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مقـــدمة:

قــــامت وزارة تنمــــــية المجـــتمع بوضع هـــذا الدليــــل اإلرشــــادي للوقـــاية من العـــنف األســــري 
مساهمة منها في رفع الوعي لدى جمهور المتعاملين والمتخصصين عند  وجود ما ينبئ عن قرب  
وقوع أي نوع من أنواع العنف األسري، وذلك استنادا إلى الدور المنوط بالوزارة في المساهمة 
في وضع السياسات والخطط التي لها عالقة بأفراد األسرة وشؤونها، وأيضا الدور المنوط بها 
في رفع مستوى أنظمة الحماية وآلياتها في معالجة أي من المظاهر السلوكية التي قد تنطوي 
لجأ  حال  في  خاصة  والسيطرة،  القوة  بين  التوازن  في  اختالل  عن  ناتجة  مسيئة  عالقات  على 

المسيء إلى فرض سيطرته على الضحية مستخدما في ذلك أي نوع من أنواع القوة.
تعد الوقاية من العنف األسري والتوعية بآثاره الضارة أحد أهم البرامج التوجيهية التي تعزز ثقافة 
االحترام بين أفراد األســرة للحفــاظ على سالمـــــتها وكيانها باعتبارها اللبنة األولى للمجتمع وأن 
حمايتها وصيانتها تعد من األولويات التي تولي لهــــا الدولة إهتماما بالغا لتوفير مناخ آمن لمجتمع 
سليم معززا بمبادئ الدين الحنيف التي تحث على الوسطية والمعاملة الطيبة والتراحم بين أفراد 
األسرة، حيث يخدم هذا التوجه المرأة والطفل والمسن والرجل وأصحاب الهمم لحمايتهم جميعًا 

من العنف واإليذاء بشتى أشكاله.
األسرة  أفراد  وتعريف  الضارة،  وآثاره  األسري  العنف  حول  المجتمع  في  الوعي  نشر  خالل  من 
العنف  أنواع  من  نوع  تعرضـــهم ألي  حال  لهم في  المقدمة  والخدمات  وواجباتهم،  بحقوقهم 
األسري، بما يساهم في خلق بيئة معززة لالستقرار واألمن األسري لكافة أفراد األســـــرة، إضافة 
إلى التحـــــسين من فعالية وكفاءة الخدمات االجتماعية المقدمة لألسرة  في الجـــهات المعنية.
ونتيجة لما أفرزته التطورات والتغيرات الحديثة من مؤثرات على بعض القيم المجتمعية  التي تأخذ 

نصيبها والشك من هذا التأثر.

دلــيـــــــــــل حــمــــــــــايــــــة األســـــــــــرة
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الهدف من الدليل:

-1

-2
-3

وضع إطار عام يخدم كافة أفراد األسرة والمتخصصين  في مجال الوقاية من العنف األسري 
بما يحافظ على كيان األسرة وترابطها.

التعريف بأساليب وطرق الوقاية من العنف األسري بما ينعكس على مستقبل أبناء األسرة.
توضيح إجراءات وآليات اإلبالغ والوسائل المناسبة للوصول إلى الجهات المعنية بسهولة 

ويسر. 

مفهوم األسرة:
األسرة هي وحدة اجتماعية تشمل كًال من:

-1
-2
-3
-4
-5

الزوج والزوجة وأبناءهم وأحفادهم.
أبناء أحــد الزوجــين من زواج آخــر.
والـــد ووالــدة أي مــن الزوجــين. 

األقارب بالنسب أو بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
الشخص المشمول بحضانة أسرة بديلة وفقًا ألحكام التشريعات النافذة.

خصائص األسرة المستقرة:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

الحوار  والتفاعل المنظم بين الشريكين للوصول إلى حياة سعيدة.

شعور كافة أفراد األسرة بمســتويات مرتفـــعة من الرضـــا الذاتي.
الحرص على قضاء أوقات ممتعة مع الشريك ، وكافة أفراد العائلة.

استعادة الخبرات الزواجية اإليجابية بصــــفة دائمة .
تبني أفكار تشــاركية إيجـــابية بين الشــريكين في كافة أمور الحياة.

فن احتواء الخالفات األســـرية .

العنف األسري

المحور األول

دلــيـــــــــــل حــمــــــــــايــــــة األســـــــــــرة
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تعريف العنف األسري:
كل فعل أو قول أو إساءة أو إيذاء أو تهديد، يرتكبه أحد أفراد األسرة أو من في حكمه ضد 
فرد آخر منها متجاوزًا ما له من والية  أو وصاية أو إعالة أو سلطة أو مسؤولية، وينتج عنه 

أذى أو ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي.  

اعتقادات سائدة حول العنف األسري:

دلــيـــــــــــل حــمــــــــــايــــــة األســـــــــــرة

الحقيقةاالعتقاد

العنف األسري ال يؤثر على األطفال في السن 
المبكرة (ما قبل المدرسة) فهم غير مدركين لما 

يحدث حولهم. 

العنف األسري يؤثر على األطفال حيث يختزل 
في ذاكرتهم، ويظهر في بعض سلوكياتهم 

على شكل (قلق، خوف، تبول الإرادي ، مص 
اإلبهام).

يتعرض الرجال للعنف بجميع أشكاله، إال أنه ال يتعّرض الرجال للعنف بجميع أشكاله. 
بشكل أقل من النساء، وأن عمليات اإلبالغ من 

قبل الرجال عن حاالت العنف أقل منها عن 
النساء.

يستطيع المراهقون حماية أنفسهم من آثار 
العنف األسري فهم اكثر وعيًا من األطفال.

يتأثر المراهقين بالعنف األسري أسوة ببقية 
أفراد األسرة، وقد ينتج عنها سلوكيات ضارة 
مثل تعاطي الكحول أو المخدرات، والسلوك 

العدواني مع اآلخرين، وصعوبة في تكوين 
عالقات وصداقات سوية، أو العزلة واإلكتئاب.

إذا كان يوجد عنف باألسرة فهذا يعني أن جميع 
أفراد األسرة مشاركين أو مسؤولين عن حدوثه.

فقط الشخص المعتـــــدي "القــائم بالعنف" هو 
المسؤول عن إيقاف عدوانه.

أشكال العنف األسري:
أوًال ـ العنف الجسدي:

يقصد به أَي اعتداء بأي وسيلة على جسم المعتدى عليه،  وإن لم يترك أثرًا.

أشكاله:
الضرب بجميع أشكاله أو شد الشعر أو لوي الذراع أو الخنق أو الحرق أو الطعن أو الدفع القوي 

أو الصفع أو الركل أو العض أو أي فعل مشابه آخر، أو كل سلوك يفضي إلى إيذاء الضحية بدنيا 

سواء كانت اإلصابة ظاهرة أم خفية.

 استخدام القوة البدنية التي تسبب األلم أو اإلصابة.

 النقل المتعمد لألمراض المعدية.

 الحبس القسري أو االستخدام المفرط وغير المبرر أو غير الضروري للقيود المادية.

 االعتداء بسالح أو أي وسيلة مادية تسبب الضرر واإليذاء للمعتدى عليه مثل العصا واألسلحة 

الخفيفة وما في حكمها.

 التعريض المتعمد (للضحية) لظروف قاسية (مثل إجبار الضحية على الخروج في الظروف المناخية 

القاســـية، واإلجبــــار على الســـير على األقـــدام لمسافات طويلة، أو حمل األثقال فوق طاقته 

البدنية، وما في حكمها).
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ثالثًا ـ العنف النفسي:
يقصد به أَي فعل أو قول يؤدي إلى ضرر نفسي للمعتدى عليه.

أشكاله:
 التخويف أو التهديد بجميع أنواعه (على سبيل المثال: التهديد بالقتل، التهديد بالطالق أو بالهجر، 

التهديد بالعنف وباإليذاء، أو بخطف األبناء)
 تدميـــر المــمتلكات الشخـــصية ذات القــيمة المعـــنوية أو المــادية (مع مراعــاة أن هنـــاك بعـــض 
الممتلكــات الشخصية التي قد تسبب امتالكها أضرارا للفرد ويكون من المستحسن اتالفها وفق 

ما تحدده النظم واإلجراءات القانونية والصحية)
 الحرمان بجميع أشكاله مثل (الحرمان من األطفال أو من الزيارات الواجبة)

 التجاهل.
 السخرية.

