
المرأة األردنية
 غائبــــة

ٌ
 متواصــــل وحماية

ٌ
عنف

المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان

أغسطس/آب 2020





مقدمة

العنف ضد المرأة في األردن )أرقام ومعلومات/2019(

شهادات وأحداث

أحالم	 

فاطمة أبو عكليك	 

حنان بني نصر	 

تـــــاال	 

فاطمة	 

إيمان الخطيب	 

فات خالل عام 2019
ّ
إحصائية توضح عدد النساء والفتيات المعن

خلفية قانونية

توصيات

4

8

9

9

10

10

11

11

11

13

14

17

المحتويات



4  غائبة
ٌ

 متواصل وحماية
ٌ

المرأة األردنية.. عنف

مقدمة

ــا فــي حــاالت العنــف ضــد المــرأة أو كمــا ُيعــرف 
ً
يشــهد األردن منــذ عــدة ســنوات تزايــًدا ملحوظ

باســم العنــف القائــم علــى نــوع الجنــس، وهــو مصطلــح يســتخدم لإلشــارة إلــى األفعــال العنيفــة 

التــي تمــارس بشــكٍل متعمــد أو اســتثنائي تجــاه النســاء مثــل التحــرش الجنســي، االغتصــاب، العنــف 

األســري وغيــره مــن أنــواع العنــف الُممــارس ضــد المــرأة.

وبالنظــر إلــى اإلحصائيــات الرســمية المحليــة المتعلقــة بهــذه الظاهــرة، نجــد أن األردن ال يــزال 

ــا فــي الجرائــم المتعلقــة بالعنــف ضد المرأة، إذ ســجل خــالل العام الماضي 
ً
يشــهد ارتفاًعــا ملحوظ

)2019( 21 جريمــة قتــل أســرية، بزيــادة بلغــت نســبتها حوالــي 200% مقارنــة بعــام 2018 التــي 

وقعــت فيهــا حوالــي 7 جرائــم.
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فــي ذات العــام )2019(، بلــغ عــدد ضحايــا العنــف مــن النســاء 6965 حالــة، اســتطاعت 810 منهــن 

فقــط االســتفادة مــن دور اإليــواء الخمســة التابعــة لــوزارة الشــؤون االجتماعيــة، والمخصصــة 

للواتــي يتعرضــن ألي شــكل مــن أشــكال العنــف، فــي حيــن بقيــت كثيــرات أخريــات مهمشــات يعانين 

 فــي القــرى والمناطــق النائيــة.
ً

مــن التعنيــف، خاصــة

تعــّد محافظتــي البلقــاء )غربــي البــالد( والزرقــاء )شــرقي البــالد(، مــن أكثر المحافظات التي تنتشــر 

فــات مــن المتزوجــات نحــو 
َّ
فيهــا جرائــم العنــف ضــد النســاء المتزوجــات، إذ بلغــت فيهــا نســبة المعن

36%، فــي حيــن تقــل انتشــار هــذه الجرائــم فــي محافظتــي عجلــون والكــرك، حيــث وصلــت فيهــا 

نســبة الجرائــم إلــى 10%، فيمــا بلغــت النســبة فــي العاصمــة عّمــان وحدهــا حوالــي %27.

ــا للتقريــر اإلحصائــي الجنائــي الــذي نشــرته مديريــة األمــن العــام، ســّجل عــام 2019 وقــوع 
ً

ووفق

 24,654 وقــوع  ســّجل  والــذي   2018 بعــام  مقارنــة   %7.57 مقدارهــا  بزيــادة  جريمــة   26,521

جريمــة، وهــو مــا يعنــي أن االرتفــاع فــي نســبة الجرائــم الُمرتكبــة ضــد المــرأة تأتــي فــي إطــار 

ارتفــاع الجرائــم الُمرتكبــة بشــكٍل عــام فــي المجتمــع، والتــي ترجــع إلــى مجموعــة مــن المؤثــرات 

واالجتماعيــة. االقتصاديــة 

وعلــى الرغــم مــن تزايــد حــاالت العنــف ضــد المــرأة خــالل الســنوات األخيــرة، إال أن الجهــود الرســمية 

