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المقدمة
يحظى الحؽ في حماية المرأة مف العنؼ باعتراؼ كاسع النطاؽ في قانكف حقكؽ االنساف

كالمكاثيؽ الدكلية كاالقميمية ذات العقاقة ،كقد كرد ،في المادة 2/25 ،مف االعقاف العالمي لحقكؽ

االنساف"لألمكمة كالطفكلة حؽ في رعاية كمساعدة خاصتيف ،كلجميع األطفاؿ حؽ التمتع بذات
الحماية االجتماعية سكاء كلدكا في إطار الزكاج أك خارج ىذا اإلطار" .كالمادة ( 11ك ) 3مف

العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية

1

اما الفقرة  23/1مف العيد الدكلي

الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية فقد اكدت عمى اىمية حماية االسرة كالتي اعتبرىا بانيا الكحدة
الجماعية الطبيعية كاألساسية في المجتمع .فيما اكدت المادة ( )3مف ذات العيد عمى اف تتعيد

الدكؿ االطراؼ في ىذا العيد بكفالة تساكم الرجاؿ كالنساء في حؽ التمتع بجميع الحقكؽ المدنية
كالسياسية المنصكص عمييا في ىذا العيد ،اضافة الى ما كرد مف كفالة الحقكؽ االقتصادسة

كاالجتماعية في االتفاقية الدكلية لمناىضة جميع اشكاؿ التمييز ضد المراة الصادرة عاـ 1979
كاتفاقية الحقكؽ السياسية لممرأة الصادرة عاـ  1954كاالعقانات المتخصصة لحماية المراة مف

العنؼ كاىميا االعقاف الخاص بالقضاء عمى التمييز ضد المرأة الصادر عاـ  1967ةاعقاف
القضاء عمى العنؼ ضد المرأة الصادر عاـ  1993كالتي ستتطرؽ ليا ىذه الدراسة في بند

متخصص.
كانسجامان مع المعايير الدكلية ،كفؿ الدستكر االردني الحماية القانكنية لممرأة المعنفة في المادة

السادسة بالنص عمى " اف األردنيكف اماـ القانكف سكاء ال تمييز بينيـ في الحقكؽ كالكاجبات كاف
اختمفكا في العرؽ أك المغة أك الديف كالتأكيد عمى اف األسرة أساس المجتمع قكاميا الديف

كاألخقاؽ كحب الكطف ك يحمي القانكف األمكمة كالطفكلة كالشيخكخة كيرعى النشء كذكم
اإلعاقات كيحمييـ مف اإلساءة " كباالضافة الى ذلؾ ،فقد نص الميثاؽ الكطني لعاـ 1991ـ
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نصت المادة ( )11مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتاصدية كاالجتماعية عمى  " :كجكب منح األسرة،

التي تشكؿ الكحدة الجماعية الطبيعية كاألساسية في المجتمع ،أكبر قدر ممكف مف الحماية كالمساعدة،

كخصكصا لتككيف ىذه األسرة كطكاؿ نيكضيا بمسؤكلية تعيد كتربية األكالد الذيف تعيميـ .كيجب أف ينعقد الزكاج
برضا الطرفيف المزمع زكاجيما رضاء ال إكراه فيو .ككجكب تكفير حماية خاصة لألميات خقاؿ فترة معقكلة قبؿ
الكضع كبعده .كينبغي منح األميات العامقات ،أثناء الفترة المذككرة ،اجازة مأجكرة أك اجازه مصحكبة
باستحقاقات ضماف اجتماعي كافية".

اما المادة ( )3مف ذات العيد فقد اقرت بضماف مساكاة الذككر كاإلناث في حؽ التمتع بجميع الحقكؽ االقتصادية
كاالجتماعية كالثقافية المنصكص عمييا في ىذا العيد.
5

عمى "اف االردنييف رجاالن كنساء اماـ القانكف سكاء ال تمييز بينيـ في الحقكؽ كالكاجبات" يضاؼ

الى ذلؾ الحماية القانكنية في العديد مف التشريعات الكطنية كمنيا :قانكف الحماية مف العنؼ

االسرم كقانكف العقكبات ك قانكف االحكاؿ الشخصية كقانكف العمؿ كالعديد مف القكانيف التي

نصت بصكرة مباشرة كغير مباشرة عمى حماية حقكؽ المرأة كىذا ما سنتطرؽ لو في مبحث

متخصص في ىذه الدراسة.
مف جانب اخر ،تشير التقديرات االحصائية الى ارتفاع نسب العنؼ ضد المرأة بمختمؼ اشكالو

في المجتمع االردني فحسب احصائيات ادارة حماية االسرة عاـ 2116ـ بمغ عدد القضايا الكاقعة
عمى المرأة كعدد المجنى عمييف التي تعاممت معيا ادارة حماية االسرة( )3146قضية يضاؼ

الى ذلؾ إحصائيات مديرية األمف العاـ التي كشفت كقكع ( )37جريمة قتؿ عمى المرأة خقاؿ
الفترة الكاقعة مف 2116/1/1ـ كلغاية 2116/12/31ـ.

2

اما سجقات دار الكفاؽ األسرم التابعة لك ازرة التنمية االجتماعية 3فقد كشفت اف ما معدلو ثقاث

نساء معنفات يمتحقف بالدار يكميا كأظيرت اإلحصاءات الخاصة بالدار ايضان اف أكثرية النساء
المستفيدات مف خدماتيا ىف أردنيات الجنسية بما نسبتو  75بالمئة ،تعرضف لمعنؼ الجسدم مف

قبؿ أسرىف المكاتي يقمف عمى رعايتيا أك يعشف فييا .كدلت اإلحصاءات عمى قياـ بعض النساء
المتمقيات لخدمات الدار باصطحاب أطفاليف معيف خقاؿ فترة مككثيف في الدار ،كالذيف كصؿ
عددىـ في عاـ 2116ـ إلى  192طفقا.

عمى صعيد اخر اظيرت نتائج احدل الدراسات المتخصصة حكؿ العنؼ ضد المراة 4اف
الخصائص العامة لمنساء المعنفات في االردف تتمثؿ بما يمي:
 %71 مف النساء المكاتي يتعرضف لمعنؼ يقعف ضمف الفئة العمرية  39-21سنة
 %52 مف النساء المكاتي يتعرضف لمعنؼ ىف مف ربات البيكت.
 %75 مف النساء المكاتي يتعرضف لمعنؼ يتمتعف بمستكل تعميمي متدني.
 %74 مف النساء المكاتي يتعرضف لمعنؼ لـ يسعف الى تقديـ شكاكل لمجيات المختصة.

2
3
4

الكطني لحقكؽ اإلنساف.
كفقان إلحصائيات مديرية األمف العاـ الكاردة إلى المركز
ّ
http://www.almadenahnews.com/article/
لمزيد مف االطقاع انظر دراسة المجمس الكطني لشؤكف االسرة  :كاقع العنؼ ضد المرأة في االردف .2118
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كعمى الرغـ مف اف الدستكر االردني نص عمى المساكاة في الحقكؽ كالكاجبات ،كاف التشريعات

المعنية بحماية المرأة انصفتيا في كثير مف المجاالت ،اال انو ال تزاؿ ىنالؾ العديد مف الفجكات

النكعية ضد المرأة عمى مستكل التشريعات كالسياسات كالممارسات كالتي تفاقـ مف فجكات النكع

االجتماعي كقد رصدت ىذه الدراسة الفجكات التي تعيؽ مف حماية المراة مف العنؼ المبني عمى
النكع االجتماعي عمى المستكييف التشريعي كالتطبيقي كحاكلت تقديـ بعض التكصيات فيما يتعمؽ

بالحاجة الى تطكير التشريعات ذات العقاقة.

كبتأسيس عمى ما سبؽ ،كانطقاقان مف اىداؼ المركز الكطني لحقكؽ االنساف في حماية كتعزيز

حقكؽ االنساف بشكؿ عاـ كالفئات المحتاجة لمحماية كالرعاية بشكؿ خاص ،عمد المركز منذ عاـ
 2112كلغاية عاـ 2117ـ الى تسميط الضكء العنؼ المبني عمى النكع االجتماعي كاحدل

القضايا التي تعاني منيا المرأة في االردف كالتي كاف ليا تاثير مباشر كغير مباشر في المساس

بحقكؽ المرأة المكفكلة ليا في الدستكر االردني كالمعايير الدكلية التي صادؽ عميا االردف ،حيث

استضاؼ المرؾ في عاـ  2112المؤتمر الدكلي الحادم عشر لمجنة التنسيؽ الدكلية لممؤسسات
الكطنية لحقكؽ اإلنساف حكؿ ”حقكؽ اإلنساف لمنساء كالفتيات :تعزيز المساكاة عمى أساس النكع
االجتماعي :دكر المؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف“ كالذم عقد في عماف مف  5إلى  7تشريف

الثاني/نكفمبر  ،2112كقد تبنى المؤتمر بياف عماف كبرنامج عمؿ يتضمف خطط العمؿ اإلقميمية

التي أقرتيا مجمكعات العمؿ اإلقميمية لممؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف؛ لتككف دليقان إجرائيان

لعمميا في مجاؿ حماية كتعزيز حقكؽ النساء كالفتيات كالمساكاة بيف الجنسيف .تحمؿ خطة العمؿ

ميامان محددة لممؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف تتمثؿ في :مراجعة التشريعات الكطنية التي
تميز ضد المرأة في الحقكؽ أك في المعاممة ،كمراقبة السياسات تحميقان كتقييمان ،كرصد كتكثيؽ

انتياكات حقكؽ النساء كالعمؿ عمى إزالتيا ،كالزاـ الحككمات بتطبيؽ التزاماتيا المتعمقة بحقكؽ
المرأة عمى المستكل الكطني كالعالمي ،كتفعيؿ دكر المؤسسات الكطنية مف خقاؿ تعزيز التنسيؽ

بينيا كبيف كافة الشركاء الدكلييف كالكطنييف ،بما في ذلؾ الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني،
كبعد االنتياء مف المؤتمر قاـ المركز بنشر ”بياف عماف“ عمى مكقعو االلكتركني بالمغتيف العربية

كاإلنك ميزية كمف خقاؿ مختمؼ كسائؿ اإلعقاـ .كأعد برشكر تعريفي لمبياف تـ تكزيعو عمى
المجتمع المحمي مف خقاؿ تنفيذ  89زيارة لممناطؽ النائية؛ حيث تـ رصد كتكثيؽ انتياكات

حقكؽ النساء ،كرفع بذلؾ تقري ار لمجمس الكزراء كالذم قاـ بتعميمو عمى الك ازرات كالجيات ذات

العقاقة .يضاؼ الى ذلؾ تنفيذ مشركع متخصص حكؿ حماية المراة كالفتيات مف العنؼ القائـ
عمى النكع االجتماعي امتد عمى مرحمتيف ،ىدفت المرحمة االكلى مف المشركع -الممتدة مف عاـ

 2112كلغاية  - 2114الى رفع الكعي القانكني بحقكؽ المرأة كالفتيات المعنفات المكفكلة ليا
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في المعايير الدكلية ك المصادؽ عمييا مف قبؿ المممكة االردنية الياشمية اضافة الى التكعية

بالقكانيف الكطنية ذات العقاقة فقد تـ اسيداؼ ست محافظات :عماف ،اربد ،المفرؽ ،جرش،

معاف ،الكرؾ .ك العمؿ عمى تقديـ كرقة سياسات متخصصة حكؿ مشركع قانكف الطفؿ كتنفيذ

العديد مف المبادرات الكطنية التي تيدؼ الى التكعية بحقكؽ المرأة كالطفؿ 5اما المرحمة الثانية

فكانت خقاؿ الفترة مف  2115كلغاية 2117ـ فيي مرحمة متخصصة لمحافظتيف كىما :محافظة

المفرؽ كمحافظة اربد نتيجة لما تكصمت لو مخرجات المرحمة االكلى مف المشركع باف محافظتي
الزرقاء كالمفرؽ مف اكثر المناطؽ التي تشيد انتشار لمظاىر العنؼ االسرم بشكؿ عاـ كالعنؼ
ضد المرأة بشكؿ خاص ك يعكد ذلؾ الى طبيعة التغيرات االجتماعية كاالقتصادية كالديمغرافية
التي شيدتيا كتشيدىا تمؾ المحافظتيف .حيث سعى المشركع في المرحمة الثانية الى التكعية ك

التثقيؼ بالحقكؽ الكطنية كالمعايير الدكلية اضافة الى العمؿ عمى كرفع قدرات الجيات

المختصة 6في تقديـ الخدمات االجتماعية كاالقتصادية كالنفسية كالقانكنية كاالمنية لممرأة المعنفة
كنشر الكعي بحقكؽ المرأة لمرجاؿ اقرباء النساء كاعضاء المجتمع المحمي في المناطؽ التي

استيدفيا المشركع ثـ عمد المشركع الى تقديـ احد الحمكؿ الناجعة في الحد مف العنؼ ضد المرأة

القائـ عمى النكع االجتماعي مف خقاؿ تنفيذ برنامج متخصص لتمكيف النساء المعنفات اقتصاديان

ايمانان مف المركز باف تمكيف المرأة اقتصاديان كالتخفيؼ مف عبء التحديات االقتصادية كالمعيشية

الصعبة ىك احد مرتكزات االستقرار االسرم كالقضاء عمى مظاىر العنؼ ضد المرأة .كىذا االمر
سنتطرؽ لو بالتفصيؿ في احد فصكؿ ىذه الدراسة.

كعميو ،كبناء عمى المخرجات التطبيقية التي تكصؿ ليا المركز الكطني لحقكؽ االنساف في تناكلو

لمشكمة العنؼ ضد المرأة المبني عمى النكع االجتماعي ،تاتي ىذه الدراسة لتسميط الضكء عمى
كاقع العنؼ ضد المرأة المبني عمى النكع االجتماعي مف خقاؿ معرفة كتحميؿ اختقاؼ العقاقات

مابيف الرجؿ كالمرأة ،كالعمؿ عمى تحديد اسباب كاشكاؿ عدـ التكازف في العقاقة بيف الطرفيف،
كتعديؿ ىذه العقاقة مف خقاؿ تقديـ مقترحات تشريعية كاجتماعية كاقتصادية .كيككف ذلؾ مف

خقاؿ عكس لكاقع تجربة المركز الكطني لحقكؽ االنساف في تحميؿ اسباب كاشكاؿ العنؼ ضد

المرأة المبني عمى النكع االجتماعي كاالطقاع عمى دكر الجيات الرسمية كالغير رسمية في تقديـ
الخدمات لممرأة المعنفة كبياف اىمية برامج التمكيف االقتصادم جنبا الى جنب التمكيف القانكني

5

لمظيد مف االطقاع عمى انجازات المرحمة االكلى مف المشركع انظر ممخص المشركع عمى المكقع االلكتركني

لممركز الكطني لحقكؽ االنساف.

6

استيدؼ المشركع  :مديرية االمف العاـ ،ادارة حماية االسرة  /ك ازرة التربية كالتعميـ /ك ازرة التنمية االجتماعية/

منظمات المجتمع المدني المختصة
8

في مناطؽ القرل النائية لمنيكض بالمستكل المعيشي لقاسر التي تعاني مف مشكقات اسرية

سببيا قمة الدخؿ كغياب المعيؿ كالتحديات البيئية كاالجتماعية الصعبة

كسيككف ذلؾ مف خقاؿ سعي ىذه الدراسة لقاجابة عمى التساؤؿ ِ
االت:
ما هو واقع العنف ضد المرأة المبني عمى النوع االجتماعي في محافظتي الزرقاء والمفرق.

9

الفصل الول
خطة عمل الدراسة

11

الهدف العام لمدراسة
بياف كاقع الحاؿ لمعنؼ ضد المرأة القائـ عمى النكع االجتماعي في محافظتي الزرقاء كالمفرؽ.
-1

أهمية الدراسة:
.1

ىي دراسة متخصصة مرتكزة عمى نتائج ميدانية مف ارض الكاقع َتبيف كاقع الحاؿ
لمعنؼ الممارس ضد المرأة المبني عمى النكع االجتماعي في مناطؽ القرل النائية،

كأحد المخرجات لنتائج احد المشاريع المتخصصة التي تـ تنفيذىا مف قبؿ المركز
الكطني لحقكؽ االنساف مف اجؿ القضاء عمى العنؼ المبني عمى النكع االجتماعي
بشكؿ خاص ك ىي تختمؼ تمامان عف ما تناكلتو الدراسات السابقة التي ركزت

اغمبيا عمى دراسة العنؼ االسرم كالعنؼ ضد المرأة بشكؿ عاـ.
.2

تقدـ ىذه الدراسة كاقع الحاؿ لمعنؼ ضد المرأة المبني عمى النكع االجتماعي مف

خقاؿ تقديـ التفسيرات مف منظكر قانكني ك سيسكلكجي كحقكقي ككفقان لما كفمتو
المعايير الدكلية المصادؽ عمييا مف قبؿ المممكة االردنية الياشمية.

.3

تقدـ ىذه الد ارسة أحد الحمكؿ لمحد مف العنؼ ضد المرأة القائـ عؿ النكع االجتماعي

في مناطؽ القرل النائية متمثقان في برامج التمكيف االقتصادم كاىمية تمؾ البرامج في

التخفيؼ مف كطأة الفقر ،كنسب البطالة ،كتكفير دخؿ معتدؿ لممساعدة في تحسيف
المستكل المعيشي لقاسر بشكؿ عاـ كاالسر التي تترأسيا النساء بشكؿ خاص.

 -7نطاق الدراسة:
محافظتي الزرقاء كالمفرؽ تحديدا في المناطؽ التالية:
محافظة
المفرق

محافظة
الزرقاء

روضة االميرة بسمة

الخالدية

المشرفة

تـ عقد جمسات النقاش المركزة

تـ عقد جمسات النقاش

المركزة في سيدات الخالدية

تـ عقد جمسات النقاش

المركزة في المشرفة التنمكية

ام الصميح

بيرين

الحالبات الغربي

تـ عقد جمسات النقاش المركزة

تـ عقد جمسات النقاش

تـ عقد جمسات النقاش

في جمعية اليسر الخيرية

في اـ الصميح التنمكية

المركزة في جمعية بيريف

المركزة في جمعية الحقابات

الخيرية

الغربي

11

الفئات المستهدفة في الدراسة:
 .1النساء المكاتي تعرضف لمعنؼ ك النساء المترأسات لقاسر بعدد  121سيدة.
.2

مقدمي الخدمات االجتماعية كالنفسية مف االخصائييف االجتماعيف مف ك ازرة التنمية
االجتماعية كمنظمات المجتمع المدني بعدد  211اخصائي اجتماعي.

