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 شكر

 الوجود ..  إلى من علمني أبجدية

 أبي و أمي                                                

 إلى من علمني أبجدية الحياة ..

 أخي و أختي                                           

 إلى من علمني أبجدية الحب و الشجاعة ..

 اصدق ائي                                           

 

 و إلى من علمني أبجدية  البحث عن الحقيقة .. 

 االكاديمية السورية الدولية                                      

 

 

 اتقدم بجزيل الشكر و االمتنان و التقدير لما  منحتوه من  وقت و توجيو و ارشاد و توجيو و تشجيع   

 

 

 و اهلل ولي التوفيق 
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 Violence against women can lead to serious physical, mental, sexual and 
reproductive health problems and injuries, including sexually transmitted 
infections, HIV and unplanned pregnancies. In extreme cases, violence 
against women can lead to death. 
 Violence against women is very common, and its most common form is 
partner violence. Violence against women often increases during health 
emergencies 
 The effects of violence are often long-term. Violence, in all its forms, can 
affect a woman's well-being throughout her life 
 Our ability to prevent violence or support survivors of violence means 
contributing to the protection of women's human rights, and the promotion 
of women's physical and mental health and well-being throughout their 
lives. This also helps relieve pressure on already overstretched basic public 
services, including the health system. 
The United Nations General Assembly declared November 25 the 
International Day for the Elimination of Violence against Women and called 
on governments, international and non-governmental organizations to 
organize activities on that day aimed at raising public awareness of the 
problem 
It is necessary to confront violence against women culturally, socially, 
educationally and in the media to resist this phenomenon from its roots and 
work to break the silence that often obscures their suffering. 
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نجابية خطيرة ،  العنف ضد المرأةيمكن أن يؤدي   صابات جسدية وعقمية وجنسية وا  إلى مشاكل وا 
بما في ذلك األمراض المنقولة عن طريق االتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية والحمل 

 غير المخطط لو. في الحاالت القصوى ، يمكن أن يؤدي العنف ضد المرأة إلى الموت.
و ىو عنف الشريك. غالًبا ما يزداد العنف ضد المرأة العنف ضد المرأة شائع جًدا ، وأشير أشكال 

 أثناء حاالت الطوارئ الصحية
غالًبا ما تكون آثار العنف طويمة األمد. يمكن أن يؤثر العنف بجميع أشكالو عمى رفاىية المرأة  

 طوال حياتيا
اإلنسان إن قدرتنا عمى منع العنف أو دعم الناجيات من العنف تعني المساىمة في حماية حقوق  

لممرأة ، وتعزيز الصحة البدنية والعقمية لممرأة ورفاىيتيا طوال حياتيا. ويساعد ىذا أيًضا في تخفيف 
 الضغط عمى الخدمات العامة األساسية المنيكة بالفعل ، بما في ذلك النظام الصحي.

اإلنسان إن قدرتنا عمى منع العنف أو دعم الناجيات من العنف تعني المساىمة في حماية حقوق 
لممرأة ، وتعزيز الصحة البدنية والعقمية لممرأة ورفاىيتيا طوال حياتيا. ويساعد ىذا أيًضا في تخفيف 

 الضغط عمى الخدمات العامة األساسية المنيكة بالفعل ، بما في ذلك النظام الصحي.
عمى العنف ضد تشرين الثاني اليوم العالمي لمقضاء  ٕ٘أعمنت الجمعية العامة لألمم المتحدة يوم  

المرأة ودعت الحكومات والمنظمات الدولية وغير الحكومية إلى تنظيم أنشطة في ذلك اليوم تيدف 
 إلى زيادة الوعي العام بالمشكمة.

عالميًا لمقاومة ىذه الظاىرة من   من الضروري مواجية العنف ضد المرأة ثقافيًا واجتماعيًا وتربويًا وا 
 الذي غالبًا ما يحجب معاناتيا.جذورىا والعمل عمى كسر الصمت 
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 االطار المنيجي :
 مقدمة :

شكل من أشكال التصرفات المسيئة الصادرة من قبل أحد أو   أنّه عمىيمكن تعريفو العنف األسري : 
 التيديد النفسي و كال الشريكين في العالقة الزوجية ولو عدة أشكال منيا االعتداء الجسدي 

 بأنو: (ٔ)العالمية العنف األسريحّددت منظمة الصحة 

مجموعة من األعمال القسرية الجنسّية والنفسّية والبدنّية المستخدمة ضد النساء الراشدات 
 .والمراىقات من قبل الشركاء الحميميين أو السابقين من الذكور

 :(2)كشف تقرير جديد لالمم المتحدة

 امرأة واحدة من بين كل ثالث عمى الصعيد العالمي تعّرضت في حياتيا لمعنف البدني /الجنسي. -

 إن النساء األصغر سّنا من بين أشّد من يتعّرضن لمخاطر العنف الجسدي/ الجنسي -

العنف ضد المرأة بأشكالو ومسمياتو المختمفة يشّكل إحدى أىم مظاىر العنف المعاصرة وتكون إن 
 بحكم النظرة التمييزية والمكانة األدنى التي تشغميا في المجتمع من أبرز ضحاياه.النساء 

إن العنف المسمط عمى المرأة ىو مشكمة بالغة الخطورة وظاىرة واسعة االنتشار تشق جميع 
المجتمعات والثقافات والفئات االجتماعية وتؤثر عمى حياة ماليين النساء في العالم وتعرض حياتين 

 تعوق قدراتين ومساىمتين في الحياة العامة.لمخطر و 
اليوم الدولي لمقضاء عمى العنف ضد  تشرين الثاني 25يوم  لألمم المتحدة أعمنت الجمعية العامة

 المرأة ودعت الحكومات والمنظمات الدولية وغير الحكومية إلى تنظيم أنشطة في ذلك اليوم تيدف
 واعتباره  ٜٜٜٔ/ٕٔ/ٚٔالمؤرخ في  ٖٗٔ/ٗ٘بالقرار رقم إلى زيادة الوعي العام لتمك المشكمة وذلك 

 أشكال العنف والتمييز ضد المرأة يومًا عالميًا لمناىضة جميع

(1) Facts and Figures"25 UN Women | Arab States/North Africa . ٕٛٔٓسبتمبر 

 ٕٛٓٓالمتحدة ، نيويورك بان كي مون ، األمين العام لألمم  (2)

https://web.archive.org/web/20180925023246/http:/arabstates.unwomen.org:80/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures
https://web.archive.org/web/20180925023246/http:/arabstates.unwomen.org:80/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures
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ظاىرة العنف ضد النساء ىي ظاىرة قديمة ومنتشرة في كل المجتمعات وتتجاوز الحدود الثقافية  إن
والدينية والجغرافية، ورغم التقدم الذي حققتو البشرية في مختمف مجاالت الحياة والذي مّكن من 

المرأة ما االرتقاء باإلنسان وحفظ كرامتو، فإن بعض الظواىر االجتماعية السمبية ومنيا العنف ضد 
تزال تمتمك مقومات الصمود والبقاء وتسود في المجتمعات التي توحي باكتمال تحررىا وتطورىا 

 وتمدنيا.
إن تنامي مشاركة النساء في الحياة االجتماعية واالقتصادية لم يقمص من الممارسات التمييزية 

نف األسري والزوجي ضدىا ومن عمميات انتياك حقوقيا بل عمى العكس فقد أضيف إلى أشكال الع
 أشكااًل أخرى من العنف والسيطرة تمارس في الشارع وأماكن العمل 

عالميًا لمقاومة ىذه الظاىرة  من ىنا ال بد من مواجية العنف ضد المرأة ثقافيًا واجتماعيًا وتربويًا وا 
 من جذورىا والعمل عمى كسر حاجز الصمت الذي يحجب في كثير من األحيان معاناتيا.

مواجية الشمولية ليذه الظاىرة والعمل عمى تعزيز آليات تمكين المرأة وتأمين مشاركتيا الفاعمة إن ال
في المجتمع ىي المدخل الرئيسي لمقضاء عمى العنف والتمييز ضدىا احترامًا إلنسانيتيا وضمانًا 

 ألمن األسرة والمجتمع.
الحكومات .وتكامل جيود ضافركما أّن مكافحة العنف ضد المرأة في المجتمع العربي يستدعي ت

والجمعيات األىمية، والدفع باتجاه سن القوانين والتشريعات بما يكفل حماية حرمة المرأة العربية 
حداث اآلليات المساعدة والمساندة لمنساء ضحايا العنف  جسديًا ونفسيًا وماديًا والعمل عمى تطبيقيا، وا 

عادة تأىيمين وتمكينين من أخذ أدوارىن الفا عمة في الحياة صونًا لكرامتين وترسيخًا لحقوقين وا 
 واحترامًا إلنسانيتين وأدوارىن في األسرة والمجتمع.