ال تــزال قاصــرة فــي مواجهــة هــذا النــوع مــن الجرائــم والــذي يشــكل خطــًرا  كبيــًرا علــى فئــة النســاء 

جريــه المملكــة فيمــا يتعلــق بمــدى انتشــار العنــف 
ُ
 ثــم المجتمــع، فالمســح الوطنــي الــذي ت

ً
أوال

ضــد الفتيــات والنســاء يشــهد قصــوًرا كبيــًرا، فهــو ال يشــمل المتزوجــات أو الالتــي ســبق لهــن 

الــزواج ممــن أعمارهــن 50 عاًمــا فأكثــر، كمــا ال يشــمل النســاء والفتيــات غيــر المتزوجــات مــن ســن 

15 عاًمــا فأكثــر، وهــو مــا أدى إلــى اســتبعاد حوالــي مليــون أنثــى غيــر متزوجــة فــي األردن مــن 

هــذا المســح.

فــات ثقافــة الصمــت، وهــي ثقافــة 
ّ
الواقــع االجتماعــي فــي األردن يفــرض علــى النســاء المعن

تســيطر علــى العديــد مــن النســاء الالتــي يتعرضــن للعنــف. تعــود هــذه الثقافــة ألســباب متعــددة؛ 
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 فيمــا يتعلــق 
ً

منهــا اعتقــاد النســاء أن الشــكوى ال فائــدة منهــا وأن مصيرهــن ســيكون مجهــوال

ــف بســبب تقديــم الشــكوى 
ِّ
بالحمايــة واســترداد الحقــوق، فضــال عــن خوفهــن مــن ردة فعــل المعن

ضــده. كمــا قــد يرجــع ذلــك إلــى ضعــف معرفتهــن القانونيــة واإلجــراءات الواجــب اتخاذهــا فــي حــال 

 إذا أفضــى 
ً

ــادة الخطــر عليهــن، خاصــة تعرضهــن للعنــف. هــذا اإلحجــام يــؤدي بالضــرورة إلــى زي

هــذا العنــف إلــى إصابــات بليغــة أو خطيــرة قــد تهــدد حياتهــن.

وبالنظــر إلــى اإلحصائيــات الرســمية المحليــة المتعلقــة بهــذه الظاهــرة، نجــد أن األردن ال يــزال 

العــام  خــالل  إذ ســجل  المــرأة،  بالعنــف ضــد  المتعلقــة  الجرائــم  فــي  ــا 
ً
ارتفاًعــا ملحوظ يشــهد 

الماضــي )2019( 21 جريمــة قتــل أســرية، بزيــادة بلغــت نســبتها حوالــي 300% مقارنــة بعــام 2018 

الــذي وقعــت فيهــا حوالــي 7 جرائــم.

وعلــى الرغــم مــن أّن منظومــة حمايــة المــرأة التــي توفرهــا الحكومــة األردنيــة عبــر إدارة حمايــة 

فــات وتمكينهن من مســارات الحماية 
ّ
األســرة تبــذل جهــوًدا كبيــرة فــي إطــار تلقــي شــكاوى المعن

 عــن إيوائهــن فــي المــآوي التابعــة لــوزارة التنميــة االجتماعيــة 
ً

القضائيــة أو االجتماعيــة فضــال

وعــدد مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي، إال أّن كثيــًرا مــن اإلجــراءات بحاجــة لمزيــد مــن التحســين 

فــات وإعــادة تأهيلهــن. فعنــد النظــر إلــى فلســفة المنظومــة، نجــد أنهــا 
ّ
بمــا يكفــل حمايــة المعن

فــات دون العمــل علــى إعــادة تمكينهــن، 
ّ
فلســفة قائمــة علــى االكتفــاء بحمايــة النســاء المعن

وذلــك مــن خــالل تعليمهــن وتدريبهــن علــى أعمــاٍل قــد تســاعدهن فــي الحصــول علــى دخــٍل 

مــادي فــي إطــار التمكيــن االقتصــادي لهــن، باإلضافــة إلــى العمــل علــى تمكينهــن مــن العــودة 

إلــى ممارســة حياتهــن بشــكل طبيعــي.

