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  تقدمي
  

 الذي صرح بأن العنف مشكلة      25/49 ج ص ع      رقم لصحة العاملية التاسعة واألربعون القرار    ، تبنت مجعية ا   ١٩٩٦يف عام   
 وقد جاء هذا القرار استجابة لالزدياد الكبري والسريع يف العامل يف وقوع االصابات املتعمدة اليت تـصيب  ،صحية عمومية يف العامل كله    

 وقد أوصى القرار بأن تقوم الدول األعضاء بتقيـيم          ، النساء واالطفال   اجلنسني، ولكن بشكل خاص من     منالناس من مجيع األعمار و    
 ٢٠٠٢ ويف عـام     ،طالق مبادرة فعاليات الصحة العمومية للتصدي ملشكلة العنـف        إمشكلة العنف وأن تقوم منظمة الصحة العاملية ب       

امل مشكلة العنف على الصعيد الدويل      تقريرها العاملي حول العنف والصحة والذي استعرض بشكل ش         أصدرت منظمة الصحة العاملية   
وسلّط الضوء على احلجم اهلائل للمشكلة وما تسببه من خسائر بشرية ومعاناة انسانية، كما قدم التقرير حتليالً مفصالً لعوامل التعرض                    

  .للعنف وأساليب الوقاية منه والتصدي له، مبا يف ذلك استجابات القطاع الصحي
  

 برعاية كرمية من قبل صاحبة اجلاللة امللكة رانيا         ٢٠٠٣) فرباير(شباط  ٥بية من هذا التقرير بتاريخ      وقد مت اطالق النسخة العر    
العبد اهللا املعظمة وكانت اململكة األردنية اهلامشية يف مقدمة الدول اليت استجابت هلذا التقرير، حيـث مت مـن خـالل عـدد مـن                         

ر كمحاولة أوىل للتعرف على حجم املشكلة وأسباا والعوامل اليت تؤثر فيهـا،    االجتماعات الوطنية وورشات العمل إعداد هذا التقري      
  .وكنقطة انطالق إلعداد استراتيجية وطنية شاملة حول العنف والصحة

  

 هذه املناسبة، أن أتقدم بالشكر والثناء للجهود املخلصة اليت بذلت من قبل الس الوطين لـشؤون األسـرة                 يف  ويطيب يل،   
 ميـع  كذلك أود أن أعرب عن الـشكر والتقـدير جل  ،عداد هذا التقريرإ لجنة املشرفة على والين حرروا وراجعوا التقرير   األخوة الذ و

اخلرباء والزميالت والزمالء األردنيني الذين سامهوا بأعمال ورشات العمل والذين جعلوا هذا التقرير، بفضل تقدمي دعمهم وخـربام                  
  .مؤهالً ومتيسراً

  

  .رير ما هو االّ بداية، لذلك نرحب بكل مقترح أو نقد بناء يساهم يف اخراجه بشكل أفضل يف طبعته القادمةان هذا التق
  

  .واهللا ويل التوفيق
  

       الدكتور عالء الدين العلوان                                                                                               
  ة الصحة العاملية يف األردنممثل منظم

  
  ٢٠٠٥) ديسمرب( كانون األول ٥
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  
  قدمةامل

على حيـاة األفـراد     خطري  برزت مشكلة العنف كإحدى التحديات الكربى اليت حتتاج إىل مواجهة صارمة ملا هلا من تأثري                
يعتهم الرحيمة اليت ينبغي أن يلتزموا ا ويتعاملوا مـع أنفـسهم ومـع    ، فالعنف يعين خروج الناس عن طب     ومنظومة قيمهم االجتماعية  

  .غريهم وفقها إىل حالة قاسية ال تناسب إنسانيتهم وال تستقيم معها وال ا حيام
عل من عيشهم مغامرة غري مـضمونة املخـاطر،   جي ومماآ وهمأمنيف  فراداأل ومبعث القلق يكمن يف أن العنف أصبح يهدد     

 بالعنف األسري، وأنـه يـرتبط أحيانـاً    يعرفطر ما يف العنف أنه قد يأيت من أقرب الناس وأشدهم صلة ببعضهم ضمن ما          ولعل أخ 
  .باجتاهات نفسية وسلوكية ومعتقدات خاطئة جتعل ارتكاب العنف ضد اآلخرين مربراً ملن يقوم به

تطور أساليب الصلة والتواصل بني الـشعوب والـدول ال        واألردن باعتباره جزءاً من هذا العامل املتقارب أكثر فأكثر حبكم           
  من حيث املشكالت والتحديات، وهو بذلك يتعرض لنفس الظروف واملخاطر اليت تتعرض هلـا البلـدان األخـرى،    عن غريه خيتلف

 ولـذلك فـإن     فمشكالت األفراد واحدة على اختالف أماكنهم لوحدة الطبيعة اإلنسانية من جهة ووحدة اجتاهاا من جهة أخرى،               
األردن أيضاً يعاين من نتائج السلوك العنيف الذي يتبعه بعض األفراد جتاه بعضهم وخاصة جتاه أفراد عائالم مما اسـتدعى التحـرك                      
بسرعة ملواجهة هذا األمر الذي يتفق املراقبون على أنه ما زال حمدوداً وأنه مل يتطور بعد إىل أن يشكل ظاهرة جمتمعية لكنه علـى أي                         

  .حلل يبقى أمراً مؤرقاً حيتاج إىل حا
 أهم عامل يؤثر يف التكـوين       ذلك أا  ، وإذا فسدت اار بنيانه    ه اذا صلحت صلح حال    اتمعاألسرة اخللية الرئيسة يف     تعترب  

تعتـرب  ياة، ولـذلك  ل األول الذي حيضنه فور أن يرى نور احل     ، وهي املوئ  ينشأ فيها  و إليها اليت حيل     األوىل  البيئة بوصفها للفرد   يالنفس
 فيترسخ يف شخـصيته مـا   ، وتؤثر يف توجيه سلوكه وحتدد اجتاهات مستقبله     تهاألسرة من أقوى العوامل اليت تسهم يف تكوين شخصي        

  .مهالوإ، أو عناية شاعره ما يتلقاه من قسوة أو حنانيدور أمامه يف األسرة من أحداث، و ينطبع يف م
 األسرة األردنية و النامجة عن الثورات العاملية اليت بدأت ب على اتمع بشكل سريع ونظراً للتطورات املتسارعة يف بنية

الثورات التكنولوجية و املعلوماتية و االتصالية واليت أثرت مجيعها على منط ووظيفة األسرة حبيث امتزجت ثقافة التقليد القائمة على ك
ادات والتقاليد والقيم العائلية مع ثقافة العوملة اليت حتمل قيماً وأفكاراً وعادات الدور احملوري لألسرة املتمثل يف احملافظة على الع

جديدة، األمر الذي أدى اىل عدم مقدرة األسرة على التوفيق بني األصالة ذات املبادئ الراسخة وبني املعاصرة السريعة غري املخطط 
  . العنف األسريمثل هلا، مما أوجد اختالالً يف توازن األسرة رافقه ظواهر سلبية

 ال يعـين حداثـة   وذلـك  قد ازداد يف اآلونة األخرية أكثر مما كان عليه سابقاً،  العنف األسريوقد بدا أن االهتمام مبشكلة  
املشكلة بقدر ما يشري إىل زيادة وعي األفراد جتاه حقوقهم وواجبام، وكذلك تنامي استعداد اجلهات الرمسية لتلقي الـشكاوى عـن            

العتداء والعنف والتعامل معها جبدية مما رفع ثقة الناس ودفعهم إىل املبادرة يف التبليغ عن حاالت انتهاك احلقوق واالعتداء اليت                  حاالت ا 
  .يتعرضون هلا وعدم التحفظ عليها أو إخفائها

لة ال تعترب أيضاً علـى      وألن االهتمام باملشكلة يعترب حديثاً نسبياً فإن اإلحصاءات والدراسات ومن مث التوجهات حلل املشك             
ووزارة العـام    مديرية األمن    أمهها وعلى الرغم من قلة اجلاهزية فقد مت اختاذ جمموعة من االجراءات من عدة جهات من                 ،جاهزية تامة 

ايـة  لتتوىل بشكل خاص مهمـة مح كوحدة مستقلة يف إطار مديرية األمن العام محاية األسرة  إدارة   مت تأسيس    كما،  التنمية االجتماعية 
 وهذه الوحدة ما زالت تتطلع إىل انتشار أكرب يف حمافظات األردن حيث أا مل تزل يف بداية طريقهـا ومل             ،األسر من اجلرمية واالعتداء   
رانيـا   وكذلك برز الس الوطين لشؤون األسرة كجهة وطنية عليا ترأسها جاللـة امللكـة           ،سنوات قليلة ميض على تأسيسها سوى     



  ٨

 لترعى كافة اجلهود العاملة من أجل أسرة آمنة، وهذا الس ما زال حديث النشأة وهو يصبو إىل اخلروج بتصورات                    شخصياًالعبداهللا  
كاملة حول محاية األسرة وأفرادها والتقليل ما أمكن من حاالت العنف بني أفراد اتمع وخاصـة يف حمـيط األسـرة عـرب وضـع            

  .اتيجية ملواجهة العنف األسرياستراتيجيات حلماية األسرة ومن ضمنها استر
  

 اليت أطلقتها عرب تقريرها العاملي عن الـصحة         –استجابة لدعوة منظمة الصحة العاملية      يأيت هذا التقرير عن العنف يف األردن        
ع العنـف   وبيان وضاملستويات العاملية واالقليمية والوطنية، من أجل تقييم مشكلة العنف على  ٢٠٠٢والعنف والذي أصدرته يف العام      

محاولة جـادة   أيضاً ك هذا التقرير   أيت  ي.  ووضع االستراتيجيات املالئمة ملكافحة العنف والوقاية من تأثرياته الصحية واالجتماعية         فيها  
.  يف األردن   وآثـاره   على العنف وأشكاله وأسبابه    بشكل أكرب جانب ما أعد من دراسات وحبوث للتعرف        تشكيل مرجعية علمية إىل     ل

واقع العنف يف األردن و نقطة االنطالق للخروج باستراتيجية وطنية شاملة حول العنـف              قرير  يشكل أساساً للتعرف على       إن هذا الت  
  . والصحة

حيث تطلب إعداد التقرير     والس الوطين لشؤون األسرة      منظمة الصحة العاملية  مكتب ممثل    معون  امت إجناز هذا التقرير بالتع    
كـان علـى رأس تلـك    والس الوطين لشؤون األسرة بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية عقدها  )١(وورشعمل  عدة لقاءات   إجراء  

اللقاءات حفل إطالق النسخة العربية من تقرير منظمة الصحة العاملية حول الصحة والعنف برعاية جاللة امللكة رانيا العبد اهللا رئـيس                     
  .الس الوطين لشؤون األسرة

  

                                                
حول نفـس  ١٤/٧/٢٠٠٣، وورشة العمل الثانية يف ٦/٢/٢٠٠٣-٥نها حفل إطالق تقرير منظمة الصحة العاملية، وورشة العمل األوىل حول الصحة والعنف يف            م  )١(

 حول ما تضمنه من معلومات وتوصيات، هـذا إىل جانـب   املوضوع والذي نوقشت فيه النسخة األولية من تقرير الصحة والعنف يف األردن الستطالع آراء املشاركني              
  .العديد من اللقاءات وورش العمل ملتابعة احلصول على املعلومات اخلاصة مبوضوع العنف والصحة



  ٩

  الفصل األول

  )٢(ف مشكلة عامليةالعن
  

  :متهيد 
ال يوجد بلد أو جمتمع يف هذا العامل مل يتأثر بالعنف وقضاياه حبيث أصبح مشكلة عاملية دد حياة الشعوب وأمنها، وبسبب                     

ـ   ساسية انتشاره الواسع أصبح ينظر البعض إليه على أنه حقيقة إنسانية ال ميكن توقيها، واألكثر من ذلك أن العنف يعترب موضوعاً ذا ح
  .عالية جيد كثري من الناس صعوبة يف مواجهته ألن اخلوض فيه ميس قضايا معقدة ذات عالقة بالثقافة واأليدلوجيا

إن لفت النظر إىل احلقيقة القائلة بإمكانية الوقاية من العنف هي اخلطوة األوىل جتاه حتديد االستجابة ملواجهته، وقد سـعت                    
قريرها األول حول الصحة والعنف ملواجهة السرية اليت حتيط بسلوك العنف متطلعـة إىل تـشجيع                منظمة الصحة العاملية إىل إصدار ت     

  .احلوار الذي يؤدي إىل زيادة فهم هذه املشكلة واليت تتطلب أن يعمل الناس سوية كشركاء ملعاجلتها
  

  ) :عالقة العنف باحلالة الصحية(ملاذا االهتمام بالعنف والصحة 
ة حمدوداً يف التعامل مع عواقب العنف، إال أن هذا احلال تغري مع جناح أساليب الصحة العموميـة يف                   كان دور املهن الصحي   

معاجلة املشاكل الصحية املتعلقة بالبيئة والسلوك، وقد تبني أن نسبة كبرية من تكاليف العنف تنجم عن أثره علـى صـحة الـضحايا           
،  الدالئل بأن ضحايا العنف املرتيل واجلنسي لديهم مشاكل صـحية أكـرب       والعبء الذي يلقيه على املؤسسات الصحية، وقد أظهرت       

وتكون زيارام ألقسام اإلسعاف يف املشايف خالل حيام أكثر تكـراراً مـن غريهـم، ويف                بشكل أكرب،   الرعاية الصحية   ويتطلبون  
ا بعني االعتبار باإلضـافة إىل التكـاليف        حساب تكاليف العنف على االقتصاد الوطين هناك جمال واسع من العوامل اليت جيب أخذه             

توفري املأوى، وفقد اإلنتاجية نتيجة للموت املبكر أو اإلصابة والغياب الطويل           : املباشرة للرعاية الصحية الطبية وحمكمة اجلنايات كمثل      
ك العمومية والبىن التحتيـة الـيت   أو العاهة املديدة، واخنفاض جودة احلياة ونقص القدرة على رعاية الذات أو اآلخرين، وختريب األمال    

  .. تؤدي إىل تعطيل اخلدمات كالرعاية الصحية والنقل، وتعطل احلياة اليومية نتيجة اخلوف على السالمة الشخصية، وحنو ذلك
وإدراكاً من منظمة الصحة العاملية لالزدياد الكبري والسريع يف وقوع اإلصابات املتعمدة وخصوصاً ضد النـساء واألطفـال                  

تأثري ذلك على التنمية الصحية والسيكولوجية واالجتماعية اليت ميثلها العنف لألفراد واألسر واتمعات، والعواقب املتزايدة للعنـف                 و
 العنف مشكلة صحية    :على خدمات الرعاية الصحية، وبصفتها الوكالة الرئيسية لتنسيق العمل العاملي يف الصحة العمومية أعلنت بأن              

يف الطليعة، وطالبت الدول األعضاء بتقييم مشكلة العنف على مستوى إقليمها اخلاص وتزويد املنظمة مبا تتوصـل                 عمومية عاملية   
إليه من معلومات حول املشكلة واألساليب اليت تتبعها يف ذلك، وطلبت املنظمة العاملية من املدير العام إطالق مبـادرة فعاليـات                    

  : ، واليت سوفن املوارد املتاحةضم الصحة العمومية للتصدي ملشكلة العنف
  .متيز األمناط املختلفة للعنف، وحتدد حجمها، وتقيم األسباب والعواقب الصحية العمومية للعنف .١
تقيم أمناط وفعاليات اإلجراءات والربامج اخلاصة بالوقاية من العنف وختفيف آثاره مع االنتباه اخلاص للمبـادرات املرتكـزة        .٢

  .على اتمع
  :عاليات ملعاجلة املشكلة على املستويني العاملي ومستوى الدولة متضمنة اخلطوات التاليةتعزز الف .٣
  . حتسن قدرة التمييز، وتسجيل وتدبري عواقب العنف -
  .تعزز إشراك قطاعات أكرب يف الوقاية وتدبري العنف -

                                                
  .٢٠٠٣، حيتوي هذا الفصل على ملخصات من تقرير منظمة الصحة العاملية حول الصحة والعنف  )٢(



  ١٠

  .تعزز حبوث العنف كأولوية تسبق باقي البحوث الصحية العمومية -
  . حول برامج الوقاية من العنف يف األمم والدول واتمعات يف شىت أحناء العاملحتضر وتوزع التوصيات  -
  . يئة وحتضري الربامج التقنية املناسبة ملنظمة الصحة العاملية املتناسقة والفعالةتضمن .٤
علـى مـستوى    تقوي تعاون املنظمات مع احلكومات والسلطات احمللية واملنظمات األخرى التابعة ألنظمة األمم املتحـدة                .٥

  .التخطيط والتنفيذ واملراقبة لربامج الوقاية من العنف وختفيف آثاره
  

وتطالب املنظمة املدير العام مبطالب إضافية لتحضري تقرير لتقدميه للدورة التاسعة والتسعني للمجلس التنفيذي يصف فيه ما 
  . ة العمومية املرتكز على العلم للوقاية من العنف وتقدمي خطة عمل للتقدم حنو أسلوب الصح، والتطورات اجلارية،مت إجنازه

  
  :أساليب الصحة العمومية ملواجهة العنف

يواجه القطاع الصحي العنف مواجهة عالجية تتسم بالتفاعلية، وتعىن الصحة العمومية بصحة اتمع واجلماهري باإلمجال وال                
 حيث يكون ذلك ممكناً على جمموعـات اجلمـاهري املعرضـة            التعرف على حاالت املرضى كأفراد، وحترص على التدخل       على  تركز  

الحتمال اخلطر العايل للمرض أو األذى، وتكمن أهداف الصحة العمومية الرئيسة يف احملافظة على الصحة وتعزيزها وحتسينها، وتؤكد                  
  .ية من حدوث األمراض واألذيات ومنع حدوثها أكثر من معاجلة عواقبها الصحيةاعلى الوق

  :العمومية تعتمد أساليب دراسية يف التعامل مع التهديدات اليت تواجه الصحة العامة باتباع أربع خطوات هيوالصحة 
  .حتديد ورصد حجم املشكلة -
  .والتعرف على أسباا -
  .وصياغة واختبار طرق التعامل معها -
  .وتطبيق اإلجراءات اليت أثبتت جناحها على نطاق واسع -

م وجيب أن يعتمد فيها كل شيء على البحوث املوضوعية السليمة واملثبتة باألدلة الواضحة              وترتكز هذه األساليب على العلو    
القاطعة، وتعمل الصحة العمومية بالتشارك مع نطاق واسع من الناس واملنظمات ضمن جماالت متعددة من اخلربات املهنية من الطـب                  

قافة والتعليم واالقتصاد، وأساليب الصحة العمومية هذه ال يستغىن ـا           واإلبيدميولوجيا وعلم النفس وعلم االجتماع وعلم اجلرمية والث       
عن تصدي العدالة للجرمية وتصدي حقوق اإلنسان للعنف ألا ال تعدو أكثر من كوا ردفاً متمماً هلذه الفعاليات وهي تـوفر هلـا                        

  . أدوات ومصادر أخرى للتعاون
  :تعريف العنف

من مواضيع الصحة العمومية هو فقدان التعريف الواضح للمشكلة، وقد تعددت لقد كان سبب جتاهل العنف كموضوع 
املعايري اليت تعىن باملمارسات السلوكية األخالقية يف أحناء العامل مما جعل تعريف العنف اجتهادياً أكثر مما هو علمياً حمضاً، فاملفاهيم 

 وخيضع للقيم واملعايري ،يعترب ضاراً منها يتأثر كثري بالوسط احمليط االفردية فيما هو مقبول أو غري مقبول من مصطلحات السلوك وما 
 فتعريفه من أجل إلقاء ؛االجتماعية السلوكية السائدة، كما أن حتديد العنف وتعريفه يعتمد على من يعرفه وهدفه من ذلك التعريف

االجتماعية، ومن وجهة نظر الصحة العمومية فإن التحدي القبض وتوجيه التهم مثالً سيختلف عن تعريفه من أجل التداخالت اخلدمية 
يكمن يف وضع تعريف يعني جماالً واضحاً لعمل اجلناة والضحايا دون أن يضيق حبيث يفقد معناه أو أن يتسع حبيث يصف التقلبات 

تفاق إمجاعي من خالل إحكام احلياتية اليومية مبصطلحات باثولوجية، ومع ذلك فإن هناك حاجة إىل وضع معايري عاملية للسلوك با
  .وتدعيم حقوق اإلنسان حلماية البشر وحقوقهم وكرامتهم، ومبا ميكن من مقارنة املعطيات بني الدول وفق القواعد املعرفية الصرحية



  ١١

  االستعمال املتعمد للقوة املادية أو القدرة، سـواء بالتهديـد أو االسـتعمال      : بأنه )٣(تعرف منظمة الصحة العاملية العنف    
 من قبل الشخص ضد نفسه أو ضد شخص آخر أو ضد جمموعة أو جمتمع، حبيث يـؤدي إىل حـدوث أو رجحـان                        ،الفعلي هلا 

  . )٤(احتمال حدوث إصابة أو موت أو إصابة نفسية أو سوء النماء أو احلرمان
لرعب، إن تعدد األشكال    هذا التعريف يشمل املظاهر العديدة للسلوك العنيف وعواقبه ويذهب بعيداً ليشمل التهديد وبث ا             

ألعمال العنف وسعة انتشارها جتعلها حباجة إىل تنميط لفصل التداخل الكبري بني أجزائها حبيث تصبح هذه املشكلة أكثر وضوحاً، وقد          
لعنف ا: قسم علم التنميط املستخدم يف التقرير العاملي حول العنف والصحة العنف إىل ثالث فئات حبسب من يقوم بعملية العنف وهي                

املوجه للذات، والعنف بني األشخاص، والعنف اجلماعي، ويقسم كل من هذه األصناف الثالثة الواسعة إىل زمر أصغر لتربز أمناطاً من                    
حيدد علم التنميط طبيعة أعمال العنف فيزيائية أو جنسية أو نفسية أو إمهال وحرمان كما يتناول العالقة بني اجلاين                   (العنف أكثر نوعية    

  :)ية والدوافع  احملتملة للعنف يف حالة العنف اجلماعيوالضح
  .فالعنف املوجه للذات يتضمن السلوك االنتحاري واالنتهاك الذايت كالتشويه والبتر -
العنف العائلي وهو حيدث يف البيت غالباً، والعنف اتمعـي ويكـون            : والعنف بني األشخاص يقسم إىل جمموعتني فرعيتني مها        -

  .أشخاص ال جتمعهم قرابةخارج البيت بني 
 ويأخـذ  ،وأما العنف اجلماعي فهو الذي يتم بني جمموعات من الناس لتحقيق أغراض معينة اقتصادية أو سياسـية أو اجتماعيـة        -

  .. أشكاالً خمتلفة كاألعمال العسكرية ضمن الدول أو بينها والقتل اجلماعي والقمع وانتهاكات حقوق اإلنسان واإلرهاب
  

  :بة للعنفالعوامل املسب
ال يوجد عامل واحد معني يفسر أسباب العنف ألن للعنف جذوراً متداخلة بني كثري من العوامل البيولوجية واالجتماعية 

 وقد يؤدي عامل واحد من هذه العوامل إىل إحداث منط من أمناط العنف وقد تكون بعض هذه العوامل أو كلها ،والثقافية والسياسية
  . ذلكمتشاركة معاً يف إحداث

حملاولة فهم الوجوه املتعددة للعنف ويتميز هذا       ) اإليكولوجي(ويستخدم التقرير العاملي حول العنف والصحة النموذج البيئي         
النموذج بأنه يساعد على التمييز بني التأثريات اهلائلة على العنف ويقدم شبكة لفهم كيفية تأثريها، كما يساعد على فحص العوامـل                     

  : سلوك أو تزيد من احتمال خطر ارتكاب اجلرائم أو الوقوع ضحية للعنف وذلك بتقسيمها إىل أربعة مستوياتاليت تؤثر على ال

                                                
  .عاملية كما هو واضح، وقد يرى آخرون تعريفات أخرى غريه، واألمر كما ذكر حمل اجتهاد هذا التعريف خاص مبنظمة الصحة ال)٣(

اللغة يف العنف  جيدر هنا بيان معىن العنف يف اللغة العربية أوالً، ألن معىن األشياء يف أصل اللغة حيدد مرادها عند الباحثني واالصطالحيني عموماً، ومن هنا فإن معىن )٤(
إن اهللا تعاىل "احلديث الشريف ومن ذلك قول النيب صلى اهللا عليه وسلم  يف عنف به وعنف عليه فهو عنيف إذا مل يكن رفيقاً يف أمره، : ، نقول الرفققلة :العربية هو

  .)٤٢٨، ص٩بن منظور، جاللسان العرب، (أنظر ، "يعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف
غلظة يف القول أو الفعل تؤدي يف الغالب إىل إساءة معنوية أو مادية : غوي فإنه ميكن تعريف العنف من ناحية اصطالحية على أنه          وانطالقاً من هذا املعىن الل

 ذلك عند وما ينبغي أن أشري إليه أنه من غري املمكن حتديد العنف بنوع معني من األعمال فقط واعتبارها عنيفة دون غريها كما يذهب البعض إىل .للذات أو لآلخرين
، وهو ال شك عمل صعب ...ويعددون مجلة من األفعال وكأم حياولون حصر العنف فيها.. تعريفهم معىن العنف فيقولون إن العنف هو الضرب والعض والركل والشتم 

 ، ومن شأن ذلك الوصف أنه إذا أتى - وليس عمالً –غري ممكن وسيكون التعريف مبا تضمنه من مجلة تلك األفعال ناقصاً ألن األصل أن ينظر إىل العنف على أنه وصف 
على األعمال من أقوال وأفعال أن خيرجها عن طبيعتها العادية املقبولة إىل طبيعة شديدة منفرة،، وبالتايل، وبناء على ذلك فإنه ميكننا اعتبار أي قول أو فعل حيدث مصحوباً 

فهذا القول وإن كان يف " تفضل "  أصله عمالً لطيفاً، متاماً كأن تقول لشخص ما بصوت عال أشبه بالصراخ بنوع من الشدة أو الغلظة عمالً عنيفاً حىت وإن كان يف
األصل يستخدم كتعبري عن االحترام واللطف فإنه هنا استخدم بعنف فحوله العنف من قول لطيف يف األصل إىل عمل عنيف، والعمل العنيف يف الغالب يؤدي إىل حتقق 

آلخرين أو حىت بالنفس، واإلساءة كما أسلفنا قد تتخذ شكالً مادياً أو معنوياً، وهنا ميكن للباحثني التفصيل والبيان ألنواع اإلساءات اليت ميكن أن تقع جراء وقوع إساءة با
  ).احملرر. (العنف



  ١٢

، وحيدد العوامل البيولوجية وتاريخ السوابق الشخصية اليت تؤثر على كيفية تصرف ِاألشخاص وعلى احتمـال ممارسـتهم                  األول -
ائص الدميوغرافية كالعمر والثقافة واملدخول، واالضطرابات النفـسية أو         اخلص: للعنف أو الوقوع ضحايا له، وتشمل هذه العوامل       

  .الشخصية، ومعاقرة املخدرات، وسوابق ارتكاب عدوان أو املعاناة من انتهاك
 ويسرب العالقات الوثيقة كعالقات األسرة واألصدقاء والقرناء وثيقي الصلة والزمالء، مث استكشاف كيـف ميكـن هلـذه                   ،الثاين -

  . أن تزيد من خطر تصرف الشخص كجان أو كضحية العالقات
ويستكشف سياق اتمع الذي حتدث فيه العالقات االجتماعية كاملدارس وأماكن العمل واجلريان، ويبحـث يف حتديـد          : الثالث -

ى مثل  صفات وخصائص هذه احلاالت اليت تزيد من خطر التعرض للعنف، وقد يتأثر التعرض للخطر يف هذا املستوى بعوامل أخر                  
  .تغيري املسكن مثالً والكثافة السكانية ومستوى البطالة

وينظر إىل العوامل االجتماعية اخلارجية اليت تساعد يف إنشاء منهاج يشجع على العنف أو يثبطه ويـشمل ذلـك تـوفر                     : الرابع -
مصلحة األوالد، والنظر إىل املواقـف      األسلحة، واملعايري االجتماعية والثقافية وتشمل مثل هذه املعايري تقدمي حقوق األبوين على             

اليت تتعلق باالنتحار على أنه قضية شخصية بدالً من اعتباره عمالً عنيفاً، وترسيخ سيادة الرجال على النساء واألطفـال، ودعـم                 
امل الـصحية  العو: استخدام القوة املفرطة من قبل الشرطة ضد املواطنني أو دعم الصراعات السياسية، وتشمل العوامل االجتماعية     

واالقتصادية والثقافية والسياسات االجتماعية اليت تساعد على استمرار انعدام املساواة على الصعيد االقتصادي واالجتماعي بـني                
  . اموعات املختلفة يف اتمع

بأنه لكي تـنجح  يفترض أيضاً  ) اإليكولوجي(وباإلضافة للمساعدة يف توضيح أسباب العنف وتداخالته املعقدة فإن النموذج           
  : الوقاية من العنف فإنه من الضروري أن يتم العمل من خالل املستويات املختلفة يف آن واحد، وكمثال يتضمن ذلك

  . التصدي لعوامل اخلطر الشخصية واختاذ خطوات لتعديل السلوك العدواين واملضاد للمجتمع عند الشخص -
لى إنشاء وسط عائلي صحي، وتقدمي املساعدة املهنية ودعم األسـر املختلـة             التأثري على العالقات الشخصية احلميمة، والعمل ع       -

  . وظيفياً
  . تؤدي إىل العنف مراقبة األماكن العامة كاملدارس وأماكن العمل واجلوار واختاذ خطوات لتحديد وحل املشاكل اليت ميكن أن -
لعنف، والتصدي هلا باختاذ خطـوات لتغيريهـا مبـا يف ذلـك       مواجهة العوامل الثقافية واالجتماعية واالقتصادية اليت هلا عالقة با         -

  . اإلجراءات الالزمة لسد الثغرة بني األغنياء والفقراء، والتأكيد على اإلتاحة العادلة لتحصيل السلع واخلدمات والفرص
  

  : أشكال العنف
  : هناك أمناط كثرية ومتشعبة للعنف، ولكن ميكن تصنيفها ضمن ثالث جمموعات هي

  :  العنف بني األشخاص:أوالً
 وهذه اإلحـصاءات ال     ، حالة قتل كعنف حدث بني األشخاص يف شىت أحناء العامل          ٥٢٠,٠٠٠ قدر وجود    ٢٠٠٠يف عام   

 من الوفيات تسجل على أا حوادث عارضة أو طبيعية أو غري معروفة، ومقابل كل شـخص يقتـل          اًخترب عن كامل احلقيقة ألن كثري     
تعرضون لألذية البدنية أو النفسية، واملعطيات الرمسية حول احلاالت غري املميتة منقوصة خاصة فيما يتعلـق                بالعنف يوجد الكثري ممن ي    

  .بأمناط العنف االجتماعي ألن كثرياً من الضحايا اإلناث ال خيربن أحداً مبا يقع عليهن أو خيربن أصدقاءهن والعائلة وال خيربن الشرطة
  
 : الفتيان والعنف •

طيفاً واسعاً من األعمال العدوانية تتراوح بني التهديد والـضرب إىل           ) سنة٢٩-١٠(يان ذوي األعمار بني     يشمل عنف الفت  
 ٢٠٠٠االعتداء واالغتصاب والقتل، ويف مجيع الدول ميثل الفتيان الذكور اجلناة األساسيني يف العنف وضحايا القتل فيـه، ويف عـام                    



  ١٣

 وقد وجد أن أعلى معدل حلاالت القتل بني الفتيـان يقـع يف أفريقيـا                ،وفاةلة  حا ١٩٩,٠٠٠خلف العنف بني الفتيان ما يقدر ب        
وأمريكا الالتينية وأخفض معدل له يقع يف غرب أوروبا وبعض مناطق آسيا واحمليط اهلادئ، وباستثناء الواليات املتحدة فـإن معظـم                     

لدول ذات الدخل املنخفض أو اليت تشهد اضطرابات         هي إما من ا    ١٠٠,٠٠٠ لكل   ١٠الدول اليت تتجاوز معدالت قتل الفتيان فيها        
 إصابة حتتاج للمعاجلة، وغالبية الفتيان الذين يرتبطون بسلوك العنف          ٤٠-٢٠شديدة، وقدر بأن مقابل كل شاب يقبل بالعنف يوجد          

ىل اقتـران عـنفهم     يقومون بذلك خالل فترة املراهقة كوم يبحثون عن اإلثارة، ويؤدي توافر الكحول واملخـدرات واألسـلحة إ                
  . باإلصابات واألذى أو املوت

إن العوامل اليت تسهم يف نشوء عنف الفتيان تغطي مجيع مستويات النموذج اإليكولوجي ولعل أمهها االندفاعية، واملعتقدات                 
لثقايف وما يرافق ذلك مـن      العدوانية، ومشاهدة العنف يف املرتل أو املعاناة من العقوبات البدنية من قبل األبوين، واخنفاض التحصيل ا               

وجود زمالء جاحنني، وفقد اإلشراف واملراقبة من قبل األبوين، وعلى املستويات اجلماعية واالجتماعية توجد بعض الدالئل اليت تـشري         
 مع جريان أو    إىل أن التعرض للمواد اإلعالمية العنيفة تؤدي إىل ازدياد العدوانية مدة وجيزة، وتبدي البحوث أن الصغار الذين يعيشون                 

جمتمعات مبستوى عال من اجلرمية والفقر يتعرضون الحتمال عال من خطر العنف، واألكثر من ذلك أن معدالت عنف الفتيان ترتفـع          
يف أوقات االشتباكات املسلحة والقمع ويف حاالت النهوض اتمعي الشمويل يف التغيري االجتماعي والـسياسي، وكـذلك ترتفـع                   

ن يف الدول اليت تكون فيها سياسات احلماية االجتماعية ضعيفة، وينعدم فيها التساوي يف املـدخول، ويف حيـث      معدالت عنف الفتيا  
  .تكون أوساط العنف سائدة ومسيطرة

  
  : العنف ضد القرناء الوثيقي الصلة بالضحية •

ويتضمن االعتداء علـى البـدن،   حيدث هذا النمط من العنف يف مجيع البالد واألوساط واملستويات االجتماعية بال استثناء،    
واإلكراه على ممارسة اجلنس، واالنتهاك النفسي كالترهيب واإلذالل والتحكم بالتصرفات كعزل الشخص أو منع وصول املعلومـات                 

  حيدث من النسوة جتاه أزواجهـن الـذكور،  هواملساعدات إليه، وحيدث هذا النمط من العنف بني القرناء من اجلنس ذاته كما ميكن أن 
مـن  % ٦٩ -١٠ دراسة مـسحية أن  ٤٨لكن املدهش أن العنف من القرين يولد بوساطة النساء وينفذ بأيدي الرجال، وقد تبني يف          

  . النساء قد أبلغن عن االعتداء عليهن بدنياً من قبل قرنائهن الذكور الوثيقي الصلة يف بعض املراحل من حيان
عوامل فردية كوجود سوابق عنيفة يف عائلة القرين الذكر وبشكل خاص رؤيته أمه              ارتبط ب  إن اعتداء الذكر على قرينته بدنياً     

وهي تضرب، ومعاقرته للكحول، وعلى املستوى الشخصي كانت العوامل تتمثل باخنفاض املدخول والصراع وسوء العالقات، ولـيس   
  .من الواضح حىت اآلن ملاذا يزيد نقص املدخول من احتمال خطر حدوث العنف

رأة معرضة لالنتهاك من قبل قرينها يف اتمعات اليت ال تساوي بني الرجل واملرأة أو تلك اليت تفرق بني اجلنسني بـشكل   وامل
صارم أو اليت تقيم أسساً ثقافية تدعم حقوق الرجل يف ممارسة اجلنس بغض النظر عن مشاعر املرأة، مع ضعف القوانني املضادة ملثل هذا                 

 ويف الوقـت  ،عوامل أن جتعل من الصعب على املرأة أو من اخلطر عليها أن تبتعد عن العالقات املسيئة االنتهاكية السلوك، وميكن هلذه ال   
احلاضر ال يضمن االبتعاد عن العالقات االنتهاكية السالمة فقد يستمر العنف أحياناً أو قد يزداد شدة وتدرجاً بعـد أن تتـرك املـرأة               

  .قرينها
  
  



  ١٤

  :اهلم من آبائهم ومقدمي الرعاية هلم وإمه)٥(انتهاك األطفال •
ويشمل هذا النمط االنتهاك اجلنسي لألطفال والبدين والنفسي واإلمهال، ومع أن املعطيات املوثقة نادرة إال أا تقـدر قتـل     

قتـل إذ  ، واألطفال الصغار جداً هم األكثر تعرضاً خلطـر ال ٢٠٠٠سنة يف شىت أحناء العامل عام ١٥ طفل ممن هم دون سن       ٥٧,٠٠٠
سنة، وإن أكثر أسباب موم هـي إصـابات   ١٤-٥سنوات أكثر من ضعف معدل قتلهم بني سن    ٤-٠يبلغ معدل قتل األطفال بني      

الرأس يتلوها اإلصابات البطنية واالختناق، وكذلك معطيات انتهاكات األطفال غري املميتة هي أيضاً نادرة ولكن الدراسات الـواردة                  
 سنة كثرياً ما يكونون ضحايا االنتهاك أو اإلمهال حبيث حيتاجون للرعاية الطبية واخلدمة              ١٥طفال دون سن    من الدول تشري إىل أن األ     

االجتماعية، وأما عدد األطفال الذين يعانون من االنتهاكات اجلنسية يف خمتلف أصقاع األرض فغري معروف غري أن األحباث تشري إىل                    
، ويف معظم األماكن يكون الـصبية   ل قد عانوا من االنتهاك اجلنسي عندما كانوا أطفاالً         من الرجا  ١٠-٥من النساء و  % ٢٠أن قرابة   

من الذكور ضحايا الضرب املربح أو العقاب البدين أكثر من البنات، وأما البنات فهن أكثر تعرضاً خلطـر القتـل وهـن رضـيعات          
ألخرى اليت تزيد من تعرض الطفل لالنتهاك وجود أحد األبـوين  واالنتهاك اجلنسي واإلمهال، كما يدفعن بطريق البغاء، ومن العوامل ا    

فقط يف األسرة أو أن يكون األبوان صغريين جداً يف السن دون وجود دعم من اتمع، ومن العوامل كذلك فرط االزدحام يف املـرتل           
  .أو وجود عالقات عنف أخرى داخله كالعنف بني األبوين

خلطـرية أو   الرجال أكثر ارتكاباً لإلصابات ا     العقوبات البدنية أكثر من الرجال ولكن      وتبني الدراسات أن النسوة يستخدمن    
املميتة واالنتهاكات اجلنسية، وأما العوامل اليت تزيد من انتهاك الطفل من قبل اآلباء ومقدمي الرعاية فتشمل التوقعات غري احلقيقية اليت                    

 ولقد تبني أن انتهاك الطفل يتعلق       ،اعات والكر ب والعزل أو النبذ االجتماعي      تتجاهل تطور الطفل، وضعف التحكم بالدوافع واالندف      
  . وهو تكامل عالقات الشبكات االجتماعية وعالقات اجلوار اليت أظهرت محايتها لألطفال) الرأمسال االجتماعي(أيضاً بالفقر وفقد 

  
  : انتهاك املسنني •

ه املشكلة ستستمر وتتفاقم ملا تعانيه كثري من الدول من زيادة سـريعة             يتزايد انتهاك املسنني كمشكلة خطرية، ويبدو أن هذ       
 مليـون إىل  ٥٤٢من ٢٠٢٥ -١٩٩٥ سنة بني عامي ٦٠لنسبة الشيوخ بني السكان، فمن املتوقع أن يرتفع عدد الذين يتجاوزون سن        

 ويتعـرض   ،ين واجلنسي والنفسي واإلمهـال     االنتهاك البد  -كانتهاك األطفال -بليون يف العامل كله، ويشمل انتهاك املسنني      ١,٢حوايل  
  .املسنون لالبتزاز االقتصادي بشكل خاص حيث يتصرف أقرباؤهم ومقدمو الرعاية هلم حبسابام ومواردهم بتصرفات غري مناسبة

ون من املسنني يعانون من أشكال االنتهاك يف املرتل وأن سوء املعاملة يف املؤسسات ميكن أن يك              %٧-٤والدراسات تبني أن    
 وتشمل أعمال االنتهاك يف املؤسسات استخدام احلجز البدين، وحرمان املرضـى مـن الكرامـة               ،أكثر شيوعاً واتساعاً مما هو متصور     

واختيار حاجام اليومية، أو أن يكون تقدمي الرعاية هلم غري كاف، ويقع املسنون من الرجال حتت خطر انتهاكهم من قبل زوجام أو                      
بائهم اآلخرين بنسبة متاثل تقريباً نسبة النساء ولكن يف اتمعات اليت تكون فيها النسوة حبالة اجتماعية متدنية فـإن                  كبار األطفال وأقر  

املسنات يصبحن متعرضات خلطر العنف بشكل خاص، فمثالً يهجرن بعد أن يترملن وحتتجز أمالكهن، ويكـون االنتـهاك ضـمن                    
 حدوثاً كلما كانت الرعاية األساسية منخفضة، أو أن يكون الفريق ضعيف التدريب أو              املؤسسات كاملستشفيات ودور التمريض أكثر    

جمهداً يعمل فوق طاقته، أو أن تكون الظروف البيئية للفريق صعبة كشروط السكن والراحة، وكذلك عندما يكـون املتـدربون مـن        
  .نظمة الصحية دائماً اهتمامها برعاية املسنني كأولويةاألطباء واملمرضات على تشخيص انتهاك املسنن قليلي العدد، وال تويل األ

  

                                                
ن ما أشري إليه يف هذا التقرير هو أن االنتهاك واقع ولألسف ليس  يرى البعض أن استخدام تعبري انتهاك حقوق األطفال أصح من استخدام تعبري انتهاك األطفال، ولك)٥(

فقط على حقوق األطفال أو بعضها وإمنا أيضاً على األطفال أنفسهم، فتعدى األمر اإلساءة غري املباشرة لألطفال من خالل انتهاك حقوقهم إىل اإلساءة املباشرة هلم بتجاوز 
  .إنسانيتهم وكينونتهم



  ١٥

  : العنف اجلنسي •
والعنف اجلنسي يشمل أفعاالً كثرية كاإلكراه على ممارسة اجلنس يف إطار العالقات الزوجية وخارجه،  واالغتـصاب مـن                

 ذلك االبتزاز على ممارسة اجلنس مقابـل        الغرباء واالغتصاب اجلماعي أثناء الصراعات املسلحة، واملضايقات والضغوط اجلنسية مبا يف          
احلصول على عمل أو درجة مدرسية، واالنتهاك اجلنسي لألطفال، واإلكراه على ممارسة البغاء واالجتار بالنساء والفتيـات، ونكـاح                   

رأة، واالعتداء على    وتشمل تشويه األعضاء اجلنسية واإلكراه على كشف عذرية امل         ،األطفال، وأعمال العنف ضد سالمة املرأة اجلنسية      
النساء والرجال أثناء فترات التوقيف أو االحتجاز لدى الشرطة أو يف السجن، وإن معظم أفعال العنف اجلنسية تعاين منها بشكل سائد              

كلة  ويكون اجلناة إما الرجال أو الفتية الذكور مع أن االعتداء اجلنسي على الرجال والفتيان من قبل الرجـال مـش                    ،النسوة والفتيان 
معروفة، وتشري املعطيات املتوافرة يف بعض البلدان بأنه توجد  امرأة من كل أربع نسوة تقريباً تبلغ بأا تعرضت للعنف اجلنسي مـن                       
قبل قرين وثيق الصلة ا، وأن نسبة ثلث البنات تعرضن لالعتداءات أو املبادرات اجلنسية باإلكراه، وهناك معطيات متوفرة أيضاً تظهر                

ات األلوف من النسوة والفتيات يشرين ويبعن كرقيقات للجنس والبغاء سنوياً، وختضع الكثريات منهن للعنـف اجلنـسي يف                   بأن مئ 
  .املدارس ومراكز الرعاية الصحية واملالجئ

قـد  وللعنف اجلنسي وقع عميق على الضحية من الناحية البدنية والنفسية، والعواقب النفسية كالعواقب البدنية يف خطورا و   
 وإن نسبة الوفيات املرتبطة بالعنف اجلنسي قد حتدث من خالل االنتحار والعدوى بفريوس العوز املناعي البشري وجرميـة    ،تدوم طويالً 

  . القتل اليت حتدث إما مباشرة أثناء اهلجوم لالغتصاب أو الحقاً بالقتل من أجل الشرف
سة سابقة بأن الرجال العنيفني جنسياً مييلون للقيام بعمل جنسي          والعوامل اليت تسبب العنف اجلنسي كثرية وقد أظهرت درا        

 وهم بشكل عام عدوانيون جتاه النساء أكثر من الرجال الذين ليسوا عنيفني جنسياً، والسلوك اجلنسي العنيف عند          ،قسري خيايل غريب  
بنائهم، ومن العوامل ذات العالقة الفقر والعـيش       الرجال مرتبط مبشاهدة العنف األسري مع وجود آباء باردين عاطفياً أو ال يهتمون بأ             

يف جمتمع يتحمل العنف اجلنسي بشكل عام مع قلة العقوبات القانونية الرادعة، ومييل العنف اجلنسي للحدوث حيث تنتشر املعتقـدات              
ليت تعاين من معـدالت عاليـة       القوية بأن اجلنس عنوان الرجولة ويف حيث تكون األدوار اجلنسية االجتماعية أكثر صرامة ويف الدول ا               

  .  لألشكال األخرى من العنف
  
  : العنف املوجه للذات: ثانياً

يعترب االنتحار عاراً ملن يقترفه يف معظم دول العامل وهو حمظور دينياً وثقافياً ويعترب يف بعض الدول جرميـة يعاقـب عليهـا                    
لتحرمي وال ميكن متييزه وال تصنيفه بشكل صحيح، ويقـدر بـأن هنـاك               ولذلك يبقى االنتحار عمالً سرياً حماطاً الة من ا         ،القانون

 ثانيـة ممـا جيعـل     ٢٦ أي مبعدل تقرييب انتحار إنسان يف كل         ٢٠٠٠ إنساناً قتلوا أنفسهم يف خمتلف أحناء العامل يف عام           ٨١٥,٠٠٠
روبا الشرقية وأخفضها يف أمريكا الالتينية      االنتحار العامل السبيب الثالث عشر للموت، وقد وجدت أعلى معدالت االنتحار يف دول أو             

 سنة فأكثر، وبـني     ٧٥وقليل من دول آسيا، وبشكل عام تزداد معدالت االنتحار مع تقدم العمر حبيث تكون أعلى فيمن هم يف سن                    
ت انتحار من   حاال ٤ فإن اإلصابة بإيذاء الذات هي السبب الرابع املؤدي للموت، ووسطياً تسجل             ٤٤ -١٥من تتراوح أعمارهم بني     

الذكور مقابل انتحار أنثى واحدة يف شىت أحناء العامل مع اختالفات بني الدول أحياناً، وعلى أي حال فإن هناك قلة من الناس يتابعون                       
من أولئك الذين حياولون االنتحار يتابعون حىت املوت، وهناك نسبة أكثـر            % ١٠ ووسطياً فإن حوايل     ،عملهم االنتحاري حىت املوت   

 وإن النسوة كمعدل وسطي أكثر تفكرياً باالنتحار مـن          ،ذلك بكثري يقعون ضحية أفكار االنتحار لكنهم ال حياولون قتل أنفسهم          من  
  . الرجال
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أما العوامل اليت تدفع الناس كي يؤذوا أنفسهم فتشمل ظروف العيش القاسية من فقر وبطالة، وفقدان األحباب واجلدال مع                   
تصدع العالقات، واملشاكل املتعلقة بالقانون والعمل، وكما يف العنف بني األشخاص تشمل العوامل اليت تعرض               العائلة أو األصدقاء، و   

الفرد الرتكاب العنف معاقرة الكحول واملخدرات، ووجود سوابق انتهاك بدين أو جنسي أثناء الطفولة، والعزلـة االجتماعيـة، وإن                   
والشعور العام بفقدان األمل كلها عوامل تلعب دورها أيضاً مع االكتئـاب األساسـي              املشاكل النفسية كاضطرابات املزاج والفصام      

الذي يبدو أنه أهم العوامل على اإلطالق، كما أن األمراض البدنية خاصة املؤملة منها واليت تترك آثاراً مشوهة تعترب عوامـل مهمـة،                       
مسوم عامل مهم لذاته من جهة وألنه حيدد جناح احملاولة االنتحارية           ويعترب امتالك طرق الوصول لوسائل قتل النفس من أسلحة وأدوية و          

، خاصة خالل األشهر الستة اًأو فشلها من جهة أخرى، ويعترب وجود حماولة انتحارية سابقة منبئ قوي عن سلوك انتحاري مميت الحق               
ص من املشاعر االنتحارية وأمهها االحتـرام العـايل   األوىل بعد حماولة االنتحار األوىل، ويف املقابل فإن هناك عوامل أخرى حتمي الشخ  

  . للذات، واستمرار االتصاالت االجتماعية خاصة مع العائلة واألصدقاء، ووجود الدعم االجتماعي، واستقرار الزواج، واالنتماء للدين
  
  : العنف اجلماعي: ثالثاً

ول وجموعـات اإلرهـاب، واسـتخدام االغتـصاب         ومن أبرز أشكاله الصراعات العنيفة بني األمم واجلماعات وبني الد           
 حريب وجري أعداد كبرية من الناس وإبعادهم عن بيوم، وحرب العصابات، وكل هذه األشكال حتدث يومياً يف أجـزاء                    )٦(كسالح

ل مباشر أو غـري      مليون إنسان بشك   ١٩١العامل، وقد كان القرن العشرين من أكثر فترات تاريخ البشرية عنفاً ويقدر فيه فقدان حياة                
مباشر نتيجة للصراعات واحلروب وكان أكثر من نصفهم مدنيني، ورغم ذلك فإن األرقام احلقيقية الدقيقة للذين ماتوا أثناء الصراعات                 
 ال ميكن معرفتها لقلة سجالت الوفيات واإلصابات واليت كثرياً ما تتلف يف زمن االشتباكات إىل جانب أن اجلهات املتحاربة تعمد إىل                    

  . إخفاء أو حتوير بيانات الوفيات والدمار الذي حتدثه
وباإلضافة إىل الذين يقتلون سنوياً يوجد عدد كبري جداً ممن حتدث لديهم إصابات بسبب ذلك ويف بعض احلـروب يـشوه         

يضاً كسالح مـدروس   املدنيون كجزء من استراتيجية مدروسة إلاك اتمعات وختريب بنيتها االجتماعية، وقد استخدم االغتصاب أ             
وهادف يف كثري من الصراعات كوسيلة إلذالل وقهر العدو باإلمجال، ومن شأن هذه الصراعات أيضاً أن خترب البىن األساسية وتعطل               
اخلدمات احليوية كالرعاية الطبية والصحية العمومية وبذلك تزيد من خطر التعرض لألمراض املعديـة، كمـا أن العنـف ووحـشية            

تبط بطيف واسع من املشاكل السيكولوجية والسلوكية متضمناً االكتئاب والقلق والسلوك االنتحاري ومعاقرة الكحول،              الصراعات ير 
وكثرياً ما تتفاقم احلالة عند توافر األسلحة واألشخاص الذين أصبحوا متمرسني على العنف بعد التعرض الطويل للصراعات، كمـا أن        

مال األخرى وحتول املوارد من اخلدمات والقطاعات احليوية إىل الدفاع وكثرياً مـا يـستهدف               احلروب تعطل التجارة وفعاليات األع    
 مليـون   ٤٠إنتاج الطعام وتوزيعه يف الصراعات، وقد قتلت ااعة املرتبطة باحلروب والصراعات أو القتل اجلماعي ما يقدر بقرابـة                   

 ينشئ ظرفاً من العنف اجلنسي واهلجرات القسرية موعات بـشرية           إنسان يف القرن العشرين، إن االضطراب الناجم عن الصراعات        
كبرية، وإن هذه التأثريات لسوء احلظ ليست هي املنتج الثانوي للصراعات بل كثرياً ما تكون الغرض النوعي للمتورطني بالقتال بقصد               

  . إخضاع الشعوب أو السيطرة عليها
 عدداً من العوامل اليت تعرض الدول الحتمـال خطـر احلـروب العنيفـة     حددت جلنة كارنيغي للوقاية من احلروب املميتة  

  : وتشمل
فقدان التعامل الدميقراطي وانعدام التساوي يف إتاحة القوى، ويكون اخلطر أكرب عندما تكون مصادر القوة بأيدي عرقية أو دينيـة             -

  .وعندما يكون القادة قمعيني وميالني النتهاك حقوق اإلنسان

                                                
  .ون االغتصاب سالحاً ال يف احلروب وال يف غريها، بل سيظل جرمية بشعة على الدوامال ميكن أن يك) ٦(



  ١٧

  .ة االجتماعية املوسوم بسوء توزيع املوارد أو الوصول إليهاانعدام العدال -
  .سيطرة زمرة وحيدة على املوارد الطبيعية اهلامة -
  .لتغريات الدميوغرافية السريعة اليت تتجاوز قدرة الدولة على تقدمي اخلدمات األساسية وفرص العملا -
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  الفصل الثاين

  واقع العنف يف األردن
  

  :مقدمة 
 على –وبشكل واضح مع أنه مل يشكل بعد  تام عن العنف يف األردن رغم إقرار اجلميع بأن العنف موجود ال يوجد تصور

 يف ذلك هو عدم كفاية الدراسات اليت تتناول هذا أحد االسبابويبدو أن ، "ظاهرة" ما ميكن أن يطلق عليه مصطلح -رأي الكثريين
 الدراسات اليت ميكن أن تؤشر لوضع العنف يف األردن إىل ك فقد وجد عدد من كما يشري إىل ذلك أكثر الباحثني، ومع ذل،املوضوع

   .املوضوعات املفيدة حول هذا ءجانب بعض اإلحصا
وفيما يلي سوف نوضح صورة العنف يف األردن باالستناد إىل إحصاءات تصدرها جهات رمسيـة متخصـصة ودراسـات              

يعترب يف مجلته خطوة أوىل حنو املعرفة التامة عن موضوع العنف يف األردن، ولعل ذلك     لباحثني أفراداً ومؤسسات معنيني ذا الشأن، مبا        
  .يستثري مهتمني آخرين ليضموا جهودهم إىل جهودنا ويضيفوا معلومات أخرى إىل ما لدينا مبا يؤدي إىل املرجو إن شاء اهللا تعاىل

ليت تناولت موضوع العنف األسري يف األردن أكثر ممـا هـو            غري أنه ينبغي التنويه إىل أن الدراسات واألحباث والتقارير ا          
متناول يف هذا التقرير رغم قلتها بصورة عامة كما ينبغي اإلشارة إىل أن تلك الدراسات ركزت على موضوع العنف األسري بشكل                      

ور موضوعية لتقـدمي صـورة   تلك الدراسات فإنه ينبغي أن نذكر عدة أمعرض وقبل أن ن ،أكرب مما ركزت على غريه من أنواع العنف  
  :أولية للقارئ عن طبيعة الدراسة واألحباث وما خرجت به من معلومات واستنتاجات، وهي

أن الدراسات واألحباث املختصة مبوضوع العنف دراسات حديثة وال يوجد فيما اطلعنا دراسات قدمية تعطي أرقاماً أو معلومات                   •
  .٢٠٠٥ و ١٩٩٩ة صعبة جداً بني احلاضر واملاضي، ولعل أكثرها أعد بني عامي عن موضوع العنف يف السابق مما جيعل املقارن

أن الدراسات مل جتر وفق تنسيق وبرنامج موحد بينها للخروج ببيانات كلية واضحة، وإمنا جاءت الدراسات بشكل عـشوائي                    •
 فيه أمراً أو موضوعاً آخر كان حري اجتهادي، فأحياناً تركز أكثر من دراسة على موضوع أو أمر ما يف نفس الوقت الذي تغفل              

  .ا أن تتناوله
أا مل جترى على كل اتمعات احمللية يف األردن بشكل متوازن، فقد ركز كثري منها على جمتمع حمافظة الزرقاء بشكل خـاص،                 •

 .وحاول بعضها أن يغطي مجيع شرائح اتمع وأماكن سكناها لكن بعمومية
  . واحداً يسهل حتليل النتائج، وأحياناً نلمس االختالف يف منهج الدراسة الواحدةأا مل تتبع منهجاً علمياً •
أا يف الكثري الغالب غري حمكمة، وحىت غري احملكم منها أيضاً مل خيضع لفحص ومراجعة من جهة علمية معنيـة بـأمر العنـف                         •

 .  مرتفعاً يف البحث والتحليل أو متدنياًلتصويب ما حيتاج منها إىل تصويب، وبقيت على مستوى القائمني عليها إن كان
 بعضها كمصادر معلومات حبيث كرر ذكر أكثرها يف غالب الدراسات واألحباث فكـثرياً مـا   علىأا يف الغالب كانت ترتكز   •

 .كانت تتكئ على بعضها للوصول إىل املعلومات مما يشكك يف قدرة بعضها على تقدمي معلومة جديدة أو خالصة
 تلك الدراسات والبحوث مل تكن موضوعية مبا ينبغي إذ كانت تنظر إىل الوصول إىل أدلة تـدعم توجهاـا أو      لوحظ أن بعض   •

  .توقعاا املسبقة فكانت حتكم على األشياء قبل ثبواً
وحىت نتكلم عن العنف يف األردن فإننا سنعمد إىل احلديث عن العنف حبسب أنواعه، فنستعرض حتت كل نوع منه ما 

ا إليه من معلومات وبيانات، وسيكون تقسيم العنف متفقاً مع التقسيم الذي اتبعته منظمة الصحة العاملية يف تقريرها عن الصحة توصلن
  .والعنف
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  : أنواع العنف

العنف بني األشخاص، والعنف املوجه للذات، والعنف اجلماعي، وفيما يلي سوف نتناول : سنتحدث عن ثالثة أنواع هي
  .تقالل بالبحث والبيانكل نوع على اس

  

  العنف بني األشخاص
  

  : هذا النوع من العنف يشمل األمناط التالية
شغب املالعب، والعنف بني الطالب يف املدارس، والعنف بني القرناء الوثيقي الـصلة      : ، ومن صوره يف األردن    العنف بني الفتيان   -

  .اية هلم، وانتهاك املسنني، والعنف اجلنسي، وانتهاك األطفال وإمهال آبائهم ومقدمي الرع)العنف األسري(
  .االنتحار، وتعاطي املخدرات، وشم املواد الطيارة أو املذيبات: ، ويشملالعنف املوجه للذات -
  .اجلالء أو ما يعرف باجللوة، واهلجرة القسرية: ، ويشملالعنف اجلماعي -
  

  املبحث األول

  الفتيان والعنف
  : ومن أبرز أشكاله يف األردن

  :ب املالعبشغ) ١(
أصبح السلوك العدواين ظاهرة واضحة يف اال الرياضي باألردن، ومع أن هذا األمر ليس جبديد إال أن اجلديد فيـه تعـدد                      

 إىل أن ظاهرة الشغب     )١٩٩٧،  مامسر(مظاهره وتغري طبيعته إذ أنه قد يصل أحياناً إىل حد القتل واالعتداء واحلرق والتدمري، ويشري                
هي القاعدة وليست االستثناء، ويقول إنه نادراً ما تقام مباراة رياضية دون أن يسبقها أو يتخللها أو يعقبها مظهـر                    الرياضي أصبحت   

مثالً إىل وقوع خسائر بشرية ومادية الفتة بعد مباراة فريقي كـرة القـدم الوحـدات      ١٩٩٦من مظاهر الشغب، وقد أدى ذلك عام        
 يف ت ويف إربد بعد مباراة فريقي الفيصلي والرمثا كذلك وما صاحبه من تدمري للمنشأ          ،بابوالفيصلي وتدمري منشأة مدينة احلسني للش     

مدينة احلسن ويف الشوارع العامة يف املدينة، فضالً عن ذلك فإن ظاهرة الشغب هذه باتت تشكل مصدراً من مصادر زعزعـة األمـن        
  .شقاق والعداوة بني الناس واألندية على وجه اخلصوصوالثقة ما بني أفراد اجلمهور واتمع وبث الفتنة وزرع بذور ال

 أـا   ١٩٩٧ ولغاية منتصف عـام      ١٩٨٧وقد اتضح من عدد العقوبات اليت اختذا االحتادات الرياضية واألوملبية منذ عام             
  عبني أو إنـذارهم   كثرية ومتعددة سواء كان ذلك بشطب مدربني أو إنذارهم أو شطب إداريني أو إنذارهم أو إنذار حكام أو طرد ال                   

أو معاقبة مجاهري األندية حبرماا من دخول املباريات أو تغرمي النادي الذي تنتمي إليه أو نقل أماكن مباريات عديـدة مـن أماكنـها      
املقررة إىل أماكن أكثر أماناً، مما يشري ذلك إىل عدد حاالت العنف الكثرية اليت حتدث يف املالعب فيما يطلـق عليـه اسـم شـغب             

  .ملالعبا
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 إىل أن مصدر الشغب يف املالعب الذي مل يصل لآلن إىل حد الظاهرة ليس دائماً               )٧()١٩٩٧،درويش(وقد توصلت دراسة    
مصدراً واحداً يتمثل يف اجلمهور الرياضي الذي يتابع املباريات كما هو شائع بني العوام بل إن الشغب قد يصدر من الالعبني أنفسهم                      

 وقد بينت الدراسة بعض أسباب ومظاهر تلك األنـواع مـن          ،دربني أو اإلداريني أو حىت من اإلعالميني أيضاً       أو من احلكام أو من امل     
  :الشغب وذلك من وجهة نظر القائمني على االحتادات الرياضية، وذلك على النحو التايل

  
  :أبرز مظاهر وأسباب العنف عند مجهور املالعب

ب من اجلمهور، وهذا يعترب السبب األول يف نظر غالبية أفراد العينـة الـذين      عدم إصدار عقوبات صارمة ضد مرتكيب الشغ      
ىل إثـارة   ، يليه التشجيع الغوغائي من قبل اجلمهور لفريقه والـذي يـؤدي إ            %)٩٠(جرت عليهم الدراسة وقد وصلت نسبتهم إىل        

، %)٨٥,٨(نعكس على طريقة سلوك اجلمهور      ، مث التنشئة االجتماعية والوضع االقتصادي للجمهور مبا ي        %)٨٦,٤(اجلمهور املضاد   
، وشتم وسـب  %)٨٣,٢(، واأللفاظ أو العبارات السيئة %)٨٥,٥(مث عدم معرفة اجلمهور بقوانني األلعاب كسبب يف إثارة الشغب  

 من قبـل    ، واالعتداء على العيب الفريق املضاد     %)٧٩,٢(، وأخطاء احلكام وطريقة التحكيم      %)٨١,٣(الالعبني أو اجلمهور املضاد     
، واهلتافات اليت تدعو إىل التفرقة اإلقليمية أو العنصرية         %)٧٨,٨(، والتعصب األعمى لنادي معني أو ملدينة معينة         %)٧٩,٢(اجلمهور  

، وتعـاطي   %)٧٢,٤(، وجلوء اجلمهور إىل التعبري عن مشاكله اخلاصة اليت يعاين منها بأسـلوب الفوضـى                %)٧٦,٥(أو الطائفية   
 ويتضح أن عدم إصدار عقوبات صارمة ضد مرتكيب الشغب مـن اجلمهـور              .%)٢٩,٨( قبل أو بعد املباريات      الكحول واملسكرات 

  .يعترب يف نظر االحتادات الرياضية واألوملبية أكثر سبب يؤدي إىل زيادة الشغب يف املالعب الرياضية
إن السبب األول من أسباب شغب املالعب من وجهة نظر أفراد العينة اليت أجريت عليهم الدراسة ف        كما أشارت الدراسة أن     

عند الالعبني أنفسهم يكون بسبب العقوبات غري الصارمة ضد الالعبني الذين يرتكبون السلوك العدواين من قبل احلكم داخل امللعـب     
 االحتـادات   ، والعقوبات غري الرادعة لالعبني املشاغبني مـن قبـل         )%٨٦,٤(، مث املستوى الثقايف واالجتماعي لالعبني       %)٩٧,٦(
، واخلـشونة   %)٨٢,٦(، وتعصب الالعبني لنـاديهم      %)٨٤,٤(، والتدخل املباشر للمدربني واإلداريني خالل املباريات        %)٨٥,٦(

خـربام الرياضـية    قلة  ، واخنفاض عمر الالعبني و    %)٧٩,٨(، والتأشري باليدين أو القدمني داللة على عدم الرضى          %)٨٢(املتعمدة  
مـستوى اللياقـة   اخنفاض ، و%)٧٥(، وتعمد ضرب الكرة يف وجه اخلصم %)٧٦,٤(اء واملهارة لالعبني ، وضعف األد  %)٧٧,٨((

، وعدم معرفة الالعبني بقوانني األلعـاب       %)٦٨,٤(، والصراخ والتصرفات السيئة من قبل العيب االحتياط         %)٧٤,٦(البدنية للفريق   
 وهنا أيضاً فاملالحظ أن العقوبات غري الصارمة ضـد       ،%)٤٩,٨(ىل اخلشونة   ، واجلوائز واملكافئات املالية تدفع بالالعبني إ      %)٦٢,٤(

  .لعنف داخل املالعبلالالعبني املشاغبني تعترب أكثر األسباب املؤدية 
  

  : )١٩٩٧، درويش( مظاهر وأسباب الشغب عند احلكام
، ووسائل  %)٧٥( جمريات املباريات    ، مث تدخل العيب االحتياط يف     %)٧٨(أوهلا عدم ختصيص جوائز قيمة للحكام املثاليني        

 اختاذ القرارات   يف، والتباطؤ املتعمد    %)٧١,٨(، وضعف شخصية احلكم     %)٧٢,٢(، وديد جهة معينة للحكم      %)٧٢,٦(اإلعالم  
، وعدم حتسني مكانة احلكام وأوضـاعهم املاديـة        %)٦٠(، وحماولة تصيد أخطاء العبني معينني       %)٦٣,٤(وعدم وضوح اإلشارات    

، %)٤٢,٤(، وحتيز احلكم لفريق معني    %)٤٣(، وضعف لياقة احلكم البدنية وعدم قدرته على متابعة اللعب بنشاط            %)٤٩(نوية  واملع
  %).٣٩(والتردد يف إصدار القرارات أو التراجع عنها 

                                                
هدفت هذه الدراسة إىل . ١٩٩٧،وزارة الشباب، ظاهرة شغب املالعب وأثرها على مستقبل الرياضة األردنية من وجهة نظر االحتادات الرياضية           درويش، حممد،   ) ٦(

عب يف الرياضية األردنية من وجهة نظر رؤساء وأعضاء االحتادات الرياضية األوملبية، والعناصر اليت تؤدي إىل إثارة الـشغب،                   التعرف على مظاهر ظاهرة الشغب يف املال      
  .  ومدى تأثري هذا األمر على مستقبل الرياضية، وكذلك احللول اليت تسهم يف عالج هذه الظاهرة
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  :)١٩٩٧، درويش ( مظاهر وأسباب الشغب عند اإلداريني

، %)٨٦,٦(وعدم املعرفة بقوانني األلعاب وتعليمات البطوالت       ،  %)٨٧,٤(عدم ختصص بعض إدارات النوادي يف مهمتها        
، واملستوى الثقـايف  %)٨٢,٢(، والقيام حبركات وإشارات غري الئقة %)٨٥(، وقلة اخلربة %)٨٦,٤(وعدم إعداد اإلداريني أكادميياً  