 :أىمية البحث 
 المجتمعات معظم في الموقف ىو سيد تاريخيا )النوع االجتماعي)الجندر عمى اساس القائم العنف نإ

مما  الرجال، لصالح الثقافي التراث فيو مال الذي العربي المجتمع ذلك في بما الثقافية، والبيئات
 المرأة ضد أنواعو وأشكالو العنف بشتى استخدام في حريتيم عمى إطالق ساعد

 وقوانينيا تشريعاتيا ومعظم  ادستورى الرغم أن الجندري،عمى العنف ظاىرة انتشار من تعاني سورية
 تفسيره إال يصعب الذي الحياة،األمر مجاالت مختمف في والنساء الرجال بين متساوية فرصاً  تتيح
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قاً  دوراً  يؤديالذي  المعيشي والواقع االجتماعية الذاكرةو  الثقافي الموروث بطبيعة  من الحد في ُمعوِّ
 عمييا و القضاء الظاىرة ىذه
 سورية من منطمق أن المرأة إنسان والعنف في المرأة العنف ضد لموضوع التصدي أىمية تبرز

 كإنسان أنثى. معيا وتعاممو المجتمع بموقف بل األنثوية، بطبيعتيا يتصل ال الموجو ضدىا
عادة  بقضايا في إطار االىتمام المرأة ضد العنف مناىضة تنصّب جيود يجب أن حقوق اإلنسان،وا 

 االعتبار إلى المرأة كموضوع دراسة سوسيولوجية )عمم االجتماع(و سيكولوجية )عمم النفس(عمى أنيا
 .جندري عمى أساس العنف من مختمفة لصنوف عرضيت كائن إنساني

 :وىما المتردي المرأة وضع تكريس في معاً  ىناك رؤيتين  ساىمتا
 من قادمة ألفكار ترويجيم المرأة،بحجة بقضايا المشتغمين والشك إلى بعين االرتياب تنظر رؤية-

 في تسيم األفكار أن لتمك يمكن بحيث فيو، المرأة وموقع العربي المجتمع تتناسب ووضع ال الغرب
 .إفساد المرأة عن طريق العربية األسرة بنيان تقويض

 من درجة أكبر عمى قضايا ىناك اعتبار أن عمى المرأة، قضايا باستقصاء تستخف رؤية-
   االقتصادي والنيوض التنموية بالمشروعات األىمية،المتعمقة

 :أىداف البحث 
 ييدف البحث إلى:

دراسة ظاىرة العنف ضد المرأة من خالل معرفة األسباب التي أّدت إلى انتشار ىذه الظاىرة -
 واآلليات التي تم التصدي من خالليا ليذه الظاىرة 

واألساليب التي ُيمارس من خالليا العنف  تحميل أسباب العنف ضد المرأة في المجتمع السوري-
 بأشكالو المختمفة 

 مشكمة البحث: 
مشكمة البحث في أّن العنف ضد المرأة قديم قدم االنسانية إال أن االىتمام بوصفيا ظاىرة تكمن 

قوانين لمواجيتيا لم تظير إال و دخل المجتمع عن طريق سن تشريعات اجتماعية تستدعي الدراسة و ت
 مؤخرا.

 المرأة ضدالعنف  انتشار نسبة بمغت األمريكية المتحدة الواليات وىي تعتبر ظاىرة عالمية ففي
 وفي 1998 لعام الشامل الوطني المسح ممن شممين% 13 األمريكي المجتمع في)تحديداً  الزوجة(
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 الزوجة العنف ضد انتشار أن نسبة  Straus  &Gelles التي أجراىا الدراسة بينت نفسو، العام
  (ٖ) % 22 - 11 بين ما تراوحت األمريكيين األزواج من بو المتورطين ونسبة

 العنف حاالت مجموع من % 95 كانت النساء من العنف نسبة ضحايا فرنسية أن دراسة بّينت و
 (ٗ)قبل أزواجين أو أصدقائين من لمضرب تعرضن قد المعنَّفات من% 51 المدروسة،وأن

 إن بعض المجتمعات ال يعترف اصال بوجود ىذه الظاىرة و بعض المجتمعات يكتفي بالتعاطف
حقيقي، وقد تزايدت وتيرة العنف ضد المرأة خالل السنوات األخيرة في ضوء والكالم عنيا دون تدخل 

 .سياقات عدم االستقرار األمني والنزاعات في عدد من الدول

إن سوريا و رغم التطور الحاصل لمتصدي ليذه الظاىرة إال أنيا تعتبر من احدى الدول التي تنتشر 
 ة عمى نحو واسعفييا  ظاىرة العنف ضد المرأة  بأشكالو المختمف

 يتفّرع عن ىذه المشكمة التساؤالت الفرعية التالية:

 ماىي األسباب التي أدت إلى ممارسة العنف ضد المرأة وماىي أشكالو؟-

 كيف تم التصدي لظاىرة العنف ضد المرأة والتقميل من انتشارىا؟-

 يمكن التصدي ليا؟ماىي أسباب ارتفاع وتيرة العنف ضد المرأة في المجتمع السوري، وكيف -

 :فرضية البحث 

توجد عالقة بين اآلليات المتبعة في التصدي لمعنف ضد المرأة وبين تراجع ىذه الظاىرة في كثير -
 من دول العالم

توجد عالقة بين البيئة الثقافية المتخمفة وتردي الوضع االجتماعي واالقتصادي في سورية وبين -
 جتمع السوريارتفاع وتيرة العنف ضد المرأة في الم

(ٖ) Straus, M.A & Gelles. R.J. (1989), Physical Violence in American Families, Risk Factors and Adaption in (8145) Families,New 
Brunswick, N.J. Transaction. 

 . 2000 اغسطس /يونيو االردن، األردنية، الجامعة الثقافية، المجمة العربي، المجتمع في المرأة صحة عمى وانعكاساتو األسري العنف عزام، ( ادريسٗ)
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 :حدود البحث 

 المجتمع السوري في فترة ما قبل االزمة السورية

 :المنيج المتبع في البحث و الدراسة 

 ينقسم إلى اطارين : نظري و عممي

 االطار النظري و ينقسم الى مبحثين :-

 المبحث األول:العنف ضد المرأة وأسبابو

 ىية العنف وأشكالو المطمب األول:ما      

 المطمب الثاني:أسباب العنف ضّد المرأة ونتائجو     

 المبحث الثاني: التصّدي لظاىرة العنف ضد المرأة

 المطمب األول:عمى المستوى الدولي      

 المطمب الثاني:التصدي لمعنف ضد المرأة في الوطن العربي      

 المرأة في سوريا اإلطار العممي:العنف ضد-

 المبحث األول:واقع الحماية القانونية لممرأة في المجتمع السوري

 المطمب األول:المرأة في الدستور السوري      

 المطمب الثاني:في االتفاقيات الدولية المتعمقة بحقوق المرأة      

 المبحث الثاني:أسباب وأنواع العنف ضد المرأة في المجتمع السوري

 مب األول:أنواع العنف ضد المرأة في المجتمع السوريالمط     
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 المطمب الثاني:أسباب العنف ضد المرأة في المجتمع السوري وأساليب مواجيتو     

 ات والمقترحاتالمطمب الثالث: التوصي     

 :االطار النظري 

 :العنف ضد المرأة وأسبابوالمبحث األول :

القبمي،بينما ترتبط األنوثة بالضعف -والسيطرة واالنتماء العائميالمرتبط بالقوة  يرتبط مفيوم الذكورة
 .االجتماعية المكانة وتدني

المجتمع،وبالتالي  في ودورىا المرأة لمكانة الدوني المفيومَ  األبوية أوالذكورية المجتمعاتُ  رَّسختْ  لقد
 المينيةوتصعيِب مشاركتيا  والصحة التعميم في وصوليا إلى الخدمات األساسية إعاقة

 ة أوتقميص امتالكيا لمموارد الماديحجِب ,واالجتماعية
 2002 عام منذ المتحدة لألمم صاالخ المقرر ايرتيورك ياكين السيدة قدمتيا التي التقارير وتؤكد
 التقميدية الثقافية الممارسات حول المتحدة األمم مقرر وارزازي حميمة والسيدة، أةر الم ضد العنف حول

 (٘)سابقا إليو ذىبنا ما المؤذية

 أشكال العنف األساسية ضد المرأة:-
الجسدي  جسدي والعنف وىو سموك عنف)صريح أوظاىر(يؤدي إلى إحداث أذى العنف الجسدي:-

