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ABSTRACT 
 Violence on women in Jordan is committed at high rates varying in degree 

from the source to another, which led to the emergence of a national Jordanian 

system to protect women from violence. This study has been conducted to assess 

the performance of the system and the planning level, through the use of the 

integrative approach in its both types, deductive and inductive and both branches, 

qualitative and quantitative. 

The study findings showed the following: In the light of its data components 

analysis and feedback, the level of women’s protection system performance in 

Jordan and their protection from violence is very weak. The compliance of the 

system under research to effective and efficient methods, derived from the 

traditional and scientific trends concerned with the act of violence against 

women, its interpretation, control and predictability is low since it did not exceed 

35.55%. As for the impact of outputs and the outcomes of the researched system 

evaluation, they were very huge because it led to the proposal of a strategic 

framework, one that is possible, adoptable, implementable, monitor able and 

evaluable. 

 The strategic framework, proposed by  the study for the system of women’s 

protection and protection from violence in the light of outputs and evaluation 

findings, includes the vision of "Jordan free of violence against women", the 

message of "Women’s protection and protection of women from violence by 

employing the effective and efficient scientific and practical methods", the 

primary strategic goal of "Reducing the rate of violence against women in Jordan 

from 91% in 2016 to 10% in 2030 at about 5.78 degrees per year", the primary 

performance indicator of "Periodic rate of violence against women in Jordan" 

indicator, and finally executive activities, 23 activities distributed to the political, 

legislative, administrative and research areas. 
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 ةلخ امل

يقع العنف على املرأة يف األردن مبعدالت مرتفعة ختتلف يف حجمها من مصدر آلخر، مما أدى إىل نشوء 
من العنف، جاءت هذه الدراسة؛ للوقوف على مستوى أداء ذلك النظام نظام وطين أردين لوقاية املرأة ومحايتها 

 والتخطيط له، من خالل استعماهلا للمنهج التكاملي بنوعيه االستنباطي واالستقرائي وبشقيه النوعي والكمي.

وأظهرت نتائج الدراسة مايلي: مستوى أداء نظام وقاية املرأة ومحايتها من العنف ابألردن يف ضوء معطيات  
حتليل مكوانته والتغذية الراجعة عليه، ضعيف جدا. معدل امتثال النظام مدار البحث للطرق الفعالة والكفؤة ، 

توصيف فعل العنف ضد املرأة وتفسريه وضبطه والتنبؤ املستمدة من التوجهات العلمية  التقليدية واحلديثة اخلاصة ب
.  وأثر خمرجات ونتائج تقييم النظام املبحوث يف التخطيط له كبري جدا؛ %53.33به، قليل؛ لكونه مل يتجاوز 

 ألهنا قادت إىل اقرتاح إطار اسرتاتيجي، ممكن وميكن تبنيه وتنفيذه ومراقبته وتقييمه.

ذي اقرتحته الدراسة لنظام وقاية املرأة ومحايتها من العنف ابألردن يف ضوء ويشتمل اإلطار اسرتاتيجي، ال 
خمرجات ونتائج تقييمه، على رؤية تقول "أردن خال من العنف ضد املرأة"، وعلى رسالة نصها " وقاية املرأة 

ده " خفض معدل ومحايتها من العنف املرأة ابلطرق العلمية الفاعلة والكفوءة"، و على هدف اسرتاتيجي رئيس مفا
درجة سنواي"،  5..3حبوايل  1050يف عام  %10إىل  1016يف  عام  %11العنف ضد املرأة يف األردن من 

 15وعلى مؤشر أداء رئيس نصه"  املعدل الدوري للعنف ضد املرأة يف األردن"، وعلى أنشطة تنفيذية قوامها 
 والبحثية.  نشاطا توزعت على جماالهتا السياسية والتشريعية واإلدارية
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، 1015"، 1013املتحدة، ، التقرير العريب لألهداف التنموية لأللفية" مواجهة التحدايت ونظرة ملا بعد عام جامعة الدول العربية واألمم )1  (
 .13ص 

 .31املرجع السابق، ص )2   (
 .1013، اعالن عمان عمان لألولوايت التنموية العربية ملا بعد عام 1012جملس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، )3(

 مقدم 

تتعرض املرأة يف الدول كافة السيما األقل واألوسط منوا منها للعنف أبنواعه األربعة املتمثلة يف اجلسدي  
واجلنسي والنفسي واإلمهال. ففي جمموعة الدول األقل منوا، اليت تضم جيبويت والسودان والصومال وغريها، فقد 

. بينما يف جمموعة الدول %10الدول حوايلبلغت معدالت إحلاق الضرر بصحة املرأة جراء اخلتان يف هذه 
األوسط منوا، اليت تشمل مصر واألردن واملغرب وغريها، فقد وصلت معدالت العنف ضد املرأة يف تلك الدول إىل 

 . (1)على التوايل %6.2و %10.6و 55.1%

غري اإلنسانية، ويقبل العنف ضد املرأة بوصفه منتجا اجتماعيا تصعنه البىن االجتماعية وتعكسه األفعال  
للوقاية واحلماية منه مبوجب تدخالته املختلفة، اليت بلورها العلم الوضعي يف ظل عملية االمتثال للتطلعات 
اإلنسانية، املعرب عنها يف املرجعيات العاملية ، مثل: األهداف اإلمنائية لأللفية بعامة واهلدف الثاين منها خباصة 

-1000اجلنسني ومتكني املرأة"، اليت مل يقوى األردن على حتقيقها يف الفرتة القائل نصه " تعزيز املساواة بني 
. وأهداف التنمية املستدامة بعامة واهلدف اخلامس منها خباصة، (2)%5..1 -؛ الحنرافه عنها مبعدل 1015

كأولوايت تنموية  1013ومفاده " محاية النساء والفتيات"، اليت توافق عليها اجملتمع الدويل يف شهر أيلول من عام 
، والتزم األردن إبعالهنا أسوة ببقية الدول األخرى؛ لكون بعدها اإلقليمي العريب  1050-1016عاملية يف الفرتة 

، املعروف ابسم إعالن عمان لألولوايت التنموية العربية ملا بعد عام 1012صدر من عاصمته عمان يف عام 
1013(3) . 

وف على مستوى أداء نظام وقاية املرأة ومحايتها من العنف ابألردن يف هلذا فقد جاءت هذه الدراسة؛ للوق
ضوء معطيات حتليل مدخالته وعملياته وخمرجاته والتغذية الراجعة عليه من جهة ومدى امتثاله للطرق املثلى 

ة أخرى، املستمدة من التوجهات العلمية اخلاصة بتوصيف فعل العنف ضد املرأة وتفسريه وضبطه والتنبؤ به من جه
 عرب إطاريها النظري والعملي.  

فاإلطار النظري للدراسة جييب عن األسئلة التالية: ملاذا يقع العنف على املرأة ؟، وما اآلاثر اليت يرتكها 
العنف ضد املرأة ؟، وما هي طرق القضاء على العنف ضد املرأة املستمدة من املداخل العلمية املفسرة له؟، وما 



The Journal of Media and Social Studies for Specialized Researches (JMSSR) Vo: 1, No: 3, 2016 

           

 
 67 

The Journal of Media and Social Studies for Specialized Research 

 

                                                           
 .160-131ص  1002 ،1ط  دار الشروق للنشر والتوزيع، :، نظرايت علم اجلرمية، ، عمانالوريكاتعايد عواد )4(

 

 املرأة يف األردن من منظور حبثي؟. معدالت العنف ضد

، بل امليداين للدراسة، فإنه جييب عن األسئلة التالية: ما مستوى أداء نظام وقاية املرأة ومحايتها تطبيقيأما اإلطار ال
من العنف يف األردن من منظور حتليل مدخالته وعملياته وخمرجاته والتغذية الراجعة عليه؟، وما معدل امتثال نظام 

ة املرأة ومحايتها من العنف يف األردن للطرق املثلى املستمدة من التوجهات العلمية اخلاصة بتوصيف فعل العنف وقاي
ضد املرأة وتفسريه وضبطه والتنبؤ به؟، وما أثر خمرجات ونتائج تقييم نظام وقاية املرأة ومحايتها من العنف ابألردن 

 يف التخطيط له؟.

 اإلطار النظري:

اإلطار على أربعة مكوانت، وجدت لتفسري العنف الواقع على املرأة، وحتديد آاثر ذلك العنف، وبيان يشتمل هذا 
 طرق القضاء عليه، والوقوف على معدالته يف األردن.

 أوال: العنف ضد املرأة بني تفسرييه التقةليدي واحلديث

ا؛ ألسباب عدة، ختتلف يف ماهيتها يقع العنف على املرأة من داخل وخارج أسرهتا، اليت تعيش فيها أو تراعه
فوفقا للمنظور التقليدي توجد ، عد السيطرة عليها، من منظور آلخروتفسرياهتا ووسائل ضبطها والتنبؤ هبا قبل وب

هذه  جتماعية. وأوىلثالث مدارس تناولت العنف ضد املرأة، اليت تعزي وقوعه إىل العوامل العضوية والنفسية واال
، اليت أسسها الطبيب االيطايل" سيزار ملربوزا" يف أواخر القرن التاسع عشر؛ (4)ملدرسة العضويةاملدارس ما يعرف اب

إثر تشرحيه جلثث اجملرمني، الذين ارتكب بعضهم جرائم القتل حبق العديد من النساء. وتبني هلذا الطبيب من جراء 
مستوى طوهلم ولون عقده للمقارانت بني الصفات العضوية للمجرمني املتمثلة يف حجم مجامجهم وشكل عيوهنم و 

بشرهتم وغريها من الصفات األخرى مع مثيالهتا لغري اجملرمني، أبن الصفات العضوية للمجرمني ختتلف عن نظرياهتا 
 لغري اجملرمني. 

وواصلت املدرسة العضوية لبحوثها امليدانية يف بلدان أخرى غري ايطاليا ، من خالل استعانتها بتقنيات 
ها لنهج السببية العلمية على احلاالت الصارخة، اليت تقع يف الوالايت املتحدة األمريكية  اهلندسة الوراثية، وتطبيق
سكن طالبات التمريض  1166(، الذي دخل يف إحدى ليايل عام Richard Speckكحالة ريتشارد سبيك )
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(5)Krimsky, Sheldon and  Jeremy Gruber,2013,Genetic Explanations(Sense and 

Nonsense),Harvard University Press, p 248. 

 162-161عايد الوريكات، مرجع سبق ذكره، ص )6(
 

الشباب احلاد  املستدل عليه من طول قامته وبروز حب XYY وقتل مثان منهن يف أثناء نومهن؛ لرتكيبه الوراثي
على وجهه كما نقلت ذلك صحيفة نيويورك اتميز عن أحد علماء الوارثة. هذا وقد ترتب على البحوث امليدانية 

( للشخص الذكر يف قتله للمرأة أو XYYاحلديثة للمدرسة العضوية، وضوح، بل ثبوت أثر الرتكيب الوراثي)
الذي يوقعه الذكور على اإلانث من منظور املدرسة العضوية،  . مبعىن آخر فإن العنف ،(5)اغتصابه هلا أو حترشه هبا

 مرده تركبيهم الوراثي وليس بيئتهم االجتماعية.

، اليت تعود جبذورها إىل (6)بينما اثين املدارس التقليدية، املفسرة للعنف ضد املرأة، فهي املدرسة النفسية
ذي فسر كل شيء نفس اجتماعي (، ال1155-1536مؤسسيها الطبيب النمساوي" سجموند فرويد" )

ابلغرائز. فريى"  فرويد" أن الصراع ينتاب اإلنسان حني وقوع ذلك اإلنسان بني مطرقة غرائزه الشهوانية املكبوتة 
 وسندان ثقافته اجملتمعية، اليت تكبحه أو متنعه من إشباع غرائزه السيما اجلنسية إال من خالل نظمها املفروضة عليه. 

ى اإلنسان من حالته الالشعورية، اليت امساها " فرويد" بـ اهلو، ومفادها أن اإلنسان يتألف وينجم الصراع لد
من ثالث قوى ، تؤثر يف بعضها على حنو تتابعي، القوى األوىل خارجة عن إرادة اإلنسان وتتمثل يف أعضائه 

ه ابلدماغ، والقوى الثالثة تتمثل يف اجلسمية ووظائف كل منها ، والقوى الثانية تتمثل يف عقل اإلنسان املتأثر بدور 
 نفس اإلنسان. 

ومن خالل أتثيـــــــــــــــــــــــــــر القوى األوىل على القوى الثانية وأتثري القوى الثانية على القوى الثالثة، تتشكل 
عرب ما يشاهده من لإلنسان) األان( حالة ال شعورية) اهلو(،  حتركها غرائزه الضاغطة، العاكسة لرغباته املكبوتة 

؛ الصطدامها -أي الرغبات املكبوتة -خالل أحالمه أو يتخيله من خالل زهوه  أو تومهه، اليت يصعب تلبيتها
ابحلواجز ) األان األعلى( اليت يقيمها اجملتمع على هيئة ضوابط ثقافية أو حمرمات )دينية وسياسية وجنسية( ، مما 

وتداعيات ذلك الكبت من املرض بنوعيه العقلي والنفسي، املمكن   جيعل تلك الرغبات يف طور الكبت النفسي
 تشخيصه وتقييمه عن طريق  حتليله من خالل التنومي املعناطسي وغري ذلك من األساليب الطبية النفسية األخرى.

ان األعلى) اجملتمع ويـــــــــــــؤكد " فرويد" أيضا أبن الصراع الدائر بني األان) الذات( واهلو) حالة الالشعور( واأل 
ممثال بضوابطه ( ، إن مل حيسم يسبب اعتالل الصحة النفسية وما يرتتب عليه من ختلف حضاري وقمع جمتمعي. 
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 .551ص ،1153روزنتال، م.  و يودين  ب، املوسوعة الفلسفية ، ترمجة  مسري كرم، بريوت : دار الطليعة،  )7(
اجمللس الوطين للثقافة الكويت:،  122النظرية االجتماعية من ابرسونز إىل هربماس ، ترمجة حسني غلوم ، عامل املعرفة ، العدد ، كريبااين  )8(

 .555 -505، ص  1111والفنون واآلداب ، 
قضااي املواقعة اجلنسية غري املشروعة للفتيات والنساء يف األردن وأثرها يف مراجعة وتطوير بعض نصوصها  ،وختام الشنيكات، فواز رطروط)9 (

 . 516 -501ص  ، 1016اجلزائر ، العدد السادس والعشرون، -، جملة مقارابت ، جامعة اجللفةالقانونية
مدى مصارحة األسر احلاضنة لألطفال جمهويل النسب هبويتهم الوالدية وآلياته التطبيقية بني رأي اإلخباريني وختام الشنيكات، ، ، فواز رطروط)10(

 . 13ص ،  1013، منشورات مؤسسة سواي للتنمية وحقوق اإلنسان، صنعاء/ اليمن، دراسة ميدانية على عينة أردنية  ،ورأي اخلرباء

فالصراع حبسب" فرويد" ممكن تسويته من خالل إطالق العنان لإلنسان إلشباع غرائزه" الليبدو" وتلبيتها كما يريد 
) اجملتمع(.  هلذا فقد وجد" فرويد" سر التطور احلضاري يف حترر اإلنسان ذلك اإلنسان وليس مرجعيته االجتماعية

من سيطرة غرائزه عليه، عن طريق متكينه من إشباعها والتلذذ هبا)اهلو(. فبفعل إشباع اإلنسان لرغباته احملببة له، فقد 
روب والصراعات املسلحة، وجد اجلنس البشري، وتكونت ظواهر الفن والدولة والقانون والدين واللغة ، ووقعت احل