.3

ممثمي ادارة حماية االسرة كمديرية االمف العاـ بعدد  136ممثؿ كممثمة.

.4

اعضاء المجتمع المحمي 7في المناطؽ التي استيدفيا المشركع بعدد  84مكاطف

.5

اقرباء النساء مف الرجاؿ بعدد  81رجؿ.

-3

كمكاطنة.

منهجية الدراسة:

تـ تبني المنيجية التالية لتكصيؼ كاقع العنؼ ضد المرأة المبني عمى النكع االجتماعي
.1

مراجعة التشريعات الكطنية ذات العقاقة كالتي تحتكم عمى نصكص تمييزية بيف الجنسيف.

.2

مراجعة الدراسات الكطنية التي تحمؿ مشكمة العنؼ ضد المرأة.

.3

اتباع المنيج الكصفي التحميمي لمجمكعات النقاش المركزة التي عقدىا المركز لمفئات

المستيدفة بكاقع  35مجمكعة نقاش امتدت مدة كؿ مجمكعة بيف بيف  4-3اياـ عمؿ
نقاشية.

مصادر المعمومات التطبيقية لمدراسة:
ممثمي مديرية االمف العاـ كادارة حماية االسرة
ممثمي مؤسسات المجتمع المدني ذات العقاقة
عينة مف االخصائيف االجتماعييف كالنفسييف في ك ازرة التنمية االجتماعية
اعضاء المجاف المحمية  8في محافظتي الزرقاء كالمفرؽ

7

الغراض ىذه الدراسة يقصد باعضاء المجتمع المحمي ممثمي المناطؽ التي استيدفيا مشركع خماية المرأة مف

العنؼ القائـ عمى النكع االجتماعي الذم نفذه المركز المككنينمف اخصائئيف اجتماعييف كرجاؿ ديف كمخاتير
كاعضاء مؤسسات مجتمع مدني معنية بتقديـ خدمات لممرأة كالطفؿ.
12

 -4فرضيات الدراسة:
اوالً :ىنالؾ عقاقة عكسية بيف قمة الكعي القانكني لممرأة بحقكقيا المكفكلة ليا في الدستكر

االردني كالقكانيف الكطنينة كالمعايير الدكلية كبيف ازدياد العنؼ ضد المرأة المبني عمى النكع

االجتماعي.

ثانياً :ىنالؾ عقاقة طردية بيف زيادة الكعي لدل اقرباء النساء فيما يتعمؽ بدكر المراة في العمؿ
كاالنتاج االقتصادم كتغير الصكرة النمطية لدكر المرأة كبيف القضاء عمى العنؼ الممارس ضد

النساء.

ثالثاً :ىنالؾ عقاقة عكسية بيف ضعؼ التمكيف االقتصادم كازدياد مظاىر العنؼ ضد المرأة
-5

تساؤالت الدراسة:

.1

ماىي مفاىيـ ك اشكاؿ العنؼ المبني عمى النكع االجتماعي المنتشرة في محافظتي الزرقاء
كالمفرؽ؟

.2

كيؼ كفمت المعايير الدكلية كالقكانيف الكطنية ذات العقاقة حماية المرأة مف العنؼ القائـ
عمى النكع االجتماعي؟

.3

ما ىك مستكل كعي المرأة المعنفة بحقكقيا القانكنية المكفكلة ليا في القكانيف الكطنية

.4

ما ىي طبيعية الخدمات التي تقدميا الجيات الرسمية كالغير رسمية لممرأة المعنفة ؟

.5

كالمعايير الدكلية؟

ىؿ يمكف لمتمكيف االقتصادم اف يككف احد الحمكؿ الناجعة لمحد مف مظاىر العنؼ ضد
المرأة ؟

8

المجنة المحمية  :ىي المجاف التي انشائيا المركز الكطني لحقكؽ االنساف اثناء تنفيذ مشركع حماية ( )2حماية

النساء مف العنؼ القائـ عمى النكع االجتماعي في المناطؽ المستيدفة في المشركع كالتي ىي ذاتيا المناطؽ
المستيدفة في الدراسة بكاقع ستة لجاف محمية حيث تككف اعضاء تمؾ المجنة مف  14عضك ممثميف عف ادارة

حماية االسرة كاالمف العاـ كاالخصائئيف االجتماعيف كالنفسييف في المنطقة كبعض رؤساء ك اعضاء الجمعيات
في تمؾ المناطؽ التي تقدـ خدمات لممرأة كالمختار اك مف يقكـ بمقامو كعضك مجمس بمدية.
13

-6

مفاهيم إجرائية:

العنف المبني عمى النوع االجتماعي :كؿ األفعاؿ العنيفة التي يؤدم ارتكابيا إلى إلحاؽ الضرر
باآلخر ،كالتي تككف ضحيتيا المرأة اك الفتاة لككنيا أنثى تدفع اليو عصبية الجنس .بسبب

ا ختقاؼ االدكار (الحقكؽ كالكاجبات كااللتزامات) كالعقاقات كالمسؤكليات كالصكر كمكانة المرأة
كالرجؿ كالتي يتـ تحديدىا اجتماعيان كثقافيان عبر التطكر التاريخي لمجتمع ما ككميا قابمة لمتغيير.

التمييز :الغراض ىذه الدراسة تـ استخداـ مفيكـ "التمييز ضد المرأة " الكارد في االتفاقية الدكلية
لمناىضة جميع اشكاؿ التمييز ضد المرأة ( سيداك ) كالمتضمف " :ام تفرقة اك استبعاد اك تقييد
يتـ عمى أساس الجنس كيككف مف آثاره اك اغراضو تكىيف اك احباط االعتراؼ لممرأة بحقكؽ
اإلنساف كالحريات األساسية في المياديف السياسية كاإلقتصادية كاإلجتماعية كالثقافية كالمدنية أك
في ام ميداف آخر ،اك تكىيف اك احباط تمتعيا بيذه الحقكؽ اك ممارستيا ليا المساكاة بينيا كبيف

الرجؿ .بصرؼ النظر عف حالتيا الزكجية ،كعمى اساس المساكاة".

14

الفصل الثاني
حماية حقوق المرأة المعنفة في المعايير الدولية
والقوانين الوطنية

15

اوالً :الحماية الدولية لمعنف الواقع عمى المرأة :
ال شؾ باف قضية حماية كتعزيز حقكؽ المرأة كانت مكضع اىتماـ المجتمع الدكلي منذ االزؿ،

فقد تجمى ىذا االىتماـ في مظيريف رئيسييف :احداىما ذك طبيعة عامة تتمثؿ في العديد مف
المكاثيؽ الدكلية العامة التي تتضمف مبادئ بشأف حماية كتعزيز حقكؽ االنساف بشكؿ عاـ كمف
بينيا حماية حقكؽ المرأة كأنساف ،كىنا نؤكد عمى ما تضمنتو الشرعة الدكلية لحقكؽ االنساف التي
سنتطرؽ ليا الحقا بشئ مف التفصيؿ ،اما المظير االخر فيكمف في انشاء العديد مف المكاثيؽ

الدكلية كاالقميمة اضافة الى االجيزة ك االليات الدكلية المعنية مباشرة بحقكؽ المرأة كما سيرد ذلؾ
الحقا.

يعرض ىذا الفصؿ الحماية الدكلية العامة كالخاصة لحقكؽ المرأة عمى النحك االتي:
اوالً :الحماية الدولية العامة لحقوق المرأة:
كرد في ديباجة ميثاؽ االمـ المتحدة 9اعقاف شعكب المنظمة الدكلية تأكيدىا عمى االيماف
بالحقكؽ االساسية لقانساف ككرامة الفرد كقيمتو كبما لمرجاؿ كالنساء مف حقكؽ متساكية يضاؼ

الى ذلؾ ،ما كرد في اإلعقاف العالمي لحقكؽ اإلنساف في المادة ( )2منو ببياف أنو( :لكؿ إنساف
حؽ التمتع بكافة الحقكؽ كالحريات الكاردة في ىذا اإلعقاف ،دكف أم تمييز بسبب العنصر أك

المكف أك الجنس  .).....،،،كذلؾ ذكرت المادة ( )2مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية
كالسياسية أف الدكلة تكفؿ الحقكؽ المعترؼ ييا في العيد ،كقد اكدت ايضا المادة ( )11مف

العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية عمى " :كجكب منح األسرة ،التي تشكؿ

الكحدة الجماعية الطبيعية كاألساسية في المجتمع ،أكبر قدر ممكف مف الحماية كالمساعدة،
كخصكصا لتككيف ىذه األسرة كطكاؿ نيكضيا بمسؤكلية تعيد كتربية األكالد الذيف تعيميـ .كيجب

أف ينعقد الزكاج برضا الطرفيف المزمع زكاجيما رضاء ال إكراه فيو .ككجكب تكفير حماية خاصة
لألميات خقاؿ فترة معقكلة قبؿ الكضع كبعده .كينبغي منح األميات العامقات ،أثناء الفترة

المذككرة ،اجازة مأجكرة أك اجازه مصحكبة باستحقاقات ضماف اجتماعي كافية.

9

صدر بمدينة ساف فرانسيسكك في يكـ  26حزيراف/يكنيو 1945
16

ثانياً :الحماية الدولية الخاصة لحقوق المرأة:
يكجد العديد مف مكاثيؽ االمـ المتحدة التي تحمي كتعزز حقكؽ المرأة بشكؿ مباشر سكاء كاف

ذلؾ بمكجب اتفاقات دكلية اك اعقانات اك ق اررات دكلية كما ىك مبيف اتيان:
أ .االتفاقيات الدولية:


اتفاقية الرضا بالزكاج كالحد االدنى لسف الزكاج ( :11)1964كىي اتفاؽ دكلي تتعيد
الدكؿ االطراؼ مف خقالو بالتزاـ قانكني يتصؿ بممارسة مكاطنييا لمحقكؽ السياسية كما
يميز ىذه االتفاقية بأنيا المرة االكلى التي يطبؽ بيا مبدا المساكاة في الترشح كاالنتخاب
بيف الرجؿ كالمرأة فقد تتضمف االتفاقية ثقاث حقكؽ اساسية )1( :حؽ االقتراع لممرأة في
جميع االنتخابات عمى قدـ المساكاة مع الرجؿ

11

 )2(،حؽ المرأة بالترشح لجميع الييئات

المنتخبة )3( ،12حؽ المرأة بتقمد الكظائؼ العامة ألمنشاة بمقتضى التشريع الكطني عمى
قدـ المساكاة مع الرجؿ.


13

االتفاقية الدكلية الخاصة بالمكافقة بالحد االدنى لمزكاج كتسجيؿ الزيجات :دعت االتفاقية
مف خقالو الى اتخاذ االجراءات القانكنية بشأف تحديد سف ادنى لمزكاج ،فضقان عف
التسجيؿ الرسمي لكافة الزيجات عمى يد السمطة المختصة.

11

عرضتيا الجمعيةالعامة لمتكقيع كالتصديؽ بقرارىا المؤرخ في  7نكفنبر  1163تاريخ بدء النفاذ في  9كانكف

االكؿ عاـ 1964

11

المادة ()1مف االتفاقية الدكلية بشأف الحقكؽ السياسية لممرأة :اعتمدت كعرضت لمتكقيع كالتصديؽ كاالنضماـ

بمكجب قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة ( 641د )7-المؤرخ في  21كانكف األكؿ/ديسمبر  " 1952لمنساء
حؽ التصكيت في جميع االنتخابات ،بشركط تساكم بينيف كبيف الرجاؿ ،دكف أم تمييز.

12

المادة ( " )2لمنساء األىمية في أف ينتخبف لجميع الييئات المنتخبة باالقتراع العاـ ،المنشأة بمقتضى التشريع

الكطني ،بشركط تساكم بينيف كبيف الرجاؿ دكف أم تمييز.

13

المادة ( " )3لمنساء أىمية تقمد المناصب العامة كممارسة جميع الكظائؼ العامة المنشأة بمقتضى التشريع

الكطني ،بشركط تساكم بينيف كبيف الرجاؿ ،دكف أم تمييز"..

17



اتفاقية مناىضة جميع اشكاؿ التمييز ضد المرأة (  :14)1979مف خقاؿ نظرة عامة لبنكد
ىذه االتفقية نرل اف مبدأم المساكاة كعدـ التمييز يشكقاف معان المبادئ الحاكمة في
االتفاقية الدكلية لمناىضة التمييز ضد المرأة ،حيث نصت المادة االكلى مف االتفاقية

15

عمى تعريؼ التميييز بشكؿ عاـ كمفصؿ كبشكؿ متكالي تماما جاءت المادة الثانية مف
االتفاقية

16

لتؤكد عمى االلتزامات الدكلية الكاقعة عمى الدكؿ االطراؼ في طرؽ مكافة

التمييز عمى اساس الجنس ،حيث اكدت المادة عمى ضركرة التزاـ الدكؿ االطراؼ باتخاذ
كافة االجراءات كالتدابير المناسبة تشريعيا نً كاداريا كقضائيا كمؤسسيا العماؿ االلتزاـ
العاـ كضماف تطبيقة عمى ارض الكاقع .ثـ اكدت ىذه االتفاقية في نصكص اخرل مؤادىا

المناداة بالمساكاة بيف الرجؿ كالمرأة عمى اساس النكع اك الجنس كىذا االمر ادل الى تفرد
ىذه االتفاقية عف غيرىا مف االتفاقيات الدكلية لحقكؽ االنساف عمكمان في التأكيد عمى
مبدأ المساكاة بيف الجنسيف؛ فقد اكدت ىذه االتفاقية عمى اىمية المساكاة القانكنية كتكافؤ
الفرص في المادة الثانية مف االتفاقية كاعتبرت ذلؾ كاجبان عمى الدكؿ االطراؼ في تجسيد
14

اعتمدت كعرضت لمتكقيع كالتصديؽ كاالنضماـ بمكجب قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة  181/34المؤرخ

في  18كانكف األكؿ/ديسمبر 1979

15

ألغراض ىذه االتفاقية يعنى مصطمح "التمييز ضد المرأة" أم تفرقة أك استبعاد أك تقييد يتـ عمى أساس

الجنس كيككف مف آثاره أك أغراضو ،تكىيف أك إحباط االعتراؼ لممرأة بحقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية في
المياديف السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالمدنية أك في أم ميداف آخر ،أك تكىيف أك إحباط تمتعيا
بيذه الحقكؽ أك ممارستيا ليا ،بصرؼ النظر عف حالتيا الزكجية كعمى أساس المساكاة بينيا كبيف الرجؿ
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تشجب الدكؿ األطراؼ جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة ،كتتفؽ عمى أف تنتيج ،بكؿ الكسائؿ المناسبة كدكف

إبطاء ،سياسة تستيدؼ القضاء عمى التمييز ضد المرأة ،كتحقيقا لذلؾ تتعيد بالقياـ بما يمي( :أ) إدماج مبدأ
المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة في دساتيرىا الكطنية أك تشريعاتيا المناسبة األخرل ،إذا لـ يكف ىذا المبدأ قد أدمج
فييا حتى اآلف ،ككفالة التحقيؽ العممي ليذا المبدأ مف خقاؿ التشريع كغيره مف الكسائؿ المناسبة( ،ب) اتخاذ
المناسب مف التدابير ،تشريعية كغير تشريعية ،بما في ذلؾ ما يناسب مف جزاءات ،لحظر كؿ تمييز ضد المرأة،

(ج) فرض حماية قانكنية لحقكؽ المرأة عمى قدـ المساكاة مع الرجؿ ،كضماف الحماية الفعالة لممرأة ،عف طريؽ
المحاكـ ذات االختصاص كالمؤسسات العامة األخرل في البمد ،مف أم عمؿ تمييزم( ،د) االمتناع عف مباشرة
أم عمؿ تمييزم أك ممارسة تمييزية ضد المرأة ،ككفالة تصرؼ السمطات كالمؤسسات العامة بما يتفؽ كىذا
االلتزاـ؛ (ىػ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة لمقضاء عمى التمييز ضد المرأة مف جانب أم شخص أك منظمة أك
مؤسسة( ،ك) اتخاذ جميع التدابير المناسبة ،بما في ذلؾ التشريعي منيا ،لتغيير أك إبطاؿ القائـ مف القكانيف
كاألنظمة كاألعراؼ كالممارسات التي تشكؿ تميي از ضد المرأة( ،م) إلغاء جميع األحكاـ الجزائية الكطنية التي

تشكؿ تميي از ضد المرأة.
18

مبدأ المساكاة في الدساتير الكطنية اك القكانيف كالدعكة الى تبني التدابير التشريعية بما في
ذلؾ الجزائية منيا كاتخاذ كؿ ما بكسعيا لضماف التنمية التامة لمنساء كتقدميف كي
يستطعف ممارسة حقكقيف االنسانية كالتمتع بيا عمى قدـ المساكاة مع الرجؿ.
ب .االعالنات والمؤتمرات الدولية:
مف خقاؿ نظرة فاحصة لممكاثيؽ الدكلية كتحديدا االعقانات الدكلية منيا ،نرل اف اغمب
االعقانات المتعمقة بحقكؽ المرأة تربط بيف مفيكميف العنؼ كالتمييز ضد المرأة ككنيما مفيكميف
متداخميف مف حيث االسباب كالمسببات يؤدياف في النياية الى نتيجة كاحدة كىي االنتقاص مف
تمتع المرأة مف الحقكؽ المكفكلة ليا دكليان ،لذا كحرصا مف المجتمع الدكلي عمى نبذ التمييز
كالعنؼ ضد المرأة قاـ باصدار اعقاف منفرد لكؿ مفيكـ يدعك الدكؿ مف خقالو الى مكافحة
التمييز كالعنؼ ضد المأة بشتى الكسائؿ كالتدابير القانكنية كاالدارية كالقضائيةكاالجتماعية
كالثقافية كما يمي:


االعالن العالمي لمقضاء عمى العنف ضد المرأة لعام  :070993جاء في المادة األكلى

مف االعقاف تعريؼ العنؼ ضد المرأة ،بأنو " أم فعؿ عنيؼ تدفع إليو عصبية الجنس كيترتب
عميو ،أك يرجح أف يترتب عميو ،أذل أك معاناة لممرأة ،سكاء مف الناحية الجسمانية أك الجنسية
أك النفسية بما في ذلؾ التيديد بأفعاؿ مف ىذا القبيؿ أك القسر أك الحرماف التعسفي ممف
الحرية ،سكاء حدث ذلؾ في الحياة العامة أك الخاصة" .بينما المادة الثانية نصت عمى( :يفيـ
بالعنؼ ضد المرأة انو يشمؿ عمى سبيؿ المثاؿ ال عمى سبيؿ الحصر ،ما يمي:
أ-

العنؼ البدني كالجنسي كالنفسي الذم يحدث في إطار األسرة بما في ذلؾ الضرب
كالتعدم الجنسي عمى أطفاؿ األسرة اإلناث ،كالعنؼ المتصؿ بالمير ،كاغتصاب الزكجة،
كختاف اإلناث كغيره مف الممارسات التقميدية المؤذية لممرأة ،كالعنؼ غير الزكجي كالعنؼ
المرتبط باالستغقاؿ؛
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االعقاف العالمي لمقضاء عمى العنؼ ضد المرأة لسنة ( 1993اعتمد مف قبؿ الجمعية العامة لألمـ المتحدة

بمكجب قرارىا  114/48المؤرخ في  21كانكف األكؿ /ديسمبر .)1993
19

ب -العنؼ البدني كالجنسي كالنفسي الذم يحدث في إطار المجتمع العاـ بما في ذلؾ
االغتصاب كالتعدم الجنسي كالمضايقة الجنسية كالتخكيؼ في مكاف العمؿ كفي
المؤسسات التعميمية كأم مكاف آخر ،كاالتجار بالنساء كاجبارىف عمى البغاء؛
ج -العنؼ المدني كالجنسي كالنفسي الذم ترتكبو الدكلة أك تتغاضى عنو ،أينما كقع(.18
تؤكد المادة الرابعة

19

مف االعقاف عمى االلتزامات الكاقعة عمى الدكؿ في سبؿ مكافحة العنؼ

ضد المرأة عمى اعتباره شكقا مف اشكاؿ التمييز الذم يكبح قدرة المراة عمى التمتع بحقكقيا

كحرياتيا كككف اف العنؼ ىك شكؿ مف اشكاؿ التمييز بطريقة مباشرة اك غير مباشرة ،الذم يأخذ

سمككا فرديا اك جماعيا سكاء عمى صعيد الحياة العامة اك الخاصة ؛ فقد اكدت المادة المذككرة
سعي الدكؿ عمى ادراج جزاءات جنائية أك مدنية أك جزاءات عمؿ إدارية في القكانيف المحمية

بحؽ مف يصيبكف مف النساء باألضرار بإيقاع العنؼ عمييف ،كالعمؿ عمى تكفير سبؿ انتصاؼ

عادلة تفتح فرص الكصكؿ إلى آليات العدالة أماـ النساء المكاتي يتعرضف لمعنؼ.

18
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المادة ( )2مف االعقاف العالمي لمقضاء عمى العنؼ ضد المرأة لعاـ .1993
لمزيد مف التفصيؿ انظر المادة ( )4مف إعقاف بشأف القضاء عمى العنؼ ضد المرأة اعتمدت مف قبؿ

الجمعية العامة لألمـ المتحدة بمكجب قرارىا  114/48المؤرخ في  21كانكف األكؿ /ديسمبر 1993المتضمف
ما يمي :
( )1التصديؽ عمى اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة أك االنضماـ إلييا أك سحب تحفظاتيا

عميو( )2أف تمتنع عف ممارسة العنؼ ضد المرأة )3(.درء أفعاؿ العنؼ عف المرأة كالتحقيؽ فييا كالمعاقبة عمييا،
كفقان لمقكانيف الكطنية ،سكاء ارتكبت الدكلة ىذه األفعاؿ أك ارتكبيا أفراد )4( .أف تدرج في القكانيف المحمية
جزاءات جنائية أك مدنية أك جزاءات عمؿ إدارية بحؽ مف يصيبكف مف النساء باألضرار بإيقاع العنؼ عمييف

كاف تؤمف لمنساء تعكيضا عف األضرار كينبغي أف تفتح فرص الكصكؿ إلى آليات العدالة أماـ النساء المكاتي

يتعرضف لمعنؼ ،كاف تتاح ليف حسبما تنص عميو القكانيف الكطنية ،سبؿ عادلة كفعالة لقانتصاؼ مف األضرار
التي تمحؽ بيف؛ كينبغي لمدكؿ أيضا إعقاـ النساء بما لدييف مف حقكؽ في التماس التعكيض مف خقاؿ ىذه
اآلليات؛( ) 5أف تدرس إمكانية كضع خطط عمؿ كطنية لتعزيز حماية المرأة مف جميع أشكاؿ العنؼ ،أك أف
تدرج أحكاما لذلؾ الغرض في الخطط المكجكدة بالفعؿ ،آخذة بعيف االعتبار حسب االقتضاء ،أم عكف يمكف آف
تقدمو المنظمات غير الحككمية،كال سيما منيا المنظمات المعنية بمسألة العنؼ ضد المرأة.

21

كفي ضكء التحديد سالؼ الذكر لمفيكـ العنؼ كااللتزامات الكاقعة عمى الدكؿ يؤكد االعقاف اف

سيادة انماط اجتماعية كثقافية كعادات اجتماعية معينة مف شانيا تكريس فكرة الدكنية اك تفكؽ
احد الجنسيف يشكؿ نكعا مف العنؼ ينتج عنو تميز ضد المرأة في كافة المجاالت.


إعالن القضاء عمي التمييز ضد المرأة 0967م:71

لقد كرد في ديباجة االعقاف اف التمييز ضد المرأة يتنافى مع كرامة اإلنساف ككرامة المرأة كالتي
ىي اساس خير األسرة كالمجتمع كيحكؿ دكف اشتراؾ المرأة عمي قدـ المساكاة مع الرجؿ ،في
المجاالت السياسية ك كاالجتماعية كاالقتصادية كالثقافية ،كيمثؿ عقبة تعترض اإلنماء التاـ
لطاقات المرأة عمي خدمة بمدىا كخدمة اإلنسانية ،كما اكدت المادة االكلى مف االعقاف

21

المذككر اعقاه ،عمى انكار التمييز ضد المراة باعتباره مسببا اساسيا في اىانة الكرامة االنسانية.
اضافة الى ضركرة االعماؿ الكامؿ لحقكؽ المراة كمكافحة التمييز في النصكص الدستكرية
كالقانكنية كىذا ما اكدتو المادة الثانية مف االعقاف.22
مرة اخرل نرل اف اعقاف القضاء عمى التمييز ضد المرأة جاء ليؤكد عمى ماأكدت عميو االتفاقية
الدكلية لمناىضة جميع اشكاؿ التميز كما اكد عمية اعقاف القضاء عمى العنؼ ضد المرة في
الدعكة الى نبذ التميز كنبذ العنؼ ضد المرأة كمكافحتيما بشتى الكسائؿ القانكنية كالقضائية
كاالجتماعية كالثقافية مف خقاؿ فرض عدد مف االلتزمات القانكنية عمى الدكؿ ،كىذا ما يدؿ عمى
اف التمييز كالعنؼ ضد المرأة مف اكثر العناصر التي تنتيؾ حقكؽ المرأة كتمنع تمتعيا بحقكقيا
االنسانية المكفكلة ليا بمكجب االتفاقيات ك االعقانات الدكلية.

21

اعتمد كنشر عمي المأل بمكجب قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة ( 2263د )22-المؤرخ في  7تشريف

21

المادة االكلى مف االعقاف  ":إف التمييز ضد المرأة ،بإنكاره أك تقييده تساكييا في الحقكؽ مع الرجؿ ،يمثؿ

الثاني/نكفمبر .1967

إجحافا أساسيا كيككف إىانة لمكرامة اإلنسانية".

22

تتخذ جميع التدابير المناسبة إللغاء القكانيف كاألعراؼ كاألنظمة كالممارسات القائمة التي تشكؿ تميي از ضد

المرأة،

كلتقرير

الحماية

القانكنية

الكافية

لتساكم

الرجؿ

كالمرأة

في

(أ) ينص عمي مبدأ تساكم الحقكؽ في الدستكر أك يكفؿ قانكنا عمي أية صكرة أخرم،

21

الحقكؽ

كخصكصا:



إعالن بيكين الصادر عن المؤتمر العالمي لممرأة لعام  0995م:

جاء ىذا اإلعقاف ليؤكد عمى تساكم النساء كالرجاؿ في الحقكؽ كالكرامة اإلنسانية المتأصمة،
كسائر المقاصد كالمبادئ المنصكص عمييا في ميثاؽ األمـ المتحدة ،كاإلعقاف العالمي لحقكؽ
اإلنساف ،كغير ذلؾ مف الصككؾ الدكلية لحقكؽ اإلنساف ،اضافةالى ضماف اإلعماؿ الكامؿ
لحقكؽ اإلنساف لممرأة كالطفمة باعتبارىا جزءان ال يقبؿ التصرؼ أك التجزئة أك الفصؿ عف جميع
حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية؛ مف خقاؿ التكصؿ إلى التنفيذ الكامؿ كالفعاؿ الستراتيجيات
لمنيكض بالمرأة.
فقد اكد االعقاف عمى اىمية تمكيف المرأة كمشاركتيا الكاممة عمى قدـ المساكاة في جميع جكانب
حياة المجتمع ،كمساكاتيا بالحقكؽ كالفرص كتقاسميا مع الرجؿ بناء عمى مبدأ الشراكة المنسجمة
بينيما كأساس لرفاىيتيما كرفاىية أسرتيما ككذلؾ لتدعيـ الديمقراطية؛ اضافةن الى اىكية التمكيف
االقتصادم لممرأة  ،كتكفير العدالة االجتماعية كتحقيؽ تكافؤ الفرص كمشاركة المرأة كالرجؿ
مشاركة كاممة عمى قدـ المساكاة ،باعتبارىما مف عكامؿ تحقيؽ التنمية المستدامة المكجية لخدمة
البشر كباعتبارىما مستفيديف منيا.

22

ثانياً :الحماية الوطنية لحقوق المرأة من العنف:
كفمت المادة السادسة مف الدستكر االردني المساكاة لقاردنييف اماـ القانكف في الحقكؽ كالكاجبات
كاف اختمفكا في العرؽ اك المغة اك الديف .كتـ تعديؿ العديد مف التشريعات ذات الصمة كعمى
الرغـ مف اف الدستكر االردني نص عمى المساكاة في الحقكؽ كالكاجبات ،كاف التشريعات المعنية
بحماية المرأة انصفتيا في كثير مف المجاالت ،اال انو ال تزاؿ ىنالؾ العديد مف الفجكات النكعية
ضد المرأة عمى مستكل التشريعات كالسياسات كالممارسات كالتي تفاقـ مف فجكات النكع
االجتماعي كقد رصدت ىذه الدراسة الفجكات التي تعيؽ مف حماية المراة مف العنؼ المبني عمى
النكع االجتماعي عمى المستكييف التشريعي كالتطبيقي كحاكلت تقديـ بعض التكصيات فيما يتعمؽ
بالحاجة الى تطكير التشريعات ذات العقاقة .كمنيا (قانكف العقكبات ،قانكف الجنسية ،قانكف
األحكاؿ الشخصية ،قانكف الضماف االجتماعي ،قانكف العمؿ ،كنظاـ الخدمة المدنية...الخ ) كما
سيرد ذكرىا اتيان:
أ .الحماية الوطنية بموجب القوانين:
يعتبر قانكف العقكبات مف اىـ القكانيف التي كفمت الحماية لممرأة مف العنؼ المبني عمى النكع
االجتماعي فقد كفر المشرع االردني مف خقالو الحماية لممرأة مف كافة اشكاؿ العنؼ مف خقاؿ
تشديد العقكبات عمى عدد مف الجرائـ منيا ىتؾ العرض كاالغكاء كالتيتؾ كخرؽ حرمة االماكف
الخاصة بالنساء ،كالكعد بالزكاج المقترف بفض البكارة ،كالمداعبة المنافية لمحياء .كما حرص
المشرع عمى عدـ األخذ باألسباب المخففة التقديرية إذا كقع جرـ االعتداء عمى العرض عمى مف
لـ يكمؿ الثامنة عشرة مف عمره عند كقكع الجريمة ،ذك ار كاف أك أنثى ،ككاف الجاني قد أكمؿ
الثامنة عشرة مف عمره .كلكف يرل المركز اف ىناؾ بعض حاالت التمييز غير المبرر بيف الزكج
كالزكجة في قانكف العقكبات األردني نذكر منيا ما تضمنتو المادة 341

23

23

الخاصة بالعذر

يستفيد مف العذر المخفؼ مف فكجىء بزكجتو اك احدل اصكلو اك فركعو اك اخكاتو حاؿ تمبسيا بجريمة الزنا

اك في فراش غير مشركع فقتميا في الحاؿ اك قتؿ مف يزني بيا اك قتميما معا اك اعتدل عمى أحدىما اك كمييما
اعتداء افضى الى جرح اك ايذاء اك عاىة دائمة أك مكت.
23

المخفؼ التي تشترط في استفادة الزكجة مف العذر المخفؼ أف تفاجئ زكجيا بجريمة الزنا في
مسكف الزكجية فقط عمى عكس الرجؿ الذم يستفيد مف العذر في أم مكاف يفاجئ كيضبط بو
زكجتو في حالة زنى .ككاف االجدر عمى المشرع كتحقيقا لممساكاة بيف الجنسيف شطب عبارة
مسكف الزكجية الكاردة في الفقرة الثانية مف المادة .341
اما قانكف الضماف االجتماعي المؤقت رقـ  1لسنة  .2114يرل المركز اف ىذا

القانكف

احتكل عمى العديد مف النصكص التي تعزز مفيكـ المرأة المعالة كيأتي ذلؾ في نص المادة
()81

24

التي تضمنت حرماف المستفيدات مف راتب المؤمف عميو أك صاحب راتب التقاعد أك

صاحب راتب االعتقاؿ كبناتو كأخكاتو العازبات كاألرامؿ كالمطمقات عند الكفاة ،في حاؿ الزكاج
اك الطقاؽ اك الترمؿ بالمقابل لم يخمو نظام الخدمة المدنية لعام  7103وتعديالته لعام
 7104مف بعض النصكص التي تعتبر بحؽ تمييز ضد المرأة كمنيا :المادة ( )25مف النظاـ
التي نصت عمى( :أ .يستحؽ المكظؼ المتزكج عقاكة عائمية شيرية مقدارىا ( )21دينا انر بما في
ذلؾ المكظؼ األرمؿ كالمطمؽ إذا كاف لو أكالد ال تزيد أعمارىـ عمى ( )18سنة .ب .تدفع
العقاكة العائمية لممكظفة إذا كاف زكجيا مقعدان أك كانت معيمة ألكالدىا أك مطمقة ال تتقاضى نفقة
شرعية عف أكالدىا ككانت أعمارىـ ال تزيد عمى ( )18سنة .فأف المركز يرل اف ىذه المادة فييا
تمييز بيف الرجؿ كالمرأة في منح العقاكة العائمة بدايةن لممكظؼ الذكر المتزكج دكف األنثى أك
لممكظفة إذا كاف زكجيا مقعدان أك كانت معيمة ألكالدىا أك مطمقة ال تتقاضى نفقة شرعية عف
 .2كيستفيد مف العذر ذاتو الزكجة التي فكجئت بزكجيا حاؿ تمبسو بجريمة الزنا اك في فراش غير مشركع في

مسكف الزكجية فقتمتو في الحاؿ اك قتمت مف يزني بيا اك قتمتيما معا اك اعتدت عمى أحدىما أك كمييما اعتداء
افضى الى جرح اك ايذاء اك عاىة دائمة أك مكت ).
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" مع مراعاة أحكاـ المادة ( )79مف ىذا القانكف ،يصرؼ النصيب مف الراتب لممستحقيف المبينيف أدناه كفقا

لمشركط التالية -2 :أرممة كؿ مف المؤمف عميو أك صاحب راتب التقاعد أك صاحب راتب االعتقاؿ كبناتو
كأخكاتو العازبات كاألرامؿ كالمطمقات عند الكفاة ،كيكقؼ نصيب أم منيف عند زكاجيا كيعاد ليا في حاؿ طقاقيا

أك ترمميا -3 .زكج كؿ مف المؤمف عمييا أك صاحبة راتب التقاعد أك صاحبة راتب االعتقاؿ المتكفاة شريطة أف
يككف مصابا بالعجز الكمي كأف ال يككف لو أجر مف عمؿ اك دخؿ مف مينة أك راتب تقاعدم آخر يعادؿ نصيبو
مف راتب تقاعد أك راتب اعتقاؿ زكجتو المتكفاة فإذا كاف ذلؾ األجر أك الدخؿ أك الراتب التقاعدم أقؿ مما
يستحقو مف ذلؾ الراتب يصرؼ لو بمقدار الفرؽ بينيما ،كيكزع ما تبقى مف الراتب عمى المستحقيف اآلخريف طبقا