 اإلهانة المتعمدة.
 عدم السماح باتخاذ القرارات الشخصية، مع األخذ في الحسبان أن هناك بعض الحاالت التي يتم 
اتخاذ القرارات الشخصية فيها بوساطة آخرين مثل: (حاالت األطفال، أو ضعاف العقول، أو من في 

حكمهم)
 ممارسة الضغط النفسي بقصد إلحاق الضرر بالضحية.

 اإلحراج المتعمد للضحية.
 الطرد من المنزل ففي بعض الحاالت يجبر بعض اآلباء أبنائهم على ترك المنزل كنوع من التأديب أو 
كتعبير عن عدم الرضا لسلوك محدد، وأحيانا يقوم بعض األزواج بطرد زوجاتهم من المنزل بقصد 

التأديب أو االنتقام، أو يجبرها على العمل خارج المنزل دون رضا منها
 التمييز والمفاضلة بين أفراد األسرة، مثل: المفاضلة بين األبنـــاء من قــــبل الوالدين بناء على النوع 

(ذكر /أنثى) أو العمر أو الترتيب أو القدرات والمهارات، أو لعوامل نفسية واجتماعية وثقافية.
االنتقاد

الحرمان من الهوايات المفضلة

ثانيًا ـ العنف الجنسي:
يقصـــد بــه أَي فعـــل يشــكل اعتـــداء أو تحرشـــًا جنســـيًا للمعــتدى علـيه، أو باستـــغاللـــه 

بأي وسيلة.

أشكاله:
التحرش الجنسي (مثل: التحرش اللفظي، اللمس، التقبيل، االستيالء، المداعبة).

االغتصاب أو هتك العرض.

استغالل األطفال جنسيا .

تعريض أو إجبار الشخص على القيام بأعمال جنسية قد تكون مهينة أو مؤلمة أو غير شرعية.

التعريض أو اإلجبار على مشاهدة المواد اإلباحية.

اإلجبار على التصوير الفوتوغرافي أو الفيديو للعالقة الجنسية.

اإلجبار على ممارسة الدعارة.

الجماع القسري.

استخدام القوة لفرض االمتثال الجنسي.

نقل األمراض الجنسية مثل: فيروس نقص المناعة البشرية اإليدز أو غيرها من األمراض 

المنقولة جنسيا .

الحرمان الجنسي ألحد الزوجين.
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خامسًا ـ العنف اللفظي:
أي لغة مسيئة ُتستخدم لتشويه سمعة الضحية أو إحراجها أو تهديدها ، ومنها على سبيل 
المثال: استخدام أسماء اتصال قبيحة وغير الئقة ، إخبار الضحايا بأنهم غير مرغوب فيهم ، 

الهياج والصراخ .

أشكاله:
السب واللعن.

الصراخ ورفع الصوت بطريقة مخيفة.

التهديد والوعيد باستخدام العبارات أو اإلشارات.

توجيه الكالم بطريقة تؤدي إلى الصمت القسري.

استخدام العبارات المهينة وغير الالئقة اجتماعيا أو ثقافيا أو دينيا .

الوصم بالعار أو بصفة أو عاهة أو شكل.

التنابز باأللقاب بقصد التحقير.

إخبار الشخص بأنه عديم القيمة.

تذكير الشخص بأخطاء واخفاقات الماضي.

إلقاء اللوم المستمر.

التوقعات السلبية.

التعبير عن عدم الثقة.

استخدام عبارات الترهيب التي تسبب الخوف.

إصدار األوامر غير المنطقية.

التحدث بوحشية عن الموت لشخص

رابعًا ـ العنف االقتصادي:
يقصد به أَي فعل يؤدي إلى حرمان المعتدى عليه من حقه أو حريته في التصرف في 

أمواله بقصد اإلضرار به. 

أشكاله:
 االمتناع عن اإلنفاق والصرف المالي على االحتياجات األساسية لألسرة.

 اإلجبار على العمل خارج المنزل (مثل إجبار الزوجة أو البنت أو األطفال القاصرين، للعمل خارج نطاق 
المنزل دون رغبة منهم، وذلك للمساهمة في دخل األسرة أو ألي سبب من األسباب، مما يجعلهم 

عرضة للتعنيف).
المنع من العمل بدون عذر مع وجود الرغبة فيه.

التحكم في اختيار الشخص للوظيفة وذلك من خالل اإلجبار على العمل في وظيفة ال تتوافق مع 
مهاراته أو مقدراته أو مؤهالته أو عمره ونوعه أو رغباته وميوله.

االستخدام غير القانوني لألموال التي تنفق على األسرة.
استغالل  وإجبار أفراد األسرة أو الطفل على التسول بهدف الكسب المالي أو السرقة.

إساءة استخدام األموال من خالل األكاذيب أو الخداع أو السيطرة على األموال أو حجبها، أو أخذ 
األموال بدون إذن أو رغبة الضحية.

االستيالء على الراتب أو الدخل الشهري.
عدم السماح بالوصول إلى الحسابات المصرفية الشخصية للٌمعَنف أو المدخرات أو أي دخل آخر، أو 

االستيالء على بطاقة الصراف البنكية.
إجبار الشخص على شراء منتج أو التخلي عنه وذلك لفرض السيطرة.

بيع المنزل أو المفروشات أو غيرها من الممتلكات دون إذن.
تزوير التوقيع على الشيكات أو المستندات القانونية.

إساءة استخدام توكيل رسمي أو توكيل رسمي دائم أو وصاية قانونية.
عدم دفع الفواتير الضرورية التي تتعلق بالمنزل مثل (الماء والكهرباء والغاز).

إجبار الشخص على أخذ القروض المالية.
استغالل األطفال في مواقع التواصل االجتماعي بهدف الربح المالي.

الحرمان من الميراث والحقوق المالية
إجبار أو استغالل أحد أفراد األسرة من ممارسة األنشطة التجارية(مثل فتح سجالت تجارية وما في حكمه)
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سادسًا ـ اإلهمــــــال:
 هو التقصير البين والمتواصل الذي يبدو جليًا في عدم تأمين الحاجات األساسية المادية 

أو النفسية أو الصحية أو التربوية، أو اتخاذ احتياطات وإجراءات منع األذى بما يهدد 
سالمة أي من أفراد األسرة، ويستدعي حقه في الحماية والرعاية

أشكاله:
اإلهمال التعليمي، والتسبب في انقطاع الفرد عن التعليم.

عدم االهتمام بتسجيل األوراق الثبوتية للضحية.

عدم استخدام وسائل السالمة المقررة نظاما في المسكن أو في المركبة أو غيرها.

السماح للطفل بقيادة المركبة دون السن النظامية.

تجاهل أو إهمال توفير ضرورات الحياة اليومية مما يسبب الضرر، مثل: سوء التغذية.

عدم توفير المأوى أو السكن المناسب.

عدم توفير البيئة الصحية المناسبة، مثل: التدخين أمامهم وفي األماكن الضيقة كالسيارة والغرف.

استخدام المخدرات والكحول أمام أفراد األسرة من األوالد والبنات والزوجة.

اإلهمال الطبي في تجاهل المتطلبات الغذائية الخاصة، وعدم توفير العالج.

عدم االتصال بالطبيب أو اإلبالغ أو اتخاذ إجراء بشأن حالة طبية أو إصابة أو مشكلة.

إهمال التطعيمات الخاصة باألطفال، أو المراجعات الطبية الضرورية.

شراء أو استئجار األلعاب الخطرة لألطفال.

ترك األطفال بمفردهم أو مع العمالة أو شخص غريب بدون رقابة.

في  تتسبب  والتي  أعمارهم،  مع  تتناسب  ال  التي  اإللكترونية  األلعاب  الستخدام  األطفال  ترك 

االيذاء أو الضرر.

القيادة بشكل خطير.

الفئات األكثر  عرضة للعنف األسري:
األطفال:

هم الفئات األكثر عرضة للعنف ، كونهم يمثلون الفئة األضعف، وفي حاجة 
ملــــحة للرعاية واالعـــتناء، حيـــث يمـــرون بمــــراحل (طفولة "مبكرة - متأخرة" – 
مراهقة) ، وما يصاحبها من تغييرات طارئة قد يصعب على  المربين فهمــــها.

المعاقين ( أصحاب الهمم ):
وهم الفـئة التي يمكن أن تتعرض للعنف نتـــيجة لضرر أو فقدان بعض قدراتهم 
وطاقاتهم، بما يحول دون قدرتهــم على الدفــــاع عن أنفســــهم، أو التعـبير عما 

يتعرضون له من إساءة أو إيذاء.

