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  الفصل الرابع عشر
  العنف األسري

ارف        إ سلط                   ن العنف األسري ضد المرأة آما هو متع سان، حيث ت وق اإلن سط حق ة أب ًا هو مخالف ه دولي  علي
داعيات                            ال والت ا األجي ار التي تتناقله اء الصحية واآلث ى األعب ذا المجال الضوء عل رة في ه األبحاث الكثي

ف     ذا العن ل ه ة لمث دة    (الديموغرافي م المتح ة لألم ة العمومي ز1991الجمعي  1998و 1994آل، .إن. وهي
  ).1998، يوجيجيبهو

سكان والصحة األسرية         تم   ى معلومات حول مدى                2007في مسح ال وذج خاص للحصول عل  تصميم نم
ة             .  تعرض السيدات في األردن إلى العنف األسري       آما تم تطبيق هذا النموذج على السيدات من خالل عين

يدة واحدة من آل أسرة في             .  فرعية لثلث عناقيد المسح   ار س م اختي د ت ات، فق ضمان سرية البيان ة  ول العين
  .الفرعية لسؤالها حول تعرضها للعنف األسري

 للعنف من قبل القرين بما في ذلك    مختلفةوقد تضمن النموذج عددًا من األسئلة لجمع معلومات حول أشكال           
ه                 .  العنف الجسدي والعنف العاطفي    رين، إال أن ل الق ورغم أن هذا النموذج قد رآز على مدى العنف من قب

زوج الحالي         تم أيضًا الحصول على    تثناء ال  معلومات حول أي عنف جسدي يتعلق بمرتكبي هذا العنف باس
وسئلت السيدات الالتي أفدن بتعرضهن لعنف      .  أو األخير الذي تعرضت له منذ عيد ميالدها الخامس عشر         

  .من قبل القرين فيما إذا بحثن عن أية مساعدة عند آخر مرة تعرضن فيها للعنف

    العنف الجسدي1.14
   العنف الجسدي انتشار 1.1.14

ة    ة العمري ي الفئ زواج ف ي سبق لهن ال سيدات الالت اد حوالي ثلث ال د تعرضن للضرب 49-15أف  أنهن ق
يالدهن الخامس                                د م د عي ا بع رة م والرآل واللطم، أو تعرضن إلى أي شكل آخر من أشكال العنف في فت

د تع       % 13آما أفاد   ).  1.14الجدول  (عشر   سيدات أنهن ق رة واحدة         من ال ى أحد أشكال العنف م رضن إل
ك             د تعرضن       % 4على األقل خالل اإلثنى عشر شهرًا السابقة للمقابلة، بما في ذل من الالتي ذآرن أنهن ق

  .بشكل متكرر إلى أحد أشكال العنف خالل تلك الفترة

ين      فان.  ترتبط الحالة الزواجية للسيدة بقوة باحتمالية أنها قد سبق وتعرضت للعنف الجسدي                شار العنف ب ت
ًا أو األرامل             %) 74(السيدات المطلقات    ى  % 38و% 31(ضعف ما هو بين السيدات المتزوجات حالي عل

ى                     ).  التوالي شكل متكرر خالل االثن د تعرضن للعنف ب أنهن ق ات ذآرن ب سيدات المطلق وحوالي خمس ال
سابقة للمسح   إن .  عشر شهرًا ال ف، ف ستوى الحضر والري ى م د   وعل سيدات ق تعرضن للعنف الجسدي ال

واربد آن أآثر ميًال لإلبالغ عن أنهن قد         بينما أن السيدات الالتي يقمن في محافظتي المفرق       .  بشكل متساوٍ 
  .سبق وتعرضن للعنف الجسدي أآثر من السيدات الالتي يقمن في المحافظات األخرى
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نة وسبق وان تعرضن للعنف الجسدي منذ العمر  س49- 15 نسبة السيدات الالتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 1.14جدول 
 سنة ونسبة السيدات الالتي تعرضن للعنف خالل االثني عشر شهرًا السابقة للمسح  حسب الخصائص األساسية، 15

  2007األردن 
 شهرًا الماضية12جسدي خالل الـ نسبة الالتي تعرضن للعنف ال

 الخصائص األساسية
نسبة الالتي سبق وأن 
تعرضن للعنف الجسدي 

 عدد السيداتعلى األقل مرة واحدة بعض األحيان  غالبًا  )1 ( سنة15منذ العمر 

      عمر السيدة
15-19 (19.8)  (8.0)  (1.7)  (9.7)  53  
20-29 32.1  3.9  11.3  15.3  1,098  
30-39 33.6  3.8  9.4  13.2  1,361  
40-49 31.5  3.1  8.4  11.5  932  