لقانصبة المحددة في الجدكؿ رقـ ( )4الممحؽ بيذا القانكف دكف أخذ الزكج بعيف االعتبار في ذلؾ التكزيع".
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أكالدىا ،كاألكلى المساكاة ىنا بيف الرجؿ كالمرأة .اما قانون الحماية من العنف السري لعام
 7106كالذم تضمف ايضان عددا مف المعايير لحماية المرأة العنؼ ،كالتبميغ ككجكبو في حاالت
محددة ،كضركرة مبادرة إدارة حماية األسرة باالستجابة فك انر لكؿ إخبار أك شككل مف أية جية
كانت ،كتأميف الخدمات الضركرية لممجني عميو ،كتكفير الحماية لمشيكد كالمبمغيف ،كتسكية
النزاع بإشراؼ قضائي مف محكمة مختصة بتسكية النزاع ،كاستحداث العقكبات البديمة كالخدمة
المجتمعية ،كتكفير الخدمات التأىيمية لممجني عميو كالجاني اال اف المركز يجد المادة ( )2منو
عند تعريفيا ألفراد األسرة (األشخاص المذككركف في المادة  3مف ىذا القانكف ممف يقيمكف في
البيت األسرم) ،كاألكلى كاف ىك حذؼ عبارة (ممف يقيمكف في البيت األسرم) فالعنؼ قد يككف
مف األخ أك زكج المطمقة كالعنؼ بيف األزكاج المطمقيف .كذلك فقد نظم قانون الجنسية الردني
رقم  6لسنة  0954وتعديالته عممية منح الجنسية لمكاطني األردف ،كلكنو حرـ المرأة األردنية
مف منح الجنسية ألبنائيا مف أجنبي أك لزكجيا األجنبي كأعطى ىذا الحؽ لألردنييف الذككر فقط.
حيث نصت المادة ( )3مف القانكف أنو( :يعتبر أردني الجنسية -3 :مف كلد الب متمتع
بالجنسية األردنية -4 .مف كلد في المممكة األردنية الياشمية مف أـ تحمؿ الجنسية األردنية كأب
مجيكؿ الجنسية أك ال جنسية لو ،أك لـ تثبت نسبتو إلى أبيو قانكنان) كتنص المادة  11مف
القانكف عمى أنو( :إذا تزكجت أرممة أك امرأة مطمقة أجنبية بأردني فإف أكالدىا المكلكديف مف قبؿ
الزكاج ال يكتسبكف الجنسية األردنية بسبب زكاج كيذا فقط).
كذلك فقد ورد في قانون التقاعد المدني رقم  34لسنة  0959وتعديالته بعض النصكص
التي تتضمف صراحةن التمييز ضد المرأة كالمفارقة بينيا كبيف الزكج في ىذا القانكف ،كمنيا :المادة
(/15أ) مف القانكف التي نصيا( :يجكز لمجمس الكزراء اف يقرر احالة المكظؼ عمى التقاعد اذا
اكمؿ عشريف سنة كالمكظفة اذا اكممت خمس عشرة سنة خدمة مقبكلة لمتقاعد) .كاألكلى أف يتـ
احالة ام مكظؼ عمى التقاعد اذا اكمؿ عشريف سنة دكف تمييز بيف رجؿ كامرأة .إذ ال يجكز
التمييز بيف المكظؼ كالمكظفة لمخالفة ذلؾ أحكاـ الدستكر كاالتفاقيات الدكلية المصادؽ عمييا
مف قبؿ الحككمة ،فضقان عف أف األعباء العائمية الممقاة عمى النساء تقمصت بعد ( )21عامان مف
الخدمة ،كأف ذلؾ يفكت عمى المرأة فرصة الحصكؿ عمى العكائد التقاعدية المترتبة عمى طكؿ
الخدمة .كما اف المادة ( )31مف القانكف تميز بيف المكظفيف ذكك انر كاناثان ،كالتي نصيا( :يعتبر
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االشخاص اآلتي ذكرىـ افراد عائمة المكظؼ اك المتقاعد المتكفى الذيف ليـ الحؽ في راتب
التقاعد اك المكافاة اك التعكيضات بمكجب احكاـ ىذا القانكف:أ .الزكجة اك الزكجات.ب .البنكف
الذيف لـ يكممكا السابعة عشرة مف عمرىـ .ج .البنات العازبات اك االرامؿ اك المطمقات .د .االـ
االرممة اك المطمقة .ىػ .االب شريطة اف يككف المتكفى اعزبان كالمعيؿ الكحيد لكالده) .إذ يجب
اعتبار الزكج اك الزكجة مستفيديف مف المستحقات دكف تمييز ألنو يتقاضاىا لقاء خدمة قاـ بيا
ىك ،حيث أف النص األصمي يحرـ المكظفة مف االستفادة مف مستحقات زكجيا التقاعدية،
كاعتبار الكالداف مف االفراد الذيف يمكف إعالتيـ باعتبار اف سبب االعالة مكحد لكمييما ىك كبر
السف كعدـ القدرة عف القياـ عمى االعباء اليكمية ،كما يجب حذؼ الفقرة(ق ) النتفاء الغاية اك
المكجب ليا باعتبار انيا تكرس التمييز في حالة اإلعالة لألعزب الذكر كعدـ إمكانية تطبيؽ
النص لمعزباء االنثى.
كيرل المركز الغاء المادة ( )33مف القانكف عمى( :يقطع راتب التقاعد عف الزكجات كالبنات
كاالميات عند تزكجيف عمى اف يعاد الييف استحقاقيف اذا اصبحف ارامؿ اك مطمقات كعند
زكاجيف مرة ثانية يقطع الراتب نيائيان اما البنات كاالميات المكاتي كف متزكجات عند كفاة ابييف
اك كلدىف كلـ يستفدف كقتئذ مف راتب مكرثيـ ثـ اصبحف ارامؿ اك مطمقات فينمف نصيبيف مف
تاريخ الترمؿ اك الطقاؽ كفاقان الحكاـ ىذا القانكف) .إذ تشكؿ انتياكان صريحان لمضمكف االتفاقيات
الدكلية التي تمنع التمييز عمى أساس الكضع االجتماعي حيث أف النص االصمي يقطع راتب
التقاعد عف الزكجة كاألبناء مف البنات عف تزكيجيف .كمف جية أخرل تشكؿ ىذه المادة مخالفة
صريجة ألسباب نشكء االلتزامات كاكتساب الحقكؽ المستقرة في القانكف المدني كالنظريات
القانكنية ،التي تؤكد عمى ضركرة عدـ الغاء حؽ قانكني كتأثره بناء عمى االشخاص المخاطبيف
بالقاعدة القانكنية.
كما أف المادة ( )34مف القانكف تنص عمى( :ال يقطع راتب التقاعد عف المكظفة التي اكتسبت
راتبان تقاعديان عف خدماتيا في حالة زكاجيا كاذا تكفيت انتقؿ راتبيا الى مستحقيو كفاقان الحكاـ ىذا
القانكف اذا ثبت احتياجيـ كثبت ايضا اف المكظفة كانت مسؤكلة مباشرة عف اعالتيـ) .كاف ىذا
النص يشكؿ مخالفة لخصائص القاعدة القانكنية بانيا عمكمية كمجردة كتتصؼ بالمساكاة لتحقيؽ
العدالة ،حيث أف كجكد نص قانكني يميز في المراكز القانكنية بالرغـ مف اتحاد السبب كالحالة
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الكاقعية يشكؿ انحراؼ تشريعي ،حيث بمكجب ىذا النص يستطيع المكظؼ اف يكرث زكجتو
كأفراد عائمتو راتبو التق اعدم أك المكافأة أك التعكيضات بدكف أية قيد أك شرط ،أما المكظفة
فتكرث راتبيا التقاعدم بتكافر شركط ىي انيـ بحاجة كانيا المعيمة ليـ ففي ذلؾ تمييز في
المركز القانكني لممخاطبيف في القاعدة التشريعية.
اما في مجال عمل المراة فقد نظم قانون العمل االردني االحكاـ القانكنية كالحقكقية لممرأة العاممة
اال انو ما يزاؿ يحتكم بعض النصكص التي تعتبر إجحافان كتميي انز بحؽ المرأة كمنيا :المادة
(/27أ )1/مف القانكف تنص عمى( :أ .مع مراعاة احكاـ الفقرة (ب) مف ىذه المادة ال يجكز
لصاحب العمؿ انياء خدمة العامؿ اك تكجيو اشعار اليو النياء خدمتو في ام مف الحاالت
التالية  .1:المراة العاممة الحامؿ ابتداء مف الشير السادس مف حمميا اك خقاؿ اجازة االمكمة).
كبالتالي األكلى حماية المرأة العاممة مف إنياء الخدمة بسبب الحمؿ بأف ال يحدد ذلؾ لمشير
السادس كانما لكؿ فترة الحمؿ .كذلؾ ىناؾ المادة ( )69مف القانكف تنص عمى( :تحدد بقرار مف
الكزير بعد استطقاع رام الجيات الرسمية المختصة :أ .الصناعات كاالعماؿ التي يحظر تشغيؿ
النساء فييا .ب .االكقات التي ال يجكز تشغيؿ النساء فييا كالحاالت المستثناة منيا) .فيذه المادة
تعتبر بمثابة تقييد لحؽ المرأة في العمؿ كحريتيا في اختيار العمؿ المناسب لذلؾ يترؾ ليا
الخيار في نكعية العمؿ كظركفو ،ككذلؾ النصكص التي تقيد الحؽ في اختيار ساعات العمؿ
التي تناسبيف ،حتى لك كانت أثناء الميؿ .أما المادة ( )71مف قانكف العمؿ تنص عمى ( :لممراة
العاممة الحؽ في الحصكؿ عمى اجازة امكمة باجر كامؿ قبؿ الكضع كبعده مجمكع مدتيا عشرة
اسابيع ،عمى اف ال تقؿ المدة التي تقع مف ىذه االجازة بعد الكضع عف ستة اسابيع ،كيحظر
تشغيميا قبؿ انقضاء تمؾ المدة) .لذلؾ كبما أف قانكف الضماف االجتماعي قد استحدث تأميف
األمكمة كأحد التأمينات االجتماعية كلـ تعد إجازة األمكمة عبء عمى رب العمؿ ،مف ىنا
أصبحت ضركرة ممحة كلمصمحة الطفؿ الفضمى أف تككف ال تقؿ عف ثقاثة أشير كبعد الكضع
ال تقؿ عف ثمانية أسابيع.
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االلتزامات القانونية الواقعة عمى الدولة لحماية المرأة من العنف عمى النوع االجتماعي.
يعتبر االردف مف الدكؿ السباقة في اف يككف طرفا اصيقا في االتفاقيات الدكلية لحقكؽ االنساف
بشكؿ عاـ كاالتفاقيات الدكلية الخاصة بالمرأة بشكؿ خاص ،كبمجرد مصادقة الدكلة الطرؼ عمى
االتفاقية كنشرىا في الجريدة الرسمية لمدكلة ،فأنو يقع عمى عاتؽ الدكلة الكفاء بمجمكعة مف
االلتزامات الناشئة عف حؽ حماية المرأة مف العنؼ كاتخاذ جميع التدابير المناسبة التي مف شأنيا
أف تضمف التمتع الفعمي كالحقيقي لقافراد بالحقكؽ المكفكلة بمكجب االتفاقية
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مف اجؿ القضاء

عمى العنؼ ضد المراة مف جانب ام شخص اك منظمة اك مؤسسة ،اضافة الى تأكيد اتفاقية
مناىضة التميز ضد المرأة عمى االلتزامات الدكلية الكاقعة عمى الدكؿ في مجاؿ القضاءء عمى
العنؼ ضد المرأة مف خقاؿ ما يمي:
االمتناع تماما عف ممارسة جميع اشكاؿ العنؼ ضد المرأة مف خقاؿ اف تجتيد االجتياد الكاجب
في درء أفعاؿ العنؼ عف المرأة كالتحقيؽ فييا كالمعاقبة عمييا ،كفقان لمقكانيف الكطنية ،سكاء
ارتكبت الدكلة ىذه األفعاؿ أك ارتكبيا أفراد .كأف تدرج في القكانيف المحمية جزاءات جنائية أك
مدنية أك جزاءات عمؿ إدارية بحؽ مف يصيبكف مف النساء باألضرار بإيقاع العنؼ عمييف كاف
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اكدت االتفاقية الدكلية لمناىضة جميع اشكاؿ التمييز ضد المرأة االلتزامات القانكنية الكاقعة عمى الدكلة

لحماية المرأة مف كافة اشكاؿ التمييز مف خقاؿ االلتزاـ بما يمي:
(أ) إدماج مبدأ المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة في دساتيرىا الكطنية أك تشريعاتيا المناسبة األخرل ،ككفالة
التحقيؽ العممي ليذا المبدأ مف خقاؿ التشريع كغيره مف الكسائؿ المناسبة.

(ب) اتخاذ المناسب مف التدابير ،تشريعية كغير تشريعية ،بما في ذلؾ ما يناسب مف جزاءات ،لحظر كؿ
تمييز ضد المرأة.
(ج) فرض حماية قانكنية لحقكؽ المرأة عمى قدـ المساكاة مع الرجؿ ،كضماف الحماية الفعالة لممرأة ،عف
طريؽ المحاكـ ذات االختصاص.

(د) االمتناع عف مباشرة أم عمؿ تمييزم أك ممارسة تمييزية ضد المرأة.
(ق) اتخاذ جميع التدابير المناسبة لمقضاء عمى التمييز ضد المرأة مف جانب أم شخص أك منظمة أك
مؤسسة.
(ك) اتخاذ جميع التدابير المناسبة ،بما في ذلؾ التشريعي منيا ،لتغيير أك إبطاؿ القائـ مف القكانيف كاألنظمة
كاألعراؼ كالممارسات التي تشكؿ تميي از ضد المرأة.

(م) إلغاء جميع األحكاـ الجزائية الكطنية التي تشكؿ تميي از ضد المرأة.

28

تؤمف لمنساء تعكيضا عف األضرار كينبغي أف تفتح فرص الكصكؿ إلى آليات العدالة أماـ النساء
المكاتي يتعرضف لمعنؼ ،كا ف تتاح ليف حسبما تنص عميو القكانيف الكطنية ،سبؿ عادلة كفعالة
لقانتصاؼ مف األضرار التي تمحؽ بيف؛ كينبغي لمدكؿ أيضا إعقاـ النساء بما لدييف مف حقكؽ
في التماس التعكيض مف خقاؿ ىذه اآلليات؛ أف تدرس إمكانية كضع خطط عمؿ كطنية لتعزيز
حماية المرأة مف جميع أشكاؿ العنؼ ،أك أف تدرج أحكاما لذلؾ الغرض في الخطط المكجكدة
بالفعؿ ،آخذة بعيف االعتبار حسب االقتضاء ،أم عكف يمكف آف تقدمو المنظمات غير
الحككمية ،كال سيما منيا المنظمات المعنية بمسألة العنؼ ضد المرأة؛ أف تصكغ ،عمى نحك
شامؿ ،النيج الكقائية ككؿ التدابير القانكنية كالسياسية كاإلدارية كالثقافية التي تعزز حماية المرأة
مف جميع أشكاؿ العنؼ كتكفؿ أف ال يتكرر إيذاء المرأة بسبب كجكد قكانيف كممارسات إنقاذية ك
أشكاؿ تدخؿ أخرل ال تراعي نكع الجنس ؛ أف تدرج في الميزانيات الحككمية مكارد كافية
ألنشطتيا المتصمة بالقضاء عمى العنؼ ضد المرأة ؛ أف تسعؿ كتساند عمؿ الحركة النسائية
كالمنظمات غير الحككمية كتتعاكف معيا عمى المستكيات المحمية كالكطنية كاإلقميمية ،كفي ضكء
مراجعة النصكص الدكلية السابقة تؤكد ىذه الدراسة عمى االلتزامات القانكنية العامة الكاقعة عمى
الدكلة تشتمؿ عمى جممة مف االمكر كما يمي:
.0

التدابير القانونية:

عمى الدكلة اتخاذ التدابير القانكنية الفعالة بما في ذلؾ اتاحة القكانيف التي تناىض العنؼ ضد
المرأة في الجزاءات الجنائية كسبؿ االنتصاؼ المدنية كاالحكاـ التعكيضية لحماية لممراة مف
العنؼ بما في ذلؾ حمايتيا مف العنؼ داخؿ المحيط االسرم اك مكاف العمؿ كتدريب العامميف
في القضاء كفي انفاذ القكانيف ك المكظفيف الحككميف عمى االحساس بتمايز الجنسيف امر اساسي
لتطبيؽ بنكد االتفاقية الدكلية الخاصة بمناىضة جميع اشكاؿ التميز ضد المراة.
حسنا فعؿ المشرع االردني بالعمؿ عمى مكائمة العديد مف التشريعات الكطنية مع المعايير
الدكلية ذات العقاقة بحماية المرأة مف العنؼ اال اننا ما زلنا نشيد العديد مف االنتياكات
التشريعية التي مست حقكؽ المرأة االردنية كيعكد ذلؾ الى ضعؼ تطبيؽ القكانيف الكطنية التي
تحمي المرأة مف العنؼ كطكؿ امد التقاضي في القضايا االسرية اضافة الى جيؿ المرأة بالحقكؽ
المكفكلة ليا في الدستكر االردني كالقكانيف الكطنية.
29

.7

التدابير الوقائية:

ركزت التكصيات الدكلية عمى ضركرة ايقاء برامج التثقيؼ العناية الفائقة كاحد الكسائؿ الكقائية
الرامية الى تغيير المكاقؼ بشأف دكر المراة كالرجؿ في الحياة العامة كالحياة الخاصة .بما في
ذلؾ اتخاذ التدابير التي التي تكفؿ احتراـ كسائط االعقاـ لممرأة كتشجيع احتراميا.
كعمى الصعيد الكطني ،ترل ىذه الدراسة اف التدابير الكقائية في المجاؿ االعقامي في ىذا
المجاؿ ما زالت خجكلة تتصاعد كتيرتيا في فترة قصيرة مف االكقات عبر مكاقع التكاصؿ
االجتماعي في حاؿ ارتكاب جريمة اك حالة مف حاالت العنؼ االسرم اما االعقاـ الرسمي ما
زاؿ يشيد الضعؼ في برامجو التكعكية كالتثقيفة فيما يخص محاربة العنؼ ضد المرأة  ،حيث
يخمك مف برامج متخصصة لتمكيف االعقاميف ككسائؿ االعقاـ مف التعرؼ عمى خطكرة ظاىرة
العنؼ كمسساىما بحقكؽ المرأة كالحقكؽ االسرية.
.3

التدابير الحمائية:

كالتي تشمؿ عمى الخدمات الرعائية الكاجب تكافرىا لحماية المرأة مف العنؼ كالمتضمنة خدمات
المأكل كاالرشاد كاعادة التأىيؿ كالدعـ لمنساء ضحايا العنؼ.
تؤكد ىذه التدابير الحمائية عمى نكعيف مف الحماية:
االكؿ :يتعمؽ بالحماية الرعائية كالمتضمنة تكفير الخدمات االساسية لممرأة المعنفة مف مأكؿ
كماكل كممبس كعقاج كرعاية كىذا الخدمات متكافرة عمى الصعيد الكطني االردني مف قبؿ دار
الكفاؽ االسرم التابعة لك ازرة التنمية االجتماعية كبعض منظمات المجتمع المدني اال اف المأمكؿ
في ىذه الخدمات اف يتـ تقديميا عمى مستكل مناطقي في كافة محافظات المممكة مف خقاؿ
انشاء فركع لدار الكافؽ االسرم.
برمج الدعـ
اما النكع االخر مف التدابير الحمائية :فيك الحماية التأىمية :كالتي يقصد بيا تكفير ا
النفسي كاالجتماعي كبرامج التكيؼ مع الكضع كبرامج اعادة الدمج في المجتمع كىذه البرامج ما
زالت تشيد قصك انر عمى الصعيد العممي حيث ال تكجد ام جية رسمية تعمؿ عمى متابعة حاالت
المعنفات بعد خركجيف مف مراكز الحماية كال يكجد ام نص تشريعي يتعمؽ بيذا االمر.
31

تكصي ىذه الدراسة ضركرة العمؿ عمى انشاء مؤسسة معنية بتقديـ الخدمات التأىمية لضحايا
العنؼ االسرم كفؽ نص تشريعي متخصص.
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الفصل الثالث
واقع الحال لمفاهيم و مظاهر واسباب العنف ضد المرأة المبني
عمى النوع االجتماعي في محافظتي الزرقاء والمفرق

32

يتطرؽ ىذا الجزء مف الدراسة الى بياف المفاىيـ حكؿ العنؼ المبني عمى النكع االجتماعي

المنتشرة في محافظتي الزرقاء كالمفرؽ ،اضافة الى بياف اسباب انتشار العنؼ ضد المرأة في تمؾ
المحافظات كمف ثـ بياف االثار المترتبة عمى ذلؾ.
اوالً :مفهوم العنف ضد المرأة:
مما ال شؾ فيو انو ال يكجد تعريؼ جامع مانع لمفيكـ العنؼ ضد المرأة في كثائؽ المعايير
الدكلية الخاصة بحقكؽ المرأة ،فينالؾ مف عرؼ العنؼ بأنو ىك التمييز كما كرد ذلؾ في نص
المادة ( )2مف االتفاقية الدكلية لمناىضة جميع اشكاؿ التمييز ضد المرأة ،كىنالؾ مف عرفو بانو
شكؿ مف اشكاؿ الحرماف كالعزؿ كما كرد في تعريؼ الجمعية العامة لقامـ المتحدة كىنالؾ مف
عرفو بانو العنؼ الممارس عمى اساس الجنس كما كرد في اعقاف القضاء عمى العنؼ ضد المرأة

كىنالؾ مف عرفو عمى اساس االثار الصحية الجسيمة كما كرد في تعريؼ منظمة الصحة العالمية
اما صندكؽ االمـ المتحدة لمسكاف فقد عرؼ العنؼ عمى اساس عدـ التكازف في عقاقات السمطة

بيف الرجؿ كالمرأة كيككف العنؼ مكجيا مباشرة الى المرأة .كسنكرد تاليا تمؾ التعريؼ بشكؿ مف

التفصيؿ:

مفيكـ العنؼ ضد المرأة في اعقاف القضاء عمى العنؼ ضد المرأة العنؼ

26

ىك :أم فعؿ عنيؼ

قمئـ عمى اساس الجنس تدفع إليو عصبية الجنس كيترتب عميو ،أك يرجح أف يترتب عميو ،أذل أك
معاناة لممرأة ،سكاء مف الناحية الجسمانية أك الجنسية أك النفسية بما في ذلؾ التيديد بأفعاؿ مف
ىذا القبيؿ أك القسر أك الحرماف التعسفي مف الحرية ،سكاء حدث ذلؾ في الحياة العامة أك

الخاصة.

مفيكـ العنؼ ضد المرأة في االتفاقية الدكلية لمقضاء عمى جميع اشكاؿ التمييز ضد المرأة ىك

شكؿ مف اشكاؿ التمييز ضد المرأة يتضمف أم تفرقة أك استبعاد أك تقييد يتـ عمى أساس الجنس
كيككف مف آثاره أك أغراضو ،تكىيف أك إحباط االعتراؼ لممرأة بحقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية

في المياديف السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالمدنية أك في أم ميداف آخر ،أك تكىيف
أك إحباط تمتعيا بيذه الحقكؽ أك ممارستيا ليا ،بصرؼ النظر عف حالتيا الزكجية كعمى أساس

المساكاة بينيا كبيف الرجؿ.
76

انظر المادة رقـ ( ) 1مف إعقاف بشأف القضاء عمى العنؼ ضد المرأة اعتمدت مف قبؿ الجمعية العامة لألمـ

المتحدة بمكجب قرارىا  114/48المؤرخ في  21كانكف األكؿ /ديسمبر1993
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مفيكـ العنؼ ضد المرأة في الجمعية العامة

27

ىك الحرماف االقتصادم كالعزؿ الذم يسبب بالغ

االذل لسقامة المراة اك صحتيا اك رفاىيا.

مفيكـ العنؼ القائـ عمى النكع االجتماعي مف قبؿ منظمة الصحة العالمية :ىك ام فعؿ ايذاء

كالذم يرتكب ضد ارادة الشخص كيستند عمى االختقافات االجتماعية بيف الجنسيف مف الرجاؿ
كالنساء كيعد انتياكا لعدد مف حقكؽ االنساف العالمية التي تحمييا المكاثيؽ الدكلية كاالتفاقيات.

مفيكـ العنؼ الكارد في صندكؽ االمـ المتحدة لمسكاف ىك :العنؼ الذم يككف فيو المرأة كالرجؿ

معنياف كالذم ينتج عنو عدـ التكازف في عقاقات السمطة بيف المرأة كالرجؿ كيككف العنؼ مكجيا
مباشرة لممرأة النيا امراة اك انو يمس المراة بصفة متفاكتة كيتضمف الممارسات النفسية الجسمية
كالجنسية مثؿ التيديد ،التعذيب ،االغتصاب،الحرماف مف الحرية داخؿ االسرة كخارجيا ،اضافة

الى الممارسات التي تقكدىا الدكلة اك الجماعات السياسية.
مف ىنا نقاحظ اف اساس العنؼ ضد المرأة المبني عمى اساس الجنس كالذم ىك مظير مف

مظاىر القكل غير المتكافئة بيف الرجؿ كالمرأة ك ينعكس ذلؾ في مظاىر الحياة العامة كالخاصة
المؤدية الى انتياكات تكاد تككف جسيمة في المرأة.
كالغراض ىذه الدراسة يعرؼ العنؼ ضد المرأة القائـ عمى النكع االجتماعي بأنو:
كؿ األفعاؿ العنيفة التي يؤدم ارتكابيا إلى إلحاؽ الضرر باآلخر ،كالتي تككف ضحيتيا المرأة اك

الفتاة لككنيا أنثى تدفع اليو عصبية الجنس كيترتب عمى ذلؾ  ،اذل أك معاناة لممرأة كالفتاة،
بطريقة مباشرة اك غير مباشرة ،كمف خقاؿ عدة كسائؿ اما عف طريؽ الخداع اك التيديد اك

االستغقاؿ اك التحرش اك اإلكراه اك العقاب اك القسر اك الحرماف التعسفي مف الحرية كالحقكؽ ،ك

اساس ىذه االفعاؿ التمييز القائـ عمى الجنس سكاء حدث ذلؾ في الحياة العامة أك الخاصة.

ك مف خقاؿ تكجيو سؤاؿ لمفئات المستيدفة في مجمكعات النقاش المركزة حكؿ ماىية مفيكـ

العنؼ ضد المرأة لدييـ فقد تبيف لمباحث اف مفيكـ العنؼ ضد المرأة لو عدة تصكرات كاشكاؿ
لدل الفئات المستيدفة مقسمة عمى النحك االتي:

27
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قرار الجمعية العامة 147/58
اشارت المادة ( )2مف اعقاف العنؼ ضد المرأة الى اشكاؿ العنؼ عمى النحك االتي:
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(أ)


تعاريؼ قائمة عمى نتائج اثار العنؼ عمى المرأة نفسيا عمى النحك االت:
العنؼ الجسدم :كيقصد بذلؾ العنؼ القائـ عمى االستخداـ المتعمد لمقكة كالمتضمف
الضرب ،الكي كالحرؽ ،المكـ ك العض ،شد الشعر ،كسر بعض االعضاء.



العنؼ المفظي :كيقصد بذلؾ العنؼ القائـ عمى استخداـ االالفاظ كالكممات كالعبارات
المسببة لمقاـ النفسية كالمعنكيىة كمنيا :السب ،الشتـ ،االىانة بالكممات النابية ،التحقير.



العنؼ المعنكم :كيقصد بذلؾ العنؼ العنؼ القائـ عمى عدـ تقدير الذات االخر
كالمتضمف الحرماف ،التجاىؿ ،عدـ االعتراؼ باالدكار ،اليجر ،العزؿ كالحبس عف االىؿ
كاالقارب كاالصدقاء.



العنؼ الجنسي :كيقصد بذلؾ ام تصرؼ جنسي اك محاكلة لمقياـ بالتصرفات الجنسية
ضد رغبة االخر كيشمؿ االغتصاب كاالغتصاب الزكجي ،كالتحرش الجنسي في الحياة
الخاصة اك العامة.

(ب) تعاريؼ قائمة عمى اساس المجاالت كىي:


العنؼ االقتصادم :كىك ام فعؿ يؤدم الى حرماف المرأة مف حقكقيا المالية سكاء مف
اجرىا في العمؿ اك االستعباد اك حرمانيا مف الميراث اك عدـ النفقة عمييا مف قبؿ
االكصياء عمييا اك عدـ تمكنيا مف التممؾ.

أ -العنؼ البدني كالجنس كالنفسي الذم يحدث في إطار األسرة بما في ذلؾ الضرب كالتعدم الجنسي عمى
أطفاؿ األسرة اإلناث ،كالعنؼ المتصؿ بالمير ،كاغتصاب الزكجة ،كختاف اإلناث كغيره مف الممارسات التقميدية
المؤذية لممرأة ،كالعنؼ غير الزكجي كالعنؼ المرتبط باالستغقاؿ ؛
ب -العنؼ البدني كالجنسي كالنفسي الذم يحدث في إطار المجتمع العاـ بما في ذلؾ االغتصاب كالتعدم
الجنسي كالمضايقة الجنسية كالتخكيؼ في مكاف العمؿ كفي المؤسسات التعميمية كأم مكاف آخر ،كاالتجار
بالنساء كاجبارىف عمى البغاء؛

ج -العنؼ المدني كالجنسي كالنفسي الذم ترتكبو الدكلة أك تتغاضى عنو ،أينما كقع.
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العنؼ الثقافي ك االجتماعي :كيقصد بو العنؼ القائـ عمى االنماط كالصكر الثقافية



العنؼ القانكني :كىك االفعاؿ كالممارسات التمييزية التي تجد ليا سندا في التشريعات

كالعادات كالتقاليد المكركثة كالتي تؤدم الى حرماف المرأة مف التمتع بحقكقيا.

المحمية التي تعتمدىا الدكلة لتنظيـ العقاقات بيف االفراد خصكصا العقاقات بيف الرجاؿ
كالنساء.



العنؼ السياسي :كىك حرماف المرأة مف حقكقيا السياسية المكفكلة ليا بالدستكر االردني
كالقكانيف الكطنية كالمعايير الدكلية كالحؽ في االنتخاب كالترشح كالمشاركة السياسية كتقمد

الكظائؼ القيادية.
(ج) تعاريؼ قائمة عمى اساس اطار العنؼ كتشمؿ:


العنؼ داخؿ االسرة :كيشمؿ العنؼ االسرم كالذم تتعرض لو المرأة داخؿ اسرتيا.



العنؼ في اطار المجتمع :العنؼ الذم تتعرض لو المرأة خارج اطار االسرة كيمكف اف
يصدر مف اشخاص غرباء في الشارع ،كيشمؿ العنؼ في اماكف العمؿ.

تؤكد ىذه الدراسة عمى اف العكامؿ التالية احد المرتكزات االساسية لتحميؿ مفيكـ العنؼ القائـ

عمى النكع االجتماعي منيا:

 .1معرفة كتحميؿ العقاقات المتداخمة بيف الرجؿ كالمرأة سكاء داخؿ اطار االسرة اك خارجيا.
.2

تحديد أسباب كأشكاؿ عدـ التكازف في العقاقة بيف الرجؿ كالمرأة المنبثقة عف االسباب

الذاتية كاالجتماعية كالقانكنية كالحقكقية.

 .3تعديؿ كتطكير العقاقة بيف الجنسيف مف خقاؿ تبني اسس العدالة كالمساكاة بينيما كفؽ ما
كفمتو المعايير الدكلية كالقكانيف الكطنية ذات العقاقة.

مع التأكيد اف ما اثبتتو الممارسة العممية -في المناطؽ التي استيدفتيا الدراسة  -عدـ االتزاف في
العقاقة بيف الجنسيف في الحياة الخاصة كالعامة عمى حساب المرأة في تكزيع القكل ،كتككف
النتيجة احتقاؿ الرجؿ مكانة فكقية بينما تأخذ المرأة كضعان ثانكيان في المجتمع .كتفسر الباحثة

ذلؾ مف منظكر سيسيكلكجي الى اف مفيكـ النكع االجتماعي يركز عمى االدكار االجتماعية التي

ىي جزء مف النظرية االجتماعية المسماة بالنظرية الكظيفية البنائية ،تستبعد ىذه النظرية مفاىيـ
36

القكة كالصراع في تفسيرىا لمظكاىر االجتماعية ،يرجع اطار النكع االجتماعي قضية العنؼ ضد
المرأة الى اختقاؿ ميزاف القكل كالنفكذ في المحيط االسرم كالمحيط العاـ كينادم اصحاب ىذه

النظرية بالعمؿ عمى اعادة تكزيع القكة مف خقاؿ مراجعة تكزيع االدكار كالفرص عمى اسس عادلة
بيف الجنسيف.

ك مف منطمؽ اخر ،تبيف لدل الباحث اف ىنالؾ خمط بيف مفيكمي-الجنس كالنكع االجتماعي-

لدل اغمب الفئات التي تـ استيدافيا فقد كاف لدييـ القناعة التامة بعدـ كجكد ام فرؽ بيف
المفيكميف – الجنس كالنكع االجتماعي – فالنكع االجتماعي لدييـ ىك الجنس االجتماعي كىك

ايضا المرأة كىنا ال بد مف التأكيد عمى ضركرة التفرقة العممية بيف المفيكميف فقد تـ استخداـ

التعاريؼ التالية في التكعية لدل الفئات المستيدفة عمى النحك االتي:
الجنس

النوع االجتماعي

مجمكعة الخصائص الجسمية

اختقاؼ االدكار (الحقكؽ كالكاجبات كااللتزامات) كالعقاقات

كالفيزيكلكجية كالبيكلكجية الخاصة بالذككر

كالمسؤكليات كالصكر كمكانة المرأة كالرجؿ كالتي يتـ

كالخاصة باالناث كىي فطرية غير قابمة

تحديدىا اجتماعيان كثقافيان عبر التطكر التاريخي لمجتمع ما

لمتغيير( ثابتة ).

كىي مكتسبة قابمة لمتغيير (دينامية)

الفركقات البيكلكجية بيف الرجاؿ كالنساء

األدكار االجتماعية التي يقكـ بيا الرجاؿ كالنساء

ال تتغير مع الزمف

يتغير مع الزمف ك يتأثر بعكامؿ كثيرة

الفركقات بيف النساء كالرجاؿ ىي نفسيا

تختمؼ الفركقات باختقاؼ العرؽ كالمكف كالطبقة االجتماعية

في جميع أنحاء العالـ

الديف كالثّقافة كالعمر كالحالة االجتماعية
كّ

ثانياً  :اسباب العنف ضد المرأة في محافظتي الزرقاء والمفرق:
لطالما اعتبرت ظاىرة العنؼ ضد المرأة في المجتمع االردني مف الظكاىر المتصمة بالثقافة
االجتماعية السائدة بالدرجة االكلى كىي ثقافة نمطية قائمة عمى معادلة "السمطة ك الخضكع":
سمطة الذككر عمى اإلناث مقابؿ خضكع كطاعة المرأة لمرجؿ؛ كتكرس ىذه المعادلة بكاسطة
التمييز القائـ ضد النساء كقسمة األدكار بيف الجنسيف في مختمؼ مجاالت الحياة الخاصة

كالعامة كتحدد ىذه الثقافة اساليب التنشئة االسرية كالتربكية ك مجمكعة العادات كالتقاليد
كالسمككيات السائدة اجتماعيا ،كقد بررت ىذه الثقافة تجاه المرأة عمى انيا نكع مف انكاع الحماية
37

ليا كالمحافظة عمى دكرىا الحقيقي في االسرة ،اال اف التغيرات االجتماعية تطمبت اعادة النظر
بتمؾ الثقافة كبعض العادات كالتقاليد التي تحرـ المرأة مف التمتع بحقكؽ االنساف كالحريات

االساسية كمف ممارستيا كالعمؿ بيا.
كقد جاء التعميؽ رقـ ( )11مف تعميؽ لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة في التكصية رقـ
( )19ليؤكد عمى اف االسباب التي تنطكم عمييا جميع اشكاؿ العنؼ ضد المراة القائـ عمى النكع

االجتماعي سكاء كاف لفظيا اك جسديا اك نفسيان ،جميعيا تساىـ في ابقاء المرأة في ادكار تابعة
كتساعد عمى انخفاض مستكل اشتراكيا السياسي كانخفاض مستكل تعميميا كفرص عمميا.

