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شبكة االعالميين تزور دار تربية 
ورعاية الفتيات في الرصيفة 

ورعاية  تربية  دار  االردنيني  االعالميني  شبكة  زارت 

الفتيات يف الرصيفة ضمن مرشوع كسب الدعم واملؤازرة 

ملناهضة العنف ضد املرأة الذي ينفذه املجلس الوطني 

لشؤون االرسة بالتعاون مع مرشوع القطاع الخاص لصحة 

املرأة املمول من الوكالة االمرييكية للتنمية الدولية.

ووفق مديرة الدار فاطمة الخوالدة فإن الدار تضم 54 

حالة وطاقتها االستيعابية هي 65 حالة ومعظمهن فتيات 

تعرضن لإلساءة الجسدية والجنسية واإلهامل.

وتحديدا  الوالدين  وزواج  االنحراف،  بداية  هو  اإلهامل 

األم من شخص آخر احد أسباب االعتداء الذي تتعرض 

الحاالت  من  أن  مضيفة  الخوالدة،  قالت  كام  الفتاة  له 

الجسمية  لإلساءة  التعرض  هي  الدار  ترد  التي  الصعبة 

والجنسية إما من زوج األم أو األخ أو األب أو العم أو 

الخال.

يتم تحويل الفتيات اىل الدار مبوجب مذكرة توقيف من 

للوفد  الدار  مديرة  أفضت  كام  األحداث،  محكمة  قبل 

الزائر، إذ بينت الخوالدة أن عملية القبول تتم مبوجب 

مذكرة توقيف أو حكم أو احتفاظ من قايض األحداث أو 

قايض الصلح، سواء كانت الحاالت محولة من قبل إدارة 

استنادا  السلوك  مراقبي  عرب  أو  األرسة  حامية  وأقسام 

لقانون األحداث رقم ( 24 ) لسنة 1968 وتعديالته.

تشدد الخوالدة عىل أنه ينبغي أن تنطبق رشوط القانون 

عىل الفتيات، اللوايت يتم استقبالهن يف الدار، ويف حاالت 

الدفاع  مدير  من  بقرار  استثناء  القبول  يكون  نادرة 

االجتامعي وملدة أربع وعرشين ساعة، وذلك أيام العطل 

واألعياد، ويف الحاالت الطارئة حتى ال يتم إيداع الفتاة يف 

مركز إصالح وتأهيل الجويدة.

ومن الرشوط أيضا أن يرتاوح عمر الفتاة من ) 12 إىل 18( 

واملعدية،  السارية  األمراض  من  خالية  تكون  وأن  عاما، 

وان تكون سليمة القدرات العقلية.

أما الرسية فقد حددتها املادة ) 12 ( من قانون األحداث 

الحكم،  أو  الحدث  صورة  نرش  حظر  عىل  نصت  حيث 

وقائع  ونرش  الجانح،  الحدث  اسم وصورة  نرش  ويحظر 

النرش،  وسائل  من  وسيلة  أية  يف  ملخصها  أو  املحاكمة، 

يخالف  من  كل  ويعاقب  والسينام،  والصحف  كالكتب 

ال  بغرامة  أو  يوما  ثالثني  تتجاوز  ال  مدة  بالحبس  ذلك 

وميكن  العقوبتني،  هاتني  بكلتي  أو  دينار  مائة  تتجاوز 

نرش الحكم بدون اإلشارة السم الحدث أو لقبه.

تلفت الخوالدة اىل رسية التعامل مع ملفات كل منتفعة 

بالدار، إذ تنحرص املعلومات عن املنتفعات ما بني املديرة 

واألخصائية النفسية، وال يتم تناقل القصص بني الفتيات 

املنتفعات أنفسهن. 

خدمات وبرامج متعددة تقدمها الدار للمنتفعات منها 

خدمات الغذاء والدواء والكساء واإليواء، إذ تتوىل وزارة 

مبجملها  تبلغ  التي  التكاليف  هذه  االجتامعية  التنمية 

لكل فتاة شهريا 300 دينار.

