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تقـديـــر

ــة )أرض( عــى إجــراء سلســلة مــن األبحــاث ضمــن إطــار  ــة والتنمي ــة للدميقراطي تعمــل منظمــة النهضــة العربي

مــروع »تعزيــز قــدرات منظــات املجتمــع املــدين التــي تقودهــا النســاء يف املنــارصة القامئــة عــى األدلــة ضمــن 

ــل  ــة األمــم املتحــدة للمــرأة وبتموي ــذي يُنفــذ بدعــم مــن هيئ ــة للمــرأة واألمــن والســام«، وال ــدة الوطني األجن

ســخي مــن حكومــات كنــدا، وقــرص، وفنلنــدا، والرنويــج، وإســبانيا واململكــة املتحــدة. وتتوجــه منظمــة النهضــة 

)أرض( بالشــكر مــن رشكائهــا مــن منظــات املجتمــع املــدين واألفــراد الذيــن قدمــوا دعمهــم إلعــداد هــذه الدراســة 

التي أجراها فريق األبحاث يف مركز النهضة الفكري للدراسات.



3

جدول املحتويات

7املنهجية

8الدراسة االستقصائية

8نقاشات مجموعات الرتكيز ومقابات مقدمي املعلومات الرئيسيني

8محددات البحث

9نظرة عامة عىل العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف األردن

9تأثري جائحة كورونا عىل العنف القائم عىل النوع االجتامعي

9اإلطار الوطني األردين لحامية األرسة من العنف األرسي

10أنواع العنف األرسي يف األردن ومدى تكراره

11رعاية املرأة التي تواجه العنف الجندري ودعمها

13 استكشاف تصورات املجتمع حول العنف األرُسي

13قلة الوعي مبا ُيثل عنفاً أرسياً

21اإلبالغ عن حاالت العنف األرسي من منظور املجتمع

22عدم اإلفصاح- هو العرف السائد يف حاالت العنف األرسي

24االستنتاج والتوصيات

26املراجع

28ملحق: تعريفات وتصنيفات العنف األرسي



4

امللخص التنفيذي
تفاقم العنف األرُسّي يف األردن خال جائحة فريوس كورونا )كوفيد-19(، إذ أفادت املنظات املتخصصة يف تقديم الخدمات للناجيات من 

التي فرضتها  والتدابري  الحركة  املفروضة عى  للقيود  نظراً  الخدمات  إىل  الوصول  انتشارها ومحدودية  زيادة يف  الجندري عن  العنف  حاالت 

الجائحة، ما أدى إىل الحاجة إىل تطوير قدرات محلية من حيث االستجابة للعنف األرُسّي. اعتمد البحث نهجاً تصاعدياً يبدأ من القاعدة إىل 

الرئيسية فيا يتعلق بالوصول إىل الخدمات. وبُغية  التصورات  القمة لفهم وجهات نظر املجتمعات املحلية حول العنف الجندري وتحديد 

اكتساب نظرة أعمق عن تصورات املجتمع، تعاونت منظمة النهضة العربية للدميقراطية والتنمية )أرض( مع عدة منظات مجتمع مدين من 

التحالف الوطني األردين للمنظات غري الحكومية )جوناف(، والذي تأسس يف عام 2016 مببادرة من النهضة العربية )أرض( وبالتعاون مع 

منظات مجتمع مدين ومنظات مجتمعية وخراء وناشطني يف مجال اإلعام من مختلف مناطق اململكة، علاً بأن التحالف الوطني )جوناف( 

يعمل عى تنسيق جهود التنمية واالستجابة اإلنسانية الوطنية يف األردن وقيادتها. 

وقد ُعقدت دورات تدريبية شملت 11 منظمة مجتمع مدين من التحالف الوطني )جوناف( سعياً إلطاق هذا البحث، وتكوين فهم مشرتك 

حول العنف الجندري وطرق التصدي له. وقد اتبعت منهجية البحث نهجاً شمولياً يتضمن إجراء مراجعة مكتبية ساعدت يف تطوير أدوات جمع 

البيانات النوعية والكمية، علاً بأن منظات املجتمع املدين قد أجرت 350 دراسة استقصائية، وثاثني من نقاشات مجموعات الرتكيز، و45 

مقابلة مع مقدمي معلومات رئيسيني. هذا وغطت العينة أقاليم األردن يف الشال، والجنوب والوسط. كا تتمثل الجوانب الرئيسية التي يتطرق 

إليها البحث فيا ييل: 

ما وجهات نظر املجتمع حول العنف الجندري؟. 1

ما العوائق التي تحول دون الوصول إىل الخدمات من منظور محيل؟. 2

ما الذي ميكن فعله لتحسني آليات الدعم الحالية املقدمة للناجيات من العنف ضد املرأة؟. 3

تتلخص االستنتاجات والتوصيات الرئيسية لهذه العملية باآليت:

رفع الوعي مبقدمي الخدمات وبناء الثقة فيهم

يُثني نقص الدراية بسياسات مقدمي الخدمات وإجراءاتهم الضحايا عن تقديم الشكاوى، فقد تكون األرُس عى دراية بوجود إدارة حاية األرسة، 

غري أنها ال تكون عى علم يف الغالب بالخدمات التي تقدمها اإلدارة ومنظات املجتمع املدين املحلية، أو بدورها يف حاية ضحايا العنف األرُسّي. 

من خال تعاونها مع منظات املجتمع املدين، تستطيع إدارة حاية األرسة تعزيز الوعي بعملها ومتكني الوصول إىل خدماتها يف مناطق أوسع، 

ما يسمح ملنظات املجتمع املدين بإحالة الحاالت إىل إدارة حاية األرسة فضاً عن تزويد هذه اإلدارة مبواد االتصال التي تساعدها يف الوصول 

إىل املجتمعات املحلية. 

أعرب املستجيبون عن مفاهيم خاطئة وبعض التصورات السلبية لديهم فيا يتعلق بإدارة حاية األرسة، فهم يعتقدون بأن اإلدارة ال تحرتم 

رسية الحاالت كا ال توفر الحاية املناسبة لضحايا العنف. كا أظهرت الردود أن الصور النمطية واملفاهيم الثقافية الخاطئة، املشرتكة بني جميع 

الجهات املعنية، مبن فيها مقدمو الخدمات والعائات، وأولئك الذين يقدمون الدعم الوثيق للضحايا، تحّد من محاوالت الضحايا يف السعي إىل 

الحصول عى خدمات إدارة حاية األرسة.

يتعنّي عى مقدمي الخدمات، والسيا إدارة حاية األرسة، بناء الثقة بخدماتهم والتعريف بإجراءاتهم واملبادئ التي يعتمدونها عى نطاق أوسع، 

وينبغي أن يتمكن ضحايا العنف األرُسّي من تقديم الشكاوى بأمان ويف أجواء تسودها الثقة. كا ينبغي عى إدارة حاية األرسة وغريها من 

مقدمي الخدمات التعريف بآلية عملهم، مبا يف ذلك عملية تقديم الشكاوى، ويجب عى موظفيهم االلتزام بها لخلق بيئة آمنة. إذا ما تم بناء 

الثقة وضان الحفاظ عى الرسية، فإن ذلك سيشجع النساء عى الحديث عن قضاياهن مع ثقة املزيد من الضحايا بجودة الخدمات التي قد 

يسعني إىل الحصول عليها. أشار املستجيبون أيضاً إىل الخوف من التعرض لانتقام باعتباره عائقاً أمام اإلباغ عن العنف األرُسّي، وهو ما يُحتّم 

عى إدارة حاية األرسة، بوجه خاص، تحسني خدمات الحاية التي تقدمها، وضان الرسية وتحسني التدريب املقدم ملوظفيها من العاملني 

داخل عان وخارجها. 



5

فهم احتياجات ضحايا العنف األرُسي والعمل نحو التمكني االقتصادي بوصفه إجراء لتخفيف املخاطر

أفضل  فهم  إىل  األرُسي  العنف  الناجيات من  تساعد  التي  املدين  املجتمع  األرسة ومنظات  إدارة حاية  أهمية وصول  إىل  املستجيبون  أشار 

الحتياجاتهن. وشملت االحتياجات الرئيسية التي تم تحديدها، استناداً إىل وجهات نظر السكان املحليني، تقديم دعم نفيس أمثل من خال 

تعزيز قدرة إدارة حاية األرسة وغريها من مقدمي الخدمات وذلك بتدريب املوظفني و/أو تكليف أخصائيني نفسيني بتقديم الخدمات. تكررت 

اإلشارة كذلك إىل التمكني االقتصادي عر توفري فرص العمل واملساعدات النقدية، إذ ميكن لذلك أن يكون طريقة تصٍد لهيكل عاقة القوة غري 

املتكافئة داخل األرُس والذي يحّد من عملية صنع القرار بالنسبة للمرأة. وعليه، يجب إعطاء األولوية للتمكني االقتصادي ملنع األزواج وأفراد 

العائلة من الذكور من التحكم يف دخل املرأة املادي. عاوة عى ذلك، أكدت عدة مجتمعات عى أهمية مساعدة الناجيات من العنف األرًسي 

بتقديم املشورة والدعم القانونيني لهن السيّا يف قضايا الطاق أو التنازل عن الحضانة. 

تبنّي من الردود أن األفراد ال يعرتفون دامئاً بجميع أشكال العنف، فالنظرة السائدة يف هذا الخصوص تتلخص يف أن ما يستدعي االستجابة لحاالت 

العنف وتقديم الخدمات هو العنف الجسدي فقط. عاوة عى ما سبق، فقد ذُكر أيضاً أن بعض النساء قد »يُبالغن يف ردة فعلهن« ويُعرضن 

متاسك األرسة للخطر من خال تقديم الشكاوى. كا أُشري إىل أن الخوف من الطاق ووصمة العار املرتبطة به يحّدان من خيارات الضحايا. 

الجنسني  بالعدالة بني  ايضاً  التوعية  الجذرية، مع  بالعنف األرُسّي، وأنواعه، وآثاره وأسبابه  الوعي  لذا، يغدو من الرضوري االستمرار يف رفع 

لتحسني االستجابة الحتياجات الناجيات من العنف األرُسّي، السيا مع استمرار التصورات املجتمعية واألرُسية يف نر  اآلراء املتحفظة التي تحّد 

من فرص الناجيات من حيث الفرار من دائرة العنف املفرغة التي تحيط بهن. 

بناء شبكة لتمكني النساء من مكافحة العنف الجندري

ما تزال النظرة إىل العنف األرُسّي متمحورة يف كونه قضية حساسة للغاية يف املجتمع األردين، إذ تحجم النساء عن اإلباغ عنه بسبب عدة عوامل 

كاألعراف االجتاعية، والخوف من التعرض لانتقام، والحفاظ عى التاسك األرُسي والتحديات االقتصادية. وأشار املستجيبون إىل لجوء الناجيات 

إىل أفراد من عائاتهن طلباً للمساعدة والدعم وذلك رغبة منهّن يف الحفاظ عى الرسية وعدم تعريض متاسك أرُسهن للخطر. 

الذي  العنف  النساء من مناقشة  بيئة آمنة ومريحة تتمكن فيها  الجندري خلق  العنف  النساء من مكافحة  من شأن تأسيس شبكة لتمكني 

يتعرضن له ومساندة بعضهّن بعضاً. وعاوة عى ذلك، ميكن للشبكة أن تعمل مبثابة منصة للنساء ملناقشة جميع القضايا املتعلقة بالعنف 

األرُسّي، وطرق مكافحته وتقليص مخاطر حصوله يف بيئة موثوقة وآمنة. 

