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 الـعـــنف ضـد املـــــرأة األســبــاب والـنتــائــج
 م.د. احوـد حـــاشوش          م.م. زينب هاشن جرياى 

 جاهعة واسط / كلية التربية األساسية

 

 المستخمص
ميما اختمفت االسباب تبقى ظاىرة العنؼ ضد المرأة واحدة مف اىـ المشاكؿ التي تعاني منيا 

ا أف العنؼ ضوىا متعدد االسباب فأف ذلؾ يتطمب تكاتؼ الجيود المجتمعات االنسانية ، كم
والعمؿ عمى مستويات ثقافية واجتماعية واقتصادية وتشريعية بشكؿ متكامؿ لمتغمب عمى تمؾ 

 الظاىرة .
حيث تناولت الباحثة موضوع العنؼ ضد المراة التي بدأت تجد صداىا في العراؽ بعد 

لبمد في السنوات االخيرة ، وبسبب مزاحمة المرأة لمرجؿ في االنفتاح الثقافي الذي شيده ىذا ا
الكثير مف المجاالت حتى لـ يبقى أي مجاؿ تقريبًا إال واخذت فيو المرأة دورىا ومكانتيا 
وحققت انجازاتيا فيو منافسة بذلؾ الرجؿ الذي مازاؿ متمسكًا بدوره الذكوري ومما قد يولد 

 تصرفاتو العنيفة ضدىا.
باحثة في الدراسة الحالية أف القوانيف الوضعية لـ تتمكف مف إعطاء المرأة وقد توصمت ال

ف كانت تر إفَّ محاربة العنؼ  -كحالة إنسانية وظاىرة اجتماعية  -حقوقيا وحمايتيا، وا 
عممية متكاممة تتآزر فييا أنظمة التشريع القانوني والحماية القضائية والثقافة االجتماعية 

 صادي واالستقرار السياسي الديمقراطي.النوعية والنمو االقت
 وأوصت الباحثة ماياتي:

 تأسيس إدارة مستقمة لموقاية مف العنؼ األسري وحماية  المصنفات اسريا.1
إصدار أنظمة لحماية المراة مف العنؼ األسري مستنبطة مف نصوص الشريعة وأحكاميا . 2

 كحدود وتعزيرات ونحوىا

Abstract 

Whatever the causes, the phenomenon of violence against 

women remains one of the most important problems faced by 

human societies. Violence is a multi-faceted phenomenon that 

requires concerted efforts and work on cultural, social, economic 
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and legislative levels in an integrated manner to overcome this 

phenomenon. 

Where the researcher dealt with the subject of violence against 

women, which began to resonate in Iraq after the cultural 

openness witnessed by this country in recent years, and because 

of women's competition for men in many areas so that there 

remained almost no room except where women took their role 

and status and achieved their achievements in competition with 

men Who is still adhering to his masculine role and which may 

generate his violent actions against her. 

In the current study, the researcher found that statutes have not 

been able to give women their rights and protect them. However, 

the fight against violence, as a humanitarian and social 

phenomenon, is an integrated process in which legal systems, 

judicial protection, qualitative social culture, economic growth 

and democratic political stability prevail. 

The researcher Maayati recommended: 

1 . Establish an independent department to prevent domestic 

violence and protect family works 

2 . Issuing regulations to protect women from domestic violence 

derived from the provisions of Shari'a and its provisions as limits 

and restrictions and the like 

 

 المقدمة 1-1
اف لممػػػػػػرأة دور متميػػػػػػز واساسػػػػػػي ومكانػػػػػػة سػػػػػػامية وحاسػػػػػػمة فػػػػػػي تطػػػػػػور المجتمعػػػػػػات 
االنسػػػػػػػػانية وقػػػػػػػػد اصػػػػػػػػبة االىتمػػػػػػػػاـ بموضػػػػػػػػوعية المػػػػػػػػرأة ممػػػػػػػػا يعػػػػػػػػد قضػػػػػػػػية اساسػػػػػػػػية 
وحاسػػػػػػػػمة عمػػػػػػػػى المسػػػػػػػػتوو العػػػػػػػػالمي وباتػػػػػػػػت مشػػػػػػػػك تيا وخاصػػػػػػػػة ظػػػػػػػػاىرة العنػػػػػػػػؼ 

ة الػػػػػػدوؿ ضػػػػػػدىا، قضػػػػػػية ذات اولويػػػػػػة لػػػػػػيس لممػػػػػػرأة ومنظماتيػػػػػػا فحسػػػػػػب ، انمػػػػػػا لقػػػػػػاد
والمجتمعػػػػػػػات والملسسػػػػػػػات ولممختصػػػػػػػيف والمػػػػػػػربيف، حيػػػػػػػث اف الشػػػػػػػعور السػػػػػػػائد فػػػػػػػي 

 طبقات المجتمع كافة اف المرأة ما زالت أسيرة
االفكػػػػػار التػػػػػي تصػػػػػادر دورىػػػػػا ، كمػػػػػا اف لتسػػػػػمط الرليػػػػػة الذكوريػػػػػة واالنظمػػػػػة القمعيػػػػػة 
اف زادت االمػػػػػػور تعقيػػػػػػدًا ، وقػػػػػػد عبػػػػػػرت عػػػػػػف ىػػػػػػذه الحقػػػػػػائؽ الكثيػػػػػػر مػػػػػػف المصػػػػػػادر 
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إذ تبقػػػػػػػػػى ىنػػػػػػػػػاؾ الكثيػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف مظػػػػػػػػػاىر واالبحػػػػػػػػػاث والمقػػػػػػػػػاالت ووسػػػػػػػػػائؿ االعػػػػػػػػػ ـ 
 اليمجية

والجاىميػػػػػػة الحاكمػػػػػػة فػػػػػػي العصػػػػػػور الغػػػػػػػابرة عالقػػػػػػة ومترسػػػػػػخة فػػػػػػي الػػػػػػنفس البشػػػػػػػرية 
 وكأنيا تأبى أف تنفض ذلؾ عنيا، رغـ تغير الرداء الذي ترتديو.

إنيػػػػػػا  و ظػػػػػػاىرة العنػػػػػػؼ عامػػػػػػة ىػػػػػػي مػػػػػػف ىػػػػػػذا النػػػػػػوع الػػػػػػذي يحمػػػػػػؿ ىػػػػػػذا الطػػػػػػابع، إذ
تيػػػػدد المنجػػػػزات التػػػػي حققيػػػػا اتنسػػػػاف خػػػػ ؿ السػػػػنوات الماضػػػػية، واألسػػػػوأ مػػػػف ذلػػػػؾ 
كمػػػػو عنػػػػدما يتعػػػػدو ويمتػػػػد ىػػػػذا العنػػػػؼ إلػػػػى الفئػػػػات الضػػػػعيفة فػػػػي المجتمػػػػع كػػػػالمرأة 

 مث .
وفػػػػػػػي خضػػػػػػػـ كػػػػػػػػؿ ذلػػػػػػػؾ اال اف لممػػػػػػػػرأة وخاصػػػػػػػة العػػػػػػػام ت مػػػػػػػػنيف قػػػػػػػد احػػػػػػػػرزت   

عػػػػػػػي فػػػػػػػي مضػػػػػػػمار مكاسػػػػػػػب عديػػػػػػػدة عمػػػػػػػى كػػػػػػػؿ مػػػػػػػف المسػػػػػػػتوو الشخصػػػػػػػي والمجتم
اثبػػػػػػات وجودىػػػػػػا وفعاليتيػػػػػػا فػػػػػػي العديػػػػػػد مػػػػػػف المجػػػػػػاالت فضػػػػػػً  عػػػػػػف تمػػػػػػؾ التحػػػػػػوالت 

 االيجابية التي طرأت عمى صورتيا لدو ابناء الشرائة االجتماعية المختمفة . 
مػػػػػػف األمػػػػػػور التػػػػػػي تجمػػػػػػب االنتبػػػػػػاه ،كمػػػػػػا اف العنػػػػػػؼ الػػػػػػوارد   فػػػػػػالعنؼ ضػػػػػػد المػػػػػػرأة

نمػػػػػػػا  خاصػػػػػػػة أو جػػػػػػػنس محػػػػػػػدد، عمػػػػػػػى النسػػػػػػػاء ال يخػػػػػػػتص فئػػػػػػػة معينػػػػػػػة او ثقافػػػػػػػة وا 
يشػػػػػػمؿ كافػػػػػػة الثقافػػػػػػات والػػػػػػدوؿ المتقدمػػػػػػة منيػػػػػػا أو ماتسػػػػػػمى بالػػػػػػدوؿ الناميػػػػػػة أو دوؿ 

 العالـ الثالث.
وكػػػػػػاف عمييػػػػػػا لقػػػػػػاء تمػػػػػػؾ النجاحػػػػػػات اف تػػػػػػدفع ضػػػػػػريبة فػػػػػػي المقابػػػػػػؿ تتمثػػػػػػؿ فػػػػػػي     

الضػػػػػغوط البدنيػػػػػة والنفسػػػػػية التػػػػػي تواجييػػػػػا لمتوفيػػػػػؽ بػػػػػيف عمميػػػػػا وحياتيػػػػػا االسػػػػػرية ، 
ى حػػػػد توجيػػػػو العنػػػػؼ تكػػػػابوه مػػػػف صػػػػراعات فػػػي العمػػػػؿ ومنغصػػػػات قػػػػد تصػػػؿ الػػػػومػػػا 

 . ليا بكؿ اشكالو
حيػػػػػػػث بػػػػػػػػدأ الحػػػػػػػػديث عػػػػػػػف قضػػػػػػػػية العنػػػػػػػػؼ ضػػػػػػػد المػػػػػػػػرأة يأخػػػػػػػػذ حيػػػػػػػزًا كبيػػػػػػػػرًا مػػػػػػػػف  

اىتمامػػػػػػػات المنظمػػػػػػػات النسػػػػػػػػائية منػػػػػػػذ اواخػػػػػػػػر القػػػػػػػرف العشػػػػػػػريف مػػػػػػػػع بػػػػػػػدء صػػػػػػػػدور 
ضػػػػػوع يأخػػػػػذ منحنػػػػػي االتفاقيػػػػػات الدوليػػػػػة الخاصػػػػػة بػػػػػالمرأة وبعػػػػػد ذلػػػػػؾ بػػػػػدأ ىػػػػػذا المو 

خاصػػػػػًا ومسػػػػػتقً  مػػػػػع صػػػػػدور االعػػػػػ ف العػػػػػالمي لمقضػػػػػاء عمػػػػػى العنػػػػػؼ ضػػػػػد المػػػػػرأة 
 ( .  2009. )القاطرجي ،  1993في العاـ 
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وقػػػػػػػػد اصػػػػػػػػبحت ىػػػػػػػػذه الظػػػػػػػػاىرة منتشػػػػػػػػرة فػػػػػػػػي جميػػػػػػػػع دوؿ العػػػػػػػػالـ حيػػػػػػػػث اف ليػػػػػػػػذا  
االنتشػػػػػػػػار مجموعػػػػػػػػة مػػػػػػػػف االسػػػػػػػػباب التػػػػػػػػي تقػػػػػػػػؼ وراءىػػػػػػػػا منيػػػػػػػػا العوامػػػػػػػػؿ الثقافيػػػػػػػػة 

