
"يوم16"العنف ضد المرأة الدولية السنوية لمناهضة الحملة 

العنف االسري من منظور قانوني 

اعداد

االستاذة بثينة فريحات

االستاذة مرام مغالسة



هدف الجلسة 

سيكون بمقدور المشاركات والمشاركين 

على حماية المرأة في نهاية الجلسة التعرف 

من 

قانونيالعنف األسري من منظور 





العنف األسري من منحماية المرأة من 
منظور قانوني 

المرأة من العنف األسري من الية حماية هل نحتاج إلى معرفة 
منظور قانوني ؟



موقف الدستور األردني 

:المادة السادسة 

واجباتوالالحقوقفيبينهمتمييزالسواءالقانوناماماألردنيون-
.الدينأواللغةأوالعرقفياختلفواوان

.الوطنوحبواألخالقالدينقوامهاالمجتمعأساساألسرة-

وذويالنشءويرىوالشيخوخةوالطفولةاألمومةالقانونيحمي-
واالستغاللاإلساءةمنويحميهماإلعاقات



في القوانين األسريحماية المرأة من العنف
االردنية     



قانون العقوبات 

ت األردني لعقوباانص قانون  ـ :العنف اللفظي 

.الذم والقدح والتحقيرعلى تجريم ( 358،359،360)في المواد 



العنف الجسدي / قانون العقوبات 

ان كل اقدم قصداً »من قانون العقوبات 334و333تضمنت المواد 
جرحه أو ايذائه بأي فعل مؤثر من وسائل على ضرب شخص او

.«العنف واالعتداء يعاقب بالحبس من ثالثة اشهر الى ثالثة سنوات



العنف الجسدي/ قانون العقوبات 

يلالتعطمدةتجاوزتإذاسنواتثالثإلىأشهرثالثةمنالحبس•
استئصالأوقطعإلىالفعلادىاذاأمايوماعشرينالعملعن

سالحوااحدىوتعطيلأتعطيلهالىإوأطرافألاحدأبترأوعضو

اخرىعاهةايةاوجسيمتشويهحداثافيتسبباو،العملعن

الشاقةباالشغالالفاعلعوقب،الدائمةهةالعامظهراولهادائمة

.سنواتعشرعلىتزيدالمدةالمؤقتة
وقدنةسعشرخمسةالشاقةاالشغالمنالعقوبةتبدأالقتل،جرائماما•

.االعدامإلىتصل



حماية المرأة من العنف الجنسي داخل األسرة

ـ:االغتصاب 

هديد بغير رضاها سواء باإلكراه او بالت( غير زوجه)من واقع انثى •
خمس او بالحيلة او بالخداع عوقب باألشغال المؤقتة مدة ال تقل عن

.عشرة سنة

د أكملت تكون العقوبة األشغال عشرين سنة إذا كانت المجني عليها ق•
.  الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها

كل شخص اقدم على اغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشرة من •
عمرها يعاقب باإلعدام



عقوبات 295المادة 
رها من واقع انثى اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عم. أ 

وكان الجاني احد اصولها سواء كان شرعيا او غير شرعي او واقعها احد
محارمها او من كان موكال بتربيتها او رعايتها او له سلطة شرعية او 

.عشرين سنة باالشغالقانونية عليها عوقب 

ة عشرة وتكون العقوبة األشغال المؤبدة إذا أكملت المجني عليها الثاني. ب
.ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها

. إذا كان للجاني والية على المجني عليها، فيحرم من هذه الوالية. ج

فاعل رجل ويقضى بالعقوبة ذاتها المقررة في الفقرة السابقة اذا كان ال. 2
تعمال دين او مدير مكتب استخدام او عامال فيه فارتكب الفعل مسيئا اس

.السلطة او التسهيالت التي يستمدها من هذه السلطة



296هتك العرض المادة 

دة مباالشغالكل من هتك بالعنف او التهديد عرض انسان عوقب .1
.ال تنقص عن اربع سنوات

يه قد ويكون الحد األدنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان المجني عل. 2
.  أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره

ليه قد ويكون الحد األدنى للعقوبة سبع سنوات إذا كان المجني ع. 3
.أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره



عقوبات/ 305مداعبة منافية للحياء المادة 

ة يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة كل من داعب بصورة منافي
:للحياء 