فــات للمتابعــة 
ّ
ــا نجــد أّن الكثيــر مــن األفــراد العامليــن فــي هــذه المنظومــة يوجهــون المعن

ً
أيض

فــات 
ّ
 مــا يعــود علــى المعن

ً
 مــن توجيههــن إلــى المســلك القضائــي والــذي غالبــا

ً
االجتماعيــة بــدال

بنتائــج إيجابيــة يرافقهــا كذلــك أمــر حمايــة لهــؤالء الضحايــا.

ــا وجســيًما ألحــكام القانــون الدولــي 
ً

ا صارخ
ً
ال شــك أن ظاهــرة العنــف ضــد المــرأة تعــد انتهــاك

لحقــوق اإلنســان، فهــو يحتــوي فــي طياتــه علــى التمييــز واألذى البدني والنفســي للمرأة، فقد 
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جــاءت اتفاقيــة منــع ومكافحــة العنــف ضــد المــرأة والعنــف المنزلــي والمعروفــة أيضــا باتفاقيــة 

اســطنبول، لتنــص علــى التعريــف اآلتــي للعنــف ضــد المــرأة:

يســلط المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان فــي هــذا التقريــر الموجــز الضــوء علــى حجــم 

العنــف المرتكــب ضــد المــرأة األردنيــة، مــن خــالل اســتعراض أرقــام وإحصائيــات تعكــس خطــورة 

ومــدى تفاقــم هــذه الجريمــة، باإلضافــة إلــى شــهادات لنســاء وقعــن ضحيــة لهــذا النــوع مــن 

الجرائــم، مــع اإلشــارة إلــى الجانــب القانونــي المتعلــق بهــذه الظاهــرة ســواء علــى المســتوى 

المحلــي )القوانيــن األردنيــة( أو علــى المســتوى الدولــي )قوانيــن حقــوق اإلنســان(.

»العنــف ضــد المــرأة ُيفهــم علــى أنــه انتهــاك لحقــوق اإلنســان وشــكل 

مــن أشــكال التمييــز ضــد المــرأة ويعنــي جميــع أعمــال العنــف القائــم 

علــى أســاس نــوع الجنــس التــي تــؤدي إلــى أضــرار بدنيــة أو جنســية أو 

نفســية أو اقتصاديــة أو مــن المحتمــل أن تــؤدي إلــى ذلــك بمــا فــي 

ذلــك التهديــد بمثــل هــذه األعمــال أو اإلكــراه أو الحرمــان التعســفي 

مــن الحريــة، ســواء أحــدث ذلــك فــي الحيــاة العامــة أم الخاصــة«.
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شهادات وأحداث 
بــرزت ظاهــرة العنــف ضــد المــرأة فــي األردن فــي الســنوات األخيــرة كأحــد أهــم االنتهــاكات التــي 

يجــب مواجهتهــا والتصــدي لهــا، حيــث ازدادت أهميــة هــذه القضيــة نظــًرا لتفاقمهــا مــن ناحيــة، 

والتباطــؤ فــي معالجتهــا أو إهمالهــا كجريمــة خطيــرة مــن ناحيــة أخــرى، وهــو مــا اســتتبع أن 

بــرز مجموعــة مــن الشــهادات واألحــداث لنســاٍء وقعــن ضحيــة االعتــداء والتعنيــف، دون تدخــل 
ُ
ن

حقيقــي أو تحــرك جــاد مــن مؤسســات الدولــة إليقــاف هكــذا نــوع مــن الجرائــم.

أحالم	 

يــوم الســبت 18 يوليو/تمــوز 2020، أقــدم أب أردنــي )60 عاًمــا( على تحطيم رأس ابنته »أحالم« 

)40 عاًمــا(، باســتخدام حجــر، حتــى فارقــت الحيــاة، ثــم جلس بجوارها يحتســي كوًبا من الشــاي.