، وشـحن   %)٦٢,٤( اختاذ القـرارات     ، واملشاجرات بني الالعبني واحلكم وتباطؤ احلكم يف       %)٧٥( لإلداريني    املتدين واالجتماعي
  %).٦,٦٦(، وتدخل اإلداريني بالصراخ واللوم على الالعبني %)٥٧(الالعبني قبل املباراة 

  
  :)١٩٩٧، درويش ( مظاهر وأسباب الشغب عند املدربني

، %)٨٢,٦(ناء املباريات   ، وتدخل اإلداريني مع الالعبني أث     %)٨٤,٤(اجلوائز واملكافآت املالية العائدة بعد الفوز يف املباراة         
، واملبالغة يف   %)٦٧,٢(، واملستوى الثقايف واالجتماعي للمدربني      %)٧١,٦(التعديالت اجلديدة على قوانني األلعاب      باملدربني  جهل  و

، %)٥١,٨(، والعصبية لدى بعض املـدربني  %)٥١,٨(، والقيام حبركات وإشارات ال أخالقية %)٦٢,٢(تعصب املدربني ألنديتهم  
  %).٩(، والعقوبات غري الصارمة من قبل اجلهات الرمسية %)٤٢(عتراض املتكرر على قرارات احلكام واال

  
   :)١٩٩٧، درويش  (اإلعالمينيمظاهر وأسباب الشغب عند 

كـام أو   احل، والنقد اجلارح لالعـبني أو       %)٨٩(التأثري على معنويات فريق معني بنشر معلومات خاطئة أو أسرار ختصهم            
، والتحيز لفريق معني وعدم الدقة يف نقـل وقـائع           %)٨٢,٦(، وحماولة تربير أخطاء فريق معني أو العب معني          %)٨٧,٦(مهور  اجل

، %)٧٥(، وعدم توعية الناس بأهداف الرياضة وسلبيات الشغب يف املالعـب            %)٧٩,٨(، وإثارة اجلمهور    %)٨١(بعض املباريات   
، وعدم احلث علـى الـروح الرياضـية     %)٣٠(ز على اللعب النظيف وتشجيعه      ، وعدم التركي  %)٧١,٨(والتشكيك برتاهة احلكام    

  %).٢٣,٦(واألخالق احلميدة 
 

   :)١٩٩٧، درويش ( مظاهر وأسباب الشغب عند أعضاء جمالس االحتادات الرياضية واألوملبية
، وعـدم إمكانيـة   %)٨٨,٨(، واخلالف بني األعضاء  %)٩٠(عدم احترام بعض الفرق الرياضية وإظهار سوء النية جتاهها          

، وسيطرة أعضاء معيـنني علـى االحتـادات         %)٨٧(، وعدم احلياد يف اختاذ القرارات       %)٨٧,٤(إسقاط عضوية األعضاء املنتخبني     
، وعدم وجود الئحة للعقوبات تغطـي  %)٨٢,٤(، وعدم احلزم يف اختاذ القرارات والعقوبات       %)٨٦,٦(وتسيريها حسب مصاحلهم    

  %).٤٣( واألعضاء املعينني بقرار وملدة أربع سنوات ،%)٨٠(كل املخالفات 
  

  :)١٩٩٧، درويش ( آثار عنف املالعب على مسرية احلركة الرياضية الوطنية
من أفراد العينة %) ٨٥( فقد رأى ،شغب املالعب وأعمال العنف تؤثر بشكل كبري على املسرية الرياضية وتوجه الناس حنوها        

منهم يرون أن أفراد اتمع سـيعزفون       %) ٨٢,٦(العب عزوف أفراد اتمع عن املمارسة الرياضية، و       أن من اآلثار السلبية لشغب امل     
يتوقعون عدم موافقة أولياء األمـور علـى ممارسـة          %) ٩٣,٢(عن مشاهدة الفعاليات احمللية بسبب ما يرتكب من العنف خالهلا، و          

يـرون  %) ٩٥(ستكون زيادة يف اإلصابات الرياضية املعيقة ألفراد اتمع، ويرون أنه  %) ٨٨,٨(أوالدهم للرياضية يف األندية احمللية و     
يتوقعون أن اهليئات واملنظمات الدولية الرياضية لن توافق لـألردن   %) ٩١,٤(أن مكانة الرياضية ستتأثر معنوياً وسياسياً واجتماعياً، و       

  . على تنظيم النشاطات الرياضية العربية والدولية
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  :طلبة املدارسالعنف بني ) ٢(
يعترب العنف بني طلبة املدارس مشكلة خطرية ألن آثاره ال تقتصر على أفراد الطلبة املشتركني بأعمال العنف فحسب وإمنـا                    
متتد إىل اآلخرين يف املدرسة من طلبة وأعضاء تربويني، كما أن من شأن العنف يف املدارس أن يلحق الضرر باملنشآت املدرسية، وقـد                 

صراف اجلميع حنـو حـل       ان نإ .اقة املدرسة عن القيام بدورها املنوط ا من التربية والتعليم والتنشئة االجتماعية للطلبة            يعمل على إع  
املشكالت وتسوية األمور والتصدي ألعمال العنف وآثاره سيؤدي بالضرورة إىل تعطيل احلصص التعليمية وإيقاف الدرس، كمـا أن                  

ؤدي إىل جعل البيئة املدرسية غري مالئمة لتحقيق أهدافها التربوية، هذا فضالً عـن األذى اجلـسدي          انتشاره بني الطالب يف املدرسة ي     
  .والنفسي اليت يتعرض له الطلبة مباشرة أو عن طريق مشاهدم زمالئهم يتعرضون له

رسون أمناطاً خمتلفـة  طلبة املدارس الذين أجريت عليهم الدراسة أم ميا     أشار )٢٠٠٢-٢٠٠١وديان واحلوارنة، (ويف دراسة   
  : من العنف، وهي كما عرب الطالب أنفسهم تنقسم إىل

  .، وأكثر أشكاله الشتم، واستخدام كلمات فظة، واستخدام عبارات قاسية، والوعيد، والضرب، وحنو ذلكالعنف اللفظي •
، وأكثر أشكاله شـيوعاً      مادياً العنف الرمزي هو السلوك الذي يفهم منه اإلساءة لآلخرين وإن مل يتضمن عمالً            : العنف الرمزي  •

              إلخافتـهم،   هاالحتقار، واالستخفاف باآلخرين، وجتاهل التعليمات، والسخرية منها، وازدراء األشخاص، والنظر إىل الـبعض حبـد 
  .واستخدام عبارات أو رسوم ساخرة للتعبري عن االنزعاج من اآلخرين، والتحريض على خمالفة التعليمات املدرسية

  . ، وأكثر أشكاله شيوعاً الضرب، والدفع، والوخز، والركل، وحنو ذلكديالعنف اجلس •
، وأكثره الكتابة على املقاعد واجلدران، وإتالف الكتب واللوازم األخرى، واستخدام األدوات املدرسية             العدوان على املمتلكات   •

  .ري املرغوب فيها، وإتالف األدوات الرياضيةدون عناية ا، وإحلاق الضرر مبمتلكات املعلمني اخلاصة، وإتالف صفحات الكتب غ
البالغ (أن اموع العام لتكرارات سلوك العنف لطلبة مدارس عينة الدراسة            )٨( )١٩٩٨الزغول وآخرون،   (وبينت دراسة   

عـدد  ، أي أن    %)٣٨,١(تكراراً، وأن نسبة شيوع العنف لدى أفراد العينة بلغت          ) ٤٣٩٨١(بلغ  )  طالباً وطالبة  ١١٥٥١٤عددهم  
حاالت العنف زاد عن ثلث عدد الطلبة وهذا أمر حيتاج إىل وقفة تأمل ملا ميثله من خطورة كبرية، ورغم أن عدد اإلناث يف العينة البالغ             

إال أن جمموع حاالت العنف اليت مارسها الذكور أعلى بكثري من جممـوع             ) ٤٩٠٦٩(كان أعلى من عدد الذكور البالغ       ) ٦٦٤٤٥(
  .عند اإلناث) ١٧٧٨١(يف مقابل ) ٢٦٢٠٠(ها اإلناث فقد بلغت عند الذكور احلاالت اليت مارس

وقد توصلت هذه الدراسة إىل أن أعلى مخسة أشكال من أشكال العنف يف املدارس تكراراً هي وبالترتيب التنازيل أي مـن                     
عال، وختويف وديـد الطلبـة لفظيـاً،      الشتم والتحقري اللفظي للطلبة، والشجار مع اآلخرين، والصراخ بصوت          : األعلى إىل األدىن  

   .واإلزعاج وتعطيل الدرس
 اإلناث فقد وجدت الدراسة أن أكثر مخسة أشكال تكراراً وشـيوعاً عنـد              وومبقارنة أشكال العنف اليت ميارسها الذكور       

لصراخ بصوت عال، واإلزعاج الشتم والتحقري اللفظي، والشجار مع اآلخرين، وختويف وديد الطلبة لفظياً، والشغب وا        : الذكور هي 
الشجار مع اآلخرين، والشتم والتحقري اللفظـي،  : وتعطيل الدرس، أما بالنسبة لإلناث فإن أكثر األشكال تكراراً هي بالترتيب التنازيل   

  . دون استخدام أداةاآلخرينوالشغب والصراخ بصوت عال، واإلزعاج وتعطيل الدرس، واالعتداء اجلسدي على 

                                                
املركز الوطين لتنمية املوارد البشرية، سلسلة منشورات املركـز   " أسبابه والعوامل املؤثرة فيه   :  احلكومية مدى انتشار العنف يف املدارس    "الزغول، رافع وآخرون     )٧ (
وهدفت هذه الدراسة إىل حتري مدى انتشار سلوك العنف يف املدارس احلكومية يف األردن وإىل حماولة الكشف عن أسبابه والعوامل اليت ترتبط به، وقد مت  . ١٩٩٨،  )٦٥(

 طالباً وطالبة، وتكون جمتمع الدراسة من مدارس اململكة اليت تتوفر فيهـا خدمـة اإلرشـاد    ١١٥٥١٤ مدرسة تضم ٢٣١د يف ذلك على السجالت املدرسية يف     االعتما
عضاء يف جمتمـع الدراسـة،       لإلناث واعترب مجيع الطلبة يف هذه املدارس ومديروها واملرشدون التربويون فيها أ            ٥٧٨ للذكور و  ٣٢٩ مدرسة منها    ٩٠٧التربوي وبلغت   

  . مدرسة مت اختيارها بطريقة عشوائية طبقية٢١٦وتكونت عينة الدراسة من طلبة ومديري ومرشدي 
 



  ٢٣

 فقد لوحظ أن تكـرار      ،راسة إىل أن أشكال سلوك العنف وشيوعها وتكرارها خيتلف حبسب عدة متغريات           كما أشارت الد  
كل شكل من أشكال العنف لدى طلبة املدينة أعلى من طلبة الريف، أما فيما يتعلق بنسبة الشيوع فيالحظ أا متقاربـة، وأن أمنـاط       

 كما أن تكرارات مجيع أشكال العنف يف الشعب الـصفية       ،ة احلجم والكبرية  املدارس املتوسط سلوك العنف األعلى تكراراً تركزت يف       
الصغرية أقل من مثيالا يف الشعب الصفية املتوسطة والكبرية، كذلك فإن تكرارات سبعة أشكال من أشـكال العنـف يف الـصف                      

 يف احلـالتني خمتلفـة إذ أن الـصف          السادس األساسي والصف العاشر أعلى من مثيالا يف الصفوف األخرى ورمبا كانت األسباب            
السادس هو بداية مرحلة املراهقة وحيتاج الفرد فيها أن يلفت نظر اآلخرين ويثبت وجوده أما يف الصف العاشر فإن تعليمات النجـاح               

  .والرسوب تتيح هلم فرصة االنتقال إىل الصف التايل بغض النظر عن األداء األكادميي مما يشجع على عدم االنضباط
 استطلعت آراء املعلمني واملرشدين ومديري املدارس حول مظاهر سلوك          )٩( )١٩٩٦وزارة التربية و التعليم،     ( دراسة   ويف

، مث التخريـب واالعتـداء علـى      %)٣٤(العنف لدى الطلبة، ظهر أن أعلى نسب العنف سجلت للشغب والصراخ بصوت عـال               
، واالعتـداء   %)٧,٥(، وإيذاء اآلخرين من خالل الشتم والتهديد        %)١٥(، مث الشجار والضرب املربح      %)٢٣(املمتلكات املدرسية   

، )تقريباً لكل منـهما   % ٣(، والتمرد وحتدي تعليمات املدرسة وأنظمتها وكذلك إيذاء الذات          %)٥,٥(باستخدام آلة حادة أو صلبة      
 وكانت أقل أشكال العنف لطلبة املدارس       ،إهانتهمتقريباً لالعتداء اجلنسي، والكتابة على اجلدران واملقاعد، وحتدي املعلمني و         %) ١(و

لكل من االعتداء وسرقة ممتلكات اآلخرين، وترويج االت والصور اجلنسية، وإثارة الفنت واإليقاع بـني الـزمالء وذلـك بنـسب      
  %.١و% ٠,٠١تراوحت بني 

ات سلوك العنف لدى طلبة املـدارس   أعلى النسب املئوية لتكرار- وفق هذه الدراسة  –وقد سجلت مدارس حمافظة الزرقاء      
، وتراوحت النسب املئوية ملدارس احملافظات األخـرى بـني   %١٤,٥، تليها مدارس حمافظة العاصمة بنسبة بلغت    %١٩حيث بلغت   

  .وقد سجلت حمافظة العقبة أدىن النسب% ٣,٦و% ٩,٧
  

  :أسباب العنف بني طلبة املدارس
 أن من أهم األسباب املؤدية إىل سلوك العنـف لـدى طلبـة              )١٩٩٦التعليم،  وزارة التربية و    (أشارت الدراسة السابقة    

  :املدارس هي 
  .أسباب تتعلق بالبيئة واتمع احمللي كتأثري وسائل اإلعالم املختلفة، وتأثري الفقر والبطالة لبعض األسر -
  .أسباب أسرية كأساليب التنشئة األسرية اخلاطئة، والتفكك األسري -
يئة املدرسية كضعف بعض اإلدارات املدرسية، أو تسلطها يف تعاملها مع الطلبة، وجلوء بعض اإلدارات املدرسية                اب تتعلق بالب  بأس -

  .بة واخلصائص النمائية للمراحل العمريةلواملعلمني إىل استفزاز الطالب وإىل العقاب البدين، وضعف اإلملام حباجات الط
اط والقلق والتهديد، وعدم املسؤولية الناجم عن عـدم تلبيـة حاجـام             أسباب شخصية ونفسية لدى الطلبة كشعورهم باإلحب       -

  .وتفهمهم، والتعامل معهم بالقسوة، وتدين التحصيل، وضعف الدافع للدراسة
 اليت تناولت حاالت عنف متطرفة أحدثها طلبة مـدارس حكوميـة يف األردن              )١٩٩٨الزغول وآخرون،   (وتبني دراسة   

يعـانون  ) ١٥عدد الذكور (ظات خمتلفة يف اململكة، أن أكثر من نصف ذكور تلك احلاالت املتطرفة        طالب وطالبة من حماف    ٢٥مشلت  
يعانني من خالفات ومشكالت أسرية،     ) ١٠وعددهن  (من غياب أحد الوالدين ملدة فصل دراسي أو أكثر، يف حني أن نصف اإلناث               

  . ة مبا ينعكس سلباً على سلوكه يف املدرسةمما يعطي مؤشراً عن تأثري األوضاع األسرية على الطالب والطالب

                                                
. ١٩٩٦، دراسة ميدانية، مظاهر سلوك العنف لدى طلبة املدارس يف األردن من وجهة نظر مديري املدارس واملعلمني واملرشدين التربويني         وزارة التربية والتعليم،     )٨(

 من مديري املدارس واملعلمني واملرشدين ٧٨٠هدفت الدراسة إىل الكشف عن أشكال العنف ومظاهر سلوك العنف لدى طلبة مدارس األردن، وتكونت عينة الدراسة من 
  . مدارس يف كل مديريات التربية والتعليم يف اململكة١٠ مدرسة بواقع ٢٦٠والتربويني يف 



  ٢٤

وتبني أيضاً أن نصف احلاالت من الذكور واإلناث لديهم شعوراً بانعدام األمن حيث يشعر الطلبة بالوحدة وانعـدام قيمـة            
الثقـة  منهم يشعرون بعـدم     % ٨٤احلياة، وأن حوايل ثلثيهم يشعرون بالتشاؤم وسرعة الغضب وسوء نية اآلخرين جتاههم، كما أن               

  .باآلخرين
كذلك أظهرت الدراسة أن للرفاق عالقة بدعوة الشخص للمشاركة يف حادثة العنف وأن هذه الدعوة عند البنات أعلى منها            

   .تلقوا دعماً من رفاقهم يف حادثة العنف% ٤٧، وأن )%٣٢( وعند الذكور )%٥٠(عند الذكور حيث بلغت عند اإلناث 
 :العنف بني الطالبوذكرت نفس الدراسة أن من أسباب 

من جمموع الـذكور    % ٥٩,٣ضعف التحصيل الدراسي، فقد تبني أن معدل حتصيل معظم حاالت الدراسة كانت متدنياً عند                .١
 . واإلناث معاً

 ويترتب على هـذا أن      )%٦(الرسوب وزيادة املستوى العمري، حيث أشارت الدراسة إىل أن متوسط اإلعادة يف الصف كان                .٢
 علـى   االعتـداء  ميارسون العنف أكرب سناً يف صفوفهم مما يعزز قدرام بالتصدي للمعلمـني وجماتـهم                يكون الطالب الذين  

 .زمالئهم
 .التفكك األسري .٣
سلوك بعض املدرسني املخالف للتعليمات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، وخاصة فيما يتعلق بالضرب حيث أفادت الدراسة                  .٤

 .اعاً عن النفسأن بعض سلوكات العنف كانت دف
االنتصار للقرىب يف املدرسة، إذ تبني أن بعض حوادث العنف اليت تناولتها الدراسة كانت شكالً من أشكال التعـصب لـذوي                      .٥

 .القرىب ونصرم بغض النظر عن معرفة احلقيقة
 مبا يؤدي إىل تصعيده وتطـوره  أشكال السلوك االجتماعي السائد بني الطلبة، مثل املزاح والغرية والشماتة واالستهزاء وحنو ذلك   .٦

 .ليصل إىل شكل من أشكال العنف
  
  : العنف ضد القرناء الوثيقي الصلة: ثانياً

  :العنف األسري) ١(
  :يف تزايد األسرة ضدالعنف 

 أن اجلرائم املاسة باألسرة تزداد طردياً كل ٢٠٠٢ -١٩٩٨ألعوام ل التابعة لألمن العام    ات إدارة محاية األسرة   ءإحصابينت  
) ٥٣١(بلـغ   لي١٩٩٩يف عام  ارتفع   و ،قضية) ٢٩٥(يف العاصمة    ١٩٩٨ عام    املرصودة لدى اإلدارة   عام، فقد بلغ عدد قضايا العنف     

مث مـا  ، قضية) ٥٦٤(فقد هبط العدد خالفاً لألعوام األخرى إىل  ٢٠٠١عام أما يف قضية، ) ٦٣١(وصل إىل  ٢٠٠٠قضية، ويف عام  
  . قضية )٦٦١(إىل حنو  ٢٠٠٢ ملبث أن عاود ارتفاعه حىت وصل عا

  أن البعض يذهب يف تفسري ذلك إىل أن         إال )١٠( العنف يف األردن   دليالً على ازدياد جرائم   يف حني أن تلك األرقام قد تعترب        و
حيث  هلا،   واملشكالت اليت يتعرضون  االت  احل ال يعرب عن تفاقم القضايا بقدر ما يعرب عن ثقة الناس ومبادرم إىل اإلبالغ عن                 االزدياد

كما  ( مث لقلة وعيهم حنو حقوقهم     ،األول عدم وجود إدارة خمتصة بتلك األمور      : التبليغ ألمرين ذلك  مل يكن األفراد سابقاً يبادرون إىل       
   .)أشارت إدارة محاية األسرة ذاا

 لـوزارة التنميـة      التـابع  ات مكتب اخلدمة االجتماعية   ءإحصالقضايا العنف األسري    وقد أكدت ذلك االرتفاع املتزايد      
 واليت تنـدرج    ٢٠٠٢ وحىت عام    ٢٠٠٠االجتماعية واملوجود يف مقر إدارة محاية األسرة حيث ذكرت أن القضايا واحلاالت منذ عام               

                                                
  .ءات وحدة محاية األسرة خاصة بنطاق العاصمة عمان فقط األرقام الواردة يف إحصا)10(



  ٢٥

 ١٩٩٩حالة، ويف عام ) ٣٠٩ (١٩٩٨عام عمان وحدها   حتت العنف عموماً وتتضمن حاالت العنف األسري بشكل خاص بلغت يف            
حالـة، مـع   ) ٣٥٢ (٢٠٠٢حالة، ويف عام ) ٣٢٠( بلغت ٢٠٠١حالة، وعام   ) ٣٧٩( بلغت   ٢٠٠٠عام  حالة، ويف   ) ٣٢٠(بلغت  

 ٢٠٠٢ لكنها مل تلبث أن عاودت االزدياد يف عام          ٢٠٠٠ عما كانت عليه يف عام       ٢٠٠١مالحظة اخنفاض عدد احلاالت خالل عام       
  . فيما ذكرناكما بينت إحصاءات اإلدارة 

  شخصاً ٢٣٤٣أن عدد املتورطني باجلرائم اليت تؤثر على األسرة أو أفرادها بلغ             ية األسرة محاإحصاءات إدارة   وقد سجلت     
 ، أما عدد األقـارب    من إمجايل ذلك العدد املذكور     شخصاً   ٢٠١٨حيث بلغ عددهم     عن األسرة املساء إليها       أكثرهم من الغرباء   كان

كثري من تلك املخاطر اليت تتعرض هلـا مـن          بخاطر خارجية أكرب     شخصاً، مما يؤكد أن األسرة تتعرض مل       ٤٣٢فبلغ  املتورطني بذلك   
بـشكل  كينونة األسرة ذاا تأثر حتمال أثراً نظراً التالداخل، لكن ال يغيب عن بالنا أن املخاطر الداخلية جتاه العائلة أبلغ وقعاً وأطول        

  .قديرمباشر إىل حد قد يكون مدمراً لكيان األسرة أو كيان بعض أفرادها على أقل ت
 الغرباء عن األسرة من إساءات وجرائم كانت من قبيل اجلرائم الالأخالقية يف قـضايا             ه ما اقترف  جلوتقول اإلحصاءات بأن    

االغتصاب والشروع به، وهتك العرض والشروع به وأفعال منافية للحياء، ومواقعة أنثى حيث بلغ عدد أولئك الغرباء يف تلك القضايا                    
أن أكثر اإلساءات من خارج األسـرة هـي       حيث بينت    مكتب اخلدمة االجتماعية   تءاإحصات ذلك   شخصاً، كما أكد  ) ١٧٣٥(

  .إمهالتسجل أي حالة   فقط، وملمثالً فلم تزد عن إساءة واحدة اجلسدية  أما اإلساءة إساءة،) ٢٠١( بلغت واليتاجلنسية اإلساءات 
  

  : يف األردن األسريأشكال العنف 
 حمددة على اعتبار أن العنف قد يأيت على أي قوائم عام كثرية ومتنوعة وال ميكن حصرها يف  بشكلاألسريأشكال العنف 

  .تقوم أصالً على الود والرمحةاألسرية اليت عالقات لطبيعة الفعل أو قول فيجعل منه عمالً عنيفاً قاسياً غري مناسب بطبيعته 
العنف اجلسدي وقد كان أبرز أشكاله الضرب املـربح          أن أبرز أنواع العنف هو       )١٩٩٨ناصر و آخرون،    (دراسة  بينت  

الذي يؤدي اىل الرضوض والكسور، مث العنف النفسي كاإلهانة والتجريح، وقد كانت أعلى نسبة من اجلرائم اليت ارتكبت ضد النساء         
  .القتل، واالغتصاب، وهتك العرض، و اإليذاء البليغ، والشروع بالقتل، والقتل اخلطأ: هي

 بينت   وقد  سئل أفراد العينة عن السلوكيات اليت يعتربوا عنفاً أسرياً         ،)٢٠٠٥الس الوطين لشؤون األسرة،     (ويف دراسة   
  : ميكن تصنيفها كما يلي اليتالنتائج أنواعاً خمتلفة من السلوكات

اري، والضرب  ركز املبحوثون على الضرب باليد والرجل، استعمال أو الشروع باستعمال سالح ن           : املادي/العنف اجلسدي  .١
 كما ذكر املبحوثون أنواعاً أخرى من العنف مثل ضرب الـزوج            ،بأداة حادة أو باستعمال العصا، واحلرق، والضرب املربح       

  .هما، والقتل، ورمي األشياء بقصد اإليذاءئلزوجته واألبوين ألبنا
 .رش اجلنسياشتمل على االغتصاب و التحو ،وقد ذكره املبحوثون وبنسبة قليلة: اإليذاء اجلنسي .٢
يف تلبيـة احتياجـات     ( كما ذكرها املبحوثون الصراخ، والتجريح، و اإلمهال         أشكالهوكان أكثر   : املعنوي/اإليذاء النفسي  .٣

 كما ذكر املبحوثون أنواعاً أخرى من العنف ولكن بنسب مئوية قليلة مثل الطرد، والغـرية، والتهديـد،               ،)األبناء و الزوجة  
 .والقمع، وهجر الزوج لزوجتهواملعاملة السيئة، واحلبس، 

ركز املبحوثون على ثالثة أنواع من العنف وهي احلرمان من املصروف، ومنع الغذاء، وتشغيل األطفال               : العنف االقتصادي  .٤
 .يف أعمال صعبة

 .وهو احلرمان من التعليممنه  واحداً شكالًذكر املبحوثون : العنف التعليمي .٥
 . ومها الطالق والزواج الثاين منهشكلنيذكر املبحوثون : العنف االجتماعي .٦
  . كشكل من أشكالهذكر املبحوثون التدخني: العنف الصحي .٧



  ٢٦

  . زوجته يعتربان من أشكال العنف األسريراتب الزوج يف تصرفو أن حرمان األنثى من اإلرث  إىلكما أشار املبحوثون
ينما كان تركيزهم على السب والشتم والتحقري يالحظ أن املبحوثني قد ركزوا بشكل أكرب على الضرب بأنواعه املختلفة ب

  كما أن بعضهم يعتقد اا جزٌء، من العنف قليلة الثايت وقد يكون ذلك ناجتاً عن أن اخلطورة املباشرة هلذا النوع،واملناداة باللقب أقل
حوثني قد ركزوا على بعض أنواع العنف  كما يالحظ بأن املب،و ال متثل إساءةللوالدين حق  من أساليب تربية الوالدين ألبنائهما وهي

   .واإلساءة االقتصادية وهذا رمبا يدل على ازدياد وعي االفراد يف اتمع األردين حبقوقهم
أربعني شكالً خمتلفاً من أشكال العنف حبسب ما يرى أفراد اتمع  )١١()٢٠٠٢معهد امللكة زين،  (وقد أحصت دراسة

الضرب باليد أو بالرجل، مث اإلمهال، مث السب والشتم، والتمييز، واحلرمان : أكثرها تداوالً هوأنفسهم، كان أهم تلك األشكال أو 
من الدراسة وخاصة للبنات، والضرب باستخدام أداة، واحلبس، والتحقري، والطرد من املرتل، والقتل، والتحرش اجلنسي، واحلرمان من 

االبنة، واملنع من مغادرة املرتل، والدفع، وحتطيم املمتلكات، وتعدد  لزوج علىاملصروف والنفقة، واحلرمان من إبداء الرأي، وفرض ا
، واالستغالل املادي، )١٢(الزوجات، والطالق واالنفصال، والتقييد حببل أو حنوه، وعمالة األطفال، واحلرق أو الكي، وفرض احلجاب

ومنع التزين، وفرض التخلي عن اإلرث، وشد الشعر أو والصراخ، والسرقة، والنبذ، واحلرمان من األكل، وفرص ختصص الدراسة، 
أعضاء اجلسد، واملعاشرة غري الشرعية، واإلسراف، واملنع من العمل ومن زيارة األقارب، واهلجر، والعض، والرفض، والبخل، 

  . والتدخل يف اختيار األصدقاء
، لزيادة القدرة الوطنيـة لالسـتجابة       ١٩٩٨مان عام   لقد جاء استحداث إدارة محاية األسرة التابعة ملديرية األمن العام يف ع           

األفعال املنافية  وبه ،    فسجلت العديد من القضايا واالعتداءات، لعل أبرزها هتك العرض والشروع والتدخل          ،  حلاالت العنف واإلساءة  
 واحلمل سـفاحاً، واإليـذاء،       إىل جانب العديد من القضايا األخرى مثل اخلطف، والتشرد،         ،للحياء، واالغتصاب، مث إيذاء األحداث    

 وقد كانـت نـسبة   ، عاما١٨ً أطفاالً بعمر أقل من   عدد كبري من الضحايا معظمهم     تعاملت اإلدارة مع     ١٩٩٨منذ عام    .واإلجهاض
قـد   و ،وقد تباينت أنواع اإلساءة اليت تعرضوا هلـا        ،%٨٠ لعمل اإلدارة ال تقل عن       وىلاأل األطفال املساء إليهم يف السنوات األربعة     

  .كانت أعلى نسبة لإلساءة الواقعة على األطفال هي العالقات اجلنسية املثلية، و اإليذاء اجلسدي والنفسي واالغتصاب 
  

  : وحجمه )١٣(األسريأنواع العنف 
                                                

، بتمويل من مشروع محاية األسرة ٢٠٠٢، حبث ميداين، "راها اتمع األردينياملفاهيم اخلاصة بالعنف األسري واإلساءة كما "معهد امللكة زين الشرف التنموي  )١١(
ئح اتمع األردين ملعرفة معمقة هلذه الظاهرة ومعرفة مدركات األفراد حنوها والعوامل املرتبطة ا، وقد هدف هذا البحث إىل فهم مفهوم العنف واإلساءة عند شرا .

 ثالث مراحل اىل وقد استخدم البحث منهجية البحث النوعي وقسمت عملية مجع املعلومات .وكذلك فهم األطر املرجعية والفكرية اليت ترتبط مبفاهيم الناس وتوجهها
 أشخاص ٨-٥ جمموعة تراوح عدد أعضاء كل جمموعة من ١٨بالت مفتوحة أو غري مقيدة مع جمموعات مركزة غطت شرائح اتمع األردين بلغ عددها مقا األوىل: هي

ء شرعيني وأطباء أطفال  هلم عالقة مبوضوع محاية األسرة من معلمني ومرشدين وأخصائيني وقانونيني ورجال أمن وأطبانإضافة إىل ثالث جمموعات مركز من املهنيني الذي
 جمموعات، والثالثة مقابالت شبه مقيدة مع جمموعات غري متجانسة ١٠ الثانية مقابالت شبه مقيدة مع جمموعات متجانسة بلغ عددها .ووعاظ وضحايا عنف أسري

  . حتليل احملتوى للنصوص الكاملة فرداً ، واستخدم البحث أسلوب٢٢١ جمموعات، وقد بلغ جمموع املقابلني يف اموعات املختلفة ٤عددها 
، على ٨/١/٢٠٠٣ مت التحفظ على اعتبار فرض احلجاب شكالً من أشكال العنف، وذلك يف اجللسة اليت عقدت ملناقشة هذه الدراسة يف فندق حياة عمان بتاريخ )١٢(

  .بيقه وال جيوز تسمية اإلجبار على ذلك عنفاًاعتبار أن احلجاب وحنوه من عدم تزين املرأة لغري حمارمها أمر من الدين جيب احترامه وتط
 قد يكون من الصعب تعداد أنواع العنف أو اإلساءات، وما يرد من ذلك يف الدراسات النظرية وامليدانية جمرد حماوالت ينقصها الكثري من التنظيم والـضبط حـىت          )١٢(

مر بيان ذلك معنا يف هذا التقرير، ألن التقسيم هنا حيتاج إىل أن خيضع إىل حمددات حـىت   ويالحظ أن أصحاا يقعون يف خطأ وخلط كثري وسي        . تكون منسجمة متوافقة  
وبالتايل إذا . يستويف كل األنواع وال يقتصر على نوع دون نوع، وحىت أيضاً ال يكرر نوعاً واحداً أكثر من مرة حتت مسميات خمتلفة لفظاً متفقة معىن كما سيتضح الحقاً   

من حيث طبيعة العمل هل هو مادي أم معنوي ، من حيث كيفية وقوعه مباشرة أم غري مباشـرة    : ع العنف فعلينا أن ننظم ذلك حبسب عدة حمددات        أردنا أن حنصي أنوا   
الفاعل أم غريه، صغري هل هو نفس ) املعنف(هل هو فرد أم جمموعة أفراد أم دول، مواطن أم حكومة، من حيث املفعول به       ) املعِنف(إمهال أم إجراء ما، من حيث الفاعل        

أم كبري، قريب أم غريب، ذكر أم أنثى، مواطن أم أجنيب، من حيث األثر هل هو بالغ أم بسيط، دائم أم حلظي، من حيث طبيعة املوضع الذي يقع عليه العنف هل هـو                         
عل هل هو حبس حرية أم منع أم إلزام بأمر ما، من حيث ، من حيث نوع الف..جسدي أم روحي، ظاهر أم خفي، من حيث طبيعة الضرر جنسي أم اقتصادي، أم تعليمي          
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 العنف  أنواع نوعاً من ٢٢ على جمموعة من طلبة املدارس واجلامعات اىل وجود          )٢٠٠٤/٢٠٠٥شخاترة،  (أشارت دراسة   
  :ذكرها املبحوثون، وميكن تصنيفها ضمن سبعة جمموعاتاألسري كما 

والتقييد باحلبـال  %) ٨٤,٦(والضرب باليد أو الرجل     %) ٨٦,٨(و يشتمل على الضرب باستخدام أداة       : العنف اجلسدي  .١
  .%)٦٦,٣(والدفع %) ٨٠,٠(

 .%)٦٠,٠(والصراخ %) ٧٣,٦(والسب والشتم %) ٨١,٣(ويشتمل على التحقري : العنف اللفظي .٢
وفرض الزواج على اإلبن أو اإلبنـة       %) ٧٠,٠(واملنع من زيارة األقارب     %) ٨٠,٢(ويشتمل على احلبس    : يد احلريات تقي .٣

وفرض ختصص الدراسـة    %) ٦٤,٠(واملنع من العمل    %) ٦٥,٦(  واحلرمان من إبداء الرأي يف خمتلف األمور      %) ٧٠,٠(
والتـدخل يف اختيـار األصـدقاء       %) ٤١,٦(لتـزين   ومنع ا %) ٦٠,٧(واملنع من اخلروج أو مغادرة املرتل       %) ٦٢,٢(
)٤٠,٠(%. 

 .%)٤٨,٣(واحلرمان من املصروف أو النفقة %) ٨١,١(ويشتمل على عمالة االطفال : العنف االقتصادي .٤
  .%)٨٢,٢(ويشتمل على التحرش واإلساءة اجلنسية : العنف واإلساءة اجلنسية .٥
 .%)٨١,١ ( حتطيم األشياء واشتمل على:العنف واإلساءة املادية .٦
، %)٦٥,٦(اإلمهـال   و،  %)٨١,٦(احلرمان من األكـل     و،  %)٨٥,٤( الطرد من املرتل     مثل: أشكال أخرى من العنف    .٧

  %).٥٤,٤(وكذلك تعدد الزوجات والطالق واالنفصال %) ٦٢,٢(التمييز بني األبناء و
اإلساءة والسبب يف ذلك علـى األغلـب   نالحظ أن املنع من التزين قد أعتربه األغلبية أنه ليس شكالً من أشكال العنف أو       

أمـا   ،النظرة الدينية هلذا املوضوع، حيث أن الدين اإلسالمي ينص على عدم خروج املرأة متربجة وذلك حفاظاً عليها من أي ضـرر                
 األهل هم أكثر نإمن املقابلني مل يعتربوه عنفاً وقد عربوا عن ذلك بقوهلم      %) ٦٠,٠(بالنسبة للتدخل يف اختيار األصدقاء فنالحظ أن        

كـذلك   ،خربة يف احلياة منهم ويعلمون كيف هو اتمع من حولنا و خيافون على مصاحلنا ويقومون بنصحنا لفعل الشيء الـصواب          
نالحظ أن نسبة كبرية اعتربت التحرش اجلنسي من أشكال العنف األسري ملا يتركه من آثار سلبية من الناحية النفسية واجلسدية على                   

 هلذه القضية وهذا األمر ال بد منـه وجيـب أن            اً جيد اًراد األسرة واتمع بأكمله، وهذه النسبة العالية تدل أن هناك وعي          الضحية وأف 
  .نسعى دائماً لنشر الوعي بالنسبة للتحرش اجلنسي يف مجيع طبقات اتمع لنحول دون حدوثه أو على األقل التقليل منه

  

  : يف األردن هياألسريإىل أن أنواع العنف ) ٢٠٠٢معهد امللكة زين، ( دراسة بينت
الضرب باليد أو بالرجل، والقتل أو حماولة القتل للـشرف، والـضرب باسـتخدام أداة               : ، وأهم أشكاله تباعاً   العنف اجلسدي  .١

  .كالعصا، والدفع، واحلرق أو الكي، والتقييد حببل أو سلك، وشد الشعر أو أعضاء اجلسد، والعض
  .السب والشتم، والتحقري، والصراخ: أشكاله حبسب تكراره، وأهم العنف اللفظي .٢
احلرمان من الدراسة، واحلبس، واملنع من اخلروج من املرتل، وفرض الزوج على البنت وعلى االبن           : ، وأهم أشكاله  تقييد احلريات  .٣

 يف الشؤون الشخـصية     أحياناً، وفرض األصدقاء، واحلرمان من إبداء الرأي، وفرض احلجاب، وفرض ختصص الدراسة، والتدخل            
  .كالتدخل يف املظهر وتسرحية الشعر وغري ذلك

                                                                                                                                                            
من حيث مكان ارتكاب العنف داخلياً أم خارجياً يف املرتل أم .. األداة املستخدمة اللفظ أم اجلسد، بعضو جسدي أم بأداة، بأداة حادة أم غري حادة، خطرية أم غري خطرية      

وإذا مل يرد الباحث أن يدخل يف كل ذلك فله أن يذكر بعـض احملـددات        . احملددات إىل ذكر كافة األنواع    كل ذلك حىت يؤدي حصر تلك       ... يف املدرسة أم يف امللعب    
من حيث الضرر، ومن حيث الفعل، وإال فله أن خيرج من كل ذلك بذكر جمرد أمثلة فقط      : ويسرد حتتها األنواع حماوالً مشوهلا كلها فقد يذكرها من حيث أمرين فقط مها            

  .سه بأن يذكر كل أنواع العنف مث ال يستطيع أن يفي مبا يريددون أن يقيد نف
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احلرمان من املصروف أو النفقة، وعمالة األطفال، واالستغالل املادي، وفرض التخلي عـن             : ، وأهم أشكاهلا  اإلساءة االقتصادية  .٤
  .اإلرث، واإلسراف يف املال، والبخل

  .واهلجر خاصة األخوات، واملعاشرة غري الشرعية،التحرش باإلناث و: ، وأهم أشكاهلااإلساءة اجلنسية .٥
  .حتطيم املمتلكات، والسرقة: ، وأهم أشكالهالعنف املادي .٦
 .، والطالق واالنفصال)١٤(اإلمهال، والتمييز، والطرد من املرتل، وتعدد الزوجات: ، أمههاوأمور أخرى متفرقة .٧

  
 قـضية   ٣٩٦ اإلنـاث عدد قضايا االعتداءات الواقعة على       بلغ   ٢٠٠٤أشارت إحصاءات إدارة محاية األسرة بأنه يف العام         و

 ٣٢(والشروع باالغتـصاب    )  قضية   ٦٧(وقضايا االغتصاب   )   قضية ٢٢٣( متثلت معظمها يف هتك العرض والتدخل والشروع به         
 للعـام  ة حال٣٤٠لغت  أما قضايا االعتداءات اجلنسية الواقعة على الذكور فقد ب ، حالة فعل مناف للحياء العام     ٣٣وكان هناك   ) قضية

وفعل مناف للحيـاء   ) ة حال ٢٢(واعتداءات جنسية على البالغني     ) ة حال ٢٧١( وكان معظمها اعتداءات جنسية على األطفال        ٢٠٠٤
  . حاالت توزعت تقريباً مناصفة بني الذكور واإلناث ١٠٧ أما قضايا االعتداءات اجلسدية على األطفال فقد بلغت ،)ة حال٣٦(العام 

  
 مجيع حاالت العنف األسري السريرية اليت كشف عنها خالل فترة أربع            )١٥()٢٠٠١ هشان،جاحلديدي و (دراسة   أحصتو

سنوات وهي احلاالت اليت حولت من املراكز األمنية أو اجلهات القضائية للمركز يف منطقة عمان الكربى واليت مشلت حاالت اإليـذاء   
د للزوج من قبل زوجته دون حاالت إيذاء املرأة غري الزوجة من بنـت وأخـت وأم                 املقصود للزوجة من قبل زوجها واإليذاء املقصو      

كمـا ذكـر   -وجدة وخادمة واليت لوحظ أن عددها حمدود جداً لدرجة أن إجراء دراسة عن منط تلك اإلصابات غري جمد إحـصائياً          
  .-املؤلفان

 حـاالت اإليـذاء املقـصود والبـالغ     من جممل % ٣,٤حالة عنف أسري شكلت ما نسبته       ) ١٠١١(وقد مشلت الدراسة    
حالة واليت راجعت عيادات الطب الشرعي خالل أربـع         ) ٤٤٣٨٥(من جممل احلاالت والبالغ     % ٢,٣حالة، وما نسبته    ) ٣٠١٧٨(

إىل حدوث عنف أسري يصل إىل درجة الشكوى لدى اجلهات          ) ١٠١١وهي  (، وتشري تلك األرقام     ) ١٩٩٤ -١٩٩٠بني  (سنوات  
  . ساعة مبنطقة عمان الكربى وهي املنطقة اليت تغطيها عيادات املركز الوطين للطب الشرعي٣٤ية كل األمنية والقضائ

  

   : أنواع اإليذاء يف منطقة الزرقاء هي أكثرأن )١٦()١٩٩٩مركز التوعية واإلرشاد، (وكشفت دراسة
 وإلـصاق األلقـاب    ،%)٣٤,٦(، مث الـشتم     %)٤٤,٥(الـسباب   :  أشـكاله  كثر، وأ %)٦٥( بنسبة   العنف املعنوي  -

  .%)٥(ري والتحق%) ٥,٧(، والسخرية %)١٠,٢(
، واإليـذاء   %)١٠,٣(، مث اإلضـرار باملمتلكـات       %)٦٤,٨( أشكاله الضرب باليد     كثر، وأ %)١٧,٥( بنسبة   العنف املادي  -

، واسـتخدام أداة حـادة      %)٣,٤(، واإليذاء اجلـسدي     %)٤,٦(، والضرب بالعصا    %)٤,٧(، والبصق   %)١٠,١(الشخصي  
  .استخدام سالح، واإليذاء اجلنسي، ومل يذكر أحد احلرق، والتقييد واحلبس%) ٠,١(، مث بنسب ضئيلة جداً ال تتجاوز %)١,٣(

                                                
 ألنه أمر مباح من الـشرع وال  - بشكل مطلق-أشري أيضاً يف لقاء مناقشة دراسة معهد امللكة زين إىل أن تعدد الزوجات حبد ذاته ال ميكن اعتباره من قبيل العنف            )١٤(

يعي، ولكن قد يكون تعدد الزوجات من قبيل العنف إذا أخذ على غري وجهه الشرعي حبيث أدى إىل مضرة بالزوجـة                  ميكن أن تلتقي فيه اإلباحة مع املنع يف الوضع الطب         
  .األوىل واألوالد وحقوقهم، فيكون مبثابة حق أدى إىل باطل ومعلوم أن كل أمر مل يؤد على وجهه املقصود شرعاً فهو يتناقض مع الشرع نفسه فيكون باطالً

  .٢٠٠١، فصل يف كتاب دليل إرشادي للتعامل مع العنف األسري، مركز التوعية واإلرشاد األسري، "حبث العنف األسري " ن وهاين جهشان احلديدي، مؤم )١٥(

وقـد  ، ١٩٩٩ ، "دراسة إحصائية عن حاالت العنف يف حمافظة الزرقـاء   " السويسري   – مركز التوعية واإلرشاد األسري بالتعاون مع صندوق الشراكة األردين           )١٦(
  . شخصا١١٩٤ًهذه الدراسة على ستة جتمعات سكانية يف حمافظة الزرقاء، وقد استقيت املعلومات من أجريت 



  ٢٩

، والعبـارات   %)١٧,١(، والعزل   %)٣٤,٦(، مث احلرمان    %)٣٥,٣(اإلمهال  : هكثروكان أ %) ١٧,٥( بنسبة   العنف النفسي  -
  .%)٠,٢(، والعالقات غري املشروعة %)١٢,٨(املؤذية 

اىل ممارسات العنف األكثر تكراراً داخل أسر املبحوثني من طلبـة املـدارس             ) ٢٠٠٤/٢٠٠٥شخاترة  (وقد أشارت دراسة    
حظ أن السب والشتم حصل على أعلى نسبة من املمارسات األكثر تكراراً داخل األسرة حيث وصـلت النـسبة اىل                    ولوواجلامعات  

الضرب باستخدام أداة والضرب باليـد أو       و،  %) ١١,٤(ل يف اختيار االصدقاء     التدخو،  %)٢١,٤( يلي ذلك الصراخ     ،%)٣٢,٩(
فـرض ختـصص   و، %)٢,٩(الـتحقري  و،  %)٤,٣(اإلمهال والتمييز واحلرمان من ابداء الرأي يف خمتلف األمور          و،  %)٥,٧(الرجل  

) ن اخلروج من املرتل وزيارة األقـارب      احلرمان من املصروف أو النفقة، الدفع، املنع م       (ممارسات أخرى وتشمل    و،  %)١,٤(الدراسة  
) كما هو متوقـع  ( ان انتشار العنف اللفظي رمبا يشري إىل أن أفراد العينة كانوا أكثر صراحة يف ذكر العنف اللفظي وجلأوا                    ،%)٥,٦(

  .اىل إخفاء األنواع األخرى من العنف داخل األسرة
  

  :تبني أن أشكال العنف هي  )١٧()٢٠٠١،درويش( ويف دراسة
، مث  الضرب بالعـصا أو  %)١٣,٩(، مث البصق %)٢٦(الضرب باليد على أحناء اجلسم : ، وأكثر أشكاله شيوعاًعنف اجلسدي ال -

واستخدام السالح أو التهديد بـه  %) ٢,٢(، واخلنق  %)٣(، واحلبس والتقييد    %)٨,٤(، وشد الشعر    %)٩,٣(باألدوات احلادة   
 %).٠,٠٦(، واحلرق %)١,١(، والعنف اجلنسي %)١,٧(

، والنعت بألفاظ بذيئـة     %)١٦,٣(مث الشتم أمام اآلخرين     %) ٢٥,٣(، وأكثر أشكاله شيوعاً التحقري والسخرية       النفسي العنف -
، والتهديـد   %)١١,٩(، واإلمهال واحلرمـان     %)١٣,٦(، وعدم التقدير واالحترام للزوجة      %)١٣,٨(، واإلحراج   %)١٥,١(

 %) .١,٢(، وإقامة عالقات غري مشروعة %)٧,٦(، والشك والغرية %)١٠,٧(بالطرد من املرتل 
، مث احلرمان من املـصروف اليـومي لـألوالد          %)٥,٧(عدم اإلنفاق على األسرة     : ، وأكثره أشكاله شيوعاً   العنف االقتصادي  -

خيـص  ، ومبا   %)٣,٥(، واحلرمان من املرياث     %)٣,٦(، واحلرمان من الغذاء     %)٤,٣(، واالستيالء على املوارد املالية      %)٤,٦(
، %)١,٣(، مث االستيالء علـى الراتـب       %)٢,٥(املرأة كان اإلجبار على ترك العمل هو أكثر أشكال العنف االقتصادي ضدها             

 %) .١,٢(واإلجبار على العمل 
، %)٦,٧(، مث إمهال متابعة الوضع الدراسي       %)١٤,٦(التوقعات الدراسية العالية جداً     : ، وأكثر أشكاله شيوعاً   العنف التعليمي  -

، %)٤,١(، والتهديد بإيقـاف التعلـيم       %)٤,٩(، وحرمان اإلناث من التعليم      %)٦,٥(عدم إتاحة الظروف املناسبة للدراسة      و
 %) .١,٩(، واإلجبار على نوع التعليم %)٢,٧(وحرمان الذكور من التعليم 

، %)٢٣,٤(منع زيارة األصـدقاء     ، مث   %)٢٦,٢(منع املرأة من العمل خارج املرتل       : ، وأكثر أشكاله شيوعاً   العنف االجتماعي  -
 %) . ٢,٦(، وفرض الرأي يف قضايا اختيار الزوج %)٢,٨(، واإلجبار على الزواج %)٨,٥(ومنع استقبال األصدقاء 

 وإمهال شروط النظافـة     ،%)٤,٥ (ب، مث عدم تأمني الغذاء املناس     %)٤,٩(سوء التغذية   : ، وأكثر أشكاله شيوعاً   العنف الصحي  -
  عـدد رفض حتديـد :  ومبا خيص الزوجة فقد كان أكثر أشكال العنف الصحي شيوعاً.%)٤,٢(عالج الطيب ، وإمهال ال %)٤,٤(

  %). ١( ورفض مراجعة الطبيب أثناء احلمل ،%)٢,١(، مث رفض استخدام وسائل منع احلمل %)٢,٥(مرات احلمل 

                                                
 يف نطاق مدينـة  –، ودف هذه الدراسة إىل التعرف ٢٠٠١مركز التوعية واإلرشاد األسري، ، "دراسة وصفية : العنف األسري يف مدينة الزرقاء"درويش، مها    )١٧(

له وكذلك املشكالت املرتبطة بالعنف األسري وردود أفعال املتعرضني للعنف والفروق  أشكال العنف وخصائص األفراد املسببني للعنف واألفراد املتعرضني       على   -الزرقاء  
 نسمة،  ٤٣٤٦١٨لفة والذين يبلغ عددهم     ذات الداللة للمتغريات األسرية على العنف، وقد تألف جمتمع الدراسة من مجيع األسر املوجودة يف مدينة الزرقاء مبناطقها املخت                  

  .مجيع األسر يف املدينةبطريقة عشوائية كعينة للدراسة وهذه العينة مثلت  أسرة يف مدينة الزرقاء ٢٠٠٠ومت اختيار 



  ٣٠

ـ   العنف:سري يف األردنأن من أنواع العنف األ    )١٨(ورشة الصحة والعنف  وبرأي املختصني الذين شاركوا يف       سدي، اجل
العنف العاطفي واللفظـي    : برأيهم   يف اتمع األردين     هأشكالولعل أهم   , مهالوكذلك اإل فكري،  والادي،  واملنفسي،  والنسي،  واجل
  .مها األكثر شيوعاً مث العنف اجلسدي واجلنسي واإلمهال والتشردو

  
  :نس واملصدر والعمر بقوهلمويصنف هؤالء املختصون أنواع العنف األسري حبسب اجل

اإلمهال، واإلساءة البدنية، واحلرمان من التعلـيم،    يف مرحلة الطفولة إىل ما قبل البلوغ        الذكر داخل األسرة    يقع على   أهم ما   إن   •
، )يـارة املـواد الط  ،  التدخني(واإلساءة العاطفية، واإلساءة اللفظية، والعنف الرمزي، واإلساءة اجلنسية، والعنف املوجه للذات            

األنثـى داخـل     أما   ،، والعنف النفسي واالستغالل، والعنف الرمزي     ياإليذاء البدين، واالعتداء اجلنس   : وخارج األسرة يقع عليه   
األسرة فيقع عليها ما ميكن أن يقع على الذكر إضافة إىل التمييز بينها وبني الذكر، والرفض  والزواج املبكر ويقع عليها خـارج                    

   . الذكر يف نفس احلالاألسرة ما يقع على
الذكر يقع عليه داخل األسرة اإلكراه يف اختيار التخصص العلمي للدراسة، واإلكـراه يف         : مرحلة البلوغ وحىت الشيخوخة   ويف   •

عدم تكـافؤ   : ، ويقع عليه خارجها   )ملخدراتا(اختيار شريكة احلياة، والتمييز بني األبناء والضغوط األبوية، والعنف ضد الذات            
جرائم الشرف، واإلكـراه    : األنثى يقع عليها داخل األسرة     أما   ،ومنع التعبري عن الذات واإلساءات يف العمل والوظيفة       الفرص،  

التمييز يف العمل، والتحرش اجلنـسي، والتمييـز يف         : على الزواج، واحلرمان من التعليم، واحلرمان من اإلرث، وخارج األسرة         
  .القوانني ضدها

احلرمان من العائلة ، واإلمهال، واإلساءة العاطفية،       :  بعدها يقع على املسن ذكراً وأنثى داخل األسرة        مرحلة الشيخوخة وما  ويف   •
اسة واضحة تتعامـل    ياحلرمان من اخلدمات، وعدم وجود س     : واإلساءة اجلسدية، واإلساءة االقتصادية، ويقع عليه خارج األسرة       

 .جلنسيةمع حقوق املسنني واحتياجام، وعدم إشباع احلاجات ا
 

  : أكثر أفراد األسرة عرضة لإليذاء
 أن اإلناث أكثر عرضة من الذكور للعنـف األسـري           )٢٠٠٥الس الوطين لشؤون األسرة     (يعتقد املبحوثون يف دراسة     

كثر  أما الذكور األ، سنة فأكثر١٢ سنة وبنسبة أعلى من البنات  ١٢ عرضة للعنف األسري هن الزوجة والبنات أقل من          األناث كثروأ
 ، سنة فأكثر باالضافة اىل اإلبن األكرب١٢ سنة بنسبة أعلى من الذكور  ١٢عرضة للعنف االسري فقد ذكر املبحوثون الذكور أقل من          

الزوج هو املعتدي الرئيسي األول وخاصة على الزوجة حيث أا األكثر عرضة للعنف األسري وخاصة من                /وعلى الرغم من أن األب    
 وقد يكون اعتداء الزوجة على زوجها او األبناء علـى           ، عرضة للعنف األسري    األب ني ذكروا وبنسبة قليلة أن    زوجها اال أن املبحوث   

 كما أنه وحبسب األعراف والتقاليـد ال        ،والدهم اعتداءاً لفظياً حيث أم يف معظم احلاالت وخاصة الزوجة والبنات أضعف جسدياً            
 و يالحظ هنا بأن الزوج أقل عرضة من الزوجة للعنف األسـري وقـد               ،)لضرب مثالً اب(األب جسدياً   /حيق هلم االعتداء على الزوج    

يفسر ذلك جزئياً باملكانة العالية اليت مينحها اتمع للزوج حيث أنه املسؤول األول عن مجيع أفراد االسرة وله احلق بأن يفرض الطاعة                   
  .مستقبلهم ويف نفس الوقت ال يقبل هو التوجيه والنقد والتقييدعلى أفراد األسرة وخاصة زوجته، ال بل يقيد حريتهم ويتحكم يف 

 شـهراً   ١٢بأن نسبة الذين تعرضوا للعنف خالل الــ         ) ٢٠٠٥الس الوطين لشؤون األسرة،     (أشارت نفس الدراسة    و
 ، ان املعتدي كان الـزوج ، وقد أشار ما قارب الثلث من الذين أجابوا بأم تعرضوا للعنف        %)٥( متدنية    كانت املاضية من املبحوثني  

 وفيما يتعلق بنوع السلوك     ، األخ أو االبن    املمارس هو  كان%) ٢٨,٥(من احلاالت كان املمارس للعنف هو األب و         %) ٢٧,١(ويف  

                                                
رشة الوطنية اليت عقدها الـس   عقب إطالق منظمة الصحة العاملية تقريرها حول الصحة والعنف يف ا ألردن، واستمرت الو٢٠٠٣ شباط ٥الورشة انعقدت يف   )  ١٥(

  .الوطين لشؤون األسرة ومنظمة األمم املتحدة مدة يومني



  ٣١

 بينما أشار أكثر من خمس املبحوثني بأم تعرضـوا          ،%)٣٠,١والصراخ  % ٣٣,٤السب والشتم   (الذي تعرضوا له كان عنفاً نفسياً       
  . ونسبة متدنية أشارت بأم تعرضوا للمنع واحلرمان من اخلروج من املرتل،أفادوا بأم تعرضوا للضرب والشتم معاً%) ٦(وللضرب 

  
األطفـال  :  فان أكثر أفراد األسرة تعرضاً للعنف كما يعتقد أفـراد العينـة هـم              )٢٠٠٤/٢٠٠٥شخاترة،  (ويف دراسة   

 أن ما نسبته     إىل الدراسة وأشارت   %)٤,٧(، والزوجة   %)٥,٩(، األخت   %)١٠,٦( األم   ،%)١٨,٨( األبناء الذكور    ،%)٤٤,٧(
   . كان من نصيب البنات حيث أن هذه الفئة تتعرض للكثري من أنواع العنف من املعنفني%)١٥,٣(

الزوجـة بنـسبة    : أكثر من يتعرض لإليذاء داخـل األسـرة هـو          أنتبني   )١٩٩٩،مركز التوعية واإلرشاد  ( دراسةويف  
، مع مالحظة أن أكثر من يتعرض لإليذاء من األوالد          %)٨,٠٤(، مث الزوج    %)١٥,٦(، والبنات   %)٢٤,٨(، مث األوالد    %)٤٦,٤(

  .والبنات هم أكربهم من اجلنسني
الزوجة، مث األخـت،    :  أن الضحايا األساسيني للعنف هم من اإلناث وخاصة         ظهر )٢٠٠٢ ،معهد امللكة زين  ( ويف دراسة 

أكثـر  : ، وقد ظهر أن    ويعترب األب والزوج أيضاً عرضة للعنف ولكن ليس كاإلناث املذكورات          ،مث األطفال عموماً  مث االبنة، مث األم،     
األم، و، االبنة والزوجة، :  هم أكثر ضحايا العنف اللفظي    وأن   ،، واألم واالبنة الزوجة، واألخت،    و،  االبن:  هم ضحايا العنف اجلسدي  

أكثر ضـحايا العنـف     وأن  ،  ، والزوجة واالبناألخت،  و،  االبنة:  هم ثر ضحايا تقييد احلريات   أك وأن   ،، وأم الزوج، والزوجة   االبن و
األخـت،  والزوجـة،  : أكثر ضحايا العنف اجلنسي وأن ، واألب وأم الزوجاالبنةالزوجة، واألخت، والزوج، مث     و،  االبن: االقتصادي

، مث بفـارق  االبنة: أكثر ضحايا التمييز وأن .أم الزوج، واألم، واألب: ، وبفارق كبرياالبنةو، االبن: أكثر ضحايا اإلمهال  وأن   ،واالبنة
: أكثر ضحايا احلرمـان    وأن   ،االبن، مث   االبنة: أكثر ضحايا النبذ   وأن   ،االبن: أكثر ضحايا الطرد من املرتل     وأن   ،االبنكبري الزوجة مث    

  .الزوجة: يا تعدد الزوجات واالنفصالأكثر ضحا وأن ،و االحتياجات اخلاصةوذ: أكثر ضحايا الرفض وأن ،االبن
% ٩٧تبني أن أغلب حاالت العنـف األسـري وبنـسبة            )٢٠٠١هشان ، جاحلديدي و (أجراها  ويف دراسة احلاالت اليت     

  .كانت إيذاء للزوج من قبل زوجته) حالة٣٠% (٣كانت إيذاء الزوجة من قبل زوجها، و) حالة٩٨١(
  

  : املسيئون من داخل األسرة
 أن الذكور هم املتسببون أو املعتدون الرئيسون وخاصة الزوج          )٢٠٠٥الس الوطين لشؤون االسرة     (راسة  بينت نتائج د  

 أما  ، وهذا رمبا يعكس وضع اإلناث يف اتمع األردين ومدى حتكم وسيطرة وتسلط الذكور على اجلنس اآلخر                ،واألب واالبن األكرب  
األم من بني املعتدين الرئيسيني يليهـا يف ذلـك          /يعتقد املبحوثون فقد كانت الزوجة    من بني اإلناث املتسببني يف العنف األسري كما         

  . سنة من العمر١٢البنات اإلناث دون 
 قـد  ،األبنـاء /الزوجة قد ذكرت من قبل بعض املبحوثني بأا أكثر أفراد األسرة ممارسة للعنف ضد الزوج   /يالحظ بأن األم  

 االقتصادية السيئة اليت تعاين منها بعض األسر، واخلالفات املستمرة بني الزوجني والذي قد              يعود ذلك إىل أسباب كثرية منها الظروف      
ها نظراً لتعرضها للعنف من قبل زوجها وعدم قدرا علـى مواجهـة             ل زوجها، وانتقام الزوجة من أبنائ     يعرض الزوجة للعنف من قب    

، وعدم قدرا على ضبط املرتل و األوالد، وعدم القدرة علـي تلبيـة    كما أن ذلك قد يكون ناجتاً عن عمل األم خارج املرتل    ،الزوج
األم التنفيس عن مشاعر اإلحباط     /كما أن ذلك قد يكون ناجتاً عن حماولة الزوجة         ،متطلبات الزوج و األبناء وخاصة يف األسر الكبرية       

  .ثوناليت قد تعاين منها وخاصة أا الضحية األوىل للعنف األسري كما يعتقد املبحو
من %) ١٢,١(أن  ن العنف ضد أحد أفراد أسرهم       وحوثكما أشارت نفس الدراسة ويف سؤال مفتوح حول ما إذا مارس املب           

 البيانات إىل أن األبنـاء  وأشارتاملبحوثني قد قاموا مبمارسة العنف ضد أحد أفراد أسرهم يف السنة السابقة على موعد إجراء الدراسة            
 ،، تليهم البنات و األخوات اإلناث مبا يقارب اخلُمـس %)٧٠ ( من نسبة من العنف األسري ومبا يقارب النصيب األكربتلقواالذكور  



  ٣٢

 ومن امللفت لالنتباه، أن نسبة الذين صرحوا بأم كانوا راضني عن سلوك العنف          ، على األم والزوجة واألب    توالنسب األخرى توزع  
م حيث أن النـسبة     مهينما أشار البقية بأم غري راضني عن سلوكهم وهذا مؤشر           به كانت ما يقارب الثلث ب     جتاه أقارم   الذي قاموا   

  .االكرب تدرك أن استخدام العنف كان سلوكاً خاطئاً
ضمن سؤال مغلق يتضمن جمموعة من السلوكات اليت تعتربها االدبيات مؤشرات على انواع العنف املختلفة، طلب مـن                  و 

 النتـائج إىل أن املبحـوثني   أشـارت ،  شهراً املاضية١٢مارستها ضد أحد أفراد األسرة خالل الـ   إذا قاموا مب   ما املبحوثني أن حيددوا  
بأم مارسوا الصراخ ضد أفـراد      %) ٦٠( حيث أجاب ما يقارب      ، متعددة من العنف النفسي أكثر من أي نوع آخر         مارسوا أشكاالً 

سلوكات خاطئة مرتبطة بالعنف اجلسدي، حيث كانت أعلى        ب هم وتال ذلك قيام   قاموا بشتم أحد أفراد األسرة    و%) ١٣,٧(األسرة و 
و الكي  أ، يليها الضرب بالعصا أو بأداة حادة واحلرق         %)١٧,٣(، يليها الدفع أو الدفش      %)١٩,١(نسبة للضرب باأليدي واألرجل     

أما فيما يتعلق مبؤشـرات     .بالسالح  ورمي أشياء على أحد أفراد األسرة بقصد اإليذاء ، مث استخدام السكني أو أداة حادة أو التهديد                  
ن وبنسب قليلة أم أمهلوا تلبية حاجات األبناء أو متطلبات الزوجة أو قاموا مبنع املـصروف عـن أفـراد    واإلمهال، فقد أشار املبحوث   

  %).١( وفيما يتعلق بالعنف اجلنسي، فكانت النسب ضئيلة جداً وأقل من ،األسرة
وسجلت لـه  األب : هوأكثر املسيئني يف نطاق العائلة   أن   )٢٠٠٢-٢٠٠٠،  ماعيةمكتب اخلدمة االجت  (  إحصاءات بينت

إسـاءة، مث األب واألم  ) ١٥٢(بواقع األم كانت ، مث )١٥٢٦(من جمموع اإلساءات البالغ عددها   إساءة  ) ٧٣٩(يف تلك اإلحصاءات    
، مث زوج األم    إسـاءة ) ٤٩ ( بواقع  مث زوجة األب   ،إساءة) ٦١(، مث األخ    إساءة) ٩٨(، مث األب وزوجة األب معاً       إساءة) ١٢٨(معاً  

  .إساءة) ٧٨(، وجمموع اإلساءات اليت تصدر من غري املذكورين من أفراد األسرة بلغت )٢(، مث األخت إساءات) ٨(
  : وبالنسبة ألنواع اإلساءات اليت يرتكبها أولئك فكانت على النحو التايل

األب وزوجة األب معـاً  عن ، مث  إساءة)٨١(األم عن إساءة، مث   ) ٤٩٤( عن األب    صدرفقد تبني أنه    : جلسديةإلساءة ا لبالنسبة   -
 مث زوج األم     إسـاءة،  )٢٦(األخ  كذلك عن    و إساءة)٢٦(األب واألم معاً     عن   ، مث  إساءة )٤٤(زوجة األب   عن  ، مث    إساءة )٦٥(
  .إساءة) ٥٥(ذكورين بلغت تصدر من غري املأخرى إساءات هناك يف حني مل تسجل أي حالة لألخت، و ،إساءات) ٥(

، ومل تسجل أي حالـة       إساءات )٣(، مث زوج األم      إساءة )٢٩(، مث األخ    إساءة) ٣٧ ( بواقع  عن األب  تصدر اجلنسيةاإلساءة   -
  .إساءة جنسية) ١٤(غري املذكورين بلغت من ضد األم واألخت وزوجة األب، بينما إساءات اآلخرين 

  معـاً ، مث األب وزوجـة األب  إساءة)٧١(، مث األم  إساءة)١٠٢( األب واألم معاً  ، مث إساءة) ٢٠٨(األب   سجل ضد : اإلمهال -
ـ  بينمـا    ،، ومل تسجل أي حالة ضـد زوج األم        )٢(، مث األخت    )٥( مث زوجة األب      إساءات، )٦(األخ  مث  ،   إساءة )٣٣( ال إمه

  ) .١٤(اآلخرين من غري املذكورين بلغ 
، وتفـصيل   فرداً ٤٣٢بلغ  قارب   ظهر أن عدد املسيئني من األ      )٢٠٠٠-١٩٩٨،إدارة محاية األسرة  ( ومبوجب إحصاءات 

  : هؤالء األقارب على النحو التايل
، والعم )٢٠(، زوجة األب  )١٧(، وابن العم    )٢٧(، والزوج    إساءة )٢٧(، واألم   إساءة) ٤٥(، مث األخ    إساءة) ١٨٧(األب  

، )٢(وج األخـت  ، وز)٢(والد الـزوج  ، و)٤(، وابن اخلال )٨(م  زوج األ ، و )١٠(اخلال  ، و )١١(اجلد أو اجلدة    ، و )١٦(أو العمة   
وج وزابن الزوج وابن شقيق الـزوج       واخلالة  والطليق  وابن األخ وابن األخت     ، و )٢(املربية  ، و )٢(زوج اخلالة   ، و )٢(شقيق الزوج   و

  .)١(العمة 
  .قضية) ١١(لقضايا وتضمنت هذه اإلحصاءات حاالت العنف املرتكبة ضد الذات، حيث بلغ جمموع تلك ا