أصحاب مدارس التحليل النفسي احلضاري،  -. وقد حافظ "الفرويديون" اجلدد(7)وسجلت حاالت العنف
" هربرت مركيوز"،" اريك  -واجليل الثاين من مدرسة فرانكفورت -أمثال:" ك هورين"، "أ كاردير"، "ف الكسندر" 

ساسها، سوى إنتاجهم للشكليات املفاهيمية، اليت أييت يف فروم"، على طروحات " فرويد" دون مساس جوهري أب
طليعتها  مفهوم احلب الشهواين؛ لتربير عملية إشباع الغرائز اجلنسية، ومنع حدوث التناسل عن طريق االتصال 

 .(8)اجلنسي

  وأسهمت طروحات " فرويد"  وأنصاره ممن عاصروه وجاءوا من بعده، يف عملية تربير العديد من الظواهر 
اليت يشهدها اجملتمع اإلنساين املعاصر، مثل: املثلية اجلنسية، وسائل تنظيم األسرة، األعمال اجلنسية، وافتداء الزوجة 
بنفسها يف حال شهوهتا لرجل آخر غري زوجها. وابلرغم من االنتقادات، اليت يوجها البعض للمدرسة النفسية، فقد 

هر كثرية منها يف اجملتمع األردين على سبيل املثال ال احلصر: ظاهرة تبقى تلك املدرسة، هي األقوى يف تفسري ظوا
، ظاهرة سفاح القرىب البالغ معدالت احلاالت املكتشفة منها حالتني (9)املواقعات اجلنسية غري املشروعة  لإلانث

 .(10)سنواي

أما اثلث املدارس التقليدية، فهي املدرسة االجتماعية، اليت تتألف بدورها من تياران، أحدمها مادي تعرب عنه 
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 .11.6 ،1ط ،دار التقدم :املادية التارخيية) دراسة يف نظرية اجملتمع املاركسية(، ، ترمجة الياس شاهني، موسكو ،وكوفالسونكيلله انظر:)11(
 .1156،دار التقدم، موسكو: اجنلس، فريدرك،أصل العائلة وامللكية اخلاصة والدولة، ترمجة الياس شاهني، و 
 .161 -61مرجع سبق ذكره، ص  كريب،ااين  )12(
أنور العبيسات  ، اختبار نظرية الضغوط االجتماعية يف ارتكاب جرائم القتل: دراسة تطبيقية على النزالء احملكومني يف مراكز اإلصالح )13(

 .1013، والتأهيل يف األردن، رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة مؤتة
 .11 -111ص ،1111دار جمدالوي للنشر والتوزيع، عمان:مخش ، علم االجتماع: املنهج واملوضوع،  جمد الدين خريي)14(
جمللس  ا:صاحل، العودة من اجملتمع إىل الفرد) املقوالت الثقافية لفهم عامل ما بعد احلداثة عند األن تورين(، عامل الفكر، الكويت رشيد احلاج)15(

 ، 55-23، ص 1013، 25، اجمللد 2العدد  الوطين للثقافة والفنون،
 .33 -32ص 1111منشورات أكادميية انيف العربية للعلوم األمنية،  :، واقع وآفاق اجلرمية يف اجملتمع العريب، الرايضذايب البداينة)16(

، أعاد العنف ضد املرأة إىل سطوة الرجل عليها؛ إثر تقسيم العمل بينهما -نظرية اجملتمع املاركسية -املادية التارخيية
عية البدائية، وترتب عليه نشوء امللكية اخلاصة لوسائل اإلنتاج، اليت يف خضم التشكيلة االقتصادية االجتماعية املشا

زادت من مستوى االستبعاد االجتماعي للنساء يف التشكيالت العبودية واإلقطاعية والرأمسالية؛ النعدام ملكيتهن 
اليت عزت العنف  ابستثناء املاركسية منها،(12). واآلخر مثايل تعكسه نظرايت البنية والفعل(11)لألصول اإلنتاجية

ضد املرأة إىل اجملتمع نفسه ابعتباره مصنعا لنظمه ومؤسساته، اليت يؤسسها أعضاء ذلك اجملتمع يف سياق تفاعلهم 
مع بعضهم حتت أتثري وعيهم االجتماعي، وتدعوهم إىل التكيف الفعال مع ظروفها واالستجابة ألوامرها. فاجملتمع 

للمرأة من خالل عملية تنشئتها، الدور املتوقع منها ومهام ذلك الدور ، فإن ممثال بنظمه ومؤسساته،هو الذي حيدد 
قامت به  فقد حتظى برضا من ينشئها ويرعاها، وإن مل تقم به فالعقاب قد يكون ابنتظارها مما قد يعرضها للضغوط 

ضد املرأة منتج ، اليت قد جتد صعوبة ابلغة يف التكيف أو التعامل معها. هلذا فالعنف (13)النفس اجتماعية
اجتماعي، يرتتب على دورها ومركزها ومكانتها، ويرسخ عرب عملية تنشئتها ورعايتها، ويتطلب مناهضته من خالل 

 إذكاء الوعي أبسبابه وآاثره مبا يناسبه من آليات مقبولة اجتماعيا، مثل: الدين، العرف، والقانون.

ومرحلة (14)اثة، القائمة على معطيي التنمية والتحدثوتبعا للمنظور احلديث، الذي تبلور خالل مرحلة احلد
، فقد وجدت مخسة مداخل للتعامل مع حتدى (15)ما بعد احلداثة، املرتكزة على الثقافة احلامية للحق اإلنساين

العنف ضد املرأة بوصفه متييزا غري مربرا، واستبعادا اجتماعيا، ونقصا يف اخلدمات العامة املستجيبة للنوع 
 ، ومشكلة ابطنها اجتماعي وظاهرها صحي ، وعجزا تنمواي وانتهاكا صارخا حلقوق اإلنسان.االجتماعي

وعــرب عــن العنـــف ضــد املـــرأة بوصــفه متييـــزا غــري مــربرا، احلركـــة النســوية العامليـــة، الــيت وجـــدت أن هنــاك متييـــز يف 
وكاالت االجتماعيـة كاألسـرة واملدرسـة املعاملة بني الذكور واإلانث، ترسخه عملية التنشئة االجتماعية، اليت تنفذها ال

.  فــالتمييز لصــاحل (16)واإلعــالم ، يرتتــب علــى ذلــك التمييــز مــنو احلريــة للــذكور وتكبيــل اإلانث ابلقيــود االجتماعيــة
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 .1001،مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان،حقوق اإلنسان) جمموعة صكوك دولية(، اجمللدين األول والثاين، جنيف)17(
، ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر املرأة العربية يف األجندة التنموية اجلنسني ومتكنني كل النساء والفتيات، ، حتقيق املساواة بني فايزة بن حديد)18(

 . 1013/ 1/11 -11/ 11، املعقود يف القاهرة  خالل 1013-1050
 للثقافة والفنون واآلداباجمللس الوطين الكويت:أكتوبر،  ..5العدد ، االستبعاد االجتماعي، ترمجة حممد اجلوهري، آخرونو  هيلزجون  )19(
،100.. 
 ، مرجع سبق ذكره.ااين كريب)20(

الــذكور ميكــنهم مــن تكــوين عــامل عــام  هلــم يتحركــون وميارســون أعمــاهلم فيــه بيســر وســهولة ، مثــل: الشــوارع واألنديــة 
النقل، اليت قد جيدوا فرصهم فيها؛ إليقاع العنف على ضـحاايهم مـن فئـة اإلانث  مـن خـالل سـلبهم الليلية وحمطات 

ملا حيملونه من النقود وما يلبسـنه مـن اجملـوهرات حتـت هتديـدهن ابلقتـل أو حترشـهم اجلنسـي هبـن واغتصـاهبن هلـن. أمـا 
لتقليديـــة، واحلـــافظ لســـالمتهن الشخصـــية، التمييـــز ضـــد اإلانث فإنـــه حيشـــرهن يف عـــاملهن اخلـــاص املالئـــم ألدوارهـــن ا

واملتمثل يف منازهلن ومرافقها من غرف النوم واملطابخ، وأماكن تسوقهن اخلاصـة ابحتياجـاهتن الشخصـية مـن املالبـس 
دور احلضانة ورايض األطفـال واملـدارس ودور الرعايـة   -وأدوات الزينة واحتياجات أسرهن، واملؤسسات  املشغلة هلن

 حبكم مقدرهتن على التنشئة والرعاية.  -طبية واملستشفياتوالعيادات ال

مبعىن آخر فـإن احلركـة النسـوية العامليـة ، تعـزو العنـف ضـد املـرأة إىل عمليـة التنشـئة االجتماعيـة املتحيـزة للـذكر، 
، املمكــن إعــادة هندســتها مــن خــالل بنائهــا علــى أســاس عامــل املســاواة بــني اجلنســني يف الفــرص، عــن طريــق التشــريع
الــذي أييت يف طليعتــه املواثيــق واملعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة اخلاصــة حبقــوق اإلنســان، مثــل: امليثــاق العــاملي حلقــوق 
اإلنســان والعهــد الــدويل اخلــاص ابحلقــوق املدنيــة والسياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة واتفاقيــة القضــاء علــى  

ق أيضا النهج التنموي القـائم علـى التوجيـه ابألهـداف والنتـائج، كمـا يظهـر كافة أشكال التمييز ضد املرأة. وعن طري
، ومثيلـه (17)لإلعـالن العـاملي لألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة -تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة -من املعطى الثاين

لإلعـــالن العـــاملي للتنميـــة  -حتقيـــق املســـاواة بـــني اجلنســـني ومتكـــني كـــل النســـاء والفتيـــات  -اخلـــاص ابملعطـــى اخلـــامس
 .(18)املستدامة

املنحـدر مـن ، (19)بينما عرب عن العنف ضد املرأة بوصفه استبعادا اجتماعيا، مـدخل املشـاركة اجملتمعيـة الفاعلـة
. فهــذا املــدخل وجــد أن وقــوع العنــف علــى املــرأة، يعــزى إىل اتفــاض معــدالت مشــاركتها (20)نظــرايت البنيــة والفعــل

اســية واالجتماعيــة، املمكــن رفعهــا مــن خــالل تبــين سياســية تعزيــز التكامــل واالنــدماج االجتمــاعي االقتصــادية والسي
علــى مســتوى التخطــيط كمــا فعلــت الكثــري مــن دول االحتــاد األورويب. ففــي جمــال املشــاركة االقتصــادية، فــإن النســاء 

نسـاء أقـل اتراطـا يف عضـوية منظمـات أكثر فقرا وتعطال عن العمل من الرجال. ويف جمـال املشـاركة السياسـية، فـإن ال
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 .1، ص  1001االسكوا، السياسة االجتماعية املتكاملة: رؤى واسرتاتيجيات يف منطقة االسكوا، )21(
 .112 -11 ص، 1001 منظمة الصحة العاملية ،التقرير العاملي حول الصحة والعنف،)22(

اجملتمـع املـدين وإقبــاال علـى الرتشـو واالنتخــاب يف جمتمعـاهتن احملليـة مــن الرجـال. ويف جمـال املشــاركة االجتماعيـة، فــإن 
النســـاء يعشـــن يف األســـر واجملتمعـــات احملليـــة ، الـــيت تعـــوق وصـــوهلن يف حـــال تعرضـــهن للعنـــف إىل املؤسســـات املعنيـــة 

 المتهن الشخصية كمخافر الشرطة واملستشفيات ودور احلماية االجتماعية.ابحلفاظ على س

أمــا العنـــف ضــد املـــرأة بوصــفه نقصـــا يف اخلـــدمات العامــة املســـتجيبة للنــوع االجتمـــاعي، فقــد عكســـه مـــدخل  
 ، الـذي شــاع مـؤخرا؛ إثـر اسـتعماله يف التحليـل التنمــوي مـن قبـل بعـض وكــاالت(21)السياسـات االجتماعيـة املتكاملـة

األمم املتحدة. فبحسب هذا املدخل فـإن العنـف ضـد املـرأة حيـدث يف الـدول األقـل واألوسـط منـوا، أكثـر مـن حدوثـه 
يف الــدول األكثــر تقــدما؛ ألســباب مردهــا غيــاب اخلــدمات العامــة املســتجيبة للنــوع االجتمــاعي أو اتفــاض مســتوى 

ا عنهـا، الراجـع بـدوره  إىل ضـعف حـدوث عمليـات فاعلية وكفاءة هذه اخلدمات يف حال وفرهتا أو عدم رضا متلقيهـ
التنميــة الشـــاملة والنمـــو االقتصـــادي واإلدارة الرشـــيدة والتنميـــة بنوعيهـــا الريفيـــة واحلضـــرية علـــى املســـتوى الكلـــي، وقلـــة 
االســتثمار ابلبشــر مــن نــواحي صــحتهم وتعلــيمهم وتــوفري العمــل الالئــق هلــم علــى املســتوى األوســط، وضــعف عمليــة 

ــــــة اال ــــــة( احلماي ــــــراد ذوي الظــــــروف واالحتياجــــــات اخلاصــــــة مــــــن اإلخطــــــار االقتصــــــادية)الفقر، البطال ــــــة لألف جتماعي
 واالجتماعية) التمييز بني اجلنسني، التفكك، اجلرمية، االحنراف( والبيئية) التغري املناخي( على املستوى األصغر.

مدخل التحليل العـاملي، الـذي ودل على العنف ضد املرأة بوصفه مشكلة ابطنها اجتماعي وظاهرها صحي، 
تســتعمله منظمــة الصــحة العامليــة، وكــان نتاجــه أن العنــف يقــع علــى املــرأة؛ ألربعــة عوامــل تتفاعــل مــع بعضــها، هــي: 
العوامل الفردية املرتبطة ابلشخص املعنف للمرأة وتتمثل يف صغر سنه وإفراطه يف معاقرة الكحول ومعاانتـه مـن مـرض 

واتفـاض حتصـيله الدراســي وضـعف دخلــه النقـدي ومشـاهدته أو معاانتــه مـن العنــف االكتئـاب واضـطراب شخصــيته 
العوامــل املرتبطــة ابلســياق العالئقــي للمــرأة  وتشــتمل علــى اخلالفــات الزوجيــة وضــعف االســتقرار يف مرحلــة طفولتــه. و 

دخـــل، بطالـــة،  فقـــر -والكـــرب االقتصـــادي  -علـــى اعتبـــار أنـــه اآلمـــر والنـــاهي -الزواجـــي وســـيطرة الرجـــل يف األســـرة
والعوامـل اجملتمعيـة وتتمثـل  وصعوبة قيام األسرة مبا تبقى هلا من وظائف السـيما يف جمـال التنشـئة والرعايـة. -ديون...

يف ضــعف الــروادع اجملتمعيــة ضــد العنــف  علــى اعتبــار أنــه أمــر عــادي وال يشــكل جرميــة يعاقــب عليهــا القــانون، وفقــر 
فيـه األسـرة، وضـعف القوامـة االجتماعيـة) أي الرجـل لـيس قـوام ابإلنفـاق علـى  الدخل يف اجملتمع احمللي، الذي تقطن

املرأة وثيق الصلة هبا كزوجته أو ابنته أو أمه....(. والعوامل االجتماعية املتمثلة يف النظرة التقليدية للعالقة بـني الـذكر 
أو ويل أمرهـا، واملعـايري االجتماعيـة، الـيت  واألنثى، على اعتبار أن األنثى عليها تبعية الذكر، كون هـذا األخـري وصـيها

 .  (22)تدعم العنف ابعتباره وسيلة للضبط االجتماعي
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 .1013، اسرتايتجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب: خطة عمل ملنع التطرف العنيف) تقرير األمني العام( األمم املتحدة،)23(
 .102 -105منظمة الصحة العاملية، مرجع سبق ذكرة، ص  )24(
 .102 -105املرجع السابق، ص  )25(

وعرب عن العنف ضد املرأة بوصفه عجزا تنمواي وانتهاكا صارخا حلقوق اإلنسان، مدخل مناهضة التطرف العنيف 
على املرأة، إىل غياب حدوث عملية واإلرهاب، الصادر مؤخرا عن منظمة األمم املتحدة، الذي يعزو وقوع العنف 

التنمية املستدامة يف جمتمعها احمللي، وإىل ضعف رسوخ منظومة حقوق اإلنسان يف بلدها، وإىل تعرضها هي أو 
أحد أفراد أسرهتا للتعذيب وضروب املعاملة غري اإلنسانية واملهنية، وإىل اندالع احلروب والصراعات املسلحة يف 

 .(23)موطنها

 ر العنف ضد املرأة:اثنيا: آاث

للعنف ضد املرأة آاثر سلبية وخيمة، ترتك ضالهلا يف اجملاالت كافة السيما الصحية واالقتصادية  
 واالجتماعية والرتبوية والسياسية منها. 