التقاليػػػػػػد والعوامػػػػػػؿ البيئيػػػػػػة واالقتصػػػػػػادية فضػػػػػػً  عػػػػػػف االسػػػػػػباب التشػػػػػػريعية والتربويػػػػػة و 
التػػػػي نجػػػػدىا فػػػػي كثيػػػػر مػػػػف االحيػػػػاف تسػػػػاعد عمػػػػى تشػػػػجيع مػػػػا يمػػػػارس عمػػػػى المػػػػرأة 

 مف عنؼ . 
وميمػػػػػػػا اختمفػػػػػػػت االسػػػػػػػباب تبقػػػػػػػى ظػػػػػػػاىرة العنػػػػػػػؼ ضػػػػػػػد المػػػػػػػرأة واحػػػػػػػدة مػػػػػػػف اىػػػػػػػـ  

العنػػػػؼ ضػػػػوىا متعػػػػػدد المشػػػػاكؿ التػػػػي تعػػػػاني منيػػػػا المجتمعػػػػات االنسػػػػانية ، كمػػػػا أف 
االسػػػػػػػػباب فػػػػػػػػأف ذلػػػػػػػػؾ يتطمػػػػػػػػب تكػػػػػػػػاتؼ الجيػػػػػػػػود والعمػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػى مسػػػػػػػػتويات ثقافيػػػػػػػػة 

 واجتماعية واقتصادية وتشريعية بشكؿ متكامؿ لمتغمب عمى تمؾ الظاىرة . 
كمػػػػػا البػػػػػد مػػػػػف االشػػػػػارة الػػػػػى اف ىػػػػػذه المشػػػػػكمة ليسػػػػػت قصػػػػػيرة عمػػػػػى بمػػػػػد معػػػػػيف او  

وؿ العػػػػػالـ بشػػػػػيادة العديػػػػػد مجتمػػػػػع بعينػػػػػو ، فقػػػػػد اصػػػػػبحت ظػػػػػاىرة فتػػػػػرة فػػػػػي جميػػػػػع د
مػػػػف المنظمػػػػات العالميػػػػة التػػػػي تقػػػػؼ مواجيػػػػة لتمػػػػؾ الظػػػػاىرة ممػػػػا يمثػػػػؿ نحويػػػػًا كبيػػػػرًا 
امػػػػػػػاـ المسػػػػػػػلوليف والبػػػػػػػاحثيف فػػػػػػػي ىػػػػػػػذا المجػػػػػػػاؿ وذلػػػػػػػؾ بسػػػػػػػبب تعمػػػػػػػؽ ىػػػػػػػذا األمػػػػػػػر 

 باستقرار المجتمع واستمراريتو وضماف حقوؽ افراده . 
كمة التػػػػػػػي بػػػػػػػدأت تجػػػػػػػد حيػػػػػػػث تسػػػػػػػعى الباحثػػػػػػػة الػػػػػػػى اعطػػػػػػػاء االىميػػػػػػػة لتمػػػػػػػؾ المشػػػػػػػ 

صػػػػػػداىا فػػػػػػي العػػػػػػراؽ بعػػػػػػد االنفتػػػػػػاح الثقػػػػػػافي الػػػػػػذي شػػػػػػيده ىػػػػػػذا البمػػػػػػد فػػػػػػي السػػػػػػنوات 
االخيػػػػرة ، وبسػػػػبب مزاحمػػػػة المػػػػرأة لمرجػػػػؿ فػػػػي الكثيػػػػر مػػػػف المجػػػػاالت حتػػػػى لػػػػـ يبقػػػػى 
أي مجػػػػػػاؿ تقريبػػػػػػًا إال واخػػػػػػذت فيػػػػػػو المػػػػػػرأة دورىػػػػػػا ومكانتيػػػػػػا وحققػػػػػػت انجازاتيػػػػػػا فيػػػػػػو 

متمسػػػػكًا بػػػػدوره الػػػػذكوري وممػػػػا قػػػػد يولػػػػد تصػػػػرفاتو  منافسػػػػة بػػػػذلؾ الرجػػػػؿ الػػػػذي مػػػػازاؿ
 العنيفة ضدىا . 

 
 أهمية البحث  1-2
حػػػػػوؿ الجوانػػػػػب المختمفػػػػػػة  التوجييػػػػػاتتػػػػػوفر نتػػػػػائح البحػػػػػث الحػػػػػالي بعػػػػػض  -1

، وقػػػػػادة الملسسػػػػػات ، لمػػػػػا  فػػػػػي المجتمػػػػػعلمموضػػػػػوع والتػػػػػي ترشػػػػػد كػػػػػؿ مػػػػػف النسػػػػػاء 
 . النعؼ ضد المراة  يجب عمييـ فعمو لمتقميؿ مف معدؿ
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ائح البحػػػػػػػث ع مػػػػػػػات أساسػػػػػػػية مػػػػػػػنيـ فػػػػػػػي تػػػػػػػدريب المػػػػػػػرأة عمػػػػػػػى تػػػػػػػوفر نتػػػػػػػ -2
مواجيػػػػػػػػة مظػػػػػػػػاىر العنػػػػػػػػؼ الموجػػػػػػػػو ليػػػػػػػػا والسػػػػػػػػموكيات التػػػػػػػػي تتعػػػػػػػػرض ليػػػػػػػػا داخػػػػػػػػؿ 
المجتمػػػػػػع ، ممػػػػػػا يعمػػػػػػؿ عمػػػػػػى صػػػػػػقؿ شخصػػػػػػيتيا وينمػػػػػػي ميارتيػػػػػػا ويجعميػػػػػػا أكثػػػػػػر 
صػػػػػػ بة نفسػػػػػػيًا وقػػػػػػدرة عمػػػػػػى المواجيػػػػػػة وأكثػػػػػػر ميػػػػػػارة اجتماعيػػػػػػة ممػػػػػػا يسػػػػػػاعد عمػػػػػػى 

 ت االجتماعية التي تدخؿ كطرؼ فييا . وضع ضوابط لمع قا

أثػػػػػػارة انتبػػػػػػاه واىتمػػػػػػاـ المنظمػػػػػػات والملسسػػػػػػات المجتمعيػػػػػػة بظػػػػػػاىرة العنػػػػػػؼ  -3
الموجػػػػػو ضػػػػػد المػػػػػرأة حتػػػػػى تصػػػػػبة ىػػػػػذه القضػػػػػية مػػػػػف العناصػػػػػر ذات األىميػػػػػة ومػػػػػف 
ثػػػػػـ تتبنػػػػػى حياليػػػػػا سياسػػػػػات واسػػػػػتراتيجيات مناسػػػػػبة لمتعامػػػػػؿ معيػػػػػا لحمايػػػػػة العػػػػػامميف 

 بيا منيا . 

الدراسػػػػػػػػة منسػػػػػػػػجمة مػػػػػػػػع االتفاقيػػػػػػػػات العالميػػػػػػػػة التػػػػػػػػي عنيػػػػػػػػت تػػػػػػػػأتي ىػػػػػػػػذه  -4
 بقضية العنؼ ضد المرأة ومنيا : 

,  2000 ، ابػػػػػػو زيػػػػػػد إتفاقيػػػػػػة الغػػػػػػاء جميػػػػػػع أشػػػػػػكاؿ التمييػػػػػػز ضػػػػػػد المػػػػػػرأة ) - أ
( حيػػػػػػث اكػػػػػػدت اف العنػػػػػػؼ ضػػػػػػد المػػػػػػرأة يشػػػػػػمؿ االتجاىػػػػػػات التقميديػػػػػػة التػػػػػػي 57ص 

 تضع المرأة في مرتبة ادنى مف الرجؿ 
( ، الػػػػػػػذي اعتبػػػػػػػر اف العنػػػػػػػؼ ضػػػػػػػد المػػػػػػػرأة ىػػػػػػػو 1985مػػػػػػػلتمر نيروبػػػػػػػي )  - ب

 مف أىـ المعوقات ضد الس ـ والتنمية والمساواة . 

االعػػػػػػػػ ف العػػػػػػػػالمي لمقضػػػػػػػػاء عمػػػػػػػػى العنػػػػػػػػؼ ضػػػػػػػػد المػػػػػػػػرأة )كػػػػػػػػانوف االوؿ   - ت
( الػػػػػػػػذي تبنتػػػػػػػػو الجمعيػػػػػػػػة العامػػػػػػػػة لامػػػػػػػػـ المتحػػػػػػػػدة ، والػػػػػػػػذي يعتبػػػػػػػػر أوؿ أداة 1993

ة القضػػػػػاء عمػػػػػى جميػػػػػع أشػػػػػكاؿ عمميػػػػػة تتنػػػػػاوؿ موضػػػػػوع العنػػػػػؼ ضػػػػػد المػػػػػرأة )أتفاقيػػػػػ
 ( . 24التمميز ضد المرأة ، ص

 
 هدف البحث  1-3

ييػػػػػػدؼ البحػػػػػػث الحػػػػػػالي الػػػػػػى اجػػػػػػراء دراسػػػػػػة مسػػػػػػحية تتنػػػػػػاوؿ جميػػػػػػع أشػػػػػػكاؿ العنػػػػػػؼ 
الموجػػػػػو ضػػػػػد النسػػػػػاء المتعممػػػػػات وغيػػػػػر المتعممػػػػػات ، ونسػػػػػبة وجػػػػػود كػػػػػؿ شػػػػػكؿ مػػػػػف 

 االشكاؿ داخؿ ىذه البيئة . 



لة صلــمية محكــمة ... العــدد التـاسـعأشـراقـات تنمــوية ... مجـ  
 

 

225 

 

 حدود البحث  1-4
 ا يأتي : يتحدد البحث الحالي بم

كمػػػػػػا وردت فػػػػػػي االدبيػػػػػػات والدراسػػػػػػات التػػػػػػي تناولػػػػػػت ىػػػػػػذا وانواعػػػػػػو  اشػػػػػػكاؿ العنػػػػػػؼ 
،اسػػػػػباب  فػػػػػي اطػػػػػار المجتمػػػػػع، العنػػػػػؼ  السػػػػػري واشػػػػػكالوالموضػػػػػوع وىػػػػػي )العنػػػػػؼ ا

 ( . العنؼ،التصدي لمعنؼ
  

 تحديد المصطمحات  1-5
 العنف لغة : -1

نفػػػػة تعنيفػػػػًا ، " ىػػػػو الخػػػػرؽ بػػػػاالمر وقمػػػػة الرفػػػػؽ بػػػػو ، وىػػػػو ضػػػػد الرفػػػػؽ ، ويقػػػػاؿ : ع
اذا لػػػػـ يكػػػػف رفيقػػػػًا بػػػػو أو فػػػػي امػػػػره ، وىػػػػو الشػػػػده والثقػػػػة ، وكػػػػؿ مػػػػا فػػػػي الرفػػػػؽ مػػػػف 

 (257، ص 1968الخير ، ففي العنؼ مف الشر مثمو " . ) أبف منظور ، 
 يعرفه المعجم الفمسفي  -2

مشػػػػػػػػدة والقسػػػػػػػػوة والعنػػػػػػػػؼ ىػػػػػػػػو المتوصػػػػػػػػؼ " أف العنػػػػػػػػؼ مضػػػػػػػػاد لمرفػػػػػػػػؽ ومػػػػػػػػرادؼ ل
بػػػػػػالعنؼ ، لكػػػػػػؿ فعػػػػػػؿ شػػػػػػديد يخػػػػػػالؼ طبيعػػػػػػة الشػػػػػػيء ويكػػػػػػوف مفروضػػػػػػًا عميػػػػػػو مػػػػػػف 