النســــــــاء: 
وتعد من الفئات الضعيفة نظرا للخصائص التي تتسم بها المرأة، والمتمثلة 
في عدم قدرتها على مقاومة العنف على النحو الذي يؤهلها لذلك، ولرغـبتها 
بتقديم  التضحية حفاظا على كيان األسرة، مما يجعلها تقبل  المستمرة في 

التنازالت، والرضى بالوضع القائم.

المسنين ( كبار المواطنين ):
وهم الفئة التي تتسم بالضعف الجســــدي والذهني بما يؤثر على استطاعتهم 

وقدرتهم على مواجهة أي عنف صادر بحقهم. 

المــــراهقيــن:
وهم الفئة التي تتسم بالضعف الجســــدي والذهني بما يؤثر على استطاعتهم 

وقدرتهم على مواجهة أي عنف صادر بحقهم. 
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سادسًا ـ اإلهمــــــال:
 هو التقصير البين والمتواصل الذي يبدو جليًا في عدم تأمين الحاجات األساسية المادية 

أو النفسية أو الصحية أو التربوية، أو اتخاذ احتياطات وإجراءات منع األذى بما يهدد 
سالمة أي من أفراد األسرة، ويستدعي حقه في الحماية والرعاية

أشكاله:
اإلهمال التعليمي، والتسبب في انقطاع الفرد عن التعليم.

عدم االهتمام بتسجيل األوراق الثبوتية للضحية.

عدم استخدام وسائل السالمة المقررة نظاما في المسكن أو في المركبة أو غيرها.

السماح للطفل بقيادة المركبة دون السن النظامية.

تجاهل أو إهمال توفير ضرورات الحياة اليومية مما يسبب الضرر، مثل: سوء التغذية.

عدم توفير المأوى أو السكن المناسب.

عدم توفير البيئة الصحية المناسبة، مثل: التدخين أمامهم وفي األماكن الضيقة كالسيارة والغرف.

استخدام المخدرات والكحول أمام أفراد األسرة من األوالد والبنات والزوجة.

اإلهمال الطبي في تجاهل المتطلبات الغذائية الخاصة، وعدم توفير العالج.

عدم االتصال بالطبيب أو اإلبالغ أو اتخاذ إجراء بشأن حالة طبية أو إصابة أو مشكلة.

إهمال التطعيمات الخاصة باألطفال، أو المراجعات الطبية الضرورية.

شراء أو استئجار األلعاب الخطرة لألطفال.

ترك األطفال بمفردهم أو مع العمالة أو شخص غريب بدون رقابة.

في  تتسبب  والتي  أعمارهم،  مع  تتناسب  ال  التي  اإللكترونية  األلعاب  الستخدام  األطفال  ترك 

االيذاء أو الضرر.

القيادة بشكل خطير.

الفئات األكثر  عرضة للعنف األسري:
األطفال:

هم الفئات األكثر عرضة للعنف ، كونهم يمثلون الفئة األضعف، وفي حاجة 
ملــــحة للرعاية واالعـــتناء، حيـــث يمـــرون بمــــراحل (طفولة "مبكرة - متأخرة" – 
مراهقة) ، وما يصاحبها من تغييرات طارئة قد يصعب على  المربين فهمــــها.

المعاقين ( أصحاب الهمم ):
وهم الفـئة التي يمكن أن تتعرض للعنف نتـــيجة لضرر أو فقدان بعض قدراتهم 
وطاقاتهم، بما يحول دون قدرتهــم على الدفــــاع عن أنفســــهم، أو التعـبير عما 

يتعرضون له من إساءة أو إيذاء.

النســــــــاء: 
وتعد من الفئات الضعيفة نظرا للخصائص التي تتسم بها المرأة، والمتمثلة 
في عدم قدرتها على مقاومة العنف على النحو الذي يؤهلها لذلك، ولرغـبتها 
بتقديم  التضحية حفاظا على كيان األسرة، مما يجعلها تقبل  المستمرة في 

التنازالت، والرضى بالوضع القائم.

المسنين ( كبار المواطنين ):
وهم الفئة التي تتسم بالضعف الجســــدي والذهني بما يؤثر على استطاعتهم 

وقدرتهم على مواجهة أي عنف صادر بحقهم. 

المــــراهقيــن:
وهم الفئة التي تتسم بالضعف الجســــدي والذهني بما يؤثر على استطاعتهم 

وقدرتهم على مواجهة أي عنف صادر بحقهم. 
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محددات العنف األسري 

المحور الثاني

أسباب حدوث العنف األسري:
غياب ثقافة الحوار والتشاور بين أفراد االسرة، واإلصرار على تمسك كل طرف برأيه.

غياب التوافق الزواجي، و عجز الزوجين عن مواجهة ما يعترضهما من مشكالت أو اختالفات.
التحديات اإلقتصادية وظروف المعيشة الصعبة التي قد تطرأ على األسرة، وتعجز عن تجاوزها.

خبرات الطفولة السلبية الناجمة عن النشأة في بيئة عنيفة (ممارسات سلوكية متعلمه ). 
تدخل األهل واألقارب بصورة سلبية.

ضعف الوازع الديني.
إدمان المعنف على الكحول والمؤثرات العقلية. 
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محددات العنف األسري 

المحور الثاني

أسباب حدوث العنف األسري:
غياب ثقافة الحوار والتشاور بين أفراد االسرة، واإلصرار على تمسك كل طرف برأيه.

غياب التوافق الزواجي، و عجز الزوجين عن مواجهة ما يعترضهما من مشكالت أو اختالفات.
التحديات اإلقتصادية وظروف المعيشة الصعبة التي قد تطرأ على األسرة، وتعجز عن تجاوزها.

خبرات الطفولة السلبية الناجمة عن النشأة في بيئة عنيفة (ممارسات سلوكية متعلمه ). 
تدخل األهل واألقارب بصورة سلبية.

ضعف الوازع الديني.
إدمان المعنف على الكحول والمؤثرات العقلية. 
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دورة العنف األسري.

أوًال: مرحلة التوتر: 

لكــن الوضـــع يزداد ســـوءًا، ويشتد التوتر لـــدرجة أنه يكون غير محتـــمل، فينـــقطع التــواصل 
بينهما، ويصبح االنفجار متوقعا في أي لحظة.

يساعد هذا النموذج على فهم دائرة العنف األسري لكسر أي من حلقاتها للخروج من هذه الدائرة 
التي إن ظلت مغلقة تصبح أكثر تعقيدا لطرفي العالقة (المسيء – الضحية) ، وتمر بثالث مراحل 

في دورة العنف: 

الضحــــيةالمعــــتدي

الغضب والبحث عن زالت الضحية باستمرار.

اإلمتناع عن إظهار أي عاطفة  تجاه الضحية.

توجيه اساءات لفظية للضحية ( كالتحقير أو 

التهديد، أو الصراخ ، واالتهامات التي قد تكون 

زائفة).

محاولة إخافة الضحية .

ازدياد دافع التملك مع األمل في أن الوحشية 

سوف تبقي الضحية أسيرة لتصرفاته.

اللجوء لبعض التصرفات المشينة تجاه الضحية 

كتحطيم الممتلكات واألغراض.

عزل الضحية عن اآلخرين ومحاصرتها ،ووضعها 

تحت سيطرته.

تفسير المعتدي بأن انسحاب الضحية يعتبر رفضا 

لإلمتثال إلرادته.

استنزاف قوة الضحية» قبل االعتداء عليها.

تصبح ممتثلة وخانعه لتجنب وقوع العنف ضدها 

تتجنب تصعيد المواقف تفاديا الحتمالية وقوع 

أمور خطيرة .

قبول اإلساءة العتقاد أن ما يفعله يمكن أن 

يمنع أو يحد  من تصاعد غضب المعتدي كوسيلة 

لتوفير السالمة ، وتحاول إرضاء المعتدي ، 

وتتنازل عن بعض حقوقها.

تبرير سوء المعاملة (جميع المتزوجون يواجهون 

كثير من المشاكل ، وما إلى ذلك).

إلقاء اللوم على العوامل الخارجية ، مثل اإلجهاد 

أو تعاطي المعتدي مؤثرات عقلية ...الخ.. 

يصبح التوتر سيد الموقف، وقد يشعر الضحية 

بالقلق واالكتئاب، واضطراب النوم، أو قد  

يعاني من أعراض جسدية مثل صداع 

بالرأس....الخ..