       الحالي للسيدةالعمل 
  420  11.9  9.7  2.2  34.3  تعمل

  3,024  13.5  9.6  3.9  32.0 ال تعمل
      الحالة الزواجية

  3,286  13.0  9.7  3.3  31.0 متزوجة
  98  23.3  4.5  18.8  73.9  مطلقة
  60  13.4  13.4  0.0  37.7  أرملة

      عدد األطفال األحياء
0  29.5  5.7  8.4  14.1  336  
1-2 31.9  3.8  11.6  15.4  904  
3-4 34.1  4.0  9.7  13.6  1,106  
5+ 31.6  2.8  8.3  11.2  1,098  

       مكان اإلقامة
  2,938  13.4  9.6  3.8  32.2  الحضر
  506  12.8  9.5  3.2  33.1  الريف

       المحافظات
  1,384  15.1  10.7  4.5  30.7  العاصمة
  205  12.3  6.8  5.5  23.8 البلقاء
  542  7.5  3.5  4.0  22.9 الزرقاء
  84  4.8  3.5  1.3  21.1 مادبا
  628  14.3  12.9  1.4  43.4  اربد

  151  19.7  16.4  3.3  48.2 المفرق
  97  10.3  8.3  2.1  34.5 جرش
  73  8.1  7.8  0.3  37.6 عجلون
  117  15.9  9.8  6.1  31.4 الكرك
  43  14.1  9.9  4.2  28.8  الطفيلة
  54  15.3  12.5  2.8  30.4  معان
  66  18.5  9.3  9.2  37.2  العقبة
       اإلقليم

  2,215  12.6  8.3  4.3  27.8  الوسط
  949  14.3  12.6  1.7  42.8  الشمال
  280  16.1  10.2  5.9  32.2  الجنوب
       باديةمنطقة ال
  278  11.7  8.9  2.9  28.2  البادية

  3,166 15.4 9.7 3.8  32.7  غير البادية
      المستوى التعليمي 

  129  16.1  8.8  7.3  42.5  غير متعلمة
  217  18.8  12.5  6.3  43.1  ابتدائي
  488  12.8  9.7  3.1  36.9  إعدادي
  1,572  13.9  9.2  4.7  32.5  ثانوي

  1,037  11.3  9.7  1.6  26.3  أعلى من الثانوي
       شرائح الرفاه 

  646  16.2  11.6  4.6  37.8  األدنى
  761  14.3  11.0  3.2  37.6  الثاني
  707  10.2  6.5  3.6  29.7  الوسط
  701  13.2  9.5  3.7  27.7  الرابع
  629  13.0  9.5  3.6  28.4  األعلى
 3,444  13.3  9.6  3.7   32.3  المجموع
   غير موزنة49-25األرقام بين األقواس تعتمد على عدد حاالت :  مالحظة

  شهرًا الماضية12تتضمن الـ ) 1(
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انوي أو               % 26و% 33شّكل انتشار العنف األسري ما نسبته        ديهن مستوى تعليمي ث سيدات الالتي ل ين ال ب
دائي               بين السي % 43أعلى على التوالي، مقارنه بـ       ديهن مستوى تعليمي ابت دات غير المتعلمات أو الالتي ل

ط ادة      .  فق يًال لإلف ر م ى أآث اه األدن ريحة الرف ر ضمن ش ي األس شن ف ي يع سيدات الالت ت ال ين آان ي ح ف
  .بتعرضهن للعنف األسري من السيدات األخريات

   مرتكبو العنف الجسدي2.1.14

ذا             نسبة السيدات الالتي تعرضن    2.14يبين الجدول    ي ه دهم آمرتكب  للعنف حسب األشخاص الذين تم تحدي
فقد تم تحديد األزواج بشكل أآبر آمرتكبي العنف، إذ أن حوالي ثلثي السيدات ذآرن أن أزواجهن                  .  العنف

وإن واحدة تقريبًا من     .  الحاليين أو السابقين هم من قاموا بارتكاب إحدى حاالت العنف الجسدي على األقل            
د  يدات ق ل خمس س ا    آ ل أخيه ن قب ا م سدي أم ف الج كال العن د أش ى أح دها %)22( تعرضت إل ، أو وال

  %).19(أو والدتها %) 20(
 سنة، والالتي ذآرن 15 سنة وتعرضن للعنف الجسدي منذ العمر 49- 15 نسبة السيدات الالتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 2.14جدول 