وقعــت الجريمــة فــي منطقــة »صافــوط« بمحافظــة البلقــاء غــرب العاصمــة عّمــان، وبحســب إفادة 

أحــد شــهود العيــان الــذي نشــر تفاصيــل مــا حــدث عبــر حســابه فــي موقــع »تويتــر« قــال:« كانــت 

الســاعة التاســعة مســاء يــوم الجمعــة وإذ بصــوت صــراخ فتــاة تركــض فــي الشــارع العــام هرًبــا مــن 

ا، ليلحقهــا 
ً
والدهــا والدمــاء تســيل مــن رقبتهــا، وكانــت تســتنجد بوالدتهــا التــي لــم تحــرك ســاكن

والدهــا ويمســكها ويحطــم رأســها بحجــر إلــى أن فارقــت الحيــاة علــى مســمع ومــرأى مــن ســكان 

المنطقة«. 

ا لــم يحــدث، كمــا أن 
ً
وأضــاف »جلــس والدهــا بعــد أن قتلهــا يشــرب كأًســا مــن الشــاي وكأن شــيئ

ــة أحــالم إال أن إخوتهــا منعوهــم«. ــراب مــن جث ــوا االقت بعــض الســكان حاول

ولفــت إلــى »أن الضحيــة أحــالم كانــت تعرضــت للتعنيــف مــن أســرتها عــدة مــرات، إذ حاولــت الهــرب 

فــي إحــدى المــرات لتلجــأ إلــى حمايــة األســرة التابعــة لمديريــة األمــن العــام فــي األردن، لينتهــي 

ــه  ــزم ب ــة تعهــد مــن أســرتها بعــدم التعــرض لهــا، وهــو مــا لــم تلت األمــر فــي كل مــرة إلــى كتاب

ــا«. 
ً

األســرة إطالق
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فاطمة أبو عكليك	 

عانــت فاطمــة )37 عاًمــا( مــن التعنيــف علــى يــد زوجهــا )ابــن عمهــا( طــوال 13 عاًمــا، إلــى أن أقــدم 

فــي النهايــة علــى اقتــالع عينيهــا يــوم 9 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2019 فــي مدينــة جــرش.

وبحســب إفــادة أحــد شــهود العيــان لفريــق المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان قال: »في 

يــوم 9 نوفمبــر حدثــت مشــاجرة بيــن فاطمــة وزوجهــا، وهربــت فاطمــة إلــى غرفــة نــوم أطفالهــا، 

ــاك ثــم هددهــا إمــا بقتلهــا أمــام أطفالهــا، أو قتــل أطفالهــا أمــام عينيهــا  وتبعهــا زوجهــا هن

لتمــوت بحســرتها، فاختــارت فاطمــة أن يقتلهــا ولكــن بعيــًدا عــن أعيــن أطفالهــا، فــي الوقــت الــذي 

 يقتــل والدتهــم«.
ّ

كان فيــه األطفــال يتوســلون لوالدهــم أال

وأضــاف »حاولــت فاطمــة أن تحمــي وجههــا مــن اعتــداء زوجهــا، إال أن زوجهــا أدخــل إصبعــه وفقــأ 

عينهــا، فأخــذت تتوســل لــه بــأن يتــرك عينهــا الثانيــة لتــرى بهــا أوالدهــا، إال أنــه فقــأ عينهــا الثانيــة 

 للبصــر بشــكٍل كامــل«.
ً

لتصبــح فاطمــة فاقــدة

حنان بني نصر	 

فــي 8 مارس/آيــار 2020 تعرضــت المواطنــة األردنيــة »حنــان بنــي نصــر« للقتــل علــى يــد زوجهــا، 

ــه فــي منطقــة الكريمــة، مــا أدى إلــى وفاتهــا علــى  ــد الل ــاة الملــك عب بعدمــا أغرقهــا فــي قن

الفــور.

 »كان بينــي وبيــن 
ً

وبحســب المعلومــات التــي أدلــى بهــا زوجهــا فــي التحقيقــات، اعتــرف قائــال

زوجتــي خالفــات، وانتهــزت الفرصــة لقتلهــا عندمــا طلبــت منــي أن التقــط لهــا صــورة وميــاه الســد 

خلفهــا، فتحينــت الفرصــة ودفعتهــا إلــى ميــاه القنــاة لتغــرق وتفــارق الحيــاة«.

