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   ثانيا: اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة

  تشرين الثاني/نوفمبر  25

تشرين الثاني/نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد  25أعلنت الجمعية العامة يوم 
المنظمات غير الحكومية إلى تنظيم أنشطة المرأة، ودعت الحكومات والمنظمات الدولية و

 17، المؤرخ 54/134القرار  )في ذلك اليوم تھدف إلى زيادة الوعي العام لتلك المشكلة
تشرين  25مرأة على االحتفال بيوم ). وقد درج أنصار ال1999كانون األول/ديسمبر 

. وقد اسُتمد ذلك التاريخ من االغتيال 1981الثاني/نوفمبر بوصفه يوماً ضد العنف منذ عام 
لألخوات الثالثة ميرابال اللواتي كن من السياسيات النشيطات  1960الوحشي في سنة 

روفاييل تروخيليو في الجمھورية الدومينيكية، وذلك بناء على أوامر الحاكم الدومينيكي 
)1936-1961).   

إعالن بشأن القضاء اتخذت الجمعية العامة قرار حول  1993كانون األول/ديسمبر  20في 
   .(A/RES/48/104) على العنف ضد المرأة

والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية مدعوة إلى تنظيم أنشطة في والحكومات 
ھذا اليوم من أجل إذكاء الوعي العام بھذه المشكلة. وسيكون اليوم الدولي للقضاء على 

يوماً من النشاط لمناھضة العنف القائم  16العنف ضد المرأة مناسبة أيضاً إلطالق مبادرة "
 ّ    .كانون األوّل/ديسمبر 10ل يوم حقوق اإلنسان الموافق على نوع الجنس"، التي ستتخل

ويؤكد معھد جنيف لحقوق اإلنسان أھمية المساعي الدولية الھادفة النھاء العنف ضد 
النساء، حيث تعد الحياة الخالية من العنف حقاً أساسياً من حقوق اإلنسان، فال يمكن ألي 

ض لسوء المعاملة والتمييز، وإننا نؤكد بلد أن يحقق التقدم عندما يكون نصفه مھمش ومعر
أنه عندما يتم منح النساء حقوقھن وتتوفر لھن فرصاً متساوية في التعليم والرعاية الصحية 
والعمل والمشاركة السياسية..، فإنھن سيرفعن من شأن أسرھن ومجتمعاتھن وبالدھن 

  وسيصبحن عوامل للتنمية والتغيير اإليجابي.

ى نوع الجنس وباء عالمي يتخطى الحواجز اإلثنية والعرقية والطبقية ويعد العنف القائم عل
والدينية والتعليمية، وھو يھدد النساء والفتيات في جميع مراحل حياتھن، سواء كان من 

جھة الدول أو المجتمعات أو األسر، وھو يشكل حلقة دائرية تبدأ بالنظرة الدونية تجاه 
على التعليم والرعاية الصحية والتغذية الالئقة، انتقاالً الفتيات، مروراً بتدني فرص حصولھن 

إلى إجبارھن على الزواج المبكر وتعرضھن لالغتصاب واالتجار والعنف المنزلي واإلھمال 
والنبذ، وصوالً إلى تھديد حياتھن كمواطنات بحماية من بعض القوانين في بعض الدول كما 

وتذكر احصاءات األمم المتحدة، أن امرأة من يحدث في الجرائم المسماة بجرائم "الشرف"، 
  كل ثالث نساء على األقل تتعرض للعنف من قبل شريكھا أو أحد افراد أسرتھا.



  :و نطالب باستمرار العمل و النضال من أجل

تشجيع   مكافحة االستغالل اإلعالمي للمرأة  مكافحة ثقافة التمييز بجميع أوجھھا   
االھتمام الصحي   ربة التحرش الجنسي بشتى أوجھهمحا  تدريس الفتيات وتكوينھم
محاربة الفھم الخاطئ   و ضع ترسانة قانونية لحفظ مكانة المرأة  بالمرأة خصوصا الحوامل

  للتعاليم اإلسالمية

و في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة نقول إن شريعتنا السمحاء كبلد 
ا حقوقھا ، وردت إليھا اعتبارھا قبل خمسة عشر إسالمي قد أنصفت المرأة  وأعادت إليھ

قرنًا من الزمان . و قد أوصى هللا و رسوله بتكريم المرأة و إنصافھا و االھتمام بھا فھي 
  . األخت و الجارة ، الخالة و العمة ، الزوجة و األم . األم التي وضعت الجنة تحت أقدامھا

  المتحدة العنف ضد المرأة: الحالة الراھنة: موقع االمم

  المشكلة

إن العنف ضد المرأة يتخذ أشكاالً كثيرة ـ فقد يكون عنفاً بدنياً أو جنسياً أو نفسياً أو 
اقتصادياً. وصور العنف ھذه تتسم بالتشابك، وھي تؤثر على النساء منذ والدتھن وحتى 

  .شيخوختھن

  .الحدود الوطنيةوبعض أعمال العنف، من قبيل االتجار بالنساء، تتصف بالقدرة على عبور 

والنساء الالئي يتعرضن للعنف يعانين من مشاكل عديدة، كما يتقلص مستوى تمكنھن من 
المشاركة في الحياة العامة. والعنف ضد المرأة يضير باألسر والمجتمعات المحلية من جيل 

  .إلى آخر، كما أنه يزيد من أشكال العنف األخرى السائدة في المجتمع

  .يفضي أيضاً إلى إفقار النساء وأسرھن ومجتمعاتھن وبلدانھنوالعنف ضد المرأة 

والعنف ضد المرأة ليس قاصراً على ثقافة أو دين أو بلد بعينه، أو على فئة خاصة من 
النساء بمجتمع ما. واألسباب الجذرية للعنف ضد المرأة تكمن فيما الزال باقياً من تمييز ضد 