29

كعمى صعيد الممارسة العممية فقد كشفت ىذه الدراسة اف االسباب الرئيسة النتشار انكاع العنؼ

الكاقع عمى المرأة في محافظتي الزرقاء كالمفرؽ تعكد الى ما يمي:
اكالن :االسباب الذاتية لممرأة كالرجؿ:

فقد كشفت نتائج الدراسة اف االمراض النفسية كتعاطي المخدرات كالكحكؿ احد االسباب الرئيسية

الرتكاب العنؼ ضد المرأة بشكؿ خاص كاالسرة بشكؿ عاـ كتـ استخداـ ىذا االسباب كأحد
المبررات االساسية مف قبؿ المعنؼ لسمككو العنيؼ ضد زكجتو كاطفالو كاسرتو نتيجة الصابتو
باالحباط.

31

حيث افادت اغمب النساء الى ارتفاع انتشار نسب تعاطي الكحكؿ كالمخدرات بشكؿ

كبير في المناطؽ التي استيدفتيا الدراسة .كمف جانب اخر تشكؿ االمية كقمة الكعي القانكني
كالحقكقي لممرأة احد اسباب العنؼ الكاقع عمييا فقد كشفت الدراسة مدل مقدار الضعؼ بالكعي

الحقكقي ك القانكني لممرأة المكفكؿ ليا في الدستكر االردني كالقكانيف الكطنية كالمعايير الدكلية
ذات العقاقة كعمى الرغـ مف انتشار البرامج التكعكية التي تقكـ بيا منظمات المجتمع االمر ما
زاؿ بحاجة الى بذؿ المزيد مف الجيكد كالدعكة التي التنسيؽ كالتعاكف بيف الجيات المختصة

29

لمزيد مف االطقاع انظر التكصية العامة ( )19العنؼ ضد المرأة ،لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة،

الدكرة الحادية عشرة ،1992 ،مكتبة حقكؽ االنساف ،جامعة منيسكتا.

31

تفسر نظرية االحباط كالعدكاف كىي احدل نظريات عمـ النفس باف االخفاؽ كالعجز عف تمبية بعض الحاجات

االنسانية لدل الفرد مف شانيا اف تككف سببا لمكصكؿ لدرجة االحباط االمر الذم قد يؤدم باالنساف الى ممارسة
بعض السمكؾ العنيؼ تجاه االخر لكف كجية نظر الباحثة ترل اف ىذه النظرية ال تعمـ فميس كؿ انساف محبط
ىك انساف عنيؼ الف صفة االحباط صفة ذاتية يمكاف ليا اف تزكؿ بمعالجة الشخص كالعمؿ عمى تكفير حاجاتو
االسياسية كىذه النظرية مف النظريات التي تمثؿ حمقة كصؿ بيف نظرية التحميؿ النفسي كنظريط االحباط

كالعدكاف فالدافع نحك العدكاف دافع نفسي لكف ليس بالضركرة اف ينتج عف الدافع لمعتداء سمكؾ عدكاني فقد يتـ
تيذيب النفس مف خقاؿ اساليب التنفيس كالترغيب كبالتالي يختفي شعكر المجكء لمعدكاف.
38

المعنية بتقديـ ب ارمج التكعية كالتدريب لممرأة في حقكقيا القانكنية ،يضاؼ الى ذلؾ التنشئة
كالتربية االسرية

31

القائمة عمى تمجيد السمطة الذككرية يصاحبيا في ذلؾ غياب اسمكب الحكار

الزكجي لحؿ المشكقات العائمية فاغمب االسر االردنية بشكؿ عاـ تتبع تطبيؽ السمطة الذككرية

32

في التنشئة داخؿ المحيط االسرم االمر الذم يعزز مف الصكرة النمطية لدكر المرأة كالرجؿ سكاء

في الحياة الخاصة اك العامة.
كقد دعت المادة (/5أ/ب) مف اتفاقية مناىضة جميع اشكاؿ التمييز ضد المرأة الدكؿ المصادقة
عمى االتفاقية االلتزاـ بالعمؿ عمى تغيير االنماط الثقافية كاالجتماعية لسمكؾ المرأة كالرجؿ بيدؼ

القضاء عمى االفكار التي يككف ام مف الجنسيف ادنى اك اعمى مف االخر كبيدؼ التخفيؼ مف

نمطية االدكار بيف الرجاؿ كالنساء مع التاكيد ايضا عمى اف التربية العائمية السميمة التي تقدـ
فيما سميما لقامكمة بكصفيا كظيفة اجتماعية ( دكر انجابي ) كىي مف المسؤكليات المشتركة
بيف االبكيف.

33

تدعك ىذه الدراسة الى ضركرة اعادة النظر في في برامج االرشاد االسرم كالبرامج التربكية
المقدمة مف قبؿ الجيات الرسمية ك بعض منظمات المجتمع المدني المختصة كالحث عمى اتباع
االساليب التربكية الحديثة بما يتكافؽ مع متطمبات الحياة العصرية كمستكل التقدـ الحضارم
كالثقافي مف خقاؿ اعتماد اساليب عصرية في التنشئة االسرية.
ثانياً :االسباب االقتصادية والبئية:
فقد كشفت الدراسة سكء تردم االكضاع االقتصادية كالبيئية كمدل انتشار مظاىر الفقر كالبطالة

كعدـ قدرة االب اك الزكج اك االخ عمى اعالة اسرتو االمر في المناطؽ التس استيدفيا المشركع
االمر الذم نتج عنو اتباع  -الزكج اك االب اك االخ -اساليب المعاممة القاسية تجاه المرأة كاحد
31

تفترض نظرية التعمـ االجتماعي اف االشخاص يتعممكف العنؼ بنفس الطريقة التي يتعممكف بيا انماط السمكؾ

االخرل مف خقاؿ مقاحظة سمكؾ االخريف كمطابقتو بسمككيـ كيأتي ذلؾ التعمـ حسيب عالـ االجتماع بندك ار مف
خقاؿ مصدريف رئيسييف  :االسرة كالثقافة الفرعية كاف عممية تعمـ العنؼ تتـ داخؿ االسرة فبعض االسر تشجع

ابناءىا عمى ممارسة السمكؾ العنيؼ كتطالبيـ باال يككنك ضحايا لمعنؼ كالبعض يعتبر السمكؾ العنيؼ كسيمة
لمحصكؿ عمى حاجاتيـ االمر الذم ينتج عنو ابناء شديدم الدائية كالعدكانية.

32

تفسر النظرية االجتماعية المسماة الرجكلة كالعنؼ اف العنؼ ىك ردة فعؿ لمعتقدات مكركثة لدل الذككر اف

ليـ حقكؽ اعمى كاكبر مف حقكؽ غيرىـ كترل ىذه التظرية اف العنؼ االسرم سببو االدكار النمطية لمرجؿ كالمرأة
االمر الذم يمكف الذككر مف استخداـ اساليب عنؼ مختمفة تجاه المرأة..

33

لمزيد مف االطقاع انظر المادة (/5أ/ب) مف اتفاقية مناىضة جميع اشكاؿ التمييز ضد المرأة.
39

االساليب لمتنفيس عف المعاناة النفسية كمظاىر االصابة بالكآبة كالمرض ،حيث افدف اغمب

النساء اف سكء االكضاع االقتصادية المتمثمة بالفقر كالبطالة كالجكع نتج عنيا جرائـ مجتمعية
ادت في بعض الحاالت الى قتؿ النساء كاالبناء اك محاكلة انتحار الزكج أكىركبو كغياب االب

في حاالت اخرل كتعاطي الكحكؿ كالمخدرات.
ثالثاً :الظروف البيئية واالجتماعية القاسية:

تعتبر البيئة كالظركؼ المعيشية القاسية مف احدل اسباب العنؼ ضد المرأة القائـ عمى النكع

االجتماعي في محافظتي الزرقاء كالمفرؽ فقد افدف معظـ النساء القاطنات في القرل النائية اف

المركز الحيكية لمحياة كالمتمثمة في المراكز الصحية كاسكاؽ كاماكف ترفييية
البعد المكاني عف ا
كاماكف تعميمية كاماكف العمؿ كانت مف العكامؿ الداعمة كالمحفزة لمرجؿ لممارسة العنؼ ضد

المرأة عمى ارتكاب العنؼ ضد المرأة فرفض االىؿ ذىاب ابنتيـ اك زكجتيـ الى اماكف العمؿ اك
التعميـ ادل الى حرمنيا مف ابسط حقكقيا ال بؿ امتد االمر الى تعنيفيا في حاؿ استمرار

مطالبتيا بحقكقيا التعميمية كالعممية كمف بيف اسباب العنؼ ضد المراة التي كشفتيا الدراسة ايضان
ككاف سببيا الظركؼ البيئة اجبار المرأة عمى االجياض بسبب عدـ تكفر طبيبة نسائية في

المراكز الصحية القريبة كعدـ رغبة الزكج في متابعة ام الطبيب لمحالة الصحية لزكجتو كرفضو
بالمقابؿ لذىاب زكجتو الى اماكف خارج القرية لتمقييا العناية القازمة لصحتيا االمر الذم دفع

بعض االزكاج في بعض االحياف الى اجبار المرأة عمى االجياض انطقاقا مف مبررات ثقافة

العيب.

كبيذا الخصكص ترل الباحثة انو ال يمكف تحميؿ الرجؿ مسؤكلية تعنيؼ المرأة بسبب الظركؼ
البيئة كاالقتصادية بؿ ىي مسؤكلية اجتماعية بالدرجة االكلى يعكد الى التقصير في تحسيف جكدة
الخدمات العامة التي تقدـ الى المجتمعات في القرل النائية فقد كشفت لدراسة اف ىنالؾ غياب
لتكفير اماكف لمترفيو لقاطفاؿ كاالسر اضافة الى قمة في تكفير االسكاؽ القريبة مف مكاف سكف

االفراد في القرل النائية يضاؼ الى ذلؾ قمة في تكفير التجييزات القازمة لممراكز الصحية في
مناطؽ القرل النائية كاىميا تكفير طبيبة نسائية في المراكز الصحية بحيث تراعي القرب المكاني

لسكاف القرل يضاؼ الى ذلؾ غياب الرقابة القانكنية عمى عمؿ القابقات الغير القانكنيات في

اداءىف كممارستيف جرائـ ضد االنسانية كغياب الرقابة عمى عمؿ المراكز الصحية في القرل
النائية.
كعكدة لمحديث عف االسباب االجتماعية ضد المرأة فقد بينت الدراسة اف احد االسباب الرئيسية

الرتكاب العنؼ ضد المرأة زيادة في حاالت تعدد الزكاج كما تركو ذلؾ مف اثر في ازدياد اسباب
41

التفكؾ االسرم كتخمي الزكج عف دكره االساسي تجاه اسرتو االمر الذم دفعو في اغمب الحاالت

الى تشريد اطفالو في الشكارع كاجبارىـ عمى العمؿ.34
رابعاً :االثار المترتبة عمى العنف ضد المرأة:

يعتبر العنؼ المبني عمى النكع االجتماعي انتياكا لمحقكؽ االنسانية لممراة كلقاسرة عمى حد

السكاء ،االمر الذم يمنع المراة مف التمتع الفعمي بحقكقيا كحرياتيا االساسية مثؿ الحؽ في
العمؿ كالحؽ في التعميـ كالحؽ في الصحة كالحؽ في المشاركة كالتعبير عف الرام كالحؽ في

الحياة كاالماف الشخصي كىذا مف شأنو اف يديـ تبعية المرأة لمرجؿ في كافة مجاالت الحياة

الخاصة كالعامة

فعمى مستكل الحياة الخاصة يؤدم العنؼ المبني عمى النكع االجتماعي الى ازدياد مظاىر
التفكؾ االسرم كالمشكقات االسرية المرتبطة بو كاثرىا عمى االطفاؿ

اما عمى مستكل الحياة العامة فأف اثار العنؼ المبني عمى النكع االجتماعي تؤدم اف ىذه

الدراسة ال تحاكؿ ابراز اثار العنؼ ضد المرأة في محافظتي الزرقاء كالمفرؽ النيا ىي ذات
االثار في كافة المناطؽ كالمجتمعات

35

عمى اعتبار اف المرأة مف الفئات االكثر حاجة لمحماية

36

كمع ذلؾ ستحاكؿ ىذه الدراسة بياف اىـ االثار الناجمة عف العنؼ ضد المرأة بما يمي:
.1

االثار الجسدية :حيث ينتج عف العنؼ الجسدم اصابات اك اعاقات اك لربما الى فقداف
الحياة.

34

ىنالؾ دراسة متخصصة عف التسرب المدرسي اعدىا المركز الكطني لحقكؽ االنساف عاـ  2117كشفت

اسباب كعةامؿ ةاالثار االمترتبة عمى ىذه الظاىرة لمقاطقاع عمى الدراسة ارجك االطقاع عمى مكقع المركز
االلكتركني.

35

مف خقاؿ تحميؿ مفيكـ التمييز الكارد في اتفاقية سيداك فقد اكرد صراحة االثار المترتبة عمى العنؼ بانو

االصابة بالضعؼ كالكىف أك إحباط االعتراؼ لممرأة بحقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية في المياديف السياسية
كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالمدنية أك في أم ميداف آخر ،أك تكىيف أك إحباط تمتعيا بيذه الحقكؽ أك
ممارستيا ليا ،بصرؼ النظر عف حالتيا الزكجية كعمى أساس المساكاة بينيا كبيف الرجؿ .في كافة المجاالت.

36

يستخدـ ىذا المصطمح فيمفاىيـ حقكؽ االنساف لبياف اف المرأة مف الفئات المستضعفة الى جانب الطفؿ ككبار

السف كاالشخاص ذكم االعاقة الذيف يماس عمييـ التمييز الحقكقي بحكـ صعفيـ كجنسيـ كعدـ القدرة عمى
المطالبة بحقكقيـ العتبارات جسدية كاجتماعية كعمرية.
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 .2االثار الصحية :ىنالؾ العديد مف التقارير الدكلية كالعالمية

37

كالدراسات المحمية اثبتت اف

استمرار المرأة كقكعيا تحت العنؼ يؤدم الى اصابتيا بتأثيرات مباشرة عمى صحتيا مثؿ

حاالت الجياض غير الىمف كاالكتئاب كتعاطي المخدرات كالكحكؿ كالتدخيف كممارسة

البغاء كالقتؿ كاالنتحار.
.3

االثار االسرية كاالقتصادية :كاىميا التفكؾ االسرم كازدياد تكقعات حدكث الجرائـ

االسرية كتشرد االطفاؿ كعمالة االطفاؿ كازدياد مظاىر التسرب المدرسي كعمؿ النساء في
القطاع غير المنظـ باجر زىيد كبيئة عمؿ غير مقائمة.

.4

االثار النفسية :تعاني النساء المعنفات مف مظاىر االضطراب السمككي كالمفظي

كاالصابة باالمراض المزمنة مف االكتئاب كاالنطكاء كفقداف الثقة بالنفس كاالخر كعدـ
القدرة عمى تككيف العقاقات كاتباع االساليب العدائية في التعامؿ مع االخر.

37

لمزيد مف االطقاع انظر تقرير منظمة الصحة العالمية ()2112
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الفصل الرابع
السياسات العامة لحماية المرأة من العنف

43

كما اشرنا في مكضع سابؽ مف ىذه الدراسة الى كفالة الدستكر االردني القكانيف الكطنية ذات

العقاقة لمحماية الكطنية لممرأة المعنفة كمسؤكلية الدكلة عف تكفير المؤسسات المعنية بتقديـ
الخدمات لممرأة بشكؿ عاـ كالمرأة المعنفة بشكؿ خاص كسنحاكؿ في ىذا الجزء مف الدراسة بياف
اىـ االدكار المؤسسية الحككمية كالغير حككمية المعنية بتقديـ الخدمات المؤسسية لممرأة المعنفة:
اوالً :الخدمات المقدمة لممرأة المعنفة من قبل المؤسسات الحكومية:38
لقد خطى االردف خطكات كاسعة في العديد مف الخدمات المقدمة لحماية المرأة مف العنؼ القائـ

عمى النكع االجتاعي الكفيمة العماؿ كاحتراـ حقكؽ المرأة المعنفة عمى مستكل السياسات

كالتشريعات كالبرامج االقتصادية كاالجتماعية كالتكعكية ؛ اسيمت في النيكض بتكفير البرامج

الرعائية كالعقاجية لمنساء المعنفات اضافةن الى التنكع في البرامج كالخدمات االرشادية كالتأىيمية

المكجية لمنساء كالتي تقدميا الجيات الحككمية كمنظمات المجتمع المدني باعتبار العنؼ ضد
المرأة مسؤكلية كطنية مشتركة كسنكرد في ىذه الفصؿ ابرز الخدمات التي تقدميا المؤسسات

الحككمية كالغير حككمية لممرأة المعنؼ عمى الرغـ مف كثرتيا اال اف ىذه الدراسة تناكلت ادكار

الجيات التي تقدـ خدمات دائمة لممرأة المعنفة:
.1

ادارة حماية االسرة :تختص ادارة حماية االسرة في تقديـ الخدمات لممرأة المعنفة مف خقاؿ
التنسيؽ مع كافة الجيات الحككمية كغير الحككمية كبنيج تشاركي سعيا الى الحد مف

جرائـ العنؼ في المجتمع كافة كفي سبيؿ ذلؾ تقكـ االدارة بتقديـ الخدمات القانكنية

التالية:


استقباؿ شكاكل النساء المعنفات مف قبؿ ام فرد مف افراد اسرىـ كالعمؿ عمى اتخاذ
االجراءات القانكنية لمحاالت التي تقضي التدخؿ القانكني كالقضائي.



استقباؿ قضايا االعتداءات الجنسية لكقا الجنسيف كلكافة االعمالر بغض النظر عف
صمة القرابة.



يتـ االستماع الى افادات االناث مف قبؿ ضابط مف الشرطة النسائية كبغرؼ

مقابقات خاصة لمنساء

38

لمزيد مف االطقاع عمى دكر المؤسسات المعنية بتقديـ الخدمات لممرأة ارجك االطقاع عمى تقرير المركز

بعنكاف بياف عماف لعاـ  2113المنشكر عمى مكقعو االلكتركني.
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يكجد في االدارة باحثييف اجتماعييف مؤىميف لمتعامؿ مع قضايا العنؼ االسرم

مختصييف بعمؿ جمسات ارشاد اسرم كجمسات مصالحة اسرية اضافة الى عمؿ
زيارات ميدانية لمحاالت التي يتـ التعامؿ معيا داخؿ االدارة دكف الحاجة الى
تكديعيا لمقضاء.