األساليب التي يلجأ إليها الشخص القائم بالعنف:
األذى  إيقاع  بغرض  ضارة  أساليب  استخدام  إلى  بالعنف  القائم  الشخص  يلجأ  ما  غالبا 
بالضحية، أو التهـــــديد به إلجبــــار الضـــحية على اإلستســـالم، وإيهامه بأن هذا النمط من 

العالقات هو األمر المعتاد ، ومن هذه األساليب:

التحكم  والسيطرةقلة التقدير واإلستهزاء باآلخرين

العزل اإلجتماعياإلهمال العاطفي

الحرمان االقتصاديإشعار الضحية الدائم بارتكابه الذنب

بعض من األشخاص يستخدم أسلوب اإلستهزاء 

المباشر، أو المستتر خلف حجة لطيفة للقيام 

بالتقليل من قدر الطرف اآلخر، على سبيل المثال 

مناداته بما يكره من األلقاب، أو بما يكره من 

الصفات بحجة المزح، أو التقليل من أهمية آرائه، 

بغرض التقليل من شأنه أمام اآلخرين.

إجادة اإلمساك بزمام األمور، و بكافة الخيوط 

بحيث تظل األطراف األخرى مطيعة له ، ومنفذة  

آلراءه ، فهو المانح والمانع في نفس الوقت ، 

والمقرر األوحد لكافة مجريات األحداث داخل 

األسرة دون قدرة اآلخرين على اإلعتراض ، كما 

يلجأ القائم على العنف إلى تهديد الضحية والتلويح 

بالقوة إلكراه الضحية على القيام بفعل ما 

والسيطرة الكاملة على تصرفاته

ويتمثل في ممارسة الشخص القائم بالعنف 

تجاهل مشاعر ورغبات األطراف األخرى في 

محاولة منه لتطويع الضحية

حرص القائم بالعنف على إقصاء الضحية عن 

اآلخرين بحيث يبعده عن المشهد الحياتي ، 

ومجريات األمور داخل األسرة حتى يفقد تأثيره 

ودوره ، ويبقى الدور المحور في األسرة مقتصر 

على القائم على العنف.

إفهام الضحية بأنه دائما هو المخطئ ، وممارسة 

الضغط عليه بأشكال مختلفة ليقر بالذنب وبأنه أي 

"الضحية" هو المخطئ ، وقد يصل األمر بالقائم 

بالعنف إلى إذالل الضحية للتسليم بهذا األمر

منع الضحية من الحصول على أي امتيازات مادية 

من شأنها تقوية موقفه، وعدم تمكينه من 

التصرف فيها حتى يتمكن القائم بالعنف باإلستقواء 

"منفردا" بما يملكه من مميزات مادية.

دلــيـــــــــــل حــمــــــــــايــــــة األســـــــــــرة
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دورة العنف األسري.

أوًال: مرحلة التوتر: 

لكــن الوضـــع يزداد ســـوءًا، ويشتد التوتر لـــدرجة أنه يكون غير محتـــمل، فينـــقطع التــواصل 
بينهما، ويصبح االنفجار متوقعا في أي لحظة.

يساعد هذا النموذج على فهم دائرة العنف األسري لكسر أي من حلقاتها للخروج من هذه الدائرة 
التي إن ظلت مغلقة تصبح أكثر تعقيدا لطرفي العالقة (المسيء – الضحية) ، وتمر بثالث مراحل 

في دورة العنف: 

الضحــــيةالمعــــتدي

الغضب والبحث عن زالت الضحية باستمرار.

اإلمتناع عن إظهار أي عاطفة  تجاه الضحية.

توجيه اساءات لفظية للضحية ( كالتحقير أو 

التهديد، أو الصراخ ، واالتهامات التي قد تكون 

زائفة).

محاولة إخافة الضحية .

ازدياد دافع التملك مع األمل في أن الوحشية 

سوف تبقي الضحية أسيرة لتصرفاته.

اللجوء لبعض التصرفات المشينة تجاه الضحية 

كتحطيم الممتلكات واألغراض.

عزل الضحية عن اآلخرين ومحاصرتها ،ووضعها 

تحت سيطرته.

تفسير المعتدي بأن انسحاب الضحية يعتبر رفضا 

لإلمتثال إلرادته.

استنزاف قوة الضحية» قبل االعتداء عليها.

تصبح ممتثلة وخانعه لتجنب وقوع العنف ضدها 

تتجنب تصعيد المواقف تفاديا الحتمالية وقوع 

أمور خطيرة .

قبول اإلساءة العتقاد أن ما يفعله يمكن أن 

يمنع أو يحد  من تصاعد غضب المعتدي كوسيلة 

لتوفير السالمة ، وتحاول إرضاء المعتدي ، 

وتتنازل عن بعض حقوقها.

تبرير سوء المعاملة (جميع المتزوجون يواجهون 

كثير من المشاكل ، وما إلى ذلك).

إلقاء اللوم على العوامل الخارجية ، مثل اإلجهاد 

أو تعاطي المعتدي مؤثرات عقلية ...الخ.. 

يصبح التوتر سيد الموقف، وقد يشعر الضحية 

بالقلق واالكتئاب، واضطراب النوم، أو قد  

يعاني من أعراض جسدية مثل صداع 

بالرأس....الخ..

األساليب التي يلجأ إليها الشخص القائم بالعنف:
األذى  إيقاع  بغرض  ضارة  أساليب  استخدام  إلى  بالعنف  القائم  الشخص  يلجأ  ما  غالبا 
بالضحية، أو التهـــــديد به إلجبــــار الضـــحية على اإلستســـالم، وإيهامه بأن هذا النمط من 

العالقات هو األمر المعتاد ، ومن هذه األساليب:

التحكم  والسيطرةقلة التقدير واإلستهزاء باآلخرين

العزل اإلجتماعياإلهمال العاطفي

الحرمان االقتصاديإشعار الضحية الدائم بارتكابه الذنب

بعض من األشخاص يستخدم أسلوب اإلستهزاء 

المباشر، أو المستتر خلف حجة لطيفة للقيام 

بالتقليل من قدر الطرف اآلخر، على سبيل المثال 

مناداته بما يكره من األلقاب، أو بما يكره من 

الصفات بحجة المزح، أو التقليل من أهمية آرائه، 

بغرض التقليل من شأنه أمام اآلخرين.

إجادة اإلمساك بزمام األمور، و بكافة الخيوط 

بحيث تظل األطراف األخرى مطيعة له ، ومنفذة  

آلراءه ، فهو المانح والمانع في نفس الوقت ، 

والمقرر األوحد لكافة مجريات األحداث داخل 

األسرة دون قدرة اآلخرين على اإلعتراض ، كما 

يلجأ القائم على العنف إلى تهديد الضحية والتلويح 

بالقوة إلكراه الضحية على القيام بفعل ما 

والسيطرة الكاملة على تصرفاته

ويتمثل في ممارسة الشخص القائم بالعنف 

تجاهل مشاعر ورغبات األطراف األخرى في 

محاولة منه لتطويع الضحية

حرص القائم بالعنف على إقصاء الضحية عن 

اآلخرين بحيث يبعده عن المشهد الحياتي ، 

ومجريات األمور داخل األسرة حتى يفقد تأثيره 

ودوره ، ويبقى الدور المحور في األسرة مقتصر 

على القائم على العنف.

إفهام الضحية بأنه دائما هو المخطئ ، وممارسة 

الضغط عليه بأشكال مختلفة ليقر بالذنب وبأنه أي 

"الضحية" هو المخطئ ، وقد يصل األمر بالقائم 

بالعنف إلى إذالل الضحية للتسليم بهذا األمر

منع الضحية من الحصول على أي امتيازات مادية 

من شأنها تقوية موقفه، وعدم تمكينه من 

التصرف فيها حتى يتمكن القائم بالعنف باإلستقواء 

"منفردا" بما يملكه من مميزات مادية.
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الضحــــيةالمعــــتدي

تحاول الدفاع عن نفسها بالتوسل للمعتدي 

وتهدئته.

إحساس الضحية بالضعف واإلستسالم، أو 

مواجهة عنف المعتدى بالعنف المضاد .

الهروب، أو اإلتصال بأحد إلنقاذها، أو استدعاء 

الشرطة.

