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 "العنف األسري وحقىق ادلرأة"
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 هؤمتر حقىق اإلنسبى ادلرأة وحتدي الىاقع
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 لطٍفت الكندري. د

 اٌـفوٌخ واألِوِخ وَِزشبهح ِوويهئٌَ فوٍك ِٕزلى احلواه اٌزّٕوً يف ِىزت اإلمنبء االعزّبهٌ 
 

ٌٍّشابهوخ يف   وادلوأح هٍي اٍزؼابفزمُ   ِإدتو ؽموق اإلَٔبْ ئهلاك هٍي  أشىو اٌمبئٌّن
وّب أشاىو  , األٍزبمح اٌفبػٍخ ٌوٌوح طبحل اٌووػٌِمب اٌغٕبَ و اٌلوزوهح اٌىوديخاٌزومَت هٍي وهلخ 
 .اجلمل اٌمَُ  اٌجبؽضزٌن هٍي ٘نا

اٌلووف احملَـخ ثىً رلزّان   حبَت ، وٌىٓ ختزٍف ٕمبكوٌخ ثوَكب٘وح هبدلَخ ال ختض  اٌوٕف
فاواىاد  ئؽل أ اٌوٕفئْ . فمٕبن اٌوواًِ االعزّبهَخ واٌََبٍَخ وااللزظبكٍخ ٌىً رلزّن وٌىً كوٌخ

ً ) ٍٍون األفاواك  روعٗلوٍخ  اٌجٕبء االعزّبهٌ حيلس هٕلِب ٍفشً اجملزّن يف رملمي ػواثؾ , رلال
ِمب اٌغٕبَ وونٌه اٌلهاٍخ اٌيت أهالاب  . كاٌجبؽضخ  زمباٌيت للِِٓ ٕ٘ب رأيت أمهَخ اٌوهلخ   .(2006َ

 .لؼَخ ِٓ لؼبٍب اٌؼجؾ االعزّبهٌ ْرزٕبوال ومهب األٍزبمح ٌوٌوح
 ادلزوٍمخلهاٍخ وِوبجلخ اٌمؼبٍب ث اخلبطخ إٌَوٍخوادلٍزمَبد  دلإدتوادا ٔشـذ يف اُؤخ األفًنح

 : ٌوٌوح يف وهلزمب هٍي ٍزخ زلبوهاٌفبػٍخ ٌجبؽضخ هويد اادلزٕبٌِ  ويف ٘نا اٌََبق. هّوِبثبدلوأح 
 ,1رووٍف اٌوٕف .1

 , اٌوٕف األٍوً .2
 , اٌوٕف ػل ادلوأح .3
 , أشىبي اٌوٕف يف ئؿبه اٌواللخ األٍوٍخ .4
 , ٌٍؾل ِٓ ٘نٖ اٌلب٘وح ٘باٌزلاثًن اٌواعت اختبم .5
 (.خواٌزغوثخ ادلغوثَ, ادلشووم األهكين )اٌزغبهة اٌووثَخ اٌولبئَخ واٌوالعَخ اٍزوواع  .6

                                                 
1

، أو احلوِبْ (اجلََٕخ، إٌفََخ)اٌفوً اٌمبئُ هٍي ٍٍون هَٕف ٍٕغُ هٕٗ اإلٍناء أو ادلوبٔبح "اٌوٕف وّب هوفزٗ األُِ ادلزؾلح ٘و  
 (.َ 2001, زؾلحاألُِ ادل" )إٌفٌَ ِٓ احلوٍخ يف احلَبح اٌوبِخ أو اخلبطخ
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ٌوٕف األٍوً، فمال أـٍماذ   وهَّمخ دلوػوم ا هطَٕخدتَيد كهاٍخ األٍزبمح ٌوٌوح ثمواءح 
ؽلكد فَمب رووٍفمب ٌٍوٕف األٍوً واٌوٕف اٌوٕف ئىاء ادلوأح ورووٍفبد اٌجبؽضخ مبٕمغَخ واػؾخ ئىل 
   .ثوغ أشىبي اٌوٕفػل ادلوأح ؤبلشذ فالذلب 