نشرة إعالمية

المجلس الوطني 
لشـــؤون األســــــرة
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أما الربامج فهي برامج الخدمات االجتامعية التي تهدف اىل 

إعطاء الفتيات واملساعدة عىل حل مشكالتهن والتواصل مع 

األرس  بني  املتبادل  الهاتفي  واالتصال  الزيارات  عرب  أرسهن 

واملنتفعات.

ويشمل برنامج التعليم األكادميي واملهني عىل التعليم النظامي 

وهذا يواجه صعوبة كام قالت الخوالدة تتمثل بالخوف عىل 

حياتهن من قبل األهل أو الطرف اآلخر بقضيتهن، ومن نظرة 

املدرسة والطالبات لهن، أو من هروب الفتيات، عالوة عىل 

أن املجتمع نفسه غري متقبل لفكرة وجود فتاة يف دار رعاية 

حتى وإن كانت ضحية.

تركز عىل  الخوالدة،  وفق  الدار،  السابقة جعلت  الصعوبات 

تعزيز ثقافة املترسبني من املدارس وهو للفئة التي انقطعت 

عن الدراسة ألكرث من ثالث سنوات حيث تدرسهم معلامت 

من وزارة الرتبية والتعليم، وهذا النظام حديث مينح الفتاة 

شهادة تعادل الصف العارش، وتستطيع عربه متابعة التعليم 

املهني والحصول عىل شهادة التدريب املهني ألي مهنة ترغب 

كالتجميل والخياطة والحاسوب.

وتم  الدار،  يف  األميات  للفتيات  أمية  محو  برنامج  وهناك 

إلحاق إحدى الفتيات لتتقدم المتحان الثانوية العامة الدورة 

الشتوية، باإلضافة إىل تدريس فتاة يف إحدى املدارس الخاصة 

وهي اآلن يف الصف السادس.

ويقدم للفتيات، بحسب الخوالدة، برنامج ديني ثالثة أيام يف 

األسبوع، وبرنامج ريايض، كام تقدم الدار النشاطات الالمنهجية 

الذايت  واالستقالل  والرعاية  الحامية  الفتيات  إكساب  بقصد 

ومساعدتهن عىل تنمية أنفسهن، ومنها برامج إرشاد نفيس، 

نشاطات  جانب  إىل  املشكالت،  وحل  الحياة  حول  ومهارات 

قضاياهن  ملتابعة  قانونية،  استشارات  الدار  وتقدم  ترفيهية. 

بإرشاف الدائرة القانونية يف وزارة التنمية االجتامعية.

ونوهت الخوالدة أن مثة قضايا رشعية متنوعة بحاجة لإلرشاد 

القانوين كوجود فتيات متزوجات بعمر مبكر ولديهن نزاع مع 

أزواجهن عىل النفقة والحضانة وغريه، وقضايا مرياث، مشرية 

اىل وجود حالة زواج مبكر واحدة أقل من 15 عاما متت خارج 

قانون  بأن  علام  عاما،   15 من  أكرث  الحاالت  وباقي  االردن، 

األحوال الشخصية حدد عمر سن الزواج يف 18 عاما، وحاالت 

محددة يتم بها الزواج ملن هم 15 عاما فام فوق.

رغم األنشطة السابقة والرعاية والتأهيل ال يزال القامئون عىل 

الدار التي ستنتقل بالفرتة املقبلة إىل مقر جديد يف طرببور، 

ما  األهل،  إىل  والعودة  باملجتمع  الدمج  مشكلة  يواجهون 

مكان  التي ال  الحاالت  إبقاء  الخوالدة  عليهم بحسب  يحتم 

آمن لهن يف الدار حتى وإن تجاوز عمر الفتاة 18 عاما، مشرية 

إىل أنهم نجحوا يف تزويج 15 حالة العام الحايل عرب جمعية 

لتيسري الزواج ومبوافقة األهل.
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أتمتة إجراءات التعامل مع حاالت 
العنف األسري

