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مقدمة
ُأعــدت هــذه الدراســة للمســاهمة يف تســليط الضــوء علــى مشــكلة العنــف األســري ضــد املــرأة 
يف مملكــة البحريــن ولتبيــان جــزء مــن حجــم هــذه املشــكلة وحيثياتهــا وأســبابها بحســب 
نتائــج االســتبيانن اإللكترونــن اللذيــن أطلقهمــا مركــز تفــوق االستشــاري لدعــم قضايــا 
وعينــة  الدراســة،  هــذه  لفائــدة  البحرينــي  الشــباب  ملتقــى  جمعيــة  مــع  بالتعــاون  النســاء 
اســتمارات حــاالت نســاء متضــررات مــن العنــف األســري التــي مت احلصــول عليهــا مــن املراكــز 
األهليــة لتقــدمي اإلستشــارات األســرية واملســاعدة القانونيــة للمعنفــات، إلــى جانــب التقاريــر 
الســنوية الصــادرة عــن جمعيــة العمالــة الوافــدة اخلاصــة بالعنــف الواقــع علــى العامــات 
املنزليــات يف مملكــة البحريــن وتغطــي الفتــرة مــن 2012 إلــى 2015، علمــا بأنــه وإلغنــاء هــذه 
الدراســة متــت مخاطبــة اجلهــات الرســمية التــي تقــدم خدمــات استشــارية وقانونيــة ونفســية 
وخدمــات إيــواء للمعنفــات للحصــول علــى إحصائيــات عــن حــاالت العنــف الــواردة لهــا ولــم 
نلــق اســتجابة، واســتعضنا عــن ذلــك باإلحصائيــات ذات الصلــة املنشــورة باملواقــع اإللكترونيــة 

للجهــات الرســمية وبالصحــف احملليــة.
  ومــن اجلديــر بالذكــر أن هــذه الدراســة تأتــي كجــزء مــن حملــة مناهضــة العنــف األســري ضــد 
املــرأة »نحترمهــا« التــي أطلقهــا مركــز تفــوق بالتعــاون مــع »مبــادرة نســيم« التابعــة جلمعيــة 
ملتقــى الشــباب البحرينــي، وتضمنــت احلملــة إلــى جانــب الدراســة برامــج توعويــة وفنيــة يف 

الفتــرة مــن نوفمبــر 2015 وحتــى نوفمبــر 2016. 
وتشتمل الدراسة على سبعة فصول: 

بإيجــاز  تنــاول  وقــد  املــرأة،  ضــد  األســري  العنــف  عــن  وإحصــاءات  حقائــق  األول:  الفصــل 
واحمللــي. والعربــي  العاملــي  املســتوى  علــى  املــرأة  ضــد  األســري  العنــف  موضــوع 

الفصــل الثانــي: يتنــاول منهجيــة الدراســة مــن جانــب املوضــوع، الفئــة املســتهدفة، أهــداف 
وفرضيــات الدراســة وآليــات تنفيــذ الدراســة.

اإللكترونــي  االســتبيان  بنتائــج حتليــل  املختــص  الرئيســي  الفصــل  وهــو  الثالــث:  الفصــل 
املوجــه للنســاء املتعرضــات للعنــف األســري يف مملكــة البحريــن وحجــم عينــة االســتبيان 
وســماتها الدميغرافيــة، ونتائــج حتليــل اســتمارات حلــاالت مــن النســاء املتعرضــات للعنــف 
املســجلة لــدى مراكــز االستشــارات وحجــم العينــة وســماتها الدميغرافيــة، ونتائــج االســتبيان 

اإللكترونــي املوجــه للرجــال وحجــم العينــة وســماتها الدميغرافيــة.
الفصل الرابع: النتائج التي توصلت لها الدراسة.

الفصل اخلامس: توصيات الدراسة.
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الفصــل الســادس: املصــادر التــي مت اســتخدامها للدراســة، مــع فهــرس الرســومات البيانيــة 
اإليضاحيــة. واجلــداول 

املرفقــات وتضمنــت: إحصائيــات صــادرة مــن جهــات رســمية وأهليــة عــن  الســابع:  الفصــل 
العنــف األســري مبملكــة البحريــن منشــورة علــى املواقــع اإللكترونيــة والصحــف احملليــة، 
نســخ مــن االســتبيانن اإللكترونــن اخلاصــن بالعنــف األســري ضــد املــرأة مبملكــة البحريــن 
ونســخة مــن اســتمارة احلالــة املوجهــة ملراكــز االستشــارات األســرية والقانونيــة للحمايــة مــن 

العنــف.

                                                                                                                                             
مرمي الرويعي
 مركز تفوق االستشاري لدعم قضايا النساء
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الفصل األول

حقائق وإحصاءات عن العنف األسري ضد المرأة
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العنف األسري ضد املرأة عامليًا
تُشــير دراســة معمقــة أجرتهــا األمم املتحــدة إلــى أن زيــادة االنتبــاه إلــى العنــف ضــد املــرأة 
بــرزت بالدرجــة األولــى يف ســياق عقــد األمم املتحــدة للمــرأة )١٩٧5 - ١٩85( حــن أصبــح 
عــدداً متزايــداً مــن املنظمــات النســائية مرتبطــاً بجــدول أعمــال األمم املتحــدة بواســطة 
مؤمتــرات دوليــة وإقليميــة معنيــة باملــرأة، وعملــت اجلهــود النســائية كُمحفــز يف توســيع نطــاق 
فهــم العنــف ضــد املــرأة. وعلــى الرغــم مــن األهميــة البالغــة لــدور املــرأة يف تنميــة ونهضــة 
املجتمــع، والتطــور احلضــاري الــذي شــهدته الشــعوب عبــر الســنن التاليــة علــى عقــد املــرأة 
وبــروز العديــد مــن املفاهيــم الدوليــة املتقدمــة املرتبطــة بالعدالــة واملســاواة اإلنســانية، إال أن 
املــرأة التــزال هــي األكثــر تعرضــاً للعنــف بشــكل عــام، حيــث أوضحــت الدراســة املذكــورة بــأن  
٧0% مــن نســاء العالــم يتعرضــن لنــوع مــن أنــواع العنــف علــى األقــل يف حياتهــن، وأن املــرأة 
تتعــرض للعنــف األســري/املنزلي مــن قبــل أحــد أفــراد أســرتها بصــورة أكبــر مقارنــة بالعنــف 
مــن خــارج األســرة )األمم املتحــدة، 2006(، وبينــت إحصائيــة حديثــة ملنظمــة الصحــة العامليــة 
بــأن ثلــث إجمالــي عــدد النســاء يف العالــم )٣0٪( مــن املرتبطــات بعالقــة مــع شــريك يتعرّضــن 
للعنــف اجلســدي و/ أو اجلنســي علــى يــد شــركائهن احلميمــن، وترتفــع نســبتهن إلــى أكثــر 
مــن ذلــك بكثيــر يف بعــض الــدول. وتصــل نســبة جرائــم قتــل النســاء التــي يرتكبهــا شــركاء 

حميمــون إلــى ٣8٪ يف العالــم. )منظمــة الصحــة العامليــة، 20١4(
ويُعــّرف اإلعــالن بشــأن القضــاء علــى العنــف ضــد املــرأة الصــادر عــن اجلمعيــة العامــة 
لــأمم املتحــدة  العنــف ضــد املــرأة علــى أنــه »أي فعــل عنيــف علــى أســاس اجلنــس ينجــم 
عنــه أو يحتمــل أن ينجــم عنــه أذى أو معانــاة جنســية أو جســمية أو نفســية للمــرأة، مبــا يف 
ذلــك التهديــد باقتــراف مثــل هــذا الفعــل واإلكــراه أو احلرمــان التعســفي مــن احلريــة ســواء 
وقــع ذلــك يف احليــاة العامــة أو اخلاصــة«١، وينــص قــرار اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة رقــم 
58/ ١4٧ املتعلــق بالقضــاء علــى العنــف العائلــي ضــد املــرأة بــأن: »العنــف العائلــي ميكــن أن 
يشــمل العنــف االقتصــادي والعزلــة، وأن مثــل هــذا الســلوك قــد يســبب األذى لســالمة املــرأة 

أو صحتهــا أو رفاههــا« )األمم املتحــدة، 2006(

العنف األسري ضد املرأة يف الوطن العربي
وعلــى مســتوى الوطــن العربــي، فقــد تباينــت االحصائيــات التــي تؤكــد علــى وجــود وتنامــي 
هــذه املشــكلة يف مجتمعاتنــا يف حــن أن أربــع دول عربيــة فقــط اتخــذت خطــوات متقدمــة 
للحــد مــن هــذه املشــكلة عــن طريــق إصــدار قوانــن خاصــة للحمايــة مــن العنــف األســري 
اللبنانيــة،  واجلمهوريــة  الهاشــمية،  األردنيــة  اململكــة  الســعودية،  العربيــة  اململكــة  وهــي 
باإلضافــة إلــى مملكــة البحريــن. ويف بقيــة الــدول العربيــة األخــرى، خصصــت مجموعــة 
منهــا بنــوداً محــددة يف قانــون العقوبــات تتنــاول مســألة العنــف األســري مثــل اجلزائــر 
واإلمــارات العربـــــية املتحــدة واليمــن وتونــس، ولكــن يبقــى ذلــك غيــر كاٍف لــردع العنــف 

اعتمــد مــن قبــل اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة مبوجــب قرارهــا ١04/48 املــؤرخ يف 20  كانــون   ١
١٩٩٣ ديســمبر  األول/ 
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الواقــع علــى املــرأة. )منــري، 20١5(
فلقــد أصــدرت اململكــة العربيــة الســعودية يف أغســطس 20١٣ »نظــام احلمايــة مــن اإليــذاء« 
الــذي وضــع تدابيــر توفيــر احلمايــة مــن اإليــذاء مبختلــف أنواعــه داخــل نطــاق األســرة وبــن 
ــا  ــات التعامــل مــع ضحاي ــة ذات العالقــة يف هــذا الشــأن، وحــدد آلي دور اجلهــات احلكومي
اإليــذاء، ووضــع نــص عقابــي عــام يشــمل كافــة أنــواع اإليــذاء. غيــر أنــه التزال نســب التبيلــغ 
عــن العنــف يف اململكــة متدنيــة جــداً وهــذا يــدل علــى احلاجــة للمزيــد مــن التوعيــة يف 
املجتمــع. ولــم تتوفــر إحصائيــات شــاملة وواضحــة عــن نســبة العنــف األســري ضــد املــرأة 
يف الســعودية حيــث أن اجلهــات املعينــة كانــت تعمــل بشــكل مســتقل غيــر أن وزارة التنميــة 
االجتماعيــة يف الســعودية تقــدر بلــوغ العنــف األســري نســبة 50% )منــري، 20١5( ومــن 
املؤمــل مــن بعــد إصــدار هــذا القانــون أن تثمــر اجلهــود إلخــراج إحصائيــات شــاملة ودقيقــة 

للعنــف األســري ضــد املــرأة علــى مســتوى اململكــة. 
ويف األردن، كشــفت دراســة مختصــة أعدهــا املجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة لعــام 20١4 
ــذي بلغــت نســبته %86،  ــواع العنــف األســري ممارســة هــو العنــف اجلســدي، ال ــر أن أن أكث
وتشــمل أكثــر حــاالت التعنيــف األســري ممارســة الضــرب ثــم الشــتم والتحقيــر، وصــوال 
إلــى احلرمــان مــن املــال. )ســكاي نيــوز العربيــة، نوفمبــر 20١4( ولقــد أصــدرت اململكــة 
األردنيــة قانــون “احلمايــة مــن العنــف األســري” يف ســنة 2008 والــذي أنــاط االختصــاص 
بــــ »إدارة حمايــة األســرة« باتخــاذ التدابيــر الالزمــة إلنفــاذ هــذا القانــون، وأنشــأ جلــان 
ــزم  ــراد األســرة، وأل ــن أف ــق ب ــذل مســاعي اإلصــالح والتوفي ــى ب ــاق األســري”، تتول “الوف
مقدمــي اخلدمــات الطبيــة أو االجتماعيــة أو التعليميــة مــن القطاعــن العــام أو اخلــاص 
إبــالغ اجلهــات املختصــة بأيــة واقعــة عنــف أســري، فضــاًل عــن أنــه نظــم األحــكام اخلاصــة 
بضمــان حمايــة امُلبَلِّــغ عــن العنــف األســري وأمــر احلمايــة والتعويــض املالــي. ويف عــام 20١4، 
تعاملــت إدارة حمايــة األســرة مــع ١556 حالــة المــرأة معّنفــة والدولــة توفــر احلمايــة للنســاء 

ــاق األســري. )منــري، 20١5( ــات يف دار الوف املعنف
ــة النســاء وســائر أفــراد األســرة مــن العنــف األســري”  ــي لـــ “حماي ــون اللبنان ــر القان ويعتب
مــن أقــوى القوانــن ملــا لــه مــن طابــع جنائــي، حيــث وضــع عقوبــات مشــددة جلرائــم العنــف 
األســري وبــن اإلجــراءات اجلنائيــة املتعلقــة بهــا كمــا أنــه أنشــأ صندوقــاً خاّصــاً ملســاعدة 
ضحايــا العنــف األســري. وقــد بينــت االحصــاءات بــأن القانــون منــذ انطالقتــه يف ســنة 
20١4 وحتــى بدايــة 20١6 قــد أنقــذ ١٧5 امــرأة تعرضــت للعنــف األســري بإصــدار قانــون 
ــات حــول  ــة حــول درجــة وعــي اللبنانيــن واللبناني ــة لهن.وقــد أجريــت دراســة حديث احلماي
العنــف األســري تضمنــت عينــة ١000 شــخص موزعــن علــى جميــع مناطــق لبنــان بــن فيهــا 
التقريــر الوطنــي بــأن 44% مــن اللبنانيــن يعرفــون ضحيــة واحــدة علــى األقــل مــن ضحايــا 
العنــف األســري أي مــا يعــادل ١.٧ ضحيــة عنــف أســري بــن الفئــة العمريــة 20-50 ســنة 
)مؤسســة كفــى، أبريــل 20١6(، فيمــا بينــت إحصائيــات أخــرى عــن مــدى خطــورة ظاهــرة 
العنــف األســري حيــث أنهــا تــؤدي إلــى مقتــل أكثــر مــن ١2 إمــرأة ســنويا يف لبنــان. )ســكاي 

نيــوز العربيــة، 20١4(
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أمــا يف اجلزائــر، فبحســب اإلحصائيــات التــي قدمتهــا مصالــح األمــن فإنــه قــد مت تســجيل 
6٩85 حالــة عنــف ضــد املــرأة خــالل التســعة أشــهر األولــى مــن عــام 20١4. ومنــذ 2005، 
أحــرزت اجلزائــر تقدمــاً ملحوظــاً يف حمايــة املــرأة مــن العنــف خــالل تعديــل قانــون العقوبــات 
الــذي ينــص علــى جتــرمي كل أشــكال العنــف ضــد املــرأة، ومنهــا التحــرش اجلنســي والعنــف 
األســري. )صحيفــة النصــر، 20١4( وقــد قامــت اجلزائــر مؤخــراً بإجــراء تعديــالت علــى 
ــى الرجــل الــذي  قانــون العقوبــات صــّدق عليــه البرملــان حيــث يتضمــن تشــديد العقوبــة عل
ميــارس العنــف اجلســدي واملعنــوي ضــد املــرأة وإن كان زوجهــا. ويتضمــن هــذا التعديــل »إن 
ــى 20 ســنة  ــن ســنة إل ــب بالســجن م ــاً بزوجــه« يعاق ــداً جرحــاً أو ضرب ــن أحــدث عم كل م
بحســب درجــة خطــورة اإلصابــة. أمــا يف حالــة الوفــاة فالعقوبــة هــي الســجن املؤبــد. كمــا 
نــص التشــريع اجلديــد علــى معاقبــة الــزوج بالســجن مــن ســتة أشــهر إلــى ســنتن »لــكل مــن 
ميــارس علــى زوجتــه أي شــكل مــن أشــكال اإلكــراه أو التخويــف ليتصــرف يف ممتلكاتهــا أو 

مواردهــا املاليــة«. )علــي، 20١6(
ــة الســامية للتخطيــط حــول  ــه املندوبي ــاً ســنة 20١١ أجنزت ــاً وطني وقــد أجــرت املغــرب بحث
انتشــار ظاهــرة العنــف ضــد النســاء يف ســنة 200٩-20١0 وقــد تبــن أن مــن بــن ٩.5 مليونــاً 
ــن تعرضــن ألحــد  ــن منه ــن ١8و64 ســنة( 6 مالي ــراوح ســنهن ب ــرأة شــملها البحــث )يت ام
أشــكال العنــف أي بنســبة 6٣% منهــن ٣.٧ مليــون تعرضــن للعنــف يف إطــار عالقــة زوجيــة 
بنســبة 55% )علمــي، 20١٣(. وقــد صادقــت احلكومــة املغربيــة علــى مشــروع القانــون 
املتعلــق مبحاربــة العنــف ضــد النســاء يف مــارس 20١6 وســيدخل املشــروع حيــز التنفيــذ بعــد 

تصديقــه مــن غرفتــي البرملــان ونشــره يف اجلريــدة الرســمية. )علــي، 20١6(
وقــد مت تضمــن مــادة جديــدة يف الدســتور التونســي اجلديــد الــذي صــدر عــام 20١4 تنــص 
علــى مســؤولية الدولــة بأخــذ التدابيــر الالزمــة حلمايــة النســاء مــن العنــف، حيــث أن نســبة 
النســاء اللواتــي يتعرضــن للعنــف بشــتى أنواعــه بحســب دراســة أجرتهــا احلكومــة التونســية 
وبرنامــج األمم املتحــدة للمســاواة بــن اجلنســن بلغــت 4٧% غالبيتهــن مــن األريــاف. )ســكاي 

نيــوز العربيــة، 20١4(

العنف األسري ضد املرأة يف مملكة البحرين
لقــد اتخــذت مملكــة البحريــن خطــوة ايجابيــة متقدمــة يف قضيــة مكافحــة العنف األســري يف 
اململكــة وذلــك بإصــدار قانــون رقــم )١٧( لســنة 20١5 بشــأن »احلمايــة مــن العنــف األســري« 
والــذي يخــدم كل أفــراد األســرة وخاصــة املــرأة، حيــث شــمل القانــون العنــف اجلســدي 
واجلنســي والنفســي واالقتصــادي الــذي يقــع يف إطــار األســرة وتطــرق لتدابيــر احلمايــة 
عنــد تعــرض أفــراد األســرة للعنــف، كمــا وتضمــن أبوابــاً تتعلــق بالوقايــة واحلمايــة والســرية 
يف التعامــل مــع القضايــا ذات الصلــة وآليــات حتريــك الدعــوة والتبليــغ ورفــع الشــكوى إلــى 
ــة فهــو  ــى أمــر احلماي ــون شــموله عل اجلهــات املختصــة. فمــن اجلوانــب اإليجابيــة يف القان
األمــر الصــادر مــن النيابــة العامــة أو احملكمــة املختصــة أو قاضــي التحقيــق حلمايــة املعتــدى 
عليــه طبًقــا لأوضــاع التــي ينــص عليهــا هــذا القانــون. وفيمــا يتعلــق بالعقوبــات، فقــد تضمــن 
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بعــض العقوبــات لأفعــال التــي أعتبرهــا القانــون مجرمــة مبوجــب النــص، وأي فعــل غيــر 
وارد يف النــص فيخضــع للقواعــد العامــة املقــررة يف قانــون العقوبــات البحرينــي واإلجــراءات 
القانونيــة. ومــن اجلديــر بالذكــر بــأن مملكــة البحريــن قــد وقعــت علــى إتفاقيــة القضــاء 
علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة )الســيداو( منــذ 2002 – علــى الرغــم مــن رفعهــا 
لبعــض التحفظــات – وهــذه تعتبــر مكســب كبيــر للمــرأة ولبنــة أساســية للمســاعدة يف تعديــل 

القوانــن التــي الزالــت حتمــل نــوع مــن التمييــز ضــد املــرأة. 
وإلــى جانــب ذلــك، لقــد مت إطــالق االســتراتيجية الوطنيــة حلمايــة املــرأة مــن العنــف األســري 
مــن قبــل املجلــس األعلــى للمــرأة يف اخلامــس والعشــرين مــن نوفمبــر 20١5 تزامنــاً مــع اليــوم 
العاملــي ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة، والتــي عكــف فريــق وطنــي علــى صياغتهــا علــى مــدى 
عــام كامــل وشــارك فيهــا جهــات رســمية وخاصــة وأهليــة مختلفــة. وقــد صــرح املجلــس بــأن 
هــذه االســتراتيجية هــي مبثابــة الســند التطبيقــي لقانــون احلمايــة مــن العنــف األســري 
ومبثابــة األداة التــي تســاعد علــى تطويــر التشــريعات املعنيــة بالعنــف الــذي قــد ميــارس 
ضــد املــرأة يف محيطهــا األســري، وجتويــد اخلدمــات املقدمــة مــن رعايــة وتأهيــل، وتنويــع 
وســائل احلمايــة، وتثبيــت اإلحصائيــات الواقعيــة حلــاالت العنــف، وتوحيــد البيانــات الوطنيــة 
لتوفيــر أوجــه املعاجلــة الصحيحــة، ومتابعــة أيضــاً طبيعــة وكيفيــة تعاطــي الــرأي العــام 
مــع ظواهــر العنــف والتعمــق يف دراســة مســبباته وآثــاره املكلفــة. وقــد مت إفــراد فصــل 
خــاص يف االســتراتيجية بالوقايــة مــن العنــف مبختلــف أنواعــه بقصــد تقليــل الكلفــة التــي 
ــل، والكلفــة  ــة واملعاجلــة وإعــادة التأهي ــر خدمــات احلماي ــة مــن خــالل توفي ــا الدول تتحمله
النفســية واملعنويــة التــي تتحملهــا األســرة البحرينيــة والتــي متــر بظــروف عنــف. وتضمنــت 
واخلدمــات،  احلمايــة  الوقايــة،  وهــي  رئيســية  محــاور  أو  أهــداف  ســتة  االســتراتيجية 
التشــريعات والقوانــن، التوعيــة والدعــم اإلعالمــي، الدراســات والبحــوث، وأخيــرا التقييــم 

ــا، 20١5( ــة. )بن واملتابع
وحتــوي مملكــة البحريــن اليــوم علــى 8 جهــات رســمية وأهليــة تقــدم خدمــات لضحايــا العنــف 
األســري وباألخــص النســاء. تتضمــن اجلهــات الرســمية مكاتــب اخلدمــات االجتماعيــة 
باملراكــز الصحيــة التابعــة لــوزارة الصحــة، مــأوى دار األمــان ومركــز بتلكــو لرعايــة حــاالت 
ــع  ــرأة التاب ــم امل ــز دع ــة، ومرك ــة االجتماعي ــل والتنمي ــن لــوزارة العم ــف األســري التابع العن
للمجلــس األعلــى للمــرأة. وأمــا بالنســبة للجهــات األهليــة فتشــمل مركــز عائشــة يتيــم 
لإلرشــاد األســري التابعــة جلمعيــة نهضــة فتــاة البحريــن، مركــز أوال للمســاعدة القانونيــة 
واالجتماعيــة التابــع جلمعيــة أول النســائية، جمعيــة حمايــة العمالــة الوافــدة )متلــك مــأوى 
للعامــالت وخــدم املنــازل(، املركــز العاملــي حلمايــة املــرأة مــن الكــوارث )WCCI(. ولغايــة 
ديســمبر 20١5، كان مكتــب الدعــم القانونــي للمــرأة التابــع لالحتــاد النســائي يســتقبل أيضــاً 
حــاالت كثيــرة مــن ضحايــا العنــف األســري إلــى أن مت اغالقــه بســبب توقــف الدعــم املالــي 

لالحتــاد النســائي مــن قبــل وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة.
ومــن اجلديــر بالذكــر بأنــه يف عــام 20١١ قــد مت إنشــاء مكتــب التوافــق األســري يف املجلــس 
األعلــى للمــرأة ليقــدم خدمــات الصلــح والتوفيــق الزوجــي قبــل حصــول أيــة امــرأة علــى 
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اخلدمــة القضائيــة، ويف عــام 20١4 مت نقــل مكتــب التوفيــق االســري لــوزارة العــدل والشــئون 
اإلســالمية، وأصبحــت إحــاالت قضايــا النــزاع األســري إلــى مكتــب التوفيــق االســري إلزاميــة 
يف نهايــة ســنة 20١5 حيــث مت تعديــل بعــض أحــكام قانــون اإلجراءات أمام احملاكم الشــرعية.
وبالنســبة حلجــم مشــكلة العنــف األســري ضــد املــرأة يف مملكــة البحريــن، لــم يتــم احلصــول 
علــى بحــث رســمي مســحي شــامل علــى مســتوى مملكــة البحريــن يحــدد نســبة النســاء 
املتعرضــات للعنــف األســري بكافــة أنواعــه، ولكــن بالنســبة حلــاالت العنــف األســري التــي 
مت االبــالغ عنهــا وتســجيلها وتوثيقهــا رســمياً لــدى مؤسســات الدولــة، فقــد صرحــت إدارة 
اإلفتــاء القانونــي والبحــوث يف هيئــة التشــريع واإلفتــاء القانونــي يف مملكــة البحريــن مؤخــراً 
بــأن اإلحصائيــات الرســمية املســجلة حلــاالت العنــف األســري يف مملكــة البحريــن لــدى 
املؤسســات احلكوميــة واملراكــز التابعــة لــوزارات الدولــة يف عــام 20١5 قــد بلغــت ١655 حالــة 
٧5% منهــا مورســت ضــد املــرأة، وأن احلــاالت يف تزايــد حيــث أن عــدد احلــاالت املســجلة 
يف النصــف األول مــن ســنة 20١6 بلغــت 85٩ حالــة، أي أكثــر مــن نصــف احلــاالت يف العــام 
املاضــي وتشــمل ٧٣% منهــا ضــد املــرأة. ولقــد تبــن مــن تفاصيــل هــذه اإلحصــاءات بــأن أكثــر 
مــن نصــف حــاالت العنــف األســري تقــع علــى الزوجــة مــن قبــل زوجهــا، أنظــر الرســم البيانــي 

أدناه.)صحيفــة الوســط، العــدد 5١٣١، 20١6(

رسم بياني١: اإلحصاءات الرسمية املسجلة حلاالت العنف األسري يف مملكة البحرين من يناير إلى يونيو 
20١6
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رسم بياني2:  اإلحصاءات الرسمية املسجلة حلاالت العنف األسري يف مملكة البحرين من يناير إلى 
ديسمبر 20١5

ويف دراســة أجراهــا املجلــس األعلــى للمــرأة يف ســنة 2004-2005 بالتعــاون مــع مركــز 
البحريــن للدراســات والبحــوث حــول العنــف ضــد املــرأة يف مملكــة البحريــن –يف مجــال 
األســرة والعمــل- بينــت بــأن أكثــر األطــراف املمارســة للعنــف ضــد املــرأة تبعــاً إلــى اســتطالع 
الــرأي )250 إمــرأة و250 رجــل( وحســب العينــة اإلجماليــة لهــذه الدراســة )5٣ امــرأة(، 
هــم الــزوج بنســبة 8٩.8 %، ثــم يليــه األخ بنســبة ١8.4 %، فــاألب بنســبة ١6.2، فالغربــاء 
واألقــارب مــن الدرجــة البعيــدة. كمــا أظهــرت نتائــج هــذه الدراســة، أن غالبية عينة اســتطالع 
ــن إذ بلغــت نســبة  ــى وجــود ظاهــرة عنــف ضــد املــرأة يف مملكــة البحري ــرأي يؤكــدون عل ال

ــري، فضــل، 2005( املســتجيبن )٩5%(. )الطنطــاوي، العك
وبالنســبة حلــاالت الطــالق الناجمــة مــن العنــف األســري فقــد بلغــت 42٧ بــن الفتــرة مــن 
ــق الطــالق  ــي وثائ ــغ عــدد إجمال ــي، 20١١(، فيمــا بل ــى 200٩ )املرصــد البحرين 200٧ إل
املصــدرة يف الفتــرة مــن ينايــر إلــى يونيــو 20١٣ إلــى 8٧٣ أغلبهــا يصاحبهــا عنــف أســري. 

ــن، 20١٣(  ــة البحري ــدل والشــؤون اإلســالمية مبملك )وزارة الع
وقــد وصلــت عــدد قضايــا الطــالق املنظــورة باحملاكــم الشــرعية بشــقيها الســني واجلعفــري 
حتــى نهايــة ديســمبر 20١٣ إلــى 2١٧٩ قضيــة باحملاكــم االبتدائيــة و5١6 قضيــة يف محاكــم 
ــات.  ــات ومعلق ــا حتمــل نســاء معنف ــر مــن هــذه القضاي االســتئناف الشــرعية بشــقيها وكثي

)صحيفــة الوطــن، 20١٣(
ــات موحــدة حــول حــاالت العنــف  ولأســف، تعانــي البحريــن مــن غيــاب وجــود قاعــدة بيان
األســري ضــد املــرأة املســجلة يف مملكــة البحريــن تربــط مــا بــن كل مؤسســات الدولــة 
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واملراكــز األهليــة التــي تقــدم خدمــات لضحايــا العنــف وكذلــك غيــاب آليــات موحــدة لطريقــة 
ــذا كان مــن الصعــب احلصــول علــى أرقــام شــمولية  توثيــق احلــاالت وتســجيل األعــداد. فل
دقيقــة جتمــع كل حــاالت العنــف املســجلة يف املراكــز احلكوميــة واألهليــة. ومــن جهــة أخــرى 
ــة  ــة ذات الصل ــات احلكومي ــة للجه ــى اإلحصــاءات التفصيلي كان مــن الصعــب احلصــول عل
ــف األســري لغــرض هــذه  ــة مــن العن ــات للحماي ــدم خدم ــي تق ــة الت ــز األهلي وبعــض واملراك
الدراســة حيــث لــم تتجــاوب مــع طلــب توفيــر إحصاءاتهــا ألســباب خاصــة، وعليــه تعــذر 
احلصــول علــى أرقــام حديثــة وشــاملة ودقيقــة حــول عــدد النســاء املعنفــات املســجالت يف 
مملكــة البحريــن. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، لقــد مت جمــع اإلحصائيــات التــي توفــرت يف فتــرة 
الدراســة إمــا مــن املراكــز املتعاونــة مباشــرًة أو مــن اإلحصائيــات املنشــورة يف الصحــف 
احملليــة للحصــول علــى صــورة تقريبيــة حلجــم مشــكلة العنــف األســري ضــد يف مملكــة 

ــد مــن التفاصيــل( ــن. )أنظــر مرفــق رقــم ١ للمزي البحري
ولقــد صــرح االحتــاد النســائي مســبقاً بــأن مجمــل عــدد حــاالت النســاء املعنفــات يف مملكــة 
البحريــن التــي وصلــت إلــى مراكــز اإلرشــاد األســري بلغت ١0٧٩ يف عــام 20١١. )احملروس، 
20١5(. وتبــن اإلحصائيــات الفرديــة لبعــض مراكــز احلمايــة مــن العنــف األســري علــى 
ــادة  ــة زي ــن جه ــك م ــد يعكــس ذل ــم وق ــرد وتســجل لديه ــي ت ــف الت ــادة عــدد حــاالت العن زي
وعــي النســاء بوجــود هــذه املراكــز وإمكانيــة االســتفادة منهــا وكذلــك أهميــة اتخــاذ تدابيــر 
صحيحــة للحمايــة مــن العنــف وآثــاره وعــدم جــدوى الســكوت عليــه، ومــن جهــة أخــرى قــد 
يكــون مؤشــراً لزيــادة مشــكلة العنــف يف البحريــن.  فبالنظرإلحصائيــات مــأوى درا األمــان 
التابــع لــوزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة، فقــد شــهدت حــاالت النســاء املعنفــات الالتــي 
ــى 20١4 )موقــع وزارة العمــل  ــن 20١١ إل ــرة ب ــادة مبعــدل ١8% يف الفت جلــأن للمــأوى زي

والتنميــة االجتماعيــة(.

رسم بياني٣: عدد حاالت العنف األسري من النساء مبأوى دار األمان 20١١ إلى 20١4
املصدر: موقع وزارة العمل والتنمية االجتماعية
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وقــد صــرح املجلــس األعلــى للمــرأة بــأن عــدد احلــاالت الــواردة ملركــز دعــم املــرأة والتــي متلك 
ــة )احملــروس، 20١5(2،ويف  ــغ ١60 حال ــن 20١0 -20١٣ بل ــرة م ــف خــالل الفت ــا للعن إثباًت
تصريــح مســبق أكــد املجلــس بــأن عــدد حــاالت املتابعــة يف مركــز دعــم املــرأة يف ســنة 200٩ 
وصلــت ملعــدل 864 حالــة يف الشــهر. )املســقطي، 20١0(. ويف مركــز بتلكــو حلــاالت العنــف 
ــة مــن النســاء املعنفــات خــالل 20١4 و20١5  األســري فقــد اســتقبل املركــز معــدل 50 حال

ومعــدل 60 حالــة متابعة.)عبــاس، 20١6( )إســماعيل، 20١5(

رسم بياني4: عدد حاالت العنف األسري من النساء املسجالت يف مركز بتلكو حلاالت العنف األسري 20١4 
و20١5

ــدة ســنوياً فيمــا  ــة جدي ــم معــدل 6٣ حال ــي، فيســتقبل مركــز عائشــة يتي ــب األهل ويف اجلان
يصــل معــدل عــدد احلــاالت املتابعــة إلــى 400 وأكثــر ســنوياً بحســب تصريــح املركــز يف 

الصحافــة احملليــة٣.

2  يف تصريــح املجلــس األعلــى للمــرأة لصحيفــة الوســط عــدد ٣0١5 يف ديســمبر 20١0، صــرح 
املجلــس بوجــود 2٧2 حالــة عنــف وفقــاً إلثباتــات الضــرر الرســمية املســجلة واخلدمــة املطلوبــة خــالل العــام 
20١0 فقــط، غيــر انــه مت اعتمــاد التصريــح األخيــر لصحيفــة أخبــار اخلليــج يف ديســمبر 20١5 يف مقــال 
ــاء احملــروس والــذي قــد بــن عــدد احلــاالت مــن 20١0 وحتــى 20١٣ أقــل بكثيــر وهــو  ــة القانونيــة هن الباحث

١60 حالــة.
ــة الوســط، العــدد  ــام 20١٣ مــن صحيف ــم. لع ــز عائشــة يتي ــام 20١4 و20١5 مــن مرك املصــدر لع  ٣
482٧، نوفمبــر 20١5، لعــام 20١١ مــن اللجنــة الوطنيــة التــي شــكلتها االحتــاد النســائي جلمــع االحصائيــات، 
ولعــام 2008 إلــى 2006 مــن صحيفــة أخبــار اخلليــج العــدد ١١2٣2. ولــم تتوفــر لدينــا إحصــاءات لعــام 20١2.  

أنظــر صفحــة املصــادر للتفاصيــل.
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رسم بياني5: عدد حاالت النساء املعنفات مبركز عائشة يتيم ما بن 2006 إلى 20١5

وبالنســبة ملكتــب الدعــم القانونــي للمــرأة التابــع لالحتــاد النســائي، فقــد كان يســتقبل املركــز 
معــدل١١4 حالــة ســنوياً قبــل أن يتــم إغالقــه يف ينايــر 20١6 بســبب توقــف الدعــم املالــي مــن 

وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة.