  .المرأة

  .ئة من النساء تتعرض للعنف أثناء حياتھافي الما 70وثمة نسبة تصل إلى 

عاماً يزيد خطر تعرضھن لالغتصاب والعنف  44و  15والنساء الالئي تتراوح أعمارھن بين 
العائلي عن خطر تعرضھن للسرطان وحوادث السيارات والحرب والمالريا، وذلك وفقاً لبيانات 

  .البنك الدولي

   

  العنف المرتكب على يد العشير

بما تتعرض له المرأة من عنف على الصعيد العالمي، يالحظ أن أكثر أشكال فيما يتصل 
العنف انتشاراً ھو العنف البدني الذي يرتكب على يد العشير، حيث تضرب المرأة أو تكره 

  .على ممارسة الجنس أو تساء معاملتھا على نحو آخر



ه الدراسة أن نسبة بلداً، وتبين من ھذ 11ولقد أجرت منظمة الصحة العالمية دراسة في 
في المائة بإثيوبيا، كانت عرضة  59في المائة باليابان و  6مئوية من النساء، تتراوح بين 
  .لعنف جنسي من قبل العشير

وھناك دراسات استقصائية عديدة تشير إلى إن نصف مجموع النساء، الالئي يتعرضن 
  .حالي أو سابق للموت من جراء القتل، إنما تراق دمائھن على يد زوج أو عشير

  وفي أستراليا وإسرائيل وجنوب أفريقيا وكندا والواليات المتحدة األمريكية فإن نسبة
في المائة من النساء ضحايا القتل قد أزھقت حياتھن من قبل  70و  40تتراوح بين 

  .شركائھن، وذلك وفقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية
 أن ثمة امرأة تتعرض للقتل على يد عشيرھا  وفي كولومبيا، تفيد التقارير ذات الصلة

  .أو عشير سابق لھا، وذلك كل ستة أيام

  .والعنف النفسي أو المعنوي على يد العشير واسع االنتشار كذلك

  العنف الجنسي

من المقدر أن امرأة واحدة بين كل خمس نساء على صعيد العالم ستصبح ضحية 
  .اتھالالغتصاب أو محاولة االغتصاب خالل فترة حي

وممارسة الزواج المبكر ـ التي تعد من صور العنف الجنسي ـ منتشرة على مستوى العالم 
بأسره، والسيما في أفريقيا وجنوب شرق آسيا. والفتيات الصغيرات كثيراً ما ُيكرھن على 
الزواج وعلى القيام بعالقات جنسية، مما يعرضھن لمخاطر صحية، من قبيل اإلصابة 

عة البشرية/متالزمة نقص المناعة المكتسب (اإليدز)، ومما يفضي أيضاً بفيروس نقص المنا
  .إلى الحد من قدرتھن على االنتظام في الدراسة

ويتمثل أحد اآلثار المترتبة على االعتداء الجنسي في اإلصابة بناسور الوالدة، وھي إصابة 
التحكم في تبولھا  ناتجة عن التمزق الحاد في أنسجة المھبل، مما يجعل المرأة عاجزة عن

  .ومنبوذة من الناحية االجتماعية

  العنف الجنسي في حاالت الصراع

يعد العنف الجنسي في حاالت الصراع من األوضاع الخطيرة القائمة في وقتنا ھذا، وھو 
  .يصيب الماليين من األشخاص، وخاصة النساء والفتيات

متكررة ومتعمدة، يجري استخدامه وھذا الشكل من أشكال العنف يمثل اليوم استراتيجية 
على صعيد واسع النطاق من قبل الجماعات المسلحة بھدف إذالل المعارضين وإرھاب 
األفراد وتدمير المجتمعات. وقد تتعرض النساء والفتيات كذلك الستغالل الجنسي على يد 

  .من ُكلفوا بحمايتھن

بعد عن الطوق، لالعتداءات وتتعرض النساء، سواء بلغن من العمر أرذله أو لم يشببن 
  .الجنسية العنيفة بشكل روتيني من قبل القوات العسكرية أو قوات المتمردين



واالغتصاب مابرح مستخدماً باعتباره من تكتيكات الحرب، فالعنف ضد المرأة، أثناء الصراعات 
المسلحة أو فيما بعدھا، قد تناقلته التقارير في كل منطقة من مناطق الحروب على 

  .لصعيدين الدولي وغير الدوليا

  حالة من  1100ففي جمھورية الكونغو الديمقراطية، يجري اإلبالغ عما يقرب من
امرأة أو فتاة في المتوسط كل يوم. ومن  36حاالت االغتصاب، مما يعني اغتصاب 

من النساء كن عرضة للعنف الجنسي بھذا  200 000المعتقد أن ثمة ما يزيد عن 
  .الصراع المسلح فيه البلد منذ بداية

  وثمة تفش لالغتصاب والعنف الجنسي اللذين تتعرض لھما النساء والفتيات في
   .نطاق الصراع الدائر بمنطقة دارفور في السودان

  امرأة خالل اإلبادة الجماعية التي  500 000و  250 000وقد اغتصب عدد يتراوح بين
  .1994وقعت في رواندا عام 

 ثابة سمة مميزة لتلك الحرب األھلية التي دارت بليبريا والعنف الجنسي كان بم
  .عاماً  14طيلة 

  وأثناء الصراع في البوسنة في أوائل التسعينات، كان ثمة اغتصاب لما يتراوح بين
  .امرأة 50 000و  20 000

العنف واإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متالزمة نقص المناعة 
  )المكتسب (اإليدز