 ( 112، ص 1982يبو ، طالخارج ، فيو بمعنى ما فعؿ عنيؼ " ) 
 ويعرفه معجم مصطمحات العموم االجتماعية  -3

اسػػػػػتخداـ الضػػػػػبط أو القػػػػػوة اسػػػػػتخدامًا غيػػػػػر مشػػػػػروع او غيػػػػػر مطػػػػػابؽ لمقػػػػػانوف " انػػػػػو 
 ( 441، ص 1986فرد ما " ) بودي ،  أرادةمف شأنو التأثير عمى 

  1993العالمي لمقضاء عمى العنف ضد المرأة  اإلعالنيعرفه  -4
يػػػػػنجـ  وفأي فعػػػػػؿ عنيػػػػػؼ قػػػػػائـ عمػػػػػى أسػػػػػاس الجنػػػػػ " يقصػػػػػد بػػػػػالعنؼ ضػػػػػد النسػػػػػاء ،

عنػػػػػػو اذو او معانػػػػػػاة جسػػػػػػمية او نفسػػػػػػػية لممػػػػػػرأة ، بمػػػػػػا فػػػػػػػي ذلػػػػػػؾ التيديػػػػػػد بػػػػػػػأقتراؼ 
مثػػػػػؿ ىػػػػػذا الفعػػػػػؿ أو اتكػػػػػراه أو الحرمػػػػػاف التعسػػػػػفي مػػػػػف الحريػػػػػة ، سػػػػػواء أوقػػػػػع ذلػػػػػؾ 

 (      2006) القاطرجي ،  .العامة او الخاصة  التفي الجا
 منظمة الصحة العالمية تعرفه  -5

" إنػػػػػػػو االسػػػػػػػتخداـ العمػػػػػػػدي لمقػػػػػػػوة البدنيػػػػػػػة سػػػػػػػواء فػػػػػػػي صػػػػػػػورة فعميػػػػػػػة أو فػػػػػػػي شػػػػػػػكؿ 
تيديػػػػػػػػػدات ضػػػػػػػػػد االنسػػػػػػػػػاف ذاتػػػػػػػػػو أو ضػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػخص  خػػػػػػػػػر أو مجموعػػػػػػػػػة معينػػػػػػػػػة او 
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مجتمػػػػع مػػػػا وىػػػػو يػػػػلدي امػػػػا الػػػػى ارتفػػػػاع احتمػػػػاالت وقػػػػوع اصػػػػابات او حػػػػدوث وفػػػػاة 
او الحرمػػػػػػػػػػػاف  او الحػػػػػػػػػػػاؽ اذو نفسػػػػػػػػػػػي او القػػػػػػػػػػػرض العاقػػػػػػػػػػػة نمػػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػػخص مػػػػػػػػػػػا

(Keugctal , 2002 . p5)  
وتتبنػػػػػػػى الباحثػػػػػػػة تعريػػػػػػػؼ االعػػػػػػػ ف العػػػػػػػالمي لمقضػػػػػػػاء عمػػػػػػػى العنػػػػػػػؼ ضػػػػػػػد المػػػػػػػرأة  

 تعريفًا إجرائيًا وذلؾ لت ءمو مع ىدؼ البحث الحالي .  1993
 
 أواًل : مفهوم العنف ضد المرأة    6 – 1 
لمجػػػػػاؿ الخػػػػػاص ) لقػػػػػد حصػػػػػرت انشػػػػػطة المػػػػػرأة لفتػػػػػرة ليسػػػػػت بالقصػػػػػيرة فػػػػػي أدوار ا 

)األسػػػػػػػرة والمنػػػػػػػزؿ( ، امػػػػػػػا انشػػػػػػػطة وأدوار المجػػػػػػػاؿ العػػػػػػػاـ )المجتمػػػػػػػع( فقػػػػػػػد خصػػػػػػػت 
الرجػػػػػػػػاؿ دوف النسػػػػػػػػاء بالمشػػػػػػػػاركة فييػػػػػػػػا ، غيػػػػػػػػر أف المجتمعػػػػػػػػات ، شػػػػػػػػيدت خػػػػػػػػ ؿ 
النصػػػػػػػؼ الثػػػػػػػاني مػػػػػػػف القػػػػػػػرف العشػػػػػػػريف تحػػػػػػػوالت اجتماعيػػػػػػػة واقتصػػػػػػػادية وسياسػػػػػػػية 

الت فأنيػػػػػا أسػػػػػفرت متفاوتػػػػػو ، وبغػػػػػض النظػػػػػر عػػػػػف مػػػػػدو نجػػػػػاح أو فشػػػػػؿ تمػػػػػؾ التحػػػػػو 
عػػػػػف بػػػػػػروز توجيػػػػػػات ثقافيػػػػػة أو إذكػػػػػػاء قػػػػػػدر مػػػػػػف الصػػػػػراع بػػػػػػيف التوجيػػػػػػات الثقافيػػػػػػة 
التقميديػػػػػػػة والحديثػػػػػػػة ، السػػػػػػػيما فيمػػػػػػػا يتعمػػػػػػػؽ بمشػػػػػػػاركة المػػػػػػػرأة فػػػػػػػي انشػػػػػػػطة المجػػػػػػػاؿ 

 ( 2-1صىادي محمود , العاـ ( )
) وقػػػػػػد كػػػػػػاف لتػػػػػػوىح بريػػػػػػؽ العمػػػػػػـ والسياسػػػػػػة العامػػػػػػة الػػػػػػى بيتػػػػػػاف وخفػػػػػػوت مشػػػػػػكمة  

المػػػػرأة ، وذلػػػػؾ لحػػػػيف انبعاثيػػػػا مػػػػف جديػػػػد خػػػػ ؿ حقبػػػػة السػػػػبعينات مػػػػف  العنػػػػؼ ضػػػػد
القػػػػػرف العشػػػػػريف ، نتيجػػػػػة بػػػػػزوغ الحركػػػػػات النسػػػػػائية فػػػػػي دوؿ متعػػػػػددة والتػػػػػي أنطػػػػػوت 
عمػػػػػى بعػػػػػض المكونػػػػػات الرئيسػػػػػػة التػػػػػي تمثمػػػػػت اىميػػػػػا فػػػػػػي مبػػػػػادرة النسػػػػػاء لمناقشػػػػػػة 

ية التػػػػػي تحػػػػػوؿ خبػػػػػراتيف الحياتيػػػػػة وتحديػػػػػد العوائػػػػػؽ المجتمعيػػػػػة والقانونيػػػػػة والشخصػػػػػ
،  احمػػػػػػػددوف حصػػػػػػػوليف عمػػػػػػػى مزيػػػػػػػد مػػػػػػػف الفػػػػػػػرص لتحقيػػػػػػػؽ اىػػػػػػػدافيف كنسػػػػػػػاء ( ) 

                                                      ( 25، ص 2007
 بػػػػػػيفولمعنػػػػػػؼ دالالت متعػػػػػػددة عمػػػػػػى المسػػػػػػتوو الشخصػػػػػػي واالسػػػػػػري واالجتمػػػػػػاعي ي 

د المػػػػػرأة ( بصػػػػػػورة لنػػػػػا فػػػػػي حالػػػػػػة ادراكيػػػػػا فيػػػػػـ طبيعػػػػػػة ىػػػػػذا المفيػػػػػـو ) العنػػػػػػؼ ضػػػػػ
 أكثر ج ء وتوقع حدوثو والتييل لمواجيتو والحد منو أو تجنبو . 
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فيػػػػػػو كاالشػػػػػػعة التشخيصػػػػػػية التػػػػػػي تمكننػػػػػػا مػػػػػػف اكتشػػػػػػاؼ العديػػػػػػد مػػػػػػف المشػػػػػػػك ت  
النفسػػػػػية التػػػػػي يعػػػػػاني منيػػػػػا اطػػػػػراؼ العنػػػػػؼ والتػػػػػي لػػػػػـ تكػػػػػف لتظيػػػػػر لػػػػػوال انخػػػػػراطيـ 

مػػػػػف خ ليػػػػػا تػػػػػوترات ناشػػػػػئة الجػػػػػاني  غفيػػػػػو ، وقػػػػػد يكػػػػػوف احػػػػػدو الوسػػػػػائؿ التػػػػػي يفػػػػػر 
عػػػػػػف صػػػػػػراعات فػػػػػػي امػػػػػػػاكف اخػػػػػػرو كالعمػػػػػػؿ ، أو لمتعبيػػػػػػػر عػػػػػػف صػػػػػػراعات نفسػػػػػػػية 

  (mostefa , 1982 , p56-5 )داخمية 
ويعػػػػد العنػػػػؼ ملشػػػػرًا عمػػػػى وجػػػػود أوجػػػػو الخمػػػػؿ فػػػػي النسػػػػيح االجتمػػػػاعي التػػػػي يجػػػػب  

االنتبػػػػػػاه الييػػػػػػا فيػػػػػػو مػػػػػػر ة تعكػػػػػػس نظػػػػػػرة واتجاىػػػػػػات افػػػػػػراد المجتمػػػػػػع نحػػػػػػو بعضػػػػػػيـ 
ض وحػػػػيف يػػػػزداد معػػػػدؿ حدوثػػػػو ضػػػػد المػػػػرأة فيػػػػذا يعنػػػػي وجػػػػود اتجاىػػػػات سػػػػمبية الػػػػبع

نحوىػػػػا وبالتػػػػالي فأنػػػػو يجػػػػػب أف نعمػػػػؿ عمػػػػى تغييػػػػر تمػػػػػؾ االتجاىػػػػات ، إذا مػػػػا اردنػػػػػا 
  ( AL ger,1985,15 )احراز نجاح عمى جبية المواجية ( 

 
   ثانيا / أنواع العنف واشكاله

 ( العنف االسري1)        
العنػػػػؼ األسػػػػري ىػػػػو المعاممػػػػة السػػػػيئة التػػػػي تتمقاىػػػػا األنثػػػػى سػػػػواء  ويمكػػػػف القػػػػوؿ بػػػػأف

فػػػػػي منػػػػػزؿ أبييػػػػػا مػػػػػف قبػػػػػؿ ىػػػػػذا األخيػػػػػر أو مػػػػػف قبػػػػػؿ أخوتيػػػػػا أو فػػػػػي منػػػػػزؿ زوجيػػػػػا 
الػػػػذيف يعتقػػػػدوف أف ليػػػػـ عمييػػػػا حػػػػؽ التأديػػػػب. ويعتبػػػػر العنػػػػؼ المنزلػػػػي انتيػػػػاؾ لحػػػػؽ 

لسػػػػػػػنيف المػػػػػػرأة فػػػػػػي السػػػػػػ مة الجسػػػػػػدية والنفسػػػػػػية ومػػػػػػف غيػػػػػػر المسػػػػػػتبعد أف يسػػػػػػتمر 
 عديدة ويتفاقـ مع الزمف.