وال بّد من تأسيس هذه الشبكات عى املستوى املحيل وإطاق حوار حول الدعم، والوصول إىل الخدمات، والوقاية من املخاطر والتخفيف منها 

بناًء عى واقع الناجيات املحليات، إذ بإمكان مثل هذه الشبكات التواصل مع املنظات الوطنية والتحالف الوطني )جوناف( أيضاً وذلك ضمن 

بُنية مثالية من شأنها املساعدة يف التوعية بحقوق املرأة، والدعوة إىل العدالة بني الجنسني، وإنفاذ القوانني وتعزيز املساواة بني الجنسني من 

أجل معالجة أسباب العنف األرًسي الجذرية، وتحسني الوصول إىل الخدمات من خال حاية حقوق املرأة، مبا يف ذلك حقوق األمهات الايت 

غالباً ما يتحّملن وقوع العنف األرُسّي عليهن خشية خسارة حضانة أطفالهن. 
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مقدمة
يشكل العنف األرُسّي إحدى القضايا البارزة يف األردن منذ وقت طويل قبل انتشار جائحة كورونا )كوفيد-19(؛ فهو من أكرث  أشكال العنف ضد 

املرأة انتشاراً. ومبا أن العنف األرُسّي يعّم جميع املجتمعات واألقاليم، فهو شأن عاملي. لقد أدت جائحة كوفيد-19 إىل زيادة حاالت العنف 

األرُسّي يف األردن مبا نسبته 33 يف املئة، كا ازداد العنف الجندري نتيجة لإلغاقات وأوامر حظر التجول الصارمة التي فرضتها الحكومة. كان 

للجائحة أثٌر بالغ عى صحة األرس املعيشية االقتصادية يف أرجاء األردن، إذ تأثرت مصادر دخل العديد من العائات. 

يُعرّف العنف األرُسّي وفقاً لإلطار الوطني األردين لحاية األرسة من العنف عى أنه »أي فعل أو امتناع عن القيام بفعل يقع من أحد أفراد األرسة 

عى أي فرد آخر داخل األرسة نفسها يؤدي إىل وقوع رضر مادي أو معنوي.« )املجلس الوطني لشؤون األرسة، 2016( أما املادة 1 من إعان 

القضاء عى العنف ضد املرأة فيعرّف العنف ضد املرأة عى أنه »أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويرتتب عليه، أو يرجح أن يرتتب 

عليه، أذى أو معاناة للمرأة ، سواء من الناحية الجسانية أو الجنسية أو النفسية مبا يف ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القرس أو الحرمان 

التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك يف الحياة العامة أو الخاصة.« )األمم املتحدة، 1993( 

تُنتهك حقوق املرأة بتعرضها للعنف األرسي، الذي يرتكبه العشري/الريك الحميم يف املقام األول. )منظمة الصحة العاملية، 2021( وتعتر أوجه 

عدم املساواة بني الجنسني سبباً رئيسياً يف هذه املشكلة العاملية عى صعيد الصحة العامة والصحة الرسيرية. )املرجع ذاته( وتُقّدر منظمة 

املرتبطات بعاقة لشكل معنّي من أشكال العنف  العاملية تعرّض قرابة ثلث )%27( النساء الايت ترتاوح أعارهن بني 15 و49 عاماً  الصحة 

الجسدي و/أو الجنيس عى أيدي عرائهن/رشكائهن الحميمني. )املصدر ذاته( 

تجري معظم األبحاث يف األردن حول العنف األرسي عر نهج تنازيل ينطلق من القمة إىل القاعدة، مع تويل جهات فاعلة دولية أو وطنية )عى 

املستوى الحكومي عموماً( زمام القيادة يف إجراء البحث. ونتيجة لذلك، غالباً ما يتم تجاهل وجهات نظر املجتمعات املحلية أو إغفالها، ما 

يستدعي رضورة تبني نهج تصاعدي من القاعدة إىل القمة يأخذ يف عني االعتبار آراء السكان املحليني حيال العنف األرسي. يتيح هذا النهج فهم 

وجهات نظر املجتمعات املحلية حول العنف الجندري وتحديد القضايا الرئيسية املشرتكة بني هذه املجتمعات. ويطرح هذا النهج عدداً من 

األسئلة املُلحة وهي:

ما تصورات املجتمع حول العنف الجندري؟. 1

ما العوائق التي تحول دون الوصول إىل الخدمات من منظور محيل؟. 2

ما الذي ميكن فعله لتحسني آليات الدعم الحالية املقدمة للناجيات من العنف ضد املرأة؟. 3

وبُغية تحقيق نهج من القاعدة إىل القمة، عملت النهضة العربية )أرض( مع منظات مجتمع مدين يف التحالف الوطني )جوناف( من العاملة 

مبارشة مع النساء. تأسس التحالف الوطني )جوناف(  يف عام  2016 مببادرة من النهضة العربية )أرض(  وبالتعاون مع منظات مجتمع مدين، 

إىل جنب مع  الوطني )جوناف( جنباً  التحالف  ومنظات مجتمعية، وخراء وناشطني يف مجال اإلعام من مختلف مناطق اململكة. ويعمل 

املسؤولني الحكوميني وصانعي القرار عى املستويني املحيل والوطني لتنسيق جهود التنمية واالستجابة اإلنسانية الوطنية يف األردن وقيادتها. 

ويرتكز عمل التحالف الوطني )جوناف( عى أربعة محاور رئيسية تتمثل يف: محلية العمل اإلنساين، والامركزية، واالستجابة للحاالت الطارئة، 

وقرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم 1325 حول املرأة والسام واألمن. ويتألف التحالف يف الوقت الراهن من خمسني منظمة عضوة 

من أنحاء اململكة كافة، مبا فيها أربع منظات مجتمع مدين بصفة مراقب. 

يكمن الغرض من هذا التقرير يف البحث يف العنف األرسي من منظور املجتمع باتباع نهج قائم عى الرأي. ويتطرق هذا التقرير إىل استكشاف 

تصورات املجتمع املحيل ومواقفه تجاه العنف املرتكب ضد النساء والفتيات، بحيث يركز عى الوعي واملواقف واالستجابات املجتمعية للعنف 

القائم عى النوع االجتاعي. بُغية الخوض يف هدف التقرير، تم اعتاد نهج محيل، إذ عملت النهضة العربية )أرض(  عى بناء قدرات 11 

اإلنرتنت  عر  التدريبات/الندوات  خال  من  البيانات  جمع  أساليب  حول  )جوناف(  الوطني  التحالف  يف  األعضاء  من  مدين  مجتمع  منظمة 

وتقنياتها. يف سبيل جمع وجهات النظر املحلية، أجرت منظات املجتمع املدين دراسات استطاعية، ومقابات مع مقدمي معلومات رئيسيني، 

إضافة إىل إجراء نقاشات مجموعات الرتكيز مع املجتمعات التي تعمل فيها. ومتثل الغرض من التدريب يف متكني منظات املجتمع  املدين من 

إجراء أبحاثها الخاصة حول مواضيع تهّم مجتمعاتها. أما الهدف من البحث فتمثل يف: 
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متكني املنظات املجتمعية/منظات املجتمع املدين من تحديد األنواع املختلفة من العنف األرسي يف مجتمعاتها.. 1

متكني املنظات املجتمعية/منظات املجتمع املدين من التوعية بعامات العنف األرسي ضد املرأة وآثاره.. 2

إتاحة الفرصة للمنظات املجتمعية/منظات املجتمع املدين لتطوير آليات ميتلكها املجتمع تختص بالوقاية واالستجابة وذلك . 3

بغية تحسني الدعم املقدم للناجيات من العنف املرتكب ضد النساء والفتيات. 

املنهجية
التقرير منهجية شمولية، مبا يف ذلك إجراء مراجعة مكتبية تتضمن أحدث املعلومات واإلحصاءات املستمدة من تقارير وطنية  يعتمد هذا 

ومحلية ودولية، مثل املسوحات الوطنية، واملسح الوطني للسكان والصحة األرسية )2017-2018( عاوة عى تقارير وتقييات محلية ودولية 

حول العنف ضد املرأة. واستناداً إىل املراجعة املكتبية، ُصّممت مجموعة من األدوات البحثية لتكون متاحة الستخدام منظات املجتمع املدين 

مبا ميكّنها من املساهمة ببيانات من مجتمعاتها، كا ُعقد عدد من النقاشات واالختبارات داخلياً ومع منظات املجتمع املدين املشاركة لوضع 

املدين إىل حضور جلسات تدريب عر  املجتمع  األدوات، جرت دعوة منظات  األدوات. مبجرد جاهزية هذه  اللمسات األخرية عى تصميم 

اإلنرتنت )عقدت يف صورة ندوات عر اإلنرتنت( للتعرف عى األدوات البحثية واالطاع عى املارسات الفضى يف هذا الصدد. تتألف املنهجية 

الشمولية من 350 دراسة استقصائية كمية وبيانات نوعية )ثاثني من نقاشات مجموعات الرتكيز، و45 مقابلة مع مقدمي معلومات رئيسيني(، 

من أجل رسم خارطة متثل مدى انتشار العنف األرسي والعمل املُنجز بشأنه يف األردن واملنطقة األوسع. وغطت العينة املختارة ثاثة أقاليم 

رئيسية يف الباد )وهي الشال، والجنوب والوسط( من املناطق الريفية والحرضية لتشمل مثاِن محافظات: إربد واملفرق يف الشال، وعان 

ومادبا والبلقاء يف الوسط، والكرك والطفيلة ومعان يف الجنوب. )انظر الشكل 1(

الشكل 1: التوزيع الجغرايف ملنظات املجتمع املدين املشاركة
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الدراسة االستقصائية

غطت الدراسة االستقصائية عدة مواضيع ذات صلة بالبحث وُصممت بشكل يراعي الحساسيات املتعلقة مبناقشة العنف األرسي. تناول القسم 

األول من الدراسة الخصائص الدميغرافية من أجل تصنيف البيانات يف عملية التحليل، يف حني غطى القسم الثاين مدى وعي املجتمع بالعنف 

الناجيات، واالستجابات للعنف األرسي، والدوافع  الجندري )GBV(، مبا يف ذلك تصور املستجيبات ملدى تكرار العنف األرسي، وردود  فعل 

الرئيسية وراء هذا النوع من العنف. هذا ووثّق القسم الثالث حاالت العنف األرسي إذ طُلب من املستجيبات مشاركة أي تجارب مررن بها منذ 

أن كّن يف الخامسة عر من العمر والطريقة التي تعاملن بها معها، إذا ما انطبق ذلك يف حالتهن طبعاً. أما القسم الرابع، فقّدم سيناريوهات 

متعددة قد تجد املرأة نفسها فيها وُسئلت املشاركات عن ردة فعلهن يف تلك الحالة. وأخرياً، طلب القسم األخري من املشاركات التعبري عن 

مستوى وعيهّن حيال دور آليات اإلباغ واملنظات التي تتعامل مع العنف، باإلضافة إىل إبداء آرائهن حول التدريب الذي تكون الناجيات من 

العنف الجنيس والجندري )SGBV( يف أمس الحاجة إليه. 

كذلك، طُلب إىل كل منظمة مجتمع مدين إجراء ثاثني دراسة استقصائية/استبيان لنساء ترتاوح أعارهن بني 15 و49 عاماً من املجتمعات التي 

تعمل فيها، بحيث تكون نصفهّن من األردنيات والنصف اآلخر من جنسيات أخرى. وقد ُصّممت الدراسة وأُجريت باستخدام برنامج أدوات 

وتقنيات جمع البيانات )KoBo Toolbox(، فضاً عن البيانات التي جمعتها منظات املجتمع املدين ومعلومات املشاركات التي جرى تلقيها 

عر الهاتف أو من خال مقابات جرت وجهاً لوجه. يف نهاية األمر، جمعت منظات املجتمع املدين ما مجموعه 350 استجابة عى االستبيان.