  2007، األردن الشخص الذي ارتكب العنف حسب الحالة الزواجية للسيدة

الحالة 
 الزواجية

/ الزوج الحالي
 األخ األب السابق

مرتكب العنف من 
الذآور عدا األب 

  الزوج/ األخ/ 
 معلمة األخت  األم

مرتكب العنف من 
/ اإلناث عدا األم

  المعلمة/ األخت

عدد السيدات 
الالتي سبق 
 وتعرضن للعنف

  1,018 2.0  10.7  6.7  19.0  1.9  23.6   20.4   61.5  متزوجة
  73 (0.7)  (5.4)  (2.1)   (7.4)  (5.0)  (5.0)  (7.1)  (94.7)  مطلقة
  23 (2.2)  (27.9)  (1.7)  (30.5)  (0.0)  (9.3)  (37.6)  (91.4)  أرملة

 1,113  1.9 10.7  6.3   18.5  2.0  22.1  19.9   64.2   المجموع
   حالة غير موزنة49-25األرقام بين األقواس تستند إلى عدد حاالت :  مالحظة

   العنف أثناء الحمل3.1.14

د             د بع م يول ذي ل ا ال اة طفله دد حي د يه ه ق سيدة فحسب ولكن ين  .  إن العنف أثناء الحمل قد ال يهدد حياة ال ويب
اء الحمل             3.14الجدول   ى أحد أشكال العنف الجسدي أثن .   معلومات حول نسبة السيدات الالتي تعرضن إل

دول ين الج ن أويب ه وم ل أن  ن ن الحم ي سبق له سيدات الالت ين ال م أو % 5 ب ضرب أو اللط د تعرضن لل ق
  .الرآل أو تعرضن إلى أي شكل من أشكال العنف الجسدي أثناء الحمل مرة واحدة على األقل

الغ عن حاالت         ر لإلب يًال بكثي ر م د آن أآث ات فق سيدات المطلق سبة لل ا بالن اء الحمل  ارتكاب أم  العنف أثن
سي  %) 39( سيدات األرامل         من ال ًا أو ال ر المتعلمات أو الالتي           .  دات المتزوجات حالي سيدات غي وآانت ال

ديهن مستوى                       ابتدائيلديهن مستوى تعليمي     سيدات الالتي ل اء الحمل من ال يًال للتعرض للعنف أثن ر م  أآث
  .تعليمي ثانوي أو أعلى
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ق لهن الحمل، ونسبة الالتي  سنة وسب49-15 نسبة السيدات الالتي أعمارهن 3.14جدول 
 2007سبق وتعرضن للعنف الجسدي أثناء الحمل حسب الخصائص األساسية، األردن 

 الخصائص األساسية
نسبة الالتي سبق وتعرضن 
  للعنف الجسدي أثناء الحمل

عدد السيدات الالتي سبق لهن
 الحمل

   العمر 
15-29 5.0  1,015  
30-39 5.7  1,305  
40- 49 5.6  893  

   الحالة الزواجية
  3,090  4.8 متزوجة
  64  38.9  مطلقة
  59  2.8  أرملة

   عدد األطفال األحياء
0  0.0  104  
1-2 6.0  904  
3-4 5.5  1,106  
5+ 5.5  1,098  

    مكان اإلقامة
  2,729  5.2  الحضر
  483  7.0  الريف

    المحافظات
  1,264  5.6  العاصمة

  193  5.5 اءالبلق
  513  4.6 الزرقاء
  80  2.3 مادبا
  593  5.3  اربد

  143  5.8 المفرق
  91  7.9 جرش
  70  2.1 عجلون
  114  9.3 الكرك
  41  6.0  الطفيلة
  51  4.5  معان
  62  8.2  العقبة
    اإلقليم

  2,049  5.2  الوسط
  896  5.4  الشمال
  267  7.6  الجنوب
    ديةمنطقة البا
  265  6.4  البادية

  2,948  5.4  غير البادية
   المستوى التعليمي 

  122  10.9  غير متعلمة
  192  9.2  ابتدائي
  460  7.1  إعدادي
  1,458  5.3  ثانوي

  981  3.6  أعلى من الثانوي
    شرائح الرفاه 

  598  8.1  األدنى
  703  4.3  الثاني
  673  6.1  الوسط
  645  4.8  الرابع
  594  4.1  األعلى

 3,213  5.4   المجموع

   العنف من قبل القرين2.14
   انتشار األشكال المختلفة للعنف بين القرينين1.2.14

ه                      وفّر النموذج الخاص بالعنف األسري معلومات أآثر تفصيًال حول أشكال العنف التي سبق وتعرضت ل
اليين أو ع أزواجهن الح اتهن م ي عالق سيدات ف اتال سيدات األرامل أو المطلق ة ال ي حال ع آخر زوج ف .   م