إصابة الضحية بالصدمة النفسية كنتيجة حتمية 

لما تتعرض له ، 

اإلضطرار لنقل الضحية للمستشفى في بعض 

األحيان، وفتح بالغ اعتداء إلثبات الواقعة.

الدخول في مناكفات واحتدام المواقف ورفع 

قضايا بين الطرفين.

ثانيًا: المرحلة الحادة:

تتسم هذه المرحلة باللجوء للقسوة، وأحيانا ما يصل اإلعتداء إلى درجة الشراسة التي يمارسها 
هذه  إلى  باللجوء  توتره  عن  للتنفيس  فيلجأ  بها   والتحكم  الضحية  على  للسيطرة  المعتدي 

الممارسات، و يصبح التخلص من الغضب صعبا عليه دون اللجوء إلى هذا األسلوب.
ويقوم الجاني في هذه المرحلة باالعتداء على الضحّية، جسديا، أو نفسيا، أو جنسيا ، أو تضيق 
سلوكيات  مظاهر  ومن   ، بها  تتمتع  مميزات  أو  حقوق  أي  من  بحرمانها  الضحية  على  الخناق 

الطرفين في هذه المرحلة :

فقدان  المعتدي السيطرة على تصرفاته بحيث 
ال يمكن التكهن بها.

اللجوء للسب  والقذف، وتوجيه اإلتهامات 
القاسية التي قد تمس الشرف أحيانا.

ممارسة المعتدي ألنواع من العنف الجسدي 
كالصفع، والرفس، والبصق،  أو الخنق، أو الشد 
من الشعر ، وإحداث إصابات. ، وقد يقوم برميها 

ببعض االشياء، أو استخدام آالت حادة ، أو 
سالحا ضدها.

منع الضحية من االستغاثة أو الهرب من 
الموقف ، وقد يلجأ إلى احتجاز الضحية على نحو 
غير قانوني ، والتهديد بتعريض األطفال للخطر 

لإلنتقام من الضحية.
إزدياد شدة االعتداء، وتكرار مراته، وبمرور 

الوقت قد يصل لمراحل إحداث عاهات 
مستديمة لدى الضحية، أو قتلها.

دلــيـــــــــــل حــمــــــــــايــــــة األســـــــــــرة

رابعًا: مرحلة الهدوء النسبي:

من الجدير بالذكر أنه ليس من الضرورة مرور جميع حاالت العنف األسري بهذه المرحلة، حيث قد 
الوعود بعدم  الهدايا طلبا منها السماح، وتقديم  المعتدي باإلعتذار للضحية وتقديم  يبدأ فيها 
تكرار اإلساءة بهدف استمرار العالقة، ومن المرشح أن تبدأ حالة توتر جديدة بدءًا بدورة عنف 

جديدة وهكذا.....

ثالثًا: مرحلة التقاضي:

هو سوء تفاهم ينقله غياب الوعي إلى أروقة المحاكم  ومع وصول العالقة بين الزوجين إلى 
مرحلة الالعودة، قد يظن البعض أن الطالق نهاية المطاف، وبداية لحياة نقية من المنغصات، 
وال يعي الطرفان فيها أنهما على موعد مع حلقات جديدة من مسلسل الخالفات والصراعات 

مثل حق الحضانة 

الضحيةالمعتدي

محاوالت المعتدي بعد الطالق تشويه سمعة 

الطرف اآلخر واإلساءة له أمام األبناء.

الرغبة في االنتقام من خالل حرمان الطرف 

اآلخر من  حق رؤية األبناء. 

ممارســة الضـــغط النفـــسي على الطـــرف اآلخر 

ونتيجة لذلك يصبح األبناء ضحية الموقف. 

محـــاوالت الضغـــط المـــادي من خــــالل حرمـــان 

الطرف  اآلخر من حقوقه المادية بشتى الطرق. 

االجتهاد في تنغيص حياة الطرف اآلخر رغبة في 

االنتقــــــام .

الشعور بالوحدة والعزلة خاصًة في حال انفصل 

أحد األطراف عن األبناء.

ُيؤثـر اإلنفــصال على نمــط الحـــيــــاة للضــحــــية.

فقــدان الثــقــة وانعــدام اإلحــســاس باألمـــان.

وجود تداعيــات مــادية لمــن ليـــس لديهم دخل 

مادي.

تأثر عالقة األبناء باألبوين نتيجة لحالة التشتت 

بين الزوجين. 

يصـــبح الضـــحية أكـــثر عرضــة  للضغط النفسي 

والعصبي. 

الشعور بالحرمان .
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تتسم هذه المرحلة باللجوء للقسوة، وأحيانا ما يصل اإلعتداء إلى درجة الشراسة التي يمارسها 
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القاسية التي قد تمس الشرف أحيانا.
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االجتهاد في تنغيص حياة الطرف اآلخر رغبة في 
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دلــيـــــــــــل حــمــــــــــايــــــة األســـــــــــرة

تحديد قضايا الخالف: 

على الزوجين النظر في القضايا الخالفية بين أفراد األسرة، ومحاولة التوصل لحل المشكالت 

التي تواجههم بطرق مناسبة ترضي جميع األطراف، حيث يجب النظر في كل مشكلة على 

حدة، ، واالنتقال بعدها لغيرها من المشكالت بالتتابع، وال بد من النظر لألسلوب الذي يتم 

حل  دون  المشكالت  ترك  وعدم  األمر،  لزم  إن  وتحسينه  البعض،  بعضهما  مع  به  التحدث 

بالتركيز على الحل ال على المشكلة. 

الهدوء وتجنب االنفعال: 

إشتعال  لزيادة  منعا  الزوجين  بين  الخالفات  أثناء  العارم  الغضب  عن  باالبتعاد  دائما  ينصح 

الخالف، لذا ال بد من أخذ استراحة وتحديد موعد الحق الستئناف الحوار، وقد يكون الخيار 

األفضل الخروج من المكان، مما يسمح بالتخّلص من الوضع الحرج، والبعد عن األفكار السلبية، 

وإعادة تقييم الوضع، والتوجه بعدها لالعتذار واالعتراف بالذنب في أدرك أحد الطرفين خطأه 

للتخفيف عن نفس الطرف اآلخر والتعاطف معه. 

التعامل مع المشاكل بنضج: 

العالقات الناجحة تتسم بالنضج والهدوء في التعامل مع المشكالت، حيث يجب على أفراد 

األسرة أخذ هذه المشكالت بموضوعية دون إضفاء التحيزات الشخصية على المشكلة، وهذا 

يتضّمن أيضا احتواء الطرف اآلخر ومحاولة تقبل بعض سلبياته لضمان سير العالقة الزوجية 

بطريقة صحية وسليمة، واالبتعاد عن السخرية واالستهزاء والعبوس والتصرفات العنيفة. 

اتخاذ القرارات بشكل تشاركي: 

 إن عملية نقـــــاش المشكالت والمخاوف بين أفراد األسرة واتخاذ قرارات بشأنها يجب أن تتم 

بشـــكل تشـــاركي بعيدا عن الفــردية في اتخاذ القرارات خاصة المصــــيرية منها، والتوصل إلى 

صناعة  طرق  إلى  فالتوصل  األمثل،  الخيار  تعد  والتي  عليها،  المتفق  الحلول  من  مجموعة 

القرارات بصورة تشاركية من أهم عناصر العالقة األسرية الناجحة. 

طرق الوقاية من العنف األسري:

أوًال: إدارة الحوار والتواصل الفعال: 

تحديد وقت للقاء والتواصل: 
على أفراد األسرة تخصيص وقت للتواصل فيما بينهم ، حيث أن ذلك يحدث وال شك فرقا كبيرا 

في تشكيل عادات التواصل الجيد والفعال، وإظهار االهتمام الكامل للحوارات الدائرة بينهم.
االستماع واإلنصات الجيد:

االستماع الجيد للطرف اآلخر يضفي شعورا باإلهتمام، حيث يتيح ذلك للشخص المتلقي فهم 
الشخص المتحدث، واإلحساس بما يرمى إليه، بما ينعكس على العالقة اإليجابية بين األطراف 

، وخاصة بين الزوجين واألطفال.
إظهار التعاطف: 

إن إظهار المشاعر التي تتناسب مع الحوار الذي يدور بين أفراد األسرة كالحزن أو الفرح، وتجنب 
التقليل من شأنها أن يشجع المتحدث على مواصلة الحوار والتواصل مع أفراد األسرة.

