
 بحث عن العنف ضد المرأة

 

ٌعتبر العنف من الظواهر االجتماعٌة السائدة فً أنحاء مختلفة من العالم وخاصة العنف ضد المرأة، وٌستمر العنف فً هذه الحالة مع 

الفمرات التالٌة بحثا للعنف ضد المرأة، ومعالجة كل ما المرأة خالل مراحل حٌاتها المختلفة، ومن خالل السطور التالٌة سنمدم من خالل 

 .اتتعلك بالموضوع من جمٌع الجهٌ

 

 مقدمةال

فهً تؤثر على المرأة فً  اآلثار النفسٌة الناتجة عن العنف ضد المرأة، سواء كان العنف فً مرحلة الزواج، أو حتى عنف األب أو األخ.

وتستمر آثارها فً التطور مع تمدم العمر، وٌمكن أن ٌصل أثرها. الصحة العامة للمرأة سواء الجسدٌة أو النفسٌة على حد جمٌع شؤونها 

 سواء.

 

 مفهوم العنف ضد المرأة

 ارس ضد الفتٌات من جمٌع األعمارإن العنف ضد المرأة هو شكل من أشكال الجرٌمة، وهو السلون العنٌف الضار الذي ٌم. 

 التسامح مع أحد الجنسٌن على حساب اآلخر، وإلحاق األذى الجسدي والنفسً بالمرأة. وأساسه عدم 

 .ٌعتبر تهدٌد المرأة بأي شكل من األشكال أو حرمانها من أبسط حمولها ومنع حرٌتها من أشكال العنف ضد المرأة 

 لمٌام بجمٌع شؤون حٌاتها الطبٌعٌة، وهو أحد أشكال انتهان حموق اإلنسان، حٌث أن ممارسته تجعل المرأة غٌر لادرة على ا

 وهذا ٌؤثر على األفراد والمجتمع على حد سواء.

  ال ٌندرج العنف ضد المرأة ضمن مفهوم طبمة أو ثمافة معٌنة، بل هو ظاهرة عامة فً جمٌع أنحاء العالم، وٌنظر إلٌه على أنه

 آلٌة وطرٌمة إلخضاع المرأة والسٌطرة علٌها.

 هذا هو أحد مظاهر العاللات العدائٌة وغٌر المتكافئة بٌن الرجل والمرأة عبر التارٌخ. إعالن األمم المتحدة ضد 

 .وفمًا للدراسات، من بٌن كل ثالث نساء، تتعرض واحدة على األلل للعنف والجنس المسري والعدٌد من االنتهاكات األخرى 

  ًالممربٌن.٪ من نساء العالم، وغالبًا ما ٌكون المعتدي أحد شركائها 33أي حوال 

 

 قانون العنف الدولي ضد المرأة

 ( لانون العنف الدولً ضد المرأةI-VAWA هو تشرٌع هام تم تمدٌمه فً الدورتٌن )للكونغرس األمرٌكً. 111و  113 

 .وٌهدف إلى معالجة العنف ضد النساء والفتٌات فً جمٌع أنحاء العالم ووضع حد نهائً له 

  التزاًما من لبل حكومة الوالٌات المتحدة، التً خصصت موارد مالٌة كبٌرة للمساعدة فً إنشاء نهج شامل ٌمثل هذا المانون

 للتصدي للعنف ضد المرأة.

 .ٌتم ذلن من خالل التأكد من أن السٌاسة الخارجٌة وبرامج المساعدة مهتمة باتخاذ مجموعة من التدابٌر الالزمة 

 جً لتحمٌك ذلن بطرٌمة تضمن حموق اإلنسان.باإلضافة إلى تكامل الجهود بشكل منه 

 .ٌتعامل المانون مع مشكلة العنف ضد المرأة بشكل عام، حٌث ٌشمل العدٌد من أنواع العنف 

 العنف األسري، والزواج المسري أو زواج األطفال، واالغتصاب، وجرائم الشرف. منها 

 لمتحدة فً العدٌد من المجاالت، مثل برامج اإلغاثة اإلنسانٌة، كما أنها مهتمة بمعالجة هذا من خالل تضمٌن جهود الوالٌات ا

 واإلغاثة فً حاالت الكوارث، والصراعات وغٌرها.