.  شخصا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ذكرا كان أو أنثى . 1

الثامنة عشرة من عمره دوناکملاو انثى کانذکراً شخصا . 2
.رضا



عرض عمل منافي للحياء او خادش للحياء 

علىأوعمرهمنعشرةالثامنةيكمللمشخصعلىعرضمن•
ً عمالً عمرهابلغمهماأنثى ً كمنهماأليوّجهأوللحياءمنافيا الما

 ً منغرامةبأوأشهرستةتتجاوزالمدةبالحبسعوقبللحياءمنافيا
دينار.مائتيالىديناراً ثالثين



موقف قانون األحوال الشخصية 



عقد الزواج 

سلتحل له شرعا لتكوين أسرة وإيجاد نلزواج عقد بين رجل وامرأةا•
وينعقد العقد باإليجاب والقبول 

طب يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاـ و:السن األدنى للزواج •
ة من والمخطوبة عاقلين وأن يتم كل منهما ثمانية عشرة سنة شمسي

أن يأذن للقاضي وبموافقة قاضي القضاةاستثناء يجوزولكن عمره
في حاالت خاصة بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من 

18عاما ولم تتجاوز 15زواج من تجاوزت عمره وفقاً لتعليمات 
.عاما 

ى يمنع إجراء العقد علوتتركز التعليمات حول وجود المصلحة و•
تحقق امرأة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين سنة إال بعد أن ي

القاضي من رضاها واختيارها 



أحكام الــــــزواج

بتبليغها ـ ال يشترط موافقة الزوجة االولى بل يكتفى:باخرىالزواج •
االنفاق ؛ ويشترط القانون على القاضي التحقق من قدرة الزوج على
.على الزوجتين وافهام المخطوبة ان زوجها متزوج بأخرى 

في وكاناو امتنع عن التزويج الولي ان غاب-:لتزويجبااليةالو•
يه فإذا تفويت لمصلحة المخطوبة انتقل حق الوالية الى من يلذلك 

لي في موافقة الووال يشترط تعذر انتقل حق الوالية إلى القاضي
نه سزواج المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر ثماني عشرة 

ي عقد ـ يحق للزوجة اشتراط شرط نافع ف:الشتراط في عقد الزواج ا
الزواج عند انعقاد عقد الزواج كان تكمل تعليمها او ان ال يتزوج

يذ الشرط بأخرى او ان يسكنها في منطقة ما ويترتب على اخالله بتنف
طلبها فسخ عقد الزواج مع استحقاقها لكامل المهر 



.

نها ـ للزوجة اللجوء للمحكمة لطلب التفريق بي:حق طلب الطالق •
طلب وبين زوجها ان وقع ضرر لعيب في الزوج او بسبب افعاله ك

نزاع او التفريق المتناعه عن االنفاق او لعدم االنجاب او للشقاق وال
.حالة 13للهجر او الغيبة وغيره من االسباب التي تناولت حوالي 

هرية بقدر ـ للزوجة ولو قبل الزفاف طلب نفقتها الش:الحق بالنفقة •
ل وكذلك حال الزوج يسرا او عسرا وتحسب النفقة من تاريخ التسجي
ممتنع علها حق المطالبة بنفقة صغارها تحت يدها ؛ ويترتب على ال

ولة وطرن تنفيذ حكم النفقة الحبس او الحجز على امواله غير المنق
حكم بنفقة ويعتبر النشوز من الدفوع المانعة لل.حها في المزاد العلني 

ضييق في االزوجة اال انه قلما يثبت لتوجه المحاكم بعدم تفعيله والت
ط عليها اة العاملة ان تحصل على نفقة مالم يشترأويحق للمر.ثباته 

عند انعقاد العقد او ان كان عملها غير مالتعمللزوج صراحة ان 
.شروع وفقا للنظام العام 

ة المطلقة بإرادة الزوجأـ للمر:التعويض عن الطالق التعسفي •
قط بنفقة المنفردة ان تطالب بتعويض عن طالق تعسفي وهو يقدر ف

اثباتها الذي الحق بها بعدزوجة من سنة لثالث سنوات وفقا للضرر
عدم وجود سبب للطالق 



أثر العنف على طلب الطالق 

في حال كان العنف الموجه من الزوج على زوجته فانه يحق لها 
اضافة الى ما ذكر  طلب تفريق للشقاق والنزاع حسب قانون األحوال 