ماجدة عاشور

دقت استغاثات الطفل يزن الذي راح ضحية عنف ارسي 
الرسمية وغري  الجهات  كافة  امام  الخطر  ناقوس  متكرر 
اتصال  الرسمية برضورة وجود مرجعية وطنية وقنوات 
تتابع وتوثق لكافة حاالت وأشكال العنف األرسي. امني 
هايل  ممدوح  الدكتور  االجتامعي  التكافل  هيئة  عام 
إنذار  برنامج  او  كان هناك مرشوع  لو  انه  قال  الرسور 
اجتامعي مبكر ملا كانت قد وصلت حالة يزن وغريها من 
حاالت العنف األرسي اىل ذاك الوضع املأسوي. واضاف 
“لو كان هناك بيانات حول وضع ارسته لكان ذلك مبثابة 
وضع  ملتابعة  املعنية  التنفيذية  للجهات  مبكر  إنذار 

الحالة قبل تفاقمها”.

االرسة  لشؤون  الوطني  للمجلس  العام  االمني  وعلقت 
بقولها  املوضوع  عىل  غزالة  ابو  هيفاء  الدكتورة  العني 
“بناء عىل توجيهات جاللة امللكة رانيا العبد الله باعتامد 
املجلس الجهة املسؤولة عن مراقبة إجراءات عمل جميع 
مع  التعامل  يف  املعنية  والجهات  واملؤسسات  الوزارات 
امتتة  مرشوع  بتنفيذ  بارش  فقد  االرسي  العنف  حاالت 

اجراءات التعامل مع حاالت العنف األرسي”.

االجراءات  متابعة  اىل  يهدف  املرشوع  هذا  ان  وقالت 
العنف  لحاالت  الالزمة  الخدمات  بتقديم  املتعلقة 
لضامن  خاص  بشكل  االطفال  وضد  عام  بشكل  االرسي 
اىل  اضافة  لها  الالزمة  الخدمات  وتقديم  معها  التعامل 
العنف  لحاالت  الفورية  االستجابة  اجراءات  مأسسة 
لها  الالزمة  الخدمات  وتقديم  لالطفال  واالساءة  االرسي 
االرسي  العنف  من  االرسة  لحامية  الوطني  االطار  وفق 
ويربط  االجراءات  تلك  يرتجم  الكرتوين  نظام  من خالل 
كافة املؤسسات املسؤولة عنها اضافة اىل تأسيس قاعدة 
االستجابات  وتقييم  ومراقبة  لتسجيل  وطنية  بيانات 

لحاالت العنف االرسي وحاالت االساءة لالطفال.

ونوهت الدكتورة ابو غزالة اىل ان هذا املرشوع من شأنه 

ضامن رسعة استجابة املؤسسات الوطنية لحاالت العنف 
األرسي وحاالت اإلساءة لألطفال وفق النهج التشاريك بني 
الحد من  الذي من شأنه  العالقة االمر  املؤسسات ذات 

حاالت العنف واالساءة يف االردن.

من  مجموعة  بإتخاذ  املجلس  قام  فقد  االطار  ويف 
الخطوات إلعداد نظام املرشوع حيث تم تشكيل لجنة 
من املؤسسات الوطنية الرئيسية يف التعامل مع حاالت 
العنف االرسي ممثلة بادارة حامية االرسة، وزارة التنمية 
االجتامعية، وزارة الصحة، الطب الرشعي، وزارة الرتبية 
والتعليم، وزارة الداخلية، وزارة العدل، املجلس القضايئ 
ومؤسسة نهر االردن و تم مخاطبة املؤسسات الوطنية 
لتزويد  االرسي  العنف  حاالت  مع  التعامل  يف  الرئيسة 
املجلس باالجراءت الرسمية يف تعاملها مع هذه الحاالت 
تجميعها  يتم  حيث  لها  الالزمة  الخدمات  تقديم  والية 
الواقع  ارض  عىل  املامرسة  الحالة  مسار  رسم  بهدف 
ومدى انسجامه مع االجراءات املوضحة يف االطار الوطني 
مخاطبة  متت  كام  االرسي.  العنف  من  االرسة  لحامية 
التعرف  بهدف  الوطنية  الربمجة  رشكات  من  مجموعة 
مالمئتها  ومدى  لديها  املتوفرة  الربمجية  الخيارات  عىل 
وتحقيقها الهداف املرشوع، واالجراءات التنفيذية االزمة 

لتنفيذ املرشوع.