نقاشات مجموعات الرتكيز ومقابالت مقدمي املعلومات الرئيسيني

التحالف  اختريت منظات مجتمع مدين من  النوعية، كا  املقابات  الصلة إلجراء  باملهارات واألدوات ذات  املدين  املجتمع  ُجهزت منظات 

الوطني )جوناف( من تلك العاملة مع النساء لعقد نقاشات مجموعات الرتكيز  هذه وإجراء املقابات مع مقدمي املعلومات الرئيسيني.

نقاشات مجموعات الرتكيز

تضمن دليل نقاشات مجموعات الرتكيز أسئلة حول تعريف العنف األرسي، ودوافع مثل هذا العنف، وأثره والفئات املتأثرة به، واألسباب التي 

تحول دون إباغ املرأة عن حاالت العنف، وأهمية هذا اإلباغ، وتجربة اإلباغ أو طلب املساعدة، والتدخات البديلة. كُلّفت  منظات املجتمع 

املدين بإجراء ثاٍث من نقاشات مجموعات الرتكيز )إذ جرى ما مجموعه ثاثون من نقاشات مجموعات الرتكيز( بالرتكيب الدميغرايف التايل: 

· نساء متزوجات يف الثاثينات واألربعينات من العمر ولديهن أطفال.	

· فتيات عزباوات ترتاوح أعارهن بني 15-25 عاماً.	

· رجال متزوجون يف الثاثينات واألربعينات من العمر ولديهم أطفال.	

· نساء من مختلف املستويات التعليمية.	

مقابالت مقدمي املعلومات الرئيسيني

طُلب إىل منظات املجتمع املدين إجراء خمس مقابات مع مقدمي معلومات رئيسيني )أي ما مجموعه 45 مقابلة مع مقدمي معلومات 

رئيسيني( من أفراٍد من ذوي الخرة يف التعامل مع العنف األرسي، مبن فيهم عى سبيل املثال ال الحرص، موظفون من إدارة حاية األرسة، 

وأخصائيون اجتاعيون، وقادة مجتمع، ومحامون، ورجال دين. وطُرحت عى مقدمي املعلومات الرئيسيني هؤالء أسئلة حول أكرث أنواع العنف 

األرسي انتشاراً، والتغيريات يف إنفاذ القانون، والتعديات الازمة عى النظام القانوين لتعزيز كفاءة االستجابات للعنف األرُسي، وطرق التصدي 

لهذا النوع من العنف عى الصعيدين املجتمعي والفردي. 

محددات البحث

أثارت منظات املجتمع املدين خال عملية جمع البيانات تحديات عدة، أبرزها كسب ثقة املشاركات يف الدراسة االستقصائية، نظراً ألن العنف 

األرسي يُعد مسألة حساسة غاية يف الخصوصية. عى الرغم من تأكيدات جامعي البيانات عى الحفاظ عى رسية هويات املشاركات يف البحث، 

ترددت الكثري من النساء يف استكال االستبيان ورمبا كانت إجاباتهن محدودة يف هذا الصدد. 
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ومن ناحية أخرى، أفادت غالبية منظات املجتمع املدين بوجود تفاعل نشط ونقاشات حيوية بني املشاركني؛ وعاوة عى ذلك، أعرب املشاركون 

عن تقديرهم لتناول مثل هذا املوضوع الهام. كا أشار املشاركون يف بعض نقاشات مجموعات الرتكيز إىل ارتياحهم إىل مناقشة مسألة العنف 

األرسي وإبداء آرائهم فيها، إضافة إىل رضاهم عن مثل هذا النقاش.

نظرة عامة عىل العنف الجندري يف األردن
كشف مسح السكان والصحة األرسية األخري لعام 2017، الذي أُجري عى املستوى الوطني عى 14,689 امرأة متزوجة ترتاوح أعارهن بني 

15و49 عاماً، أن 21 % من النساء األردنيات الايت سبق لهن الزواج قد تعرضن للعنف منذ أن كُّن يف الخامسة عر من العمر، يف حني تعرضت 

2 % منهن للعنف خال فرتة الحمل. )مسح السكان والصحة األرسية يف األردن، 2019( ووفقاً ملسح السكان والصحة األرسية لعام 2018-2017، 

بلغت النسبة املئوية للنساء الايت سبق لهن الزواج ممن تعرضن للعنف الجسدي منذ سن 15 عاماً 32 % يف عام 2007 و34 % يف 2012. عاوة 

عى ذلك، أفادت نسبة أقل من النساء عن تعرضهن للعنف الجسدي خال فرتة الحمل )2 %( يف مسح 2017-2018، مقارنة بنسبتي 5 %-7 % 

يف املسوحات السابقة. 

تأثري جائحة كورونا عىل العنف القائم عىل النوع االجتامعي

كان لجائحة كوفيد-19 أثرها عى املجتمع، إذ تسببت يف زيادة التوترات يف املنزل ما أدى إىل تنامي عدد حاالت العنف األرُسي. وقد أدت التدابري 

الوقائية املتخذة للتعامل مع جائحة كوفيد-19 إىل اضطرار النساء إىل البقاء يف املنزل مع أولئك املسيئني لهن. شهد الشهر األول من فرض حظر 

التجول عى نطاق الباد، اإلباغ  عن 1,534 حالة عنف أرسي، بزيادة بلغت 33 % عن الفرتة ذاتها من العام السابق حسبا ذكرت مديرية األمن 

العام يف مقابلة مع قناة اململكة. باإلضافة إىل ذلك، شهد األردن تسع جرائم قتل كانت النساء ضحيتها منذ مطلع عام 2020 مقابل تسجيل ست 

جرائم يف عام 2019 )املجلس االقتصادي واالجتاعي وهيئة األمم املتحدة للمرأة، 2020(. 

وأجرى مركز الدراسات اإلسرتاتيجية يف الجامعة األردنية دراسة استقصائية خال فرتة اإلغاقات؛ حيث أفاد 58 % من أفراد العينة الخاضعة 

للدراسة عن زيادة يف حدوث حاالت العنف األرسي )62 % من النساء مقارنة بنسبة 54  % من الرجال(. ويف حني أفاد 23 % من العينة بتعرضهم 

للعنف األرسي خال فرتة اإلغاقات، تضمنت معظم تلك الحاالت عنفاً لفظياً، بينا أفاد 29 % أنهم قد شهدوا عنفاً متزايداً يف الحي الذي 

يعيشون فيه وبني األقارب واألصدقاء. 

اإلطار الوطني األردين لحامية األرسة من العنف األرسي

شّكل اإلطار الوطني لحاية األرسة من العنف يف عام 2015 االستجابة األوىل للعنف القائم عى النوع االجتاعي والذي جرى تنظيمه تحت 

مظلة املجلس الوطني لشؤون األرسة، إذ »يهدف اإلطار الوطني إىل تطوير نهج عمل مرن وفعال ملختلف أصحاب املصلحة املعنيني لضان 

االستجابة الكفؤة الحتياجات الناجني من العنف.« )األمم املتحدة، 2008( وتركز االستجابة األردنية عى تنسيق عمل وزارات الرتبية والتعليم، 

والصحة، والتنمية االجتاعية وتُحدد اإلجراءات والروتوكوالت املتعلقة بحاية الناجني/الناجيات من العنف. 

تتناول عدة تريعات العنف األرسي. عى سبيل املثال، يف قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، مثة إشارة مبارشة وغري مبارشة إىل العنف 

األرسي: »ُيجرم قانون العقوبات األفعال التي تشكل عنفاً جنسياً وبدنياً، واإلرضار بالسمعة، وأشكال التحرش ضد املرأة«. )برنامج األمم املتحدة 

اإلمنايئ، 2018( وصدر قانون الحاية من العنف األرسي رقم 15 يف نيسان/أبريل 2017 وينص عى: »يطالب القانون إدارة حاية األرسة بتسوية 

النزاعات يف قضايا الجنح التي يرفعها الناجون/الناجيات. وميّكن القانون املحاكم من فرض تدابري وقائية وأوامر الحاية.« )املصدر ذاته(، وقد 

حل هذا القانون محل قانون الحاية من العنف األرسي رقم 6 لسنة 2008. 

يتوجب عى األردن إدخال العديد من اإلصاحات ملساعدة النساء املعرّضات لخطر العنف والتحرش وحايتهن منه. وال بّد ملجلس النواب 

األردين من سن قوانني وتريعات من شأنها ضان سامة جميع النساء وكرامتهن واحرتامهن، عاوة عى قوانني تُوقع أقىص العقوبات عى 

املعتدي. كا يجب عى منظات حقوق اإلنسان تلقي التدريب الازم للتعامل مع حاالت العنف وتوفري الحاية املامئة والكافية للناجيات. 

يتوجب عى املؤسسات اإلعامية أيضاً تنفيذ برامج تدريبية لتثقيف املجتمع، فضاً عن إعادة النظر يف الخطاب اإلعامي حول العنف ضد املرأة 

مع رضورة إجراء البحوث والدراسات لفهم أسباب العنف وتداعياته املجتمعية بدقة. عاوة عى ذلك، فمن الواجب تعزيز دور القضاء يف حل 

النزاعات الناشئة عن العنف األرسي من خال متابعة التسويات بدالً من متابعة اإلجراءات اإلدارية، فضاً عن تعزيز  أوامر الحاية. 
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السياسات الوطنية الرئيسية ذات الصلة بالعنف الجندري:

· الخطة الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان )لألعوام 2025-2016(	

· اإلسرتاتيجية الوطنية للمرأة يف األردن )لألعوام 2017-2013( 	

· اإلطار الوطني لحاية األرسة من العنف األرسي )2016(	

· الخطة اإلسرتاتيجية الوطنية لحاية األرسة والوقاية من العنف األرسي )لألعوام 2009-2005(	

· إسرتاتيجية االتصال بشأن العنف الجندري )لألعوام 2025-2016(	

· اإلسرتاتيجية الوطنية وخطة العمل ملنع االتجار بالبر )لألعوام 2021-2010(	

· اإلسرتاتيجية الوطنية لكبار السن )لألعوام 2022-2018(	

· الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس األمن رقم 1325 بشأن املرأة والسام واألمن )2017(	

يتمثل الهدف الثاين من الركيزة الثالثة للخطة الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان )لألعوام 2016-2025( يف تعزيز وحاية حقوق املرأة لضان 

العدالة والفرص املتكافئة. وتتضمن األنشطة الرئيسية املدرجة يف الخطة بُغية تحقيق هذا الهدف: 

· مراجعة القوانني املتصلة بحقوق املرأة واقرتاح إدخال تعديات عليها ضمن إطار تشاريك. 	

· التأكد من مدى تنفيذ التريعات املتصلة بحقوق املرأة يف مؤسسات القطاعني العام والخاص. 	

· توفري بيئة آمنة للمرأة لتعيش حياة مستقرة ضمن أرستها ويف العمل واملجتمع. 	

· إجراء مراجعة شاملة للخطط، واإلسرتاتيجيات، والرامج الوطنية التي تستهدف تنميتها وتنفيذها عى نحو يضمن متتّع املرأة 	

بحقوقها.

· صياغة سياسات وطنية تعمل عى متكني املرأة وتراعي الجوانب املالية ضمن قانون املوازنة العامة. 	

· تنظيم برامج بناء القدرات للمؤسسات الحكومية وغري الحكومية فيا يتعلق بحقوق املرأة. 	