ففي اجملال الصحي، يتسبب التعنيف البدين للمرأة يف اعتالل صحتها اجلسدية، الذي يظهر على هيئة 
الصدرية، الكدمات، متالزمات األمل املزمن، العجز، اآلالم الليفية العضلية، الكسور، اإلصاابت البطنية و 

االضطراابت اهلضمية، متالزمة القولون املتهيج، السحجات، التخريب العيين، وتراجع الوظائف الفيزايئية. يف حني 
راض االلتهاابت احلوضية يتسبب التعنيف اجلنسي للمرأة يف إصابتها ابالضطراابت النسائية وابلعقم وأبم

ومبضاعفات احلمل) اإلسقاطات( وخبلل الوظيفة اجلنسية وابألمراض املنقولة جنسيا وابلعدوى الفريوسية ابإلجهاض 
غري اآلمن وابحلمل غري املرغوب به. بينما يتسبب العنف النفسي للمرأة يف معاقرهتا للكحول واملخدرات ومعاانهتا 

ها ابضطراابت الطعام والنوم واخلوف واهللع وإقدامها على التدخني وميلها حنو االنتحار من االكتئاب والقلق وإصابت
وإيذاء الذات وممارستها للسلوكيات اجلنسية غري اآلمنة وشعورها بنقص الدافعية لالجناز وبضعف التقدير الذايت. 

والوفيات النامجة عن اإليدز  أما تعرض املرأة للعنف املميت، فإنه يتسبب يف رفع معدالت القتل واالنتحار
 .(24)واألمومة

ويف اجملال االقتصادي، يتسبب العنف ضد املرأة يف فقدان اجملتمع ألحد عناصره اإلنتاجية، ورفع معدالت 
. فالعنف ضد املرأة يفرض (25)البطالة بني صفوف النشيطني اقتصاداي، وزايدة اإلنفاق على اخلدمات االجتماعية

،  املرأة ضد العنف عن النامجة السنوية التكاليفعلى اجملتمعات، اليت تقع فيه. فقد وصلت  عبئا اقتصاداي هائال
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 .13جامعة الدول العربية واألمم املتحدة، مرجع سبق ذكره، ص )26(
 .1016، الكلف الشهرية يف دور الرعاية االجتماعية، تقرير غري منشورارة التنمية االجتماعية، وز )27(
 .106 -103منظمة الصحة العاملية، مرجع سبق ذكره، ص  )28(
يف بعض حمافظات ، مدى تطبيق العدالة التصاحلية على قضااي األحداث واألطفال املتهمني واملدانني خبرق القانون وعادل دبوان فواز رطروط)29(

 .1012، اجلمهورية اليمنية، منشورات املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي
أسباب التوقيف اإلداري للنساء يف مراكز اإلصالح والتأهيل ابألردن وأاثره وطرق عالجه من وجهة نظر بعض  انشطي حممد صاحل احملاميد،  )30(

، ري منشورة، جامعة أم درمان اإلسالمية/،معهد البحوث والدراسات االسرتايتجية، السودانحقوق اإلنسان املعنيني بقضاايهن، رسالة دكتوراه غ
1016. 

 وختام الشنيكات،  مرجع سبق ذكره.، فواز رطروط)31(

 .هـ مرجع سبق ذكر أنورالعبيسات، )32(

أسرتاليا، وإىل مليار  يف دوالر مليار 11.38 وإىل األمريكية، املتحدة الوالايت يف دوالر مليار 5.8 حوايل إىل
لرعاية املرأة املعنفة، املتلقية خلدمات دار  . ويف األردن تبلغ الكلفة الشهرية(26)جينة مصري يف مجهورية مصر العربية

 .(27)دوالر أمريكي 00.دينار أردين، أي حوايل  300الوفاق األسري بعمان، حوايل 

بينما يف اجملالني االجتماعي والرتبوي، فيتسبب العنف ضد املرأة يف اعتالل الصحة اجلسدية والنفسية والعقلية 
عتداء عليها، ويف ضعف مستوايت حتصليهم الدراسي، ويف تغيبهم عن ألطفاهلا يف حال مشاهدهتم لعمليات اال

، عالوة على تعرض املرأة وأسرهتا للوصوم االجتماعية يف حال جترئها على التقدم (29)، ويف جنوحهم(28)املدارس
بشكوى خطية ضد الشخص املعنف هلا إن كان زوجها أو والدها أو شقيقها أو أحد أبنائها، ويف حال أيضا 

أو أحد دور الرعاية (30)يف أحد مراكز اإلصالح والتأهيل  -إن كانت ضحية اعتداء جنسي -تحفظ عليها ال
، (32)؛ حلمايتها من القتل بداعي الشرف. ففي األردن ، وجدت إحدى الدراسات امليدانية احلديثة(31)االجتماعية

والتأهيل، كان دافعهم لقتل أقارهبم من النساء ، أن قرابة سدس املدنني جبرائم القتل، املودعني يف مراكز اإلصالح 
 حمافظتهم على السمعة الطبية ألسرهم وتنقيتهم لشرفهم مما علق به من شوائب.
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(33)United States Department of State , Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, 

Country Reports on Human Rights Practices for 2015         

لة، املعقود حامت قطران، الوضع الراهن لتشريعات الطفولة ابلدول العربية، ورقة مهل مقدمة إىل املؤمتر الثالث للربملانيني العرب حول قضااي الطفو )34(
 . .5، ص 1016أاير،  51جبامعة الدول العربية يوم 

    مرجع سبق ذكره.، وختام الشنيكاترطروطفواز  )35(

جمللس وزراء الشؤون االجتماعية العرب ، املعقودة  53ورقة عمل مقدمة للدورة ، اآلليات الوطنية األردنية اخلاصة بشكاوي املرأة، فواز رطروط)36(
 .1013، كانون األول  12و 15يف شرم الشيخ يومي 

 

أما يف اجملال السياسي، فقد تتعرض الدول، اليت تسجل فيها حاالت عنف ضد املرأة، إىل النقد من مثيالهتا 
ليت تعدها وزارة اخلارجية األمريكية عن حالة حقوق اإلنسان كتقرير عام املتقدمة، كما يظهر من التقارير الدورية، ا

. وإىل تعرض الدول إىل النقد أيضا خالل (33)، الذي سلط الضوء على انتهاك حقوق املرأة يف األردن 1013
القائم  التغذية الراجعة على تقاريرها الوطنية من قبل جلنة حقوق الطفل، اليت أعربت عن قلقها من تفشي العنف

 . (34)1012يونيو  15على نوع اجلنس يف األردن، عقب نظرها يف التقريرين الرابع واخلامس يف 

وتعرض هذه الدول إىل اإلحراج من  بعض املنظمات احلقوقية اجملتمعية املدنية، كذلك النقد الذي أمل ابألردن 
فالت اجلاين من العقاب يف حال زواجه من قانون العقوابت؛ ألنه يساعد على إ 505من جراء نفاذ نص املادة 

. كما وخلشية الدول من تعرض سيادهتا الوطنية للتدخل (35)من ضحيته املغتصبة، اليت أوقع عليها العنف اجلنسي
جمللس وزراء الشؤون  53من قبل القوى السياسية اخلارجية، اليت عرب عنها خالل إحدى جلسات اجتماع الدورة 

 .(36)اخلة للوفد األردين حول اآلليات الوطنية األردنية  حلماية حقوق املرأةالعرب، اليت جاءت إثر مد

ومثلما كان للعنف ضد املرأة آاثر سلبية، فقد كان له آاثره اإلجيابية؛ لكونه ينشط البحث العلمي يف الشأن 
ويوجد أطر احلماية  النسوي، ويزيد من عدد اجلمعيات املعنية ابحلماية االجتماعية، ويسهم يف التنسيق املؤسسي،

الوطنية، ويضمن بناء القدرات املؤسسية، ويفسو اجملال ملراجعة التشريعات وتطويرها، وجيذب التمويل اخلارجي، 
 ويذكي الوعي اجملتمعي.

 اثلثا: طرق القضاء عةلى العنف ضد املرأة:

ميكن للعنف ضد املرأة أن يزول أو تنخفض معدالته إىل حدودها الدنيا بطريقتني، مها الوقاية واالستجابة، 
املستخلصتني من املنظورين التقليدي واحلديث املشار إليهما يف اجلزء األول من هذه الدراسة، اللتني حتتاجا إىل 

 السرتايتجيات واخلطط والربامج واخلدمات . دجمهما يف السياسات االجتماعية املؤلفة من التشريعات وا
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فتبعا للمنظور التقليدي املتمثل يف مدارسه العضوية والنفسية واالجتماعية، فقد يوجد ست طرق فعالة للقضاء على 
 العنف ضد املرأة،  وهي:

األمر  إعادة أتهيل املدانني ابرتكاب جرائم العنف ضد املرأة، يف ضوء نتائج فحوصات تركبيهم الوراثي، -أ
الذي يتطلب االستعداد له من خالل مايلي: بناء قدرات اجلامعات؛ لتمكنيها من إجراء البحوث التطبيقية حول 
العالقة بني الرتكيب الوراثي للجناة وأمناط سلوكهم العنيف والسمات اجلسمية للذكور املعتدين على اإلانث، 

لطلبتها الدارسني  -السلوك من منظور السببية العلمية يف جمال أثر الوارثة يف -وإكساهبا املعارف املتطورة 
لتخصصات القانون والعمل االجتماعي وعلم النفس وعلم االجتماع والطب. ورفع كفاءة األجهزة الشرطية املعنية 
حبماية األسرة يف جماالت تلقي البالغات اخلاصة بقضااي العنف ضد املرأة والتأكد من صحتها، ومجع االستدالالت 

تلك القضااي بنهج الفحوصات املخربية والتحقيق فيها وإحالة إطرافها إىل مؤسسات الشراكة املعنية. وتدريب  عن
االختصاصيني االجتماعيني على الطرق املثلى لتشخيص حاالت الذكور املعرضني واملتعرضني إليقاع العنف على 

ها، والتدخل فيها بنهج العمل االجتماعي، عالوة على املرأة، وتقييم هذه احلاالت يف ضوء القوى العضوية املؤثرة في
بناء قدراهتم يف جمال مناهضة العنف املبين على النوع االجتماعي بنهج حبوث اهلندسة الوراثية؛ لتمكنيهم من إذكاء 

 وعي النساء ابلسمات العضوية للذكور املرشحني لتعنفيهن.
نفسية ، موجهة بتقنيات التحليل النفسي ؛ للكشف  إخضاع الذكور من ذوي امليول العدائية لربامج طبية -ب

عن شهواهتم املكبوتة وكبو مجاحها مبا يناسبها من الوسائل كاألدوية الكيمائية والعالج املعريف. كما وإخضاع 
اإلانث املعنفات للربامج حمل الدراسة؛ لضمان تعافيهن من اآلاثر النفسية للعنف الواقع عليهن. وتتطلب هذه 

االستعداد هلا من نواحي توفري مدخالهتا من املوارد البشرية واملؤسسية واملالية والفنية واملادية،  وضمان الربامج 
 حدوث عملياهتا الفاعلة والكفؤة،  ووصوهلا إىل خمرجاهتا ونتائجها املتوقعة.

ن جتارهبن.  تعزيز ثقافة العالج اجلماعي بني صفوف النساء الناجيات من العنف؛ لتمكنيهن من التعليم م -ت
كما ونشر هذه الثقافة أيضا بني صفوف الرجال العنيفني مع نسائهم كزوجاهتم وأمهاهتم وبناهتم وشقيقاهتم؛ إلطفاء 

 سلوكهم العدائي.
فتو احلوارات بني األكادمييني واملمارسني االجتماعيني حول عواقب تقييد اجملتمعات احمللية حلرية أعضائها  -ث

 اجملتمعات احمللية يف توليد الضغوط النفسية على مستوى سكاهنا السيما اإلانث منهم.من فئة اإلانث، وحول أثر 
تغيري الوضع االجتماعي السليب، الذي تعيشه املرأة من خالل استعمال مدخل التمكني االقتصادي؛  -ج

 لضمان وصوهلا إىل مرحليت صنع واختاذ القرار .
قع منها واملهام املستمدة من ذلك الدور ومكانتها، من إعادة هندسة عمليات تنشئة املرأة ودورها املتو   -ح
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قبل الفاعلني اجتماعيا املتلمسني للجوانب املشرقة من الثقافة اجملتمعية، األمر الذي يساعد على عدم التمييز ضد 
 املرأة وحصوهلا على حقوقها املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.

ديث املتمثل مبدارسه ذات االجتاهات احلقوقية اإلنسانية والتنموية، فيوجد ست طرق أما وفقا للمنظور احل
 فعالة وكفؤة؛ للقضاء على العنف ضد املرأة،  وهي:

إحداث التغيري يف السياق العالئقي احمليط ابملرأة من خالل النهج القائم على املساواة بني اجلنسني يف   -أ
الفرص والتمكني، عالوة على دمج التشريعات الوطنية وموائمتها مع مثيالهتا العاملية، اليت أييت يف طليعتها اإلعالن 

ق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص ابحلقو 
 واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة، واإلعالن العاملي ألهداف التنمية املستدامة.

تعزيز املشاركة اجملتمعية للمرأة يف اجملاالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية، من خالل تلقيها  -ب
ية والتدريبية، وتلقي أطفاهلا خلدمات دور احلضانة ورايض ونوادي األطفال واملدارس؛ لضمان للخدمات التعليم

اتراطها يف سوق العمل، الذي قد يساعد عائده على عدم إصابتها بفقر الدخل ومعاانهتا من البطالة. ومن 
وإقدامها على الرتشو خالل أيضا اتراطها يف عضوية منظمات اجملتمع املدين عن طريق تعليمها ومهنتها، 

واالنتخاب؛ لضمان دورها يف إعداد السياسات غري املميزة ضدها. ومن خالل كذلك إذكاء وعيها حبقوقها املدنية 
 والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ، اليت كفلتها التشريعات؛ لتجنب إصابتها ابلعنف.