 تتبنى ثقافة عمى خمفية ذاتيا المرأة الممارس ضد السموك ىذا ىو جندري عمى أساس المرأة ضد
الثقافية  والبنية يتفق بما لتقويم سموكو تأديبو أوعقابو يستوجب كائن عمى أنيا المرأة النظرة إلى

 .السائدة والقيمية
 الخطاب اساليب مختمفة مثل المفظ و عبر أشكال يبدو صريحاً  قد وىو سموك: العنف المعنوي-

 مكانتيا من الحط أو في سموكيا والتحكم المرأة عمى السيطرة عبر  يكون مستترا وقد والتعامل
وغير مكتمل وغير  المعنوي القائم عمى أساس جندري ينظر إلى المرأة كمخموق ضعيفإن العنف   

 وعقميا الرجل المكتمل والناضج والقوي جسدياً  توجيو و إشراف من دون قادرعمى إنجاز الميام
 
 
(٘) Committee on the Status of Women. Glossary on Violence against Women. To Share Understanding of Terminology. Prepared 

by The NGO, Working Shop on VAW, 2007 
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رغما  قسري بشكل جنسية خمفية ذي فعل أو نشاط لقول أو المرأة بتعرض ويتمثلالعنف الجنسي:-
 رغباتو وتمبية الرجل لمتعة خمق عنيا وضد إرادتيا مع اضافة تتمثل بالنظرة إليياعمى أنيا كائن

المعطى  الموقع بمختمف أشكالو الجسدية والمعنوية والجنسية القائمة عمى أساس:الرمزي العنف  -
الثانية  المرتبة في تأتي باعتبارىا أنثى لممرأة في الثقافة السائدة،والمحدد لمكانتيا وأدوارىا في المجتمع

ثقافة العنف كأمر والمقدرة فالعنف الرمزي،ىوالطريقة التي تتسمل بيا  القدرة حيث من بعد الرجل
 اجتماعية عمى حد سواء،استنادا إلى معايير تفكير الرجل والمرأة بنية مقبول ومشرٍع اجتماعيا إلى

 .الشرعية تكتسب صفة
 ما ىية العنف ضد المرأة:المطمب االول:

 أو بالمكم بالتيديد متفاوتة،بدءاً  بدرجات الجسدي العنف من مختمفة ألساليب النساء تتعرض
 بيا األشياءأوالدفع أواإلمساك بقذف مروراً  األذى، تسبب وأدوات وسائل باستخدام أوالتيديد,الضرب

 التي مؤذية أدوات بواسطة وأ بالرجل أو باليد الفعمي والركل والمكم والضرب الصفع إلى وصوالً  بقوة،
 وغيرىا والتسميم الخنق كالحرق ومحاوالت ,الموت بشكل مباشر إلى تؤدي قد
ذلك ال ينسحب  بالعمر،لكن تقدميا مع األنثى لو تتعرض الذي الجسدي العنف حدة تنخفض قد

 تزداد قد الثقافي)الرمزي(التي واالجتماعي أو النفسي كالعنف األخرى، العنف عمى أشكال بالضرورة
 العنف مع لتتالزم الجسدي العنف حمقة عودة احتمال يزداد الزوجية بيت انتقاليا إلىبو  وتواتراً  حدة

 .والجنسي أحياناً  والرمزي النفسي
  ةالمرأ ضد العنف لظاىرة لذلك،يعد عمر المرأة متغيرًا أساسيا من بين المتغيرات المؤثرة أوالمفسرة

، أّول معاىدة دولية تشير بعبارات محددة إلى ٜ٘ٗٔلقد ُاعتبر ميثاق األمم المتحدة سان فرانسيسكو 
 تساوي الرجال والنساء في الحقوق.

لمراقبة أوضاع المرأة والدفاع عن حقوقيا، وقد  ٜٙٗٔاالمم المتحدة لجنة مركز المرأة عام أنشأت 
في اإلعالن العالمي لحقوق  ٜٛٗٔتبمورت الجيود الدولية بيدف إنصاف المرأة وتجسدت عام 

اإلنسان الذي اكد رفضو التمييز عمى أساس الجنس، ورفضو لالسترقاق واالستعباد، والتعذيب 
 ة أو العقوبة القاسية.والمعامم

إاّل أّن صياغة المادة األولى لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان قد مّثمت امتحانًا حقيقيًا لموقف 
، أّن صياغة  ٜٙٗٔالمجتمع الدولي من قضية التمييز ضد المرأة حيث فوجئت لجنة المرأة عام 

كل الرجال أخوة/ كانت تبدأ / المادة األولى من اإلعالن قد أسقطت نصف البشرية من حسابيا حيث
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/، وكانت ىذه أّول كل البشر أخوة يولدون أحرارًا ومتساويين في الحقوقوكان البد من تغييرىا إلى /
يق التفاتة لضرورة عدم التمييز ضد المرأة في أىم إعالنات األمم المتحدة وأبعدىا أثرًا في المواث

 الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان
العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعيد المدني الخاص بالحقوق  ٜٙٙٔ عام صدر

 حيث نّص عمى عدم التمييز بين  ٜٙٚٔاالقتصادية واالجتماعية والثقافية، ودخل حيز التنفيذ عام 
 أمين المساواة بين المرأة والرجلالبشر ، كما طالب الدول بالتعيد بت

ال تقدمًا حقيقيًا في توسيع دائرة حقوق اإلنسان وشموليتيا وتشبيكيا مع مسألة  إّن ىذين العيدين قد مثّ 
 المساواة بين الرجل والمرأة ،إال أّنيما لم ينجحا تمامًا في زعزعو ثقافة التمييز ضد المرأة 

مطالبات النخب الثقافية بالتحرك لرفع الحيف والعنف ضد المرأة بتحريك مبادرات فردية  أثمرت
ة حكومية ودولية تم التوصل من خالليا إلى صدور اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال العنف وجماعيّ 

حيث أّكدت االتفاقية أن التمييز يشكل انتياكًا  (ٙ)ٜٜٚٔوالتمييز ضد المرأة التي تبنتيا األمم المتحدة 
نساء بشكل متكافئ لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان وعقبو أمام مشاركة الرجال وال

 في حياة بمدىما السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية.
 انطمقت االتفاقية من األسس التالية:

 أّن الكرامة اإلنسانية ىو المفيوم الذي يجب تبنيو عند مناقشة حقوق المرأة.-
المختمفة،وبين الرجل أّنيا تقوم عمى مفيوم المساواة بين الرجل والمرأة في الشرائح االجتماعية -

 والمرأة داخل كل شريحة.
 أّنيا تحمي المرأة من كل السياسات التي قد تؤثر سمبًا عمييا.-
 أّنيا مجموعة حقوق مقبولة كحقوق إنسانية دون الحاجة إلى تبريرىا.-

حق النساء في المساواة أمام القانون والتمتع بأىمية قانونية مماثمة ألىمّية الرجل،  (ٙ)وتضّمنت موادىا
كما اختّصت إحدى موادىا بقضية الجنسية ومساواة المرأة بالرجل في اكتساب جنسيتيا أو تغييرىا 

 وأن ال تفرض عمييا جنسية زوجيا.

 
(ٙ) The Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) 



 

14 
 

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي لم يكن لو قوة ضغط عمى الحكومات. ىذه االتفاقية فاقت
 ٜٔٛٔدخمت ىذه االتفاقية في حيز التنفيذ عام و 

 :أسباب العنف ضد المرأة المطمب الثاني :

:كالفقر حيث يصب الرجل غضبو عمى المرأة تخفيفا منو لمضغط  مادية -أسباب اقتصادية -
 النفسي الذي يقع عميو

 العنف لمييمنة وممارسة لمذكر دائماً  الحق تعطي وتقاليد ىناك أفكارثقافية: -أسباب اجتماعية-
 والرضوخ لو. وتحممو ذلك تقبل عمى األنثى وتعويد الصغر، منذ األنثى عمى
و الضوضاء و عدم قدرة الرجل عمى تقديم بيئة نظيفة لمعائمة مما يدفعو كاالزدحام أسباب بيئية:-

 لممارسة العنف عمى من ىو اضعف منو
 بمدان بعض في السائدة القانونية والنصوص التشريعات بعض تشكل قانونية:–أسباب تشريعية -

 ةالمرأ الموجو ضد العنف ظاىرة انتشار العالم أحد أسباب
مستقبل  الفضيحة أوخوفا عمى من وىزيمة،خوفاً  المعنفات بصمت النساء سكوت.أسباب ذاتية:-

