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هل
تعرضِت يلزم �لقانون مقدمي �لخدمات �لصحية أو �لتعليمية أو �الجتماعية بالقطاعين �لعام أو �لخاص �لتبليغ عن 

أي حالة عنف أسري على فاقد �ألهلية أو ناقصها حال علمه بها، مع �الحتفاظ بسرية هوية مقدمي �لبالغ
 

يعطى للمحكمة �لمختصة �لحق في �صدار تدابير كالزام �لمعنف بالقيام بخدمة منفعة عامة لمدة التزيد 

عن �ربعين ساعة بأحد �لمرافق �لعامة أو �لجمعيات، وكذلك منع �لمعنف من �رتياد أي مكان أو محل لمدة 

أو  نفسي  تأهيل  وجلسات  لبرامج  �لعنف  �لمعنف وضحايا  �لى خضوع  باالضافة  أشهر  عن ستة  تزيد  ال 

�جتماعي .

يعطى للمحكمة �لمختصة �لحق في حمايتك من �لمعنف  من خالل عدم �لتعرض لك أو �القتراب من مكان 

�قامتك أو �الضرار بممتلكاتك �لشخصية وفي حال مخالفة �لمعنف يعاقب بالحبس أو بالغرامة أو بكلتا 

�لعقوبتين.

ال يعد من ضمن أفراد �السرة �لمستحقين للمعونة كل فرد غير ملتزم بشروط �لتعليم والصحة �النجابية 

والحماية والرعاية �ألسرية .

في حال ثبت أن رب �ألسرة �لمنتفع ال يحسن �لتصرف بالمعونة �لشهرية �لمخصصة له، وال يقوم بإنفاقها 

على أفراد أسرته بعدالة يتم �تخاذ قرار معلل بتجزئة �لمعونة �لشهرية �لمستحقة لألسرة بين أفراد أسرة 

�لمنتفع.

في حال ثبت بتقرير صادرعن إدارة حماية �ألسرة في مديرية �ألمن �لعام تعرض رب �ألسرة لزوجته و/أو 

ألطفاله أو ألحد أفراد أسرته بالضرب و/أو �إليذاء، تحجب عنه �لمعونة ويحرم �لمنتفع أو طالب �النتفاع من 

�ستحقاقه في �لمعونة �لشهرية، ويتم تحويل �لمعونة لزوجة �لمتسبب بالعنف وأطفاله و/أو باقي أفراد 

أسرته وال يعاد �لنظر في منح �لمعونة أو إعادتها له إال بعد مرور عام على �ألقل على حالة �لتعرض للعنف.

تعليمات صندوق �لمعونة �لوطنية �لخاصة باألسر �لتي تتعرض للعنف �ألسري:

قانون �لحماية من �لعنف �ألسري بيحميكم في حال تعرضتوا ألي شكل من أشكال �لعنف واإلساءة: 

للحصول على �لدعم والمساعدة يمكنكم �لتواصل مع صندوق �لمعونة �لوطنية على �لرقم: 0791268888



� 
�الستشارات والمساعدات �لقانونية �لمجانية

�لرئيسي عمان

جبل �لحسين، 
جبل �لنظيف

�لمفرق

�ربد

جرش

�لكرك والطفيلة

�لمفرق
�لبقعة

معان والعقبة�لزرقاء

جمعية حماية ضحايا �لعنف �ألسري

064624009
0796444876
0792832112
0796444765
0791156136

0791311245
0791300282

0796444773

0799162226

0791213323

026236722

0798808670

0799969596

0791213326
0796444087

رقم �لطوارئ 

عمان

�لمفرق

�ربد 

�لكرك 
�لزرقاء

0778489010

0777387221

0778477217
0778437060

0778449337
0778489059
0778449338

0778489057
0778442213

0778449335
0778449339

0778449340
مخيم �لزعتري 0778489009

مخيم �الزرق 
0778434207
0778437065
0778437067

0778484433
0778442249
0778489012

جمعية تمكين للمساعدة �لقانونية وحماية �لحقوق �لعمالية

 SOS 027260418إربد065055612عمانجمعية قرى �ألطفال �ألردنية

�تحاد �لمرأة �الردنية

منظمة �لنهضة �لعربية للديموقراطية والتنمية (أرض) مساعدة قانونية للمهاجرات والالجئات