 1 :ِٕمب األٍوح كائوحاٌووثَخ يف ادلوأح  ٕ٘بن أٍؼب هلح أشىبي ِٓ اٌوٕف ػل

 %.97َجخ اخلزبْ ثٍٕٕزشو  ثوغ اٌلوييف  :إلنبثل السٍئ تبىاخل
٘اٌ  و: جررامن الررر   ِمب اٌغٕبَ جلوائُ اٌشوف يف ثوغ اٌلوي اٌووثَخ و. رـولذ كٌمل 

 .ػل ادلوأح ِلب٘و اٌوٕفأثشن ِٓ  حٌ٘ واؽلوِٓ أثشن ِلب٘و اٌوٕف ػل ادلوأح  حواؽل
  :بة عوائُ اٌشوف روعن ٌولك ِٓ ادلزغًنادأٍجبة اهرىْ ئ
 . %6 ، وثٍغذ َٔجزٗاٌمزً دلٕن ئكمبه اٌواللخ ِن اٌوشَمخ -
  .%79اٌشه يف اٌٍَون ديضً  -
  .%9 ديضً اوزشبف اخلَبٔخ واهزواف اٌؼؾَخ -
اهزلاء األؿ هٍي أفزٗ عََِّٕب أو اهزلاء األة هٍي اثٕزٗ وكماوه  )لزً ألٍجبة أفوى % 6 -

 (.حلًّ هٍَمبهالِبد ا
وأٌاف لوٍاخ    ِٓ أٌف شقض لزٍذ كوْ عوٍوح ووبٔذ أشوف وٕ٘ب ٍزَبءي ادلوء وُ اِوأح

َِّوًب)... وأٌف ِلٍٕخ  ًَ َع ًَ إٌَّب َّب َلَز ََبٍك ِفٌ اأَلِهِع َفَىَأَّٔ ٌٍ َأِو َف ًَ َْٔفًَب ِثَغَِِو َْٔف  32ادلبئلح( َِٓ َلَز
ُ      )ِوه ئْ اٌزَزو هٍي ِضً ٘نٖ اٌمؼبٍب ِٓ هلبئُ األ.  ُ٘اَو ِهٕاَل اٌٍِاِٗ َهِلاَ ًََِّٕ٘ب َو  ُٗ ََُجؤَ ( َوحْت

 .15إٌوه
, هغجخ اٌوعً يف اذلَّٕاخ )ِٓ ِضً  أٍجبة اٌوٕف األٍوًأُ٘  هٍي ٌوٌوح حٍزبماألِمب و. كارفك ِن و

 .ثوغ اٌشوا٘ل ػَف يف ٘نا ادلؼّبهأو...( , وادلوهوصبد االعزّبهَخ واٌضمبفَخ
 :أسببة العنف األسري

 والثقبفٍت  ببة االجتوبعٍتاألس .1

 ٍموي اٌشبهو ؽبفق ئثواَُ٘
 َِٓ   ِثَزوِثََِخ إٌَِبِء َفِأَّمب       يف اٌَشوِق ِهٍُِخ مٌََِه اإِلففبِق
ٌٍَخ ِئما َأهَلكَرمب       َأهَلكَد َشوجًب َؿََِّت اأَلهواِق َِلَه  ُّ  اأُل

                                                 
: ِولن ئٍالَ أوْ الٍٓ( 2004َ) رللً ألو1

http://www.islamonline.net/arabic/adam/2004/05/article01.SHTML . 
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  .  هٍي اٌوبئٍاخ ادلـٍمخ اٌوعً اٌََـوح  َليف اٌوبكاد واٌزمبٌ خادلزّضٍ خاٌضمبفَ بدادلوهوصروـٌ 
ٕ٘بن "هٍي أْ  -يف لـو  األٍجكهَّل وٍَخ اٌشوٍوخ واٌمبٔوْ  -هجلاحلَّل األٔظبهً . ٍإول ك