 »كثر نقها على راسي )إلحاحها الشديد( هو ما دفعني إلى قتلها«.
ً
وأضاف قائال
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تــــــــــــاال	 

أحــد  لتحــرش جنســي مــن  »تــاال«  األردنيــة  الفتــاة  2019 تعرضــت  األول  أكتوبر/تشــرين   13 فــي 

ســائقي ســيارات األجــرة أثنــاء ركوبهــا فــي الســيارة، حيــث قالــت تــاال: »أثنــاء ركوبي إحدى ســيارات 

التاكســي، الحظــت أن الســائق ينظــر إلــّي نظــرات مريبــة طــوال الطريــق مــن خــالل مــرآة الســيارة، 

ولــم أكــن مرتاحــة علــى اإلطــالق، ألنتبــه فيمــا بعــد إلــى قيامــه بممارســة العــادة الســرية داخــل 

الســيارة وهــو ينظــر إلــّي«.

قت »تاال« الحادثة بكاميرا هاتفها المحمول ونشرت الفيديو على صفحتها على »تويتر«.
ّ
وث

فاطمة	 

تعانــي فاطمــة )23 عاًمــا( مــن التعنيــف وســوء المعاملــة مــن زوجهــا، حيــث قالــت: »زوجونــي 

أهلــي فــي ســن الـــ 16 عندمــا كنــت طالبــة فــي المدرســة، وأنجبــت طفليــن ذكــر وأنثــى، غيــر أّن 

زوجــي يعاملنــي معاملــة ســيئة جــًدا، ودائًمــا مــا أتعــرض للضــرب واإلهانــة والشــتائم واإلهمــال 

لــي وألوالدي«.

وأضافــت »ال يقــّدم لنــا زوجــي أي شــيء، وال يؤّمــن لنــا المصاريــف ومتطلبــات الحيــاة األساســية، 

وأنــا ال أســتطيع فعــل أي شــيء لــي وألوالدي«.

إيمان الخطيب	 

تــروي إيمــان الخطيــب )36 عاًمــا( تفاصيــل االعتــداء والتعنيــف الــذي تعرضــت لــه مــن أســرتها 

وزوجهــا حيــث قالــت: »خــالل فتــرة زواجــي، عانيــت كل أصنــاف الضــرب واإلهانــة والتعنيــف علــى يــد 

زوجــي، مــا أدى إلــى انفصالــي عنــه أللجــأ للعيــش مــع عائلتــي مــع العلــم أن لــدي ابــن وحيــد«.

وأضافــت »منــذ اليــوم األول الــذي انتقلــت فيــه للعيــش مــع عائلتــي بعــد انفصالــي مــن زوجــي، 

تعرضــت لالبتــزاز والتعنيــف مــن أســرتي، حيــث كانــوا يطالبوننــي بإعطائهــم المــال، بــل إّن شــقيقي 
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طردنــي أنــا وابنــي مــن البيــت وهددنــي باالعتــداء علــّي إذا لــم أجلــب المــال حتــى ولــو كان ذلــك 

بطريقــة غيــر أخالقيــة. دفعنــي ذلــك إلــى اللجــوء إلــى بيــت صديقتــي للنــوم عندهــا، ألّن شــكوتي 

لحمايــة األســرة لــم تســعفني فــي الحصــول علــى مــأوى لــي ولولــدي«.
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فات 
ّ
إحصائية توضح عدد النساء والفتيات المعن

خالل عـــــــــــام 2019

بّينــت اإلحصائيــات الصــادرة عــن وزارة التنميــة االجتماعيــة لعــام 2019 أّن عــدد النســاء والفتيــات 

بــإدارة حمايــة األســرة للحديــث عــن حــاالت عنــف  اللواتــي راجعــن مكاتــب الخدمــة االجتماعيــة 

واعتــداءات يتعرضــن لــه، بلــغ حوالــي 4527 للبالغــات و2438 للقاصــرات، بإجمالــي بلــغ حوالــي 

6965 حالــة.
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خلفية قانونية
 فيمــا يتعلــق 

ً
ال شــك أن ظاهــرة العنــف ضــد المــرأة ال تــزال مثــار جــدل واســع فــي األردن، خاصــة

بالقوانيــن الوطنيــة األردنيــة وكيفيــة معالجتهــا لهــذه الجريمــة.