دمات التعليم والصحة والعمل الالئق لكال اجلنسني، رفع معدالت التنمية البشرية من خالل توفري خ   -ت
وضمان رضا متلقي ومقدمي هذه اخلدمات. وإنشاء مؤسسات احلماية االجتماعية مبوجب التشريع وتوجيهها 
ابلرؤية وتعزيز قدرهتا ومتكينها لالستجابة لنماذج إدارة اجلودة الشاملة ؛ حلماية للنساء املعرضات واملتعرضات 

 للعنف.
ر عوامل اخلطورة احمليطة ابملرأة املعرضة واملتعرضة للعنف، املنحدرة من خصائص الشخص املعنف تقدي -ث

هلا وسياقها العالئقي والسياسات االجتماعية املعمول هبا واالجتاهات اجملتمعية حنو حقوقها، والعمل على تفادي 
ي اخلدمات على تلك الربامج؛ لتمكنيهم تلك العوامل  بنهج الربامج املوجهة ابألهداف والنتائج، وتدريب مقدم

 من تنفيذها ومراقبتها وتقييمها.
تبين أهداف التنمية املستدامة ) القضاء على الفقر، تعزيز األمن الغذائي، نشر الصحة اجليدة بنوعيها  -ج

امل للجميع، الوقائي والعالجي ومبجاالهتا اجلسدية والعقلية والنفسية، ضمان التعليم اجليد النوعية واملنصف والش
تعزيز املساواة بني اجلنسني ومحاية النساء والفتيات، ضمان توفري املياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، 
احلصول على خدمات الطاقة بكلف ميسرة، تعزيز النمو االقتصادي والتقاط مثاره االجيابية من التشغيل والعمل 



The Journal of Media and Social Studies for Specialized Researches (JMSSR) Vo: 1, No: 3, 2016 

           

 
 78 

The Journal of Media and Social Studies for Specialized Research 

 

                                                           
 .13مرجع سبق ذكره، ص  جامعة الدول العربية واألمم املتحدة،)37(
 .1001، األردنكما تراها شرائو اجملتمع األردين، عمان،، املفاهيم اخلاصة ابلعنف األسري  معهد امللكة زين الشرف التنموي)38(

احلد من انعدام الالمساواة يف الدخل، التنمية احلضرية، الالئق، إقامة البىن التحتية القادرة على الصمود، 
االستهالك والدخل املسؤولني، احملافظة على املوارد البحرية، التصدي للتغريات املناخية وآاثرها، محاية الغاابت 
ومكافحة التصحر ووقف تدهور األراضي، إحالل السالم والعدل، وتعزيز الشراكة العاملية من اجل إحداث 

 مية(، املتوافق عليها دوليا، وتطبيقها ومراقبتها وتقييمها يف ضوء مؤشرات أدائها.التن
تطبيق هنج حقوق اإلنسان على ضحااي جرائم النوع االجتماعي والشهود على تلك اجلرائم ومرتكبيها،  -ح

 ومراقبة تنفيذه، وتقييم فاعليته وكفائته. 

 ر حبثي:رابعا: معدالت العنف ضد املرأة يف األردن من منظو 

يقـــع العنـــف علـــى املـــرأة يف األردن كمـــا يقـــع عليهـــا يف ابقـــي الـــدول األخـــرى حبســـب مـــا تظهـــره نتـــائج املســـوح 
العامليــة والتقــارير الدوريــة للمؤسســات املعنيــة. ففــي الوقــت، الــذي يصــل فيــه معــدل العنــف ضــد املــرأة يف األردن إىل  

املــــرأة يف األردن معدالتــــه ومؤشــــرات ومصــــادر  فللعنــــف ضــــد، (37) %6.2، يصــــل نظــــريه يف املغــــرب إىل 10.6%
 حتققها، اليت عكستها نتائج الدراسات بشقيها النوعي والكمي.

فعلــى مســتوى الدراســات النوعيــة، فقــد أظهــرت نتــائج دراســة حديثــة، أجرهتــا إحــدى املنظمــات األردنيــة غــري 
ـــر النســـاء تعرضـــاأل للعنـــف األســـري هـــي الزوجـــة يف الدرجـــة احلكوميـــة ،  ـــة. وأن أن أكث ـــة يف الدرجـــة الثاني األوىل واالبن

أســـباب العنـــف ضـــد الزوجـــة تعـــود إىل: شـــرب الـــزوج للكحـــول، وحتميلهـــا مســـؤولية تربيـــة األوالد   مســـاءلتها عـــن 
سلوكهم غري املقبول مبعاقبتها، واعتقاد بعض األزواج حبق أتديب الزوجة مبمارسة خاطئة تستند إىل فهـم غـري صـحيو 

خلـــاطه جبهـــل الـــزوج لزوجتـــه بســـبب إســـاءة فهـــم الـــنص الـــديين " إهنـــن انقصـــات عقـــل وديـــن "، للـــدين، واالعتقـــاد ا
واعتقــــاد الــــزوج جبهــــل زوجتــــه إذا كــــان مثــــة فــــارق يف املســــتوى التعليمــــي بينهمــــا، وحتــــريض أهــــل الــــزوج ضــــد زوجتــــه، 

مييـــز بـــني الزوجـــات عنـــد واخلالفـــات بـــني الـــزوج وأهـــل زوجتـــه ممـــا قـــد يدفعـــه إىل االنتقـــام، وعـــدم الثقـــة ابلزوجـــة، والت
تعــددهن، وتســلط الــزوج ورغبتــه يف الســيطرة والــتحكم،  وقلــة ديــن الــزوج، وأتثــر الــزوج ابألفــالم اإلابحيــة الــيت تبثهــا 
بعض الفضائيات األجنبيـة. أمـا أسـباب العنـف ضـد االبنـة، فإهنـا ترجـع إىل: العـادات والتقاليـد الـيت تـربط بـني شـرف 

عــض املفــاهيم اخلاطئــة الشــائعة الــيت تقيــد البنــت بــدور اجتمــاعي حمــدد حيرمهــا كثــرياأل مــن األســرة وبــني ســلوك بناهتــا، وب
 . (38)حقوقها، والضغوط اليت يتعرض هلا الوالدان من أفراد أسرهتما التوجيهيتني

بينمـــا علـــى مســـتوى الدراســـات الكميـــة، فقـــد تبـــني كـــرب معـــدالت العنـــف ضـــد املـــرأة، وتنـــوع األســـباب الكامنـــة وراء 
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 .1115،، األردنعمان ،الة دكتوراه ، اجلامعة األردنيةأمل العواودة ، العنف ضد الزوجة يف اجملتمع األردين ، رس)39(
 العنف األسري يف حمافظة الزرقاء ، يف : دليل إرشادي للتعامل مع العنف األسري . ،1001، التوعية واإلرشاد األسريمركز )40(

العنف األسري ، موثق يف : دليل إرشادي للتعامل مع العنف األسري ،  مركز التوعية واإلرشاد األسري ، مؤمن احلديدي، وهاين جهشان،)41(
 . 1001،الزرقاء ، األردن

 ها، وخصائص صحاابهتا.  ارتفاع

امـــرأة مـــن النســـاء املتزوجـــات   500فقـــد أظهـــرت نتـــائج دراســـة حديثـــة، أجريـــت علـــى عينـــة قصـــدية قوامهـــا  
القاطنــات يف منــاطق املــوقر وســحاب وخمــيم احلســني ومدينــة عمــان، أن مجيــع هــؤالء  النســاء ذكــرن أهنــن يعــانني مــن 

، الـذي كانـت اشـد  % 36كثر أشكال العنف انتشاراأل مبعدل العنف على مجيع أشكاله، وكان العنف االجتماعي أ
، و جــاء بعــد ذلــك الشــكل يف الرتتيــب العنــف اللفظــي  % 36.5أنواعــه شــيوعاأل حرمــان الزوجــة مــن العمــل بنســبة 

، والعنـف الصـحي الـذي كـان منوالـه حرمـان  % 21الذي كانت أشد أنواعه شـيوعاأل الشـتم بنسـبة    % 35مبعدل 
والــذي كانــت   % 55، والعنــف اجلنســي مبعــدل  % 11.5د عــدد األطفــال الــذي تريــده مبعــدل الزوجــة مــن حتديــ

 % 50، والعنـــف اجلســـدي مبعـــدل% 52.1أشـــد أنواعـــه شـــيوعاأل إجبـــار الـــزوج زوجتـــه علـــى ممارســـة اجلـــنس بنســـبة 
 .(39) % 61.5والذي كان منواله الصفــــع بنسبة 

( أســرة مــن األســر القاطنــة يف  1112ينــة قوامهــا ) وأوضــحت نتــائج دراســة حديثــة أخــرى ، أجريــت علــى ع
حمافظة الزرقاء على اختالف تقسيماهتا اإلدارية، أن العنف يقع يف أكثرية هذه األسر، وأنه يقع أكثر علـى الزوجـات 

من قبــل  أزواجهن الذين يعملون على إاثرة غضـبهن يف أثنـاء األزمـات املاليـة ألسـرهن، واللـوايت    % 26.56بنسبة 
 .(40)% 52.13ان منوال ردود أفعاهلن املباشرة على تعنيفهن ابالستسالم  بنسبة ك

 % .1وخلصت دراسة أجراها املركز الوطين للطب الشرعي، إىل أن العنـف اجلسـدي  يقـع علـى الزوجــات ) 
 .(41)( ساعة مبنطقة عمان الكربى 52(، وحدوث حالة عنف أسري مبعدل كل )  % 5( أكثر من األزواج ) 

، إىل قبــول املعنفــة للعنــف. إذ ســئلت الســيدات حــول رأيهــن فيمــا  1001أشــارت نتــائج مســو األســرة لعــام و 
إذا كان لضرب الزوج لزوجته ما يربره ألي مـن األسـباب التاليـة: حـرق الطعـام، التجـادل مـع الـزوج، اخلـروج مـن دون 

الــــدين، عــــدم احــــرتام العائلــــة. وكانــــت نســــبة  إذنــــه، إمهــــال األطفــــال، عــــدم طاعتــــه، إهانتــــه، اخليانــــة الزوجيــــة، خمالفــــة
مــن النســاء قــبلن ســبباأل واحــداأل علــى األقــل كمــربر لضــرب الــزوج  %.5املوافقــات علــى الضــرب مرتفعــة جــداأل، إذ أن 

( وعـدم طاعـة %60(، تالهـا حـرق الطعـام)%55لزوجته. وشكلت اخليانة الزوجيـة أوىل األسـباب املوجبـة للضـرب)
(. يف حـــــــني مل تشـــــــكل خمالفـــــــة الـــــــدين أو عـــــــدم احـــــــرتام أهـــــــل الـــــــزوج %.5طفـــــــال)(،   إمهـــــــال األ%31الـــــــزوج)
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 ،.1001،دائرة اإلحصاءات العامة، مسو السكان والصحة األسرية)42(

 ، مسو السكان والصحة األسرية..100دائرة اإلحصاءات العامة، )43(

، شباط ،"اجنازات إدارة محاية األسرة"، ورقة عمل مقدمة إىل املؤمتر العريب الثاين حلماية األسرة، عماناألسرة، مديرية األمن العام، إدارة محاية)44(
1001. 

 .131، ص  1015، تقرير وضع األطفال يف العامل 1011اليونيسيف، )45(

(. كمــا وأشــار املســو أيضـا، إىل أن النســاء الريفيــات، األميــات، غـري العــامالت، الصــغريات ابلســن، %0.01سـوى)
   .(42)أكثر قبوالأل للعنف من النساء احلضرايت، املتعلمات، والعامالت

مــن النســاء، اللــوايت  لهــن  %11.1، علــى أن .100األســرية لعــام ودللــت نتــائج مســو الســكان والصــحة 
منهن يتعرضن له بشكل دائـم  %20.1املسو، تعرضن للعنف اجلسدي أو اجلنسي من قبل أزواجهن ملرة واحدة، و

مـــــــنهن طلـــــــأل املســـــــاعدة مـــــــن األطبـــــــاء  %5و %.و %10و %13و %15و %0.2و %1.3ومســـــــتمر، و 
 .(43)ألمهات واآلابء واألخوات والشرطة واملختصني الصحيني، على التوايلواملنظمات اجملتمعية املدنية وا

وتظهـر سـجالت إدارة محايـة األسـرة مبديريـة األمـن العـام ، ارتفـاع عـدد قضـااي االعتـداءات اجلنسـية واجلســدية  
قضـــااي  يف عـــام  205، وإىل  1002قضـــية يف عـــام  5.1، إىل  1005قضـــية يف عـــام  520علـــى اإلانث، مـــن 

. ويتضــو مــن هــذه األرقــام، (44) 1005قضــية يف عــام  115، وإىل  .100قضــية يف عــام  111، وإىل  0310
قضـــااي  ، أن هنـــاك زايدة مطـــردة يف عـــدد1001-1115وغريهــا مـــن األرقـــام األخـــرى، الـــيت غطـــت الفـــرتة مـــن عـــام 

(  %.12.5قريبــا )( قضــية، ربعهــا ت.1..122ســنوي قــدره ) اإلســاءة لألطفــال والنســاء، مــن عــام آلخــر، مبعــدل
،  1005لســنة  6؛ ألســـباب قــد يكــون مردهــا صــدور قــانون احلمايــة مــن العنــف األســري رقــم 1005ســجل عــام 

 وتوعية مقدمي اخلدمات به .

 -1001وأكدت نتائج املقارانت الدولية حول مواقف اليافعني واليافعات من العنف األسري يف الفرتة  
 11و 13ممن يقع سنهن بني  من اليافعات يف األردن، %11وطنية،  أن ، املستمدة من نتائج املسوح ال1011

سنة، يربرن العنف ضد املرأة يف حال ارتكاهبا لألخطاء ، مثل: حرقها للطعام ، جمادلتها لزوجها، خروجها من بيتها 
 . (45)بدون علم زوجها ، إمهاهلا أبطفاهلا، ورفضها لتلبية االحتياجات اجلنسية لزوجها

، إىل تعامل املركز الوطين 1015-1011وأشار التقرير الوطين الثاين بشأن تقدم املرأة األردنية يف الفرتة 
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 . 1.ص   ،1012 اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة، ، التقرير الوطين الثاين: تقدم املرأة األردنية) حنو الوقاية واحلماية والتمكني(،)46(

 ، تقرير غري منشور. 1013-.100الوفاق األسري يف الفرتة  ، إحصائيات دار1016وزارة التنمية االجتماعية، )47(
 

( لنساء تعرضت للعنف اجلسدي من قبل %56حالة عنف ثلثها )  .115مع   1010للطب الشرعي يف عام 
 . (46)من داخل وخارج أسرهنمنها لنساء تعرضن للعنف اجلنسي  %6أزواجهن أو أشقائهن أو أبنائهن، وأيضا 

، األعداد الفعلية ملتلقيات خدمات الدار يف الفرتة (47)وعكست التقارير السنوية لدار الوفاق األسري بعمان
و  1001إمرأة معنفة من قبل أسرهتا، الذي فاقته أعداد السنوات  312.5، البالغ معدهلا  1013-.100
 613و 611و و 52.و  506د يف هذه السنوات ؛ لبلوغ تلك اإلعدا1012و 1015و 1011و  1010

على التوايل. كما عكست التقارير السنوية لدار الوفاق األسري بعمان أيضا، األعداد الفعلية لألطفال  316و 
 طفال وطفلة. 115، البالغ معدهلا  1013-.100املرافقني ألمهاهتم يف الفرتة 

 :التطبيقياإلطار 

مكوانت، وجدت لتربير الدراسة وبيان أمهيتها وأهدافها، وحتديد ماهية يشتمل هذا اإلطار على أربعة 
 مشكلتها البحثية ومنهجيتها، واستعراض نتائجها،  ومناقشة نتاجها البحثي وتوصياهتا.

 أوال: مربرات الدراس  وأمهيتها وأهدافها:

 :مربرات الدراس -4

غياب الدراسات السابقة على الدراسة احلالية، اليت تبحث يف أداء نظام  وقاية املرأة ومحايتها من العنف أ_
يف األردن من منظوري حتليل مدخالته وعملياته وخمرجاته والتغذية الراجعة عليه، وامتثاله للطرق املثلى املستخلصة 

 من التوجهات العلمية التقليدية واحلديثة . 

صادر التحقق من مدخالت وعمليات وخمرجات ونتائج نظام  وقاية املرأة ومحايتها من العنف وفرة  م-ب
يف األردن، اليت ال تتطلب سوى جتمعيها من خمتلف مصادرها، وتوظيفها يف عملية التقييم، واستخالص الدروس 

 والعرب املستفادة من حصيلة استعماالهتا.