رسم بياني6: إحصائيات احلاالت املعنفة الواردة ملكتب الدعم القانوني للمرأة السابق باالحتاد النسائي 
200٩ إلى 20١٣ 4

وأماجمعيــة العمالــة الوافــدة فقــد بينــت تقاريهــا الســنوية التــي حتــوي تفاصيــل إحصائيــات 
العامــالت االجنبيــات الالتــي جلــأن إلــى املــأوى التابــع للجمعيــة بــأن منــذ تأسيســه يف ســنة 
2005 ولغايــة ســنة 20١4 اســتقبل املــأوى ١٣00 إمــرأة عاملــة أجنبيــة، ٩5% منهــم خادمــات 
املنــازل الالتــي يشــملهن تعريــف العنــف األســري.  ويســتقبل املــأوى معــدل ١50 حالــة ســنوياً 

مــن العامــالت األجنبيــات.  )تقاريــر جمعيــة حمايــة العمالــة الوافــدة، 20١5-20١2(

املصــدر لســنة 20١٣ مــن صحيفــة األيــام، العــدد٩١١4، مــارس 20١4. املصــدر للســنوات األخــرى   4
النســائي.  باالحتــاد  للمــرأة  القانونــي  الدعــم  مكتــب  مــن 
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رسم بياني٧: حاالت العنف األسري من العامالت األجنبيات الالجئات جلمعية حماية العمالة الوافدة من 
20١2 إلى 20١5
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الفصل الثاني

منهجية الدراسة
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أوال: موضوع الدراسة والفئة املستهدفة
تركــز هــذه الدراســة علــى العنــف األســري ضــد املــرأة يف مملكــة البحريــن، حيــث أن 
اإلحصــاءات احملليــة – بالرغــم مــن تباينهــا وتشــتتها-  تشــير إلــى وجــود مشــكلة حقيقيــة ال 

ــة لهــا.  ــول جذري ــد مــن تســليط الضــوء عليهــا ووضــع حل ب

ــوق  ــا ف ــن ســن ١2 ســنة فم ــات والنســاء م ــة املســتهدف يف هــذه الدراســة هــي الفتي فالفئ
مــن املتزوجــات والعازبــات القاطنــات يف مملكــة البحريــن الالتــي يتعرضــن للعنــف مــن أي 
شــخص داخــل محيــط أســرتهن وأي نــوع مــن أنــواع العنــف ســواء كان اجلســدي أو النفســي 
أواللفظــي أواالقتصــادي أواجلنســي أو مجموعــة منهــا. وتشــمل الفئــة املســتهدفة أيضــاً 
النســاء غيــر البحرينيــات القاطنــات يف البحريــن وضمنهــن خــدم املنــازل حــال تعرضهــن 

للعنــف مــن أحــد أفــراد أســرتهن/ األســرة التــي يعشــن معهــا.  

ثانيًا: أهداف الدراسة
تهــدف الدراســة إللقــاء الضــوء عــن واقــع قضيــة العنــف األســري ضــد املــرأة يف مملكــة 

البحريــن وتتلخــص أهــداف البحــث يف التالــي:
تقديــر حجــم مشــكلة العنــف األســري الــذي تعانــي منــه املــرأة يف مملكــة البحريــن . ١

ومــدى انتشــارها يف املجتمــع. 
التعــرف علــى حيثيــات ارتــكاب العنــف األســري ضــد املــرأة متضمنــه مــن يرتكــب العنــف . 2

والظــروف واألســباب والدوافــع ملمارســته ضدهــا وآثــاره عليهــا وعلــى األســرة واملجتمــع 
يف مملكــة البحريــن.

ــة . ٣ ــى مســتوى الدول ــي يجــب اتخاذهــا عل ــر الت ــول والتدابي ــات ألهــم احلل وضــع توصي
ــن.  ــة البحري ــن مشــكلة العنــف األســري ضــد املــرأة يف مملك واملجتمــع واألفــراد للحــد م

وبالنســبة للهــدف األول، فليــس املقصــود قيــاس العــدد الفعلــي أو نســبة النســاء املعنفات على 
مســتوى مملكــة البحريــن حيــث أن هــذا يحتــاج إلــى دراســة مســحية وطنيــة علــى مســتوى 
ــع البحرينــي  ــرف علــى مــدى انتشــار هــذه املشــكلة يف املجتم ــن املقصــود التع الدولــة، ولك

واعطــاء مؤشــرات علميــة ميكــن اســتخدامها لعمــل بحــث وطنــي الحقــاً. 

ثالثًا: آلية تنفيذ الدراسة وفرضيات البحث
لتحقيق أهداف هذه الدراسة، ارتكز البحث على ثالث آليات:

استبيان الكتروني موجه للنساء املتعرضات للعنف األسري يف مملكة البحرين.. ١
عينــة اســتمارات حــاالت العنــف املســجلة يف مراكــز احلمايــة مــن العنــف األســري يف . 2

مملكــة البحريــن.
استبيان الكتروني موجه لعموم الرجال يف مملكة البحرين.. ٣
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ولقد مت اختيار آليات البحث الثالث بعد أخذ مجموعة من الفرضيات يف االعتبار:
الزال املجتمــع ينظــر للعنــف األســري علــى أنــه أمــر أســري خــاص جــداً ويتحفــظ علــى . ١

احلديــث عنــه أمــام اآلخريــن، وكثيــر مــن املتعرضــات للعنــف مــن النســاء ال تفصحــن 
عنــه، وعنــد احلديــث عنــه ال تــردن كشــف هويتهــن.

نســبة النســاء الالجئــات ملراكــز احلمايــة مــن العنــف األســري قليلــة، فــال بــد مــن . 2
الوصــول للنســاء املعنفــات بطريقــة أخــرى مــع مراعــاة مشــكلة التحفــظ عــن اإلفصــاح 

املذكــورة يف النقطــة ١. 
كثيــر مــن النســاء جتهلــن بــأن مــا تتعرضــن لــه مــن بعــض املمارســات تنــدرج حتــت أنــواع . ٣

العنــف وخاصــة العنــف النفســي واللفظــي واالقتصــادي، وكثيــر مــن الرجــال والنســاء 
ينظــرون للعنــف – مبــا فيــه العنــف اجلســدي – علــى أنــه أمــر طبيعــي يحــدث يف كل 

األســر. 
العنــف األســري موضــوع يخضــع للنســبية بشــكل كبيــر خاصــة املتعلــق بالعنــف النفســي . 4

واللفظــي، فمــن الصعــب االعتــداد فقــط بوجهــة نظــر طــرف يف النــزاع دون الاللتفــات 
للطــرف اآلخــر لتكويــن فكــرة متكاملــة. 

االســتبيان اإللكترونــي املوجــه للنســاء املتعرضــات للعنــف األســري يف مملكــة 
البحريــن

بعــد االطــالع علــى مجموعــة مــن اإلحصائيــات احملليــة لبعــض املراكــز األهليــة والرســمية 
التــي تقــدم خدمــات لضحايــا العنــف األســري، وبعــد أخــذ فرضيــات البحــث يف عــن 
االعتبــار، لقــدمت اســتخدام االســتبيان االلكترونــي ليكــون أهــم آليــات وأدوات الدراســة وذلــك 

ــة:  لأســباب التالي
االســتبيان اإللكترونــي هــو وســيلة ممتــازة تســمح للنســاء بالتحــدث عمــا يتعرضــن لــه . ١

مــن عنــف أســري دون احلاجــة لإلفصــاح عــن أســمهن وهويتهــن، وخاصــة أن االســتبيان 
اإللكترونــي الــذي مت إعــداده ال يطلــب اســم املــرأة املعنفــة إال إذا أرادت التواصــل معنــا 

بشــكل اختيــاري للمســاعدة. 
ســهولة االنتشــار والوصــول إلــى فئــات كبيــرة مــن النســاء بســبب االنتشــار الكبيــر . 2

واالســتعمال الواســع لوســائل التواصل االجتماعي التي يتم نشــر االســتبيان اإللكتروني 
مــن خاللــه. ولكــن يبقــى مســألة الفئــة العمريــة األكثــر تفاعاًل مــع االســتبيان اإللكتروني 
تتركــز يف األقــل مــن ســن اخلمســن حيــث أن النســاء األكبــر ســناً الزال اســتخدامهن 

اإللكترونــي يعتبــر محــدوداً نســبياً. 
ولقــد مت االطــالع علــى دراســات واســتبيانات عامليــة وإقليميــة ومحليــة مماثلــة متعلقــة 
بالعنــف األســري والعنــف ضــد املــرأة، وذلــك لإلســتئناس مبختلــف اجلوانــب التــي تتضمنهــا 

ــي تخــدم يف صياغــة االســتبيان بشــكل متكامــل.  ــة الشــائكة والت هــذه القضي
وقــد ُصمــم االســتبيان وفــق معاييــر علميــة وبنــي وفــق تعريفــات ومصطلحــات عامليــة للعنــف 
األســري وأنواعــه. يطلــب االســتبيان يف البدايــة بيانــات أساســية دميغرافيــة للمــرأة املعنفــة 



25

واملرتكــب للعنــف وذلــك للمســاهمة يف معرفــة اخللفيــات الثقافيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة 
التــي تؤثــر يف ارتــكاب العنــف األســري ضــد املــرأة. ويتلــو ذلك ١٣ ســؤال،حيث ركزت األســئلة 
الثــالث األولــى علــى معرفــة نــوع العنــف املمــارس ضــد املــرأة ومــدى تكــرار حدوثــه ويف أي 
الفئــات العمريــة، فيمــا ركــز الســؤال الرابــع واخلامــس علــى معرفــة األســباب والدوافــع 
الرتــكاب العنــف. وركــزت األســئلة بــن الســادس والثانــي عشــر علــى كيفيــة تصــرف املــرأة 
املعنفــة يف حــال تعرضهــا للعنــف والتدابيــر التــي اتخذتهــا وإذا مــا كان هنــاك أشــخاص 
آخــرون يف محيــط األســرة يتعرضــون للعنــف مــن نفــس الشــخص. أمــا الســؤال الثالــث 
عشــر واألخيــر فقــد ركــز علــى طريقــة تأثيــر العنــف األســري علــى مختلــف جوانــب حيــاة 
املــرأة املعنفــة. وقــد أعطــى االســتبيان الفرصــة للنســاء املعنفــات الراغبــات يف التواصــل 
مــع القائمــن علــى مشــروع »نحترمهــا« ذكــر اســمهن ورقــم التواصــل، كمــا أعطــى الفرصــة 
للنســاء لكتابــة أي مالحظــات إضافيــة لشــرح حالتهــن. ومــن اجلديــر بالذكــر بــأن االســتبيان 
أعطــى النســاء غيــر القــادرات علــى ملــئ االســتبيان بأنفســهن ألي ســبب كان اللجــوء لطــرف 
ثالــث للمســاعدة مبلئــه، ويطلــب االســتبيان نهايتــه حتديــد كــون مالــئ االســتبيان املــرأة املعنفة 
بذاتهــا أو شــخص قريــب منهــا. ولــم يتعــدى الوقــت الــالزم لإلجابــة علــى االســتبيان الـــ ٧ 

دقائــق حرصــاً منــا علــى احلصــول علــى أكبــر قــدر مــن التجــاوب. 
لالســتبيان  النهائيــة  املســودة  لتحويــل   Google Forms الـــ  تقنيــة  اســتخدام  ومت 
إلكترونيــاً باللغــة العربيــة ومــن ثــم مت ترجمتــه باللغــة اإلجنليزيــة و وضعــه يف وصلــة منفصلــة 
وذلــك إلعطــاء النســاء األجنبيــات املتعرضــات للعنــف األســري القاطنــات يف مملكــة البحريــن 

فرصــة أيضــاً للمشــاركة يف االســتبيان. 
ومــن اجلديــر بالذكــر بــأن االســتبيان قــد خضــع لعمليــة مراجعــة مكثفــة قبــل إطالقــه حيــث 
مت اختبــاره مــع عــدد مــن النســاء املعنفــات للتأكــد مــن شــموليته وترابــط أســئلته واإلســتئناس 
مبالحظاتهــن وأيضــاً مت عــرض االســتبيان علــى بعــض االخصائيــن ذوي الصلــة باملوضــوع 
مــن ضمنهــم الدكتــورة شــيخة الزيانــي والباحثــة االجتماعيــة األســتاذة فخريــة شــبر.  مرفــق 

رقــم2 يحــوي صــورة مــن االســتبيان اإللكترونــي باللغــة العربيــة.
ــي، فلقــد مت إطالقــه   ــر هــذا االســتبيان اإللكترون ــات عب أمــا بالنســبة لطريقــة جمــع البيان
ــة 5 ديســمبر20١5، وقــد مت اإلعــالن عــن  ــوم األربعــاء املوافــق ١٩ أغســطس 20١5 ولغاي ي
ــد  ــا بشــكل رســمي يف اجلرائ ــي حصــل عليه ــدى االســتجابة الت إطــالق االســتبيان وعــن م

ــر 20١5.  ــى 2٧ نوفمب ــرة 2٣ أغســطس وحت ــن الفت ــن م ــة البحري ــة يف مملك احمللي

ولقــد مت االعتمــاد بشــكل رئيســي علــى وســائل التواصــل االجتماعــي لنشــر واإلعــالن عــن 
االســتبيان خاصــة يف انســتغرام مبــادرة نســيم @naseem_initiative ومركــز 
تفــوق @tafawuqbh حيــث مت ووضــع إعالنــات مكثفــة عــن االســتبيان وصــور مدعمــه 
ــة االســتبيان  ــا وضعــت وصل ــا االســتبيان يف حســاب االنســتغرام كم ــي تضمنه لأســئلة الت
اإللكترونــي باللغــة العربيــة يف »البروفايــل« لتمكــن النســاء املتعرضــات للعنــف األســري مــن 

الضغــط عليهــا واإلجابــة عــن االســئلة.
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ولقــد مت االســتعانة بفريــق البحــث التابــع لـــ »مبــادرة نســيم« حيــث قــام الفريق بنشــر إعالنات 
مكثفــة عبــر تقنيــة البرودكاســت يف خدمــة »الوتــس أب« حتمــل وصلــة االســتبيان باللغــة 
العربيــة واإلجنليزيــة ملجموعــات مختلفــة وقوائــم االتصــال املتوفــرة لــدى الفريــق والتــي 
حتــوي نســاء ورجــال مــن مختلــف األعمــار. ولقــد مت أيضــاً اللجــوء ملراكــز احلمايــة مــن 
العنــف األســري منهــا مركــز عائشــة يتيــم، مركــز الدعــم القانونــي باالحتــاد النســائي، مركــز 
أوال، ومركــز بتلكــو للعنــف األســري لطلــب املســاعدة يف نشــر االســتبيان اإللكترونــي حلــاالت 
النســاء ضحايــا العنــف األســري، وقــد أبــدى كاًل مــن مركــز عائشــة ومركــز الدعــم القانونــي 

باالحتــاد النســاء جتاوبــاً يف نشــره إلكترونيــاً. 
ومــن اجلديــر بالذكــر بأنــه قــد مت اإلعــالن عــن االســتبيان باللغــة اإلجنليزيــة يف املدونــة 
اإلجنليزيــة املعروفــة يف مملكــة البحريــن )Mums in Bahrain( للوصــول إلــى النســاء 
األجانــب الآلتــي يعانــن مــن العنــف.  ولقــد مت اللجــوء أيضــاً ملركــز حمايــة العمالــة الوافــدة 
لطلــب املســاعدة يف نشــر االســتبيان اإللكترونــي باللغــة اإلجنليزيــة لالجئــات يف مــأوى 
اجلمعيــة، ولكــن مت رفــض الطلــب لتحفظــات معينــة، غيــر أن اجلمعيــة قــد تعاونــت يف 
اعطائنــا نســخة مــن التقاريــر الســنوية للجمعيــة التــي حتتــوي علــى إحصائيــات الالجئــات 
ــب  ــي هــن يف األغل ــف الأت ــات املتعرضــات للعن ــن العامــالت األجنبي ــة م ــات اجلمعي خلدم

ــي يشــملهن العنــف األســري أو املنزلــي. ــازل الالت خــدم املن

استمارات حاالت العنف املسجلة يف مراكز احلماية من العنف األسري
ــن بشــكل  ــة البحري ــف األســري يف مملك ــز للحمايــة مــن العن ــة ســبعة مراك ــد مت مخاطب لق
ــة أغســطس 20١5  ــادئ األمــر يف بداي ــي لهــم يف ب ــق ارســال خطــاب كتاب رســمي عــن طري
يوضــح أهــداف الدراســة وحيثياتهــا ويطلــب مــن املراكــز ملــئ اســتمارة حالــة موحــدة مرفقــة 
باخلطــاب لعشــرة )١0( مــن حــاالت نســاء علــى األقــل تعرضــن لعنــف أســري وجلــأن للمركــز 

واســتفدن مــن خدماتــه، وهــم: 
مأوى دار األمان )التابع لوزارة العمل والتنمية االجتماعية(. ١
مركــز بتلكــو لرعايــة حــاالت العنــف األســري )تابعــاً إداريــاً لــوزارة العمــل والتنميــة . 2

االجتماعيــة(
مركز دعم املرأة باملجلس األعلى للمرأة. ٣
مركز عائشة يتيم لإلرشاد األسري التابع جلمعية نهضة فتاة البحرين. 4
مكتــب الدعــم القانونــي للمــرأة الســابق التابــع لالحتــاد النســائي )قبــل إيقافــه يف ينايــر . 5

)20١6
مركز أوال للمساعدة القانونية واالجتماعية بجمعية أوال النسائية. 6
٧ .)WCCI( املركز الدولي حلماية املرأة من الكوارث
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ولقــد مت متابعــة الطلــب بعــد اخلطــاب الكتابــي عبــر الهاتــف واإلمييــل مــع كل املراكــز وأيضــاً 
مت عمــل زيــارات ميدانيــة لبعــض املراكــز التــي قبلــت طلــب الزيــارة وهــم مركــز عائشــة يتيــم، 
مركــز أوال، مركــز بتلكــو، ومكتــب الدعــم القانونــي للمــرأة للتعــرف علــى املركــز عــن كثــب 

ولشــرح أهــداف الدراســة واملطلــوب مــن املراكــز بشــكل أوضــح. 

ولقــد اســتجاب ثالثــة مراكــز فقــط لطلــب التعــاون يف الدراســة وهــم مركــز عائشــة يتيــم، 
ــيء وتســليم ١0 اســتمارات  ــوا مبل ــث قام ــرأة حي ــي للم ــب الدعــم القانون ــز أوال ومكت ومرك
حالــة لنســاء متعرضــات لعنــف أســري جلــأن للمركــز يف البدايــة. وحيــث أن املراكــز البقيــة 
لــم تتجــاوب مــع طلــب القائمــن علــى الدراســة ألســباب خاصــة، فقــد مت طلــب ملــئ عــدد 
اســتمارات أكبــر مــن املراكــز املتجاوبــة فيمــا بعــد ليصــل إجمالــي االســتمارات إلــى 8١ حالــة 
مت تســلمها بالكامــل يف مــارس 20١6. أنظــر مرفــق رقــم ٣ لنســخة مــن االســتمارة باللغــة 

العربيــة.

االستبيان اإللكتروني املوجه لعموم الرجال
ــى إكمــال الصــورة والتوصــل إلــى نتائــج تتســم باملوضوعيــة واالبتعــاد عــن  ــا عل وحرصــاً من
االنحيــاز، فلقــد تقــرر أثنــاء فتــرة البحــث وبعــد مــا مت حتليــل نتائــح اســتبيان النســاء املعنفــات 
وحــاالت العنــف األســري مــن مراكــز احلمايــة مــن العنــف األســري عمــل اســتبيان إلكترونــي 
مــوازي لالســتبيان األول املوجــه للنســاء الســتطالع رأي الرجــال يف هــذا املوضــوع املهــم 
باعتبــاره شــريكاً أساســياً فيــه. وعليــه مت تصميــم اســتبيان إلكترونــي مت توجيهــه لعمــوم 

الرجــال يف مملكــة البحريــن مــن ســن ١٣ فمــا فــوق.
وقــد مت بنــاء اســتبيان الرجــال ليكــون موازيــاً الســتبيان النســاء حيــث مت إســتخدام معظــم 
اســتبيان النســاء للرجــال ولكــن بشــكل مختلــف وذلــك ليســهل عمليــة املقارنــة بــن النتائــج 
ــة  ــات أساســية دميغرافي ــب بيان ــى طل ــة عل ــوى اســتبيان الرجــال يف البداي وتأكيدهــا. فاحت
ــف  ــا مــن النســاء املتعرضــات للعن ــي مت طلبه ــا الت للرجــل املشــارك يف االســتبيان هــي ذاته
األســري يف االســتبيان األول، وذلــك ملعرفــة اخللفيــات الثقافيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة 
للعينــة ومقارنتهــا بعينــة النســاء املعنفــات وكذلــك املرتكبــي للعنــف يف االســتبيان األول. 
ــوع  ــد مــارس أي ن ــا ق ــه إذا م ــي يســأل املشــارك في ــى ســؤال مفصل ــوى االســتبيان عل واحت
مــن أنــواع القهــر أو القــوة ضــد إمــرأة يف محيــط أســرته ســواء جســدي أو نفســي أو لفظــي 
أو جنســي أو اقتصــادي. وعنــد االجابــة بـــ »نعــم«، ينتقــل املشــارك إلــى قســم خــاص يحــوي 
ــوع  ــة ون ــة بالضحي ــة القراب ــث صل ــف مــن حي ــات ممارســة العن ١١ ســؤال يبحــث عــن حيثي
العنــف املرتكــب ومــدى تكــرار ممارســته والدوافــع والظــروف التــي أدت ملمارســته، الــخ بنفــس 
ــة الســؤال. وإذا أجــاب  ــر صيغ ــع تغيي ــات م ــا اســتبيان النســاء املعنف ــي تضمنه األســئلة الت
املشــارك بـــ »ال« علــى الســؤال املفصلــي، فينتقــل لقســم آخــر يحــوي أربعــة أســئلة تتمحــور 
حــول وجهــة نظــره عــن وجــود أســباب مشــروعة ملمارســة العنــف ضــد املــرأة - وهــو نفــس 
الســؤال املوجــود يف اســتبيان النســاء املعنفــات وأيضــاً يف القســم األول مــن اســتبيان الرجــال 
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املوجــه ملــن مــارس العنــف مــع تغييــر صيغتــه- وأســئلة عــن وجــود إمــرأة مــن محيــط أســرته 
تعرضــت أو تتعــرض للعنــف. وهنــاك قســم يحــوي علــى خمســة أســئلة عامــة يجيــب عليهــا 
كل املشــاركن باالســتبيان عــن تقييمهــم ملــدى شــدة تفشــي العنــف  األســري يف املجتمــع 
البحرينــي، وإذا مــا كان املشــارك هــو نفســه ضحيــة مــن ضحايــا العنــف ومــن قبــل مــن ومــا 

نوعــه وأخيــرا احللــول املقترحــة للحــد مــن مشــكلة العنــف األســري. 
وقــد مت اســتخدام تقنيــة الـــ Google Forms أيضــاً لعمــل االســتبيان الكترونيــاً باللغــة 
العربيــة فقــط.  ولقــد أطلــق اســتبيان الرجــال يف ٩ أغســطس 20١6 ومت أغالقــه يف 28 
أغســطس 20١6، حيــث مت اإلعــالن عنــه يف وســائل التواصــل االجتماعــي وأبرزهــا انســتغرام 
ــاً باالســتعانة بفريــق البحــث التابــع ملبــادرة  مبــادرة نســيم ومركــز تفــوق ومت نشــره إلكتروني
نســيم وفريــق مركــز تفــوق حيــث قــام الفريقــان بنشــر وصلــة االســتبيان ملجموعــات مختلفــة 
و قوائــم االتصــال املتوفــرة لــدى الفريــق والتــي حتــوي نســاء ورجــال مــن مختلــف األعمــار.



29

الفصل الثالث

نتائج البحث والتحليل
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أوال: نتائــج االســتبيان اإللكترونــي املوجــة للنســاء املتعرضــات للعنــف األســري يف 
مملكــة البحريــن

حجم العينة وسماتها الدميغرافية
لقــد مت اغــالق االســتبيان اإللكترونــي يف ٣١ ديســمبر 20١5، وبعــد التدقيــق يف االســتبانات 
التــي مت حتصيلهــا مــن تقنيــة الـــ Google Forms واســتبعاد أي تكــرار واضــح يف 
االســتبانات )بســبب خلــل إلكترونــي أو الضغــط علــى زر تســليم االســتبيان أكثــر مــن مــرة(، 
ــث  ــة، حي ــة اإلجنليزي ــه ٧ فقــط باللغ ــة١، متضمن ــة يف 2٩4 حال فقــد مت حصــر حجــم العين
ــات  ــن النســاء األجنبي ــر م ــاالً كبي ــة اقب ــة اإلجنليزي ــي باللغ ــي  االســتبيان اإللكترون ــم يالق ل
القاطنــات يف مملكــة البحريــن، حيــث أن معظــم األجنبيــات املتعرضــات للعنــف األســري 
ــاب أداة تواصــل  ــي يصعــب الوصــول لهــن يف غي ــازل وبالتال ــن هــن مــن خــدم املن يف البحري

ــره2. ــل الهاتــف احملمــول وغي ــة مث إلكتروني
وبالنظــر للســمات الدميغرافيــة لعينــة اســتبيان النســاء املعنفــات، فلقــد كانــت أغلبيتهــا نســاء 
بحرينيــات اجلنســية بنســبة ٩6%، يليهــن اخلليجيــات بنســبة 2%، فالعربيــات ١% ونســبة 

ضئيلــة لأجنبيــات ٣.%0. 

رسم بياني8: جنسية عينة استبيان النساء املعنفات

وبالنســبة للفئــة العمريــة للعينــة فقــد تراوحــت مــا بــن ١٣ ســنة إلــى ٧0 ســنة، غيــر أن 
معــدل العمــر هــو ٣٣ ســنة. فتعتبــر العينــة فتيــة حيــث أن أغلــب نســاء العينــة كــن بــن الفئــة 
العمريــة 2١ ســنة إلــى ٣0 ســنة بنســبة ٣8% والفئــة العمريــة ٣١ ســنة إلــى 40 ســنة بنســبة 

حتتــوي العينــة النســاء والفتيــات املعنفــات املتزوجــات والعازبــات مــن ســن ١٣ إلــى ٧0 ســنة، غيــر   ١
جميعــاً لتشــملهن  التحليــل  يف  »املعنفــات«  أو  املعنفــات«  »النســاء  مفــردة  اســتخدمت  جتــاوزاً  انــه 
لقد مت االستعانة بإحصائيات وتقارير جمعية حماية العمالة الوافدة لتغطية هذا اجلانب   2
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٣8% أيضــاً. وبالنســبة لبقيــة النســب فقــد توزعــت علــى ٧% للفئــة األقــل مــن 2١ ســنة، %2 
للفئــة بــن 5١ ســنة إلــى 60 ســنة، و١% لفئــة 60 ســنة فمــا فــوق.

رسم بياني٩: الفئات العمرية لعينة استبيان النساء املعنفات

وقــد كان أغلــب نســاء العينــة يقطــنَّ يف احملافظــة الشــمالية ململكــة البحريــن بنســبة %48، 
ــة ١4% ومحافظــة احملــرق %8.  تليهــا محافظــة العاصمــة ٣0%، احملافظــة اجلنوبي

رسم بياني١0: توزيع عينة النساء على احملافظات يف عينة استبيان النساء املعنفات

بالنســبة للحالــة االجتماعيــة لعينــة اســتبيان النســاء املعنفــات، فأغلبهــن مــن املتزوجــات 
بنســبة 60% بينمــا ١١% مــن العينــة هــن مــن املهجــورات واملعلقــات مــن قبــل أزواجهــن.  
وشــكلت العازبــات ١٧% مــن العينــة، واملطلقــات ١١% واألرامــل ١%. وتبــن أن معــدل عــدد 
القاطنــون يف منــزل النســاء املعنفــات يف العينــة هــو 6 أفــراد. وأمــا بالنســبة لعينــة املتزوجــات 
أو ملــن ســبق لهــن الــزواج فمعــدل عــدد األبنــاء لهــن هــو طفــالن، فيمــا كان ١4% منهــن بــدون 

أطفــال.
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رسم بياني١١: احلالة االجتماعية لعينة استبيان النساء املعنفات

رسم بياني١2: عدد أبناء املتزوجات أو من سبق لهن الزواج يف عينة استبيان النساءاملعنفات

رسم بياني١٣: عدد األفراد القاطنون باملنزل يف عينة استبيان النساء املعنفات
أغلــب نســاء العينــة هــنَّ مــن حملــة الشــهادات اجلامعيــة، حيــث شــكلت حملــة البكالوريــوس 
والدبلــوم نســبة 5٧%، فيمــا شــكلت حامــالت املاجســتير 6%. وقــد شــكلت حملــة شــهادة 

ــة العامــة.  ــاك ١٣% دون شــهادة الثانوي ــة العامــة 24% بينمــا كان هن الثانوي
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رسم بياني١4: املستوى التعليمي لعينة استبيان النساءاملعنفات

غالبيــة عينــة اســتبيان النســاء املعنفــات هــن مــن العامــالت. فقــد شــكلت املوظفــات نســبة 
4١% فيمــا كان 6% ممــن لديهــن عمــل خــاص و2% متقاعــدات عــن العمــل. ويف املقابــل حــوت 

العينــة علــى ٣٩% مــن ربــات البيــوت و١2% مــن طلبــة اجلامعــات واملــدارس. 

وبالنســبة للمســتوى االجتماعــي لعينــة اســتبيان النســاء املعنفــات، فقــد كان أغلبهــن مــن 
ــه  ــد جــداً يلي ــن مــن ذوات الدخــل اجلي ــا 2٣% ك ذوات الدخــل املتوســط بنســبة 56%، بينم

ــاز.  ــن الدخــل املمت ــف و٣% فقــط م ــن الدخــل الضعي ١8% م

رسم بياني١5: طبيعة عمل عينة استبيان النساء املعنفات
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رسم بياني١6: املستوى املعيشي لعينة استبيان النساء املعنفات

وقــد بينــت نتائــج االســتبيان بحســب مــا أدلــت بــه عينــة اســتبيان النســاء املعنفــات بــأن 
»الــزوج« هــو األكثــر ارتكابــاً للعنــف األســري ضــد املــرأة حيــث شــكلوا نســبة ٧١% مــن 
املرتكبــي للعنــف، يليــه األب واألخ بنســبة ٩% لكليهمــا، و6 % لأقــارب مثــل العــم أو اخلــال 

أو ابــن العــم و4% لــأم.  

رسم بياني١٧: صلة قرابة املرتكب للعنف يف عينة استبيان النساء املعنفات

وتراوحــت أعمــار املرتكبــي للعنــف بحســب عينــة اســتبيان النســاء املعنفــات بــن ١5 ســنة إلــى 
80 ســنة، ومعــدل عمــر املرتكــب للعنــف يف العينــة هــو 40 ســنة، حيــث أن ٣8% مــن مرتكبــي 
العنــف كانــوا يف الفئــة العمريــة بــن ٣١ ســنة و40 ســنة، بينمــا 25% هــم بــن 4١ ســنة و50 

 . سنة
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رسم بياني١8: الفئات العمرية ملرتكبي العنف يف عينة استبيان النساء املعنفات

وبالنســبة جلنســية مرتكبــي العنــف، فقــد كانــت مشــابهة جلنســيات النســاء وبنفــس النســب 
تقريبــاً، حيــث أن ٩5% منهــم بحرينيــن. 

رسم بياني١٩: جنسية مرتكبي العنف يف عينة استبيان النساء املعنفات

أمــا بالنســبة للمســتوى التعليمــي ملرتكبــي العنــف، فلقــد كان أقــل مــن مســتوى النســاء 
املعنفــات يف العينــة، حيــث أن أكثرهــم مــن حملــة شــهادة الثانويــة بنســبة ٣8% فيمــا شــكل 
ــوس  ــة البكالوري ــم مــن حمل ــة. وشــكل 28% فقــط منه 2٩% ممــن هــم دون الشــهادة الثانوي

و5% مــن املاجســتير. 
وبالنظــر لطبيعــة عمــل مرتكبــي العنــف، فاألغلــب هــم مــن املوظفــن بنســبة 58% و١8% ممــن 
لديهــم عمــل خــاص، و١2% متقاعديــن، فيمــا كان ١١% منهــم عاطــل عــن العمــل و١% مــن 

طــالب اجلامعــات واملــدارس.  

أجنبي
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رسم بياني20: المستوى التعليمي لمرتكبي العنف في عينة استبيان النساء المعنفات

رسم بياني2١: طبيعة عمل املرتكبي للعنف يف عينة استبيان النساء املعنفات

ومــن اجلديــر بالذكــر بــأن بيانــات االســتبيان اإللكترونــي قــد ُملئــت يف األغلــب بنســبة %85 
بواســطة املــرأة املتعرضــة للعنــف بنفســها، ممــا يخــدم دقــة البيانــات واملعلومــات املعطــاة. 
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رسم بياني22: هوية مالئ االستمارة يف عينة استبيان النساء املعنفات

نتائــج وحتليــل االســتبيان اإللكترونــي للنســاء املتعرضــات للعنــف األســري يف 
ــن ــة البحري مملك

لقــد بــن االســتبيان أن الــزوج هــو األكثــر ارتكابــاً للعنــف بشــكل عــام )نســبة ٧١% علــى 
مجمــوع العينــة(، وعنــد قيــاس نســبة ارتــكاب الــزوج للعنــف علــى املتزوجــات أو مــن ســبق لهــن 
الــزواج يف عينــة اســتبيان النســاء املعنفــات فترتفــع النســبة إلــى 86%. وبالنســبة للعازبــات، 
ــم األم وأحــد  ــه األخ بنســبة 28% ث ــف بنســبة 40% يلي ــون األب هــو املرتكــب األول للعن فيك

ــارب نســبة ١6% و١4% تباعــاً.  األق

رسم بياني2٣: من يرتكب العنف على املتزوجات أو من سبق لهن الزواج يف عينة استبيان النساء املعنفات
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رسم بياني24: من يرتكب العنف على العازبات يف عينة استبيان النساء املعنفات

لقــد بــّن االســتبيان بــأن ٧8% مــن عينــة اســتبيان النســاء املعنفــات يتعرضــن ألكثــر مــن نــوع 
مــن أنــواع العنــف األســري يف حياتهــن، وأن أكثــر نــوع تتعرضــن لــه هــو العنــف النفســي بنســبة 
85% يليــه العنــف اللفظــي 6٩%، ثــم اجلســدي 5١%، فالعنــف االقتصــادي 45% وأخيــرا 

العنــف اجلنســي ١٩%. 

