
 
 

 
0 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارتباط؟  منوالعنف األسري: هل وباء كورونا 

 

 يمن أ عداد / دينا إ

                                                                                              FDHRD 2021نوفمبر     



 
 

 
1 

 

 

 

  

 ؟ارتباط منوالعنف المنزلي: هل وباء كورونا 

 

 حقوق اإلنسان.ولتنمية ل لتقى الحوارم

 غير حزبية.  - 2005لسنة  6337مسجلة برقم  -مؤسسة أهلية 

غير الحكومية   بشأن المنظمات 2002لسنة  84منظمة غير ربحية. يحكمها القانون رقم  

 والمؤسسات الخاصة.

   /https://www.fdhrd.org موقع الكتروني:ال

 

 

 ©  2021 -جميع الحقوق محفوظة 

FDHRD 
 

https://www.fdhrd.org/


 
 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
3 

 

 

 مقدمةال

ي ضوء جهودها لزيادة الوعي بالعنف ضد المرأة ، كرست هيئة األمم المتحدة للمرأة  
نوفمبر   25يوم  ف 

ي ضوء المساعدة عىل نشر المزيد من الوعي حول هذا    عالمي ليكون اليوم ال 
للقضاء عىل العنف ضد المرأة. ف 

  الموضوع ، نقدم هذا التقرير حول العنف ضد المرأة. 

ي عدم المساواة بي   الجنسي   ، وال تزال واحدة من   الجنسالعنف عىلي أساس  يعد   
ظاهرة متجذرة بعمق ف 

المجتمعات ي جميع 
انتهاكات حقوق اإلنسان ف  الجنس  ف  ،أبرز  الموجه ضد  العنف عىلي أساس  العنف  هو 

يتعرض كل من النساء والرجال للعنف القائم عىل النوع االجتماعي ولكن غالبية   ، حيث شخص بسبب جنسه

 ا من النساء والفتيات. الضحاي 

ا لمعهد أوروبا للمساواة بي   الجنسي   و 
ً
هي مصطلحات   العنف ضد المرأة و  العنف عىلي أساس الجنس  ف،  وفق

المسلم به عىل نطاق واسع أن   الجنس يتم استخدامها غالًبا بشكل متبادل حيث من  العنف عىلي أساس 

" مهم العنف عىلي أساس الجنس "ُيمارس عىل النساء والفتيات من قبل الرجال. ومع ذلك ، فإن استخدام  

ي السلطة ألنه يسلط الضوء عىل حقيقة أن العديد من أشكال العنف ضد المر 
ي عدم المساواة ف 

أة متجذرة ف 

ا لحقوق اإلنسان. العنف عىلي أساس الجنس يعتبر كل من و بي   النساء والرجال. 
ً
 والعنف ضد المرأة انتهاك

لي ضد النساء، والرجال أو األطفال الذين العنف عىلي أساس الجنس:  يشمل  
العنف ضد المرأة، والعنف المب  

لية.   ي نفس الوحدة المب  
تشب  التقديرات إل أن واحدة من كل ثالث نساء تتعرض للعنف الجنسي يعيشون ف 

ي حياتها 
وح وأوقات األزمات، يزداد خطر العنف عىلي أساس الجنس بشكل  نه  أ، كما  أو الجسدي ف  أثناء الب  

 كبب  بالنسبة للنساء والفتيات. 

ي جميع أنحاء العالم حيث تزايدت األعباء اإلجتماعية 
أثرت جائحة كورونا سلًبا عىلي حقوق المرأة وحياتها ف 

 عو النفسية الواق
ً
 ة عىلي عاتق المرأة من خالل األدوار االجتماعية والصحية واألرسية التى تلعبها المرأة فضل

ا ف   الهام  دورها  و عن  المستجد.  وس كورونا  فب  لمكافحة  األمامية  بتداعيالخطوط  يتعلق  وس    تفيما  فب 