مركز �لعدل للمساعدة �لقانونية 
(�الستشارات �لقانونية والتمثيل �لقانوني)

0796404406 0788510027 0775222070

�الستشارات والخدمات �لنفسية واالجتماعية 

 �إدراة حماية �السرة واألحداث /مديرة �ألمن �لعام
خدمات لضحايا �العتداءات �لجنسية (خدمات �لدعم �لنفسي واالجتماعي).

خدمات ورعاية �السر �لتي تعاني من �لعنف �السري .
�لدعم �السري للنساء من قبل �لمختصين .

�لدعم لذوي/�ت �العاقة وحمايتهم من �العتداءات �لتي يتعرضون لها .
خدمات خاصة بالطب �لشرعي في سرية تامة.

عجلون

�ربد

�لبلقاء

�لكرك

مادبا

جرش �لزرقاء

�لعقبة

�لرصيفة

شرق عمان

شمال عمان

�لمفرق

معان

�لطفيلة

�لزعتري

�الزرق 

غرب �ربد

026440423   
0770991354

053533682
0778418786

0778418791
027248043

026350372

064165626
0778418782
026233857
0778418792
0796878631

053758052

026520467
0778418791

0778418783
0790312384
0778418784

032250341
0770991271

0770997598

0770991273

032130667
0770991270

0778418785
0796879039

032050317
0790301463

0778418787

0778418788
032386083

مقسم مديرية �المن �لعام / حماية �السرة 
رقم �الداره �لرئيسية 

رقم �الدارة  �لرئيسية (واتس �ب) 06-5815826196
0797911911  

0798372953

0798372953

065538610  

جمعية معهد تضامن �لنساء �الردني

جمعية معهد تضامن �لنساء �الردني

0798812594معهد �لعناية بصحة �السرة 
�لمجلس �العلى

لحقوق �الشخاص ذوي �العاقة 

مركز �لتوعية واالرشاد �السري
جمعية ربات �لبيوت (�لزرقاء) 

مركز �لتوعية واالرشاد �السري/ جمعية ربات �لبيوت (�لزرقاء) 

053865144

053865144
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ميزان للقانون

مؤسسة نهر �ألردن 
(خدمات �جتماعية ونفسية لحماية �لطفل)

065690681

�لرئيسي عمان 

مركز �ربد

مركز عجلون

مركز مادبا

مركز �لبقعة

مركز �لسلط
مركز �لفحيص

مركزالزرقاء

مركز �لكرك 

مركز دير عال

مركز �لرمثا 

مركز �لخالدية

مركز حطين 

مركز مخيم �لحسين 

مركز �لوحدات 

مركز عمان 

065675729

027241342
0798244784053533996

0799072629
053570079

026256900
0787473114

0798601031

065666396

0796990721

064641585

064767107
0796324340

053611554

064721393

026422114

053970886
0798742540

064728001
0790744624

�الستشارات والخدمات �لنفسية واالجتماعية وااليوائية والقانونية

هل تعرضِت للضرب، للصفع عالوجه، شد �لشعر وغيرها...
هل  تعرضِت للسب والشتم واإلهانة وتقييد �لحرية والحرمان من �ألهل وغيرها ....

هل تعرضِت للتحرش سواء باللمس أو �اليماء أو �اللفاظ �لمخلة باالداب �لعامة أو �العتداء �لجنسي 
وغيرها ...

هل تعرضِت للحرمان من �لنفقة أو �لميراث أو �الستيالء على مواردك �لمالية وغيرها ....
�ذا تعرضِت ألي شكل من أشكال �لعنف...جسدي ، نفسي، لفظي، جنسي، �قتصادي.... يمكنك 

�لتواصل مع �لجهات �لتالية لمساعدتك.