يتـ العمؿ عمى اجراء الكشؼ الطبي لمضحايا بعيادة الطب الشرعي داخؿ االدارة

دكف الحاجة الى نقميـ لممستشفيات العامة كذلؾ لتجنيبيـ ام معاناة نفسية

كالمحافظة عمى خصكصية كسرية الحالة .اضافة الى كجكد اطباء نفسيف في ىذا
المجاؿ داخؿ العيادة.
.2

ك ازرة التنمية االجتماعية  /دار الكفاؽ االسرم: 39

تقكـ الك ازرة عمى حماية امراة المعنفة مف خقاؿ مركز متخصص ليذه الحاالت يسمى مركز
الخدمات المتكاممة لمجابية العنؼ االسرم " دار الكفاؽ االسرم " يعمد ىذا المركز عمى تقديـ
الخدمات الرعائية كالحمائية لممرأة المعنفة كاطفاليا دكف سف  12سنة اضافة الى العمؿ عمى
تقديـ الخدمات الطبية المتكاممة مف خقاؿ اطباء متحصصيف متكاجديف في الدار كالعمؿ ايضا
عمى تكفير المساعدة القانكنية لممرأة التي تعرضت لمعنؼ اما عف الحديث عف الخدمات
االجتماعية التي تقدميا الدار فينالؾ خدمات التكعية كاالرشاد النفسي كاالجتماعي اضافة الى
خدمة المصالحة ااسرية بيف االطراؼ المتنازعة داخؿ المحيط االسرم كمف جانب اخر تقدـ دار
الكفاؽ الخدمات النقدية كالعمنية لممعنفات كالعمؿ عمى متابعة الحاالت بعد خركجيا مف الدار.

39

كفي اطار حماية النساء يثمف المركز الكطني لحقكؽ االنساف استجابة الحككمة لتكصية حكؿ انشاء دار كرامة لضحايا

االتجار التابعة لك ازرة التنمية االجتماعية كالتي تـ افتتاحيا بتاريخ  2115/9/12ـ كاستقباؿ المنتفعات استنادان لنص المادة

السابعة مف قانكف منع االتجار بالبشر رقـ  9لسنة  2119ـ بيدؼ تكفير كافة الخدمات (االجتماعية كالنفسية كالصحية
كاالقتصادية كااليكائية) ككاف قبؿ ذلؾ يتـ استقباليف في دار الكفاؽ االسرم .كقد بمغ عدد المنتفعات لعاـ 2116ـ كالمكاتي تـ

استقباليف في دار كرامة لضحايا االتجار بالبشر ( )51منتفعة مف جنسيات مختمفة

45

ك ازرة الصحة:

.3

في مجاؿ القضاء عمى كافة أشكاؿ التمييز ضد المرأة كالمحافظة عمى حقكؽ الطفؿ كتعزيز
المساكاة بيف المرأة كالرجؿ كالتصدم ألم تمييز بينيما كتعزيز مركزىا تقكـ ك ازرة الصحة بما يمي:
مكاصمة الجيكد الصحية المبذكلة لتحسيف جكدة الخدمات الصحية كما كنكعا ك المقدمة

أوال:

لممرأة كالطفؿ ،كلمتصدم لمتمييز ضد المرأة كالقضاء عمى كافة أنكاع العنؼ ضد النساء كالفتيات
كاألطفاؿ ،كذلؾ تماشيا مع المعايير الدكلية .مف خقاؿ مديرية األمكمة كالطفكلة المعنية بالمياـ
التالية:
 .1رسـ السياسات ككضع الخطط التفصيمية كالتنفيذية كاألىداؼ لخدمات صحة المرأة
كالطفؿ في مراكز الرعاية الصحية األكلية عمى مستكل المممكة كمتابعة تنفيذىا.

 .2اإلشراؼ الفني عمى خدمات صحة المرأة كالطفؿ المقدمة كمراقبتيا كتقييميا.
 .3بناء القدرات الفنية كتحسيف جكدة خدمات صحة المرأة كالطفؿ مف خقاؿ إعداد المعايير
كالدالئؿ اإلرشادية كبركتكككالت تقديـ الخدمات ،كتدريب الككادر الصحية عمييا.

 .4تطكير نظاـ المعمكمات كالمؤشرات الخاصة بخدمات صحة المرأة كالطفؿ بما فييا إجراء
الدراسات كاألبحاث.

 .5رفع مستكل الكعي كاشراؾ المجتمع في مجاؿ صحة المرأة كالطفؿ
 .6التنسيؽ كالتعاكف مع جميع الجيات ذات العقاقة بصحة المرأة كالطفؿ محميا كاقميميا
كعالميا.

 .7المجمس الكطني لشؤكف االسرة :مؤسسة كطنية معنية برسـ السياسات الكطنية في مجاؿ
االسرة تكلى اعمالو منذ عاـ 2115ـ عمد عمى كضع االستراتيجية الكطنية لحماية االسرة
 2119-2115اضافة الى انو قاـ بانشاء فريؽ كطني حككمي كشبة حككمي متخصص
في قضايا حماية االسرة كاىـ انجازاتو صدكر نظاـ الفريؽ الكطني لحماية االسرة مف
العنؼ رقـ ( )33لسنة  2116ـ ،41كالذم يتكلى الرقابة كاالشراؼ عمى تنفيذ التكجييات
41

المنشكر عمى الصفحة (  )1487مف عدد الجريدة الرسمية رقـ ( )5387تاريخ 2116/3/16ـ.
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كالس ياسات الكطنية الخاصة بحماية االسرة مف العنؼ كالتزاـ المؤسسات الكطنية بيا لتككف
مرجعية ليا في اعداد خططيا المؤسسية في مجاؿ حماية االسرة كافرادىا .عمما بأف المركز
الكطني لحقكؽ اإلنساف عضكا في ىذا الفريؽ سندا لما نص عميو النظاـ.
 .8المجنة الكطنية االردنية لشؤكف المرأة :تقكـ المجنة عمى كمف خقاؿ مكتب استقباؿ شكاكل
المرأة الذم تأسس عاـ  2119عمى استقباؿ شكاكل النساء المكاتي تعرضف اك انيف
ميددات بالتعرض لمعنؼ اك التمييز سكاء كقع ذلؾ في الحياة العامة اك الخاصة حيث يتـ
تقديـ خدمات االستماع كاالستشارات القاكنة كاالجتماعية كالنفسية كتقديـ الخدمات المقترحة
اماـ المشتكية.
ثانياً :الخدمات المقدمة لممرأة المعنفة من قبل المؤسسات غير الحكومية:
.1

اتحاد المرأة االردنية :مؤسسة اىمية كطنية تقكـ بتقديـ خدمات ارشادية ككقائية كاستشارية
لممراة المعنفة اضافة الى خدمات الخط الساخف الستقبااللشكاكل مف كافة محافظات

المممكة كايضان استقباؿ االسر في دار ضيافة الطفؿ كاالرشاد االسرم كتقدسـ خدمات
االيكاء المؤقت كتكفير سكف لممعنفات بعد حؿ مشاكميف.

.2

مركز التكعية كاالرشاد االسرم :مؤسسة اىمية يتبع لربات البيركت في محافظة الزرقاء

يقكـ عمىتقديـ المساعدة لقاسر في كافة المجاالت االجتماعية كالنفسية كالتربكية مف خقاؿ
برامج التكعية كالتثقيؼ كالتعاكف مع الجيات المختصة.

.3

المعيد الدكلي لتضامف النساء :مؤسسة اىمية تقكـ عمى تقديـ المساعدة لقاسر ة سكاء

كانت نفسية ،اجتماعية ،صحية قانكنية ،اقتصادية مف خقاؿ تبني فمسفة التركيز عمى اف
االقرار بحقكؽ المرأة ىك ضركرة مف ضركرات التنمية كالسقاـ كاالنسانية

.4

جمعية ضحايا العنؼ االسرم :مف الجمعيات التي تقدـ الخدمات الصحية كاالرشادية
كالنفسية كالعمؿ عمى تنظيـ البرامج لدعـ ضحايا الجرائـ االسرية.

بتحميؿ دكر المؤسسات الغير الحككمية في تقديـ خدماتيا لممرأة المعنفة نرل اف المؤسسات الغير
الحككمية تقكـ بتقديـ الخدمات االرشادية كاالستشارية كالتكعكية كالمساعدة القانكنية لممرأة
المعنفة.
47

كعمى الرغـ مف تعدد المرجعيات الحككمية كالغير حككمية في تقديـ المساعدة لممرأة المعنفة اال

اف الممارسة العممية اثبتت  -حسب كجيات نظر النساء المعنفات محؿ الدراسة غياب اليات

المتابعة كالتقييـ المتعمقة بالخدمات المقدمة مف مختمؼ الجيات المعنية عمى كافة المستكيات في

ظؿ غياب برامج التشبيؾ كالتنسيؽ كالعمؿ التشاركي الكطني لمقضاء عمى مشكمة العنؼ االسرم
بشكؿ عاـ كالعنؼ ضد المرأة بشكؿ خاص حيث اف الجيات الحككمية المعنية باستقباؿ الشكاكل
مف النساء المعنفات تحتفظ بسجقاتيا الخاصة دكف التنسيؽ مع الجيات غير الحككمية التي

تعمؿ عمى االحتفاظ ايضا بسجقاتيا.

كمف جانب اخر عدـ كجكد مرجعيات قانكنية تعزز العمؿ التشاركي االمر الذم ادل الى ضعؼ

جدكل المساعدة القانكنية المجانية المقدمة مف قبؿ بعض الجيات المختصة في ظؿ العدد اليائؿ
مف القضايا ذات العقاقة بمشكمة العنؼ ضد المرأة فاف المركز يرل مف خقاؿ نتائج مشركع

حماية المرأة مف العنؼ القائـ عمى النكع االجتماعي اف قضية الحد أك القضاء عمى ظاىرة

العنف ضد المرأة ما زالت تشكل تحديا كبي ار لمختمف الجهات؛ إذ كشفت نتائج المشروع

استمرار المشاكل التالية :

 .1استمرار ممارسة العنؼ ضد النساء كالفتيات بنسبة مرتفعة في اغمب القرل االردنية.
 .2ممارسة مظاىر العنؼ بكافة أنكاعو سكاء كاف لفظيان أك جسديان أك نفسيان أك العنؼ

االقتصادم أك االجتماعي في مختمؼ القرل محؿ الزيارة ،كفي ذات الكقت عدـ رغبة

النساء كالفتيات المكاتي يتعرضف لمعنؼ في تقديـ أم شكاكل عمى ذكييـ لدل أم جية
حككمية.

 .3ارتفاع نسب تسجيؿ حاالت الزكاج المبكر لمفتيات بحجة عدـ القدرة المالية عمى االنفاؽ
عمى أفراد األسرة االمر الذم ترتب عميع ارتفاع نسب الطقاؽ داخؿ المجتمع االردني.
 .4تسجيؿ بعض حاالت العنؼ ضد االطفاؿ مف قبؿ النساء ،كيعكد السبب في ذلؾ إلى
انشار ظاىرة تعدد الزكجات في قرل المفرؽ كالزرقاء االمر الذم ادل الى تكلي المراة

مسؤكلية تربية االبناء في ظؿ الظركؼ االقتصادية كاالجتماعية الصعبة.

 .5ضعؼ دكر مؤسسات المجتمع المدني بالتكعية بمخاطر العنؼ ضد النساء الفتيات بعدـ
عقد برامج التكعكية القانكنية كالدينية كاالجتماعية التي تيدؼ الى بياف كيفية التعامؿ مع

العنؼ المكجو ضد النساء كالفتيات.

48

كباالرتكاز عمى ما سبؽ تدعك الباحثة الى ضركرة تعزيز دكر المؤسسات الحككمية كالغير

حككمية في متابعة كمراقبة برامج الحماية كالكقاية مف العنؼ االسرم بشكؿ عاـ كالعنؼ ضد

المراة بشكؿ خاص كياتي ذلؾ مف خقاؿ ايجاد رؤل كطنية كاضحة كمحددة التطبيؽ لتفعيؿ

العمؿ التشاركي بيف الجيات المختصة سكاء كاف ذلؾ في صياغة التشريعات اك اقرار السياسات

اضافة الى العمؿ عمى تقديـ البرامج القانكنية كالحقكقية المختصة لضحايا العنؼ االسرم بالعمؿ

عمى مأسسة برامج المساعدة القانكنية المجانية بينالجيات الحككمية كمنظمات المجتمع المدني

كالعمؿ عمى تكثيؼ برامج التمكيف االقتصادم لمنساء المعنفات كالنساء في مناطؽ القرل النائية.
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الفصل الخامس
برامج التمكين االقتصادي احد الحمول لمحد من مظاهر العنف
االسري بشكل عام والعنف ضد المرأة بشكل خاص

51

ايمانا مف الدكلة االردنية اف برامج التمكيف االقتصادم كاالجتماعي لممرأة المعنفة ىي مف البرامج
التي تحد مف ىذه الظاىرة فقد صدر قرار مجمس الكزراء بتاريخ 2116/7/31ـ بتشكيؿ لجنة
ك ازرية

41

لمتابعة محكر تمكيف المرأة الذم تضمنتو الخطة التنفيذية لعمؿ الحككمة .كييدؼ محكر

تمكيف المرأة اقتصاديان الدفع الى النيكض بمشاركة المرأة في مختمؼ القطاعات كتمكينيا مف

التغمب عمى التحديات التي تكاجييا.

اوال :مفهوم التمكين االقتصادي لممرأة:
عمى الرغـ مف اكتساب مكضكع التمكيف االقتصادم لممرأة اىتماما دكليا خقاؿ العقكد القميمة

الماضية مف خقاؿ السعي الدماج قضايا المراة في السياسات التنمكية باالنتقاؿ مف النيج القائـ
عمى الرعاية الى النيج اليادؼ الى تمكيف المرأة .اال انو ما زالت الحكاجز القائمة عمى اساس

التمييز بيف الجنسيف مف ابرز العكامؿ التي تعكؽ تمكيف المرأة اقتصاديانكقد ظير ذلؾ جميا في
دساتير بعض االمـ العربية كسياساتيا كالممارسات التي تتبعيا مؤسساتيا.

42

ف عند مراجعة مختمؼ االدبيات التي تناكلت مكضكع التمكيف االقتصادم لممرأة نرل اف معظميا

اجمع عمى اف التمكيف االقتصادم لممرأة ىك العممية التي تساىـ في تقميؿ الفجكة في االجكر بيف
الجنسيف مف خقاؿ ازالة الحكاجز التي تعيؽ تقدـ النساء في كافة المجاالت القانكنية كاالقتصادية

كاالجتماعية كالحث عمى زيادة فرص العمؿ لمنساء كتسييؿ حصكليف عمى القركض المصرفية

كتعزيز مشاركتيف االقتصادية في اتخاذ الق اررات الخاصة بمشاريعيف بانفسيف دكف ام عكائؽ.
مف جانب اخر يأطر مؤتمر بكيف عاـ 1995
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كمؤتمر االمـ المتحدة لمسكاف كالتنمية الذم

انعقد في القاىرة عاـ  1994االطار المعيارم لصدكر مفيكـ تمكيف المرأة :كتـ تعريفو عمى انو
القدرة عمى اتخاذ الق اررات كاكتساب ميارات كاحداث التغيير.
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كجدير بالذكر اف المجنة تضـ في عضكيتيا كزير الشؤكف السياسية كالبرلمانية ،كزير التخطيط كالتعاكف

الدكلي ،كزير البمديات ،كزير العمؿ ككزير االتصاالت ،تطكير القطاع العاـ كاالميف العاـ لمجنة الكطنية االردنية
لشؤكف المرأة
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لمزيد مف االطقاع راجع دراسة تحكـ المرأة في المكارد االقتصادية كحصكليا عمى المكارد المالية الصادرة

المجنة االقتصادية كاالجتماعية لغبربي اسيا – االمـ المتحدة
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كرد االشارة الى مفيكـ التمكيف االقتصادم بشكؿ غير مباشر في اليدؼ االسترتيجي (ك/أ) الذم عرفو بانو

تعزيز حقكؽ المرأة االقتصادية كاستققاليا االقتصادم بما في ذلؾ حصكليا عمى فرص العمالػة كظركؼ

االستخداـ المقائمة كالسيطرة عمى المكارد االقتصادية اضافة الى ما كرد في ذات اليدؼ في الفقرة (ب) التي
تيدؼ الى تسييؿ سبؿ كصكؿ المرأة عمى قدـ المساكاة إلى المكارد كالعمالة كاألسكاؽ كالتجارة مف خقاؿ حث
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كقد كرد في الدستكر االردني كفالة الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية لمجنسيف عمى حد السكاء مف

خقاؿ نص المادة () " تكفؿ الدكلة العمؿ كالتعميـ ضمف حدكد امكاناتيا كتكفؿ الطمأنينة كتكافؤ
الفرص لقاردنيف جميعيـ " كجاء ايضا في نص المادة  " 23اف العمؿ حؽ لممكاطنيف جميعيـ
كعمى الدكلة اف تكفر لقاردنيف تكجيو االقتصاد الكطني كالنيكض بو "

ترجمت تمؾ المبادئ الدستكرية الى العديد مف القكانيف الكطنية ك اىميا النصكص التشريعية

الكاردة في القانكف المدني ( )43لسنة  1976كتعديقاتو
االحكاؿ الشخصية رقـ  36لسنة 2111

45

44

كالنصكص التشريعية في قانكف

كقانكف العمؿ رقـ ( )8لسنة  1996كتعديقاتو
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كنظاـ الخدمة المدنية كتعديقاتو رقـ ( )31لسنة  472117اما عمى صعيد االستراتيجيات الكطنية

فتؤكد االستراتيجية الكطنية لمتشغيؿ  2121-2111عمى ضركرة قياـ فئة الشباب عمى القياـ
بالمشركعات الريادية االنتاجية في مختمؼ مناطؽ المممكة كتاسيس المشاريع المبتدئة  ،كذلؾ
تشكؿ االستراتيجة الكطنية لمكافحة الفقر لقاعكاـ  2121-2113احدل االستراتيجيات الساعية

الحككمات عمى تشجيع كدعـ عمؿ المرأة لحسابيا الخاص كقياميا بمشاريع صغيرة ،كتدعيـ سبؿ حصكؿ المرأة
عمى االئتماف كرؤكس األمكاؿ بشركط مناسبة عمى قدـ المساكاة مع الشركط التي تمنح لمرجؿ كذلؾ عف طريؽ
الزيادة التدريجية في نسبة المؤسسات المكرسة لتشجيع تنظيـ المشاريع مف قبؿ المرأة ،بما في ذلؾ ،حسب
االقتضاء ،نظـ االئتماف غير التقميدم كنظـ االئتماف المتبادؿ ،فضقان عف إقامة ركابط مبتكرة مع المؤسسات

المالية .لمزيد مف االطقاع

انظر كثيقة اعقاف مؤتمر بكيف

المنشكر عمى المكقع االلكتركني التالي :

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html
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نصت المادة  1112مف القانكف اف لممالؾ اف يتصرؼ كافة التصرفات التي يقرىا القانكف ما لـ يكف تصرفو

مض ار اض ار ار ماسا اك مخالفا لمقكانيف المتعمقة بالمصمحة العامة اك الخاصة.
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اكد القانكف عمى استققالية الذمة المالية لممرأة في نص المادة  " 321لكؿ كاحد مف الزكجيف ذمة مالية
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اكد القانكف عمى حقكؽ المرأة العاممة كضماف تمؾ الحقكؽ كحمايتيا في بيئة العمؿ عمى اسسا المساكاة بيف

مستقمة عف االخر فيبقى كؿ منيما مالكا امكالو باالستققاؿ عف االخر" .