المرصية المرأة  وضع  عىلي  األوضاع   ،كورونا  تدهور  بسبب  ي مرص 
ف  لي 

المب   العنف  حاالت  تزايد  تم رصد 

 جتماعية اال و   االقتصادية بسبب فقدان العديد من النساء لوظائفهم مما أدي إلي تدهور األوضاع االقتصادية

ي تكون فيها المرأة هي العائل الوحيد لألرسة. 
رس المرصية التى

ُ
 للعديد من األ

https://eige.europa.eu/term/1426/nojs
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: أنواع العنف 
ً
 القائم عىل النوع االجتماع  أوال

يشمل    أن  "يمكن   ، الالجئي   لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية  للمفوضية  ا 
ً
أساس  وفق عىلي  العنف 

ي األماكن العامة أو الخاصة. كما يشمل الجنس  
ر الجنسي والجسدي والعقىلي واالقتصادي الذي يحدث ف  الرص 

والتالعب.   واإلكراه  بالعنف  هذا  و التهديد  يتخذ  أن   يمكن 
ً
اآلخر أشكال يك ضد  الشر عنف  مثل  عديدة،    ،

، وزواج األطفال، وختان اإلناث ف".  ،والعنف الجنسي  وما يسم "بجرائم الشر

ف   ي    "العنف ضد المرأة "ُيعرِّ
"أي فعل من إعالن األمم المتحدة بشأن القضاء عىل العنف ضد المرأة بأنه  ف 

ر 
ُ
جح أن يؤدي إىل أذى أو معاناة جسدية أو جنسية أفعال العنف القائم عىل النوع االجتماع  يؤدي أو ي

  من الحرية، 
  ذلك التهديدات بمثل هذه األفعال أو اإلكراه أو الحرمان التعسف 

 
أو نفسية للمرأة ، بما ف

  الحياة العامة أو الخاصة
 

 "  . سواء حدث ذلك ف

ا للعنف عىلي أساس الجنسعىل الرغم من أن النساء والفتيات هن الضحايا الرئيسيات  
ً
، إال أنه يتسبب أيض

ار جسيمة لألرس والمجتمعات. هناك أشكال مختلفة من   ي أض 
ها شهرة هو العنف عىلي أساس الجنس  ف  وأكبر

لي والعنف الجسدي بينما يمكننا أن نجد أن الناس قد يتجاهلون أو قد ال يكونون قادرين عىل 
العنف المب  

 من أشك 
ً
ا. العنف عىلي أساس الجنس ال إدراك أن العنف النفسي يمكن أن يكون شكال

ً
 أيض

هو عمل ُيقصد به التسبب أو ينتج عنه ألم أو إصابة جسدية. كما هو الحال مع جميع   العنف الجسدي:  .1

ي ليس فقط
ي ألم جسدي، ولكن    -أو قد ال يكون دائًما  -أشكال العنف ، فإن الهدف الرئيسي للجان 

التسبب ف 

يُ  لآلخر.  المصب   تقرير  من  للحد  ا 
ً
اإل أيض الناس  بعض  العنف صنف  أشكال  من  والرق كشكل  بالبشر  تجار 

ة. و  ،الجسدي ضد البشر  لي وهي ظاهرة منتشر
ي العالقات الحميمة العنف المب  

 يسم العنف الجسدي ف 

 

ىل   .2
ا من  :  األرسي  / العنف المن  

ً
تعتقد   بعض وجهات النظر و   ،العنف عىلي أساس الجنس إنه النوع األكبر شيوع

ي العالقات بي   
لي يحتاج إل مزيد من االهتمام ألنه يحدث ف 

بعضهم     األشخاص الذين يعرفونأن العنف المب  

مدمرة الجنس  أساس  عىل   العنف  عواقب  بالنسبة    ،"إن  الحياة  مدى  تداعيات  لها  يكون  أن  ويمكن 

  يمكن أن يؤدي حتى إىل الموت ".  ،للناجيات 

لمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئي   ا  -  
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ي تحدث بي   الغر 
ة من الوقت، وبالتالي فهو يختلف تماًما عن حوادث العنف التى ي فباء.  البعض لفبى