رسم بياني25: التعرض لنوع أو أكثر من العنف يف عينة استبيان النساء املعنفات
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رسم بياني26: أنواع العنف املرتكب يف عينة استبيان النساء املعنفات

ومــن اجلديــر بالذكــر بــأن كــون أكثــر مــن نصــف العينــة يتعرضــن للعنــف اجلســدي هــو 
أمــر خطيــر حيــث يعتبــر العنــف اجلســدي مــن أقســى أنــواع العنــف ألنــه يــؤدي إلــى أضــرار 
صحيــة كبيــرة قــد تصــل بعضهــا حلــدوث تشــوه أو إعاقــة أو حيانــاً تــؤدي للمــوت فضــاًل عــن 

األضــرار النفســية البالغــة. 
ويف تفصيــل أشــكال العنــف املمــارس يف كل نــوع علــى حــدى، تبــن أن العنــف النفســي ميــارس 
بشــكل أكبــر عبــر اإلهانــة حيــث شــكلت نســبته ٩١%، يليــه النقــد املســتمر، فالتحقيــر، 
والتجاهــل أو االهمــال بنســبة متقاربــة وهــي ٧٧%، ٧6%، ٧٣% علــى التوالــي. وقــد تعرضــت 
أكثــر مــن نصــف العينــة املتعرضــة للعنــف النفســي للتهديــد )54%( و الضغــط واإلكــراه 
)5١%(. وتبــن أيضــاً بــأن ٣٧% مــن عينــة العنــف النفســي تعرضــن للهجــر فيمــا تعرضــت 

ــة الزوجيــة و٣١% للطــرد مــن البيــت.  ٣6% منهــن للخيان

رسم بياني2٧: أنواع العنف النفسي الذي ميارس على عينة استبيان النساء املعنفات
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ر كاًل مــن الســب والشــتم، والتهكــم والســخرية كأكثــر شــكلن  وبالنســبة للعنــف اللفظــي، تَصــدَّ
ملمارســة هــذا النــوع مــن العنــف بنســبة ٩6% لكيليهمــا، بينمــا 55% مــن عينــة العنــف اللفظــي 

تعرضــت للقــذف والطعن بالشــرف. 

رسم بياني28: أنواع العنف اللفظي الذي ميارس على عينة استبيان النساء املعنفات
 

وبالنســبة للعنــف اجلســدي، تبــن أن الضــرب باليــد هــو الشــكل األكثــر ممارســًة علــى املــرأة 
املعنفــة عنفــاً جســدياً بنســبة ٩2%، يليــه الدفــع بنســبة 65% و الرمــي باألشــياء الصلبــة 

بنســبة 4٩% ثــم اخلنــق بنســبة %28. 

رسم بياني2٩: أنواع العنف اجلسدي الذي ميارس على عينة استبيان النساء املعنفات

أمــا بالنســبة للعنــف االقتصــادي، فقــد احتلــت قضيــة احلرمــان مــن النفقــة النســبة األكبــر 
ملمارســة هــذا العنــف بواقــع ٧5%، فيمــا تراوحــت نســب األشــكال االخــرى بــن ٣١% للمنــع 
مــن العمــل أو التعليــم، 2٧% احلرمــان مــن الراتــب، 25% للنصــب، و 25% لتبديــد وتلــف 

ــكات. ــكات األســرة و 24% لســلب وســرقة األمــوال واملمتل ممتل
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رسم بياني٣0: أنواع العنف االقتصادي الذي ميارس على عينة استبيان النساء املعنفات

ل التحــرش  ومتثــل العنــف اجلنســي يف األغلــب علــى اإلكــراه اجلنســي بنســبة ٧2%، فيمــا َشــكَّ
ــل  اجلنســي نســبة ٣5% و اإليــذاء يف العالقــة اجلنســية ٣٣%، واالغتصــاب ١٩% وأخيــراً َمثَّ
الهجــران وعــدم اعطــاء احلــق اجلنســي ٩% مــن ممارســة العنــف اجلنســي.  وعلــى الرغــم 
مــن أن نســبة ممارســة العنــف اجلنســي علــى العينــة اإلجماليــة هــو ١٩% فقــط، ولكــن هــذه 
النســبة أيضــاً تشــكل خطــراً كبيــراً علــى املــرأة ملــا لــه مــن أضــرار نفســية وصحيــة واجتماعيــة 

جســيمة تؤثــر علــى حيــاة املــرأة بأكملهــا. 

رسم بياني٣١: أنواع العنف اجلنسي الذي ميارس على عينة استبيان النساء املعنفات

وعنــد النظــر إلــى نوعيــة العنــف املرتَكــب مــع صلــة قرابــة املرتِكــب للعنــف، فقــد تبــن أنــه 
علــى الرغــم مــن أن »الــزوج« يبقــى األكثــر ارتكابــاً للعنــف بــكل أنواعــه اخلمســة إال أن 
األقــارب مــن الدرجــة الثالثــة والرابعــة )مثــل العــم واخلــال وابــن العــم( يحتلــون املرتبــة الثانيــة 
ــم  ــا يت ــر م ــف، وأكث ــذا العن ــة املتعرضــات له ــى عين ــف اجلنســي عل )١٧%( يف ممارســة العن

ــه االغتصــاب.  ممارســته هــو التحــرش اجلنســي ويلي
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رسم بياني٣2: صلة قرابة املرتكب للعنف وممارسته للعنف اجلنسي يف عينة استبيان النساء املعنفات

رسم بياني٣٣: أنواع العنف الذي ميارسها أحد األقارب يف عينة استبيان النساء املعنفات

ومــن اجلديــر بالذكــر أيضــاً، أن كاًل مــن األب واألخ ميارســون العنــف اجلســدي علــى املــرأة 
بالدرجــة الثانيــة مــن بعــد العنــف النفســي، واملؤســف أيضــاً وجــود حــاالت قليلــة لعنــف 
جنســي علــى األخــت واالبنــة متمثــل باألغلــب عبــر التحــرش )حالتــن الغتصــاب مــن األخ(.
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رسم بياني٣4: أنواع العنف األسري الذي يمارسها األب في عينة استبيان النساء المعنفات

رسم بياني٣5: أنواع العنف األسري الذي يمارسه األخ في عينة استبيان النساء المعنفات

وعنــد النظــر إلــى عينــة اســتبيان النســاء املتعرضــات ألكثــر مــن نــوع مــن أنــواع العنــف 
األســري )٧8% مــن العينــة الكاملــة(، جنــد بــأن أكثــر االنــواع تالزمــاً يف احلــدوث مــع بعضهــا 
ــة، يليهــا العنــف النفســي مــع  هــي العنــف النفســي مــع اللفظــي بنســبة 82% مــن هــذه الفئ
اجلســدي بنســبة 58%، ثــم العنــف اجلســدي مــع اللفظــي بنســبة 55%، فالعنــف االقتصــادي 

مــع اللفظــي بنســبة %44. 

رسم بياني٣6: تالزم حدوث أنواع العنف األسري مع بعضها يف عينة استبيان النساء املعنفات
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ــن ال  ــا ب ــة م ــف هــي الفئ ــة عرضــًة للعن ــر املراحــل العمري ــأن أكث وقــد كشــف االســتبيان ب
ــن ١2  ــل م ــى ١٧ ســنة بنســبة 22% وأق ــا ســن ١٣ إل ١8 ســنة و٣5 ســنة بنســبة ٧5%، يليه
ســنة بنســبة 2١%. فيمــا يقــل التعــرض للعنــف يف املراحــل العمريــة املتقدمــة حيــث تنخفــض 
النســبة إلــى ١6% بــن ٣6 ســنة و45 ســنة، وإلــى 5% مــن 46 ســنة إلــى 65 ســنة ولــم توجــد 
حالــة تعرضــت للعنــف خــالل الفئــة العمريــة األكبــر مــن 65 ســنة. وقــد تكــون هــذه النتيجــة 

أيضــاً بســبب كــون العينــة فتيــة نســبياً )معــدل العمــر ٣٣ ســنة(.

رسم بياني٣٧: املراحل العمرية التي تعرضت للعنف خاللها عينة استبيان النساء املعنفات

ومــن املالحــظ بــأن ممارســة العنــف ضــد املــرأة يف الفئــة العمريــة بــن ١8 و٣5 ســنة يــزداد 
حيــث تصــل النســبة إلــى ٧5% باعتبــاره أنهــا أوج فتــرة الــزواج مــن جهــة، وملــا كان الــزوج هــو 
األكثــر ممارســة للعنــف فمــن الطبيعــي أن تتعــرض املــرأة خــالل هــذا العمــر للعنــف بنســبة 

أكبــر، ومــن ناحيــة أخــرى أن معــدل عمــر العينــة هــو ٣٣ ســنة. 
وعنــد حتليــل أنــواع العنــف األســري املمــارس علــى هــذه الفئــات العمريــة، نالحــظ بــأن الفئــة 
العمريــة أقــل مــن ١2 ســنة تتعــرض للعنــف اجلنســي باملرتبــة الثانيــة )22%( بعــد الفئــة 
العمريــة بــن ١8 و٣5 ســنة )5٣%(، وتتعــرض الفتيــات األقــل مــن ١2 ســنة لهــذا العنــف 

بالدرجــة األولــى مــن أحــد األقــارب. 

رسم بياني٣8: أنواع العنف األسري وعالقتها بالفئة العمرية لدى حدوثها يف عينة النساء املعنفات
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رسم بياني٣٩: ممارسة العنف اجلنسي على مختلف الفئات العمرية لعينة استبيان النساء املعنفات

رسم بياني40: ممارسة أحد األقارب العنف اجلنسي على مختلف الفئات العمرية يف إستبيان النساء املعنفات

ومــن املؤســف أن 80% مــن عينــة الدراســة قــد عانــت والزالــت تعانــي مــن العنــف األســري 
بشــكل متكــرر، يف حــن أن 20% فقــط تعرضــت للعنــف مــرات قليلــة، وحالــة واحــدة فقــط 
ذكــرت بأنهــا تعرضــت للعنــف مــرة واحــدة يف حياتهــا حيــث حســب ســردها أنهــا تعرضــت 
للعنــف النفســي بعــد زواجهــا بأســبوع عندمــا علمــت زوجتــه األولــى بزواجــه منهــا أرغمتــه 

علــى تطليقهــا وهــو وافــق بســبب ضعــف شــخصيته.  
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رسم بياني4١: تكرار حدوث العنف يف عينة استبيان النساء املعنفات

وعنــد دراســة مــدى تكــرار العنــف علــى مختلــف أنواعــه، يظهــر أن العنــف االقتصــادي هــو 
ــق  ــب )بنســبة ٧5%( عــن طري ــر تكــرار يف احلــدوث بنســبة 8٩%، وهــو ميــارس باألغل األكث
ــل مرتكــب  ــان مــن قب ــة وهــو لأســف ســلوك مســتمر يف معظــم األحي ــان مــن النفق احلرم
ــم العنــف النفســي  ــي يف نســبة تكــرار احلــدوث العنــف اللفظــي بنســبة 8٧%، ث العنــف. ويل
التدابيــر  اتخــاذ  النســاء يف  توانــي  86%، فاجلســدي 8٣% وأخيــرا اجلنســي 8١%. وإن 
الصحيحــة لــردع العنــف األســري الواقــع عليهــن بأنواعــه قــد ســاهم يف تكــرار حــدوث هــذه 

ــواع الســيما اجلســدي واجلنســي.  األن

رسم بياني42: مدى تكرار حدوث العنف األسري على اختالف أنواعه يف عينة استبيان النساء املعنفات

ــة النســاء املعنفــات أنهــن  وبالبحــث عــن أســباب التعــرض للعنــف، فقــد رأت 5٧% مــن عين
يتعرضــن للعنــف ألســباب غيــر مبــررة أو بــدون ســبب بنســبة 5١%. وأوضحــت 4٩% منهــن 
أنهــن يتعرضــن للعنــف عندمــا يرفضــن تلبيــة طلبــات املرتكــب للعنــف مــع وجــود مبــرر 
للرفــض أو عنــد الــرد علــى كالمــه أو اســتفزازه بالــكالم أو الفعــل. فيمــا تعــرض 4٧% منهــن 
للعنــف بســبب مطالبتهــن بحقــوق حتمــل املســؤولية املاليــة. وشــكلت اخليانــة الزوجيــة مــن 
طــرف املرتكــب للعنــف ١5% مــن أســباب التعــرض للعنــف فيمــا اعترفــت 4% مــن العينــة أنهــن 
ترتكــن اخليانــة الزوجيــة مــن طرفهــن أيضــاً، و١١% منهــم أعــزت األمــر الــى أســباب جنســية 
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تكمــن يف تقصيــر أحــد الطرفــن يف تلبيــة احلاجــة اجلنســية لآلخــر. 

رسم بياني4٣: أسباب التعرض للعنف من وجهة نظر عينة استبيان النساء املعنفات

وللبحــث أكثــر عــن الظــروف االجتماعيــة والنفســية واالقتصاديــة التــي تســاهم يف ممارســة 
العنــف األســري علــى املــرأة، أعربــت نســاء العينــة بــأن املوروثــات االجتماعيــة التــي تنظــر 
للمــرأة بصــورة دونيــة وتؤيــد ارتــكاب العنــف كأمــر طبيعــي يف احليــاة األســرية وكذلــك الفهــم 
والتطبيــق اخلاطــئ للديــن والشــريعة اإلســالمية همــا أهــم األســباب التــي تــؤدي الرتــكاب 
العنــف ضــد املــرأة بنســبة 55% لكليهمــا. وتأتــي بالدرجــة الثانيــة الظــروف االقتصاديــة 
املتمثلــة يف الفقــر والديــون والبطالــة بنســبة ٣8%، وبالدرجــة الثالثــة الظــروف النفســية 
للمرتكــب للعنــف مــن مــرض عقلــي أو نفســي بنســبة 28% وأخيــراً الفســاد األخالقــي املتمثــل 

يف تعاطــي الكحــول واملخــدرات والدعــارة وغيرهــا بنســبة %24. 

رسم بياني44: الظروف التي تساهم يف ممارسة العنف األسري ضد املرأة من وجهة نظر عينة النساء 
املعنفات



49

ولأســف، فــإن ارتــكاب العنــف األســري ضــد املــرأة يحــدث أغلــب األحيــان أمــام األطفــال 
بنســبة 56% يليــه األهــل واألصدقــاء بنســبة 52%. وأيضــاً، 45% مــن األحيــان ميــارس العنــف 
ضــد املــرأة دون وجــود أحــد آخــر، يف حــن أن ١٩% مــن األحيــان يحــدث العنــف أمــام 

الغربــاء. 

رسم بياني45: أمام من يحدث العنف يف عينة استبيان النساء املعنفات

ومــن جهــة أخــرى، أكــدت 42% مــن النســاء املتعرضــات للعنــف بــأن هنــاك شــخص آخــر مــن 
محيــط األســرة يتعــرض للعنــف األســري مــن قبــل نفــس املرتكــب العنــف. ولأســف، فــإن 
الضحيــة األولــى هنــا هــم األبنــاء بنســبة 4١% ممــن يتعرضــون للعنــف مــع املــرأة مــن نفــس 
الشــخص، يليهــم األخــوات بنســبة 20%، واألم بنســبة ١4%، واألخــوة الذكــور )الصغــار( 
بنســبة ١٣%. وقــد ذكــرت العينــة أشــخاص آخريــن مثــل أبنــاء األخــت، بنــات العــم والعمــة، أم 
الــزوج وأخــت الــزوج وغيرهــم بنســبة ١4% أيضــاً، فيمــا ١١% منهــن لــم تذكــر صلــة القرابــة 

للشــخص املتضــرر )حيــث كان الســؤال اختياريــاً(.

رسم بياني46: نسبة تعرض شخص آخر من محيط األسرة للعنف من نفس املرتكب للعنف يف عينة استبيان 
النساء املعنفات
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رسم بياني4٧: من للعنف من محيط األسرة من نفس املرتكب للعنف يف عينة استبيان النساء املعنفات

، األبنــاء هــم الضحيــة األكبــر مــن بعــد املــرأة يف التعــرض للعنــف مــن نفــس  و كمــا تبــنَّ
ــن مــورس  ــأن ٩0% مــن األطفــال الذي ــر بالذكــر ب مرتكــب العنــف بنســبة 4١%، ومــن اجلدي
ــون 28% ممــن  عليهــم العنــف قــد شــهدوا تعنيــف والدتهــم أيضــا، وهــم بنفــس الوقــت ميثل

ــم. ــى والدته ــف عل ــن يشــهدون العن ــي الذي إجمال

رسم بياني48: نسبة تعرض األطفال للعنف األسري يف عينة النساء املعنفات

ومازالــت الغالبيــة العظمــى مــن النســاء تلجــأن للســكوت والبــكاء عنــد التعــرض للعنــف بنســبة 
ــادل العنــف بالعنــف. وكذلــك ذكــرت  ٧٧% يف حــن أن ٣8% فقــط تدافــع عــن نفســها أو تب
نســاء العينــة بــأن ٣٣% منهــن قــد خرجــن مــن منازلهــن، و28% منهــن حاولــن احلصــول علــى 

املســاعدة فيمــا بــادرت 2٧% منهــن بطلــب الطــالق. 
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رسم بياني4٩: كيفية تصرف عينة استبيان النساء املعنفات حن التعرض للعنف

وقــد تبــن أن غالبيــة النســاء املتعرضــات للعنــف بنســبة ٧4% يخبــرن أحــداً مــا مبــا يتعرضــن 
لــه مــن عنــف حتــى ولــو بعــد فتــرة طويلــة مــن الســكوت. وأغلــب مــن يخبرونــه مبــا يتعرضــون 
لــه هــم األهــل مــن الدرجــة األولــى والثانيــة املتمثلــة يف األم واألب واألخــوات واإلخــوة 
بنســبة ٧١%، يليــه2١% للصديقــات املقربــات ثــم اجلهــات الرســمية )مثــل مكتــب احملامــي أو 
الشــرطة أو مراكــز احلمايــة مــن العنــف األســري إلــخ( ويليــه ١١% مــن أهــل الــزوج ثــم ٣% 

لأهــل مــن الدرجــة الثالثــة والرابعــة. 

رسم بياني50: اخبار أحد ما عن التعرض للعنف األسري يف عينة استبيان النساء املعنفات

رسم بياني5١: صلة قرابة من تقوم املرأة بإخباره عما تتعرض له من العنف يف عينة استبيان النساء املعنفات
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وبالطبــع، هنــاك فرقــاً بــن أن تخبــر املــرأة املعنفــة أحــداً عمــا تتعــرض لــه مــن عنــف وبــن 
أن تتخــذ تدابيــر حاســمة حلمايــة نفســها وأســرتها مــن العنــف األســري الواقــع عليهــا. فقــد 
بينــت نتائــج االســتبيان بــأن 52% أي أكثــر مــن نصــف النســاء املعنفــات ال يلجــأن التخــاذ أيــاً 
ــة )%48  ــر احلماي ــي أتخــذن بعــض مــن تدابي ــر الصحيحــة. وأمــا بالنســبة لآلت مــن التدابي
ــة مــن األهــل فقــط. فيمــا جلــأت  ــب احلماي ــن يلجــأن لطل ــن أن ٧5% منه ــة(، تب مــن العين
٣4% ألحــدى املراكــز املختصــة باحلمايــة مــن العنــف األســري، و٣0% منهــن جلــأن للقضــاء 
و ٣0% أخــرى جلــأن إلبــالغ الشــرطة، فيمــا طلبــت ١٧% منهــن تقريــرا طبيــاً إلثبــات حــاالت 

االعتــداء.

رسم بياني52: هل جلأت عينة استبيان النساء املعنفات للتدابير الصحيحة للحماية من العنف األسري 
الواقع عليهن؟

رسم بياني5٣: التدابير التي جلأت لها عينة استبيان النساء املعنفات حال تعرضهن للعنف األسري

وبالنســبة للنســاء الالتــي لــم يتخــذن أيــاً مــن التدابيــر املذكــورة ســابقاً والالتــي شــكلن أكثــر 
مــن نصــف العينــة )52%(، فيعــود الســبب األكبــر بنســبة 6١% إلــى احلفــاظ علــى الســمعة 
واخلــوف مــن الفضيحــة، يليــه اخلــوف علــى ضيــاع األبنــاء ومســتقبلهم بنســبة 48%. كذلــك 
ل اخلــوف مــن مرتكــب العنــف نســبة ٣٩% كســبب مانــع التخــاذ تدابيــر احلمايــة، يليــه  َشــكَّ
٣١% بســبب عــدم دعــم األهــل ورفضهــم، ١8% اخلــوف مــن الطــالق والوحــدة، و١8% 
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العتقادهــن بعــدم جــدوى املؤسســات الرســمية وانحيازهــا للرجــل. و تبــنَّ أن ١4% مــن 
النســاء تتقبــل العنــف علــى أنــه أمــر طبيعــي، فيمــا أعــزت 2١٪ منهــن األمــر إلــى االعتمــاد 

علــى دخــل املرتكــب للعنــف.

رسم بياني54: أسباب عدم اتخاذ أي من التدابير الصحية للحماية من العنف األسري يف عينة استبيان 
النساء املعنفات

ومــن املؤســف بــأن األغلبيــة العظمــى مــن املتعرضــات للعنــف اجلســدي واجلنســي بالتحديــد 
ال يلجــأن للتدابيــر الرســمية للحمايــة مــن العنــف والثبــات واقعــة االعتــداء عليهــن عبــر إبــالغ 
الشــرطة وأخــذ فحــص وتقريــر طبــي واللجــوء للقضــاء. ففــي حالــة العنــف اجلســدي، بلّغــت 
ــة االعتــداء و١5%  26% فقــط مــن النســاء املتعرضــات للعنــف اجلســدي الشــرطة عــن حال
منهــن طلبــت تقريــراً طبيــاً و١٩% منهــن جلــأت للقضــاء حيــال ذلــك. وبالنســبة للمتعرضــات 
للعنــف اجلنســي، ١8% فقــط أبلغــن الشــرطة و١2% طلــن فحصــاً طبيــاً فيمــا جلــأت %25 
منهــم للقضــاء. ويعــزوا ذلــك يف األغلــب علــى اخلــوف علــى الســمعة واخلــوف مــن مرتكــب 

العنــف وعــدم دعــم األهــل وأيضــاً غيــاب الوعــي لــدى هــؤالء النســاء والفتيــات بحقوقهــن.

رسم توضيحي 55: نسبة املتعرضات للعنف اجلسدي الالتي اتخذن تدابير للحماية من العنف االسري يف 
عينة استبيان النساء املعنفات



54

رسم بياني 56: عدد ونسبة املتعرضات للعنف اجلسدي اآلتي اتخذن تدابير رسمية للحماية من العنف األسري يف عينة 
استبيان النساء املعنفات

رسم بياني5٧: نسبة املتعرضات للعنف اجلنسي الالتي اتخذن تدابير للحماية من العنف األسري يف عينة 
استبيان النساء املعنفات

رسم بياني58: عدد ونسبة املتعرضات للعنف اجلنسي اآلتي أبلغن الشرطة أو طلن فحصاً طبياً و جلأن 
للقضاء يف عينة استبيان النساء املعنفات
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وبالنظــر لنســبة النســاء الالتــي جلــأن ألحــد مراكــز احلمايــة مــن العنــف األســري مقارنــة 
بالعينــة الكاملــة فهــي فقــط ١6%، وأكثــر خدمــة مت احلصــول عليهــا هــي اإلرشــاد واإلصــالح 
الزوجــي بنســبة ٣٣%، يليهــا خدمــة الدفــاع القانونــي وتوكيــل محامــي بنســبة 2٧%، ثــم %2٣ 
أخــذ استشــارة قانونيــة و2١% احلصــول علــى رعايــة وتأهيــل نفســي. وقــد حصلــت ١5% مــن 
عينــة الالجئــات لهــذه املراكــز علــى دعــم مالــي و١0% حصلــن علــى مــأوى مؤقــت باإلضافــة 

إلــى ١٣% حصلــن علــى خدمــات متفرقــة.

رسم بياني5٩: نسبة جلوء النساء املعنفات ملراكز احلماية من العنف األسري يف عينة استبيان النساء 
املعنفات

رسم بياني60: نوعية اخلدمات التي حصلت عليها الالجئات ملراكز احلماية من العنف األسري يف عينة 
استبيان النساء املعنفات

ولقــد أثــر العنــف األســري علــى ٩٧% مــن نســاء العينــة علــى عــدة جوانــب يف حياتهــن بــآن 
ــب  ــر اجلان ــة، ونســبة تأث ــب النفســي ٩٧% مــن العين ــر اجلان ــث بلغــت نســبة تأث واحــد. حي
االجتماعــي 8٣%. وبالنســبة للجانــب اجلســدي والصحــي فقــد بلغــت نســبة التأثــر بـــ %5٧ 
يليهــا تأثــر احليــاة العلميــة للمــرأة بنســبة 50% واالقتصاديــة بنســبة 45%، فيمــا أثــر العنــف 
علــى اجلانــب الســلوكي واألخالقــي للمــرأة أو أبنائهــا - يف حالــة الــزواج - بنســبة ٣0%. 
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رسم بياني6١: تأثير العنف األسري على حياة املرأة يف عينة استبيان النساء املعنفات

رسم بياني62: جوانب تأثير العنف األسري على حياة املرأة يف عينة استبيان النساء املعنفات

حتليالت اضافية يف عينة استبيان النساء املعنفات
وباختبــار عالقــة الســمات الدميغرافيــة للعينــة بالتعــرض للعنــف األســري وحيثياتــه، تتضــح 

لنــا األمــور التاليــة:
لــم يقلــل عمــل املــرأة وحصولهــا علــى دخــل مالــي بذاتهــا مــن تعرضهــا للعنــف األســري 
بشــكل عــام، فقــد تبــن أن املــرأة التــي متلــك دخــل ذاتــي تتعــرض للعنــف )بغــض النظــر عــن 
صلــة املرتكــب للعنــف( بنســبة متقاربــة ملــن ال متلــك دخــل ذاتــي )ربــات البيوت/العاطــالت 

ــات(.  والطالب

رسم بياني6٣: نسبة من متلك دخل خاص يف عينة استبيان النساء املعنفات
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غيــر أنــه عنــد اختبــار طبيعــة عمــل املــرأة وشــخصية املرتكــب للعنــف، فإتضــح بــأن أن نســبة 
ممارســة الــزوج للعنــف يف حــال كانــت املــرأة مــن ربــات البيــوت لتصــل إلــى 85%. ومــن ناحيــة 
ــارس للعنــف بنســبة ٩% علــى اإلجماليــة  أخــرى، علــى الرغــم مــن أن األب هــو ثانــي أكثــر مُمَ
الســتبيان النســاء املعنفــات إال أن هــذه النســبة ترتفــع إلــى ٣5% ليكــون املرتكــب األول للعنــف 

بالنســبة للطالبات. 

رسم بياني64: صلة قرابة املرتكب للعنف بالنسبة لربات البيوت يف عينة استبيان النساء املعنفات

رسم بياني65: صلة قرابة املرتكب للعنف بالنسبة للطالبات يف عينة استبيان النساء املعنفات

  ومــن جهــة أخــرى، لــم يقلــل املســتوى التعليمــي العالــي للمــرأة أيضــاً مــن تعرضهــا للعنــف 
األســري. بــل قــد يكــون الفــارق يف املســتوى التعليمــي بــن املــرأة والرجــل ســبباً غيــر مباشــر 
يف ممارســة العنــف عليهــا. ففــي حــن أن غالبيــة “املتزوجــات” مــن العينــة هــن مــن حملــة 
الشــهادات اجلامعيــة فأكثــر بنســبة 6١%، فــإن الــزوج املرتكــب للعنــف يف العينــة يحمــل 

شــهادة ثانويــة وأقــل علــى األغلــب بنســبة %65 . 
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رسم بياني66: املستوى التعليمي للمتزوجات يف عينة استبيان النساء املعنفات

رسم بياني6٧: املستوى التعليمي للزوج املرتكب للعنف يف عينة استبيان النساء املعنفات

ولقــد بينــت النتائــج بــأن غالبيــة النســاء هــن مــن املســتوى املعيشــي املتوســط، وهــو يتمثــل 
يف الطبقــة الكادحــة، فقــد يســهم ذلــك يف تشــكيل ضغوطــات اقتصاديــة واجتماعيــة تــؤدي 
بشــكل غيــر مباشــر الرتــكاب العنــف. ولكــن مــن اجلديــر بالذكــر بــأن نســبة املســتوى املعيشــي 
اجليــد جــداً بالنســبة للعمــالت ممــن لديهــن دخلهــن اخلــاص ترتفــع مــن 2٣% )مــن إجمالــي 
العينــة( إلــى ٣2% فيمــا تزيــد نســبة املســتوى املعيشــي الضعيــف لربــات البيــوت والطالبــات 
إلــى 2٧%. وقــد يفضــي ذلــك إلــى أن تأثــر املــرأة غيــر العاملــة اقتصاديــاً مــن العنــف أكثــر مــن 

العاملــة حيــث أن العاملــة تســتطيع اعالــة نفســها حتــى يف ظــل العنــف االقتصــادي.

رسم بياني68: املستوى املعيشي للمرأة العاملة يف عينة استبيان النساء املعنفات
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رسم بياني6٩: املستوى املعيشي للمرأة غير العاملة يف عينة استبيان النساء املعنفات

و علــى الرغــم مــن أن العنــف االقتصــادي متثــل باألغلــب بنســبة ٧5% يف احلرمــان مــن )أو 
التقتيــر يف( النفقــة، فإنــه يقــع علــى ربــة املنــزل واملوظفــة علــى درجــة قريبــة مــن التســاوي، 
غيــر أن املوظفــة ســتكون أفضــاًل حــاالً كونهــا ســتعتمد علــى مدخولهــا مــن العمــل لســد 
حاجاتهــا وحاجــات أســرتها ولكــن هــذا بالتأكيــد ميثــل اســتغالالً واضحــاً. ومــن ناحيــة أخــرى 
متثــل العنــف اجلســدي باألغلــب يف الضــرب بنســبة ٩2%، ولكــن لــم يقلــل عمــل املــرأة أيضــاً 

مــن تعرضهــا للضــرب مقارنــة بربــة األســرة. 

رسم بياني٧0: عالقة احلرمان من النفقة بطبيعة عمل املرأة يف عينة استبيان النساء املعنفات

رسم بياني٧١: عالقة ممارسة الضرب بطبيعة عمل المرأة في عينة استبيان النساء المعنفات
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وعنــد اختبــار ممارســة العنــف اجلســدي واجلنســي مقارنــة باملســتوى التعليمــي للمــرأة، لــم 
يالحــظ أيضــاً أن مســتوى التعليــم العالــي يقلــل مــن التعــرض لهذيــن النوعــن أيضــاً، بــل مــن 
املؤســف أن نســبة املتعرضــات للعنــف اجلنســي مرتفعــة عنــد حامــالت البكالوريــوس لتصــل 
إلــى ٧2%، وقــد يكــون الفــرق يف املســتوى التعليمــي خاصــًة عــن املتزوجــات ســبباً ملمارســة 

الــزوج »اجلنــس« بشــكل عنيــف متمثــاًل يف اإلكــراه أو اإليــذاء أو االغتصــاب. 

رسم بياني٧2: عالقة العنف اجلنسي باملستوى التعليمي للمرأة يف عينة استبيان النساء املعنفات

رسم بياني٧٣: عالقة العنف الجسدي بالمستوى التعليمي للمرأة في عينة استبيان النساء المعنفات
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ثانيــًا: نتائــج حتليــل اســتمارات حــاالت النســاء املتعرضــات للعنــف األســري 
املســجالت يف مراكــز احلمايــة مــن العنــف األســري

حجم العينة وسماتها الدميغرافية
لقــد مت اســتالم مجمــوع 8١ اســتمارة حالــة٣ لنســاء تعرضــن للعنــف األســري وجلــأن ملراكــز 
ــع  ــرأة التاب ــي للم ــب الدعــم القانون ــي: مكت ــى النحــو التال ــف األســري عل ــن العن ــة م احلماي
ــة، مركــز أوال للمســاعدة  ــر 20١6( بواقــع ٣0 حال ــل اغالقــه يف يناي لالحتــاد النســائي )قب
القانونيــة واالجتماعيــة التابــع جلمعيــة أوال النســائية بواقــع ٣١ حالــة، ومركــز عائشــة يتيــم 

لإلرشــاد األســري األســرية التابــع جلمعيــة نهضــة فتــاة البحريــن بواقــع 20 حالــة. 

رسم بياني٧4: نسبة عدد احلاالت التي مت استالمها من الثالث مراكز املتعاونة للحماية من العنف األسري 
والتي اعتمدت كـ »عينة املراكز«

الغالبيــة العظمــى لعينــة املراكــز مــن البحرينيــات بنســبة 8٩%، غيــر أن العينــة حــوت نســبة 
أكبــر مــن العربيــات واألجنبيــات مقارنــًة بعينــة »اســتبيان النســاء املعنفــات« حيــث كانــت 
نســبتهن 6% و5% تباعــاً، ممــا ســاهم علــى التعــرف أكثــر علــى حيثيــات العنــف األســري 

ــات.  ــى هــذه الفئ الواقــع عل

رسم بياني٧5: جنسية حاالت النساء املعنفات يف عينة املراكز

٣  اســتخدمت مفــردة »عينــة املراكــز« يف التحليــل كاختصــار لعينــة حــاالت العنــف األســري التــي مت 
املتعاونــة  األســري  العنــف  مراكــز  مــن  اســتالمها 
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وتراوحــت أعمــار النســاء يف عينــة املراكــز بــن ١٧ ســنة إلــى ٧0 ســنة، فيمــا كان معــدل عمــر 
العينــة ٣6 ســنة.  وكان أكثــر فئــة عمريــة يف العينــة تتــراوح بــن 2١ ســنة و٣0 ســنة بنســبة 
٣٧%، فيمــا كانــت الفئــة العمريــة بــن ٣١ إلــى 40 ســنة و الفئــة العمريــة بــن 4١ ســنة و50 
ســنة تشــكل 25% و 26% تباعــاً، وقــد شــكلت فئــة 5١ ســنة إلــى 60 نســبة 6% و فــوق الـــ 60 
ســنة ١%. وتعتبــر عينــة املراكــز أيضــاً فتيــة يف العمــر غيــر أنهــا أكبــر مقارنــة بعينــة اســتبيان 

النســاء املعنفــات. 

رسم بياني٧6: الفئات العمرية للنساء املعنفات يف عينة املراكز

ومــن ناحيــة احلالــة االجتماعيــة لعينــة املراكــز، فقــد كان أغلــب العينــة مــن املتزوجــات بنســبة 
ــراً ١%  ــات، و٣% مــن الزوجــات املعلقــات وأخي ــا 26% مطلقــات، و5% مــن العازب 65%، يليه
مــن األرامــل. ومقارنــة بعينــة اســتبيان النســاء املعنفــات، فقــد حــوت العينــة ١6% أكثــر مــن 
األرامــل فيمــا حــوت نســبة أقــل مــن املتزوجــات والعازبــات واملعلقــات. وبالنســبة ملعــدل عــدد 
القاطنــن يف أســرة النســاء املعنفــات يف عينــة املراكــز فهــو 5 أفراد.أمــا بالنســبة للنســاء 
املتزوجــات أو مــن ســبق لهــن الــزواج يف عينــة املراكــز، فقــد كان لديهــن معــدل طفلــن لــكل 

إمــرأة.