ى حاالت                      4.14ويبين الجدول    ؤخرًا إل د سبق وتعرضن أو تعرضن م  نسبة السيدات الالتي ذآرن أنهن ق
  .العنف الجسدي أو الجنسي أو العاطفي في عالقاتهن مع أزواجهن
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 سنة وتعرضن إلى احد أشكال العنف من قبل أزواجهن أو 49- 15 نسبة السيدات الالتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 4.14جدول 

  2007سبق وتعرضن خالل االثني عشر شهرًا السابقة للمسح ، األردن 
 أشكال العنف  شهرًا الماضية12خالل الـ 

سبق وان 
على األقل مرة واحدة بعض األحيان غالبًا تعرضن للعنف

     العنف الجسدي
  12.2  9.0  3.2  20.6 أي عنف

  9.5  7.1  2.4  15.6 دفعها بقوة أو هددها أو رماها بشيء ما
  8.0  5.2  2.8  13.5 صفعها

  5.9  3.8  2.2  9.8  يؤذيهاأن بشيء ما يمكن أوضربها بقبضة اليد 
  3.9  2.3  1.6  6.1  ضربها أورآلها أو جرها 
  1.0  0.6  0.4  1.5  إحراقها عن عمدأومحاولة خنقها 

  0.5  0.4  0.2  0.8 ي سالح آخرأ بأو المسدس أوتهديد باستخدام السكين ال
  0.3  0.2  0.0  0.5  أي سالح آخرأو المسدس أوهجم عليها بالسكين 

     العنف الجنسي
  5.6  3.9  1.7  7.6 أجبرها بالقوة على المعاشرة الجنسية معه رغم عدم رغبتها في ذلك

      ألعنف العاطفي
  14.0  8.8  5.2  20.0  نفأي ع

  10.3  6.4  3.8  15.2 قال أو فعل شيئًا إلذاللها أمام اآلخرين
  10.5  6.3  4.2  14.3 هدد بإلحاق األذى بها أو بأي شخص قريب لها

  14.6  10.5  4.1  23.0  الجنسيأو/أي شكل من أشكال العنف الجسدي و
  2.6  1.7  0.9  5.2 أي شكل من أشكال العنف الجسدي الجنسي

  20.2  13.6  6.6  30.2  الجنسيأو/  الجسدي وأو/أي شكل من أشكال العنف العاطفي و
  2.1  1.3  0.8  4.0 أي شكل من أشكال العنف العاطفي والجسدي والجنسي

 3,444 3,444 3,444 3,444 عدد السيدات الالتي سبق لهن الزواج

كال العن   ر أش و أآث سدي ه ف الج سبته  والعن ا ن ر م شائعة، إذ ذآ بق   % 21ف ال د س ن ق سيدات أنه ن ال م
وتعرضن إلى أحد أشكال العنف مرة واحدة على األقل من قبل أزواجهن الحاليين أو من قبل آخر زوج آما     

  .من السيدات أنهن قد تعرضن للعنف خالل االثنى عشر شهرًا السابقة% 12أفاد ما نسبته 

ل                     أآثر أشكا  أنتشير النتائج إلى     ياء من قب ا بأش وة أو رميه ا بق ل العنف الجسدي آانت هز الزوجة أو دفعه
زواج أنهن       % 10آما ذآر ما نسبته   %).  14(، أو لطمها    %)16(الزوج   سيدات الالتي سبق لهن ال من ال

سبته         د     % 6قد عوقبن باستخدام قبضة اليد أو باستخدام جسم حاٍد ومؤٍذ، بينما أفاد ما ن أنهن ق سيدات ب من ال
سبته        .  عرضن للرآل أو الجر أو الضرب     ت ا ن اموا           % 8آما ذآر م ا ق رانهن في وقت م سيدات أن أق من ال

ى المعاشرة       % 6بإجبارهن جسديًا على المعاشرة الجنسية بالقوة، وأفاد ما نسبته        القوة عل رن ب د أجب أنهن ق
  .الجنسية خالل االثنى عشر شهرًا الماضية

 قد سبق وتعرضن      بأنهنن السيدات الالتي سبق لهن الزواج ذآرن        م% 20 أن   أيضًا 4.14شير الجدول   يو
اطفي  تعرضن في وقت ما مؤخرًا إلى العنف      % 9إلى العنف العاطفي، وأن      سبته        .   الع ا ن اد م ا أف % 15آم

رين، وأن   ام اآلخ ن أم ى إذالله يئًا أدى إل وا ش الوا أو فعل د ق ن ق سيدات، أن أزواجه ن ال أن % 14م دن ب أف
  . المقربين منهنبأحدوا بتهديدهن أو بإلحاق األذى بهن أو أزواجهن قد قام

