنية.
برامج توعوية.
خدمات مباشرة
( قانونية ،متكني)

السيدة فالنتينا قسيسية
● مدير عام مؤسسة نهر األردن
عطوفة العقيد محمد الزعبي
● مدير إدارة حماية األسرة  /االمن العام
عطوفة العميد خالد السعيدات
● مساعد مدير األمن العام للشرطة القضائية
معالي شاهر باك
● املفوض العام املركز الوطني حلقوق اإلنسان
معالي األستاذة أسمى خضر
● عضو املجلس الوطني لشؤون األسرة
االستاذة رمي أبو حسان
● مديرة مديرية شؤون االسرة  /وزارة العدل
السيدة نهى محريز
● معهد امللكة زين الشرف التنموي
الدكتورة منال تهتموني
● مديرة معهد العناية بصحة األسرة

وزارة الصحة

برنامج حماية
الطفل بالتعاون مع
اليونسيف ,برنامج
الوقاية واحلماية
من العنف األسري
ضد املرأة التعاون
مع صندوق األمم
املتحدة للسكان

اتحاد المراة
االردنية

تدريب  ،ايواء ،
متكني  ،خدمات
صحية نفسية
واجتماعية ،حتويل
احلاالت للجهات
املعنية.

االشراف واملراجعة :
فريق وحدة برامج حماية األس���رة ومتكينها ـ املجلس
الوطني لشؤون األسرة
السيد محمد فخري مقدادي.
السيد حكم محمد مطالقه.
اآلنسه ربى «محمد حسن» قمي.
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