أنواع العنف األرسي يف األردن ومدى تكراره

وفقاً ملسح السكان والصحة األرسية يف األردن لعام 2017، فقد تعرضت حوايل ربع )26 %( النساء الايت سبق لهن الزواج ممن ترتاوح أعارهن 

بني 15 و49 عاماً للعنف الجسدي أو الجنيس أو النفيس عى يد الزوج. ويُعد العنف النفيس/العاطفي من أبرز حاالت العنف املُشار إليها من 

نسبة تُقارب 21 % من النساء املشموالت يف املسح، بينا قالت 18 % منهن إنهن تعرضن للعنف الجسدي، فيا أفادت 5 % منهن بتعرضهن 

لعنف جنيس. وعند سؤالهن عا إذا قد عانني من إصابات جسدية نتيجة للعنف الذي تعرضن له عى يد الزوج، أفادت 24 % من النساء الايت 

سبق لهن الزواج بأنهن قد تعرضن إلصابات جسدية أو جنسية، فيا قالت 22 % منهن إنهن قد أُصنب بجروح أو كدمات أو أوجاع، يف حني 

أفادت 8 % منهن بتعرضهن إلصابات يف العني، أو التواءات، أو تشوهات أو حروق. )مسح السكان والصحة األرسية يف األردن، 2017(

وعى نطاق عاملي، تنسب دراسات مختلفة العنف الجندري والعنف عى يد العشري/الريك الحميم إىل عوامل دميغرافية لتتمثل الخصائص 

الدميغرافية املتصلة بشكل وثيق بالعنف املرتكب عى يد الريك يف وضع األرسة املعيشية االقتصادي الهش، والوضع الوظيفي أو مستوى 

الدخل، واملستوى التعليمي، ومكان اإلقامة، وسن الزواج، والحالة االجتاعية، وأوجه عدم املساواة بني الجنسني، وآليات صنع القرار التشاركية، 

والتاريخ السابق للنجاة من عنف الريك الحميم. وتكشف دراسة أجراها محمد النسور يف عام 2009 يف األردن ترير ثلث النساء الايئ تزيد 

أعارهن عن 35 عاماً العنف الجسدي. ويف نتائج ماثلة، يُفيد مسح األرسة والصحة األرسية يف األردن أن النساء الايئ ترتاوح أعارهن بني 15 

و19 عاماً هن األكرث تسامحاً مع العنف الجسدي مقارنة بالنساء األكر سناً )63 % مقابل 45 %-47 %(. 
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وجدت كلتا الدراستان أن النساء العاطات عن العمل هن صاحبات االحتال األعى من حيث ترير العنف الجسدي مقارنة بالنساء العامات، 

وأن ثروة األرسة املعيشية تتناسب عكسياً مع ترير العنف الجسدي. عى سبيل املثال، توافق 60 % من النساء الايت يُشكلن الُخمس األشد فقراً 

من العينة عى أن العنف الجسدي له ما يرره لسبب ما، مقارنة مع 31 % من النساء يف الُخمس األكرث ثراًء )مهند النسور وآخرون، 2009؛ مسح 

السكان والصحة األرسية، 2017(. هذا ويرتاجع ترير العنف مع ارتفاع املستوى التعليمي للمرأة. 

وفقاً للمسح الوطني، الذي يُقيّم الخصائص املرتبطة بالتعرض للعنف الجسدي، فإن النساء يف املناطق الحرضية أكرث ُعرضة )21 %( للعنف 

الجسدي منذ سن 15 عاماً مقارنة بالنساء الريفيات )19 %(. وعاوة عى ذلك، أفادت نساء يف مناطق الوسط )24 %( بتعرضهن للعنف الجسدي 

منذ سن 15 أكرث من النساء يف مناطق الشال )18 %( والجنوب )12 %(. وفيا يتعلق بالعنف الجنيس عى يد الزوج، فإن النساء يف مناطق 

الجنوب )2 %( أقل ُعرضة لهذا النوع من العنف مقارنة بالنساء يف مناطق الشال )5 %( والوسط )6 %(. 

من شأن مستويات التعليم العايل بني النساء التقليص من احتالية تعرضهن للعنف الجسدي. ويتضح وجود فرق ملحوظ فيا يتعلق بالعنف 

الجسدي بني النساء ذوات التعليم االبتدايئ )8 %( مقارنة بأولئك من الحاصات عى التعليم الثانوي )4 %(. كا مثة صلة بني الحالة االجتاعية 

والعنف الجسدي، فتزداد احتالية تعرض النساء املطلقات/املنفصات أو األرامل للعنف الجسدي. وعاوة عى ذلك، فإن السيدات املتزوجات 

سابقاً )14 %( أكرث ُعرضة لإلباغ عن العنف الجنيس عى يد الزوج مقارنة بالنساء املتزوجات حالياً )5 %(. )املرجع ذاته(. 

ازدادت جرائم القتل األرسي بنسبة 300 % بني عامي 2018 و2019، مع تسجيل سبع حاالت يف عام 2018 و22 حالة يف عام 2019. وقدمت ُدور 

للتقرير  التنمية االجتاعية املساعدة لـ 810 امرأة فقط من بني 6,965 امرأة ناجية من العنف األرسي. ووفقاً  التابعة لوزارة  حاية النساء 

اإلحصايئ الجنايئ الصادر عن مديرية األمن العام، فقد اُرتكبت 26,521 جرمية يف عام 2019، بزيادة قدرها 7.57 % عن الجرائم املرتكبة يف عام 

2018 وعددها 24,654 جرمية. )املرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان، 2020(

رعاية املرأة التي تواجه العنف الجندري ودعمها

وفقاً للمرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان لعام 2019، لجأت 19 % فقط من النساء الايت سبق لهن الزواج ممن تعرضن ألي نوع من العنف 

الجسدي أو الجنيس عى يد أزواجهن إىل طلب املساعدة، يف حني قدمت 3 % فقط منهن شكاوى بحق املعنف. وسجل األردن 21 جرمية قتل 

أرسية )بحق اإلناث( يف عام 2019. تعرضت 71.1 % من النساء للعنف الجسدي عى يد أزواجهن الحاليني فيا تعرضت 15.1 % من املتزوجات 

للعنف الجسدي عى يد األزواج السابقني، كا تعرضت 25.9 % من املتزوجات الايئ ترتاوح أعارهن بني 14 و49 عاماً للعنف الجسدي أو 

الجنيس أو النفيس، مع تعرض 24 % من النساء املعّنفات إلصابات نتيجة لذلك؛ علاً بأن 26 امرأة من بني كل مئة زوجة كن قد تعرضن للعنف 

الجسدي أو الجنيس أو النفيس من أزواجهن. 

وكشف التقرير أن 13.3 % من الفتيات قد تعرضن للعنف الجسدي عى يد إخوانهن، و11.9 % عى يد آبائهن. ويف مسح السكان والصحة 

األرسية لعام 2018، كانت السيدات املتزوجات حالياً )18 %( أقل احتاالً من حيث طلب املساعدة من أولئك الايت كّن متزوجات يف السابق 

)24 %(. أما من حيث التوزيع الجغرايف، فكانت النساء يف مناطق الجنوب )15 %( أقل ُعرضة لطلب املساعدة مقارنة بالنساء يف مناطق الشال 

)23 %( والنساء يف مناطق الوسط )18 %(. 

تعد العائلة املصدر األكرث شيوعاً ملساعدة النساء املعّنفات جسدياً )77 %(. وشملت املصادر األخرى أرُس أزواجهن )21 %(، والجريان )6 %( 

ومنظات العمل االجتاعي )6 %(. من ناحية أخرى، تلجأ 3 % أو أقل من النساء املعّنفات أرُسياً إىل طلب املساعدة من مقدمي الخدمات مثل 

األطباء/العاملني يف املجال الطبي، واملحامني والرطة.

هناك مبدآن أساسيان فيا يتعلق بالرعاية التي تركز عى املرأة وها: النهج القائم عى الحقوق، والذي يضمن احرتام حقوق املرأة يف إطار 

القامئة بني  القوة  النوع االجتاعي واملساواة بني الجنسني، من خال إدراك تفاوتات  الدولية لحقوق اإلنسان؛ ومراعاة اعتبارات  املعاهدات 

الرجال والنساء وكيفية تأثريها يف سلوكها املتبادل.  

يُعد ضان التعامل املتكافئ يف توفري الرعاية الصحية للرجال والنساء يف آن معاً مع مراعاة االحتياجات الصحية الخاصة باملرأة أمراً رضورياً. وقد 

يكون العنف ضد املرأة ناتجاً عن مستويات القوة غري املتكافئة بني النساء والرجال؛ إذا غالباً ما تحظى املرأة بتمثيل وحرية أقل من الرجل، مبا 

يف ذلك الوصول األقل إىل املوارد، سواء املالية أو اإلعامية منها، فضاً عن أنها ال تتمتع دامئاً بحرية اتخاذ قراراتها. قد يكون عدم التكافؤ هذا 

يف القوة أحياناً، والذي غالباً ما يتعلق بالثقافة والعار وتدين تقدير املرأة لذاتها، سبباً يف ارتكاب العنف ضد املرأة. ويف حني قد تلجأ  النساء 
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للحصول عى الرعاية الصحية، لن تفصح الكثريات منهن عن مرتكب فعل العنف ضدهن بسبب شعورهن بالخزي والعار، أو خشية إطاق 

األحكام عليهن أو خوفاً من رشكائهن. 

وينبغي عى املقدمني األساسيني لخدمات الدعم والرعاية النفسية والجسدية القيام بذلك دون التعّدي عى خصوصية املرأة. وغالباً ما يشكل 

الخط األول للدعم صورة الرعاية األكرث أهمية التي ميكن تقدميها. وعى الرغم من أنه قد يلخص كل ما ميكن تقدميه من مساعدة، إال أن بإمكانه 

مد يد العون بشكل كبري للنساء الساعيات إىل الحصول عليها. 

املرأة ومساور قلقها؛  بتعاطف ودون إطاق أحكام؛ واالستفسار عن احتياجات  الدعم األول من خمس مهام رئيسية: االستاع  يتألف خط 

وتثبيت تجربتها عر إبداء التفهم وتصديقها؛ ومناقشة خطة حاية يف حال وقوع عنف وإيذاء يف املستقبل؛ وتقديم الدعم والتوعية بخدمات 

الدعم االجتاعي املتاحة. 

آليات إحالة الناجيات من العنف الجندري ومرافق الحامية

توجد جهات وبرامج وإدارات مكرسة لحاية املرأة املعّنفة يف األردن، مثل مراكز إدارة حاية األرسة املنترة يف جميع أنحاء الباد، مبا يف ذلك 

مركزان يف مخيات الاجئني السوريني. يُتيح نظام حاية املرأة عى املستوى الحكومي تقديم الشكاوى، وتوفري الحاية القضائية واالجتاعية، 

وتوفري املأوى يف وزارة التنمية االجتاعية. عى الرغم من اتخاذ الحكومة مثل هذه اإلجراءات، إال أنها بحاجة إىل تحسني وتنمية هائلني لتصبح 

أكرث فعالية. 

ميكن تقديم الشكاوى من خال منوذج مخصص موجود عى املوقع اإللكرتوين الخاص مبديرية األمن العام أو عن طريق التواصل مع السلطات 

املعنية )الرطة(. كا تُقدم إدارة حاية األرسة واألحداث هذه الخدمات من خال منصات وسائل التواصل االجتاعي الخاصة بها )فيسبوك 

ماسنجر، وإنستغرام، وواتساب(، والريد اإللكرتوين الرسمي، وموقع إدارة حاية األرسة الرسمي، وتطبيق 911 عر الهواتف الذكية. ومُيكن أيضاً 

تقديم الشكاوى عر الجهات املعنية املدرجة يف الجدول 1.1.  من بني الخدمات التي تقدمها هذه الجهات: استقبال الحاالت واإلباغ عنها، 

وإحالتها، وتقديم الخدمات النفسية االجتاعية والقانونية وتوفري املأوى.  