التواصل بشكل صحيح: 
تتواصل كل أسرة وفقًا للعالقات المحددة بين أفرادها، حيث يفهم األشخاص معاني الرسائل 
التي توجه إليهم مثل نغمات الصوت أثناء الحديث، أو تعابير وقسمات الوجه، لذا على أفراد 
األسرة ممارسة هذا التواصل بالشكل المناسب للموقف، وأن يكون التوجه واضحا كي تصل 

الرسالة بشكل جيد، وإال فستكون الرسائل المتبادلة مربكة لألطراف نتيجة لسوء الفهم.
استخدام لغة الجسد: 

تأتي لغة الجسد لتقدم دائما مزيدا من المعلومات واألفكار عما يقال، وهنا تكمن أهمية استخدام 
لغة الجسد للتعبير عما يدور بخلد المتحدث، لتوضيح هدف الرسالة، وإعطاء انطباع عن الحالة 

المزاجية للمرسل، كما توضح أن المتحدث أتم حديثه، وإلى متى يجب أن تستمر المحادثة

المهددة لكيان األسرة ومستقبلها، والبد لألســــر من  العنف األسري من الظواهر  يعد 
الوقوف على طرق وأساليب الوقاية من العنف األسري حتى تتجنب أي منعطـــــفات أو 
منزلقات قد تفشل المؤســـسة األســـرية إلى جانب الدور الهام الذي تقوم به المؤسسات 
المجتمـــعية المتخصـــصة في هذا المجال، ونؤكد هنا أن الوقاية من العنف األسري هي 
مســـؤولية أطراف العالقة ضمن الشراكة األسرية، وعلى هؤالء األفراد الوعي بالمهارات 

والقــــدرات الالزمة للوقــــاية من العـــنف األســـري على النحــــو التالـــــي:  
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ثانيًاً ـ إمتالك مهارات حل المشكالت: 
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بشـــكل تشـــاركي بعيدا عن الفــردية في اتخاذ القرارات خاصة المصــــيرية منها، والتوصل إلى 
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االستماع واإلنصات الجيد:

االستماع الجيد للطرف اآلخر يضفي شعورا باإلهتمام، حيث يتيح ذلك للشخص المتلقي فهم 
الشخص المتحدث، واإلحساس بما يرمى إليه، بما ينعكس على العالقة اإليجابية بين األطراف 
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االحتفاظ بأرقـــام الهـــواتف الضرورية لطـلب المســــاعدة (الشـــرطة ، مؤســـسات الخدمــــات 

االجتماعية). 

اعـــالم أحد الجيـــران أو المعــــارف الموثوقــــين بالمشكلة للتدخل أو اللجـــوء اليه عند الحـــاجة. 

الطلب من أحد األقارب (األب،األخ،األخت ..إلـخ) تكثيف الزيارات والتواجد معهم في المنزل. 

جمــع المعلومات حول مؤســسات الدعم االجتـــماعي التي يمكـــن اللجوء اليها عند الضــرورة.

تجهــيز حقيبة خاصة صغيرة الحجم (حقيبة طوارئ ) تحتوي على األوراق الثبوتية ومبالغ مالية 

وبعـــض المالبس الضــــــرورية واخفــــائها لتكـــون جاهزة عـــند الضــــرورة.  

االبتعـــاد عن األمــــاكن الخطــــرة في حال حدوث العنـــف مثـــل المطبخ. 

إعداد وتنفيذ برامج تأهيلية وإرشادية للمقبلين على الزواج لتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على 

كيان األسرة ،وحقــوق وواجبــــات أفــرادها ، واألثــار الســـلبية النـــاجمة عن العــنف األســـري.

تنظيـم برامج توعوية حول القضايا االجتماعية التي تمس الكيان األسري عبر مختلف وسائل 

اإلعـــالم والتواصــل االجتــماعي، مــع األخـــذ بعـــين االعـتبار طرق التواصل مع أصحاب الهمم.

تنظــيم برامج تدريـــبية للمتخصـصين المعـــنيين بالتــعامل مع حـــاالت العنـــف األســـري.

وضع برامــج لتمــكين أفراد األســــرة المتضـــررين من العنــف األســـري. 

تطـويـــــر المنـــاهج التعليمية للمســـاهمة في تعــزيـــــز الروابـــط األســــرية وتقـــوية أواصـــرها. 

تكثيف اإلعالن عن الخط الســاخن لتلـــقي البالغــــات والشكاوى عن حاالت العنـــف األســـري.

توفير معلومات وافية حول خدمات اإلرشاد األسري ، والعالج ، والتأهيل ، واإليواء ، ووسائل 

اإلبالغ ، وكيفية الحصول على تلك الخدمات ، والجـــــهات التي تقدمها.

تعزيــــز وتفعيـــل دور المراكز االجتماعية، والصحية، ومراكز االستشارات األسرية في المجاالت 

الخاصــــة بدعم أفراد األســــرة المعنفــــــين.

منح االهتمام: 

إن من أهم العوامل التي تساعد أفراد األسرة على حفظ السعادة إظهار اهتمام كل طرف 

الوقت لمشاركته معا، فذلك من  بتخطيط بعض  األخر، وتقديره واحتوائه، والقيام  بالطرف 

شأنه أن يظهر لكل طرف أهميته عند الطرف اآلخر.

التسامح : 

 يجب على أفراد األسرة أن يتعلموا كيف يسامحون بعضهم البعض ويغفرون لبعضهم األخطاء 

واكتساب   ، واستدراكها  األخطاء  لتعديل  الفرص  يمنح  فالتسامح   ، منها  البسيطة  خاصة 

إمكانيات جديدة للمستقبل. 

التوّقف عن إلقاء اللوم: 

 يعد إلقاء اللوم من أبرز عوامل هدم الحياة األسرية والقضاء على كافة فرص النقاش، وتعتبر 

الطريقة الصحيحة للوصول لحل مناسب هي بدء كل من اطراف المشكلة تحمل مسؤولياته 

الكاملة خاصة فيما يتعلق بمواقفه الخاصة، أو األمور التي يتصرف بموجبها.

التركيز  على ما يمكن إصالحه:

يجب كل طرف من اطراف العالقة داخل األسرة التركيز على إصالح نفسه وتصرفاته وسلوكه 

بدال من التركيز تصرفات الطرف األخر، فتغيير كل شخص لسلوكه أسهل بالتأكيد من محاولة 

تغيير اآلخرين، وبذلك يمكن بناء عالقات تفاهم واضحة تتسم بالمحبة وتقبل كل طرف للطرف 

اآلخر.

طلب االستشارة :

على  القادرين  اآلخرين  من  النصيحة  أو  اإلستشارة  طلب  األسرية  العالقة  ألطراف  يمكن 

برغبة  يتمتعوا  أن  على  بأنفسهم،  خالفاتهم  حل  عليهم  استعصى  حال  في  وذلك  تقديمها 

حقيقية في حل الخالفات القائمة، واستمرار العالقة.
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ثالثًا ـ خطــــة األمــــان: 

رابعًاً ـ دور الجهات: 

يتطلـــب الحفـــاظ على قيام الشــــخص المعرض للعنف بوظائفه األسرية والمهنية بشكل 
اعتيـــــادي وضـــع  خطة تهــــدف إلى رفع مســــتوى األمان للشــــخص الذي يتعرض للعنف، 
بحيث يمــــلك القــــدرة على اتخاذ القــــرارات الالزمة بشأن مســـيرة حيـــاته، وبالتــــالي فـــإن 

التدخالت المقترحة لخطة األمان: 
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تعزيــــز وتفعيـــل دور المراكز االجتماعية، والصحية، ومراكز االستشارات األسرية في المجاالت 

الخاصــــة بدعم أفراد األســــرة المعنفــــــين.

منح االهتمام: 

إن من أهم العوامل التي تساعد أفراد األسرة على حفظ السعادة إظهار اهتمام كل طرف 

الوقت لمشاركته معا، فذلك من  بتخطيط بعض  األخر، وتقديره واحتوائه، والقيام  بالطرف 

شأنه أن يظهر لكل طرف أهميته عند الطرف اآلخر.

التسامح : 

 يجب على أفراد األسرة أن يتعلموا كيف يسامحون بعضهم البعض ويغفرون لبعضهم األخطاء 

واكتساب   ، واستدراكها  األخطاء  لتعديل  الفرص  يمنح  فالتسامح   ، منها  البسيطة  خاصة 

إمكانيات جديدة للمستقبل. 