ويمكػػػػػػػػػف اف يتسػػػػػػػػػبب فػػػػػػػػػي مشػػػػػػػػػك ت صػػػػػػػػػحية خطيػػػػػػػػػرة طويمػػػػػػػػػة األجػػػػػػػػػؿ، تتجػػػػػػػػػاوز 
اتصػػػػػػػػػابة المباشػػػػػػػػػرة، ومػػػػػػػػػف الواضػػػػػػػػػة أف  ثػػػػػػػػػاره الجسػػػػػػػػػدية والنفسػػػػػػػػػية ذات طبيعػػػػػػػػػة 
تراكميػػػػػػة يحتمػػػػػػؿ أف تػػػػػػدوـ حتػػػػػػى بعػػػػػػد أف يتوقػػػػػػؼ العنػػػػػػؼ نفسػػػػػػو. والعنػػػػػػؼ المنزلػػػػػػي 

 دمر احتراـ اتنساف لذاتو يخمؽ الرىبة والشعور باتىانة والمذلة وي
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 أشكال العنف األسري :
 العنؼ الجسدي :  -أ

 أشكالو : 
 التعرض لمضرب عمى يدي الرفيؽ الحميـ, أو الوالديف أو األخوة • 
التعػػػػػػػدي الجنسػػػػػػػي عمػػػػػػػى أطفػػػػػػػاؿ األسػػػػػػػرة اتنػػػػػػػاث, أو الفتيػػػػػػػات الصػػػػػػػغيرات, عمػػػػػػػى • 

 أيدي أفراد مف األسرة 
 العنؼ المتصؿ بالمير• 
 ب الزوجةاغتصا• 
تشػػػػػػػػويو األعضػػػػػػػػاء التناسػػػػػػػػمية األنثويػػػػػػػػة وغيػػػػػػػػر ذلػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػف الممارسػػػػػػػػات التقميديػػػػػػػػة • 

 ( 45, ص  2003)السمالوطي , الملذية لممرأة.
وُيمكػػػػػف أيضػػػػػًا أف ُيػػػػػػدرج ضػػػػػمف ىػػػػػذه الفئػػػػػػة التعػػػػػدي عمػػػػػى خػػػػػػدـ المنػػػػػازؿ, بمػػػػػا فػػػػػػي 

 ذلؾ: 
 الحبس غير الطوعي• 
 القسوة الجسدية• 
 الظروؼ المماثمة لمرؽ• 
 تداء الجنسي.االع• 
العنػػػػػػؼ المعنػػػػػػوي : ويعتبػػػػػػر مػػػػػػف أخطػػػػػػر أنػػػػػػواع العنػػػػػػؼ فيػػػػػػو غيػػػػػػر محسػػػػػػوس  -ب

وغيػػػػر مممػػػػوس وال اثػػػػر واضػػػػة لػػػػو لمعيػػػػاف وىػػػػو شػػػػائع فػػػػي جميػػػػع المجتمعػػػػات غنيػػػػة 
أو فقيػػػػػرة متقدمػػػػػة أو ناميػػػػػة ولػػػػػو أثػػػػػار مػػػػػدمرة عمػػػػػى الصػػػػػحة النفسػػػػػية لممػػػػػرأة وتكمػػػػػف 

) السػػػػػػػػعداوي , اتػػػػػػػػو. خطورتػػػػػػػػو أف القػػػػػػػػانوف قػػػػػػػػد ال يعتػػػػػػػػرؼ بػػػػػػػػو كمػػػػػػػػا ويصػػػػػػػػعب إثب
 (  20, ص  1990
 أشكاله

حيػػػػػػث تعػػػػػػاني المػػػػػػرأة داخػػػػػػؿ األسػػػػػػرة زوجػػػػػػة كانػػػػػػت)أـ، ابنػػػػػػة أو أخػػػػػػت( مػػػػػػف العنػػػػػػؼ 
 النفسي الذي يرتكبو بحقيا رجاؿ العائمة وفيو

                                           اتىانات -* 
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 واتىماؿ -*
                                   واالحتقار -* 
 والشتـ والك ـ البذئ -*
 والحرماف مف الحرية واالعتداء عمى حقيا في اختيار الشريؾ -* 
والتػػػػػػػدخؿ بشػػػػػػػلونيا الخاصػػػػػػػة مثػػػػػػػؿ الػػػػػػػػدخوؿ أو الخػػػػػػػروج فػػػػػػػي أوقػػػػػػػات معينػػػػػػػػة  -* 

 وارتداء م بس معينة والتدخؿ بأصدقائيا
جبارىػػػػػا مػػػػػثً  عمػػػػػى إنجػػػػػاب عػػػػػدد أكبػػػػػر -*  مػػػػػف األوالد،  ومراقبػػػػػة تصػػػػػرفاتيا كميػػػػػا وا 

جبارىػػػػػػا عمػػػػػػى تقػػػػػػديـ الخػػػػػػدمات لكافػػػػػػة أفػػػػػػراد العائمػػػػػػة وضػػػػػػيوفيـ كػػػػػػؿ ىػػػػػػذه أفعػػػػػػاؿ   وا 
 تلدي ألف

تكػػػػػػػػػره المػػػػػػػػػرأة حياتيػػػػػػػػػا ونفسػػػػػػػػػيا وأنوثتيػػػػػػػػػا ممػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػلثر عمػػػػػػػػػى معنوياتيػػػػػػػػػا وثقتيػػػػػػػػػا  
بنفسػػػػػيا.وتحت العنػػػػػؼ المعنػػػػػوي ينػػػػػدرج مػػػػػا يسػػػػػمى بػػػػػالعنؼ الرمػػػػػزي الػػػػػذي ال يتسػػػػػـ 

عمػػػػػى االسػػػػػتيتار واالزدراء واسػػػػػتخداـ وسػػػػػائؿ بالقيػػػػػاـ بػػػػػأي فعػػػػػؿ تنفيػػػػػذي بػػػػػؿ يقتصػػػػػر 
يػػػػػراد بيػػػػػا طمػػػػػس شخصػػػػػية الضػػػػػحية أو إضػػػػػعاؼ قػػػػػدرتيا الجسػػػػػدية أو العقميػػػػػة ممػػػػػا 
يحػػػػػػػػدث تػػػػػػػػأثيرا سػػػػػػػػمبيا عمػػػػػػػػى اسػػػػػػػػتمرارىا فػػػػػػػػي الحيػػػػػػػػاة اليانئػػػػػػػػة وقياميػػػػػػػػا بنشػػػػػػػػاطاتيا 

 الطبيعية
 

 عنف القانون  )ج(
دي إلػػػػػػػى نظػػػػػػػرًا الرتبػػػػػػػاط العنػػػػػػػؼ المعنػػػػػػػوي الػػػػػػػذي يمػػػػػػػارس ضػػػػػػػد المػػػػػػػرأة والػػػػػػػذي يػػػػػػػل 

إخضػػػػػاعيا وقيرىػػػػػا بتطبيػػػػػؽ القػػػػػوانيف التمييزيػػػػػة ضػػػػػدىا والتػػػػػي تػػػػػلدي بالنتيجػػػػػة إلػػػػػى 
العنػػػػؼ الجسػػػػدي والجنسػػػػي أردت إيػػػػراد ىػػػػذا الشػػػػكؿ مػػػػف أشػػػػكاؿ العنػػػػؼ بػػػػيف العنػػػػؼ 
المعنػػػػػػػوي والجسػػػػػػػدي، حيػػػػػػػث تخضػػػػػػػع النسػػػػػػػاء فػػػػػػػي ب دنػػػػػػػا لمعنػػػػػػػؼ بسػػػػػػػبب القػػػػػػػوانيف 

نتيػػػػػػػػػاًء بقػػػػػػػػػانوف األحػػػػػػػػػواؿ ابتػػػػػػػػػداًء بقػػػػػػػػػانوف الجنسػػػػػػػػػية ومػػػػػػػػػرورًا بقػػػػػػػػػانوف العقوبػػػػػػػػػات وا
الشخصػػػػية حيػػػػث يقػػػػونف ىػػػػذا األخيػػػػر أفظػػػػع أشػػػػكاؿ التمييػػػػز ضػػػػد المػػػػرأة وذلػػػػؾ فػػػػي 
مواضػػػػػػػػػيع الػػػػػػػػػزواج والطػػػػػػػػػ ؽ والحضػػػػػػػػػانة واتراءة والواليػػػػػػػػػة واترث، حيػػػػػػػػػث يعتبػػػػػػػػػػر 
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تػػػػػزويح البنػػػػػت بسػػػػػف مبكػػػػػرة مػػػػػف أشػػػػػد أنػػػػػواع العنػػػػػؼ قسػػػػػوة وانتياكػػػػػًا لحياتيػػػػػا النفسػػػػػية 
 ي لـ تعشياوالصحية ولطفولتيا البريئة الت

رادتيػػػػػػا مػػػػػػف أبشػػػػػػع  كمػػػػػػا يعتبػػػػػػر تعػػػػػػدد الزوجػػػػػػات والطػػػػػػ ؽ التعسػػػػػػفي بػػػػػػدوف عمميػػػػػػا وا 
أشػػػػػػػكاؿ العنػػػػػػػؼ القػػػػػػػانوني فتعػػػػػػػاني مػػػػػػػف مشػػػػػػػاكؿ النفقػػػػػػػة والحضػػػػػػػانة واتراءة ومنػػػػػػػع 
سػػػػػفرىا مػػػػػع األوالد ثػػػػػـ حرمانيػػػػػا مػػػػػف حقيػػػػػا بػػػػػاترث ويػػػػػأتي قػػػػػانوف العقوبػػػػػات ليكػػػػػرس 

بػػػػة إذا قتػػػػؿ أو قػػػػاـ ب يػػػػذاء زوجتػػػػو التمييػػػػز ضػػػػد المػػػػرأة حيػػػػث يعفػػػػى الرجػػػػؿ مػػػػف العقو 
أو أحػػػػػػد أصػػػػػػولو وفروعػػػػػػو أو أختػػػػػػو فػػػػػػي حػػػػػػاؿ الزنػػػػػػا المشػػػػػػيود أو الخمػػػػػػوة مػػػػػػع رجػػػػػػؿ 
وبوضػػػػػػػع مريػػػػػػػب، ويسػػػػػػػتفيد مػػػػػػػف العػػػػػػػذر المخفػػػػػػػؼ لمجػػػػػػػرد الشػػػػػػػؾ والريبػػػػػػػة، كمػػػػػػػا أف 
المػػػػػػػرأة الزانيػػػػػػػة تعاقػػػػػػػب بينمػػػػػػػا ال يعاقػػػػػػػب الػػػػػػػزوج إال إذا ارتكػػػػػػػب الزنػػػػػػػا داخػػػػػػػؿ بيػػػػػػػت 

) سمسػػػػػمة كتػػػػػب المػػػػػراة والقػػػػػانوف والتنميػػػػػة , د .  جيػػػػػرًا.الزوجيػػػػػة أو اتخػػػػػذ لػػػػػو خميمػػػػػة 
 (  75ت ص 

 
 العنف الجسدي والجنسي : -د
يكػػػػػوف واضػػػػػحا ويتػػػػػرؾ  ثػػػػػارا باديػػػػػة لمعيػػػػػاف وتسػػػػػتخدـ فيػػػػػو وسػػػػػائؿ مختمفػػػػػة. وغالبػػػػػا  

مػػػػػػا تكػػػػػػوف ىػػػػػػذه األدوات اليػػػػػػديف والػػػػػػرجميف بحيػػػػػػث توجػػػػػػو المكمػػػػػػات لمضػػػػػػحية عمػػػػػػى 
فة إلػػػػى شػػػػد الشػػػػعر وقػػػػد يػػػػتـ المجػػػػوء إلػػػػى الوجػػػػو والػػػػرأس وسػػػػائر منػػػػاطؽ الجسػػػػـ إضػػػػا

وسػػػػػػػػػائؿ أخػػػػػػػػػرو كالعصػػػػػػػػػا والسػػػػػػػػػكيف... أو تكسػػػػػػػػػير أدوات المنػػػػػػػػػزؿ وقػػػػػػػػػذفيا عمػػػػػػػػػى 
 الضحية. 