الطريقة التى

لي لبعض الوقت عىل أنه ق
اف بالظاهرة كان ُينظر بها إل العنف المب   لية خاصة قد أعاقت تماًما االعبى ضية مب  

ا لحقوق اإلنسان. 
ً
 باعتبارها انتهاك

لي من قبل اتفاقيات مختلفة ومنظمات مختلفة حيث يحاولون جميًعا تعريفه وزيادة  
تم ذكر العنف المب  

ي الحصول عىل المساعدة والبقاء عىل قيد الحي 
لي ف 

اة مما مروا به. ال  الوعي به لمساعدة ضحايا العنف المب  

ل ا 
ً
أيض الرجال  يتعرض  أن  يمكن  بل  لي فحسب، 

المب   للعنف  النساء  م  ه تتعرض  ا 
ً
عنف ورة  بالرص  لًيا  وليس  ب  

ا.  جسدًيا، بل قد يكون نفس
ً
 و ًيا أيض

ً
لي هو   ،وزارة العدل األمريكيةب  مكتب العنف ضد المرأة ل  ا وفق

العنف المب  

يكي   لكسب أو   ي أي عالقة يستخدمه أحد الشر
ء ف  يك "نمط من السلوك المسي  الحفاظ عىل السيطرة عىل الشر

  ". آخر 

أو لوم أو جرح شخًصا ما. يمكن أن    إهانةذي أو  أوهذا يشمل أي سلوكيات تخيف أو ترهيب أو تالعب أو  

لي أل 
ي شخص من أي عرق أو عمر أو توجه جنسي أو دين أو جنس. يمكن أن يحدث يحدث العنف المب  

لي  
وجي   أو الذين يعيشون مًعا أو يتواعدونالعنف المب    

ي ذلك األزواج المبى
 ،ضمن مجموعة من العالقات بما ف 

 . يؤثر عىل الناس من جميع الخلفيات االجتماعية واالقتصادية ومستويات التعليمو 

ا،  
ً
أيض لي 

المب   العنف  تعريف  المدنية  المنظمات  بعض  ي فحاولت 
ف  لي 

المب   العنف  ضد  ي 
الوطت  التحالف 

ب   : عىل النحو التالي   هالواليات المتحدة يعّرف لي هو التخويف المتعمد واالعتداء الجسدي والرص 
"العنف المب  

ي للسلطة   ء آخر كجزء من نمط منهجر يك حميم واالعتداء الجنسي و / أو أي سلوك مسي والسيطرة يرتكبها رسر

 . / النفسي ي
 "ضد آخر. ويشمل العنف الجسدي والعنف الجنسي والتهديدات واالعتداء االقتصادي والعاطف 

 

: االتفاقيات الدولية الخاصة بالعنف ضد المرأة 
ً
 ثانيا

اإلنسان.    لحقوق  ا 
ً
انتهاك باعتباره  الدولي  القانون  ي 

ف  لي 
المب   بالعنف  ف  أن و ُيعبى من  الرغم  عىل 

ي  
لي ف 

، إال أن العنف المب   ي
لي بشكل ضمت 

المعاهدات الدولية المبكرة لم توفر سوى الحماية من العنف المب  

من قبل اللجنة المعنية بالقضاء   19التسعينيات بدأ يحظ  باهتمام أكبر وضوًحا مع مرور التعليق العام رقم  

(. شهد العقدان الماضيان  1993عىل العنف ضد المرأة )( وإعالن القضاء  1992عىل التميب   ضد المرأة )

https://www.justice.gov/ovw
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ي ذلك 
ا العديد من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن العنف ضد المرأة، بما ف 

ً
أيض

،   ،قرار تناول العنف األرسي عىل وجه التحديد  لي
ا لمعاهدات األمم المتحدة المختلفة بشأن العنف المب  

ً
وفق

،   ينتهكفإنه   الشخصي واألمن  الحياة  ي 
ف  الحق  مثل  األساسية  للحريات  ا 

ً
انتهاك باعتباره  اإلنسان:  حقوق 

ي المساواة
ا للحق ف 

ً
 . باعتباره انتهاك

 