 أن املتسببني الرئيسني للعنف هم من الذكور وخاصـة الـزوج واألب واألخ،            تبني) ٢٠٠٢،معهد امللكة زين  ( دراسة   ويف
  .وكذلك فإن املتسببني للعنف لكن بدرجة أقل األم واألبناء واحلماة وزوجة االبن والزوجة



  ٣٣

الزوج وبنـسبة   : أكثر من يسبب اإليذاء أو من يقوم به هو         فإن )١٩٩٩،ملركز التوعية واإلرشاد  (اإلحصائية  دراسة  الويف  
، مع مالحظة أن أكثر مـسبب لإليـذاء مـن األوالد      %)٣,٨(، والبنات   %)٣٩,٩(، واألوالد   %)٢٧,١(، مث الزوجة    %)٤٩,٦(

  .والبنات هو أكربهم من اجلنسني أيضاً
ر ممارس للعنف داخل املـرتل هـو األب         ثت فإن أك   على طلبة املدارس و اجلامعا     )٢٠٠٤/٢٠٠٥شخاترة  (وفقاً للدراسة   

 منطلقة من أن فئة الدراسة من طلبة املدارس واجلامعات وبالتايل فإن ممارس السلطة األول عليهم هـو               العالية وهذه النسبة %) ٦٤,٧(
األب البنائه يعترب حق مـن       وأن ضرب    ، التربية و التأديب خاصة يف جمتمعاتنا العربية       أجل بالدرجة األوىل من      وقد يكون ذلك   األب

  حقوقه ووسيلة لفرض االحترام، ولكن هذه الطريقة لفرض االحترام أو السلطة يف األغلب تتعدى احلدود وتصل إىل األذى اجلـسدي          
ثاين أعلى   ،والنفسي ويف أغلب األحيان هذا نابع من البيئة و التربية اليت تلقاها األب واليت يرى أنه ال ضري من العنف يف سبيل التربية                      

 هذه النسبة متعلقة بالنسبة الـسابقة       ،كانت لألخ األكرب حيث أنه ثاين ممارس للعنف داخل املرتل         %) ١٥,٣(نسبة يف الدراسة وهي     
 وبالتايل عندما يكون األب ممارساً للعنف فان األخ    ، فنحن يف جمتمعانتا العربية يكون األخ األكرب هو خليفة األب باملرتل           ،بشكل كبري 

األم كانت ثالث أعلى نسبة ممارسة للعنف        .كرب يف األغلب جيسد صورة األب عند غيابه يف حماولة منه لفرض سلطته داخل األسرة              األ
   .وهذا ناتج من حماولتها للسيطرة على املرتل خاصة إذا كان األب غائباً عنه%) ٧,١(بنسبة 

  
  :موقف املساء إليهم من أعمال العنف

ساء إليهم يف العادة يلجئون إىل االستسالم وعدم املقاومة أو على األبعد يلجئون إىل البكاء أو الصراخ                 تبني الدراسات بأن امل   
والتذمر بشكل من األشكال لكن دون الشكوى إىل اجلهات املختصة إال بنسبة قليلة جداً مع أن هذه النسبة القليلة تزداد شيئاً فـشيئاً                    

بدو أن عدم املقاومة أو حىت الشكوى مرجعه إىل احلالة النفسية واالجتماعية اليت تعتري املـساء   ، وي ذكرناالزدياد الوعي باحلقوق كما     
إليهم والذين يقعون حتت تأثري املسيء فال يبدون له رد الفعل املناسب كنوع من إظهار خيبة األمل من ذلك املسيء وخاصة إذا كـان    

الجتماعية بينهم واليت تفرض على من يعترب ضعيفاً االنصياع للقوي والذي يعتـربه  قريباً للمساء إليه كزوج أو أب أو حبكم العالقات ا      
  .ذي سلطة روحية عليه، وكل ذلك جيعل املساء إليه حمتمالً لإلساءة باعتباره عارضاً أو نزوة تذهب بعد ذلك

االستـسالم  :  العنـف كـان  بينت أن أكثر مواقف املساء إليهم من) ١٩٩٩،ملركز التوعية واإلرشاد(اإلحصائية دراسة  ال
، وترك  %)٧,٤(عنف مضادة    ، والقيام بأفعال  %)١٢,٤(، واللجوء لألقارب    %)١٣,٩(، والصراخ   %)٢٣,٧(، مث البكاء    %)٣٥(

، %)٠,٥(، واللجوء إىل االستشارة النفسية      %)٠,٦(، واللجوء إىل القضاء     %)١,٢ (عتدي، وتكسري أشياء ختص امل    %)٣,٨(املرتل  
، %)٠,٢(، واللجـوء إىل اجلـريان   %)٠,٢(، واللجوء لذوي اخلربة %)٠,٣(ل واللجوء إىل الشرطة بنفس النسبة      واهلروب من املرت  

، والطـرد  %)٠,١( وتكسري أشياء ختص املضروب بـنفس النـسبة   ،، واللجوء لكبري العشرية%)٠,١(واللجوء لالستشارة القانونية   
 .، ومل تسجل أي حالة باللجوء إىل السحر والشعوذة%)٠,٠٤(واللجوء للمحافظ واللجوء للمتصرف بنفس النسبة 

: ن ردود األفعال حنو العنف كانت حبـسب نتـائج الدراسـة هـي             أ فذكرت   ،ذلك )٢٠٠١،درويش(وأكدت دراسة   
، %)١٦,١(، وترك املـرتل     %)١٧,٤(، واللجوء إىل األقارب     %)٣١,٤(، والصراخ   %)٤١,٧(، مث البكاء    %)٤٢,٧(االستسالم  

وتبني الدراسة أن    ،%)٢,٢(، واللجوء إىل الشرطة     %)٤,٧(، واللجوء إىل االستشارة املتخصصة      %)٩,٢( مضــادة   وأفعال عنف 
، واخلوف من انتقام املسبب للعنـف     %)٤,٢(اخلوف من اتمع وكالم النـاس      : سبب عدم جلوء املتعرضني للعنف إىل الشرطة هو         

  %).٢,٦ (، واالعتماد على املسبب للعنف اقتصادياً%)٣,١(
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  : خصائص األفراد املسببني للعنف
تشري الدراسات إىل أن أشد اخلصائص وضوحاً يف املسيئني أم من فئة الشباب مبرحلة متقدمة ومن الذكور العـاطلني عـن       

  .العمل والذين غالبيتهم من اآلباء 
  :أنه )٢٠٠١،درويش(فقد بينت دراسة 

 وشـكلوا مـا نـسبته       ٣٩-٣٠ بالعنف هم األشخاص الذين تترواح أعمارهم بني         ، ظهر أن أكثر من يتسبب     من ناحية العمر   -
، %)١٠,٥ (٢٩-٢٠، مث الذين أعمارهم بـني  %)١٠,٨  (٤٩-٤٠وهو ما يشري إىل اآلباء، مث الذين أعمارهم بني     %) ١٩,١(

  %) .٥,١( سنة ٢٠، مث من هم دون %)٥,٤( سنة فأكثر ٦٠، مث البالغون %)٨( وبنسبة ٥٩-٥٠مث الذين أعمارهم بني
  %).١٨,٤(، مث اإلناث %)٣٩,٥(فأكثر من يتسبب بالعنف هم الذكور بنسبة : من ناحية اجلنس -
، مث أصحاب التعليم اإلعـدادي    %)١٥,١(، فأكثر من يتسبب بالعنف هم أصحاب التعليم الثانوي          من ناحية املستوى التعليمي    -

  %).٤,٣(، مث اجلامعيون %)٧( مث محلة الدبلوم ،%)٧,٥(، مث األميني %)١١,٧(، مث االبتدائي %)١٣,٨(
، واألخـت   %)٦,٤(، واألخ   %)١٥,٥(، مث األم    %)٣٢,٦(األب  : ، فأكثر من يتسبب بالعنف هو     من ناحية الدور األسري    -

)١,٤ .(%  
توسط ، مث امل  %)٦,٧(، مث املريض    %)٤٦,٢(السليم صحياً   : ، فأكثر من يتسبب بالعنف هو     من ناحية احلالة الصحية للشخص     -

 %).٥,٩(صحياً 
  : أن من خصائص املسيئني )٢٠٠٠-١٩٩٨،إدارة محاية األسرة(إحصاءات وأكدت على ذلك 

  .شخصاً) ١٢٠(سنة ١٨بلغ عدد اجلناة دون سن : العمرفيما يتعلق ب -
  .جانية) ١٧(، بينما اإلناث  )٤٤٩(عدد الذكور اجلناة : اجلنسفيما يتعلق ب -
  .)١٣٩(العمل من اين عليهم  العاطلون عن :العملفيما يتعلق ب -

ومن ذلك يتبني أنه ال يوجد ربط واضح بني خصائص حمددة وبني ممارسة العنف حبيث نقول أن كل من ميلك خصائص                  
معينة هو عنيف بطبعه، وإن كان العنف كممارسة أكثر ما يصدر عن الشباب يف سن القوة والعطاء ومن الذكور بشكل أكـرب،                      

يصدر العنف عن األشخاص العاطلني عن العمل بشكل أكرب من غريهم من العاملني ملا يواجهونه من ضغوط                 وإذا كان مفهوماً أن     
تؤثر على اتزام وعالقام باآلخرين فإن غري املفهوم وال املربر أن يصدر العنف من أناس متعلمني بشكل أكرب مما يـصدر عـن                        

  . يعانون من أمراض تؤثر عليهم وعلى تفكريهم أكثر من املرضىغريهم من اجلهالء أو ممن هم أقل تعلماً ومن أناس ال
  

  : خصائص األفراد املعرضني للعنف
ما أظهرته الدراسات أن أكثر أفراد األسرة تعرضاً للعنف واإلساءة هم اإلناث، يف املرحلة العمريـة املتوسـطة، وخاصـة                    

 :تبني أن تلك اخلصائص )٢٠٠١،درويش(دراسة   فبحسب،األمهات منهن
، مث الـذين    %)١٩,٢(سـنة   ٢٩-٢٠األشخاص اليت تتراوح أعمارهم بني      : فإن أكثر من يتعرض للعنف هم     : من ناحية العمر   -

سـنة  ٢٠، مث الذين هم أقل مـن        %)٩,١ (٤٩-٤٠، مث الذين تتراوح أعمارهم بني       %)١٥,٢ (٣٩-٣٠تتراوح أعمارهم بني    
 %).٣,٦ (٥٩-٥٠، مث البالغون %)٥,٥(سنة فأكثر ٦٠، مث البالغون %)٧(

 %) .٢٠,٨(، مث الذكور %)٣٧,٨(اإلناث : ، فأكثر من يتعرض للعنفمن ناحية اجلنس -
، مث  %)١٥,٨(، مث اإلعـدادي     %)١٦,١(أصحاب التعليم الثانوي    : ، فأكثر من يتعرض للعنف هم     من ناحية املستوى التعليمي    -

 ).%٢,٤(مث اجلامعيون ، %)٥,٦(، مث محلة الدبلوم %)٦,٧(، مث األميون %)١٢,٩(االبتدائي 



  ٣٥

، %)٩,٨(، واألخـت  %)١٥,٨(، مث األخ %)٢٥,٦(األم وبنـسبة  : ، فأكثر من يتعرض للعنف هو     من ناحية الدور األسري    -
 .%)٥,١(واألب

، مث %)٤,٤(، مث املتوسـط صـحياً    %)٥٠,٢( السليم صحياً وبنـسبة      :فأكثر املتعرضني للعنف هو   من ناحية احلالة الصحية،      -
 %).٣,٧(املريض 

  
  : فبينت أن اخلصائص هي )٢٠٠٠-١٩٩٨،إدارة محاية األسرة(أما إحصاءات 

  .شخصاً) ٣٠٤ (١٨بلغ عدد اين عليهم دون سن : العمرمن ناحية  -
  .جمين عليها) ٢١١(، بينما اإلناث )١٧٦(الذكور اين عليهم  :اجلنسمن ناحية  -
  ).١٥٠(العاطلون عن العمل من اجلناة بلغ عددهم  :العملمن ناحية  -

  
يالحظ أن هناك تطابقاً يف املعلومات ينعكس بصورة صحيحة بني حاليت املسيئني واملتعرضني لإلساءة فيما خيص اجلنس، فقد                 
ظهر أن أكثر املسيئني هم الذكور يف مقابل أن أكثر املساء إليهم هم اإلناث مع أن هذا ال يلغي أبداً تعرض الذكور لإلساءة سواء كان               

ر مثلهم أو حىت من إناث، لكن أيضاً هناك متاثل بني حاليت املسيئني واملتعرضني لإلساءة فيما خيص األمور األخـرى        ذلك من قبل ذكو   
فقد تنب أن املسيئني واملساء إليهم يف آن واحد هم من فئة الشباب، وكذلك من السليمني صحياً، وأيضاً من ذوي احلـدود التعليميـة        

  !تاج إىل وقفة تأمل املتقدمة أكثر من غريهم، وهذا حي
  

هناك تطابق يف املعلومات ينعكس بصورة صحيحة بني حاليت املسيئني واملتعرضني لإلساءة فيما خيص اجلنس، فقد ظهـر أن                   
أكثر املسيئني هم الذكور يف مقابل أن أكثر املساء إليهم هم اإلناث مع أن هذا ال يلغي أبداً تعرض الذكور لإلساءة سواء كان ذلـك                        

  .ذكور مثلهم أو حىت من إناثمن قبل 
  

  :اىل العنف األسرياألسباب اليت تؤدي 
يبدو أن األسباب اليت تؤدي إىل العنف أو تشترك يف تسببه كثرية ومتعددة وال ميكن حصرها، وما جيدر قوله إن العنف خلق                    

لك السلوك املنبوذ حىت مع وجود ما ميكـن أن  وطبع يرجع إىل حال اإلنسان نفسه، فإن كان هادئاً عقالنياً فإنه قد ال يلجأ إىل مثل ذ     
يدفعه إليه أو حيثه عليه، وإن كان اإلنسان عصبياً ال بتمالك نفسه أو يضبطها فإنه قد يلجأ إىل العنف يف خمتلف األحـوال متـذرعاً                         

  :بأسباب واهية، وعلى العموم فإن من أسباب العنف اليت سجلتها الدراسات ما يلي
  هي تعاطي    )٢٠٠٥الس الوطين لشؤون األسرة،     (  يف دراسة  ف األسري حسب رأي املبحوثني    لعنا أهم أسباب     من نإ

الكحول واملخدرات، الصعوبات املالية اليت تواجهها األسرة والتعطل عن العمل، قلة االحترام بني أفراد األسرة، التـوتر يف األسـرة                    
 أما األسباب األخرى فتشمل  ،دم السيطرة على النفس والغضب السريع     والذي قد يكون نتيجة الطالق أو اإلنفصال بني الزوجني، وع         

 وقد ذكر املبحثون اسباباً أخـرى  ،قبول لألبناء، التدخل من أهل الزوج والزوجة واحلماة، والتحريض من قبل اآلخرين    املالسلوك غري   
الضغوطات وعدم طاعة األبناء لوالديهم،     ون الدين،   البعد ع واجلهل،  ومتنوعة بنسب مئوية متدنية مثل سوء التفاهم بني أفراد األسرة،           

 ويالحظ هنا بأن األسباب االقتصادية تأيت       ،عدم التكافؤ بني الزوجني، وسوء أخالق الزوج وترك الصالة والبعد عن الدين           والنفسية،  
فس الدراسة أن البعض يعتقد بـأن        وقد أشارت ن   ،يف املرتبة األوىل يليها يف ذلك أسباباً داخل األسرة مث تعاطي الكحول واملخدرات            

داخل األسرة هو شأن خاص وال جيوز ألي شخص أو مؤسسة التدخل فيه وآخرون يعتقدون أن العنف األسري وحماولة جذب انتباه                     
يقـوم  بعض املبحوثني يعتقدون بأن العنف مربر وأنه من املقبـول أحيانـاً ان   . الناس إليه هو تدخل يف شؤون احلياة التقليدية لألسرة 



  ٣٦

ن سلطة الوالية هي للذكور وبالتايل يرى املبحوثون بأن على الزوجـة أن             ألن بضرب أبنائهما    االزوج بضرب زوجته وأن يقوم األبو     
 واحلفاظ على كيان األسرة ومتاسكها باإلضافة إىل االعتقاد اخلاطئ بأن العنف ضـد   على أطفاهلا تتحمل ظلم الرجل من أجل احلفاظ       

  .هر الرجولة و أن العنف يف بعض األحيان قد يكون الطريقة الوحيدة للتعبري عن املشاعر الكامنةاملرأة مظهر من مظا
  
وهـي علـى     بني أن العنف يزيد مع أو يف أحوال معينة        تفقد   )١٩٩٩ملركز التوعية واإلرشاد،  (اإلحصائية  دراسة  الوفق  و

، ويف الصيف   %)١٣(، ويف الصباح    %)١٣,٥( فترات البطالة    ، ويف %)٢٥,٥(، ومع األزمات املالية     %)٣٢,٨( يف املساء   : التوايل
، %)٠,٣(، ومع وجود أقـارب الزوجـة      %)٠,٧(، ويف الشتاء    %)٢,٣(، ومع وجود محاة     %)٤,٩(، ومع وجود أقارب     %)٧(

، %)٢٠(، مث البطالـة  %)٣٤(الفقـر  : املشكالت اليت يرتبط العنـف ـا أو بوجودهـا هـي         ،%)٠,٢٥( ومع وجود احلمى    
، واخلـضوع احلـايل للعـالج       %)٨,٥(العالجـات   تناول  ، و %)١٤,٥(، واخلالفات الزوجية    %)١٦,٥(ضطرابات النفسية   واال

  %).٠,٠٥(دمان وال تتعدى نسبة كل واحدة منها اإلكحول والبوب واحلتناول مثل ، مث بنسب ضئيلة جداً %)٥,٥(
، %)٤٥,١(سري هي املزاج املتقلب واملزاج العـصيب        ظهر أن املشكالت املرتبطة بالعنف األ      )٢٠٠١،درويش(ويف دراسة   

، ومـشكالت املراهقـة   %)١٤,٣(، واخلالفات العائليـة  %)١٥,٢(، والبطالة %)١٦,٧(، واخلالفات الزوجية    %)٢١,٩(والفقر  
  %).٢,٨(، وتعاطي الكحول %)٣,٧(، واألمراض النفسية %)٦,٣(، واألمراض اجلسمية %)١٠,٧(

 بـأن  تـبني  واجلامعـات  املدارس طلبة ايراه كما سرياأل العنف سبابأ أهم عن )٢٠٠٤/٢٠٠٥ شخاترة،( دراسة ويف
 ،%)١٢,٦ (النفـسية  مث ،%)١٧,٢ (االقتـصادية  سـباب األ ذلك يف تالها%) ٥٢,٢ (القائمة رأس على كانت سريةاأل االسباب

  :يلي كما كانت األسباب أهم فان عام وبشكل%). ٤,٥ (خرىأ اًسبابأ و ،%)١٢,٥ (واالجتماعية
 وعـدم  ,%)١١,٥ (معاملتـهم  وسوء األوالد مهالإو ،%)٢٤,٥ (سريةألا واخلالفات التفاهم عدم: على تشتمل و سريةأ أسباباً. ١

  .%)٤,٦ (األسري والتفكك ،%)٥,٧ (التعليمي مستوامها واخنفاض الوالدين وجهل ,%)٦,٩ (الوالدين بني التكافؤ
  .%)١٧,٢ (خرىأ اقتصادية وأسباب رالفق على وتشتمل اقتصادية اسباباً. ٢
 بـالنقص  والـشعور  ،%)٤,٦ (الوالدين لدى الزائدة والعصبية ،%)٥,٧ (النفسية واملشاكل الضغط على وتشتمل نفسية أسباباً. ٣
)٢,٣(%.   
 الزوجـات  دوتعـد  ،%)٣,٤ (سـرة األ يف البنات وتعدد ،%)٨,٠ (االجتماعية والتقاليد العادات على وتشتمل اجتماعية اسباباً. ٤
)١,١(%.   
  .%)١,١ (اخلمر وشرب%) ٣,٤ (الدين تعاليم عن االبتعاد على وتشتمل أخرى اسباباً. ٥

 كانـت  االقتصادية سباباأل نأ حيث الدراسات من لكثري خالفأ الثانية املرتبة احتلت االقتصادية األسباب أن هنا ونالحظ
 املاديـة  بـاألمور  تنشغل ما نادراً الفئة هذه نأ حيث بالدراسة املشمولني اصاألشخ نوعية ىلإ ذلك يعود وقد ،والرئيس األول السبب
  .للوالدين املادية األمور موضوع وتترك

 :تبني أن أسباب العنف تتنوع إىلف )٢٠٠١،درويش(  ودراسة)٢٠٠٢،معهد امللكة زين( دراسةأما يف 
  : وأمههاأسباب اقتصادية،  -
 .ملادية الكثرية مما يدفع رب األسرة إىل حماولة تفريغ تلك الضغوط جتاه أهله وأسرتهالظروف االقتصادية الصعبة واألعباء ا .١
ته وخاصة يف العمل من شأا أن ترفع درجة التوتر والعصبية مبا يـؤدي  دة اليت يتعرض هلا الزوج خارج بيالضغوط النفسية الشدي  .٢

  .إىل حاالت العنف
  .ل العنف ملا قد يتضمنه ذلك من إمهال األبناء والزوجخروج الزوجة للعمل مسؤول أحياناً عن بعض أشكا .٣
  .قد يقود الفرق يف املستوى االقتصادي بني الزوجني إىل خالفات بينهما .٤



  ٣٧

  .بطالة الزوج أو األب تعترب من األسباب املؤدية للعنف بشكل أو بآخر .٥
 
  :وأمهها: أسباب اجتماعية -
 الذكر على األنثى مبا يؤدي إىل التمييز بني األبناء والبنات ومنح األفـضلية              املعتقدات اخلاطئة حول التمييز بني اجلنسني وأفضلية       .١

ها حـىت  يللذكور سواء يف النفقة أو يف فرص التعليم أو املرياث وغريها، كما أن تفضيل الذكر على األنثى مينحه سلطة الوالية عل   
ييز بني الذكر واألنثى يف املالئمة املهنية والوظيفية والـذي  لو كان األخ أصغر عمراً أو أقل فهماً وعلماً من أخته، إىل جانب التم          

 .يتسبب يف فرض ختصص الدراسة على األبناء وخاصة البنات، كما يتسبب يف منع األنثى من العمل
اخلالفات الزوجية والصراع األسري، فالزوج ميارس العنف ضد زوجته وأوالده، والزوجة متارس العنف ضد أوالدها كنوع مـن      .٢

 .الفعل الواقع عليها، ومن مث فإما يزرعان يف أوالدهم بذرة العنف جتاه اآلخرينرد 
 .صراع الدور االجتماعي ويتمثل يف النموذج األبوي أو الذكري املتسلط .٣
جم  بسبب شعورها باإلحباط النـا  يف األسرة الكبرية   لوحظ بأن ممارسات عنيفة تقع أحياناً من قبل األم        :  األسرة زيادة عدد أفراد   -

عن عدم قدرا على توفري الوقت واجلهد لتربية األبناء، ويعترب اإلمهال الناتج عن عجز الوالدين عن توفري العناية الالزمة بـاألوالد                     
 .ورمبا املال سبباً للعنف كذلك

 الـزوج يف ضـرب      وخصوصاً تلك املتعلقة باألدوار االجتماعية، كمفهوم حق      : املفاهيم اخلاطئة اليت تتعلق باحلقوق والواجبات      -
زوجته حيث يعتقد بأن هذا السلوك مربر ويقع ضمن مسؤولية الزوج عن زوجته، وواجب الزوجة أن تطيع زوجها طاعة عميـاء                   
وأن تصرب على إساءته وحتتملها  وأن هذا جزء من متطلبات دورها كزوجة، ويتفرع عن ذلك مفاهيم خاطئـة أخـرى مثـل أن       

ظر كان زوجاً أم أباً أم أخاً مبا يسيء توظيف الرجل للسلطة وميا يؤدي إىل تقييد حريـة املـرأة                    الوالية يف البيت للرجل بغض الن     
 . والذي يعترب أكثر أشكال اإلساءة ارتباطاً ذا السبب

 :ومنها: أسباب نفسية -
إىل فقـدام   ضعف اآلباء يف حتمل مواقف اإلحباط والضغط النفسي، وضعف إحساسهم باملسؤولية جتاه األسـرة، باإلضـافة                  .١

 .اإلشباع العاطفي يف طفولتهم ومعانام من مشاعر القلق واليأس واضطراب الشخصية عموماً
 .معاناة البعض من أوهام وهلوسات مرضية يدفعهم أحياناً إىل الشك بتصرفات من حوهلم .٢
فال إذ يقومون بتقليد ما يـشاهدونه  مبا تعرضه من مشاهد العنف والذي رمبا يكون له تأثري كبري خاصة على األط      : وسائل اإلعالم  -

 .وخاصة يف التلفزيون
 اليت حتث علـى الرأفـة والرمحـة        ضعف الوازع الديين يف النفوس وعدم الوعي حلقيقة الدين اإلسالمي احلنيف          وكذلك يعترب    -

  .)١٩()١٩٩٩الرشدان،(باألطفال واحلفاظ على حقوقهم سبباً للعنف 
  :أن األسباب التالية تعترب من أسباب العنف بني الزوجني )٢٠٠١، ثر اخللفاتكو(ومن خالل جتارب عملية واقعية ترى   

  . رفض التنازل قطعياً من الزوجني أو أحدمها .١
  . استطالة مرحلة التكيف النفسي بني الزوجني .٢
  .السكن املشترك للعائلة الكبرية  .٣
  .الشك وعدم الثقة بني الزوجني .٤

                                                
. ١٩٩٩أطفالنا بني واقع النصوص وواقع احلـال،        : مؤمتر حقوق الطفل  حبث إىل     "مشروع تعديل قوانني العقوبات بالنسبة لإلساءة للطفولة      " الرشدان، نائلة  )١٦(

   .ر لتكون أشد فاعليةظوبات جيب أن خيضع لتعديل يف بعض نصوصه بسبب أن هناك نصوصاً فيه أصبحت غري رادعة وحتتاج إىل إعادة ن قوانني العق أنيتوصل البحث إىل
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 .احلماة املتسلطة ذات الشخصية املسيطرة .٥
 . لزواج الثاين بدون أسبابا .٦
 .ضعف منظومة القيم الدينية واألخالقية لدى أحد الزوجني .٧
  .الفرق بني مستوى البيئتني .٨
  

  :األسري العنف آثار
 العنف ونوع عليه واملتعدى املعتدي خبصائص معظمها يف ترتبط العوامل من جمموعة على األسري للعنف السلبية اآلثار تعتمد

 وعلـى  سرةاأل أفراد باقي وعلى عليه املعتدى من كل على سلبية آثارا األسري العنف يترك ،التعرض وشدة تعرضال مدة ىلإ ضافةباإل
 يـؤثر  قـد  وبعضها املختلفة صاباتواإل والكسور واحلروق اجلسدي ذىكاأل مباشرة تكون قد السلبية اآلثار هذه ،عام بشكل اتمع
  . األطفال ندع وخاصة والتربوي والنفسي البدين النمو على

  :مستويات ثالثة إىل سرياأل العنف آثار تقسيم وميكن
  .والطفل املرأة مثل املعنف الشخص على املترتبة اآلثار. ١
  .االجتماعي وموقعها األسرة متس واليت العنف على املترتبة اآلثار. ٢
 بـشكل  اتمع على أو نفسها األسرة مستوى على كذل كان سواء األسري للعنف االقتصادية التكلفة اىل وتشري االقتصادية اآلثار. ٣
  .عام

 على األسري العنف تأثريات أهم عن املبحوثون سئل عندما أنه اىل )٢٠٠٥ األسرة، لشؤون الوطين الس( دراسة أشارت
 اجلـسدي،  واألذى س،بـالنف  الثقـة  وفقدان والكآبة، كاخلوف السلبية النفسية التأثريات على ركزوا للعنف، املعرضني األسرة أفراد

 الـيت  و األخـرى  التأثريات أما ،العزلة ىلإ ضافةباإل املرتل، تركو الزوجني، طالقو األطفال، عند وخاصة عدوانية سلوكات وظهور
 ،اآلخرين ضد العنف ممارسة وكذلك التشاؤم،و اتمع، يف السيئة السمعةو املخدرات، تعاطي على اشتملت فقد قليلة وبنسب ذكرت
 توترو الزوجني، طالقو األسري، التفكك ذكروا اآلخرين، سرةاأل فرادأ على األسري العنف تأثريات أهم عن املبحوثون سئل اوعندم
 مئويـة  بنسب املبحوثون ذكرها واليت األخرى التأثريات أما ،املرتل وترك والكآبة، كاخلوف سلبية نفسية تأثرياتو األسرة، يف مستمر
  . لألسرة السيئة السمعة وكذلك الكرب، عند األطفال احنرافو األسرة، تشردو للمعتدي، االحترام دانفق على اشتملت فقد قليلة

 ،واجلامعـات  املدارس طلبة يراها كما ونتائجه األسري العنف آثار أهم ىلإ)٢٠٠٤/٢٠٠٥ شخاترة،( دراسة أشارت وقد
ذلك علـى النحـو     و ،العنف يشاهد الذي الشخص على ذلكوك للعتف املتلقي الشخص على سلبية اًثارآ: اآلثار هذه تضمنت وقد
  :التايل
ـ و ،%)٣٨,٣ (نفـسية  ومشاكل أضرار  تتمثل يف  :للعنف املتلقي الشخص على األسري العنف آثار أهم. ١  والتـشرد  افراالحن
 نعـدام وا ضـعف و ،%)١٢,٦ (للعنف وممارساً عدوانيا يصبح وكونه ،%)١٣,٨ (للعنف املمارس الشخص كراهيةو ،%)١٣,٨(

 االنتحار،  أما اآلثار األخرى فقد اشتملت على      ،%)٢,٣ (جسدية اًأضرارو ،%)٣,٤ (مباالم وال األوالد مهالإو ،%)٨ (الشخصية
  .للزواج يتقدم من بأول القبولو بالظلم، والشعور الغضب ومنه، واهلروب املرتل تركو
 وعـدم  الـدائم  اخلوفو ،%)٤٦,٢ (ومعنوية نفسية أضرار  يف  ومتثلت :للعنف املشاهد الشخص على األسري العنف آثار أهم. ٢

وأنـه   ،%)٩ (للعنف وممارساً عدوانياً يصبح وكونه ،%)١١,٥ (للعنف املمارس الشخص كراهيةو ،%)١٦,٧ (باالستقرار الشعور
لعينة بأن العنف األسري    من أفراد ا  %) ٥،١( وقد أشار    .%)٢,٦ (باالنتقام والرغبة بالظلم الشعور ،%)٣,٨ (صاحلة غري نشأة ينشأ

  .ليس له أي تأثري على الشخص املشاهد للعنف
  



  ٣٩

  :األسريأثر املتغريات املختلفة على مفهوم العنف 
 املـتغريات  تـأثري  بأن األردن يف سرةأ ١٥٠٠ على أجريت واليت )٢٠٠٥ األسرة، لشؤون الوطين الس (دراسة بينت

  :كاآليت نتكا األسري للعنف األفراد مفهوم على املختلفة
 والـتحقري،  السبو الدفش، أو الشد أو الدفع على واجلنوب الشمال من كل مع مقارنة الوسط يف املبحوثون ركز: قامةاإل مكان .١

 أقـل  كانوا فقد اجلنوب يف املبحوثون أما ،زوجته ملتطلبات الزوج مهالإ وعلى للزوجة، شرعيال غري واهلجر الرجل، أو باليد الضرب
 ،الرجـل  وأ باليـد  الضرب على تركيزاً كثرأو للزوجة شرعيال غري واهلجر والتحقري، السبو الدفش، أو الشد أو الدفع على تركيزا
 عـن  املصروف ومنع الرجل أو باليد الضرب على وكذلك زوجته ملتطلبات الزوج مهالإ على تركيزا أقل كانوا الشمال يف نواملبحوث
  .األسرة أفراد

 العنايـة  وأ الدواء أو الطعام تقدمي عدم وعلى الفرد ايذاء بقصد األشياء رمي مثل العنف من معينة أنواٍع لىع الذكور ركز :اجلنس. ٢
ـ  غري الزوجة وهجر اجلر، أو الدفش أو والدفع الصراخ، على ناثاإل فريق ركز حني يف األسرة فرادأ ألحد املأوى أو  ومنـع  شرعي،ال

  .اءواألبن الزوجة احتياجات مهالإو املصروف،
 العنايـة  أو الدواء أو الطعام تقدمي عدم وعلى يذاءاإل بقصد شياءاأل رمي على العايل التعليم ذوو املبحوثون زرك: التعليمي املستوى. ٣
 عـن  املـصروف  ومنع والزوجة األطفال احتياجات مهالإ على) األميني (املتدين التعليم ذوو ركزوا بينما األسرة أفراد حدأل املأوى أو

 الـسب  على تركيزاً أقل كذلك و الرجل أو باليد والضرب الصراخ على تركيزاً أقل كانوا فقد املدرسي التعليم ذوو أما ،األسرة أفراد
  .والتحقري والشتم

 أفـراد  عـن  املصروف منع وعلى زوجها قبل من الزوجة متطلبات مهالإ على املتدين الدخل أفراد ركز: لألسرة الشهري الدخل. ٤
 علـى  أقـل  بـشكل  كانوا املتوسط الدخل ذوو العينة أفراد ركز حني يف ،شرعيال غري الزوجة وهجر الصراخ على كوكذل األسرة
  .األبناء احتياجات مهالإ على تركيزاً أقل كانوا العايل الدخل يذو األفراد أن حني يف ،الرجل أو باليد الضرب

 علـى  تركيزاً كثرأ كانوا العاملني بغري مقارنة العاملني بأن لوحظ ولكن عاملنيال وغري العاملني بني قليلة الفروقات كانت: العمل. ٥
 مهـال إك االقتـصادية  العوامل على ركزوا الذين عاملنيال غري مع مقارنة والتحقري والشتم السب على وكذلك اجلر وأ الرفش وأ الدفع

  .واألبناء الزوجة احتياجات
  .ومتفاوتة قليلة كانت الفروقات هذه ولكن األفراد بني املفاهيم يف وقاتالفر بعض ظهرت: االجتماعية واحلالة العمر. ٦

  : )١٩٩٩أبو عليا،(و) ٢٠٠١درويش،( وحبسب
 على العنف الصحي فقط، إذ تبني أنه كلما زاد عدد أفراد       عدد أفراد األسرة  تبني أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية تعود لعامل           -

  .األسرة ازداد العنف النفسي والصحي
 فاألسرة املمتدة متيزت بوجـود      ، وبني أشكال العنف االجتماعي، والصحي     منط األسرة بني  إحصائية  إن هناك فروقاً ذات داللة       -

نسبة عنف نفسي وتعليمي واجتماعي أكثر من األسرة النووية، يف حني مل يكن هناك فروق ذات داللة بني منـط األسـرة وبـني       
 واألسرة املمتدة أكثر عرضة لوجود األشكال السابقة من العنف ألـا            ،تعليمي والنفسي أشكال العنف اجلسدي واالقتصادي وال    

 العنف  قد تسبب تتميز مبجموعة كبرية من األفراد يعيشون يف مكان مشترك األمر الذي خيلق تفاعالً مستمراً ويؤدي إىل مشكالت                  
 .لدى تلك األسر

ا يدل على أنـه  مم وبني أشكال العنف اجلسدي والنفسي واالجتماعي ةمستوى دخل األسربني احصائية  يوجد فروق ذات داللة      -
كلما قل الدخل املايل لألسرة كلما زادت نسبة العنف اجلسدي والنفسي واالجتماعي يف األسرة، وقد أشارت النتـائج إىل عـدم     

 .يوجود فروق ذات داللة بني مستوى دخل األسرة وبني أشكال العنف االقتصادي والتعليمي والصح



  ٤٠

 وبني شكل العنف التعليمي فقط، فاآلباء املوظفني تقل نسبة العنـف التعليمـي   عمل األب  بني    احصائية يوجد فروق ذات داللة    -
لديهم ألم قد يكونون من ذوي املستويات التعليمية املرتفعة أكثر من بقية املهن، بينما العاطلني عن العمل تزيد عنـدهم نـسبة                      

 .العنف التعليمي
وبني أشكال العنف االجتماعي والصحي، فاألمهات العامالت داخل البيت أكثر          عمل األم    بني    احصائية ق ذات داللة  يوجد فرو  -

 .عرضة لوجود العنف من العامالت خارج املرتل
  

   :السلوك حيال العنف
 املبحوثني الذين من%) ٦٢,١( على أن ما يقارب الثلثني )٢٠٠٥(الس الوطين لشؤون االسرة تشري البيانات يف دراسة 

هدوها أو اإىل أن احلوادث اليت ش%) ٨( بينما أشار ا حيال ما مسعوا أو شاهدوفعلأي بشاهدوا أو مسعوا عن حاالت عنف مل يقوموا 
ذها من   ولكن البيانات أيضاً تشري إىل مواقف إجيابية جداً مت اختا،مسعوا عنها أدت إىل انزعاجهم النفسي ولكنهم أيضاً مل يفعلوا شيئاً

قبل املبحوثني، حيث أشار أكثر من خمس املبحوثني بأم حاولوا التدخل من خالل حماولة اإلصالح يف حاالت العنف اليت مسعوا عنها 
من املبحوثني بأم حاولوا تقدمي النصح واملساعدة واملشورة لألفراد الذين مت االعتداء عليهم، %) ٨( كذلك، فقد أشار ،أو شاهدوها

  .قامت نسبة ضئيلة بإبالغ الشرطه أو بعض اجلهات املعنية عن حاالت العنف اليت مسعوا عنها أو شاهدوهابينما 
  

  :أسباب عدم البوح بالعنف األسري
أحياناً يلجأ الشخص الذي يتعرض للعنف األسري هو أو أسرته أو كليهما إىل إخفاء حدوث العنف عن اآلخرين ألسباب 

واألسرة واتمع ) املعتدي واملعتدى عليه(عن التعرض للعنف كثرية ومتداخلة وترتبط بكل من الفرد أسباب عدم اإلفصاح وكثرية 
  .وكذلك باملؤسسات املعنية بقضايا العنف األسري

، اخلوف على مسعة )٢٠٠٥الس الوطين لشؤون األسرة  (من أكثر األسباب انتشاراً كما يراها املبحوثون يف دراسة
يعتقد أفراد العينة أن ضعف الثقة بالنفس وباآلخرين وعدم اجلدوى من املداخلة باإلضافة إىل ، ون تفكك األسرةاالسرة واخلوف م

بعض أفراد العينة يعتقدون أنه ميكن حتمل .  عدم السرية يف حال إبالغ اآلخرين هي أيضاً من أسباب عدم البوح بالعنف األسري
حياناً يفضل املعتدى عليه البكاء بصمت بدال من إبالغ أ ، قد يزول مبرور الزمنأيهم بركما ان العنف العنف إذا كان غري شديٍد

األب هو املعتدي حيث أن الزوجة وأفراد األسرة اآلخرين يعتمدون عليه اقتصادياً /الشرطة لرمبا يتغري املعتدي وخاصة إذا كان الزوج
نسبة عالية من .  عنهم سواء بإرادته أو يف حال مت إيداعه يف السجنوبالتايل فإن اإلبالغ عنه للشرطة قد يؤدي إىل منع املصروف 

ن عدم املعرفة باخلدمات املتوفرة لضحايا العنف األسري باإلضافة إىل عدم وجود مكان يلجأ إليه املعتدى عليه إىل أاملبحوثني أشاروا 
فة العنف وآثاره السيئة على املعتدى عليه وعلى أفراد يؤدي إىل عدم إبالغ اآلخرين وبالتايل رمبا يؤدي ذلك إىل استمرارية ومضاع

 كما أكد املبحوثون أيضاً على سببني آخرين أحدمها يرتبط بصلة القرابة بني الزوج والزوجة واآلخر يتمثل يف خوف املعتدى ،أسرته
لمعتدى عليه بأن ال يفعل ذلك اً لحتذيرم  خمتلفة من العنف بقصد االنتقاعليه بأن يقوم املعتدي بزيادة العنف أو لرمبا استخدام أمناط

 أفراد العينة قد ركزوا على لوحظ بأن العنف األسري لآلخرين،   عنعندما سئل املبحوثون عن السبب الرئيس لعدم البوحو مستقبالً
لقرابة بني ان يقوم املعتدي بزيادة العنف، وعلى صلة اأاخلوف من واخلجل، واخلوف على مسعة األسرة واخلوف من تفككها، 

اخلوف من زيادة و  أما األسباب األخرى واليت ذكرها املبحوثون بنسب مئوية قليلة فقد اشتملت على نقص الثقة باآلخرين، ،الزوجني
هناك عدد قليل جداً من .  املشاكل داخل األسرة، واخلوف من العادات والتقاليد واليت متنع البوح بأسرار األسرة كما يعتقد املبحوثون

ذكروا أسباباً خمتلفة كاخلوف من قطع املصروف باإلضافة إىل اعتقاد أحد الشخصني بأن الدين مينعنا من ) ن فقطاشخص(بحوثني امل
  .البوح بأسرارنا



  ٤١

  
  :عن حاالت العنف) كالشرطه(أسباب عدم إبالغ املؤسسات 

نع املواطنني من إبالغ املؤسسات  أن االسباب اليت مت إىل)٢٠٠٥الس الوطين لشؤون االسرة  (أشارت نتائج دراسة
واألسرة واتمع واملؤسسات اليت تتعامل مع ) املعتدي واملعتدي عليه(عن حاالت العنف األسري ترتبط بكل من الفرد ) كالشرطة(

ة األسرة  اخلوف من كالم الناس واحملافظة على مسع مثلركز املبحوثون على جمموعة من األسباب دون غريها وقضايا العنف األسري
 اًيرى البعض أن هناك أسبابو ، اإلبالغ عن حاالت العنف كما يعتقد املبحوثون منومتاسكها وكذلك فإن العادات والتقاليد متنع

  أما دور الشرطة فقد كان موضوع انتقاد من ،عتماد على املعتدي اقتصادياً وأخرى مرتبطة باخلوف من سجن املعتديالاقتصادية كا
 أن الشرطة تتعامل مع قضايا العنف األسري بعدم جدية إضافة إىل وجود عدد قليل من اإلناث واثني حيث اعتقدقبل بعض املبحو

يف املراكز األمنية وبالتايل يرى بعض املبحوثني أنه ال فائدة من إبالغ الشرطة واألفضل بالنسبة لبعضهم إبالغ آخرين من ) الشرطيات(
  .الت حدوث العنف األسريأفراد األسرة واإلستعانة م يف حا

 إىل جمموعة من الربامج إالَ أم أشارواعلى الرغم من نقد املبحوثني لدور الشرطة يف التعامل مع قضايا العنف األسري 
عندما سئل املبحوثون عن أفضل طريقة تساعد الشرطة و ،ر الشرطة يف جمال العنف األسريواالقتراحات اليت قد تساعد على تعزيز دو

التثقيف يف قضايا العنف واحلفاظ على سرية احلاالت، : ن يقوموا بدور أفضل يف حاالت العنف األسري فقد ركزوا على على أ
استعمال وسائل وعقوبات رادعة ضد املعتدي، باإلضافة إىل إنشاء وحدة متخصصة داخل واحلفاظ على سالمة األفراد، واألسري، 

  كما ركز املبحوثون وبشكل أقل على تعيني شرطيات وتوفري ملجأ للمعتدى ،ف األسرياملركز األمين لكي تتعامل مع قضايا العن
  .عليه وعلى دور الشرطة يف التسهيل للوصول إىل القضاء

  
  :الطرق والربامج اليت ميكن عملها ملنع أو التقليل من حدوث العنف األسري

 املبحوثني بأن الطرق والربامج جيب أن تكون  حسب رأي)٢٠٠٥الس الوطين لشؤون األسرة (أشارت نتائج دراسة 
موجهة إىل األسرة بشكل خاص وذلك لتوعية أفرادها يف موضوع العنف األسري وعلى كيفية التفاهم واالحترام املتبادل وكسب ثقة 

ما ركز املبحوثون على  ك،الوسائل األكثر فاعلية يف حل املشاكل اليت تنشأ بني أفراد األسرةببعضهم البعض باإلضافة إىل تثقيفهم 
نسبة عالية من أفراد .  التربية الصاحلة لألبناء والتثقيف الديين وعلى مراقبة سلوك األبناء وعلى ضرورة حمافظة املرأة على بيتها وأسرا

النشرات العينة ركزت على ضرورة مناقشة العنف األسري من كافة جوانبه على التلفزيون بينما هناك نسبة قليلة ذكرت الصحف و
 أما الربامج األخرى اليت أعطاها املبحوثون أولوية قليلة فقد اشتملت على إعطاء مزيد من الصالحيات للشرطة، ،والكتب والندوات

برامج تنظيم األسرة، باإلضافة إىل عدم تعاطي الكحول وعدم تقليد الغرب وااللتزام بالعادات والتقاليد، وعدم تدخل اآلخرين، و
يما خيص املعلومات تبني أن أكثر من نصف املبحوثني أجابوا بأم قرأوا أو مسعوا أو حصلوا على معلومات عن العنف  وف،واملخدرات

  .  وقد كان املصدر الرئيسي هلذه املعلومات التلفزيون والصحف، شهراً األخرية١٢األسري خالل الـ 
الس الوطين لشؤون األسرة، ( ف األسري غري كافيةبأن معلومام عن العن%) ٦٦,١(أشارت نسبة عالية من املبحوثني 

حوايل خمس أفراد العينة يرغبون يف معرفة .  أنه ال يوجد لديهم معلومات عن العنف األسريإىل %) ٦( كما أشار آخرون ).٢٠٠٥
.  نتائج العنف األسريكيفية حل املشاكل بني أفراد األسرة، و مثل كل شئ عن العنف األسري وآخرون يرغبون يف معرفة األسباب

وقد أشار القليل من املبحوثني إىل رغبتهم يف معرفة الربامج الضرورية للتدخل يف حاالت وقوع العنف األسري، كيفية الوقاية من 
يلة  ويرى أفراد العينة بأن أفضل وس،العقوبات، واملؤسسات اليت تتعامل مع قضايا العنف األسريوالعنف، التربية السليمة لألطفال، 

  أما الوسائل اآلخرى كالراديو واجلرائد والندوات واملدارس واملساجد فقد ،إليصال املعلومات عن العنف األسري للناس هو التلفزيون
 منتصف ١٢بينت نتائج الدراسة بأن فترة املساء بني الساعة السادسة مساءاً ولغاية الساعة و ،ن بنسب مئوية قليلة جداًوذكرها املبحوث



  ٤٢

  وقد كان أفضل الربامج ،هي األفضل ملشاهدة برامج التلفزيون األردين بشكل عام وبرامج عن العنف األسري بشكل خاصالليل 
  ،البث املباشر، والربامج الدينيةوالربامج الغنائية واملوسيقية، ونشرة األخبار الرئيسية، : التلفزيونية اليت يفضل املبحوثون مشاهدا هي

  . اليت يفضل أفراد العينة مشاهدا فهي الربامج الرياضية والثقافية والوثائقية وبرامج األسرةأما الربامج األخرى
  

  :اجلهات املعنية بالعمل لتقليل أعمال العنف يف األردن
 أن هناك جهات معنية مبواجهة أعمال العنف وإعداد األجيال على حنـو جينبـهم               )٢٠٠٢معهد امللكة زين،  ( بينت دراسة 

   :ه، وذكرت من تلك اجلهاتاللجوء إلي
مواجهة املفاهيم اخلاطئة عند أفراد اتمع األردين حول دور املـرأة ومكانتـها             ويقع على عاتقها العمل على      : مؤسسات التعليم  -

  ولذلك ال بـد مـن    ،ومعىن قوامة الرجل، ولنبذ العادات والتقاليد السلبية، وجهل الوالدين بدوريهما وبأساليب التربية الصحيحة            
العمل على التوعية ابتداء من املدرسة بتضمني املناهج التعليمية موضوعات حقوق اإلنسان ومحاية األسرة، وكذلك ال بـد مـن                    

  .تضمني الدراسة اجلامعية مبثل تلك املتطلبات وخاصة التربية الوالدية وحقوق اإلنسان
ـ عليهـا  حتفز تعرض أعمال عنف أو من شأا أن         فال بد أن ختلو وسائل اإلعالم من املواد اليت        : املؤسسات اإلعالمية  -  اأو تعلمه

وخاصة التلفزيون وهو الوسيلة اإلعالمية األكثر استقطاباً واألبلغ تأثرياً، وال بد من التركيز على األطفال عـرب مـسرح الطفـل                     
  . من العنف وتستنكرهواألغنية والقصة والرسومات وحنو ذلك لتعليم األطفال حقوقهم وتشكيل منظومة قيمية لديهم ختلو

من اسـتقراء بعـض آراء   فالدين يلعب الدور األهم يف توجيه سلوك األفراد يف اتمع األردين، وقد لوحظ              : املؤسسات الدينية  -
 وهنا ال بد مـن دور  ،وجود فهم خاطئ عند بعض األفراد للنصوص الدينية أو حلقوق أفراد األسرة كما حيددها الدين  أفراد اتمع   

ظ يف املساجد والكهنة يف الكنائس بتوعية الناس والتركيز على أمهية األسرة وحقوق األفراد وتصحيح املفاهيم اخلاطئة املتعلقة                 لوعال
  .باملرأة وحبقوقها ودورها، وكذلك دور الزوج أو األب وحقوقه وواجباته ومعىن قوامة الرجل

خذ واقع احلال بعني االعتبار عند ختطيط براجمها وتنفيـذها وخاصـة            واليت ال بد هلا أن تأ     : املنظمات غري احلكومية واجلمعيات    -
 بإنشاء مراكز لتقدمي اخلدمة والرعاية يف جمال محاية األسرة ليس للمختصني فحسب بـل               وكذلك القيام برامج التوعية والتدريب،    

 .جلمهور الناس
ل املرشدين النفسيني والتربويني العـاملني يف مـدارس      وذلك بتناو : املختصون العاملون يف جمال محاية األسرة واإلرشاد النفسي        -

وزارة التربية موضوعات محاية األسرة يف حصص التوجيه اجلمعي وغريها وعرب التعامل املبكر مع مؤشـرات أو دالالت تعـرض                    
  . أما األطباء فعليهم اإلبالغ عن حاالت العنف اجلسدي اليت تعرض عليهم وعدم التستر عليها،الطلبة للعنف

أن تقوم بفتح مراكز إضافية حلماية األسرة يف احملافظات املختلفة، وال بد من أن تضم تلك املراكز مرشـدين    : مديرية األمن العام   -
  . أو أخصائي نفس وأسرة، وكذلك يف املراكز األمنية

  
  العنف ضد املرأة ) ٢(

  : العنف ضد املرأة ظاهرةتنامي
وازدياد حاالت اإلساءة اليت يتم الكشف عنها ضدها إال أن الدالئل تـشري إىل أن         بالرغم من تنامي أعمال العنف ضد املرأة        

العنف ضد املرأة مل يصل بعد إىل ما ميكن أن يشكل ظاهرة، وهذا ال يشكل طمأنينة بقدر ما يشكل حتذيراً ألن بقاء األمر على ما هو                          
  .عليه يعين االستمرارية والنمو إىل أن يصبح األمر ظاهرة فعالً



  ٤٣

 إىل تنامي ظاهرة العنـف ضـد املـرأة يف اتمـع األردين،              )٢٠٠٢الرطروط والعتر    (قد أكدت الدراسة اليت أجراها    و
  :واستشهدت على ذلك بالدراسات التالية

منهم أقروا بوجود العنـف  % ٨٦على جمموعة من طلبة اجلامعات واليت تبني أن  ١٩٨٨الدراسة اليت أجرا أروى العامري عام      -
، %)٣٣(، والـضرب    %)٤٠(، واإليذاء النفسي    %)٧٥ (الترهيب: رهم، وأن أكثر أنواع العنف شيوعاً يف أسرهم هو        داخل أس 

 %).٢١(من أمهام تعرضن للتعسف الذي وصل إىل حد ضرب %) ٥٠(وأن 
ت للعنف األسـري  على النساء املعرضا١٩٩٥ لشؤون مؤمتر بكني عام الدراسة امليدانية اليت أجراها املكتب التنسيقي األردين  -

أن النساء يف هذه الدول يتعرضن ألشكال العنف اليت تتعرض هلـا جمتمعـان              على   واليت دلت    يف األردن وبعض الدول العربية،    
 .اعات واهلجرات واألزمات االقتصادية وأن يتعرضن ألشكال متعدد من العنف اتمعيصربسبب آثار احلروب وال

 امرأة متزوجة ذكرن أن يعانني من العنف وخاصـة          ٣٠٠ واليت أجرا على عينة قصدية من        ،١٩٩٨دة عام   ودراسة أمل العوا   -
، وتال ذلك العنـف     %)٥٦,٨(والذي كان أشـد أنواعه شيوعاً حرمان الزوجـة من العمل          %) ٥٦(العنف االجتماعي بنسبة    

والذي كان أشد أنواعــه شـيوعاً       ) %٥١(، والعنف الصحي    %)٤٢(والذي كان أشد أنواعه شيوعاً الشتم       %) ٥٣(اللفظي  
والذي كان أشد أنواعــه شـيوعاً إجبــار    %) ٣٨(، والعنف اجلنسي  %)٢٢,٨(حرمان الزوجـة من حتديد عدد األطفال       

 %).٦٢,٣(والذي كان أشد أنواعه الصفع %) ٣٠(، والعنف اجلسدي %)٣٤,٩(الزوجـة على ممارسة اجلنس 
 أسرة قاطنة يف حمافظة الزرقاء، واليت بينـت أن          ١١٦٤ على   ٢٠٠٠لتوعية األسري عام    الدراسة اليت أجراها مركز اإلرشاد وا      -

واللوايت تبني أن يستسلمن على تعنـيفهن بنـسبة      %) ٤٦,٣٦(العنف يقع يف أكثر هذه األسر وأنه أكثر ما يقع على الزوجات             
)٣٤,٩٥.(%  

 ٢٠٠٢/٢٠٠٣ن املرأة العسكرية ومنظمة الصحة العاملية،       ويف الدراسة اليت أجريت يف حمافظة معان بالتعاون مع إدارة شؤو          
 عاماً مت اختيارهن بطريقة العينة العشوائية متعددة       ٤٩-١٥ سيدة يف املرحلة العمرية ما بني        ٤٨٠ ومشلت   )٢٠٠٣ن  وشخاترة وآخر (

اللفظي واإلذالل خالل العـام     للعنف  % ١٤من عينة الدراسة اعترفن بالتعرض للعنف البدين و         % ٧,٧  أظهرت النتائج أن      ،املراحل
كما أظهرت النتائج عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية بني العنف وكل من عمر املـستجيبة ووضـعها                  ،  السابق إلجراء الدراسة  

 بينـت   .)حضرية، ريفيـة  (ودرجتها التعليمية ومعدل دخل األسرة الشهري ومنطقة اإلقامة         ) عزباء، متزوجة، مطلقة، أرملة   (العائلي  
لدراسة أن األزواج هم املمارسني الرئيسيني للعنف األسري ضد زوجام بينما كانت األمهات املمارسات الرئيسيات للعنف بنوعيـة        ا

من عينة الدراسة ارتأين أنه حيق للزوج استخدام العنف البدين لتأديب الزوجة % ١٣,٤  وأظهرت الدراسة أيضاً أن حوايل        ،ضد بنان 
من املستجيبات أجـنب بأنـه ال حيـق    % ٥٧.  نه حيق للزوج استخدام العنف اللفظي كوسيلة لتأديب الزوجة    من العينة بأ  % ٧,٧و  

 ،منهن أنه ال حيق هلن طلب املساعدة الطبية يف حال تعرضهن للعنف األسـري    % ٣٠يعتقدللزوجه املعنفة طلب مساعدة الشرطة كما       
، واملتزوجات واملقيمات يف املناطق الريفية كن أكثر احتماالً         ) عاماً ٤٩-٣٠ (وظهر من نتائج الدراسة ايضاً أن السيدات األكرب عمراً        

  .لالعتقاد بأنه حيق للزوج تأديب الزوجة باستخدام العنف البدين أو اللفظي
   :تبني أن )٢٠( واخلصائص الدميوغرافية للضحايا واجلناة  عن العنف ضد املرأة يف اتمع األردين)١٩٩٨،الناصر(ة ويف دراس

                                                
وقد . ١٩٩٨ملرأة،  امللتقى اإلنساين حلقوق ادراسة ميدانية، " ، الضحايا واجلناةةالدميوغرافي اخلصائص ،العنف ضد املرأة يف اتمع األردين"ناصر، مليس وآخرون،  )٢٠(

 لتساهم يف إجياد وتوفري البيانات اخلاصة مبشكلة العنف ضد املرأة يف األردن والقضايا املتعلقة به كاخلـصائص الدميوغرافيـة   - كما يقول الباحثون –جاءت هذه الدراسة    
املسح االجتماعي : د استخدمت الدراسة ثالثة أساليب للوصول إىل هدفها هي   للجناة والضحايا وآليات التعامل مع قضايا العنف والربامج الوقائية للتقليل من املشكلة، وق            

للجناة مرتكيب جرائم العنف ضد النساء، واملسح االجتماعي للضحايا ممثلة بالنساء، واستطالع رأي العاملني يف جمال العدالة اجلنائية من شرطة وقضاة ومـدعني وأطبـاء    
سنة فأكثر وجناة وعاملني يف العدالة اجلنائية، وتكونـت عينـة   ١٨الح والتأهيل، واشتمل جمتمع الدراسة على فئات النساء من         شرعيني وحمامني وعاملني يف مراكز اإلص     

شخصاً من العاملني يف أجهزة العدالة اجلنائية، واسـتخدمت الدراسـة االسـتبانات              ٤٠من الرجال مرتكيب العنف و    ١٠٨ امرأة من ضحايا العنف و       ٥٩٠الدراسة من 
  . الشخصيةالتقابوامل



  ٤٤

هناك إدراكاً متزايداً ألمهية العنف كمشكلة اجتماعية قائمة يف اتمع، وذلك نتاج قضية أعمق تتعلق بالقوامة الذكورية للتغيريات             -
احلاصلة يف أمناط السلوك االجتماعي، وتتعلق باملشاركة املتزايدة للمرأة يف احلياة العامة ومبراكز القوى لكل من اجلنسني من جانب                 

  .آخر
اك شح يف الدراسات اليت تتناول قضية العنف ضد النساء يف اتمع األردين، وذلك يشكل حجـر عثـرة يف سـبيل رسـم                        هن -

  . االستراتيجيات املالئمة ملكافحة هذه الظاهرة اخلطرية
فإن األمر مبين علـى  بينما تعاين مجيع الدول من شح اإلحصاءات املتعلقة بالعنف ضد املرأة إال أنه يف اتمع األردين وفوق ذلك                   -

  .مفاهيم الشرف حبيث تصبح هذه املشكلة مضاعفة
هناك فارق بني الرقم اإلحصائي جلرائم العنف اجلسدي واجلنسي املوجهة ضد املرأة واحلجم احلقيقي له، وهو ما اصـطلح علـى         -

ف ال تصل إىل علم السلطات الرمسية  تسميته بالرقم املظلم وهو رقم من الصعب حتديده، ويعود ذلك إىل أن الكثري من حاالت العن               
  .وبالتايل ال تسجل تلك احلاالت يف السجالت اجلنائية وتبقى خفية

  :  إىل- حبسب الدراسة -وقد تعود أسباب ذلك 
طبيعة العالقات األسرية يف جمتمعنا وما يسودها من مفاهيم اجتماعية راسخة تتعلق بوحدة األسرة مبا حيد من إبالغ الشرطة بـأي      .١

  .داء تتعرض له النساء داخل األسرةاعت
رفض الزوجة تقدمي شكوى ضد زوجها خوفاً من تعرضها للطالق، وبذلك تفقد مكانتها االجتماعية كامرأة متزوجـة وتعـرض      .٢

  .أطفاهلا للضياع
الطريقة املعتـادة حلـل     طبيعة نظام السلطة العائلية املمتدة والنظام العشائري الذي ال يزال سائداً مما جيعل من التسوية العشائرية                  .٣

  .اخلالفات
  .ديد اجلاين للضحية إذا قامت بإبالغ الشرطة .٤
  . اإلجراءات القانونية الروتينية املتعلقة بقضايا العنف مما يعرض املرأة إىل اإلحراج لدى التقدم بالشكوى .٥
 . شعور املرأة باإلحباط إلمياا بعدم جدوى التبليغ .٦

أن تعرض اإلناث جلرائم العنف أقل      ) ١٩٩٨ناصر وآخرون،  (دراسةالذين مشلتهم   نائية  من أفراد العدالة اجل   %) ٥٠(ويرى  
  .منهم يرون أن تعرض النساء للعنف أكثر من تعرض الذكور ولكن النساء قد ال يبلغن الشرطة%) ٣٢,٥(من تعرض الذكور، و

منهم يـرى أن املـشكلة      %) ٣٠( و يرون أن العنف ضد النساء يعترب حاالت متفرقة وال يشكل ظاهرة،          %) ٥٠(كما أن   
يرى أنه مشكلة ال تثري القلق من الناحية العدية، وقد يعزى ذلك إىل كثري من احلـاالت الـيت ال            %) ٢٠(تقتصر على فئات حمددة، و    

  .تسجل لدى الشرطة بسبب عدم اإلبالغ عنها

  :املوافقة على ضرب أو شتم الزوجة 
 على أن يقوم الزوج ن، مت سؤال املبحوثني حول إذا ما كانوا يوافقو)٢٠٠٥الس الوطين لشؤون األسرة (يف دراسة 

 النتائج إىل أن املبحوثني وافقوا من حيث املبدأ وأشارتبضرب أو شتم زوجته يف حاالت معينة مرتبطة بالسلوك الذي تقوم به الزوجة 
، بينما %)٥٤,٢(تكون الزوجة على أخالق سيئة ، كمثل أن احلاالتكثري من على أنه حيق للزوج بأن يضرب أو يشتم زوجته يف 

  ،)للشتم% ١٠,٧للضرب و % ٧,٢(كانت أدىن نسبة للموافقة على الضرب والشتم هو يف حال كانت متطلبات الزوجة كثرية 
ية ويليها باألمه%) ٣١,٢(أو شتمها %) ٣٦,٦(أعلى نسبة حلق الرجل يف ضرب زوجته بوتأيت مسألة حق الزوج بالدفاع عن نفسه 

للشتم، وقلة االحترام %) ٣٠,٨(للضرب و%) ٣١,٨(للشتم والتربج خارج املرتل %) ٣٦(للضرب و%) ٣٣,٧(كذب الزوجة 



  ٤٥

 أما املسائل اليت مل تلق موافقة مرتفعة من قبل املبحوثني على ضرب وشتم الزوج لزوجته ،وعدم الثقة يف تصرفات الزوجة وغريها
  .ل تليها الرتول إىل السوق باستمرارسيء لألطفاالعلمي الصيل ت التحفكان

 يف نتائج الدراسة أن املوافقة على أن يضرب الزوج زوجته أو يشتمها ترتفع إذا ما كانت السلوكيات  للنظرومن الالفت
اكانت وتكون املوافقة متوسطة إذا م) كاألخالق السيئة والكذب والتربج وقلة االحترام(ختص العالقة الزوجية ومسعة ومصلحة الزوج 

وتكون ) إمهال مسؤولية البيت كالطبخ والنظافة أو إمهال الزوجة لزوجها(املواقف أو احلاالت مرتبطة بواجبات الزوجة حنو زوجها 
 وباملقابل، وفيما يتعلق بالشتم والتحقري ،املوافقة أدىن إذا كانت السلوكيات مرتبطة بتدين التحصيل العلمي لألبناء وكثرة املتطلبات

أن ترتيب املوافقة على شتم وحتقري الزوجة يف احلاالت املذكورة ال ختتلف تقريباً عن املواقف املرتبطة بالضرب إال أننا نالحظ فيالحظ 
ارتفاع نسبة املوافقة على استخدام الشتم والتحقري أو العنف النفسي يف احلاالت اليت كانت موافقة املبحوثني على ضرب الزوجة 

  .لزوجته ا متدنية

  :)٢٠٠٥دراسة الس الوطين لشؤون األسرة  ( شتم األختملوافقة على ضرب أوا
تعكس النتائج املرتبطة باملوافقة على أن يقوم األخ بضرب أو شتم أخته بتلك املرتبطة بأن يقوم الزوج بـضرب أو شـتم أو                    

مرتبطة بتصرفاا الشخصية واليت قد يكون      حتقري زوجته، حيث تكون املوافقة مرتفعة ويف أعلى درجة عندما تكون سلوكات األخت              
هلا انعكاساا على األخ أو األسرة كسمعة األسرة وغريها، وقد أجاب أقل من النصف بقليل باملوافقة على ضرب األخ ألخته يف حالة                

%) ٢٧,٤(، والدفاع عن الـنفس      %)٢٩,٣(والتربج خارج املرتل    %) ٣١,٤(تليها حالة الكذب    %) ٤٦,٧(كانت أخالقها سيئة    
 أما فيما يتعلق باملواقف أو السلوكات األخرى املرتبطة بأفعال األخت اخلاصة مبـسامهاا يف الواجبـات                 ،%)٢٤,٧(وقلة االحترام   

  كذلك يالحظ مـن البيانـات        ،املرتلية كإمهال مسؤولية البيت أو تربية سيئة لألطفال أو كثرة املتطلبات فإا تتدىن إىل درجة كبرية               
يف اإلجابات حول املوافقة على شتم وحتقري األخت يف املواقف نفسها حيث جاءت النتائج شبه متطابقة مـع املوافقـة علـى         التشابه  

الضرب وجند أن املوافقة على الشتم والتحقري ترتفع عن املوافقة على الضرب يف احلاالت أو املواقف املرتبطة بواجبات األخت املرتليـة       
  .وااللتزامات األسرية

   
  :اة العنف ضد املرأةهود أهلية ورمسية ج

دراسـة  يرافق هذا التزايد يف قضايا العنف ضد املرأة حرص احلكومة ومؤسسات اتمع الوطين على جماته، وقد استعرضت       
  : جهود األردن الرامية حلماية املرأة من العنف، واليت كان من أمهها)٢٠٠٢الرطروط والعتر،(
، وترتـب علـى هـذه       ١٩٩٢ يف نيويورك خالل شهر متوز       ة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       املصادقة على اتفاقي   .١

  .املصادقة التزام األردن بتقدمي تقارير دورية لبيان مدى تنفيذ بنود االتفاقية 
 على ستة حماور مـن      ، وقد اشتملت االستراتيجية   تأسيس اللجنة الوطنية لشؤون املرأة وقامت بوضع استراتيجية وطنية للمرأة          .٢

بينها احملور االجتماعي الذي حدد له عشرة إجراءات ومنها اإلجراء الثامن الذي يدعو إىل بذل اجلهود اهلادفـة للتوعيـة مبظـاهر       
العنف اليت تتعرض هلا املرأة داخل وخارج أسرا، وتوفري خدمات املالحقة القانونية أينما يلـزم، وكـذلك تقـدمي اخلـدمات                     

 . املختصة يف هذا اال واخلدمات املساندة كتوفري املأوى واحلماية يف احلاالت اليت تتطلب ذلك االستشارية
قيام اللجنة الوطنية لشؤون املرأة مبراجعة      :  مثل اختاذ كثري من املنظمات احلكومية وغري احلكومية بعض اإلجراءات حلماية املرأة            .٣

ايا محاية املرأة، وقيام مديرية األمن العام بإنشاء إدارة حلماية األسرة واليت أدرجت             التشريعات النافذة للتأكد من مدى تغطيتها لقض      
نشاء إلقضايا العنف ضد النساء ضمن واجباا، وقيام بعض املنظمات غري احلكومية بإنشاء مراكز اخلدمات االستشارية والتخطيط               