رسم بياني٧٧: احلالة االجتماعية للنساء املعنفات يف عينة املراكز 
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رسم بياني٧8: عدد أبناء النساء املعنفات املتزوجات او من سبق لهن الزواج يف عينة املراكز

رسم بياني٧٩: عدد القاطنون يف منزل النساء املعنفات يف عينة املراكز

أمــا بالنســبة للمســتوى التعليمــي لعينــة املراكــز، فقــد كانــت غالبيتهــا بنســبة 5٧% مــن حملــة 
الشــهادات الثانويــة يليهــا 26% مــن حملــة شــهادات دون الثانويــة و١5% فقــط مــن حملــة 
ــن بنســبة %64  ــن أن غالبيته ــد تب ــل، فق ــة العم ــة طبيع ــن ناحي ــوس. وم ــوم والبكالوري الدبل
مــن ربــات البيــوت و٣2% هــن مــن املوظفــات ولكــن يف وضائــف متدنيــة األجــر و٣% فقــط 
طالبــات. وعليــه، فــإن غالبيــة النســاء املعنفــات مــن عينــة املراكــز هــن مــن ذوات الدخــل 
الضعيــف أو احملــدود بنســبة 4٧%، يليــه مســتوى الدخــل املتوســط بنســبة 40% و١١% مــن 
الدخــل اجليــد و2% فقــط مــن الدخــل املمتــاز. فبمقارنــة النســاء املعنفــات يف عينــة املراكــز 
بعينــة االســتبيان الســابق يتضــح لنــا أن أغلبيــة اللجئــات ملراكــز احلمايــة مــن العنــف األســري 
هــن مــن ذوات الدخــل والتعليــم املتدنــي حيــث أنهــن يف أمــس احلاجــة إلــى مســاعدات نفســية 

وماديــة وقضائيــة. 
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رسم بياني80: املستوى التعليمي للنساء املعنفات يف عينة املراكز

رسم بياني8١: طبيعة عمل النساء املعنفات بعينة املراكز 

رسم بياني82: نوع الوظيفة للنساء املعنفات العامالت يف عينة املراكز
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رسم بياني8٣: املستوى املعيشي للنساء املعنفات يف عينة املراكز 

وبالنظــر ملــن يرتكــب العنــف يف عينــة املراكــز، فقــد تبــن بــأن ٩0% مــن حــاالت العنــف تُرتَكــب 
مــن قبــل الــزوج ويلحــق بذلــك أيضــاً الــزوج الســابق )الطليــق( بنســبة ٣% ويليــه األب بنســبة 
ــزوج  ــكاب ال ــع نســبة ارت ــارب. وترتف ــزوج واألخ وأحــد األق ــكل مــن أهــل ال 4%، ونســبة ١% ل
للعنــف يف عينــة املراكــز علــى النســاء املتزوجــات أو مــن ســبق لهــن الــزواج لتصــل إلــى ٩5%. 
وباملقارنــة بعينــة االســتبيان، جنــد أن ارتــكاب الــزوج للعنــف علــى حــاالت عينــة املراكــز أكثــر 
بنســبة ملحوظــة. وبالنســبة للعازبــات يف عينــة املراكــز فــاألب ويليــه األخ همــا مــن ميارســان 

العنــف عليهــن، علمــاً بــأن نســبتهن مــن مجمــوع عينــة املراكــز ال تتعــدى ال %5.  

رسم بياني 84: من يرتكب العنف على النساء يف عينة املراكز

رسم بياني85: من يرتكب العنف على املتزوجات أو من سبق لهن الزواج يف عينة املراكز
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رسم بياني86: من يرتكب العنف على العازبات يف عينة املراكز

وبالنســبة ألنــواع العنــف التــي تتعــرض لــه نســاء عينــة املراكــز، نالحــظ بــأن 8٣% منهــن 
ــن هــو  ــواع ممارســة عليه ــر األن ــف األســري. وأكث ــوع واحــد مــن العن ــر مــن ن تتعرضــن ألكث
بالعنــف  العنــف النفســي حيــث أكــدت كل نســاء العينــة تعرضهــن لهــذا النــوع، متبوعــاً 
االقتصــادي بنســبة 80% ومــن ثــم اللفظــي بنســبة 5٧% ويليــه العنــف اجلســدي 42% وأخيــراً 
العنــف اجلنســي 20%. ومبقارنــة هــذه النتائــج مــع عينــة اســتبيان النســاء املعنفــات، جنــد أن 
النســب متقاربــة نوعــاً مــا غيــر أن نســبة العنــف االقتصــادي يف عينــة املراكــز احتلــت املرتبــة 
الثانيــة مــن أنــواع العنــف املرتكبــة ضــد املــرأة وهــذا يرتبــط مبســتوى الدخــل احملــدود للمــرأة 

يف العينــة ممــا يجعــل هــذا اجلانــب مؤثــراً جــداً يف حياتهــا. 

رسم بياني8٧: تأثير العنف األسري على حياة املرأة املعنفة يف عينة املراكز

رسم بياني88: ممارسة نوع أو أكثر من العنف األسري على النساء يف عينة املراكز
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وباحلديــث عــن اخلدمــات التــي قدمتهــا املراكــز للنســاء املعنفــات يف العينــة، يظهــر بــأن 
ــة  ــا االستشــارة القانوني ــر خدمــة قدمــت لهــن بنســبة ٩8%، تليه اإلرشــاد األســري هــي أكث
ــع دعــوات  ــل برف ــز بالتكف ــت املراك ــد قام ــة النفســية بنســبة 65%. وق بنســبة 8١% فالرعاي
قضائيــة للعينــة لـــ ٣0% مــن احلــاالت، فيمــا مت مســاعدة ٧% منهــن ماديــاً أو توفيــر فــرص 
مثــل  أخــرى  أطفالهــا جلهــات  أو حتويــل  احلــاالت مت حتويلهــا  مــن  و١0%  لهــن،  عمــل 

املستشــفيات واملراكــز واملتخصصــة ومراكــز أخــرى للحمايــة مــن العنــف األســري. 

رسم بياني8٩: اخلدمات التي تقدمها املراكز للنساء املعنفات يف عينة املراكز

ــة املراكــز( ومــن الالفــت أن 65% ممــن تعرضــن للعنــف اجلســدي )نســبتهن 42% مــن عين
اتخــذن تدابيــر للحمايــة مــن العنــف األســري، و50% منهــم جلــأن للقضــاء ولديهــن دعــوات 
قضائيــة، فيمــا 4١% لديهــن تقاريــر طبيــة تثبــت واقعــة االعتــداء أو حالــة املرتكــب للعنــف 

النفســية أو العقليــة و١5% منهــن أجريــن بــالغ يف مركــز الشــرطة. 

رسم بياني٩0: تدابير احلماية التي اتخذتها املتعرضات للعنف اجلسدي يف عينة املراكز

رسم بياني ٩١: نسبة املتعرضات للعنف اجلسدي الالتي اتخذن تدابير احلماية من العنف األسري يف عينة 
املراكز
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وأمــا بالنســبة للمتعرضــات للعنــف اجلنســي يف عينــة املراكــز )نســبتهن 20% مــن عينــة 
ــف، حيــث جلــأت %44  ــة مــن العن ــر احلماي ــز(، فقــد اتخــذت 56% منهــن أحــد تدابي املراك
منهــن إلــى رفــع دعــوات قضائيــة، و١٩% منهــن لديهــن تقاريــر طبيــة، فيمــا جلــأت 6% منهــن 
لعمــل بــالغ يف مركــز الشــرطة. وتعــزى هــذه النســبة العاليــة نســبياً التخــاذ تدابيــر احلمايــة 
ــه النســاء مــن جلوئهــن لهــذه  ــه التــي حتصــل علي ــى الدعــم والتوجي مــن العنــف األســري إل

املراكــز فضــاًل عــن االستشــارات القانونيــة والدعــم القضائــي. 

رسم بياني ٩2: تدابير احلماية التي اتخذتها املتعرضات للعنف اجلنسي يف عينة املراكز

رسم بياني ٩٣: نسبة املتعرضات للعنف اجلنسي الالتي اتخذن تدابير احلماية من العنف اجلنسي يف عينة 
املراكز

ومــن الطبيعــي واملتوقــع أن تأثيــر العنــف علــى اجلانــب النفســي قــد طــال كل النســاء املعنفــات 
يف عينــة املراكــز بنســبة ١00%، وقــد أثــر علــى اجلانــب االقتصــادي بالدرجــة الثانيــة علــى 
النســاء بنســبة 8١% حيــث أن العنــف االقتصــادي يحتــل املرتبــة الثانيــة يف عينــة املراكــز، يليــه 
التأثيــر علــى اجلانــب اجلســدي بنســبة 60%. وقــد لوحــظ بــأن تأثيــر العنــف قــد طــال احليــاة 
العلميــة لنســاء عينــة املراكــز بنســبة 4٣%، وقــد تبــن بــأن 6٩% منهــن خريجــات ثانويــة فقــط 
فعلــى األغلــب لــم يتمكــن مــن امتــام دراســتهن اجلامعيــة متأثــرات بالعنــف األســري. ومــن 
املؤســف ان جنــد ٣6% مــن العينــة قــد أثــر العنــف األســري لســلباً علــى الســلوك األخالقــي 
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لأبنــاء ويف بعــض احلــاالت علــى املعنفــة نفســها. 

رسم بياني٩4: تأثير العنف املمارس على حياة النساء يف عينة املراكز

رسم بياني٩5: املستوى التعليمي ملن أثر العنف على حياتهن العلمية يف عينة املراكز

ثالثًا: نتائج حتليل اإلستبيان املوجه لعموم الرجال

حجم العينة وسماتها الدميغرافية
ــة حــاالت املراكــز جــاءت فكــرة  ــج اســتبيان النســاء املعنفــات و عين ــى نتائ بعــد االطــالع عل
إثــراء البحــث عــن طريــق عمــل اســتبيان إلكترونــي موجــه للرجــال نســتطلع مــن خاللــه آرائهــم 
وجتاربهــم يف مســألة العنــف األســري كونهــم عنصــر أساســي فيــه ومــن بــاب احلصــول علــى 
نتيجــة أشــمل وأكثــر موضوعيــة. فلقــد مت إطــالق اســتبيان موجــه للرجــال القاطنــن يف 
مملكــة البحريــن باللغــة العربيــة يف ٩ أغســطس 20١6 ومت إغالقــه بعــد ٣ أســابيع تقريبــاً 
حســب اخلطــة، وقــد مت احلصــول علــى عينــة حجمهــا 2٩٣ رجــل مشــارك4 وذلــك بعــد 
ــة  ــاً لعين ــرار واضــح يف االســتبانات، و هــي مســاوية تقريب ــن عــدوم وجــود أي تك ــد م التأك

ــا 2٩4(.   اســتبيان النســاء املعنفــات )حجمه

مت استخدام مفردة »عينة الرجال« للدالله على عينة استبيان الرجال  4
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وبالنظــر للســمات الدميغرافيــة لعينــة اســتبيان الرجــال، فلقــد كانــت أغلبيــة الرجــال بحرنيي 
اجلنســية بنســبة ٩٧%، يليهــم اخلليجــن بنســبة 2%، فالعــرب ١% ونســبة ضئيلــة لأجانــب 

0.٣%، وهــي نســب مقاربــة جــداً لعينــة اســتبيان النســاء املعنفــات.

رسم بياني٩6: جنسية عينة الرجال

وبالنســبة للفئــة العمريــة لعينــة الرجــال فتراوحــت أعمــار املشــاركن مــا بــن ١٧ ســنة إلــى ٧٣ 
ســنة ومعــدل عمــر املشــاركن 42 ســنة. أغلبيــة املشــاركن كانــوا يف الفئــة مــا بــن 5١ ســنة 
و60 ســنة وبــن ٣١ ســنة إلــى 40 ســنة بنســبة 26% و25% تباعــاً، ويليهــا الفئــة مــا بــن 2١ 
إلــى ٣0 ســنة بنســبة 22%، ثــم بــن 4١ ســنة إلــى 50 ســنة بنســبة ١2%، وبــن أكبــر مــن 60 

ســنة ١١% وأخيــراً 5% للفئــة أقــل مــن 2١ ســنة. 

رسم بياني٩٧: الفئات العمرية لعينة الرجال

وقــد كان أغلــب عينــة الرجــال يقطنــون يف احملافظــة الشــمالية ململكــة البحريــن بنســبة ٣8%، 
تليهــا محافظــة العاصمــة ٣2%، فمحافظــة احملــرق بنســبة ١6% وأخيــر احملافظــة اجلنوبيــة 

١4%، وهــي أيضــاً نســب مقاربــة لتوزيــع عينــة اســتبيان النســاء املعنفــات. 
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رسم بياني٩8: توزيع عينة الرجال على احملافظات

ــم  ــم مــن املتزوجــن بنســبة ٧٧%، يليه ــة الرجــال، فأغلبه ــة لعين ــة االجتماعي بالنســبة للحال
العــزاب بنســبة ١٩%، بينمــا شــكل املنفصلــون عــن زوجاتهــم يف املعيشــة واملطلِّقــون نســبة %2 
لكليهمــا. وتبــن أن معــدل عــدد القاطنــون يف منــزل عينــة الرجــال هــو 6 أفــراد- كمــا هــو 
احلــال يف عينــة اســتبيان النســاء املعنفــات- ومعــدل عــدد األطفــال للمتزوجــن أو مــن ســبق 

لهــم الــزواج ٣ أطفــال فيمــا كان ١2% منهــم بــدون أطفــال. 

رسم بياني٩٩: احلالة االجتماعية لعينة الرجال

رسم بياني١00: عدد أبناء املتزوجون أو من سبق لهم الزواج يف عينة الرجال

رسم بياني١0١: عدد األفراد القاطنون باملنزل يف عينة الرجال
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وتتســم عينــة الرجــال بارتفــاع مســتوى التعليــم حيــث أن ٧8% هــم مــن حملــة الشــهادات 
اجلامعيــة فمــا فــوق، متمثلــة يف 58% مــن حملــة البكالوريــوس والدبلــوم، ١٧% حلملــة 
املاجســتير١٧% و ٣% حلملــة الدكتــوراة. وأمــا بالنســبة حلملــة شــهادة الثانويــة العامــة 
فشــكلوا 20% بينمــا لــم تتجــاوز نســبة مــن هــم أدنــى مــن حملــة الشــهادة الثانويــة الـــ %2. 

رسم بياني١02: املستوى التعليمي لعينة الرجال

غالبيــة عينــة الرجــال يعملــون. فقــد شــكل املوظفــون نســبة 55% مــن العينــة فيمــا كان %2٣ 
مــن املتقاعديــن و١0% ممــن لديهــم عمــل خــاص. وحــوت العينــة أيضــاً علــى ٩% مــن طلبــة 
اجلامعــات واملــدارس بينمــا كان ٣% منهــم عاطلــن عــن العمل.وقــد حــوت عينــة الرجــال 
نســبة أكبــر للمتقاعديــن مقارنــة بعينــة اســتبيان النســاء املعنفــات فيمــا حــوت األخــرى نســبة 

كبيــرة مــن ربــات البيــوت. 

وبالنســبة للمســتوى االجتماعــي لعينــة الرجــال، فقــد كان أغلبهــم مــن ذوي الدخــل املتوســط 
بنســبة 58%، بينمــا ٣4% هــم مــن ذوي الدخــل اجليــد جــداً يليــه 5% مــن الدخــل املمتــاز و 
٣% مــن الدخــل الضعيــف، وهــي نســب متقاربــة مــن املســتوى املعيشــي لعينــة اســتبيان النســاء 

املعنفات.

رسم بياني١0٣: طبيعة عمل عينة الرجال
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رسم بياني١04: املستوى املعيشي لعينة الرجال

ــف  ــواع العن ــى األقــل مــن أن ــوع واحــد عل ــة الرجــال مبمارســتهم لن وقــد أقــر ١٩% مــن عين
األســري علــى امــرأة يف محيــط أســرته. واتضــح بــأن الزوجــة هــي الضحيــة األولــى للعنــف 
حيــث أن 68% ممــن مــورس عليهــن العنــف األســري يف عينــة الرجــال، يليهــا األخــت بنســبة 
١6% ثــم إحــدى القريبــات واالبنــة بنســبة ٧% لكليهمــا وأخيــراً الطليقــة بنســبة 2%. وترتفــع 
نســبة الزوجــة كأول ضحيــة بالنظــر لفئــة املتزوجــن أو مــن ســبق لهــم الــزواج يف عينــة 
الرجــال الذيــن مارســوا العنــف إلــى ٧8% فيمــا تتمثــل الضحيــة األولــى للعــزاب يف األخــت 

ــات بنســبة بنســبة ٣٣%.  بنســبة 6٧% والقريب
وتأتــي هــذه النســب يف عينــة الرجــال منســجمة متامــاً مــع نتائــج عينــة اســتبيان النســاء 
املعنفــات وكذلــك عينــة املراكــز حيــث أن ترتيــب ضحايــا العنــف هــو نفــس ترتيــب صلــة قرابــة 

مرتكبــي العنــف ممــا يؤكــد هــذه النتيجــة املهمــة. 

رسم بياني١05: ممارسة العنف على املراة يف عينة الرجال

رسم بياني١06 : صلة قرابة املتعرضات للعنف يف عينة الرجال الذين مارسوا العنف األسري
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رسم بياني١0٧: صلة قرابة ضحايا العنف األسري لدى املتزوجون أو من سبق لهم الزواج يف عينة الرجال 
الذين مارسوا العنف األسري

رسم بياني١08: صلة قرابة ضحايا العنف األسري لدى العزاب يف عينة الرجال الذين مارسوا العنف األسري

وبالنظــر ألنــواع العنــف املمــارس علــى املــرأة مــن قبــل الـــ ١٩% الذيــن مارســوا العنــف بعينــة 
الرجــال، جنــد بــأن العنــف األكثــر ممارســًة هــو العنــف النفســي بنســبة ٧0% متبوعــاً بالعنــف 
اللفظــي بنســبة 4٣% ثــم اجلســدي بنســبة ٣2% فاالقتصــادي بنســبة ٩% وأخيــراً العنــف 
اجلنســي 5%.  وعلــى الرغــم مــن أن هــذه النســب أقــل مــن التــي مت إعطائهــا مــن قبــل عينــة 

اســتبيان النســاء املعنفــات إال أنهــا احتفظــت بنفــس الترتيــب ممــا يؤكــد هــذه النتيجــة. 

رسم بياني١0٩: أنواع العنف املمارس ضد املرأة يف عينة الرجال الذين مارسوا العنف األسري

ومــن امللفــت للنظــر بــأن غالبيــة عينــة الرجــال )ضمــن الـــ ١٩% مــن العينــة( ميارســون نــوع 
واحــد مــن أنــواع العنــف علــى املــرأة بنســبة 6٣%، بينمــا ٣٧% منهــم يلجــاؤون ألكثــر مــن نــوع.
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وكذلــك الغالبيــة منهــم أيضــاً بنســبة 6١% قــد اســتخدموا العنــف ملــرات قليلــة فيمــا ميــارس 
ــا جنــد مفارقــة  2٣% منهــم العنــف بشــكل مســتمر و١8% مارســوه مــرة واحــدة فقــط. وهن
واضحــة بــن عينــة الرجــال وعينــة اســتبيان النســاء املعنفــات حيــث أكــدت النســاء لتعرضهــن 

لعنــف متكــرر لنســبة 80% وعنــف مركــب بنســبة ٧8%. 

رسم بياني١١0: ممارسة نوع أو أكثر من العنف األسري ضد املراة يف عينة الرجال الذين مارسوا العنف األسري

رسم بياني١١١: مدى تكرار استخدام العنف األسري ضد املرأة يف عينة الرجال الذين مارسوا العنف األسري

وعــن املراحــل العمريــة يف عينــة الرجــال الذيــن مارســوا العنــف، تبــن أن غالبيــة العنــف 
ميــارس يف الفئــة العمريــة بــن ١8 ســنة إلــى ٣5 ســنة بنســبة 4١% ويليهــا الفئــات العمريــة 
بــن ٣6 ســنة و45 ســنة و بــن 46 ســنة و65 ســنة بنســبة ٣0% لكليهــا. وقــد مــارس العنــف 
بنســبة ١6% مــن الرجــال وهــم يف عمــر ١2 ســنة وأقــل و٩% منهــم أكبــر مــن 65 ســنة. 
والنســب تنســجم مــع الفئــات العمريــة التــي تتعــرض خاللهــا النســاء للعنــف يف عينــة اســتبيان 

النســاء املعنفــات. 

رسم بياني١١2: املراحل العمرية التي مارس فيها الرجل العنف ضد املرأة يف عينة الرجال الذين مارسوا العنف األسري
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ويعتقــد غالبيــة عينــة الرجــال الذيــن مارســوا العنــف بنســبة ٧٣% بــأن كان هنــاك مبــررات 
مشــروعة الرتكابهــم العنــف ضــد املــرأة يف حياتهــم. وهــذه النســبة كبيــرة جــداً وهــي تعكــس 
دور البيئــة االجتماعيــة والفكريــة والثقافــة الدينيــة التــي يتربــى عليهــا الرجــل لتصنــع لديــه 
هــذه القناعــة الداخليــة التــي هــي بالفعــل أســاس ارتــكاب العنــف بغــض النظــر عــن االســباب 

املباشــرة. 

رسم بياني١١٣: وجود مبررات مشروعة ملمارسة العنف ضد املرأة يف عينة الرجال الذين مارسوا العنف 
األسري

وبالنظــر لأســباب املباشــرة الرتــكاب العنــف والتــي تبــرر اســتخدامه مــن وجهــة نظــر 
الرجــل، جنــد بــأن 55% مــن الرجــال الذيــن اســتخدموا العنــف ضــد املــرأة أكــدوا أنهــم 
مارســوا العنــف بســبب تعرضهــم لالســتفزاز بالــكالم أو الفعــل مــن قبــل املــرأة ممــا يفقدهــم 
ــة اســتبيان  ــه النســاء يف عين ــا قالت ــع م ــى أنفســهم، وهــذه النســبة تتناســب م الســيطرة عل
النســاء املعنفــات )4٩%(. ومــن امللفــت للنظــر بــأن 20% مــن الرجــال الذيــن مارســوا العنــف 
أكــدوا أنهــم يؤمنــون بعــدم وجــود مبــرر للعنــف علــى الرغــم مــن ممارســتهم لــه يف حــن أن 
النســاء املعنفــات يف عينــة االســتبيان أكــدن أنهــن يتعرضــن لعنــف غيــر مبــرر بنســبة %5٧ 
وعنــف بــدون أي ســبب بنســبة 5١%. ويلــي يف ترتيــب أســباب ارتــكاب العنــف األســري مــن 
وجهــة نظــر عينــة الرجــال الذيــن مارســوا العنــف ١8% لعــدم خضــوع املــرأة لطلبــات الرجــل 
وطاعتــه، و١4% لتطلــب املــرأة الدائــم ألمــور تعتبرهــا مــن حقوقهــا. وشــكلت نســبة ١٣% 
لــكل مــن االســباب اجلنســية املتمثلــة يف عــدم قــدرة املــرأة علــى إقامــة اجلنــس أو تشــكيها 
ــزوج بامتالكــه حلــق القوامــة وحــق  مــن ضعــف قــدرة الرجــل اجلنســية، وإلميــان الرجــل ال
الطاعــة، ودفاعــاً عــن نفســه عندمــا تبــدأ املــرأة باســتخدام العنــف. ويعقــب يف الترتيــب 
بنســبة ١١% الدفــاع عــن الشــرف عندمــا تقــوم املــرأة بعالقــة جنســية غيــر شــرعية وعــدم 
حاجــة الرجــل لوجــود مبــرر الســتخدام العنــف. فيمــا كان هنــاك ٩% بســبب رفــض الزوجــة 

ــزواج و٩% أســباب أخــرى.  ــزوج خــارج إطــار ال للعالقــات اجلنســية لل

هل كان إستخدامك للعنف ضد املرأة له مبررات مشروعة ؟
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رسم بياني١١4: أسباب ومبررات استخدام العنف األسري ضد املرأة يف عينة الرجال الذين مارسوا العنف

وبالنظــر لوجــود ظــروف محيطــة بالرجــل نفســية أو اجتماعيــة أو اقتصاديــة تؤثــر عليــه 
وتدفعــه الســتخدام العنــف ضــد املــرأة، فقــد أكــد 2٩% مــن عينــة الرجــال الذيــن مارســوا 
العنــف األســري بــأن لديهــم ظــروف نفســية مــن قبيــل االضطــراب النفســي أو العقلــي، و%2٩ 
ــة، فيمــا أعــزى 2٧% منهــم  أيضــاً ميــرون بظــروف اقتصاديــة مثــل الديــون والفقــر والبطال
ممارســة العنــف بســبب املوروثــات االجتماعيــة يف كــون اســتخدام القــوة أمــر طبيعــي يف 

احليــاة األســرية، فيمــا أعــرب 5% أيضــاً عــن عــدم وجــود أي مــن هــذه الظــروف.

رسم بياني١١5: الظروف احمليطة التي أدت إلى ارتكاب العنف األسري يف عينة الرجال الذين مارسوا 
العنف

ــون  ــة الرجــال يفعل ــرأة مــن عين ــف األســري ضــد امل ــن ميارســون العن ــب الذي ــن أن أغل وتب
ــة  ذلــك عندمــا يكونــون لوحدهــم مــع الضحيــة بنســبة 54%، وميارســونه أمــام أفــراد العائل
واألصدقــاء بنســبة ٣6% يليــه أمــام األطفــال بنســبة ٣0% وبعــده الغربــاء بنســبة ٩%.  وهنــاك 
مفارقــة واضحــة يف نســبة حــدوث العنــف أمــام األطفــال حيــث أكــدت النســاء يف عينــة 
ــى  اســتبيان النســاء املعنفــات أن 56% مــن حــاالت العنــف حتــدث أمامهــم وهــي نســبة أعل

بكثيــر مــن التــي أدلــى بهــا الرجــال )٣0%(. 
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رسم بياني١١6: أمام من يحدث العنف االسري ضد املراة يف عينة الرجال

وعــن اتخــاذ تدابيــر احلمايــة مــن العنــف األســري، أكــد٧0% مــن عينــة الرجــال الذين مارســوا 
العنــف األســري أن املــرأة املعنفــة تفضــل الســكوت وعــدم اجلــوء ألي مــن تدابيــر احلمايــة 
الرســمية، يف حــن أن 2٣% مــن النســاء املتضــررات يلجــأن لطلــب احلمايــة مــن األهــل. 
واحتلــت تقــدمي بالغــات يف الشــرطة واللجــوء ألحــد مراكــز احلمايــة مــن العنــف األســري 
نســبة ٧% فقــط، واللجــوء للقضــاء وطلــب تقريــر طبــي 5% و4% علــى التوالــي. وتأتــي هــذه 
النســبة أقــل بكثيــر مقارنــة بعينــة اســتبيان النســاء املعنفــات تعكــس بــأن النســاء املتعرضــات 

للعنــف يف عينــة الرجــال هــن أكثــر ســلبية بحســب روايــة الرجــال.
وبالنظــر ألســباب ســكوت النســاء وعــدم اتخاذهــن ألي مــن تدابيــر احلمايــة، فقــد أكــد ٣6%  
ــا يســمى  ــرأة املتضــررة أن م ــف األســري بإميــان امل ــن مارســوا العن ــة الرجــال الذي مــن عين
عنفــاً هــو أمــر طبيعــي يحــدث يف احليــاة األســرية – وهــذا يف احلقيقــة قــد يعكــس وجهــة 
نظــر الرجــل نفســه عــن العنــف الــذي يرتكبــه- فيمــا أعــزى 2٣% مــن العينــة بــأن الســكوت 
هــو للحفــاظ علــى ســمعة املــرأة نفســها وأســرتها فيمــا كان ١4% أعــزى ذلــك للخــوف مــن 
ضيــاع األبنــاء ومســتقبلهم وفقــد احلضانــة، و ١١% بســبب خــوف املــرأة املعنفــة مــن الرجــل 
املرتكــب للعنــف ومــن العواقــب التــي قــد حتصــل إذا أخبــرت مبــا يحــدث لهــا. وأمــا األســباب 
األخــرى فكانــت بســبب عــدم إميــان املــرأة بجــدوى املؤسســات الرســمية وانحيازهــا للرجــل، 
وعــدم دعــم األهــل واخلــوف مــن الطــالق والوحــدة  بنســب 5% و أخيــراً اخلــوف مــن انقطــاع 

املصــروف أو النفقــة عنهــا بنســبة %4. 

رسم بياني١١٧: ما هي تدابير احلماية من العنف األسري التي جلأت لها املرأة املعنفة يف عينة الرجال 
الذين مارسوا العنف
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رسم بياني١١8: أسباب عدم جلوء املرأة ألي من تدابير احلماية من العنف األسري يف عينة الرجال الذين 
مارسوا العنف

ــة الرجــال، أعــرب 6٣% منهــم انهــم  ــر يف قســم مــن مــارس العنــف يف عين و يف ســؤال أخي
يشــعرون بالنــدم علــى ممارســتهم للعنــف، يف حــن أن ٣٣% أعربــوا عــن عــدم شــعورهم 
بالنــدم. وعنــد اختبــار عينــة مــن شــعر بالنــدم مــن ممارســة العنــف ومــدى تكــرار ممارســته لــه 
تبــن أن غالبيتهــم مــن الذيــن مارســوا العنــف مــرات قليلــة أو مــرة واحــدة بنســبة 66% و%2٣، 
يف حــن الذيــن لــم يندمــوا فتزيــد نســبة الذيــن ميارســون العنــف بشــكل متكــرر إلــى %4٣.

رسم بياني١١٩: الشعور بالندم جراء ارتكاب العنف األسري ضد املرأة يف عينة الرجال

رسم بياني١20: مدى تكرار العنف األسري ضد املرأة ملن يشعر بالندم من ممارسته يف عينة الرجال
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رسم بياني١2١: مدى تكرار العنف األسري ضد املرأة ملن ال يشعر بالندم من ممارسته يف عينة الرجال

ومــن اجلديــر بالذكــر، بــأن املســتوى التعليمــي لعينــة الرجــال الذيــن مارســوا العنــف املتمثــل 
يف ٧0% مــن حملــة الشــهادات اجلامعيــة فمــا فــوق هــو أعلــى بكثيــر مــن املســتوى التعليمــي 
ملرتكبــي العنــف يف عينــة النســاء املتمثــل يف ٣٣% مــن حملــة الشــهادات اجلامعيــة فمــا فــوق. 
ــث  ــف بشــكل أقــل مــن حي ــة الرجــال قــد مارســوا العن ــف مــن عين ــي للعن ــث أن املرتكب وحي
تكــرار حدوثــه وشــدة وطئتــه مقارنــة بعينــة املرتكبــي للعنــف يف اســتبيان النســاء فإنــه ممكــن 
أن يكــون ارتفــاع املســتوى التعليمــي للرجــل ســبباً يف احلــد مــن اســتخدامه كاســلوب حيــاة. 
وباالنتقــال للرجــال الذيــن لــم ميارســوا العنــف يف حياتهــم )ونســبتهم 8١% مــن عينــة الكاملــة 
للرجــال(، جنــد أن املســتوى التعليمــي لهــم املتمثــل يف 80% مــن حملــة الشــهادات اجلامعيــة 
فمــا فــوق هــو أعلــى أيضــاً ممــن مارســوا العنــف األســري يف العينــة الكاملــة، وعليــه قــد يؤكــد 
ذلــك العالقــة بــن ارتفــاع التعليــم لــدى الرجــل والتخفيــف مــن اســتخدام العنــف األســري 

ضــد املــرأة.

رسم بياني١22: املستوى التعليمي ملن مارس العنف األسري ضد املرأة يف عينة الرجال
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رسم بياني١2٣: املستوى التعليمي للمرتكب للعنف يف عينة استبيان النساء املعنفات

رسم بياني١24: املستوى التعليمي ملن لم ميارس العنف األسري ضد املرأة يف عينة الرجال

ولقــد مت ســؤال عينــة الرجــال الذيــن لــم ميارســوا العنــف ضــد املــرأة عن آرائهم عن األســباب 
والدوافــع »املشــروعة« التــي قــد تــؤدي الرتــكاب الرجــل العنــف ضدإمــرأة يف محيــط أســرته. 
وقــد أظهــرت النتائــج بــأن 6٧% مــن هــذه العينــة أكــدت بأنــه ال يوجــد مبــرر شــرعي للعنــف 
ــذي  ــة الرجــال ال ــر أن 45% مــن عين ــاً. غي ــث أن املســائل حتــل باحلــوار والتفاهــم دائم حي
ــرر شــرعي  ــدم وجــود مب ــي« بع ــدوا بشــكل »قطع ــن اعتق ــف فقــط هــم م ــم ميارســوا العن ل
للعنــف - وهــذا مؤشــر جيــد عــن وعــي هــذه الفئــة ويؤكــد بالفعــل عــدم ممارســتهم للعنــف 
كمــا أدلــوا يف الســؤال األول. )مالحظــة: بقيــة الـــ 2١% مــن الـــ 6٧% اختــاروا مبــررات أخــرى 
مــع هــذا اخليــار »عــدم وجــود مبــرر« فتــم اســتبعادهم يف نســبة مــن يؤمنــون بشــكل قطعــي 

بعــدم وجــود مبــرر للعنــف(.
وقــد أعــرب 40% مــن العينــة أن ارتــكاب املــرأة للزنــا وإقامتهــا لعالقــات غيــر شــرعية هــو 
ــاع عــن  ــف ضدهــا و26% يف حــال أراد الرجــل الدف ــرر شــرعي للرجــل ألن يرتكــب العن مب
نفســه إذا بــدأت املــرأة بالعنــف. وقــد بــن ١٣% مــن العينــة أن رد املــرأة علــى كالم الرجــل 
واســتفزازه بالقــول أو الفعــل هــو أيضــاً مــن األســباب املبــررة للعنــف، يليــه ٩% عندمــا تقصــر 
املــرأة يف واجباتهــا األســرية. وتضمنــت األســباب األخــرى نســب قليلــة، 4% األســباب جنســية 
مــن قبيــل عــدم رغبــة أو قــدرة الزوجــة علــى إقامــة اجلنــس أو شــكوتها مــن ضعــف قــدرة 
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الرجــل اجلنســية، ٣% عندمــا ترفــض الزوجــة عالقــات زوجهــا العاطفيــة خــارج إطــار الــزواج 
و0.4% عندمــا تطالــب بحقوقهــا مثــل النفقــة وغيرهــا. غيــر أنــه يوجــد أيضــاً ٣% مــن 
ــرر. وتعكــس  ــدون ســبب مب ــى ب ــف حت ــه ميكــن للرجــل اســتخدام العن ــوا أن ــة بين هــذه العين
هــذه النســب احلاجــة لنشــر الوعــي حــول جتــرمي العنــف بكافــة صــوره وآثــاره الســلبية علــى 
األســرة ككل حتــى للرجــل الــذي لــم ميــارس العنــف - بحســب قولــه -  ألن الثقافــة املغلوطــة 
عــن مشــروعية العنــف قــد يخلــق قابليــة ملمارســته يف املســتقبل إذا مــا حتققــت بعــض مــن 

هــذه االســباب املذكــورة. 

رسم بياني١25: األسباب املشروعة للعنف من وجهة نظر عينة الرجال الذين لم ميارسوا العنف األسري 
ضد املرأة

وعنــد ســؤال عينــة الرجــال الذيــن لــم ميارســوا العنــف ضــد املــرأة يف حياتهــم عــن وجــود 
إمــرأة مــن محيــط أســرتهم تعرضــت أو تتعــرض للعنــف، أجــاب 62% منهــم بـــ »نعــم«، وهــذه 
نســبة كبيــرة بالفعــل. وقــد أتضــح أن 58% مــن 62٪ هــن مــن أحــد القريبــات )اخلالــة، العمــة، 
ابنــة اخلالــة، إلــخ(، تليهــا 2٧% األخــت، ثــم ١5% األم، فاالبنــة والزوجــة بنســبة 4% لكليهمــا، 

ثــم خادمــة املنــزل بنســبة 2% وأخيــراً اجلــدة ١%، فيمــا 2% لــم يحــددوا صلــة القرابــة. 