عادة إنتاجٍ  ىو إنتاجُ  المنوال، ىذا عمى تنشئة االوالد االسرة و  من و أخطرُ  العنف ضدىن لظاىرة وا 
 العنف ىذا أن اعتبار عمى،العنف ضدىا لثقافة نفسيا األنثى بتبرير المتمثل العنُف الرمزي كمو، ذلك
 اعتراضيا، دون بممارستو ضدىا والثقافية االجتماعية البيئة لو تسمح حيثالرجل تحديداً  حقمن 
  عنفاً  تتمقى التي األخيرة األولى أو ليست وأنيا
 نتائج العنف ضد المرأة :-

بعالج  المتصمة لمخدمات لمغاية،وىي تتضمن تكاليَف مباشرة مرتفعة المرأة العنف ضد إن تكاليف
  غير مباشرة وتقديم الجناة لمعدالة،وتكاليفَ  وأطفالين وتقديم الدعم لين وألطفالين النساء المعنفات 

 .والمعاناة األلم عن فضالً  اإلنتاج، عمى القدرة الوظيفة إضعاف فقدان تشمل 
 الُمعنَّفات قدرة يضعف فيو منفردات الصعيد االقتصادي إلى إفقارىنّ  عمى النساء ضد العنف يؤدي
االجتماعية،ونظام العدل،والرعاية  الوارد من الخدمات األسرة،يستنفد دخل في اإلسيام عمى

اإلجمالية والقدرات اإلبداعية الكامنة لممعنفات وأطفالين و  الصحية،ويخفض المنجزات التعميمية
ازدياد حاالت الطالق و التفكك االسري و تسرب االبناء من المدارس و العدوانية المفرطة لدى ابناء 

 العنف لتي يسودىااالسر ا
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 أمثمة ب ستعانةاال يمكن العربي المستوى عمى الظاىرة ىذه تكاليف حجم توضح إحصاءات وبغياب
 .عالمياً  منيا يتوفر مما
 مميار أكثرمن مجموعو ما سنوياً  المرأة ضد بالعنف المتصمة شرةاالمب التكاليف قدرت،كندا ففي
 (ٚ)دوالر
 مميار  ٖٕ ب أةر الم ضد لمعنف المباشرة التكاليف مجموع ٕٗٓٓ عام بريطانية دراسةٌ  َقدرتْ  كما
 (ٛ) بالسنة إسترليني جنيو

 المبحث الثاني :التصدي لظاىرة العنف ضد المرأة:
 عمى المستوى الدولي :المطمب االول :

تابعت المنظمات الحقوقية والحركات النسائية والمجان الخاصة قضية العنف ضد المرأة، وبدأت تنشر 
 الوعي حول ضرورة إيالء مسألة العنف الذي تتعرض لو النساء في العالم مزيدًا من األىمية 

اع ضرورة وضع برامج تعميمّية وآليات لحل النز  ٜ٘ٚٔدعا المؤتمر العالمي األّول في مكسيكو 
 األسري

إلى وضع برامج من شأنيا القضاء عمى العنف  ٜٓٛٔدعا المؤتمر العالمي الثاني لممرأة كوبنياغن 
ضد النساء واألطفال وحماية المرأة من كل أشكال العنف المادي والنفسي، كما دعا إلى اتخاذ 

 المعنفات. سياسات وقائية وتدابير قانونية ووضع آليات وطنّية تقدم مساعدة شاممة لمنساء 
تمت إثارة موضوع العنف ضد النساء وتمت  ٜٜٓٔفي المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان  فيينا 

الدعوة لحمالت يتم فييا إدراج منظور النوع االجتماعي في جدول اإلعالن الدولي لحقوق اإلنسان 
عالنو محطة تاريخية بارزة في االعتراف الدولي بحقوق المرأة والتأكيد  ويعتبر برنامج عمل فيينا وا 

 عمى عالميتيا باعتبارىا حقوق إنسان وفي الدعوة إلى القضاء عمى العنف القائم عمى أساس الجنس.
 واعتبرتو مظيرًا من  (ٓٔ) إعالن القضاء عمى العنف ضد المرأة  وقد أقّرت الجمعية العامة الحقاً 

عالقات قوى غير متكافئة بين الرجل والمرأة عبر التاريخ أّدت إلى ىيمنة الرجل عمى المرأة 
 وممارستو التمييز ضدىا والحيمولة دون نيوضيا الكامل.

(ٚ)  Greaves, L., Hakivsky, O. et al., Selected Estimates of the costs of Violence Against Women,London, Centre of Research on 
Violence against Women and Children, 1995. 
(ٛ) Walby, S., The cost of domestic violence (London, Department of Trade and Industry, 2004), available, at: http://www. 

Womenandequalityunit.gov.uk/research/cost_of_dv_Report _sept04.pdf 
 (01) اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

http://www/
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واعتبر اإلعالن أن العنف ظاىرة منتشرة تتخطى حدود الدخل والطبقة والثقافة وأّنو يمثل عقبو أمام 
تحقيق المساواة والتنمية والسمم، كما وضع اإلعالن سمسمة من التدابير التي يجب اتخاذىا لمقضاء 

 عمى العنف.
تمت مطالبة الدول بإيجاد آليات وطنية لمنع العنف ضد المرأة، وتتم  ٜٜ٘ٔفي مؤتمر بيجين   

 مساءلة الدول حول الخطوات التي يتم إنجازىا بيذا الخصوص

تم تقييم مدى التزام الدول بوضع االستراتيجيات  ٕٓٓٓفي المؤتمر العالمي الخامس نيويورك 
يجين ودراسة العقبات والتحديات التي جابيت جيود تحقيق الوطنية التي تتجاوب مع منياج عمل ب

 األىداف الموضوعة

تتالى صدور قرارات وبروتوكوالت ىامة، وتقارير في المستويات الدولّية واإلقميمية صدور قرارات 
  تدين الجرائم ضد المرأة والبنات

 

نشرات الداعية لمجابية التمييز وتتابع لجان حقوق اإلنسان وما يماثميا من الييئات والمجالس إعداد ال
 والعنف ضد المرأة.

 اآلليات الدولّية التي نفذت في مواجية العنف ضد المرأة:
تبمور االىتمام بمجابية قضايا العنف ضد المرأة عن طريق المؤتمرات واالتفاقيات والمواثيق الدولية، 

لم، وقد توسعت أطر العمل وانبثقت عن ذلك كمو آليات عمل لمجابية العنف ضد المرأة في العا
حيث تجاوز التخطيط لمجابية العنف ضد المرأة النطاق الخصوصي أو األسري ليتجو إلى (ٔٔ)وآلياتو

عالمية واجتماعية وتنفيذية شاممة  اعتماد خطط عمل جديدة ركزت عمى وضع برامج تعميمية وا 
ود االتفاقيات الدولية مما وفاعمة، كما ساندت المنظمات غير الحكومية في خططيا ميمة تنفيذ بن

 ر مواثيق حقوق اإلنسان وتنفيذىا.أضفى عمييا سمة الشريك في إقرا
 شبكة المرأة والمساواة الجندرية:-1

 حيث عممت كوسيط في متابعة مسارات عمل  ٜٜ٘ٔتم تأسيس شبكة المرأة والمساواة الجندرية 
 

 (ٔٔ)كال العنف والتمييز ضد املرأة بشأن مجيع أش قةدراسة معم    6112تقرير األمني العام لألمم املتحدة، 
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 وتوجيات االستراتيجية التأطيرية والعممية لألمم المتحدة ونّفذت الشبكة ورشات عمل لدعم الجيود 
الوطنية بالتعاون مع األمم المتحدة، وتم تأليف لجان مشتركة وطنية حكومية وأىمية تتعاون مع 

ة برنامج عمل متعدد النواحي وبرنامج نشاطات موّحد، وبرامج منظمة األمم المتحدة في وضع مسود
لمتقويم والمتابعة واالستفادة من الدروس في تطوير العمل، وتم استنادًا إلى ذلك وضع دليل عمل 
حول العنف ضد المرأة، كما تمت صياغة برنامج ضد العنف الجنسي، وخاصة خالل الحروب 

 ، وأدرجت نشاطات ىذا البرنامج وفعالياتو ضمن موضوع ٕٚٓٓوالنزاعات المسمحة تم إطالقو عام 
السالم الّدولي وجرائم الحرب والعنف المنافي لحقوق اإلنسان، ووضعت استراتيجيات لدعم بعض 
الدول في حفظ السالم وتقوية الجيود الوطنية لمنع العنف واالعتداءات الجنسية وحماية النساء 

 يب الكوادر في ىذا المنحى.ء وتدر المغتصبات والمحتاجات لمبقا
 الصندوق االئتماني لمقضاء عمى العنف ضد المرأة -2

الصندوق االئتماني لمقضاء عمى العنف ضد المرأة  ٜٜٙٔأنشأت الجمعية العامة لألمم المتحدة عام 
 والذي أشرف عميو صندوق األمم المتحدة اإلنمائي لممرأة، حيث شّكل ىذا الصندوق اآللية الوحيدة 

 (ٕٔ) الداعمة لمجيود المحمية والوطنية واإلقميمية الرامية إلى مكافحة العنف

 صندوق مجابية العنف األسري-3
من قبل منظمة وطنية رائدة كّرست جيودىا  ٜٓٛٔتم تأسيس صندوق مجابية العنف األسري عام 

الصحّية والعدل لمجابية العنف األسري وتفاديو ضمن إستراتيجية متكاممة تشمل الضمان والرعاية 
 القانوني والتوعية ورعاية األطفال.