ابة عن احلكومة بالتوقيع على اتفاقية مشروع محاية األسرة الـذي  املؤسسات اليت ترعى النساء املعنفات، وقامت وزارة التخطيط ني    



  ٤٦

 قام احتاد املرأة األردنية بإنشاء خط ساخن لتلقي املكاملـات مـن النـساء                كما ،DFIDمتوله الوكالة الدولية للتنمية الربيطانية      
 األسري بعقد كثري من الفعاليات التدريبيـة        املعنفات لغاية إرشادهن إىل سبل التعامل مع مشكالن، وقام مركز التوعية واإلرشاد           

 . بالعمل على تأسيس مشروع دار محاية املرأة املعنفة وزارة التنمية االجتماعيةحول التوعية جبوانب مشكلة العنف األسري، وتقوم 
  

  :خصائص جرائم العنف املوجهة ضد النساء 
  :أن) ١٩٩٨ناصر وآخرون،(بينت دراسة 

منها %) ٢٣,١(من اجلرائم ارتكبت يف املدن، يف حني أن ما نسبته         %) ٧١,٤(فإن ما نسبته    : رائممن حيث مكان ارتكاب اجل     -
   .ارتكب يف القرى

  .منها ارتكب يف النهار%) ٦٧,٦(فإن : من حيث أوقات ارتكاب اجلرائم -
%) ١١,١(اريـاً، و  استخدموا سـالحاً ن   %) ١٨,٥(من املتهمني مل يستخدموا أداة، و     %) ٥٨,٤(فإن  : من حيث أداة اجلرمية    -

  .استخدموا قبضة اليد%) ٨,٣(استخدموا أدوات حادة، 
ارتكبوهـا  %) ٢٨,٨(من املتهمني بتلك اجلرائم ارتكـب جرميتـه بـانفراد، و          %) ٧١,٢: (من حيث كيفية ارتكاب اجلرمية     -

  .مع أصدقاء%) ٣٥,٥(مع أفراد من األسرة، و%) ٣٨,٨(باالشتراك مع آخرين، منهم 
  

   :املرأةضد ف  جرائم العنأسباب
 رمبـا  واليت اليت قد تصنف كأسباب للعنف ضد املرأة       املمارسات من جمموعة ىلإ) ٢٠٠٤/٢٠٠٥ شخاترة( دراسة أشارت

  ):الدراسة يف املشمولني اجابات على بناءاً (يلي ما  علىاملمارسات هذه اشتملت وقد األسري العنف ظاهرة تنمي
  

  احيانا حيدث    ئمادا حيدث        ةاألسر داخل وممارسات أحداث
  %٥٧,٨      %٢,٢            والدي يتشاجر
  %٣٥,٦      %٥,٦      املشاكل كل سبب اا والديت والدي يتهم

  %٣٩,٦     %١٧,٦      وأوامر تعليمات عن عبارة معنا والدي حديث
  %٤٨,٩     %٤٢,٢          والديت رأي والدي يتقبل
  %٣٢,٢     %٥٧,٨          والدي رأي والديت تتقبل

  %٣٩,٦      %٣,٣      البيت داخل استمرارب والدي صراخ مسعأ
  %٥,٥      %٢,٢       مينعها والدي لكن بالعمل والديت ترغب
  %٢٦,٤      %٤,٤         البيت من اخلروج من والدي مينعنا
   %٣٦,٧      %٠,٠        البيت من اخلروج من والديت متنعنا
  %١١,٥      %٢,٣        بعضهما مع والداي يتحدث قلما
  %٢٠,٧      %٢,٣          معنا والداي يتحدث قلما
  %١٧,٦      %٤,٤    والدي عودة اقتراب عند واخلوف بالقلق شعور ينتابنا
  %١٥,٤      %٣,٣      املرتل من بالطرد أحدنا والدي هدد وأن سبق
  %٢٨,٦      %٤,٤       املرتل خارج أوقاته اغلب والدي يقضي
  %٣,٣      %٤,٤      والديت والدي يضرب بأن والداي شجار ينتهي



  ٤٧

  
مـن  %) ٥٥,٨(ل ما نسبته كفإن الدفاع عن الشرف ش:  أنه بالنسبة جلرائم القتل  )١٩٩٨ وآخرون،   ناصر (تبني الدراسة و

 وبالنسبة جلرائم اإليـذاء  ،%)١١,٧(، وعدم أخذ احليطة واحلذر     %)٨,٨(، واخلالفات املالية    %)١٧,٩(اجلرائم، واخلالفات العائلية    
ورفـاق الـسوء    %) ٢٨,٨(واخلالفـات املاليـة      ،%)٢٧,٢(ت العائلية   اخلالفا: البليغ والتهديد والنشل فقد رجعت األسباب إىل      

، ورفـاق الـسوء     %)٢٧((الشهوة اجلنسية   : وبالنسبة جلرائم االغتصاب وهتك العرض    %). ١٨,٢(، واحلاجة إىل املال     %)١٣,٦(
 %).٩,٧(، واالنتقام %)١٩,٢(، والرغبة إىل إذالل املرأة %)٢١,١(، والطيش والتهور %)٢٣(

أن أكثر النساء تعرضاً للعنف هي الزوجـة، وأن          حول املفاهيم اخلاصة بالعنف    )٢٠٠٢معهد امللكة زين،  (دراسة   توقد بين 
   :أسباب العنف ضد الزوجة هي

  .للكحول شرب الزوج )١(
  .حتميلها مسؤولية تربية األوالد مث مساءلتها عن سلوكهم غري املقبول مبعاقبتها )٢(
  . تستند إىل فهم غري صحيح للديناعتقاد بعض األزواج حبق تأديب الزوجة )٣(
  ".إن ناقصات عقل ودين"االعتقاد اخلاطئ جبهل زوجته بسبب إساءة فهم النص الديين  )٤(
  .اعتقاد الزوج جهل زوجته إذا كان مثة فارق يف املستوى العلمي بينهما )٥(
  .ويف أوساط األسر املمتدةحتريض أهل الزوج ضد زوجته وأمه بشكل خاص، وهذا السبب أكثر شيوعاً يف القرى والبادية  )٦(
 .اخلالفات األسرية بني الزوج وأهل زوجته مما قد يدفعه حملاولة االنتقام )٧(
  .عدم الثقة بالزوجة )٨(
  . التمييز بني الزوجات عند تعددهن )٩(
  .تسلط الزوج ورغبته يف السيطرة والتحكم )١٠(
 .قلة الدين والتأثر باألفالم األجنبية بالنسبة لإلساءة اجلنسية للزوجة )١١(

أسباب تعرض املرأة للعنـف     فإن   ،)١٩٩٨،نناصر وآخرو  (ب رأي العاملني يف أجهزة العدالة اجلنائية وفقاً لدراسة        وحبس
، %)١٥(، والـضعف اجلـسمي      %)١٧,٥(، والعادات والتقاليد والقيم االجتماعيـة       %)٢٥(التمييز بني الرجل واملرأة     : تعود إىل 

  %) .٧,٥(ين واالبتعاد عن الد، %)١٢,٥(والظروف االقتصادية 
  

  :  وآثارهأنواع العنف ضد املرأة
 من أعمال العنف ضد املرأة %٧٣,١ أنه تبني أن   )٢٠٠١احلديدي وجهشان، (جاء يف تقرير املركز الوطين للطب الشرعي        

 منـها كانـت   )%٧,٧(كانت عبارة عن سحجات وكدمات ناجتة عن الركل والضرب بقبضة اليد أو استعمال أدوات راضة، وأن                 
 منـها حـروق،     )%٠,٧(راضة بشدة أو اسـتعمال أدوات حـادة، و          رضية أو قطعية أو طعنات ناجتة عن استعمال أدوات         جروح

كانت إصابات شديدة مبناطق العينني واألنف واآلذان، أما احلاالت اليت ال يوجد ـا              )%٦,٧( كسور والتواء مفاصل، و    )%٢,١(و
  .)%٩,١(إصابات فشكلت 

من احلاالت كان العنف فيها موجهـاً ملنطقـة الـرأس           % ٢٧,٩على املرأة بني التقرير أن      جلسدي  اوبالنسبة ملواقع العنف    
منها كان العنف موجهاً ألماكن متعددة من اجلسم، أما اإلصابات الشديدة نسبياً مثل اجلروح القطعية والرضـية                 % ٤٦,٩والعنق، و 

من إصابات الكـسور والتـواء   %٧١,٤، و)٦٧(روح البالغة  من جممل إصابات اجل   % ٦٨,٤فكانت مبنطقة الرأس والعنف وشكلت      
  .واملفاصل كانت باألطراف العلوية 



  ٤٨

من %) ٢٥,٣ (وقد تعـرض له ما نسبته    لعنف اجلسدي    فإن أبرز أنواع العنف هو ا      )١٩٩٨ناصر وآخرون،   (ويف دراسة   
 %)١,٢(وقد تعرض له مـا نـسبته    نسي  اجلنف  لعمث ا  ،   اً وكسور اً رضوض نتج عنه أبرز أشكاله الضرب املربح الذي      كان  الضحايا و 

، مث االغتـصاب    %)٢٥,٩(القتل  : أعلى نسبة من اجلرائم اليت ارتكبت ضد النساء هي        . التجريح و ، مث العنف النفسي كاإلهانة    منهن
  %).٣,٧(، والقتل اخلطأ %)٤,٦(، والشروع بالقتل %)١٢,٩(، واإليذاء البليغ %)٢١,٢(، وهتك العرض %)٢٣,١(

  :تبني ) ٢٠٠١درويش،(راسة ويف د
، واإلجبار %)١,٣(، مث االستيالء على الراتب %)٢,٥(أن أكثر ما يوجه للمرأة من عنف اقتصادي هو اإلجبار على ترك العمل              -

 %).١,٢(على العمل 
 احلمل ، مث رفض استخدام وسائل منع  %)٢,٥( مرات احلمل    عددرفض  : وأكثر أشكال العنف الصحي شيوعاً بالنسبة للمرأة هو        -

  %). ١(، ورفض مراجعة الطبيب أثناء احلمل %)٢,١(
 جنـاب اإل سن يف املرأة ضد سرياأل للعنف االجتماعية و النفسية التاثريات حول) ٢٠٠٥ ،آخرونو شخاترة (دراسة ويف

 للعنـف  عرضـات امل الـسيدات  نسبة بأن تبني والعقبة والطفيلة الكرك حمافظات يف امرأة ١٠٠٧ من مكونة عينة على أجريت واليت
 مـستقبلهن والشعور بأن    الدائم، بالتوتر الشعور: حيث من األخريات السيدات نسبة من أكثر كن واللفظي اجلسدي هبنوعي سرياأل

 يف هـدف  وجـود  عـدم  وكذلك باألمان، الشعور عدمو بتفاؤل، احلياة اىل النظر عدمو واالسترخاء، املرح قلةو منه، أمل وال بائس
  .حيان

 وضـعف  السلبية نفعاالتاإل و باالضطرابات يصيبها قد للمرأة املوجه العنف أن ىلإ )٢٠٠١ درويش،( دراسة وتشري
 اهبوصـف  كفايتها مدى ويف تربيتهم، وأسلوب ألطفاهلا تنشأا يف يؤثر كما وجناحها، ذاا حتقيق عاقةإ ىلإ ضافةباإل بالذات الثقة
 الـصراع  يـسودها  الـيت  األسرة أفراد مجيع على ينعكس ذلك وكل حباط،واإل توتروال بالقلق الدائم حساسهاإ نتيجة مرتل ربة

 االضطرابات وحدوث األسري والتفكك الطالق احتمالية من يزيد بدوره وهذا ،مجيعاً هلم السليم النمو فرص عاقةإو واالضطراب
 .األخرى االجتماعية

  
  : عدم إيصال املرأة إىل املناصب القيادية 

ملرأة املتزايد للعمل ويف خمتلف احلقول جنباً إىل جنب مع الرجل أصبحت املرأة وحبكم اخلربة املتراكمة شـيئاً    يف ظل خروج ا   
فشيئاً تنظر إىل حقها يف تويل مناصب إدارية وقيادية كما الرجل متاماً دون االقتصار على مستوى املواقع التنفيذية أو حىت اإلشـرافية،                      

 إىل املناصب القيادية يف مؤسسات الدولة ووزاراا وخاصـة يف وزارة التربيـة   ا إيصاهلعض التعليماتوهي تنظر إىل رفض الرجل أو ب   
تغريد أبو محدان وهـشام     ( اليت أجراها الباحثان     )٢١(الدراسة امليدانية واحداً من أنواع العنف املوجه ضدها، وقد بينت ذلك          والتعليم  
  : هوم إيصال املرأة إىل املناصب القياديةعدأن سبب إىل  ، وتوصلت الدراسة)٢٠٠٠،ششتاوي

أن املرأة بنظر أصحاب القرار يف الوزارة أنسب للعمل امليداين كمشرف تربوي حيث يعمل يف هذا املنصب على سبيل املثال مـا             -
ـ %) ٧(من الذكور، أما املناصب األخرى كمنصب مدير عام فقد تـواله            %) ٥١(بينما يعمل فيه ما نسبته      %) ٦٥(نسبته   ن م

 .الذكور مقابل ال أحد من اإلناث

                                                
 إىل  الدراسةهدفت هذه   ، وقد   ٢٠٠٠ "املناصب القيادية يف وزارة التربية والتعليم يف األردن        النوع االجتماعي والتربية  "أبو محدان، تغريد وهشام الششتاوي       )٢١(

ية والتعليم من خالل وجهة نظر عينة من الذكور واإلناث العاملني يف التعرف على األسباب اليت حتول دون وصول عدد كبري من اإلناث إىل املناصب القيادية يف وزارة الترب
وزارة التربية والتعليم، وقد تكون جمتمع الدراسة من مجيع العاملني والعامالت يف املناصب القيادية يف مركز وزارة التربية والتعليم ويف مجيع مديرياا يف احملافظات كافة،                          

 فرداً من كال اجلنسني وقد كانت ممثلة جلميع أفراد جمتمـع  ٥٧٦فرداً، أما عينة الدراسة فقد بلغ عدد أفرادها ١٤٤٨سة من كال اجلنسني   حيث بلغ عدد أفراد جمتمع الدرا     
  .من جمتمع الدراسة% ٤٠الدراسة حيث شكلت ما نسبته 
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وجود اجتاهات سلبية بني الذكور حنو وجود اإلناث يف مناصب قيادية يف وزارة التربية والتعليم من مثل عدم القناعة بقدرة املـرأة       -
را يف تـويل     أمام تقدمها الوظيفي والنظرة الدونية للمرأة من حيث قـد          اًواعتبار دورها االجتماعي كأم وزوجة وربة أسرة عائق       

  .املناصب التنفيذية ال القيادية
من اإلناث أن هناك متييز ضد املرأة بالتحيز إىل جانب الرجل يف الترقية وعـدم  %) ٣٩(من الذكور و%) ١٤(وقد أفاد ما نستبه     -

  .قبول قيادة املرأة من قبل أصحاب القرار بالوزارة
ال حتد من وصول املرأة إىل منصب قيادي ويشعرون بأن املشكلة تكمـن يف         يرى أغلب العاملني يف الوزارة أن األنظمة والقوانني          -

   .تطبيق األنظمة والقوانني
  

  :خصائص الضحية واجلاين يف جرائم العنف ضد املرأة 
 أراء تتماعي للجناة، واملسح االجتماعي للـضحايا واسـتطلع    جسح ا  اليت قامت مب   )١٩٩٨ وآخرون، ناصر (بينت دراسة 

  : أن اخلصائص هي العدالة اجلنائية العاملني يف جمال
  

  :نتائج املسح االجتماعي للجناة بالنسبة ل: أوالً 
  : خصائص مرتكيب العنف ضد املرأة  •
  %).٧٢,٣ (٣٠-١٩أكثرهم من سن : العمر -
  %).٣٦,١(، مث املتزوجني %)٥٨,٤(أكثرهم من العازبني بنسبة : احلالة االجتماعية -
، ويف الثـانوي    %)٢٩,٧(، ويف املستوى اإلعـدادي      %)٣٢,٤(ن أو يف املستوى االبتدائي      الذين هم أميو  : املستوى التعليمي  -

  %). ٣,٧(، ويف اجلامعة %)٢٣,١(
  .، وأكثر العاملني يعملون يف أعمال مومسية%)١٢,٩(، والعاطلون عن العمل %)٨٧,١(العاملون : العمل -
  .منهم يعيش يف حي تقليدي شعيب%) ٤٦,٣: (مكان السكن -
منهم كان أبوه قد تزوج بـأكثر       %) ٤٤,٤(األم متوفاة، و  %) ٢٦,٨(منهم األب متوىف، و   %) ٣٨,٩(لدى  : سريالوضع األ  -

عنـد  ) سنوات٥أقل من   (كانوا يف املرحلة العمرية املبكرة      %) ٤٢,٥ (.منهم أبواه مطلقني أو منفصلني    %) ٢٤,١(من زوجة، و  
  .ت وخالفات بشكل دائممنهم كانت حتدث بني والديه نزاعا%) ٣١,٥(حدوث الطالق، و

  .ال يؤدون فريضة الصيام%) ٥٥,٥(منهم ال يؤدون فريضة الصالة، و%) ٦٩,٤: (احلالة الدينية -
سبق هلم أن ارتكبوا جرائم ونفذت      %)٣٥,١(منهم كانوا أدينوا بارتكاب جرائم السرقة وغريها، و       %) ٣٣,٣: (اخللفية اجلنائية  -

 .اتيتعاطون املسكر%) ٢٤,٢(حبقهم العقوبات، و
  ). دينار١٠٠-٥٠(تعترب األقل دخالً %) ٣٢,٢(اموعة األكرب منهم وبنسبة : الدخل املايل  -
أصـدقاؤهم يتعـاطون    %) ٥٧,٥(هلم أصدقاء ارتكبوا جرائم سرقة ومشاجرات واغتـصابات، و        %) ٤٩,٤: (تأثري األصدقاء  -

  . املسكرات
، %)٣٥,٨(أفراد أسرة واحـدة  : ة مع الضحية وهذه الصلة هيهلم صلة قرابة أو صلة مباشر%) ٦٤,٨: (عالقة اجلاين بالضحية   -

 %) .٢,٨(، وعالقة دراسة %)٤,٣(، وزوجة سابقة %)٤,٣(، وعالقة عمل %)٢١,٤(، وأفراد عائلة %)٣١,٤(وجريان 
  
  نتائج املسح االجتماعي للضحايا بالنسبة ل: ثانياً

  : خصائص ضحايا العنف املوجه ضد املرأة  •



  ٥٠

بنـسبة  )  سـنة ٤٣-٢٩(، مث الفئة العمريـة  %)٥٩(بنسبة  ) سنة٢٨-١٨(أعلى نسبة يف الفئة العمرية      : حاياالفئة العمرية للض   -
)٢٩,٧.(%  

  %).١٦,٣(، أميات %)١٧,٨(، دبلوم %)٣٤,٦(محلة الثانوية : التعليمي املستوى -
  %).١٧,٢(، وموظفات %)٢٢,٦(، وطالبات %)٥٠,٧(ربات بيوت  : العمل -
  %).٤٣,٦(، ومتزوجات %)٤٥,٣(ات عازب: احلالة االجتماعية -
  .سكان بادية%) ٥,٤(سكان خميم و %)١١,١(سكان قرية، و%)١٩,٣(سكان مدينة، و%) ٦٤,٢: (مكان السكن -
%) ٤٢,٤(الوالـدان منفـصالن، و    %) ١٨,١(األم متوفـاة،    %) ١٨,٦(منهن األب متوىف، و   %) ٢٨,٥: (الوضع األسري  -

  .اخلالفات بني الوالدين مرتفعة 
  .ديناراً ) ١٥٠-١٠١( بني يتراوحدخل أسرهن %) ٣٠,٧ : (ايلالدخل امل -
%) ٨,٨(أخـوة، و  %) ٢٩,٥(آباء و %) ٢٢,٣(أزواج و %) ٢٨,٦(أفراد أسرة واحدة منهم     %) ٧٥,٢: (مع اجلاين  العالقة -

  .معروف للضحية
خمتلفة إن كانت اجتماعيـة  يبدو أن أكثر املسيئني للنساء وأكثر املساء إليهن منهن يعاين كل منهما من أوضاع أو مشكالت  

أو صحية أو بيئية مبا جيعل املسيء مع تلك الظروف مضطرباً متوجهاً إىل من يعتقد أنه األضعف إلفراغ ما ينوبه مـن شـعور سـيئ              
وإحباط، وكذلك فإن تلك املشكالت والظروف غري الطبيعية جتعل املرأة مبا ينظر إليها من استخفاف الطرف األضعف لتكون عرضة                   

  .عتداء وإفراغ تلك الشحنات الغاضبة وخاصة من قبل الذكورلال
  

  : موقف املرأة من العنف الواقع عليها
مل يبلغن  من الضحايا   ) %٨٠,٥(أن ما نسبته    : هوموقف الضحية من العنف      ظهر أن    )١٩٩٨ناصر وآخرون، (يف دراسة   

، وتـأثراً بالعـادات     %)٣٠,٩(احملافظة على الـسمعة     ، و %) ٢٥(احملافظة على األسرة بنسبة     : برأيهن هي الشرطة، وأسباب ذلك    
حتـدثن  %) ١٣,٩(حتدثن عن االعتداء لـصديقان، و     %) ١٦(، و %)٧,٥(، ولعدم الفائدة من إبالغ الشرطة       %)١٨,٤(والتقاليد  

إىل أي  مل يتحـدثن    %) ٣٦,٩(حتدثن إىل األخوة واألخـوات، و     %) ١٠,٢(حتدثن إىل األم واألب معاً، و     %) ١١,٩(ألمهان ، و  
  .أحد

من النساء يـبلغن عـن جـرائم العنـف     فقط  %) ٧,٥(ويرى العاملون يف أجهزة العدالة اجلنائية حبسب هذه الدراسة أن           
يرى هؤالء املختصون أن أسباب عدم إبالغ النساء عن جرائم العنف تعـود             وهذه مفارقة كبرية كما يتضح، و     ال يبلغن   %) ٩٢,٥(و

  %).٢٧(، وبسبب العادات والتقاليد %)١٣,٥(، والرغبة يف احملافظة على السمعة %)٥٦,٨(سرة إىل الرغبة يف احملافظة على األ
 فإنه يف كثري من احلاالت ال تقوم الزوجـة          ):٢٠٠١احلديدي وجهشان، ( واستناداً إىل تقرير املركز الوطين للطب الشرعي      

  : بالشكوى لألسباب التالية
  .ل ليقلع عن اإلساءةأا حتاول بطريقة إجيابية أن تغري الرج •
  . أا تأمل بوعود سابقة من الرجل •
  .شعورها بالذنب من أا قد حتطم األسرة •
 .خوفها من ديدات الرجل •
  .ال يكون هلا موارد اجتماعية واقتصادية لتعتمد على نفسها  •
  . ليس هلا مكان تلجأ إليه •
  .بني الرجل املسيء إليهاحالة نفسية وهي التعلق باملسيء، وهو ارتباط عاطفي بني املرأة و •
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العالقة بني مشكلة العنف ضد املرأة والنظام الثقـايف للمجتمـع األردين،             )٢٠٠٢الرطروط والعتر، (وقد وضحت دراسة    
ثة ن مشكلة العنف ضد املرأة األردنية تنبع من خلفية ثقافية تقليدية توجه املرأة ملمارسة أدوارها التقليدية أكثر من أدوارها احلدي          إ فقالت

 ففي مرحلة طفولتها يعمـل      ، املرأة أوامر الثقافة التقليدية تمعها يف خمتلف مراحل عمرها         ىوممارسة واجباا أكثر من حقوقها، وتتلق     
والداها أو من يقوم مقامهما على تلقينها قيم جمتمعها، وتلك القيم تتمثل يف أن تعي عاملها األنثوي ملمارسة أدوارها العاكسة ملكانتـها             

املناسبة لعاملها الذي هو عامل والدا، وتتمثل تلك األدوار على مستواها مبساعدة أمها يف األعمال املرتلية ورعاية إخواـا الـصغار                     و
وانعزاهلا عن أقراا الذكور من غري إخواا وتلبية نداء إخواا الذكور األكرب منها يف حال احتياجهم للطعام وغريه ولعبـها بألعـاب                    

 ويف مرحلة الشباب تستمر أسرا بتلقينها قيم جمتمعها واليت حتدد هلا ما حددته هلا يف الطفولة ولكن بصورة أوسع                    ،س وحنو ذلك  العراي
مقرونة باحلذر الشديد، وتتمثل القيم يف أن حتافظ املرأة على شرفها وتصون عفتها حىت يأيت زواجها الذي يستر عليها وتوضح ذلـك                      

 أما يف مرحلة الكرب فعليها أن تعيـد مـا           ،مثل البنات هم للممات لو عرايس أو جموزات، والزواج سترة وحنوه          بعض األمثال الشعبية    
 وما تتلقـاه    ،تعلمته من ثقافة جمتمعها املكرسة ألدوارها االجتماعية التقليدية لكل من بناا وحفيداا وزوجات أبنائها وبنات إخواا               

 االمتثال للرجل والذي قد يقلب سلطته املشروعة عليهـا إىل            على ة على اختالف مراحل عمرها جيربها     املرأة األردنية من أوامر تقليدي    
  . سيطرة قمعية قد تفقدها إرادا اإلنسانية

  
  :إنشاء دار حلماية النساء املعنفات

ماية واملتابعة القانونيـة  أكدت كثري من الدراسات على ضرورة إنشاء دار حلماية النساء املعنفات من أجل توفري الرعاية واحل             
ستطالع آراء اخلرباء االجتماعيني عن ردود الفعل املتوقعة من إنشاء مثل هذه            البإجراء دراسة    )٢٠٠٢الرطروط والعتر، ( قد قام  .هلن

وقد كانـت آراء  على اختاذ القرارات املناسبة خبصوص ذلك املشروع قبل البدء بتنفيذه، وزارة التنمية االجتماعية  الدار وذلك ملساعدة    
  :هؤالء اخلرباء حول اآلثار املتوقعة على النحو التايل

  
  : من ناحية النساء املعنفات، كانت التوقعات هي §
شعور املرأة املعنفة باألمن واألمان واحلماية، وزيادة وعيها حبقوقها، والوقاية مـن االحنـراف، وزيـادة               :  حبسب أمهيتها  اإلجيابية -

 ومعرفتها حبقوقها وواجباا، وزيادة الثقة بدور التنظيمات الرمسية يف حل املشكالت األسـرية، زيـادة                شعورها القيمة اإلنسانية،  
مكانتها االجتماعية، وتعلم أساليب مواجهة السلوكات العنيفة، وتقليل العنف عن املرأة، والتمكني حلـل املـشكالت، واختـاذ                  

الفكري عن فكر الزوج أو األهل، واالبتعاد عن إجراء التوقيـف يف مراكـز              القرارات الداعية إلطالق احلرية، وزيادة االستقالل       
  .السجون، واجلرأة يف طرح املشكالت/ اإلصالح والتأهيل

ترك البيت والتشجيع على ذلك، وتفكك األسرة واإلضرار مبصاحل األطفال، وتقليل دور األسرة يف حل اخلالفات بـني                : السلبية -
 .زيادة املشاكل مع الزوج، والشعور بالدونية، وزيادة الضغط والتوتر، وزيادة تعقيد املشكلة الزوجني، والشعور بالعزلة، و

  : من ناحية أسر النساء املعنفات §
حتقيق التوازن واالستقرار يف األسرة، وزيادة الوعي حبقوق البنات، واالعتدال يف معاملـة املـرأة، واالعتـراف                 : اآلثار اإلجيابية  -

 اإلناث، وحتفظ وابتعاد الذكور عن ممارسة العنف ضد اإلناث األمر الذي يقلل من العنف األسـري، وتغـيري    بإنسانية أفرادها من  
اجتاهات أفراد األسرة حنو العنف ضد املرأة ، وإثارة الشعور بالذنب الذي قد يؤدي إىل التسامح، وختفيف عبء اإلعالة يف األسرة                     

الم للعنف، ووجـود  سة على أمن ابنتها املتزوجة يف األردن، وتوعية األبناء بعدم االست    غري األردني  زوجةاملفككة، واطمئنان أسرة ال   
  .األجواء األسرية السعيدة اخلرية



  ٥٢

الشعور باإلحراج، والشعور باإلساءة، وإقدام أحد أفراد األسرة على ارتكاب اجلرمية، وزيادة اخلالفـات بـني                : اآلثار السلبية    -
 بسوء السمعة، وإيقاع اإلساءة العاطفية على األطفال واإلضرار مبصلحتهم، واخلوف من كـالم              أسريت توجيه الزوجني، والشعور   

 . اجلريان، وإجياد بديل آخر لألسرة، واخلوف من عواقب االختالط املترتبة على املبيت خارج مسكن األسرة، والتفكك األسري
 
  :  املعنفات للنساء اتمعات احمللية ناحيةمن  §
قبول اتمع احمللي ملشاريع الرعاية االجتماعية اجلديدة، وإعادة التوازن االجتماعي للمجتمـع احمللـي، وزيـادة              : ابيةاآلثار اإلجي  -

، واستفادة أصحاب املكانة االجتماعية املرتفعـة مـن األصـوات    التجمعاتمتاسك ووحدة التجمعات النسائية ورفع مكانة هذه       
ادة وعي اتمع احمللي بقضية العنف ضد املرأة األمر الذي يؤدي إىل تقليل العنـف عنـها،                 ، وزي لنسائية اليت تفيد يف االنتخابات    ا

وإبعاد نساء اتمع احمللي املعرضات للخطر عن اجلرمية واالحنراف، واطمئنان نساء اتمع احمللي على مستقبل أمنهن االجتمـاعي،            
  .ية حقوق املرأة وتفعيل دور الدولة ومؤسسات اتمع املدين يف جمال محا

استخدام النساء للدار كسالح ديد ألسرهن، والتقليل من دور األهل واألصدقاء يف حل املـشكالت األسـرية                 : اآلثار السلبية  -
األمر الذي حيدث العجز االجتماعي، وإساءة استخدام الدار من قبل النساء اللوايت يقع عليهن عنف بسيط، والرفض االجتمـاعي،     

 . قعات الطالقوزيادة عدد وا
  :  مدى ديد املشروع ملنظومة القيم التقليدية للمجتمع األردينناحيةمن  §
تعميق القيمة الفردية، تنايف املشروع الذي ينطلق من إطار العلمانية مـع اإلطـار الـديين للمجتمـع األردين،         : أسباب التهديد  -

ات احمللية، ويشجع على التمـرد علـى األزواج والعـادات           واملشروع يتحدى أفراد األسرة ويتدخل يف شؤوم، ويتحدى الثقاف        
 والدين، واملشروع خمالف لقيم نظام القرابة ومسؤولياته، وخمالف لسطوة الرجل وحقه يف العقاب، ويعمل علـى تقليـل              اليدوالتق

 .ورة واالمتيازات املترتبة عليهاقيمة الذك
وقيمه مستمدة من الشريعة اإلسـالمية، وأن دور الرعايـة االجتماعيـة    أن اتمع األردين جمتمع إسالمي   : أسباب عدم التهديد   -

  .أساسي لكل إنسان حمتاج للحماية على اعتبار أنه كائن اجتماعي
  
  العنف ضد األطفال )٣(

  :الوعي العام حبقوق الطفل يف األردن
دراسة  ماهية هذا املفهوم، فقد بينت   يبدو أن بعض أفراد اتمع ليسوا على اهتمام جيد حبقوق الطفل، بل إن بعضهم ال يعي               

مـن عينـة   % ٢٧ن  تـبني أ أسرة ١٠٠٠من خالل البيانات اإلحصائية اليت أخذت مباشرة من         )٢٢( )١٩٩٩املصري والفاروقي، (
  نوأأفـادوا مبعرفتـهم ـا،        % ٧٣وال حىت العبارة نفسها، وأن      " حقوق الطفل "الدراسة أفادوا بأم مل يسمعوا إطالقاً عن مفهوم         

من أفراد العينة بأن    % ٤٢,٥ وعلى سبيل املثال فقد أفاد       ،عن طريق اإلذاعة  % ١٣,٦منهم مسعوا ا عن طريق التلفزيون و       % ٦٦,٥
سـنة،  ١٦فقط من الذين عرفوا أن القانون حدد سناً للعمل عرفوا ذلك السن وهو              % ٨,٦قانون العمل مل حيدد سناً أدىن للعمل وأن         

تـبني مـن    ،  ماذا يعين مفهوم حقوق الطفل    وحول  ،  أن هناك مرحلة إلزامية للتعليم يف األردن      ا جيهلون    كانو  منهم )%٣٦(وكذلك  
خالل الدراسة وجود انتشار جيد ملفاهيم أساسية تتعلق حبقوق الطفل مثل مفاهيم الرعاية واالهتمام واحترام الطفل وتعريفه حبقوقـه،                   

                                                
 .١٩٩٩، هيئة العمل الـوطين للطفولـة،   دراسة إحصائية استكشافية" لعاتالواقع والتط/ الوعي العام حبقوق الطفل يف األردن "املصري، أمرية وداليا الفاروقي     ) ١٩(

هدفت هذه الدراسة إىل استكشاف مستوى املعرفة والوعي العام حبقوق الطفل يف األردن لتكون نتائج هذه الدراسة فيما بعد أساساً حلملة وطنية للتوعية حبقوق الطفـل،   
حصائية املباشر من املنازل من أصل عينة عشوائية متثل اتمع األردين مبختلف شرائحه وتوزيعاته االجتماعية واجلغرافيـة،               وقد اعتمدت الدراسة أسلوب مجع البيانات اإل      

  . مرتل١٠٠٠وبلغ عدد املنازل 



  ٥٣

فة ببعض احلقوق الرئيسية األخرى مثل حق اللعب وحرية الرأي والتعبري، وهذا يدل علـى               إال أنه تبني يف املقابل حمدودية انتشار املعر       
  .وجود فجوة معرفية تنعكس على املفاهيم واملمارسات ذات العالقة حبقوق الطفل

مث ،  %)٢٥,٨ (التعلـيم أوالً  : حبسب أمهيتها عندهم على النحو التايل     عن مفهوم حقوق الطفل     كانت إجابات أفراد العينة     
، ، والصحة والنظافة، والتغذية، وحرية الرأي والتعـبري )%١٤,٢(، والتربية )%١٦,٧(، واحترام الطفل    )%١٨,٨(الرعاية واالهتمام   

ـ                 يعكـس   ذاواللبس، والرفاهية، واللعب، ووجود األم يف البيت، واحلماية، وتنظيم األسرة، ورعاية احلكومة، والتربية اإلسالمية، وه
  .حقوق الطفلمفهوماً جيداً عن 
تبني أن هناك جهالً يف بعض القوانني األردنية املتعلقة حبقـوق الطفـل،    تقييم وضع األطفال يف األردن بشكل عام     وحول  

وعدم معرفة ببعض املنظمات احمللية اليت تعمل يف جمال حقوق الطفل يف حني يعرف الناس بعض املؤسسات الدولية ذات العالقة مثـل                      
 .اليونيسيف 
إلجابات تفيد بأن الصحة والتغذية والتعليم والثقافة والترفيه ومعاملة األسرة واتمع واحلماية من اإلساءة وحرية كانت او

بني تلك األمور " جيد جداً " من اإلجابات، وحصل التعليم على أعلى نسبة يف خانة% ٥٠التعبري جيدة برأي أفراد العينة مبتوسط 
، ويف خانة )%٣٢,٢(يف خانة املقبول كانت معاملة اتمع األعلى، و%)٥٤ (لتغذية هي األعلى، ويف خانة اجليد كانت ا)%٢١,٨(

، مما يؤشر إىل )%١١,٥(ويف خانة السيئ جداً كان أيضاً الترفيه هو األبرز  %)١٧,٥ (يه هو األسوأ بني تلك األمورالسيئ كان الترف
  .وضع عدم االهتمام بترفيه األطفال يف األردن

 تبني أن هناك جتانساً عاماًفقد :  بني األفراد من خمتلف الشرائح والطبقات حيال العنف ضد األطفالتوجهاتالوحول 
 تأثري واضح على اآلراء يدخل األسرة وال املستوى التعليمي مثالً كانا ذو بني خمتلف فئات اتمع يف بعض اإلجابات، فال

  .ثى وعمالة األطفال وإخفاء الطفل املعاقوالتوجهات املتعلقة بضرب األطفال والطفلة األن
  

  :أنواع اإلساءة والعنف ضد الطفل وحجمها
 أن أسـباب    ٢٠٠٣حىت عام   حول األطفال امللتحقني بالدار يف األردن        .S.O.S مجعية قرى األطفال األردنية    تقريريوضح  

)  حالة ٦٠(واليتم  ) حالة ٣٢(التفكك األسري   : ي طفالً وطفلة وفىت وفتاة إىل اجلمعية كانت عبارة عن أربعة أسباب ه            ٣٥٥إدخال  
  .وكلها ظروف اجتماعية تواجه األسرة وأكثر من يتأثر ا هم األبناء )  حالة٥٨(والطالق )  حالة٢٠٥(وجهالة النسب 

  : املتواجدين يف الدار هيأنواع اإلساءات لألطفالوبني تقرير اجلمعية أن 
رة غري شرعية والذي يؤدي إىل كثري من املعاناة على األم نتيجة حلرصها علـى إخفـاء    بصواحلملمثل  : إساءات ما قبل الوالدة    .١

، وصغر عمر   احلمل أو حماولة التخلص منه، وعدم توفر البيئة املناسبة هلن للوالدة إىل جانب االكتئاب الدائم مما ينعكس على اجلنني                  
رض له األم أثناء احلمل من حاالت اغتصاب وعنـف جـسدي   جانب ما قد تتع األمهات مبا يؤدي إىل متاعب صحية للطفل، إىل 

  .والذي يؤدي إىل معاناة نفسية دائمة تنعكس على الطفل بعد الوالدة على شكل اضطراب سلوكي وانتكاسات نفسية
من جمموع اإلساءات لرتالء اجلمعيـة، ومـن       % ٩٠وهذه اإلساءات تشكل    : إساءات نفسية يف فترة احلضانة ومرحلة الطفولة       .٢

مهها التفكك األسري ويعترب أحد األسباب املهمة اليت تنشأ عنها إساءات نفسية كثرية مثل هجر األطفال من قبل أهلهم والـذي                    أ
يسبب لألطفال القلق واالضطراب النفسي والسلوكي واخلوف واحلرمان العاطفي باإلضافة إىل أشكال متعـددة مـن العـادات                  

ف وعدم األمان والنمو اجلنسي غري الطبيعي وأعراض سيكولوجية مرتبطة بالتبول الالإرادي           التعويضية مثل الدفاعات النفسية واخلو    
أو مترتبة عليه مثل الشعور بالنقص واخلجل واالنطواء وما يترتب عليه من مظاهر سلوكية كالعناد والتخريب وامليل إىل االنتقـام                    

  .ونوبات الغضب واإلحساس باإلمث واخلزي



  ٥٤

مثل الضرب، واحلرق، والتعذيب وغري ذلك، وهي تـتم          من جمموع اإلساءات  % ١٠اإلساءات تشكل   وهذه  : إساءات جسدية  .٣
  .غالباً من الوالدين اللذين من الواجب أن يكونا مصدر اإلشباع العاطفي مما يسبب للطفل احلرية والتشوش والقلق

 الفقر بنسبة: هيطفال يف األردن أبرز املشاكل اليت يتعرض هلا األفإن ) ١٩٩٩املصري والفاورقي،( وحبسب دراسة
، مث )%٧,٧ (، ومشاكل التعليم)%٨ (، وعدم توفر أماكن ترفيهية)%٨,٩ (، والضرب واإلهانة)%١١,٢(، واإلمهال )%١٢,٤(

التسول، واالحنراف، ومشاكل الصحة، وسوء التغذية، والتسرب من املدرسة، وعمالة األطفال، وحوادث الطرق، والتفكك األسري، 
كل تتعلق حبرية الرأي، ومشاكل تتعلق بالطفلة األنثى، مث الستااليت واإلعالم العاملي، والتلوث، وعدم التمسك بالشريعة ومشا

  .اإلسالمية، والتحرش اجلنسي واالختطاف
وف ومما يؤسف له أن كثرياً من اآلباء يعاملون أبناءهم بطريقة غري مقبولة تصل إىل حد اإليذاء مبا حيوهلم إىل مصدر خ

املمارسات غري   ومما توصلت إليه تلك الدراسة أن من،طمأنينة هلم وألبنائهم الذين يتوقعون أن يكون آباؤهم مصدر حب وعطف
، مث )%٣٦,٥(الضرب بنسبة كبرية بلغت : كانتاملقبولة اليت يقوم ا بعض اآلباء واألمهات جتاه أبنائهم وبنام يف اتمع األردين 

، مث سوء التربية، واملمارسات اخلاطئة أمام األطفال، وخالفات األهل، )%١١,٤ (، واإلمهال)%١٧,٧ ( الرأيعدم إعطائهم حرية
، وعدم تلبية حاجام، والتفرقة بني األطفال، وتشغيل األطفال، وحرمام من التعليم، واملمارسات اخلاطئة ضد  اليت توجه هلمواإلهانة

  .الطفلة األنثى
على ركزوا  سكان وسط اململكة     أن   )١٩٩٩املصري والفاروقي، (طفال يف أقاليم اململكة تبني دراسة       ومبقارنة مشكالت األ  

وادث الطـرق   حل، وبالنسبة   )%١,٢(بينما مل حتصل هذه املشكلة إال على اهتمام قليل من سكان اجلنوب             %) ٧,٧(مشكلة التسول   
مما يعطي ضوء   %) ٣,٦و  % ٣,٥(من سكان الشمال والوسط     أكثر  %) ٦,٩(فقد حازت هذه املشكلة على اهتمام سكان اجلنوب         

  . إضافياً على اختالف املشاكل اليت يتعرض هلا الطفل تبعاً ملوقع سكنه
حازت مشاكل التـسرب  أيضاً، فمثالً   ومثل هذا التباين ليس فقط بني املناطق اجلغرافية بل بني التصنيفات احلضرية والريفية              

ألطفال واالحنراف على نسبة أعلى من إجابات أهل احلضر مقارنة بتلك النسب مـن إجابـات أهـل             من املدرسة والتسول وعمالة ا    
ات العمرية باستثناء الفئة العمرية األقل سـناً بـني   ـ ولوحظ أيضاً أن حرية الرأي مل حتز على نسب معتربة ما بني خمتلف الفئ         ،الريف

نون مـن إعاقـة يف   انسبة أكثر من إجابات أفراد العينة الذين لديهم أطفال يع   حازت املشاكل املتعلقة بالصحة على       قدو ،جمتمع العينة 
  %).٥,٥( معاقني يف املرتل مقارنة بأولئك الذين ليس لديهم أطفاالً%) ١٢(املرتل 

ضروب التأديب : بشكل خاص وهي يف دراسته البحثية بعض األفعال اليت تعترب مبثابة اعتداء على الطفل         سيد الرطروط  وعدد
ليت يوقعها اآلباء بأبنائهم إذا جتاوزت حدود العرف العام، ومواقعة أنثى قاصر جنسياً، وعرض عمل مناف للحياء أو توجيـه كـالم       ا

 عاماً، وتزويج فتاة مل تبلغ السن القانوين، وخطف األوالد، وتبديل طفل بآخر، ونـسبة               ١٥مناف للحياء إىل صيب أو أنثى مل تكمل         
ش ، وإيداع طفل مأوى وكتم هويته، ورفض أو إمهال تزويد الـصغري القاصـر بالطعـام والكـساء والفـرا               طفل إىل امرأة مل تلده    
 سنة من عمره وتركه دون وسيلة إلعالته، ونزع أو إبعاد قاصر من سلطة مـن  ١٢، والتخلي عن قاصر مل يبلغ     والضروريات األخرى 

 السادسة سنة من عمره ملمارسة اللواط، والسماح لطفل مل يبلغ           ١٥ يتم    شخص مل  إجبارله عليه الوالية أو احلراسة خالفاً للقانون، و       
 مـن  ١٨ ولد دون السادسة من عمره للتسول، وتقدمي مسكر لشخص مل يكمل إجبارمن عمره باإلقامة يف بيت بغاء، واإلجهاض، و  

  .عمره
إىل أربع  كما يسميهم   األحداث   طفال أو األ  مكتب اخلدمة االجتماعية   قسمولبيان أنواع اإلساءة والعنف اليت توجه للطفل        

) سـنة ١٥سنة إىل حتـت  ١٢من (الفئة الثالثة ) سنة١٢سنوات إىل حتت ٦من (والفئة الثانية ) سنوات٦حتت سن   (الفئة األوىل    :فئات
  :وكانت أكثر فئة تعرضاً للعنف هي) سنة١٨سنة إىل ١٥من (والفئة الرابعة 

  .لإلناث) ٢٥٩(للذكور و) ٣٢٠(منها إساءة ) ٥٧٩(لغت اإلساءات املوجهة إليها وب) سنة١٢حتت  - سنوات٦(الفئة الثانية  -



  ٥٥

  . لإلناث) ١٩٠(للذكور و) ١٤٧(،منها )٣٣٧(وبلغت اإلساءات املوجهة إليها ) ١٥ حتت–١٢(مث الفئة الثالثة  -
  .لإلناث) ١٥١(للذكور و) ١٥٩(إساءة، منها ) ٣١٠(مبجموع )  سنوات٦حتت (مث الفئة األوىل  -
  .لإلناث) ١٨٢(للذكور و) ٧٣(إساءة، منها ) ٢٥٥(مبجموع ) ١٨ –١٥من(الفئة الرابعة مث  -
  

  :أكثر اإلساءات اليت تعرض هلا األحداث هيوبينت الدراسة أن 
ذكـور  ) ٦٢(إناث، مث اإلمهال    ) ٩١(ذكور و ) ٩٣(اإلساءة اجلسدية   :  فإن أكثر اإلساءات اليت توجه إليهم      لفئة األوىل بالنسبة ل  -

  .إناث) ١(ذكور و) ٤(إناث، مث اإلساءة اجلنسية ) ٥٩(و
إناث، مث اإلساءة ) ٧٧(ذكور و ) ٩٣(إناث، مث اإلمهال    ) ١٤٩(ذكور و ) ١٧٨(اإلساءة اجلسدية أيضاً    : هيلفئة الثانية   وبالنسبة ل  -

  . إناث ) ٣٣(ذكور و) ٤٩(اجلنسية 
ذكور ) ٣٦(إناث، مث اإلمهال    ) ٥٤(ذكور و ) ٤٢(ة اجلنسية   إناث، مث اإلساء  ) ٨٦(ذكور و ) ٦٩(اإلساءة اجلسدية   : الفئة الثالثة  -

  . إناث) ٥٠(و
ذكـور  ) ٩(إناث، مث اإلمهال  ) ٦٦(ذكور و ) ٢٠(إناث، مث اإلساءة اجلنسية     ) ٧٥(ذكور و ) ٤٤(اإلساءة اجلسدية   : الفئة الرابعة  -

 .إناث) ٤١(و
بينما ، )٢٤٤(وبلغ عدد اين عليهم فيها   جرمية،  ) ١٢٨(عدد اجلرائم اجلنسية اليت ارتكبت حبق األحداث بلغت         وبني املكتب أن     -

  ).٧٢(وعدد اين عليهم فيها ) ٥(حبق البالغني بلغت بلغت 
يف املركز الوطين للطب الشرعي جلميـع حـاالت العنـف            )احلديدي وجهشان (ا  وذكرت الدراسة اإلحصائية اليت قام      

 يف عيادة الطب الشرعي لدى وحدة محاية األسرة تبني أنـه           ١٩٩٨اينتها خالل عام    األسري السريرية أنه وبدراسة احلاالت اليت مت مع       
  : حالة خالل ذلك العام مشلت٤٣٧متت معاينة 

حالة إساءة جسدية لألطفال تراوحت بني إحداث إصابات غري عرضية بسبب فرط التأديب والعقاب إىل إحداث إصـابات      ١٤٥ -
  ".زمة الطفل املعذبمتال"شديدة لتصريف ثورة غضب وإىل إحداث 

 حالة كان املعتدي فيهـا  ٧٩ منها كان املعتدي فيها من داخل العائلة، و    ٤٨: حالة جرمية جنسية على األطفال    ١٧٤كما ومشلت    -
 . حالة كان اإليذاء فيها صادراً من شخص غريب٤٧معروف للضحية كقريب أو جار و

االت فقط، وهذه األرقام تعكس زيادة الوعي بتـشخيص حـاالت         ح٦أما حاالت اإلمهال غري املرافق لإلساءة اجلسدية فكانت          -
 . اإلساءة والتبليغ عنها أكثر من إعطائها دليل على زيادة حقيقية يف هذه الظاهرة

  
  :أكثر من يعرض األطفال للعنف واإلساءة

، حالـة ) ٢٦(ع بواق األب :هوإيذاء األحداث   ب  أن أكثر من يقوم    )٢٠٠٠-١٩٩٨إحصاءات إدارة محاية األسرة،   (بينت  
 )حالة واحـدة (، مث زوج األم واألخ )٢(اخلال مث ) ٢(، مث اجلد أو اجلدة )٣(وزوجة األب ) ٣(، مث العم أو العمة  حاالت) ٦(مث األم   

  .لكل منهما
  

  : أسباب العنف ضد األطفال
  :  هي)٢٠٠٢معهد امللكة زين، (كما تعرضها دراسة االبنأسباب العنف ضد 

  .و األسلوب األمثل للتربيةاالعتقاد بأن هذا ه .١
 .اجلهل بأسباب التربية احلديثة .٢



  ٥٦

  . وحيداًاالبناحلماية الزائدة النامجة عن اإلفراط يف احملبة وخاصة إذا كان  .٣
  .اعتقاد بعض اآلباء بأن نقاش األبناء مظهر من مظاهر العصيان والتمرد .٤
 .مما يدفع الطفل إىل العملايل املعدم وجود معيل لألسرة، أو عجز األب، أو عدم كفاية الدخل  .٥

تؤدي إىل تعرض األطفال إىل تسبب العنف لألطفال أو اليت العوامل اليت  تبني أن ،)١٩٩٩املصري والفاروقي،( ويف دراسة
، مث املرض النفسي )%١١,٧ (، مث تشرد األطفال)%٤١ ( اإلمهال وعدم التربية واملتابعة:على وجه خاص هياإلساءة اجلنسية 

الفقر واحلرمان، وتأثري التلفزيون واألفالم اإلباحية، وعدم التقيد بتعاليم الدين، والتفكك األسري، واالحنراف األخالقي، والشذوذ، و
واملمارسات اخلاطئة من قبل األهل أمام أطفاهلم، وتعاطي الكحول واملخدرات، وتأثري البيئة االجتماعية، وعدم وجود فئة حلماية 

  .األطفال، ومشاكل الزواج
وتعمد بعض األسر إىل إخفاء ابنها املعاق وكأنه عار عليها وهو ما ميثل إساءة خاصة هلذا الطفل املبتلى والذي حيتاج أصالً 

 اخلجل : تعود إىلأسباب إخفاء العائلة لطفلها املعاقإىل رعاية خاصة وحرصاً زائداً ملشاعره وخواطره، وقد أشارت الدراسة إىل أن 
، وعدم )%١٠ (، وخوفاً من تزويج بنام)%١١ (، واجلهل وعدم املباالة)%١٢,٩ (، مث اخلوف من العار)%٤٦(من نظرة الناس 

 ويالحظ ، وأسباب مادية، وخوفاً على الطفل،، وحىت ال يسبب أذى للناس، وخوفاً على شعور الطفل)%٩,١ (التقيد بتعاليم الدين
  . فقط)%١٠ ( اخلوف على شعور الطفل الذي حصل على نسبةأن اخلجل من الناس كان أكثر استحواذاً على الرأي من

  
  : حيال العنف ضد األطفال اتمع موقف 

موقفاً % ٦٥أبدى أكثر من ، فقد جتاه ضرب األطفالاآلخرين ة ملوقف النسبب )١٩٩٩املصري والفاروقي،(  لدراسةوفقاً
موقفاً سلبياً بأن األمر لن يعنيهم % ٣٠ختصة، وأبدى أكثر من  سيتوجهون للجهات امل)%٧(إجيابياً بأم سيتدخلون أمام األهل، و

بأم سوف يتوجهون إىل اجلهات املختصة، يف حني % ٤٨أبدى :  وبالنسبة للموقف حيال التحرش اجلنسي لألطفال،ولن يتدخلوا
ما يؤشر للفرق الذي ينظر إليه حيث عربوا بأم لن يتدخلوا وأن األمر ليس يعنيهم، %  ١٨شكل أصحاب املوقف السليب ما يقارب 

األفراد جتاه نوع العنف ضد األطفال فقد يكون ضرم مقبوالً عند البعض ولكن التحرش اجلنسي أقرب إىل الرفض واالمشئزاز من 
 ،)%٩٣ (التميز ضد األنثى:  ويف العموم فقد رفض الغالبية العظمى باقي أنواع العنف ضد األطفال مثل،غريه من أنواع العنف

  .)%٩٥ (، وإخفاء الطفل املعاق)%٩٥ (، وخروج الطفل من املدرسة)%٩٠(وعمالة األطفال
  

  :العنف ضد األطفال تأثري متغريات السن واملستوى املادي والتعليم ومكان السكن على
  : بأنه)١٩٩٩املصري والفاروقي،(أفادت دراسة 

رامه أكثر انتشاراً بني الفئات العمرية األصـغر، ولـوحظ أن           فقد جاء مفهوم حقوق الطفل واحت     : بالنسبة ملفهوم حقوق الطفل    -
هناك نوعاً من العالقة الطردية بني املستوى التعليمي وزيادة التركيز على مفهوم احترام الطفل، وكذلك هناك عالقة طرديـة بـني         

يز الفئات األقل دخالً على احلقوق      تزايد دخل األسرة الشهرية وتزايد التركيز على مفهوم احترام الطفل ولعل ذلك يرجع إىل ترك              
 .ذات الطبيعة املباشرة وامللموسة من غذاء وملبس دون احلقوق األخرى مثل احترام الطفل

لوحظ تباين ما بني اإلجابات، فقد جاء اخلوف من عدم تزويج البنات بنسبة منخفضة يف : بالنسبة إلخفاء العائلة للطفل املعاق -
 %).١٤,١و % ٩,١(ة يف الوسط والشمال مقارنة بالنسب%) ٣,٧(اجلنوب 

أظهرت نتائج البحث أن أفراد جمتمع العينة خيتلفون يف تقييمهم لوضع األطفال            : بالنسبة للتقييم العام لوضع األطفال يف األردن       -
 . أوضاع األطفال بشكل أفضل من ذوي الدخل املنخفضاملرتفعبناء على اختالف دخل أسرهم الشهري حيث قيم ذوو الدخل 



  ٥٧

من الذكور تأييدهم بشدة أو إىل حد ما ضرب األطفال كانت نسبة اإلنـاث              % ٢٦,٨يف حني أكد    : بالنسبة لضرب األطفال   -
 .مما يعترب مؤشراً على اختالف اآلراء تبعاً للجنس% ٢٠,٤املؤيدات للضرب هي 

أو إىل حد ما على ذلك التصرف مقابل        من الذكور وافقوا بشدة     % ٨فقد تبني أن    : بالنسبة إلخراج الطفلة األنثى من املدرسة      -
  .من اإلناث% ٤,٦

مقارنـة بتلـك الـيت يف    %) ٤,٢(حاز اإلمهال على نسبة منخفضة يف اجلنوب : جتاه األطفال بالنسبة للممارسات غري املقبولة  -
   .%)١٠,٤( والشمال )%١٢,٧(الوسط 

قه تبعاً للمستوى التعليمي واملادي ألفراد اتمع، كمـا         وبينت الدراسة أن هناك تبايناً يف مفهوم احترام الطفل وتعريفه حبقو          
  .تبني أن هناك تباين يف املشاكل اليت يتعرض هلا األطفال يف األردن تبعاً ملناطق تواجدهم اجلغرافية

  
  : اآلثار املترتبة على العنف جتاه األطفال

لصحية واالجتماعية والعقلية واالنفعالية والتربويـة      يترك العنف الذي ميارس ضد األطفال آثاراً سليبة مجة ويطال اجلوانب ا           
 تصل اآلثار الصحية للعنف إىل درجة اإلصابات والعاهات الدائمة أو الوفاة أحياناً، وكذلك إىل آثار تطورية منائيـة      .والعاطفية للطفل 

 األطفـال   ضدظهور العدوان املضاد    :  مثل تأخر النمو والنطق واالستيعاب اللفظي وتأخر منو الذكاء، وقد يترك العنف أثاراً           : من مثل 
اآلخرين أو املمتلكات العامة أو األشخاص األكرب سناً كاملعلمني باإلضافة إىل التسرب من املدارس وجنوح األحداث واهلـرب مـن           

  .املرتل
ل الالإرادي واضطراب وفيما يتعلق باآلثار النفسية والتربوية فإن العنف يؤدي بالطفل إىل العزلة وضعف الثقة بالنفس والتبو

النوم وضعف التركيز والتحصيل الدراسي، باإلضافة إىل ازدياد احتمالية إصابته مستقبالً بأمراض واضطرابات نفسية من مثل القلق 
وتعتمد شدة اآلثار السلبية على مرحلة منو الطفل وتطوره وفترة ، )٢٠٠١درويش،(و) ٢٠٠١احلديدي وجهشان،(واالكتئاب 

  .  ونوعية العالج املقدم، وتزيد احتمال معاناة األطفال من حماوالت االنتحار واإلصابات املفتعلةوشدة اإلساءة
  

  : مسؤولية التعرف على إساءة األطفال
ن إساءة معاملة األطفال هي مشكلة اجتماعية عامة ومسؤولية التعرف عليها تقع على عاتق املهنيني يف كافـة القطاعـات،                    إ

ن هؤالء املهنيني مع بعضهم وفهمهم دور كل منهم، مع ضرورة التواصل الـدائم واالتفـاق علـى إجـراءات     ولذلك ال بد من تعاو   
  : مكتوبة، وأهم اجلهات

 ملا هلا من دور يف التعرف والتبليغ والعالج ومتابعة حاالت إسـاءة             وزارة التنمية االجتماعية واملؤسسات االجتماعية التطوعية      -
اجلهة الرمسية األوىل املكلفة برعاية األفراد وخصوصاً يف مراحل احلاجة والضعف ومن ذلـك مرحلـة           معاملة األطفال، وهي تعترب     

  .الطفولة
، ويقع على عاتقه التحقيق يف حدوث اإلساءة من عدمه، واملتابعة اجلزائية للحاالت اليت يبلغ عنها مـن قبـل                    جهاز األمن العام   -

، واملسامهة يف دعم أي احتياج حلماية الطفل ودعم الضحية خالل فترة احملاكمة             تهاومجع أدلة اجلرمية وبيان كفاي    اجلهات األخرى،   
 . واملشاركة يف عمل الفريق حلماية الطفل املساء إليه

 املدارس واملعلمني واملرشدين التربويني والعـامالت يف    اء، ويقع على عاتق مدر    وزارة التربية والتعليم ومؤسسات التعليم اخلاص      -
ال مسؤولية التعرف على حاالت اإلساءة والتبليغ عن احلاالت املشتبهة لإلساءة واإلمهال اليت حتدث يف املرتل أو قد    حضانات األطف 

 .حتدث يف املدرسة واملسامهة يف التشخيص وعالج ومتابعة هذه احلاالت



  ٥٨

ءات وتشخيص وعالج احلاالت،   ، فعليهم دور التعرف على اإلسا     وزارة الصحة واخلدمات الطبية امللكية والقطاع الطيب اخلاص        -
 من قبل الطبيب الشرعي والتعرف والتشخيص للحاالت والتبليغ عنها، وتوفري العالج الطيب والنفسي              يبويشمل ذلك الفحص الط   

لألطفال املساء إليهم، ويقع على عاتقهم أيضاً مسؤولية التثقيف الصحي للعائلة اليت يوجد فيها إساءة وتدريب العاملني يف جمـال                    
الطفولة عن املفهوم الطيب لإلساءة وطرق عالجها، وكذلك على العاملني يف الصحة النفسية واجب التعرف على حاالت اإلسـاءة     

 .والتبليغ عنها وإجراء التقييم لألطفال املساء إليهم ولعائالم
  .اجلهات األخرى ذات العالقة بصحة الطفل و منوه -

  
  : عمالة األطفال

 توجه للطفل ما يطلق عليه اسم عمالة األطفال أو زج الطفل يف أتون املعامل واملصانع بدالً من توجيه             من أهم اإلساءات اليت   
 املواد القانونية تضيق عمل األطفال بل وحتظره أحياناً كثرية          بالرغم من أن  عب والتعليم، و  لاهتمامه إىل تلقي الدراسة وتنمية مواهبه بال      

ل سن السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور، وعدم جـواز تـشغيله إذا مل يكمـل    وتقضي مبنع تشغيل احلدث إذا مل يكم      
  . السابعة عشرة من عمره يف األعمال اخلطرة أو املرهقة أو املضرة بالصحة

كثر من ست ساعات يف اليوم الواحد على أن يعطى فترة راحة ال تقل          يقضي حبظر تشغيل احلدث أل     وبالرغم من أن القانون   
ة واحدة بعد عمل أربع ساعات متصلة، وحيظر تشغيله بني الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحاً، ويف أيام األعياد الدينيـة                    عن ساع 

والعطل الرمسية وأيام العطل األسبوعية، ويلزم قانون العمل صاحب العمل قبل تشغيل أي حدث أن يطلب منه أو من وليـه تقـدمي                       
  . على فعلتهالصحية وموافقة ويل أمره وإال فإن صاحب العمل يعاقبمستندات رمسية مليالده ولياقته 

  :  أنبينتالدراسات  إن )٢٣()٢٠٠١الزواوي،( ويقول 
  .ناطق املتدنية الدخلأن عمالة األطفال منتشرة بشكل ملفت يف امل: أوالً
االجتماعية حيث ال يوفر القانون احلماية الالزمـة        هناك قصور يف قانون العمل احلايل والتشريعات املتعلقة بالتعليم واملساعدات           : ثانياً

  .لألطفال العاملني يف املشاريع العائلية والنشاطات الزراعية واخلدمة يف املنازل مما يؤدي إىل استثنائهم من محاية القانون
  .غالبية األطفال يتعرضون لالستغالل ويتقاضون أجوراً زهيدة: ثالثاً
يتعرضون ملخاطر مهنية متنوعة كحوادث اآلالت احلادة واحلروق جراء تعاملهم مـع الغـازات واملـواد                أن األطفال العاملني    : رابعاً

  .املتفجرة
  .وأم يتعرضون لإلساءة اجلسدية والنفسية واجلنسية من جانب أصحاب العمل: خامساً
ة يف املدارس حيـث تنتـشر ظـاهرة      ية الدراس الفقر والعنف العائلي والبيئ   : يعترب من أهم أسباب عمالة األطفال يف األردن         : سادساً

  .التسرب من املدارس خاصة بني اإلناث ألسباب عديدة تتمثل يف الزواج املبكر وإعالة األسرة واخلدمة املرتلية
 وقـد  النامية، باتمعات متعلقة أصبحت الظاهرة هذه نأ )٢٠٠٣ (هوميان و غرايبة وجدت األطفال عمالة عن دراسة يفو

 ليـساعدوا  املـدارس  من خرجوا مأ و الفقرية الطبقة من كانوا معظمهم أن) طفل ٤١ (البحث ذا املدروسة العينة لخال من وجد
 أن هلـم  وسـبق  اجلسدية املخاطر و الكيماوية املواد شم مثل الصحية للمخاطر معرضون األطفال هؤالء نأ وجد ولقد ،مادياً سرهمأ

 العمالـة  مـن  الطفولة حتمي سياسات اجياد من البد بأنه الدراسة هذه توصيات ومن نسي،واجل اللفظي أو اجلسدي للعنف تعرضوا
  .اقتصادياً و اجتماعياً األطفال هؤالء وتساعد املبكرة

                                                
رض البحث أهم املواد القانونية اليت  ، ويستع٢٠٠١، فصل يف كتاب دليل إرشادي للتعامل مع العنف األسري "االتفاقية الدولية حلقوق األطفال" الزواوي، عصام )٢٠(

حتظر عمل األطفال واليت تقضي مبنع تشغيل احلدث إذا مل يكمل سن السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور، وعدم جواز تشغيله إذا مل يكمل السابعة عشرة من              
  .عمره يف األعمال اخلطرة أو املرهقة أو املضرة بالصحة



  ٥٩

ليتعـرف علـى    )٢٤(١٩٩٩عمالة األطفال يف منطقة الزرقاء عام  دراسة حول مركز التوعية واإلرشاد األسري   وقد أجرى   
  : طفل عامل، وقد كشفت الدراسة أن١٠٠٠طفال العاملني وأسرهم، وقد أجريت على خصائص وأحوال وأوضاع األ

 يتعرضـون للعنـف داخـل املـرتل،     )%١٤,٧ ( منهم يتعرضون للعنف، منهم ما نـسبته )%٢٧(من هؤالء األطفال حوايل   : أوالً
  . يتعرضون له خارج املرتل)%١٢,٤(و

  .)%١٣,٩ (، وآخرون بنسبة)%٣,٤ (، واألم)%١٠,٢ ( بنسبةاألب: املسبب للعنف ضد هؤالء األطفال هو: ثانياً
، واإلكـراه   %)٦(، والضرب بأداة حادة     %)١٠,٩(، والسب والشتم    %)١٥(الضرب باليد   : أنواع العنف الذي يتعرضون له    : ثالثاً

والبـصق  %) ٢,٦ (، واإلجبار على ترك املدرسـة     %)٣(، واإلمهال واحلرمان    %)٤,١(، واإلذالل واالحتقار    %)٥,٣(على العمل   
  .، ومل تسجل أي حالة اعتداء جنسي%)٦(، وأنواع متفرقة من العنف بنسبة %)١,١(، واحلرق %)٢,٦(

  
  :األطفال يف دور الرعاية 

يكاد يكون من باب اإلمجاع أن األسرة متثل الوسط األنسب لنشأة الطفل وتربيته وأا احلضن األدفأ له حىت لو مل تـستطع                 
ت الطفل إليه وذلك ألا بطبيعتها توفر له أهم أمر نفسي معنوي حيتاج إليه وهو احلنان واحلب واحلـرص والـذي           تقدمي كل احتياجا  

يضمن له منواً سوياً متوازياً يشعره بكيانه ووجوده، وألن هذا احلضن األنسب قد ال يتوفر ألطفال يف بعض الظروف لسبب خارج عن             
 إىل دار للرعاية كبديل عن أسرته، ومن املنطق أن يتلقى الطفل يف هذا الوسط البديل رعايـة                  إرادم الضعيفة فإن السبيل يكون بنقله     

 وقد أجرى بعض الباحثني دراسـة       ، من الرعاية العادية لتعويضه عن النقص واحلرمان الذين يعاين منهما بسبب بعده عن عائلته              فضلأ
  :، وخرجوا بالنتائج التاليةوأوضاع األطفال فيها )٢٥(ث يف األردنلتقييم مؤسسات رعاية األطفال ومراكز تربية وتأهيل األحدا

  
  
  
  

                                                
، دراسة  عمالة األطفال يف منطقة الزرقاء    "مشروع جماة العنف األسري      السويسري ،    –اد األسري بالتعاون مع صندوق الشراكة األردين         مركز التوعية واإلرش   )٢١(

منهم ذكـوراً   % ٩٥,٥ طفل عامل، كان     ١٠٠٠، تناولت الدراسة بعض خصائص وأحوال وأوضاع األطفال العاملني وأسرهم ، وقد أجريت على               ١٩٩٩" اجتماعية  
 دينار يومياً، ومـن  ٢,٤٩١ شهراً، ويتقاضون ما معدله ٢٣,٦ ساعة يومياً على مدار ٩,٢٦سنة ، ويعملون مبعدل ١٥,٢٤إناث، وكان معدل أعمارهم    % ٤,١الباقي  و