رسم بياني١26: وجود إمرأة يف محيط األسرة تتعرض للعنف األسري يف عينة الرجال الذين لم ميارسوا 
العنف
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رسم بياني١2٧: صلة قرابة املرأة املتعرضة للعنف يف محيط أسرة عينة الرجال الذين لم ميارسوا العنف

ويبقــى الــزوج هــو املرتكــب األول للعنــف، حيــث أكــد عينــة الرجــال الذيــن لــم ميارســوا 
العنــف ولديهــم قريبــات يتعرضــن للعنــف األســري بــأن 56% مــن حــاالت العنــف ترتكــب مــن 
الــزوج يليهــا 20% مــن األب ثــم ٩% مــن األخ وأخيــراً ٧% مــن أحــد األقــارب. وترتيــب النســب 
تنســجم مــع كل النتائــج الســابقة يف عينــة اســتبيان النســاء املعنفــات وعينــة املراكــز وكذلــك 
عينــة الرجــال الذيــن مارســوا العنــف بأنفســهم. ولالســف، ١5% لــم يحــددوا هويــة املرتكــب 

للعنــف علــى قريباتهــم املعنفــات حيــث كان الســؤال اختياريــاً.

رسم بياني١28: صلة قرابة املرتكب للعنف على املرأة يف عينة الرجال الذين لم ميارسوا العنف ولكن لديهم 
قريبات معنفات

ويف القســم الثالــث واألخيــر مــن اســتبيان الرجــال، مت ســؤال كل العينــة عــن وجهــة نظرهــم 
عــن مــدى وجــود وانتشــار العنــف األســري ضــد املــرأة يف مجتمعنــا البحرينــي، حيــث ُطلــب 
منهــم تقييــم شــدة االنتشــار علــى مقيــاس 5 نقــاط بحيــث يرمــز رقــم »5« لكــون العنــف 
األســري »ظاهــرة متفشــية« ورقــم »١« لكــون العنــف األســري »ممارســات قليلــة«. وقــد تبــن 
أن غالبيــة عينــة الرجــال بنســبة ٣٩% تقيــم شــدة وجــود العنــف يف املجتمــع البحرينــي برقــم 
»٣«  فيمــا قّيــم 25% مــن الرجــال شــدتها علــى رقــم »4«، و١6% علــى رقــم »2«. ورأى ١١% 
أنهــا مجــرد ممارســات قليلــة رقــم »١« فيمــا رأى ١0% مــن العينــة أنهــا ظاهــرة منتشــرة رقــم 
»5«. وعنــد أخــذ املتوســط احلســابي يكــون املعــدل النــاجت هــو »٣«، وعليــه ممكــن القــول 
بأنــه مــن وجهــة نظــر عينــة الرجــال، العنــف األســري ليســت ظاهــرة متفشــية يف مجتمعنــا 

البحرينــي إمنــا هــي مشــكلة جــادة أو ملحــة موجــودة بشــكل ملحــوظ وحتتــاج إلــى حــل. 
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رسم بياني١2٩: تقيم عينة الرجال إلى مدى انتشار العنف األسري ضد املرأة يف البحرين

ومــن اجلديــر بالذكــر بــأن االســتبيان قــد أوضــح بــأن ٣٣% مــن عينــة الرجــال هــم أنفســهم 
كانــوا ضحايــا للعنــف يف حياتهــم، واتضــح بــأن ضمــن هــذه العينــة )٣٣%(، 64% لــم ميارســوا 
ــف  ــل أن ٣6% مارســت العن ــف األســري ويف املقاب ــا للعن ــم ضحاي ــرأة ولكنه ــف ضــد امل العن

األســري وهــم أيضــاً كانــوا ضحايــا عنــف أســري.

رسم بياني١٣0: نسبة ضحايا العنف األسري من عينة الرجال

رسم بياني١٣١: ضحايا العنف األسري من عينة الرجال بن الذين ميارسون العنف والذين ال ميارسون
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ولكــن عنــد النظــر لعينــة الذيــن مارســوا العنــف علــى املــرأة )١٩% مــن عينــة الرجــال( جنــد أن 
6٣% منهــم ضحايــا للعنــف األســري أيضــاً، ممــا قــد يــدل بــأن مــن آثــار العنــف األســري هــو 
توليــد العنــف عبــر األجيــال يف دائــرة مســتمرة. وبالنظــر لعينــة الذيــن لــم ميارســوا العنــف 
ــا  ــأن 26% منهــم فقــط هــم باألســاس ضحاي ــة الرجــال( جنــد ب ضــد املــرأة )8١% مــن عين

للعنــف. 

رسم بياني١٣2: عالقة الذين مارسوا العنف األسري ضد املرأة وكونهم ضحايا العنف األسري باألساس

رسم بياني١٣٣: عالقة الرجال الذين لم ميارسوا العنف وكونهم ضحايا العنف األسري باألساس

وليــس غريبــاً أن يكــون األب هــو املرتكــب األول للعنــف ضــد الرجــال يف عينــة ضحايــا العنــف 
األســري مــن الرجــال )٣٣%مــن العينــة( حيــث أن عنــف الــزوج علــى زوجتــه عــادة مــا ميتــد 
ــال  ــال األطف ــد ن ــف ق ــات )العن ــة اســتبيان النســاء املعنف ــن يف عين ــا تب ــل م ــاء مث ــى األبن إل
بنســبة 4١%(. والعنــف يولــد عنــف، فعندمــا ميــارس األب وهــو قــدوة األســرة العنــف كأمــر 
طبيعــي يف األســرة يتخــذه األبــن منهجــاً صحيحــاً يف حياتــه األســرية وميارســه يف كبــره علــى 
زوجتــه وبناتــه وأخوتــه. ويلــي يف ترتيــب مرتكبــي العنــف علــى ضحايــا الرجــال أحــد االقــارب 
مثــل العــم واخلــال وغيرهــم بنســبة ١5%/ يعقبهــا الزوجــة بنســبة ١0%، ومــن ثــم األخ بنســبة 
ــة املرتكــب للعنــف حيــث  ــم يكشــفوا عــن هوي ــاك نســبة ١٣% ممــن ل ٩%. ولأســف كان هن

كان الســؤال اختياريــاً. 
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رسم بياني١٣4: صلة قرابة املرتكب للعنف على ضحايا العنف األسري من الرجال يف عينة الرجال

ومــن الالفــت بــأن ضحايــا العنــف األســري مــن الرجــال قــد تعرضــوا للعنــف اجلســدي 
بالدرجــة األولــى بنســبة 6٣% وهــي نســبة عاليــة ولكــن مــن املعــروف بــأن العنــف اجلســدي 
املتمثــل غالبــاً يف الضــرب كان جــزءاً متعارفــاً مــن أســاليب التربيــة ســابقاً ولــم يكــن ينظــر لــه 
علــى أنــه عنــف بــل جــزءاً مــن التأديــب والتربيــة الســليمة لأطفــال. ويأتــي العنــف النفســي 
ــف  ــم العن ــى الرجــال بنســبة 46%، ث ــارس عل ــف املم ــن العن ــب م ــة يف الترتي بالدرجــة الثاني

ــراً اجلنســي بنســبة ٧%.  اللفظــي بنســبة ٣6%، فاالقتصــادي بنســبة ١4%/ وأخي

رسم بياني١٣5: أنواع العنف األسري الذي تعرض له ضحايا العنف األسري من الرجال يف عينة الرجال

وبــن االســتبيان أن 5١% مــن العنــف اجلســدي علــى ضحايــا الرجــال يتــم ممارســته مــن قبــل 
األب ويليــه أحــد األقــارب بنســبة ١5% يف حــن أن العنــف االقتصــادي ميارســه األب بنســبة 
ــف  ــر أن الزوجــة متــارس العن ــر بالذك ــر- بنســبة ١4%. ومــن اجلدي ــه األخ – األكب 65% يلي

اللفظــي والنفســي علــى الــزوج يف األغلــب بنســبة 40% لــكال النوعــن.  
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رسم بياني١٣6: من ميارس العنف اجلسدي على ضحايا العنف األسري من الرجال يف عينة الرجال

رسم بياني١٣٧: من ميارس العنف االقتصادي على ضحايا العنف األسري من الرجال يف عينة الرجال

رسم بياني١٣8: أنواع العنف األسري التي متارسها الزوجة على ضحايا عينة الرجال

وللتصــدي ملشــكلة العنــف األســري يف البحريــن أكــد ٧0% مــن عينــة الرجــال بأنــه البــد مــن 
اعــداد برامــج ضــد العنــف موجهــة لــكل شــرائح املجتمــع وخاصــة الشــباب واألطفــال خللــق 
جيــل يرفــض ممارســة العنــف بكافــة أنواعــه، فيمــا أكــد 60% مــن الرجــال بأهميــة جتديــد 



88

اخلطــاب الدينــي لتصحيــح املفاهيــم اخلاطئــة عــن الديــن اإلســالمي بخصــوص قوامــة 
الرجــل يف األســرة ومفهــوم الطاعــة والواليــة والتأديــب الشــرعي وغيرهــا. و رأى أيضــاً 
58% مــن الرجــال أهميــة وضــع قوانــن صارمــة جتــرم و تعاقــب علــى أي ممارســة للعنــف 
األســري بكافــة أشــكاله مــن قبــل الدولــة و 5١% أيــد فكــرة فــرض دورات إجباريــة للمقبلــن 
علــى الــزواج عــن كيفيــة إدارة احليــاة الزوجيــة واالبتعــاد عــن ممارســة العنــف األســري 
بــكل أنواعــه. وتضمنــت احللــول املقترحــة األخــرى أهميــة حتديــث املنهاهــج الدراســية لتنبــذ 
العنــف وترســخ ثقافــة احلــوار والتفاهــم واالحتــرام بــن كل أفــراد األســرة والتوعيــة بحقــوق 
اإلنســان بشــكل عــام، وفــرض دورات تأهيليــة ملــن يصــدر عليــه حكم بســبب ممارســته للعنف، 
التأكيــد علــى أهميــة دور التربيــة يف جتــرمي ونبــذ العنــف منــذ الصغــر خللــق جيــل يرفــض 

العنــف، وغيرهــا مــن املقترحــات التــي مت األخــذ مبعظمهــا يف فصــل التوصيــات. 

رسم بياني: كيف ميكن التصدي ملشكلة ممارسة العنف األسري ضد املرأة يف مملكة البحرين من وجهة نظر 
عينة الرجال
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رابعًا: ربط ومقارنة نتائج عينات البحث الثالث

وبالنظــر لنتائــج البحــث مــن العينــات الثــالث )عينــة اســتبيان النســاء املعنفــات 2٩4، عينــة 
املراكــز 8١، وعينــة اســتبيان الرجــال الذيــن مارســوا العنــف 56 )مــن أصــل 2٩٣( كان 
باإلمــكان ربطهــا ببعــض يف بعــض األســئلة اجلوهريــة املشــتركة علــى مســتوى »العينــة 
اإلجماليــة« 5 والتــي تبلــغ 4٣١ حالــة إمــراة معنفــة، كمــا مت عمــل مقارنــات جدليــة للوصــول 

لبعــض االســتنتاجات النهائيــة. وأبــرز نقــاط الربــط واملقارنــة تتلخــص يف التالــي: 
يبقــى الــزوج هــو املرتكــب األول للعنــف وتبلــغ نســبة ممارســته للعنــف علــى العينــة اإلجماليــة 

٧4% ورتفــع إلــى 8٧% يف فئــة املتزوجــات أو مــن ســبق لهــن الــزواج )٣٧١ حالــة(. 

رسم بياني١٣٩: املرتكب للعنف يف العينة اإلجمالية

رسم بياني١40: مقارنة املرتكب للعنف يف العينات الثالث

العينة اإلجمالية تشمل مجموع العينات الثالث يف األسئلة املشتركة  5
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رسم بياني١4١: املرتكب للعنف يف فئة املتزوجات أو من سبق لهن الزواج يف العينة اإلجمالية

ويبقــى العنــف النفســي متصــدراً مــن حيــث أكثــر أنــواع العنــف األســري ممارســة علــى 
املــرأة يف العينــة اإلجماليــة بنســبة 86%، فيمــا يتســاوى نســبة ارتــكاب العنــف اجلســدي 
واالقتصــادي علــى 4٧% وذلــك بســبب ارتفــاع نســبة ممارســة العنــف االقتصــادي يف عينــة 

املراكــز. 

رسم بياني١42: أنواع العنف األسري املرتكب ضد املرأة يف العينة اإلجمالية

رسم بياني١4٣: أنواع العنف األسري املرتكب ضد املرأة يف العينات الثالث
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العنــف املمــارس علــى إجمالــي العينــة يبقــى عنفــاً مركبــاً بنســبة ٧٣% ويحــدث بشــكل متكــرر 
بنســبة ٧١% مــن إجمالــي عينــة اســتبيان النســاء وعينــة الرجــال الذيــن مارســوا العنــف )لــم 
يتضمــن هــذا الســؤال للمراكــز(، غيــر أن عينــة الرجــال أبــدوا أنهــم مارســوا نوعــاً واحــداً يف 
األغلــب ومــرات قليلــة، وقــد يعــزى ذلــك بشــكل جزئــي بــأن العنيــة ذات مســتوى تعليمــي عــال 
ممــا قــد يخفــف مــن نســبة ارتــكاب العنــف وتأكيــد أغلبيــة الذيــن مارســوا العنــف بشــعورهم 

بالنــدم ممــا أقدمــوا عليــه.

رسم بياني١44: نسبة العنف األسري املركب يف العينة اإلجمالية

رسم بياني١45: حاالت العنف ذو النوع الواحد واملركب يف العينات الثالث

رسم بياني١46: نسبة تكرار العنف األسري يف عينتي استبيان النساء املعنفات والرجال الذين مارسوا العنف
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رسم بياني١4٧: مدى تكرار ممارسة العنف األسري يف عينة استبيان النساء املعنفات والرجال الذين مارسوا العنف

وعلــى الرغــم مــن أن الرجــال أعطــوا نســبة قليلــة نســبياً ملســألة ممارســة العنــف أمــام 
ــرأة  ــد امل ــه بع ــر من ــف واملتضــرر األكب ــى العن ــال الشــاهد األول عل ــالزال األطف ــال، ف األطف

بنســبة 52% مــن عينــة اســتبيان النســاء والرجــال. 

رسم بياني١48: ممارسة العنف األسري حتدث أمام من يف عينة استبيان النساء املعنفات وعينة استبيان 
الرجال الذين مارسوا العنف

ويتضــح جليــاً بــأن النســاء املعنفــات يف عينــة املراكــز ُهــنَّ بالفعــل أكثــر اتخــاذاً لتدابيــر 
احلمايــة الصحيحــة وخاصــة يف فئــة املتعرضــات للعنــف اجلســدي واجلنســي، وذلــك بفضــل 
اإلرشــاد والتوجيــه. وتبلــغ نســبة تبليــغ املتعرضــات للعنــف اجلســدي ملركــز الشــرطة يف 
العينــة اإلجماليــة 2٣%، ونســبة مــن يطلــن تقريــراً طبيــاً ١٩% بينمــا مــن تلجــأ للقضــاء هــي 
46% مــن العينــة اإلجماليــة. وبالنســبة للمتعرضــات للعنــف اجلنســي فقــد بلغــت النســب 
للعينــة اإلجماليــة ١٣% بلغــت مركــز الشــرطة، ١2% أجريــن فحصــاً طبيــاً، و2٣% جلــأت 

للقضــاء. 
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رسم بياني١4٩: املتعرضات للعنف اجلسدي الالتي اتخذن تدابير احلماية الرسمية يف العينات الثالث

رسم بياني١50: املتعرضات للعنف اجلنسي الالتي اتخذن تدابير احلماية الرسمية يف العينات الثالث

ــة  ــن عين ــز ب ــي توفرهــا املراك ــت للخدمــات الت ــي أعطي ــن واضــح يف نســب الت ــاك تباي وهن
اســتبيان النســاء املعنفــات وعينــة املراكــز وخصوصــاً يف خدمــة اإلرشــاد والتوجيــه )٣٣% 
يف عينــة االســتبيان مقابــل ٩8% يف عينــة املراكــز(، وقــد يعــزوا الســبب لكــون املعنفــة ال 
تنظــر لهــا كخدمــة استشــارية وإمنــا كجــزء مــن النقــاش والفضفضــة يف حالتهــا، وبالنســبة 
الختــالف النســب يف بقيــة اخلدمــات قــد يكــون راجعــاً الختــالف املراكــز التــي جلــأت لهــا 
ــد ربــط العينــن  ــا يف البحــث. وعن ــي تعاونــت معن نســاء االســتبيان عــن املراكــز الثــالث الت
للمقارنــة فقــط، تصبــح النســب كالتالــي: خدمــة اإلرشــاد واإلصالح األســري/الزوجي بنســبة 
٧4%، االستشــارة القانونيــة 60٪، رعايــة وعــالج النفســي 4٩%، دفــاع قانونــي 2٩%، توفيــر 

مــأوى مؤقــت 5%، دعــم مــادي أو توفيــر فــرص عمــل ١6%.
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رسم بياني١5١: نسبة أنواع اخلدمات التي استفادت منها النساء املعنفات الالجئات ملراكز العنف األسري 
يف عينة استبيان النساء املعنفات وعينة املراكز

رسم بياني١52: أنواع اخلدمات التي استفادت منها النساء املعنفات الالجئات ملراكز العنف األسري يف 
عينة استبيان النساء املعنفات و عينة املراكز

ــر النفســي متصــدراً بنســبة  ــزال التأثي ــرأة، فالي ــى امل ــف األســري عل ــر العن وبالنســبة لتأثي
٩8% مــن إجمالــي عينــة اســتبيان النســاء املعنفــات وعينــة املراكــز، وأقــل نســبة تأثيــر هــي 

ــق.   ــر أن النســبة تدعــو للقل ــاء ٣١%، غي ــى الســلوك األخالقــي للمــرأة واألبن عل
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رسم بياني١5٣: تأثير العنف األسري على عينة استبيان النساء املعنفات و عينة املراكز
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الفصل الرابع

نتائج الدراسة
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للنســاء  املوجــه  اإللكترونــي  مــن االســتبيان  الثــالث  العينــات  نتائــج  بعــد االطــالع علــى 
املتعرضــات للعنــف األســري يف مملكــة البحريــن )حجــم عينــة اســتبيان النســاء املعنفــات 
2٩4 إمــراة معنفــة(، ونتائــج اســتمارات حــاالت العنــف األســري للنســاء الالتــي جلــأن ملراكــز 
احلمايــة مــن العنــف التــي تعاونــت معنــا يف الدراســة )حجــم عينــة املراكــز 8١ إمــرأة معنفــة(، 
ونتائــج االســتبيان اإللكترونــي املوجــه لعمــوم الرجــال القاطنــن يف مملكــة البحريــن )حجــم 
عينــة الرجــال 2٩٣ رجــل(، وحتليلهــا بشــكل كمــي ونوعــي ومقارنــة وربــط النتائــج مــع بعضهــا 

البعــض بشــكل علمــي، نســتخلص املخرجــات النهائيــة التاليــة للدراســة:

الــزوج هــو املرتكــب األول للعنــف األســري ضــد املــرأة بنســبة ٧4% مــن إجمالــي عينــة . ١
حــاالت العنــف األســري وتصــل النســبة إلــى 8٧% يف فئــة املتزوجــات أو مــن ســبق لهــن 
الــزواج: لقــد تصــدر الــزوج املرتبــة األولــى يف ممارســة العنــف األســري ضــد املــرأة يف 
العينــات الثــالث، حيــث بلغــت نســبة ممارســته للعنــف إلــى ٧١% مــن حــاالت النســاء يف 
ــة املراكــز، و68% مــن حــاالت  ــة اســتبيان النســاء املعنفــات و٩0% مــن حــاالت عين عين
ــة الرجــال الذيــن مارســوا العنــف، فيمــا أكــد الرجــال الذيــن لــم ميارســوا العنــف  عين
األســري أن 62% مــن قريباتهــن يتعرضــن للعنــف األســري مــن قبــل أزواجهــن. وترتفــع 
ــد النظــر للمتزوجــات ومــن ســبق لهــن  ــى 86% و٩5%، ٧6% تباعــاً عن هــذه النســب إل
الــزواج فقــط. وعنــد ربــط الثــالث عينــات ببعضهــا، فــإن نســبة ممارســة العنــف مــن 
قبــل الــزوج علــى إجمالــي عينــة حــاالت العنــف للعينــات الثــالث تكــون ٧4% وتصــل إلــى 

86% بالنظــر لعينــات املتزوجــات أو مــن ســبق لهــن الــزواج فقــط.

ــزوج . 2 ــة مــن بعــد ال ــة الثاني األب و األخ ميارســون العنــف االســري ضــد املــرأة يف املرتب
بنســبة 8% مــن إجمالــي عينــة حــاالت العنــف األســري: يحتــل األب واألخ املرتبــة الثانيــة 
يف ممارســة العنــف األســري ضــد املــرأة مــن بعــد الــزوج وتكــون ممارســتهما للعنــف علــى 
الفتيــات والنســاء العازبــات بصــورة أكبــر. فقــد بلغــت نســبة ارتكابهمــا للعنــف ٩% مــن 
عينــة اســتبيان النســاء املعنفــات وترتفــع هــذه النســبة عنــد النظــر للعازبــات فقــط )ممن 
لــم يســبق لهــن الــزواج( مــن العينــة لتصــل إلــى 40% لــأب و28% لــأخ. ويف اســتبيان 
الرجــال بــّن الرجــال الذيــن مارســوا العنــف األســري أن األخــت هــي الضحيــة الثانيــة 
بعــد الزوجــة بنســبة ١6% تليهــا اإلبنــة بنســبة ٧%، وترتفــع هــذه النســبة لــدى العــزاب 
مــن الرجــال لتصــل إلــى 6٧% لأخــت. وأمــا بالنســبة للرجــال الذيــن لــم ميارســوا 
العنــف األســري فقــد أكــدوا بــأن قريباتهــن يتعرضــن للعنــف مــن أبيهــم وأخيهــم بنســبة 
20% و٩% علــى التوالــي، ممــا يؤكــد هــذه النتيجــة. وبالنســبة لعينــة املراكــز كانــت نســبة 
العازبــات قليلــة ال تتجــاوز الـــ 5% مــن العينــة االجماليــة، غيــر أن نســبة ارتــكاب العنــف 
علــى العازبــات بالتحديــد مــن قبــل األب هــي ٧5% و25% لــأخ )4% و١% علــى العينــة 
االجمالية(.وعنــد ربــط الثــالث عينــات ببعضهــا، فــإن نســبة ممارســة العنــف مــن قبــل 

األب واألخ علــى إجمالــي حــاالت العنــف للعينــات الثــالث تكــون 8% لكليهمــا. 
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العنــف النفســي هــو أكثــر ممارســًة علــى املــرأة بنســبة 86% مــن إجمالــي عينــة حــاالت . ٣
العنــف األســري: العنــف النفســي يحتــل املرتبــة األولــى بــن أنــواع العنــف الــذي ميــارس 
ــة اســتبيان النســاء املعنفــات تعرضهــن للعنــف  ــى املــرأة حيــث أكــدت 85% مــن عين عل
النفســي و٧0% مــن عينــة الرجــال املُعنفــن مارســوا هــذا النــوع مــن العنــف أيضــاً، فيمــا 
بلغــت النســبة ١00% يف عينــة املراكــز. وبحســب عينــة اســتبيان النســاء املعنفــات فــإن 
ــد املســتمر  ــه النق ــة بنســبة ٩١%، يلي ــر اإلهان ــب عب ــف النفســي ميــارس يف األغل العن
٧٧%، ثــم التحقيــر ٧6%، فالتجاهــل ٧٣%. وبالدرجــة الثانيــة يأتــي التهديــد بنســبة 
ــة يأتــي الهجــر بنســبة ٣٧%  54% والضغــط واإلكــراه بنســبة 5١%. ويف الدرجــة الثالث
واخليانــة الزوجيــة بنســبة ٣6% ثــم الطــرد مــن البيــت بنســبة ٣١%.  وال بــد مــن القــول 
بــأن علــى الرغــم مــن اآلثــار اخلطيــرة لهــذا النــوع مــن العنــف علــى الصحــة النفســية 
ــالت  ــه يتســم بالنســبية وخاضــع للتأوي ــاء إال ان ــك األبن ــة وكذل ــرأة املعنف ــة للم والعقلي
الشــخصية لأطــراف املعنيــة ومــن الصعــب إثبــات الضــرر النــاجت منــه أو قيــاس أثــره 
ــات ببعضهــا، فــإن نســبة  ــد ربــط الثــالث عين ــان. وعن ــب األحي بشــكل ملمــوس يف أغل
ممارســة العنــف النفســي علــى إجمالــي حــاالت العنــف للعينــات الثــالث تكــون %86.

العنــف اللفظــي يأتــي يف املرتبــة الثانيــة بعــد النفســي يف املمارســة ضــد املــرأة بنســبة . 4
6٣% مــن إجمالــي عينــة حــاالت العنــف األســري: يحتــل العنــف اللفظــي املرتبــة الثانيــة 
ــة  ــر ممارســًة ضــد املــرأة حيــث أكــدت 6٩% مــن عين ــواع العنــف األســري األكث مــن أن
اســتبيان النســاء املعنفــات تعرضهــن لهــذا النــوع مــن العنــف فيمــا أكــد 4٣% مــن الرجــال 
املرتكبــي للعنــف بأنهــم مارســوا العنــف اللفظــي ضــد املــرأة. ويف األغلــب يشــمل هــذا 
ــك  ــات نســبة ٩6% للســب والشــتم وكذل ــج اســتبيان النســاء املعنف ــف بحســب نتائ العن
التهكــم والســخرية، ويليــه القــذف والطعــن بالشــرف بنســبة 55%. ومــن اجلديــر بالذكــر 
أن العنــف اللفظــي قــد أتــى يف املرتبــة الثالثــة يف عينــة املراكــز بنســبة 5٧% حيــث 
ــا  ــة كم ــذه العين ــة اخلاصــة له ــف االقتصــادي بســبب الظــروف االقتصادي ســبقها العن
ســيتم توضحيــه. وعنــد ربــط الثــالث عينــات ببعضهــا، فــإن نســبة ممارســة العنــف 

اللفظــي علــى إجمالــي حــاالت العنــف للعينــات الثــالث تكــون %6٣.

العنــف اجلســدي يأتــي يف املرتبــة الثالثــة مــن حيــث املمارســة ولكــن نســبته تدعــو . 5
للقلــق حيــث تصــل إلــى 4٧% مــن إجمالــي عينــة حــاالت العنــف األســري: لأســف، 
أكــدت أكثــر مــن نصــف عينــة اســتبيان النســاء املعنفــات بنســبة 5١% تعرضهــن للعنــف 
اجلســدي وهــو يعتبــر أقســى وأخطــر أنــواع العنــف األســري حيــث أن أضــراره تتعــدى 
اجلانــب النفســي لتؤثــر علــى صحــة املــرأة اجلســدية وحياتهــا ألنهــا قــد تصــل لإلعاقــة 
أو التشــوه أو أحيانــاً املــوت. وقــد بــن االســتبيان بــأن الضــرب باليــد هــو الشــكل األكثــر 
ممارســًة علــى املــرأة املعنفــة عنفــاً جســدياً بنســبة ٩2%، يليــه الدفــع بنســبة %65 
والرمــي باألشــياء الصلبــة بنســبة 4٩% ثــم اخلنــق بنســبة 28%. وقــد بلغــت نســبة 



101

العنــف اجلســدي علــى النســاء يف عينــة املراكــز 42% بينمــا كانــت النســبة ٣2% يف 
عينــة الرجــال الذيــن مارســوا العنــف اجلســدي علــى املــرأة. وهــذه النســب مقلقــة ومــن 
مــن املهــم وضــع حلــول جذريــة للحــد مــن هــذا النــوع مــن العنــف حتديــداً وعلــى رأســها 
وضــع عقوبــات جنائيــة رادعــة للمرتكــب للعنــف. وعنــد ربــط الثــالث عينــات ببعضهــا، 
فــإن نســبة ممارســة العنــف اجلســدي علــى إجمالــي حــاالت العنــف للعينــات الثــالث 

ــون %4٧. تك

العنــف األقتصــادي أيضــاً يأتــي يف املرتبــة الثالثــة مــن حيــث املمارســة بنســبة %4٧ . 6
مــن إجمالــي عينــة حــاالت العنــف األســري ولكنــه عنــف »خفــي« ويخضــع للنســبية بــن 
نظــرة املــرأة ونظــرة الرجــل: لفتــرة طويلــة مــن الزمــن، لــم يكــن العنــف االقتصــادي 
مصطلــح متعــارف عليــه بــن النــاس علــى أنــه جــزء مــن العنــف األســري، حيــث أن كثيــر 
مــن النســاء يتعرضــن لهــذا النــوع ولكــن يعتبرنــه جــزًء مــن صعوبــات احليــاة الزوجيــة 
االعتياديــة. ولكــن مــع زيــادة الوعــي املجتمعــي مباهيــة العنــف وأشــكاله، أصبحــت 
املــرأة واملجتمــع أكثــر تنبهــاً خلطــورة هــذا النــوع حتــى أن قانــون احلمايــة مــن العنــف 
األســري الــذي مت إصــداره يف مملكــة البحريــن يف أغســطس 20١5 شــمل هــذا النــوع 
أيضــاً. ومــن املؤســف أن نــرى بــأن 45% مــن عينــة نســاء االســتبيان يتعرضــن للعنــف 
ــه  ــة بنســبة ٧5%، يلي ــن النفق ــان م ــر احلرم ــب عب ــذي ميــارس يف األغل االقتصــادي ال
املنــع مــن العمــل أو التعليــم بنســبة ٣١%، ثــم احلرمــان مــن الراتــب بنســبة 2٧%. غيــر 
أن نســبة ممارســته علــى نســاء عينــة املراكــز كان بنســبة مرتفعــة جــداً وصلــت إلــى %80 
حيــث أن 4٧% مــن عينــة املراكــز هــن مــن ذوات الدخــل الضعيــف و64% هــن مــن ربــات 
البيــوت فمــن الطبيعــي أن يكــون العنــف االقتصــادي هــو أكثــر ممارســًة وتاثيــراً عليهــن. 
ومــن جانــب آخــر، النســبة التــي أعطاهــا الرجــال الذيــن مارســوا العنــف األســري ضــد 
املــرأة للعنــف االقتصــادي ال تتجــاوز الـــ ٩%، وقــد يعــزو ذلــك – ولــو جزئيــاً –الرتبــاط 
»النفقــة« مبســألة القوامــة – وهــي املصطلــح الشــرعي لواجــب القيــام بشــؤون األســرة 
املاديــة– فــإن اعتــراف الرجــل بعــدم القيــام بهــا يهــز مــن القوامــة التــي ارتبطــت عرفــاً 
بالرجولــة. ومــن ناحيــة أخــرى هنــاك أيضــاً نســبية بــن نظــرة الرجــل واملــرأة ملســألة 
كــون االنفــاق مجزيــاً أو غيــر مجزيــاً. وعنــد ربــط الثــالث عينــات ببعضهــا، فــإن نســبة 
ممارســة العنــف االقتصــادي علــى إجمالــي حــاالت العنــف للعينــات الثــالث تكــون %4٧.

العنــف اجلنســي أقــل أنــواع العنــف األســري ممارســًة علــى املــرأة غيــر أن نســبته تقــدر . ٧
ــاج  ــة و حتت ــف األســري وهــي ليســت بالضئيل ــة حــاالت العن ــي عين بـــ ١8% مــن إجمال
ضــن  للمراقبــة: فقــد بيَّنــت نتائــج اســتبيان النســاء املعنفــات بــأن ١٩% مــن العينــة تعرَّ
ــه  ــراه اجلنســي بنســبة ٧2%، يلي ــر اإلك ــب عب ــذي ميــارس يف األغل ــف اجلنســي ال للعن
التحــرش بنســبة ٣5% فاإليــذاء اجلســدي أثنــاء العالقــة اجلنســية بنســبة ٣٣%، ثــم 
االغتصــاب نســبة ١٩% وأخيــراً َمثَّــل الهجــران وعــدم اعطــاء احلــق اجلنســي ٩% فيمــا 
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شــكل بقيــة الـــ 5% أســباب جنســية أخــرى. ويف عينــة املراكــز شــكل العنــف اجلنســي 
أيضــاً أقــل النســب يف املمارســة وهــو 20% فيمــا وصلــت النســبة لـــ 5% يف عينــة الرجــال 
الذيــن مارســوا العنــف – وال بــد مــن القــول بــأن هــذه املســألة حساســة للرجــل أيضــا 
الرتباطهــا مبــا يــراه »حقــاً شــرعياً«، وعليــه مــن الصعــب النظــر ألمــور االكــراه أو اإليــذاء 
يف العالقــة اجلنســية بــن األزواج بالتحديــد علــى أنــه عنــف، حيــث يعتبــره الرجــل علــى 
األغلــب بأنــه واجــب علــى املــرأة.  والزال املجتمــع يتحفــظ علــى هــذا اجلانــب بشــكل 
ــا  ــي عامــاًل مســاعداً للمــرأة أن تفصــح بتعرضه عــام وقــد يكــون االســتبيان اإللكترون
لهــذا النــوع وخاصــة إذا كانــت املســألة متعرضــة بالتحــرش واالغتصــاب مــن أحــد أفــراد 
األســرة )غيــر الــزوج(، ويحتــاج هــذا اجلانــب للكثيــر مــن التوعيــة خاصــة مــن مســألة 
اثبــات الضــرر والتبليــغ عــن واقعــة العنــف كمــا ســيوضح الحقــاً. وعنــد ربــط الثــالث 
ــى إجمالــي حــاالت العنــف  عينــات ببعضهــا، فــإن نســبة ممارســة العنــف اجلنســي عل

للعينــات الثــالث تكــون ١8%.

األقــارب الرجــال مــن الدرجــة الثالثــة والرابعــة ميارســون العنــف اجلنســي علــى األغلــب . 8
ــى  ــد النظــر إل ــة: عن ــي متارســها هــذه الفئ ــف الت ــة حــاالت العن ــن عين بنســبة ٣8% م
نوعيــة العنــف املرتَكــب مــع صلــة قرابــة املرتِكــب للعنــف يف عينــة النســاء املعنفــات، فقــد 
تبــن أنــه علــى الرغــم مــن أن »الــزوج« يبقــى األكثــر ارتكابــاً للعنــف بــكل أنواعــه اخلمســة 
إال أن األقــارب )مثــل العــم واخلــال وابــن العــم وغيرهــم( ميارســون العنــف اجلنســي يف 
املقــام األول مقارنــة باألنــواع األخــرى التــي ميارســونها )٣8%(، وبالتالــي هــم يحتلــون 
املرتبــة الثانيــة )مــن بعــد الــزوج( يف ممارســة العنــف اجلنســي )١٧%( علــى العينــة 
املتعرضــات لهــذا العنــف، وأكثــر مــا يتــم ممارســته مــن قبلهــم هــو التحــرش اجلنســي 
ويليــه االغتصــاب )46% و ٣0% مــن حــاالت االغتصــاب والتحــرش تباعــاً(. أمــا يف عينــة 
املراكــز فهــذا النــوع كان مرتكــزاً علــى الــزوج بنســبة ٩4% و6% لــأب، حيــث أن نســبة 
املتزوجــات أو مــن ســبق لهــن الــزواج عاليــة جــداً ومــن ناحيــة أخــرى إدالء املــرأة ملراكــز 
احلمايــة مــن العنــف األســري بوجــود حتــرش أو اغتصــاب مــن خــارج احليــاة الزوجيــة 
أمــٌر صعــب، وباملثــل يف اســتبيان الرجــال حيــث أن نســبة العنــف اجلنســي املصــرح بــه 

ال يتجــاوز الـــ %5. 