ثاً وؽاك    ئم ٍفمُ ِٕمب اٌزٍَؾ واٌزََل واالٔفواك ثبٌوأً "اٌمواِخ"ثوغ اُثبء ٍََئوْ فمُ 
ُثبء واألىواط وِوك مٌه غبٌجاًب لظاوه   اٌؼوة ٌٍيوعخ واألوالك رومهًب ثأْ مٌه ِٓ ؽموق ا
ِن أْ اٌمواِخ يف ادلفموَ اٌشاوهٌ ِآ    اٌزوثَخ يف كً إٌلبَ اٌنووهً اٌَبئل يف اجملزّن اٌوويب

ثزظاوف  ) "اٌمَبَ هٍي اٌشٌء مبب ٍظٍؾٗ ثوهبٍزٗ ومحبٍزٗ ورإَِٔٗ واإلٔفبق هٍَٗ وحتًّ َِئوٌَزٗ
 .(ًٍَن
ِآ  % 96يف كهاٍخ ِظوٍخ ؽلٍضاخ وافاك   " أْ( َ 2002)لّرب  اٌلوزوه زلّوك وموو 

ِٓ إٌَبء ِوافمزمب % 86وّب أْ . اٌوعبي ادلَزفزٌن هٍي ػوة اٌيوط ٌيوعزٗ يف رلبي رأكٍجمب
وال , ب كٍٕمب وصمبفزمبغواثخ يف مٌه فمل روثٌن ورشىٍٓ يف ثَئبد زلبفلخ ذل وال... هٍي اٌؼوة 
ك ٔشبؽ ٔشبؽ ِزياٍل ٌفوبٌَابد احلوواخ   ؽىت ِن وعو, اٌزّوك هٍَمبٔوزبق ِٕمب أو ٍَزـوٓ اال

 .(298, ص) "إٌَوٍخ احللٍضخ اٌيت روًّ ٌزؾوٍو ادلوأح ورأٌِن ؽموفمب
اٌوٕف يف  ِلب٘وورزغٍي . ػل ادلوأح  أعواء فظجخ ٌٍوٕف ـوحاخل ٘نٖ األفىبهأوعلد ٌمل 

 َبه اٌيوطوبفز اخلبطخ هببادلظًنٍخ ٍٍت ؽك ادلوأح يف اختبم اٌمواهاد  اجلبٔت االعزّبهٌ يف
 .رلبي اٌوًّ وأ, اٌزقظض اٌلهاٌٍأؽَبٔب أو 

وٍوزمل ػؾبٍب اٌوٕف األٍوً أْ اٌنٍٓ ٍَوِوْ ىوعباُ ٍوء اٌوناة ال ديضٍوْ ؽبالد  
ٌمل . ففَخ ختزٕك يف شلواد اٌجَود وأفوكٍخ ئمنب ٌ٘ كوا٘و رلزّوَخ عٍَخ رظً ئىل َِبِن إٌبً 

ال رَبوً يف ٔلو وضًن ِٓ اٌوعبي ئْ ادلوأح  ػؾَخ ِٓ ػؾبٍب اٌوٕف هٓ ٍقـمب لبئٍخهربد 
وضلٓ ٌَٕب ئال كً آثبئٕب وأفورٕب ... واٌوعً ٍََـو يف وً ِىبْ فإٔب غًن ِوعوكاد, شَئب

فمنٖ إٌلواد  (181ص , َ 2006, اٌجبى) وأىواعٕب وٌىٓ ٘نا ال ديٌ ؽجٕب ٌلٍٕٕب ووؿٕٕب
ٍخ رىّٓ يف اخلوف واجلنب وهلَ اٌزظلً واخلـوهح اٌزوثو. اجلبئوح ال وىْ ذلب يف كٍٕٕب احلَٕف