، اليت ال تتطلب سوى حصرها، واستخالص الطرق املثلى للقضاء وفرة مناظري تفسري العنف ضد املرأة  -ج
على العنف ضد املرأة من تلك املناظري ابألسلوب االستنباطي وقياس مدى امتثال النظام األردين اخلاص بوقاية 

 ومحاية املرأة من العنف هلذه الطرق؛ كونه يستعد لتحقيق اهلدف اخلامس من أهداف التنمية املستدامة. 
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بناء منوذج نظري وإجرائي ألداء النظم اخلاصة بوقاية املرأة ومحايتها من العنف، وفحصه؛ لتوفري التغذية -د
 الراجعة عليه، مما قد يساعد على تطويره وتعميمه.

 :أمهي  الدراس  -1

 تنبع أمهية الدراسة من عوائدها التطبيقية املرجوة منها، اليت قد تساعد على مايلي:

ظام وقاية املرأة ومحايتها من العنف، من خالل اسرتشاده مبخرجات هذه الدراسة ونتائجها، حتسني أداء ن-أ
 واستعماله لنموذجها النظري واإلجرائي يف عمليت مراقبته وتقييمه.

تطوير األطر التخطيطية املرتبطة ابلقضاء على العنف ضد املرأة من خالل تضمينها مبا ينقصها من  -ب
 رات األداء الفعلية واملستهدفة واألنشطة التنفيذية.األهداف الذكية ومؤش

 تعزيز االستجابة الوطنية األردنية ألهداف التنمية املستدامة ابملعرفة العلمية.-ج

مساعدة الدول األخرى املقاربة لألردن يف بيئتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتقنية والتشريعية،  -د
ة اخلاصة بوقاية املرأة ومحايتها من العنف، من خالل استعماهلا للنموذج النظري يف قياس أداء نظمها الوطني

 واإلجرائي، الذي طورته هذه الدراسة.

 :أهداف الدراس -7

للدراسة هدف رئيس تسعى إىل حتقيقه، وهو إجابتها عن سؤاهلا الرئيس، وعن األسئلة الثالثة املنبثقة عنه. 
أداء نظام وقاية املرأة ومحايتها من العنف ابألردن يف ضوء نتائج حتليل مكوانته فسؤاهلا الرئيس يقول: ما مستوى 

والتغذية الراجعة عليه، ومدى امتثاله للطرق املثلى اخلاصة ابلقضاء على العنف ضد املرأة املستمدة من التوجهات 
 العلمية ، وأثر خمرجات ونتائج تقييمه يف التخطيط له؟.

 لدراسة، فنصها اآليت:بينما األسئلة الفرعية ل

ما مستوى أداء نظام وقاية املرأة ومحايتها من العنف ابألردن يف ضوء نتائج حتليل مدخالته وعملياته  -
 وخمرجاته والتغذية الراجعة عليه؟.

ما معدل امتثال نظام وقاية املرأة ومحايتها من العنف يف األردن للطرق املثلى اخلاصة ابلقضاء على العنف  -
 املرأة، املستمدة من التوجهات العلمية؟.ضد 

 ما أثر خمرجات ونتائج تقييم نظام وقاية املرأة ومحايتها من العنف ابألردن يف التخطيط له؟. -
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 اثنيا: ماهي  الدراس  ومنهجيتها

 مشكةل  الدراس :-4

ألسباب متعددة يف يقع العنف على املرأة يف اجملتمع األردين مبعدالت مرتفعة خيتلف كمها من مصدر ألخر؛ 
نشأهتا وأتثريها وتداعياهتا، ترتب عليها عواقب وخيمة يف اجملاالت الصحية واالقتصادية واالجتماعية والرتبوية 
والسياسية ، قادت إىل نشوء نظام الوقاية واحلماية منها، الذي يستعد حاليا للتعامل مع اهلدف اخلامس من 

ة النساء والفتيات من العنف وغريه من املخاطر األخرى، مما يتطلب تقييم أهداف التنمية املستدامة، القائل حبماي
 أداء ذلك النظام وتعزيز مستويي فاعليته وكفاءته، من خالل اسرتشاده ابملعرفة العلمية.

، نظام وقاية املرأة ومحايتها من العنف يف األردنهلذا فقد جاءت هذه الدراسة حبلتها االستفهامية ؛ ملساعدة 
الل حصيلة إجابتها عن سؤاهلا الرئيس وعن األسئلة الثالث املتفرعة عنه ، املشار إليه يف البند )ت( من من خ

 اجلزء األول إلطارها العملي.

وألغراض هذه الدراسة، يقصد ابلعنف ضد املرأة، كل فعل أو امتناع عن فعل، جترمه التشريعات النافذة؛ 
ا ومبجتمعها احمللي، وميكن تاليف حدوثه من خالل فهمه وتفسريه وضبطه ألنه يلحق الضرر الفادح ابملرأة وأبسرهت

 والتنبؤ مبعدالته. 

بينما يقصد بنظام وقاية املرأة ومحايتها من العنف، حصيلة التشريعات واملؤسسات واخلدمات واخلطط 
لعنف اجلسدي واجلنسي واملوازانت، اليت تستعمل مع بعضها يف مكان وزمان حمددين؛ لوقاية املرأة ومحاية من ا

 والنفسي واإلمهال، الذي قد يقع عليها من داخل أو خارج أسرهتا؛ ألسباب خمتلفة، تنتج عنها آاثر وخيمة.

أما الطرق املثلى للقضاء على العنف ضد املرأة، فيقصد هبا التطبيقات العملية املستخلصة من املناظري املفسرة 
 ون البند اثلثا من اإلطار النظري.للعنف ضد املرأة واملشار إليها يف مضم

ويقصد أبداء نظام وقاية املرأة ومحايتها من العنف، مقدرة هذا النظام على حتقيق أهدافه ابالستناد إىل 
مدخالته وعملياته من جهة وابالرتكاز على مواطن قوته الداخلية وفرصه اخلارجية من جهة أخرى، اليت تعكسها 

 عملييت مراقبته وتقييمه.

حني يقصد ابلتخطيط لنظام وقاية املرأة ومحايتها من العنف، تلك العملية، اليت تؤول يف هناية املطاف إىل يف 
تصميم إطار توجيهي للنظام حمل الدراسة يف فرتة حمددة، يشتمل على رؤية ورسالة وأهداف ومؤشرات أداء وأنشطة 

 تنفيذية.
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 منهجي  الدراس : -1

ئيس واألسئلة املتفرعة عنه، فقد وجدت منهجيتها، اليت تشتمل على العناصر إلجابة الدراسة عن سؤاهلا الر 
 التالية:

 :منط املنهج املستعمل -أ

استعمل يف الدراسة املنهج التكاملي بنوعيه االستنباطي واالستقرائي، وبشقيه النوعي والكمي. ومتثل نوعه 
االستنباطي يف استعراض املناظري التقليدية واحلديثة املفسرة للعنف؛ الستخالص جممل توجهاهتا الكفيلة ابلقضاء 

ظام وقاية املرأة ومحايتها من العنف يف األردن لفرصة على العنف ضد املرأة، اليت قد تفيد يف بيان مدى اغتنام ن
املعرفة العلمية املتاحة يف بيئته اخلارجية. ويف استعراض مكوانت نظام وقاية املرأة ومحايتها من العنف يف األردن؛ 

 لتقييمها يف ضوء مصادر التحقق منها واخلروج بنتيجة واحدة بشأهنا. 

نهج التكاملي للدراسة، يف حتديد عناصر )التشريعات، املؤسسات، مقدموا يف حني متثل النوع االستقرائي للم
اخلدمات، متلقوا اخلدمات، اخلطط، املوازانت( نظام وقاية املرأة ومحايتها من العنف يف األردن، من منظور 

حد نظام وقاية عالئقي، يتبدى نتاجه يف عمليات النظام حمل الدراسة وخمرجاته والتغذية الراجعة عليه. ويف مدى تو 
املرأة ومحايتها من العنف يف األردن مع الطرق املثلى للقضاء على العنف، اليت بشرت هبا علوم اهلندسة الوارثة 

 والطب النفسي واالجتماع والسياسة واحلقوق والتخطيط وغريها.

ضمون الواثئق أما اجلانب النوعي للمنهج التكاملي للدراسة، فقد دلت عليه طرق حتليل النظام وحتليل م
والتحليل املتوافر للبياانت واملعلومات، اليت استعملت لإلجابة عن السؤال األول للدراسة. يف حني دلت طرق 
القياس الكمي)قائمة بعشرون مؤشرا للطرق املثلى للقضاء على العنف ضد املرأة، إطار معد بنهج الرؤية والرسالة 

لتنفيذية لألولوايت الوطنية األردنية يف جمال القضاء على العنف ضد األهداف الذكية ومؤشرات األداء واألنشطة ا
 املرأة( املستعملة يف اإلجابة عن السؤالني الثاين والثالث، على اجلانب الكمي للدراسة.

 :جمتمع الدراس -ب

أمكن  يتألف جمتمع الدراسة من جانبني، األول يتمثل يف املناظري العلمية املفسرة للعنف ضد املرأة، اليت
وتفريع كل صنف منها إىل فروع عده، كما يظهر من معطيات  -تقليدي وحديث -حصرها، وتقسمها إىل صنفني

البند أوال من اإلطار للنظري هلذه الدراسة. أما اجلانب الثاين، فيتشكل من مكوانت نظام وقاية املرأة ومحايتها من 
وتغذية راجعة، ودرست يف سياق مصادر التحقق  العنف، اليت مجعت، وصنفت إىل مدخالت وعمليات وخمرجات
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 منها.

 :مصادر بياانت الدراس  ووسائل مجعها-ج

استمدت البياانت من مصدرين، األول جاهز ويتمثل يف التشريعات والتقارير السنوية للمؤسسات واخلطط 
 -ت واخلطط القطاعيةكالقوانني والنظم والتعليما–وتقارير املسوح والبحوث وغريها، الذي خضعت بعض مصادره 

للمعاجلة اإلحصائية. أما املصدر الثاين، فهو  -كتقارير السنوية للمؤسسات  -لتحليل مضموهنا، وبعضها اآلخر
ميداين ويتمثل يف مصادر التحقق اخلاصة ابإلجابة عن السؤالني األول والثاين، اليت مجعت من حصيلة املقابالت 

إدارة محاية األسرة وأقسامها ومن مضامني املسوح الوطنية والعاملية ومن املفتوحة مع العاملني االجتماعيني يف 
حصيلة املالحظات املقصودة ملا جيرى من تغريات سياسية واقتصادية واجتماعية وتقنية وتشريعية يف بيئة النظام 

 األردين اخلاص بوقاية املرأة ومحايتها من العنف.

 أداوت الدراس :  -د

 أكثر من أداة جلمع البياانت واملعلومات، وهي:استعمل يف الدارسة 

أداة بيان مدى التجانس والتناقض يف مضامني الواثئق الرمسية، املسنودة ابملنطق، اليت استعملت يف احلكم -
 على مضامني التشريعات واملسوح بنوعيها الوطين والعاملي واخلطط القطاعية وغريها من املرجعيات األخرى.

ع العاملني االجتماعيني يف إدارة محاية األسرة وأقسامها، اليت اشتملت على عدد من األسئلة أداة املقابلة م-
 شبه املقننة حول مرتكيب جرائم العنف والشهود عليها وضحاايها.

أداة املالحظة املقصودة ملا جيرى من تغريات سياسية واقتصادية واجتماعية وتقنية وتشريعية يف بيئة النظام -
 اص بوقاية املرأة ومحايتها من العنف.األردين اخل

أداة حتويل الطرق املثلى للقضاء على العنف ضد املرأة إىل أسئلة لكل سؤال منها إجابة حمددة) نعم، ال( -
 سؤال . 10ومصدر حتقق متاحة، بلغ عددها 

 :أساليب املعاجل  اإلحصائي  لةلبياانت-ه

لدراسة، وعن كامل أجزاء السؤال الثاين،  بعض استعمل يف اإلجابة عن بعض أجزاء السؤال األول ل
 معامالت اإلحصاء الوصفي املتمثلة يف التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية.
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 .121،  ص 11.2،  العدد  1135لسنة  .، قانون منع اجلرائم رقم  1/5/1132رائسة الوزراء ، اجلريدة الرمسية،)48(

(49)Penal reform internaioal,2014,WHO are Women Prisoners? Survey results from Jordan and 

Tunisia. 

حممد صاحل احملاميد، أسباب التوقيف اإلداري للنساء يف مراكز اإلصالح والتأهيل ابألردن وأاثره وطرق عالجه من وجهة نظر بعض  انشطي )50(
 حقوق اإلنسان املعنيني بقضاايهن ، مرجع سبق ذكره.

 .5.2، ص .125العدد ، قانون العقوابت املنشور يف 1160رائسة الوزراء، مديرية اجلريدة الرمسية، )51(

 اثلثا:  استعراض نتائج الدراس 

لإلجابة عن السؤال األول للدراسة، القائل: ما مستوى أداء نظام وقاية املرأة ومحايتها من العنف ابألردن يف 
ضوء نتائج حتليل مدخالته وعملياته وخمرجاته والتغذية الراجعة عليه؟، فقد استعملت طريقة حتليل النظام وما 

 يساندها من طرائق البحث النوعي األخرى واملعاجلة اإلحصائية لبعض البياانت، وتبني مايلي:

 :مدخالت نظام وقاي  املرأة ومحايتها -4

 :التشريعات-أ

التشريعات لوقاية املرأة ومحايتها من العنف يف األردن، األول جنائي ويتمثل يف عدة  توجد ثالثة أمناط من
،، الذي جييز للحكام اإلداريني التدخل يف وضع النساء (48)1132لسنة  .قوانني أبرزها قانون منع اجلرائم رقم 

اإلصالح والتأهيل، على حنو املعرضات واملتعرضات للعنف من داخل وخارج أسرهن، من خالل توقفيهن يف مراكز 
؛ للحفاظ على حياهتن خشية قتلهن من ذويهن (49)من ثلث النزيالت  يف هذه املراكز جعلهن يشكلن حوايل أكثر

أو أحد أقارهبن ، وأكثر فئاهتن تكرارا فئيت املتغيبات عن منازل ذويهن جراء ضغوطهن األسرية، واملتهمات بتلويث 
، الذي جيرم فعل (51)1011حىت سنة  وتعديالته 1160لسنة  16رقم رقم   وقانون العقوابت،(50)شرف أسرهن

االعتداء اجلسدي على املرأة بوصفها كشخص طبيعي شريطة تقدميها لشكوى بشأن ذلك كما ورد يف املواد ذوات 
ض مواد من القانون حمل الدراسة، وفعل االعتداء اجلنسي على املرأة املشار إليه يف بع 553و 552و 555األرقام 

الفصل السابع من القانون مدار البحث ، وفعل التعنيف النفسي على هيئة الذم والقدح والتحقري حسب ما ورد يف 
 من القانون املدروس.  151و 155املادتني 

 لسنة  6بينما النمط الثاين من التشريعات ، فهو إجرائي ويعرب عنه قانون احلماية من العنف األسري رقم 
ضمنت نصوصه عددت من اإلجراءات والتدابري اخلاصة بقضااي العنف األسري، منها سرية تلك ، الذي ت1005

القضااي وإلزامية التبليغ عنها من قبل مقدمي اخلدمات وتدابري احلماية اخلاصة بشأن املفصحني أو املبلغني عنها 
بيق القانون حمل الدراسة، فقد أعدت والطرق اإلدارية والقانونية ملعاجلتها. ونظرا للصعوابت، اليت حالت دون تط
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 ، تقرير غري منشور.1005لسنة  6، األسباب املوجبة ملشروع قانون قانون احلماية من العنف األسري رقم 1016وزارة التنمية االجتماعية، )52(