العنــف األســري الــذي ميــارس علــى املــرأة هــو غالبــاً »عنــف مركــب« يصــل إلــى ٧٣%مــن . ٩
إجمالــي عينــة حــاالت العنــف األســري: فقــد تبــن أن ٧8% مــن عينــة اســتبيان النســاء 
املعنفــات يعانــون مــن العنــف املركــب حيــث ميــارس عليهــم أكثــر مــن نــوع واحــد يف 
حياتهــن، وقــد تبــن مــن االســتبيان أن أكثــر أنــواع العنــف تالزمــاً يف احلــدوث مــع 
بعضهــا هــو العنــف النفســي مــع العنــف اللفظــي بنســبة 82%، يليــه العنــف النفســي مــع 
العنــف اجلســدي 58% فالعنــف اجلســدي مــع العنــف اللفظــي 55%، ثــم العنــف النفســي 
مــع االقتصــادي 54%، والعنــف االقتصــادي مــع العنــف اللفظــي بنســبة 44%. ويف عينــة 
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املراكــز، تصــل نســبة ممارســة العنــف املركــب إلــى 8٣%. أمــا يف عينــة الرجــال، فقــد 
تبــن أن ٣٧% مــن املرتكبــي للعنــف يصرحــون بأنهــم مارســوا عنفــاً مركبــاً. وعنــد ربــط 
العينــات الثــالث مــع بعضهــا، نســتنتج أن العنــف املركــب ميــارس بنســبة ٧٣% مــن 

إجمالــي حــاالت العنــف األســري مــن العينــات الثــالث. 

تعانــي النســاء املعنفــات مــن العنــف بشــكل متكــرر وممنهــج مبعــدل ٧١%، وأكثــر العنــف . ١0
ــة النســاء  ــى 8٩%: غالبي تكــراراً يف املمارســة هــو العنــف االقتصــادي بنســبة تصــل إل
املعنفــات أكــدن عبــر االســتبيان أنهــن يتعرضــن لعنــف متكــرر ومســتمر خــالل مراحــل 
حياتهــن بنســبة 80% يف حــن أن 20% تعرضــوا للعنــف مــرات قليلة.وأكثــر عنــف 
مــن حيــث تكــرار حدوثــه بحســب العينــة هــو العنــف االقتصــادي الــذي يصــل إلــى 
8٩%، وذلــك الن ٧5% منــه مرتبــط بالنفقــة وعــادة مــا يكــون التقتيــر يف الصــرف هــو 
تصــرف ممنهــج ومســتمر. وميكننــا القــول أيضــاً بــأن توانــي النســاء يف اتخــاذ التدابيــر 
الصحيحــة لــردع العنــف األســري الواقــع عليهــن بأنواعــه قــد ســاهم يف تكــرار حــدوث 
هــذه األنــواع الســيما اجلســدي واجلنســي كمــا ســيتبن يف النتيجــة رقــم ١8. غيــر أن 
ــدوا أن  ــم أك ــأن 6١% منه ــف ب ــة الرجــال املمارســن للعن ــج عين ــة يف نتائ ــاك مفارق هن
ممارســتهم للعنــف كانــت قليلــة يف حــن أن ١6% مارســوه مــرة واحــدة و2٣% فقــط 
بشــكل متكــرر. وقــد يعــود ذلــك إلــى أســباب مت توضيحهــا يف النتيجــة رقــم 2٣ و 25. 
ــدل نســبة ممارســة  ــإن مع ــة اســتبيان الرجــال والنســاء مــع بعــض، ف ــط عين ــد رب وعن
العنــف بشــكل متكــرر هــو ٧١% مــن إجمالــي حــاالت العنــف األســري يف العينتــن )لــم 

ــة املراكــز هــذا الســؤال(. يتضمــن اســتمارات حال

يبلــغ ممارســة العنــف األســري ضــد املــرأة أوجــه يف عمــر الشــباب بنســبة تصــل إلــى . ١١
٧5%: اتضــح مــن نتائــج اســتبيان النســاء املعنفــات أن أكثــر مرحلــة عمريــة تتعــرض فيهــا 
النســاء للعنــف هــي فتــرة الشــباب – حســب التعريفــات العامليــة –  بــن ١8 ســنة و٣5 
ســنة بنســبة ٧5% وهــي أيضــاً مرحلــة ســن الــزواج مبجتمعنــا يف األغلــب، يليهــا الفئــة 
العمريــة مــا بــن ســن ١٣ إلــى ١٧ ســنة بنســبة 22% وأقــل مــن ١2 ســنة بنســبة %2١. 
فيمــا يقــل التعــرض للعنــف يف املراحــل العمريــة املتقدمــة حيــث تنخفــض النســبة إلــى 
١6% بــن ٣6 ســنة و45 ســنة، وإلــى 5% مــن 46 ســنة إلــى 65 ســنة. هــذا وقــد لوحــظ 
أن الفتيــات األقــل مــن ١2 ســنة يأتــون يف املرتبــة الثانيــة مــن بعــد فئــة ١8 إلــى ٣5 ســنة 
يف التعــرض للعنــف اجلنســي، ويرتكبــه أحــد األقــارب عليهــن بالدرجــة األولــى. ويف 
ــة الرجــال الذيــن مارســوا العنــف األســري ضــد املــرأة بأنهــم  املقابــل، اتضــح مــن عين
ميارســون العنــف بشــكل أكبــر بــن ســن الـــ ١8 وحتــى ســن الـــ 45 حيــث يكونون بشــبابهم 
وقوتهــم وعنفوانهــم، فيبلــغ ارتــكاب العنــف أقصــاه بنســبة 4١% يف الفئــة بــن ١8 ســنة 
و٣5 ســنة وتنــزل النســبة إلــى ٣0% بــن فئــة ٣6 ســنة و45 ســنة و بــن فئــة 46 ســنة و 
ــر  ــى 2١% واقــل يف املراحــل األصغــر واألكب 45 ســنة يف كليهمــا، وتنخفــض النســبة إل
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منهــا.

يحــدث العنــف األســري بنســبة 5٧% ألســباب ال تراهــا املــرأة مبــررة، يف حــن أن . ١2
55% مــن الرجــال ميارســون العنــف ضــد املــرأة بســبب اســتفزاز املــرأة لهــم بالقــول أو 
الفعــل: عبــرت النســاء املعنفــات عبــر االســتبيان عــن وجهــة نظرهــن يف أن العنــف الــذي 
ميــارس عليهــن ألســباب غيــر مبــرره بنســبة 5٧% وبــدون ســبب معــروف لهــن بنســبة 
5١%. وبالنســبة لأســباب املعروفــة لهــن، 4٩%أكــدن بأنهــن يتعرضــن للعنــف أيضــاً 
عنــد رفضهــن لتلبيــة طلبــات معينــة مــن مرتكــب العنــف مــع وجــود مبــرر ونفــس النســبة 
عندمــا يتــم الــرد علــى كالم املرتكــب للعنــف أو اســتفزازه بالقــول أو الفعــل بنفــس 
النســبة، فيمــا 4٧% يكــون بســبب مطالبتهــن بحقــوق معينــة مثــل حتمــل املســؤولية 
املاليــة، ويليهــم أســباب أخــرى أقــل أهميــة. ويف املقابــل، يعــرب الرجــال الذيــن مارســوا 
العنــف األســري ضــد املــرأة عــن وجهــة نظرهــم بــأن 55% يكــون الســبب هــو اســتفزاز 
ــى  ــف عل ــم ميارســون العن ــم بأنه ــا أعــرب 20% منه ــل، فيم ــول أو الفع ــم بالق ــرأة له امل
الرغــم مــن أنهــم يعلمــون بأنــه ليــس هنــاك مبــرراً مشــروعاً الســتخدام العنــف، وأكــد 
١8% بــأن الســبب يعــود لعــدم طاعــة املــرأة ورفضهــا للرضــوخ لطلبــات معينــة حتــى مــع 

وجــود مبــرر للرفــض، وهنــاك أســباب أخــرى كانــت أقــل أهميــة. 

ــض . ١٣ ــم منظــور بوجــود بع ــرأة لديه ــف ضــد امل ــم ميارســوا العن ــن ل ــى الرجــال اللذي حت
املبــررات للعنــف ضــد املــرأة وتصــل نســبتهم إلــى 55%: ففــي حــن أن 8١% مــن عينــة 
الرجــال لــم ميارســوا العنــف ضــد املــرأة إال ان 45% منهــم فقــط يعتقــدون بشــكل 
قطعــي بعــدم وجــود مبــرر للعنــف )يف حــن أن 2١% اختــاروا »عــدم وجــود مبــرر« مــع 
مبــررات أخــرى(. وأعــرب 40% منهــم أن اخليانــة الزوجيــة أو ممارســة املــرأة للزنــا 
هــو أهــم مبــرر لرتــكاب العنــف ضدهــا، يليــه الدفــاع عــن النفــس عندمــا تكــون املــرأة 
هــي مــن بــدأت بالعنــف، فيمــا يعتقــد ١٣% منهــم بــأن االســتفزاز بالقــول أو الفعــل مــن 
قبــل املــرأة قــد يكــون مبــرراً أيضــاً، وهنــاك مبــررات أخــرى بنســب أقــل. ومــن اجلديــر 
بالذكــر بأنــه أحيانــاً قــد تخلــط األمــور ويصعــب التفريــق فيمــا يســمى عنفــاً ومــا يكــون 
يف دائــرة املشــادات الكالميــة العاديــة والتأديــب املشــروع. فعلــى ســبيل املثــال، يف حــن 
أن ارتــكاب املــرأة للزنــا ال يبــرر اســتخدام العنــف اجلســدي وخاصــة الشــديد منــه، إال 
ــل  ــب مث ــب والتصوي ــرة التأدي ــه مــن املتوقــع اســتخدام أســاليب أخــرى تكــون يف دائ أن

اخلصــام – لفتــرة معينــة –واتخــاذ موقــف حاســم، إلــخ.

يف حــن أن النســاء يــرون أن الفهــم اخلاطــيء للديــن ممزوجــاً باملفاهيــم االجتماعيــة . ١4
املغلوطــة تشــكل 55% مــن الظــروف املؤديــة الرتــكاب العنــف، يــرى الرجــال بــأن الظروف 
ــف بنســبة %2٩:  ــه للعن ــى ارتكاب ــراً عل ــر تأثي ــة للرجــل هــي األكث النفســية واالقتصادي
عبــرت النســاء املعنفــات عبــر االســتبيان بــأن الفهــم والتطبيــق اخلاطــيء للديــن وخاصــة 
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يف األمــور املتعلقــة مبســألة القوامــة والطاعــة والتأديــب الشــرعي وغيرهــا وكذلــك 
املوروثــات االجتماعيــة املتمثلــة بالرجولــة والنظــرة للمــرأة همــا الســببان الرئيســيان يف 
ــة يف الديــون  ارتــكاب العنــف عليهــن. وتليهــا يف األهميــة الظــروف االقتصاديــة املتمثل
والفقــر والبطالــة املتعلقــة باملرتكــب للعنــف بنســبة ٣8%، ومــن ثــم الظــروف النفســية 
والعقليــة مثــل االكتئــاب أو االضطــراب العقلــي بنســبة 28% وأخيــراً الظــروف الســلوكية 
مــن قبيــل تعاطــي املخــدرات والكحــول وممارســة الدعــارة وغيرهــا بنســبة 24%. غيــر 
أن الرجــال الذيــن مارســوا العنــف رأوا بــأن مــا يدفعهــم الرتــكاب العنــف علــى األغلــب 
هــي الظــروف االقتصاديــة والظــروف النفســية بنســبة 2٩% لكليهمــا، وتليهــا الظــروف 
واملفاهيــم االجتماعيــة والدينيــة بنســبة 2٧%، وأعــزوا ١١% أيضــاً للظــروف الســلوكية.

ردة فعــل املــرأة األولــى بعــد تعرضهــا للعنــف تكــون يف الغالــب الســكوت والبــكاء بنســبة . ١5
تصــل إلــى ٧٧%: مازالــت الغالبيــة العظمــى مــن النســاء تلجــأن للســكوت والبــكاء عنــد 
التعــرض للعنــف بنســبة ٧٧% بحســب مــا بينــه اســتبيان النســاء املعنفــات يف حــن 
أن ٣8% فقــط تدافــع عــن نفســها أو تبــادل العنــف بالعنــف. وكذلــك ذكــرت النســاء 
املعنفــات يف عينــة االســتبيان بــأن ٣٣% منهــن قــد خرجــن مــن منازلهــن، و28% منهــن 
حاولــن احلصــول علــى املســاعدة فيمــا بــادرت 2٧% منهــن بطلــب الطــالق. وقــد تبــن 
أيضــاً بــأن غالبيــة النســاء املتعرضــات للعنــف بنســبة ٧4% يخبــرن أحــداً مــا مبــا 
يتعرضــن لــه مــن عنــف حتــى ولــو بعــد فتــرة طويلــة مــن الســكوت. وأغلــب مــن يخبرونــه 
مبــا يتعرضــون لــه هــم األهــل مــن الدرجــة األولــى والثانيــة املتمثلــة يف األم واألب 
واألخــوات واإلخــوة بنســبة ٧١%، يليــه 2١% للصديقــات املقربــات ثــم اجلهــات الرســمية 
)مثــل مكتــب احملامــي أو الشــرطة أو مراكــز احلمايــة مــن العنــف األســري الــخ( ويليــه 
١١% مــن أهــل الــزوج ثــم ٣% لأهــل مــن الدرجــة الثالثــة والرابعــة. وطبعــاً هنــاك فرقــاً 
بــن إخبــار أحــد مــا مبــا تتعــرض لــه مــن عنــف وبــن اتخــاذ تدابيــر معينــة إلثبــات العنــف 

ومنعــه.

الغالبيــة العظمــى مــن املعنفــات ال يتخــذن أيــاً مــن تدابيــر احلمايــة مــن العنــف األســري . ١6
بنســبة 55%: بــَنَّ اســتبيان النســاء املعنفــات بــأن أكثــر مــن نصــف املتعرضــات للعنــف 
األســري بنســبة 52% ال يتخــذن أيــاً مــن التدابيــر الصحيحــة للحمايــة مــن العنــف 
األســري ويفضلــن الســكوت. ويكمــن الســبب الرئيــس مــن وجهــة نظرهــن هــو اخلــوف 
علــى الســمعة بنســبة 6١%، يليــه اخلــوف علــى ضيــاع مســتقبل األطفــال وفقــد احلضانة 
بنســبة 48% وثــم اخلــوف مــن مرتكــب العنــف بنســبة ٣٩%، وعــدم دعــم األهــل بنســبة 
٣١%، وهنــاك أســباب أخــرى بنســبة ١8% وأقــل. ويف عينــة الرجــال الذيــن مارســوا 
العنــف ضــد املــرأة تبــن أن 66% مــن ضحايــا النســاء ال يلجــأن لتدابيــر احلمايــة ويــرى 
ــرأة كــون مــا يســمى  ــي للعنــف أن الســبب الرئيــس يكمــن يف إميــان امل الرجــال املرتكب
بالعنــف هــو أمــر طبيعــي وهــو جــزء مــن احليــاة األســرية - يف حــن أن النســاء املعنفــات 
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يف االســتبيان لــم يتعــدى هــذا الســبب الـــ ١4% مــن أســباب الســكوت - وقــد يعكــس هــذا 
يف الواقــع نظــرة الرجــال أنفســهم للعنــف الــذي ميارســونه. ويلــي يف األســباب أيضــا 
مــن وجهــة نظــر الرجــال املرتكبــي للعنــف حفــاظ املــرأة علــى ســمعتها بنســبة 2٣% يليــه 
اخلــوف مــن ضيــاع األطفــال ومســتقبلهم وفقــد احلضانــة بنســبة ١4% ومــن ثــم اخلــوف 
ــد  مــن مرتكــب العنــف والعواقــب بنســبة ١١%، وتليهــم أســباب بنســب 5% وأقــل. وعن
ربــط عينــة اســتبيان النســاء املعنفــات وعينــة الرجــال الذيــن مارســوا العنــف يكــون 

معــدل ســكوت النســاء عنــد تعرضهــن العنــف بنســبة 55% مــن احلــاالت. 

ــن . ١٧ ــة م ــون طلــب احلماي ــا النســاء تك ــي تتخذه ــف الت ــن العن ــر احلمايــة م ــب تدابي أغل
األهــل بنســبة تصــل إلــى ٧5%: وبالنســبة لعينــة النســاء الالتــي يتخــذن بعــض تدابيــر 
احلمايــة مــن العنــف األســري )48% مــن عينــة اســتبيان النســاء املعنفــات(، غالبيتهــن 
يطلبــون احلمايــة مــن األهــل بنســبة ٧5%، فيمــا يلجــأ ٣4% فقــط منهــن ملراكــز احلمايــة 
مــن العنــف األســري، و٣0% منهــن يلجــأن للقضــاء، و٣0% يلجــأن إلبــالغ الشــرطة و١٧% 
ــة العنــف. ويف عينــة الرجــال الذيــن مارســوا العنــف  ــاً الثبــات حال يطلــن تقريــرا طبي
األســري ضــد املــرأة بيّنــوا بــأن 2٣% مــن النســاء يلجــأن لطلــب احلمايــة مــن أهاليهــن، 
ــة  ــز الشــرطة بواقع ــف األســري وتقــدم ٧% بالغــاً يف مرك ــز العن ــا تلجــأ ٧% ملراك فيم
العنــف وتقــوم 5% باللجــوء إلــى القضــاء وأخيــراً 4% تطلــب فحــص وتقريــر طبــي 

الثبــات حالــة. 

أغلــب املتعرضــات للعنــف اجلســدي واجلنســي ال يثبــن واقعــة االعتــداء عليهــن فنســبة . ١8
االثبــات ال تتعــدى الـــ 26%، ولكــن النســبة ترتفــع عنــد االســتعانة مبراكــز احلمايــة مــن 
العنــف األســري لتصــل إلــى 4٧%: مــن املؤســف أن 26% فقــط مــن املتعرضــات للعنــف 
اجلســدي مــن عينــة اســتبيان النســاء املعنفــات قــد أبلغــن الشــرطة عــن واقعــة االعتــداء 
فيمــا ١5% منهــن طلــن فحصــاً طبيــاً. وبالنســبة للمتعرضــات للعنــف اجلنســي فالنســبة 
تقــل أيضــاً حيــث ١8% أبلغــن الشــرطة عــن االعتــداء و١2% منهــن طلــن فحصــاً طبيــاً. 
أمــا يف عينــة الرجــال، فبحســب مــا أكــده املرتكبــو للعنــف فــإن املتعرضــات للعنــف 
اجلســدي جلــأن لتبليــع الشــرطة وطلــب تقريــر طبــي وجلــأن للقضــاء لرفــع دعــوة 
قضائيــة بنســب ال تتجــاز الـــ ١١% مــن احلــاالت فقــط. وتعــود هــذه النســب املنخفضــة 
يف األغلــب لغيــاب الوعــي وأيضــاً اخلــوف علــى الســمعة ومــن مرتكــب العنــف وأيضــاً 
غيــاب القوانــن والعقوبــات الرادعــة للمرتكــب للعنــف التــي تشــجع املــرأة لإلميــان 
بجــدوى التبليــغ.  أمــا بالنســبة لنســاء عينــة املراكــز، فمــن الالفــت للنظــر بــأن 4٧% ممن 
تعرضــن للعنــف اجلســدي كانــت بحوزتهــن أوراق تثبــت واقعــة العنــف عليهــن يف حــن أن 
25% مــن نســاء عينــة املراكــز الالتــي تعرضــن للعنــف اجلنســي لديهــن أوراق ثبــت ذلــك. 
وبالنســبة لنــوع األوراق الثبوتيــة، فــإن 6٧% منهــا تقاريــر طبيــة و2١% منهــا بالغــات يف 
مركــز الشــرطة. ومبقارنــة هــذه النســب مــع عينــة اســتبيان النســاء املعنفــات، فنجــد أن 
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النســاء عبــر املراكــز قــد اتخــذن تدابيــر حاســمة أكثــر وذلــك بســبب اإلرشــاد والتوجيــه 
والدعــم الــذي يحصلــون عليــه مــن املراكــز. 

نســبة قليلــة مــن النســاء املعنفــات تلجــأن ملراكــز احلمايــة مــن العنــف األســري ال تتعــدى . ١٩
الـــ ١6%، وتتصــدر اإلرشــاد األســري قائمــة اخلدمــات املقدمــة للمعنفــات مبعــدل ٧4% 
ــى  ــي: وعل ــي املجان فيمــا تســتفيد معــدل 2٩% مــن النســاء مــن خدمــة الدفــاع القانون
مســتوى العينــة االجماليــة الســتبيان النســاء املعنفــات، فلقدجلــأت ١6% مــن النســاء إلى 
مراكــز احلمايــة مــن العنــف األســري. وقــد حصلــت النســاء املعنفــات هنــاك يف األغلــب 
علــى خدمــة اإلرشــاد واإلصــالح األســري/الزوجي بنســبة ٣٣% يليــه خدمــة توكيــل 
محامــي ودفــاع قانونــي بنســبة 2٧% ثــم االستشــارة القانونيــة بنســبة 2٣% فالعــالج 
النفســي بنســبة 2١%. ويف عينــة املراكــز أكــدت املراكــز املتعاونــة الثــالث بــأن اإلرشــاد 
األســري واالصــالح الزوجــي هــي أكثــر خدمــة قــد وفرهــا املركــز للمعنفــات بنســبة 
٩8%، تليهــا استشــارة قانونيــة بنســبة 8١%، ومــن ثــم ورعايــة وعــالج نفســي %65، 
تليهــا الدفــاع القانونــي بنســبة ٣0%، فالدعــم املــادي أو توفيــر فــرص عمــل بنســبة ١٧%، 
وأخيــراً 0١٪ حتويــل حــاالت جلهــات مختصــة أخــرى. وقــد يكــون التبايــن يف نســب 
اخلدمــات التــي توفرهــا املراكــز بــن العينتــن وخصوصــاً يف خدمــة اإلرشــاد والتوجيــه 
)٣٣% مقابــل ٩8%( هــو أن املعنفــة ال تنظــر لهــا كخدمــة استشــارية وإمنــا كجــزء 
مــن النقــاش والفضفضــة يف حالتهــا، وأيضــاً اختــالف املراكــز التــي جلــأت لهــا نســاء 
االســتبيان عــن املراكــز التــي تعاونــت معنــا يف البحــث قــد تــؤدي الختــالف اخلدمــات 
املقدمــة. وعنــد ربــط العينــن للمقارنــة فقــط، تصبــح النســب كالتالــي: خدمــة االرشــاد 
واإلصــالح األســري/الزوجي بنســبة ٧4% االستشــارة القانونيــة، رعايــة وعــالج النفســي 
4٩%، دفــاع قانونــي 2٩%، توفيــر مــأوى مؤقــت 5% و دعــم مــادي أو توفيــر فــرص عمــل 
١6%. ومــن اجلديــر بالذكــر بــأن هنــاك فــرق واضــح يف عينــة نســاء االســتبيان واملراكــز 
مــن حيــث مســتوى التعليــم والطبيعــة عمــل املــرأة واملســتوى املعيشــي، حيــث تبــن بــأن 
أغلــب الالجئــات ملراكــز احلمايــة مــن العنــف األســري هــنَّ مــن ذوات التعليــم املتوســط 
واملتدنــي ويعشــن ظــروف ماديــة صعبــة حيــث أن املــرأة يف هــذه الظــروف تكــون يف أمــس 
احلاجــة للمســاعدة النفســية واالستشــارية وكذلــك االقتصاديــة التــي ميكــن أن توفرهــا 
املراكــز. وعلــى الرغــم مــن أن جميــع اخلدمــات مجانيــة جــزء كبيــر مــن النســاء ال يعلمــن 

بوجــود هــذه املراكــز وخدماتهــا.   

العنــف األســري يحــدث أمــام األطفــال بنســبة 52% مــن عينتــي اســتبيان الرجــال و . 20
النســاء، ويطــال نســبة 42% ممــن يتعرضــون للعنــف مــع املــرأة مــن نفس املرتكــب للعنف: 
كشــف اســتبيان النســاء املعنفــات بــأن العنــف األســري املمــارس علــى املــرأة يف أغلــب 
األحيــان يحــدث أمــام األطفــال بنســبة 56%، يليــه العائلــة واألصدقــاء بنســبة 52%، يف 
ــف و١٩% يحــدث  ــع املرتكــب للعن ــرأة لوحدهــا م ــون امل ــان تك ــن األحي حــن أن 45% م
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أمــام الغربــاء. وأكــدت 42% مــن النســاء املعنفــات عبــر االســتبيان وجــود أشــخاص 
آخريــن مــن أفــراد األســرة يتعرضــون للعنــف مــن قبــل نفــس مرتكــب العنــف. ولأســف، 
الضحيــة األولــى مــن هــذه النســبة هــم األبنــاء بنســبة 4١% يليهــم األخــوات بنســبة %20 
وتليــه األم وإحــدى القريبــات بنســبة ١4% لكليهمــا وأخيــرا األخــوات أو األخــوة الصغــار 
بنســبة ١٣%. وقــد اتضــح أيضــاً ان 28% مــن األطفــال الذيــن ميــارس عليهــم العنــف قــد 
شــهدوا ممارســة العنــف علــى والدتهــم أمامهــم. غيــر أن الرجــال الذيــن مارســوا العنــف 
األســري ضــد املــرأة أكــدوا بــأن العنــف يحصــل علــى األغلــب عندمــا يكونــون لوحدهــم 
بنســبة 54%، و٣6% يحــدث أمــام األهــل واألصدقــاء، و٣0% أمــام األطفــال ثــم ٩% أمــام 
الغربــاء. غيــر ان نســبة ٣0% أيضــا ال تعتبــر قليلــة علــى تضــرر األطفــال بشــكل كبيــر 
مــن العنــف. وعنــد ربــط عينــة النســاء وعينــة الرجــال الذيــن مارســوا العنــف، تصبــح 

نســبة ممارســة العنــف أمــام األطفــال إلــى 52% مــن إجمالــي العينتــن. 

العنــف األســري يؤثــر ســلباً علــى الســلوك األخالقــي للمــرأة و األبنــاء بنســبة ٣١% . 2١
فضــاًل عــن التأثيــر الكبيــر علــى اجلانــب الصحــي والنفســي والعلمــي واالجتماعــي 
واالقتصــادي بنســب عاليــة جــداً: ومــن املتوقــع أن أثــر العنــف األســري النفســي علــى 
املــرأة يؤثــر يف املقــام األول علــى اجلانــب النفســي للمــرأة بنســبة ٩٧% ويليــه يف املقــام 
الثانــي اجلانــب االجتماعــي بنســبة 8٣%، ثــم تأتــي الصحــة اجلســدية بنســبة %5٧ 
ثــم احليــاة العلميــة بنســبة 50%، فاجلانــب االقتصــادي للمــرأة بنســبة 45% فيمــا أثــر 
علــى الســلوك األخالقــي لأبنــاء أو املــرأة بنســبة ٣0% بحســب مــا أكدتــه يف عينــة 
اســتبيان النســاء املعنفــات. وأمــا يف عينــة حــاالت املراكــز، فقــد كانــت نســب تأثيــر 
العنــف األســري علــى املــرأة املعنفــة متقاربــة مــع االســتبيان غيــر أن نســبة التأثيــر علــى 
اجلانــب االقتصــادي للمــرأة جــاءت بالدرجــة الثانيــة وبنســبة أعلــى وهــي 8١% حيــث 
أن العينــة كانــت مــن فئــة املســتوى املعيشــي الضعيــف حيــث يغلــب عليــه ربــات البيــوت 
والعامــالت يف وظائــف متدنيــة األجــور. ومــن املؤســف أن جنــد ٣6% مــن هــذه العينــة 
قــد أثــر العنــف األســري لســلباً علــى الســلوك األخالقــي لأبنــاء ويف بعــض احلــاالت 
علــى املعنفــة نفســها. وبربــط حــاالت العينيتــن مــع بعضهــا، تنتــج نســب متقاربــه جــداً 

ــاء.   ــى اجلانــب الســلوكي واألخالقــي للمــرأة واألبن ــر عل ــة ٣١% للتأثي متضمن

املســتوى التعليمــي العالــي للمــرأة لــم يقلــل مــن وقــوع العنــف عليهــا: لــم يقلــل املســتوى . 22
التعليمــي العالــي للمــرأة مــن تعرضهــا للعنــف بأنواعــه املختلفــة بشــكل عــام. فبالنظــر 
لعينــة اســتبيان النســاء املعنفــات مــن املتزوجــات، يف حــن أن 6١% مــن النســاء املعنفــات 
حامــالت لشــهادات جامعيــة فمــا فــوق، ٣5% مــن أزواجهــن فقــط كانــوا يحملــون 
شــهادات جامعيــة فمــا فــوق. وقــد يكــون هــذا الفــارق يف املســتوى التعليمــي فيمــا بينهــم 
هــو أحــد األســباب غيــر املباشــرة الرتــكاب العنــف. وعنــد اختبــار ممارســة العنــف 
اجلســدي واجلنســي بالتحديــد مقارنــة باملســتوى التعليمــي للمــرأة يف عينــة اســتبيان 
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ــن  ــل مــن التعــرض لهذي ــي يقل ــم العال ــم يالحــظ أن مســتوى التعلي ــات، ل النســاء املعنف
النوعــن أيضــاً، بــل مــن املؤســف أن نســبة املتعرضــات للعنــف اجلنســي مرتفعــة عنــد 
حامــالت البكالوريــوس لتصــل إلــى ٧2%، وقــد يكــون الفــرق يف املســتوى التعليمــي 
خاصــًة عنــد املتزوجــات ســبباً ملمارســة الــزوج »اجلنــس« بشــكل عنيــف يتمثــل يف 
اإلكــراه أو اإليــذاء أو االغتصــاب الزوجــي حيــث يكــون أحيانــاً وســيلة لفــرض »الرجولــة« 
ــة املراكــز هــن مــن  ــأن ١٧% فقــط مــن عين ــر بالذكــر ب ــه. مــن اجلدي بحســب اعتقادات
النســاء املعنفــات الالتــي يحملــن شــهادات جامعيــة فمــا فــوق، غيــر أن نســب تعرضهــن 
للعنــف اجلســدي واجلنســي بالتحديــد لــم تختلــف كثيــراً عمــن هــن أكثــر تعليمــاً منهــن 

ــة اســتبيان النســاء املعنفــات.  يف عين

هنــاك مؤشــراً بــأن ارتفــاع املســتوى التعليمــي للرجــل قــد يخفــف مــن ارتكابــه للعنــف: . 2٣
ومــن ناحيــة أخــرى، هنــاك مؤشــر بــأن ارتفــاع املســتوى التعليمــي للرجــل قــد يخفــف 
ــم ميــارس العنــف  ــه للعنــف، حيــث تبــن أن املســتوى التعليمــي ملــن ل مــن نســبة ارتكاب
األســري ضــد املــرأة مــن عينــة الرجــال )متمثــل يف 80% مــن حملــة الشــهادات اجلامعيــة 
فمــا فــوق( كان أعلــى مــن مســتوى الذيــن مارســوا العنــف )متمثــل يف ٧0% مــن حملــة 
الشــهادات اجلامعيــة فمــا فــوق(. وأيضــاً أعلــى مــن املســتوى التعليمــي ملرتكبــي العنــف 
يف عينــة النســاء )متمثــل يف ٣5% مــن حملــة الشــهادات اجلامعيــة فمــا فــوق(، وقــد تبــن 
أن املرتكبــي للعنــف مــن عينــة الرجــال قــد مارســوا العنــف بشــكل أقــل مــن حيــث تكــرار 

حدوثــه وشــدة وطئتــه )مــن حيــث النــوع( مقارنــة بعينــة اســتبيان النســاء. 

عمــل املــرأة وحصولهــا علــى دخــل مــادي شــخصي ال يقلــل مــن وقوعهــا يف العنــف . 24
األســري بكافــة أنواعــه ولكنــه قــد يقلــل مــن وطئــة تأثيــر العنــف علــى حياتهــا: لــم 
ــف األســري  ــا للعن ــا مــن تعرضه ــي بذاته ــى دخــل مال ــا عل ــرأة وحصوله ــل عمــل امل يقل
بشــكل عــام، فقــد تبــن يف عينــة اســتبيان النســاء املعنفــات أن املــرأة التــي متلــك دخــل 
مــادي ذاتــي تتعــرض للعنــف يف كل أشــكاله بنســبة متقاربــة ملــن ال متلــك دخــل مــادي 
)ربــات البيوت/العاطــالت والطالبــات(. فمثــال عنــد النظــر للعنــف اجلســدي املتمثــل 
يف الضــرب بنســبة ٩2%، لــم يتبــن أن عمــل املــرأة قلــل مــن تعرضهــا للضــرب مقارنــة 
ــة.  وعلــى الرغــم مــن أن العنــف االقتصــادي متثــل  بربــة األســرة أو املــرأة غيــر العامل
ــة  ــى رب ــع عل ــه يق ــة، فإن ــر يف( النفق ــب بنســبة ٧5% يف احلرمــان مــن )أو التقتي باألغل
ــر أن املوظفــة ســتكون أفضــاًل  ــة مــن التســاوي، غي ــى درجــة قريب ــزل واملوظفــة عل املن
حــاالً كونهــا ســتعتمد علــى مدخولهــا مــن العمــل لســد حاجاتهــا وحاجــات أســرتها ولكــن 
هــذا بالتأكيــد ميثــل اســتغالالً واضحــاً. وممــا يؤكــد هــذه النقطــة، عنــد النظــر يف عينــة 
املراكــز جنــد بــأن 64% مــن العينــة هــن مــن ربــات البيــوت و٣2% مــن العامــالت يف 
وظائــف متدنيــة األجــر و4٧% مــن العينــة هــن مــن ذوات املســتوى املعيشــي الضعيــف، 
ــف  ــر عن ــي أكب ــف االقتصــادي كثان ــل العن ــة متث ــة الصعب ووســط هــذه الظــروف املادي
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يواجهونــه مــن بعــد النفســي بنســبة 80% و8١% ومــن حيــث التأثيــر علــى حيــاة املــرأة. 
فحصــول املــرأة علــى دخــل مــادي مســتقل حتــى وإن لــم مينــع ممارســة العنــف عليهــا إال 

أنــه علــى األقــل يخفــف مــن وطئتــه علــى حياتهــا. 

ــف . 25 ــن عن ــه م ــوا علي ــا أقدم ــى م ــدم عل ــف يشــعرون بالن ــي للعن ــة الرجــال املرتكب غالبي
بنســبة تصــل إلــى 6٣%: لقــد أعــرب عينــة الرجــال الذيــن مارســوا العنــف األســري 
ضــد املــرأة بــأن 6٣% يشــعرون بالنــدم علــى مــا اقترفــوه، يف حــن أن ٣٣% ال يشــعرون 
بالنــدم. وعنــد النظــر لفئــة مــن شــعر بالنــدم مــن ممارســة العنــف، تبــن أن غالبيتهــم 
قــد مارســوا العنــف مــرات قليلــة أو مــرة واحــدة بنســبة 66% و2٣%، يف حــن الذيــن لــم 

يندمــوا تصــل نســبة ممارســتهم لعنــف بشــكل متكــرر إلــى %4٣.