ويمكننػػػػػػػػا أف نعػػػػػػػػرؼ العنػػػػػػػػؼ الجسػػػػػػػػدي والجنسػػػػػػػػي بأنػػػػػػػػو اتيػػػػػػػػذاء البػػػػػػػػدني والجنسػػػػػػػػي 
والتحػػػػػػػرش الجنسػػػػػػػي  –والضػػػػػػػرب  –شػػػػػػػد الشػػػػػػػعر  –الصػػػػػػػفع  –ابتػػػػػػػداًء مػػػػػػػف الركػػػػػػػؿ 
رض والخطػػػػػػػػػػػػؼ والفحشػػػػػػػػػػػػاء والػػػػػػػػػػػػدعارة مػػػػػػػػػػػػرورًا وىتػػػػػػػػػػػػؾ العػػػػػػػػػػػػ –وسػػػػػػػػػػػػفاح القربػػػػػػػػػػػػى 

حػػػػػػػػػداث العاىػػػػػػػػػات  بالممارسػػػػػػػػػات الجنسػػػػػػػػػية الشػػػػػػػػػاذة واالغتصػػػػػػػػػاب وقتػػػػػػػػػؿ الشػػػػػػػػػرؼ وا 
 الدائمة والحرؽ وانتياًء بالقتؿ.

فالضػػػػػػػػػرب وتكسػػػػػػػػػير وتشػػػػػػػػػويو األعضػػػػػػػػػاء وغيرىػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف أنػػػػػػػػػواع اتيػػػػػػػػػذاء الجسػػػػػػػػػدي 
موجػػػػػػودة تشػػػػػػير إلييػػػػػػا الدراسػػػػػػات وسػػػػػػج ت المحػػػػػػاكـ الشػػػػػػرعية والجزائيػػػػػػة والصػػػػػػحؼ 
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التػػػػػػي تقػػػػػػرأ فييػػػػػػا جػػػػػػرائـ كثيػػػػػػرة مػػػػػػف ىػػػػػػذا النػػػػػػوع وحتػػػػػػى قتػػػػػػؿ الزوجػػػػػػة أو االبنػػػػػػة أو 
ف األمثمػػػػػػة  األخػػػػػػت أو العمػػػػػػة ألسػػػػػػباب متعػػػػػػددة وقػػػػػػد يكػػػػػػوف منيػػػػػػا بػػػػػػدافع الشػػػػػػرؼ. وا 

 أع ه خير دليؿ عمى ذلؾ.
 ( العنف في إطار المجتمع 2)  

 ويشمؿ: 
ي أمػػػػػػػػاكف االغتصػػػػػػػػاب, والتعػػػػػػػػدي الجنسػػػػػػػػي, والمضػػػػػػػػايقة والتعػػػػػػػػدي الجنسػػػػػػػػييف فػػػػػػػػ• 

 العمؿ وفي الملسسات التعميمية وأي مكاف  خر. 
 االتجار في النساء• 
 إرغاـ النساء عمى ممارسة البغاء • 
 العمؿ القسري• 
 االغتصاب وغيره مف االنتياكات عمى أيدي الجماعات المسمحة.• 
 

 ثالثًا : األثار السمبية لمعنف ضد النساء 
نسػػػػػػػاء عمػػػػػػػى جممػػػػػػػة مػػػػػػػف االشػػػػػػػكاؿ منيػػػػػػػا تتػػػػػػػراوح األثػػػػػػػار السػػػػػػػمبية لمعنػػػػػػػؼ ضػػػػػػػد ال 

النفسػػػػػػية ، ومنيػػػػػػا الصػػػػػػحية ومنيػػػػػػا االجتماعيػػػػػػة ومنيػػػػػػا االقتصػػػػػػادية ) ومػػػػػػف االثػػػػػػار 
النفسػػػػػػػػػػػػػية لمعنػػػػػػػػػػػػػؼ ضػػػػػػػػػػػػػد المػػػػػػػػػػػػػرأة صػػػػػػػػػػػػػور ظيػػػػػػػػػػػػػور أمػػػػػػػػػػػػػراض نفسػػػػػػػػػػػػػية جسػػػػػػػػػػػػػدية 

psychosoma tigu )  كالمشػػػػػك ت النسػػػػػػائية واالمػػػػػػراض الصػػػػػػدرية  كػػػػػػالربو
يػػػػػػا ، والتػػػػػي ىػػػػػي نتيجػػػػػػة مػػػػػثً ى والػػػػػى مػػػػػػا ىنػػػػػاؾ مػػػػػف امػػػػػػراض ال اسػػػػػاس عضػػػػػوي ل

مباشػػػػػػرة لمعنػػػػػػؼ الممػػػػػػارس عمػػػػػػى المػػػػػػرأة ، السػػػػػػيما أف األخيػػػػػػرة غالبػػػػػػًا مػػػػػػا تمجػػػػػػأ الػػػػػػى 
المػػػػػػرض بصػػػػػػفتو احػػػػػػد المخططػػػػػػات الملقتػػػػػػة التػػػػػػي تتوسػػػػػػميا كنقػػػػػػوا لتجنػػػػػػب العنػػػػػػؼ 
والتحاليػػػػؿ عمػػػػػى وضػػػػعيا فػػػػػي اطػػػػػار مجتمعػػػػي يمزميػػػػػا بالصػػػػمت والخضػػػػػوع ألسػػػػػباب 

 ( 41-40، ص 2008متنوعة ( ) القرطبي ، 
) كمػػػػػا أف مػػػػػف أثػػػػػاره الصػػػػػحية ، االصػػػػػابة بسػػػػػوء الصػػػػػحة البدنيػػػػػة والتناسػػػػػمية حيػػػػػث  

تظيػػػػػػػػر عمػػػػػػػػى النسػػػػػػػػاء المعنفػػػػػػػػات  ثػػػػػػػػار اعػػػػػػػػت ؿ الصػػػػػػػػحة العقميػػػػػػػػة وأداء وظائفيػػػػػػػػا 
االجتماعيػػػػػػػػػة ، كمػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػزداد ميػػػػػػػػػؿ المػػػػػػػػػرأة التػػػػػػػػػي تتعػػػػػػػػػرض لمعنػػػػػػػػػؼ عمػػػػػػػػػى تعػػػػػػػػػاطي 
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ة المشػػػػػػػػػروبات الكحوليػػػػػػػػػة والمخػػػػػػػػػدرات واعػػػػػػػػػت ؿ فػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػحتيا الجنسػػػػػػػػػية ومحاولػػػػػػػػػ
االنتحػػػػػػػار والتػػػػػػػوتر ال حػػػػػػػؽ لمصػػػػػػػدقة ، واضػػػػػػػطرابات الجيػػػػػػػاز العصػػػػػػػبي المركػػػػػػػزي ، 
فضػػػػػػً  عػػػػػػف االصػػػػػػابات البدنيػػػػػػة كالكسػػػػػػور واأللػػػػػػـ المػػػػػػزمف فضػػػػػػً  عػػػػػػف كثيػػػػػػر مػػػػػػف 
االثػػػػػار الصػػػػػحية التػػػػػي مػػػػػف اخطرىػػػػػا ىػػػػػو المػػػػػوت سػػػػػواء كػػػػػاف اثػػػػػرًا لمعنػػػػػؼ الممػػػػػارس 

                                    ( 2006) تقرير االمين العام لألمم المتحدة ، ضدىا او نتيجة النتحارىا . 
كمػػػػػػا أثبتػػػػػػت عػػػػػػدة دراسػػػػػػات أف ىنػػػػػػاؾ ع قػػػػػػة متناميػػػػػػة بػػػػػػيف العنػػػػػػؼ ضػػػػػػد النسػػػػػػاء  

وفيػػػػػػروس نقػػػػػػص المناعػػػػػػة )االيػػػػػػدز( حيػػػػػػث تكػػػػػػوف النسػػػػػػاء المػػػػػػواتي تعرضػػػػػػف لمعنػػػػػػؼ 
 أكثر عرضة لاصابة بفيروس نقص المناعة البشرية 

امػػػػػػػا عمػػػػػػػى الصػػػػػػػعيد االجتمػػػػػػػاعي ، فػػػػػػػأف العنػػػػػػػؼ الموجػػػػػػػو ضػػػػػػػدىا يحرميػػػػػػػا مػػػػػػػف )  
المشػػػػػاركة االجتماعيػػػػػة داخػػػػػؿ المجتمػػػػػع حيػػػػػث أف النسػػػػػاء المػػػػػواتي يتعرضػػػػػف لمعنػػػػػؼ 
ىػػػػػف اقػػػػػؿ احتمػػػػػااًل لمحصػػػػػوؿ عمػػػػػى وظيفػػػػػة أو يعممػػػػػف فػػػػػي وظػػػػػائؼ متدنيػػػػػة ويسػػػػػعو 
 أف يرتضػػػػػيف وظيفػػػػػًا وتشػػػػػير الجسػػػػػوف إلػػػػػى أف العنػػػػػؼ ضػػػػػد المػػػػػرأة يمكػػػػػف أف يكػػػػػوف

 (  75, ص  1982) بركات بداية لمجنوح ( 
كمػػػػػػا يمكػػػػػػف أف يكػػػػػػوف لمضػػػػػػعؼ ضػػػػػػد المػػػػػػرأة تكػػػػػػاليؼ اقتصػػػػػػادية بعػػػػػػدة مسػػػػػػتويات  

حيػػػػػث يقمػػػػػؿ مػػػػػف مسػػػػػاىمتيف االنتاجيػػػػػة داخػػػػػؿ االسػػػػػرة ، وتكمفػػػػػة فػػػػػي مػػػػػوارد الخدمػػػػػة 
االجتماعيػػػػػػة ونظػػػػػػاـ العػػػػػػدؿ ، كمػػػػػػا يقمػػػػػػؿ مػػػػػػف القػػػػػػدرة االبتكاريػػػػػػة ، وتجػػػػػػدر االشػػػػػػارة 

مراكػػػػػػز المراقبػػػػػػة والوقايػػػػػػة مػػػػػػف االمػػػػػػراض فػػػػػػي الواليػػػػػػات المتحػػػػػػدة الػػػػػػى اف تقػػػػػػديرات 
( أف كمفػػػػػة العنػػػػػؼ الجنسػػػػػي لوحػػػػػدىا تفػػػػػوؽ 2003االمريكيػػػػػة فػػػػػي تقريػػػػػر ليػػػػػا سػػػػػنة )

( م يػػػػػػػيف دوالر امريكػػػػػػػي 4.1( م يػػػػػػػيف دوالر امريكػػػػػػػي فػػػػػػػي السػػػػػػػنة ، منيػػػػػػػا )5.8)
تخصػػػػػػػػص لخػػػػػػػػدمات الرعايػػػػػػػػة الصػػػػػػػػحية والطبيػػػػػػػػة المباشػػػػػػػػرة ، بينمػػػػػػػػا تقػػػػػػػػدر الكمفػػػػػػػػة 