ِٓ اٌوٕف األٍوً هبِخ واٌوٕف فال ثل ِٓ وػن آٌَبد ِمٕٕخ وِلهوٍخ ٌٍؾل . ذلنٖ اٌلوا٘و
  .ػل ادلوأح فبطخ

 :ادلفبهٍن اخلبطئت .2
ىوعزٗ،  رأكٍترٍوت ادلفبَُ٘ اخلبؿئخ ادلزوٍمخ ثبألكواه االعزّبهَخ وّفموَ ؽك اٌيوط يف 

عمب واٌظرب هٍي اإلٍبءح واؽزّبي اٌجـش ٌيوادلـٍمخ ثزملمي اٌـبهخ  وػووهح أْ رموَ اٌيوعخ
 إٌَّبً فًن  وبْو  ألٍ٘ٗ فًنوُ فًنوُ لبي  إٌَّيب ئْ .وٌ ال ٍٕفوؽ همل األٍوح ثبٌـالق

  وثَٗص َؾِقٍُ وبْ … هبُ هفَمًب ،ِومُ هلَمًب وبْ…  ثَزٗ ألً٘
  شبرٗ وحيٍت
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 وخيظف ٔوٍٗ 
 وِب ػوة اِوأح لؾ

 :بة النفسٍتاألسب .3

روٌل اٌوٕف  وػوف اإلؽَبً ثبدلَئوٌَخ جتبٖ األٍوح واٌؼغوؽ احلَبرَخ ئْ االػـواثبد إٌفََخ
اٌزوبًِ ِن ادلوأح مبٕـك "وِٓ ِلب٘و اٌوٕف إٌفٌَ  .األٍوً وروَك أو رولف اٌواللبد اٌيوعَخ

شلب ٍَزوعت ِوبٍِزمٓ ثـوٍماخ  , وئهنب ألً ِٓ اٌوعً يف احلموق واٌواعجبد, اٌزأَٔش واالٍزمبٔخ
مبوىن هلَ  (313ص , َ  2004, غَّٕخ" )(ٔبلظبد همً)سلزٍفخ فزٕزشو روجًناد وأٌفبف ِضً 

وا ْ ٍىؤا وضو لبثٍَخ ألأٍو ٍَوك٘ب اٌوٕف أفواك اٌنٍٓ ٍوَشوْ يف األئْ . اٍزشبهاب وأهنب ٍفَمخ
لن ػل ادلوأح وٕف األٍوً اٌوارإول ثوغ اٌلهاٍبد أْ ِٓ أٍجبة اٌو.  هلوأٌَن يف رظوفباُ
و٘و كاء فـًن وشو َِزـًن أفن ٍالاُ٘ آالف اٌجَاود    روبؿٌ ادلقلهاد أو األثٕبء ٔبرظ ِٓ

ال ٍَّب  اٌىوٍذ و٘و هلُ ِموي جملزّن طغًنكوٌخ وٕ٘بن ِب ال ٍمً هٓ هشوٍٓ أٌف ِلِٓ يف 
  .أْ ِولُ ادللٌِٕن ِٓ ادلزيوعٌن

ثاواِظ  ِٓ فاالي  مٌه كافً األٍوح وادللهٍخ و اٌوٕف األٍوًٍٕزشو : وسبمل اإلعالم .4
 . ادلقزٍفخ وٍبئً اإلهالَ اٌَبئلح يفوطوه اٌوٕف 

عَبي ِٓ فالي اخلرباد اٌيت ديو هبب اٌـفاً يف  اٌوٕف هرب األ ٍٍونٍٕزمً : اخلرباث احلٍبتٍت .5
  .ادلجىوح واٌيت رشىً شقظَزٗ هٕل اٌجٍوى ِوؽٍخ اٌـفوٌخ