ووفقا للدكتورة ابو غزالة فان املرشوع سينفذ عىل عدة 
مراحل وستكون املرحلة االوىل يف عامن كمرحلة تجريبية 
النظام  فاعلية  مدى  عىل  التعرف  بهدف  عام  وملدة 
املعدلة  النسخة  يف  تجاوزها  ليتم  والثغرات  والفجوات 

منه.

الثغرات  معالجة  الثانية  املرحلة  يف  سيتم  حني  يف 
والفجوات يف النظام ويعمم عىل كافة محافظات اململكة 
أن  عىل  االرسة،  حامية  ادارة  خدمات  فيها  تتوفر  التي 
يتم ربط املؤسسات الرئيسية املذكورة يف املرحلة االوىل 
ويف املرحلة االخرية سيتم اضافة مؤسسات وطنية اخرى 
عىل  االرسي  العنف  لحاالت  اضافية  خدمات  مقدمة 

املستوى الوطني.
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نحو توحيد االرقام والدراسات 
الخاصة بالعنف ضد المرأة

يعرف العنف يف اإلعالن العاملي للقضاء عىل العنف ضد 
بأنه )أي  املتحدة سنة 1993  املرأة والذي وقعتة األمم 
فعل عنيف قائم عىل أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل 
أن ينجم عنه أذى أو معاناة جسمية أو جنسية أو نفسية 
للمرأة، مبا يف ذلك التهديد باقرتاف مثل هذا الفعل أو 
اإلكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء أوقع ذلك 

يف الحياة العامة أو الخاصة(. 

وتشري الوثيقة الصادرة عن املؤمتر العاملي الرابع للمرأة 
يف بكني 1995 أن العنف ضد النساء هو أي عنف مرتبط 
بنوع الجنس، يؤدي عىل األرجح إىل وقوع رضر جسدي 
أو جنيس أو نفيس أو معاناة للمرأة مبا يف ذلك التهديد 
مبثل تلك األفعال، والحرمان من الحرية قرساً أو تعسفاً 

سواء حدث ذلك يف مكان عام أو يف الحياة الخاصة.

والجهات  واملؤسسات  املراكز  تعدد  من  الرغم  وعىل 
تصدر  مل  انه  اال  املرأة  العنف ضد  مكافحة  الوطنية يف 
بشكل  عليها  متفق  او  موحدة  احصائية  االن  حتى 
رسمي من طرف الدولة. واملشكلة التي تواجه الباحثني 
بسجالت  تحتفظ  ال  املؤسسات  بعض  ان  واملختصني 
وأرقام لعدد حاالت املعنفات التي استقبلوها حيث ان 
غالبية املؤسسات العاملة يف مشاريع العنف ضد املرأة 
تعمل بعشوائية، من دون وجود البنية التحتية الالزمة 

إضافة اىل عدم وجود كوادر متخصصة.

وحسب أرقام اتحاد املرأة األردنية فقد كانت املراجعات 
عىل برنامج الوفاق األرسي حتى نهاية العام املايض نحو 
بلغ عدد  فيام  قانونية.  استشارة  منها 870  2988 حالة 
منها  حالة   2132 االتحاد  وفق   2006 لعام  املراجعات 
 217  0 إىل  الرقم  وصل  فيام  قانونية،  استشارة   )750(
حالة منها 823 استشارة قانونية يف عام 2007 وأظهرت 
أرقام إدارة حامية األرسة أن مجموع قضايا االعتداءات 
الجنسية والجسدية الواقعة عىل اإلناث والتي تعاملت 
 /6  /  30  -  2003( لألعوام  األرسة  حامية  ادارة  معها 

2008(2950 حالة.