 في مجال تأسيس المجان-4
خبيرًا من ذوي الكفاءة  ٖٕ، تتكّون من ٕٜٛٔتم إنشاء لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة عام 

العالمية في ميدان حقوق المرأة، يمثمون التوزيع الجغرافي العادل ومختمف األنماط الثقافية والنظم 
 انونية، وتتميز ىذه المجنة بأن تقريرىا السنوي يقدم إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة ويغطي الق

جميع مجاالت نشاطاتيا، كما تولي المجنة اىتماميا بأعمال الييئات المعنّية بحقوق اإلنسان، وتتابع 
 المجنة مدى وفاء الدول األطراف بالتزاماتيا تجاه االتفاقية.

 العنف ضد املرأة، حقائق وأرقام على مجيع أشكال العنف ضد املرأة دراسة معمقة بشأن القضاء 6112 ،ني العام لألمم املتحدةتقرير األم (06)
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متابعة تطبيق منياج عمل بيجين في منطقة األسكوا وباقي البمدان  كما توّلى قسم المرأة في األسكوا
بقضايا المرأة في كل إقميم، كما تم تكميف العربية، وتم استنادًا إلى ذلك تأسيس لجان متخصصة 

االغتصاب  محامين ومختصين ونساء ناشطات في مجال حقوق اإلنسان بقيادة حممة بعنوان /أوقفوا
 (ٖٔ)اآلن/

 نماذج من مبادرات دولية ناجحة في مجال مجابية العنف ضد المرأة
 مجابية العنف ضد المرأة في ألمانيا -ٔ

ىامة حيث بدأت بإقامة حممة إلثارة الوعي وتعبئة الرأي العام ضد العنف قامت ألمانيا بمبادرات 
القائم عمى الجنس، وبدأ تأسيس مراكز إيواء لتأمين الحماية لمنساء ضحايا العنف وأسرىن، وتم 

توسيع دور الشرطة وتطوير عمميا تم  ٜٜٓٔعام ،توسيع اىتمام المؤسسات وقدرتيا عمى التدخل
 (ٗٔ) ةلمنع العنف ضد المرأ

 مجابية العنف ضد المرأة في السويد -ٕ
رغم وجود معدالت عالية من المساواة بين الرجل والمرأة في السويد في مختمف ميادين المشاركة 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية، إاّل أن ىناك عدم توازن في عالقات القوة والتسمط بين الرجال 

 لممرأة، حيث تتعرض آالف النساء لمعنف األسريوالنساء تمّثل في العنف الموجو 
في إطار أنظمة العدل والقضاء الجنائي، حيث تم  لالىتمام و المعالجةاألولوية أعطت الحكومة 

تعديل التشريعات لتكون أكثر فاعمية وصدرت قياسات ومعايير لمعمل الوقائي ورصدت الميزانيات 
 (٘ٔ)أوجدت سبل معالجة لممعنفات أفضلو 

 (ٙٔ)وجبت التشريعات ضرورة تسجيل حاالت العنفكما أ

 
 
 
 
 

(ٖٔ)  see www.kuinnofrid.gov.se    Gross violation of a woman’s integrity, a new offence 
 (المانياٗٔ)

 
(ٔ٘) Gross violation of the women in integrity 

Regering skansliet, fact sheet from the Swedish government offices, September 1998 (ٔٙ) 

http://www.kuinnofrid.gov.se/
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يأخذوا دورىم فيما يخص مجابية العنف ضد المرأة ويتم لتم تدريب عشرين ألف شخص  ٕٜٜٔعام 
 توسيع ىذا التدريب ونشره بأعداد أكبر.

 الكوارثزمات لمساعدة النساء في تم إنشاء خط ىاتف خاص بالمخاطر واأل
افتتاح مراكز حماية خاصة لمن تم االعتداء عميين جنسيًا ضمن مبادرة حكومية  ٜٜٗٔتم منذ عام 

 وتمويل حكومي.
 توجيو عناية خاصة بالرجال الذين يمارسون العنف ضد النساء  ٜٜٛٔتم عام 

معاممتيم بقسوة سبقت السويد دول العالم في استصدار تشريع يحول دون معاقبة األطفال فيزيائيًا أو 
ىانة، وأّكدت أّن االغتصاب في إطار الزواج ممنوع أيضًا ويعاقب عميو القانون.  وا 

 :اء في النزاعات المسّمحة والحروبآليات حماية النس-
 مؤتمر بعنوان /النساء المستيدفات أو المتأثرات بالنزاعات المسّمحة/ ُٕٛٓٓعقد في عام 

 (ٚٔ) إعداد برنامج عمل حول العنف الجنسي في النزاعات وتم
 :آليات مجابية العنف ضد المرأة في الوطن العربيالمطمب الثاني :

يختمف شكل اآللية الوطنية المعنية بالنيوض بالمرأة من بمد عربي إلى آخر تبعًا لتجربة كل بمد 
وتوجياتيا في مجال االرتقاء بواقع المرأة ومدى االلتزام السياسي الذي يظيره البمد نحو قضايا المرأة، 

 ماذج دولة عربية وجود أربعة ن ٕٕوقد أظيرت نتائج دراسة قامت بيا األسكوا شممت 

 مجمس أعمى أو قومي لممرأة كما ىو األمر في البحرين وقطر ومصر.
 ىيئة وطنّية أو لجنة وطنّية كما ىو الحال في األردن ولبنان واليمن وسورية.

 وزارة مكمفة بقضايا المرأة كما في الجزائر والمغرب.
سكرتاريا الدولة في وزارة أو وزارة دولة كما ىو الحال في تونس والعراق وفمسطين، كما أنشئت 

 موريتانيا.
 
 

 (ٚٔ: )ٕٚٓٓ،ٕٙٓٓقرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة في عامي 
   A/RES/61/143, A/RES/62/134, A/RES/62/133, A/RES/62/132, A/RES/61/14 
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عتمدت معظم الدول العربية منياج عمل يتصل بحقوق اإلنسان كسبيل مؤّكد لتحقيق العدالة وتمكين ا
 المرأة وتحقيق المساواة
عمى اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز  ٜٕٓٓدولة عربية حتى  ٕٓانضمت أو صادقت 
 والعنف ضد المرأة 

 ساتير والتشريعات الوطنية:تتعمق بحظر التمييز في الدٕ المادة
 :تتعّمق بالحياة السياسية والعامة.ٚالمادة 
 :تتعمق بقوانين منح المرأة المتزوجة من غير مواطنييا الحق في منح جنسيتيا ألطفاليا. ٜالمادة 
 :تتعمق بالمساواة أمام القانون في الشؤون المدنية المتعمقة بحرية اختيار السكن واإلقامة.٘ٔالمادة 
بضرورة اتخاذ تتضمن بنودىا فقرات تتعّمق حيث :تحفظت عمييا معظم الدول العربية ٙٔالمادة 

تدابير مناسبة لمقضاء عمى التمييز في جميع األمور المتعّمقة بالزواج والعالقات العائمية التي تضمن 
المساواة بين الرجل والمرأة، ومنيا الحق ذاتو في عقد الزواج وفي حرية اختيار الزوج، والحقوق 

ييا الحق في تقرير عدد األوالد وما والمسؤوليات ذاتيا في ما يخص األمور المتعّمقة باألوالد بما ف
يخص الوالية والوصاية والقوامة والحقوق ذاتيا في ما يتعمق بالممكية والحيازة، مع تخصيص فقرة 

 (ٛٔ)خاصة حول تحديد السن األدنى لمزواج وجعل تسجيل الزواج إلزاميًا.
 بية:تتعّمق بالتحكيم بين الدول،وقد تحفظت عمييا معظم الدول العر ٜٕالمادة 

أما المممكة العربية السعودية وعمان وموريتانيا فقد تحفظت بشكل عام عمى جميع بنود االتفاقية من 
 منطمق رؤية أن موادىا وبنودىا تتعارض مع الشريعة اإلسالمية.