 .ٌعتمد المانون الخاص بالعنف الدولً ضد المرأة على استراتٌجٌة شاملة مع آلٌة مساءلة لتحدٌد األسباب الجذرٌة للعنف 

 لمشكلة بكل عناصرها.ثم تمدٌم استجابة متكاملة تساهم فً معالجة ا 

 

 أسباب العنف ضد المرأة

غالبًا ما تكون األسباب مرتبطة باألحداث العائلٌة والمجتمعٌة وتطورات المعتدي، الذي غالبًا ما ٌكون شرٌن المرأة. من الواضح أن 

ومن أسباب العنف  بعض األسباب تتعلك بتعرضه للعنف، وبعضها ٌتعلك بمتعته بارتكاب العنف، وبعض األسباب األخرى تتعلك بكلٌهما.

 ضد المرأة ما ٌلً:

 التعرض للعنف وسوء المعاملة أثناء الطفولة. .1

 بناء أسرة مع العنف األسري الواضح ضد المرأة، ومرالبتها منذ الصغر. .2

 اإلصابة باضطراب الشخصٌة المعادٌة للمجتمع. .3

 ما ٌفعله أو ٌفعله. إدمان الكحولٌات والمخدرات، حٌث ٌفمد الشخص لدرته على التفكٌر السلٌم وٌجهل .4

 بعض الصفات والسلوكٌات الذكورٌة الضارة، والموالف التً تشجع على العنف. .5

ٌعتبر التمٌٌز المجتمعً وإتاحة العدٌد من األشٌاء للرجال على عكس النساء تجاهاًل للمحرمات، وإعطاء الرجل مكانة أعلى من  .6

 النساء من أهم أسباب العنف ضد المرأة.

 المساواة بٌن الرجل والمرأة فً كثٌر من المجتمعات، وال ٌسمح للمرأة بالعمل فً بعض األماكن.تدنً مستوى  .7

 

 اآلثار الناتجة عن العنف ضد المرأة

وٌلة المدى ولصٌرة المدى، سواء كانت جسدٌة أو عملٌة أو نفسٌة أو حتى ٌتسبب العنف ضد المرأة فً العدٌد من المشاكل الصحٌة ط

 إنجابٌة. كما أنه ٌؤثر على صحة ورفاهٌة األطفال ومن هم فً المنزل، وذلن على النحو التالً:

 فً بعض األحٌان ٌصل األمر إلى حد خسارة األرواح من خالل االنتحار أو المتل. .1

 دة نتٌجة الضرب واالعتداء الالإنسانً على النساء.وهذا ٌؤدي إلى إصابات جسدٌة عدٌ .2

 إذا كان العنف مرتبًطا بالعاللة الحمٌمة، فمد ٌؤدي إلى الحمل دون رغبة، وغالبًا ما ٌنتج عن ذلن إجهاض وفمدان للجنٌن. .3

 مما لد ٌؤدي إلى مشاكل إنجابٌة فً المستمبل إذا تكرر األمر كثًٌرا، باإلضافة إلى الكثٌر. .4

 لجنسٌة مثل فٌروس نمص المناعة البشرٌة أو اإلٌدز.األمراض ا .5

أظهرت إحدى الدراسات التً أجرتها منظمة الصحة العالمٌة أن النساء المعرضات للعنف الجسدي أو الجنسً أكثر عرضة  .6

 مرة من النساء اللواتً لم ٌتعرضن له. 1.5لإلصابة باإلٌدز بحوالً 

 اض هً ضعف المعدل الطبٌعً.أما بالنسبة لإلجهاض، فإن نسبة حدوث اإلجه .7

 كما أن العنف الجسدي أو الجنسً أثناء الحمل ٌؤدي إلى فمدان الجنٌن أو التعرض للوالدة المبكرة وانخفاض وزن الطفل. .8

، أن معدل اإلجهاض لدى النساء الالتً تعرضن للعنف 2313أو حتى والدة جنٌن مٌت وأظهرت نفس الدراسة، السابمة لعام  .9

 ٪.41الوالدة المبكرة  ٪، ومعدل16بلغ 

 

 آثار العنف ضد المرأة على األطفال

 التالٌة: ٌتسائل الكثٌرون حول آثار العنف ضد المرأة على األطفال وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصٌل فً السطور

 ٌعانً العدٌد من األطفال الذٌن ٌنشأون فً أسر عنٌفة من اضطرابات عاطفٌة وسلوكٌة شدٌدة. .1

 كما أنه مرتبط بارتكاب العنف أو التعرض له ولبوله فً المستمبل. .2



ب سوء التغذٌة كما ذكرنا فإن من مسببات العنف فمدان األجنة أو موت األطفال فً المراحل األولى من الحٌاة بعد الوالدة بسب .3

 وضعف األم.