الرجــال هــم أيضــاً ضحايــا للعنــف األســري بنســبة تصــل إلــى ٣٣%، واألب هــو املرتكــب . 26
األول عليهــم بنســبة تصــل إلــى 42%: لقــد كشــف اســتبيان الرجــال بــأن ٣٣% مــن عينــة 
الرجــال هــم أنفســهم كانــوا ضحايــا للعنــف يف حياتهــم بنســبة ٣٣%. وليــس غريبــاً أن 
يكــون األب هــو املرتكــب األول للعنــف ضــد الرجــال يف عينــة ضحايــا العنــف األســري 
حيــث أن عنــف الــزوج علــى زوجتــه عــادة مــا ميتــد إلــى األبنــاء مثــل مــا تبــن يف عينــة 
اســتبيان النســاء املعنفــات )العنــف قــد طــال األطفــال بنســبة 4١%(. والعنــف يولــد 
عنــف، فعندمــا ميــارس األب وهــو قــدوة األســرة العنــف كأمــر طبيعــي يف األســرة 
يتخــذه األبــن منهجــاً صحيحــاً يف حياتــه األســرية وميارســه يف كبــره علــى زوجتــه وبناتــه 
وأخوتــه. ومــن اجلديــر بالذكــر أن أحــد االقــارب مثــل العــم واخلــال وغيرهــم يأتــون يف 
املرتبــة الثانيــة بعــد األب يف ارتــكاب العنــف ضــد الرجــال بنســبة ١5% يعقبهــا الزوجــة 

بنســبة ١0%، ومــن ثــم األخ بنســبة ٩%. 

ضحايــا العنــف األســري مــن الرجــال تعرضــوا بالدرجــة األولــى للعنــف اجلســدي بنســبة . 2٧
6٣%، وأغلــب الذيــن مياســون العنــف األســري ضــد املــرأة هــم يف األســاس ُمَعنَِّفــن 
ــى املــرأة  ــة الذيــن مارســوا العنــف عل بنســبة تصــل إلــى 6٣% أيضــاً: عنــد النظــر لعين
)١٩% مــن عينــة الرجــال( جنــد أن 6٣% منهــم ضحايــا للعنــف أيضــاً، ممــا قــد يــدل بــأن 
مــن آثــار العنــف األســري هــو توليــد العنــف عبــر األجيــال يف دائــرة مســتمرة. وبالنظــر 
لعينــة الذيــن لــم ميارســوا العنــف ضــد املــرأة )8١% مــن عينــة الرجــال( جنــد بــأن %26 
منهــم فقــط هــم باألســاس ضحايــا للعنــف. ومــن الالفــت بــأن ضحايــا العنــف األســري 
مــن الرجــال قــد تعرضــوا للعنــف اجلســدي بالدرجــة األولــى بنســبة 6٣% وهــي نســبة 
عاليــة ولكــن مــن املعــروف بــأن العنــف اجلســدي املتمثــل غالبــاً يف الضــرب كان جــزءاً 
ــل جــزءاً  ــف ب ــه عن ــى أن ــه عل ــن ينظــر ل ــم يك ــة ســابقاً ول ــن أســاليب التربي ــاً م متعارف
مــن التأديــب والتربيــة الســليمة لأطفــال. ويأتــي العنــف النفســي بالدرجــة الثانيــة يف 
ــم العنــف اللفظــي بنســبة  ــى الرجــال بنســبة 46%، ث الترتيــب مــن العنــف املمــارس عل
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٣6%، فاالقتصادي بنســبة ١4%/ وأخيراً اجلنســي بنســبة ٧%.  وبن اســتبيان الرجال 
أيضــاً أن 5١% مــن العنــف اجلســدي علــى ضحايــا الرجــال يتــم ممارســته مــن قبــل األب 
ويليــه أحــد األقــارب بنســبة ١5% يف حــن أن العنــف االقتصــادي ميارســه األب بنســبة 
65% يليــه األخ – األكبــر- بنســبة ١4%. ومــن اجلديــر بالذكــر أن الزوجــة متــارس 

العنــف اللفظــي والنفســي علــى الــزوج يف األغلــب بنســبة 40% لــكال النوعــن.

يف حــن أن هــذه عينــات الدراســة لــم تتمكــن مــن تغطيــة حــاالت العنــف األســري الواقــع . 28
علــى عامــالت املنــازل بشــكل كاٍف، إال أن تقاريــر جمعيــة حمايــة العمالــة الوافــدة تؤكــد 
بــأن أكثــر أنــواع العنــف املمــارس عليهــن هــو العنــف اإلقتصــادي:  وبحســب احلديــث 
مــع رئيســة جمعيــة حمايــة العمالــة الوافــدة ونوعيــة احلــاالت التــي جلــأت للجمعيــة عبــر 
ــف  ــازل تتعرضــن بشــكل رئيســي للعن ــدن أن عامــالت املن ــد أك الســنوات الســابقة، فق
ــا مــا  االقتصــادي يليــه النفســي واللفظــي ثــم اجلســدي وأخيــراً اجلنســي، حيــث غالب
تتــرك عامــالت املنــازل أماكــن عملهــم ألنهــم لــم يحصلــوا علــى رواتبهــم أو بســبب 
أنهــم تعرضــوا لســوء املعاملــة أو املضايقــة. وعلــى الرغــم مــن أن العاملــة املنزليــة تقــوم 
باإلبــالغ عــن هــذه احلالــة، إال أنــه مبجــرد انفصالهــا عــن كفيلهــا يجعــل مــن إقامتهــا 
غيــر قانونيــة قــد تعاقــب عــن طريــق حبســها ومــن ثــم ترحيلهــا بــدون صــرف راتبهــا أو 
بــدون أي تعويــض عــن ســوء املعاملــة أو املضايقــة علــى الرغــم مــن أن الكفيــل هــو الــذي 
شــكل خرقــا لالتفاقيــة بعــدم دفــع راتبهــا أو اإلســاءة لهــا. ومــن اجلديــر بالذكــر بــأن  
ــة يف الســنة مــن العامــالت  ــة الوافــدة تســتقبل معــدل ١50 حال ــة العمال ــة حماي جمعي

األجنبيــات يف املــأوى التابــع للجمعيــة.

مــن وجهــة نظــر الرجــال، العنــف األســري يف البحريــن ليــس »ظاهرمتفشــية« ولكــن هــي . 2٩
مشــكلة ملحــة »موجــودة بشــكل ملحــوظ« يجــب التصــدي لهــا: لقــد عبــر الرجــال عــن 
وجهــة نظرهــم عــن مــدى وجــود وانتشــار العنــف األســري يف مجتمعنــا البحرينــي، حيــث 
ــى مقيــاس 5 نقــاط - رقــم »5« يرمــز لكــون العنــف األســري  قّيمــوا شــدة انتشــاره عل
»ظاهــرة متفشــية” ورقــم “١” لكــون العنــف األســري “ممارســات قليلــة”.  وقــد تبــن 
روا شــدة وجــود العنــف يف املجتمــع البحرينــي برقــم  أن غالبيــة الرجــال بنســبة ٣٩% قــدَّ
»٣« فيمــا قّيــم 25% مــن الرجــال شــدتها علــى رقــم »4«، و١6% علــى رقــم “2”. ورأى 
ــة أنهــا ظاهــرة  ــة رقــم »١« فيمــا رأى ١0% مــن العين ١١% انهــا مجــرد ممارســات قليل
منتشــرة رقــم »5«. فبالتالــي يكــون معــدل تقييــم االنتشــار هــو »٣« وعليــه ميكــن القــول 
بــأن العنــف األســري ليســت ظاهــرة منتشــرة يف مجتمعنــا البحرينــي إمنــا هــي مشــكلة 
جــادة أو ملحــة موجــودة بشــكل ملحــوظ وحتتــاج إلــى حــل مــن وجهــة نظــر عينــة الرجــال. 
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فيمــا أكــد62% مــن الرجــال الذيــن لــم ميارســوا العنــف األســري معرفتهــم بإمــرأة مــن . ٣0
ــف ليــس بنفــس الدرجــة: ومــن  ــواع العن ــف األســري، إنتشــار أن أســرتهم تتعــرض للعن
اجلديــر بالذكــر بأنــه عنــد ســؤال الرجــال الذيــن لــم ميارســوا العنــف علــى املــرأة فيمــا 
إذا كانــوا علــى معرفــة بإمــرأة مــن محيــط أســرتهم تتعــرض للعنــف، فأجــاب %62 
منهــم بـ»نعــم«، كانــت علــى األغلــب 58% مــن إحــدى قريباتــه تليهــا 2٧% لأخــت و ١5% 
لــأم، الزوجــة واالبنــة بنســبة 4% لكليهمــا، و2% خلــدم املنــازل(. وتعتبــر هــذه النســبة 
يف حــد ذاتهــا مؤشــراً النتشــار العنــف األســري يف البحريــن مبعــدل يتــراوح مــا بــن 4 
إلــى ٣ مــن مقيــاس 5. لكــن مــن املهــم التأكيــد بــأن العنــف األســري املنتشــر ليــس بنفــس 
الدرجــات، فبالنظــر لنســب ممارســة أنــواع العنــف التــي ذكــرت ســابقاً، ميكننــا القــول 
ــى مؤشــر »4« يف االنتشــار  ــان عل ــد يكون ــف النفســي واللفظــي ق ــه يف حــن أن العن إن
واجلســدي واالقتصــادي علــى مؤشــر »٣«، فــإن العنــف اجلنســي ال يتعــدى مؤشــر »2«.  
غيــر أنــه مــن الصعــب حتديــد نســبة ممارســة العنــف األســري الدقيقــة إال بعــد عمــل 
دراســة مســحية علــى مســتوى مملكــة البحريــن للخــروج بنســبة علميــة ملــدى انتشــارها 

يف البحريــن. 

وللتصــدي لقضيــة العنــف األســري يف البحريــن، رأى ٧0% مــن الرجــال أهميــة  إعــداد . ٣١
برامــج توعويــة ضــد العنــف فيمــا رأى 60% أهميــة جتديــد اخلطــاب الدينــي لتصحيــح 
املفاهيــم اخلاطئــة املؤديــة الرتــكاب العنــف ضــد املــرأة: لقــد بــن اســتبيان الرجــال بــأن 
٧0% مــن العينــة يــرون أهميــة إعــداد برامــج ضــد العنــف موجهــة لــكل شــرائح املجتمــع 
وخاصــة الشــباب واألطفــال خللــق جيــل يرفــض ممارســة العنــف بكافــة أنواعــه، فيمــا 
أكــد 60% مــن الرجــال بأهميــة جتديــد اخلطــاب الدينــي لتصحيــح املفاهيــم اخلاطئــة 
عــن الديــن اإلســالمي بخصــوص قوامــة الرجــل يف األســرة ومفهــوم الطاعــة والواليــة 
والتأديــب الشــرعي وغيرهــا. ورأى أيضــاً 58% مــن الرجــال أهميــة وضــع قوانــن 
صارمــة جتــرم وتعاقــب علــى أي ممارســة للعنــف األســري بكافــة أشــكاله مــن قبــل 
الدولــة و 5١% أيــد فكــرة فــرض دورات إجباريــة للمقبلــن علــى الــزواج عــن كيفيــة إدارة 

احليــاة الزوجيــة واالبتعــاد عــن ممارســة العنــف األســري بــكل أنواعــه. 
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توصيات الدراسة
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إن مشــكلة العنــف األســري هــي مشــكلة معقــدة ومتداخلــة ولهــا تأثيــر عميــق وخطيــر علــى 
املجتمــع كمــا تبــن يف نتائــج هــذا البحــث. وبعــد التعــرف عــن كثــب علــى حيثيــات ارتــكاب 
العنــف األســري ضــد املــرأة وأســبابه وآثــاره الســلبية التــي تطــال املجتمــع ككل، فإننــا نرفــع 
التوصيــات التاليــة للحــد مــن هــذه املشــكلة التــي تتطلــب وجــود برنامــج وطنــي متكامــل 
تتظافــر فيــه اجلهــود مــن كل مؤسســات الدولــة املعنيــة، ومؤسســات املجتمــع املدنــي وكذلــك 

األســر واألفــراد. 

توصيات على عاتق الدولة
لقــد بــدأت مملكــة البحريــن مؤخــراً بخطــوات متقدمــة يف مجــال التصــدي للعنــف األســري 
يف مملكــة البحريــن عبــر إصــدار قانــون احلمايــة مــن العنــف األســري يف أغســطس 20١5 
وإطــالق االســتراتيجية الوطنيــة حلمايــة املــرأة مــن العنــف األســري والتــي تعتبرهــا املجلــس 
األعلــى خارطــة الطريــق للحــد مــن مشــكلة العنــف األســري يف مملكــة البحريــن، وعليــه فــإن 

التوصيــات التــي يقــع تطبيقهــا علــى عاتــق الدولــة تتلخــص يف األمــور التاليــة:

أهميــة وضــع خطــة زمنيــة محــددة و تخصيــص ميزانيــة لتنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة . ١
حلمايــة املــرأة مــن العنــف االســري: لقــد جــاءت االســتراتيجية الوطنيــة حلمايــة املــرأة 
مــن العنــف األســري بســتة محــاور مهمــة جــداً الحتــواء مشــكلة العنــف األســري يف 
واخلدمــات،  واحلمايــة  الوقايــة،  مــن  جوانبهاالرئيســية  كل  فيهــا  غطــت  البحريــن 
والتشــريعات والقوانــن، والتوعيــة والدعــم اإلعالمــي، والدراســات والبحــوث، والتقييــم 
واملتابعــة. وعليــه، فإنــه مــن املهــم وضــع خطــة زمنيــة واضحــة ومحــددة مــع تخصيــص 
ــا  ــور واإلســراع يف تطبيقه ــرى الن ــق هــذه االســتراتيجية لت ــة لتطبي ــة مــن الدول ميزاني
بالتعــاون مــع كل اجلهــات الرســمية واألهليــة ذات الصلــة وكذلــك أهميــة نشــر الوعــي 

مبــا حتويــه مــن خطــط وبرامــج مســتقبلية لتكــون الصــورة واضحــة للجميــع.

التعجيــل بعمــل قاعــدة بيانــات إلكترونيــة موحــدة للخــروج بإحصائيــات دقيقــة وشــاملة . 2
ــا  ــى الرغــم مــن أن هــذه النقطــة أيضــاً احتوته ــرأة: وعل حــول حــاالت العنــف ضــد امل
االســتراتيجية الوطنيــة يف احملــور اخلامــس املتعلقــة بالدراســات والبحــوث، إال أنــه 
وجــب التأكيــد علــى أهميــة التعجيــل يف تطبيقهــا ضمــن األولويــات، حيــث أنهــا لــن 
تســاعد فقــط يف معرفــة جــزء مهــم مــن حجــم املشــكلة يف البحريــن، بــل أنهــا ستســاهم 
أيضــاً يف مســألة توحيــد واالرتقــاء بطريقــة التوثيــق والتعامــل مــع حــاالت العنــف التــي 
تلجــأ للجهــات الرســمية واملراكــز األهليــة ذات الصلــة وفــق معاييــر وإجــراءات ثابتــة، 
تتضمــن تصنيــف احلــاالت حســب أنــواع العنــف املعتمــدة، ونوعيــة اإلجــراءات املتبعــة 
ــة تربــط مــا بــن  ــات إلكتروني ــاء قاعــدة بيان ــأن بن ــر بالذكــر ب ــوع. ومــن اجلدي يف كل ن
كل مؤسســات الدولــة واملراكــز األهليــة املعنيــة ســتمنع مســألة التداخــل يف تســجيل 
حــاالت العنــف األســري يف البحريــن خاصــة وأن كثيــر مــن احلــاالت تســجل لــدى أكثــر 
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مــن مركــز. ومــن املهــم طبعــاً إيجــاد الطريقــة املناســبة للتعريــف باحلــاالت املســجلة مــع 
مراعــاة خصوصيتهــا حيــث أن كثيــر مــن املعنفــات ال يرغــن بكشــف اســمائهن.

مراقبــة وتقييــم تطبيــق قانــون احلمايــة مــن العنــف األســري والعمــل علــى ســد الثغــرات . ٣
وتطويــره: ال شــك أن إصــدار قانــون احلمايــة مــن العنــف األســري جــاء بعــد جهــود 
كبيــرة وفتــرة طويلــة مــن النظــال مــن قبــل االحتــاد النســائي واجلمعيــات النســائية 
واملجلــس األعلــى للمــرأة وبتظافــر جهــود أعضــاء الســلطة التشــريعية ليــرى النــور، 
فاصــداره بالشــكل احلالــي هــو مكســب حقيقــي للمــرأة ولكــن يجــب أن تصــب جهــود 
املؤسســات الرســمية اآلن علــى اإلشــراف علــى تطبيقــه ونشــر الوعــي فيــه خاصــة بــن 
مراكــز الشــرطة وأعضاءهــا والقضــاة واحملامــن، والعمــل علــى مراقبــة أثــره يف  خفــض 
حــاالت العنــف وانقــاذ احلــاالت املتضــرة. ففــي لبنــان مثــاًل، مت تنفيــذ »أمــر احلمايــة« لـــ 
١٧5 إمــرأة يف غضــون ســنة ونصــف مــن إصــدار قانــون »حمايــة النســاء وســائر أفــراد 
األســرة مــن العنــف األســري«، وهــذا مؤشــر جيــد لفاعليــة القانــون مــن التخفيــف مــن 
معانــاة النســاء. ومــن ناحيــة أخــرى، يجــب أن تتــم دراســة بعــض اجلوانــب التــي اعتبرهــا 
ــق  ــه يف التطبي ــى ضــوء فاعليت ــون - عل ــرأة كنواقــص يف القان املختصــون يف شــؤون امل
العملــي وأيضــاً تقبــل املجتمــع لــه - مــن قبيــل ضــم عامــالت املنــازل ملــن يشــملهم 
القانــون ضمــن أفــراد األســرة، واضافــة »االغتصــاب الزوجــي« ضمــن تعريــف العنــف 
اجلنســي، وفــرض عقوبــات واضحــة ضــد جرائــم العنــف األســري وليــس فقــط علــى 
أمــر احلمايــة. وميكــن أيضــاً النظــر إلــى إفــراد بنــود خاصــة تنــص علــى حمايــة املــرأة- 
بــدالً مــن مســاواتها بســائر أفــراد األســرة-  باعتبارهــا الضحيــة األولــى للعنــف األســري 
وباإلمــكان دراســة تعديــل مســمى القانــون ليحمــل مفــردة »حمايــة املــرأة« بشــكل صريــح 

كمــا هــو احلــال يف القانــون اللبنانــي. 

دعــم املراكــز األهليــة ومتكينهــا مــن أداء دورهــا يف تقــدمي الدعــم النوعــي املطلــوب . 4
لضحايــا العنــف األســري مــن النســاء: وعنــد النظــر للمراكــز األهليــة التي تقــدم خدمات 
لضحايــا العنــف األســري مــن النســاء – وغيرهــم مــن أفراد األســرة- يف مملكة البحرين 
جنــد بــأن هنــاك تفــاوت واضــح يف مســتوى وعــدد االخصائيــن والعاملــن واإلداريــن 
ــا.  ومعظــم  ــز عليه ــي ترك ــات الت ــك مســتوى اخلدمــات املقدمــة والفئ ــز وكذل يف املراك
هــذه املراكــز تواجــه عــدة حتديــات مــن ضمنهــا عــدم وجــود الدعــم املــادي ونقــص 
الكــوادر املتخصصــة وخاصــة يف جوانــب التأهيــل النفســي واالستشــارات القانونيــة 
وغيرهــا. وعليــه، فــإن مــن املهــم جــداً تظافــر جهــود وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة 
واملجلــس األعلــى للمــرأة يف متكــن هــذه املراكــز بالدعــم املــادي واملعــريف واملســاندة يف 
تأهيــل الكــوادر العاملــة يف مجــال العنــف األســري وجتويــد اخلدمــات املقدمــة وغيرهــا 
لزيــادة اســتيعابهم الســتقبال أكبــر عــدد مــن ضحايــا العنــف األســري يف البحريــن. ومــن 
املهــم جــداً أن يتــم أخــذ هــذه املراكــز بعــن االعتبــار كشــريك أساســي يف خطــة تطبيــق 
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االســتراتيجة الوطنيــة حلمايــة املــرأة مــن العنــف األســري. ومــن اجلديــر بالذكــر بــأن 
املكتــب القانونــي للمــرأة التابــع لالحتــاد النســائي كان يقــوم بعمــل ممتــاز حيــث أنــه كان 
يســتقبل معــدل ١١٣ امــرأة ســنوياً، ولكــن مــع توقــف الدعــم املالــي مــن قبــل وزارة العمــل 
ــر  والتنميــة االجتماعيــة لالحتــاد النســائي، اضطــر االحتــاد إلغــالق املكتــب منــذ يناي
20١6، ونتمنــى أن يعــاد النظــر يف هــذه املســألة لتدعــم هــذا املكتــب مــن جديــد ملــا لــه 

مــن إســهامات مهمــة يف التخفيــف مــن معانــات ضحايــا العنــف مــن النســاء. 

إعــداد دراســة ميدانيــة مســحية علــى مســتوى مملكــة البحريــن ملعرفــة حجــم العنــف . 5
ــى– أن  ــد – ونتمن ــج نعتق ــدم مؤشــرات ونتائ ــد: أن هــذه الدراســة تق األســري يف البل
تؤخــذ بعــن االعتبــار وأن تكــون لبنــة أســاس لعمــل دراســة وطنيــة مســحية بحجــم 
عينــات أكبــر ميكــن مــن خاللهــا حتديــد حجــم ومــدى انتشــار مشــكلة العنــف األســري 
ضــد املــرأة بشــكل دقيــق وأيضــاً جمــع إحصائيــات حــاالت العنــف األســري بعــد توحيــد 
ــة  ــة ممــا يســاهم يف مراقب ــز الرســمية واألهلي ــا مــن كل املراك طريقــة حســابها ومدته
هــذه املشــكلة بشــكل علمــي عــن كثــب وتقيــم مــدى فاعليــة وكفــاءة البرامــج التــي تطــرح 

مــن أجــل احلــد منهــا.  

االرتقــاء بصــورة املــرأة يف االعــالم املرئــي واملقــرؤ واملســموع واالبتعــاد عــن ترســيخ . 6
ثقافــة العنــف ضــد املــرأة يف الدرامــا: الزالــت صــورة املــرأة يف اإلعــالم يشــوبها الكثيــر 
املــرأة وترســخ ثقافــة  التمييــز ضــد  التــي حتفــز علــى  الرواســب االجتماعيــة  مــن 
العنــف األســري ضــد املــرأة – ولــو دون قصــد – علــى أنــه جــزء مــن احليــاة األســرية 
ــه، يجــب أن تضــع وزارة اإلعــالم  ــة. وعلي ــة واخلليجي وخصوصــاً يف الدرامــا البحريني
اســتراتيجية خاصــة لالرتقــاء بصــورة املــرأة يف اإلعــالم املرئــي واملســموع واملقــرؤ 
بحيــث تخلــو مــن أي نــوع مــن أنــواع التمييــز ضــد املــرأة والســيما العنــف األســري. 
ويتمثــل ذلــك عبــر تنقيــح املسلســالت التلفزيونيــة التــي تبــرز مشــاهد العنــف بطريقــة 
ــرام  ــاج مسلســالت وأفــالم تشــيع ثقافــة االحت ــى إنت ــام، والعمــل عل ــذوق الع مســيئة لل
واحملبــة داخــل األســرة، وإعــداد برامــج تلفزيونيــة وإذاعيــة تســاهم يف التوعيــة بأنــواع 
العنــف األســري وآثــاره وجترمــه بــكل صــوره، وتبــن أهميــة التبليــغ عــن حــاالت االعتــداء 
واإليــذاء حلمايــة املــرأة مــن العنــف واتخــاذ تدابيــر احلمايــة منــه. ومــن الضــروري 
ــات النســائية والناشــطات  ــرأة واجلمعي ــة بامل ــع املؤسســات الرســمية املعني التنســيق م
إليجــاد برامــج متميــزة تتنــاول فيهــا القضايــا األســرية بطريقــة جديــدة وسلســلة للتأثيــر 
يف مختلــف فئــات املجتمــع البحرينــي. وبالنســبة لإلعــالم املقــرؤ، فمــن املهــم تشــجيع 
الصحــف احملليــة والصحفيــن واعطائهــم مســاحة حريــة أكبــر لالهتمــام مبوضــوع 
العنــف األســري ضــد املــرأة ونشــر كل املعلومــات واحلقائــق التــي ميكنهــا أن تســاعد يف 

ــي. ــذه يف املجتمــع البحرين جتــرمي العنــف ونب
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مراجعــة وحتديــث املناهــج التربويــة يف املــدارس واجلامعــات لتدعــم ثقافــة احتــرام . ٧
املــرأة وأدوارهــا املجتمعيــة الواقعيــة ونبــذ العنــف ضدهــا بــكل أشــكاله: مــن املهــم جــداً 
أن ننشــي جيــل يحتــرم املــرأة وينظــر لهــا كإنســان متســاوي يف احلقــوق والواجبــات مــع 
الرجــل يف اجلوانــب اإلنســانية وأمــا االختــالف بينهمــا فهــو يكمــن يف التمايــز البيلوجــي 
اجلنســي الــذي ينتــج عنــه اختــالف يف بعــض األدوار واملســؤوليات احلياتيــة )مثــال 
احلمــل والرضاعــة إلــخ( ولكــن هــذا التمايــز ال يقلــل مــن شــأن املــرأة وحصــر دورهــا 
ــاً  ــق عالي ــر واحــد ال يحل ــرأة والرجــل جناحــن لطائ ــل إن امل ــة، ب يف املجــاالت التقليدي
إال عندمــا يرفرفــان معــاً. ولــذا يجــب العمــل علــى تطويــر املناهــج التعليميــة وإزالــة كل 
الرواســب االجتماعيــة املوجــودة فيــه والتــي حتصــر املــرأة يف مســألة التربيــة والرعايــة 
لأطفــال والتــي تفضــي – ولــو بشــكل غيــر مقصــود- للنظــر للمــرأة علــى أنهــا »تبــع« 
للرجــل بــدالً مــن عنصــر قيــادي وعنصــر مفكــر وَخــالَّق وأنهــا شــريكة للرجــل يف هــذه 
احليــاة.  ومــن املهــم أيضــاً أن يتــم التأكيــد يف املناهــج الدراســية منــذ املرحلــة االبتدائيــة 
علــى دور املــرأة احلقيقــي يف املجتمــع وإبــراز النمــاذج الناجحــة مــن النســاءيف البحريــن 
ويف العالــم وجتــرمي العنــف ومــدى خطورتــه علــى املجتمــع. إن فكــرة إضافــة مــواد 
لتعليــم “أســس احليــاة األســرية الســعيدة« يف املدرســة وإضافــة مــادة حقــوق االنســان 
يف اجلامعــة البــد وأن تســاهم يف احلــد مــن مشــكلة ممارســة العنــف ال ســيما أن العنــف 
هــو ثقافــة وممارســة مكتســبه وليــس جــزء مــن الفطــرة اإلنســانية. وأخيــراً، مــن املهــم 
جداً تأهيــل القائمــن علــى وضــع املناهــج التعليميــة وكذلــك املدرســن واملدرســات يف 

مجــال النــوع االجتماعــي وحقــوق اإلنســان للوصــول للنتائــج املرجــوة.

شــن حملــة وطنيــة لتوعيــة املجتمــع حــول العنــف األســري وآثــاره ونبــذه بــكل أشــكاله . 8
ــة  ــة املجتمعي ــر ليكــون شــهر مناهضــة العنــف ضــد املــرأة: التوعي واتخــاذ شــهر نوفمب
هــي أحــد أهــم طــرق إحــداث التغييــر يف املجتمعــات، وخاصــة إذا مت التركيــز علــى فئــة 
الشــباب. ولــذا يجــب أن تأخــذ الدولــة علــى عاتقهــا شــن حملــة وطنيــة ملناهضــة العنــف 
ــاً مناســباً لذلــك حيــث أن 25  ضــد املــرأة بشــكل ســنوي وأن تتخــذ شــهر نوفمبــر وقت
نوفبــر يصــادف اليــوم العاملــي ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة. ويجــب أن تشــمل احلملــة 
اإلعالنــات املطبوعــة يف الشــوارع وكذلــك التواجــد يف املجمعــات واجلامعــات وغيرهــا 
فضــال عــن اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي بشــكل فاعــل. والبــد مــن التركيــز 
لتعريــف املــرأة واملجتمــع بالعنــف النفســي واللفظــي واالقتصــادي حيــث أن هــذه األنــواع 
ــاس ال  ــر مــن الن ــن الكثي ــت الدراســة ولك ــا بين ــا كم ــر يف مجتمعاتن متــارس بشــكل كبي
يعــرف أن هــذه املمارســات تنــدرج حتــت مســمى العنــف أصــاًل. وكذلــك، يجــب التركيــز 
علــى وجــود قانــون للحمايــة مــن العنــف األســري وأهميــة التبليــغ عــن واقعــة االعتــداء 

والعنــف عبــر القنــوات الصحيحــة للحصــول علــى أمــر احلمايــة إذا لــزم األمــر.
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ترشــيد وجتديــد اخلطــاب الدينــي املقــدم عبــر املســاجد واملــآمت والبرامــج التلفزيونيــة . ٩
وتشــجيع اجليــل اجلديــد مــن علمــاء الديــن علــى دراســة املفاهيــم التــي حتمــل صــورة 
مغلوطــة عــن املــرأة وطــرح أفــكار مســتنيرة تتناســب مــع التطــور املجتمعــي: لقــد بّينــت 
الدراســة مــدى تأثيــر الفهــم املغلــوط للديــن علــى النظــر للعنــف بأنــه جــزء مــن حقــوق 
الرجــل -وباالخــص الــزوج - املشــروعة التــي ميكــن أن يســتخدمها علــى زوجتــه أو 
وابنتــه أو والدتــه متــى اصطدمــت برغباتــه. فمثــاًل، أغلــب النــاس يفهمــون مســألة 
القوامــة علــى أنهــا أفضليــة مطلقــة للرجــل علــى املــرأة يف حــن أنهــا تعنــي القيمومــة 
علــى شــؤون األســرة اإلداريــة واملاديــة فهــو تكليــف علــى الرجــل ومســؤولية وليــس 
رخصــة للتعالــي واالســتبداد يف االســرة كمــا يحصــل يف الكثيــر مــن البيــوت. ولــذا فمــن 
ــر الفكــر الســائد  ــم املشــوهه وتغيي ــر هــذه املفاهي ــن يف تغيي املهــم اشــراك رجــال الدي
ــه.  ــن ويعاقــب علي ــه الدي ــل يجرم ــه فع ــل إن ــن ب ــه الدي ــر يســمح ب ــه أم ــف بأن عــن العن
وإن تشــجيع الدولــة لعلمــاء الديــن الشــباب املتحرريــن مــن ســطوة التقاليــد واألعــراف 
االجتماعيــة علــى الدراســة وعلــى التجديــد لطــرق الطــرح اجلديــدة سيســاهم كثيــراً يف 

إحــداث التغييــر يف ســلوك املجتمــع علــى املــدى البعيــد. 

ــة . ١0 ــة الزوجي ــزواج عــن أساســيات العالق ــى ال ــن عل ــرض دورات للمقبل الســعي نحــو ف
واحلقــوق والواجبــات يف إطــار الــزواج: يــدرس مجلــس الشــورى اآلن مشــروع بقانــون 
يلــزم املقبلــن علــى الــزواج بالدخــول يف دورات تثقيفيــة حتمــل اســم »العيــش املشــترك«، 
أســوة بالفحــص الطبــي قبــل الــزواج. ففكــرة املشــروع هــي تدريــب املقبلــن علــى الــزواج 
علــى أصــول التعــاون بــن الطرفــن، وتعريفهــم باحلقــوق والواجبــات لــكل طــرف. 
ولقــد مت تطبيــق هــذا القانــون يف ماليزايــا وقــد ســاعد ذلــك يف خفــض نســبة الطــالق 
ــدا 20١4(. والزال  ــرة )بنه ــل مــن 8% خــالل الســنوات العشــر األخي ــى أق مــن ٣2% إل
ــرى  ــى أن ي ــد ومعــارض، ونتمن ــد الدراســة والنقــاش بــن مؤي ــن قي املشــروع يف البحري
هــذا املشــروع النــور ملــا لــه مــن أثــر علــى تخفيــف املشــاكل الزوجيــة وممارســة العنــف 
واحلــد مــن حــاالت الطــالق. مــن اجلديــر بالذكــر بــأن 5١% مــن عينــة اســتبيان الرجــال 

قــد أيــدوا فــرض هــذا النــوع مــن الــدورات للمقبلــن علــى الــزواج. 

دراســة تخصيــص جــزء مــن املعونــات املاليــة للنســاء املعنفــات وخاصــة مــن يصــدر . ١١
لهــن أمــر احلمايــة: لقــد تبــن بــأن الكثيــرات ممــن يلجــأن ملراكــز احلمايــة مــن العنــف 
األســري بالتحديــد هــن مــن ذوات املســتوى املعيشــي احملــدود وأن 80% تتعرضــن للعنــف 
االقتصــادي فضــالُ عــن األنــواع األخــرى أكثــر مــن 60% منهــن ال يعملــن والبقيــة يعملــن 
يف وظائــف متدنيــة الراتــب. وعليــه، مــن املهــم دراســة تخصيــص معونــات شــهرية مــن 
قبــل وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة لبعــض حــاالت النســاء الالتــي لديهــن اثباتــات 
بوقــوع العنــف عليهــن وتســتدعي حاالتهــن املســاعدة املاليــة خاصــة وإن إذا لــم ينطبــق 

عليهــن شــروط املعونــات األخــرى التــي تعطــى مــن قبــل الــوزارة. 
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فــرض دورات تأهيليــة للمرتكــب للعنــف: وملنــع اســتمرار ارتــكاب العنــف مــن نفــس . ١2
ــل مــن األجــدى أن يعقــب  ــه ب ــة علي ــات جنائي الشــخص، ال يكفــي فقــط إصــدار عقوب
احلكــم حضــور دورة إجباريــة عــن احلقــوق والواجبــات بــن املــرأة والرجــل وبشــاعة 
ــف بكافــة صــوره.  ــاً عــن العن ــد متام ــاة بأســلوب حضــاري يبتع ــف وإدارة احلي ــكاب العن ارت

توصيات على عاتق مؤسسات املجتمع املدني
والنهــا شــريك مهــم يف صنــع التغييــر ونشــر الوعــي يف املجتمــع، فالبــد أن تشــارك مختلــف 
مؤسســات املجتمــع املدنــي الســيما النســائية املســؤولية يف احلــد مــن العنــف األســري الواقــع 

علــى املــرأة عــن طريــق التالــي:

 أهميــة نشــر الوعــي بقانــون احلمايــة مــن العنــف األســري وثقافــة احتــرام املــرأة . ١٣
ــق مؤسســات املجتمــع  ــى عات ــكل أشــكاله: وتقــع مســؤولية التوعيــة عل ــف ب ونبــذ العن
املدنــي أيضــاً مــن جمعيــات نســائية وحقوقيــة وكذلــك جمعيــات ومراكــز شــبابية لنشــر 
الوعــي بقانــون احلمايــة مــن العنــف األســري والقنــوات التــي ميكــن لهــن اللجــوء إليهــا 
حــال التعــرض للعنــف. كمــا ويجــب اســتخدام كل الوســائل احلديثــة مــن قبيــل الصــور 
اخلالقــة واألفــالم القصيــرة واألعمــال الفنيــة املختلفــة واالســتفادة مــن كل وســائل 
التواصــل االجتماعــي إليصــال الرســائل التوعويــة ببســاطة وســهوله للمجتمــع وخاصــة 
ــا النســاء  ــة مركــز تفــوق لدعــم قضاي ــر. إن جترب ــة التغيي ــن هــم لبن ــة الشــباب الذي فئ
بالتعــاون مــن جمعيــة ملتقــى الشــباب البحرينــي الطــالق مشــروع »نحترمهــا« ملناهضــة 
العنــف األســري ضــد املــرأة يف ســنة 20١5-20١6 متثــل جتربــة ناجحــة يف عمــل 
الشــراكة بــن املؤسســات النســائية والشــباب ننصــح بــأن تقــوم تقــوم جمعيــات أخــرى 

ــي يف املجتمــع.  ــر إيجاب ــة إلحــداث تغيي بتجــارب مماثل

االهتمــام بنوعيــة اخلدمــات التــي تقدمهــا املراكــز األهليــة للحمايــة مــن العنــف األســري . ١4
وتخصيــص ميزانيــة للتوعيــة واإلعــالن عــن خدماتهــا: مــن املهــم جــداً أن تواصــل املراكز 
ــا العنــف األســري عملهــا علــى حتســن وجتويــد  ــة التــي تقــدم خدمــات لضحاي األهلي
اخلدمــات التــي يقدمونهــا ورفــع الكفــاءة وتطويــر األداء اإلداري والفنــي بهــا عــن طريــق 
التدريــب املتواصــل. ومــن الضــروري أيضــاً أن يخصــص جــزء مــن امليزانيــة لإلعــالن 
ــا  ــي ميكنه ــوات الصحيحــة الت ــار القن ــر اختي ــز عب ــا املراك ــي يقدمه عــن اخلدمــات الت

الوصــول ألكبــر عــدد مــن النســاء.