 اتفاقية األمم المتحدة للقضاء عىل جميع أشكال التمين   ضد المرأة  -1

ي دولي يتطلب    ىل جميع أشكال التميب   ضد المرأةاتفاقية القضاء ع
من الدول القضاء عىل هي صك قانون 

ي جميع المجاالت وتعزيز حقوق المرأة عىل قدم المساواة
 و   ،التميب   ضد المرأة ف 

ً
ا   بأنها االتفاقية ما توصف    كثب 

ي  الدولية لحقوق المرأة. اعتمدت األمم المتحدة اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التميب   ضد ا
 18لمرأة ف 

عام    1979ديسمبر   عل  189دقت  صاو ،  2016وحتى  النساء   . يها دولة  ضد  التميب    االتفاقية  هذه  ف  عرِّ
ُ
ت

والفتيات عىل أنه أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد من قبل الرجال ضد المرأة بهدف التأثب  وإضعاف تمتع المرأة  

ي صادقت عىل ه 
م جميع الدول التى ذه بحقوق اإلنسان السياسية أو االقتصادية أو الثقافية أو المدنية. تلبى 

ي عىل التميب   ضد المرأة بجميع أشكاله. 
 االتفاقية باتباع سياسة وطنية تقص 

مصطلح "التمين   ضد المرأة" أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم عىل  يعت   " أن  تنص المادة األولي من األتفاقية عىلي و 

الجنس و    أساس 
 

ف األساسية  والحريات  اإلنسان  بحقوق  للمرأة  اف  االعنى إحباط  أو  توهي    أغراضه،  أو  آثاره  من  يكون 

  أي ميدان آخر، أو توهي   أو إحباط تمتعها بهذه 
 

الميادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية أو ف

 عىل أساس المساواة بينها وبي   الرجل."الحقوق أو ممارستها لها، برصف النظر عن حالتها الزوجية و 

تستهدف ذلك، جميع أشكال التميب   ضد المرأة وانتهاج سياسات    بالقضاء عىل  الثانية للدولووجهت المادة  

، وجهدت للدول القيام ببعض اع وقد  : لتدابب  ي
 اءت كاآلنى

يعاتها المناسبة األخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد   )أ( ها الوطنية أو تشر   دساتن 
 

إدماج مبدأ المساواة بي   الرجل والمرأة ف
المناسبة، الوسائل  ه من  ي    ع وغن  التشر المبدأ من خالل  لهذا  العمىل   التحقيق  اآلن، وكفالة   

فيها حتى اتخاذ    أدمج  )ب( 
يعية وغن  ت ، تشر   ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمين   ضد المرأة،المناسب من التدابن 

 
يعية، بما ف )ج( فرض  شر

ذات   المحاكم  للمرأة، عن طريق  الفعالة  الحماية  الرجل، وضمان  مع  المساواة  قدم  المرأة عىل  لحقوق  قانونية  حماية 
ي،   البلد، من أي عمل تمين  

 
ي أو ممارسة  )د( االمتناع عن مبا  االختصاص والمؤسسات العامة األخرى ف ة أي عمل تمين   رسر

ام؛ ية ضد المرأة، وكفالة ترصف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا االلنى  )ـه( اتخاذ جميع التدابن  المناسبة   تمين  
  ذلك   للقضاء عىل التمين   ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة، 

 
)و( اتخاذ جميع التدابن  المناسبة، بما ف

ا ضد المرأة،   تشكل تمين  
يع  منها، لتغين  أو إبطال القائم من القواني   واألنظمة واألعراف والممارسات التى )ي( إلغاء    التشر

ا ضد المرأة   تشكل تمين  
 ".جميع األحكام الجزائية الوطنية التى
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ىل  )اتفاقية اسطنبول( ا -2
 تفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المن  

 
ُ
دين جميع أشكال العنف ضد  تو   ،ف اتفاقية اسطنبول العنف ضد المرأة عىل أنه انتهاك لحقوق اإلنسانر عت