الشخصية 



اثباتات وتوثيق 

ج للزوجة حق رفع دعوى اثبات زواج ان تم الزواـ:ثبات الزواج ا•
ك نسوكذل.بدون توثيق لظروف التهجير او االكراه واسباب اخرى 

.ب االطفال لعدم التوثيق كما حصل مع الالجئين السوريين 

ق ولم يثبت الطالشفاهةـ لكل زوجة طلقها زوجها :اثبات الطالق •
بر سواء ارجعها ام لم يرجعها لها حق رفع دعوى اثبات طالق ويعت

 وجوبيا تدخل النيابة العامة الشرعية في هذا النوع من القضايا تدخال



الحضـــــانه

• االم النسبية هي احق الناس بحضانة صغارها ويشترط ـ:الحضانة 
ان تكون اهال للحضانة وامينة ال يضيع الصغير لديها وال يمسه 
منها ضرر كان تتركه في يد أمينه عند ذهابها للعمل او ان ال تكون 
مصابة بمرض يقعدها عن رعايته او يعديه 



من العنف في قانون األحوال المراةحماية 
الشخصية 

في حال تعرضت الزوجة إلى اي شكل من اشكال العنف فيحق لها ما 
:يلي

يحق لها تطبيق قانون العقوبات : العنف اللفظي  والعنف الجسدي 
والحق في الطالق حسب قانون االحوال الشخصية 

يحق لها الطالق : العنف النفسي 

يحق لها النفقة : العنف االقتصادي 

يحق لها الطالق: العنف االجتماعي 



.
:الجلسة الثانية 

قانون الحماية من العنف االسري

االستاذة مرام مغالسة 

جمعية دعم لتمكين المرأة



قانون

الحماية من العنف األسري

لتمكين المرأة  " دعم / "المحامية مرام مغالسة 



تعريف العنف األسري في قانون الحماية 
من العنف األسري 

هباناالسريالعنفاالسريالعنفمنالحمايةقانونعرفلقد•
؛ادهاافرمنأيمواجهةفياألسرةأفرادأحديرتكبهاالتيالجرائم

اإلهمالبيناألسرةأفرادألحدالموجهالعنفدرجاتوتتراوح
منعياألسرالعنفاشكالومن؛واالغتصاببالقتلالشروعوحتى

منجالخرومنالزوجةومنعالحريةتقييد،التعليممنالفتيات
،يذاءباإلالتهديداوالجسدياإليذاء،اللفظيالتعنيف،المنزل

.اواإلهمالالغليظةالمعاملة

كرارهتبحقاوجرمكلبموجبالمتخذةاإلجراءاتتتراوحوبالتالي•
ةلمحكماإلحالةوحتىالمعنفقبلمنالتكراربعدمالتعهدمن

التياعالدفواوامرالحمايةلتدابيرإضافةالكبرىوالجناياتالجزاء
.الحقاسنذكرها

•



األشخاص المشمولين بأحكام العنف من هم 
ـ:األسري 

لقد شمل هذا القانون األسرة النواة واألسرة الممتدة  في أحكامه •
ـ :األشخاص التاليين بحيث شمل

.الزوج والزوجة •

.وحتى الدرجة الثالثة األقارب بالنسب •

.وحتى الدرجة الثانية األقارب بالمصاهرة •

االقارب بالنسب من الدرجة الرابعة واالقارب بالمصاهرة حتى•
.ت األسري بيشريطة اإلقامة في الالدرجة الرابعة 

.  شخص طبيعي او اسرة بديلة الطفل المشمول بحضانة •

•



1.....البالغ اإللزامي 

الطرفصمتظلفيواإلزديادللتكرارقابلةالعنفعجلةتعتبر•
عنيحجمماوغالباإجتماعيامنعزللشخصيحيلهمماالمعنف
بشكلمادهالعتاوالمتاحةالخياراتضعفبسببالعنفعنالتبليغ

.بالعنفالمتسببالطرفعلىواجتماعيااقتصادياكلي

منكلالقانونالزمبحيثااللزاميالبالغمفهومجاءهناومن•
اعينالقطفياالجتماعيةأوالتعليميةأوالصحيةالخدماتمقدمي