الجهات املعنية:

· ــي 	 ــيس واالجتاع ــم النف ــز الدع ــة، ومراك ــة العقلي ــة، والصح ــة الصحي ــز الرعاي ــداث، ومراك ــة األرسة واألح إدارة حاي

والتأهيل.

· إدارة حاية األرسة.	

· مديرية األمن العام.	

· دور حاية املرأة التابعة لوزارة التنمية االجتاعية.	

· دار آمنة )دار إليواء النساء(.	

· دار كرامة/لحاية الناجني من االتجار بالبر. 	

· دار الوفاق/إربد وعّان.	

· املجلس األعى لشؤون األرسة.	

· اللجنة الوزارية لتمكني املرأة.	

· جمعية النساء العربيات يف األردن.	
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استكشاف تصورات املجتمع حول العنف األرُسي
يُعتر العنف األرُسي من القضايا البارزة يف األردن كا ميكن ألي شخص أن يقع ضحية هذا العنف بغض النظر عن السن، أو العرق، أو الجنس، 

أو التوجه الجنيس، أو املعتقد أو الطبقة االجتاعية. وقد وجدت الدراسة أن غالبية املشاركات )87 %( قد أرشن إىل كون العنف األرُسي قضية 

بارزة يف األردن، واتفقت نسبة ماثلة )90 %( مع عبارة أن كل شخص ميكن أن يتعرض للعنف األرُسي بغض النظر عن خلفيته التي ينحدر منها. 

تتمثل األسباب الرئيسية للعنف األرسي يف العادات الشخصية والتقاليد وتدين الوضع االقتصادي لألرُسة. وقد نسبت قُرابة ثلثي املشاركات العنف 

األرسي إىل التقاليد ووضعت نسبة ماثلة تدين الوضع االقتصادي لألرسة عى قامئة العوامل الرئيسية املسببة للعنف. وكشف تحليل أعمق أن 

العنف األرسي، يف حني كانت  الرئييس وراء  الدافع  والتقاليد  الشخصية  العادات  ُعرضة العتبار  األكرث  الشال هن  املشاركات من محافظات 

املشاركات من محافظات الجنوب أكرث ُعرضة العتبار تدين الوضع االقتصادي لألرسة سبباً رئيسياً للعنف. 

قلة الوعي مبا ُيثل عنفاً أرسياً

وفقاً للمجلس الوطني لشؤون األرسة لعام 2016، ميكن للعنف األرسي أن يكون أذى جسدياً و/أو نفسياً. ومع ذلك، يبدو أن هناك قلة وعي مبا 

مُيثل عنفاً أرسياً، إذ تعتقد 64 % من املشاركات أن العنف األرسي يتجى دامئاً يف األذى الجسدي )عى سبيل املثال، الدفع أو اللكم أو الصفع أو 

الرضب(، وهو ما يشري إىل عدم إدراك النساء يف األردن واقع اعتبار األذى النفيس عنفاً أرُسياً. أظهرت مجتمعات إقليم الشال مستويات أعى 

من الوعي بالترصفات التي مُتثل عنفاً أرُسياً، يف حني أظهرت املقيات يف مناطق الجنوب مستويات أقل من الوعي حيال هذا العنف. وخال 

نقاش جرى مع منظات املجتمع املدين املشاركة يف الدراسة، تبّني أن هذه النتائج تعكس تركيز املجتمعات عى العنف الجسدي باعتباره أكرث 

شكل مبارش وملموس من أشكال العنف. 

سؤال: برأيك، هل يكون العنف األرٌسي جسدياً دامئاً كالدفع أو اللكم أو الصفع أو الرضب؟
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التصورات الخاطئة حول تصنيفات العنف الجندري

تظهر االستهانة بالحاالت الخفيفة واملتوسطة من العنف األرُسي بشكل جيل داخل املجتمعات؛ إذ قالت نصف املشاركات إن تصنيفات العنف 

)بسيط، متوسط، شديد( ال تتساوى جميعها يف التأثري. ومن بني أولئك الايئ قُلن إن أشكال العنف ال تتساوى جميعها يف التأثري، قالت نصفهن 

تقريباً )49 %( إن من شأن تجاهل املستويات البسيطة واملتوسطة من العنف التقليل من حدوث العنف مبرور الوقت. وميكن لهذا التصور 

الخاطئ أن يدفع الرتكاب مزيد من األذى والعنف بحق املرأة مع تجاهل املواقف التي يقع فيها. ومع ذلك، يُدرك عدد كبري من األفراد مدى 

تكافؤ جميع تصنيفات العنف من حيث التأثري؛ إذ ثبت أن مستوى التعليم يرفع الوعي برضورة رفض جميع أفعال العنف واتخاذ إجراءات 

ضدها، فكلا ازداد املستوى التعليمي ارتفع مستوى الوعي برضورة عدم تجاهل أي فعل من أفعال العنف. يُشكل الدخل املادي عاماً آخر يف 

التأثري عى مستويات الوعي، فالنساء من الريحة االجتاعية االقتصادية الدنيا هن أكرث ُعرضة لتجاهل الحاالت البسيطة أو املتوسطة من 

العنف. وعاوة عى ذلك، كانت النساء يف مجتمعات الاجئني أكرث مياً إىل تجاهل الحاالت البسيطة أو املتوسطة من العنف. 

املعضلة االجتامعية للطالق والتامسك األرسي يف األردن

يتمثل االعتقاد السائد يف األردن يف أن الطاق ليس خياراً، حتى يف حاالت العنف األرُسي؛ األمر الذي يعود إىل حقيقة أنه »ينبغي تجنب الطاق 

ملا قالته إحدى املستجيبات للدراسة. تلعب العوامل  دامئاً وإعطاء األولوية للتاسك األرسي بغض النظر عن تأثري العنف عى املرأة«، وفقاً 

االقتصادية واالجتاعية دوراً هاماً يف اللجوء إىل الطاق يف حاالت العنف األرسي. »تبقى النساء يف عاقات مسيئة خشية الوقوع يف مشاكل 

اقتصادية واجتاعية بعد االنفصال أو الطاق.« )Shackelford، 2021(  وكشفت الدراسة االستقصائية أن امرأتني من بني كل خمس نساء 

ستتجنبان الطاق للحفاظ عى متاسك األرسة، األمر الذي تجى بشكل أكر يف املناطق الوسطى من الباد. 

سؤال: برأيك، هل ينبغي تجنب الطاق دامئاً  وإعطاء األولوية للتاسك األرُسي بغض النظر عن تأثري العنف عى املرأة؟
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ديناميكية القوة غري املتكافئة يف األرس املعيشية بوصفها دافعاً  للعنف الجندري

غالباً ما يحصل العنف األرسى يف حال عدم التكافؤ يف ديناميكية القوة يف األرسة. عندما ُعرضت عى املشاركات عبارة: »برأيك، فإن اتخاذ أفراد 

األرسة القرارات بالنيابة عن املرأة هو لصالحها«، وافقت نحو ثلث العينة عى العبارة، يف حني اختلف معها أكرث من نصفها. وكانت االختافات 

ملحوظة عى املستوى املجتمعي؛ إذ اختلفت غالبية املشاركات يف مناطق الجنوب )61 %( مع هذه العبارة، يف حني أظهرت املشاركات من 

مناطق الشال مستويات أعى قلياً من القبول تجاه اتخاذ أفراد األرسة القرارات نيابة عنهن )37 %(.  

سؤال: برأيك، فإن اتخاذ أفراد األرسة )الوالدان، الزوج، األخوة...( القرارات بالنيابة عن املرأة هو لصالحها.

وُسئلت النساء عن اعتقادهن القائل بأن تقاعس املرأة عن أداء واجباتها املنزلية يرر العنف الذي يرتكبه الزوج، فأجابت غالبية النساء )56 %( 

أنهن ال يوافقن عى ترير حدوث العنف األرُسي يف الحاالت التي ال تؤدي فيها املرأة األعال املنزلية. ومثة مفهوم خاطئ شائع يف مجتمعات 

الجنوب، إذ تعتقد 38 % من النساء أن العنف األرسي مرر يف حاالت إهال أداء الواجبات املنزلية. وغالباً ما يُرر العنف الجندري يف الكثري من 

 )2001 ،Ellsbergو  Heise( .الثقافات عندما تُعرِض املرأة عن اتباع األدوار أو العادات التقليدية للجنسني

سؤال: برأيك، إخفاق الزوجة يف تأدية واجباتها املنزلية أو بعضها يُرر للزوج ارتكاب بعض أنواع العنف حيالها
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إنكار الواقع

يوجد تصور عاملي بأن املرأة ميكن أن »تبالغ يف رد فعلها« تجاه العنف األرسي أو تضخمه لكسب تعاطف اآلخرين. وفقاً لـ Sahu2020، فغالباً 

ما تُتهم املرأة من قبل املجتمع والنظم القضائية باملبالغة يف رد الفعل هذا. ويتجى هذا التصور الخاطئ يف السياق األردين إال أنه ال ينبغي 

تعميمه، إذ وافق عدٌد ال بأس به من النساء )34 %( عى ميل املرأة  إىل املبالغة يف ردة فعلها تجاه العنف األرسي لكسب التعاطف. ومع ذلك، 

اختلف عدد أكر من النساء مع العبارة املذكورة آنفاً )43 %(. إن إنكار الواقع الذي يحصل عند توجيه االنتقاد إىل املرأة واتهامها بأنها شديدة 

 ،Paludiو  Coates( .الحساسية أو باملبالغة يف رد فعلها تجاه العنف، يؤدي إىل تجاهل مشكلتها وتصنيفها عى أنها غري منطقية أو خاطئة

)2011

يُفضل حّل حاالت العنف األرُسي وراء األبواب املغلقة )تحليل سيناريو(

لفهم إجابات املشاركات عى الحاالت املختلفة من العنف األرسي، شملت الدراسة االستقصائية قساً تناول عرض عدة مواقف من املحتمل أن 

تتعرض املرأة لها، ومن ثم طُلب من املشاركات اختيار أكرث ثاث إجابات محتملة لديهن. استندت الخيارات املقدمة إىل مؤلفات منشورة، 

ومقابات مع الخراء ومنظات املجتمع املدين. 

سيناريو 1: قام املعتدي )زوجِك( بدفعك وتسبب يف إصابتك ألنِك مل تقومي بإعداد طعام الغداء يف الوقت املحدد.

أظهرت اإلجابات أن الناجيات من العنف األرسي يُفضلن التعامل مع حاالت العنف هذه خلف األبواب املغلقة، ومبشاركة أفراد األرسة وحسب، 

بدالً من اإلباغ عن هذه الحالة إىل السلطات. تضمنت خيارات املشاركِات طلب املساعدة من أفراد عائاتهّن )65 %( أو من أفراد عائات 

أزواجهّن )44 %(. ويف حني فضلت 39 % من النساء مناقشة املسألة مع ذلك املعتدي عليهن للتفاهم والوصول إىل حل دائم، قالت قلّة من 

املشاركات )18 %( أنهن سيلجأن لطلب الدعم من إدارة حاية األرسة. اتسمت الردود باتساقها عر املجتمعات التي شملتها الدراسة االستقصائية 

مع ظهور بعض التفاوتات الطفيفة يف إقليم الوسط يف األردن حيث كانت النساء أكرث مياً للتشاور مع صديقاتهن أو ائتانهن عى حالتهن يف 

سبيل حصولهن عى الدعم. 