  .طالباً على مقعد الدراسة% ١٣هؤالء األطفال العاملني حوايل 
، املؤسسة الرائدة لألحباث واخلدمات التربويـة والنفـسية،         ز تربية وتأهيل األحداث يف األردن     تقييم مؤسسات رعاية األطفال ومراك     عليان، خليل، وآخرون،     )٢٥(

، وهدفت هذه الدراسة إىل تقومي مؤسسات الرعاية ومراكز إيواء األحداث يف األردن من حيث أهدافها ووظائفها وكوادرها العاملة ومبانيها وبراجمها وأنـشطتها               ٢٠٠٢
وقد تكون جمتمع الدراسة من مجيع مؤسسات رعاية األطفال ومراكز تربية وتأهيل       .األطفال النفسية والتربوية ومدلوالا تلبيتها هلذه احلاجات      للوقوف على واقع حاجات     

 ١٢١٥ منـها     مؤسسة وينتفع  ٢٤مؤسسات رعاية األطفال وعددها     :  طفالً، وتوزعت هذه املؤسسات إىل     ١٦٥٥ مؤسسة ينتفع منها     ٣٢األحداث يف اململكة وعددها     
 أهلية، وتكونت   ١٧ حكومية و  ٤ مؤسسة منها    ٢١ طفل، وتكونت عينة الدراسة ملؤسسات الرعاية من         ٤٤٠ وينتفع منها    ٨طفل، ومؤسسات رعاية األحداث وعددها      

من % ٢٢واملشرفني واملمرضني وما نسبته      مؤسسات، ومشلت العينة مجيع مديري املؤسسات وثلثي األخصائيني االجتماعيني والنفسيني            ٥العينة ملؤسسات األحداث من     
 طفالً، أما عينة العاملني يف مؤسسات األحداث فشملت مجيع املديرين ٨٣٩ طفالً من جمموع األطفال البالغ عددهم ١٨٦ حيث متت مقابلة   ٢١أطفال مؤسسات الرعاية    

طفالً من جمموع األطفال البالغ ٤٤من أطفال مؤسسات األحداث وكان عددهم % ٢١من املشرفني و% ٤٦واألخصائيني واالجتماعيني والنفسيني واملمرضني وما نسبته       
واعتمد يف مجع البيانات كالً من منهج البحث النوعي والكمي، ومتثل املنهج النوعي يف دراسة احلالة املتعددة حيث اعتربت كل مؤسسة بفلـسفتها                       . طفال٢٠٩ًعددهم  

هيكلها التنظيمي وكافة كوادرها وأطفاهلا وبراجمها حالة حبد ذاا، ويف إطار هذه املنهجية وظفت أساليب متعددة جلمع البيانـات  وأهدافها وأنظمتها وتعليماا ومبانيها و    
عن مستوى شـعور  متثلت باملقابالت شبه املقننة واملالحظات وحتليل الوثائق، أما فيما يتعلق مبنهجية البحث الكمي فتمثلت بتطبيق عدد من االختبارات النفسية للكشف        

  .األطفال باألمن  ومستويات القلق واالكتئاب ومفهومهم لذوام 



  ٦٠

  :)٢٠٠٢عليان وآخرون، (  ومراكز تربية األحداثتقييم مؤسسات رعاية األطفال
  :تناولت الدراسة أوضاع املؤسسات كالً على انفراد وخرجت باملالحظات التالية

  :بالنسبة لرعاية األطفال الصغار: أوالً
  :طفلحقوق ال) ١(

تفتقر مؤسسات الرعاية إىل دليل يوضح بصورة مفصلة حقوق الطفل وواجباته واخلدمات اليت جيـب أن حيـصل عليهـا،                    
  :وبالتايل فإن

آراء األطفال يف معظم املؤسسات ال تؤخذ بعني االعتبار لدرجة أوصلت بعضه إىل نتيجة مفادها أنه ال جدوى من إبداء الرأي أو                    -
حدة سواء أبدى رأيه أم ال، وحرية الطفل داخل املؤسسة مقيدة باختيارات بسيطة حمدودة تتعلق بالطعـام             الشكوى ألن النتيجة وا   

  .واللباس أحياناً، كما أن األطفال يتعرضون إىل إساءات يف حال طرح أو عرض مطالبهم لإلدارة فهي تتعامل معهم بطريقة قاسية
 ومفهوماً يبني كيفية التعامل مع خصوصيات األطفال من حيث احملافظـة عليهـا              ال توفر املؤسسة للعاملني دليالً إجرائياً واضحاً       -

وإتاحة الفرصة هلم لالحتفاظ بكل ما يضمن هلم خصوصية متيزهم عن غريهم وهذا ما يفسر تـدين مـستوى مراعـاة العـاملني                
ستئذام وبأسلوب يغلب عليه طـابع      خلصوصية األطفال وحريتهم فهم غالباً ما يقاطعون األطفال وهم ميارسون نشاطام دون ا            

 خصوصيتهم وخباصة يف مرحلة املراهقة وما يترتب عليهـا مـن   ناحلدة، ويشعر األطفال أن بعض املشرفني ال يتفهمون وال يراعو         
  .حاجات خاصة

 .ال يتاح لألطفال استعمال اهلاتف حبرية تامة -
مناط حتد من درجة خصوصية الطفل، وبعض املؤسسات ال يوجد          معظم املنامات يف غالبية املؤسسات من النمط املفتوح وهذه األ          -

  .ملناماا أبواب أصالً، كما أن كثري من األطفال ال ميلكون املفاتيح اخلاصة خبزانام
رغم أن املؤسسات حتفظ ملفات األطفال لئال تكون يف متناول العاملني غري املعنيني ا إال أن املالحظ أن بعض العاملني حيصلون                      -

  . على تلك املعلومات اخلاصة بطر ق غري مشروعة
  يستطيعون ذلك إال أن شكاواهم هـذه    % ٤٥من األطفال ال يستطيعون التقدم بالشكاوي لإلدارة أو العاملني، وتبني أن            % ٦٥ -

  .ال يتم التعامل معها بشكل فوري وجدي سيما إذا كانت موجهة ضد العاملني
ئياً واضحاً يبني للعاملني واألطفال وذويهم كيفية تقدميهم شكوى يف حال حاجتهم لـذلك،           مجيع املؤسسات ال تعتمد دليالً إجرا      -

وهذا يدل على أن كثرياً من حقوق الطفل ال تلىب بالشكل املطلوب كونه ال يشعر بوجود نظام يكفل له تلبية احتياجاته املنقوصة،                     
ني ال تعلن بشكل رمسي وواضح القرارات الـيت اختـذا حبـق             وعادة فإن املؤسسات اليت تنظر يف شكاوى األطفال بشأن العامل         

 .املشتكى عليهم
 
  :محاية الطفل) ٢( 
 :اإلساءات اليت يتعرض هلا األطفال يف املؤسسات •

  :يتعرض أطفال معظم املؤسسات ألمناط عديدة من اإلساءات وبدرجات خمتلفة وهي
ألرجل والربابيش واألحزمة اجللدية على وجـوههم وأيـديهم    الضرب باأليدي والعصي وا   : وتأخذ أشكال , اإلساءة اجلسدية  -

عر، وتقريص األذن واخلد،    شوضرب الرأس باحلائط، وشد ال    ) وهذا النمط من الضرب هو أكثرها شيوعاً      (وأرجهلم وظهورهم   
كـرب سـناً يف      وتقع هذه اإلساءات من قبل املشرفني كما تقع أحياناً من األطفال األ            ،ورفع الطفل ورميه عل األرض وغريها     

  .املؤسسة أو من األقران يف املدرسة أو األهل



  ٦١

 مؤسسات من قبل األطفـال اآلخـرين        ٦هي أقل شيوعاً من األوىل وقد تبني أن األطفال يتعرضون هلا يف             اإلساءة اجلنسية،    -
ية األطفال يف واحدة من األكرب سناً بسبب إمهال الكادر العامل، ومن قبل طالب املدارس اليت يلتحقون ا والقائمون على رعا         

املؤسسات على علم بذلك، ومل يتحدث األطفال عن تعرضهم لإلساءة اجلنسية عندما يزورون ذويهم بشكل صـريح ولكـن        
  .هناك عدة أطفال كانت من مجلة أسباب إحلاقهم باملؤسسات تعرضهم هلذه اإلساءة من قبل أقربائهم 

 اإلساءات االنفعالية اليت تؤثر على نفسيام، وتشمل اإلساءات االنفعالية إهانـة      يتعرض األطفال لكثري من    اإلساءة االنفعالية،  -
األطفال لفظاً وتعريضهم للشتم بألفاظ نابية جداً وكذلك معايرم بأوضاعهم االجتماعية واألسرية، واالنتقاص مـن كرامـة              

نذار والطرد، وإمهـال رعايتـهم وحبـسهم،        أسرهم، والتمنن عليهم مبا يقدم هلم من خدمات يف املؤسسات، وديدهم باإل           
وتكليفهم مبهام تفوق طاقام، وإيقاع العقوبات املختلفة على األطفال اآلخرين أمام أعينهم، وتتداخل اإلساءات االنفعالية مع                

 باإلهانة والكراهية   منطي اإلساءة السابقني إذ عالوة على ما تسببه هاتان اإلساءتان من أمل فإما تتسببان أيضاً يف شعور الطفل                 
 .واحلقد جتاه املتسبب ذه اإلساءة

  
 : إجراءات املؤسسات حلماية األطفال من اإلساءة) ٣(
ال يوجد دليل يف أي من املؤسسات يوضح اإلجراءات اليت جيب اتباعها يف حالة وقوع اإلساءة على األطفال، وتقتصر اإلجراءات          -

 تقارير أو تقدمي مالحظات شفوية لإلدارة وخباصة إذا كانت اإلساءة من قبل األطفال جتـاه                اليت يقوم ا الكادر أحياناً على كتابة      
بعضهم البعض، أما يف احلاالت اليت تنتج فيها اإلساءة عن سلوك أحد العاملني فال يتم توثيقها، وعادة ال يتم إعـالم أحـد ـا،              

باب اإلساءة بقدر اعتباره أسلوباً لضبط السلوك والعقاب وذلـك          ويعزى ذلك يف األغلب إىل عدم اعتبار سلوك العاملني هذا من            
  .من وجهة نظر العديد من العاملني

ونظراً لغياب اإلجراءات الواضحة يف كيفية التعامل مع حاالت اإلساءة مل تظهر من استجابات العاملني ما يدل علـى معرفتـهم        -
ني أو أطفال، أو ماهية اإلجراءات اليت جيب اختاذها حلماية الطفـل      بكيفية التصرف يف حالة تعرض أي طفل لإلساءة من قبل عامل          

  .من اإلساءة املتوقعة 
أما يف ما يتعلق حبماية األطفال من اإلساءات اليت تقع علهم من خارج املؤسسة فإن سياسات املؤسسات متباينـة، فقليـل مـن           -

ؤسسات أخرى على الرغم من علمها بوقـوع اإلسـاءة ال      املؤسسات تتخذ إجراءات اجتهادية قائمة على محاية الطفل، وهناك م         
  .تبادر إىل اختاذ إجراءات تقي الطفل منها

  
 : مالئمة الكادر املشرف ملهمة احلماية) ٤(
مل تضع أي من املؤسسات شروطاً لقبول العاملني فيها لتحديد قدرام، وقد اتضح من أنواع اإلساءات اليت تقع على األطفـال                      -

در املشرف من العاملني هو مصدر ألغلب هذه اإلساءات ألنه غري مهيأ للقيام مبا هو متوقع منه من توفري احلمايـة                     وقدرها أن الكا  
  .هلؤالء األطفال، وخيتلف األمر من مؤسسة إىل أخرى فبعض املؤسسات أقل إساءة وبعض العاملني أيضاً أكثر حناناً من غريهم

% ١٧لعاملني مقتصرة على العاملني يف املؤسسات التابعة للقطاع حلكومي مبا نـسبته     ولوحظ أن الدورات التدريبية لرفع كفاءة ا       -
من مؤسسات الرعاية، ولكن مل يظهر ما يؤكد وجود إجراءات فعالة تؤكد تطبيق العاملني ملا تدربوا عليه، وقد تـبني أيـضاً أن                       

منها فقط % ٣٠عي حيث يوجد أخصائي اجتماعي يف      معظم املؤسسات التابعة للقطاع األهلي ختلو من وظيفة األخصائي االجتما         
رغم أمهية الدور الذي ميكن أن يقوم به األخصائي االجتماعي والذي يساعد يف توضيح إجراءات محاية الطفل لكل من العـاملني                    

  .واألطفال 
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ت منع األطفال عدم متكنهم مـن  ورغم أنه يتوفر يف األردن خدمة اخلط الساخن للتبليغ عن اإلساءة إال أنه تبني من خالل املقابال       -
  .استخدامه للتبليغ عن أي إساءة تعرضوا هلا

  
 : اإلبالغ عن حاالت اإلساءة ) ٥(
ال يتم اإلبالغ عن كثري من اإلساءات اليت تقع على األطفال للجهات املعنية خارج املؤسسة وتتخذ إجراءات حل هذه املشكالت              -

اإلساءات البالغة الـيت تقـع يف     القضائية أو حرصاً على مسعة املؤسسة، وعلى الرغم من  داخلياً خوفاً من تعرض العاملني للمساءلة     
 .املؤسسات مل تدل استجابات األطفال أو العاملني إىل أنه مت االستغناء عن خدمات مشرف أو عامل تكررت إساءته

طفال من قبل العاملني تشكل الـوزارة جلنـة          عن حاالت إساءة وقعت أو تقع على األ        وزارة التنمية االجتماعية   ويف حال تبليغ     -
حتقيق مع مجيع األطراف املعنية وبعد التأكد من صحة املعلومات حيال األمر إىل القضاء، ولكن الوزارة ال تلزم املؤسسات األهليـة            

 ويف بعض األحيان ال حتـال  ،ذه اإلجراءات وتترك األمر هلا لتتوىل التحقق من املعلومات وإحالة القضية إىل اجلهة األمنية املختصة  
 ال تفـرض نظامـاً حيكـم        وزارة التنمية االجتماعية  القضية إىل أي جهة ويكتفى بإجراءات داخلية، وهذا يقودنا إىل القول بأن             

إجراءات التعامل مع حاالت اإلساءة يف املؤسسات األهلية، كما أنه ليس لدى الوزارة إجراءات حمددة توضح لألطفـال طـرق                    
عن اإلساءة وكيفية تصرف املشرفني مع األطفال عند وقوعها، وعالوة على ذلك فإن املؤسـسات ال تـنظم سـجالت                    اإلبالغ  

 .خمصصة لرصد حاالت اإلساءة كي تكون متاحة أمام جهات التحقيق الرقابة
  
  :احلاجات األساسية) ٦(
  :الطعام •
فيفة مثل العصرونية واحللويات ومواد التسلية مثل الـشيبس      رغم تنوع الربنامج الغذائي وتوازنه إال أنه ال يشتمل على وجبات خ            -

  .والشوكوالته
من املؤسسات األهلية ال تعتمد برناجماً غذائياً خاصاً للطعام حيث تقرر اإلدارة نوعية الطعام والوجبات بشكل غري مربمج                  % ٤٢ -

  .يومياً
 أعرب  بينماالطعام وخصوصاً وجبيت اإلفطار والعشاء      من املؤسسات يشعر األطفال فيها أم يشعرون باجلوع لعدم كفاية           % ٢٥ -

  .من املؤسسات بأن تلك الوجبات مشبعة وكافية% ٧٥أطفال 
  .من أطفال املؤسسات إىل شعورهم باجلوع بني فتريت الغداء والعشاء نظراً لطول املدة الفاصلة بينهما% ٦٧أشار  -
  .ال يؤخذ رأي األطفال فيما سيأكلون يف أغلب املؤسسات -
  :لباسال •
من األطفال يرون عدم كفاية املالبس الحتياجام الشخصية وأكدوا مواجهتهم الكثري من العنـاء واملتمثـل باملماطلـة                  % ٣٣ -

  .واإلمهال نتيجة طلبهم مالبس كافية
  .من املؤسسات كانت رثة ومتسخة% ٢٣ ثياب أطفال نلوحظ أ -
  .ؤسساتال يترك لألطفال حرية اختيار مالبسهم يف عدد كبري من امل -
  .من املؤسسات إىل تبادهلم املالبس فيما بينهم نتيجة حلاجتهم املاسة لذلك% ٣٨أشار بعض األطفال يف  -
من املؤسسات ال تراعي خصوصية امتالك الطفل ملالبسه حيث يتم توزيع املالبس بشكل عشوائي بعـد إعادـا مـن                    % ١٤ -

 .التنظيف
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  :االستحمام •
  . املياه الساخنة بشكل كاف من املؤسسات ال تعمل على توفري% ١٠ -
منها ال توفر مستلزمات االستحمام من ليف وبشاكري ومشبو وحنو ذلك بشكل كاف أو أن هذه األدوات تكون مشتركة                   % ١٩ -

 .أحياناً بني األطفال
  
  :الرعاية الصحية) ٧(
هم الـصحية كـثرياً وتطالـب    من املؤسسات ال تويل مشكالت األطفال الصحية االهتمام املطلوب إال إذا ساءت حالت           %  ١٤ -

  .املؤسسات األهايل مبتابعة شؤون أطفاهلم الصحية إذا جتاوزت تكاليف العالج سقفاً معيناً
منها توفر ممرضاً يعمل ضـمن كادرهـا الـوظيفي،          % ١٤من املؤسسات فقط توفر طبيباً مقيماً ملتابعة األطفال صحياً، و         % ٣ -

  .كل سنةمرة منية تتراوح بني مرة كل أسبوع إىل منها يزورها أطباء اختصاص يف فترات ز% ٥٢و
  .من املؤسسات يتم فيها متابعة األطفال صحياً بكشف دوري سنوي% ٤٨ -
  
  :الصحة النفسية) ٨(

الصحة النفسية مبفهومها الواسع تعين احلالة النسبية اليت يكون فيها الفرد متوافقاً مع نفسه وبيئته حبيـث يـشعر بالـسعادة                     
 إىل خلو الفرد النسيب من االضطرابات النفسية واجلسمية والعقلية، لذلك ميكننا القول بأن الصحة النفـسية تتـأثر             والرضى، مبا يشري  

 من ناحية أخرى فإنه جيب التأكيد على     ،باالضطرابات السلوكية وباالضطرابات النفسية على السواء ما يعين عدم إمكان الفصل بينها           
طفال يف دور اإليواء واألحداث واضطراب الصحة النفسية لديهم، ولذلك وكما يـشري العميـد   أن هناك عالقة طردية بني وجود األ      

مدير دار الرب بالرباعم الربيئة فإنه ال بد من العمل على عدم اللجوء إىل إدخال األطفال ملؤسـسات الرعايـة                    / الدكتور تيسري إلياس    
إقامة من يتواجد منهم يف تلك الدور واملؤسسات، واحلرص على إبقاء األطفال          واإليواء إال يف ظروف استثنائية جداً والتقليل من مدد          

داخل أسرهم الطبيعية مع متابعة مستمرة ملن حيتاج منهم إىل تلك املتابعة وتقدمي الدعم املادي لألهـايل ملـساعدم علـى الوفـاء                       
وسط أسرته أمر أسلم لنمـوهم الـصحي والنفـسي،          باحتياجات أطفاهلم وإجياد احللول للمشاكل اليت تعترضهم ألن نشأة الطفل           

خصوصاً وأن اإلنفاق على األطفال يف املؤسسات يكلف مبالغ مالية كبرية هذا إذا أردنا أن ننظر إىل املوضوع من الناحيـة املاليـة                       
  .اردة على األقل

  .أطفال املؤسسات يعانون من االكتئاب بدرجة متوسطة ومن القلق أيضاً -
  . نايل بعدم األملديهم شعور عا -
  . باستثناء قيمة واحدة هي العدوانية متدنمفهوم الذات لديهم  -
من املؤسسات ال يشعرون بالراحة ويفتقرون للجو األسري لسوء معاملة املشرفني هلم والشدة اليت متيزت ا أنظمة                 % ٥٧أطفال   -

  .غياب الربامج الترفيهية والتأهيلية واملهنيةوقوانني بعض املؤسسات باإلضافة لشيوع جو يسوده الروتني وامللل نظراً ل
من املؤسسات ال حيبون مديريهم ومشرفيهم لسوء معاملتهم ولشعورهم بعدم العدالة ومتييز األطفال عـن بعـضهم     % ٣٣أطفال   -

  .البعض
من االنتقـال إىل  لدى األطفال شعور عايل بعدم األمن لبعدهم عن أهلهم وعدم معرفة بعضهم هلويتهم األصلية إىل جانب خوفهم          -

مؤسسات أخرى وديدهم من قبل مشرفيهم بالطرد أو النقل إىل مراكز أخرى غري مقبولة لديهم وجهلهم للمصري الذي ينتظرهم                   
 .بعد خروجهم من املؤسسة 
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النتقـاص مـن    بسبب الطريقة اليت يتعامل ا املشرفون معهم واليت تكثر فيها اإلهانات والـشتائم وا متدنام  تقدير األطفال لذ   -
كرامتهم والتطرق للحديث عن أوضاع أسرهم واليت كانت سبباً يف إحلاقهم بتلك املؤسسات وشعورهم بالنقص لـدى مقارنـة                   

  .أنفسهم بأقرام يف املدرسة
  
  :املشكالت السلوكية) ٩(
ديـد مـن املـشكالت      من املؤسسات ال تليب حاجات األطفال النفسية على اختالفها األمر الذي ساعد على ظهور الع              % ٨٦ -

  .السلوكية لديهم 
  :من أهم املشكالت السلوكية -
نسية، أو بعد زيـارة أهلـهم أو   اجلمن أطفال املؤسسات ألسباب منها تعرضهم لإلساءة % ١١التبول الالإرادي حيث يعاين منه   .١

 نظر بعض املؤسـسات هـو        كما تظهر هذه املشكلة عند األطفال املستجدين، وقد يكون عالج املشكلة يف            ،زيارم هم ألهلهم  
  .الضرب أو إلزام األطفال بتنظيف أنفسهم ومالبسهم أو التهديد بالتشهري م أمام باقي األطفال

  .اخلجل والعزلة، وهي مشكلة املستجدين الذين يفضلون البقاء وحدهم .٢
  .روفالعدوان والتمرد، ويقابلها العاملون يف معظم املؤسسات بالضرب اإلمهال واحلرمان من املص .٣
املشكالت اجلنسية، يعاين الكثري من األطفال من وجود بعض املشكالت اجلنسية القائمة على املوافقة والرضـى التـام للقيـام                     .٤

باملمارسات اجلنسية اخلاطئة واللجوء لتعليم بعضهم البعض طرق ممارسة العادة السرية واحتفاظ بعـضهم بالـصور واألشـرطة                  
 .اإلباحية

من املؤسسات أدى إىل انعدام اخلطط العالجية بشكلها الواضح مع مـشكالت األطفـال              % ٨١ عن   غياب األخصائي النفسي   .٥
  .السلوكية 

  
  :اللعب واألنشطة الترفيهية) ١٠(
األطفال يف غالبية املؤسسات لديهم شعور عايل بامللل وعدم الراحة نتيجة لقلة الربامج واألنشطة الترفيهية املتوفرة هلم كما أشـار                   -

  . من املؤسسات%٦٢أطفال 
ت النوم وغـرف املؤسـسة   الا األطفال فيها أنشطة اللعب يف ص من املؤسسات ال توفر أماكن مناسبة للعب حيث ميارس        % ١٩ -

  .املختلفة
  .من املؤسسات ال توفر ألعاباً لألطفال بشكل كاٍف يف حني تكون هذه األلعاب تالفة وغري صاحلة لالستعمال إن وجدت% ٦٧ -
منـها علـى عطـل ايـة      % ٣٣من املؤسسات ألطفاهلا وقتاً للعب خالل اليوم، ويقتصر وقت لعب األطفال يف             % ٥٧تتيح   -

  .األسبوع
  .يقضي األطفال معظم أوقام اليومية يف مشاهدة التلفزيون حيث يعترب من أكثر األنشطة الترفيهية شيوعياً -
يوفر مكتبات لكن تبني أا متواضعة وحتوي كتباً قدمية % ٧٧ا، يف حني أن    من املؤسسات ال توفر إطالقاً مكتبات ألطفاهل      % ٢٣ -

 .وغري متنوعة، كما أن بعض املؤسسات ال تتيح الفرصة لألطفال الستعارة الكتب وتبقي بعضها املكتبات مغلقة
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  :مراكز تربية األحداث وتأهيلهم: ثانياً
  :احلاجات األساسية لألحداث •

  :الطعام
نامج الغذائي وتوازنه إال أنه ال يشتمل على وجبات خفيفة مثل العصرونية واحللويات ومواد التسلية مثل الـشيبس               رغم تنوع الرب   -

  .والشوكوالته
  . وعدم تقدمي وجبات خفيفة بينهماباجلوع بني الغداء والعشاء نظراً لطول املدة الفاصلة بينهمايشعر األطفال  -
  . حدث ذلك فيكون ضمن خيارات الواردة يف برنامج الغذاء املعتمد، وإنال يؤخذ رأي األطفال فيما سيأكلون -

  :اللباس
  .من املراكز فيها تفاوت يف درجة نظافة األطفال% ٤٠ -
  . املراكزال يترك لألطفال حرية اختيار مالبسهم يف عدد كبري من -
  .ال يتوفر جلميع األطفال خزائن خاصة متكنهم من االحتفاظ مبالبسهم والعناية م -
، وأحيانـاً ال يقـدم   املصروف املمنوح لألطفال ال يعترب كافيا نظراً وأم يستعملونه يف شراء بعض االحتياجات اخلاصـة        :صروفامل

  .املصروف بشكل منتظم
 مستلزمات االستحمام من ليف وبشاكري ومشبو وحنو ذلك بشكل كاف أو أن هذه األدوات تكون مشتركة                 أحياناً تكون  :االستحمام
  .ني األطفالأحياناً ب

  : منط املنامة
تعتمد مجيع املراكز منطاً موحداً للمنامات من خالل صاالت مفتوحة وقد أبدى األطفال شعورهم بعدم الراحة يف األسرة وأـا                      -

 .غري آمنة حبيث تتسبب يف سقوطهم من الطابق الثاين من السرير
 .من املراكز األعطية فيها متوسطة النظافة%  ٦٠ -
  
ال يتوفر طبيب مقيم يف مجيع املراكز، وال تتوفر خدمات متريضية أيضاً باستثناء مركز واحد، كما أنه ال يتـوفر            : ية  الرعاية الصح  •

 .يف هذه املراكز برنامج للوقاية الصحية يتضمن كشفاً دورياً لألطفال
  
  :الصحة النفسية  •
 .يعانون من االكتئاب بدرجة متوسطةاملراكز أطفال  -
  .ة من القلقويعانون بدرجة متوسط -
  .  بعدم األمنلديهم شعور عاٍل -
  . باستثناء قيمة واحدة هي العدوانيةمتدنمفهوم الذات لديهم  -
أنظمـة  وصـرامة   ،املشرفني هلـم بعض سوء معاملة بعدهم عن أسرهم، ولطفال ال يشعرون بالراحة ويفتقرون للجو األسري ل األ -

  .حتياجام مما أدى إىل شعورهم بأن هذه املراكز عبارة عن سجوناملراكز، وعدم وجود أنشطة وبرامج تليب اوقوانني بعض 
  . العالقة بني األطفال واملشرفني تقوم على االحترام القائم على اخلوف منهم، ونادراً ما يشعر األطفال حبب املشرفني هلم -
، أو ن االنتقال إىل مؤسسات أخرىخوفهم مخلوفهم من جمريات القضية اليت حوكموا ا، و        بعدم األمن    لدى األطفال شعور عالٍ    -

  .من العقاب الذي ينتظرهم
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متدن لعدم إقامتهم مع أسرهم الطبيعية مثل غريهم من األطفال، إضافة إىل أم يشعرون بأن اتمع ينظـر          تقدير األطفال لذوام     -
  .إليهم نظرة سلبية

  
  :من أهم املشكالت السلوكية :املشكالت السلوكية •
  .طفالاألمن % ٨٠حيث يعاين منه  ،التبول الالإرادي -
  .، عند حاالت قليلة من األطفالقضم األظافر -
  .أمر ما أو اهلروب من االعتراف مبشكلةالكذب، ويعترب من املشكالت الشائعة ويتبعه األطفال لتربير  -
  .السرقة، وهي كذلك من السلوكات املنتشرة بني األطفال -
  .بعضهم وأحياناً على بعض العاملني يف املراكز اللفظي واجلسدي يوقعه األطفال على العدوان -
  .من املراكز ومعظم أطفال هذه املراكز مدخنني% ٦٠التدخني، ويعد سلوكاً مقبوالً ومسموحاً به يف  -
  . ولوحظ حصول ممارسات جنسية بني بعض األطفال فعالًاملشكالت اجلنسية، -
  . استجابات األطفال حصوهلا يف مركز واحد فقطتعاطي املخدرات واملسكرات وشم املذيبات الطيارة، وقد دلت  -
  
  :الواقع التربوي يف مراكز األحداث •
أطفال مركزين فقط يلتحقون باملدارس وميتنع عنها الباقون ألسباب منها انقطاع كثري من األطفال عن املدرسـة قبـل دخـول                  -

لقضايا اليت دخل بسببها األطفال املراكز حتظـر علـيهم          املركز، وعدم متابعة األهل أو املراكز إحلاق الطفل إىل املدرسة، وطبيعة ا           
  .اخلروج منه خوفاً عليهم

 املدارس، وقد تبني عدم رغبة بعـض        هناك تدين ملحوظ يف مستوى التحصيل الدراسي لغالبية أطفال املركزين الذين يذهبون إىل             -
  .األطفال يف مواصلة التعليم واالقتناع بأمهيته

غري كافية وتفتقر إىل كثري من الوسائل التعليمية، إضافة إىل أن نسبة عدد األطفال إىل الشخص املسؤول          املساعدة املقدمة لألطفال     -
  ). طفالً يتابعهم موظف واحد١٦كل (عن متابعة دروسهم غري مناسبة 

سهمون يف تقدمي   هناك ضعف يف تواصل املراكز مع املدارس، حيث ال يوجد من يقوم مبتابعة األطفال يف مدارسهم، واألهايل ال ي                   -
  .مساعدات دراسية ألطفاهلم

  
  :اللعب والترفيه •
 .بعض املراكز ال يتوفر فيها مالعب وساحات مناسبة ملمارسة األنشطة الرياضية -

معظم أوقات األطفال ال تغطى بأنشطة ذات فائدة رغم أوقات القراع الكبرية، ويقضي األطفال معظم أوقام يف مشاهدة التلفزيـون                   
  .لى امللل وال يساعد على تفريغ طاقام أو تنمية مهاراممما يبعث ع
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  املبحث الثاين

   العنف املوجه للذات
  

من أبرز أشكال العنف املوجه إىل الذات وأخطرها قتل النفس أو ما يسمى باالنتحار، وإيذاء الذات، مث تعاطي املواد املخدرة 
  .وكذلك شم املذيبات الطيارة بالنسبة لألحداث الصغار

  
  :االنتحار: أوالً

أن حجم االنتحار الظاهري يف اتمع األردين أقل بكثري من حجمه احلقيقي وذلك ألسباب اجتماعية وأسرية  يرى البعض  
اب جتعل اتمع يضغط إلخفاء جرمية االنتحار كوسيلة للمحافظة على االندماج بفعلى املستوى االجتماعي هناك أس ،ورمسية

اد اتمع ألن االنتحار غالباً ما يؤدي إىل مشكالت قد تصل إىل القتل واالنتقام وال سيما إذا كانت األسباب االجتماعي بني أفر
 على مستقبل أفراد ا األسرة فيتعرض الشخص املنتحر وعائلته  سلباً كما أن االنتحار يؤثر،الكامنة خلفه تتعلق بالعفة وبشرف األسرة

ة اليت ميكن أن تسيء إىل مكانة األسرة واجتاهات اآلخرين حنوها، وينظر للشخص املنتحر إذا كان إىل العديد من الوصمات االجتماعي
ذكراً على أنه شخص جبان وأن ما قام به يتناىف وصفات الرجولة اليت جيب عليه أن يتحملها، وعلى املستوى الرمسي فإن قضايا 

رائم مرتبطة باجلنس خاصة، ولذلك فإن حماولة احتواء املشكلة لصاحل أسرة االنتحار وال سيما عند اإلناث حتمل معها إشارات تتعلق جب
  .املنتحر هي الرتعة السائدة لدى اجلهات املعنية بقضايا االنتحار

 حالة، ٥٠٨٣ بلغ ١٩٩١-١٩٨٠إىل أن إمجايل عدد حماوالت االنتحار للفترة بني عامي ) ١٩٩٥البداينة، (وقد توصل   
 يف السنة، وذكرت ٤٢,٦حالة ومبتوسط مقداره ) ٥١١(سنة، أما حاالت االنتحار املكتمل فقد بلغت  حالة يف ال٤٢٣,٦مبعدل 

 وهو ارتفاع ملحوظ كما ١٩٨٥ حالة عام ٥٧٣ إىل ١٩٨٠ حالة عام ٢٧٢الدراسة أن اموع العام حلاالت االنتحار قد ارتفع من 
  . على التوايل١٩٨٨-١٩٨٦يف السنوات ) ٤٧١،٤٤٧، ٥٢٤( أعداده نرى، ولكنه ما لبث أن تراجع يف األعوام التالية حيث بلغت

ن أكثر من انتشاره بني الذكور، وبني الشباب أكثر اكما بينت الدراسة أنه لوحظ أن انتشار حاالت االنتحار بني اإلناث ك
 أكثر من أي فئة مهنية أخرى، من كبار السن، وبني العزاب أكثر من املتزوجني، وبني الطالب وربات البيوت والعاطلني عن العمل

 االنتحار، أما من حيث األسباب فتبني أن األسباب كما أن استعمال احلبوب الطبية واملبيدات احلشرية كانتا أكثر الطرق شيوعا يف
  .العائلية قد احتلت املرتبة األوىل من حيث مسئوليتها عن االنتحار

، فإن اململكة شهدت ٢٠٠٣ و٢٠٠١ئم االنتحار أو قتل النفس بني عامي ووفقاً إلحصاءات مديرية األمن العام اخلاصة جبرا
شخصاً، وقد لوحظ اخنفاض عدد تلك القضايا يف هذا العام عما كان ) ٣١( ذهب ضحيتها ٢٠٠٢قضية انتحار تام خالل عام ) ٣١(

 من ١٦/٥ وحىت ١/١الفترة من حاالت خالل ) ٧(حالة، يف مقابل ) ٣٥( والذي بلغت فيه حاالت االنتحار ٢٠٠١عليه يف عام 
  .٢٠٠٣العام 

  
  :أسباب ودوافع االنتحار

ال يوجد بطبيعة احلال سبب واحد لالنتحار، وقد بينت إحصاءات مديرية األمن العام أن اخلالف العائلي كان الدافع األبرز 
لة، مث أسباب عاطفية وارتكاب جرمية حا) ٢(حاالت، مث الضائقة املالية ) ٩(حاالت، مث املرض النفسي )١٠(إليه حيث كان وراء 

  .حاالت كانت جمهولة األسباب)٨(أخرى بواقع حالة واحدة لكل من هذين السببني، و
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  :األداة املستخدمة يف االنتحار
ألقوا ) ٣(منهم شنقاً، و)٨(من املنتحرين استخدم السالح الناري وسيلة لقتل النفس، وقضى ) ١٥(تبني اإلحصائية أن 

  .ماتوا بتناول مواد كيماوية كسموم وأدوية) ٢(مكان مرتفع، ومثلهم قضوا حرقاً، وبأنفسهم من 
  

  :خصائص األشخاص الذين قضوا انتحاراً
، مث ٢٠٠٢ضحية عام )١٧(سنة وبلغوا ٢٧ -١٨، لوحظ أن أكثرهم كان من الفئة العمرية الواقعة بني سن من ناحية العمر -

ضحايا، مث من  ) ٣(سنة فما فوق وبلغوا ٤٨ضحية، مث من عمر ) ٨(وبلغوا  سنة ٣٧-٢٨الذين أعمارهم تراوحت من عمر 
  .ضحية) ١(سنة ١٨ضحية، مث الذين أقل من ) ٢( سنة ٤٧-٣٨

كانا من السلك العسكري، وربة بيت ) ٢(يعملون بأعمال حرة، و) ١٢(منهم بال عمل، و) ١٤(كان من حيث العمل،  -
  .واحدة، وطالب، وموظف

  .أنثى، والباقي من الذكور) ٢( مرتكباً جلرمية االنتحار كان منهم ٣١ني من بمن حيث اجلنس،  -
) ٦(حالة، مث يف مأدبا ) ١٨(، وقعت أكثر تلك القضايا يف نطاق العاصمة عمان حيث بلغت من حيث مكان وقوع اجلرمية -

قاء واملفرق والطفيلة ومعان والعقبة حاالت، مث يف إربد والكرك والبادية بواقع حالتني يف كل منها، بينما مل تشهد مناطق الزر
  .وجرش وعجلون والرمثا وقوع أية حالة

  . املنتحرون أردنيون باستثناء حالتني كانتا من جنسيات عربية أخرى مجيعمن حيث اجلنسية،  -
  
  :إيذاء الذات: ثانياً

زاء اجلسد أو حرقه أو إطالق ونعين بإيذاء الذات قيام بعض األشخاص بإحلاق أذى ما بأنفسهم من خالل جرح جزء من أج
النار عليه أو وضع وشم عليه أو بلع مواد معدنية ضارة أو تناول عقاقري سامة أو غري ذلك مما يتوقع أن يسبب األذى من غري أن يقصد 

ياناً إىل املوت أو من يقوم ذا السلوك قتل نفسه، ولكن نتائج تلك احملاوالت أو بعضها قد تفضي إىل ما هو غري متوقع فعلياً فتؤدي أح
  .اإلصابة حبالة عاهة دائمة

ومن خالل بعض الدراسات واملالحظة الشخصية وجد أن إيذاء النفس أمراً معروفاً وممارساً عند نزالء السجون وأطفال دور 
 ذاا اسم )٢٦( وحبسب دراسة حول إيذاء الذات بني العسكريني أطلقت عليه الدراسة،اإليواء واألحداث وكذلك بني العسكريني

سلوكية وصعوبات يف تكوين عالقات اجتماعية  ظاهرة تبني أن كثرياً من الذين ميارسون العنف ضد أنفسهم يعانون من اضطرابات
معقولة منذ طفولتهم، كما ظهر أن أكثر من نصف العينة اليت أجريت عليها الدراسة أتوا من أسر مفككة كانت تفتقد إىل ارتباط 

وجدت الدراسة أن غالبية العسكريني الذين مارسوا إيذاء الذات هم من صغار السن وحديثي اخلدمة العسكرية ، كما عائلي مقبول
 وبناء على هذه النتائج فقد أوصت الدراسة اختاذ بعض اإلجراءات ،وغري متزوجني وأن دراسة أغلبهم مل تتعد املستوى اإلعدادي

واألشخاص ذوي املستويات الثقافية املتدنية خاصة إذا كانوا غري ملتزمني باملدرسة الوقائية جتاه اندين كعدم جتنيد صغار السن 
  .وكذلك املنحدرين من عائالت مفككة وذوي الشخصيات املضطربة وأصحاب الوشم

                                                
تقول الدراسة اليت أجريت على ستني فرداً من العسكريني . ١٩٩١، اخلدمات الطبية امللكية،"اجلوانب املختلفة لظاهرة إيذاء الذات بني العسكريني     " إلياس، تيسري    )٢٣(

يذاء النفس بني العسكريني ظاهرة ليست نادرة يف األوساط العسكرية وهي حتمل تأثريات سلبية كثرية على نفس األشخاص الذين يقومون الذكور الذين آذوا أنفسهم بأن إ
  .بذلك وعلى عائالم وزمالئهم وعلى القوات املسلحة عموماً
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ن ويبدو أن جلوء األطفال يف دور اإليواء أو العسكريني يف الوحدات أو السجناء يف السجون إىل إيذاء أنفسهم يأيت كنوع م
حماوالت استثارة اآلخرين حنوهم أو التنبيه إىل مطالبهم ومشكالم أو االحتجاج على أوضاعهم غري املرضية يف األماكن اليت 

  .يتواجدون فيها
  
  :تعاطي املخدرات: ثالثاً

ن الشخص مضار املخدرات كثرية و متعددة ومن الثابت علمياً أن تعاطي املخدرات يضر بسالمة جسم املتعاطي وعقله، و أ               
املتعاطي للمخدرات يكون عبئاً وخطراً على نفسه وعلى أسرته ومجاعته وعلى األخالق واإلنتاج وعلى األمن ومصاحل الدولة وعلـى                   

  .اسيياتمع ككل، بل هلا أخطار بالغة يف التأثري على كيان الدولة الس
رات جيعل الفرد يفقد كل القيم الدينية واألخالقيـة         إن تعاطي املخدرات حيطم إرادة الفرد املتعاطي وذلك ألن تعاطي املخد          

كما أن تعاطيها جيعـل      ،نتاجيته ونشاطه اجتماعياً وثقافياً وبالتايل حيجب عنه ثقة الناس        اويتعطل عن عمله الوظيفي و التعليم مما يقلل         
  .  بسرعة وألسباب تافهة تفكري سطحي يهمل أداء واجباته ومسؤولياته وينفعلامن الشخص املتعاطي انساناً كسوالً ذ

ـ         و ـ    )) داء التعاطي ((عندما يلح متعاطي املخدرات على تعاطي خمدر ما، ويسمى ب ) داء االدمان (أو بالنسبة للمدمن يسمى ب
وال يتوفر للمتعاطي دخل ليحصل به على اجلرعة االعتيادية فإنه يلجأ إىل االستدانة ورمبا إىل أعمال منحرفة وغري مشروعة مثل قبـول                      

  . وهو ذه احلالة قد يبيع نفسه وأسرته وجمتمعه وطناً وشعباً. رشوة واالختالس والسرقة والبغاء وغريهاال
حيدث تعاطي املخدرات للمتعاطي أو املدمن مؤثرات شديدة وحساسيات زائدة، مما يؤدي اىل إساءة عالقاتـه بكـل مـن          

دفع إىل تزايد احتماالت وقوع الطالق واحنراف األطفال وتزايـد أعـداد    فهي تؤدي اىل سوء العالقة الزوجية واألسرية، مما ي         ،يعرفهم
 وتسوء العالقة بني املدمن وبني جريانه، فيحدث اخلالفات واملشاجرات اليت قد تدفع به أو جباره إىل دفـع الـثمن         ،األحداث املشردين 

ؤدي إىل احتمال طرده من عمله أو تغرميه غرامـة ماديـة           كذلك تسوء عالقة املتعاطي واملدمن بزمالئه ورؤسائه يف العمل مما ي           ،باهظاً
  .ختفض مستوى دخله

مشكلة تعاطي املخدرات يف األردن بدأت تأخذ منحى خطرياً يف أواسط التسعينات وحتديداً بعد أن قامت السلطات اللبنانية 
 هناك مبادة احلشيش من قبل عصابات بإتالف حقول احلشيش اليت كانت تنتج يف سهل البقاع بلبنان حيث استغل النقص احلاصل

 واهلروين كما معلوم أخطر من احلشيش وال ،اهلروين يف تركيا والذين باشروا على الفور نشر مسومهم البيضاء لتحل حمل احلشيش
يادة  وقد لوحظ االخنفاض اهلائل يف ضبطيات مادة احلشيش املخدر بعد ذلك يف مقابل ز،ميكن للمتعاطي تركها إال بعالج قهري

ضبطيات مادة اهلروين، على أن تلك الكميات الكبرية كما تفيد إدارة مكافحة املخدرات مل تكن دف السوق احمللية حيث أن حجم 
  .التعاطي لدينا مل يصل إىل هذا احلد بل ال يزال يف أطواره األوىل وإمنا كانت يف طريقها لدول أخرى كما كان يفيد املضبوطون

- ١٩٩١ردن شهد حقبتني زمنيتني جتاه تطور انتشار تعاطي املخدرات، األوىل بني األعوام وميكن القول بأن األ
قضية، ) ٥٠٤٨( وبلغت فيها تلك القضايا ٢٠٠٢-١٩٩٧قضية، والثانية بني أعوام ) ١٥١٨(وبلغت فيها قضايا املخدرات ١٩٩٦

طة فقد ازداد عدد األشخاص املتورطني فيها حيث بلغ عدهم عن احلقبة األوىل، وتبعاً لزيادة عدد القضايا املضبو% ٣٠٠بزيادة تفوق 
إىل جانب (أردنياً ) ٧٤٠٨(، ويف احلقبة الثانية بلغوا ) شخصاً غري أردين٦٥٣إىل جانب (شخصاً أردنياً ) ٢٧٦٠(يف احلقبة األوىل 

نيني، فقد كانت نسبة غري األردنيني يف ، وهذا يعطي نتيجة مفادها ازدياد عدد األشخاص األردنيني مقابل غري األرد) غري أردين٩١٧
يف احلقبة الثانية وهذا يؤكد انتشار املشكلة داخل األردن بشكل أكرب عما كانت عليه يف السابق، % ١١مقابل % ١٨احلقبة األوىل 

رتفاع الكبري يف نسبة مما دفع املسؤولني إىل القول بأن األردن مل يعد جمرد ممٍر للمخدرات بل أصبح مقراً أيضاً وذلك على إثر اال
  .املتعاطني واملروجني
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  :عدد املتعاطني للمخدرات واملواد املخدرة 
 تزايد عدد املتعاطني للمواد املخدرة خالل السنوات السابقة بشكل طردي حيث إدارة مكافحة املخدرات اتتبني إحصائي

مث عاود االزدياد يف عام ) ٥٤٠( إىل ٢٠٠٠عام واخنفض ) ٧٤٥( إىل ١٩٩٩شخصاً مث ازداد عام ) ٥١٢ (١٩٩٨بلغ عددهم عام 
  ).١٥٣٢( بلغ ٢٠٠٢وعام ) ١٧١٥( حيث بلغ ٢٠٠١

) ٢٦٥(كذلك تبني اإلحصاءات أنواع املواد املخدرة املضبوطة واالرتفاع احلاصل يف كمياا، فمادة اهلروين ازدادت من 
، ٢٠٠٢كغم عام ) ٤٥١( إىل ١٩٩٨كغم عام ) ١٤٩(، ومادة احلشيش ازدادت من ٢٠٠٢عام ) ٦٣٠( إىل ١٩٩٨كغم عام 

كغم ) ١٠(كغم، واملواد املخدرة األخرى من ) ٥(كغم إىل ) ٣(كغم، والكوكائني من ) ٤٢١(كغم إىل ) ٨٥(واحلبوب املخدرة من 
  .كغم) ٢٥(إىل 

ليت غالباً ما يتم ويالحظ من األرقام اليت اشتملت عليها اإلحصائية أن الكميات املضبوطة من الكوكائني كانت بسيطة وا
ضبطها مع أشخاص من خارج اجلنسية األردنية، كما أن كميات األفيون املضبوطة تذبذبت بني زيادة ونقصان خالل العشر السنوات 
األخرية بسبب عدم وجود أسواق استهالك يف غالب دول املنطقة األمر الذي تصبح معه املسألة مغامرة غري جمدية باإلضافة إىل أن 

 وفيما يتعلق بكميات احلبوب فإن التضاعف فيها جلي رغم تذبذب ، هو املادة اخلام اليت ينتج منها اهلريوين فيستغل يف تصنيعهاألفيون
مع السلطات السعودية وبالتايل ضبط تلك الكميات بعد دخوهلا األرضي  كمياا املضبوطة وذلك بسبب الرقابة اليت تتم بالتعاون

  .  وهو من أخطر املنشطات على اإلطالقMDMAمت ضبط كمية بسيطة من حبوب األكستازي السعودية، ويشار إىل أنه 
  

  :مركز عالج املدمنني
حيال ذلك التطور يف مشكلة املخدرات واملتعاطني هلا تولدت فكرة إجياد مركز خمتص لعالج املدمنني، وقد بوشر فعالً 

ل مع املتعاطني من منطلقني، األول عالج األشخاص الذين يتقدمون من  والذي قام على أساس التعام١٩٩٣بإنشاء ذلك املركز عام 
تلقاء أنفسهم أو من خالل أقارم دون إقامة دعوى حق عام حبقهم باعتبارهم مرضى يطلبون االستشفاء، والثاين عالج الذين يتم 

 األمنية خارج مركز العالج كالسجناء ضبطهم إن احتاجوا للعالج بعد أن يتم حتويلهم للقضاء ويكون عالجهم حتت االحتياطات
) ١٥٢( إىل ) شخصا٥٨ًحيث بلغ عددهم ( ١٩٩٤اآلخرين، وقد لوحظ ازدياد أعداد  املقبلني على العالج يف املركز من عام 

  .٢٠٠٢شخصاً عام 
حالة  ١٨٦ بأنه مت معاجلة ٣١/١٢/٢٠٠٤ لغاية ١/١/٢٠٠٤ عن الفترة إدارة مكافحة املخدراتوقد أشارت إحصائيات 

 كما ،) حاالت٧(واحلشيش )  حالة٤٥(واحلبوب )  حالة١١٩( وقد كان معظمهم يتعاطون اهلريوين ،يف مركز معاجلة اإلدمان
 ٧٧( سنة ٣٩-٣٠و الفئة العمرية )  حالة٨٤( سنة ٢٩-٢٠أشارت نفس اإلحصائيات بأن معظم احلاالت كانوا يف الفئة العمرية 

  . سنة أو أكثر و أربعة حاالت دون سن العشرين٤٠الفئة العمرية  حالة يف ٢١ كما لوحظ وجود ،)حالة
  

  :تعاطي املذيبات الطيارة بني األحداث: اًرابع
تلك املواد اليت تصل إىل الرئة باستنشاقها عن طريق األنف أو الفم، حيث متـتص               : يقصد باملذيبات الطيارة أو املستنشقات    

  . لتصل إىل الدم الذي حيملها إىل املخ وأعضاء أخرى يف اجلسمبواسطة األوعية الدموية املنتشرة يف الرئة 
وتشمل املستنشقات مواد خمتلفة مثل املواد الغازية، واألخبرة املتطايرة من سوائل سريعة التبخر، وسوائل أو مساحيق موجودة               

فر، واجلازولني، وسوائل التنظيف، وخملفـات  يف خباخات تندفع حمتوياا على هيئة رذاذ، ومن أشهر أنواعها البرتين، ومزيل طالء األظا     
 ويعرف اإلدمان بأنه حالـة تـسمم   ،الطالء، ووقود الوالعات الغازية، وصمغ الطائرات، واملواد الالصقة، والصق اإلطارات، وغريها         

  . تلحق الضرر بالفرد واتمع وتنتج من تكرار تعاطي عقار طبيعي أو مصنوع
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 بني األحداث بدأت تأخذ حيزاً واسعاً يف اتمع األردين يف بداية العقد املاضي، وعرفت بعد       وظاهرة تعاطي املذيبات الطيارة   
 عن هذه الظاهرة وأخطارها ومساوئها على اتمع يف إحدى الدول العربية اـاورة              ١٩٨٣نشر مقال يف إحدى الصحف احمللية عام        

كن أن يكون قد دفع ببعض األحداث إىل جتربة تعاطي تلك املواد ومـن مث   وقد أشار البعض بأن نشر ذلك املقال يف الصحف احمللية مي          
 إىل مدى تأثري اإلعالم يف األفراد وخاصة يف فئة األطفال أو األحداث والذين يرون فيما ينـشر            ،اإلدمان عليها، مبا يشري إذا صح ذلك      

  .أو يعرض أمراً جديداً حيتاج إىل التعرف عليه
إدارة مكافحـة   ني من قبل الشرطة واملودعني للقضاء واحلكام اإلداريـني حبـسب إحـصائية              بلغ عدد األحداث املضبوط   

) ٩١(حيث بلـغ عـدد املـضبوطني    ١٩٩٦، وقد ضبط أكثرهم عام  ٢٠٠٠-١٩٩٥حدثاً يف الفترة ما بني عام       ) ٣٦٨ (املخدرات
 ففـي  ،مث عاود الصعود يف األعوام املتعاقبة تباعاًحدثاً ) ٣٢(حيث بلغ   ١٩٩٧حدثاً، ولوحظ أن العدد تناقص يف العام التايل وهو عام           

  ).٨٣( بلغ ٢٠٠٠حدثاً، مث يف عام ) ٥١(بلغ ١٩٩٩حدثاً، ويف عام ) ٤٢( بلغ العدد ١٩٩٨عام 
 يف مديرية األمن العـام يف ثالثـة مراكـز    إدارة مكافحة املخدرات  مت إجراء دراسة غري منشورة من قبل         ٢٠٠١ففي عام   

مـن  )  حـدث ٦٣% (٥٢اث تابعة ملديرية الدفاع االجتماعي يف وزارة التنمية االجتماعية، توصـلت إىل أن  إلصالح وتأهيل األحد  
 ،لديهم خربة سابقة يف إساءة استخدام املواد الطيارة واملذيبات واملواد الالصقة          )  حدث ١٢٢وعددها  (جمموع العينة اليت متت مقابلتها      

 إن عملية حتديـد  ،من قبل القانون ولكنها خطرة جداً على صحة وحياة هؤالء األطفال         وبالرغم من أن هذه املمارسات ليست ممنوعة        
نسبة حدوث إساءة استخدام املواد حتتاج لدراسة جمتمعات األطفال األقل حظاً وذلك للوقوف على أثر بعض العوامل مثـل الفقـر،                     

  . والتسرب من املدرسة، والعمل، ودخول مراكز توقيف األحداث
  

  :اطيي املذيبات الطيارةخصائص متع
  :حدثاً يف ثالثة مراكز لألحداث على ما يلي) ١٢٢( اليت أجريت على األحداث البالغ عددهم )٢٧(دلت نتائج الدراسة

 إناث والباقي ذكور، وقد تـبني أن غالبيتـهم ممـن         ٣ حدثاً أجابوا بأم سبق وأن تعاطوا شيئاً من املواد الطيارة، منهم             ٦٣أن   -
، وهذا األمر وإن كان يف ظاهره سيئ إال أنه وبالنظر لعدم تفشي هذه الظـاهرة ضـمن   %)٨١( عاماً أي بنسبة    ١٥جتاوزوا سن   

  .فإن ذلك مؤشر مريح نسبياً) سنة١٦-١٢(الفئة العمرية األوىل 
طالبـاً أي    ٢٧بالنسبة ملهنة هؤالء األحداث، فقد تبني أن جلهم من الطالب على مقاعد الدراسة حيث بلغ عدد الطالب منهم                    -

حدثاً مبا يبني أن هذه اآلفة ميكن هلا        ) ١٥(حدثاً، مث الذين بال عمل وعددهم       ) ٢١(، مث العاملني بأعمال حرة وبلغوا       %٤٢بنسبة  
 طالباً من هؤالء هم من      ٣٢أن تغزو األحداث بغض النظر عن وضعهم التعليمي وأن اجلميع عرضة للوقوع يف أتوا، وقد تبني أن                  

 .أميون%) ١٩(منهم يف املرحلة التعليمية الثانوية، والباقي ونسبتهم % ٣٠تقريباً، مث % ٥١ليمية األساسية مبا نسبته املرحلة التع
منهم أمهام ال يعملـن، وأن      % ٧١,٥منهم آباؤهم يعملون، وأن     % ٥٧وبالنسبة ألحوال ذوي هؤالء األحداث، فقد تبني أن          -

تعلمات، ورغم ذلك فإن الواضح أن الوضع التعليمي لآلباء واألمهات مل حيل دون           أمهام م % ٥٧منهم آباؤهم متعلمون و   % ٦٢
 .وقوع األبناء يف ذلك اخلطر

                                                
مديرية األمن العام، إدارة مكافحـة املخـدرات،        طن العريب، دراسة حتليلية،      ظاهرة اإلدمان على املذيبات الطيارة بني األحداث يف الو          الطراونة، أنور سالمة،   )٢٤(

ودف هذه الدراسة إىل الكشف عن العوامل االجتماعية واالقتصادية املرتبطة بتعاطي املذيبات الطيارة واآلثار املترتبة على هذا التعاطي بالنسبة للفرد واتمـع                  . ٢٠٠١
موعة من النسب اإلحصائية املتعلقة ببعض الدول العربية كمجتمع للدراسة، وأفرد مساحة أكرب تمع اململكة األردنية نظراً لـوفرة           على حد سواء، وقد تناول البحث جم      

  .حدثاً من نزالء مراكز تربية األحداث يف اململكة، واتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي١٢٢املعلومات، وقد تكونت عينة البحث من 
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 دينار شهرياً، وقـد     ٣٠٠من أسرهم تقريباً تقل دخوهلم عن       % ٧١وبالنسبة للحالة املالية ألسر األحداث املتعاطني فقد تبني أن           -
ل لعدم كفاية الدخول املالية لعائالم حاجات أفرادها مبا يعرضـهم لالحنـراف،             يفسر هذا األمر خروج بعض األحداث إىل العم       

 . ديناراً حبسب الدراسة٢٠من األحداث يقل مصروفهم الشهري عن % ٥٠ويؤكد ذلك ما تبني من الدراسة أن أكثر من 
 القرى، والبقية مـن سـكان       منهم من سكان  % ٢٩تقريباً من هؤالء األحداث هم من سكان املدينة، وأن          % ٦٧كما تبني أن     -

 .البادية
منـهم آبـاؤهم    % ١٧,٥من أفراد العينة كان لوالدهم أكثر من  زوجة، وأن           % ٣٣أما عن الظروف االجتماعية فقد تبني أن         -

منهم والدام مطلقات، مبا يفضي إىل بعض املعاناة االجتماعية اليت يتعـرض هلـا   % ٢١والدام متوفيات، وأن % ١٣متوفون، و 
 .األحداث والذي قد يدفعهم إىل التأثر بأحوال عدم االستقرار األسريبعض 

  
 :ظروف تعاطي املواد الطيارة

من األحداث الذين أجريت عليهم الدراسـة       % ٧٨حول كيفية معرفة هؤالء األحداث املتعاطني عن املواد الطيارة، أجاب           
وعن كيفية   ، أم عرفوها من خالل مصادر خمتلفة مل حيددوها        منهم% ١٧,٥أم عرفوا عنها من خالل املعارف واألصدقاء، وأجاب         

أم اكتسبوها مـن    % ٦,٥منهم بأم اكتسبوا هذه العادة عن طريق أصدقائهم، وأجاب          % ٦٨اكتسام هذه العادة السيئة، أجاب      
ـ % ٦٨وأشار  ،عن جهله باملصدر% ١٩املدرسة ومبثل هذه النسبة من الصحف، وأجاب         ون بأصـدقاء ميارسـون   منهم أم مرتبط

وتبني من خالل الدراسة أن أهم عامـل مـن           ،استنشاق تلك املواد مما يؤكد تأثري األصدقاء ورفاق السوء حتديداً على تلك احلاالت            
العوامل اليت تؤدي باحلدث إىل تعاطي تلك املواد الضارة هو املشاكل العائلية، ورفاق السوء، وقد احتلت نسبة كل سبب من هـذين                     

، مث اهلروب مـن  %١٦، مث غياب رقابة األهل بنسبة    %١٧,٥، مث جاء وقت الفراغ وبنسبة       )%٢٥,٥(ببني من خالل اإلجابات     الس
من أفراد العينة بأن املكان املفضل هلم ملمارسة استنـشاق املـواد            % ٧٠وعن أماكن تعاطي تلك املواد أجاب        ،%٩,٥الواقع بنسبة   

 ،لكل منـهما  % ٥ أجابوا بأن األماكن العامة هي األماكن املفضلة، مث البيت واملدرسة بنسبة             %١١والطيارة هو األماكن املهجورة،     
، مث مـادة    %٥٧وفيما يتعلق بنوع املادة املستنشقة أو اليت يتعاطها هؤالء األحداث فقد كانت النسبة األكرب لشم اآلغو والغراء وهي                   

أفراد العينة أم حيصلون على تلـك   % ٥٦وأشار   .املادةاد العينة مل حيددوا     من أفر % ١٤، و %٥، مث البرتين بنسبة     %٢٤التنر بنسبة   
وعـن عـدد    .مل حيددوا مصادرهم% ١٧من املرتل، و% ٣منهم حيصلون عليها من األصدقاء، و% ٢٤املواد من خالل حمال البيع، و    

منهم أم يتعاطوـا    % ١٩احدة يف اليوم، وأشار     من أفراد العينة أم يتعاطوا مرة و      % ٢٩مرات التعاطي يف اليوم الواحد، أجاب       
  .يتعاطوا أربع مرات كل يوم% ١٦يتعاطوا ثالث مرات، و% ١٤مرتني، و

  
  :أثر املذيبات الطيارة على املتعاطني

منهم أم يشعرون   % ٣٨وأشار  , من أفراد  العينة أم يشعرون باخلوف      % ٤٣من ناحية الشعور لدى استنشاقها فقد أشار        
  .إجابتهم% ١٩االرتياح، ومل حيدد ب

% ١٩من األحداث أم يتعرضون لفقدان الوعي بعد استنشاقها، وأجـاب           % ٤٨ ومن ناحية تأثري تلك املواد فقد أجاب        
  .يعتقدون أم حيققون ذوام% ٨يشعرون باحلرية، و% ١٤منهم أن يتعرضون للغثيان، و
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  املبحث الثالث

  العنف اجلماعي
  

ل للعنف اجلماعي، وميكن احلديث هنا عما ميكن أن يكون أكثر أشكال العنـف اجلمـاعي وضـوحاً يف                   هناك عدة أشكا  
  .اجللوة العشائرية أو اجلالءاألردن، وهو 

فعندما يعتدي إنسان على آخر فاألصل أن تكون املسؤولية شخصية تقع على الفاعل وال تعدوه، ولكن يف النظام القـضائي                  
تتحمل تلك املسؤولية، وباملقابل فإن عشرية املعتدى عليه تتحمل مسؤولية إيقاع العقوبة بطريق الثأر عليهـا،                للبدو فإن العشرية كلها     

فاملسؤولية عندهم مجاعية وليست فردية، ولذلك جند أنه حينما تقع اجلرمية تتعرض عشرية اجلاين ألعمال انتقامية من قبل عشرية اـين      
اة أفراد العشرية األوىل أو أمواهلم ومواشيهم بإفنائها أو بها مبا يوحي بأن اتمع البدوي يـسري              عليه تظهر على شكل اعتداء على حي      

  . يف طريق حرب أهلية طاحنة لوال وجود مؤسسات األمن الرادعة
 وقعت عليـه  وتقوم املسؤولية يف قضاء البدو على رابطة القرابة الدموية من ناحية األب، فيهب أقارب اين عليه لنصرته إذا              

وهذه القاعدة توضح مدى مرونة إطار      ) أنا وأخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب         (جرمية ما، والقاعدة العامة عندهم هي       
املسؤولية ضيقاً واتساعاً، فبينما تضيق وتقتصر على املتضرر وإخوانه إن وقع االعتداء من قبل أبناء العمومة الواحدة، فإا تتسع أكثـر                  

تشمل األخوة وأبناء العمومة إذا وقع االعتداء من قبل فخذ آخر من العشرية، مث تتسع أكثر من ذلك حىت تشمل العشرية بكاملها إذا                       ل
  .وقع االعتداء من قبل عشرية أخرى

ـ            وم مببـدأ  ولتوزيع املسؤولية بني عشرية اجلاين فإن القضاء البدوي يعتمد طريقة تسمى العد والطلوع وهي ما يطلق عليه الي
حتديد املسؤولية وذلك حلصر مسؤولية اجلرمية بني أقل عدد ممكن من أفرد العشرية، والعد هو أن يقوم خرباء األنساب بتقرير أقـارب                      
اجلاين من الدرجة الرابعة والذين هم سيتحملون مسؤولية اجلرمية معه بالتضامن، أما باقي األقارب فتسقط عنهم املسؤولية ليعفوا بعـد                    

  .من تبعاا، والطلوع يعين اإلعفاء من املسؤولية اجلماعية حىت ال يتحول األمر إىل حرب طاحنة بني العشائرذلك 
  

  :العقوبات
اجلالء أو اجللوة تعترب واحدة من العقوبات اليت تواجهها عشرية اجلاين جمتمعة، وهو يعين النفي أو اإلبعاد من ديرة العـشرية                     

د البدو أن اجلالء هو من أهم العوامل اليت تسهم يف ختفيف وقع اجلرمية ألنه يضع حداً للمضاعفات اليت                فقد وج  ،إىل ديرة أخرى غريبة   
خاصة وأن اجلالء يتم فور ارتكاب اجلرمية، فتلزم عشرية اجلاين بالرحيـل         ) فورة الدم (ها من أعمال ثأر وانتقام فيما يسمى        وئيتوقع نش 

  .نطقة أخرى، واجلالء ال حيصل إال يف ا جلرائم اخلطرية مثل القتل وقضايا العرضعن ديرا مع مواشيها وممتلكاا إىل م
وميكث اجلالون يف الى وهو املكان الذي ارحتلوا إليه طلباًً لألمن إىل أن حتل القضية عن طريق الصلح أو القضاء، ويكـون               

حتل القضية بسبب تعنت أقارب اين عليـه فإنـه ال يـسمح    هلم بعد ذلك العودة إىل ديرم واستئناف حيام من جديد، أما إذا مل           
للجالني العودة إىل ديرم ويكون حينها لزاماً على اجلالني البقاء بعيداً يف الى، إال أن بعض العشائر تسمح للجالني بالعودة بعـد أن                       

  .)٢٨( سنة وبشروط٣٥ تقل عن ميضوا مدة سبع سنوات يف الى وبعضهم ال يسمحون بذلك قبل إمضاء اجلالني مدة ال
وتظهر صورة العنف واضحة يف هذه الطريقة يف معاجلة األمور، إذ يتحمل أفراد عشرية بأكملها مسؤولية عمل ارتكبه فـرد                    

 يتحملها شخص اجلاين وليس أقاربـه األبريـاء، مث إن           )٢٩(واحد منها وهذا حياد عن احلقيقة، ألن املسؤولية جيب أن تكون شخصية           
                                                

  .، منشورات دائرة الثقافة والفنونتراث البدو القضائي نظرياً وعملياًأبو حسان، حممد، :  من املعلومات عن هذا املوضوع، أنظر ملزيد)٢٥(
  .١٦٤/سورة األنعام) وال تزر وازرة وزر أخرى( فقد قال اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي مقرراً شخصية املسؤولية )٢٦(
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تنطوي على صورة أخرى من صور العنف تتمثل يف إجبار عشرية املعتدي على االرحتال القسري ومفارقة الوطن والبيـوت إىل                    اجللوة  
موطن آخر غريب لن يتحقق فيه ما يتحقق يف املوطن األصل من استقرار وراحة، هذا إىل جانب ما يترتب على ذلك من ضياع كثري                        

ق باألعمال واألمالك فيضطر الناس إىل ترك أمواهلم وأعماهلم وقد يترتب على ذلك فقـداا             من احلقوق واخلصوصيات سيما فيما يتعل     
متاماً كما يضطرون إىل ترك منازهلم وسكناهم اليت ألفوها واعتادوا عليها إىل مساكن أخرى ليست هلم، هذا كله فضالً عـن حالـة                       

  .ة األخرىاخلوف والترقب من احتمال قتل أحدهم أو بعضهم كثأر من العشري
 جرمية قتل متـت فيهـا اجللـوة    ١٦٠ حول قضايا اجللوة العشائرية يف اململكة فإن هناك        وزارة الداخلية وحبسب إحصائية   
 ومل تنته لتارخيه بصلح أو بغريه، وقد تركزت معظم تلك احلاالت يف العاصمة عمان حيـث بلـغ     ٢٠٠٣العشائرية حىت منتصف عام     