يهــدف هــذا التقريــر إلــى إيضــاح جوانــب النقــص والخلــل التــي اعتــرت القوانيــن األردنيــة فــي 

معالجتهــا لهــذه الظاهــرة، ويبــرز كذلــك االتفاقيــات الدوليــة التــي حاربــت العنــف والعنصريــة ضــد 

المــرأة وكفلــت لهــا حقوقهــا.

: القانون األردني
ً
أوال

يحظــر الّدســتور األردنــي فــي المــاّدة السادســة التمييــز القائــم علــى أســاس العــرق أو اللغــة 	 

ــوع االجتماعــي. 
ّ
ــا إلــى التمييــز القائــم علــى أســاس الن

ً
أو الّديــن، لكنــه ال  يشــير بتات

ســاء، وهذا األمر يعكســه 	 
ّ
ال يجّرم القانون األردني ســوى بعض أشــكال العنف المرتكب ضّد الن

قانــون العقوبــات األردنــي -البــاب الســابع، علــى اعتبــار أّن االغتصــاب والتحرش الجنســي جريمة 

فيمــا ال ينطبــق ذلــك علــى االغتصاب الزوجي.

فــة فــي الجرائــم المرتكبــة فــي حالــة 	 
ّ

جــرى تعديــل المــاّدة )98( مــن أجــل رفــض األعــذار المخف

الغضــب وذلــك فــي إطــار حزمــة التعديــالت علــى قانــون العقوبــات التــي اعتمــدت فــي عــام 

وج 
ّ

2017، أمــا المــاّدة )308( التــي كانــت تســمح للمغتصــب بتالفــي المالحقــة القضائّيــة إذا تــز

ــا بعــد الضغــط الــذي مارســه المجتمــع المدنــي. 
ً

 فــي عــام 2017 أيض
ً
ضّحيتــه، فقــد ألغَيــت أيضــا

اعتمــد األردن فــي عــام 2008 قانــون الحمايــة مــن العنف األســري »القانون رقم 6« وبالرغم 	 

مــن التعديــالت المهمــة التــي خضــع لهــا هــذا القانــون فــي عــام 2017 إال أنــه لــم يــأِت علــى 

ذكــر مفهــوم العنــف القائــم علــى أســاس النــوع اإلجتماعــي، غيــر أنــه يمكــن اعتبــاره عموًمــا 

ــه ينــص علــى إصــدار أوامــر تقييدّيــة ضــّد المعتــدي، كمــا يتضمــن اتخــاذ 
ّ
قانــون حمايــة بمــا أن

تدابيــر حمايــة فورّيــة فــي حــاالت العنــف األســري. ومــع ذلــك، ينطــوي هــذا القانــون علــى 
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بعــض أوجــه القصــور المهمــة، ومنهــا اإلخفــاق فــي تجريــم أشــكال مــن العنــف مــن قبيــل 

ســاء وخياراتهــّن واإلســاءة اإلقتصاديــة والعنــف النفســي 
ّ
ــة الن القيــود المفروضــة علــى حرّي

واالغتصــاب الزوجــي.

لــم ينــص قانــون العمــل األردنــي علــى إيقــاع العقوبــات علــى »التحــرش الجنســي« واكتفــى 	 

البــاب لتعــرض  29 »أ/6«، وهــذا األمــر يفتــح  باإلعتــداء الجنســي وهــذا مــا أوردتــه المــادة 

العامــالت لحــاالت التحــرش الجنســي، ال ســيما وأن التقاريــر الحقوقيــة المحليــة رصــدت ارتفــاع 

نســبة التحــرش الجنســي فــي أماكــن العمــل بنســبة جــاوزت الـــ 42%. هــذا األمــر دفــع الحكومــة 

لتعديــل قانــون العمــل وتقديــم مقتــرح لمجلــس النــواب إلضافــة عبــارة »التحــرش الجنســي« 

وبعــض التعديــالت األخــرى ذات الصلــة، لكــن لجنــة العمــل فــي مجلــس النــواب شــطبت العبــارة، 