ط واٌولبٍخ ومٌه ِٓ فالي ئاجبك احلٍوي اٌوٍَّخ ذلانٖ  وفمذ األٍزبمح ٌوٌوح يف ؿوػ اٌوال
 .وديىٕين أْ أػَف ثوغ اجلوأت فأشبهد ئىل ِشووم األهكْ وجتوثخ ادلغوة اٌلب٘وح

 والعالج الىقبٌت

وادلٕاب٘ظ اٌلهاٍاَخ   ِٓ فالي وٍبئً اإلهالَ ورىوٌٍ اٌمَُ اٌظؾَؼ اٌوهٌ اٌلٍين  رويٍي .1
  .اجملزّن يف وادلإٍَبد اٌزوٍََّخ

 .وًَ ِواك ؽموق اإلَٔبْ يف ادلٕب٘ظ اٌلهاٍَخرف .2

 وروزين ثزضمَفمب و الف, رلهٌٍ ادلموهاد اٌيت رٌّٕ ِوا٘ت ادلوأح يف ٔواؽٌ احلَبح ادلقزٍفخ .3
 .ئىل رفوًَ كوه٘ب يف األٍوح واجملزّن ثـوٍمخ ِزواىٔخ

 .هًّ ثواِظ ؽواهٍخ يف أعميح اإلهالَ .4
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اخلبطخ ثمؼبٍب ادلوأح وحتوًٍ روطَباب ئىل والان  رـجَك فالطخ ادلإدتواد واحلٍمبد إٌمبشَخ  .5
 .ٍِّوً

 .ِٕلّخِومب ثظوهح  ًواٌوًّ هٍي اٌزوبِ ,ٌوطل ٘نٖ اٌلب٘وح ِإٍَبد ِزقظظخئاجبك  .6

، احلواه اإلاجبيب, ادلَبواح, اٌظلالخ, اؽزواَ اُفوٍٓ, اٌزَبِؼ)غوً ِفموَ ادلمبهاد احلَبرَخ  .3
 . "ألثٕبء واٌجٕبديف ٔفوً ا....االهزناه، االهزواف ثبخلـأ

كوا٘و اٌوٕف ئاجبك آٌَبد ِٕبٍجخ دلوبجلخ ٍجًَ  اٌزََٕك ثٌن ادلإٍَبد اجملزّوَخ يفاٌزواطً و .8
 .ًاألٍو

 .هٓ وػن ادلوأح اٌلهاٍبد ادلَلأَخ ئعواء .9

ٌَزَاىن ٌٍجابؽضٌن   وادلواعن اٌيت ختض ادلاوأح   ِظبكه هٓ ِوٍوِبرَخ ئٔشبء لبهلح .10
 .وٍّب وبْ اٌوطل كلَمب وبْ اإلطالػ ٍٍَّب .اٌوعوم ئٌَمب هٕل اٌجؾش واٌلهاٍخ

اجلمال  األٍزبمح ٌوٌوح هٍي ٘نا ِمب اٌغٕبَ و. اٌجبؽضزٌن وً ِٓ كشىو ألوفزبِب أغزُٕ ٘نٖ اٌفوطخ 
 .هٍي شجىبد االٔزؤذ ٕٗ ثـوٍمخ أورب ِٓ فالي ٔشوٖاٌمَُ وأدتىن أْ ٍَزفبك ِ
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 أهن ادلراجع

اٌانووهح   -ف اٌايوط واٌولوأَاخ واألٔوصاخ   رمجً هٕ(. َ 2005)زلّل ٍفَبْ , أثو صلٍَخ
اجملٍل اٌضبِٓ اٌولك , رلٍخ كهاٍبد اٌـفوٌخيف . وهاللزمُ ثبٌوٕف ادلوعٗ ػل اٌيوعخ يف زلبفلبد غيح

29. 