) ٨(حالة، وتراوحت بـني  ) ١٨(حالة، مث يف الزرقاء وبلغت ) ٣١(، مث يف إربد وبلغت )٣٦( اجللوة جمموع حاالت القتل املفضي إىل 
) ٤(يف كل من حمافظات البلقاء والطفيلة والكرك واملفرق وجرش وعجلون ومعان والعقبة، وكان أقلها يف مأدبـا وبلغـت     ) ١١(إىل  

  .حاالت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٧٥

  
  الثالثالفصل 

  جهة العنفملواأساليب العمل 
  

مشكلة العنف متعددة الوجوه وذات جذور بيولوجية وسيكولوجية واجتماعية وبيئية، وال يوجد حل بسيط أو وحيد 
 وباالعتماد ، واألكثر من ذلك أنه جيب التصدي للعنف على أكثر من صعيد ويف قطاعات متعددة من اتمع يف آن واحد،للمشكلة

مج وسياسات الوقاية من العنف أن تستهدف األفراد واجلماعات عموماً وأن تقدم بالتعاون مع على املنظور اإليكولوجي ميكن لربا
القطاعات املختلفة يف اتمع من املدارس واحملاكم وأماكن العمل واملؤسسات املختلفة، والوقاية تكون أكثر جناحاً إذا كانت مشولية 

  .كرة املستدمية تكون أكثر فاعلية من الربامج القصرية األمدتقوم على أسس علمية، وبشكل عام فإن التداخالت البا
  

  :أساليب العمل يف تقرير منظمة الصحة العاملية
، له لربامج الواسعة واهلادفة إىل كبح العنف والتصديتقرير منظمة الصحة العاملية حول الصحة والعنف عدداً من اعرض 

  : ليب احمللية اليت تنتهج هنا يف األردن، وهذه األساليب هيونعرضها بشكل ملخص لإلفادة منها وربطها مع األسا
   :األساليب الفردية: أوال 

تشجيع املواقف الصحية والسلوكية الـسليمة لألطفـال والفتيـان          : يركز العمل على املستوى الفردي على حتقيق غرضني       
 ويهدف بشكل   ،وا عنيفني أو معرضني خلطر إيذاء أنفسهم       عند األفراد الذين أصبح    توالسلوكياحلمايتهم أثناء منوهم، وتغيري املواقف      

 وتشمل هذه األساليب الـيت تركـز علـى املعتقـدات            ،خاص إىل التأكيد على أن الناس ميكنهم حل خالفام دون اللجوء للعنف           
  :  الفردية ما يليتوالسلوكيا

ة، والتدريب املهين للطـالب الفقـراء مـن الفتيـان       ، كحوافز للطالب لتكميل تعليمهم حىت الثانوي      الربامج الثقافية والتعليمية   -
  . والشباب، وتقدمي برامج تزود مبعلومات عن الكحول واملخدرات

وهي برامج اإلغناء قبل املدرسة، والوقاية من االحنراف، ومساعدة األطفال واملراهقني علـى تطـوير               : برامج التنمية االجتماعية   -
ج إىل حتقيق النجاح يف املدرسة والعالقات االجتماعية وضبط الغضب وحل الـصراعات              ودف هذه الربام   ،مهارام االجتماعية 

  .وتطوير املنظور األخالقي
 أنفسهم، وجمموعات الدعم واملعاجلة السلوكية      إيذاء، مبا فيها تقدمي املشورة لضحايا العنف أو الواقعني حتت خطر            برامج عالجية  -

  . لالنتحارصاحبةلالكتئاب واالضطرابات النفسية األخرى امل
، وتـشمل الـذين يعـانون مـن االضـطرابات           برامج املعاجلة باملداواة لألشخاص املعرضني الحتمال خطر إيذاء أنفـسهم          -

  .السيكولوجية
وختتلف فعالية هذه األساليب املختلفة حبسب العوامل املختلفة، فربامج التطوير االجتماعي اليت تؤكـد علـى الكفـاءات                  

ية هي من بني أكثر االستراتيجيات فعالية للوقاية من عنف الفتيان، ولكن يبدو أا أكثر فعالية عندما تطبق علـى                    واملهارات االجتماع 
  .األطفال يف املراحل قبل املدرسة أو يف سن املدرسة االبتدائية أكثر من تطبيقها على طالب املدارس الثانوية
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   :أساليب العالقات: ثانياً
ى التأثري يف أمناط العالقات اليت يشكلها الضحايا واجلناة مع أكثر الناس تداخالً معهـم وتـستهدف    تركز هذه األساليب عل   

مثل اخلالفات الزوجية وفقدان الروابط العاطفية بني اآلباء واألطفال وتشمل هذه األسـاليب الـيت تـستهدف                  لألسر   وعيةتمشاكل  
  : العالقات

العاطفية بني اآلباء واألبناء ومساعدة اآلباء على تطبيق طرق التربية احلديثة وضبط             دف حتسني العالقات     ،التدريب على األبوة   -
  .أنفسهم أثناء معاملة أبنائهم

 وهذه الربامج تتالءم مع الفتيان أو اليافعني خاصة املعرضني خلطر نشوء سلوك معاد للمجتمع مع وجود شـخص                   ,برامج املراقبة  -
  .يعمل كنموذج أو مرشدبالغ من خارج العائلة بقصد الرعاية ف

، ودف إىل حتسني االتصاالت الداخلية بني أفراد العائلة، وتعليم مهارات حل املشاكل ملـساعدة اآلبـاء                 برامج املعاجلة العائلية   -
  .واألطفال

 خاصـة   ، وتشمل زيارات منتظمة من قبل ممرضة أو أحد مهنيي الصحة إىل منازل األسر اليت هي حباجة                برامج الزيارات املرتلية   -
  .للدعم واإلرشاد لرعاية طفل أو حيث يوجد تعرض خلطر سوء معاملة الطفل

وجتمع هذه الربامج سوية جمموعة خمتلطة من الرجال والنساء مع مسهل هلذه العمليـة بقـصد           : التدريب على مهارات العالقات    -
  .ف، وتعليم مهارات احلياةاستكشاف املواضيع اخلاصة باجلنس االجتماعي والعالقات اليت تلعب دوراً يف العن

  
  : اجلهود املرتكزة على اتمع: ثالثاً

  :  لعنف، وتشملاليت تؤدي إىل ال اجلماعي والتصدي لألسباب املادية واالجتماعية م العحنووتكمن يف رفع الوعي الشعيب 
ال أو احلمالت التثقيفية لبعض املواقـع        اليت تستخدم الوسائل اإلعالمية الكبرية الستهداف اتمع باإلمج        محالت التثقيف الشعيب   -

  .اخلاصة كاملدارس وأماكن العمل وغريها
، كتحسني إنارة الشوارع وإنشاء طرق آمنة لألطفال والفتيان، ومراقبة وإزالة امللوثات البيئية اليت ميكن     تعديالت على البيئة املادية    -

  .أن تؤثر على منو األطفال وتطورهم
  . فتيان كالرياضة واملسرح والفن واملوسيقى للالنشاطات خارج املناهج -
تدريب العاملني يف املهن املختلفة كالشرطة والصحة والثقافة والتعليم حبيث يصبحون قادرين بشكل أفضل على حتديـد األمنـاط       -

  .املختلفة من العنف ومواجهتها
  . املستوى االجتماعي إلنشاء الشراكة بني الشرطة وجمموعات خمتلفة على تنظيم الفعاليات االجتماعية -
 كاملدارس وأماكن العمل ومعسكرات الالجئني ومؤسسات الرعاية، وتركز هذه األمناط من            برامج خمصصة لبعض املواقع اخلاصة     -

  . الربامج على تغيري البيئة املؤسسية بوساطة السياسات والدالئل اإلرشادية والربوتوكوالت املناسبة
 . إشراك كثري من القطاعات والتحول باجتاه حتسني اخلدمات والربامجاملداخالت االجتماعية املنسقة مع  -
  

  : األساليب االجتماعية: رابعاً
 وللمجتمعـات وتركز على العوامل الثقافية واالجتماعية واالقتصادية وكيف ميكن هلا أن تعطي شكال معينا للمواقـع املختلفـة                  

  : بأسرها، وتضم
ضد العقوبات   سطة القرناء أو  االقوانني أو حتسينها ضد العنف اجلنسي والعنف املرتكب بو         كسن   ،املعاجلات التشريعية والقضائية   -

  . البدنية لألطفال، وقوانني اإلبالغ اإلجبارية النتهاك األطفال والشيوخ، وإجراءات حلاالت التعامل مع العنف املرتيل واجلنسي
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  .عالمية الدعائية وهي ذات قيمة كبرية لتحقيق األهداف اإل:املعاهدات الدولية -
 إلنقاص الفقر ورفع الظلم، وحتسني دعم األسر كاملساعدات االجتماعيـة وبـرامج التطـوير االقتـصادية                 التغيريات السياسية  -

  . والتوظيف واالستخدام، وحتسني الثقافة والتعليم، واحلد من اهلجرة األبوية، وترتيب استخدام األمومة ورعاية الطفولة
، وهذه أمور مهمة عند تناول قضايا اجلنس االجتماعي والتمييز العرقي واملمارسـات             يري الثقافية واالجتماعية  اجلهود لتغيري املعا   -

  . التقليدية املؤذية
 يف الدول اخلارجة من الصراعات مبا يف ذلك تقدمي وظـائف بديلـة للمقـاتلني                تنفيذ برامج احلد من التسلح وتسريح اجلنود       -

 . السابقني

  

   األردناحلد من العنف يف
  

  :تقييم التجربة األردنية يف جمال احلد من العنف يف األردن
ذكرنا أن االهتمام ذه املشكلة ازداد مؤخراً عما كان عليه يف السابق مما أعطى األمر زمخاً إضافياً أتاح للعاملني والدارسني                      

يف ورشـة العمـل     ، ومن ذلك فقد حاول املشاركون       مساحة إضافية للخوض يف جمال املشكلة ووصفها ومناقشة احللول املناسبة هلا          
 رسم تقييم أويل للتجربة األردنية يف جمال احلد من العنف وذلـك             ٢٠٠٣ شباط   ٥ يف   )٣٠(األوىل اليت عقدت حول العنف والصحة     

 اإلجنـاز ، وذلـك   باستذكار إجيابيات التجربة والتنبيه إىل سلبياا، وكذلك مراجعة الصعوبات والتحديات اليت تعوق العمل وسرعة         
  : لإلفادة منها إبان وضع استراتيجيات محاية األسرة، وكان التقييم على النحو التايل

  
  :اإلجيابيات: أوالً

زيـادة  و ،بوجود هذه املشكلةعلى املستوى الرمسي العتراف متثلت إجيابيات جتربة الفترة القصرية املاضية بعدة أمور منها ا       
ضد أشـكال   احلساسية   وخاصة املراقبني والعاملني يف ااالت االجتماعية مما أدى إىل حتقيق نوع من              اتمع عموماً ملخاطرها  وعي  

إنشاء مؤسسات حكوميـة وغـري      وعلى حقوق الطفل واألسرة،     املتزايد  التركيز   وممارساته، وكذلك من اإلجيابيات      العنف األسري 
للعمـل معـاً   افر جهود عـدة مؤسـسات      ضتو،   جمتمعية مالت توعية وقيام بعض اجلهات حب   اال،  هذا  تعمل يف   جديدة  حكومية  
تأسيس املشروع الوطين حلمايـة     ، و أمهية االستراتيجية الوطنية الشاملة   وأمهية التنسيق وأمهية التشريعات املناسبة      والشعور ب ،  كشركاء
 دار األمـان    ، وإنـشاء  بع ملؤسسة ر األردن   برنامج محاية الطفل التا   ، وكذلك   تأسيس إدارة محاية األسرة يف األمن العام      و ,األسرة

, للعالج والتأهيل ومركز النصر للوقاية والتدخل، ومركز الطفل واألسرة للتدريب على التنشئة والتربية والتعامـل مـع األطفـال                  
هجية وأدوات  مدخالت من  ، ووجود التخصص والعلمية الدقيقة يف قسم الطب الشرعي لألطفال والنساء الضحايا األحياء واألموات           و

التدريب على التسجيل بالفيـديو واسـتعماله يف احملـاكم    وتدريب القضاة ، ووقائية ملرحلة الطفولة املبكرة يف وزارة التربية والتعليم 
  .قضايا األطفال املساء إليهميف خصوصاً 

  

                                                
 عقب إطالق منظمة الصحة العاملية تقريرها حول الصحة والعنف يف ا ألردن، واستمرت الورشة الوطنية اليت عقدها الـس          ٢٠٠٣ شباط   ٥الورشة انعقدت يف     )٢٧(

  .الوطين لشؤون األسرة ومنظمة األمم املتحدة مدة يومني



  ٧٨

 اليت ثقافة العيبعداد ملواجهة املشكلة، و املالية اليت ميكن أن تسهم يف التخطيط واإلحدودية املواردومتثلت مب: السلبيات: ثانياً
   . عند قطاع غري بسيط من األفرادالفهم اخلاطئ لتعليمات األديانتعيق يف كثري من األحيان الناس عن األخذ باحلقائق، و

  

  : الصعوبات والتحديات: ثالثاً
  :ونعرضها فيما يلي مقسمة حبسب موضوعاا كالتايل

 يف حقول علم النفس اإلكلينيكـي وعلـم     ونقص املتخصصني ،  طفالاألوعمالة  ،  بطالةالو،  فقرال: وتتمثل يف صعوبات اقتصادية،    -
 .اخلدمة االجتماعية والطب النفسي

العادات والتقاليـد   وبعض  ذكورية،  اليطرة  كالسجتماعية  االتنشئة  وما يتعلق بال  نقص التأمينات،   : وتتمثل يف صعوبات اجتماعية،    -
 .اف السائدةالثقافية واالجتماعية واألعر

، وعدم تفصيل بعـض التـشريعات،       القانونية يف بعض القوانني واألنظمة والتعليمات     ثغرات  ال: صعوبات قانونية وتشريعية، مثل    -
ضع املواصفات واملعايري والربوتوكوالت للمؤسسات العاملة مع األطفـال         عدم و النقص التشريعي، و  و،  للقواننيوتطبيقات خاطئة   

 . واليت من شأا أن تأخذ على أيديهم وأيدي غريهم ممن قد يقومون بتصرفات مماثلةرادعة ملسبيب العنفالري عقوبات غوالوالنساء، 
وقلة يف هذا اال،    املتخصصة  قلة املؤسسات املوجودة     و ،بني املؤسسات وفقداا أحياناً   ضعف التنسيق   : صعوبات مؤسسية، مثل   -

 . اليت موضوعها العنفوىاعدم وضوح مرجعية الشكول مع النتائج املستهدفة، تدريب وتأهيل املؤسسات القائمة واليت تتعام
ال تتناسب مع العمل يف جمال العنف األسـري فاحلاجـة           واليت  منظومة أخالق العمل املوجود يف األردن       : صعوبات عملية، مثل   -

عـدم تناسـب    ، و  اخلاصة حبماية األطفال   جهل العاملني مع األطفال بالقوانني    ، و إلجياد منظومة أخالق ونظام عمل جديد     ضرورية  
عدم وجود خدمات الصحة النفسية واجلـسمية يف        ، و مواصفات احملاكم احلالية مع حقوق الضحايا للعنف األسري وعنف األطفال         

عـن  الصعوبات القانونيـة يف التبليـغ   ، وواحلاجة لوجود أخالقيات معلنة ومعتمدة للمهن اخلاصة خبدمة ورعاية األطفال     ،  املدارس
عدم تواجد خمتصني يف علمي منو وتطـور  و،  حلماية األسرة واحلد من العنف  عدم وجود استراتيجية وطنية معتمدة    حاالت العنف، و  

 .األطفال والعائلة مع املشرعني لتعديل وتطوير القوانني والتشريعات
خوف الـضحايا   و،على عنف بشكل ما عند بعض الناس واليت يفهم منها أو تنطوي    السلوكات اخلاطئة : صعوبات سلوكية، مثل   -

 .ثقافة العيب يف مواجهة املشكلة، ووأهلهم من التعامل مع األمن العام واحملاكم
اجلهل بأخالقيـات   ، و  والتخصص على خمتلف املستويات يف كافة القطاعات       ،قلة التثقيف و ،الغزو الثقايف : صعوبات ثقافية، مثل   -

 .الدين
 .حقوق التأليف والترمجة والنشر عملية حتتاج إىل أصول ودقةولغة العربية، لات ليست بااألدبيأن : صعوبات معلوماتية، مثل -
البنـاء اإلنـساين   ، وسطحية وضحالة وعدم تناسب التخصصات اجلامعية بالعمل مع األطفـال واألسـر    : صعوبات علمية، مثل   -

 ختصـصات علـم اخلدمـة     ونقصناسب،  املفال غري   الشخصي والثقايف للعامالت والعاملني يف حقول التربية والتعليم وتنشئة األط         
االجتماعية اإلكلينيكي وعلم نفس األطفال وعلم متريض األطفال والطب النفسي لألطفال وعلم منو وتطور األسـرة وعلـم منـو                 

 واحلقيقـة أن  ،خمتصني باألطفال يف مجيع احملاكم الشرعية يف قضايا الطالق ويف احملاكم النظامية            عدم وجود حمامني  ، و وتطور الطفل 
حصر هذه الصعوبات والتحديات املتوقعة خطوة مهمة أمام العمل على تذليلها وإاء دورها يف اخلطوات القادمة من العمل ضـد                     

  .العنف وأشكاله لضمان جناح العمل وجناح وضع استراتيجياته على السواء
  
  
  



  ٧٩

  :الصحة والعنف يف التشريعات والقوانني االردنية
  

ل التشريعات القانونية املتعلقة بالعنف والصحة، جند أن كالً من قانون العقوبات وقانون الصحة العامة قد تناول      عند احلديث حو  
االحكام العامة املتعلقة بذلك، وبناء عليه نورد أهم النقاط الواردة يف هذين القانونني وذلك ببيان األمور اإلجيابية اليت عاجلها القـانون                   

من العنف، و األمور السلبية اليت حتتاج إىل إعادة نظر واليت قد يكون هلا دور يف زيادة العنف عنـد التطبيـق                      وترتب عليها التخفيف    
  .العملي للنصوص

  
  :١٩٦٠ لسنة ١٦قانون العقوبات وتعديالته رقم : أوالً

ومل تكمـل الثامنـة      اخلامسة عشرة    أكملت) غري زوجه  (أنثى من واقع    :" والذي ينص على     ٢٩٤ فيما يتعلق بنص املادة      -١
جند أن العقوبة املفروضة على الشخص الذي يقـوم          ." الشاقة املؤقتة مدة ال تقل عن مخس سنوات        باألشغالعشرة من عمرها عوقب     

أقل من تلك املفروضة على من يقدم على اغتصاب أنثى جتـاوزت الثامنـة              ) طفلة( باغتصاب أنثى مل تكمل الثامنة عشرة من عمرها       
 أو بـاإلكراه بغري رضاها سواء    ) غري زوجه  (أنثىمن واقع   . ١ :" من القانون واليت تنص على     ٢٩٢/  وفقاً لنص املادة   عشرة من عمرها  

يف الوقت الذي تكون فيه األنثى اليت تقل ."  الشاقة املؤقتة مدة ال تقل عن عشر سنوات    باألشغال باخلداع عوقب    أو باحليلة   أوبالتهديد  
  .ا ذات قدرة أقل على املقاومة ومن املمكن استغالهلا بصورة أسهلعن مثانية عشرة سنة من عمره

 وشدد العقوبة على من يقوم باغتصاب أنثى تقـل    ٢٩٢/كما أن املشرع أدرك هذه الفكرة وجاء يف نص الفقرة الثانية من املادة            
  .عن اخلامسة عشرة لتصل العقوبة إىل اإلعدام

يث تكون عقوبة اغتصاب أنثى أقل من مثانية عشرة عاماً تتساوى أو تزيد على           لذلك كان على املشرع التسلسل يف العقوبات حب       
  . عقوبة من يغتصب أنثى جتاوزت الثامنة عشرة من عمرها

  
إذا كان املعتدى عليه يف جرمية هتك العرض قد أمت اخلامسة عشرة من عمره ومل يتم الثامنة عشرة من عمره، وكان املعتدي                       -٢

 اخلامسة عشرة ومل تكمل الثامنة عشرة من عمرها وكـان           أكملت أنثىمن واقع   . ١:"  واليت نصها  ٢٩٥/  املادة من غري املوصوفني يف   
 له سلطة شـرعية   أو رعايتها   أو من كان موكال بتربيتها      أو واقعها احد حمارمها     أو غري شرعي    أو سواء كان شرعيا     أصوهلااجلاين احد   

  .ملؤقتة مدة ال تقل عن عشر سنوات  الشاقة اباألشغال قانونية عليها عوقب أو
 عامال فيه فارتكب الفعل مسيئا استعمال        أو مدير مكتب استخدام     أوويقضى بالعقوبة نفسها اذا كان الفاعل رجل دين         . ٢

، ٢٩٨/  أو املـادة   ٢٩٦/ ال تشدد العقوبة ويبقى احلكم مدرجاً ضمن املـادة        ." السلطة او التسهيالت اليت يستمدها من هذه السلطة       
لذلك ال بد من رفع السن يف املادتني إىل مثانية عشرة سنة بدالً من اخلامسة عشرة حىت تشمل هذه الفئة يف احلماية سواء كان هتـك                          

  .العرض بعنف أو بدون عنف
  

 عمل املشرع على محاية الطفلة اليت مل تتم اخلامسة عشرة من عمرها يف حالة تعرضها لالغتصاب وفرض عقوبـة اإلعـدام                 -٣
  .لى من يقدم على هذه اجلرمية بدالً من األشغال الشاقة املؤبدة مدة ال تقل عن عشر سنواتع

  
) االغتـصاب (  إذا كان مرتكب اجلرميـة ٢٩٥/  كما أن املشرع عمل على تشديد العقوبة لتصل إىل عشر سنوات يف املادة      -٤

حمارمها، أو من هو موكل بتربيتها أو كان رجل دين أو مدير            أحد أصول اين عليها سواء أكان شرعياً أو غري شرعي أو واقعها أحد              
  .مكتب استخدام أو عامالً فيه



  ٨٠

 تعمد املشرع تشديد العقوبة على جرمية هتك العرض الواقعة على من مل يتم اخلامسة عشرة من عمره أو كان مصاباً بعجـز   -٥
  .ا على املقاومةجسدي أو نقص نفسي وذلك مراعاة لسهولة استغالل هذه الفئة وعدم قدر

  
 وشدد املشرع العقوبة على اجلاين يف جرمية االغتصاب وهتك العرض يف حالة ما إذا أدى الفعل إىل إزالة البكارة أو إصـابة             -٦

اين عليه مبرض الزهري أو وفاة اين عليه، ويضاف إىل أنه يفترض أن يعمل املشرع على تشديد العقوبة مىت ما أصيب اـين عليـه    
  .بأي مرض من األمراض املنقولة جنسياً بصورة عامة كمرض اإليدز مثالً

  
 على فكرة صفح الفريق املتضرر ووقف الدعوى بناء على ذلك مىت ما كانت إقامة الدعوى تتوقف علـى     ٥٢/  نصت املادة  -٧

أن ختفض العقوبـة إىل احلـد األدىن،   اختاذ صفة االدعاء باحلق الشخصي، كما أتاحت للمحكمة األخذ باألسباب املخففة التقديرية و            
ويظهر من التطبيق العملي أن احملكمة تعترب إسقاط احلق الشخصي من األسباب املخففة التقديرية اليت ميكن معها ختفيف العقوبة، ومبـا     

لى مـصاحل األسـرة يف   متنح القاضي األسباب التقديرية يف ترتيل العقوبة إىل حدها األدىن وهذا ينعكس سلباً عأن قضايا هتك العرض    
حالة االعتداءات اجلنسية الواقعة على األطفال، النساء، منعاً للفضيحة وسوء السمعة، مما يتيح اال ألن يفلت اجلاين مـن العقـاب                     

، وعليه فال بد من النص صراحة على عدم األخذ بإسقاط احلق الشخصي كسبب من األسباب املخففة التقديريـة يف قـضايا        املناسب
  .٣١ عرض األطفالهتك

 من ٩٧ والذي مل تتم املصادقة عليه بعد وإقراره كقانون، جاء وألغى املادة         ٢٠٠٤لذلك جاء مشروع قانون العقوبات لسنة       
  :" القانون األصلي واليت تنص على

  : املخففة األعذار. ٢
  :عندما ينص القانون على عذر خمفف 

 احلبس سـنة علـى   إىل االعتقال املؤبد حولت العقوبة أو الشاقة املؤبدة لاألشغا أو اإلعداماذا كان الفعل جناية توجب  . ١
   .األقل

   . سنتنيإىل كان احلبس من ستة اشهر األخرى اجلنايات إحدى كان الفعل يؤلف وإذا. ٢
  ." الغرامة مخسة وعشرين ديناراأو كان الفعل جنحة فال تتجاوز العقوبة احلبس ستة اشهر وإذا. ٣

قانون يعمل على رفع احلد األدىن للعقوبة لتكون سبعة سنوات إذا كان الفعل يوجب اإلعدام أو األشـغال          وأحل حملها نص    
الشاقة املؤبدة ومخس سنوات إذا كان الفعل يوجب األشغال الشاقة املؤقتة مدة مخس عشرة سنة ومن ستة أشهر إىل سنتني إذا كانت                      

رت املادة اجلديدة إىل أنه ال جيوز للمحكمة األخذ باألسباب املخففة التقديرية لترتيل         من اجلنايات غري املنصوص عليها سابقاً، كما أشا       
  . مدد العقوبات املنصوص عليها

  
 لتتضمن عذراً خمففاً يستفيد ٢٠٠١ لسنة ٨٦ مبوجب القانون املؤقت املعدل رقم     ٣٤٠/  عدل املشرع األردين نص املادة     -٨

  :العذر يف القتل . ٣ : :" النحو التايلمنه كال الزوجني فأصبح نص املادة على
 يف فـراش  أو حال تلبسها جبرمية الزنا      أخواته أو فروعه   أو أصوله إحدى أو بزوجته   ئيستفيد من العذر املخفف من فوج     . ١

 أو إيـذاء  أوح  جرأو موت إىل أفضى عليهما اعتداء أو اعتدى عليها أو قتلهما معا   أو قتل من يزين ا      أوغري مشروع فقتلها يف احلال      
  .عاهة دائمة 

                                                
  .الس الوطين لشؤون األسرة/ قضايا هتك عرض األطفال ورقة عمل مقدمة من احتاد املرأة األردنية يف اجللسة املتخصصة حول أثر إسقاط احلق الشخصي يف - ٢٨

 .الس الوطين لشؤون األسرة/  حتليل التشريعات حملور احلقوق املدنية والسياسية واحلماية اجلزائية -   



  ٨١

 يف فراش غري مشروع يف مسكن الزوجية        أوويستفيد من العذر ذاته الزوجة اليت فوجئت بزوجها حال تلبسه جبرمية الزنا             . ٢
  .دائمة عاهة أو إيذاء أو جرح أو موت إىل أفضى عليهما اعتداء أو اعتدت عليه أو قتلتهما معا أو قتلت من يزين ا أوفقتلته يف احلال 

  
  : وقف التنفيذ :"  مكرر واملتعلقة بوقف التنفيذ واليت تنص على٥٤ فيما يتعلق باملادة -٩
 يف قرار احلكم    تأمر أن احلبس مدة ال تزيد على سنة واحدة         أو جنحة بالسجن    أوجيوز للمحكمة عند احلكم يف جناية       .  ١  

 أو سـنه    أوماضيه  أو   احملكوم عليه    أخالق من   رأتها يف هذا القانون اذا       والشروط املنصوص علي   لألحكام تنفيذ العقوبة وفقا     بإيقاف
 إيقـاف  أسـباب  تبني يف احلكم     أن خمالفة القانون، وجيب     إىل لن يعود    بأنهالظروف اليت ارتكب فيها اجلرمية ما يبعث على االعتقاد          

  ."  املترتبة على احلكماألخرىاجلنائية  عقوبة تبعية وجلميع اآلثار ألية شامال اإليقاف جتعل أنالتنفيذ ، وجيوز 
  .)٣٢(ميكن اإلشارة إىل أنه ال بد من استثناء اجلرائم اليت تقع على األطفال من وقف التنفيذ

  
 –ذكراً كـان أو أنثـى       –كل من خطف بالتحيل أو اإلكراه شخصاً        :" واليت نصت على أنه    ٣٠٢/ فيما يتعلق باملادة   -١٠

  : على الوجه اآليتوهرب به إىل إحدى اجلهات، عوقب
باحلبس من سنتني إىل ثالث سنوات إذا كان املخطوف على الصورة املذكورة ذكراً مل يكن قد أمت اخلامسة عشرة مـن                     -١

  .عمره
  .باألشغال الشاقة املؤقتة إذا كانت املخطوفة على الصورة املذكورة أنثى-٢
وفة ذات بعل سواء أكانت أمتت اخلامسة عشرة مـن          باألشغال الشاقة مدة ال تنقص عن مخس سنوات إذا كانت املخط          -٣

  .عمرها أم مل تتم
باألشغال الشاقة مدة ال تنقص عن عشر سنوات إذا كان املخطوف ذكراً أو أنثى، قد اعتدي عليها باالغتصاب أو هتك                    -٤

  .العرض
ت اخلامسة عـشرة مـن      باألشغال الشاقة مدة ال تنقص عن عشر سنوات إذا كانت املخطوفة ذات بعل مل تكن قد أمت                -٥

  ."عمرها واعتدي عليها باملواقعة
ضرورة االنتباه إىل مصاحل األطفال كبنية واحدة وحتقيق احلماية القانونية هلم دون االلتفات إىل جنس الطفل وإمنا العتبارات                  

 العقوبة إذا كان املخطوف أنثى هو       إنسانية متماثلة فالطفل الذكر ال يقل معزة عند ذويه عن األنثى وإذا كانت غاية املشرع يف تشديد                
  .٣٣إمكانية تعرضها العتداء جنسي فالبند الرابع من املادة غطى هذا االحتمال

  
  :٢٠٠٢ لسنة ٥٤ املؤقت وتعديالته رقم قانون الصحة العامة: أوالً
 قبل إجـراء عقـد   هـ من قانون الصحة لتلزم املقبلني على الزواج بضرورة إجراء الفحص الطيب/  فقرة٤/ جاءت املادة  -١

 املتعلقة ذا الفحص وشـروطه  األحكام الفحص الطيب الالزم قبل الزواج وحتدد  بإجراء الراغبني يف الزواج     إلزام :"الزواج فنصت على  
  ."  هذا الفحصإجراء عقد الزواج قبل إجراء هذا القانون وال جيوز ألحكاممبقتضى النظام الصادر وفقا 

 واليت تضمنت النص علـى أنـه        ٣ املادة   ٢٠٠٤ لسنة   ١ت الفحص الطيب قبل الزواج رقم       عليماوصدرت بناء على ذلك ت    
  . التقرير الطيب اخلاص ماوإحضار الفحص الطيب الالزم بإجراء طرفيه إلزام إبرامه عقد الزواج قبل بإجراءيتوجب على اجلهة املختصة 

                                                
  .٢٦/١١/٢٠٠٢توصية اللجنة االستشارية ملشروع حتليل التشريعات ملناقشة حمور احلماية اجلزائية  ٢٩
 .الس الوطين لشؤون األسرة/ يعات حملور احلقوق املدنية والسياسية واحلماية اجلزائية حتليل التشر ٣٠
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لفحص املخربي   ووفقاً للتعليمات املذكورة اقتصر على ا      وعلى اعتبار أن هذه خطوة سليمة من املشرع إال أن الفحص الطيب           
 Automated CBC With MCV( حجم الكرية احلمراء املتوسـط  ) الثالسيميا (  املتوسط األبيضملرضى فقر دم البحر 

Value (املتوسـط  األبـيض الفحص املخـربي ملرضـى فقـر دم البحـر     و  )  رحـالن خـضاب الـدم    )  الثالسـيمياHp 
Electrophoresis with A2 level or HPLC    يف الوقت الذي ال بد فيه من فحص عدد مـن األمـراض الوراثيـة ، 

  .واألمراض املنقولة جنسياً كالكبد الوبائي واليت ال بد من اإلطالع على نتائجها قبل إجراء العقد
  
 إليه أمره الشخص املوكول    أو مولود   على والد كل  . أ  :"  التلقيح   أوالتطعيم   واملتضمنة النص على     ٣٠ فيما يتعلق باملادة   -٢

 أي طبيب معتمد لتطعيم الطفـل باللقاحـات         أو أي مركز تطعيم تعتمده الوزارة       أو من املراكز الصحية التابعة للوزارة       أيا يراجع   أن
 يصدر شـهادة  أنم املدرجة ضمن الربنامج الوطين للتطعيم ووفق التعليمات اليت تصدرها الوزارة على الشخص الذي قام بعملية التطعي 

  . إعطائهتطعيم يسجل فيها املطعوم املعطى للطفل وتاريخ 
 من خمتلـف    لألشخاص املطاعيم الالزمة    إعطاء يقرر   أناذا اقتضت ظروف الصحة العامة ويف حاالت خاصة ، للوزير           . ب

 .  التطعيم جبرعات متكررة كلما دعت احلاجة إعادة يقرر أنالشرائح العمرية وله 
  . والصحة العامة للمواطننياألطفال الوقائية الالزمة حلماية واألمصاللوزارة تامني وحسب امكاناا املطاعيم على ا. ج

ال بد من إلزام كل مولود بتطعيم ابنه حتت طائلة املسائلة القانونية وذلك بفرض غرامة على والده أو ويل أمره إذا مل يلتـزم                        
  .٣٤بذلك

  
 علـى املخـدرات     وباإلدمـان  النفسية   باألمراض املصابني   إدخاليتم  . أ  :"  تنص على أنه    واليت ١٦املادة   فيما يتعلق ب   -٣

 جـربا يف أي مـن       اإلدخال وجيوز   إجبارية أو بصورة اختيارية    إما املخصصة لذلك    األقسام إىل أو املستشفيات   إىلواملؤثرات العقلية   
 : احلاالت التالية 
 .  املخصصة لذلكاألقسام يف أو يف املستشفى إالستدعي طريقة عالجية ال تتم  املدمن تأواذا كانت حالة املريض . ١    
 .  معنوياأو سواء كان ماديا لآلخرين أو لنفسه أذى املدمن يسبب أواذا كان املريض . ٢    
 .  للممتلكاتأذى املدمن يسبب أواذا كان املريض . ٣    
 . نة طبية احملكمة قرارا بذلك بناء على بيأصدرتاذا . ٤    
 : من هذه املادة ما يلي ) أ(من الفقرة ) ٣(و ) ٢(و ) ١( املنصوص عليها يف البنود اإلدخاليشترط يف حاالت . ب

 . مدير املستشفىإىلتقدمي طلب موجه . ١    
 .  مدير املستشفىإىل النفسية يؤكد الطلب املوجه باألمراضصدور تقرير من طبيب خمتص . ٢    
    . من يقوم مقامهأودير املستشفى موافقة م. ٣    

ضرورة الفصل بني املرضى النفسيني واملدمنني على املخدرات واملؤثرات العقلية يف األحكام الختالف اخلطورة اليت قد يكون           
  .٣٥عليها املدمن أو املريض نفسياً، كذلك يتم الفصل بني الصحة النفسية واإلدمان

  
 :  هذا القانون مبا يف ذلك ما يلي أحكام الالزمة لتنفيذ األنظمةصدر جملس الوزراء ي:" واليت تنص على ٦٦/  أما املادة-٤
 .  هذا القانون وطريقة حتصيلها أحكامالرسوم الواجب استيفاؤها مبوجب . أ

                                                
  .٢٥/٧/٢٠٠٥الس الوطين لشؤون األسرة، / توصية اللجنة االستشارية حملور الصحة  ٣١
 .٢٥/٧/٢٠٠٥الس الوطين لشؤون األسرة، / توصية اللجنة االستشارية حملور الصحة  ٣٢
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 .  حرفةأو تصريح للمباشرة يف أي عمل أو إذن أوحتديد املتطلبات والشروط الواجب توافرها للحصول على رخصة . ب
 اخلاصة بذلك وحبيـث يـشمل      واألجور والشروط املتعلقة باالشتراك فيه والرسوم       واألحكاممني الصحي للمواطنني    أتال. ج

 .  اململكة إىلالنظام متطلبات التامني الصحي للوافدين 
 .  وصناعتهااألدويةمراقبة . د 

 . أعماهلا إدارة كل منها وكيفية  تقتضي الضرورة تشكيلها ومهامأخرى جلان وأيتشكيل وتنظيم اللجان الطبية . هـ
 . مأمونةاحلصول على الدم وكيفية قطفه وحفظه ونقله واستعماله بطريقة . و
 .  البشرية واهلندسة الوراثية ذات العالقة بالصحةاألعضاءنقل وزراعة . ز
 . الفحص الطيب قبل الزواج. ح
  .تشجيع الرضاعة الطبيعية. ط

ر الصحة يف الس الوطين لشؤون األسرة ضرورة إضافة نظام خاص بالصحة اإلجنابيـة،              فقد أوصت اللجنة االستشارية حملو    
والذي يعمل الس حالياً على صياغة مسودة خاصة ذا النظام بالتعاون مع اجلهات املختصة وعرضه على جلنة استـشارية موسـعة                     

  .تتألف من اجلهات ذات االختصاص املباشر وغري املباشر يف هذا اال
احملور   يف ٢٠٠٩-٢٠٠٥اخلطة االستراتيجية الوطنية حلماية األسرة والوقاية من العنف األسري لألعوام            أشارت وقد  

بأنه ونظرا خلصوصية العالقات األسرية ولكون العنف األسري يقع ضمن الـشأن        التشريعات والسياسات والقضايا القانونية     : الرابع
ية اليت دد   القضايا األسر يع خاص حبماية االسرة، وسن تشريعات تسمح للدولة بالتدخل يف           اخلاص للعائلة، فمن الضروري وضع تشر     

توفري احلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية     عن  اتمع الدويل   شعبها وأمام   الدولة هي املسؤولة أمام     كيان األسرة، انطالقا من كون      
 النظر يف قضايا األسرة على خمتلف احملاكم كل حسب اختصاصه، جيـزء هـذه    ومن جهة أخرى، إن توزع مسؤولية      ،لكافة مواطنيها 

 وملعاجلة هذا األمر، ال بد من إقامة قضاء متخصص بقضايا األسرة يعتمد على الوسـائل  ،القضايا وجيعل املقاربة الشمولية هلا أمراً صعباً 
 وقـد تـضمنت   ،ملؤملة وتوفري احلماية لضحايا العنف وللـشهود االلكترونية لضمان سرية اإلجراءات القانونية والتخفيف من آثارها ا      

  :األهداف الفرعية لالستراتيجيه
  .العمل على وضع تشريع خاص حلماية األسرة .١
 .يئة أوضاع خاصة للنظر يف قضايا األسرة من خالل إجياد قضاء متخصص .٢
 .ت والشهاداتمأسسة اإلجراءات القانونية اخلاصة بتلقي الشكاوي واالستماع إىل اإلفادا .٣
مأسسة إجراءات محاية املوقوفني والضحايا يف مجيع مراحل اإلجراءات القانونية ومحاية خصوصيتهم من التهديد واألفعـال                 .٤

 .االنتقامية احملتملة
 . توفري أحكام بديلة للمسيئني والتأهيل االجتماعي والنفسي هلم حتت إشراف قانوين .٥

  .خبصوص هذا احملور تفاصيل هذه اخلطه ثالثويبني الفصل ال
  
  :املقترحات والتوصيات اليت تسهم يف احلد من العنف 

الدراسات اليت تناولت موضوعات العنف يف األردن حرصت على تقدمي اقتراحات وتوصيات من وجهة نظر أصحاا حول                 
سات مل يصل إىل مرحلة متقدمة أن العنف كما صرحت به كثري من الدرا    : األول: كيفية مواجهة هذه املشكلة، وذلك يدل على أمرين       

وضوح احلقيقة عنـد    : حبيث يشكل ظاهرة صعبة املواجهة وإمنا ما زال يف طوره األول كسلوك استثنائي ميارسه البعض، واألمر الثاين                
نية مبواجهـة  هؤالء الدارسني حبيث جتعلهم على فهم جيد لطبيعة املشكلة وبالتايل لطبيعة سبل مواجهتها، مما يسهل على املؤسسات املع      

  .سلوكات العنف يف اتباع الطرق اليت ميكن أن تصل ا إىل مقصدها وهو احلد أو حىت القضاء على أشكال العنف بني األفراد
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 يف ونعرض فيما يلي جانباً من توصيات تلك الدراسات واألحباث، وكذلك توصيات أخرى خرج ا جمتمعون متخصصون               
ها من قبل الس الوطين لشؤون األسرة ومنظمة الصحة العاملية تصلح أن تكون منطلقاً حملاور تبىن      ندوات العنف والصحة اليت مت تنظيم     

  :عليها استراتيجية وطنية حول العنف والصحة يف األردن
  

  :حمور املعلومات: أوالً
 :توفر املعلومات

الـشرطة،  إىل املعلومـات املطلوبـة مـن    مصادرها، فنستطيع أن نصل  متوفرة جزئياً يف    املتعلقة مبوضوع العنف    املعلومات  
واحملاكم، ومدارس التربية، والتقارير الصحية والطبية يف العيادات واملستشفيات، والتقارير السكانية، ويف وزارة التنمية االجتماعية، ويف                

 خمتلف القطاعات وتقييمها وحتديـد      ومات املتوفرة يف  لال بد من جتميع املع     ولكن   ،املنظمات غري احلكومية والدولية ويف وزارة الداخلية      
 نوعية بأساليب غري منطيـة يف       والثغرات واحلاجات، ومن مث صياغة منهجيات ودراسات لتجميع البيانات الناقصة سواء كانت كمية أ             

ة فكـان   العوامل دون احلصول عليها بدق بعضموجودة بدقة، ومعلومات حتول: املعلومات نوعان ويعتقد البعض بأن    ،البحث والتقصي 
 .  ال بد من آليات غري تقليدية واللجوء إىل أشخاص متخصصني جلمع املعلومات

  

  :املعلومات املطلوبة
وميكـن   ،ؤشرات اقتصادية، واجتماعية، وصحية، وسكانية، وجرميـة      املعلومات املطلوبة بشكل عام هي تلك اليت تزودنا مب        

املتغريات االجتماعية واالقتصادية   وأكثر الفئات تعرضاً للعنف،     وأمناط العنف،   وحجم املشكلة إحصائياً،    : إىلمن ناحية الكم    تقسيمها  
 .  ممارسة العنفآثارالتعرف على وأسباب املشكلة، ورأي اتمع وخاصة املعنفني بالعنف، : إىلمن ناحية النوع و ،والتعليمية املؤثرة

  

  :مصادر املعلومات
 األوقـاف والتربيـة  وزارة التنمية واألمـن العـام و  وزارة زارة الصحة وكومؤسسات احلكومة ميكن استقاء املعلومات من    

تقـارير،  والاملراجع العلميـة،    واصة،  اخلدارس  واملدراسات،  والامعات،  واجلكومية،  احلغري   ؤسساتواملدولية،  الؤسسات  وامل،  والتعليم
  .احملاكم النظامية والشرعية، ونائيةالسجالت اجل، والبيانات، و واموعات ذات احلضور العايل،اصةاخلؤسسات وامل

حتت اإلساءة، فاملطلوب العمل مع الناس حىت يكونوا       هم واقعون   ن  كما جيب استقاء املعلومات من الناس أنفسهم وخاصة مم        
جـوع  بعض الناس يقومون بأعمال ال يعلمون أا من قبيل العنف ولذلك جيب الر   ويالحظ أن    ،مساهم يف إجياد احلل   هم أنفسهم جزء    

  .إليهم ومجع البيانات منهم ال من مقدمي اخلدمة فقط
  

  :صعوبة احلصول على املعلومات
 ويف  ، مما يتطلب إجياد سبٍل تتيح ملن تتوفر عندهم املعلومات تقدميها لآلخـرين             أحياناً اًما زال احلصول على املعلومات صعب     

التخطيط بدون أرقـام ال يكـون        إجياباً على وضوح الرؤية، كما أن        مبا ينعكس مجع البيانات   عملية  ال بد من حتسني     هذا السياق فإنه    
 مؤهلة لتغذيتها وإدارا، كما جيب االنتباه إىل عدم احلـرص  اجة إىل توفري قاعدة بيانية وإعداد كوادربأمس احلحنن ولذلك نغدو  جيداً،  
 . كي تؤيت أكلهارهايألهداف وتطوة اخلطط و اإردافها مبعدالت وأرقام لكي تساعد يف مراجعتوفري معلومات فقط بل جيب على 

 
  :صعوبات احلصول على املعلوماتأسباب 

،  اليت حتكم منط العمل يف املؤسسات اليت متلـك املعلومـات   البريوقراطية: لعل أهم تلك األسباب كما يفيد بعض املختصني       
ات املتخصصة، وعدم وجود مؤسسات وخدمات حلماية       وعدم وجود مركز وطين للمعلومات، وتأثري الروابط االجتماعية، وقلة الدراس         
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،  اليت تنتهجها املؤسسات املالكة للمعلومـات  اإلجراءات املعقدة وحساسية املعلومات،    و عدم ضمان سرية تبادل املعلومات،    ، و الضحايا
  . بني العاملني يف هذا االاحنصار التنسيقوعدم توفر املعلومة أحياناً، و

  
  :كلة العنف بشكل خاصتوصيات حول دراسة مش

 :أنواع العنف ومفاهيمه •
: إىل جانب أنواع العنف املعلومة وأسبابه فإنه ال بد من االهتمام باملوضوعات التالية واليت قد تشكل أنواعاً أخرى للعنـف مثـل                      -

بة كبرية منهم يعملون    شغب املالعب، واالستغالل اجلنسي لألطفال، ومن الناحية االقتصادية األطفال الذكور أكثر تضرراً ألن نس             
يف احملالت بينما ينبغي األخذ بعني االعتبار اإلناث اللوايت يتعرضن لإلساءة اجلنسية وقلة األجر يف املصانع، واجلانب االقتـصادي                   
 لألسرة األردنية ال يعطى األمهية املطلوبة فحجم اإلعالة كبري واحلاجات أكرب من القدرة على تلبيتـها وهنـا ال يكفـي الـوعظ            

 من اإلساءات ال يذكر أبداً مع أنه أساس اإلساءات وهو اإلساءة االنفعالية وهي تقـود إىل               اًواإلرشاد والتوعية، كما أن هناك نوع     
إساءات أخرى، أيضاً اخلالفات الزوجية من أهم أسباب العنف وعدد أفراد األسرة ومتطلبام والظروف البيئية مثل حجم البيـت                

؟ وبالتايل يـدرج ضـمن أنـواع    هل ميكن اعتبار ما حتدثه الطبيعة من أعمال وكوارث عنفاً : ؤل حول  وجه تسا  وقد… والبطالة
، وميكن  إضافة نوع من العنف ال يرد عادة وهو عنف الدولة وهو عنف منظم مربمج كمـا حيـدث يف                      العنف املطلوب دراستها  

نواع العنف ال يـتم تناوهلـا عـادة مثـل العنـف      ، كذلك يرى البعض ضرورة احلديث عن أنواع أخرى من أ   العراق وفلسطني 
  . ..اإللكتروين، والعنف يف السجون، والعنف احلكومي، وغري ذلك 

ن إدخال مفهوم العنف املوجه للذات كنوع من أنواع العنف سيدخلنا يف مفهوم فضفاض للعنف مما سيدخل إليـه                   يرى البعض بأ   -
  . أنواع أخرى كثرية

ية بعني االعتبار كمحاولة إجبار املرأة على اإلجهاض وعدم السماح هلا باستخدام وسائل تنظـيم               جيب أخذ مفهوم الصحة اإلجناب     -
  . احلمل

العنف املادي مفهومه واسع وجيب حصره فإذا قصد منه         ، و ميكن إدراج تصنيف العنف الفكري واملادي حتت عنوان العنف النفسي          -
  .دل بوضوح على مدلوله وميكن االستعاضة عنه باملنةتعبري العنف الرمزي ال ي، واملال فيسمي عنفاً مالياً

العنف النفسي ينقسم إىل لفظي وغري لفظي كالنظر حبدة جتاه شخص ما، وهذا العنف النفسي يصاحب كل أنواع العنف األخرى                     -
رات تدل عليه   فهو مرافق هلا بالضرورة، وميكن قياس العنف النفسي أيضا إىل جانب إمكانية قياس العنف اجلسدي من خالل مؤش                 

  .كضعف حتصيل الطالب واخنفاض مستواه وتدين عالماته
 .ميكن أن نتناول موضوع العنف الوقائي أو الدفاع ونفصله عن أنواع العنف األخرى ألن له مشروعية -
 
   :أشكال العنف •
مـن  : إىل ثالث فئات هـي  كن تقسيم الفئات العمريةميسب الفئة العمرية الواقع عليها، وهنا      حبميكن احلديث عن أشكال العنف       -

لبيان ما يقـع علـى   ) سنة٦٠بعد (وما بعد الشيخوخة ) ٦٠– ١٨(والبلوغ حىت الشيخوخة    )  سنة ١٨سن  (الوالدة وحىت البلوغ    
  .مرحلة الطفولة وحىت سن البلوغ ، ويف الذكر واألنثى من عنف خالل هذه املراحل العمرية الثالثة من داخل األسرة وخارجها

 ٧ سنوات وهو متييز مبكر، مث التمييز املتوسط حـىت           ٥سن التمييز وهو    : م الفئات العمرية كما قسمها الدين إىل      كما ميكن تقسي   -
للرجل مث إىل الوفاة، ومن اجليد أن يربط العنف          ٦٠للمرأة و  ٥٠سنة إىل البلوغ للجنسني، مث حىت       ١١سنوات، مث املراهقة من عمر      

سنوات وهم يف ذلك هلـم ظـروف        ٦األطفال حتت سن    : اة ألن املعنف قد يصبح معِنفاً     الذي يتعرض له األفراد حبسب دورة احلي      
بالنسبة للمرأة فهنـاك فئتـان   ٢٠سنوات وهم املراهقون مع التركيز على املراهقات، مث هناك فئتان بعد سن ١٠-٦متشاة، مث بني  
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اب للمرأة كواحد من الفئات العمرية ألنه سن تتعرض         األوىل السيدات يف عمر الزواج مث املتزوجات، وميكن هنا تصنيف سن اإلجن           
فيه املرأة لظروف معينة، مث هناك املطلقات واألرامل، مث املتزوجون، مث املسنون إناثاً وذكوراً، وهذا التقسيم يتفـق مـع الـتغريات        

خمتلف ألن الطفـل يـستطيع      سنة مث بعدها بكون العنف      ١٤اهلرمونية لإلنسان وهذا جيد ألن األطفال معرضني للعنف حىت سن           
  .الدفاع عن نفسه

من بني املراحل العمرية ألن الطفل قبل الوالدة ميكن أن يتعرض للعنف كمحاولـة الـتخلص منـه                  ) قبل الوالدة (ميكن أخذ فئة     -
 .ورفضه، مع مالحظة أن العنف قبل الوالدة يكون مزدوجاً لألم والطفل على السواء

 
 : يأيضاً ال بد من االهتمام مبا يل

  .تشجيع التخصص اجلامعي يف هذا اال .١
  .إجياد نظام لتوثيق املعلومات .٢
 .)لكل من علم بوقوع عنف على آخرين(توحيد مناذج اإلبالغ وإلزامية اإلبالغ  .٣
  .تطوير دائرة اإلحصاءات العامة .٤
 . وضع نظام للمعلومات، وإنشاء مركز متخصص للمعلومات، وتأسيس شبكة اتصاالت .٥
لدراسات واملسوحات وخاصة تلك اليت تنتهج استخدام دراسات احلاالت، واالهتمـام بالدراسـات الـيت           مزيد من ا   إجراء .٦

  :تتناول
  . وعدم تقلدها املناصب العليادور املرأة القيادي -
 .وبني أفراد اتمع عموماًبني اجلنسني االجتماعية العوامل اليت تؤدي إىل عدم املساواة والعدالة  -
 .غتصاب اليت حتدث يف حميط األسرة واتمع على السواءجرائم هتك العرض واال -
 .الدوافع احلقيقية اليت تقف خلف تعرض النساء للعنف -
  
  :حمور الوقاية: ثانياً

   :املناهج الدراسية والتربوية •
ملنـاهج  ليكون املوضوع من بني املـواد الـيت تطـرح يف ا    العنف موضوعاملناهج يف التربية والتعليم حتتاج إىل تغذية حول        

الدراسية، وال بد من مراجعة جادة للمناهج الدراسية والتربوية وفق أهداف استراتيجية الصحة والعنف كي تقوم بدور أكرب يف الوقاية                    
  :من العنف مستقبالً بالنسبة للطلبة، وذلك من خالل

 .تضمني املناهج الدراسية يف املدارس واملعاهد واجلامعات مساقات خاصه حبقوق اإلنسان .١
 .تعزيز قيم احترام الذات واالحترام املتبادل والتعاون بني اجلنسني يف املناهج والربامج التربوية .٢
 .استغالل طاقات األحداث وقدرام وإشغال أوقات فراغهم فيما ينفعهم .٣
 .سنوياً خالل اخلمس سنوات املقبلة% ٨زيادة أعداد املرشدين التربويني يف املدارس بنسبة  .٤
لة األساسية من الصفوف األوىل يف مدارس مستقلة عن بقية الصفوف األخرى على مراحل خالل العشر سـنوات  فصل طلبة املرح   .٥

 .املقبلة
 .وضع خطة تربوية شاملة ملواجهة سلوك العنف بالتعاون بني املدارس وأولياء األمور .٦
 .لتربوية فتح أبواب املدارس بعد الدوام املدرسي إلفساح اال للطلبة مبمارسة نشاطام ا .٧
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إدخال مواد تربوية ضمن برامج تدريب مديري املدارس واملعلمني على استخدام األساليب اإلرشـادية والوقائيـة والعالجيـة يف                  .٨
 .تعاملهم مع الطلبة 

 .ختصيص حوافز تشجيعية للمعلمني والطلبة الذين يتميزون بالسلوكيات اإلجيابية ليكونوا قدوة لآلخرين .٩
 للتعليم واملديرية العامة للدراسات والبحث التربوي بإجراء دراسة على عينة واسعة تشمل الطلبة وأولياء األمور                قيام املديرية العامة   .١٠

 .لبيان واقع احلال عندهم
مبا يبعدهم عن ممارسـة     واستغالل الفراغ   إفراغ الطاقة وتوجيهها     أثر فعال يف     ال بد من تشجيع الرياضة لألطفال والشباب ألن هلا         .١١

 .ستغالل طاقات الشباب يف املدارس واجلامعاته بعضهم وجتاه اآلخرين، كما جيب وضع برامج الالعنف جتا
 
  : برامج وقاية متخصصة •

، وتتناول خمتلف فردية ومجاعية وجمتمعيةال بد من العمل على وضع برامج متخصصة بالوقاية لكافة أفراد اتمع حبيث تكون             
تكاملة، ومناهج دراسية، وتدريب املعنيني من إعالميني وقانونيني وآخرين، والتوعية والتثقيـف،             برامج إعالمية وتثقيفية م    :األمور مثل 

  .، والتدريب، والتأهيل والتقومي، وتبادل اخلربات، والتدخل املبكر، والتعليموالتشريعات والقوانني
  
  :  اإلعالموسائلدور  •

بعض تناول  النظرة إىل   ، واملالحظ بأن    فات مبناسبات معينة فقط   مسامهة إعالمية مربجمة حبيث ال يقتصر دور اإلعالم على وق         
مـن ناحيـة   . نظرة استحياء مع أن اجلميع يدرك أن العنف مرفوض ديناً وقانوناً         ما زالت   الربامج واملشاكل الصحية ومنها العنف      

  .نف اليت تعرض يف التلفزيونختفيض مشاهد الع فإن التلفزيون يعرض مشاهد عنف مما يؤثر يف الناس ولذلك ال بد من ،أخرى
  
  :  احملليةواتمعاتدور األفراد  •

تشكيل جلان يف األحياء ملتابعة العنف      ، وذا اإلطار فإنه ميكن      جيب تشجيع الناس ليخربوا عن االعتداءات اليت يعرفون عنها        
رمسية مبا يؤدي إىل اإلحاطة حباالت العنـف        كمشاركة من اتمع نفسه لصاحل أفراده وإنشاء مستوى من التعاون بينه وبني اجلهات ال             

  .قبل تطورها
  
 :دور األسرة •
ال بد من التأكيد على دور األسرة يف الوقاية وذلك من خالل دعم األسر لتمكينها من القيام بوظائفها الطبيعيـة جتـاه أفرادهـا                         -

ليم هلم، وكذلك مساعدا على مواجهة مـا   حبمايتهم ورعايتهم وخاصة األطفال منهم، وتوفري أسباب النمو النفسي واجلسدي الس          
قد يعترضها من أخطار وحتديات وخاصة تلك اليت من شأا أن دد أمنها واستمرار العالقة بني الزوجني فيها والـذي سـينعكس          

  .بالضرورة على أبنائهما ويعرضهم لكثري من األخطار االجتماعية والنمائية
ألطفال الذين يعانون من بعض املشكالت يف أسـرهم يف دور الرعايـة واملؤسـسات               ومن ذلك املنطلق ينبغي التوقف عن زج ا        -

االجتماعية ألن أسرهم تبقى مع كل التحديات واملشكالت الوسط األفضل لنشأم، والتعويض عن ذلك مبتابعة األطفال احملتاجني                 
  .ة األسر لتجاوز مشكالاللمتابعة والرعاية من قبل اجلهات املختصة وهم يف أسرهم مع العمل على مساعد
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  :تفعيل خدمات اإلرشاد •
 .توسيع خدمات اإلرشاد يف كافة مناطق اململكة -
 .تطوير برامج اإلرشاد النفسي واألسري -
  .توفري وتطوير وتفعيل خدمات اإلرشاد يف املدارس واحملاكم واملؤسسات اليت هلا عالقة يف تقدمي خدمات اإلرشاد -
 .هيل األفراد واألسر املعرضة لإلساءة بأنواعهاتطوير الربامج اخلاصة لتأ -

  
  :حمور التشخيص والعالج: ثالثاً

ولتقدمي اخلدمات هلم، وقـد  النظر إىل املشاكل اليت يعاين منها املعنفون أنفسهم من أجل  وضع آلية عمل للوصول إىل مجيع املعنفني         -
  .ا يتطلب توسيعهاهناك حمدودية باخلدمات املقدمة للحاالت املساء إليها مملوحظ أن 

  .الوقاية والعالج أمران متداخالن، وال بد من اعتبار حاجة إىل ختصص مبجال العملهناك  -
مع العمل على متكينهم بعد االنتهاء من معاجلتهم ليـستطيعوا           هم،تعاقبم ال   ملعاجلتهموجه للذين ميارسون العنف     الت  يكون جيب أن  -

  . ترسيخ مفهوم متكني املرأة بالنسبة للتحديات االقتصاديةمواجهة احلياة وأعبائها فيما بعد  و جيب 
 .حماكمات النساء واألطفال جيب أن تكون بأحوال خاصة وبقوانني خاصة مراعاة هلم -
 .مراكز توقيف األحداث متثل نوعاً من أنواع العنف أحياناً -
 .  من الناحية النفسيةفاليسيء لألطجيب األخذ بعني االعتبار قضية ختلي بعض األهل عن أطفاهلم ألن ذلك  -
 .وضع نظام حلماية املبلغ عن العنف -
 .إنشاء مراكز حلماية الضحايا -
 . للتشخيص والعالجإنشاء مراكز متخصصة -
 .متينة وتعاون دائم تشبيك الشركاء ليكونوا على صلة -
 .رإصدار دليل للخدمات واإلجراءات اليت جيب أن تتخذ من اجلهات املعنية لتقدمي اخلدمة للمتضر -
 . والصحة يف العالج االجتماعي للمتعاطني وأسرهموزارة التنمية االجتماعية تفعيل دور  -
 .إنشاء مركز خاص للتعامل مع هذه احلاالت طبياً واجتماعياً -
 .وضع مقاييس للتشخيص -
 .فرز احلاالت وتصنيفها -
 . العاملني يف هذا االبتدري -
 .ةإجراءات إحالة املتضرر إىل اجلهة املختصتوضيح  -

  
  :حمور التوعية والتثقيف: رابعاً
 .العمل على معاجلة النظرة اخلاطئة عند كثري من الناس حول ضرب األطفال باعتبارها أحد الوسائل التربوية الناجحة .١
 .نشر مبادئ الدين احلنيف حول مكانة األسرة والزوجة ومعاملتها وأساليب تنشئة األطفال .٢
 .يما يتعلق حبقوق احلماية والرعاية املباشرةتوعية األهايل جتاه أطفاهلم وخاصة ف .٣
 تسليط الضوء على نشاطات املنظمات احمللية اليت دف إىل خدمة األطفال وضمان حقوقهم وتعريف املواطن ـذه املنظمـات           .٤

  . وطرق اللجوء إليها عند احلاجة
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مع املنظفات الكيماوية وعدم تركها بني متناول       تنفيذ برامج توعية وتوجيه لألمهات وربات البيوت إلرشادهن عن كيفية التعامل             .٥
  .أيدي األبناء

  .تنظيم محالت توعية لتنبيه اآلباء واألمهات حول أخطار التفكك األسري والتعامل مع املشاكل األسرية حبكمة وتعقل .٦
يسمح بـالعنف أو علـى   حيث يعتقدون بأن الدين املفهوم الديين عند كثري من الناس خاطئ فيما خيتص بنظرة الدين اإلسالمي ف    .٧

، وهـذا  جب تفعيل التوعية الدينية وتصحيح فهم الـدين ويمما ، األقل يقره من خالل بعض نصوص القرآن الكرمي والسنة الشريفة      
ال بد من بلورة رسالة الـوعظ واإلرشـاد   يقود إىل العمل مع الوعاظ واملرشدين الدينني ألم شديدي التأثري يف اتمع، وهنا فإنه    

 .ل الدين والوعاظ بشكل واضح وهادفلرجا
  .توعية األهايل حول خطورة املواد الطيارة وتنبيههم إىل عدم تركها بني األحداث والصغار على وجه اخلصوص .٨
 .تفعيل دور اإلعالم لتوجيه األهل للرقابة على األبناء  .٩

ستمدة من ثوابت الشريعة والقانون وخاصة فيما يتعلق        القيام حبمالت منظمة لتوعية النساء حبقوقهن وواجبان املدنية والشرعية امل          .١٠
  .بقضايا األحوال الشخصية

القيام حبمالت منظمة لتوعية الرجال على أن تكون منصبة على العواقب الوخيمة املترتبة على العنف ضـد املـرأة، وأن تكـون            .١١
 .مستمدة من الشريعة والقانون

 اإلعالم، وذلك عن طريق تنظيم اللقاءات التثقيفية كالندوات وورش العمـل       نشر الوعي حول خماطر العنف واحلد منه يف وسائل         .١٢
 .للتوعية األسرية 

ضرورة األخذ بعني االعتبار خمتلف مستويات التعليم ومستويات الدخل عند تصميم النداءات والربامج التوعوية حـول حقـوق                .١٣
خدام أساليب وآليات تتناسب مع املستوى الثقايف والتعليمي لدى   الطفل، وكذلك مراعاة املناطق اجلغرافية املختلفة وحاجاا، واست       

 .خمتلف شرائح اتمع  
  .فع سوية الرسائل اإلعالمية والتوعوية والنفسية يف وسائل اإلعالم جبميع أنواعها يف النواحي الكمية والنوعيةر .١٤
 .نشاطات املؤسسات االجتماعيةتشجيع إثارة قضايا محاية األسرة يف األدب واإلنتاج الثقايف والفين ويف  .١٥
 .نشر الوعي املروري لكافة فئات اتمع  .١٦
  

  :شريعات والقواننيحمور الت: اًخامس
  :ال بد فيما خيص القوانني والتشريعات من العمل على

 ومحايـة   االهتمام بالقوانني اليت تتعلق حبقوق الطفل     ، مع   وضع تشريعات رادعة وخاصة يف حق من ميارسون العنف ألكثر من مرة            -
، دون التغاضي عـن تفعيـل القـوانني    آلن مل تترجم إىل شكل واضح السن والتنفيذ فهي إىل ا    حيث  من  املرأة وإعطاؤها األولوية    

حتتاج إىل تفعيل، واقترحت موجودة لكن   مع أن نسبة كبرية منها      تشريعات وقوانني   إصدار  احلديث عن   والتشريعات املوجودة ألن    
  .تضمن ما نصت عليه االتفاقيات الدوليةلت ة مباشرحية والورشة إصدار قوانني صر

  .مراجعة التشريعات لغاية التأكد من متاشيها مع قضايا محاية املرأة -
 .تعديل اإلجراءات القانونية الروتينية يف التعامل مع قضايا العنف -
 .نصوصها اخلاصة بذلكالنص يف القوانني على برامج رقابة األحداث وإنشاء املراكز اخلاصة بذلك، وتفعيل  -
السعي احلثيث لوضع ضوابط وحمددات للتعامل مع املواد واملذيبات الطيارة يف األعمال املهنية مبنع عمالة األحـداث أو إلـزامهم                     -

 .بارتداء واقيات على األنف لضمان عدم وصول مسوم هذه املواد إىل داخل أجسادهم 
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اتيجيات املعمول حلماية األسرة من حيث تأثريها السليب واإلجيايب وذلك دف           إجراء تقييم شامل للتشريعات والسياسات واالستر      -
  .تطويرها واستقرارها

  .إعادة النظر بالعقوبات املتعلقة بقضايا محاية األسرة لزيادة فاعلية الردع وحتقيق أمان األسرة -
ءات اليت تراعي مصلحة األسرة وأفرادها مبـا يف   الدعوة إلجياد دوائر متخصصة يف القضاء للتعامل مع قضايا األسرة وأصول اإلجرا            -

 .ذلك استحداث اخلدمات املساندة للجهاز القضائي يف التعامل مع قضايا األسرة
 .تفعيل القوانني اخلاصة بالسري -
  

  :حمور استراتيجيات تنمية املوارد البشرية واملالية: سادساً
  :مبا خيتص باملوارد البشرية •

  .حتياجات اخلاصة حبماية األسرةغطية االتطوير الربامج اجلامعية لت .١
  .تطوير برامج التدريب والتأهيل .٢
  .تطوير قدرات العاملني يف جمال محاية األسرة مثل اإلعالم واإلرشاد والرعاية واخلدمات االجتماعية وأيضاً الربامج الفردية .٣
 .تطوير الربامج يف جمال حقوق اإلنسان .٤
  .ختصاصات العاملة يف محاية األسرةتدريب وتأهيل املوارد البشرية ذوي اال .٥
 .تفعيل نصوص العمل مبا يضمن إجياد مكاتب تساعد الشباب يف احلصول على فرص عمل .٦
 .)جمانية(تأهيل وتدريب الشباب مهنياً إلجياد فرص عمل من خالل مراكز تأهيل تدريبية  .٧
 .تلفة للعنف توعية وتدريب العاملني يف أجهزة العدالة بكيفية التعامل مع الصور املخ .٨
  
  :مبا خيتص باألمور املالية •

  .اختيار البدائل القابلة لالستدامة من الناحية التمويلية يف جمال محاية األسرة .١
النظر يف توفري مصادر متنوعة للمساعدة يف اإلنفاق على متطلبات قضايا التعامل مع محاية األسرة مثـل املؤسـسات الرعائيـة                      .٢

  .دعم احلكومي، ومسامهة األسرة القادرة، والقطاع اخلاص، ورمبا ضرائب خاصةال: والعالجية ومن هذه املصادر
  .تفعيل عمل حزمة األمان االجتماعي .٣
 .حتسني اخلدمات املقدمة .٤
 .حتسني البيئة الصحية .٥
  .  وخاصة لألطفالالتوسع يف إنشاء نواد ترفيهية بأسعار خمفضة .٦
 