( مميػػػػػػػػار دوالر امريكػػػػػػػػي (  ) عػػػػػػػػف تقريػػػػػػػػر 1.8ناجمػػػػػػػػة مػػػػػػػػف الخسػػػػػػػػائر بحػػػػػػػػوالي )ال
 (  2006االميف العاـ لامـ المتحدة ، 
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 : العنف أسباب
ونحاوؿ في ىذا المختصر إلقاء الضوء عمى األسباب الكامنة خمؼ كواليس ىذا النوع 

 مف العنؼ 
العنؼ واالضطياد، تعتبر المرأة نفسيا ىي أحد العوامؿ الرئيسية لبعض أنواع  -1

وذلؾ لتقبميا لو واعتبار التسامة والخضوع أو السكوت عميو كرد فعؿ لذلؾ، مما 
يجعؿ اآلخر يأخذ في التمادي والتجرل أكثر فأكثر. وقد تتجمى ىذه الحالة أكثر عند 

 (   72, ص  1983فقد المرأة مف تمتجئ إليو، ومف يقـو بحمايتيا. ) الخشاب , 
فية : كالجيؿ وعدـ معرفة كيفية التعامؿ مع اآلخر وعدـ احترامو، األسباب الثقا -2

وما يتمتع  بو مف حقوؽ وواجبات تعتبر كعامؿ أساسي لمعنؼ. وىذا الجيؿ قد يكوف 
مف الطرفيف المرأة والُمعنِّؼ ليا، فجيؿ المرأة بحقوقيا و واجباتيا مف طرؼ، وجيؿ 

 ى التجاوز وتعدي الحدود.اآلخر بيذه الحقوؽ مف طرؼ ثاف مما قد يلدي إل
باتضافة إلى ذلؾ تدني المستوو الثقافي لاسر ولافراد، واالخت ؼ الثقافي     

الكبير بيف   الزوجيف باألخص إذا كانت الزوجة ىي األعمى مستوو ثقافيا مما يولد 
التوتر وعدـ التوازف لدو الزوج كردة فعؿ لو، فيحاوؿ تعويض ىذا النقص باحثا عف 

  سبات التي يمكف انتقاصيا واستصغارىا بالشتـ أو اتىانة أو حتى الضرب.المنا
األسباب التربوية : قد تكوف أسس التربية العنيفة التي نشأ عمييا الفرد ىي التي  -3

تولد لديو  العنؼ، إذ تجعمو ضحية لو حيث تشكؿ لديو شخصية ضعيفة وتائية وغير 
لضعؼ في المستقبؿ بالعنؼ، بحيث يستقوي يلدي إلى جبراف ىذا ا واثقة، وىذا ما

عمى األضعؼ منو وىي المرأة، وكما ىو المعروؼ أف العنؼ يولد العنؼ.ويشكؿ ىذا 
 بالمئة مف الحاالت. 83القسـ مف العنؼ نحو

وقد يكوف الفرد شاىد عياف لمعنؼ كالذي يرد عمى األميات مف قبؿ اآلباء بحيث      
قديرىا واستصغارىا، فتجعمو يتعامؿ بشكؿ عنيؼ معيا، ينشأ عمى عدـ احتراـ المرأة وت

 بالمئة مف الحاالت. 39ويشغؿ ىذا المورد 
العادات والتقاليد : ىناؾ أفكار وتقاليد متجذرة في ثقافات الكثيريف والتي تحمؿ  -4

في طياتيا الرلية الجاىمية لتمييز الذكر عمى األنثى مما يلدي ذلؾ إلى تصغير 
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ورىا، وفي المقابؿ تكبير وتحجيـ الذكر ودوره. حيث يعطى الحؽ وتضئيؿ األنثى ود
دائما لممجتمع الذكوري لمييمنة والسمطنة وممارسة العنؼ عمى األنثى منذ الصغر، 
وتعويد األنثى عمى تقبؿ ذلؾ وتحممو والرضوخ إليو إذ إنيا ال تحمؿ ذنبًا سوو أنيا 

 (  75, ص  1990ولدت أنثى. ) مميكو , 
أف األقواؿ واألمثاؿ والتعابير التي يتداوليا الناس في المجتمع عامة بما في كما      

ذلؾ النساء أنفسيـ والذي تبرز مدو تأصيؿ ىذه الثقافة، بحيث تعطي لممجتمع 
الذكوري الحؽ في التمادي ضد اتناث مثؿ: قوؿ المرأة عند ضربيا مف قبؿ الرجؿ 

ثؿ السجادة كمما دعست عمييا )ظؿ رجؿ أحسف مف ظؿ الحائط(، أو )المرأة م
بتجوىر( أو... وال يخفى ما لوسائؿ اتع ـ مف دور لتساىـ في تدعيـ ىذا التمييز 
 وتقبؿ أنماط مف العنؼ ضد المرأة في البرامح التي تبث واستغ ليا بشكؿ غير سميـ.

األسباب البيئية : فالمشك ت البيئية التي تضغط عمى اتنساف كاالزدحاـ  -5
الخدمات ومشكمة السكف وزيادة السكاف و...، باتضافة إلى ذلؾ ما تسببو وضعؼ 

البيئة في إحباط الفرد، حيث ال تساعده عمى تحقيؽ ذاتو والنجاح فييا كتوفير العمؿ 
المناسب لمشباب، فذلؾ يدفعو دفعا نحو العنؼ ليلدي إلى انفجاره إلى مف ىو أضعؼ 

 منو )المرأة(.
 ،..أو األسرة أو الفرد يواجيو الذي المادي فالخمؿ:  االقتصادية األسباب -6

 الجماعة أو الفرد مف لكؿ المعيشي المستوو عمى ينعكس الذي االقتصادي والتضخـ
 االقتصادية المشك ت مف..و العيش لقمة عمى الحصوؿ الصعب مف يكوف حيث
 ىإل أضؼ. المرأة عمى غضبو جاـ ويصب عنيفا يكوف أف اآلخر عمى تضغط التي
 يحؽ فمذا المرأة يعوؿ مف انو إذ المرأة، عمى لمرجؿ تكوف التي االقتصادية النفقة ذلؾ
 تقّبؿ اآلخر الطرؼ ومف. الناحية ىذه مف وتصغيرىا إذالليا عبر وذلؾ تعنيفيا لو

 العامؿ ويأخذ .أوالدىا إعالة أو نفسيا إعالة مف تتمكف ال ألنيا العنؼ بيذا المرأة
 .المرأة حاالت العنؼ ضد مف   %45 االقتصادي نسبة

 ( 32, ص  2003) السمموطي ,      
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 عندما اكبر ودائرة أوسع نطاقا األسباب تأخذ وقد:  والسمطات الحكومات عنؼ -7
 تأييد أو المرأة تعّنؼ التي القوانيف بسف وذلؾ الحاكمة، العميا السمطة بيد يصبة
 العوف ألخذ يدىا تمد عندما ىااستنصار  عدـ أو بعنفيا، يقوـ مف لصالة القوانيف
 .منيـ
 لحقوؽ وتجاوز لمقتؿ وشيوع لمعنؼ ثقافة مف تخمقو وما الكارثية الحروب تداعيات -8

 .االجتماعي والس ـ والتماسؾ واألمف ل قتصاد مدمرة نتائح مف تفرزه وبما اتنساف،
 نسبة صدتر  المرأة ضد العنؼ ظاىرة تبقى والمسببات األسباب اختمفت فميما    
 في واألربعيف والرابعة عشرة الخامسة سف بيف ما يمتف ال تي النساء   جميع مف7%

 .العالمية الصحة منظمة عف الصادر التقرير حسب العالـ أنحاء جميع
  
 الُعنف نتائج 
 :يأتي ما المرأة، ضد العنؼ لتبني الُمدّمرة النتائح أىـ مف إفَّ 
نسانيتيا المرأة  دمية تدمير -  .وا 
 .ك نسانة لممرأة الذاتية والقدرات بالنفس الثقة فقداف -
 .والوطنية االجتماعية والوظيفة الدور في العاـ التدىور -
 .واتبداع لمحياة ال ـز باآلماف الشعور عدـ -
 .سميـ تربوي بشكؿ وتنشئتيـ األطفاؿ تربية عمى القدرة عدـ -
 .لدائمةا اتعاقة حد إلى يصؿ قد الذي الصحي التدىور -
 عمى نيوضيا الواجب الحياة بناء في تأزماً  يوّلد مما المرأة ِقَبؿ مف الرجؿ بغض -

 .المشترؾ تعاونيما
 والتفكؾ الط ؽ حاالت تفشي خ ؿ مف بالتبع الزوحية الملسسة وفشؿ الزواج كره -

 :خ ؿ مف األطفاؿ عمى سمبياً  ينعكس مما وىذا اأُلسري،
 .لمطفؿ الصحي التدىور -
 .التركيز وفقداف النوـ مف الحرماف -
 .القمؽ بالنفس، الثقة عدـ الغضب، الخوؼ، -
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 .الذات احتراـ عدـ -
 .بالطفولة اتحساس فقداف -
 .باألسرة الحميمي االتصاؿ ضعؼ األصدقاء، فقداف العزلة، االحباط، االكتئاب، -
 تقّبؿ خر،اآل ضد العنؼ وتبني العدواف استسياؿ قبيؿ مف مدّمرة سموكية  ثار -

 اآلخريف، مع التعامؿ في ميزوزة شخصية بناء الشارع، أو المدرسة في اتساءة
 ( Nefissa,1982,p55) .االنحراؼ قابمية نمو المدرسة، عف التغيب

 
 لمعنف التصدي

 العصر في كانت أف منذ االتساع وكبيرة قديمة ظاىرة المرأة ضد العنؼ ظاىرة أف بما
 ىذه حؿ يكوف أف نتوقع ف  حية، وىي التراب في وتوأد شترو،وت المرأة تباع الجاىمي
نما. قصيرة وبفترة  نيا ع جيا أو الظاىرة  أجؿ مف وتدريجيا جذريا كونو مف البد وا 
 : عبر وذلؾ. ممكف قدر بأكبر إنقاصيا إلى الحيمولة أو عمييا القضاء

 حقوقيا كامؿ مرأةلم تعطي التي اتس مية والشريعة اتليي القانوف إلى الرجوع 
 مثؿ وليف) تعالى قاؿ. الكاممة والحصانة الحماية ليا وتقّدـ كما وكرامتيا، وعزتيا
 وينظر ،(19 النساء( )بالمعروؼ وعاشروىف) ،(228 البقرة( )بالمعروؼ عمييف الذي
 ما إال األحكاـ جميع في لو مساوية وأنيا عميو، ما وعمييا لمرجؿ ما ليا ك نساف إلييا
 زوجيا منيا وخمؽ واحدة نفس مف خمقكـ الذي ربكـ اتقوا الناس أييا يا) لدليؿ،با خرج
 (.1النساء( )ونساء كثيرا رجاال منيما وبثّ 
 وحمايتيا، حقوقيا المرأة إعطاء مف تتمكف لـ الوضعية القوانيف أف التجربة أثبتت وقد
ف  متكاممة عممية - اجتماعية وظاىرة إنسانية كحالة -العنؼ محاربة تر إفَّ  كانت وا 