ة عن القدرة على التفاوض لتحقيق عالقات جنسية مأمونة وعدم قدرتھا على إن عجز المرأ
رفض العالقة الجنسية التي ال تريدھا مرتبطان ارتباطاً وثيقاً بارتفاع معدل انتشار فيروس 
نقص المناعة البشرية/ متالزمة نقص المناعة المكتسب (اإليدز). ويفضي الجنس غير 

ت اإلصابة بالتسلخات والتعرض للنزيف مع سھولة انتقال المرغوب فيه إلى زيادة احتماال
  .الفيروس

في المائة بين  48وترتفع إمكانية اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز بنسبة 
  .صفوف النساء الالئي يتعرضن للضرب على يد شركائھن

وس والفتيات معرضات بصفة خاصة للجنس القسري، وھن يصبن على نحو متزايد بفير
نقص المناعة البشرية/اإليدز. وما يربو عن نصف اإلصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة 

 24و  15البشرية، على الصعيد العالمي، تقع فيما بين الشباب الذين تتراوح أعمارھم بين 
في المائة من الشباب المصابين بھذا الفيروس في نطاق ھذه  60سنة، كما أن أكثر من 

  .من اإلناثالفئة العمرية 

  )تشويه/بتر األعضاء التناسلية لألنثى (ختان اإلناث

إن تشويه/بتر األعضاء التناسلية لألنثى (ختان اإلناث) يشير إلى تلك األنواع المتعددة من 
  .عمليات البتر التقليدية التي تجرى للنساء والفتيات

  اء في عالم مليون من الفتيات و النس 130وتشير التقديرات إلى أن ما يزيد عن
اليوم كن عرضة لھذا التشويه/البتر، وخاصة في أفريقيا وفي بعض بلدان الشرق 

  .األوسط
  مليون من الفتيات يحتمل تعرضھن لتشويه األعضاء التناسلية في كل عام،  2وثمة

  .على نحو ما تفيد به اآلراء السائدة في ھذا المجال



  القتل المتصل بالمھور

يمثل ممارسة وحشية تتضمن قتل المرأة على يد زوجھا أو أھله والقتل المتصل بالمھور 
لعجز أسرتھا عن تلبية طلباتھم المتعلقة بالمھر ـ وھذا المھر يشكل مبلغاً يدفع ألھل الزوج 

  .لدى زواج المرأة كھدية ألسرتھا الجديدة

بسببھا ورغم أن المھور أو المبالغ المماثلة شائعة في جميع أنحاء العالم، فإن القتل 
  .منتشر بصفة خاصة في جنوب آسيا

  "القتل دفاعاً عن الشرف"

وفي كثير من المجتمعات، يجري قتل ضحايا االغتصاب والنساء الالئي يشتبه في 
ممارستھن للجنس قبل الزواج أو الالئي يتھمن باقتراف جريمة الزنا، وذلك على يد 

  .سرةأقربائھن، فالمساس بعفة المرأة يعتبر إھانة لشرف األ

وتشير تقديرات صندوق األمم المتحدة للسكان إلى أن عدد ما يطلق عليه جرائم "القتل 
  .امرأة سنوياً على صعيد العالم بأسره 5000دفاعاً عن الشرف" قد يصل إلى 

  االتجار باألشخاص

مليون شخص يجري االتجار بھم كل  2و  500 000تشير التقديرات إلى أن عدداً يتراوح بين 
وذلك في ظل أوضاع تتضمن البغاء والعمالة القسرية واالسترقاق واالستعباد.  سنة،

  .في المائة من الضحايا المكتشف أمرھا 80والنساء والفتيات يشكلن حوالي 

  العنف أثناء الحمل

إن العنف قبل الحمل وفي أثنائه يفضي إلى عواقب صحية وخيمة بالنسبة لكل من األم 
وث حاالت حمل تنطوي على مخاطر شديدة وكذلك إلى وقوع والطفل. وھو يؤدي إلى حد

  .مشاكل تتعلق بالحمل، مما يتضمن اإلجھاض والوالدة قبل األوان وانخفاض الوزن الوالدي

ووأد البنات وانتقاء جنس المولود قبل والدته واإلھمال المنھجي للبنات من األمور الواسعة 
  .والشرق األوسط االنتشار في جنوب وشرق آسيا وشمال أفريقيا

  التمييز والعنف

  .يواجه كثير من النساء أشكاالً متعددة من التمييز وزيادة في خطر العنف

  ويرتفع احتمال تعرض نساء الشعوب األصلية في كندا للموت نتيجة للعنف بمقدار
  .خمسة أضعاف، وذلك بالقياس إلى غيرھن من النساء في نفس العمر

 ة وأستراليا، يالحظ أن ما يزيد عن نصف النساء المعوقات وفي أوروبا وأمريكا الشمالي
  .يتعرضن لإليذاء البدني، وذلك بالمقارنة بثلث النساء غير المعوقات

وارتكاب العنف ضد النساء الالئي تحت تحفظ الشرطة أمر شائع الحدوث، وھو يشمل 
لتجريد من العنف الجنسي، والمراقبة غير المالئمة، والتفتيش بواسطة الرجال بعد ا

   .المالبس، والمطالبة بأفعال جنسية في مقابل بعض االمتيازات أو الضرورات األساسية



   

  التكاليف والنتائج

إن تكاليف العنف ضد المرأة باھظة للغاية. وھي تتضمن التكاليف المباشرة لخدمات عالج 
االعتداءات إلى ضحايا االعتداءات من النساء وأطفالھن ودعمھم وتقديم مرتكبي ھذه 

  .ساحة القضاء

والتكاليف غير المباشرة تشمل فقدان العمل واإلنتاجية، فضالً عن تلك التكاليف المتكبدة 
  .من حيث اآلالم والمعاناة اإلنسانية