سيناريو 2: أهانِك املعتدي عليك لفظياً أكرث من مرة، مسّبباً لك أملاً نفسياً وحزناً بالغني.

جاءت ردود الفعل عى السيناريو الثاين ماثلة لتلك املقدمة يف السيناريو األول، مع ميل النساء إىل طلب املساعدة إما من عائاتهّن )57 %( 

للنساء مناقشة املسألة مع املعتدي للتفاهم والوصول إىل حل دائم للمشكلة )38 %(.  أو عائات أزواجهّن )45 %(. وكان من املرّجح أيضاً 

وبخاف السيناريو األول، مالت املشاركات يف السيناريو الثاين إىل تصّور العنف اللفظي بوصفه يندرج تحت العنف الجسدي، كا كّن أقل مياً 

لإلباغ عن الحالة إىل السلطات مع تفضيلهن عدم اتخاذ أي إجراء حيالها )16 %(. 

سيناريو 3: أرغمِك زوجك عىل تسليمه راتبِك الشهري كاماًل لسداد ديونه عىل مدى فرتة طويلة من الزمن، ومل يقبل بأن تحتفظي 
بجزء منه.

لوحظ توجه يف السيناريوهات الثاث جميعها مفاده ميل النساء إىل محاولة حل املسائل داخلياً بوجود أفراد من عائاتهن قبل تصعيد األمور 

وإثارة العداوات. وقالت ربع املشاركات إنهّن سيتنازلن عن رواتبهن ألزواجهن دون اتخاذ أي إجراء )26 %(. من جهة أخرى، اختارت ثاث أرباع 

املشاركات )75.71 %( رفض طلب الزوج واللجوء إىل مساعدة عائاتهن أو عائات أزواجهّن يف هذا الشأن، فيا أشارت نسبة ال بأس بها )18 

%( إىل أنهن سيلجأن إىل تقديم شكوى إىل إدارة حاية األرسة يف حال حدوث مثل هذا السيناريو. 
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التصورات املتعلقة بسهولة الوصول إىل إدارة حامية األرسة 

اإلملام بدور إدارة حامية األرسة

متيل طبيعة عمل إدارة حاية األرسة إىل أن تكون معروفة إىل حد ما بالنسبة للمستجيبني، إذ متتلك ثلثا املجتمعات )65.71 %( مستوى معيناً 

من املعرفة حول طبيعة العمل يف هذه اإلدارة. منّت استجابات املشاركات املقيات يف محافظات إقليم وسط األردن عن وجود مستويات عالية 

من اإلملام لديهن بعمل إدارة حاية األرسة. وعى الرغم من حقيقة إملام أكرث من سبعة من بني كل عرة أفراد بآلية عمل إدارة حاية األرسة، 

إال أن ما نسبته 15.22 % فقط من العينة قد حاولت التعامل معها، ما يشري إىل رضورة قيام اإلدارة بتثقيف السكان املحليني من ذوي مستويات 

املعرفة املتدنية باإلدارة وتعريفهم بطبيعة عملها. 

اآلراء حول دور إدارة حامية األرسة

عندما ُسئلت املشاركات عن رأيهّن بدور إدارة حاية األرسة يف االستجابة للعنف وتقديم الخدمات للناجيات منه، متثّلت إجاباتهن يف إظهار 

مستويات معقولة من الرضا عنها، مع تعبري الثلثني )67.39 %( عن رضاهن عن عمل اإلدارة. ويظل معدل الرضا ماثاً بني املشاركات الايئ 

تعاملن مع إدارة حاية األرسة. مع ذلك، لوحظت مستويات أعى من عدم الرضا )باإلشارة إىل حاجة اإلدارة إىل مزيد من التحسني يف عملها 

الدراسة  يف  املشمولة  العينة  ببقية  مقارنة   )% 26( األرسة  إدارة حاية  من  املساعدة  إىل طلب  لجأن  ممن  أولئك  بني  اآلخرين(  من  وقبوله 

االستقصائية )14.79 %(. يعود هذا بشكل عام إىل قلة املعرفة بدور إدارة حاية األرسة فلدى األفراد فكرة عنها، إال أن ما ينقصهم هو املعرفة 

الازمة بإجراءات الوصول إىل خدماتها وآلية عملها. ووفقاً ملقدمي املعلومات الرئيسيني، يكمن أحد األسباب الرئيسية من حيث عدم الرضا عن 

اإلدارة يف أن »إدارة حاية األرسة ال تقدم الدعم الازم للمرأة، إذ ال تؤدي اإلجراءات املتبعة إىل الحد من حاالت العنف.« وكان أحد األمثلة 

التي تكرر اإلشارة إليها عر املجتمعات يتعلق بامرأة لجأت إىل االنتقال إىل بلد آخر إثر تعرّض املعتدي عليها بالتهديد لها والبنتها أيضاً.  

سؤال: ما هو رأيك يف دور إدارة حاية األرسة يف االستجابة وتقديم الخدمات للناجيات من العنف؟

ويف سبيل تحفيز الرضا حيال دور إدارة حاية األرسة يف االستجابة للناجيات من العنف وتقديم الخدمات لهن، اقرتح األفراد املشمولون يف 

العينة إدخال عدة تحسينات عليها، السيا تلك التي تركز بشكل أسايس عى بناء القدرات البرية. مَتثل الجانب الذي يستدعي التحسني األكر 

يف تكليف كادر متخصص للدعم النفيس االجتاعي )50 %(، يليه تحسني قدرات املوظفني ومهاراتهم )46 %(. كا شملت جوانب التحسني 

األخرى إنفاذ القانون عر تفعيل القوانني ذات الصلة وتطبيقها )36 %(، وتطبيق رشوط الحاية والرسية )29 %(، وتغيري قانون حاية األرسة أو 

تعديله)28 %(. وقالت إحدى املشاركات يف الندوة التي ُعقدت عر اإلنرتنت إنها راضية عن القانون الراهن لكنها تعتر أن تطبيقه ال ميتاز 

بالفعالية.
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سؤال: برأيك، ما هي الجوانب التي تحتاج إىل تحسني يف إدارة حاية األرسة؟

لوحظ وجود عدة تباينات عى املستوى املجتمعي فيا يتعلق بجوانب التحسني؛ إذ ميكن أن تُعزى هذه التباينات إىل االحتياجات املختلفة لكل 

مجتمع باإلضافة إىل أداء مركز الخدمة، ففي حني اقرتحت مثانية مجتمعات تكليف كادر عمل وتحسني قدرات املوظفني يف إدارة حاية األرسة 

ركزت  ذلك،  ومع  التحسني.  من  مختلفة  لجوانب  األولوية  املجتمعات  بعض  أعطت  العام،  املعدل  مع  تتوافق  نسبة  وهي  قُصوى،  كأولوية 

املجتمعات يف مناطق شال األردن بشكل رئييس عى تفعيل القوانني ذات الصلة وتطبيقها إضافة إىل توفري بدائل عملية للناجيات. 

التصورات املتعلقة بالوصول إىل الخدمات التي تقدمها املنظامت والجمعيات 

مثة نقص واضح يف الوعي بدور منظات املجتمع املدين واملنظات املجتمعية يف قضايا العنف األرسي بحسب نقاشات مجموعات الرتكيز 

ومقدمي املعلومات الرئيسيني، لذلك يشعر األفراد بوجود نقص يف املنظات والجمعيات التي تستجيب لضحايا العنف من النساء، إذ أشارت 

أكرث من نصف املشاركات )55 %( إىل أن عدم كفاية العدد الحايل منها، وقد لوحظت تصورات ماثلة عر مختلف األقاليم.

سؤال: برأيك، هل يوجد عدد كاِف من املنظات والجمعيات التي تستجيب للناجيات؟
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اآلراء حول دور املنظامت والجمعيات

يتدىن مدى الرضا عن استجابة املنظات والجمعيات للناجيات من العنف وتقديم الخدمات لهن إىل حد كبري، فأبدت أقل من نصف املشاركات 

)45 %( رضاهن عنها؛ إذ مالت املشاركات من مناطق جنوب األردن إىل إظهار مستويات أعى من الرضا تجاه دور املنظات واملجتمعات بنسبة 

51 % من الرضا، والتي ما تزال متدنية. تُظهر مناطق الشال مستويات رضا أقل من املعدل، مع نسبة 38 % فقط من املشاركات ممن أبدين 

رضاهن عن االستجابة املذكورة، وميكن ربط مستويات الرضا الضعيفة هذه بقلة الوعي بدور املنظات والجمعيات يف هذا الخصوص. 

سؤال: ما رأيك بدور املنظات والجمعيات يف االستجابة للناجيات للعنف وتقديم الخدمات لهن؟

يف سبيل تحسني مستويات الرضا، جاءت اقرتاحات املشاركات هنا ماثلة لتلك املقدمة عند السؤال عن تحسني إدارة حاية األرسة. مَتثل الرتكيز 

الرئييس يف تحسني قدرات رأس املال البري لهذه الجمعيات/املنظات، إذ أُعطيت األولوية لتكليف كادر متخصص يف الدعم النفيس واالجتاعي 

)52 %( وتحسني قدرات املوظفني ومهاراتهم )42 %(. كا أعطت املشاركات األولوية لتقديم الحلول العملية ليقرتحن تطبيق رشوط الحاية 

والرسية )39 %( وتطوير حلول جديدة وعملية للنساء )32 %(. 

سؤال: هل لديك اقرتاحات لتحسني عملها؟



20

تلبية احتياجات الناجيات من العنف الجندري وبناء قدراتهن

شعرت املشاركات، وذلك بعد إغاق ملف الشكوى، أن توفري التمكني االقتصادي سيكون فرصة رئيسية لدعم الناجيات من العنف الجندري. 

وأيّدت غالبية املشاركات توفري فرص العمل )80 %( واملساعدات النقدية )37 %(. كا أيدت املشاركات توفري األمن والحاية، إذ طالبت حوايل 

نصف املشاركات )43 %( بتوفري دور اإليواء يف حني طالبت رشيحة أصغر منهن )26 %( بتقديم املساعدة واملشورة القانونيني، وحاية األمن 

الشخيص )22 %(. وأيّدت ثلث املشاركات بناء املهارات الشخصية عن طريق توفري الفرص التعليمية )30 %( وتقديم الدعم االجتاعي )32 %(. 

وتجدر اإلشارة إىل تركيز املشاركات بشكل رئييس عى متكني الناجيات من العنف ومساعدتهن يف إعادة بناء حياتهن. 

سؤال: بعد إغاق ملف الشكوى، ما هي الخدمات والفرص التي تحتاجها املرأة بشكل رسمي للتصدي للعنف الذي تعرضت له؟

التدريب األكرث نفعاً للناجيات من العنف

ينبغي أن يسري التمكني االقتصادي وخدمات الصحة النفسية جنباً إىل جنب مع إعادة بناء قدرات الناجيات. وفيا يتعلق بوسائل الدعم، فضلت 

غالبية املشاركات )67 %( الحصول عى التدريب يف سبيل تحقيق التمكني االقتصادي، يف حني أكّدن أيضاً عى الحاجة إىل تقديم الدعم لتحسني 

الصحة النفسية للناجيات )60 %(، بينا ركزت رشيحة كبرية منهن عى تطوير املهارات الشخصية لهّن )49 %(.