   التباينات في انتشار العنف بين القرينين2.2.14

دول  ين الج ستويات  5.14يب ي م ات ف كال االختالف رينين حسب الخصائص   األش ين الق ف ب ة للعن  المختلف
  . ص القرينين االختالفات في مستويات العنف حسب خصائ6.14آما يبين الجدول .  األساسية
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 سنة وسبق وان تعرضهن للعنف العاطفي، الجسدي أو الجنسي من قبل 49-15  نسبة السيدات الالتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 5.14جدول 
  2007أزواجهن حسب الخصائص األساسية، األردن 

        أشكال العنف     

عنف جسدي أو  عنف جنسي عنف جسدي   ف العاطفيالعن
 جنسي

عنف عاطفي، جسدي أو جنسي 

  الخصائص األساسية
سبق 
 توتعرض

سبق 
وتعرضت 

 12خالل الـ 
شهرًا 
 السابقة

سبق 
وتعرضت

سبق 
وتعرضت 

 12خالل الـ 
شهرًا 
 السابقة

سبق 
وتعرضت

سبق 
وتعرضت 
خالل الـ 

 شهرًا 12
 السابقة

سبق 
 وتعرضت

سبق 
وتعرضت 

 12خالل الـ 
رًا شه

 السابقة

سبق 
  وتعرضت

سبق وتعرضت 
 12خالل الـ 

 شهرًا السابقة

عدد 
السيدات 
الالتي سبق
لهن الزواج

            العمر 
15 - 29  17.2  11.9  19.5  14.2  8.4  6.6  22.3  16.6  26.9  19.6  1,151  
30 -39 19.5  14.9  21.8  12.0  7.8  6.1  23.9  14.4  30.2  20.2  1,361  
40-49 24.3  15.2  20.2  10.0  6.1  3.6  22.4  12.5  34.5  20.8  932                         

             العمل الحالي للسيدة
  420  16.9  31.3  14.1  26.5  4.6  7.1  11.6  24.8  11.2  17.8  تعمل

  3,024  20.6  30.1  14.7  22.5  5.7  7.6  12.3  20.0  14.3  20.4 ال تعمل
            حياءعدد األطفال األ

0  23.3  16.4  19.2  13.5  6.7  3.8  19.3  13.6  29.2  21.4  336  
1-2 17.0  12.8  21.1  13.8  7.4  5.6  24.2  16.4  28.5  20.4  904  
3-4 21.6  13.9  20.8  11.9  9.4  7.4  23.4  15.0  31.6  19.2  1,106  
5+ 20.0  14.3  20.5  10.8  6.1  4.3  22.6  13.0  30.6  20.6  1,098  

          الحالة الزواجية ومدتها 
  3,286  20.2  28.9  14.4  21.3  5.5  6.7  11.9  18.9  13.9  18.8 متزوجة حاليًا

  3,204  20.0  28.6  14.2  21.1  5.4  6.6  11.6  18.5  13.6  18.5 متزوجة مرة واحدة
  690  18.7  21.6  15.1  18.4  5.3  5.3  12.0  15.2  9.9  11.1  سنوات4-0متزوجة منذ 
  661  18.1  25.2  13.8  18.7  5.4  6.7  12.1  16.4  12.8  18.5  سنوات9 – 5متزوجة منذ 

 10متزوجة منذ  أآثر من 
  1,853  21.2  32.5  13.9  22.9  5.4  7.0  11.3  20.5  15.2  21.3 سنوات

  82  27.5  37.8  23.4  32.7  8.9  10.6  23.4  32.7  26.9  30.8  ن مرةمتزوجة أآثر م
  158  19.5  58.8  19.3  56.7  8.2  26.3  19.1  56.4  14.4  45.3 أرملة/ مطلقة

             مكان اإلقامة
  2,938  19.9  30.2  14.4  22.8  5.3  7.0  12.2  20.5  14.0  20.2  الحضر
  506  21.6  30.4  15.6  24.0  7.3  10.6  12.4  21.2  13.9  18.9  الريف

              المحافظات
  1,384  22.3  31.6  15.3  22.4  6.2  8.6  13.2  20.2  17.3  22.9  العاصمة
  205  27.1  35.2  13.3  20.2  4.4  5.8  12.3  19.5  26.8  34.2 البلقاء
  542  11.2  21.9  7.4  15.6  2.1  2.9  6.6  15.3  8.9  17.1 الزرقاء
  84  6.7  13.5  5.1  10.1  0.6  1.9  4.8  9.8  5.3  10.3 مادبا
  628  19.7  32.9  17.4  28.8  5.0  6.6  14.3  25.7  8.7  14.7  اربد