  مليار دوالر من دوالرات  5٫8وتتجاوز تكلفة عنف العشير في الواليات المتحدة وحدھا
مليار دوالر من دوالرات الواليات المتحدة  4٫1الواليات المتحدة في العام، منھا 

 1٫8للخدمات الطبية وخدمات الرعاية الصحية المباشرة، وذلك إلى جانب ما يناھز 
  .مليار دوالر من دوالرات الواليات المتحدة من جراء الخسائر في اإلنتاجية

  أن مجموع  2004وقد قدرت دراسة سبق إجراؤھا في المملكة المتحدة في عام
لتكاليف المباشرة وغير المباشرة للعنف العائلي، الذي يتضمن تكاليف األلم ا

جنيھا أسترلينيا  440مليار جنيه استرليني في العام، أي  23والمعاناة، يصل إلى 
  .للشخص الواحد

  ثالثا: الوقائع الرئيسية: منظمة الصحة العالمية

 سه ضدھا شريكھا سواء العنف الذي يمار -يمثّل العنف الممارس ضد المرأة
إحدى المشكالت الصحية العمومية  - المعاشر أو العنف الجنسي الممارس ضدھا

   .الكبرى وأحد انتھاكات حقوق اإلنسان
  إلى  %15خلصت دراسة أجرتھا منظمة الصحة العالمية في بلدان متعّددة إلى أّن

و/أو % من النساء أبلغن عن تعرّضھن، في مرحلة ما من حياتھن، لعنف جسدي 71
   .جنسي مارسه ضدھن األشخاص الذين يعاشرونھن

  يتسبّب ھذان الشكالن من العنف في ظھور مشاكل جسدية ونفسية وجنسية
   .ومشاكل صحية إنجابية وقد تزيد من درجة التعرّض لفيروس األيدز

  من عوامل الخطر التي تؤدي بالفرد إلى اقتراف العنف ضد المرأة تدني مستوى
ض لإليذاء في مرحلة الطفولة أو شھادة حاالت من العنف المنزلي التعليم، والتعرّ 

الممارس ضد المرأة، وتعاطي الكحول على نحو ضار، والسلوكيات التي تميل إلى 
تقبّل العنف، وعدم المساواة بين الجنسين. ومعظم ھذه العوامل تمثّل أيضاً عوامل 

دھا شريكھا المعاشر أو خطر تسھم في إيقاع المرأة ضحية للعنف الذي يمارسه ض
   .العنف الجنسي الممارس ضدھا

  إّن البرامج المدرسية الرامية إلى الوقاية من العالقات العنيفة القائمة بين الشباب
("العنف الممارس في فترة التعارف") مدعومة بأفضل بيّنات الفعالية. وھناك أيضاً 

تمويل الصغير المشفوع استراتيجيات وقائية أخرى واعدة في ھذا الصدد، مثل ال
بدورات التدريب على المساواة بين الجنسين والمبادرات المجتمعية التي تتناول 

   .الفوارق بين الجنسين والمھارات في مجالي التواصل والحفاظ على العالقات
  قد تسبّب حاالت النزاع واألوضاع التي تعقب النزاع وحاالت النزوح في تفاقم العنف

   .كال عنف جديدة تُمارس ضد المرأةالقائم وظھور أش



  مقدمة

أّي فعل عنيف تدفع إليه عصبية ‘تعرّف األمم المتحدة العنف الممارس ضد المرأة بأنّه 
الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية 

ل من ھذا القبيل أو القسر أو الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التھديد بأفعا
   .’الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة

العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر يعني سلوك منتھج ضمن عالقة معاشرة 
يتسبّب في حدوث ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي، بما في ذلك االعتداء الجسدي 

   .سرية واإليذاء النفسي وسلوكيات السيطرةوالعالقات الجنسية الق

أي عالقة جنسية، أو محاولة للحصول على عالقة جنسية، أو أيّة ‘العنف الجنسي يعني 
تعليقات أو تمھيدات جنسية، أو أيّة أعمال ترمي إلى االتجار بجنس الشخص أو أعمال 

القة القائمة بينھما موّجھة ضّد جنسه باستخدام اإلكراه بقترفھا شخص آخر مھما كانت الع
وفي أّي مكان. ويشمل العنف الجنسي االغتصاب، الذي ُيعرّف بأنّه إدخال القضيب، أو أي 

   .’جزء من الجسد أو أداة خارجية أخرى، في الفرج أو الشرج باإلجبار أو اإلكراه

  نطاق المشكلة 

بشأن انتشار  توفر المسوحات السكانية التي تستند إلى تقارير الضحايا أدق التقديرات
العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر والعنف الجنسي في المواقع التي ال تشھد 
حدوث نزاعات. وقد خلصت الدراسة التي أجرتھا منظمة الصحة العالمية في عشرة بلدان، 
معظمھا من البلدان النامية، بشأن صحة المرأة والعنف المنزلي إلى أّن من أصل النساء 

   :سنة 49-15عمرية من الفئة ال

  منھن في إثيوبيا وبيرو عن تعرّضھن لعنف 70% منھن في اليابان و15أبلغت %
  جسدي و/أو عنف جنسي مارسه ضدھن عشراؤھن؛ 

  من النساء عن تعرّضھن لعنف جنسي مارسه ضدھن 11.5% إلى 0.3أبلغت %
  أشخاص غير عشرائھن؛ 

  في 24عرفنھا لم تتم بموافقتھن (تفيد كثير من النساء بأّن أوّل تجربة جنسية %
% في المناطق الريفية من 30% في تنزانيا و28المناطق الريفية من بيرو و

   .(% في جنوب أفريقيا40بنغالديش و

والرجال ھم المسؤولون بالدرجة األولى عن العنف الممارس ضد المرأة من قبل شريكھا 
لعنف الجنسي الممارس ضد الصبيان المعاشر أو العنف الجنسي الممارس ضدھا. غير أّن ا