 في أماكن العمــل وتأثيرها 
ً

وهــو مــا يشــير إلــى عــدم االعتــراف بانتشــار ظاهــرة التحرش خاصــة

.
ً

علــى انســحاب النســاء مــن ســوق العمــل أو عــدم دخولهــن إليــه أصــال

ثانًيا: القانون الدولي

جــاءت اتفاقيــة 1979 للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، لتعتــرف فــي العديــد مــن 	 

النصــوص بــأن العنــف يعــد جــزًءا مــن التمييــز ضــد المــرأة، كمــا تناولــت اللجنــة المعنيــة للقضــاء 

علــى التمييــز ضــد المــرأة ذلــك فــي الوصيــة رقــم )12( ورقــم )19( حيــن قالــت » أن تعريــف 

التمييــز يضــم العنــف المبنــي علــى نــوع الجنــس، والــذي هــو عنــف موجــه للمــرأة ألنهــا فقــط 

»امــرأة«، أو ألنــه يؤثــر عليهــا بشــكل غيــر مناســب لطبيعتهــا«

اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان الصــادر فــي عــام 1948 والــذي أوضحــت نصوصــه التوجــه 	 

نحــو حمايــة حقــوق المــرأة واألســرة حيــث اعتبرهــا الخليــة الطبيعيــة واألساســية فــي المجتمع 

ولهــا حــق التمتــع بحمايــة المجتمــع الدولــي.

إعــالن األمــم المتحــدة لعــام 1993 بشــأن القضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة، يعــد أول صــك 	 

دولــي يعــّرف العنــف ضــد المــرأة ويتصــدى لــه صراحــة، حيــث نصــت المــادة األولــى فــي اإلعــالن 
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علــى »ألغــراض هــذا اإلعــالن، يعنــي تعبيــر »العنــف ضــد المــرأة » أي فعــل عنيــف تدفــع إليــه 

عصبيــة الجنــس ويترتــب عليــه، أو يرجــح أن يترتــب عليــه، أذى أو معانــاة للمــرأة، ســواء مــن 

الناحيــة الجســمانية أو الجنســية أو النفســية بمــا فــي ذلــك التهديــد بأفعــال مــن هــذا القبيــل 

أو القســر أو الحرمــان التعســفي ممــن الحريــة، ســواء حــدث ذلــك فــي الحيــاة العامــة أو 

الخاصــة«.

ــه يشــمل علــى ســبيل المثــال ال 
ّ
كمــا نصــت المــادة الثانيــة علــى: »يفهــم بالعنــف ضــد المــرأة أن

علــى ســبيل الحصــر، مــا يلــي:

العنــف البدنــي والجنــس والنفســي الــذي يحــدث فــي إطــار األســرة بمــا فــي ذلــك الضــرب . 1

والتعــدي الجنســي علــى أطفــال األســرة اإلنــاث ، والعنــف المتصــل بالمهــر ، واغتصــاب الزوجــة 

، وختــان اإلنــاث وغيــره مــن الممارســات التقليديــة المؤذيــة للمــرأة ، والعنــف غيــر الزوجــي 

والعنــف المرتبــط باالســتغالل.

العنــف البدنــي والجنســي والنفســي الــذي يحــدث فــي إطــار المجتمــع العــام بمــا فــي ذلــك . 2

االغتصــاب والتعــدي الجنســي والمضايقــة الجنســية والتخويــف فــي مــكان العمــل وفــي 

المؤسســات التعليميــة وأي مــكان آخــر ، واالتجــار بالنســاء وإجبارهــن علــى البغــاء.

العنف المدني والجنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه، أينما وقع«.. 3

فــي عــام 1999، اعتمــدت األمــم المتحــدة البروتوكــول االختيــاري التفاقيــة القضاء على جميع 	 

أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، وحــّددت يــوم 25 نوفمبــر لمناســبة »اليــوم الدولــي للقضــاء 

علــى العنــف ضــد المــرأة.