توصيات على عاتق األسرة والفرد
و ألن التغييــر ال يتــم إال مــن داخــل اإلنســان نفســه كمــا يف قولــه تعالــى »إن اهلل ال يغيــر مــا 
ــق  ــر أنفســهم عــن طري ــدأوا بتغيي ــراد أن يب ــد لأف ــا بأنفســهم«، فالب ــروا م ــى يغي ــوم حت بق

التربيــة والتوعيــة ويشــمل ذلــك:
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التركيــز علــى أســس التربيــة الســليمة املبنيــة علــى االحتــرام املتبــادل بــن أفــراد األســرة . ١5
و خلوهــا مــن أي متييــز وعنــف: مــن أهــم مســؤوليات األم واألب هــو تهيئــة املنــاخ 
األســري البعيــد عــن القلــق والتوتــر والشــعور باألمــن والطمأنينــة وجتنــب التمييــز بــن 
البنــن والبنــات يف التربيــة ويف احلقــوق والواجبــات. وملــا بينــت الدراســة أن نســبة %55 
مــن الرجــال أكــدوا بأنهــم ارتكبــوا العنــف ضــد املــرأة بســبب اســتفزازها لهــم بالقــول 
أو الفعــل، فمــن املهــم أن نربــى أبنائنــا وبناتنــا علــى رحابــة الصــدر وإدارة النفــس عنــد 
الغضــب وباألخــص جتنــب املشــادات الكالميــة أثنــاء الغضــب لتفــادي تفاقــم املوقــف إلى 

عنــف، والرجــوع للحــوار احلضــاري عندمــا يكــون الطرفــن يف هــدوء واتــزان عقلــي. 

اإلرشــاد والتوجيــه لأبنــاء قبــل الــزواج وتقدمي الدعم واملشــورة لهم أثنــاء الزواج: وميتد . ١6
دور اآلبــاء واألمهــات يف تقــدمي اإلرشــاد والتوجيــه لأبنــاء والبنــات املقبلــن علــى أســس 
احليــاة الزوجيــة وتعريفهــم بحقوقهــم وواجباتهــم وكذلــك تقــدمي املســاندة االجتماعيــة 
واملشــورة لأبنــاء بعــد الــزواج بشــكل معتــدل مبــا يشــعرهم باألمــان ويســاعدهم علــى 

جتــاوز بعــض التحديــات دون أن يتعــدى ذلــك إلــى التدخــل يف شــؤونهم.

ــاة ســعيدة وخاليــة . ١٧ ــاة الزوجيــة للحصــول علــى حي الســعي حلضــور دورات إلدارة احلي
مــن العنــف: مــن اجلميــل أن يبــادر الزوجــان بتثقيــف نفســيهما أثنــاء فتــرة الــزواج 
لتعلــم املهــارات الالزمــة لتحقيــق االســتقرار األســري والســعادة الزوجيــة وأهــم املهــارات 
الالزمــة الســتمرار الــزواج والعالقــة الزوجيــة الناجحــة مثل مهارات االتصــال كاإلصغاء 
وفــن احلــوار وجتنــب اجلــدل ومهــارات التفــاوض وحــل اخلــالف باإلضافــة إلــى مهــارات 
ــط  ــم بالغضــب وضب ــي، والتحك ــذكاء العاطف ــذكاء االجتماعــي، وال ــذات وال الوعــي بال

املشــاعر الســلبية.

تثقيــف املــرأة لنفســها بحقوقهــا وواجباتهــا وكيفيــة إدارة حياتهــا األســرية وحمايــة . ١8
نفســها مــن العنــف: الكثيــر مــن النســاء الزلــن يجهلــن مــا لهــن مــن حقــوق مــا عليهــن مــن 
واجبــات، وهــذا هــو ســبب رئيــس يف اجلهــل بتعرضهــن للعنــف وبكيفيــة التصــرف حيــال 
ذلــك. ومــن الضــروري أن تثقــف املــرأة نفســها بتدابيــر احلمايــة مــن العنــف األســري 
وأهميــة التبليــغ عــن واقعــة االعتــداء أو اإليــذاء بــدالً مــن الســكوت الن الســكوت يولــد 

التمــادي يف العنــف ضدهــا. 
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ملخص الدراسة
علــى الرغــم مــن األهميــة البالغــة لــدور املــرأة يف تنميــة ونهضــة املجتمــع، وتطــور املفاهيــم 
الدوليــة املرتبطــة بالعدالــة واملســاواة اإلنســانية، إال أن املــرأة الزالت تتعــرض للعنف مبختلف 
صــوره وأشــكاله الســيما العنــف األســري الــذي يشــكل اخلطــر األكبــر علــى املــرأة وحياتهــا 

فضــاًل عــن تأثيــره الســلبي الكبيــر علــى تكويــن األســرة وســالمة األطفــال ومســتقبلهم.
وقــد كشــفت دراســة ملنظمــة الصحــة العامليــة بــأن ثلــث إجمالــي عــدد النســاء يف العالــم 
ــى يــد شــركائهن احلميمــن. وعلــى مســتوى  يتعرّضــن للعنــف اجلســدي و/ أو اجلنســي عل
الوطــن العربــي، فقــد تباينــت اإلحصائيــات التــي تؤكــد علــى انتشــار وتنامــي العنــف األســري 
يف مجتمعاتنــا غيــر أن املنظومــة القانونيــة الزالــت قاصــرة عــن حمايــة املــرأة وردع العنــف 
عنهــا. وقــد اســتعرضت هــذه الدراســة حملــة عــن قوانــن احلمايــة مــن العنــف األســري 
املوجــودة مــع أبــرز إحصائيــات العنــف ملجموعــة مــن الــدول العربيــة. ولقــد اتخــذت مملكــة 
ــون  ــن مؤخــراً خطــوات إيجابيــة يف مكافحــة العنــف األســري وذلــك عبــر إصدارقان البحري
»احلمايــة مــن العنــف األســري«، وإطــالق »االســتراتيجة الوطنيــة حلمايــة املــرأة مــن العنــف 
ــة  ــن 8 جهــات حكومي ــى للمــرأة. ويُوجــد مبملكــة البحري ــس األعل ــل املجل األســري” مــن قب
وأهليــة تقــدم خدمــات لضحايــا العنــف األســري وباألخــص النســاء، غيــر أن غيــاب قاعــدة 
ــن.  ــد حجــم املشــكلة يف البحري ــل مــن الصعــب حتدي ــا يجع ــا بينه ــط م ــات موحــدة ترب بيان
واســتعرضت الدراســة أيضــا اإلحصائيــات احملليــة املتوافــرة بشــكل فــردي لتعطــي مؤشــراً 

عــن حجــم املشــكلة. 
ارتكــزت الدراســة علــى ثــالث آليــات، األولــى والرئيســية هــي اســتبيان إلكترونــي موجــه 
للنســاء املتعرضــات للعنــف األســري يف مملكــة البحريــن بعينــة حجمهــا 2٩4 إمــرأة معنفــة. 
واآلليــة الثانيــة هــي اســتمارات حالــة لنســاء الجئــات ملراكــز احلمايــة مــن العنــف األســري يف 
مملكــة البحريــن بعينــة حجمهــا8١ حالــة. أمــا اآلليــة الثالثــة فهــي اســتبيان إلكترونــي موجــه 
ــم  ــف، 8١% ل ــا 2٩٣ رجــل )١٩% مارســوا العن ــن وحجمه ــة البحري ــوم الرجــال يف مملك لعم

ميارســوا العنــف(. 
ــع  ــا م ــا وربطه ــالث ومقارنته ــات الدراســة الث ــج عين ــل كمــي ونوعــي لنتائ ــد عمــل حتلي وبع
بعضهــا بشــكل علمــي، فقــد مت التوصــل إلــى ٣١ نتيجــة مهمــة. ومــن أبــرز النتائــج، أن الــزوج 
هــو املرتكــب األول للعنــف األســري بنســبة ٧4% مــن إجمالــي عــدد حــاالت العنــف األســري 
يف العينــات الثــالث وتصــل النســبة إلــى 8٧% يف فئــة املتزوجــات أو مــن ســبق لهــن الــزواج 
فيمــا يأتــي األب واألخ يف املرتبــة الثانيــة. وتبــن أن العنــف النفســي هــو أكثــر ممارســًة 
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ــى املــرأة ويصــل معــدل ممارســته إلــى 86% مــن إجمالــي عــدد حــاالت العنــف األســري  عل
ــة بنســبة ٩١% بحســب اســتبيان النســاء  ــر اإلهان ــل باألغلــب عب ــالث املتمث ــات الث يف العين
املعنفــات، ويف املرتبــة الثانيــة يأتــي العنــف اللفظــي مبعــدل 6٣% مــن اجمالــي العينــات 
الثــالث املتمثــل يف األغلــب يف الســب والشــتم والتهكــم والســخرية بنســبة ٩6%، ويف املرتبــة 
الثالثــة يأتــي العنــف اجلســدي4٧% ويتمثــل باألغلــب يف الضــرب باليــد بنســبة ٩١%،ويأتــي 
العنــف األقتصــادي يف نفــس املرتبــة بنســبة 4٧% متمثــاًل يف األغلــب يف احلرمــان مــن النفقــة 
بنســبة ٧5%، وأخيــراً العنــف اجلنســي  بنســبة ١8% و ميــارس يف األغلــب عبــر اإلكــراه 
اجلنســي )االغتصــاب الزوجــي( بنســبة ٧2%. وتبــن أيضــاً بــأن ٧٣% مــن احلــاالت تعانــي 
املــرأة مــن “عنــف مركــب”، وميــارس العنــف األســري بشــكل متكــرر وممنهــج علــى النســاء 

مبعــدل ٧١% مــن معــدل نتائــج اســتبيان النســاء والرجــال.
وبالنســبة للدوافــع واألســباب التــي تــؤدي الرتــكاب العنــف فقــد وجدنــا تباينــاً ملحوظــاً 
ــر  ــات عب ــي حــن أن النســاء املعنف ــة نظــر النســاء والرجــال يف هــذه املســالة، فف ــن وجه ب
االســتبيان ينظــرون بــأن العنــف الــذي ميــارس عليهــن هــو ألســباب غيــر مبــرره بنســبة %5٧ 
ــات  ــة طلب ــه نســبة 4٩% بســبب رفضهــن لتلبي ــدون ســبب معــروف لهــن بنســبة 5١%، يلي وب
معينــة مــن مرتكــب العنــف مــع وجــود مبــرر وعندمــا يتــم الــرد علــى كالم املرتكــب للعنــف أو 
اســتفزازه بالقــول أو الفعــل بنفــس النســبة، يف املقابــل يــرى الرجــال الذيــن مارســوا العنــف 
ــل.  ــول أو الفع ــم بالق ــرأة له ــون الســبب هــو اســتفزاز امل ــأن 55% يك ــرأة ب األســري ضــد امل
وتــرى النســاء أيضــاً بــأن الفهــم اخلاطــيء للديــن ممزوجــاً باملفاهيــم االجتماعيــة املغلوطــة 
ــأن الظــروف  ــرون ب ــر أن الرجــال ي ــكاب العنــف، غي ــة الرت تشــكل 55% مــن الظــروف املؤدي
النفســية واالقتصاديــة للرجــل هــي األكثــر تأثيــراً علــى ارتكابــه للعنــف بنســبة 2٩% وتليهــا 
ــة بنســبة 2٧%. ولأســف، الغالبيــة العظمــى مــن  ــة والديني الظــروف واملفاهيــم االجتماعي
املعنفــات ال يتخــذن أيــاً مــن تدابيــر احلمايــة مــن العنــف األســري بنســبة 55% مــن عينتــي 
اســتبيان النســاء والرجــال، وبالنســبة للمتعرضــات لعنــف جســدي بالتحديــد، فقــد تبــن أن 
62% منهــن ضمــن العينــة اإلجماليــة لــم يلجــأن ألي مــن تدابيــر احلمايــة الرســمية الثبــات 
واقعــة االعتــداء عليهــن حيــث 2٣% فقــط أبلغــوا الشــرطة، ١٩% طلــن تقريــر طبــي، و%24 
جلــأن للقضــاء. غيــر أن هــذه النســب ترتفــع بشــكل ملحــوظ يف عينــة املراكــز وذلــك بســبب 
االرشــاد والتوجيــه والدعــم الــذي يقدمــه املراكــز لهــن التخــاذ مــا يلــزم. وقــد بــَنَّ اســتبيان 
ــة  ــر احلماي ــع املــرأة املعنفــة للجــوء لتدابي ــأن الســبب الرئيــس الــذي مين النســاء املعنفــات ب
مــن العنــف األســري يكمــن يف اخلــوف علــى الســمعة بنســبة 6١%، يليــه اخلــوف علــى ضيــاع 
ــال  ــف األســري أمــام األطف ــة بنســبة 48%. ويحــدث العن ــال وفقــد احلضان مســتقبل األطف
بنســبة تصــل إلــى 56% يف عينــة اســتبيان النســاء املعنفــات و يطــال 42% ممــن يتعرضــون 
للعنــف مــع املــرأة مــن نفــس املرتكــب للعنــف، 4١% منهــم لأســف األبناء/األطفــال. ولأســف، 
يؤثــر العنــف األســري ســلباً علــى الســلوك األخالقــي للمــرأة واألبنــاء بنســبة ٣١% فضــاًل عــن 
التأثيــر الكبيــر علــى اجلانــب الصحــي والنفســي والعلمــي واالجتماعــي واالقتصــادي بنســب 

عاليــة جــداً.
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غالبيــة عينــة الرجــال اللذيــن ارتكبــوا العنــف أكــدوا بأنهــم يشــعرون بالنــدم علــى مــا أقدمــوا 
عليــه مــن عنــف بنســبة 6٣%وتبــن أن غالبيــة هــذه الفئــة قــد مارســوا العنــف مــرات قليلــة 
أو مــرة واحــدة بنســب 66% و2٣% تباعــاً. وقــد تبــن أيضــاً مــن البحــث أن ٣٣%مــن الرجــال 
هــم أيضــاً ضحايــا للعنــف األســري تعرضــوا بالدرجــة األولــى للعنــف اجلســدي بنســبة %6٣، 
واألب هــو املرتكــب األول للعنــف عليهــم. والعنــف يولــد عنــف، فأغلــب الذيــن مياســون العنــف 
األســري ضــد املــرأة هــم يف األســاس ُمَعنَِّفــن بنســبة تصــل إلــى 6٣% أيضــاً. أمــا بالنســبة 
خلــدم املنــازل، فقــد بينــت تقاريــر جمعيــة حمايــة العمالــة الوافــدة باســتقبالهم معــدل ١50 
حالــة معنفــة مــن العامــالت األجنبيــات ســنوياً وأن أكثــر أنــواع العنــف املمــارس عليهــن هــو 

العنــف االقتصــادي.
وعلــى الرغــم مــن صعوبــة اخلــروج بنســبة معتمــدة ملــدى انتشــار ظاهــرة العنــف األســري يف 
ــد  ــة الرجــال عــن شــدة انتشــارها يف املجتمــع فق ــد ســؤال عين ــن، إال أن عن ــة البحري مملك
قــدروا ذلــك بــــ ٣ مــن مقيــاس 5 نقــاط )5 ظاهــرة متفشــية، ١ ممارســات قليلــة(، فيمكننــا 
القــول بأنهــم يــرون بــأن العنــف األســري مشــكلة ملحــة و”موجــودة بشــكل ملحــوظ” يف 
البحريــن. ومــن اجلديــر بالذكــر بــأن 62% مــن عينــة الرجــال الذيــن لــم ميارســوا العنــف ضــد 
ــا  املــرأة أكــدوا بأنهــم علــى معرفــة بإمــرأة مــن أســرتهم تتعــرض للعنــف األســري ممــا يدلن
أن العنــف األســري موجــود مبؤشــر يتــراوح مــا بــن 4 إلــى ٣ مــن مقيــاس 5. لكــن مــن املهــم 
التأكيــد بــأن العنــف األســري املنتشــر ليــس بنفــس الدرجــات، فبالنظــر لنســب ممارســة أنــواع 
ــد  ــف النفســي واللفظــي ق ــه يف حــن أن العن ــول إن ــا الق ــي ذكــرت ســابقاً، ميكنن ــف الت العن
يكونــان علــى مؤشــر »4« يف االنتشــار واجلســدي واالقتصــادي علــى مؤشــر »٣«، فــإن العنــف 

اجلنســي ال يتعــدى مؤشــر »2«.  
وللتصــدي لقضيــة العنــف األســري يف البحريــن، قــد مت اإلســتئناس بــآراء عينــة الرجــال 
يف بعــض التوصيــات فتبــن أن ٧0% مــن الرجــال يــرون أهميــة إعــداد برامــج توعويــة ضــد 
العنــف موجهــة لــكل شــرائح املجتمــع، فيمــا أكــد 60% منهــم بأهميــة جتديــد اخلطــاب الدينــي 
لتصحيــح املفاهيــم اخلاطئــة عــن الديــن اإلســالمي بخصــوص قوامــة الرجــل يف األســرة 
ومفهــوم الطاعــة والواليــة والتأديــب الشــرعي وغيرهــا. ورأى أيضــاً 58% مــن الرجــال أهميــة 
وضــع قوانــن صارمــة جتــرم وتعاقــب علــى أي ممارســة للعنــف األســري بكافــة أشــكاله 
و5١% أيــد فكــرة فــرض دورات إجباريــة للمقبلــن علــى الــزواج عــن كيفيــة إدارة احليــاة 
الزوجيــة واالبتعــاد عــن ممارســة العنــف األســري بــكل أنواعــه. واحتــوت الدراســة علــى ١8 
توصيــة، متضمنــة هــذه األربــع، مقســمة مــن حيــث مســؤولية تطبيقهــا علــى مســتوى الدولــة، 

ومؤسســات املجتمــع املدنــي، واألســر واألفــراد. 



126



127

الفصل السادس

المصادر وفهرس الرسومات والجداول اإليضاحية



128



129

املصادر

إســماعيل، زينــب. »٣٣0 حالــة واستشــارة وردت لـــ »بتلكــو للعنــف« خــالل 20١4«، صحيفــة 
أخبــار اخلليــج، العــدد ١٣505، ١5 مــارس 20١5. املوقــع االلكترونــي:
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http://www.alwasatnews.com/news/514165.html
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SHELTER REPORTS
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مــن قبــل: يوســف أحمــد املبــارك - قســم املعلومــات والترجمــة، مجلـــس النـــواب يف مملكــة 

البحريــن. 
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http://www.moj.gov.bh/default3261.html?action=catego-
ry&ID=403
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مرفــق رقــم )1(: االحصائيــات احملليــة عــن العنــف األســري ضــد املــرأة يف مملكــة 
البحريــن

إحصائيات دار األمان التابع لوزارة العمل والتنمية االجتماعية
عــدد حــاالت النســاء املعنفــات املســتفيدة مــن خدمــات مــأوى دار األمــان مــن ســنة 2008 

وحتــى  20١4 »١0«: 

2008200٩20١١20١220١٣20١4اسم املركز

20٩١5٧١24١422062٣2مأوى دار األمان
جدول ١: إحصائيات حاالت النساء املعنفات املستفيدات من خدمات مأوى دار األمان 2008 إلى 20١4

ــى  ــدار األمــان يف ســنة 20١4 ال ــات ب ولقــد وصــل عــدد النســاء املتعرضــات للعنــف الالجئ
ــات  ــات.  وبينــت اإلحصائي ــات و١٧١ مــن أجنبي ــات، 28 عربي ــة، ٣٣ منهــم بحريني 2٣2 حال
أيضاًبــأن 5٧% مــن املعنفــات يف الــدار هــن مــن فئــة املتزوجــات، وأن ٣0% منهــن مــن الفئــة 
العمريــة بــن ٣2 و4١ ســنة. )موقــع وزارة التنميــة االجتماعيــة، وجريــدة الوســط العــدد 

4٧١4، 4 أغســطس 20١5(

املجموع نفسي جسدي جنسي نفسي 
 –

جسدي

نفسي 
 –

جنسي

جنسي 
 –

جسدي

نفسي 
 –

جسدي

إيواء 
طارئ

اجلنسيات

28 5 5 2 ١ ١ ١ 0 ١٣ البحرينيات
٣٣ 2 ١0 0 4 0 0 0 5 العربيات

١٧١ ٧ 25 ١4 8 0 ١ 0 ١28 األجنبيات
2٣2 ١4 40 ١6 ١٣ ١ 2 0 ١46 املجموع

جدول2: إحصائيات تفصيلية عن النساء الالجئات بدار األمان يف سنة 20١4

ــة  ــى اإلحصــاءات التفصيلي ــر عل ــم تتوف ــث ل ــام يف ســنة 2008 و200٩ تشــمل حــاالت االجتــار أيضــاً حي ١0  األرق
الســتبعادها مــن املجمــوع. املصــدر: موقــع وزارة التنميــة االجتماعيــة ســنة 20١0 لــم تصــرح الــوزارة بــأي إحصائيــة 

لعــدد احلــاالت يف هــذه الســنة.
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رسم بياني١54: احلاالت املستفيدة من خدمات دار األمان لعام 20١4 من حيث شكل العنف

ــا  ــة الوافــدة وأهــم التوصيــات التــي أصدراته إحصائيــات جمعيــة حمايــة العمال
عــام 2012 لتحســن وضــع عامــالت املنــازل

تديــر وحتافــظ جمعيـــة حمـايـــة العمـالـــة الـوافـــدة )MWPS(علــى مــأوى صغيــر ومتواضــع 
للعامــالت الوافــدات ضحايــا اإلســاءة واالســتغالل منــذ تأسيســه يف عــام 2005م، حيــث 
احتضــن هــذا املــأوى العديــد مــن العامــالت الوافــدات معظمهــم مــن عامــالت املنــازل 
)٩5%(. وفيمــا يلــي إحصائيــات حــاالت العامــالت األجنبيــات املســتفيدات مــن خدمــة املــأوى 

ــة: ــر اجلمعي بحســب تقاري

20١220١٣20١420١5اجلنسية
808056٩٣الهندية
5١٩44٣0االثيوبية

٣٣4٧٣8٣2السيريالنكية
0١5١اليوغندية
2٣2١الكينية

02١١االندنوسية
00١0الفيليبينية
٣٣06الغينيية
0١00ايفورية

0002الباكستانية
000١البنغالديشية
000١النيجيرية
١000النيبالية

١24١56١4٧١68املجموع الكلي للحاالت
جدول٣: احلاالت املستفيدة من مأوى جمعية احلماية من العمالة الوافدة 20١2 إلى 20١5
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وفيمــا يلــي أهــم التوصيــات التــي أوردتهــا اجلمعيــة عــام 20١2 لتحســن وضــع العمالــة 
الوافــدة يف البحريــن، نقتطــف منهــا التوصيــات ذات العالقــة بعامــالت املنــازل: 

توصــي جمعيـــة حمـايـــة العمـالـــة الـوافـــدة )MWPS( أنــه ينبغــي إشــراك جميــع . ١
املوظفــن، مبــا يف ذلــك عمــال املنــازل، يف إجــراءات جتديــد وإلغــاء التأشــيرة مــن أجــل 
ــد تأشــيرته أو إلغاؤهــا. ــه مت جتدي ــل أن ــا العامــل يجه ــي يكــون فيه ــب احلــاالت الت جتن

توصــي جمعيـــة حمـايـــة العمـالـــة الـوافـــدة )MWPS( بشــدة أيضــا علــى إدراج عمــال . 2
املنــازل يف قانــون العمــل. كمــا توصــي أيضــاً بــأن توقــع البحريــن علــى اتفاقيــة منظمـــة 
العمـــل الـدوليـــة )ILO( رقــم ١8٩ التــي تبنتهــا مؤخــرا بشــأن »العمــل الالئــق للعمالــة 
املنزليــة«. مالحظــة: لقــد أصــدرت حكومــة البحريــن مؤخــراً قانــون عمــل جديــدأ )يوليــو 20١2م( 
ــون  ــة لهــذا القان ــة اإلجنليزي ــرى ترجمــة رســمية باللغ ــا أن ن ــزال يتعــن علين ــازل. ال ي يشــمل عمــال املن
ــرة  ــات املتوف ــح«، إال أن املعلوم ــر هــذا »خطــوة يف االجتــاه الصحي ــا نعتب ــن أنن ــى الرغــم م ــد. عل اجلدي
لدينــا تشــير إلــى أنــه مت تضمــن عمــال املنــازل يف ١٣ مــادة فقــط مــن أصــل حوالــي 200 مــادة احتواهــا 

القانــون.

ــر مــن ممارســات بعــض . ٣ ــدة )MWPS( أن كثي ــة الـوافـ ــة العمـالـ ــة حمـايـ ــرى جمعيـ ت
وكاالت القــوى العاملــة أمــرا غيــر مقبــول وســترحب بإصــالح ممارســاتهم املجــردة مــن 
الضميــر يف بعــض األحيــان. مالحظــة: يف بعــض الــوكاالت ال تــزال النســاء محصوريــن يف أماكــن 
ــاء، ببســاطة محجــوزون يف أماكــن إقامتهــم. الزال بعــض  ــة الغــذاء أو امل إقامــة مكتظــة، مــع عــدم كفاي
الــوكالء يســتخدم اإلســاءة البدنيــة أو التهديــد لثنــي عامــالت املنــازل عــن ›الهــروب‹ حيــث لدينــا العديــد 
مــن حــاالت االعتــداء اجلنســي املبلــغ عنهــا التــي يرتكبهــا وكالء القــوى العاملــة. يف بعــض الــوكاالت 
لدينــا خبــرة يف خلــق منــاخ ملمــوس مــن اخلــوف يتــم فيــه تشــجيع املوظفــن علــى املشــاركة يف املمارســات 

التعســفية جتــاه عامــالت املنــازل الذيــن مــن املفتــرض أن يكونــوا حتــت »رعايتهــم«.

توصي جمعيـــة حمـايـــة العمـالـــة الـوافـــدة )MWPS( االقرار بانتهاك حقوق عامالت . 4
ــم  ــم ل ــم ألنه ــن عمله ــازل أماك ــرك عامــالت املن ــا تت ــا م ــى هــذا النحــو. مالحظــة: غالب ــازل عل املن
يحصلــوا علــى رواتبهــم أو بســبب أنهــم تعرضــوا لســوء املعاملــة أو املضايقــة. علــى الرغــم مــن أن العاملــة 
املنزليــة تقــوم باإلبــالغ عــن هــذه احلالــة، إال أنــه مبجــرد انفصالهــا عــن كفيلهــا يجعــل مــن إقامتهــا غيــر 
قانونيــة. قــد تعاقــب عــن طريــق حبســها ومــن ثــم ترحيلهــا بــدون صــرف راتبهــا أو بــدون أي تعويــض 
عــن ســوء املعاملــة أو املضايقــة علــى الرغــم مــن أن الكفيــل هــو الــذي شــكل خرقــا لالتفاقيــة تفــاق بعــدم 

دفــع راتبهــا أو اإلســاءة لهــا.

توصي جمعيـة حمـايـة العمـالـة الـوافـدة )MWPS( أن يتم رفع احلد األدنى لأجور . 5
املطلوبــة مــن قبــل األســر لتأهلهــم تقــدمي طلــب احلصــول علــى تأشــيرة عاملــة منزليــة 
ــة  ــة العمـالـ ــة حمـايـ مــن -/٣50 دينــار بحرينــي فمــا فــوق، يف الشــهر. مالحظــة: تــرى جمعيـ
ــدة )MWPS( أن الرقــم املنخفــض هــذا قديســاهم يف ارتفــاع معــدالت عــدم دفــع الرواتــب أو  الـوافـ

دفــع رواتــب أقــل للعامــل املنزلــي.
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إحصائيــات مركــز عائشــة يتيــم لإلرشــاد األســري التابــع جلمعيــة نهضــة فتــاة 
ــن البحري

فيمــا يلــي بعــض اإلحصائيــات التفصيليــة ملركــز عائشــة يتيــم التــي مت احلصــول عليهــا مــن 
املركــز وفيهــا تفاصيــل أنــواع العنــف املرتكــب علــى احلــاالت:

20142015

5٩٧١عدد حاالت مركز عائشة يتيم لإلرشاد االسري

١٧%نسبة الزياة السنوية
80%8٣%نسبة العنف النفسي

١٧%٣١%نسبة العنف اجلسدي

2٧%١8%نسبة العنف االقتصادي
١%١%نسبة العنف اللفظي
4%0%نسبة العنف اجلنسي

رسم بياني١55: إحصائيات حاالت العنف األسري التي جلأت ملركز عائشة يتيم من 200٩ إلى 20١١

وهنــاك بعــض اإلحصائيــات لســنوات ســابقة صــرح بهــا املركــز لصحيفــة أخبــار اخلليــج 
)احملــروس،2008(:
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رسم بياني١56: حاالت العنف األسري من النساء مبركز عائشة يتيم بن 200٧-200٩
املصدر: صحيفة أخبار اخلليج، العدد ١١2٣2، ديسمبر 2008

إحصائيات مركز الدعم القانوني للمرأة السابق باالحتاد النسائي

ــي  ــز الدعــم القانون ــا مــن مرك ــي مت احلصــول عليه ــة الت ــات التفصيلي ــي اإلحصائي ــا يل فيم
وتصريحــات املركــز يف الصحافــة احملليــة: 

رسم بياني١5٧: إحصائيات احلاالت املعنفة الواردة ملكتب الدعم القانوني للمرأة باالحتاد النسائي 200٧-
»١١« 20١٣

املصــدر لســنة 20١٣ مــن صحيفــة األيــام، العــدد٩١١4، مــارس 20١4. املصــدر للســنوات األخــرى   ١١
النســائي.  باالحتــاد  للمــرأة  القانونــي  الدعــم  مكتــب  مــن 
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ــات  ــاء املتعرض ــه للنس ــي املوج ــتبيان اإللكترون ــن االس ــخة م ــم )2( نس ــق رق مرف
ــن ــة البحري ــري يف مملك ــف أس لعن
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مرفــق رقــم )3(: نســخة مــن اســتمارة حالــة املوجهــة ملراكــز احلمايــة مــن العنــف 
األســري يف مملكــة البحريــن

االستمارة اخلاصةلتدوين حاالت مختارة لنساء تعرضن للعنف األسري| 
خاصة بالدراسة املسحية املتعلقة بواقع العنف األسري ضد النساء يف البحرين

1. بيانات أولية: 
اجلنسية:    o بحرينية            o خليجية            o عربية           o  أخرى
احلالة االجتماعية:   o عزباء      o  متزوجة        o  مطلقة      o  معلقة    o أرملة  

العمر:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             
عدد األوالد )إن وجد(: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عدد أفراد األسرة القاطنون يف املنزل: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املســتوى التعليمــي للمــرأة:               o أدنــى مــن الثانويــة العامــة     o الثانويــة العامــة      

ــوراه   ــوس     o  ماجســتير      o  دكت ــوم أو بكالوري o دبل
طبيعة العمل:   o ربة منزل           o  عاملة، الوظيفة: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املستوى املعيشي للمرأة/لأسرة:o ضعيف       o  متوسط          o  جيد        o  ممتاز
o االبــن                   o األخ        o األب        الــزوج       o:للعنــف صلــة قرابــة املركتــب 

الــخ(      العــم،  ولــد  عــم،  )خــال،  االقــارب  أحــد   o
2. ملخص ملشكلة احلالة:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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3. نوع العنف الواقع على املرأة و/أو أسرتها:
)اذكر نوع العنف الواقع عليهم )جسدي، نفسي، اقتصادي، جنسي( مع الشرح والتوضيح(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4. الضرر الناجت من العنف:
)اذكــر نــوع الضــرر الواقــع عليهــم )جســدي، نفســي،اقتصادي، أخالقــي، علمــي، اجتماعــي، 

الــخ( مــع الشــرح والتوضيــح (
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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5. وضع األبناء بشكل عام:
)وضح حالة ووضع األبناء من بعد التعرض للعنف(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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6. نوع اخلدمة املقدمة للحالة والنتيجة النهائية التي وصلت إليها:
)اذكــر نــوع اخلدمــة التــي قدمــت لهــا مــن إرشــاد أســرى، استشــارة قانونيــة، رعايــة وعــالج 
نفســي، إصــالح زوجــي، دفــاع قانونــي، توفيــر مــأوى أو ســكن مؤقــت، دعــم مــادي، إلــخ ومــا 

ــح(  ــه حــال املعنفــة مــع الشــرح والتوضي آل إلي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7. ما هو احلكم القضائي الذي صدر يف حالة تقدمي املساعدة القضائية:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8. هــل متتلــك احلــاالت وثائــق أو تقاريــر رســمية تثبــت الضــرر النــاجت عــن العنــف 

الواقــع عليهــا:
o نعــم  ، أذكــر ماهــي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

o ال
9. أي مالحظات أخرى هامة: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــري  ــف األس ــع العن ــن واق ــي ع ــتبيان اإللكترون ــن اإلس ــخة م ــم )4(: نس ــق رق مرف
ــن ــة البحري ــور يف مملك ــه للذك ــرأة املوج ــد امل ض
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ما هو مركز تفوق؟

مركــز “تفــوق” لدعــم قضايــا النســاء هــي مؤسســة تســعى للعمــل والشــراكة مــع مؤسســات 
املجتمــع املدنــي للتوعيــة بحقــوق النســاء اإلنســانية وتســليط الضــوء علــى األســباب املعيقــة 
لتطويــر وضــع النســاء ومتتعهــن باملواطنــة الكاملــة، وذلــك مــن خــالل اســتخدام مختلــف 

اآلليــات مــن ضمنهــا:
تنظيم ورش العمل وحلقات النقاش  
-  تنظيم حمالت الضغط واملدافعة
-  إعداد الدراسات واألدلة العملية

-  عرض أفالم ذات صلة وفتح نقاشات حولها
-  استخدام مختلف وسائل التواصل االجتماعي

الرؤية:
مجتمع واعي مسؤول يتساوى أفراده يف احلقوق والواجبات

األهداف :
-  التوعية والتعريف باالنتهاكات الواقعة على النساء يف املجتمع البحريني 
-  التركيز على احلقوق اإلنسانية للنساء يف القوانن واالتفاقيات األممية

-  التوعية والتعريف بوضع النساء يف النظام القانوني البحريني

للتواصل مع مركز تفوق: 
Email: info@tafawuqbh.com

Website: www.tafawuqbh.com
Instagram: @tafawuqbh
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