% 10% إلى 5% من النساء و20من األمور الشائعة أيضاً. فالدراسات الدولية تبيّن أّن نحو 
   .من الرجال يبلّغون عن تعرّضھم للعنف الجنسي في مرحلة الطفولة

أّما الدراسات السكانية التي أجريت عن العنف الممارس في إطار العالقات القائمة بين 
الشباب ("العنف الممارس في فترة التعارف") فتشير إلى أّن ھناك نسبة كبيرة من 
الشباب الذين يعانون من ھذه الظاھرة. فقد خلصت دراسة أجريت في جنوب أفريقيا بين 

% من الذكور 38% من اإلناث و42سنة، مثالً، إلى أّن  23- 13الشباب من الفئة العمرية 
   .ممارس في فترة التعارفأبلغوا عن تعرّضھم للعنف ال

 



  اآلثار الصحية 

يؤدي العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر والعنف الجنسي إلى إصابة من يتعرّضون 
له وأطفالھم بمشاكل جسدية ونفسية وجنسية ومشاكل صحية إنجابية وخيمة على 

   .المديين القريب والبعيد، وإلى تكبّد تكاليف اجتماعية واقتصادية عالية

 مل اآلثار الصحية الصداع وآالم الظھر وآالم البطن واأللم الليفي العضلي تش
واالضطرابات المعدية المعوية ونقص القدرة على التحرّك وتدھور الحالة الصحية 
عموماً. وقد ُيسّجل، في بعض الحاالت، وقوع إصابات مميتة وغير مميتة على حد 

   .سواء
 لشريك المعاشر والعنف الجنسي إلى يمكن أن يؤدي العنف الممارس من قبل ا

حدوث حاالت الحمل غير المرغوب فيه والمشاكل الصحية النسائية وحاالت 
اإلجھاض المتعّمدة وأنواع العدوى المنقولة جنسياً، بما في ذلك عدوى فيروس 
األيدز. كما يؤدي العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر أثناء فترة الحمل إلى 

قوع اإلجھاض التلقائي واإلمالص والوضع قبل تمام فترة الحمل زيادة احتمال و
  .وانخفاض وزن الطفل عند الميالد

  يمكن أن يؤدي ھذان الشكالن من العنف إلى االكتئاب، واضطرابات اإلجھاد التي
تلي الرضوح، ومشاكل النوم، واضطرابات األكل، والضيق االنفعالي، ومحاوالت 

   .االنتحار
 عنف الجنسي، السيما أثناء الطفولة، إلى زيادة احتمال التدخين يمكن أن يؤدي ال

وإدمان المخدرات والكحول وانتھاج سلوكيات جنسية خطرة في مرحلة الحقة من 
فيما يخص )العمر. كما توجد عالقة بين التعرّض لذلك العنف في الصغر وممارسته 

   .الذكور) أو الوقوع ضحية له (فيما يخص اإلناث) عند الكبر

  اآلثار التي يتحمّلھا األطفال 

  من المرّجح أن يواجه األطفال الذين نشؤوا في أسر ينتشر فيھا العنف الممارس
من قبل الشريك المعاشر طائفة من االضطرابات السلوكية والعاطفية يمكن أن 
   .تؤدي بھم إلى اقتراف ذلك العنف أو الوقوع ضحية له في مرحلة الحقة من حياتھم

  تم الكشف أيضاً عن وجود عالقة بين العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر
مثل أمراض )وارتفاع معدالت وفيات الرضّع واألطفال ومعدالت إصابتھم باألمراض 

   .(اإلسھال وحاالت سوء التغذية

  اآلثار االجتماعية واالقتصادية 

ة واقتصادية ضخمة تخلّف آثاراً يؤدي العنف الممارس ضد المرأة إلى تكبّد تكاليف اجتماعي
عديدة على المجتمع قاطبة. فقد تعاني النساء من العزلة وعدم القدرة على العمل وفقدان 
األجر ونقص المشاركة في األنشطة المنتظمة وعدم التمكّن من االعتناء بأنفسھن 

   .وأطفالھن إالّ بشكل محدود

 

 

 



  عوامل الخطر 

قة بينھا وبين العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر توجد العوامل التي تبيّن وجود عال
على مستوى األفراد واألسر والمجتمعات المحلية  -أو عوامل الخطر - والعنف الجنسي

والمجتمع قاطبة. وھناك بعض العوامل المرتبطة بمقترفي العنف وبعض العوامل المرتبطة 
   .الفئتينبضحايا العنف، وھناك أيضاً بعض العوامل المرتبطة بكال 

فيما يلي بعض عوامل الخطر فيما يخص كال من العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر 
   :والعنف الجنسي

 تدني مستويات التعليم (مقترفو العنف وضحاياه)   
 التعرّض إليذاء في مرحلة الطفولة (مقترفو العنف وضحاياه)   
  وضحاياهشھادة حاالت من العنف بين األبوين (مقترفو العنف)   
 اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع (مقترفو العنف)  
 تعاطي الكحول على نحو ضار (مقترفو العنف وضحاياه)   
  الذكور الذين لھم عشيرات متعّددات أو الذين تتھمھم عشيراتھم بالخيانة (مقترفو

   (العنف
 السلوكيات التي تميل إلى تقبّل العنف (مقترفو العنف وضحاياه).   

   :يلي بعض من عوامل الخطر فيما يخص العنف الممارس من قبل الشريك المعاشروفيما 

 خلفية اقتراف العنف أو خلفية الوقوع ضحية له  
  الخالفات التي تحدث بين الزوجين وعدم رضا أحدھا عن اآلخر (مقترفو العنف

   .(وضحاياه

   :وفيما يلي بعض من عوامل الخطر المؤدية إلى اقتراف العنف الجنسي

 المعتقدات الخاصة بشرف األسرة والعفاف  
  المذاھب الداعية إلى تلبية استحقاقات الذكور الجنسية  
 ضعف العقوبات المفروضة على مقترفي العنف الجنسي.   