اتفاقيــة مجلــس أوروبــا لعــام 2011 بشــأن منــع ومكافحــة العنــف ضــد المرأة والعنــف المنزلي، 	 

ــا بشــأن العنــف ضد النســاء والفتيات.
ً
وهــو الصــك اإلقليمــي الثانــي الملــزم قانون
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توصيـــــــــــات
أصبــح العنــف ضــد النســاء قضيــة عالميــة ال تقتصــر علــى شــعوب معينــة، وهــي باألســاس مشــكلة 

تتعلــق بحقــوق اإلنســان لمــا فــي ذلــك مــن انتهــاك وتهديــد لحيــاة النســاء، كمــا أن للعنــف ضــد 

ــا علــى األطفــال والعائلــة والمجتمــع 
ً

النســاء نتائــج كارثيــة ليــس فقــط علــى فئــة النســاء، بــل أيض

بأســره.

يمكــن تلخيــص أهــم األســباب التــي أدت إلــى ممارســة العنــف فــي المجتمعــات بســوء األوضــاع 

ــة الحــوار داخل األســرة والمجتمــع وغياب القوانين 
ّ
االقتصاديــة وتدنــي المســتوى التعليمــي وقل

الحمائيــة، وجميــع هــذه العوامــل باإلضافــة إلــى عوامــل أخــرى كثيــرة تســاعد بشــكل مباشــر أو 

غيــر مباشــر فــي حــدوث العنــف داخــل األســرة وغالًبــا مــا تكــون المــرأة والطفــل ضحايــاه.

بنــاًء علــى مــا ورد فــي هــذا التقريــر الموجــز، يوصــي المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان 

باآلتــي:

علــى البرلمــان األردنــي ســن تشــريعات وقوانيــن مــن شــأنها تأميــن الحمايــة الكافيــة لجميــع 	 

النســاء بمــا يضمــن احتــرام ســالمتهن وكرامتهــن، علــى أن تشــتمل هــذه القوانيــن علــى 

عقوبــات صارمــة لــردع محــاوالت تعنيــف المــرأة وانتهــاك كرامتهــا وتهديــد حياتهــا.

العمــل علــى تأهيــل الكــوادر البشــرية للتعامــل مــع حــاالت العنــف وتوفيــر الوقايــة والدعــم 	 

ــا. المناســب للضحاي

دعــوة المؤسســات اإلعالميــة إلــى تنفيــذ برامــج تدريبيــة خاصــة تهــدف إلــى توعيــة المجتمــع 	 

بمشــكلة العنــف ضــد المــرأة، وإعــادة صياغــة الخطــاب اإلعالمــي حــول العنــف ضــد المــرأة.

إيــالء قضيــة العنــف ضــد المــرأة أهميــة أكبــر مــن خــالل إجــراء البحــوث والدراســات حــول هــذه 	 

القضيــة، للمعرفــة الدقيقــة ألســبابها وآثارهــا المجتمعيــة ودراســة مــدى فعاليــة اإلجــراءات 

المتخــذة للتصــدي لــه وإعــادة تقييمهــا مجــدًدا، وطــرح طــرق أكثــر فاعليــة لمعالجتهــا.

ــر فــي حــل النزاعــات الناشــئة عــن حــاالت العنــف األســري، مــن 	  تفعيــل دور القضــاء بشــكل أكب
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 مــن الحاكــم اإلداري وتعزيــز تفعيــل أوامــر الحمايــة.
ً

خــالل متابعــة التســويات بــدال

فــة بعــد تقديمهــا للشــكوى صفــة اإللزاميــة لمــا لــه 	 
ّ
منــح التقريــر الطبــي الــذي تجريــه المعن

مــن دور كبيــر فــي تعزيــز موقــف المــرأة إذا اختــارت اللجــوء للقضــاء.

إقرار نظام حماية الشهود.	 

تعزيز الحمالت المجتمعية اإليجابية التي ترفض العنف ضد المرأة.	 

إتاحــة فرصــة أكبــر لعمــل النســاء بمــا يمكنهــن مــن المشــاركة االقتصاديــة فــي المجتمــع، 	 

ومحاربــة الفقــر الــذي يعــد ســبًبا رئيســًيا فــي زيــادة العنــف ضــد المــرأة. 