ي القوة بي   المرأة والرجل. عندما كانت االتفاقية  الم
ي ف 

رأة ويصف هذا العنف بأنه تعبب  عن اختالل تاريج 

ي عام  
ي مجالها وأول صك إقليمي  2011مفتوحة للتوقيع ف 

 لحقوق اإلنسان ف 
ً
، كانت االتفاقية األكبر شموال

ي أوروبا.  
ا بشأن العنف ضد المرأة ف 

ً
ي صادقت عىل اتفاقية اسطنبول   يجب عىل جميع الدولو ملزم قانون

التى

ف والقمع  يعات بشأن مسائل مثل االغتصاب والتحرش الجنسي وختان اإلناث والعنف بدافع الشر ي تشر
تبت 

امات االمتثال لمتطلبات االتفاقية المتعلقة بالمنع و   والزواج القشي.  المصادقة عىل االتفاقية تجلب معها البى 

ي الجهود المبذولة لمكافحة عنف الرجال ضد المرأةوالحماية والمقاضاة والسياسات ا 
 .  لمنسقة ف 

ي   رسيو تنص المادة الثالثة من هذه االتفاقية عىلي تعريف العنف األ 
   : كاآلنى

  فهم تعبن  "العنف ضد المرأة" عىل أنه انتهاك لحقوق  )أ(
  اإل ينبع 

نسان، وشكل من أشكال التمين   ضد المرأة، وأنه يعت 

ارا أو     من شأنها أن تسبب، للمرأة أض 
  تسبب، أو التى

ما بدنية أو جنسية أو  آلالاكافة أعمال العنف القائمة عىل النوع، والتى

  من الحرية، سواء أكان  اإل عمال، أو  األ بالقيام بمثل هذه    نفسية أو اقتصادية، بما فيه التهديد 
كراه أو الحرمان التعسف 

  الحياة العامة أو الخاصة؛  
 

" إىل كافة أعمال العنف الجسدي أو الجنس  أو النفس    (ب)ذلك ف ىل 
يشن  تعبن  "العنف المن  

  تقع ضمن 
ل أو بي   الزوجي   أو العاألأو االقتصادي التى   المن  

 
، برصف النظر عن كون  رسة أو ف ين السابقي   أو الحاليي   شن 

  يقيم مع الضحية أو كان يقيم معها؛  
ختصاصات  اال نشطة و األ دوار والترصفات و األ يشن  مصطلح "النوع" إىل    (ج )الجان 

ها مجتمع معي ّ  مناسبة للنساء والرجال؛     يعتنر
 والتى

ً
م عىل النوع" يشن  تعبن  "العنف ضد المرأة القائ  (د)المبنية اجتماعيا

يشن  مصطلح "ضحية" إىل كل شخص طبيع    (ـه)أو يطال النساء بكيفية غن  متناسبة؛    رس ضد المرأة إىل كل عنف يما

  النقطتي   "أ 
 

 ."و"ب"؛ و يشمل لفظ "امرأة" الفتيات دون سن الثامنة عشر  "خاضع للترصفات المحددة ف

 

3-    
 
  لحقوق اإلنسان والشعوببروتوكول حقوق المرأة ف

)بروتوكول    أفريقيا الملحق بالميثاق األفريفى

 مابوتو( 

وتوكول   ي موزمبيق، و يضمن البر
وتوكول )بروتوكول مابوتو( نسبة لمدينة مابوتو ف   شاملة ُيسمي البر

ً
حقوقا

السياسية، والمساواة االجتماعية والسياسية  العملية  ي 
المشاركة ف  ي 

الحق ف  ي ذلك 
بما ف  الرجل،    للمرأة  مع 

التناسلية لإلناث ي قرارات الصحة اإلنجابية، ووضع حد لتشويه األعضاء 
تشمل و  . وتحسي   االستقاللية ف 
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وتوكول القضاء عىلي التميب   ضد المرأة ، مواد البر ي السالمة و األمن الشخصيي  
ي الكرامة، الحق ف 

، الحق ف 

ي نصوص 
وتوكول عىلي النحو التالي :  من مواد هذه الالقضاء عىلي الممارسات الضارة. تأنى  البر