 النوعية االجتماعية والثقافة القضائية والحماية القانوني التشريع أنظمة فييا تتآزر
 والمجتمع الدولة أجيزة فعمى الديمقراطي، السياسي واالستقرار االقتصادي والنمو
 المشاريع خ ؿ مف العنؼ الستئصاؿ المتكامؿ العمؿ الفاعمة بملسساتو المدني

 تصور وحدة إيجاد يجب وىنا واالقتصادية، السياسية والتربوية يةالفكر  التحديثية
 االختيارات سيادة لضماف والعمؿ والوطني، اتنساني المرأة لوضع متقدـ موضوعي
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 في المرأة تكتسبيا التي النوعية المكتسبات وتنمية الحياتية، أدوارىا في لممرأة اتيجابية
 (  115, ص  2000) عباس ,  .بويةوالتر  التعميمية وبالذات الحياة مياديف

 عمى قادر نوعي إنساف لصياغة الشاممة البشرية التنمية سياسة اعتماد مف البد كما
 وطنية مجتمعية ميمة وىي المستمر، والتطور والتعايش والتناغـ واتنتاج الوعي
 تنوع عمى التنمية عوامؿ كافة تمحظ التي الشاممة والمشاريع البرامح إبداع تتطمب

 تخطي في سُيساعد تنموي تطّور أي إفَّ  والحضارية، واالقتصادية السياسية مصاديقيا
 .والوطنية اتنسانية مسيرتيا في المرأة تواجو التي العقبات

 المرأة معرفة مف البد إذ لمعنؼ، التصدي في جوىري دور الّنسوية لمتوعية أفَّ  كما
 عمى والسكوت والتياوف التسامة وعدـ عنيا الدفاع وكيفية والوطنية اتنسانية لحقوقيا
 وشخصيتيا اتنساني لوجودىا ومستقؿ واع كياف وصناعة الحقوؽ، ىذه سمب

 جادة مدنية ملسسات إبداع مسلولية الّنسوي المجتمع فاعميات وعمى المعنوية،
 .وحقوقيا وجودىا وصيانة المرأة عف لمدفاع وىادفة

 تقوـ حياة صناعة في حاسمة أىمية الواعية اسيةوالسي والفكرية الدينية لمُنخب أفَّ  كما
 الذي بالعنؼ العمني التنديد يجب اتطار ىذا وفي والس ـ، واألمف التسامة قيـ عمى

 أيضاً  ويجب حقوقيّف، لنيؿ معيفَّ  والوقوؼ لمنساء واتصغاء المرأة لو تتعرض
 مرتكبييا معاقبةو  المرأة ضد العنؼ أعماؿ منع عف تقاعسوا ما إذا المسلوليف مواجية
نصاؼ  مف وتنتقص المرأة شأف مف تحط التي والتقاليد األفكار ورفض ضحاياىا، وا 
 .ووظيفتيا ودورىا  دميتيا
 كقياـ الذاتي وتطورىا المرأة لنمو التحتية البنى توافر عمى العمؿ مف مناص ال وأيضاً 

 وتبسيط شرح ىعم تساعد التي الحديثة والتأىيمية والتثقيفية التعميمية الملسسات
 سياسية أو اجتماعية أو صحية أو تربوية موضوعات كانت سواء الموضوعات

 .السريع تقدميا لضماف
 اتنساني كيانيا لحفظ مدنية ملسسات تشكيؿ صوب نسوية فاعمية مف البد كما

 نتائح عمى والمعتمد الجمعي العمؿ عمى الملسسات ىذه تقوـ وأف والبد والوطني،
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 النسوية والملسسات الجمعيات تتمكف حتى الميدانية الدراسات مىوع العممي البحث
 .اتنساف وحقوؽ لمديمقراطية الحارس المدني المجتمع بودقة في الواقعي االنخراط مف

 إنساني ودور ورسالة كوجود المرأة تجاه متطورة ثقافة صناعة في كبير دور ولإلع ـ
 اتنسانية الع ئؽ في والرحمة الرفؽ ثقافة لخمؽ مضاعفة مسلولية يقع وعميو ووطني،
 المرأة تجاه بّناءة سياسة اعتماد المتنوعة اتع ـ وسائؿ فعمى والعامة، الخاصة
قصائية  الصورة عف االبتعاد يجب المثاؿ سبيؿ فعمى ضدىا، الُممارس العنؼ لثقافة وا 
 غير قشرية أو ريةتآم كيدية أو دونية عقمية ذات بأنيا إع مياً  لممرأة الُمعطاة النمطية
 مع محتوياتيا تتعامؿ التي اتع مية البرامح عف االبتعاد األمر يتطمب كما جادة،
 حؿ عمى والتركيز.. والقوة والقسوة بالعنؼ العائمية والخ فات اتنسانية المشاكؿ حؿ

 العممي واألسموب والمنطؽ بالتفاىـ واألسري اتنساني المحيط داخؿ الخ فية المسائؿ
 (55, ص  2003حسف ,  0 .الرفيع خ قيواأل

  :التوصيات
المصػػػػػػنفات   وحمايػػػػػػة األسػػػػػػري العنػػػػػػؼ مػػػػػػف لموقايػػػػػػة مسػػػػػػتقمة إدارة تأسػػػػػػيس         

 فػػػػػػػي تضػػػػػػػـ وحرفيػػػػػػػة، بمينيػػػػػػػة تعمػػػػػػػؿ أف الع ج،بشػػػػػػػرط مػػػػػػػف خيػػػػػػػر اسػػػػػػػريا فالوقايػػػػػػػة
 الوقايػػػػػة، وطػػػػػرؽ التوعيػػػػػة لبػػػػػث والمتخصصػػػػػات، المتخصصػػػػػيف مػػػػػف كوكبػػػػػة جنباتيػػػػػا

 مسػػػػػػتقمة إدارة إنشػػػػػػاء أىميػػػػػػة عمػػػػػػى والخبػػػػػػراء المبحػػػػػػوثيف مػػػػػػف كبيػػػػػػر عػػػػػػدد أكػػػػػػد فقػػػػػػد
ػػػػػص  تعرضػػػػػوا الػػػػػذيف األفػػػػػراد حمايػػػػػة إلػػػػػى إضػػػػػافة ، العنػػػػػؼ مػػػػػف لموقايػػػػػة فقػػػػػط ُتَخصَّ
 اسػػػػػػتق لية أىميػػػػػػة عمػػػػػػى التأكيػػػػػػد مػػػػػػع واألطفػػػػػػاؿ، النسػػػػػػاء وخاصػػػػػػة األسػػػػػػري لمعنػػػػػػؼ
ػػػػػػػػػا، اسػػػػػػػػػتق الً  الجيػػػػػػػػػاز ىػػػػػػػػذا  حيػػػػػػػػػث األخػػػػػػػػػرو الحكوميػػػػػػػػػة كػػػػػػػػػاألجيزة يكػػػػػػػػوف وأال تامًّ

 الحمايػػػػػػة ،وتػػػػػػوفير القػػػػػػرارات اتخػػػػػػاذ سػػػػػػرعة لػػػػػػو ليتسػػػػػػنى اتجػػػػػػراءات، وبػػػػػػطء الػػػػػػروتيف
العمػػػػػؿ  وزارة مػػػػػع وتنسػػػػػيؽ تعػػػػػاوف ليػػػػػا ويكػػػػػوف وجيػػػػػزة، زمنيػػػػػة بفتػػػػػرة العنػػػػػؼ لضػػػػػحايا
 المنػػػػاطؽ جميػػػػع فػػػػي كافيػػػػة فػػػػروع لفػػػػتة عػػػػاج ً  تحتػػػػاج والتػػػػي االجتماعيػػػػة والشػػػػلوف
 الحمايػػػػػػػة تػػػػػػػوفير فػػػػػػػي لػػػػػػػدورىا ةالمتناميػػػػػػػ االحتياجػػػػػػػات تغطيػػػػػػػة عمػػػػػػػى قػػػػػػػادرة لتكػػػػػػػوف

لػػػػػػػػػدور الشػػػػػػػػػرطة  اتع مػػػػػػػػي الجانػػػػػػػػػب تكثيػػػػػػػػؼ ىنػػػػػػػػػا وميػػػػػػػػـ والوقايػػػػػػػػة لممنصػػػػػػػػػنفات،
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 الجيػػػػػاز ىػػػػػذا فاعميػػػػػة عػػػػدـ معػػػػػو ُيظػػػػػف ممػػػػػا بيػػػػا، الكثيػػػػػريف لجيػػػػػؿ نظػػػػػراً  االجتماعيػػػػة
 .ما يقدمو رغـ
 :الدراسة  توصيات ثاني

 ذات الحكوميػػػػػة الجيػػػػػات بػػػػػيف التنسػػػػػيؽ فػػػػػي واضػػػػػحة تنفيذيػػػػػة  ليػػػػػة وضػػػػػع ضػػػػػرورة 
 بطريقػػػػػػة ضػػػػػػد المػػػػػرأة  العنػػػػػؼ قضػػػػػػايا مػػػػػع التعامػػػػػػؿ بمكػػػػػاف األىميػػػػػػة فمػػػػػف: الع قػػػػػة
 فػػػػػػػي وبػػػػػػػاألخص الشػػػػػػػرقية مجتمعاتنػػػػػػػا فػػػػػػػي وخاصػػػػػػػة الموضػػػػػػػوع لحساسػػػػػػػية خاصػػػػػػػة،
 فػػػػػنحف جنائيػػػػػة كقضػػػػػايا العنػػػػػؼ قضػػػػػايا مػػػػػع نتعامػػػػػؿ أف الفػػػػػادح الخطػػػػػأ فمػػػػػف ب دنػػػػػا،

 مراكػػػػز فػػػػي تتػػػوفر أف جػػػػدًّا الميػػػـ ومػػػػف ذلػػػؾ، مراعػػػػاة مػػػػف بػػػد فػػػػ  إسػػػ مية بػػػػ د فػػػي
 تعرَّضػػػػػػػت التػػػػػػػي الحػػػػػػػاالت مػػػػػػػع لمتعامػػػػػػػؿ اجتماعيػػػػػػػة وأخصػػػػػػػائية أخصػػػػػػػائي الشػػػػػػػرطة
 الع قػػػػػػة ذات الجيػػػػػػات مػػػػػػع المطمػػػػػػوب التنسػػػػػػيؽ بػػػػػػ جراء األخصػػػػػػائي ليقػػػػػػوـ لمعنػػػػػػؼ،
 القضػػػػػػية إحالػػػػػػة األمػػػػػػر تطمػػػػػػب إذا العػػػػػػدؿ وزارة مػػػػػػع التنسػػػػػػيؽ أو عممػػػػػػو، مػػػػػػف كجػػػػػػزء

 المحكمػػػػػة، جمسػػػػػات حضػػػػػور فػػػػػي ركبيػػػػػ دور لػػػػػو االجتمػػػػػاعي فاألخصػػػػػائي لممحػػػػػاكـ،
 ولمسػػػػػػػػػاعدة القضػػػػػػػػػية، فػػػػػػػػػي البػػػػػػػػػتِّ  قبػػػػػػػػػؿ القاضػػػػػػػػػي ِقَبػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف لبرأيػػػػػػػػػو واالسػػػػػػػػػتماع 
 ذلػػػػػػؾ يػػػػػػتـ أف شػػػػػػريطة القاضػػػػػػي، عمػػػػػػى عرضػػػػػػيا قبػػػػػػؿ حػػػػػػاالتيـ ودراسػػػػػػة الضػػػػػػحايا،