وھناك عالقة قوية بين تدني مركز المرأة مقارنة بمركز الرجل واللجوء المنھجي للعنف من 
من قبل الشريك المعاشر والعنف الجنسي  أجل تسوية النزاعات وبين العنف الممارس

   .الممارس من قبل أّي شخص آخر

  الوقاية 

ال يوجد، حالياً، إالّ القليل من التدخالت التي ثبتت فعاليتھا من الناحية العلمية. وال بّد من 
توفير المزيد من الموارد من أجل تعزيز الوقاية األولية من العنف الممارس من قبل الشريك 

   .اشر والعنف الجنسي، أي الحيلولة دون حدوثھما في المنشأالمع

وتتمثّل استراتيجية الوقاية األولية التي تنطوي على أفضل بيّنات الفعالية فيما يخص العنف 
الممارس من قبل الشريك المعاشر في البرامج المدرسية الرامية إلى وقاية المراھقين 

ارف. غير أنّه ال يزال يتعيّن تقييم تلك البرامج من العنف الممارس ضمن عالقات فترة التع
من حيث إمكانية استخدامھا في األماكن الشحيحة الموارد. وھناك بيّنات مستجدة 



بخصوص فعالية عدة استراتيجيات أخرى من استراتيجيات الوقاية األولية ومنھا تلك التي 
الجنسين؛ وتلك التي تجمع بين التمويل الصغير ودورات التدريب على المساواة بين 

تسعى إلى تعزيز المھارات في مجالي التواصل والحفاظ على العالقات داخل المجتمعات 
المحلية؛ وتلك التي تحّد من فرص الحصول على الكحول ومن تعاطيه على نحو ضار؛ وتلك 

   .التي ترمي إلى تغيير القواعد الثقافية الخاصة بنوع الجنس

تغيير مستديم، سّن تشريعات ووضع سياسات تمكّن من  ومن األھمية بمكان، لتحقيق
حماية المرأة؛ والتصدي للتمييز الممارس ضدھا؛ وتعزيز المساواة بين الجنسين؛ 

   .والمساعدة على تجريد الثقافة من العنف

ويمكن أن تسھم استجابة القطاع الصحي المناسبة إسھاماً كبيراً في توقي تكرار العنف 
(الوقاية الثانوية والثالثية). وعليه فإّن توعية مقدمي الخدمات الصحية  والتخفيف من آثاره

وغيرھم من مقدمي الخدمات وتثقيفھم من االستراتيجيات األخرى التي تكتسي أھمية 
في ھذا الصدد. وال بّد، للتصدي بشكل كامل آلثار العنف وتلبية احتياجات الضحايا/الناجين، 

   .من استجابة متعّددة القطاعات

  رابعا: أشكال العنف ضد المرأة:

 
العنف الجسدي :من خالل الضرب والتعذيب الممارس في بيت الزوجية بمختلف األشكال  1

واأللوان ويزداد األمر فظاعة حين تقف األعراف والتقاليد بجانب الرجل،ناھيك عن ضرب الفتاة 
 وقمعھا والتساھل مع الفتى وفقا لقوانين عرفية خاصة

النفسي:خاصة التحرش الجنسي في الشارع والحافالت ومختلف األماكن العنف  2
العمومية ومقرات العمل خاصة في القطاع الخاص والذي غدا سلوكا يوميا، وقد يكون 

  . خلفية لطرد المرأة من العمل في حالة احتجاجھا عليه
كوسيلة  العنف اإلعالمي :حيث تتنافس وسائل اإلعالم المختلفة في تقديم المرأة 3

لالستقطاب إلى برامج معينة أو سلع تجارية في إطار اإلشھار، بل واللعب بمختلف الطرق 
الفنية التافھة على الجسد األنثوي لزيادة حقنة تخدير متلقي مخدر أصال بفعل الھجوم 

 . اإلعالمي الكاسح
محافظة العنف الفكري: من خالل مختلف األطروحات التي تنظر للمرأة نظرة تقليدية  4

لدرجة تختزلھا في الجسد وتحدد لھا المھام التي يمكنھا القيام بھا والتي ال تليق أن تقوم 
 . بھا
العنف القانوني: ففي مجموعة من البلدان مازالت بعض القوانين تصر على ضرورة أخذ  5

  ...رأي الذكر (زوج ابن ولي ...) في بعض األمور الخاصة بالزوجة كالسفر والتجارة

  خامسا: العنف ضد المرأة ..أشكاله ومصادره وآثاره : د. شمخي جبر

كلية -في المكتبات والمعلومات - حاصل على درجة البكالوريس  -كاتب وصحفي عراقي
ــ  عضو اتحاد االدباء والكتاب في العراق 1989ـ 1988بغداد  - جامعة المستنصرية -االداب

  عضو نقابة الصحفيين العراقيين 

أن من معاني العنف ممارسة القوة الجسدية بغرض اإلضرار بالغير  (Webster) ذكر قاموس
وتعني بمفھوم العنف ھنا تھمد اإلضرار بالمرأة أو الطفل، وقد يكون شكل ھذا الضرر مادي 
من خالل ممارسة القوة الجسدية بالضرب أو معنوي من خالل تعمد اإلھانة المعنوية للمرأة 



وھو سلوك أو فعل يتسم بالعدوانية يصدر عن  •.يح أو اإلھانةوالطفل بالسباب أو التجر
طرف قد يكون فرداً أو جماعة أو طبقة اجتماعية أو دولة بھدف استغالل وإخضاع طرف آخر 
في إطار عالقة قوة غير متكافئة اقتصاديا وسياسياً مما يتسبب في إحداث أضرار مادية أو 