سؤال: ما هو التدريب األكرث نفعاً الذي مُيكن للمنظات التي تدعم الناجيات من العنف تقدميه لهن؟
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الطريقة األنسب إلجراء تدريب للناجيات من العنف

أُجريت الدراسة االستقصائية خال جائحة كوفيد-19، ولكن عى الرغم من القيود التي فرضتها، كتدابري التباعد االجتاعي، فقد فضل األفراد 

حضور التدريب الوجاهي عى وسائل التدريب الرقمية. وقد طُلب من املشاركات تحديد الطريقة األنسب إلجراء تدريب للناجيات من العنف، 

وكان األسلوب املفضل هو التدريب الوجاهي )43 %(، تليه الجلسات التدريبية عى أيدي محرتفني )40 %(، يف حني فضلت مجموعة ضئيلة 

منهن )16 %( إجراء التدريب عر اإلنرتنت. وميكن أن تُعزى هذه النسبة املرتفعة لتفضيل التدريب الشخيص إىل االفتقار إىل التفاعل البري 

والعاطفي وكذلك املعيقات االقتصادية/املالية. أيّدت املشاركات من مناطق الجنوب بشدة التدريب الوجاهي )54 %(، يف حني فضلت املشاركات 

من مناطق الوسط الجلسات التدريبية عى أيدي محرتفني )39 %( بينا مالت 28 % منهن إىل التدريب عر اإلنرتنت. 

سؤال: ما الطريقة األنسب إلجراء التدريب للناجيات من العنف؟

اإلبالغ عن حاالت العنف األرسي من منظور املجتمع
تشري املجتمعات املحلية إىل أن الخوف يقلّص من استعداد املرأة لإلباغ عن حاالت العنف األرسي، وميكن أن يُعزى رفض اإلباغ عن العنف 

ضد املرأة إىل األعراف االجتاعية والثقافة، وخشية التعرض لانتقام، والتاسك األرسي وحضانة األطفال، وقلة الوعي والثقة بإدارة حاية األرسة 

واألحداث. أيضاً، قد يكون الفقر من األسباب األخرى لعدم اإلباغ عن العنف ضد املرأة. 

األعراف املجتمعية والثقافة

تلعب الثقافة والتقاليد دوراً حاساً يف املجتمعات األردنية، وهو ما يشكل األعراف االجتاعية غالباً. تعيش النساء يف األردن يف مجتمع يطغى 

عليه الطابع السلطوي إذ تنتر ثقافة العيب ويُنظر إىل الطاق عى أنه عار عى النساء وعائاتهن. بحسب إحدى املشاركات، »تخىش املرأة 

من  العار  ثقافة  وتُعتر  الثقافة  هذه  عى  أظافرهم  نعومة  منذ  األفراد  يرتعرع  إذ  االجتاعية؛  واألعراف  الثقافة  وكذلك  بها  املحيطة  البيئة 

املحظورات.« تبعاً لذلك، عندما تُطلّق املرأة عادة ما يحكم عليها املجتمع سلباً ال عى زوجها.  

التامسك األرسي وحضانة األطفال

ينطوي التاسك األرسي عى عائلة املرأة املبارشة مثل الوالدين واألخوة واالخوات واألبناء، وال تكون املرأة مستعدة لإلباغ عن حالتها »خوفاً 

من خسارة أبنائها وعائلتها« بحسب إحدى املشاركات. وغالباً ما متتنع النساء عن اإلباغ عن حاالتهن للسلطات لتجنب ضغوط الوالدين ورد 

فعل األرسة )والذي يتمثل يف مقاطعتها غالباً(. كا تُحجم املرأة يف أغلب األحيان عن اإلباغ عن الحاالت بسبب مخاوف تتعلق بحضانة األطفال؛ 

وذلك إذا ما أدى اإلباغ عن حالة ما إىل وقوع الطاق أو االنفصال فقد تخرس املرأة الوصاية عى أبنائها، ونتيجة ملا سبق، فقد تبقى املرأة تعيش 

يف منزل ميسء. 
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خشية االنتقام

قالت إحدى املشاركات إن النساء يرتددن يف التقدم بباغ خشية التعرض لانتقام والتهديدات، »حتى ال تتفاقم املشاكل بعد التبليغ عن الحالة.« 

بشكل عام، تخىش الناجية من العنف أن يلحق بها األذى عى يد املعتدي عليها، أو حتى عى يد أفراد أرُستها، مثل القتل أو اإلصابة الدامئة أو 

التسبب بإساءة أكر. 

قلة الوعي بإدارة حامية األرسة واألحداث والثقة بها

غالباً ما ترتدد ضحايا العنف األرسي يف تقديم الشكاوى بسبب قلة املعرفة بخدمات إدارة حاية األرسة وإجراءاتها، إذ قالت إحدى املشاركات 

بأن »بعض النساء ال يعرفن كيفية تقديم الشكوى ومكان تقدميها.«  كا ال يثق بعض األشخاص بحفاظ اإلدارة عى رسية الهوية أو بآلية الحاية 

الخاصة بها، وهو عنرص آخر يحول دون تقدم الضحايا بالشكوى. وقد تكون النظرة إىل إدارة حاية األرسة سلبية باعتبارها مكاناً يُدمر متاسك 

األرسة ويخون الرسية، ما يُعرض األفراد للخطر. يبدو هذا التصور أكرث وضوحاً بني الاجئات السوريات الايت ال يعتقدن بأن القوانني واإلجراءات 

توفر لهن الحاية. 

سوء الوضع االقتصادي

يُعتر الوضع االقتصادي عنرصاً آخر قد يردع النساء عن اإلباغ عن حاالت العنف األرسي. ويقل احتال إباغ الناجيات من العنف األرسي، ممن 

يعانني من وضع اقتصادي سيئ، عن حاالت العنف التي يتعرضن لها بحسب نقاشات مجموعات الرتكيز. وغالباً ما يُعزى ذلك إىل العجز عن 

الوصول إىل مصدر دخل مستدام، فضاً عن االفتقار إىل السكن املناسب، وهو ما يدفع املرأة إىل تحمل العنف الذي تتعرض له يف املنزل لضان 

إعالة أطفالها مالياً. 

عدم اإلفصاح - هو العرف السائد يف حاالت العنف األرسي

تنظر قرابة ثلثي املشاركات إىل اإلباغ عن الحوادث عن طريق تقديم الشكاوى إىل السلطات املعنية عى أنه دافع محتمل لزيادة مستوى 

العنف األرسي. يُعتر العنف األرسي تجربة خاصة وحساسة للغاية بالنسبة للعائات. وفضلت نحو نصف املشاركات )44.64 %( عدم مشاركة 

أي تجربة عنف تعرضن لها منذ بلوغهن سن الخامسة عرة. وفقاً لدراسة نرتها دورية »يب إم يس للصحة العامة BMC« 2020 »وصفت 

النساء مشاعر الحرج والعار نتيجة اإلفصاح عن الحاالت، ما يعكس أن العنف األرسي يُعتر مسألة خاصة وأن مشاركة التجارب مع اآلخرين أمر 

لن يكون مقبوالً.« )Shaheen  وآخرون، 2020( 

تُفضل الناجيات من العنف األرسي التزام الصمت بشأن حاالت العنف التي يتعرضن لها عى التقدم بباغ. »األرسار تخلق الخوف والعار«. 

)Jackson، 2008( وذكرت غالبية املشاركات املشموالت يف الدراسة االستطاعية ممن تعرضن لعنف أرسي )53.68 %( أنهن مل يُفصحن عن 

الحادثة التي تعرضهن لها ألي شخص. اختارت معظم املشاركات التزام الصمت بشأن العنف الذي تعرضن له، يف حني مل ترغب أخريات، نصفهن 

تقريباً )50 %( يف اإلباغ عن حاالتهن بل تعاملن معها بأنفسهن، فيا اعترت رشيحة صغرية )17 %( الحادثة التي وقعت لهن بسيطة، لذلك 

اعتقدن أنه ال ينبغي عليهن اإلباغ عنها، بينا رأت 27 % منهن وجوب بقاء الحادثة طّي الكتان لتجنب العار أو اإلحراج. إضافة إىل ما سبق، 

خشيت مشاركة واحدة من بني عر مشاركات التعرض لانتقام عى يد ذلك املعتدي عليها، األمر الذي دفعها لعدم اإلباغ عن حالتها. 

وتشري النتائج إىل أن األفراد يفضلون التزام الصمت عى اإلباغ عن حاالت اإلساءة ما يعكس بدوره الحاجة إىل توفري حيز آمن لألفراد لإلباغ 

عن حاالتهم وتوعية النساء بأهمية اإلباغ عن حاالت العنف األرسي. 
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سؤال: منذ أن بلغِت سن 15، هل تعرضت ألي تجربة عنف عى يد أحد أفراد العائلة؟

ومل تُخر أكرث من نصف املشاركات ممن تعرضن للعنف األرسي )53.68 %( أحداً عن تجربتهن، كا اختارت معظم املشاركات التزام الصمت 

حيال العنف الذي واجهنه، وفضلت نصفهن تقريباً )50 %( التعامل مع الحادثة بأنفسهن. وبررت رشيحة صغرية )17 %( الحادثة التي تعرضن 

لهن عى أنها بسيطة، وبالتايل فقد اعتقدن أنه ال ينبغي عليهن اإلباغ عنها، يف حني شعرت 27 % منهن بوجوب أن تبقى  الحادثة طّي الكتان 

لتجنب العار أو اإلحراج. وخشيت مشاركة واحدة من بني عر مشاركات التعرض لانتقام عى يد املعتدي عليها، األمر الذي دفعها إىل عدم 

اإلباغ عن حالتها. 

تشري النتائج إىل أن األفراد يفضلون التزام الصمت عى اإلباغ عن حاالت اإلساءة ما يعكس بدوره الحاجة إىل توفري حيز آمن لألفراد لإلباغ عن 

حاالتهم وتوعية النساء بأهمية اإلباغ عن حاالت العنف األرسي. 

سؤال: إذا مل تقومي باإلفصاح عن حالة العنف، ملاذا مل تخري أحداً؟
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تداعيات جائحة كورونا )كوفيد-19( عىل العنف األرسي

سوء األوضاع االقتصادية دافع للعنف األرسي

إن العنف األرسي أزمة مستمرة منذ ما قبل اندالع جائحة كورونا، لكن لوحظ وجود زيادة كبرية يف عدد الحاالت املُبلغ عنها خال الجائحة. 

يُعّد سوء األوضاع االقتصادية وزيادة أعباء أرباب األرٌس من العوامل الرئيسية التي تُسهم يف العنف األرٌسي؛ فعند وقوع الجائحة، فقد الكثري من 

األشخاص وظائفهم، كا انخفضت األجور، األمر الذي زاد من الضغط واملسؤوليات الواقعة عى أرباب األرس الذين عجزوا عن إعالة عائاتهم 

ودفع الفواتري املرتتبة عليهم. وعى الرغم من تقديم الحكومة أشكاالً مختلفة من املساعدة املالية، إال أن بعض األفراد مل يكونوا مؤهلني للحصول 

عليها أو أنها مل تكن كافية إلعالة أرٌسهم.