دفاقعليواقعةأسريعنفحالةأيعنالتبليغوالخاصالعام
.بهاإبالغهأوعلمهحالناقصهاأواألهلية

منيغالتبليجوزفالاالهليةكاملالمعنفكانإنأماـ:اإلستثناء•
.بموافقتهاالالمذكورةالجهات



2....البالغ اإللزامي 

ـ :عن التبليغالتوانيعقوبة •

ممتهني ) غ المكلفين بالتبليكل من توانى عن التبليغ من األشخاص •
ام في القطاعين العواإلجتماعيةالخدمات الصحية والتعليمية 

ها اعالواوبغرامةيعاقب بالحبس لمدة أقصاها أسبوع ( والخاص 
.خمسون دينارا ويجوز الجميع بين العقوبتين 



أحكام عامة في قانون الحماية من العنف 
األسري 

ةــــادة الجرائم الجنائيــيستثنى من احكام هذه المـ :التبليــــــــغ ستثنـــاءاتا
ن ــالعرض او تزويج قاصر تحت السفاكثراوهتكيوم 21كاإليذاء والتعطيل 

ابا ــــــر اغتصـــالقانوني المسموح به في قانون األحوال الشخصية بحيث يعتب
.وأي فعل يكون الحبس فيه فوق الثالث سنوات  وغيره من الجنايات

ـ يمتنع اإلفصاح عن هوية المبلغ بموجب القانــــــون إال ان :حماية المبلغين 
. اقتضت اإلجراءات القضائية ذلك

رةـــــعلى إدارة حماية األسوبموجب القانونيجبـ :سرة استجابة حماية األ
تحقق لكل شكوى او اخبار عن عنف اسري بالسرعة الممكنة حال الاإلستجابة

ميا ـــسوتقوم إدارة حماية االسرة بتسجيل الشكوى ر،من واقعة العنف األسري 
ير تقرير طبي وتنظيم المحضر ونقل المتضرر للمستشفى لتلقي العالج او تحر

ة ـــــــــالالزمة لحماياالجراءاشرعي لتثبيت األدلة وشرح آثار العنف واتخاذ 
.شهود والالمبليغنالمتضرر ونقله لمكان آمن وكذلك اتخاذ اإلجراءات لحماية 



التسوية في إدارة حماية األسرة 

ارة حماية األسرة تسوية النزاع في قضايا العنف األسري في دإل
وية الجنح شريطة موافقة الطرفين أومن يمثلهما قانوناً على إجراء التس

.وحضور جلساتها 

أن تنحصر التسوية في الفعل الجرمي والشكوىيجب وفقا للقانون 
.المتعلقة به

على إدارة حماية األسرة اجراء التسوية في بموجب القانون يمتنع 
حال كان الفعل يشكل جناية ووجب في هذه الحالة إحالته إلى المدعي 

العام المختص إلجراء المقتضى القانوني



ـ :خطوات التســـــــــــوية 

نفالمعبينالحواروجلساتالمتنازعةاألطرافبينالتسويةجلساتعقد•
.اجتماعيباحثبحضوربالعنفوالمتسبب

قبلمنوظروفهااالسرةوضععنبدراسةمرفقبالجلساتتقريراعداد•
.النفسيواالخصائياالجتماعيالباحث

ةالمختصللمحكمةواحالتهااألطرافمنوتوقيعهاالتسويةبنودتوثيق•
.التسويةقرارعلىللمصادقة

كقضايااإلجراءاتالستكمالالمختصةللمحكمةالملفيحالالتسويةتتملمان•
.البيناتديموتقالمتهملمساءلةويصارشرعيطبيبتقريرترفقالتيااليذاء

ديدتحخاللمناالستجابةسرعةاالسريالعنفمنالحمايةقانونراعىوقد•
.االسرةحمايةامامالتسويةإلجراءاقصىكحديوم14حددبحيثالمدد



العقوبات في قانون الحماية من العنف األسري

تزيداللمدةالعامةللمنفعةبخدمةالقياماألسريالعنفمرتكبإلزام•
.الجمعياتأوالعامةالمرافقاحدفيعملساعةأربعينعلى

اللمدةمحلأومكانأيارتياداألسريالعنفمرتكبعلىلحظرا•
."العنفمكانالمنزلارتيادمنكالمنع"أشهرستةعلىتزيد

أواجتماعينفسيتأهيلبجلساتأوببرامجالنزاعأطرافإلحاق•
اللمدةالوزيريعتمدهاأخرىجهةأيأوجمعيةأيأوالوزارةتنظمها