الجھد الدولي في  .اجتماعية أو دولة أخرىمعنوية أو نفسية لفرد أو جماعة أو طبقة 
أعتبَر ميثاق األمم المتحدة الذي اعُتِمد في سان فرنسيسكو في العام  مواجھة العنف

أول معاھدة دولية تشير، في عبارات محددة، إلى تساوي الرجال والنساء في  1945
الجنسين،واكد  الحقوق. وانطالقاً من إيمان المنظمة الدولية بالمساواة في الحقوق بين

) رفضه التمييز على اساس الجنس في مادته 1948االعالن العالمي لحقوق االنسان(
الثانية ورفضه لالسترقاق واالستعباد في المادة الرابعة،والتعذيب والمعاملة او العقوبة 

) على سن الزواج الذي ھو سن 16القاسية في المادة الخامسة،واشار في المادة(
ونصت المادة  .في الحقوق لدى التزوج وخالل قيام الزواج ولدى انحالله البلوغ،والتساوي

الثانية عشر من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان : ال يعرض أحد لتدخل تعسفي في 
حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسالته أو لحمالت على شرفه وسمعته، ولكل 
 شخص الحق في حماية القانون من مثل ھذا التدخل أو تلك الحمالت 

بكر، أنشطتھا من أجل القضاء على التمييز ضد فقد بدأت المنظمة الدولية ومنذ وقت م
لمراقبة أوضاع المرأة ونشر حقوقھا. وفي  1946المرأة، فأنشأت لجنة مركز المرأة في العام 

إثر شيوع مبدأ المساواة في العالم وفق ما نصت عليه الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان 
من حالة الدونية واالرتقاء بھا الى واستمر الجھد الدولي ثابر من اجل إنصاف المرأة ورفعھا 

) والعھد 1948مستوى المساواة وعدم التمييز، عبر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان (
) واتفاقية القضاء على 1966الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (

المدنية ) والعھد الدولي الخاص بالحقوق 1979جميع أشكال التمييز ضد المرأة (
)،.يفاصدرت الجمعية العامة لالمم المتحدة اعالنا بشأن حماية النساء 1966والسياسية (

 14في  3318واالطفال في حاالت الطوارئ والنزاعات المسلحة بموجب قرارھا المرقم 
دعت فيه جميع الدول واالعضاء الى االلتزام بمبادئ القانون  1974كانون االول 

ية لألقليات وحقوقھا: منظمة العمل الدولية اسھمت بتحسين الدولي:المرأة المنتم
بشأن  1952لسنة  19مستويات العمل وعلى جميع الصعد، فأبرمت االتفاقية رقم 

بشأن المساواة  1951لسنة  10المساواة بالمعامالت (حوادث العمل) واالتفاقية رقم 
على الزواج، واصدرت الجمعية  باالجور.عدم اجراء الزواج تحت السن القانونية وعدم االجبار

اتفاقية الطفل، ومن  1995) لسنة 106/52العامة لھيئة االمم المتحدة في قرارھا المرقم (
حقوق الطفلة: الحق في الحياة وفي عدم تمييزھا عن الذكور وفي التعليم والسالمة 

   .البدنية والحماية من االعتداءات

مدت الجمعية العامة لألمم المتحدة اتفاقية ، اعت1979ديسمبر  / ـ كانون األول18وفي 
، ودخلت االتفاقية حيّز "CEDAW القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو

 .كاتفاقية دولية بعد أن صادقت عليھا الدولة العشرون 1981أيلول / سبتمبر  3التنفيذ في 
يقرب من مائة دولة قد  ، كان ما1989وبحلول الذكرى السنوية العاشرة لالتفاقية عام 

حتى تاريخ  171وافقت على االلتزام بأحكامھا.وبلغ عدد الدول التي انضمت إلى االتفاقية 
تشرين الثاني/نوفمبر اليوم الدولي  25.أعلنت الجمعية العامة يوم 2002تشرين الثاني  28

غير للقضاء على العنف ضد المرأة، ودعت الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات 
  .الحكومية إلى تنظيم أنشطة في ذلك اليوم تھدف إلى زيادة الوعي العام لتلك

 
يعرف العنف في اإلعالن العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والذى  العنف ضد المرأة

بأنه( أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه  1993وقعتة األمم المتحدة سنة 



أو معاناة جسمية أو جنسية أو نفسية للمرأة، بما في ذلك أو يحتمل ان ينجم عنه أذى 
التھديد باقتراف مثل ھذا الفعل أو اإلكراه أو الحرمان التعسفي من الحريـة، سواء أوقع ذلك 
في الحياة العامة أو الخاصة ) .وتشير الوثيقة الصادرة عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في 

ھو أي عنف مرتبط بنوع الجنس، يؤدي على األرجح إلى  "أن العنف ضد النساء 1995بكين 
وقوع ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي أو معاناة للمرأة بما في ذلك التھديد بمثل تلك 
األفعال، والحرمان من الحرية قسراً أو تعسفاً سواء حدث ذلك في مكان عام أو في الحياة 

در عنه ما يعرف بإعالن وبرنامج الخاصة. وربط المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان والذي ص
) على أن مظاھر العنف تشمل 38) بين العنف والتمييز ضد المرأة، الفقرة (1993عمل فينا (

المضايقة الجنسية واالستغالل الجنسي والتمييز القائم على الجنس والتعصب والتطرف 
ة على أھمية وقد جاءت الفقرة ما يلي" يشدد المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان بصفة خاص