مثال

قالــت إحــدى املشــاركات: »إن الفقــر والعــوز ســبب رئيــيس للعنــف، ويولـّـد املشــاكل، ويــؤدي إىل العنــف ضــد املــرأة واألطفــال يف 
ــراد  ــد األف ــا يفق ــة عندم ــف خاص ــاالت العن ــادة ح ــبباً يف زي ــا س ــال كورون ــادي خ ــب االقتص ــد الجان ــك يُع ــاالت. لذل ــض الح بع
وظائفهــم ويواجهــون االلتزامــات، وهــذا غالبــاً مــا يــؤدي إىل شــعور املــرء بالضغــط فيقــوم بالتنفيــس عنــه مبارســة العنــف ضــد 

أرسته.«

تأثري جائحة كوفيد-19 عىل الصحة النفسية

أدت جائحة كوفيد-19 إىل تصعيد التوترات بني أفراد األرسة. فبينا كان األفراد، وخاصة الرجال، يقضون معظم وقتهم يف العمل قبل انتشار 

الجائحة، أجرت القيود املفروضة العائات عى التزام املنزل. مل يكن الناس معتادين عى البقاء يف منازلهم، وأصبح من املفروض عى األرُس اآلن 

قضاء املزيد من الوقت مع بعضهم بعضاً، ما دفع األزواج للشعور مبزيد من التوتر واملسؤوليات، وبدأت الخافات األرُسية تتصاعد. وقد كان 

هناك احتال كبري لوقوع النزاعات يف العائات، األمر الذي زاد أيضاً من احتالية حدوث العنف األرسي. وفقاً للعديد من مقدمي املعلومات 

الرئيسيني، كان العنف اللفظي أكرث أشكال العنف األرسي شيوعاً خال الجائحة. ومن املثري لاهتام أن الكثريين اعتروا أن العنف اللفظي هو 

وسيلة عادية للتأقلم مع الضغوطات التي فرضتها الجائحة واآلثار املرتتبة عليها.

االستنتاجات والتوصيات
رفع الوعي مبقدمي الخدمات وبناء الثقة فيهم

يُثني نقص املعرفة بسياسات مقدمي الخدمات وإجراءاتهم الضحايا عن تقديم الشكاوى. قد تكون األرُس عى دراية بوجود إدارة حاية األرسة، 

لكن غالباً ما تعوزها الدراية بالخدمات التي تقدمها اإلدارة ومنظات املجتمع املدين املحلية، أو بدورها يف حاية ضحايا العنف األرُسّي. من 

خال التعاون مع منظات املجتمع املدين، ستكون إدارة حاية األرسة قادرة عى تعزيز الوعي بعملها ومتكني الوصول إىل خدماتها يف مناطق 

أوسع، ما يسمح ملنظات املجتمع املدين بإحالة الحاالت إىل إدارة حاية األرسة فضاً عن تزويد اإلدارة مبواد االتصال التي تساعدها يف الوصول 

إىل املجتمعات املحلية. 

أعرب املستجيبون عن مفاهيم خاطئة وبعض التصورات السلبية فيا يتعلق بإدارة حاية األرسة، إذ يعتقدون بأن اإلدارة ال تحرتم الرسية وال 

توفر الحاية املناسبة للضحايا. كا أظهرت الردود أن الصور النمطية واملفاهيم الثقافية الخاطئة، التي تشرتك فيها الجهات املعنية كلها، مبن 

الوثيق للضحايا، تحّد من محاوالت الضحايا السعي للحصول عى خدمات  الدعم  الذين يقدمون  الخدمات والعائات وأولئك  فيهم مقدمو 

اإلدارة.
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يتعنّي عى مقدمي الخدمات، والسيا إدارة حاية األرسة، بناء الثقة يف خدماتهم والتعريف بإجراءاتهم ومبادئهم عى نطاق أوسع. ينبغي أن 

الثقة. كا ينبغي عى إدارة حاية األرسة وغريها من مقدمي  بأمان ويف أجواء تسودها  العنف األرُسّي من تقديم الشكاوى  تتمكن ضحايا 

الخدمات التعريف بآلية عملهم، مبا يف ذلك عملية تقديم الشكاوى، كا يجب عى موظفيهم االلتزام بها لخلق بيئة آمنة. وإذا ما تم بناء الثقة 

وضان الحفاظ عى الرسية سيشجع ذلك النساء للتحدث عن قضاياهن وستثق املزيد من الضحايا بجودة الخدمات التي قد يسعني للحصول 

عليها. كا أشار املستجيبون إىل الخوف من التعرض لانتقام باعتباره عائقاً أمام اإلباغ عن العنف األرُسّي، وهو ما يُحتّم عى إدارة حاية األرسة، 

بوجه خاص، تحسني خدمات الحاية لديها، وضان الرسية وتوفري تدريب أفضل ملوظفيها العاملني داخل عان وخارجها. 

فهم احتياجات ضحايا العنف األرُسي والعمل نحو التمكني االقتصادي بوصفه إجراء لتخفيف املخاطر

أفضل  فهم  إىل  األرُسي  العنف  الناجيات من  تساعد  التي  املدين  املجتمع  األرسة ومنظات  إدارة حاية  أهمية وصول  إىل  املستجيبون  أشار 

الحتياجات الناجيات. وشملت االحتياجات الرئيسية التي تم تحديدها، استناداً إىل وجهات نظر السكان املحليني، تقديم دعم نفيس أفضل من 

خال تعزيز قدرة إدارة حاية األرسة وغريها من مقدمي الخدمات عر تدريب املوظفني و/أو تكليف أخصائيني نفسيني لتقديم الخدمات. كا 

تكررت اإلشارة إىل التمكني االقتصادي عر توفري فرص العمل واملساعدات النقدية، إذ ميكن لذلك أن يكون طريقة للتصدي لهيكل عاقة القوة 

غري املتكافئة داخل األرُس الذي يحّد من عملية صنع القرار بالنسبة للمرأة. وعليه، يجب إعطاء األولوية للتمكني االقتصادي ملنع األزواج وأفراد 

العائلة الذكور من التحكم يف دخل املرأة املادي. وعاوة عى ذلك، أكدت عدة مجتمعات عى أهمية مساعدة الناجيات من العنف األرًسي 

بتقديم املشورة والدعم القانونيني السيا يف قضايا الطاق أو التنازل عن الحضانة. 

كا تبنّي من الردود أن األفراد ال يعرتفون دامئاً بجميع أشكال العنف، إذ يُرى أن ما يستدعي االستجابة والخدمات هو العنف الجسدي فقط. 

بل ذُكر أيضاً أن بعض النساء قد »يُبالغن يف رد فعلهن« ويُعرضن متاسك األرسة للخطر من خال تقديم الشكاوى. كا أُشري إىل أن الخوف من 

الطاق ووصمة العار املرتبطة به يحّدان من خيارات الضحايا. 

لتحسني  الجنسني  بني  بالعدالة  التوعية  وأيضاً  الجذرية،  وأسبابه  وآثاره  وأنواعه  األرُسّي  بالعنف  الوعي  رفع  يف  االستمرار  الرضوري  من  لذا، 

االستجابة الحتياجات الناجيات من العنف األرُسّي، السيا وأن التصورات املجتمعية واألرُسية تستمر يف بّث اآلراء املتحفظة التي تحّد من فرص 

الناجيات من الفرار من دائرة العنف املفرغة. 

بناء شبكة لتمكني النساء من مكافحة العنف الجندري

ال يزال يُنظر إىل العنف األرُسّي بوصفه قضية حساسة للغاية يف املجتمع األردين، وتُحجم النساء عن اإلباغ عنه بسبب عوامل مثل األعراف 

االجتاعية، والخوف من التعرض لانتقام، والحفاظ عى التاسك األرُسي والتحديات االقتصادية. وأشار املستجيبون إىل أن الناجيات يلتجنئ إىل 

أفراد من عائاتهن طلباً للمساعدة والدعم وذلك رغبة منهّن يف الحفاظ عى الرسية وعدم تعريض متاسك أرُسهن للخطر. 

الذي  العنف  النساء من مناقشة  بيئة آمنة ومريحة تتمكن فيها  الجندري خلق  العنف  النساء من مكافحة  من شأن تأسيس شبكة لتمكني 

يتعرضن له ومساندة بعضهّن بعضاً. وعاوة عى ذلك، ميكن للشبكة أن تعمل مبثابة منصة للنساء ملناقشة جميع القضايا املتعلقة بالعنف 

األرُسّي، وطرق مكافحته وتقليص مخاطر حصوله يف بيئة موثوقة وآمنة. 

وال بّد من تأسيس هذه الشبكات عى املستوى املحيل وإطاق حوار حول الدعم والوصول إىل الخدمات والوقاية والتخفيف من املخاطر بناًء 

عى واقع الناجيات املحليات، إذ ميكن للشبكات التواصل مع املنظات الوطنية والتحالف الوطني )جوناف( يف بُنية مثالية من شأنها املساعدة 

يف التوعية بحقوق املرأة، والدعوة إىل العدالة بني الجنسني، وإنفاذ القوانني وتعزيز املساواة بني الجنسني من أجل معالجة األسباب الجذرية 

للعنف األرًسي وتحسني الوصول إىل الخدمات من خال حاية حقوق املرأة، مبا يف ذلك حقوق األمهات الايت غالباً ما يتحّملن العنف األرُسّي 

خشية خسارة حضانة أطفالهن. 
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ملحق: تعريفات وتصنيفات العنف األرسي

حددت تصنيفات اإلطار الوطني لحاية األرسة من العنف األرُسي أربعة أنواع رئيسية للعنف األرسي وهي كا ييل:

· العنف الجسدي:  استخدام القوة الجسدية أو التهديد باستخدامها، الذي قد تنتج عنه إصابة جسدية أو أذى جسدي؛ ومن أمثلته 	

الرضب أو الجرح أو اللكم أو العض أو الحرق بإلقاء مواد حارقة أو كاوية أو مشّوهة، ويشمل أيضاً أي أفعاٍل أخرى قد تُلحق األذى 

املادي بالجسد.

· العنف الجنيس: العنف الناتج عن نشاط أو سلوك جنيس، مبا فيه االعتداء أو  التحرش الجنيس واإلغواء الجنيس واإلكراه عليه.	

· أو عاطفياً، مثل اإلهانة، أو الشتم، أو 	 نفسياً  العنف النفيس: هو العنف الذي ينتج عنه اضطراب يف السلوك العقيل أو يسبب أملاً 

التحقري، أو التخويف، أو العزل عن األهل واألصدقاء، أو الحرمان التعسفي من الحريات، وغري ذلك. 

· اإلهامل: هو الفشل يف الوفاء بالتزامات الشخص أو بواجباته تجاه أي فرٍد يف األرسة مع االستطاعة، ويشمل عدم تقديم الرعاية النفسية 	

والصحية، وعدم توفري الحاجات األساسية، مثل الطعام واللباس واملأوى والصحة والتعليم. 

ويشمل تصنيف آخر للعنف األرسي وفقاً للجهات الفاعلة الدولية:

· العنف الجنيس: »يشري هذا إىل مارسة الجنس باإلكراه أو االغتصاب؛ وقد يكون عى يد شخص تعرفه املرأة )الريك، أو أحد أفراد 	

العائلة أو صديق أو أحد املعارف( أو عى يد  شخص غريب«. )صندوق األمم املتحدة للسكان، 2016(

· عنف الرشيك الحميم: »يشري إىل فعل عنف أو إساءة مستمر أو سابق عى يد رشيك حميم أو سابق -زوج أو صديق أو حبيب، إما 	

يف الوقت الحارض أو يف السابق«. )صندوق األمم املتحدة للسكان، 2016(

· العنف الجسدي: »يشمل التسبب يف إصابة أو إلحاق أذى جسدي، عى سبيل املثال، عن طريق الرضب أو الركل أو اللكم أو الدفع أو 	

اإليذاء بساح.« )صندوق األمم املتحدة للسكان، 2016(
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· العنف القائم عىل النوع االجتامعي: »يُشري إىل أفعال العنف املرتكبة عمداً ضد املرأة، مثل التحرش الجنيس واالغتصاب والعنف األرسي 	

وغريها الكثري.« )املرصد األورومتوسطي، 2020(
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