تفاوتت ما بني 340 إىل 395 سنويا لألعوام 2003 ولغاية 
ووصلت   2007 عام  يف  حالة   911 بلغت  فيام   2006
حتى حزيران 2008 إىل 530 وتنوعت القضايا من إيذاء 
وهتك  أنثى،  ومواقعه  للحياء  مناف  وفعل  جسدي، 

العرض، ورشوع باالغتصاب، واغتصاب.

وكانت تقارير الطب الرشعي قد كشفت عن حوايل 500 
سيدة تصل إىل الطب الرشعي لتعرضهن للعنف.

التنمية  وزارة  تعاملت  فقد  رسمية،  أرقام  ووفق 
العام  ىف  النساء  ضد  عنف  حالة   1200 مع  االجتامعية 
تحت  تعمل  التى  األرسى  الوفاق  دار  وقامت   ،  2006
مظلة وزارة التنمية االجتامعية بالتعامل مع وإيواء 290 

سيدة و 54 طفل ىف العام 2007 .

الرشف ضمن  الدفاع عن  بداعى  القتل  وتصنف جرائم 
إشكال العنف الواقعة عىل املرأة ىف األردن حيث تعامل 
لنساء  قتل  حالة   18 مع  الرشعى  للطب  الوطنى  املركز 
بداعى الدفاع عن الرشف ىف العام 2006 و 17 حالة ىف 

العام 2007 .

الجهات  بعض  دفعت  املوحدة  غري  االرقام  هذه  مثل 
خانة  يف  االردنية  املرأة  لوضع  الخارجية  واملؤسسات 
من  الرغم  عىل  العريب،  الوطن  يف  للعنف  تعرضا  االكرث 
متركز املراة االردنية باملركز االول يف العديد من الحاالت 
اهمها االكرث تعليام عىل املستوى العريب، وعىل الرغم من 
ضد  العنف  واقع  بشأن  الوطنية  الوثيقة  االردن  اطالق 
املرأة التى أعدها املجلس الوطنى لشؤون األرسة، اال ان 
تلك الجهات تتجاهل االنجازات املضيئة وتركز عىل ارقام 

غري متناسقة لتعمل عىل تضخيمها.

الوثيقة الوطنية املشار اليها جاءت بعنوان "واقع العنف 
العنف  واقع  تحليل  إىل  هدفت  األردن"  ىف  املرأة  ضد 
يتناسب والقيم  بتعريف  املرأة ىف األردن والخروج  ضد 
املجتمع  املرأة ىف  تعزز مكانة  التى  والدينية  املجتمعية 
عملية  تواجه  التى  والتحديات  الفجوات  عىل  والتعرف 
الحد من العنف ضد املرأة وتحديد األولويات الوطنية 
لتعزيز الجهود التى تبذل عىل املستوى الوطنى ملواجهة 

العنف ضد املرأة والحد منه. 
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وقد كان لهذة الوثيقة صدى واسع يف املجتمع بالتزامن 
مع توقيع االردن عىل اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز 

ضد املرأة ىف العام 1980 وصادق عليها عام 2007 . 

العنف وعدد من  بني  ما  الدراسات  العديد من  وتربط 
فالقلق  لها،  مسبب  وانه  والعضوية،  النفسية  األمراض 
نفسية  أمراض  إىل  يؤدي  باألمان  الشعور  والتوتر وعدم 
والتي بدورها قد تتحول إىل أمراض عضوية مثل أمراض 
بان  الدراسات  العديد من  تؤكد  والتي  والقالون  املعدة 

أحد أسبابها مرتبط بعوامل نفسية.

القانون لتوفري الحامية لهن وذلك  النساء اىل  وقد تلجأ 
بسبب اعتقاد البعض من النساء بان اللجوء إىل املحاكم 
قد ال يوفر لها األمان، ويف حاالت سجن املعنف تواجه 
املرأة املشتكية ضغوطا ارسية وعائلية كبرية تحول دون 

استمرارها يف الشكوى.

كام أن معظم النساء يجهلن حقوقهن القانونية التي قد 
تفي بالغرض يف بعض االحيان.