 :التخطيط •
 .ملعاينة مدى حساسيتها للنوع االجتماعيمراجعة السياسات واخلطط والربامج واملناهج  .١
 .أخذ حقوق الطفل بعني االعتبار عند التخطيط لربامج التنمية املتكاملة وخاصة تلك املوجهة إىل مكافحة الفقر والبطالة  .٢
  
  :العمل االجتماعي والعاملون واملؤسسات •
ني على اجلوانب الوقائية اليت تبعد املـرأة عـن شـبح    مهننة وظائف العاملني االجتماعيني يف احلقل النسوي وتركيز هؤالء العامل          .١

 .التفكك األسري الذي قد يضر ا وبأطفاهلا 
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 . التوسع يف إنشاء مراكز اخلدمات االستشارية للمرأة .٢
 أكثـر    بتنفيذ مشروع دار أمان املرأة شريطة تنبهها إىل عدة أمور تتعلق مبدة املشروع حبيث ال تزيد                وزارة التنمية االجتماعية  قيام   .٣

ينبغي أن يكون يف إحـدى   من سنة لكونه من املشاريع التجريبية اليت تتطلب مراجعة يف ظل تغذية راجعة، وموقع املشروع حبيث        
احملافظات املنفتحة اجتماعياً، ومرافق املشروع اليت ينبغي أن تشتمل على مؤسسة داخلية لرعاية النساء امللتحقات ومؤسسة أخرى                 

 .الء النساء، وغري ذلك من األمور املتعلقة أيضاً  بنظام الدار ومدخالت املشروع وخمرجاته وتقوميهلرعاية أطفال بعض هؤ
 . تفعيل دور وحدة محاية األسرة يف األمن العام وتعميمها على مجيع احملافظات .٤
  
 :املؤسسات العاملة يف حقل الطفولة •

 .إعداد معايري عامة العتبار مؤسسات الطفولة صاحلة للرعاية .١
اعتماد أسس واضحة الختيار العاملني يف املؤسسات للتحقق من قدرام واجتاهام، وتوفري العدد الكايف منـهم، وحتديـد                   .٢

وصفاً وظيفياً لكل وظيفة من وظائف املؤسسات، وتوفري دليل بأخالقيات املهنة للعاملني يف املؤسسات، ووضع نظام مساءلة              
 .ساءلةهلم، وإخضاع اجلدد منهم للمراقبة وامل

 .إعداد برامج خاصة لتأهيل األطفال يف مؤسسات رعاية الطفولة ملرحلة الشباب وتوفري برامج مهنية ومشاغل لتدريبهم .٣
إعداد دليل فين للعاملني يف املؤسسات لبيان األمور املتعلقة برعاية الطفل وتقومي منوه ومتابعته، والتعامل مع خمتلف حاجاتـه                    .٤

 .طيط وتنفيذ الربامج النفسية والتربوية واالجتماعية املناسبة لألطفالومشكالته، وتدريبهم على خت
 .توفري أخصائي اجتماعي ونفسي يف مجيع مؤسسات رعاية الطفولة .٥
 .ضرورة مالئمة موقع املؤسسات ملا يتناسب مع حاجات الطفل ومنوه صحياً .٦
م داخل املؤسسات وإجياد نظام يكفل تلبيـة   بشؤوقجبام، وأخذ رأيهم فيما يتعل   اوضع دليل يوضح لألطفال حقوقهم وو      .٧

 .حاجام
إتاحة جمال أكرب من اخلصوصية لألطفال يف اختيار ما خيصهم، وفهم ومراعاة خصوصيتهم وخاصة فيمـا يتعلـق مبرحلـة                     .٨

 .املراهقة
 .وضع إرشادات مكتوبة حتكم عالقة العاملني باألطفال  .٩

 .اخلط الساخن للتبليغ عن اإلساءةتفعيل خدمة  .١٠
 .دريب العاملني للتعامل مع اإلساءة ورعاية الطفل املساء إليه، وتوثيق حاالت اإلساءة يف سجل خاص بشكل كامل ودقيقت .١١
 .ختصيص ملفات شاملة لألطفال ميكن متابعتها واحملافظة على خصوصيتها .١٢
وختصيص سـجل لتوثيـق      ل،حتديد نظام للثواب والعقاب يستند إىل دليل إجرائي يطبقه املشرفون عند تعاملهم مع األطفا              .١٣

 .العقوبات املتخذة بشأن األطفال
إجياد خطة حمددة األهداف لتوثيق عالقة الطفل بأهله تشمل الزيارات املرتلية املنظمة وتسهيل آلية االتصال الـدوري ـم                    .١٤

 .وتسهيل ممارسة النشاطات املشتركة
 وجبات خفيفة بني الوجبات األساسية الـثالث وبعـض          تنويع األطعمة لألطفال واستمزاج رأيهم فيما يقدم هلم، مع تقدمي          .١٥

النمائيةماألطعمة احملببة هلم مثل احللويات، والفواكه بأنواعها مبا يراعي احتياجا . 
 .زيادة عدد مرات تزويد األطفال باملالبس، وترك احلرية هلم الختيار املالبس املفضلة .١٦
 فيما يتعلق بآلية صرفه، وختصيص مكان آمن ليضع األطفـال مـصروفهم   زيادة املصروف املايل لألطفال وتوفري املشورة هلم     .١٧

 .فيه، مع توفري مكان داخل املؤسسة كبقالة صغرية ليستطيع األطفال الشراء منه
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وضع برنامج الستحمام مرن يف املؤسسة ال تقل فيه عدد املرات عن ثالث أسبوعياً وعند احلاجة، وتوفري مستلزماته بـشكل           .١٨
 .اء الساخنكاف وخاصة امل

اعتماد نظام غرف النوم لتوفري اخلصوصية الكافية لألطفال، وجتديد األسرة ومستلزماا، واالهتمام بنظافتها خاصة لألطفال                .١٩
الذين يعانون من مشكلة التبول الالإرادي، وتقليل االكتظاظ يف الغرفة الواحد، مع احلرص على مقاربة أثاث املنامات مـن                   

 .األثاث املرتيل
 عيادة وممرض يف كل مؤسسة، والقيام بكشف دوري سنوي متكامل لألطفال، وتوفري ملف صحي لكل طفل حيتـوي     توفري .٢٠

 . املرضيهعلى تارخي
توفري الرعاية السنية والعينية والنفسية لألطفال، والرعاية الصحية لذوي احلاجات اخلاصة، وتعريف العـاملني بـاإلجراءات                 .٢١

 .اض املعدية، وإعطاء حماضرات إرشادية دورية لألطفال يف اجلوانب الصحية املختلفةالالزمة للتعامل مع حاالت األمر
إجراء جلسات إرشادية لألطفال بشكل منظم، وإجراء تقييم نفسي لألطفال عند قبوهلم يف املؤسسات، والتنسيق مـا بـني              .٢٢

 .األخصائي النفسي واألهل واملدرسة حلل مشكالت األطفال
ل حيتوى على تارخيه التربوي وخطته التربوية الفردية وحتصيله الدراسي ومواهبـه وخصائـصه              توفري ملف تربوي لكل طف     .٢٣

 .التربوية 
 .إجراء تقييم تربوي لكل طفل يدخل املؤسسة .٢٤
إجياد كادر مؤهل لتدريس األطفال ومتابعتهم، ومتابعة قضاياهم التربوية، واملسامهة يف حل مشكالم بتواصل مستمر مـع                  .٢٥

 .كون تدريس األطفال مربجماً ضمن خطة، وتوفري مكان مهيأ لتدريس األطفال وتوفري الوسائل الالزمة لذلكاملدرسة، وأن ي
 .توفري برنامج خاص لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة .٢٦
 . الذين يرغبون يف إمتام تعليمهم بعد املرحلة الثانويةلدعم األطفا .٢٧
ون على حل مشكالت األطفال السلوكية والتحصيلية وإشراك األهل يف        احلرص على توفري التواصل املستمر مع املدرسة للتعا        .٢٨

 .خطة الطفل التربوية وإعطائهم دوراً يف ذلك
حتديد برنامج سنوي لألنشطة والترفيه، وتنويع األنشطة يف املؤسسة حبيث تناسب مجيع اهتمامات األطفال وميوهلم، وتنميـة    .٢٩

 .هوايام
ري أماكن لعب داخلية وخارجية مناسبة وجمهزة، مع إعطاء األطفال يومياً وقتـاً كافيـاً               توفري ألعاب ووسائل ترفيهية، وتوف     .٣٠

 .ملمارسة أي نشاط يرغبونه
 .القيام برحالت خارجية متكررة، والقيام بأنشطة مشتركة مع اتمع احمللي واألهل .٣١
 .القيام بأنشطة تناسب األطفال ذوي احلاجات اخلاصة .٣٢
 .يساعد على ذلك مرة كل أسبوع على األقلتشجيع القراءة وإقامة نشاط  .٣٣

  
  :حمور الشراكة ودور املؤسسات والقطاعات املختلفة : سابعاً
، ولتفعيـل  ال بد من ترمجة شراكة حقيقية بني اجلهات املعنية بالعمل ضد العنف حبيث ال تبقى تلك الشراكة جمرد شعار                  .١

 . تطيع أن تتعامل مع هذه الشراكة لتكون الشراكة حقيقية املؤسسات حباجة إىل تطوير نفسها لتستلك الشراكة فإن بعض
  .جيب التعاون مع املنظمات الدولية املعنية باملوضوع لدعم النواحي املالية وكذلك بعض الدول األوروبية .٢
هـي  هناك جهات متخصصة أكثر من أخرى ولكـن يف النهايـة       فنظر إىل األمر بتكامل     يبالنسبة للتخصص فيجب أن      .٣

 .كاملةمبجموعها مت
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 .جيب احلرص على إجياد مؤسسات وبرامج متكن احلاالت املعنفة لتعتمد على نفسها .٤
ولذلك ال بد من تـدريب      د ال يكون الطاقم الصحي يف املراكز واملستشفيات مؤهالً للتعامل مع حالة املعنف وتأهيله               ق .٥

، تعينهم يف عملهم القـانوين   لملوضوعات االجتماعية   تدريب القضاة يف ا    العاملني يف املراكز الصحية واملستشفيات، كما ال بد من        
 . إعادة تأهيل الوعاظ ليكون انسجام بني اإلرث الديين والتطبيقي وهو األساس يف التغيريو
 
  :حمور التقييم واملراقبة والتقومي: ثامناً
هيداً لتحديد االحتياجـات غـري امللبـاة    تقييم الوضع القائم مبا يشمل التغطية الكمية والنوعية حلاجات محاية األسرة مت    ال بد من     -

وتلبيتها، وإحكام عمليات التنسيق والتعاون والتكامل بني املؤسسات ذات العالقة، ووضع الربامج الوقائية ضمن نظـام الرعايـة                  
 .الصحية األولية، وإبراز كودات أخالقيات العمل يف قضايا محاية األسرة

 .تعيني جلان تقييم مستقلة -
 .ييموضع آلية للتق -
 .إجراء تقييم مرحلي وائي لكل برنامج يف اخلطة -
 .اإلعالن عن النتائج بشفافية -
 .حتديد اجلهات املعنية ذات العالقة -
   .حتديد خطة زمنية لتنفيذ االستراتيجية، والتحقق من اإلجناز -

  

  محاية األسرة يف األردن
  

ين املشروع الوطين حلماية األسرة والذي يضم عـدداً مـن       متثلت االستجابة األردنية ملوضوع العنف األسري وذلك من خالل تب         
  . املؤسسات احلكومية وغري احلكومية

  
 :املشروع الوطين حلماية األسرة -
 

 اجتمعت األطراف املعنية حبماية األسرة من أجل البدء بتأسيس الفريق الذي سوف ينفذ هـذا املـشروع                  ٢٠٠٠ عام   آذاريف  
ن املشروع الوطين حلماية االسرة إ .دارة الس الثقايف الربيطاين يف عمان   إوبالربيطانية   (DFID) لدوليةدائرة التنمية ا  من قبل   مول  وامل
 يف معاجلـة    اإلنسان على حقوق     معتمداً  شامالً يأخذ املشروع مدخالً  اإلساءة و  مشروع أردين ريادي يف جمال احلماية من العنف و         هو

تتفق منهجية مشروع محاية األسرة مـع األعـراف         و) خاصة األطفال والنساء    (  األسرة    ضد اموعة املستضعفة يف    اإلساءةالعنف و 
ات احلد من العنف األسري وقضايا االعتداءات اجلنسية من خالل بناء القـدر      ىل  إوالذي يهدف    ،والعادات والتقاليد واألحكام الدينية   
   .احلقلغري احلكومية يف هذا املؤسسية للمؤسسات احلكومية و

  
  :  قد وجدت األطراف املعنية أن من أهم املربرات اليت تستدعي وجود املشروعلو

o املسائل القانونية: 
  .األسريعدم كفاية التشريعات القانونية اخلاصة بالعنف 

   .األسري عدم وجود حماكم خمتصة لقضايا العنف 
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o  خدمات املرأة  :  
 . حمدودية اخلدمات املقدمة للنساء 

 . للنساء املعنفات إيواءعدم وجود دور 
  .ضعف وعي كثري من النساء حبقوقهن

o  خدمات األطفال  :  
 . حمدودية اخلدمات املقدمة للنساء

 . وجود برامج تدريبية مستدامة وفعالةإىلاحلاجة 
  . نقص الوعي حبقوق الطفل

o  الوعي العام :  
 .ألدوارهمنقص الوعي لدى أفراد العائلة 

 . ن حوادث العنف وال يسمحون بتدخل املؤسسات الرمسية يف شؤون العائلة أطراف العنف األسري ال يبلغون ع
   .األسري زيادة الوعي حول العنف إىلاحلاجة 

o   البحوث : 
  .األسرة املتعلقة مبسائل محاية اإلحصائياتنقص البحوث والبيانات و

o األسرة املؤسسات املعنية مبوضوع العنف و:   
  .املعنيةي لدى املؤسسات  تعريف واضح للعنف األسرإىلاحلاجة 
  .  واضحة ملعاجلة احلاالتإجراءات حتديد إىلاحلاجة 
  .  التخصصية داخل املؤسسات ووضع تعريفات حمددة لألدوارإىلاحلاجة 

   . تعاون بني املؤسساتآليةاحلاجة إىل وضع 
  

ية باملشروع الوطين حلماية تقدم خدمات العنف األسري يف األردن من قبل مؤسسات حكومية ومنظمات غري حكومية منطو            
جاء تأسيس الـس الـوطين   وقد  ،٢٠٠١سيسه عام  أ وذلك منذ تاريخ ت    الوطين لشؤون األسرة مظلة له    األسرة الذي يشكل الس     

 على إجياد مؤسسة وطنية ترعى شـؤون األسـرة         جاللة امللك عبد اهللا وجاللة امللكة رانيا العبد اهللا        لشؤون االسرة بناء على حرص      
 وقد سعى الس منذ تأسيسه لوضع اإلستراتيجيات واخلطط والربامج   ،تضع السياسات واخلطط لتحسني نوعية حياة األسرة ومحايتها       و

  .رتقاء باألسرة األردنيةدف اإل
ـ                    ها  ويقوم املشروع على مبدأ التشارك ما بني املؤسسات احلكومية وغري احلكومية املعنية بشؤون األسرة والتنسيق مـا بين

مديرية األمن العام، وزارة الصحة، وزارة التنميـة االجتماعيـة، وزارة           :  ومن املؤسسات احلكومية املشاركة    ،لتأمني أفضل اخلدمات  
 أما املؤسسات غري حكومية املـشاركة       ،)وزارة اإلعالم سابقاً  ( لإلعالم   ردين التربية والتعليم، املركز األ    العدل، وزارة األوقاف، وزارة   

 ويتم التنسيق بني هذه املؤسسات من خالل فريـق    ، األسري يف الزرقاء واحتاد املرأة     اإلرشادة ر األردن ومركز التوعية و     مؤسس: فهي
دارة املشروع الذي يضم ممثلني عن هذه اجلهات والذي مت اعتماده من قبل الس الوطين لشؤون األسرة كفريق عمل حلماية األسرة،                    إ

  .ؤسسة بتنفيذ ومتابعة الربامج املنبثقة عن املشروعويقوم فريق العمل يف كل م
 كما ،لقد تبىن املشروع سياسة الشراكة والتنسيق بني مجيع املؤسسات املعنية ذا الشأن وجنح يف إرساء سياسة العمل كفريق       

 وقد عمل الـس  ،ة واتمعوتعزيزها ويف التوعية ببعض أبعاد العنف األسري وتأثريه على األسر        جنح يف رفع كفاءة مقدمي اخلدمات     
 الوطين حلماية األسرة األردنية من العنف   إلطارالوطين لشؤون األسرة وبالتعاون مع بعض اخلرباء ومع فريق إدارة املشروع على تطوير ا             
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س التنسيق بني هذه    ويبني اإلطار أدوار ومسؤوليات اجلهات املعنية وصالحياا، ويضع أس         ،الذي يشكل املرجعية الوطنية يف هذا اال      
تتصف اخلدمات اليت يقدمها املشروع يف التركيز على تقـدمي الرعايـة            . اجلهات من خالل بلورة منوذج لإلجراءات الوطنية املتكاملة       

  . تهم، ويعىن القليل منها خبدمات الوقاية من خالل التوعية والتدريب والتعليم ورعاية الفئات املتأثرة بالعنف ومعاجللألفراد املعنفني
 ،وقد جنح األردن خالل فترة املشروع يف حتقيق عدداً من اإلجنازات يف جمال السياسات العامة للتعامل مع العنف األسـري                   

صدور نظام إنشاء دور محاية األسرة، وتعديل قانون أصول احملاكمات اجلزائية مبا يسمح باستخدام التقنيـة                : ومن أهم هذه اإلجنازات   
مقابالت األطفال بواسطة الفيديو بدالً من اإلفادات الورقية، واقتراح عدد من التعديالت علـى جمموعـة مـن            احلديثة، مثل تسجيل    

  .القوانني على السلطة التشريعية، ووضع إطار وطين حلماية األسرة، وإنشاء مناذج ريادية لبعض اخلدمات
م الس بتقييم للمشروع إلستخالص الـدروس  ويف اية اخلمس سنوات، وهي فترة املشروع الوطين حلماية األسرة، قا  

 األسرة، وبالتعاون مع مجيع الشركاء، بوضع اإلطـار  الس الوطين لشؤون وبناء عليه، قام     ،املستفادة وحتديد اخلطوات املستقبلية   
ـ               -٢٠٠٥(ف األسـري    الوطين حلماية األسرة األردنية من العنف األسري واخلطة االستراتيجية حلماية األسرة والوقاية من العن

يوفر اإلطار الوطين التوجه العام لسياسات وبرامج محاية األسرة للسنوات القادمـة، يف     . واليت إنبثقت عن اإلطار الوطين    ) ٢٠٠٩
حني تترجم اخلطة االستراتيجية هذا التوجه إىل أهداف وأنشطة ختدم اهلدف املنشود، وتضع مؤشرات األداء لكل نشاط باإلضافة                  

  . املتابعة والتقييم وآليااإىل منهجية
  
   :االردنية ة يف بناء ومحاية األسرالس الوطين لشؤون األسرة دور -

 وقد متيز   ،نشاءهإ على الرغم من حداثة      ة األردني ة يف بناء ومحاية األسر     مميزاً  الس الوطين لشؤون األسرة     كان دور  لقد
  :  واملشاريع على املستوى الوطين نذكر منهاهذا الدور بصياغة وتنفيذ العديد من االستراتيجيات

  
  )٢٠٠٥كانون الثاين ,الس الوطين لشؤون األسرة( االستراتيجية الوطنية لألسرة األردنية. ١

  :دوافع إعداد االستراتيجية
تتمت                                       أهلية  لرمسية كهيئة  ا لصفة  ا به  كتسا مية وا ة ملكية سا د را بإ تأسيسه  بعد  ألسرة  ا لشؤون  لوطين  ا لس  ا ع عكف 

، على تطوير استراتيجية وطنية لألسرة األردنية             ٢٠٠١ لسنة ٢٧بشخصية اعتبارية ذات استقالل مايل وإداري، وفقا للقانون رقم 
 وتنطلق املبادرة من حقيقة أن األسر تتفاوت يف إمكانية االضطالع                       ، تشمل خمتلف اجلوانب اليت تشكل حياة األسرة وتؤثر فيها                  

األمية والبطالة والفقر واألوبئة واألمراض                     :    ومن أبرز هذه التحديات           ، راا على مواجهة التحديات           مبسؤولياا وأدوارها، وقد              
 ويقتضي هذا األمر تدخالً مباشراً من قبل الدولة                  ، املزمنة والكوارث الطبيعية والتفكك األسري والعنف واجلرمية واإلدمان وغريها          

 كما يتطلب إطاراً      ، ري القادرة لتمكينها من مواجهة التحديات وجتاوز املخاطر                     ومن قبل املنظمات األهلية لتوفري الدعم لألسر غ                
   .مؤسسياً حيقق أكرب قدر ممكن من التنسيق والتكامل بني جهود مجيع األطراف املعنية بشؤون األسرة األردنية

 اهلادفة إىل حتقيق         لشؤون األسرة  رسالة الس الوطين لألسرة املنشودة وإىل الرؤية األردنيةتستند هذه االستراتيجية إىل 
الرؤية املذكورة، واعتماداً على نتائج الدراسات وحلقات احلوار حول واقع األسرة األردنية والقضايا األسرية ذات األولوية                                                              

ة والدولية يف      والتدخالت االستراتيجية وبرامج اخلطة التنفيذية اهلادفة إىل متكني األسرة األردنية، وانسجاماً مع التوجهات العربي                                               
هذا اال، والتزاماً بقيمنا وثقافتنا األصيلة الراسخة وبالعهود واملواثيق اإلقليمية والدولية ذات الصلة، اليت صادقت عليها اململكة                                           

  . األردنية اهلامشية
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  :أهداف االستراتيجية الوطنية لألسرة األردنية
 . تعزيز التماسك والبناء الداخلي لألسرة .١
 . سرة من القيام بوظائفها املختلفة بفاعليةمتكني األ .٢
 .تعزيز دور األسرة الثقايف وقدرا على التعامل مع تداعيات العوملة الثقافية .٣
 .املسامهة يف رسم سياسات تشريعية تساعد على تكوين أسرة متماسكة وحتميها من التفكك .٤
والربامج السكانية واالجتماعية واالقتصادية من جهة                       حتقيق التكامل بني السياسات والربامج األسرية من جهة والسياسات                         .٥

 .أخرى
 . تلبية حق األسرة وأعضائها يف التعليم والعمل والصحة .٦
 .حتقيق التواصل املستمر مع األسر األردنية املغتربة .٧
لبيئية واألمراض املزمنة وآثار احلروب والرتاعات املسلحة والكوارث ال                                                  .٨ يت دد كيان     ختفيف معاناة األسرة من املخاطر ا

  .األسرة
  

  اإلستراتيجية حماور
  :مت حتديد مثانية حماور، وهذه احملاور هي

  
  .تكوين األسرة وعناصر متتني بنيتها:   احملور األول 
  .الوظائف األساسية لألسرة وأساليب متكينها من أدائها لوظائفها:   احملور الثاين 
  .هوية وللقيم الثقافية يف زمن العوملةالدور الثقايف لألسرة كحافظة لل:    احملور الثالث
  .مكانة األسرة وتنظيم شؤوا يف القوانني والتشريعات الوطنية:    احملور الرابع
  .السياسات األسرية وتكاملها يف إطار السياسات اإلمنائية الوطنية املستدامة:    احملور اخلامس
  .ومشاركتها يف احلياة العامةاالحتياجات واحلقوق األساسية لألسرة :    احملور السادس
  .األسرة املغتربة وصالا بالوطن:   احملور السابع
  .التهديدات االجتماعية والصحية والبيئية واألمنية لكيان األسرة:   احملور الثامن

  
  :  من العنفاإلطار الوطين حلماية األسرة -٢

املة لالستجابة للعنف األسري وتقليص تفشيه يف اتمـع،  أظهرت التجارب يف الدول املختلفة أمهية املؤسسات املتعددة  الع 
ان تطوير اخلدمات وإيصاهلا ال يتم حتقيقه إال من خالل التعاون ما بني هذه املؤسسات ان مفهوم املؤسسات املتعددة العاملة مل يطـور              

  .كرب التحديات لتطبيق االستراتيجيات واملمارساتأحد أجيداًَ بعد يف األردن ويعد 
دوار األفراد ومسؤوليات املؤسسات العاملة ضـمن إطـار         أالعنصر األساسي لعمل املؤسسات املتعددة هو تعريف حمدد         ن  إ

يشجع على تبادل املعلومات والتعاون يف سبل توصيلها ولتدارك األردن ان املؤسسات املتعددة العاملة تتطلب درجة عالية من التفـاهم     
ن العمليـة ككـل     إجبات للتأكد من    املختلفة وبالوقت نفسه الوضوح يف الفصل بني احلقوق والو        واالحترام املتبادل لوجهات النظر ا    

 ولتسهيل حتقيق هذا اهلدف مت اإلقرار بأمهية وجود مرجع اسـتراتيجي            ،ستصل بنوعية خدمات عالية اجلودة ضمن املعايري املتفق علها        
طنية حلماية األسرة وبناًء على ذلك قدمت وثيقة اإلطار الـوطين حلمايـة             ميكن القوى العاملة من العمل بتناسق مع إطار السياسة الو         

  .األسرة
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       حددت هذه الوثيقة اإلطار الوطين حلماية األسرة وتزويد املختصني واخلرباء العاملني يف جمال الوقاية من العنف األسري بوثـائق               
حتتـوي هـذه    . السياق الذي حيتاج للوقاية من العنف األسري       من خالل وصف      وهي دف إىل تقدمي املصادر للممارسني      ،مرجعية

ادوار ومسؤوليات األفراد واجلماعات واملنظمـات احلكوميـة وغـري        أ ومت إيضاح كل من      ،يةالوثيقة على قائمة من التعريفات املعيار     
  . مع املنظمات األخرىاحلكومية وذلك لتمكني العاملني يف جمال احلماية من العنف األسري من فهم كيفية تكامل عملهم

 وميكن املخطط القارئ من متابعة سـري املراحـل          ،      حيدد اإلطار عملية من ستة مراحل ملواجهة العنف األسري يف األردن          
 املختلفة ابتداًء بعملية اإلبالغ األولية أو الكشف عن احلادثة املزعومة للعنف األسري ومرحلة التحقيق وصوالً إىل اإلحالـة إىل نظـام             

  .القضائي إذا دعت احلاجة والعمل الذي يلي ذلك إلعادة بناء األسرة وتقويتها يف املستقبل
 وأخرياً تعمل الوثيقة على وصف آلية عمل اخلدمات املتكاملة من خالل تطبيقها من قبل املؤسسات املتعددة وتوضـيح كيفيـة    

  .الزم بفاعلية اكرب مستقبالًمراقبة مجيع هذه األنشطة وتقييمها واستخدامها كتجربة إلجراء ال
  

  تطبيق اإلطار الوطين حلماية األسرة
.         جبانب هذا امليثاق هناك اخلطة االستراتيجية خلمس سنوات وحتدد الطريقة اليت يتم من خالهلا تطبيق اإلطـار الـوطين                  

احملددة يف اإلطار على سبيل املثال، احلاجة ملواجهة طورت اخلطة االستراتيجية من خالل االستراتيجية الوطنية لألسرة األردنية والقضايا        
الثغرات املوجودة يف األدوار واملسؤوليات ووضعها يف إجراءات موثقة وبرامج لتدريب مجيع املنظمات احلكومية وغري حكومية الـيت                  

ارة مشروع محاية األسرة وقام هـذا       تشارك يف العمل لالستجابة للعنف األسري والوقاية منه وسيتم مراقبة هذا العمل من قبل فريق إد               
  .الفريق أنشاء مشاريع تطبيقية للعمل مبدئياً مع وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية االجتماعية

  
  :يف السنة األوىل دف اخلطة االستراتيجية إىل

  .توسيع  الوضع الراهن فيما يتعلق بالعمل ما بني اللجان يف األردن •
 . واإلجراءات واإلرشاد والتدريبتوقف كل منظمة فيما يتعلق بالربوتوكوالتقييم م •
 .البدء بتطوير معايري وطنية لتوصيل اخلدمات •
 .البدء بتطوير معايري وطنية للتدريب على أساس من املنظمات الفردية واملشتركة •
 .ياسة الوطنيةالبدء يف األخذ باحلسبان تطوير النظم واإلجراءات للمراقبة املتوافقة مع الس •

 ستحدد خطة التطبيق السنوية األعمال واألنشطة اخلاصة اليت جيب ان تقوم ا املنظمات املختلفة لتحقيق ما سبق ومت مناقشة 
  .ثالثوالطريق اليت ستغذي قبل املراقبة والتقييم تطوير خطة تطبيقية سنوية، وهذا قد متت مناقشته يف الفصل ال

  
   :٢٠٠٩- ٢٠٠٥حلماية األسرة والوقاية من العنف األسري ألعوام  لوطنيةاخلطة االستراتيجية ا. ٣
  

أسرة متماسكة متكافلة يتمتع أفرادها حبق السالمة اجلسدية والعقلية والنفسية، وتسود املودة واالحترام واملساواة يف : الرؤية
   .ويسامهون يف حتقيق رفاه األسرة واتمع احلقوق والواجبات فيما بينهم،

من األسرة أاملسامهة يف حتقيق حياة أفضل لألسرة األردنية من خالل توفري بيئة اجتماعية وثقافية وقانونية تعزز  :رسالةال
  .وتصوا من التفكك وحتمي أفرادها من العنف

  
  



  ٩٨

  :األهداف العامة للخطة األستراتيجية
 . للسنوات اخلمس القادمةية األسرة املتعلقة حبمارسم التوجه العام للسياسات والربامج واخلطط اإلجرائية  -
زيادة الوعي بطبيعة العنف األسري وأبعاده الصحية والنفسية واالقتصادية وتأثريه على متاسك األسرة من خالل نـشر                  -

  .ثقافة احلماية
   .تنمية املوارد البشرية وتعزيز القدرات املؤسسية للجهات العاملة يف جمال محاية األسرة وأمنها -
لتنسيق والشراكة بني القطاعات الرمسية واألهلية املعنية حبماية األسرة دف حتقيق ختطـيط متكامـل يعتمـد النـهج          تعزيز ا  -

  .التشاركي
 تعزيز استجابة النظام القضائي لقضايا العنف األسري من خالل تطوير سياسات وتشريعات وقوانني حتمي األسـرة مـن       -

  .العنف
 .العنف األسري من خالل حتديد األولويات وعواقب العنف وتكاليفه ومدى فعالية الربامجاالرتقاء ببحوث محاية األسرة و -
  .تسهيل التمويل احمللي والدويل من أجل تنفيذ األنشطة واإلجراءات املنبثقة عن هذه اخلطة -
  

  :ستراتيجيةحماور اخلطة اال
  : حماور رئيسية هيستةتتضمن اخلطة االستراتيجية 

  .الوقاية .١
 .احلماية .٢
 .ملوارد البشرية واملاديةا .٣
 .التشريعات والسياسات والقضايا القانونية .٤
 .الشراكة والتنسيق .٥
  .الدراسات والبحوث .٦

  
  "املعرفة واالجتاهات والواقع:  العنف األسري يف األردن"دراسة .  ٤

يبذهلا الس الوطين لشؤون     ضمن اجلهود احلثيثة اليت      " املعرفة واالجتاهات والواقع  :  العنف األسري يف األردن    "تأيت دراسة   
األسرة بالتعاون مع املؤسسات احلكومية وغري احلكومية ذات العالقة وكمحاولة وطنية أوىل للوقوف على األبعاد الثقافيـة والقيميـة                   

  : ولقد سعت الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية،واملمارسات اخلاصة بالعنف األسري يف اتمع األردين
  . اليت يفهم ا اتمع األردين ظاهرة العنف األسري ومدى الوعي ذه الظاهرةمعرفة الكيفية .١
استكشاف مدى االستعداد للتدخل يف حالة حدوث العنف األسري واستكشاف معوقات البوح أو اإلفصاح عن العنف  .٢

 .األسري أو عدم اإلبالغ يف حالة حدوثه
 .العنف اجلسدي والنفسي واجلنسي واإلمهال وغريها:  العنف األسري مثلحتديد اجتاهات املواطنني حنو األنواع املختلفة من .٣
حتديد مصادر املعلومات الرئيسية اليت حيصل من خالهلا املواطنني على املعلومات عن اتمع األردين بشكل عام وعن العنف  .٤

 .بشكل خاص
 .حتديد الفئات األكثر تعرضاً للعنف األسري والفئات األكثر ممارسة له .٥
 .ديد مدى انتشار العنف األسري باألردن بكافة أنواعه وأشكالهحت .٦
 . وطنية حول محاية األسرة األردنية من  العنف األسريتوعويةاستخدام نتائج الدراسة لتطوير محلة  .٧



  ٩٩

  
ومن أجل حتقيق أهداف الدراسة املذكورة أعاله فقد اعتمدت املنهجية أسلوب املسح االجتماعي وأسلوب النقاشات 

مت اختيار املبحوثني من .  سنة فما فوق١٨ رجل وامرأة موزعني مناصفة ممن هم ١٥٠٠ وقد مشل املسح الوطين ،عية املركزةاجلما
 أما بالنسبة ،خالل عينة وطنية طبقية عنقودية ضمنت متثيل كافة مناطق اململكة وقد مت تصميم استمارة خاصة ألغراض هذه الدراسة

الشباب الذكور، والشابات :  مجاعات يف كل إقليم من أقاليم اململكة من الفئات التالية٧د مت اختيار لنقاشات اجلماعات املركزة، فق
 جمموعة يف أقاليم ٢١ وقد مت إجراء النقاشات مع ،اإلناث، واملتزوجون الذكور، واملتزوجات اإلناث، واألجداد واجلدات، واملهنيني

  . ٢٠٠٥امليداين للمسح الوطين واجلماعات املركزة يف شهر شباط  وقد مت تنفيذ العمل ،الوسط والشمال واجلنوب
 

  :٢٠٠٧ – ٢٠٠٣ اموألع لةبكرمل اةلوفطلاتنمية ل يةنلوطل ام العةوخط ٢٠٠٠ة لعام املبكرة الطفولة  تنمي إستراتيجية.٥
العمريـة يف مرحلـة الطفولـة    تنبثق استراتيجية تنمية الطفولة املبكرة من اخلصائص واحلاجات واملتطلبات اليت متيز الفئات             

  وقد متت االسـتعانة هلـذا الغـرض بالدراسـات     ،املبكرة، ومن خصائص اتمع وثقافته اليت ترتكز على أحكام الشريعة اإلسالمية      
ة والـسكان   واملعلومات والبيانات املتوافرة ذات العالقة،  مع األخذ بعني االعتبار االستراتيجيات املعتمدة يف األردن يف جماالت املـرأ                 

  .وتنمية املوارد البشرية،  باإلضافة إىل خطة العمل الوطنية للطفولة، وخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية
وقد اعتمدت االسـتراتيجية تعريفـاً      ،  تعاجل هذه االستراتيجية القضايا والعناصر املختلفة ذات العالقة بتنمية الطفولة املبكرة          

 وميكن تقسيم هذه الفترة إىل مخس مراحل فرعية،          ،لفترة املمتدة من مرحلة احلمل حىت سن دون التاسعة        للطفولة املبكرة حبيث تشمل ا    
  :اعتماداً على اخلصائص اليت متيز كل واحدة من هذه املراحل، وهي

  

  .فترة احلمل  .أ 
  .من الوالدة إىل سن دون عام واحد  .ب 
  .من سن عام واحد إىل سن دون أربعة أعوام  .ج 
  .مرحلة التعليم قبل املدرسة:  م إىل سن دون ستة أعواممن سن أربعة أعوا  . د 

  .مرحلة التعليم األساسي الدنيا:  من سن ستة أعوام إىل سن دون تسعة أعوام.   هـ
  

ومن ناحية أخرى تتناول االستراتيجية بالبحث والتحليل أربعة عشر حموراً رئيسياً تغطي مبضموا القضايا واألبعاد املختلفـة         
  : وهذه احملاور هي،ولة املبكرةملرحلة الطف

  
  .التخطيط واإلدارة .١
  .التشريعات .٢
  .الرعاية الصحية يف فترة احلمل .٣
  .رعاية األطفال يف دور احلضانة .٤
  .التعليم قبل املدرسة .٥
  .التعليم األساسي يف الصفوف الثالثة األوىل .٦
  .التربية األسرية واتمع احمللي .٧
  .األطفال ذوو االحتياجات اخلاصة .٨
  .الربامجاملناهج و .٩

  .اخلدمات الصحية .١٠



  ١٠٠

  .ثقافة الطفل .١١
  .دور اإلعالم يف تنمية الطفولة املبكرة .١٢
  .املوارد البشرية .١٣
  .األمن اإلجتماعي .١٤

  

 االستراتيجية إجيازاً عن الوضع القائم ملوضوع ذلـك احملـور يف األردن،    أعطتولدى معاجلتها لكل حمور من هذه احملاور،         
  .اسات الكفيلة بتحقيق تلك األهداف،  والرامية إىل التنمية والتطويروحددت األهداف املرسومة له،  والسي

  

  :وميكن إجياز األهداف العامة الستراتيجية تنمية الطفولة املبكرة مبا يلي
  

ملناسـبة  السعي لتحقيق التنمية الشاملة املتوازنة لألطفال يف الفئات العمرية املستهدفة، وتلبية احتياجام ومحايتهم، وتوفري البيئة ا                .١
  .لنموهم ومنائهم

حتديد االحتياجات األساسية لقطاع الطفولة املبكرة يف ااالت التربوية والصحية واالجتماعية والنفسية واجلـسدية املختلفـة،                 .٢
  .للمسامهة يف حشد اجلهود يف املؤسسات املعنية املختلفة

بكرة، واليت تساعد اجلهـات واملؤسـسات املعنيـة الختـاذ           رسم اإلطار العام للتوجهات والسياسات املتعلقة بتنمية الطفولة امل         .٣
  .اإلجراءات ووضع الربامج وتنفيذ املشاريع املناسبة خلدمة قطاع الطفولة املبكرة

  .املسامهة يف تنظيم جهود اجلهات واملؤسسات العاملة يف جمال تنمية الطفولة املبكرة، وتنسيق هذه اجلهود وتطويرها ومأسستها .٤
سرة واتمع بقضايا الطفل، وبأمهية مرحلة الطفولة املبكرة وخصائصها ومتطلباا، وتقدمي الدعم الـالزم هلـذا                تطوير وعي األ   .٥

 .الغرض
 وضمن إطار املساعي الرامية لالضطالع ذه املـسؤولية،         ،مسؤولية تنفيذ هذه الرؤية    الس الوطين لشؤون األسرة      وفوض

ستراتيجية تنمية الطفولة املبكرة، ووضع خطة عمل توفر له إطاراً للنشاطات الالزمة للشروع              لتحقيق ا  تسعة أهداف رسم الس أدناه    
  : وهذه األهداف هي،يف حتقيق تلك األهداف على مراحل متتد إىل مخس سنوات

  .سن التشريعات الشاملة لتنمية الطفولة املبكرة ووضع السياسات احلكومية الالزمة لتنفيذها )١
  .ي بني القطاعات والتعاضد فيما بينها يف التخطيط لوضع برامج وخدمات تنمية الطفولة املبكرة وتنفيذهاالتنسيق الالمركز )٢
  .وضع اخلطط لتنمية الطفولة املبكرة وحتديد أهدافها املدعومة بالبيانات الواقعية اليت ال سبيل إىل إنكارها )٣
  .ية لألطفال والغرف الصفية لقطاع تنمية الطفولة املبكرةإعداد مواد منهاج دراسي ذات نوعية عالية تشمل الرعاية اجلماع )٤
  .وضع إطار تنظيمي وطين جلميع مؤسسات الطفولة املبكرة )٥
  .وضع نظام وطين لتدريب العاملني يف جمال تنمية الطفولة املبكرة ومنح الشهادات هلم )٦
  .وضع أنظمة تدريب ومراقبة لالرتقاء بنوعية برامج تنمية الطفولة املبكرة )٧
  .يع نطاق الدعم الذي توفره برامج تنمية الطفولة املبكرة ليشمل األطفال املستضعفني والذين مل يتم الوصول إليهمتوس )٨
  .رفع مستوى التأييد لتنمية الطفولة املبكرة وزيادة حجم االستثمارات فيها )٩
  

سلـسلة  وبالشراكة مـع    كومة   إال من خالل التعاضد املتعدد القطاعات على مستوى احل          لن يتسىن   حتقيق هذه األهداف   نإ
لقد جـاءت   . عريضة من مؤسسات اتمع املدين يف مجيع مراحل خطة العمل وضمن سياق االهتمام بالطفل ضمن أسرته ويف جمتمعه                 

لتعاون هذه األهداف مترابطة، تكمل بعضها بعضاً، وال ميكن التعامل مع أي منها مبعزل عن اآلخر، والنتائج املتوخاة منها تعتمد على ا                    
  . واالستخدام الفعال للموارد املتجمعة واملتضافرة معاً



  ١٠١

  
   :٢٠١٣ – ٢٠٠٤م عواألة لفوللطل األردنية طنيةلو اخلطةا.٦

 حتت رعاية جاللة امللك عبد اهللا الثاين وجاللة امللكة ٢٠٠٤أطلقت اخلطة الوطنية األردنية للطفولة يف شهر تشرين األول 
  . ومراعاة مصلحة الطفل األردين الفضلى" أردن جدير باألطفال"االلتزام بتحقيق ، مؤكدين رانيا العبد اهللا

  
  :تنطلـق اخلطـة الوطـنية للطفولة مـن مرتكزات أساسـية هي

، يف ٢٠١٥-٢٠٠٤االلتزام باملواثيق الدولية اخلاصة بالطفولة مثل اتفاقية حقوق الطفل واخلطة العربية للطفولة للعشرية الثانيـة         : ًأوال
 واليت تؤكد على أمهية ضـمان حـق الطفـل يف         ٢٠٠٢ضوء األولويات الدولية اجلديدة اليت أقرا اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام            

  .اخلدمات الصحية والتعليم واحلماية عرب خمتلف القوانني واألولويات املعتمدة يف النصوص وعلى أرض الواقع
  
، )٢٠٠٠(االستراتيجية الوطنية للطفولة املبكرة     : طط الوطنية اليت هلا عالقة بالطفولة واليت تشمل       االستناد إىل االستراتيجيات واخل   : ثانياً

، ومـسودة   )٢٠٠٣(، االستراتيجية الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال          )٢٠٠٧-٢٠٠٣(اخلطة الوطنية للطفولة املبكرة     
  ).٢٠٠٩-٢٠٠٥(االستراتيجية الوطنية للشباب 

  
 واليت تتعلق مبكافحة الفقر، وضمان التعليم، ودعم قضايا النـوع االجتمـاعي،          MDG's)(االستناد إىل أهداف األلفية للتنمية       :ثالثاً

وتقليل معدل وفيات األمهات واألطفال، ومكافحة اإليدز واألمراض املعدية، وضمان دميومة البيئة، وتدعيم الشراكة احلقيقية للتنميـة،                
  .ف مؤشرات حمددة للتقييم واملتابعة تضمن العدالة واملساواة وتقليل الفجوة االجتماعيةحبيث ينبثق عن األهدا

  
 احملافظة على املكتسبات اليت وصل إليها األردن يف جمال الطفولة لألعوام السابقة على مجيع األصعدة، مثـل الـصحة والتعلـيم                 :رابعاً

ميع الفئات العمرية يف الظروف الطبيعية والظروف الصعبة، ممـا جعـل الطفـل            وااالت األخرى واليت تتمثل بالعدالة االجتماعية جل      
 End( فقد أشار التقرير الوطين لنهاية العقد حول وضع الطفولة يف األردن ،األردين حيتل مكانة متميزة بالنسبة ألقرانه يف الوطن العريب

of Decade Report, 2000 (االت دون استثناء، وعليه فإن احملافظة علـى  إىل أن هناك تقدماً ملحوظاً ومضطرداً يفمجيع ا 
  .هذه املكتسبات والنجاحات مسؤولية األفراد واملؤسسات احلكومية وغري احلكومية وأساس لبناء جيل متميز وفاعل

  
تماعية والسياسية، واليت تـضع   مواجهة التحديات اليت مير ا العامل كافة واملنطقة خاصة واملتمثلة يف التغريات االقتصادية واالج       :خامساً

 ويبقى الفقر والبطالة من العوائق الرئيسية لضمان حق األطفال يف حياة            ،األطفال بكافة فئام حتت وطأة ظروف يصعب التعايش معها        
الـة االجتماعيـة   أفضل، إضافة إىل التمييز والعنف وغياب العدالة بني اجلنسني، األمر الذي يزيد من دائرة التحديات وجيعل حتقيق العد       

  .صعباً وشاقاً على األمة العربية بأكملها، وخاصة على األطفال
  

 اتباع املنهج العلمي والنتائج املعتمدة على البحوث أساساً للتخطيط الشامل الذي ينتج عنه برامج علمية مبنية علـى قواعـد                     :سادساً
-Evidence الفئات املختلفة إمياناً بـأن التخطـيط باألدلـة    املعلومات والدراسات ونتائج البحوث العلمية اليت حددت احتياجات   

based Planningأساس لالستمرارية والنجاح .   
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وعليه فإن اخلطة الوطنية للطفولة تشكل إطاراً عاماً يسترشد به صانعو القرار من القطاعات املعنية بالطفولة للبـدء بوضـع                    
  . ىء األساسية حلقوق الطفل اليت اتبعت إلعداد اخلطة الوطنية للطفولةبرامج مفصلة جلميع الفئات العمرية مراعية املباد

  
  الرؤيـا

بيئة آمنة تنمي قدرات الطفل وتستثمر فيها من خالل ضمان التشريعات والسياسات والربامج اليت تعىن بالنواحي اجلـسدية                  
  .والعقلية واالجتماعية واالنفعالية

  
 الرسالة

نا، أبناء احلاضر وبناة املستقبل، ليوفر بيئة آمنة تضمن حقهم يف البقـاء والنمـاء واحلمايـة                 رسالتنا بناء أردن جدير بأطفال    
 .واملشاركة

 
 :األهداف العامة للخطة الوطنية للطفولة

توفري إطار ومنهج يشمل توجهات استراتيجية تسهل عملية االنتقال من النظرية إىل التطبيق يف جمـاالت وحمـاور تتعلـق                     .١
 .بالطفولة

 واألهلية من أجل ختطيط متكامل يعتمد منهجية التشارك احلقيقي يف حتديـد             الرمسيةل التعاون والشراكة بني القطاعات      تفعي .٢
 .األدوار واملسؤوليات

تقليل الفجوة االجتماعية املعتمدة على اجلنس والفوارق اجلغرافية وذلك بزيادة فرص الوصول إىل اخلدمات ذات النوعية اليت                  .٣
 . جلميع األطفال بغض النظر عن اجلنس أو العمر أو املستوى االجتماعيتضمن حياة آمنة

اعتماد حماور اخلطة الوطنية للطفولة أساساً للبحوث والتقييم واملتابعة من خالل وضع املؤشرات واملعايري الـيت تنبثـق عـن          .٤
 . حماورها

  . عن هذه اخلطةتسهيل التمويل الدويل واحمللي وتوفريه من أجل تنفيذ اإلجراءت املنبثقة  .٥
  

  املنهجية 
ضمن مهام الس يف املسامهة يف وضع السياسات واالستراتيجيات واخلطط التنموية ذات العالقة باألسرة وأفـراده، عمـل           

 وقد تشكلت جلنة توجيهيـة      ،فالس على هذا املشروع بالتعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط ووزارة التنمية االجتماعية واليونيسي            
لة من عدة جهات حكومية وغري حكومية معنية بالطفولة للمسامهة يف تطوير خطة العمل الوطنية للطفولة وتيسري اإلجراءات العملية                   ممث

 وقد شارك مائتان ممثل من القطاع ،هلا، وانبثقت عنها جلنة تنفيذية من مخس جهات للعمل على تسيري اإلجراءات العملية لتطوير اخلطة           
  . وأكادمييني و إعالميني يف إعداد اخلطة الوطنية للطفولة) اخلاص واألهلي(كومي احلكومي وغري احل

  
 :أما فيما يتعلق مبشاركة الشباب فقد كانت منهجية العمل كما يلي

 ةباإلضاف ، حماور اخلطة الوطنية النهائية    مجيع علىتوصيات  عرضت اخلطة الوطنية للطفولة على أعضاء برملان األطفال والذي خرجوا ب           §
كملحـق للخطـة     -وبدون أي تعديل     -ورد  والتقرير النهائي لتوصيات األطفال على اخلطة الوطنية للطفولة         مت إرفاق    ،إىل ذلك 
  .   للطفولةاألردنيةالوطنية 
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 ، يهدف هذا احملور اىل حتقيق حق كل طفل"تأمني الصحة واحلياة اآلمنة   "احملور االساسي االول يف اخلطة الوطنية للطفولة هو         
 : أما احملاور الفرعية فهي كما يلي،وطفلة يف البقاء واحلياة الكرمية، واحلصول على رعاية صحية وتغذية متوازنة، وبيئة صحية آمنة

    .صحة األم احلامل والطفل •
    . أسابيع٤-٠صحة الرضيع  •
   . شهر١٢-١صحة الرضيع  •
  .صحة الطفل دون سن اخلامسة •
    . عاما١٢ً-٥صحة الطفل من  •
    ً. عاما١٨-١٢من صحة الطفل  •
      .البيئة الصحية اآلمنة •
    .)HIV/AIDS(الوقاية من مرض نقص املناعة املكتسب  •

  
يهدف اىل تفعيل حق كل طفل وطفلة يف احلصول على طفولة مبكرة سوية             " النماء وتنمية القدرات  "احملور األساسي الثاين هو     

رام النمائية، واحلصول على تعليم متميز مبا فيه التعليم ما قبل املدرسة والتعليم             وآمنة حافلة بالترفيه واللعب والنشاطات اليت تتماشى وقد       
األساسي والثانوي، مع إدخال علم التكنولوجيا ومفاهيم التعلم الذايت والتعلم املستمر مدى احلياة وتطوير النظام التربوي وفق احتياجات                  

ثهم الثقايف االجيايب، وإكسام املهارات واملعارف والقدرة على اختاذ القرار والتواصـل            االقتصاد املبين على املعرفة، وزيادة معرفتهم مبورو      
    م وإمكاناهداف الفرعية فهي كما    ما األ أ ، اإلبداعية، ومتكينهم من ممارسة حقهم يف التعبري واملشاركة الفعالة         ممع اآلخرين وتنمية طاقا

 : يلي
   .تنمية الطفولة املبكرة •
      .عـبالترويـح والل •
    .التعليم األساسي •
    .التعليم الثانوي •
  .التطور النوعي للتعليم •
  . تعليم األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة •
    .اللياقة البدنية والتربية الرياضية •
      .الثقافة •
    .املشاركة يف احلياة االجتماعية والسياسية •

  
 و يهدف هذا احملور اىل تفعيل حقوق الطفل يف احلماية مـن  ،"احلماية لألطفال يف الظروف الصعبة   "ساسي الثالث هو    احملور األ 

كافة أشكال العنف واإلمهال واإلساءة البدنية واجلنسية والنفسية، ومن كافة أشكال االستغالل االقتصادي والعمل الذي يعـوق منـوهم         
لعقل، ووقايتهم من االحنراف وتأمني نظام خـاص   الطبيعي وحيرمهم من التعليم، ومحايتهم من حيازة وتعاطي املواد املخدرة واملؤثرة على ا  

احملـاور  . يف األطفال املخالفني للقانون يعيد دجمهم يف اتمع، وضمان حصول األطفال خالل فترات الكوارث على املساعدات اإلنسانية       
 :الفرعية للحماية هي كما يلي

   . األطفال يف دور الرعاية •
   . األطفال املخالفون للقانون •
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  .ال واملخدرات واملؤثرات العقلية األطف •
   . عمل األطفال •
   . اإلساءة للطفل •
  . األطفال يف الرتاعات املسلحة •

  
ىل االرتقاء مبستوى الرسالة اإلعالمية املوجهة لألطفال، وزيادة املساحة املخصـصة لألطفـال،             إ" اإلعالم"يهدف احملور الرابع    

 .ار الضارة لإلعالموتعريفهم حبقوقهم وواجبام ومحايتهم من اآلث
فيهدف اىل تعزيز اساليب الرصد واملتابعة والتقييم من خالل توفري اطار عمل وطين             " املتابعة والتقييم "ما احملور اخلامس واالخري     أ

ءات  تتبعه مجيع اجلهات اليت هلا عالقة وذلك لضمان تنفيـذ اجـرا        - يعتمد على مؤشرات من املمكن قياسها        –موحد للمتابعة والتقييم    
  . اخلطة الوطنية للطفولة

سرة الذي ينص على ان ميارس الس مهمة املسامهة يف وضع السياسات واخلطط           وبناءا على قانون الس الوطين لشؤون األ      
نفيذ اخلطة  طفاهلا، ومتابعة تنفيذها، سوف يقوم الس الوطين لشؤون االسرة مع كافة اجلهات املعنية مبتابعة ت              أسرة و اليت هلا عالقة باأل   
  ).٢٠١٣-٢٠٠٤(الوطنية للطفولة 

  
  

 
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٠٥

  ملراجعا
  
 .، منشورات دائرة الثقافة والفنونتراث البدو القضائي نظرياً وعملياً، حممد، أبو حسان )١(
دراسـة  ، ألردناملناصب القيادية يف وزارة التربية والتعليم يف ا/ النوع االجتماعي والتربية ، تغريد، وهشام ششتاوي،  أبو محدان  )٢(

 .٢٠٠٠امللتقى اإلنساين حلقوق املرأة، ميدانية، 
ه، ورقة عمل، ندوة يف اجلامعة اهلامشية بالتعاون مع مركز التوعية أنواعه و أشكاله وأسباب: العنف األسري, ، حممدأبو عليا )٣(

 .١٩٩٩واإلرشاد األسري، 
  .، دراسة حبثيةدينعمل األطفال يف التشريع األر، محادة، ورحاب القدومي، أبو جنمة )٤(
 .٢٠٠٢-١٩٩٨ خالل األعوام  حول القضايا اليت تعاملت معهاإحصائيات، إدارة محاية األسرة )٥(
  .٢٠٠٣، وضع املخدرات يف األردنمديرية األمن العام، إدارة مكافحة املخدرات،  )٦(
اخلـدمات الطبيـة امللكيـة،    / الطبية، مدينة احلسني اجلوانب املختلفة لظاهرة إيذاء الذات بني العسكريني تيسري فؤاد،   إلياس،   )٧(

١٩٩١. 
،اآلداب ٧، جملة امللك سعود، جملـد دراسة من وجهة نظر علم االجتماع   : جرمية قتل النفس يف اتمع األردين     ذياب،  البداينة،   )٨(

 .١٩٩٥/هـ١٤١٥، )٢(
 .١٩٩٩، دورة املمارسة التطبيقية ملراقب السلوك، دراسة حبثية، التطبيق العملي )٩(
  .٢٠٠٣ردن األاألطفال امللتحقني بالدار يف تقرير حول ،  S.O.S .طفال األردنيةمجعية قرى األ )١٠(
، فصل يف كتاب دليل إرشادي للتعامل مع العنف األسري، مركـز التوعيـة   العنف األسري ، مؤمن وهاين جهشان،     احلديدي )١١(

  . ٢٠٠١واإلرشاد األسري، 
ل يف كتاب دليل إرشادي للتعامل مع العنف األسري، مركـز  ، فصصور حية تقف يف حمطات احلياة الزوجية ، كوثر،   اخللفات )١٢(

  .  ٢٠٠١التوعية واإلرشاد األسري، 
، وزارة  ظاهرة شغب املالعب وأثرها على مستقبل الرياضة األردنية من وجهة نظر االحتادات الرياضـية             حممد عبد،   درويش،   )١٣(

 .١٩٩٧الشباب، 
 .٢٠٠١ وصفية، مركز التوعية واإلرشاد األسري،  ، دراسة العنف األسري يف مدينة الزرقاء، مها،درويش )١٤(
مؤمتر حقوق الطفل أطفالنا بني واقع ورقة عمل، ، مشروع تعديل قوانني العقوبات بالنسبة لإلساءة للطفولة، نائلة، الرشدان )١٥(

  .١٩٩٩النصوص وواقع احلال، 
، دراسة حبثية، مؤسـسة ـر األردن،    األردينالتشريعات والعقوبات املتعلقة بسوء معاملة األطفال يف اتمعسيد، الرطروط،   )١٦(

  .٢٠٠٢برنامج محاية الطفل، 
اآلثار االجتماعية املتوقعة ملشروع دار محاية املرأة املعنفة يف األردن من وجهة نظر بعض اخلـرباء      ، فواز، وهناء العتر،   الرطروط )١٧(

 .٢٠٠٢مية االجتماعية، وزارة التن،دراسة اجتماعية ميدانيةاالجتماعيني األكادمييني احملليني، 
، فصل يف كتاب دليل إرشادي للتعامل مع العنف األسري، مركز التوعيـة             االتفاقية الدولية حلقوق األطفال   ، عصام،   الزواوي )١٨(

  .٢٠٠١واإلرشاد األسري، 
، دراسة ميدانية على طلبة الصف العاشر وعلى طلبة سنة ثالثة طب يف اجلامعة: العنف األسري، فاروق حممد، شخاترة )١٩(

٢٠٠٤/٢٠٠٥. 
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املعرفة : العنف األسري يف األردن، )منسقاً(، فاروق حممد، ومنتهى غرايبة، وأروى عويص، وموسى شتيوي شخاترة )٢٠(
 .٢٠٠٥الس الوطين لشؤون األسرة بالتعاون مع الس الثقايف الربيطاين، . واالجتاهات والواقع

 كيفية التعامل مع نصوص قانون       عمل حول  رشةرقة عمل، و  ، و اقتراحات وتوصيات حول قانون األحداث    ، عصام،   الشريف )٢١(
 .١٩٩٨، ، املعهد القضائي األردين بالتعاون مع وزارة التنمية االجتماعيةاألحداث واإلجراءات املتعلقة جبرائم األحداث

 .مسودة مشروع نظام مراقيب السلوك، عصام، الشريف )٢٢(
، فصل يف كتاب دليل إرشادي للتعامل مـع العنـف   من العنف األسري يف احلد  وزارة التنمية االجتماعية  دور  ، موسى،   صايف )٢٣(

  . ٢٠٠١األسري، مركز التوعية واإلرشاد األسري، 
، دراسة حتليلية، مديريـة األمـن       ظاهرة اإلدمان على املذيبات الطيارة بني األحداث يف الوطن العريب          ، أنور سالمة،  الطراونة )٢٤(

  .٢٠٠١العام، إدارة مكافحة املخدرات، 
، دراسة ميدانية، املؤسـسة  تقييم مؤسسات رعاية األطفال ومراكز تربية وتأهيل األحداث يف األردن         ، خليل، وآخرون،    انعلي )٢٥(

  .٢٠٠٢الرائدة لألحباث واخلدمات التربوية والنفسية، 
   .٢٠٠٠امللتقى اإلنساين حلقوق املرأة، ، أثر التشريعات والقوانني الصحية على صحة املرأة، رحاب، القدومي )٢٦(
وزارة الـشباب ،  . ظاهرة شغب املالعب وأثرها على مستقبل الرياضة األردنية من وجهة نظر االحتادات الرياضـية             الكردي،   )٢٧(

١٩٩٧. 
  .٢٠٠٣-٢٠٠١ إحصائية االنتحار التام،، مديرية األمن العام )٢٨(
 مـع صـندوق الـشراكة       ، بالتعاون دراسة إحصائية عن حاالت العنف يف حمافظة الزرقاء       ،  مركز التوعية واإلرشاد األسري    )٢٩(

 .١٩٩٩ السويسري، –األردين 
 –، بالتعـاون مـع صـندوق الـشراكة األردين          عمالة األطفال يف منطقة الزرقاء    : دراسة،  مركز التوعية واإلرشاد األسري    )٣٠(

 .١٩٩٩السويسري، مشروع جماة العنف األسري، 
هيئـة  ، دراسة إحصائية استكشافية،     الواقع والتطلعات  / الوعي العام حبقوق الطفل يف األردن     ، أمرية وداليا الفاروقي،     املصري )٣١(

 .١٩٩٩العمل الوطين للطفولة، 
، فصل يف كتاب العنف األسري وعمالة األطفال، مركز التوعية واإلرشاد األبعاد القانونية للعنف األسري، عاكف، املعايطة )٣٢(

  . ٢٠٠٠األسري، 
، دراسـة ميدانيـة،     نف األسري واإلساءة كما تراها اتمع األردين      املفاهيم اخلاصة بالع  ،  معهد امللكة زين الشرف التنموي     )٣٣(

٢٠٠٢.  
 .٢٠٠٢، املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط، ، التقرير العاملي حول العنف والصحةمنظمة الصحة العاملية )٣٤(
امللتقـى  اسة ميدانية،   در،  ، الضحايا واجلناة  ةالدميوغرافي اخلصائص   :العنف ضد املرأة يف اتمع األردين      مليس، وآخرون،  ،ناصر )٣٥(

  .١٩٩٨اإلنساين حلقوق املرأة، 
العنف يف املدارس احلكومية التابعة ملديرية التربية والتعليم ملنطقة إربد الثانية وعالقته بعدد             ، حممد مفلح، وأمحد احلوارنة،      وديان )٣٦(

 .٢٠٠٢-٢٠٠١التربية والتعليم، ، دراسة ميدانية، مديرية التربية والتعليم ملنطقة إربد الثانية، وزارة من املتغريات
 
مظاهر سلوك العنف لدى طلبة املدارس يف األردن من وجهة نظر مديري املدارس واملعلمني واملرشدين               وزارة التربية والتعليم،     )٣٧(

 .١٩٩٦، التربويني
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-٢٠٠٠اية األسرة   إحصائيات عن احلاالت اليت تعامل معها مكتب اخلدمة االجتماعية يف إدارة مح           ،  وزارة التنمية االجتماعية   )٣٨(
٢٠٠٢. 