  151  29.4  41.4  24.2  37.9  11.1  15.9  19.0  33.6  15.3  21.8 المفرق
  97  17.7  31.6  14.5  27.1  6.6  11.1  10.3  21.5  7.9  14.7 جرش
  73  20.1  28.4  12.5  21.0  7.3  8.7  8.1  16.7  11.4  14.2 عجلون
  117  21.4  28.1  19.4  24.4  8.1  9.3  15.5  21.0  11.3  16.9 الكرك
  43  22.8  28.6  17.2  23.3  9.2  11.1  12.2  18.3  14.4  18.0  الطفيلة
  54  23.8  33.6  17.8  26.1  10.1  13.6  11.6  18.2  17.6  22.5  معان
  66  24.2  28.3  17.7  21.5  9.6  10.3  14.0  17.4  16.2  19.6  العقبة

                        اإلقليم 
  2,215  19.5  28.9  12.8  20.1  4.8  6.7  11.2  18.5  15.7  22.0  الوسط
  949  21.1  33.8  17.8  29.5  6.3  8.7  14.2  25.8  9.9  15.8  الشمال
  280  22.7  29.3  18.3  23.9  9.0  10.6  13.9  19.2  14.1  18.8  الجنوب

              منطقة البادية
  278  20.6  28.3  14.1  22.0  6.9  9.7  11.4  19.6  15.2  20.0  البادية

  3,166  20.1  30.4  14.7  23.1  5.5  7.4  12.3  20.7  13.9  20.0  غير البادية
            المستوى التعليمي 

  129  26.5  42.9  18.8  33.5  6.5  13.7  15.6  29.2  22.9  32.5  غير متعلمة
  217  27.6  41.5  21.9  31.9  8.6  12.4  17.0  27.4  20.1  31.9  ابتدائي
  488  20.9  32.0  16.2  26.0  5.9  8.1  12.6  22.8  13.6  19.9  إعدادي
  1,572  21.3  30.9  15.3  23.5  5.9  7.4  13.1  21.6  14.6  20.4  ثانوي

  1,037  15.8  24.4  10.8  17.6  4.3  5.7  9.2  15.6  10.8  15.5  أعلى من الثانوي
              شرائح الرفاه 

  646  24.2  35.5  19.4  28.7  7.0  8.4  15.9  25.9  17.0  23.9  األدنى
  761  21.1  29.7  16.1  24.6  5.7  7.7  13.8  22.2  13.7  17.3  الثاني
  707  18.0  27.7  13.4  22.0  7.6  10.7  9.7  18.1  11.5  17.0  الوسط
  701  20.7  28.7  14.4  21.2  4.8  5.7  12.2  18.8  14.5  21.0  الرابع
  629  16.7  30.2  9.5  18.2  2.6  5.0  9.4  18.1  13.5  21.8  األعلى
 3,444 20.2 30.2 14.6 23.0 5.6 7.6 12.2 20.6 14.0  20.0 المجموع



  

ِ      201

دول  ي الج ائج ف شير النت ًا 5.14وت ات حالي سيدات المتزوج ل وال ات أو األرام سيدات المطلق ى أن ال  إل
ل األزواج              وتزوجن أآثر من مرة آن األ       سي من قب ا للعنف الجسدي أو للعنف الجن يًال للتعرض إم ر م آث

رق           ).  على التوالي % 33و% 57( وعلى مستوى المحافظات، فإن السيدات الالتي يقمن في محافظات المف
آن أآثر ميًال للتعرض للعنف الجسدي أو العنف        %) 26(ومعان  %) 27(وجرش  %) 29(واربد  %) 38(

 وحسب المستوى التعليمي، فإن السيدات األقل تعليمًا والسيدات الالتي يعشن            .زواجهنالجنسي على أيدي أ   
  .بين األسر ذات مستوى الرفاه األدنى آن أآثر ميًال للتعرض للعنف من قبل أزواجهن

ا  دول أوآم ر الج ا     6.14ظه د م ى ح اًال إل ر احتم ن أآث ين آ ر متعلم ن غي ي أزواجه سيدات الالت إن ال ، ف
ى   رض إل سدي  للتع ف الج سي  أوالعن ف الجن دائي    %) 27( العن ن ابت يم أزواجه ي تعل سيدات الالت ن ال م

شر    أ الجنسي   أووآان العنف الجسدي    %).  23(أو تعليم ثانوي أو أعلى      %) 25( ين ال ل شيوعًا ب كين إذا يق
  %).15(أو لم يكن أي منهما متعلم %) 18(آان لديهما نفس المستوى التعليمي 