التوّقف عن إلقاء اللوم: 

 يعد إلقاء اللوم من أبرز عوامل هدم الحياة األسرية والقضاء على كافة فرص النقاش، وتعتبر 

الطريقة الصحيحة للوصول لحل مناسب هي بدء كل من اطراف المشكلة تحمل مسؤولياته 

الكاملة خاصة فيما يتعلق بمواقفه الخاصة، أو األمور التي يتصرف بموجبها.

التركيز  على ما يمكن إصالحه:

يجب كل طرف من اطراف العالقة داخل األسرة التركيز على إصالح نفسه وتصرفاته وسلوكه 

بدال من التركيز تصرفات الطرف األخر، فتغيير كل شخص لسلوكه أسهل بالتأكيد من محاولة 

تغيير اآلخرين، وبذلك يمكن بناء عالقات تفاهم واضحة تتسم بالمحبة وتقبل كل طرف للطرف 

اآلخر.

طلب االستشارة :

على  القادرين  اآلخرين  من  النصيحة  أو  اإلستشارة  طلب  األسرية  العالقة  ألطراف  يمكن 

برغبة  يتمتعوا  أن  على  بأنفسهم،  خالفاتهم  حل  عليهم  استعصى  حال  في  وذلك  تقديمها 

حقيقية في حل الخالفات القائمة، واستمرار العالقة.
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ثالثًا ـ خطــــة األمــــان: 

رابعًاً ـ دور الجهات: 

يتطلـــب الحفـــاظ على قيام الشــــخص المعرض للعنف بوظائفه األسرية والمهنية بشكل 
اعتيـــــادي وضـــع  خطة تهــــدف إلى رفع مســــتوى األمان للشــــخص الذي يتعرض للعنف، 
بحيث يمــــلك القــــدرة على اتخاذ القــــرارات الالزمة بشأن مســـيرة حيـــاته، وبالتــــالي فـــإن 

التدخالت المقترحة لخطة األمان: 
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آليات تلقي البالغات والشكاوى ومعالجتها
استقبال الشكاوى والبالغات عن طريق القنوات المخـــــصصة.

تصنيف درجة خطورة البالغ وتحديد التدخـــل المطـــلوب، ومـــدى سرعة االســـتجابة.

القيام بدراســـة الحــــالة بصــــورة شمولية باستخـــــدام األدوات الالزمة لــذلك ( المقابلة، الزيارة 

الميدانية، طلب تقارير ...الخ..)

وضع خطة التدخل، وتنفيذها.

متابعة تطور الحالة لحين معالجة المشكلة.

قنوات اإلبالغ واستقبال الشكاوى
(وزارة تنمية المجتمع)

االتصال الهاتفي.

الموقع اإللكتروني لوزارة تنمية المجتمع

التطبيق الذكي

البريد االلكتروني.

الحضور الشخصي لإلبالغ.

800623

www.mocd.gov.ae

Mocd

cpu@mocd..gov.ae
Quality@mocd..gov.ae
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أرقام جهات استقبال شكاوى العنف األسري 
الجــــهة
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15

Hotline@ewaa.gov.ae

Amer.Albadi@ewaa.gov.ae
026967706

0542524224

8007283

اإليميلالهاتفاإلمارة

دائرة تنمية المجتمع

إدارة حماية الطفل والمرأة
اإلدارة العامة لحقوق
االنسان بشرطة دبي

أبوظبي / محلي

Hotline@ewaa.gov.ae أبوظبي / محليمركز إيــــواء

cwprotaction@dubaipolice.gov.ae 042744666

026573699 socialsupport@adpolice.gov.aeشرطة أبوظبي أبوظبي / محلي

أبوظبي / إتحادي

CPDept@cda.gov.aeهيئة تنمية المجتمع 800988

محلي

دبي / محلي

دبي / محلي

دبي / محلي

مركز وزارة الداخلية
childprotection@moi.gov.aeحماية الطفل  116111

الشارقة / محلي

الفجيرة / اتحادي

دائرة الخدمات االجتماعية / 
مركز حماية الطفل واألسرة 

Info@sssd.shj.ae 800700

عجمان / اتحادي

رأس الخيمة / إتحادي

ssc@ajmanpolice.aeمركز الدعم االجتماعي
067484844
067481789

0508973223

أم القيوين / إتحادي مركز الدعم االجتماعي

مركز الدعم االجتماعي

مركز الدعم االجتماعي

مركز الدعم االجتماعي

مركز الدعم االجتماعي

خدمة األمين

uaqssc@moi.gov.ae
0569962299
067063002
067063008

مؤسسة دبي
help@dfwwac.aeلرعاية النساء واألطفال 8001111

الشارقة / اتحادي

042097777

8004888

ssalin@alain.aeأبوظبي/ العين محلي 037151555

alameen@emi.ae

065488008
065488118rakpolice@rakpolice.gov.ae

072356666
072433550

ssc@ajmanpolice.ae

092051545
092051560

socialsupportcenter@fujairah-police.ae

المحور الخامس
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سوء النظافة أو الرائحة الكريهة.
. pressure sores  َقرحات الضغط

َنقص الَوزن وَجفاف الفم.
فقدان النظارات أو ُمقويات السمع أو أطقم األسنان.

ضت إلى إصابة. وجود كَدمات متعددة أو كدمات في مناطق تعرَّ
عظام مكسورة ورضوض.

آثار ُخدوش أوجروح.
إظهار مشاعر الخوف أو القلق أو اإلكتئاب أو العزلة.

أو إضافة  أو فقدان أصول،  ة،  رات في َوصيَّ تغيُّ  : المالي  الجانب  ُمفاجئة في  رات  تغيُّ حدوث 
أسَماء إلى البطاقة المصرفية.

ماذا عن إساءة معاملة المسنين؟

كثيرا ما يحدث االعتداء على كبار السن من األشخاص األكثر تعامًال واحتكاكا بهم، وكثيرًا 
من غير المدركين منهم ال يتعرف على المسئ أو حالة اإلساءة نفسها، وتنطوي مشاكل 

المسنين عادًة على التالي:

ث. عدم السماح للمسّن بالتحدُّ

معاملة الُمسّن مثل طفل.

إعطاء تفسيرات غير معقولة لإلصابات.

كما قد يشير سلوُك مقدم الرعاية إلى إساءة المعاملة أيًضا، كما هي الحال في األمور 
التالية:

هل من الممكن أن يتوقف المسيئ عن إساءته ؟ 

نعم، ولكن يجب على المسيئ أوًال العزم على تغيير سلوكه، حيث أنه ليس من السهل 
عليه أن يتوقف عن اختيار السلوك المسيء نظرًا لما يتطلبه ذلك من التزام جاد بالتغيير. 
فبمجرد االنتقال إلى تلك العالقة الصحيحة  فسيتمتع  كل شريك باحترام وقوة متساوية، 
وتتوقف اإلساءة ، ولكن أحياًنا يوقف المسيء أحد أشكال اإلساءة - على سبيل المثال ، 
العنف الجسدي – ويستمر في استخدام أشكال أخرى من اإلساءة - مثل اإلساءة العاطفية 

أو الجنسية أو المالية كجزء من نمط شامل للبحث عن السلطة والسيطرة على الضحية.

بين  منتشر  األسري  العنف  أن  .حيث  األسري  للعنف  ضحايا  الرجال  يقع  أن  يمكن  نعم، 
الماليين بغض النظر عن الهوية الجنسية أو العمر أو الحالة االقتصادية أو العرق  أو الدين 

أوالقدرة أوالمستوى التعليمي.
الصورالنمطية المنتشرة التي تقول إن الرجال هم المعتدون دائًما والنساء هن الضحايا 
اعتقاد خاطئ، حيث أن الرجال أقل طلبًا للمساعدة أو اإلبالغ عن سوء معاملتهم ، وكثير 
منهم غير مدركين للخدمات المقدمة للرجال، كما أن هناك اعتقاد شائع بأن برامج العنف 

األسري تخدم النساء فقط. 
عندما نتحدث عن العنف األسري، فإننا ال نتحدث عن الرجال مقابل النساء أو النساء مقابل 
الرجال، نحن نتحدث عن العنف مقابل السالم والسيطرة مقابل االحترام، ويجب علينا جميًعا 

- النساء والرجال - أن نكون جزًءا من الحل

ليس بالضرورة، وقد أظهرت إحدى الدراسات أن احتمال إساءة معاملة الفتيان البالغين 
لم  الذين  البالغين  احتمال  ضعف  يكون  صغار  وهم  األســـــري  العنف  يشهدون  الذين 
يشهدوه وهم صغار، ولكن هذا األمر ليس قاعدة ثابتة، فهناك بالغين يسيئون معاملة 
العـــنف في طفـــــولتهم، وآخــــــرون شهدوه في  بالرغم من كونهم لم يشهدوا  اآلخرين 

طفولتهم لكـــــنهم قرروا أن ال يمارسوا هذا السلوك.