  منشور.، تقرير غري 1013-1115، إعداد احلاالت اليت تعاملت معها إدارة محاية األسرة يف الفرتة 1016وزارة التنمية االجتماعية، )53(
 

وزارة التنمية االجتماعية ابلتعاون مع اجمللس الوطين لشؤون األسرة، مشروع قانون معدل له، املنظور حاليا أمام 
جملس األمة؛ لتعديل مواده، وهي: مادته الثالثة؛ لتشمل األفراد وثيقي الصلة ابلشخص املعنف به من فئيت أقاربه 

ته الرابعة؛ للتأكيد على إلزامية تبليغ مقدمي اخلدمات عن حاالت العنف من فئة اجلناايت وعدم وأصهاره، وماد
إلزامهم يف التبليغ عن احلاالت من فئة اجلنو، ومادته اخلامسة؛ لضمان مشاركة القضاء الشرعي يف إجراءات التبليغ 

طرق تسوية النزاعات األسرية، ومادته  الثانية عن العنف الواقع على األطفال والنساء، ومادته السابعة املرتبطة ب
عشرة اخلاصة ابستعمال التقنيات احلديثة يف احملاكم، ومادته التاسعة عشر اخلاصة ابهليئات القضائية املخولة ابلنظر 

 .(52)يف قضااي النزاعات األسرية

ل: قانون وزارة الشؤون أما النمط الثالث، فهو إداري وتعكسه التشريعات الناظمة للمؤسسات املعنية، مث
الصادر مبقتضاه ،  1002لسنة  25ونظام دور محاية األسرة رقم  1136لسنة  12االجتماعية والعمل رقم 

 . 1001لسنة  13وتعليمات ترخيص دور احلماية رقم 

 :املؤسسات-ب

إدارة محاية األسرية توجد أكثر من مؤسسة معنية بوقاية املرأة ومحايتها من العنف يف األردن، أييت يف طليعتها 
. فنواة هذه اإلدارة (53)قضية عنف 55..532مبديرية األمن العام، اليت يتوقع أن تتعامل سنواي مع معدله  

، وتستضيف يف رحاهبا ورحاب أقسامها املنتشرة يف احملافظات، مكاتب للخدمة 1116أسست يف عام 
مل مبوجب هنج اإلحالة املؤسسية، كما يستدل االجتماعية وعيادات للطب الشرعي وأخرى للطب النفسي، وتع

حالة حولت إىل احلكام اإلداريني  1112، منها  1015-1010من حتويلها للقضااي إىل شركائها يف الفرتة 
حالة قتل واغتصاب وهتك عرض  .112لتوقيع املشتكي عليهم على تعهدات بعدم التعرض للمتضررين، و

االت إيذاء بليغ  حولت إىل مكاتب اخلدمة االجتماعية؛ إلحلاق ح 15305حولت إىل حمكمة اجلناايت ، و
بعض أصحاهبا من النساء يف دور رعاية الفتيات والنساء. فدار الوفاق األسري بعمان  منذ إنشائها يف عام 

 1011، استهدفت فئتني، األوىل  النساء املعنفات أسراي، البالغ معدهلن يف السنوات  1015وحىت عام  .100
على التوايل، والثانية الفتيات املتغيبات عن  %6.55.و  %53.51و %11..5حوايل   1015و 1011و

و  %12.61و %.11.0حبدود  1015و 1011و 1011منازل أسرهن، البالغ نسبتهن يف األعوام 
على التوايل من جمموع متلقيات خدمات الدار. بينما دار الوفاق األسري ابربد منذ تشغليها يف  % .15.1
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 ، مرجع سبق ذكره.1013رطروط،  فواز )54(

 ، تقرير غري منشور.1013-1013تقييم احلماية االجتماعية يف األردن وأولوايت قضاايها التخطيطية يف الفرتة  ،1012فواز رطروط، )55(

 ، اإلطار الوطين ملناهضة التطرف والتكفري، وثيقة غري منشورة.1013رائسة الوزراء، )56(
 

حالة شهراي أغليها لالجئات سورايت. أما دار رعاية  55تتعامل مع فإهنا    1013طلع النصف الثاين من عام م
وأقل من  11فتاة حمتاجة للحماية، ممن يقع سنهن بني  150الفتيات ابلرصيفة، فإهنا تتعامل سنواي مع حوايل 

 سنة. 15

لسنة  31ميكنه قانونه رقم  قوق اإلنسان، الذيوإىل جانب إدارة محاية األسرة،  هناك املركز الوطين حل
تلقى طلبات النساء وشكاويهن بشأن انتهاك حقوقهن، وإحالتها إىل املؤسسات املعنية، اليت وصل  من   1006

واللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة، اليت أنشأت بقرار من شكوى.  50طلب و 13إىل  1012عددها يف عام 
شكوى  5000حوايل  1015، ويتبعها  مكتب شكاوى املرأة، الذي تلقى يف عام  1115ام جملس الوزراء يف ع

واحملاكم الشرعية، اليت تتعامل مع قضااي التفريق واخللع، املرفوعة من قبل النساء أو  منها قضااي عنف. 66%
قضااي ،  أكثرها  1506ابلنسبة لألوىل) التفريق( حوايل  1015-1005موكليهن،  البالغ معدهلا يف الفرتة 

 .(54)قضية 10.2.16(  شقاق ونزاع، وابلنسبة للثانية) اخللع( 131)

 :مقدموا اخلدمات-ج

تقدم املؤسسات املعنية نوعان من اخلدمات، األوىل وقائية توعوية تتمثل يف احلمالت واجللسات واحملاضرات 
واملواعظ واألعمال الصحفية وغريها من الفعاليات األخرى، يقدمها العاملون يف مالك الوزارات املعنية كالتنمية 

ن ال يوجد دليل على فعلية مستوى دورهم املهين، سوى االجتماعية والصحة واألوقاف ونظرائهم يف اجلمعيات، الذي
خبصوص غياب مهننة العمل االجتماعي األردين  1013ما ذكر يف حمور احلماية االجتماعية من رؤية األردن 

، وما ورد يف حمور وزارة األوقاف من اإلطار (55)وعدم بناء اخلدمات االجتماعية على هنج إدارة اجلودة الشاملة
 .(56)اهضة التطرف والتكفري بشأن قلة أعداد الوعائظ واألئمة وضعف قدرات  بعض العاملني منهمالوطين ملن

أما النوع الثاين من اخلدمات، فهو عالجي، وتقدمه املؤسسات يف ضوء بعض خصائص موظفيهما. 
يز العمل فخصائص املوظفني يف إدارة محاية األسرة، تتمثل يف رتبهم العسكرية ونوعهم االجتماعي، اليت جت

للضابطات اإلانث مع النساء ضحااي العنف، أكثر من الضباط الذكور. وخصائص املوظفني يف املؤسسة القضائية، 
تتمثل يف مستوى تعليمهم)مؤهل يف احلقوق ال يقل عن البكالوريوس( واعداهم العملي) احلصول على شهادة 



The Journal of Media and Social Studies for Specialized Researches (JMSSR) Vo: 1, No: 3, 2016 

           

 
 888 

The Journal of Media and Social Studies for Specialized Research 

 

                                                           
 .1016، ، وثيقة غري منشورةتطوير معايري االعتماد وضبط اجلودة خلدمات دور اإليواء ،اجمللس الوطين لشؤون األسرة)57(
 .1016،، أداء دار الوفاق األسري بعمان يف ضوء معايري اعتمادها وجودة خدماهتا، تقرير غري منشوروزارة التنمية االجتماعية)58(
 املرأة، مرجع سبق ذكره. اللجنة الوطنية األردنية لشؤون)59(

 .1012، الوكالة االسبانية للتنمية ووزارة التنمية االجتماعية، إسرتاتيجية االتصال ملناهضة العنف املبين على النوع االجتماعي)60(

عية، فإهنا تتمثل يف مسمى وظائفهم ونوعهم املعهد القضائي( . وخصائص املوظفني يف املؤسسات االجتما
االجتماعي، اليت جتيز العمل لألخصائيات والباحثات واملشرفات االجتماعيات العمل مع النساء ضحااي العنف، 

 أكثر األخصائيني والباحثني واملشرفني االجتماعيني الذكور.

وأخالقيا يف األداء املتوازن، القائم على تطوير ونظرا ألمهية العنصر البشري، املؤهل علميا، واملعد عمليا 
العمليات ، واالرتقاء ابخلدمات، ونيل رضا متلقي اخلدمة. فقد وجدت جائزة امللك عبدهللا الثاين لتميز االداء 

، وزارات الداخلية 1013-1001احلكومي والشفافية، اليت مل حتصل عليها عرب مراحلها السابعة املمتدة من عام 
والتنمية االجتماعية وإدارة محاية األسرة بوصف هذه اجلهات تعىن بتقدمي خدمات الوقاية واحلماية من والصحة 

، اليت كانت استجابة دار الوفاق األسري (57)العنف. كما وجدت أيضا معايري اعتماد دور الرعاية وجودة خدماهتا
  (58).%63بعمان هلا حبدود املتوسط؛ لبلوغها 

 :متةلقوا اخلدمات-د

هناك نوعان من متلقي اخلدمات، األول عام ويتمثل يف سكان اجملتمعات احمللية ، على اختالف دورة حياهتم 
 ونوعهم االجتماعي، تستهدفه فعاليات التوعية اجملتمعية، غري املعروف أثرها؛ لغياب دراسات تقييمها. 

، األمهات، الريفيات، األميات، غري املتزوجاتوالثاين خاص ويتمثل يف النساء املعرضات واملتعرضات للعنف)
(، تستهدفه الفعاليات العالجية، غري املعروف هي األخرى أثرها؛ لضعف، بل انعدام العامالت، والصغريات ابلسن

 نظم مراقبتها وتقييمها. 

 اخلطط:-ه

، (59)للمرأةيوجد ثالثة أمناط من اخلطط للقضاء على العنف ضد املرأة، بعضها عام كاخلطة االسرتايتجية 
واخلطة الوطنية الشاملة حلقوق اإلنسان (60)بعضها الثاين خاص كخطة مناهضة العنف املبين على النوع االجتماعي
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لألعوام  ، اخلطة الوطنية الشاملة حلقوق اإلنسان1016املنسق احلكومي حلقوق اإلنسان،  1016املنسق احلكومي حلقوق اإلنسان، )61(

1016-1013 . 
 .1016،  حلماية األسرة، النسخة الثانيةاإلطار الوطين، اجمللس الوطين لشؤون األسرة)62(

 .(62)واإلطار الوطين حلماية األسرة (61)1013 -1016لألعوام 

يف عامي  ، وحدثتها1005فاخلطة االسرتايتجية للمرأة، اليت أعدهتا اللجنة الوطنية لشؤون املرأة، يف عام 
، يغيب عنها هنج األداء املتوازن، وختلو من األهداف املصاغة ابلطريقة الذكية ومن مؤشرات 1001و  1003

األداء الفعلية واملستهدفة ومن إدارة املخاطر، وتفتقر للربط مع موازانت املؤسسات املعنية. بينما خطة مناهضة 
لها من وكالة التنمية االسبانية، فيغيب عن أهدافها وأنشطتها العنف املبين على النوع االجتماعي، اليت جاء متوي

اللغة الكمية، وتنعدم موازنتها املالية. أما اخلطة الوطنية الشاملة حلقوق اإلنسان ، فقد اشتملت على حمورا للمرأة 
من املالحظات،  يفتقر ألهدافه الذكية وملؤشرات أداء تلك األهداف. واإلطار الوطين حلماية األسرة، عليه الكثري

اليت تؤشر على فقر شكله ومضمونه، فقسمه األول يرتكز على الوصف وخيلو من التحليل وال يشري إىل الوقائع 
، صدور  .100، تشغيل دار الوفاق األسري يف عام  1002صدور نظام دور محاية األسرة يف عام  -احلديثة 

ار الوفاق األسري على جائزة األمم املتحدة يف عام ، وحصول حصول د 1005قانون احلماية من العنف يف عام 
1015.  

ويسرتشد مبراجع ومصادر اجمللس الوطين لشؤون األسرة  أكثر من بقية اجلهات األخرى ويتجاهل نتائج تقييم 
مقرري األمم املتحدة املعنيني حبقوق املرأة والطفل وذوي اإلعاقة ويدرج املفاهيم دون تعريفا إجرائيا ويتناول 
التشريعات دون تقسمها إىل قوانني ونظم وتعليمات، وقسمه الثاين خيلو من نتائج تقييم سابقه الصادر يف عام 

، وقسمه الثالث خيلط بني الوقاية واحلماية كأهنما عملية واحدة، وقسمه الرابع خيلو من التعامل مع  1003
إىل وقوع العنف وضحاايه كعملية تتطلب  املعطيات حسب إدارة العمليات واخلدمات، أي مل ينظر هذا القسم

 التدخل املؤسسي، ومل  حيدد الدور املتوقع لكل مؤسسة. 

 :املوازانت-و

، إال أهنا على  1006ابلرغم من أن املوازنة العامة للدولة، أصبحت موجهة ابألهداف والنتائج منذ عام 
برامج لوقاية ومحاية املرأة من العنف، مما يفسو  مستوى الوزارات واملؤسسات والدوائر املعنية،  مل تشتمل على أي

 اجملال هلذه اجلهات وغريها للحصول على التمويل من وكاالت األمم املتحدة ومنظمات التنمية العاملية.
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 :عمةليات نظام وقاي  املرأة ومحايتها-1

ة ابلعنف ضد املرأة، املعدة هلذا النظام عملياته، وهي على مستوى الوقاية فتتمثل يف فعاليات التوعية اجملتمعي
بنهج العصف الذهين، واملوجهة ابلدين والقانون والعرف، واملنفذة دون استكمال اتبعتها من عملييت املراقبة 
والتقييم. بينما على مستوى احلماية، فإهنا تتمثل يف إجراءات تلقى الشكاوي اخلاصة ابلنساء املعنفات، والنظر فيها 

 يق الشرطي يف الشكوى أو حتويل صاحبتها للحاكم اإلداري أو لدور الرعاية أو للقضاء. أبكثر من طريقة كالتحق

 :خمرجات نظام وقاي  املرأة ومحايتها-7

قوانني جنائية متناقضة فيما بينها من نواحي الشخص املخول ابلتدخل يف وضع املرأة املعرضة واملتعرضة -أ
منع اجلرائم، فإن الشخص املخول ابلتدخل، هو احلاكم اإلداري، ومنط للعنف، وأمناط التدابري املتخذة. ففي قانون 

التدبري املتخذ يف احلاالت البليغة، هو حجز حرية املرأة؛ حلمايتها من القتل. بينما يف قانون العقوابت، فإن 
خص الشخص املخول ابلتدخل، هو القاضي، ومنط التدبري املتخذ ، هو التعويض عن الضرر أو حجز حرية الش

 املتسبب ابلعنف.

قوانني معطلة كقانون احلماية من العنف األسري، وأخرى تكرر ما جاء يف أحدها كقانون احلماية من  -ب
 العنف األسري، الذي يكرر يف الكثري من مواده ما جاء يف قانون العقوابت.

تماعية، إحلاق النساء تشريعات من مرتبة التعليمات، جتيز إلدارة محاية األسرة ووزارة التنمية االج -ج
يف دور الرعاية االجتماعية، مما قد يدل على خمالفة  -بناء على طلبهن مبوجب تعهدات خطية -والفتيات املعنفات

 قانون أصول احملاكمات اجلزائية، وتعدي السلطة التنفيذية على دور السلطة القضائية.

ه يف تشريعاهتا، وليس على أساس دورها مؤسسات تعمل على أساس دورها املتوقع منها، املنصوص علي-د
 املتوقع منها يف التعامل مع عوامل اخلطورة احمليطة ابملرأة املعرضة واملتعرضة للعنف.