 الجنسي أو سنة وسبق وان تعرضن للعنف العاطفي، الجسدي 49- 15سيدات الالتي سبق لهن الزواج وأعمارهن   نسبة ال6.14جدول 
  2007من قبل أزواجهن  حسب الخصائص األساسية والخصائص الزواجية ومؤشرات التمكين، األردن 

  أشـكـــــــــال الــعـنـف
/ عنف جسدي  عنف جنسي عنف جسدي العنف العاطفي

 جنسي
عنف عاطفي، جسدي أو 

 جنسي

 الخصائص األساسية
سبق 
توتعرض

سبق 
وتعرضت 
خالل الـ 

 شهرًا 12
 السابقة

سبق 
  وتعرضت

سبق 
وتعرضت 

 12خالل الـ 
شهرًا 
 السابقة

سبق 
 وتعرضت

سبق 
وتعرضت 
خالل الـ 

 شهرًا 12
 السابقة

لم 
تتعرض 
  للعنف

سبق 
وتعرضت

ل الـ خال
12 

شهرًا 
 السابقة

سبق 
  وتعرضت

سبق 
وتعرضت 

 12خالل الـ 
شهرًا 
 السابقة

عدد 
السيدات 
الالتي سبق
لهن الزواج

  

            تعليم الزوج 
  69  26.9  35.1  15.3  27.1  4.6  10.7  12.5  25.2  22.9  25.9 غير متعلم
  407  22.3  33.3  15.1  24.9  6.6  9.4  12.5  22.6  16.2  23.1  ابتدائي

  2,965  19.7  29.7  14.5  22.6  5.5  7.2  12.2  20.2  13.5  19.5 ثانوي فأعلى

            )1(االختالف في عمر القرين
  185  18.1  26.4  16.8  22.2  6.1  7.6  13.0  18.7   8.8  13.9 الزوجة اآبر

  230  15.8  22.1  9.3  17.0  1.6  2.1  8.9  16.8  9.0  11.4 الزوجة نفس العمر
  987  19.9  29.4  14.3  21.7  5.4  7.4  12.3  19.1  14.6  20.1  سنوات4-1الزوجة اصغر بـ
  1,262  20.1  28.5  14.1  20.3  5.5  6.5  11.1  17.8  14.1  18.9   سنوات9 - 5الزوجة اصغر 
  622  23.2  32.1  16.2  24.2  6.8  7.2  13.7  21.6  16.0  21.0 + 10الزوجة اصغر 

            االختالف في مستوى تعليم القرين
  1,228  21.4  32.2  16.7  26.2  6.9  9.5  13.7  23.4  14.7  21.7 الزوج أفضل تعليمًا
  1,391  20.9  30.9  14.5  23.0  5.6  6.9  11.9  20.1  14.1  19.9 الزوجة أفضل تعليمًا

  786  17.1  25.7  11.7  17.9  3.7  5.6  10.7  16.9  12.3  17.5  الزوج و الزوجة متعلمان
                          32  23.3  28.9  10.3  14.5  3.9  5.6  8.4  14.5  21.3  24.7 ال احد منهما متعلم 

           )1(عدد القرارات التي تشارك فيها المرأة
0  29.4  16.2  33.4  16.8  14.6  12.3  36.8  18.9  40.3  20.6  75  
1-2 22.5  15.6  21.6  15.3  6.7  5.4  24.0  17.8  32.1  22.0  747  
3-4 17.4  13.4  17.6  10.7  6.4  5.3  20.1  13.2  27.5  19.7  2,465                          

         المعاشرة الزوجية مع الزوجعدد اُألسباب التي أعطيت لرفض 
0  *  * *  * * * *  *  *  *  9  
1-2 19.1  13.8  19.3  11.2  5.8  4.2  20.6  12.8  27.5  18.4  964  

3  20.3  13.9  21.0  12.5  8.2  6.1  23.8  15.2  31.2  20.8  2,471                          
           عدد االسباب التي تدعو إلى ضرب الزوجة

0  19.6  12.4  16.4  9.0  6.4  4.4  18.3  10.9  27.5  17.2  1,634  
1-2 19.6   15.2  23.0  14.6  8.1  6.4  25.7  17.3  31.4  22.3  1,480  
3-4  24.4  16.1  30.9  17.4  10.7  7.8  33.7  21.2  38.7  25.7  331  

 3,444 20.2 30.2 14.6 23.0 5.6 7.6 12.2 20.6 14.0 20.0 المجموع
   حالة غير موزونة وعليه فقد تم إهمالها25األرقام تعتمد على عدد حاالت قليلة  * :مالحظة