  .إحصائية قضايا جرائم القتـل الـيت متـت فيهـا اجللـوة العـشائرية يف اململكـة األردنيـة اهلامشيـة                     وزارة الداخلية،    )٣٩(
 

)٤٠( Princess Aisha Bint-AlHussein, Farouk Mohamad Shakhatreh, Diana M, Rowaida Maaita, 
Tip of the "ainst women in Jordan Violence ag. GharaibehMontaha  ,Alwanadin -Ala

 .2005Dirasat ". iceberg 
)٤١( Psychological .Gharaibeh. Montaha K, Maaita. Rowaida M, Shakhatreh. ,Farouk M

An Epidemiological . Functioning and Determinants of Domestic Violence among Women
).2 (26Vol . 2005Saudi Medical J . Study 

)٤٢(  Labor in   Health Hazards and Risks for Abuse among Child. S, Hoeman& . M, Gharaibeh
7-140): 2(18 ,2003 , NursingPediatricJournal of . Jordan 

  
  :مراجع أخرى تبحث يف موضوعات التقرير ومتعلقاا ميكن اإلفادة منها

، ورقة عمل، ندوة لنعمل من أجل أسرة سعيدة خالية مـن            أشكاله وأسبابه أنواعه و : العنف األسري : دراسة، حممد،   أبو عليا  -
  .١٩٩٩العنف، اجلامعة اهلامشية بالتعاون مع مركز التوعية واإلرشاد األسري، 

  .١٩٩٨، رسالة ماجستري، غري منشورة، اجلامعة األردنية، العنف ضد الزوجة يف اتمع األردين، أمل، العواودة -
، ورقة عمل، ندوة اإلساءة للطفل، مجعية ـر األردن،      م مشكلة إساءة معاملة الطفل يف اتمع األردين       حج، بشري،   البلبيسي -

  .١٩٩٥عمان، 
، ورقة عمل ندوة العنف األسـري       اآلثار النفسية واالجتماعية واالقتصادية للعنف األسري على اتمع احمللي        ،حلمي،  ساري -

   .٢٠٠٠ألسري، الزرقاء وعمالة األطفال، مركز التوعية واإلرشاد ا
، التقرير الثاين للملكة األردنية اهلامشية حول تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة األردنية               ،  اللجنة الوطنية  -

  .١٩٩٨عمان، 
لـسكان  ، اللجنـة الوطنيـة ل     ١٨٦/ الد السادس / ملخص الدراسات السكانية  ،  ظاهرة اهلروب من املرتل   ،  ميسونزلوم،   -

١٩٩٦. 
، رسالة  العالقة بني اإلساءة اجلسدية واجلنسي للطفل وبعض املتغريات الدميوغرافية املتعلقة باألسر املسيئة           ، هند صالح،    خلقي -

  .١٩٩٠ماجستري، اجلامعة األردنية، 
، اجلامعـة األردنيـة،   ، رسالة ماجسترياجتاهات املديرين واملعلمني حنو العقاب املدرسي وممارستهم فيه    زهاء الدين،   عبيدات،   -

١٩٨٨. 
، رسـالة  أشكال العدوان الصفي يف املرحلة االبتدائية وعالقتها جبنس الطالب وعمـره وحجـم الـصف      مجيل سليم،   بدر،   -

  .١٩٨٩ماجستري، جامعة الريموك، 
وطين لتنميـة املـوارد   ، املركز الأسبابه والعوامل املؤثر فيه/ مدى انتشار العنف يف املدارس احلكوميةرافع وآخرون،   الزغول،   -

 .١٩٩٨البشرية، 
 .، املركز الوطين لتنمية املوارد البشرية اجتاهات املعلمني حنو استخدام العقاب باملدارس األردنيةحممد وليد،البطش،  -
 .١٩٨٥، رسالة ماجستري، اجلامعة األردنية، حتديد أشكال أمناط العدوان الصفي يف املرحلة االبتدائيةنائل، البكور،  -
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دراسة مقارنة إلجراءات العقوبات املدرسية يف اإلدارة بني الفكر التربوي اإلسالمي وعلم النفس احلديث من               قاسم،  سني،  احل -
 .١٩٨٥، رسالة ماجستري، جامعة الريموك، خالل القرآن الكرمي والسرية النبوية الشريفة

 .١٩٩٦، اليونيسيف ومديرية األمن العام، التعرف على حجم مشكلة اإلساءة للطفل يف اتمع األردين، بشري، صاحل -
  .١٩٨٨مؤسسة شومان، ، العنف العائلي يف األردن حجمه ومسبباتهالعامري، أروى،  -
، ورقة عمل، مؤمتر القضايا املعاصرة للمرأة األردنيـة، اجلامعـة األردنيـة،             اجلندر يف األدب الشعيب األردين    ، أمل،   العواودة -

٢٠٠١. 
، ورقة عمل، ندوة األسرة العربية وحتـديات        واطنني األردنيني حنو السلطة األبوية يف اتمع األردين       اجتاهات امل ، علي،   الزغل -

  .٢٠٠٢القرن احلادي والعشرين، وزارة التنمية االجتماعية، 
 .٢٠٠٢، رسالة ماجستري، اجلامعة األردنية، العنف ضد املرأة وأثره على اإلساءة الواقعة على األطفال، ضرار، العسال -
أمناط اإلساءة الواقعة على األطفال من قبل أفراد أسرهم وعالقتها ببعض املتغريات االجتماعية واالقتـصادية               ، سيد،   رطروط -

 .، رسالة ماجستري، اجلامعة األردنيةاملرتبطة ا
، ندوة األسرة العربيـة  ، ورقة عملالصور االجتماعية للصراع الثقايف يف منط األسرة السائد يف اتمع األردين      ، فواز،   رطروط -

 .٢٠٠٢وحتديات القرن احلادي والعشرين، وزارة التنمية االجتماعية، 
شكالت السلوكية والعوامل املرتبطة ا لدى طالب الصفوف الثامن والتاسع والعاشر الذكور            ، عبد اهللا وآخرون، امل    عويدات -

 .١٩٩٧ألردنية، ، اجلامعة ا٢، العدد ٢٤، دراسة، جملة دراسات، الد يف األردن
رسالة ماجستري، اجلامعة األردنيـة،     ،  أسباب عزوف اإلناث عن العمل يف اال اإلداري التربوي يف األردن          ،  إمياناحلوراين،   -

١٩٩٤. 
، دراسـة   اإلجراءات والسياسات املتعلقة بتنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة يف األردن              ،  مليسناصر،   -

 .١٩٩٧ليونيسيف وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، عمان، حبثية، ا
، فصل يف كتاب دليل إرشادي للتعامـل مـع          توعية اآلباء حول بعض مشاكل األطفال وطرق التعامل معها        ،  عوينشاهني،   -

 .٢٠٠١العنف األسري، مركز التوعية واإلرشاد األسري، 
فصل يف كتاب دليل إرشادي للتعامل مع العنف األسري،     ،  ألسرياضطرابات الشخصية وعقتها بالعنف ا    ،  تيسري فؤاد إلياس،   -

 .٢٠٠١مركز التوعية واإلرشاد األسري، 
، ورقة عمل، ندوة  نظمهـا نـادي         مالحظات على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة         ، عبد العزيز،    اخلياط -

 .١٩٩٣صاحبات األعمال واملهن، عمان، 
 .٢٠٠١، ورقة عمل، مؤمتر حنو بيئة خالية من العنف، ئل اإلعالم يف احلد من العنف ضد األطفالدور وسا، نبيل، الشريف -
 .٢٠٠١، ورقة عمل، مؤمتر حنو بيئة خالية من العنف لألطفال،العنف األسري من منظور إسالمي، محدي، مراد -
ندوة اإلقليمية حول تـدريس حقـوق املـرأة         ، ال ، اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف األردن          ، مليس ناصر -

 .١٩٩٧والطفل يف اجلامعات، بريوت، 
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  )١(ملحق رقم 

  إدارة محاية األسرةبتعريف 

  مديرية األمن العام
  

ة من العنف واليت متثل      املؤسسات الوطنية العاملة يف جمال محاية االسر       ىحدإمن العام   ديرية األ ملسرة التابعة   دارة محاية األ  إتعد  
  :وميكن وصف االدارة بالنسبة لعملها على النحو التايلمنوذجا للعمل معا من خالل اجراءات واضحة للعاملني، 

  
 بالتعامل   املدين وتعىن  يا الز فيهن  و، ويرتدي العامل  ١٩٩٧تأسست عام   ووحدة شرطية متخصصة تتبع ملديرية األمن العام        هي   -:أوال

 وقضايا االعتداءات اجلنسية بغض ، كان الفاعل من داخل األسرة     إذا يا اإليذاء اجلسدي واإلمهال الواقع على األطفال      والتحقيق مع قضا  
النظر عن عمر أو جنس الضحية وسواء أكان الفاعل من داخل األسرة أو من خارجها، وتتوىل اإلدارة إجراءات التحقيـق يف هـذه                       

  .يع إجراءاا القانونية واإلداريةالقضايا منذ حلظة وصوهلا و حىت إاء مج
  

النساء واألطفال منظومة إجراءات تسعى إىل ختليص الـضحايا مـن اآلثـار    " تتبع اإلدارة يف إجراءاا مع الضحايا وخصوصا    -:ثانيا
واخلصوصية وتقدمي خدمات علومات واألدلة الالزمة ملالحقة اجلاين وتقدميه للعدالة مع مراعاة السرية           املالنفسية لالعتداء واحلصول على     

  .مساندة بالتشارك مع بعض املؤسسات احلكومية ذات العالقة
  

  : اخلدمات اليت تقدمها اإلدارة-:ثالثا
o   وتتمثل باستقبال الشكوى والتحقيق يف جرائم الداخلة يف اختصاصها ومجع أدلتـها والقـبض      : اخلدمات القانونية الشرطة

ة وتستخدم اإلدارة يف التحقيق مع األطفال تقنية املقابالت املصورة بواسطة الفيديو            على فاعليها وإحالتهم للمحاكم املختص    
كما يتم مقابلة املساء إليهن من اإلناث من قبل ضباط الـشرطة نـسائية يف              الفضلى،  من حتقيق مصلحته   واليت متكن الطفل  

 .ة املرتبة على االعتداءغرف خاصة معدة وجمهزة هلذه الغاية للتخفيف من الضغوط النفسية واالجتماعي
o     ويتم إجراء الفحص الطيب للمساء إليهم بإشراف طبيب شرعي منتدب مـن            : خدمات الفحص الطيب واخلدمات العالجية

املركز الوطين للطب الشرعي داخل اإلدارة وأقسامها دون احلاجة إىل نقلهم للمستشفيات مما يوفر احلماية هلم وجينبـهم أي                   
ه يف حال القيام بإجراءات الفحص الطيب خارج اإلدارة كما يوفر ذلك الوقـت والـسرعة يف                  ل نضغط نفسي قد يتعرضو   

كما يتم تقدمي بعض اخلدمات الطبية اانية لبعض الضحايا الذين هم حباجـة إىل متابعـة طبيـة عالجيـة يف                اإلجراءات،
 .املستشفيات

o  عية يف اإلدارة وأقسامها اخلارجيـة والـيت تـضم بـاحثني     ويتم تقدميها عرب مكاتب اخلدمة االجتما  :اخلدمات االجتماعية
 ر األردن وتتوىل هذه املكاتب إجراء الدراسـات االجتماعيـة           ةاجتماعيني منتدبني من وزارة التنمية االجتماعية ومؤسس      

عـة لـوزارة التنميـة      للحاالت اليت ترد إىل اإلدارة وحتتاج إىل متابعة اجتماعية أو حتويل إىل دور الرعاية االجتماعيـة التاب                
 .االجتماعية
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o     ن من املركز   ووتقدم من خالل عيادات الطب النفسي اليت يشرف عليها أطباء منتدب           :خدمات العالج النفسي و السلوكي
 العـالج النفـسي   ميالوطين للصحة النفسية وخمتص يف العالج السلوكي منتدب من وزارة التنمية االجتماعية حيث يتم تقد             

 .د إلطراف احلاالت واليت حتتاج إىل متابعة نفسية وذلك دف مساعدم يف ختطي اآلثار السلبية لإلساءةوالنصح و اإلرشا
o   خطورة يف   قد تعترضهم تتعاون اإلدارة مع بعض اجلهات حلماية الضحايا من فئات عمرية حمددة والذين              :محاية املساء إليهم 

 .ني استقرار وضعهم األسريمن هلم حلأحال وجودهم مع أسرهم حيث يتم تامني مأوى 
o   من خالل إعطاء حماضرات يف املدارس واجلامعات واملراكز االجتماعية والشبابية واملـشاركة يف      :خدمات التوعية واإلرشاد

الندوات وورش العمل، إضافة إىل تقدمي االستشارات وإرشاد احلاالت ملراجعة اجلهات املختصة، كما توفر اإلدارة املعلومات            
حتليل املستجدات على صعيد التعامل مع قضايا       وية الالزمة دف إجياد قاعدة بيانات معلوماتية تعىن مبتابعة ودراسة           اإلحصائ

 .العنف األسري واالعتداءات اجلنسية
o   تويل مديرية األمن العام أمهية كربى لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية يف إدارة محاية األسرة من خـالل    :التأهيل و التدريب

 صدر قرار   ١٦/٢/٢٠٠٥كهم يف دورات متخصصة ذات عالقة بطبيعة عمل اإلدارة داخل اململكة وخارجها، وبتاريخ              اأشر
 .عن الس الوطين لشؤون األسرة مركز تدريب وطين و إقليمي مبواضيع محاية األسرة من العنف

 
تتـوفر يف هـذه األقـسام نفـس      )  العقبة، مادبا، الكرك     اربد، الزرقاء، البلقاء،  (يتبع لإلدارة ستة أقسام يف حمافظات        -:رابعا  

  .ةاإلمكانات املتوفرة يف اإلدارة و تقدم نفس اخلدمات اليت تقدمها اإلدار
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  )٢( ملحق رقم  
  
  وقائع

 . حفل إطالق تقرير منظمة الصحة العاملية حول الصحة والعنف  •
 الس الوطين لشؤون األسرة بالتعاون مع منظمة الصحة اليت عقدهاوالعنف الورشة الوطنية حول الصحة   •

  .العاملية مبناسبة إطالق تقرير منظمة الصحة العاملية حول الصحة والعنف
  

  )عمان/  بفندق شرياتون ٢٠٠٣ شباط ٦-٥(
  

  حفل إطالق تقرير منظمة الصحة العاملية حول الصحة والعنف
  

 والضيوف واملهنيني واملهتمني واألهلية من الشخصيات الرمسية  كبريضره مجعرانيا العبد اهللا وحجاللة امللكة رعت احلفل 
علوان النسخة العربية من تقرير ال وسلم خالل احلفل ممثل منظمة الصحة العاملية يف األردن الدكتور عالء الدين ،من حمليني وأجانب

إلطالق  من بني الدول العربية األخرى األردننظمة الصحة العاملية ، بعد أن اختارت ماملنظمة العاملية حول الصحة والعنف للملكة رانيا
  .التقرير منه تقديراً لدوره الرائد يف مكافحة العنف وتأثرياته الصحية

ا عن سعادته باختيار األردن إلطـالق النـسخة   فيه عرب    كلمةً  عالء الدين العلوان   وقد ألقى ممثل املنظمة يف األردن الدكتور      
باهتمام اململكة األردنية اهلامشية مبكافحة العنف وباجلهود املبذولة من         ير املنظمة العاملية حول الصحة والعنف منه وأشاد         تقرمن  العربية  

  ). نص الكلمة٣مرفق رقم (قبل الس الوطين لشؤون األسرة لبناء استراتيجية وطنية حول العنف والصحة 
 مـن    استعرض فيها مقتطفـاتٍ    عاملية جبنيف الدكتور إيتان كروغ ورقةً     مث ألقى املسؤول املختص يف مركز منظمة الصحة ال        

  .تقرير الصحة والعنف حيث بني املقصود من العنف وأشكاله وخطورته
مللكة اليت أبدت امتناا واعتزازها جبهود املنظمة العاملية يف العـامل ويف األردن بـشكل               اللة  واختتم احلفل بتسليم التقرير جل      

  .خاص
  

  عمل الوطنية حول الصحة والعنفورشة ال
  

واليت استمرت ملدة يومني وكانت جمرياا بدأت ورشة العمل مباشرة بعد انتهاء حفل إطالق تقرير منظمة الصحة العاملية 
  :كالتايل

  : اليوم األول
تالها ، "قليميالعنف والصحة من املنظور اإل"قدمت الدكتورة سوسن بصريي ممثلة منظمة الصحة العاملية حماضرة بعنوان 

استعراض الوضع "رئيس فريق محاية األسرة والذي قدم حماضرة بعنوان والدكتور مؤمن احلديدي رئيس املركز الوطين للطب الشرعي 
قال فيها بأن مشكلة العنف مشكلة عاملية ختص اجلميع صغاراً وكباراً ولذلك فهي تتطلب مشاركة اجلميع و" احلايل للعنف يف األردن

ينل موضوع نه ولألسف مل إوقال ، وعليه فإنه ال ميكن احلديث عن العنف دون احلديث عن مجيع الشركاء، دي هلا ومواجهتهالتصيف ا
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تبع تأن على تعلق بالشرطة وكان اإلصرار دائماً ت قضايا العنف هي أمورحبجة أن العنف والصحة اهتماماً كافياً على املستوى العاملي 
  . قراراً يقضي بأن موضوع العنف أصبح من أولويات الصحة١٩٩٦املنظمة عام وزارة الصحة، حىت أصدرت 

بأننا حينما نتحدث عن العنف فإننا بالضرورة نتحدث عن العنف اجلسدي الدكتور احلديدي وحول تعريف العنف قال 
حبسب الزمان واملكان والثقافة يتغري صعب ألنه والعنف النفسي والعنف االجتماعي وكذلك اإلمهال، منوهاً إىل أن تعريف العنف 

فمن الناحية القانونية خيتلف تعريف ، ف كما أن تعريف العنف خيتلف حبسب جهة املعر لهولذلك ال ميكن إعطاء تعريف واضح متاماً
ضي أفضل  العنف غري العرمفهومأن إىل وهكذا، وأشار الدكتور مؤمن .. أو من الناحية الصحيةالعنف عنه من الناحية االجتماعية 

عنف فهي غري عرضية لكنها أعمال  العنف العمدي ليشمل كل أشكال العنف اليت تقع دون أن تكون مقصودة ك مفهومللتعبري من
  .غري متعمدة
 سنوياً إىل جانب تنجح حالة انتحار )٣٠(إيذاء النفس وإيذاء الغري واإليذاء اجلماعي، وبني أن : قسم أنواع العنف إىلقد و

أن  ذلك فإن الوضع ليس خطرياً جداً باملقارنة مع املقياس العاملي يف ذلك كما بني قسوة حياولون االنتحار، ورغم  شخصاً)٢٤(أن 
 حالة )١٥( و،هتك عرض حالة ٦٠٠ و، حالة لواط)٤٥( حالة اغتصاب و)٨٥ (٢٠٠٢خالل عام إيذاء الغري كباراً وصغاراً تضمن 

 حالة شروع بالقتل، وقال بأن استغالل األطفال ال )٢٥(و،  للموتمفضرب  حاالت ض)٥( و، حالة قتل عمد)١٠٠(و إجهاض
حالة منها ١٦,٠٠٠ تيوجد حوله إحصائيات صحيحة ولكنها موجودة يف الواقع، وبني بأن حاالت إيذاء الغري جمتمعة بلغ

إيذاء ضد األسرة، وضد : قسم إىلوقال الدكتور احلديدي بأن اإليذاء اجلماعي ي، حالة عاهة دائمة ١٠٠٠وحالة إيذاء بليغ ١٠٠٠
 مثل املوت واجلرح واهلجرة والتعطيل البدين النفسي اً أو بعيداًاحلي، وضد اتمع، وبني أن التأثري الصحي للعنف قد يكون فوري

  .والسلوكي، وأنه يكلف فعلياً مبالغ طائلة مبا خيتص بالتداوي واملستشفيات وحنو ذلك
  

  :  للمشاركني بعد احملاضرتنيتعقيبات واقتراحات ومالحظات
  : طرحت أفكار عديدة متشعبة، ميكن إيرادها حتت العناوين الرئيسة التالية

  : التوعية والتثقيف والتعليم •
  .ال بد من بلورة رسالة الوعظ واإلرشاد لرجال الدين والوعاظ بشكل واضح وهادف -
  .مناسبات معينة فقطحمدودة يف قفات يطلب مسامهة إعالمية مربجمة حبيث ال يقتصر دور اإلعالم على و -
ال تزال النظرة إىل بعض الربامج واملشاكل الصحية ومنها العنف نظرة استحياء مع أن اجلميع يدرك أن العنـف مرفـوض دينـاً                 -

  .وقانوناً
 .املفهوم الديين عند كثري من الناس خاطئ وفيه اعتداء على حقيقة أوامر الشرع -
  . صحيح فهم الدينجيب تفعيل التوعية الدينية وت -
  .املناهج يف التربية والتعليم حتتاج إىل تغذية حول البعد عن العنف -
  : املتابعة والوقاية •
تشكيل جلان يف األحياء ملتابعة العنف كمشاركة من اتمع نفسه لصاحل أفراده وإنشاء مستوى من التعـاون بينـه وبـني                    ميكن   -

  .العنف قبل تطورهااجلهات الرمسية مبا يؤدي إىل اإلحاطة حباالت 
  .جيب تشجيع الناس ليخربوا عن االعتداءات اليت يعرفون عنها -
  .للرياضة أثر فعال يف جتنب األمراض واستغالل الفراغ -
  .توسيع خدمات اإلرشاد يف كافة مناطق اململكة -
  . جيب استغالل طاقات الشباب يف املدارس واجلامعات -
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  .يونجيب ختفيض مشاهد العنف اليت تعرض يف التلفز -
  . جيب األخذ بعني االعتبار قضية ختلي بعض األهل عن أطفاهلم ألن ذلك له سوء من الناحية النفسية -
  : والعالج اخلدمات •
  .وضع آلية عمل للوصول إىل مجيع املعنفني -
  .اخلدمات املقدمة للحاالت املساء إليها مما يتطلب توسيعهايف هناك حمدودية  -
  .فون أنفسهم للتخفيف من مشكلة العنف يعاين منها املعِنال بد من النظر إىل املشاكل اليت -
  .حنن حباجة إىل ختصص مبجال العمل -
  : التشريعات •
  .املطالبة بوضع تشريعات رادعة وخاصة يف حق من ميارسون العنف ألكثر من مرة -
  .مل تترجم إىل شكل واضحاالهتمام بالقوانني اليت تتعلق حبقوق الطفل ومحاية املرأة وإعطاؤها األولوية حيث أا لآلن  -
  . القوانني موجودة لكن جيب تفعيلهاأكثر دائماً احلديث عن التشريعات والقوانني،  -
  .جيب إصدار قانون مباشر يتضمن ما نصت عليه االتفاقيات الدولية -
  . ألن القوانني مترابطة ببعضها فإنه جيب األخذ ذا الترابط عند وضع استراتيجية -
  . ناتراتيجية من إيصال دعوتنا لتفعيل القوانني الدولية جتاه اجلرائم اليت ترتكب يف حق دولنتمىن أن تتمكن االس -
  : اجلهات املعنية والشراكة والتعاون بينهم •
 .ال بد من ترمجة شراكة حقيقية بني اجلهات املعنية بالعمل ضد العنف حبيث ال تبقى تلك الشراكة جمرد شعار -
  . م وتأهيلهنياملعنفت واملستشفيات مؤهالً للتعامل مع حاالالصحية يف املراكز يعمل الذي قد ال يكون الطاقم الصحي  -
اجلهود مبعثرة، هناك استراتيجية لعمالة األطفال، واستراتيجية للفقر، واستراتيجية حلماية األسرة وغريهـا، ال بـد مـن وضـع              -

  .استراتيجية شاملة لكل القطاعات ولكل األدوار
ؤسسات لكن بعض املؤسسات حباجة إىل تطوير نفسها لتستطيع أن تتعامل مع هذه الشراكة لتكون الشراكة           الشراكة مهمة بني امل    -

  . حقيقية
  . انسجام بني اإلرث الديين والتطبيقي وهو األساس يف التغيريهناك جيب إعادة تأهيل الوعاظ ليكون  -
  :املعلومات •
  .ما زال احلصول على املعلومات صعب أحياناً -
  .لية حتسني مجع البياناتال بد من عم -
جيب استقاء املعلومات من الناس أنفسهم وخاصة من يقعون حتت اإلساءة فاملطلوب العمل مع الناس حىت يكونوا هـم أنفـسهم        -

  . جزء من االستراتيجية
مقدمي اخلدمة  بعض الناس يقومون بأعمال ال يعلمون أا من قبيل العنف ولذلك جيب الرجوع إليهم ومجع البيانات منهم ال من                     -

  .فقط
  . ال بد من دراسة ظاهرة شغب املالعب -
  .التخطيط بدون أرقام ال يكون جيداً، حنن حباجة إىل إحصاء لتوفري قاعدة بيانية وإعداد كوادر -
 .انعقدت كثري من اللقاءات وأسفرت عن كثري من التوصيات لكنها ذهبت أدراج الرياح -
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  : املشكلة دراسة •
قيقية ملشاكل العنف يف بلدنا لقياس تطور تلك املشكالت مستقبالً ليعقبها بعد ذلك ترصد هذه الظاهرة                جيب حتديد األسباب احل    -

  .ومنط سريها من خالل وحدة خاصة تقوم بذلك
  .تعديل مفهوم العنف ليشمل كل قضايا العنف مثل حوادث السري مثالً -
  .حتديد حجم مشكلة العنف حباجة إىل حتليل إلمكان قياسها -
االقتصادي لألسرة األردنية ال يعطى األمهية املطلوبة، فحجم اإلعالة كبري واحلاجات أكرب من القدرة على تلبيتها، وهنا ال                 اجلانب   -

  .يكفي الوعظ واإلرشاد والتوعية
  . وهي تقود إىل إساءات أخرى، هناك نوع من اإلساءات ال يذكر أبداً مع أنه أساس اإلساءات وهو اإلساءة االنفعالية -
  .د من التخطيط االستراتيجي حلل املشكلة، يوجد دراسات وطنية ميكن االستناد إليها للتخطيطال ب -
  . ال يوجد ما يؤيد ما يطرح من وجود مشكلة االستغالل اجلنسي لألطفال -
  .من الناحية االقتصادية األطفال الذكور أكثر تضرراً ألن نسبة كبرية منهم يعملون يف احملالت -
  . يف املصانعاليت تعطى هلن قلة األجر ، واللوايت يعانني من العتبار اإلناث اللوايت يتعرضن لإلساءة اجلنسيةينبغي األخذ بعني ا -
 .عدد أفراد األسرة ومتطلبام والظروف البيئية مثل البطالة، وكذلك اخلالفات الزوجية من أهم أسباب العنف -
  . ال بد من العمل على مواجهة األسباب وإيقافهاذلك  ولهناك خشية من التركيز على العنف كظاهرة وجتاهل احلل، -
  . يتزايدهالعنف كان يف السابق أكثر لكن التركيز عليه حالياً أوحى لنا أن -
  .جيب أن ننظر إىل ما يصيب األسرة من عنف كوحدة واحدة وليس ما يصيب الفرد فقط -
ن تتبىن االستراتيجية مظلة تدرج فيها كافـة التعريفـات   ال بد من تعريفات دقيقة حىت ننجح يف التصدي للمشكلة، واالقتراح بأ           -

   .)من الناحية القانونية واالجتماعية والطبيةيعين (لعنف بشكل ال تتعارض فيه مع بعضها اخلاصة باواملفاهيم 
  

  : مهام جمموعات العمل 
، وقد وزعت األسـئلة    توزعت مهام جمموعات العمل على وضع إجابات وتصورات لستة أسئلة قدمت للمشاركني مطبوعة            

على جلستني خالل يومي الورشة يف كل يوم جلسة تلتها مناقشة عامة من املشاركني بعد أن قدمت كل جمموعـة إجاباـا علـى                        
  .األسئلة

  
  : بالنسبة إىل جلسة اليوم األول، كانت األسئلة كما يلي

سواء ،  ها حسب األولويات من حيث الفئات العمرية واجلنس       ما هي أشكال العنف اليت تواجه األسرة األردنية وأفراد        : السؤال األول 
  ؟ئة االجتماعية والتوزيع اجلغرايفكان مصدر العنف من داخل األسرة أو من خارجها أخذاً بعني االعتبار الوضع االقتصادي والبي

وما هي أفضل املصادر للحصول عليها ؟        )٢(ومات املتعلقة بأشكال العنف املطلوبة كماً ونوعاً ؟         لما هي أهم املع   ) ١(: السؤال الثاين 
  وما هي أهم الصعوبات اليت حتول دون احلصول عليها ؟ ) ٤(وهل املعلومات املطلوبة متوفرة ؟ وأين ؟ ) ٣(

وما هي الصعوبات والتحديات اليت حتـول دون  ) ٢(ما هي الدروس املستقاة من تعاملنا مع العنف يف األردن ؟         ) ١(: السؤال الثالث 
  ن العنف؟ احلد م
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  :على النحو التايل) أربع جمموعات ( وقد كانت إجابات اموعات 
  :اموعة األوىل

مل تفرق اموعة يف أشكال العنف حبسب الفئة العمرية واجلنس على اعتبار أن العنف يصيب اجلميع بغض النظر       : أشكال العنف  -
جـسدي،  :  وقالت إن أشكال العنف هي     ،رات أخرى، فهو مشكلة عامة    عن اجلنس والعمر والبيئة والوضع االقتصادي وأية اعتبا       

  .جنسي، نفسي، مادي، فكري، إمهال
ذايت، أسـري، مدرسـي،   :  عند اموعة ال يصنف من داخل األسرة أو من خارجها بل يصنف على النحو التايل              مصدر العنف  -

  .جمتمعي، مؤسسي، دويل
  .اعية، وصحية، وسكانية، وجرميةمؤشرات اقتصادية، واجتم: املعلومات املطلوبة -
ـ دراسـات،  والامعـات،  واجلمؤسسات غري حكومية،  ومؤسسات دولية،   ومؤسسات احلكومة،   : مصادر املعلومات  - ، دارسوامل

 . اصةاخلؤسسات واملتقارير، والاملراجع العلمية، ووسائل االتصاالت، و
ومدارس التربيـة، والتقـارير الـصحية والطبيـة يف العيـادات            متوفرة جزئياً يف الشرطة، واحملاكم،      : بالنسبة لتوفر املعلومات   -

    .واملستشفيات، والتقارير السكانية، ويف وزارة التنمية االجتماعية، ويف املنظمات غري احلكومية والدولية ويف وزارة الداخلية
ثري الروابط االجتماعية، وقلـة     البريوقراطية، وعدم وجود مركز وطين للمعلومات، وتأ      : أمهها صعوبات احلصول على املعلومات    -

  . عدم ضمان سرية تبادل املعلومات، والدراسات املتخصصة، وعدم وجود مؤسسات وخدمات حلماية الضحايا
إنشاء مؤسسات حكومية وغـري حكوميـة تعمـل يف    ، واالعتراف بوجود هذه املشكلة: الدروس املستقاة من التجربة األردنية  -

أمهيـة االسـتراتيجية    وأمهية التنسيق، وأمهية التشريعات املناسبة،      وافر جهود عدة مؤسسات،     ضتوود محالت توعية،    جوواال،  
  . الوطنية الشاملة

ذكرية،  من تنشئة اجتماعية وسيطرة   : اجتماعيةو ،من فقر وبطالة وعمالة أطفال ونقص التأمينات      : اقتصادية: صعوبات وحتديات  -
مـن ضـعف    : ت، وعدم تفصيل بعض التشريعات، وتطبيقات خاطئة، ومؤسـسية        من ثغرا :  وقانونية ،وبعض العادات والتقاليد  

  . التنسيق، والسلوكيات اخلاطئة، والغزو الثقايف
  

  : الثانيةاموعة 
العنف العاطفي واللفظي مها األكثر شيوعاً مث العنف اجلسدي واجلنسي واإلمهـال والتـشرد،   : أشكال العنف يف اتمع األردين     -

  .كما هون البيانات املتوفرة حالياً عن ذلك حمدودة جداً وال متثل واقع احلال ألمبدئي بيان وعة وهذا برأي ام
ومات املتوفرة يف خمتلف القطاعات وتقييمها وحتديد الثغرات واحلاجات، ومـن مث صـياغة   لبد من جتميع املع   ال  : توفر املعلومات  -

  .  نوعية بأساليب غري منطية يف البحث والتقصي وكمية أمنهجيات ودراسات لتجميع البيانات الناقصة سواء كانت 
حتت هذا العنوان حتدثت اموعة عن اإلجنازات بشكل عام وليس عن الدروس املستفادة، واإلجنازات بـرأي                : الدروس املستقاة  -

شروع الـوطين حلمايـة     تأسيس امل و ،زيادة الوعي واحلساسية ملوضوعات العنف األسري مبا خيص األطفال والنساء         : اموعة هي 
برنامج محاية الطفـل التـابع   و ،األسرة يف األمن العامتأسيس إدارة محاية    و ، محاية األسرة  األسرة وتفعيله من خالل مشروع إدارة     

النصر للوقاية والتدخل، ومركز الطفل واألسرة للتدريب علـى التنـشئة      دار األمان للعالج والتأهيل، ومركز    : ملؤسسة ر األردن  
 ،التخصص والعلمية الدقيقة يف قسم الطب الشرعي لألطفال والنساء الضحايا األحياء واألمـوات            و ،تربية والتعامل مع األطفال   وال
 تدرييب ملرشـدي مـدارس وزارة    وضع دليل و. مدخالت منهجية وأدوات وقائية ملرحلة الطفولة املبكرة يف وزارة التربية والتعليم          و

  .قضايا األطفال املساء إليهميف دريب على التسجيل بالفيديو واستعماله يف احملاكم خصوصاً التوتدريب القضاة، و. التربية
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قلة وواألعراف السائدة،  العادات والتقاليد الثقافية واالجتماعيةوعدم وجود استراتيجية وطنية معتمدة،  :التحديات والصعوبات -
تدريب وتأهيل املؤسسات القائمة واليت تتعامل مع النتائج ة وقلاملؤسسات املوجودة اليت تتصف بالتخصص يف هذا اال، 

وضع املواصفات ونقصان النقص التشريعي، وقلة التثقيف والتخصص على خمتلف املستويات يف كافة القطاعات، واملستهدفة، 
حقوق التأليف ولترمجة مكلفة، اوغة العربية لاألدبيات ليست بالوواملعايري والربوتوكوالت للمؤسسات العاملة مع األطفال والنساء، 

منظومة أخالق العمل املوجود يف األردن ال تتناسب مع العمل يف جمال العنف وودقة،  والترمجة والنشر عملية حتتاج إىل أصول
سطحية وضحالة وعدم واجلهل بأخالقيات الدين اإلسالمي احلقيقية، واألسري فاحلاجة إلجياد منظومة أخالق ونظام عمل جديد، 

البناء اإلنساين الشخصي والثقايف للعامالت والعاملني يف حقول التربية وناسب التخصصات اجلامعية بالعمل مع األطفال واألسر، ت
التكلفة العالية جداً للمتخصصني يف حقول علم النفس اإلكلينيكي وعلم اخلدمة االجتماعية ووالتعليم وتنشئة األطفال غري مناسب، 

غياب ختصصات علم اخلدمة االجتماعية اإلكلينيكي وعلم نفس األطفال وعلم متريض األطفال وفسي، اإلكلينيكي والطب الن
عدم تواجد خمتصني يف علمي منو وتطور األطفال ، ووالطب النفسي لألطفال وعلم منو وتطور األسرة وعلم منو وتطور الطفل

 تناسب مواصفات احملاكم احلالية مع حقوق الضحايا للعنف عدم، ووالعائلة مع املشرعني لتعديل وتطوير القوانني والتشريعات
عدم إدخال مفاهيم وعمليات منهجية وجية أساسية من علمي منو الطفل وتطوره ومنو وتطور العائلة واألسري وعنف األطفال، 

إدخال مفاهيم وعمليات منهجية عدم ويف مناهج املراحل التعليمية مجيعها ويف املناهج اجلامعية إلعداد من سيعمل يف هذا اال، 
عدم وجود حمامني ، وأساسية يف احلماية من اإلساءة ملناهج األطفال يف اململكة ويف مناهج إعداد أصحاب املهن العاملة مع األطفال

انني اخلاصة جهل العاملني مع األطفال بالقو، وخمتصني باألطفال يف مجيع احملاكم الشرعية يف قضايا الطالق ويف احملاكم النظامية
عدم وجود خدمات الصحة النفسية واجلسمية يف ، وخوف الضحايا وأهلهم من التعامل مع األمن العام واحملاكموحبماية األطفال، 

  . املدارس واحلاجة لوجود أخالقيات معلنة ومعتمدة للمهن اخلاصة خبدمة ورعاية األطفال
  

  : اموعة الثالثة
  : أشكال العنف •
له األطفال والنساء وذوو االحتياجات اخلاصة،   يتعرضناألسرة واملؤسسات االجتماعية والتربوية، وأكثر مومصدره : اجلسدي -

  . الوضع االقتصادي، وعدد أفراد األسرة، واملستوى الثقايف والتعليمي، والتنشئة االجتماعية: وعوامله
  .مثل التحقري والشتم واملنة وعدم التعبري عن الرأي: النفسي -
  .اجلنسي -
 .مثل احلرمان من االحتياجات األساسية: اإلمهال -
  ).هذه األشكال قد توجد من داخل األسرة ومن خارجها( -

معلومات خاصة باألسرة وحجمها، ومعلومات اقتصادية مثل دخل األسرة وعدد العاملني فيها، ومعلومات : املعلومات املطلوبة •
  .صحية مثل الوضع الصحي لألفراد

ؤسسات احلكومية مثل وزارة الصحة والتنمية واألمن العام واألوقاف والتربية، املؤسسات غري احلكومية، امل: مصادر املعلومات •
  .واموعات ذات احلضور العايل 

  .ألديانلالفهم اخلاطئ وثقافة العيب، وحمدودية املوارد، والتشريعات، وتفعيل الشراكة : من التجربة األردنيةالدروس املستقاة  •
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  : الرابعةاموعة 
سـن  (من الوالدة وحـىت البلـوغ       األوىل  : قسمت اموعة الفئات العمرية الواردة يف السؤال إىل ثالث فئات         : أشكال العنف  •

لبيان ما يقع   وذلك  )  سنة ٦٠ بعد(الشيخوخة  سن  بعد  ما  : الثالثةو،  )٦٠– ١٨(حىت الشيخوخة   والبلوغ  من  : ، والثانية )سنة١٨
 . الثالثة من داخل األسرة وخارجهاخالل هذه املراحل العمريةعلى الذكر واألنثى من عنف 

  
  : مرحلة الطفولة وحىت سن البلوغ: أوالً

العنـف  واإلسـاءة اللفظيـة،   واإلساءة العاطفية، واحلرمان من التعليم، واإلساءة البدنية، واإلمهال، : الذكر داخل األسرة يقع عليه    -
  ). املواد الطيارةوتداول ، أو التبغالدخان شرب (وخاصة فيما يتعلق مبمارسة للذات العنف املوجه واإلساءة اجلنسية، والرمزي، 

  .العنف الرمزيواالستغالل، والعنف النفسي، واالعتداء اجلنسي، واإليذاء البدين، : وخارج األسرة يقع عليه -
  .الزواج املبكروالرفض، وبني الذكر، األنثى داخل األسرة يقع عليها ما ميكن أن يقع على الذكر إضافة إىل التمييز بينها و -
  .ويقع عليها خارج األسرة ما يقع على الذكر يف نفس احلال -

  : مرحلة البلوغ وحىت الشيخوخة: ثانياً 
التمييز بني األبناء،  واإلكراه يف اختيار شريكة احلياة،      واإلكراه يف اختيار التخصص العلمي للدراسة،       : الذكر يقع عليه داخل األسرة     -

  ).املخدرات(العنف ضد الذات و أبوية، ضغوطو
  .اإلساءات يف العمل والوظيفةومنع التعبري عن الذات، وعدم تكافؤ الفرص، : ويقع عليه خارجها -
  . احلرمان من اإلرثواحلرمان من التعليم، واإلكراه على الزواج، وجرائم الشرف، : األنثى يقع عليها داخل األسرة -
  .التمييز يف القوانني ضدها والتحرش اجلنسي، ومل، التمييز يف الع: وخارج األسرة -

  : مرحلة الشيخوخة وما بعدها: ثالثاً
اإلسـاءة  واإلساءة اجلسدية،   واإلساءة العاطفية،   واإلمهال،  واحلرمان من العائلة،    : يقع على املسن ذكراً وأنثى سواء داخل األسرة        -

  .االقتصادية
عـدم  واسة واضحة تتعامل مع حقوق املسنني واحتياجـام،         يعدم وجود س  و،  احلرمان من اخلدمات  : ويقع عليه خارج األسرة    -

  . إشباع احلاجات اجلنسية 
  ).ترى اموعة أن هذه األمناط من العنف قد توجد يف كافة البيئات ولدى مجيع الطبقات االقتصادية واملستويات االجتماعية(

  : املعلومات املتعلقة بأشكال العنف •
املـتغريات االجتماعيـة واالقتـصادية      وأكثر الفئات تعرضاً للعنف،     وأمناط العنف،   وم املشكلة إحصائياً،    حج: ناحية الكم  من -

  . والتعليمية املؤثرة 
  . التعرف على أسباب ممارسة العنفوأسباب املشكلة، والعنف، مارسة ني مبيرأي اتمع وخاصة املعن: من ناحية النوع -
  : مصادر احلصول على املعلومات •
  .السجالت اجلنائية واحملاكم النظامية والشرعية، واألحباثواإلحصاءات والتقارير، والدراسات املسحية، : ميةالك -
  .املقابالت املتعمقةواموعات املركزة، : النوعية -
صار احنوعدم توفر املعلومة أحياناً، واإلجراءات املعقدة، وحساسية املعلومات والسرية، : صعوبات احلصول على املعلومات •

  .التنسيق
قانوين العالمي وواإلتمعي اهتمام واالرفع مستوى الوعي يف اململكة بشكل عام، : الدروس املستقاة من التجربة األردنية •

  . التركيز على حقوق الطفل واألسرةوبدء التنسيق بني اجلهات املعنية، وبالعنف، 
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عقوبات والعدم وضوح مرجعية الشكوى، وات القانونية يف التبليغ، الصعوبوثقافة العيب يف مواجهة املشكلة، : صعوبات التجربة •
  .عدم فهم أحكام الدين بشكل سليمو ،فقدان آلية للتنسيق بني اجلهات املعنيةورادعة ملسبيب العنف، الغري 

  
  :تعليقات على عرض نتائج اموعات

  .ميكن إدراج تصنيف العنف الفكري واملادي حتت عنوان العنف النفسي -
  . عنفاً مالياًىعنف املادي مفهومه واسع وجيب حصره فإذا قصد منه املال فيسمال -
- ةتعبري العنف الرمزي ال يدل بوضوح على مدلوله وميكن االستعاضة عنه باملن.  
  . اإلساءات النفسية مثل املقارنة بني فاشل وناجح والتعيري والرفض وحنوه تؤدي إىل إساءات -
ي وغري لفظي كالنظر حبدة جتاه شخص ما، وهذا العنف النفسي يصاحب كـل أنـواع العنـف                  العنف النفسي ينقسم إىل لفظ     -

  . األخرى فهو مرافق هلا بالضرورة
ميكن قياس العنف النفسي أيضا إىل جانب إمكانية قياس العنف اجلسدي من خالل مؤشرات تدل عليه كضعف حتصيل الطالـب      -

  .واخنفاض مستواه وتدين عالماته
  .ن العادات والتقاليد ال جيب التعميم ألن من العادات ما هو إجيايبعندما نتحدث ع -
  . أيضاً هناك عادات تعترب عائقاً مثل عيب الشكوى ضد األهل املعنفني -
 ٧سنوات وهو متييز مبكر، مث التمييز املتوسـط حـىت           ٥سن التمييز وهو    : الفئات العمرية ميكن تقسيمها كما قسمها الدين إىل        -

  .  للرجل مث إىل الوفاة٦٠ للمرأة و٥٠سنة إىل البلوغ للجنسني، مث حىت ١١هقة من عمر سنوات، مث املرا
سـنوات  ٦األطفال حتت سن    : من اجليد أن يربط العنف الذي يتعرض له األفراد حبسب دورة احلياة ألن املعنف قد يصبح معِنفاً                 -

 ٢٠التركيز على املراهقات، مث هناك فئتان بعـد سـن  سنوات وهم املراهقون مع ١٠-٦وهم يف ذلك هلم ظروف متشاة، مث بني       
بالنسبة للمرأة فهناك فئتان األوىل السيدات يف عمر الزواج مث املتزوجات، وهناك املطلقات واألرامل، مث املتزوجون، مث املسنون إناثاً       

  .وذكوراً
كون العنف يسنة مث بعدها    ١٤حىت سن    للعنف   هذا التقسيم يتفق مع التغريات اهلرمونية لإلنسان وهذا جيد ألن األطفال معرضني            -

  .خمتلف ألن الطفل يستطيع الدفاع عن نفسه
من بني املراحل العمرية ألن الطفل قبل الوالدة ميكن أن يتعرض للعنف كمحاولـة الـتخلص منـه           ) قبل الوالدة (ميكن أخذ فئة     -

  . ورفضه
  .العنف قبل الوالدة يكون مزدوجاً لألم والطفل على السواء -
  . ن تصنيف سن اإلجناب للمرأة كواحد من الفئات العمرية ألنه سن تتعرض فيه املرأة لظروف معينةميك -
  . حماكمات النساء واألطفال جيب أن تكون بأحوال خاصة وبقوانني خاصة مراعاة هلم -
  . جيب ترسيخ مفهوم متكني املرأة بالنسبة للتحديات االقتصادية -
  .تقليل فرص العنف على النوع االجتماعي لالتركيزجيب  -
جيب أخذ مفهوم الصحة اإلجنابية بعني االعتبار كمحاولة إجبار املرأة على اإلجهاض وعدم السماح هلا باستخدام وسائل تنظـيم                   -

  . احلمل
  .مراكز التوقيف واإلصالح للمعنف تزيده أحياناً عنفاً إىل عنف -
  .اع العنف األخرى ألن له مشروعيةميكن أن نتناول موضوع العنف الوقائي أو الدفاع ونفصله عن أنو -
  ).ندرة وجود(وميكن القول ، بالنسبة للخربات واملختصني ألن األردن فيه خرباء وخمتصون) عدم وجود(ال جيوز تكرار قولنا  -
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  .بعض التخصصات العلمية غري موجودة يف اجلامعات األردنية -
  .البحث يف التوعية النفسية أهم من البحث يف التخصصات -
  . ملوجه للذات سيدخلنا يف مفهوم فضفاض للعنف مما سيدخل إليه أنواع أخرى كثريةالعنف ا -
  ؟هل ميكن اعتبار ما حتدثه الطبيعة من أعمال وكوارث عنفاً نتناوله -
  . إضافة نوع من العنف ال يرد عادة وهو عنف الدولة وهو عنف منظم مربمج كما حيدث يف العراق وفلسطني -
  . حايا أنفسهم وليس فقط من غريهمجيب أخذ املعلومات من الض -
- تعكس الوضع وتقيس مدى تغيري األهداف وتطورهاكمعدالت  اال جيب توفري معلومات فقط بل جيب وضع مؤشرات أل.  
  

  :اليوم الثاين
    
  : ، كانت األسئلة كما يليعمل اموعات يف اليوم الثاينبالنسبة إىل 

  رتئون أن يتبناها األردن للتصدي لكل قضية من القضايا ذات األولوية؟ ما هي االستراتيجيات اليت ت: السؤال األول
  ما هي أهم النشاطات اليت ينبغي تنفيذها لتحقيق االستراتيجيات اليت مت اختيارها؟: السؤال الثاين

   من هم الشركاء األساسيون يف تنفيذ االستراتيجيات املقترحة ؟: السؤال الثالث
   

  : كما يلي) ثالث جمموعات بعد دمج الرابعة بالثالث األخرى (وكانت إجابات اموعات
كلمـة اسـتراتيجيات الـواردة يف    أن  ا فهموم اعتبار أىواحدة علرأت أن حتصر كلمة استراتيجيات باستراتيجية    : اموعة األوىل 

 استراتيجية واحدة ووضعت هلا حماور،      موعة ا السؤال تعين حماور االستراتيجية اخلاصة مبواجهة العنف ومحاية األسرة، ولذلك صاغت          
  : مث وضعت نشاطات لكل حمور كما هو يف البيان التايل

الوصول إىل جمتمع أردين آمن اجتماعياً وصحياً واقتصادياً وترسيخ معىن األسرة يف اتمع، وتـوفري احلمايـة                  هي: االستراتيجية •
  .والرعاية لألسرة وأفرادها بضمان حقوقهم ومحايتهم

  : حملاور ا •
البيانات، والدراسات، واألحباث، ووضع نظام للمعلومات، وإنشاء مركـز متخـصص للمعلومـات،             : املعلوماتية، وتشمل  .١

  .وتأسيس شبكة اتصاالت
التدخل املبكـر،  والتأهيل والتقومي، وتبادل اخلربات، والتدريب، والتشريعات والقوانني،   والتوعية والتثقيف،   : الوقاية، وتشمل  .٢

  .مالتعليو
  .التدريب، وإجراءات إحالة املتضرر إىل اجلهة املختصةوفرز احلاالت وتصنيفها، : التشخيص، ويشمل .٣
تشبيك الشركاء ليكونوا على صلة متينة وتعـاون  وتقدمي اخلدمات، والتخصص، وإنشاء مراكز متخصصة،      : العالج، ويشمل  .٤

  .هات املعنية لتقدمي اخلدمة للمتضررإصدار دليل للخدمات واإلجراءات اليت جيب أن تتخذ من اجلودائم، 
 .حتديد اجلهات املعنية ذات العالقة، وحتديد خطة زمنية لتنفيذ االستراتيجية، والتحقق من اإلجناز: املتابعة والتقييم، ويشمل .٥

  
  : أما النشاطات فهي كما يلي •

، إجياد نظـام لتوثيـق املعلومـات      ، و هذا اال تشجيع التخصص اجلامعي يف     ، و إجراء دراسات ومسوحات   :بالنسبة حملور املعلوماتية  
  ).لكل من علم بوقوع عنف على آخرين(توحيد مناذج اإلبالغ وإلزامية اإلبالغ و
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تدريب املعنـيني مـن   ، ومناهج دراسيةو ،برامج إعالمية وتثقيفية متكاملةو ،برامج تقوية فردية ومجاعية وجمتمعية : بالنسبة حملور الوقاية  
  .تشكيل جلان جمتمعية يف األحياء ملتابعة حاالت التعنيف اليت حتدث وال يبلغ عنهاو ،ني وآخرينإعالميني وقانوني

  . إنشاء مراكز متخصصةو ،وضع مقاييس للتشخيص: بالنسبة حملور التشخيص
التـأمني  و ، العنـف  وضع نظام حلماية املبلغ عن    و ،التوسع يف تقدمي اخلدمات خارج عمان إىل املناطق األخرى        : بالنسبة حملور العالج  
  .إنشاء مراكز حلماية الضحاياو ،تطوير برامج اإلرشاد النفسي واألسريو ،التدريب والتأهيلو ،الصحي لألطفال

 ،إجراء تقييم مرحلي وائي لكـل برنـامج يف اخلطـة         و ،وضع آلية للتقييم  و ،تعيني جلان تقييم مستقلة   : بالنسبة حملور املتابعة والتقييم   
  .تائج بشفافية اإلعالن عن النو
وزارات التعليم والتعليم العايل  و ،منظمات اتمع املدين من النقابات واهليئات االجتماعية واملؤسسات واملراكز        : أما الشركاء فهم   •

 . اهليئات الدوليةو فوالشباب والتنمية والصحة والثقافة الداخلية واإلعالم واألوقا
ا حتصل لديهم مـن    التعاون مع أعضاء اللجان الذين شاركوا يف إعداد هذا الربنامج مل          يف  برأي اموعة فإنه ال بد من االستمرار        ( •

  ).خلربةا
  

  : حددت حماور االستراتيجية كما يلي: اموعة الثانية
  . تطوير دائرة اإلحصاءات العامةو، مشول كل قضايا محاية األسرة: حمور املعلومات، وأنشطته هي -
موجودة بدقة، ومعلومات حتول العوامل االجتماعية دون احلصول عليها بدقة فكان ال بد             : ات نوعان توضح اموعة بأن املعلوم   ( -

   ). من آليات غري تقليدية واللجوء إىل أشخاص متخصصني جلمع املعلومات
 الرسـائل   رفع سـوية  : ، وأنشطته هي  )وهو مبثابة تقدمي خدمات وقائية وعالجية     (حمور التوعية واإلعالم والتثقيف واإلرشاد       -

توفري وتطـوير وتفعيـل خـدمات       ، و اإلعالمية والتوعوية والنفسية يف وسائل اإلعالم جبميع أنواعها يف النواحي الكمية والنوعية           
تشجيع إثارة قضايا محاية األسـرة يف األدب        و ،اإلرشاد يف املدارس واحملاكم واملؤسسات اليت هلا عالقة يف تقدمي خدمات اإلرشاد           

تـدريب وتأهيـل    و ،تطعيم وإثراء املناهج املدرسية بقضايا احلماية     و ،يف والفين ويف نشاطات املؤسسات االجتماعية     واإلنتاج الثقا 
  . املوارد البشرية ذوي االختصاصات العاملة يف محاية األسرة

ية األسرة من حيث     حلما  ا إجراء تقييم شامل للتشريعات والسياسات واالستراتيجيات املعمول      : حمور التشريعات، وأنشطته هي    -
إعادة النظر بالعقوبات املتعلقة بقضايا محاية األسرة لزيـادة فاعليـة           و ،تأثريها السليب واإلجيايب وذلك دف تطويرها واستقرارها      

الدعوة إلجياد دوائر متخصصة يف القضاء للتعامل مع قضايا األسرة وأصول اإلجراءات اليت تراعـي               و ،الردع وحتقيق أمان األسرة   
  .حة األسرة وأفرادها مبا يف ذلك استحداث اخلدمات املساندة للجهاز القضائي يف التعامل مع قضايا األسرةمصل

النظـر يف تـوفري     و ،اختيار البدائل القابلة لالستدامة من الناحية التمويلية يف جمال محاية األسرة          : حمور اقتصاديات، وأنشطته هي    -
تطلبات قضايا التعامل مع محاية األسرة مثل املؤسسات الرعائية والعالجية ومن هـذه             مصادر متنوعة للمساعدة يف اإلنفاق على م      

  .الدعم احلكومي، ومسامهة األسرة القادرة، والقطاع اخلاص، ورمبا ضرائب خاصة: املصادر
تطوير برامج التدريب و ،تطوير الربامج اجلامعية لتغطية االحتياجات اخلاصة حبماية األسرة: حمور املوارد البشرية، وأنشطته هي -

والتأهيل وتطوير قدرات العاملني يف جمال محاية األسرة مثل اإلعالم واإلرشاد والرعاية واخلدمات االجتماعية وأيضاً الربامج 
  .تطوير الربامج اخلاصة لتأهيل األفراد واألسر املعرضة لإلساءةو ،الفردية

تقييم الوضع القائم مبا يشمل التغطية الكمية والنوعية حلاجـات محايـة    :حمور املؤسسات العاملة وتوزيع األدوار، وأنشطته هي       -
 ،إحكام عمليات التنسيق والتعاون والتكامل بني املؤسسات ذات العالقـة         و ،األسرة متهيداً لتحديد االحتياجات غري امللباة وتلبيتها      

  .أخالقيات العمل يف قضايا محاية األسرةإبراز كودات و ،وضع الربامج الوقائية ضمن نظام الرعاية الصحية األولويةو
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والتربية والتعليم والتنمية االجتماعية    ) املعهد القضائي (ووزارة العدل   ) األمن العام واحلكام اإلداريني   (وزارات الداخلية   : الشركاء •
 مثل دائرة اإلحـصاءات  والشباب واألوقاف واإلعالم والصحة والتخطيط واملالية، ووسائل اإلعالم اخلاصة، واملؤسسات احلكومية      

العامة، واملؤسسات واجلمعيات غري احلكومية مثل احتاد املرأة ومؤسسة ر األردن، واجلمعيات واملؤسسات الدولية احلكومية وغري                
  . احلكومية 

  
  :اموعة الثالثة

لشركاء يف تنفيذها، على ووضعت حتت كل استراتيجية أنشطة لتحقيقها مث حددت مباشرة ا، حددت جمموعة من االستراتيجيات
  : النحو التايل

  .التثقيف وزيادة مستوى الوعي حول مفاهيم العنف: األوىل 
 ،تأهيل العاملني وتدريبهم على التعامل مع اجلمهور ومهـارات االتـصال          و ،تطوير وتضمني املناهج التربوية ملفاهيم العنف     : أنشطتها

  ).حماضرات(برامج ثقافية هادفة و ،ة الوعيختصيص برامج إعالمية تعىن مبفاهيم العنف وزيادو
  . األوقاف، وأجهزة التثقيف يف مجيع الوزارات واملنظمات غري احلكومية: الشركاء

  .تعزيز الدميقراطية والعدالة االجتماعية وحقوق اإلنسان يف إطار الدين والعرف والعادات:الثانية 
  .تطوير اخلدمات املقدمة هلمو ،ني واملدربني يف جماالت حقوق اإلنسانتدريب العاملو ،تطوير التشريعات والقوانني: أنشطتها
  .الوزارات اخلدمية واملنظمات غري احلكومية: الشركاء

  ).اقتصادياً واجتماعياً ( حتسني مستوى احلياة : الثالثة
يل وتدريب الشباب مهنيـاً  تأهو ،تفعيل نصوص العمل مبا يضمن إجياد مكاتب تساعد الشباب يف احلصول على فرص عمل           : أنشطتها

حتسني و ،حتسني اخلدمات املقدمة  و ،تفعيل عمل حزمة األمان االجتماعي    و ،)جمانية(إلجياد فرص عمل من خالل مراكز تأهيل تدريبية         
  . التوسع يف إنشاء نواد ترفيهية بأسعار خمفضةو ،البيئة الصحية

  .نظمات غري احلكوميةمجيع قطاعات اخلدمات احلكومية باإلضافة إىل امل: الشركاء
  .احلد من حوادث الطرق: الرابعة

  .لوعي املروري لكافة فئات اتمعنشر او ،تدريب السائقني على االلتزام بأخالقيات السريو ،تفعيل القوانني اخلاصة بالسري: أنشطتها
  .مديرية األمن العام، ووزارات التربية والتعليم، واإلعالم، والشباب، واألوقاف: الشركاء

، )اموعة خلصت حماور االستراتيجية مبا يتعلق باحلكومة وما يتعلق باتمع بنقاط حمددة اعتربا شاملة لكل النقاط اليت ميكن طرحها                  (
  :وهي

احملافظـة   خدمات استشارية وعالجية،  وتوعية وتثقيف،   وتشريعات داعمة حلقوق اإلنسان،     : بالنسبة ملا هو مطلوب من احلكومة      •
  .ليمةعلى بيئة س

  . تعميم املعلومات وتوفري مصادر دخل، وإجياد قواعد صحية، : بالنسبة للمجتمع •
  

  :تعليقات على عرض نتائج اموعات
  .جيب التعاون مع املنظمات الدولية املعنية باملوضوع لدعم النواحي املالية وكذلك بعض الدول األوروبية .١
  . ر استراتيجية واحدة وحتتها أركانال ميكن اعتبار األركان استراتيجيات وإمنا اعتبا .٢
  . مل نسمع عن تدريب القضاة يف املوضوعات االجتماعية واليت تعينهم يف عملهم القانوين .٣
 . وسائل اإلعالميفجيب تقليل مشاهد العنف  .٤
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  .جيب أن نتوجه للذين ميارسون العنف ونعاجلهم ال أن نعاقبهم .٥
  . جيب وضع دراسة كلف مالية للمقترحات .٦
  .والعالج أمران متداخالنالوقاية  .٧
  . خطط قصرية ومتوسطة وطويلة : عندما نعمل استراتيجيات فيجب أن يكون ذلك على ثالث حماور .٨
بالنسبة للتخصص فيجب أن ننظر إىل األمر بتكامل، نفترض أن هناك جهات متخصصة أكثر من أخرى ولكن يف النهاية نـتكلم            .٩

  .عن التكامل
  .ىت ال يتحول أمر تربية اآلباء ألبنائهم سبباً للشكوىجيب أن ال نستعجل يف املوضوع ح .١٠
  .جيب إجياد مؤسسات وبرامج متكن احلاالت املعنفة لتعتمد على نفسها .١١
  

  :توضيحات
أعطت السيدة مسر احلاج حسن القائم بأعمال أمني عام الس الوطين لشؤون األسرة خالل أعمال اليوم األول شرحاً موجزاً عن                    .١٢

لس ومسامهاته يف العمل لصاحل األسرة األردنية ومن ضمنه محايتها ووضع استراتيجية خاصة لذلكطبيعة أعمال ا.  
  .مت الطلب من مجيع من تتوافر لديهم دراسات أو أحباث أو معلومات يف املوضوع تزويد الس الوطين لشؤون األسرة ا للفائدة .١٣
ة وقال بأن الورشة سلطت الضوء على موضوع مهم وكونت تـصوراً            علوان يف ختام أعمال الورش    عالء الدين ال  حتدث الدكتور    .١٤

لفريق عمل مستقبلي للموضوع وأا سامهت باخلروج خبطوط عملية الستراتيجية وطنية لألسرة، وقال بأن منظمة الصحة العاملية                 
 القـائمون   يرتئيهمة سيتحدد فيما    ترى نفسها داعماً ومشجعاً لالستراتيجية اليت يعمل الس الوطين على وضعها، وأن دور املنظ             

  .على هذا العمل
كما حتدثت السيدة مسر احلاج حسن وقالت بأن الس أخذ على عاتقه اخلروج مبسودة استراتيجية وأن هذه الورشـة جـاءت                      .١٥

 صارت لـديهم  تدعيماً لنهج الس يف التنسيق والتشارك مع القطاعات األخرى، وقالت بأنه ال بد من استمرار التعاون مع أناس       
  .خربة كبرية يف املوضوع وأن هذه الورشة هي بداية للتعاون، وشكرت احلضور واملشاركني ودعم منظمة الصحة العاملية 

كما حتدث الدكتور كروغ وعرب عن سعادته حبضور هذه الورشة وحبماس املشاركني وحرصهم على إثراء املوضوع بالنقاشـات                   .١٦
  . إىل نظرة مشتركة للمشكلة واالستراتيجية واحلوارات ورغبة اجلميع بالوصول 

  
  



  ١٢٤

  
  )٣( ملحق رقم  

  

  كلمة 
  الدكتور عالء الدين العلوان
  ممثل منظمة الصحة العاملية 

  مبناسبة إطالق منظمة الصحة العاملية تقريرها حول الصحة والعنف 
  

  
  

  اهللا الرمحن الرحيمبسم
  

   اجلاللة امللكة رانيا العبد اهللا املعظمةصاحبة
   املعايل والعطوفة والسعادةأصحاب
   والسادةالسيدات

  
 والصحة وأن أعـرب  العنففأتشرف بأن أرحب بكم يف ورشة العمل الوطنية حول            ورمحة اهللا وبركاته وبعد،    عليكم السالم

ذا احلفل وموافقتها، رغـم      لصاحبة اجلاللة املعظمة لرعايتها هل     والعرفاننيابة عن منظمة الصحة العاملية عن أمسى آيات الشكر والتقدير           
  . رعاية جاللتها الكرميةحتت النسخة العربية من التقرير العاملي حول العنف والصحة إطالق، على أن يتم عظم مسؤولياا

 خمتلف األوساط، يف الشوارع والبيوت      يعم عاملياً كبرياً    بالء أصبح   إذ حياة الكثري من الناس يف شىت أحناء العامل،          العنف يهدد  
 قد فقدوا حيام بـسبب العنـف يف عـام           إنسان مليون   ١,٦ الصحة العاملية بأن     منظمة وتقدر   ،املدارس وأماكن العمل والدراسة   و

 سـنة يف    ٤٤-١٥العنف ثالث سبب للوفاة بني الناس الذين تتراوح أعمارهم بني           املعطيات املتوافرة لدى املنظمة أنّ       شريوت ،٢٠٠٠
  .اإلناثمن وفيات % ٧من وفيات الذكور و% ١٤ مسؤوالً عن  ويعترب ، أحناء العاملخمتلف

والعنـف  ،  األشـخاص بني، العنف العنف املوجه للذات: ملية العنف ثالث فئات واسعة وفق من يقوم بع     إىل العنف ويقسم  
 والعنف طفالص انتهاك األ الذايت بينما يشمل العنف بني األشخاواالنتهاك ويتضمن العنف املوجه للذات السلوك االنتحاري       ،اجلماعي

 عديدة مـن االنتـهاك ضـمن    وأشكال يكون خارج املرتل مثل االغتصاب ما املسنني والعنف اتمعي الذي غالباً  وانتهاكضد املرأة   
 وانتـهاك   اإلرهاب خمتلفة مثل    أشكاالً العنف اجلماعي فيأخذ     وأما ،التمريضاملؤسسات كاملدارس ومواطن العمل والسجون وأماكن       

  . وجرائم العنف املنظماإلنسانقوق ح
 ،الدائمـة  العنف هناك أكثر من ذلك بكثري ممن يصابون باألذى واملرض والعجز والعاهات بسبب كل شخص ميوت  ومقابل

  من ضريبة التعاسة البشرية فانه يضع عبئـاً هـائالً  العنف ما يضيفه إىل وإضافة ،كما يسبب العنف عبئاً ثقيالً على املؤسسات الصحية  
 احلياة ونوعيتها   جودة والغياب عن العمل وكذلك اخنفاض       واإلصابة بسبب املوت املبكر     اإلنتاجية فقد   طريقعلى االقتصاد الوطين عن     

  . على االستثمار والسياحةاإلقبالوتعطل احلياة اليومية نتيجة اخلوف على السالمة الشخصية ونقص 
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   اجلاللة صاحبة
  ادة املعايل والعطوفة والسعأصحاب
   والسادةالسيدات
 الناجتـة عـن العنـف    اإلصابات باالزدياد الكبري والسريع يف وقوع   ١٩٩٦ الصحة العاملية يف اجتماعها لعام       مجعية اهتمت  

الـدول  ومن أمانة منظمة الصحة العاملية من ت طلب لذلك فقد  ،الصحية أنّ العنف أضحى يف طليعة املشاكل        ٢٥وأعلنت بقرارها رقم    
 املنظمة خالل الـسنوات    قامت ونتيجة لذلك فقد     ، مشكلة العنف والتصدي هلا على املستوى العاملي والوطين        بتقييمهتمام  األعضاء اال 

  .  كثيف جهودها يف جمال مكافحة العنفالقليلة املاضية بت
رف عظـيم أن يـتم      نه لش إ النسخة العربية للتقرير العاملي حول العنف والصحة و        بإطالق أن حتتفل    اليوم املنظمة هذا    ويسر
  .تهارعاية كرمية من قبل جاللباركة صاحبة اجلاللة امللكة رانيا العبد اهللا و للتقرير مبالعربيةإطالق النسخة 

يعترب التقرير أول ملخص شامل للمشكلة على الصعيد الدويل، وال يظهر فقط مثن العنف الذي تدفعه البشرية مـن جـراء                       
 انه يظهر جلياً بأنّ الصحة تنتقص وتعتل        ، إىل املواقع اليت حيدث فيها العنف      باإلضافةن وجوه العنف    العنف ولكنه يعرض أيضاً كثرياً م     
  . بشكل خطري حيث يوجد العنف

 التـأثريات اخلطـرية     تتجاهل التقرير يف مواجهة كثري من القضايا امللحة وحيثنا على التصدي للمعتقدات اليت              يضعنا كذلك  
  . أكثر أمناً وصحة للجميعمكاناًجلعل هذا العامل فعالة واستراتيجيات للعنف وأن نتبنى أساليب 

حتديد ورصـد حجـم   : خطواتباتباع أربع يوصي التقرير  ،أسلوب التعامل مع هذه املشكلة على الصعيد الوطين  جمال  يف  و  
 اليت أثبتت جناحها على نطـاق       اإلجراءات  مع املشكلة وأخرياً تطبيق    التعاملاملشكلة، والتعرف على أسباا، مثّ صياغة واختبار طرق         

  .واسع
 الثانويـة والـيت     الوقاية منع العنف قبل حدوثه وأساليب       إىل ألساليب الوقاية األولية واليت دف       يتصدى أنّ التقرير    ورغم

 أعقاب العنف فانّ الفكـرة       وهي اليت تركز على الرعاية الطويلة األمد يف        الثالثةدف لالستجابة املباشرة للعنف بعد حدوثه والوقاية        
 كبرية تدوم لفترات طويلة حىت من خالل   منافع حتقيق   وإمكانيةلوقاية األولية   الكربى ل مهية  األ اليت ينتشر صداها يف التقرير هي        الرئيسية

  . ما تضامنت جهود الشركاء يف القطاعات العمومية واخلاصةإذا وخاصةاالستثمارات الصغرية يف هذا اال 
 التقرير بتحديد شكل االستجابة العاملية يف مواجهة العنف ويصف النصائح واإلرشادات اليت ميكن أن نقوم ا عملياً             ويساهم

 وبذلك ميكن أن يكون أداة نفيسة يف يد أصحاب القرار الـسياسي وصـانعيه والبـاحثني                 ،على املستويات احمللية والوطنية والدولية    
 ويف حني يقع العنف، كما هو متعارف عليه تقليدياً ضـمن اختـصاص              ، املعنيني مبكافحة العنف   واملمارسني واإلعالميني واملتطوعني  

، فانّ التقرير يدفع بالعنف ليصبح من ضمن اهتمامات ومسؤوليات مجيع قطاعات اتمع اليت ينبغي               اعة القانون املتخصصني باجلرمية   مج
  .عليها بذل اجلهود ملنع العنف واتقائه

 مقدمة دول يفله مبادرات هامة جعلته   رائعة يف اال الصحي وكانت  إجنازات ةاملاضي القليلة   العقودن خالل    حقق األرد  لقد
 شرق املتوسط ملواجهة مشكلة العنف وتأثرياتـه الـصحية         إقليماهو يبادر اليوم كأول بلد يف       ه يف الكثري من الربامج الصحية و      اإلقليم
  .  يف جمال محاية األسرةإجنازاتمن ه هذا البلد الكرمي ققحي ما يعزز برنامج وطين رائد وإلنشاء

 للتعاون مـع  العاملية من جديد االستعداد الكامل ملنظمة الصحة ؤكد يف حتقيق أهدافها أود أن أ    النجاح أمتىن هلذه الورشة     وإذ
  . افحة العنف ومحاية األسرةكمب يف كل ما يتعلق االجتماعية األسرة ووزارة الصحة ووزارة التنمية شؤونالس الوطين ل

  .ه خطاكم والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتاخلريوفقكم اهللا وسدد على طريق 
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  )٤( ملحق رقم  
  

  أمساء املشاركني بورشات العمل الوطنية حول العنف والصحة
  

  ابراهيم الرحمي 
  امحد حممد احمليسن 

  اروى الزعيب 
  اروي عويس 
  اسامة مساوي 
  اسراء طوالبة

  مال جريسات ا
  امل عبدالكرمي مربوك 

  امنه الزعيب 
  ايتيان كروغ 

  باسم الكسواين 
  بانة مشتاق 

  متارا عقرباوي
  تيسري الياس

  جريس ابراهيم عماري 
  جهاد عالء الدين 

  حسن كرميا
  محد حمارمة 
  محدي مراد 

  حيدر العتوم 
  ذياب البداينة 
  راشد الزعيب 

  رانية ابو عليم 
  رباب القبج 

  طا اهللا رىب ع
  رحاب القدومي 

  رشاد الزعيب 
  بنه روان عبا

  رويدا رياالت
   رمي أبو حسان

  رمي الزبن 
  رمي صويص

  سارة العتييب 
  سرين علي

  سعد اخلرابشة 
  سلمى عطية

  مسر احلاج حسن 
  مسري فاعوري 

  سوزان بصريي 
  سوسن خري 

  سوسن مكناي
  سريجييو بوليفروين

   شذى حممود 
  صادق اخلواجا

  صفاء القسوس 
  صالح يوسف عقل 

  طايل اايل 
  زعيب عبداهللا ال

  املنعم الصالج  عبد
  عالء الدين العلوان

  عيسى ايوب 
  عيسى طوالبه  
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  فاضل احلمود 
  فداء احلمود  
  فوار جرادات 
  فواز رطروط

  قيس املهريات 
  مليس ناصر 
  لينا قبطي 

  منذر املصري 
  منذز زيتون 

  مىن محزة
  مها محصي 
  مي عبداهللا 

  مؤمن احلديدي 
  ماجدة عاشور

  حممد الزواهره 
  حممد الطراونة 
  حممد حباشنة 

  حممد رواشدة   
  حممد مقدادي

  حممود السرحان 
  منتهى غرايبة

  نائلة خصاونة 
  ناتاشا شوارب

  نزيه محدي 
  نعيم حممد ابوعيد 

  هاله محاد 
  هاين جهشان 

  هدي احلموري 
  هدى شعشاعة 
  هشام ششتاوي

  هيثم مهيار 
  ء زلوم هيفا

  وداد عدس 
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