مؤسسات تقدم خدماهتا الوقائية واحلمائية دون قياسها ألثر تلك اخلدمات يف معدالت رضا مقدميها  -ه
ساء ضحااي العنف وأطفاهلن املرافقني هلن، أكثر من تقدميها ومتلقيها. كما أن هذه املؤسسات تقدم خدماهتا للن

 خلدماهتا للمتسببني يف وقوع هذا العنف.

 بعض املؤسسات تستجيب ملعايري اعتمادها وجودة خدماهتا بدرجة متوسط. -و

مقدموا اخلدمات بنوعيها الوقائي والعالجي ال يعملون إال مبوجب عدد قليل من خصائصهم، مما يتطلب  -ز
ديد بقية خصائصهم واإلشارة إليها يف بطاقات وصف وظائفهم وبيان أثرها يف أدائهم الفردي، بل مهننة حت
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 وظائفهم السيما العاملني منهم يف اجملال االجتماعي. 

متلقوا اخلدمات الوقائية جلهم من سكان اجملتمعات احمللية، ونظرائهم متلقوا اخلدمات العالجية مجعيهم -ح
 عرضات واملتعرضات للعنف.من النساء امل

 عدد كبري من احلاالت املكتشفة سنواي، قد يؤشر على ضعف فعاليات اجلانب الوقائي. -ط

 خطط تفتقر ألصول عمليات أعدادها ومراقبتها وتقييمها.-ق

موازانت مالية وطنية غري مستجيبة ملناهضة العنف املبين على النوع االجتماعي، وتفسو اجملال للحصول -ل
 التمويل األجنيب.على 

 عمليات الوقاية موجهة مبا مت التعارف عليه، وليس على أساس هنج األداء املتوازن. -م

 عمليات احلماية موجهة ابلتشريع، وليس على أساس معايري إدارة العمليات.  -ن

 :التغذي  الراجع  عةلى نظام وقاي  املرأة ومحايتها من حصيةل  خمرجاته-1

نظرا لكثرة مواطن الضعف القانوين واملؤسسي والتخطيطي واملايل، اليت تعرتي نظام وقاية املرأة ومحايتها يف 
األردن، كما يظهر من طبيعية خمرجاته، وعدم حدوث اتفاض ملموس يف معدالت العنف ضد املرأة ، فيمكن 

 املرأة . وصف ذلك النظام ابلضعيف، بل غري القادر على خفض معدالت العنف ضد 

مستوى أداء نظام وقاية املرأة  وبناء على ما سبق تكون الدراسة قد أجابت عن سؤاهلا األول، بقوهلا:
 ومحايتها من العنف ابألردن يف ضوء نتائج حتليل مدخالته وعملياته وخمرجاته والتغذية الراجعة عليه، ضعيف جدا.

تثال نظام وقاية املرأة ومحايتها من العنف يف األردن بينما لإلجابة عن السؤال الثاين، ونصه: ما معدل ام 
للطرق املثلى اخلاصة ابلقضاء على العنف ضد املرأة، املستمدة من التوجهات العلمية؟، فقد استعملت الئحة 

مؤشرا لقياس االمتثال للطرق  11مؤشرات لقياس االمتثال للطرق التقليدية و 5مؤشرا، منها  10تشتمل على 
 ني من نتائجها مايلي:احلديثة، تب

أبن معدل امتثال نظام وقاية املرأة ومحايتها من العنف يف األردن للطرق املثلى اخلاصة  1يظهر اجلدول رقم 
ابلقضاء على العنف ضد املرأة، املستمدة من التوجهات العلمية التقليدية ، اليت تعكسها طروحات املدارس 

 .%13عن العضوية والنفسية واالجتماعية، ال يزيد 
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 .1013، تقييم وضع مكاتب اخلدمة االجتماعية/ محاية األسرة وموظفيها من وجهة نظرهم، تقرير غري منشور فواز رطروط،)63(
 املرجع السابق.)64(

 املرجع السابق..)65(

 .1016، ، تقرير غري منشورالطريق حنو بداية جديدةشركة التبادل للتنمية اجملتمعية، وثيقة مشروع )66(
 املرجع السابق.)67(

(: معدل امتثال نظام وقاي  املرأة ومحايتها من العنف يف األردن لةلطرق املثةلى اخلاص  ابلقضاء عةلى 4اجلدول)
 العنف ضد املرأة، املستمدة من التوجهات العةلمي  التقةليدي  

 اجملموع اإلجاب  السؤال 
 ال تعم

 % عدد % عدد % عدد
هل يتم إعادة أتهيل املدانني ابرتكاب جرائم العنف ضد املرأة، 

  (63)يف ضوء نتائج فحوصات تركبيهم الوراثي؟.
  1 11.3 1 11.3 

هل خيضع الذكور من ذوي امليول العدائية لربامج طبية نفسية ، 
موجهة بتقنيات التحليل النفسي ؛ للكشف عن شهواهتم 

من الوسائل كاألدوية الكيمائية  املكبوتة وكبو مجاحها مبا يناسبها
  (64)والعالج املعريف؟.

  1 11.3  11.3 

هل ختضع اإلانث املعنفات لربامج طبية نفسية ؛ لضمان 
  (65)تعافيهن من اآلاثر النفسية للعنف الواقع عليهن؟.

1 11.3   1 11.3 

هل تنتشر ثقافة العالج اجلماعي بني صفوف النساء الناجيات 
  (66)لتمكنيهن من التعليم من جتارهبن؟.من العنف؛ 

  1 11.3  11.3 

هل تنتشر لثقافة العالج اجلماعي بني صفوف الرجال العنيفني 
مع نسائهم كزوجاهتم وأمهاهتم وبناهتم وشقيقاهتم؛ إلطفاء 

  (67)سلوكهم العدائي؟.

  1 11.3  11.3 

حول هل هناك حوارات بني األكادمييني واملمارسني االجتماعيني 
عواقب تقييد اجملتمعات احمللية حلرية أعضائها من فئة 

  1 11.3  11.3 
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 .1016، اجنازات جلنة إدارة التحوالت االجتماعية، تقرير غري منشور (،mostوزارة التنمية االجتماعية، جلنة إدارة التحوالت االجتماعية))68(
منظمات اجملتمع املدين والتغري االجتماعي: دراسة مدى فاعلية برامج متكني املرأة األردنية، رسالة دكتوراه غري منشورة، اجلامعة ، السيوفنبيلة )69(

 ..100، األردنية
فعني ، املضمنة نتائجها يف تقرير املقارانت الدولية حول اجتاهات اليا.100و 1001مسحي السكان والصحة األسرية لعامي  تقريرانظر: )70(

 .   1011واليافعات حنو العنف األسري، الصادر عن اليونيسيف يف عام 

  (68)اإلانث؟.
هل هناك تغيري للوضع االجتماعي السليب، الذي تعيشه املرأة  

  (69)من خالل استعمال مدخل التمكني االقتصادي؟.
1 11.3     

هل هناك إعادة هندسة لعمليات تنشئة املرأة ودورها املتوقع  
 (70)منها واملهام املستمدة من ذلك الدور ومكانته؟.

  1 11.3   

 100 5 3. 6 13 1 اجملموع
   

إىل معدل امتثال نظام وقاية املرأة ومحايتها من العنف يف األردن للطرق املثلى  1وتشري معطيات اجلدول رقم 
ابلقضاء على العنف ضد املرأة، املستمدة من التوجهات العلمية احلديثة ، اليت تؤكد على إحداث التغيري يف اخلاصة 

 .%23.23وضع املرأة من خالل تبين هنوج  حقوق اإلنسان والتنمية واحلوكمة، ال يزيد عن 

ملثةلى اخلاص  ابلقضاء عةلى (: معدل امتثال نظام وقاي  املرأة ومحايتها من العنف يف األردن لةلطرق ا1اجلدول)
 العنف ضد املرأة، املستمدة من التوجهات العةلمي  احلديث  

 اجملموع اإلجابة السؤال 
 ال تعم

 % عدد % عدد % عدد
 1.01 1 1.01 1  هل يوجد إحداث للتغيري يف السياق العالئقي احمليط ابملرأة 
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(، مرجع سبق 1013، التقرير العريب لألهداف اإلمنائية لأللفية) التحدايت ونظرة ملا بعد عام 1015جامعة الدول العربية واألمم املتحدة، )71(

 ذكره.

 الوطين الثاين: تقدم املرأة األردنية) حنو الوقاية واحلماية والتمكني(، مرجع سبق ذكره.اللجنة الوطنية االردنية لشؤون املرأة، التقرير )72(

 ، حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني كل النساء والفتيات، مرجع سبق ذكره.فايزة بن حديد)73(
 .1016، االحتاد األورويب، تقيم نظام احلماية االجتماعية األردين، تقرير غري منشور)74(
الثاين لتميز  مركز امللك عبدهللا الثاين للتميز ، تقييم أداء وزارات الصحة والرتبية والتعليم والعمل يف املرحلة السابعة من جائزة امللك عبدهللا)75(

 األداء احلكومي والشفافية، تقارير غري منشورة

 .1001والتعليمات الصادرة مبقتضاه لسنة  1002لسنة  25، نظام دور محاية األسرة رقم 1013وزارة التنمية االجتماعية، )76(
 ، مدى امتثال بعض دور الرعاية االجتماعية ملعايري اعتمادها وجودة خدماته، تقرير غري منشور.1016وزارة التنمية االجتماعية، )77(

 املرجع السابق.)78(

من خالل النهج القائم على املساواة بني اجلنسني يف الفرص 
  (71)والتمكني؟.

هل التشريعات الوطنية مدجمة وموائمة مع مثيالهتا 
  (72)العاملية؟.

  1 1.01 1 1.01 

هل يوجد تعزيز للمشاركة اجملتمعية للمرأة يف اجملاالت  
 (73)االقتصادية والسياسية واالجتماعية؟.

  1 1.01 1 1.01 

 1.01 1   1.01 1 (74)هل هناك رفع ملعدالت التنمية البشرية؟.
هل يوجد ضمان لرضا متلقي ومقدمي اخلدمات الصحية 
والتعليمية والتشغيلية، بدليل حدوث القياس الدوري 

  (75)ملعدالت ذلك الرضا؟.

1 1.01   1 1.01 

هل تنشه مؤسسات احلماية االجتماعية مبوجب 
  (76)التشريع؟.

1 1.01   1 1.01 

 1.01 1 1.01 1    (77)ابلرؤية؟.هل توجه مؤسسات احلماية االجتماعية 
هل مؤسسات احلماية االجتماعية ممكنة كثريا لالستجابة 

  (78)لنماذج إدارة اجلودة الشاملة؟.
  1 1.01 1 1.01 
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 ة نظرهم، مرجع سبق ذكره.، تقييم وضع مكاتب اخلدمة االجتماعية/ محاية األسرة وموظفيها من وجهفواز رطروط)79(

 ، حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني كل النساء والفتيات، مرجع سبق ذكره.فايزة بن حديد)80(

(، مرجع سبق 1013، التقرير العريب لألهداف اإلمنائية لأللفية) التحدايت ونظرة ملا بعد عام 1015جامعة الدول العربية واألمم املتحدة، )81(
 ذكره.

 الوطنية االردنية لشؤون املرأة، التقرير الوطين الثاين: تقدم املرأة األردنية) حنو الوقاية واحلماية والتمكني(، مرجع سبق ذكره اللجنة)82(

 . 5و 1معطيات اجلدولني  5مالحظة: مصدر بياانت اجلدول رقم )83(

هل هناك تقدير لعوامل اخلطورة احمليطة ابملرأة املعرضة 
  (79)واملتعرضة للعنف ؟.

  1 1.01 1 1.01 

 1.01 1   1.01 1  (80)املستدامة؟.هل هناك تبين ألهداف التنمية 

 1.01 1 1.01 1    (81)هل حتققت األهداف اإلمنائية لأللفية؟.

هل هناك تطبيق لنهج حقوق اإلنسان على ضحااي جرائم 
النوع االجتماعي والشهود على تلك اجلرائم ومرتكبيها، 

  (82)ومراقبة تنفيذ ذلك النهج، وتقييم فاعليته وكفائته؟.

1 1.01   1 1.01 

 100 11 32.33 6 23.23 3 اجملموع
أبن معدل امتثال نظام وقاية املرأة ومحايتها من العنف يف األردن للطرق املثلى اخلاصة  5ويوضو اجلدول رقم 

، مما %53.33ابلقضاء على العنف ضد املرأة، املستمدة من التوجهات العلمية التقليدية احلديثة، يقدر حبوايل 
 إجابة السؤال األول.يدل على صحة 

وعليه تكون الدراسة قد أجابت عن سؤاهلا الثاين بقوهلا معدل امتثال نظام وقاية املرأة ومحايتها من العنف يف 
األردن للطرق املثلى اخلاصة ابلقضاء على العنف ضد املرأة، املستمدة من التوجهات العلمية، قليل؛ لكونه ال يزيد 

 .%53.33عن 

امتثال نظام وقاي  املرأة ومحايتها من العنف يف األردن لةلطرق املثةلى اخلاص  ابلقضاء عةلى (: معدل 7اجلدول)
 العنف ضد املرأة، املستمدة من التوجهات العةلمي  التقةليدي  احلديث 

 % (83)معدل االمتثال
 13 معدل االمتثال للطرق املثلى التقليدية  للقضاء على العنف ضد املرأة 

 23.33 للطرق املثلى احلديثة  للقضاء على العنف ضد املرأةمعدل االمتثال 
 53.33 املعدل اإلمجايل
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أما لإلجابة عن السؤال الثالث، ومفاده ما أثر خمرجات ونتائج تقييم نظام وقاية املرأة ومحايتها من العنف 
أكدات على ضعف مستوى نظام وقاية ابألردن يف التخطيط له؟، فقد استعني إبجابة السؤالني األول والثاين، اللتني 

املرأة ومحايتها من العنف ابألردن، ويؤشرا على قابلية النظام مدار البحث لرفع مستوى فاعليته وكفاءته من خالل 
أن يكون له إطاره التخطيطي، الذي يشتمل  1050-1016للتخطيط له. فعلى النظام حمل الدراسة يف الفرتة 

 على مايلي:

 "أردن خال من العنف ضد املرأة".رؤيته ونصها  -

 رسالته ومفادها" وقاية املرأة ومحايتها من العنف املرأة ابلطرق العلمية الفاعلة والكفوءة". -

إىل  1016يف  عام  %11هدفه االسرتاتيجي، القائل " خفض معدل العنف ضد املرأة يف األردن من  -
 درجة سنواي". 5..3حبوايل  1050يف عام  10%

 أداء هدفه االسرتايتجي، ونصه"  املعدل الدوري للعنف ضد املرأة يف األردن". مؤشر -

األنشطة التنفيذية ذات األلوية، اليت تسهم يف حتقيق اهلدف السرتاتيجي، وهي تلك املشار إليها يف  -
 اجلدول التايل:

ملرأة ومحايتها يف األردن حسب (: توزيع األنشط  التنفيذي  لإلطار االسرتاجتي املقرتح لنظام وقاي  ا1اجلدول)
 جماالهتا السياسي  والتشريعي  واإلداري  واحلديث 

 األنشطة التنفيذية اجملال 
، والتعلم منها حني السعي 1013-1000دراسة أسباب عدم حتقيق األردن لألهداف اإلمنائية لأللفية يف الفرتة  .1 السياسي

 .1050-1016لتحقيق أهداف التنمية املستدامة يف الفرتة 
( مع اإلعالن العاملي ألهداف التنمية 1013موائمة اإلطار املتكامل للسياسات االقتصادية واالجتماعية) رؤية األردن   .1

 املستدامة.
 إجياد خطة وطنية للوصول إىل أهداف التنمية املستدامة، وتنفيذها ومراقبتها وتقييمها. .5
لضمان استجابتها للهدف اخلامس من أهداف التنمية املستدامة، من خالل  مراجعة االسرتايتجية الوطنية األردنية للمرأة؛ .2

اشتماهلا على حمور خاص بوقاية املرأة ومحايتها من العنف، على أن يكون له أهداف ذكية ومؤشرات أداء فعلية 
 ومستهدفة، وموازنة مالية، وخطط تنفيذية، ونظام مراقبة وتقييم.