وبالرغم من أن الدول العربية التي أبدت تحفظاتيا ،إال أن بعضيا قد قام بتعديل التشريعات 
 ض التحفظاتالوطنية أو سحب بع

 

 

 

 

الموقع االلكتروني  ٕٚٓٓلعربية المجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )األسكوا(، اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تقارير الظل في البمدان ا (ٛٔ)
 لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، برنامج إدارة الحكم في الدول العربية  
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  العنف ضد المرأة في سوريا :االطار العممي 
 المبحث االول :واقع الحماية القانونية لممرأة في المجتمع السوري :

 (11)المرأة في القانون السوري: المطمب االول :
المساواة بين الرجل و المرأة في الحقوق  ٕٕٔٓضمن دستور الجميورية العربية السورية لعام 

قانون قانون االنتخاب و و  المدني القانونر إطا في كاممة قانونية المرأة بأىميةتتمتع حيث  والواجبات
 العمل وقانون التعميم وقانون الصحة العامة ورعاية االمومة والطفولة

 ضد المرأة في القانون السوري : التمييز مظاىر من

 ال تعطي المرأة الجنسية العربية السوري ألوالدىا-

 موضوع الزنا:حيث أن عقوبة الرجل نصف عقوبة المرأة -

 موضوع االغتصاب:تنتيي المالحقة القانونية في حال تم الزواج -

 جنحة المشدد بالظرف المقترنة الجريمة ىذه القانون جعل والفروع، األصول في جريمة السفاح:بين-
 الجناية  من بدالً 

 .”جرائم الشرف”لـ” العذر المخفف“تعديل  ٕٕٓٓ عامأقر مجمس الشعب في سوريا جرائم الشرف:-

 .رادعة وغير بسيطة المادة ىذه في الواردة العقوبة أن التحرش الجنسي:-

نيسان  ٕتاريخ  ٕٓو المرسوم رقم  ٖٕٔٓلعام  ٔٔتم تعديل قانون العقوبات السوري بالقانون رقم 
اء أو االطفال شديدة جدا ، بحيث أصبحت عقوبات الخطف و االعتداء الجنسي عمى النس ٖٕٔٓ

 تتراوح بين المؤبد واالعدام .

صدرت عدة مراسيم عفو خالل فترة االزمة السورية لكن أي منيا لم يتضمن العفو عن جرائم 
 االعتداء و لو حتى جزئيا.

 المرأة ضد التمييز بقضايا يتعمق فيما بشور كريم المحامي من مقدمة دراسة السوري القانون في المرأة(ٜٔ)
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 في االتفاقيات الدولية المتعمقة بحقوق المرأة )سورية(:المطمب الثاني :
 في اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن اعتماد لصالح صوتت التي 48 ال الدول بين من سوريا كانت
 ضد التمييز أشكال جميع عمى القضاء اتفاقية وقبمت ٜٗٛٔالمتحدة لألمم العامة الجمعية جمسة
 قانونياً  ممزمة تكون أن من الدولة تعفيحيث (ٜٕ-ٙٔ-٘ٔ-ٜ)  المواد عمى تحفظت أنيا إال المرأة
 اإلسالمي الشرع مع تتعارض أنيا يقال التي بالمواد يتعمق فيما لمنساء متساوية حقوق بتوفير

 أسباب و انواع العنف ضد المرأة في المجتمع السوري :
مع العديد من الجيات المسؤولة عن حماية المعنفات في حاولت التواصل أثناء اعداد ىذا البحث 

سورية و لم أحظى بالقبول حتى لمجرد اجراء مقابمة أو الحصول عمى معمومات بسيطة وىذا يوجينا 
إلى مشكمة غاية باالىمية وجود عنف أخطر واقع عمى المعنفات ىو محاولة إخفاء ىذه الظاىرة  

 لشؤون السورية الييئة من بتكميف وطنيِّ  بحثٍ  فريقُ  نفذىا لذلك كان ال بد من االستعانة بدراسة
 (ٜٕٓٓعام ) بدمشق لمسكان المتحدة األمم وبالتعاون مع صندوق األسرة،

 (02) دراسة حالة(انواع العنف ضد المرأة في المجتمع السوري: )
وبالتعاون مع  األسرة، لشؤون السورية الييئة من بتكميف وطنيِّ  بحثٍ  فريقُ  ىذه الدراسة نفذىا

 لجميع ممثمة عينة عمى موسعة ميدانية دراسة حيث أجريت بدمشق، لمسكان المتحدة األمم صندوق
 المحافظات السورية

 الخصائص الديموغرافية ألفراد العينة : 
 ووضعيما والعممي، التعميمي ومستواىما كميّيما، أو الوالدين أحد وفاة البنية االسرية :-

 حياتيا خالل األنثى لو تتعرض قد الذي العنف شدة من تقمل أو تزيد متغيرات كميا الميني/العممي
 .الزوجية او الوالدّية األسرة ضمن

 مظاىر انتشار بمدى جوىرياً  ارتباطاً  ترتبط والعممية التعميمية الحالة إنالبنية التعميمية و العممية :-
 إحساساً  أكثر يجعميا قد عالية عممية شيادة عمى المرأة فحصول .وشدتو وطبيعتو المرأة ضد العنف
 النفسي استقالليا في أساسياً  عنصرا المالي استقالليا ُيعد   حيث بالمستقبل، تفاؤالً  وأكثرَ  ,باآلمان

 جتماعيالوا
 ضد والنفسي الجسدي لمعنف ممارسة كثرواأل األول العنف مصدر الزوج يشكلالبنية الزوجية : -

 المرأة
 
 2009 دمشق بريك يوسف .د القش محمد أكرم .د إعدادالمرأةفي سورية   ضداألسري  ( العنفٕٓ)

 المحافظات لجميع ممثمة عينة عمى سعةو م ميدانية دراسة،بدمشق لمسكان المتحدة األمم صندوق مع وبالتعاون األسرة، لشؤون السورية الييئة من بتكميف وطنيِّ  بحثٍ 
 .السورية



 

23 
 

 تقدميا مع أسرتيا في األنثى لو تتعرض الذي الجسدي العنف حدة تنخفض قدالتركيب العمري: -
 األخرى العنف أشكال عمى بالضرورة سحبني ال ذلك لكن بالعمر،
 الجسدي:العنف 

 العنف أساليب من آخر أو ألسموب بتعرضين َأَفاْدن الدراسة شممتين المواتي النساء نصف حواليإن 
 عشر كل من واحدة أةر ام األقل عمى ويوجد ،متكررة ورةصب العنف ليذا عرضنت وغالبيتين الجسدي،

 .مرات ٓٔ عن يزيد متواتر بشكل الجسدي لمعنف عرضتت نساء
 األقل عمى واحدة لمرةأن أكثر من نصف النساء أختبرن العنف الجسدي حيث بينت الدراسة 

 ضدىا الممارس العنف مصدر ارتباط المرأة، ضدس الممار  لمعنف داللة واألكثر األبرز التأثير لعلو 
 عمى وانعكاساتو نفسيتيا في العنف ىذا وقع يكونلذلك  وحامياً  ممجأ المرأة تعتبره بأشخاص

 الخطورة بالغ تأثير خصيتياش
 الكسور أو/و الكدمات بين تتراوح إصابات إلى تؤدي الجسدي عتداءاال حوادث من العديدإن 

 الدائم العجز من وحاالت
 وآخر أول في جسدياً  المعنفات لدى شيوعاً  اآلثار أكثر أن اتضح فقد الدراسة، ىذه معطيات بحسب

 بحياة يودي قد الذي الداخمي والنزف الجروح ثم زرقاق،اال و والكدمات والتورم ضوضر بال تمثمت مرة
 .المناسب العالج تمقييا عدم حال في الضحية

 لحل طريقين ىي المصالحة كانت بل المعتدين، ضد رسمية بشكاوى المعنفات المبحوثات تتقدم لم
 تتسامحأو  النساء ضد الممارس العنف تشرع ثقافة إلى تنتمي المرأة طالماأن منيا عانين التي األزمة
 .جتماعيالاف العر  بقوةأن المعتدي ىو الراعي  سيما وال معو،

و عمى تقديم االسعافات االجراء اقتصر حيث  عشرة من واحد إلى بشكوى تقدمن منلم تصل نسبة 
 العالج

وتكراره  الريفية المرأة تعنيف تواتر كما أن الريف في أكثر ف مرات 10 النسبي لممعنفات الحجم نإ
 المدينة مع بالمقارنة الريف في ىو أعمى

 العنف النفسي:
 النفسي العنف أساليب بين من في سورية المرأة لو تتعرض ما الحالية أن أثر الدراسة معطيات تؤكد