العمل من أجل القضاء على العنف ضد المرأة في الحياة العامة والخاصة والقضاء على 
جميع أشكال المضايقة الجنسية واالستغالل واالتجار بالمرأة والقضاء على التحيز القائم 
على الجنس في إقامة العدل وإزالة أي تضارب يمكن أن ينشأ بين حقوق المرأة واآلثار 

لبعض الممارسات التقليدية أو المتصلة بالعادات والتعصب الثقافي والتطرف الضارة 
الديني".أن التعذيب يتغذى على ثقافة عالمية ترفض فكرة المساواة في الحقوق مع 

أن  2001الرجال والتي تبيح العنف ضد النساء.أظھر تقرير أصدرته األمم المتحدة في عام 
الم تعرضت للضرب أو اإلكراه على ممارسة الجنس أو واحدة من بين كل ثالث نساء في الع

إساءة المعاملة بصورة أو بأخرى، وغالباًُ◌ ما تتم ھذه االنتھاكات لحقوق المرأة بواسطة 
 .إنسان يعرفنه

أشارت العديد من الدراسات الميدانية لمنظمات إنسانية غير حكومية أن امرأة واحدة على 
لإلكراه واإلھانة في كل يوم من أيام حياتھا. كما  األقل من كل ثالث، تتعرض للضرب أو

% من ضحايا جرائم القتل من اإلناث ُيقتلن على 70ذكرت منظمة الصحة العالمية بأن قرابة 
% من القتلى والجرحى من جراء 80أيدي رفاقھن الذكور. وتمثل النساء واألطفال قرابة 

مين العام لألمم المتحدة. وفي كل استخدام األدوات الجارحة واألسلحة ، حسبما ذكر األ
عام تتعرض ماليين النساء والفتيات لالغتصاب على أيدي رفقائھن الذكور، أو أقاربھن، أو 
أصدقائھن أو أشخاص غرباء، أو على أيدي أرباب العمل أو الزمالء، أو الجنود، أو أفراد 
 .الجماعات المسلحة

 
  اشكال العنف ضد المرأة

  :ولية العنف الىوتصنف االتفاقيات الد

أــ العنف البدني والجنسى والنفسي الذي يحدث في إطار األسرة بما في ذلك الضرب  
والتعدي الجنسي على أطفال األسرة اإلناث ، ، وختان اإلناث وغيره من الممارسات 

  التقليدية المؤذية للمرأة ، والعنف غير الزوجي والعنف المرتبط باالستغالل

لجنسي والنفسي الذي يحدث في إطار المجتمع العام بما في ذلك العنف البدني وا -ب
االغتصاب والتعدي الجنسي والمضايقة الجنسية والتخويف في مكان العمل وفي 

  .المؤسسات التعليمية وأي مكان آخر ، واالتجار بالنساء وإجبارھن على البغاء

  .ضى عنه، أينما وقعالعنف البدني والجنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة أو تتغا - ج
ـ  :ويدعو صندوق األمم المتحدة للسكان إلى األخذ بنھج ذي أربعة فروع يتمثل فيما يلي

  .تعزيز القوانين والسياسات العامة بما يتمشى مع االتفاقات الدولية



 
  مواجھة العنف

 
  :ولمواجھة العنف والحد منه وضعت عدت اليات

فالت من العقاب، والتسليم باحتياجات الضحايا ـ تفعيل دور القضاء والحد من ظاھرة اإل
  .والتجاوب معھا، وتعزيز التعبئة االجتماعية والتحول الثقافي

ـ يجب إنفاذ القوانين والسياسات وتطبيقھا، وتخصيص الميزانيات، وتتغير االتجاھات 
رأة والممارسات الضارة. وتعليم األطفال وھم ما زالوا في كنف أمھاتھم أن العنف ضد الم

والفتاة خطأ. وتلعب المدارس دورا في تعزيز المساواة بين جميع البشر، ذكوراً أو إناثاً، في 
   .القيمة والكرامة األصيلة

 
ـ تنشط وترويج ثقافة عدم التسامح مع العنف ضد المرأة في االسرة والمدرسة وفي 

  .المجتمع
بدواعي العرف أو الدين أو ـ عدم جواز أن تتذرع دولة أو سلطة تحت أي ظرف من الظروف 

  .التقاليد تبريراً للعنف المرتكب ضد المرأة

 
  آثار العنف ضد المرأة

 
تترتب على العنف الممارس ضد المرأة آثار جسمية ونفسية واجتماعية ،تصيب المرأة 

 :وتكون لھا اثارھا على االسرة والمجتمع
 أضرار جسدية ونفسية -
 مان شعور المرأة بالخوف وانعدام األ -
 الحد من إمكانية حصولھا على الموارد  -
 منعھا من التمتع بحقوقھا كإنسان  -
 يعرقل مساھمتھا في التنمية  -
  تضخم الشعور بالذنب والخجل واالنطواء والعزلة وفقدان الثقة بالنفس و احترام الذات  -

  

  العنف ضد المرأة... أطره الثقافية واالجتماعية والقانونية

 
ت والتقاليد والقيم االجتماعية من اھم االطر الثقافية التي تقدم سندا وتبريرا تعد العادا

للعنف ضد المرأة،فضال عن القيم العشائرية والثقافة الذكورية التي تعلي من شأن الرجل 
وتعامل المرأة بدونية واحتقار وتضعھا في الدرجة الثانية من السلم االنساني. ويدعم ھذا 

ة التي تفسر في الكثير من االحيان لصالح الرجل فتتمخض عنھا احكام بعض النصوص الديني
فقھية تنال من المكانة االنسانية للمرأة،او تسلبھا حقوقھا ودورھا في الحياة االقتصادية 

  والسياسية واالجتماعية،مايدعم سلطة الرجل ويعطيه التبريرات في ممارسة العنف