العائيل  الشان  حلقة  ضمن  يدور  زال  ما  العنف  والن 
زالت  فام  النساء  من  القليالت  من  إال  عنه  يرصح  وال 
األرقام الخاصة بالعنف ضد املرأة مجهولة وتستند عىل 
النساء اللوايت يراجعن مراكز اإلرشاد أو املحاكم والدوائر 
األمنية، ولعدم وجود دراسات متخصصة يف األردن فإننا 
ما زلنا نجهل حجم املشكلة الحقيقي لها، إال أن ما يرتدد 
من نساء ولو كن قليالت يبني أن املشكلة يف تزايد دائم 
يف  للجهل  ونتيجة  ملحاربتها،  برامج  وجود  لعدم  نتيجة 
وجود  عدم  وبالتايل  ارتكابها  إىل  تدفع  التي  األسباب 
برامج معممة يف مختلف أنحاء اململكة للحد من ظاهرة 

العنف ضد املرأة.
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ايجاد سجل وطني لحاالت العنف

االسري.. مطلب وطني 
لينا عربيات

العنف  حاالت  احصائيات  ملعرفة  موحدة  آلية  ايجاد 
وطني  بسجل  تتمثل  املحافظات  مختلف  يف  االرسي 
املعنية  للمؤسسات  ترد  التي  الحاالت  جميع  يشمل 
بحاالت العنف األرسي يعد مطلب وطني يجب تطبيقه 

بالرسعة املمكنة.

الدكتور  التطبيقية  البلقاء  بجامعة  االجتامع  علم  استاذ 
قاعدة  اليجاد  الجهود  توحيد  أن  أكد  خزاعي  حسني 
املؤسسات  من  كل  يف  احصايئ  قسم  خالل  من  بيانات 

التي تعنى بقضايا العنف االرسي بات رضورة ملحة.

البيانات  املنبثق عن قاعدة  الوطني  واضاف ان السجل 
املوحدة تلك سوف يعطي صورة واضحة عن عدد قضايا 
تتوزع فيها قضايا  التي  املناطق  االساءات االرسية وأكرث 
ان  موضحا  واملجرمني  والضحايا  االساءة  وأنواع  العنف 
تلك املنهجية إن تعامل معها الجميع مبنتهى الشفافية 

سوف تقلل من حاالت العنف االرسي.

يف  يساعد  موحدة  سياسة  وضع  ان  خزاعي  د.  وبني 
االرشاد  وعمليات  عنها  والتبليغ  الحاالت  رصد  عمليات 

والعالج للحاالت املبلغ عنها.

السجل  عن  مسؤولة  تكون  مرجعية  تحديد  عن  اما 
الوطني قال ان وجود جهات كثرية تعمل منفردة بقضايا 
العنف االرسي تعطي صورة غري واضحة للجهود املبذولة 
ففي حالة تحديد جهة مرجعية ويفضل أن تكون املجلس 
الوطني لشؤون االرسة خاصة بعد اعالن جاللة امللكة رانيا 
العبد الله املجلس كمظلة ومرجعية للمؤسسات العاملة 
يف قضايا العنف سيعمل عىل تنظيم االدوار وتكاملها بني 
املتابعة  صالحية  املجلس  ومتنح  املؤسسات  تلك  جميع 

واصدار التقارير الشهرية والسنوية.

اما عن االستفادة املستقبلية فأن السجل الوطني سوف 
يساهم يف معرفة حجم العمل واالحتياجات لفتح فروع 
يف املحافظات لرصد الحاالت والحد منها فأي قضية ترصد 
بشكل جيد تعطي ملحة واضحة عن القضية بحسب ما 

أكد د. خزاعي.

وشدد د.خزاعي عىل أننا بأشد الحاجة للسجل الوطني 
ورضورة اخذ طابع الرسعة يف العمل حتى ال تزيد حاالت 

العنف االرسي وتتفاقم.



تم اعداد و تحضري هذه النرشة ضمن مرشوع كسب الدعم واملؤازة ملناهضة العنف ضد املراة الذي ينفذه املجلس الوطني 

لشؤون األرسة وبالتعاون مع مرشوع القطاع الخاص لصحة املرأة املمول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية.

إشراف:
ملى عواد واميان ابو قاعود
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