كٌَاً  : 7ِفوػَخ ؽموق اإلَٔبْ ٍٍٍَخ اٌزلهٍت ادلماين هلاُ   (. 2001), األُِ ادلزؾلح
ادلوواي   –ْ يف ِولن أِاب , األُِ ادلزؾلح:  َٔوٍوهن وعَٕف. اٌزلهٍت هٍي هطل ؽموق اإلَٔبْ

 http://www.amanjordan.org:اٌوويب ٌٍّظبكه وادلوٍوِبد ؽوي اٌوٕف ػل ادلوأح

 .هوٍلاد: ثًنود. ادلشو٘خ (.َ 2006)هأَب , اٌجبى

وزت اٌٍغخ اٌووثَاخ يف  طوهح ادلوأح يف (. م 6002=  هر  3263)وآخروى  ثله زلّل ٍِه 
اٌزؾلٍل  واٌزجلٍل هؤى : ؽموق اإلَٔبْ "حبش ِٕشوه يف ِإدتو . ادلوؽٍخ االثزلائَخ يف كوٌخ اٌىوٍذ

 .عبِوخ اٌمب٘وح .ِومل اٌلهاٍبد اٌزوثوٍخ" روثوٍخ

اٌوٕف ادلوعٗ ضلاو اٌيوعاخ وهاللزاٗ    (. َ 2004 -٘ا  1424)ٕ٘بء أمحل شولٌ , غَّٕخ 
ٕبء ٌلى هَٕخ ِٓ ىوعبد ادللٌِٕن وىوعبد غًن ادلالٌِٕن يف ػاوء ثواغ    ثبٌٍَون اٌولواين ٌألث
 .وٍَخ اٌزوثَخ: عبِوخ األى٘و, اجليء األوي 133اٌولك : اٌزوثَخ رلٍخيف . ادلزغًناد اٌلديغوافَخ

: ِب ال ٔوٍّٗ ألوالكٔب(. َ 2005= ٘ا  1426)اٌىٕلهً، ٌـَفخ ؽٌَن وٍِه، ثله زلّل 
 . ِووي اٌواٍخ ٌٍزَّٕخ اٌفىوٍخ: علح, 1ؽ. ـ زلّل اٌغيا ِٓ ِٕلوه اٌشَ ادلوأحروثَخ 

ِٓ ِٕلوه  ادلوأحروثَخ (. َ 2003= ٘ا  1424)اٌىٕلهً، ٌـَفخ ؽٌَن وٍِه، ثله زلّل 
ِومال  : عبِوخ اٌمب٘وح, اٌولك اٌواثن( 2003)أوزوثو , رلٍخ اٌوٍوَ اٌزوثوٍخيف . اٌشَـ زلّل اٌغيا 
 . اٌلهاٍبد اٌزوثوٍخ
ً  . ِولان ك (. َ 2003= ٘اا   1424)َفخ ؽَاٌن  اٌىٕلهً، ٌـ  :ٌـَفاخ اٌىٕاله

http://www.geocities.com/alkanderi1 
يف ِولن ئٍالَ  !وٕفؽٍمخ ِؼَئخ يف ًٍََِ اٌ.. ادلنٍوخ اٌَووكٍخ(. َ 2004) ِووح, رللً
 :أوْ الٍٓ

http://www.islamonline.net/arabic/adam/2004/05/article01.SHTML 

(. َ 2006 -٘ااا  1427)ئصلاابى , حتاالً , َِااًنح : ِولاان ادلااوأح اٌىوٍزَااخ
http://www.kwomen.com/Home.asp 

http://www.amanjordan.org/
http://www.geocities.com/alkanderi1
http://www.geocities.com/alkanderi1
http://www.islamonline.net/arabic/adam/2004/05/article01.SHTML
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يف ِولن . "ادلٕزلى األوهيب ٌٍّوأح ادلٍَّخ"رأٌٍَ (. َ 2006 -٘ا  1427) ٘بكً, حيّل
online.net/Arabic/news/2006-http://www.islam-: ٔااااذ.ئٍااااالَ أوْ الٍاااآ

l03/04/article05.shtm 
Encyclopedia of Women & Islamic cultures. (2006) Vol 3 . Boston: Brill. 
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