 الوصف ورابعاً  الشتم والبصق، وثالثاً  والتجريح، والسخرية االنتقاد وثانياً  والتوبيخ، الصراخ ىو أوالً 
 .غيرىم باإلخوة أو السمبية المقارنة وخامساً  العقل، بقمة
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 الشخصية و الالكفاءة و والنقص والعجز بالضعف الشعورَ  المفظي لمتعنيف المرأة تعرض تكرارُ  يولد
  االجتماعية

 وامتالك تصرفاتيا، عمى الصارم والوقوف لكيفية سموكيا وتحديدىم المرأة لقرار خريناآل احتكارا
فيضعف  نفسيا، ويشوه صورتيا أمام لدييا الذات مفيوم ومستقبميا يحرف بتقرير مصيرىا الحق

 ترتبط التي المصيرية القرارات اتخاذ عمى قدرتيا عدم فكرة ويعزز لدييا والكفاءة بالثقة إحساسيا
 يجعميا أكثر مستقبميا تحديد عمى القدرة المرأة إلى أن افتقار كما .ومستقبميا بحاضرىا مباشرة

 منيا والسخرية تعسفيًا، وتطميقيا العقل، وقمة بالغباء المرأة وصف نكما أ واستسالماً  انصياعاً 
 عاجزة شخصية تولد يمكن إال أن ال تعنيفية كميا أساليب بالموت،ىي تيديدىا وصواًل إلى وتجريحيا
 .بمفردىا القرارات اتخاذ عمى قادرة وغير واتكالية
 العتداءل المعنفات نصف من فيو أكثر تعرضت الذي العمر الميدانية،إلى أن الدراسة نتائج وتشير

 سنة 20 - 10 بين تراوح مرة النفسي أول
 ودورىا االجتماعيةولمكانتيا  لذاتيا لصورة مشوىة رسميا في يتمثلوالمستمر  األشد األثر إن

 ا قاصرة أوغبية،أوعاجزة، أوقبيحةبأني االقتناع إلى ستميل حيث لمستقبميا وبالتالي الحاليين،
 ما أن المبحوثات نصف حوالي اعتراف الميدانية الدراسة تمخضت عن التي المثيرة النتائج ومن
 عنف من ضدىاُيمارس  ما وىي تستحق ارتكبتو، خطأ يعود إلى عنف من ليا ويحدث حدث

 التي المازوخية الشخصية عمى مرجح لمؤشر كثيراً  بالحزن المبحوثات ثمث حوالي ولعل شعور
 المرأة بشخصية المتعمقة وقيمو تقاليد المجتمع رسختيا

 الريف مبحوثات بين المعنوي لمعنف التعرض مدى في واضحة فروق عن الدراسة تكشف نتائج لم
 يزداد في االسر كبيرة الحجم كما المدينة من ونظيراتين

 العنف الجنسي:

 ىو شكل بموافقتو يحظى وال جنسياً  راشداً  يستيدف شخصاً  كل سموك القول إن يمكن عامة، بصورة
 .العنف الجنسي ضده من أشكال

 الجنسية خبراتين عن الكشف عمى الدراسة شممتين المواتي النساء بعض تحفظ المستغرب غير من
 الحديث أو التصريح يمكن التي جتماعيةالات التابوار أخط من تعد المواضيع ىذه فمثل العنفية –

 .مسموع بصوت استذكارىا أو عنيا
 تعرضين عن المبحوثات من قميل عدد الميدانية إفصاح الدراسة نتائج السياق،أوضحت ىذا وفي

 والمالحقة الياتف عبر والتحرش الورق قصاصات الرسائل أو كتابة)الجنسي التحرش من لعدة أشكال
 ومحاولة والمالمسة اإلباحية الصور أواألفالم مشاىدة عمى عبر اإلجبار والتحرش بالكالم، والتمطيش
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 عمى اإلجبار والطمب أو جنسي ممارسة سموك عمى واإلكراه الثياب نزع ومحاولة التقبيل أو الضم
 ( االغتصابمحاولة االغتصاب أو و   جنسي شاذ ممارسة سموك
 بداية في أو طفولتين في الجنسي أو/و الجسدي لمعنف تعرضن الالتي المبحوثات و أفصحت

في  لالنخراط أنفسين،أو إلىمال ميالً  إنين أكثركما  الذات، لتقدير متدنية مستوياتعن  مرحمة
 مرحمة في جنسي العتداء الفتيات تعرض الدراسات إلى أن من العديد تشيركما  مؤذية سموكيات
الجنسي  و أو الجسدي العنف يقود وأحياناً  (ٕٔ)الحمل رفض اإلقدام أو من خوفين في يتسبب الطفولة
 (ٕٕ)االنتحار النساء،إلى ضحاياه
 رىبة بيمع أو أصبنأو  والقمق الخوف نوبات منتعاني المبحوثات الميدانية، الدراسة نتائج وبحسب

 نصفين حوالي نأ النتائج أىمية بين أكثر ومن .لديين الجنسي الدافع في كبير تراجع و الرجال من
 بالذنب يشعر

 ، المنوطة الواجبات مينتيا أو بأعباء القيام عمى جنسيًا، المعنفة وتحديداً  المعنفة، المرأة قدرةتتراجع 
 بيا تعمل التي الوظيفة المينة أو لمعمل أو تركيا في يتسبب قد الذي األمر
 في خالقة فاعمة أو طاقاتكما يخسر  التنمية، عممية في ىامة طاقات المجتمع يخسر وبيذا

 جسدية مبكرة أو إلى أمراض مراحل في التعميم عن االنقطاع إلى العنف وخاصة إذا أدى المستقبل
 وغسل الشرف عن بحجة الدفاع الضحية يد أىل عمى المعتدي أو يد عمى الموت ونفسية أو إلى

 العار
 (ٖٕ)العالم دول معظم في القانون عمييا يعاقب جريمة الزوجية المؤسسة إطار في غتصاباال ُيعد ال

 مرة الجنسي أول لالعتداء تعرضنعشر  كل من نساء حوالي أربع تشير الدراسة أن ىناككما 
 .من أقاربين

 العنف الرمزي -

 ,اجتماعياً  والمقبولة المبررة المختمفة التعامل عن أساليب المرأة الموجو ضد الرمزي العنف يعبر
الحياة،  نواحي مختمف في اإلناث عمى الذكور و أسبقية لممرأة والتمييزية الدونية النظرة عمى والقائمة

 والقيام احتياجاتو وتمبية اآلخر الجنس لمتعة لذاتو، بل ال وجد مخموق المرأة فإن النظرة، ىذه وفقو 
  والجنسية والنفسية الجسدية المعاممة جميع أشكال سوءالرمزي  العنف تحت ويندرج .خدمتو عمى
 

(12) Zierler S, et al. Adult survivors of childhood sexual abuse and subsequent risk of HIV infection. American journal of 
public )1(.health, 1991, 81(5):572 - 575 

(11) Stark E, Flitcraft A. Spouse abuse. In: Rosenburg M, Fenley M, eds. Violence in America: a public health approach. 
New York, )2(.Oxford University Press, 1991 

(ٕٖ)  Heise L.L., Pitanguy J. and Germaine A. (1994) Violence against Women. The Hidden Health Burden. Discussion paper 
No225, p.46. Washington DC. 
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كونيا أنثى  األنثى، بحق والتقصير واإلىمال الحرمان جميع أشكالو  أنثى كونيا لألنثى، الموجو
 االجتماعية والواجبات الحقوق في النوع االجتماعي عمى القائم التميز جميع أشكال يأيضًا،أ

 الذكور. لصالح والثقافية واالقتصادية
 االجتماعي  –التقصير و االىمال االقتصادي 

 الوصول أو من بحرمانيا المرأة الموجو ضد المعاممة العنف أو سوء من أشكال الشكل ىذا ويتمثل
 عمى تساعدىا التي الضرورية القدرات ومن (دخل ميراث، ممكية،( الموارد االقتصادية عمى الحصول
 التي المصيرية اتخاذ القرارات والتنقل، الحركة حرية تأىيل، تدريب، تعميم،(االجتماعية  المشاركة
 والصحة والتنقل والكساء كالغذاء األخرى، األنثى احتياجات تمبية في واإلىمال التقصير ا( وتخصي
 .اجتماعي والتواصل والحركة
 الصداقات وبناء المنزل من الخروج عند المالبس اختيار قرارات الحالية إلى أن الدراسة نتائج تشير

 لم الالئي المبحوثات ثمث لدى المتفرد الشخصي الخيار تقع ضمن ال الدراسة ومتابعة والمعارف
  .الزواج لين يسبق

 ونوع العممي تخصصين قرار يعود ال المقصودات من عشر كل بين من النتائج أن أربع كما بينت
 يتخذن لم الزواج لين يسبق لم المواتي بالدراسة المشموالت نصف و أن أكثر من وحدىن، لين العمل
 .بمفردىن زواجين خطبتين أو قرار
 واجتماعياً  اقتصادياً  المعنفات األكبر لممبحوثات النسبي الحجم الميدانية أن الدراسة نتائج تظير يثح