  السيدات المتزوجات حاليًا) 1 (
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ل      أأما بالنسبة لمؤشرات تمكين السيدات، فكلما آان تمكين السيدة           ى العنف أق .  آبر، آان احتمال تعرضها إل
ر   %37إذ أن  اذ أي ق ي اتخ شارآن ف ي ال ي سيدات الالت ن ال ف    م د تعرضن للعن رة ق ة باألس ارات خاص

ة          ة أو أربع اذ ثالث شارآن في اتخ سيدات الالتي ي الجسدي أو الجنسي على أيدي أزواجهن مقارنة بخمس ال
ه ال توجد             % 18باإلضافة إلى ذلك، فإن     %).  20 (قرارات خاصة باألسرة   دن أن سيدات الالتي يعتق من ال

سيدات   % 34نف الجسدي أو الجنسي، مقارنه مع  ضرب الزوج لزوجته قد تعرضن للع  أسباب تبرر    من ال
  .الالتي يعتقدن أنه توجد ثالثة أو أربعة أسباب تبرر ضرب الزوجة

   السلوك المتعلق بطلب المساعدة3.2.14

رية    صحة األس سكان وال سح ال ضمن م ب     2007ت سيدات طل ه ال سعى إلي ذي ت دى ال يم الم ات لتقي  معلوم
سل الع    سيدات الالتي         .  نف األسري  المساعدة للتعامل مع مسل د سئلت ال ات، فق ذه البيان ى ه وللحصول عل

ى  سي عل سل العنف الجسدي أو الجن ى مسل ديتعرضن إل سابقة أزواجهن أي ى عشر شهرًا ال  خالل االثن
أنه                                   أي عمل من ش ام أزواجهن ب دما ق سنة عن ساعدة في أي وقت خالل ال ا إذا بحثن عن أي م للمسح فيم

  .هن، وإن آان آذلك فمن هي الجهة التي طلب منها المساعدةإلحاق األذى الجسدي ب

 إلى أن حوالي خمس السيدات الالتي تعرضن للعنف مرة واحدة على األقل               7.14وتشير النتائج في الجدول     
ف     ع العن ل م ساعدة للتعام بن الم د طل سح ق سابقة للم هرًا ال شر ش ي ع الل األثن ي  .  خ سيدات الالت ت ال وآان

ذا العنف                تعرضن للعنف ثالث   من الالتي    %) 40( مرات تقريبًا أآثر ميًال لطلب المساعدة في حال تكرار ه
ان ذلك من خالل              %). 15(تعرضن للعنف في بعض األحيان       بن المساعدة آ سيدات الالتي طل وإن معظم ال

سيدا % 23األقارب، ومن بين السيدات الالتي ذآرن أنهن قد تعرضن للعنف بشكل متكرر، فقد طلب     ت من ال
سيدات الالتي      % 7وقد طلب ما نسبته     .   من أخوتهن  %10من آبائهن و  % 15، و أمهاتهنالمساعدة من    من ال

ل      شرطة مقاب شكل متكرر للعنف المساعدة من ال دن بتعرضهن ب راد مختصين في المجاالت   % 3أف من أف
  . الطبية أو من محاٍم

ن تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي من سبق واو سنة 49-15  نسبة السيدات الالتي أعمارهن 7.14جدول 
قبل أزواجهن  خالل االثني عشر شهرًا السابقة للمسح والالتي طلبن المساعدة لحمايتهن لوقف العنف 

  2007حسب الشخص الذي طلب منه تقديم المساعدة وحسب عدد مرات التعرض للعنف، األردن 
  طلب المساعدة   ًا السابقة للمسح شهر12عدد مرات التعرض للعنف خالل الـ 

 بعض األحيان غالبًا على األقل مرة
  15.3  40.1  22.2 بحثت عن أي مساعدة

     نسبة الالتي بحثن عن المساعدة من 
  8.3  22.5  12.2  األم

  0.1  3.7  1.1 األخت
  4.0  6.3  4.6  الحماه

  0.3  4.6  1.5  أي أقارب إناث أخريات
  4.5  15.1  7.4 األب

  2.9  10.0  4.8  ألخا
  3.3  6.0  4.1 الحمو

  1.0  3.8  1.8  أي أقارب ذآور آخرين
  1.1  2.4  1.5  أصدقاء
  0.2  4.1  1.3 جيران
  1.0  2.5  1.4 مختص صحي/ طبيب

  0.0  7.2  2.0 الشرطة
  0.0  2.5  0.7  محامي

  0.1  0.4  0.2 منظمة اجتماعية
  0.5  0.1  0.4 أطفال

  0.0  0.7  0.2  قاربأ
 363 140 503 عدد السيدات
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