.أشهرستةعلىتزيد

صوص ـ  يعاقب كل من ال ينفذ أيا من التدابير المن:تشديد العقوبة •
ثة أشهر عليها اعاله بشكل كلي أو جزئي، بالحبس مدة ال تزيد على ثال

دابيروللمحكمة  المختصة وبناء على الطلب إعادة النظر في أي من الت



.
ـ:االسريالعنفقضايافيالمحاكموإجراءاتالتسويةعدم•

بينوتسويةصلحاجراءعدمحالوفيالقانونهذاالحكاموفقا
فقاواالسريالعنفقضايافيالنظرالمحاكمعلىيترتباألطراف
صلحاجراءعدمحالوفيالقانونهذاالحكاماوفقاالموجبةلالحكام
.األطرافبينوتسوية

سرياالالعنفقضاياإجراءاتكافةكافةتتمتعـ:الســــــريـــة•
.التامةبالسرية

ايابقضخاصةهيئاتالقضائيالمجلسيخصصـ:خاصةهيئات•
ضىمقتوفقالرسميةالعطلأيامالدواماحتماليةمعاالسريالعنف
الحال



ـ  :أوامر الحماية 
وأي تصدر المحكمة المختصة حال قناعتها بضرورة حماية المتضرر
من أفراد األسرة وبناء على طلب أي منهما وفي غياب أو حضور 

-:مرتكب العنف األسري أمر حماية يتضمن إلزامه بأي مما يلي
عدم التعرض للمتضرر أو أي من أفراد األسرة أو التحريض علىأ

.التعرض لهما

عدم االقتراب من المكان الذي يقيم فيه المتضرر أو أي من أفراد . ب
.ةاألسر

جـ عدم اإلضرار بالممتلكات الشخصية للمتضرر او أي من افراد 
األسرة 

ي ألأي أمر ترى المحكمة ان من شانه توفير حماية فاعلة للمتضرر . د 
بهمن األشخاص المحتمل تعرضهم لألذى بسبب عالقتهم 



قانون الحماية من الجرائم اإللكترونية 
نساء واحيايعتبر الفضاء االلكتروني وسيلة سهلة لالطالع على خصوصيات ال•

سنا ابتزازهم من افراد االسرة او الزوج او االقارب بواسطة اسماء مزورة تت
.بب ببث الرعب لديهن واحيانا الخوف من تقديم شكوى بحقهم 

ـ :اهم الجرائم اإللكترونية التي قد تتعرض لها النساء •

سال معلوماتية إباحية او ارأوشبكةإنشاء موقع الكتروني او نظام معلوماتي •
.مواد اباحية 

بيعيا ـ كل من بث اشاعات بقصد وبسوء نية سواء كان شخصا ط:اشـــــاعات -•
.او اعتباريا 

.  ناع عنه ابتــــزاز االشخاص الكترونيا لحمــلهم على القيـــــام بفعل او االمت-•

.اختراق الحياة الخاصة لآلخرين -•

.المال او الحصول على اسناد الخذاالستيالء على مال او انتحال صفة -•

نوات ـ  وتصل عقوبة الجرائم اإللكترونيــة الى الحبس خمس س:العقـــــوبات •
دينار 15000وغرامه 



النيابة العامة 
صيلتقوتحقيقيإيجابيدورذاتقضائيةجهةهيالعامةالنيابة

ةللضابطاألوامراواألذوناتمنحصالحياتهاضمنومن؛الجرائم
ـ:مثلأفعالالجراءالعدلية

ةمجريالرتكاباستخدامهاىالدالئلتشيرمكانايالىالدخول•
.اسريةاوالكترونية

األجهزةفيهابماالمغلقةواألماكنوالمكاتبالمنزلتفتيش•
متالتيالمعلوماتوشبكةالتشغيلوانظمةوالبرامجواالدوات
.اإللكترونيةالجرائمالرتكاباستخدامها

والوسائلالتشغيلوانظمهوالبرامجواألدواتاألجهزةضبط•
.لقانونياللنصوفقاالجرائممنايالرتكابالمستخدمةالمعلوماتية



النيابة العامة الشرعية         

بموجب القانون 16/8/2015استحدثت لنيابة العامة الشرعية في 

.2015لسنة 20المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 

والنيابة العامة جهاز موازي للجهاز القضائي وله حق رفع الدعاوى .