قوق اإلنسان؛ لضمان اشتماهلا على أهداف ذكية ومؤشرات أداء يف جمال التشريعات مراجعة اخلطة الوطنية الشاملة حل .3
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 اخلاصة مبرتكيب جرائم العنف وضحاايها والشهود عليها.
مراجعة اإلطار الوطين حلماية األسرة؛ لضمان اشتماله على قوائم بعوامل اخلطورة احمليطة ابملرأة املعرضة واملتعرضة للعنف،   .6

 مل مع هذه العوامل.وأساليب التعا
 دمج التشريعات الوطنية األردنية اخلاصة حبماية حقوق املرأة، وموائمتها مع مثيالهتا العاملية. .1 التشريعي

مراجعة قانون احلماية من العنف بنهج احلوارات اجملتمعية؛ لضمان استجابته للنظرايت العلمية املفسرة والضابطة للعنف،   .1
املوارد ، وعائده يف عمليات إعادة أتهيل مرتكيب جرائم العنف وضحاايها والشهود عليها، وأثره يف تنمية الشراكات و 

وحتديده خلصائص مقدمي  اخلدمات، ودوره يف ترخيص مؤسسات احلماية االجتماعية وامتثاهلا ملعاير اعتمادها وجودة 
لعنف، عالوة على ضمان اشتماله على تعريف خدماهتا، وأتثريه على عوامل اخلطورة احمليطة ابملرأة املعرضة واملتعرضة ل

 إجرائي للعنف، وعدم تكراره ملا ورد يف قانون العقوابت. 
مراجعة قانون العقوابت ؛ الشتماله على نصوص بشأن أمناط العنف ضد املرأة وعقوبة كل منها، وعلى إجراءات حمددة  .5

 يهم الوراثي.بشأن كيفية التعامل مع املتهمني ابرتكاب العنف حتت أتثري تركب
مراجعة قانون منع االجتار ابلبشر؛ لضمان اشتماله على أمناط استغالل املرأة، اليت تدخل يف أنواع العنف، عالوة عل  .2

 عدم تكرار هذا القانون ملا ورد يف نظريه اخلاص ابلعقوابت. 
 إدارة اجلودة الشاملة األخرى. إشراك املؤسسات املعنية يف جوائز متيز األداء والشفافية وغريها من جوائز .1 اإلداري

 تعزيز امتثال املؤسسات املعنية ملعايري اعتمادها وتطوير جودة خدماهتا. .1
تبين املؤسسات املعنية لنهج األداء املتوازن حني إعدادها خلططها التنفيذية املرتبطة بدورها يف جمال وقاية ومحاية املرأة من  .5

 العنف.
 بطاقاهتا.وصف وظائف العاملني والعمل مبوجب  .2
بناء قدرات مقدمي اخلدمات يف جمال التدخالت املثلى لوقاية ومحاية املرأة من العنف، وقياس أدائهم قبل تدريبهم ويف  .3

 أثنائه وبعده.
تبين املؤسسات لثقافة العالج اجلماعي، ونشرها بني صفوف النساء الناجيات من العنف؛ ليتعلمن من جتارهبن، وبني  .6

  ؛ إلطفاء سلوكهم العدائي.صفوف الرجال العنيفني
 الرتكيز على املتهمني واملدانني ابرتكاب جرائم العنف ضد املرأة؛ لضمان عملية إعادة أتهيلهم. ..

 القياس الدوري ملعدالت العنف ضد املرأة. .1 البحثي
 بناء قدرات اجلامعات يف جمال أثر الوارثة يف السلوك العدائي للمرأة. .1
 قبل ويف أثناء وبعد تنفيذها.قياس أثر التدخالت الوقائية  .5
 قياس أثر التدخالت العالجية قبل ويف أثناء وبعد تنفيذها. .2
 بناء قدرة إدارة محاية األسرة يف جمال خمتربات اهلندسية الوراثية. .3
 فتو احلوارات بني األكادمييني واملمارسني االجتماعيني حول سبل تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة. .6
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 مرجع سبق ذكره.، 1013-1013تقييم احلماية االجتماعية يف األردن وأولوايت قضاايها التخطيطية يف الفرتة  ،فواز رطروط)84(

مستوى أداء  على إجابة األسئلة الثالثة، تكون الدراسة قد أجابت عن سؤاهلا الرئيس بقوهلا اآليت: وبناء
نظام وقاية املرأة ومحايتها من العنف ابألردن يف ضوء نتائج حتليل مكوانته والتغذية الراجعة عليه ضعيف جدا، ويف 

(، وأثر خمرجات ونتائج تقييمه يف %53.33يل)مدى امتثاله للطرق املثلى املستمدة من التوجهات  العلمية قل
 التخطيط له كبري جدا.

 رابعا: مناقش  نتائج الدراس  وتوصياهتا

 :مناقش  نتائج الدراس -4

تتفق الدارسة يف نتيجتها القائلة : مستوى أداء نظام وقاية املرأة ومحايتها من العنف ابألردن يف ضوء نتائج 
عليه ضعيف جدا، ويف مدى امتثاله للطرق املثلى املستمدة من التوجهات العلمية  حتليل مكوانته والتغذية الراجعة

(، مع نتائج دراسة تقييم نظام احلماية االجتماعية األردين، اليت كشفت عن ضعف مستوى هذا %53.33قليل)
دواجية ال تستجيب لألولوايت كمنع االز  -قدمية ومشرذمة وأخرى حديثة -النظام؛ الشتماله على تشريعات 

والتكرار يف تقدمي اخلدمات ومنع التداخل بني املؤسسات املعينة برسم السياسات ونظريهتا املختصة ابلتنفيذ ومنو 
رخص مزاولة املهنة لالختصاصيني االجتماعيني وشهادات االعتماد للمؤسسات التنفيذية ، واحتوائه على 

مكنة واألهداف الذكية ومؤشرات األداء واخلطط التنفيذية اسرتاتيجيات قطاعية كثرية ختلو مضامينها من الرؤى امل
غري املرتبطة ابملوازانت السنوية للمؤسسات املعنية، وعدم تناوله لوسائل مهننة العمل االجتماعي واملسؤولية اجملتمعية 

 .(84)للمؤسسات وتطوير اخلدمات االجتماعية بنهج إدارة اجلودة الشاملة

امللكة رانيا العبدهللا، الذي جاء كما تتفق أيضا مع تصرحيات كبار املسؤولني األردنيني، ومنها تصريو   
، ونصه " إننا نلمس اآلن تراجعا  1016خالل اجتماعها مع الفريق الوطين حلماية األسرة يف شهر آذار من عام 
اليهم، رغم أن بعضهم لديهم ملفات يف غري مقبول، حيث شهد العام املاضي مقتل ستة أطفال على أيدي أه

مؤسسات الدولة". وتصريو أمني عام اجمللس الوطين لشؤون األسرة لصحفية الغد، املنشور يف عددها، الصادر 
، ومفاده " أن األردن يشهد تراجعا واضحا يف محاية األسرة والطفل، مرده التخلي عن 1016آذار  11بتاريخ 

ختتلف الدارسة يف نتيجتها أعاله مع نتائج يف حني  سسات املعنية بتقدمي اخلدمات".هنج العمل التشاركي بني املؤ 
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، رسالة دكتوراه) غري منشورة( ، جامعة أم الرؤية االسرتايتجية للحد من العنف ضد املرأة يف اململكة األردنية اهلا يةوريكات،حممود عبدهللا )85(

 . 161 -135ص،  1016، ، درمان، مجهورية السودان
 

؛ لكون (85)دراسة حديثة حول الرؤية االسرتايتجية للحد من العنف ضد املرأة يف اململكة األردنية اهلا ية
تناد إىل نتائج حتليل مكوانته األوىل)الدراسة احلالية( قدرت مستوى أداء نظام وقاية املرأة ومحايتها من العنف ابالس

ومبعدل استجابته للتوجهات العلمية ابلضعيف، والثانية) الدراسة السابقة احلديثة( قدرته من وجهة نظر عينة 
 قصدية)غري احتمالية( صغرية من اخلرباء واإلخباريني ابملتوسط. 

املرأة ومحايتها من العنف  يف التخطيط  أما الدارسة يف نتيجتها القائلة : أثر خمرجات ونتائج تقييم نظام وقاية
له كبري جدا، فال ميكن مقارنتها مع نتائج أخرى؛ النعدام هذه النتائج، مما قد يؤشر على القيمة املضافة للدراسة 

 احلالة، وتفردها عن سابقاهتا املرتبطة مبوضوعها.

 :توصيات الدراس  -1

التخطيط والتعاون الدويل والداخلية والعدل والتنمية االجتماعية تبين احلكومة األردنية ممثلة يف وزارات -أ
والتعليم العايل، واجمللس الوطين لشؤون األسرة واللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة،  لإلطار االسرتايتجي، الذي 

 اقرتحته الدراسة احلالية للقضاء على العنف ضد املرأة.

ي والعملي على نظم محاية املرأة وقايتها من العنف يف الدول األخرى تكرار الدارسة بنفس أطريها النظر -ب
املقاربة لألردن يف بيئتها االجتماعية والثقافية واالقتصادية والتشريعية، مثل: اململكة املغربية ومملكة البحرين وسلطنة 

 عمان.

 مصادر البحث

 .1115وراه، اجلامعة األردنية، عمان، األردن،أمل العواودة، العنف ضد الزوجة يف اجملتمع األردين، رسالة دكت .1
 .1156اجنلس، فريدرك،أصل العائلة وامللكية اخلاصة والدولة، ترمجة الياس شاهني، موسكو: دار التقدم، ، .1
 أنور العبيسات، اختبار نظرية الضغوط االجتماعية يف ارتكاب جرائم القتل: دراسة تطبيقية على النزالء .5

 .1013اإلصالح والتأهيل يف األردن، رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة مؤتة، احملكومني يف مراكز  .2
أكتوبر، الكويت:اجمللس الوطين  ..5العدد جون هيلز و آخرون، االستبعاد االجتماعي، ترمجة حممد اجلوهري،  .3

 ..100للثقافة والفنون واآلداب ،
ة، ورقة مهل مقدمة إىل املؤمتر الثالث للربملانيني العرب حامت قطران، الوضع الراهن لتشريعات الطفولة ابلدول العربي .6
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 .1016أاير،  51حول قضااي الطفولة، املعقود جبامعة الدول العربية يوم 
دايب البداينة، واقع وآفاق اجلرمية يف اجملتمع العريب، الرايض: منشورات أكادميية انيف العربية للعلوم األمنية،  ..

1111. 
دة من اجملتمع إىل الفرد) املقوالت الثقافية لفهم عامل ما بعد احلداثة عند األن تورين(، عامل رشيد احلاج صاحل، العو  .5

 .1013، 25، اجمللد 2الفكر، الكويت:ا جمللس الوطين للثقافة والفنون، العدد 
 .1153روزنتال، م.  و يودين  ب، املوسوعة الفلسفية ، ترمجة  مسري كرم، بريوت : دار الطليعة،   .1
،  122كريب، النظرية االجتماعية من ابرسونز إىل هربماس ، ترمجة حسني غلوم ، عامل املعرفة ، العدد   ااين .10

 . 1111الكويت:اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب ، 
 .1002، 1عايد عواد الوريكات، نظرايت علم اجلرمية، ، عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع، ط  .11
، ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر املرأة املساواة بني اجلنسني ومتكنني كل النساء والفتياتفايزة بن حديد،حتقيق  .11

 . 1013/ 1/11 -11/ 11، املعقود يف القاهرة  خالل 1050-1013العربية يف األجندة التنموية 
-1013تقييم احلماية االجتماعية يف األردن وأولوايت قضاايها التخطيطية يف الفرتة  ،1012فواز رطروط،  .15

 ، تقرير غري منشور.1013

فواز رطروط وعادل دبوان، مدى تطبيق العدالة التصاحلية على قضااي األحداث واألطفال املتهمني واملدانني  .12
 .1012خبرق القانون يف بعض حمافظات اجلمهورية اليمنية، منشورات املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي، 

االجتماعية/ محاية األسرة وموظفيها من وجهة نظرهم، تقرير غري فواز رطروط، تقييم وضع مكاتب اخلدمة  .13
 .1013منشور، 

مدى مصارحة األسر احلاضنة لألطفال جمهويل النسب هبويتهم الوالدية وآلياته فواز رطروط، وختام الشنيكات، ،  .16
مؤسسة سواي للتنمية ، منشورات التطبيقية بني رأي اإلخباريني ورأي اخلرباء، دراسة ميدانية على عينة أردنية 

 .1013وحقوق اإلنسان، صنعاء/ اليمن، 
قضااي املواقعة اجلنسية غري املشروعة للفتيات والنساء يف األردن وأثرها يف  فواز رطروط، وختام الشنيكات، ..1

اجلزائر ، العدد السادس  -، جملة مقارابت ، جامعة اجللفةمراجعة وتطوير بعض نصوصها القانونية
 .1016والعشرون،

جمللس وزراء الشؤون  53ورقة عمل مقدمة للدورة ، اآلليات الوطنية األردنية اخلاصة بشكاوي املرأة، فواز رطروط .15
 .1013كانون األول،   12و 15االجتماعية العرب ، املعقودة يف شرم الشيخ يومي 

لياس شاهني، موسكو: دار كيلله وكوفالسون، املادية التارخيية) دراسة يف نظرية اجملتمع املاركسية(، ، ترمجة ا .11
 .11.6، 1التقدم، ط

العنف األسري، موثق يف: دليل إرشادي للتعامل مع العنف األسري ،  مركز مؤمن احلديدي، وهاين جهشان، .10
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 .1001التوعية واإلرشاد األسري ، الزرقاء ، األردن،
 .1111والتوزيع،  جمد الدين خريي مخش، علم االجتماع، املنهج واملوضوع، عمان:دار جمدالوي للنشر .11
أسباب التوقيف اإلداري للنساء يف مراكز اإلصالح والتأهيل ابألردن وأاثره وطرق عالجه حممد صاحل احملاميد،  .11

من وجهة نظر بعض  انشطي حقوق اإلنسان املعنيني بقضاايهن، رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة أم درمان 
 .1016جية، السودان، اإلسالمية/،معهد البحوث والدراسات االسرتايت

، رسالة حممود عبدهللا وريكات،الرؤية االسرتايتجية للحد من العنف ضد املرأة يف اململكة األردنية اهلا ية .15
 .1016، دكتوراه) غري منشورة( ، جامعة أم درمان، مجهورية السودان، 

برامج متكني املرأة األردنية، رسالة  السيوف، منظمات اجملتمع املدين والتغري االجتماعي: دراسة مدى فاعليةنبيلة  .12
 ..100دكتوراه غري منشورة، اجلامعة األردنية، 

25. Krimsky, Sheldon &  Jeremy Gruber,2013,Genetic Explanations 

(Sense),Harvard University Press. and Nonsense 

26. Penal reform internaioal,2014,WHO are Women Prisoners? Survey results 

from Jordan and Tunisia. 

27. United States Department of State , Bureau of Democracy, Human Rights an

d Labor,Country Reports on Human Rights Practices for 2015         

 تقارير وواثئق-
 .6101االحتاد األورويب، تقيم نظام احلماية االجتماعية األردين، تقرير غري منشور،  .15
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