 ٌبدأ األطفال فً فمدان الثمة بالنفس وكراهٌة األب أو الطرف المسًء، مما ٌسبب العدٌد من األمراض العملٌة. .4

 فً كثٌر من األحٌان ال ٌستطٌع األطفال الدخول فً صدالة أو عاللات رومانسٌة فً المستمبل بطرٌمة صحٌة وطبٌعٌة. .5

 

 المرأة كيفية التخلص من العنف ضد

  بعد التعرف على مفهوم العنف ضد المرأة وتبعاته، ال بد من إٌجاد حلول للتخلص من هذه المشكلة والولاٌة منها. ربما ٌكون

 المنهج هو الخطوة األولى فً هذا األمر.

 .ٌجب أن تشتمل المناهج الدراسٌة على تعرٌف للعنف ضد المرأة وآثاره واستراتٌجٌات المضاء علٌه 

  من المهم زٌادة الوعً المجتمعً بالمساواة وأهمٌتها بٌن الرجل والمرأة. ال ٌُمصد بالمساواة معاملة النساء مثل الرجال كما أنه

 ٪.133بنسبة 

 .هنان أشٌاء كثٌرة ال تستطٌع المرأة المٌام بها والعكس صحٌح 

 ٌام بذلن من خالل المٌام بعدة دورات تشرح لكن من الضروري زٌادة الوعً بأهمٌة االحترام المتبادل بٌن الطرفٌن، وٌمكن الم

 مفهوم الزواج وطرق التعامل مع مشاكله.

 .مع العلم أن المرأة أساس الحٌاة، فالمرأة تمثل األم واألخت والزوجة والبنت، وبدونهم لما كانت الحضارة لائمة 

 ذتها العدٌد من المنظمات الدولٌة.كما أنه من الضروري المٌام بالعدٌد من الحمالت لولف العنف ضد المرأة والتً نف 

 

 العنف ضد المرأة في اإلسالم

  ٌحتاج فعل العنف إلى عنصرٌن أساسٌٌن: المعتدي والمعتدى علٌه، حٌث ٌمارس المعتدي أفعاالً لسرٌة تشكل خطراً على

 المعتدي وتنال من كرامته وتحرمه من حرٌته.

 هذه الممارسات. لمد شرع اإلسالم الحدود والعموبات التً تحمً المرأة والمجتمع من 

 .تمع على عاتك المؤسسات الدٌنٌة والمانونٌة مسؤولٌة العمل على تصحٌح المفاهٌم الخاطئة حول العنف ضد المرأة 

 .شرع اإلسالم لوانٌن تحمً المرأة من العنف، حٌث أعطاها الحك فً طلب الطالق 

  ًكحل أخٌر.إذا كان الضرب مشروعاً فً حالة معصٌة المرأة، فهو لٌس لاسٌاً وٌأت 

 .األفضل للمسلم أن ٌتجنبه، وال ٌجوز للمسلم أن ٌضرب أمه أو خادمته، فالضرب ممرر للتأدٌب ال للشفاء أو االنتمام 

 .ٌأمر اإلسالم باالمتناع عن إٌذاء المرأة، والتسامح معها، والحلم عند الغضب، ومعاملتها معاملة طٌبة، ومعاملتها معاملة طٌبة 

  ًاإلسالم لم تمتصر على الحموق المادٌة، بل الحموق النفسٌة التً ذكرناها أعاله.فحموق المرأة ف 

 

 حلول العنف ضد المرأة

 ٌتحتم على جمٌع دول العالم المضاء على العنف ضد المرأة ومنع ممارسته باستخدام جمٌع الوسائل الممكنة، بما فً ذلن ما ٌلً:

 لعنف ضد المرأة.التصدٌك على اتفالٌة المضاء على جمٌع أشكال ا .1

معالبة كل من ٌرتكب العنف ضد المرأة وفك الموانٌن والتشرٌعات، وتعوٌض المرأة التً تعرضت للعنف عما لحك بها من  .2

 ضرر.

 تطوٌر نهج ولائً وتدابٌر لانونٌة وسٌاسٌة وإدارٌة وثمافٌة شاملة لتعزٌز حماٌة المرأة من جمٌع أشكال العنف. .3

 المٌزانٌات الحكومٌة ألنشطة المضاء على هذا العنف.تخصٌص موارد كافٌة فً  .4

 االهتمام بمطاع التعلٌم لتعدٌل السلوكٌات االجتماعٌة والثمافٌة والتخلص من الممارسات الخاطئة ضد المرأة. .5



 

 خاتمةال

ألمر وأضراره على الفرد والمجتمع. ٌجب على الجمٌع بهذا نكون لد وصلنا إلى نهاٌة بحثنا عن العنف ضد المرأة. مع العلم بعوالب ا

 السعً للتخلص من هذه الظاهرة والتعامل بلطف ورحمة بٌن جمٌع أفراد المجتمع واألسرة.