 عمػػػػػػى الضػػػػػػرر يتفػػػػػػاقـ ال حتػػػػػػى واتبطػػػػػػاء الحكػػػػػػومي الػػػػػػروتيف عػػػػػػف بعيػػػػػػد جػػػػػػو فػػػػػػي
 عػػػػػػػ ج جمسػػػػػػػات خػػػػػػػ ؿ مػػػػػػػف أطرافيػػػػػػػا وجمػػػػػػػع القضػػػػػػػية معالجػػػػػػػة وليػػػػػػػتـ الضػػػػػػػحية 
 حكػػػػػػػػـ استصػػػػػػػػدار إلػػػػػػػػى حاجػػػػػػػػة دونمػػػػػػػػا مجارييػػػػػػػػا إلػػػػػػػػى األمػػػػػػػػور تعػػػػػػػػادة اجتمػػػػػػػػاعي
 وربمػػػػػػػا الػػػػػػػرَِّحـ صػػػػػػػمة قطػػػػػػػع عمييػػػػػػػا يترتػػػػػػػب التػػػػػػػي الحػػػػػػػاالت فػػػػػػػي خاصػػػػػػػة قضػػػػػػػائي
 . الط ؽ
 مسػػػػػػتنبطة األسػػػػػػري العنػػػػػػؼ المػػػػػػراة مػػػػػػف لحمايػػػػػػة أنظمػػػػػػة إصػػػػػػدار: التوصػػػػػػيات ثالػػػػػػث
 بمقتضػػػػػػاىا والعمػػػػػػؿ ونحوىػػػػػػا، وتعزيػػػػػػرات كحػػػػػػدود وأحكاميػػػػػػا الشػػػػػػريعة نصػػػػػػوص مػػػػػػف
 االجتمػػػػػػػػػاعي اتيػػػػػػػػػواء ودور والمستشػػػػػػػػػفيات الشػػػػػػػػػرطة ومراكػػػػػػػػػز المحػػػػػػػػػاكـ قبػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف

 أسػػػػػري، عنػػػػػؼ عميػػػػػو ُيطمػػػػػؽ الػػػػػذي السػػػػػموؾ بػػػػػيف التمييػػػػػز جػػػػػداً  فميػػػػػـ ولػػػػػذا ونحوىػػػػػا،
 لتأديػػػػػػػب البنػػػػػػػت واالخػػػػػػػت و األزواج أو الوالػػػػػػػداف إليػػػػػػػو َيمجػػػػػػػأ الػػػػػػػذي التيػػػػػػػذيب وبػػػػػػػيف
 بػػػػػد فػػػػػ  أبػػػػػًدا، بػػػػػالعنؼ يكػػػػػوف ال التأديػػػػػب أف لتأكيػػػػػدا مػػػػػع. ونحػػػػػوه والزوجػػػػػة، األبنػػػػػاء
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 توصػػػػػػػػيات رابػػػػػػػػع ىػػػػػػػػي وىػػػػػػػػذه. فيػػػػػػػػو والتشػػػػػػػػريعات بحقيقتػػػػػػػػو المجتمػػػػػػػػع تثقيػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػف
 عينػػػػػػػة أفػػػػػػػراد مػػػػػػػف كبيػػػػػػػر عػػػػػػػدد أشػػػػػػػار فقػػػػػػػد: والتوعيػػػػػػػة اتع مػػػػػػػي التثقيػػػػػػػؼ:الدراسػػػػػػػة
 موضػػػػػػػوع حػػػػػػوؿ الػػػػػػػوعي نشػػػػػػر فػػػػػػي اتعػػػػػػػ ـ لوسػػػػػػائؿ الحيػػػػػػوي الػػػػػػػدور إلػػػػػػى البحػػػػػػث
 وسػػػػػػبؿ منػػػػػػو، الوقايػػػػػػة فػػػػػػي المجتمػػػػػػع وكيفيػػػػػػة السػػػػػػمبية، ارهو ثػػػػػػ ضػػػػػػد المػػػػػػراة  العنػػػػػػؼ

 إع ميػػػػػػة بحمػػػػػػ ت لمقيػػػػػػاـ يحتػػػػػػاج الموضػػػػػػوع ىػػػػػػذه مثػػػػػػؿ أف شػػػػػػؾ وال لػػػػػػو، التصػػػػػػدي
 ومطويػػػػػات ودراسػػػػػات، متخصصػػػػػة وكتػػػػػب ونشػػػػػرات ونػػػػػدوات مػػػػػلتمرات وعقػػػػػد مكثفػػػػػة

 ممػػػػػػػا ونحوىػػػػػػػا الرياضػػػػػػػية والمسػػػػػػػابقات واألسػػػػػػػواؽ والمطػػػػػػػارات الشػػػػػػػوارع فػػػػػػػي وبنػػػػػػػرات
 األسػػػػري العنػػػػؼ أنمػػػػاط حػػػػوؿ التوعيػػػػة وبػػػػث الػػػػوعي نشػػػػر فػػػػي منػػػػو دةاالسػػػػتفا يمكػػػػف

 ولائمػػػػػػة والػػػػػػدعاة لمعممػػػػػػاء أف كمػػػػػػا لػػػػػػو، والتصػػػػػػدي منػػػػػػو، الوقايػػػػػػة وكيفيػػػػػػة وأضػػػػػػراره،
  الجانب، ىذا في أساسيًّا دوًرا دور العبادة وخطباء

 
 المصادر 

نيػػػػػى عػػػػػدناف القػػػػػاطرجي , بحػػػػػث مقػػػػػدـ إلػػػػػى الػػػػػدورة التاسػػػػػعة عشػػػػػر مجمػػػػػع  -1
  2009 مي الدولي , الشارقة , الفقو اتس

أبػػػػػػػػو زيػػػػػػػػد نصػػػػػػػػر حامػػػػػػػػد , دوائػػػػػػػػر الحػػػػػػػػوؼ قػػػػػػػػراءة فػػػػػػػػي خطػػػػػػػػاب المػػػػػػػػرأة ,  -2
 2003المركز الثقافي العربي , الطبعة الثانية , 

اتفاقيػػػػػػػػػة القضػػػػػػػػػاء عمػػػػػػػػػى جميػػػػػػػػػع إشػػػػػػػػػكاؿ التمييػػػػػػػػػز ضػػػػػػػػػد المػػػػػػػػػرأة , موقػػػػػػػػػع  -3
  w.unifem.orgwwاليونيضيـ , عمى الشبكة العنكبوتية 

, دار صػػػػػػػادر , بيػػػػػػػروت , لبنػػػػػػػاف ,  9ابػػػػػػػف منظػػػػػػػور , لسػػػػػػػاف العػػػػػػػرب , ج  -4
  257, ص 1968ىػ /  1388

جميػػػػػػػػؿ صػػػػػػػػميبو , المعجػػػػػػػػـ الفمسػػػػػػػػفي , بيػػػػػػػػروت , دار الكتػػػػػػػػاب المبنػػػػػػػػاني ,  -5
1982  

 معجـ مصطمحات العموـ االجتماعية  -6

نيػػػػػػػػػػى عػػػػػػػػػػػدناف القػػػػػػػػػػاطرجي , المػػػػػػػػػػػرأة فػػػػػػػػػػػي منظومػػػػػػػػػػة األمػػػػػػػػػػػـ المتحػػػػػػػػػػػدة ,  -7
  2006الجامعية لمدراسات والنشر , بيروت , لبناف , الملسسة 

http://www.unifem.org/
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8- Megherbi , Abdelganilemiroirapprivoise , 
Sociolol ogi do ciema algerien , enol, opu  

ىػػػػػػػػػػادي محمػػػػػػػػػػود , العنػػػػػػػػػػؼ ضػػػػػػػػػػد النسػػػػػػػػػػاء , الطريػػػػػػػػػػؽ , موقػػػػػػػػػػع الحػػػػػػػػػػزب  -9
   iraqwww.co .orgالشيوعي العراقي عمى الشبكة العنكبوتية 

مكتبػػػػة  سػػػػموو عبػػػػد الحميػػػػد احمػػػػد , نظػػػػرة فػػػػي عمػػػػـ االجتمػػػػاع االسػػػػري ,  -10
  2007الشقري , الرياض , 

11- Boutefnoucget , mostefa . lafamille algerienne, 
evolution et bcaracter is tiquesrecentes ; send alger 

1982 .  
12- Gan,alger,byuxelles,1985  

ؼ نحػػػػػػو المػػػػػػرأة والطفػػػػػػؿ , مركػػػػػػز الفػػػػػػرات لمتنميػػػػػػة إقبػػػػػػاؿ السػػػػػػمموطي , العنػػػػػػ -13
2003  

نػػػػػػواؿ السػػػػػػعداوي , دراسػػػػػػات عػػػػػػف المػػػػػػرأة والرجػػػػػػؿ فػػػػػػي المجتمػػػػػػع العربػػػػػػػي ,  -14
  1990الملسسة العربية لمدراسات والنشر , الطبعة الثانية 

المػػػػػػػرأة والعنػػػػػػػؼ , سمسػػػػػػػمة كتػػػػػػػب المػػػػػػػرأة والقػػػػػػػانوف والتنميػػػػػػػة , جمعيػػػػػػػة ابػػػػػػػو  -15
 يخ ومكف طبع بكر لمدراسات النسوية , دوف تار 

القرطبػػػػػػػي , الجػػػػػػػامع تحكػػػػػػػاـ القػػػػػػػراف , الييئػػػػػػػة المصػػػػػػػرية العامػػػػػػػة لمكتػػػػػػػاب ,  -16
  2008القاىرة , مصر 

  2006عف تقرير األميف العاـ لامـ المتحدة ,  -17

حمػػػػػػػيـ بركػػػػػػػات , المجتمػػػػػػػع العربػػػػػػػي المعاصػػػػػػػر , مركػػػػػػػز الوحػػػػػػػدة العربيػػػػػػػة ,  -18
 1982بيروت , 

, دراسػػػػػػة اجتماعيػػػػػػة  سػػػػػػامية مصػػػػػػطفى الخشػػػػػػاب , المػػػػػػرأة والعمػػػػػػؿ المنزلػػػػػػي -19
  1983, مكتبة االبنجمو مصرية , مصر , 

مميكػػػػػو سػػػػػني , ظػػػػػاىرة تفضػػػػػيؿ الػػػػػذكر عػػػػػف األنثػػػػػى , رسػػػػػالة ماجسػػػػػتير فػػػػػي  -20
  1990عمـ النفس االجتماعي , جامعة الجزائر , 

 إقباؿ السمموطي , المصدر السابؽ  -21

22- Zerdoumi,Nefissa.enfants dhier mospero,paris, 1982 

http://www.iraq/
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لديف , التمويو في المجتمع العربي السمطوي , قراءة نفسية محمد عباس نور ا -23
 2000اجتماعية لمع قة بالذات واألخر , المركز الثقافي العربي , الطبعة األولى , 

ىبة حسف , الع قة الزوجية ودورىا في بناء الشخصية , دار الفرقاف ,  -24
  2003األردف , 

 

 

 

 