.والتدخل والطعن بقرار قضائي وكالهما يخضع للتفتيش 

اضي للمحاكم الشرعية فمثال للقالوالية العامة هنالك قضايا تنعقد فيها 

الشرعي او المدعي العام الشرعي تعطيل حكم صادر عن محكمة 

.األحداث بتسليم طفل لطرف ما 

اإلخبـــــــار 



الجهـــات المختصـــة باستقبال شكاوي العنف 
ـ :األسري

مهالجريتدابير ومنع –الحاكم االداري ؛ المتصرف او المحافظ-•

وحدة الجرائم اإللكترونية -•

المدعي العام -•

المحاكم الجزائية -•

ري ادارة حماية األسرة في قضايا التحرش الجنسي والعنف األس-•
.  ةويشمل األقارب واالصهار حتى الدرجة الرابع



119المركز الوطني إلدارة األزمات 
هو مركز القيادة والسيطرة تابع لمديرية األمن العام تدار بأنظمة 

.تكنولوجية ومعلوماتية متطورة من قبل ضباط وأفراد مهنيين 

تعمل هذه المنظومة على ضبط األداء الميداني لألجهزة األمنية ورفع 

ومضاعفة قدرتها على االستجابة للحوادث اليومية والمواقف الطارئة ولها 

الصالحية في إدارة عملية امنية شاملة

ابرز خدماته تلقي مكالمات الطوارئ من خالل قاعه عمليات كبرى وتنسق 

ستقبل اتصاالت هاتفية او رسائل نصية على نفسيمع الوحدات المعنية و

او من خالل بريد 0797911911الرقم  او من خالل الواتساب على الرقم 

CCC@PSD.GOV.JOالكتروني 

mailto:CCC@PSD.GOV.JO


19كوفيدالعنف األسري في أزمة 
وغيرميةالحكوالدوائركافةبتعطيلالوزراءرئيسوقرارالدفاعقانونصدوربعد•

العنفضحيةتأثرتشهرمنأكثردامالذيالتجولحظروفرضالحكومية
-:التاليةلألسبابوذلكوغيرهواجتماعياواقتصاديانفسيااألسري

جيللتسوالكنسيوالشرعيالنظاميالقضاءإلىاللجوءفيالمرأةحقتوقف.1•
درتصالتيأوالقضاءامامالمنظورةالقضايامتابعةانعدمـكمامرهألولالقضية

.الحكمتنفيذمتابعةإلىوتحتاجالمحاكممن

تهننفقأومشاهدتهموابناءهنحضانةفيحقهنمنحرمنالنساءمنالعديدوهناك•
وغيرهواقتصاديانفسياتأثرنمماعنهنواالنتهاكالظلمرفعأو

حكامأوفقالطلبتاريخمنوتحسبلهاشرعيحقهوالنفقةفيالمرأةحقان.2•
فيحقهاالمرأةفقدتالقضاءإلىاللجوءانعدامولكنالشخصيةاألحوالقانون
.محاكمالتعطيلبسببالنفقةبهتطالبلمالتيالزمنيةالفترةفيالنفقة



19كوفيدالعنف األسري في أزمة 

ةوالنفسياالجتماعيةالخدماتمقدميالمدنيالمجتمعمؤسساتتعطيلان•
صاديةواالقتالنفسيةالحالةتأثيرمنزاداألسريالعنفلضحاياوالصحية

.األسريالعنفضحيةعلىواالجتماعية

وتعطيلالتجاريةالمحالتواغالقلألسرةالقتصاديةالمواردضعف.5•
تتاثبحيثاألسرةلدىاالقتصاديالضعفزيادةفيساهمالخاصالقطاع

ودالمردوترديالفقرهواألسريالعنفاسباباحدبانالعلميةالدراسات
.األسرىلدىاالقتصادي

كانتيالتوالصحيةوالنفسيةواالجتماعيةالقانونيةالبرامجمكاتباغالق.6•
قديمتعلىذلكواقتصارالعنفمناألسرةبحمايةالمعنيةالموسساتتقدمها

امجالبرتلكوصولمنيحدممااالجتماعيالتواصلمواقعخاللمنالبرامج
.لناسامنالعديدلدىاالنترنتخدمةتوفرلضعفالمجتمعفئاتجميعالى

•



.

......اإلستماعشكرا لحسن 