 في يتجمع ,التعميم متابعة ومن المنزل العمل خارج من بالحرمان التيديد بالحرمان أو متكرر بشكل
 .العشرة عمى عدد أفرادىا يزيد التي األسرة فئة

 تعرضن قد المتزوجات المبحوثات من األكبر النسبة الحالية إلى أن الدراسة معطيات كما تشير
 .أكثر ف راتم 10متكرر بشكل التعميم ومتابعة المنزل خارج والعمل المصروف من لمحرمان
 الثقافي – االجتماعي واإلىمال التقصير

  األنثى عمى السيطرة منفردة إلى مجتمعة أو تيدف ألساليب االجتماعية وفمسفتنا الثقافية بيئتنا تتيح
 ف مرات 10 متكرر بشكل تعرضن ثقافياً  المعنفات نصف حوالي الحالي أن البحث معطيات وتبين

 من بالطرد ثمثين و بأخرى، بالزواج قبل أزواجين من أسيء إليين وثمثين التيديد بالطالق، أكثر إلى
 المنزل
تبدو  بأنيا عمماً  المرأة، الثقافي ضد العنف عمى مؤشرات تعد التي الممارسات من الكثير وىناك

 ويتم تمارس وبالتالي االجتماعي، العرف قوة المستندة إلى ثقافتنا من مفردات لكونيا نظراً  طبيعية،
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 االجتماعي، االستحسان عمى لمحصول بيا االلتزام الحرص عمى يتمو التنشئة، عبر وانتقاليا توارثيا
 .و إنسانيتيا المرأة كرامة حساب عمى ذلك كان ولو

دون  مغادرة المنزل يمكنين ال المبحوثات نصف قرابة الحالية إلى أن الدراسة نتائج حيث تشير
 بين من وست المنزل، خارج العمل من عشر كل بين من نساء وُتمنع أربع األسرة، أحد أفراد مرافقة

 المنزل من الخروج من ُيمنعنَ  كل عشر
 األعراف جانب اإلعالم،إلى وسائل، التعميمي النظام،المختمفةاألسرة االجتماعية البنى لقد أسيمت

 المرأة الرجل ضد عنف في والثقافية والتقاليد االجتماعية
 زوجة من الرجل زواج في يجدن ضرراً  المبحوثات من % 15حواليأن  الحالية الدراسة نتائج تشير
 عمل بأن يؤمن ثمثيين من وأكثر،الذكر يأتي حتى الحمل تكرار بضرورة نثمثي حوالي تعتقد كما ثانية
 محددة مجاالت يكون ضمن يجب أن المرأة
 المرأة والتمييز ضد مظاىراإلىمال في واضح تأثير اإلقامة مكان لمتغير يكن ولم

 :التوصيات:الثالث المطمب
األسري  العنف الوقاية من قناعتنا بأن رغم الوقائي، الطابع ذات المقترحات بعض تقديم سنحاول

 .جداً  مشوار طويل
،بتنوير  )السورية )محاضرات،ندوات،ورشات عمل باألسرة المعنية والييئات المؤسسات قيام ضرورة-

 نيمم اإلناث حقوق واحترام تعامميم العنفية في غير األساليب استخدام عمى أىمية وحثيم أفراد األسرة
 .النساء بحقوقين تعريفو تيديد  دون بكرامة العيش في
 األسري باإلرشاد متخصصة مينية وحدات ايجاد-
 المرأة األسري ضد العنف ثقافة مكافحة تيدف إلى مدروسة بحمالت إعالمية القيام-
 بالعنف العالقة ذات الموضوعات عمى الضوء يسمطوا لكي الفنية األعمال عمى القائمين مخاطبة-

 الشفقة منظور من وليس اإلنسان، حقوق منظور من المرأة ومعالجتيا األسري ضد
 النوع االجتماعي التعميمية مفاىيم  المناىج تضمين عمى والعمل التعميمية العممية في النظر إعادة-

 األنثى حق عمى صون تؤكد التي واالتجاىات والقيم واألفكار المرأة وحقوق
 وتنفيذىا لممرأة الداعمة السياسات لتفعيلكل مستويات المناصب  عمى المرأة مشاركة حصة زيادة-
 العنف كل أنواع من وحمايتيا حقوقيا يكفل صون بما
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 ىذه الظاىرة حول التحديث ودائمة وموثوقة دقيقة تتضمن إحصاءات بيانات قاعدة بناء عمى العمل-
 ىذه بمكافحة الخاصة اتيجيات الوطنيةواإلستر  السياسات ووضع التخطيط ألغراض استخداميا بيدف
  .الظاىرة

 والمؤسسات جية، من الرسمية وغير الرسمية المؤسسات بين التشاركي النيج تعزيز عمى العمل-
 والخطط البرامج و وضع الخبرات وتبادل التنسيق بيدف ثانية، جية من واإلقميمة والدولية الوطنية
 .وتمويميا المرأة األسري ضد العنف بمناىضة الكفيمة

 مع ينسجم بما وتعديميا لممرأة المنصفة غير والتشريعات القوانين بعض مراجعة عمى العمل ضرورة-
عن أي  بعيداً  بكرامة العيش في المرأة حق عمى التي أكدت الدولية المواثيق السوري،ومع الدستور

 المرأة  حقوق تكفل قوانين استصدار عمى والعمل المعاممة من أشكال سوء شكل
 هكوادر  تدريبو  واستكمالو النساء من العنف لضحايا السوري المرصد تسريع إحداث عمى العمل-

 حقوق اإلنسان منظور من المرأة األسري ضد العنف مظاىر مع التعامل كيفية عمى
 خاتمة :-

والتمييز ضّدىا، انطالقًا من األىداف اإلنسانّية المتمثّمة في حماية حقوق المرأة ومجابية العنف 
واستنادًا إلى احترام مبادئ حقوق اإلنسان وتحقيق العدل واإلنصاف، وتوافقًا مع الرؤية المستنيرة 
لمقيادة السياسية في سورية والتي تحمي حقوق المرأة ومشاركتيا حماية دستورية وقانونية، وتوّفر 

ى ممكن في المشاركة في الحياة المناخ االجتماعي والشروط الموضوعية الرتقائيا إلى أعمى مستو 
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية.

وانطالقًا من أن مجابية ظاىرة العنف ضد المرأة ال بد وأن تكون مجابية شاممة ومتكاممة تشترك في 
 التخطيط ليا وتنفيذىا جميع مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية والمؤسسات االجتماعية،
وانطالقًا من سياسة التشبيك المعتمدة في سورية والتي تعزز تكامل جيود المؤسسات الرسمّية 
والشعبّية واألىمّية، فإن آليات العمل وصياغة الخطط المستقبمية تحتاج إلى رسم سياسات عالجية 
رشادية يتم تبنييا عب لى سياسات توعوية وا  ر فاعمة ومباشرة في المدى القريب والمنظور، وا 

المؤسسات التعميمية واإلعالمية واالجتماعية لتحقق أىدافًا وقائية تحد من ىذه الظاىرة وتخفف ما 
أمكن من آثارىا وعواقبيا، وترّسخ لرؤية اجتماعية إنسانية تتمّثل في بناء مواقف اجتماعية وثقافية 

نسانية.  من قضايا حقوق المرأة أكثر إنصافًا وعداًل وا 
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 لتحقيق تمك األىداف المستقبمّيةميادين التي يجب استيدافيا والعمل في إطارىا وتتعدد المجاالت وال
 ضمن رؤية مستقبمية متكاممة.

 المصادر و المراجع:
 المغة العربية-
 ٕٛٓٓبان كي مون ، األمين العام لألمم المتحدة ، نيويورك (ٕ)
  2000 اغسطس /يونيو االردن، األردنية، الجامعة الثقافية، المجمة العربي، المجتمع في المرأة صحة عمى وانعكاساتو األسري العنف عزام، ( ادريسٗ)

  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة(01)
 

 كال العنف والتمييز ضد املرأة قة بشأن مجيع أشدراسة معم    6112تقرير األمني العام لألمم املتحدة، (00)
 العنف ضد املرأة، حقائق وأرقام على مجيع أشكال العنف ضد املرأة دراسة معمقة بشأن القضاء 6112 ،لألمم املتحدةتقرير األمني العام  (06)
 (المانياٗٔ)
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 لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، برنامج إدارة الحكم في الدول العربية  
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 2009 دمشق بريك يوسف .د القش محمد أكرم .د إعدادالمرأةفي سورية   األسري ضد ( العنفٕٓ)
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