الرجؿ كالمرأة في جميع الحقكؽ كالكاجبات فقد منحيا القانكف  :الحؽ بالحصكؿ عمى اجازة دكف راتب لمتفرغ
لتربية ابناؤىا اك لمرافقة زكجيا  ،كساعة لمرضاعة ،كعمى صاحب العمؿ الذم يستخدـ ماال يؽ عف  21امرأة

تكفير مكاف مناسب ليككف في عيدة مربية مؤىمى لرعاية اطفاؿ العامقات ،كمنع فصؿ المرأة الحامؿ ابتدءا مف
الشير السادس مف حمميا اك اثناء اجازة االمكمة اضافة الى منحيا اجازة امكمة باجر كامؿ قبؿ الكضع كبعده
بما يصؿ الى عشرة اسابيع كغيرىا مف النصكص التي تحمي حقكؽ المرأة العاممة
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نص النظاـ عمى ضماف مبادئ كقيـ تكافؤ الفرص مف خقاؿ عدـ التمييز عمى اساس الجنس اك العرؽ اك

الديف اك الحالة االجتماعية كالعدالة كتكافؤ الفرص في معاممة المكظفيف فيما يتعمؽ بحقكقيـ ككاجباتيـ

كمسؤكلياتيـ الكظيفية كساك النظاـ بيف المكظؼ كالمكاظفة في استحقاؽ عقاكة غقاء المعيشة كالعقاكات الفنية
كبدؿ الحكافز كالمكآفأت. .
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الى تكفير العمؿ القائؽ كالسعي لممساكاة كالتمكيف كارتفاع مستكل المعيشية كتحسيف حالة الرفاه
االجتماعي.

كبتأسيس عمى ما سبؽ  /عمد المركز كمف خقاؿ مشركع حماية المرأة مف العنؼ القائـ عمى

النكع االجتماعي الممكؿ مف منظمة كير العالمية  /االردف .الى تنفيذ برنامج حكؿ التمكيف
االقتصادم لممرأة ايمانان مف المركز اف تمكيف المرأة اقتصاديا كتحقيؽ دخؿ مستقؿ ليا يعكد

باالثر االيجابي الكبير عمى كضع المرأة داخؿ محيط اسرتيا كفي المجتمع كيساىـ ايضان في

رخاء االسرة كالحد مف المشكقات االسرية كيجعؿ المرأة اقؿ تبعية لمرجؿ كبالتالي يزيد مف
مشاركتيا في المجتمع كالقدرة عمى اتخاذ القرار في الحياة العامة كالخاصة عمى حد السكاء.

مفيكـ التمكيف االقتصادم الذم تبناه البرنامج المنفذ مف قبؿ المركز ىك :قدرة المراة عمى تاسيس
المشاريع الصغيرة كالمنزلية كالمشاريع متناىية الصغر كتكفير مصدر دخؿ ثابت ليا ليا مف

خقاؿ العمؿ عمى اكسابيا الميارات القازمة الدارة مشركعيا الخاص كالمتمثمة في ميارات الشراء

كالتسكيؽ ك تخطيط المشركع كحساب التكاليؼ.
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تجربة المركز الوطني لحقوق االنسان في تنفيذ برنامج التمكين االقتصادي جنباً الى جنب

التمكين القانوني لممرأة:

استغرؽ تنفيذ البرنامج التمكيف االقتصادم لممرأة سنتاف كنصؼ السنة في عدد مف المناطؽ

النائية :ركضة االميرة بسمة ،منطقة الخالدية ،منطقة المشرفة كمنطقة اـ الصميح كمنطقة بيريف
كمنطقة الحقابات الغربي.
الفئات التي استيدفيا المشركع:
 .1النساء ربات المنازؿ :االرامؿ كالمطمقات كالنساء المكاتي يترأسف االسر كالنساء الفقيرات
(ىنالؾ اختقاؼ بيف النساء في الخصائص االجتماعية كاالقتصادية كالتعميمية كالحالة
االجتماعية).

 .2الفتيات مف عمر  35-22عاـ العاطقات عف العمؿ.
 .3الرجاؿ اقارب النساء في المناطؽ المستيدفة.
الهدف الرئيسي من البرنامج:
رفع التكعية القانكنية كالحقكقية لممرأة في الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية التي كفمتيا ليا

المعايير الدكلية كالقانكنية الكطنية اضافةن الى العمؿ عمى كسب الفئات المستيدفة الميارات
كالخبرات القازمة في كيفية اعداد المشاريع الصغيرة كالمشاريع المنزلية المتناىية الصغر بيدؼ

تقديـ الحمكؿ لقاسر الفقيرة ك التي كاجيت المشاكؿ االسرية بسبب سكء االكضاع المعيشية

لمخركج مف تمؾ المشاكؿ كالعمؿ عمى ايجاد مصدر دخؿ لتمؾ االسر كالتخفيؼ مف حدة
الخقافات االسرية.
المواضيع التدريبية التي تناولها البرنامج:
انقسـ التدريب عمى برنامج التمكيف االقتصادم الى قسميف اساسيف كىما:
القسم االول :تناكؿ االطار النظرم مف حيث المعايير الدكلية ذات العقاقة كالقكانية الكطنية
الناظمة كتمثؿ ذلؾ بالتكعية بما كفمو الدستكر االردني لحقكؽ العمؿ كالتعميـ كالصحة كغيرىا مف
الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية انطقاقا مف نص المادة السادسة في الدستكر " االردنيكف اماـ

القانكف سكاء ".. .كتـ التكعية بشكؿ تفصيمي حكؿ القكانيف الكطنية الناظمة ذات العقاقة كاىميا:
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قانكف العمؿ ،قانكف الضماف االجتماعي ،قانكف التقاعد المدني ،نظاـ التسجيؿ كالترخيص).. .
اضافة الى التكعية عمى ما نصت عميو اتفاقية مناىضة جميع اشكاؿ التميز ضد المرأة (سيداك).

القسم الثاني :تناكؿ التطبيؽ الميداني لميارات اعداد المشاريع المنزلية كالمشاريع متناىية
الصغر تـ التدريب كبشكؿ معمؽ عمى اساسيات كتحديات كصعكبات تصميـ المشاريع الصغيرة
كالمشاريع متناىية الصغر كالمشاريع المنزلية الى تساىـ في زيادة دخؿ االسر الفقيرة .كالتدريب

ايضان عمى ميارات التسكيؽ كالتشبيؾ كاالقناع ككسب التأييد حكؿ المنتج كالتكاصؿ مع الجمعيات

كالمنظمات التي يمكف اف تمكؿ المشاريع الصغيرة كالمنزلية .كتـ تقديـ منح مالية مقدمة مف

منظمة كي العالمية  /االرف لمنساء المكاتي تمقيف التدريب مف اجؿ التطبيؽ الميداني لعمؿ
المشاريع.
توفير منح لمنساء المستهدفات ببرنامج التمكين االقتصادي:
عمد المركز الكطني لحقكؽ االنساف كمف خقاؿ مشركع حمايةالمرأة مف العنؼ المبني عمى
النكع االجتماعي كبالتعاكف مع الممكؿ الرئيسي لممشركع الى تقديـ منح صغيرة لمنساء في مناطؽ
االرياؼ كالقرل المائية التي استيدفيا المشركع بيدؼ التشجيع عمى اقامة المشاريع الصغيرة

كالمشاريع متناىية الصغر ،صنفت المشاريع الى نفذتيا النساء مف خقاؿ المشركع الى

 -1المشاريع الزراعية كاالنتاج الغذائي :تربية المكاشي كالدكاجف ،زراعة الخضركات كالحبكب

كالحمضيات كاألعشاب العطرية ،انتاج الخؿ ،الفطر ،المربى ،السمسـ ،األعشاب

المجففة....
 -2صناعات صغيرة تمبي احتياجات السكؽ المحمى بالقطاعيف العاـ كالخاص :الطباعة،

التصنيع الغذائي ،الجمكد ،األثاث،الطباشير ،مقابس مكحدة ،دمى األطفاؿ ،حقائب ،فرشات

صكفية الشمع ،الصابكف... .
 -3مشاريع الخدمات المطمكبة في السكؽ المحمي :التصكير ،المطاعـ ،الصحة ،التعميـ،
المصابغ ،صالكنات التجميؿ كالحقاقة ،كرشات الصيانة العامة ،مكاتب الخدمات العامة...

55

مخرجات البرنامج:
اكالن :الخصائص العامة لمفئات المستيدفة:
الخصائص االجتماعية:
.1

استيدافيف في البرنامج امتزف ب بالمعاناة مف التفكؾ االسرم
اغمب النساء المكاتي تـ
َ
العائد السباب تتعمؽ اما الطقاؽ اك الكفاة اك اليجر...

.2

ارتفاع عدد افراد االسر لمنساء المستيدفات بالتدريب سيما االسر التي تراسيا النساء حيث
تككف متكسط عدد افراد االسر بيف  8-6افراد.
َ

.3

انقطاع العقاقات االجتماعية بيف النساء كاقاربيف مف الدرجة االكلى لعدة اسباب منيا:

كجكد خقافات اسرية كالبعد المكاني لمكقع السكف  ،عدـ رغبة النساء المعنفات بالتكاصؿ
مع اسرىف السباب شخصية انخفاض المستكل التعميمي لمنساء المترأسات لقاسر .

.4

اصابة بعض النساء باالمراض المزمنة كالكسكر كالحساسية كعدـ كفاية العقاج القازـ
ليف مف المراكز الصحية كعدـ القدرة عمى شراء العقاج مف الصيدليات الخاصة.
المقدـ ن

.5

في ظؿ االنتشار الكثيؼ لقاجئييف السكريف في المناطؽ التي استيدفيا المشركع في

اردني الجنسية مف المساعدات
محافظة المفرؽ ادل ذلؾ الى عدـ استفادة اىالي المنطقة
َ
المقدمة مف قبؿ الجيات الدكلية المختمفة التي تعمد عمى تقديـ كتخصيص المساعدات

لمسكريف فقط االمر الذم كلَد الكرىية كالبغضاء بيف المقيميف في تمؾ المناطؽ.
الخصائص االقتصادية:
.1

انتشار مظاىر الفقر الشديد لقاسر التي تـ استيدافيا بسبب عدـ كجكد مصدر دخؿ ثابت

لمنساء سكا الدخؿ الذم يحصمف عميو مف صندكؽ المعكنة الكطنية اك صندكؽ الزكاة اك
تكية اـ عمي حيث اشتكى اغمب النساء بنسبة ال تقؿ عف  %95مف عدـ كفاية الماؿ

المتحصؿ ليف مف تمؾ المصادر.
.2

ارتفاع نسبة البطالة في المناطؽ المستيدفة :حيث اشتكى اغمب الفتيات الخريجات مف
عمر  35-22المكاتي تـ تدريبيف انيف لـ يحصمف عمى العمؿ منذ ما يزيد عف عشر
سنكات مف سنكات تخرجيف.
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.3

ليف مف قبؿ صندكؽ دعـ المرأة كبرنامج
عدـ قدرة النساء عمى تسديد القركض المقدمة َ
ارادة مف ك ازرة التخطيط كالجيات االخرل المعنية بسبب ارتفاع الفكائد المترتبة عمييا االمر
الذم ادل الى ضعؼ برامج التمكيف االقتصادم التي تقدميا الجيات الحككمية عمى الرغـ
مف إمكانية حصكؿ النساء كالفتيات عمى قركض مف صندكؽ إقراض المرأة أك مف

القركض الدكارة لتنفيذ مشركع خاص بيف " كمشاريع تصنيع المباف أك أجباف اك تربية

دكاجف ،إال أف النساء كالفتيات يكاجيف الصعكبات التالية:
أ-

عدـ كفاية قيمة القركض االئتمانية التي تحصؿ عمييا النساء لمتنفيذ السميـ ليذه
المشاريع.

ب-

ارتفاع فكائد ىذه القركض ،األمر الذم ال يتناسب مع الكضع االقتصادم المتردم
لمنساء كالفتيات.

ج-

عدـ تكفير كسائؿ تسكيؽ تساعد النساء كالفتيات عمى تسكيؽ منتجات مشاريعيف

د-

استخداـ بعض السيدات ليذه القركض ألغراض شخصية كشراء أثاث أك زكاج

لعدـ كجكد ميارات التسكيؽ لدييف مما يؤدم في النياية الى فشؿ المشركع.

أحد أبنائيا كال تستخدـ إلقامة مشاريع.

ثانياً :المشكالت التنموية التي تعيق برامج التمكين االقتصادي لممناطق التي استهدفها

المشروع:

 .1قمة المشاريع التنمكية في كافة المناطؽ التي استيدفيا المشركع
 .2عدـ كجكد مراكز متخصصة لقامكمة كالطفكلة كعدـ فعالية ككفاية المراكز الصحية
المتكاجدة.

 .3عدـ كجكد اماكف ترفييية لقاطفاؿ
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التوصيات
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التوصيات؛



محور التشريعات:
مكائمة التشريعات الكطنية الناظمة لحماية المرأة مف العنؼ بما ينسجـ مع المعايير الدكلية

كاىميا قانكف الحماية مف العنؼ االسرم كقانكف الضماف االجتماعي كقانكف العقكبات
كقانكف التقاعد المدني كقانكف الجنسية


مراعاة النكع االجتماعي عند صياغة كتعديؿ القكانيف الكطنية تطبيقا لمبدأ العدالة بيف
الجنسيف

 محور الحماية من العنف  -ويهدف إلى:


االستثمار في السياسات كالبرامج كالخطط اإلجرائية المتكاجدة ك المتعمقة بحماية األسرة
عمى الصعيد الكطني كتبنييا مف قبؿ صانعي القرار في الك ازرات الحككمية ك المؤسسات

االىمية سيما فيما يتعمؽ ببرامج الحماية مف العنؼ االسرم كببرامج الرعاية كالتأىيؿ لممرأة

المعنفة


الكزرات
التنسيؽ الفعاؿ الدائـ القائـ عمى مبدأ الممشاركة الفعالة بيف جميع االطراؼ في ا
الحككمية ك المؤسسات االىمية لضماف جكدة الخدمات المقدمة لضحايا العنؼ األسرم في
كافة المجاالت التي تمبي احتياجاتيـ مف حيث كفاءة ككفاية الخدمة كمقدمييا كمدل

استفادة طالبي الخدمات.


رفع مستكل الخطاب االعقامي بكافة صكره بطبيعة العنؼ األسرم كأبعاده كتأثريو عمى
األسرة مف منظكر النكع االجتماعي.

 المحور االقتصادي واالجتماعي -ويهدف إلى:


تحسيف البيئة االجتماعية كاالقتصادية لألسرة األردنية ،كتمكيف أفرادىا مف تمبية احتياجاتيـ

المختمفة عف طريؽ االستثمار في مشاريع التمكيف االقتصادم القائـ عمى المشاريع
الصغيرة كالمتناىية الصغر كالمكيركية.
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قائمة المراجع:
 .1االتفاقية الدكلية لمناىضة جميع اشكاؿ التكييز ضد المرأة اعتمدت كعرضت لمتكقيع

كالتصديؽ كاالنضماـ بمكجب قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة  181/34المؤرخ في 18

كانكف األكؿ/ديسمبر 1979
 .2اتفاقية الرضا بالزكاج كالحد االدنى لسف الزكاج ( )1964عرضتيا الجمعيةالعامة لمتكقيع
كالتصديؽ بقرارىا المؤرخ في  7نكفنبر  1163تاريخ بدء النفاذ في  9كانكف االكؿ عاـ

1964

 .3اعقاف القضاء عمى العنؼ ضد المرأة اعتمدت مف قبؿ الجمعية العامة لألمـ المتحدة
بمكجب قرارىا  114/48المؤرخ في  21كانكف األكؿ /ديسمبر.
 .4اعقاف القضاء عمى التمييز ضد المرأة اعتمد كنشر عمي المأل بمكجب قرار الجمعية
العامة لألمـ المتحدة ( 2263د )22-المؤرخ في  7تشريف الثاني/نكفمبر
 .5دراسة التسرب المدرسي مف منظكر حقكؽ االنساف :المركز الكطني لحقكؽ االنساف،
دراسة غير منشكرة 2116

 .6تقرير منظمة الصحة العالمية ()2112
 .7تقرير متابعة خطة تنفيذ اعقاف عماف :دكر المؤسسات المعنية بتقديـ الخدمات لممرأة
 2113المنشكر عمى مكقع المركز الكطني لحقكؽ االنساف االلكتركني عاـ 2113ـ
 .8دراسة تحكـ المرأة في المكارد االقتصادية كحصكليا عمى المكارد المالية الصادرة المجنة
االقتصادية كاالجتماعية لغبربي اسيا – االمـ المتحدة

 .9دراسة المجمس الكطني لشؤكف االسرة :كاقع العنؼ ضد المرأة في االردف .2118
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