على وجه العموم تؤثر تجارب الطفولة السلبية وعوامل أخرى مثل األقران ووسائل اإلعالم 
على المعتقدات والسلوكيات التي ينتهجها الشخص طوال حياته. 

عن  يبحثن  العنف في صغرهم   يشهدن  الالتي  الفتيات  أن  تبين  موثوقة  بحوث  التوجد 
شركاء مسيئين وهم بالغين، ولكن من الممكن أن يبقين في عالقة مع شريك مسيء 

لفترة أطول أكثر من غيرهن الالتي لم يشهدن اإلساءة في عمر الطفولة.

هل من الممكن أن يقع الرجال ضحايا للعنف األسري؟

العـــنف األســري  الذيـــن يشـــاهدون  هــــل صحــيح أن األوالد 
يصبحوا مسيئين عندما يكبرون؟

وهل الفتيات اللواتي يشهدن ذلك يبحثن عن شركاء مسيئين 
ليصبحن ضحايا ؟
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ماذا أفعل إذا تعرضت  أو تعرض شخص ما أعرفه لإلساءة؟

قلٌق  وأنا  حزينًا مؤخرًا،  تبدو  انك  "لقد الحظت  مثل  أشياء سلبية، قل شيئا  تجنب قول 
عليك، هل أنت بخير ؟..ال تدفعهم إلى الكالم إذا كانوا غير مرتاحين، ولكن دعهم يعرفون 
المسيء  السلوك  عن  التحدث  إلى  بحاجه  كانوا  إذا  إليهم  لإلستماع  استعداد  على  أنك 

والعنيف، فذلك يشعرهم بالراحة.
التوجيه  على  للحصول  المختصة  للجهات  اللجوء  يفضل  إساءة  وجود  من  التأكد  حال  في 

الصحيح والخطوات التي يجب إتخاذها.

ماهي آثار العنف واإلساءة على األطفال واليافعين؟

يعد تعرض األطفال واليافعين للعنف األسري تجربة مؤلمة لهم، حيث تؤثر بصورة مباشرة 
على الطريقة التي تتطور بها عقولهم، ويمكن أن يستمر إحساسهم  بالتوتر والتهديد ، 
حتى عندما يكون العـــــــنف غير موجود، وهم في بيئات ال يوجــــــد فيها تهــــــديد حقيقي 

لسالمتهم.
ويمكن لهم التعبير عن ضغوطاتهم النفسية نتيجة لصدمة العنف المنزلي، في عدد من 
السلوكيات، فهو يؤثر علي شعورهم باألمان، واحترام الذات، كما يؤثر على مشاعرهم، 
وعالقاتهم مع اآلخرين، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى العديد من اآلثار المستمرة في 

وقت الحق من الحياة، بما في ذلك: لماذا ال يبتعد الضحايا عند أول بادرة سوء
المعاملة؟ لماذا يشعرون بأنهم محاصرون؟

ربما  ألنهم  العالقات،  في  البقاء  يختارون  للعنف  يتعرضون  الذين  األشخاص  من  العديد 
يخافون من اإلنفصال عن الشريك (المسيء)، وقد تشـــعر المـــرأة المعـــــرضة لإلساءة أنها 
اتجــــاه  بالحب  لشعــــورها  لإلســــاءة  متحـــــملة  تبقـــى  ربما  أو  تبقى ألطفالـــها،  أن  يجب 
لصالحها  تتغير  أن  يمكن  األمور  أن  في  األمل  لديها  يكون  وقد  المسيء)،   ) الشــــريك 
اإلساءة  بأن  يشعرون  فإنهم  لفتره طويلة،  العنف  مع  تعايشوا  كونهم  فربما  لألفضل، 
إليهم أمر طبيعي وغير مستنـــكر في العالقة، وقد يعتقدون أنه ليس لديهم مكان آخر 
يذهبون اليه، أو أنهم قد يعتمدون علي شريكهم العنيف للحصول علي الرعاية المالية أو 
الشخصية، وأحيانًا مايكون صمت الضحية ناتج عن مايغدق به الشريك من هدايا وأموال 

بسخاء.

صعوبات في النوم واألكل.
الصداع وأوجاع الجسم.

صعوبات في التركيز.
القلق اإلجتماعي وعدم الثقة.

الرغبة في إيذاء النفس وتراود أفكار حول اإلنتحار.
صعوبة تنظيم العواطف، أي أن تصبح غاضبه أو عدوانيه.

انخفاض احترام الذات.
صعوبة في صنع صداقات وعالقات ايجابيه.

مشاحنات في البيئة المدرسية.
صعوبة في حل المشكالت.

محاولة العثورعلى تعاطف اآلخرين.
هل يظهر المعتدون أي عالمات تحذير محتملة؟

يشترك  لكن  الناس،  من  مجموعة  بين  وتظهره  المعتدي  تحدد  توجد سمات شخصية  ال 
على  متفوقون  الرجال  أن  فكرة  تكون  أن  منها  الخصائص  بعض  في  المسيئين  معظم 
النساء، والتي غالًبا ماتدفع المسيء إلى ترديد عبارة كونه "رجل المنزل وصاحب القرار"، 
تحذيرية، ومن  العرقية، وهذه كلها عالمات  خلفيته  أنه متفوق بسبب  أيًضا  يدعي  وقد 

المهم أن نعرف أن العنف هو أوًال وقبل كل شيء نمط من القوة والسيطرة.
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المحور السادس
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ماالمقصود بأمر الحماية؟

أمر تصدره النيابة العامة باإلجراءات التي تتخذها لحماية المعتدى عليه، ومنع التعرض له 
أو إيذائه من قبل المعتدي وفقًا لمايلي:

عدم التعرض للمعتدى عليه.
عدم اإلقتراب من األماكن المقررة لحماية المعتدى عليه أو أي مكان آخر يذكر في أمر الحماية.

عدم اإلضرار بالممتلكات الشخصية للمعتدى عليه أو أي من أفراد أسرته.
تمكين المعتدى عليه أو من يفوضه من استالم متعلقاته الشخصية الضرورية.

توفير حماية  يكون من شأنها  الحماية  أمر  العامة تضمينها في  النيابة  ترى  أخرى  إجراءات  أي 
فعالة للمعتدى عليه أو ألي من األشخاص المحتمل تعرضهم لألذى بسبب عالقتهم به.
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القانون االتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن األحوال الشخصية وتعديالته

القانون االتحادي رقم (29) لسنة 2006 في شأن حقوق المعاقين وتعديالته

القانون االتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل

القانون االتحادي رقم (9) لسنة 2019 بشأن حقوق كبار المواطنين

مرسوم بقانون اتحادي (10) لسنة 2019 في شأن الحماية من العنف األسري

قرار مجلس الوزراء رقم ( 52 ) لسنة 2018 بشأن الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي  رقم(3)
لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل 

قرار مجلس الوزراء رقم ( 9 ) لسنة 2021 بشأن الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي  رقم (9) 

لسنة 2019 بشأن حقوق كبار المواطنين

السياسة الوطنية لألسرة - وزارة تنمية المجتمع 

سياسة حماية األسرة  - وزارة تنمية المجتمع 
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القانون االتحادي رقم (29) لسنة 2006 في شأن حقوق المعاقين وتعديالته

القانون االتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل

القانون االتحادي رقم (9) لسنة 2019 بشأن حقوق كبار المواطنين

مرسوم بقانون اتحادي (10) لسنة 2019 في شأن الحماية من العنف األسري

قرار مجلس الوزراء رقم ( 52 ) لسنة 2018 بشأن الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي  رقم(3)
لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل 

قرار مجلس الوزراء رقم ( 9 ) لسنة 2021 بشأن الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي  رقم (9) 

لسنة 2019 بشأن حقوق كبار المواطنين

السياسة الوطنية لألسرة - وزارة تنمية المجتمع 

سياسة حماية األسرة  - وزارة تنمية المجتمع 