  عىل الدول األطراف مكافحة كافة أشكال التمين   ضد المرأة، من "    : القضاء عىلي التميب   ضد المرأة   2المادة  -
ينبع 

ها من التدابن   يعية والمؤسسية المناسبة، وغن  تتعهد الدول األطراف بالعمل عىل تعديل األنماط    . خالل التدابن  التشر

وكل  الضارة  والعادات  الثقافية  الممارسات  عىل  القضاء  تحقيق  بهدف  والرجل،  المرأة  لسلوك  والثقافية  االجتماعية 

الممارسات األخرى القائمة عىل االعتقاد بكون أي من الجنسي   أدن  أو أعىل من اآلخر، أو عىل أدوار نمطية للمرأة والرجل، 

اتيجيات التعليم واإلعال  بية واالتصاالت. وذلك من خالل اسنى  "م والنى

ي الكرامة  3المادة  -
اف بحقوقها اإلنسانية"  :  الحق ف  ، واالعنى   البشر

 
  الكرامة المتأصلة ف

 
والقانونية    لكل امرأة الحق ف

ام شخصها،   . وحمايتها    احنى
 

الحق ف امرأة    تنمية شخصيتها بحرية.   لكل 
 

المناسبة   وف التدابن   الدول األطراف  تعتمد 

 . ها، وتضع هذه التدابن  قيد التنفيذ الفعىل  تعتمد الدول األطراف التدابن  المناسبة    بهدف حظر استغالل المرأة أو تحقن 

ام كرامتها، وحمايتها من كاف   احنى
 

، وتضع هذه التدابن     ةلضمان حماية حق كل امرأة ف  
أشكال العنف الجنس  واللفظ 

 .  " قيد التنفيذ الفعىل 

و   4المادة  - السالمة  و  الحياة  ي 
ف  الشخصيي   الحق  ام  "  : األمن  احنى   

 
ف الحق  امرأة  .  لكل  الشخص  وأمانها  حياتها 

 "ويتعي   حظر جميع أشكال االستغالل والمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة. 

  "    : القضاء عىلي الممارسات الضارة  5المادة  -
تحظر الدول األطراف وتشجب جميع أشكال الممارسات الضارة التى

  تتعار 
ف بها. وتتخذ الدول األطراف جميع التدابن   تؤثر عىل الحقوق اإلنسانية للمرأة والتى ض مع المعاين  الدولية المعنى

ها من التدابن  الالزمة للقضاء عىل مثل هذه الممارسات يعية وغن   ."التشر

 

 منظمة المرأة العربيةاتفاقية إنشاء  -4

ي أو الجسدي، وإنما يتسع مفهومه تؤمن منظمة المرأة العربية بأن مفهوم العنف ال يقترص عىل  
اإليذاء البدن 

الحرمان ): ليشمل سائر مظاهر ممارسة التميب   ضد المرأة وحرمانها من أي من حقوقها اإلنسانية. يشمل ذلك

التعليم العمل،  من  من  السياسية ،  الحرمان  المشاركة  من  مثل  ،  الحرمان  بأنواعها  الخدمات  من  الحرمان 

ها  ي أماكن العمل،  الخدمة الصحية وغب 
ي  ، مختلف أشكال التميب   ضدها داخل األرسة وف 

العنف ضد المرأة ف 

اعات المسلحة  .(العنف الذي تمارسه التنظيمات اإلرهابية، أوقات الب  
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ا: االرتباط بي   
ً
ىل   وباء كورونا و ازدياد معدالت  ثالث

 العنف المن  

ي  
ل أثناء تفسر ا لهيئة األمم المتحدة للمساواة بي   الجنسي   وتمكي   المرأة، فإن العمل من المب  

ً
وفق

اء  أثارت العزلة أثناء الوب  حيث   أدى إل زيادة مستويات التوتر والقلق بي   العديد من أفراد األرسةكورونا  وباء  

، لي
كما أدت االضطرابات الناجمة   ونتيجة لذلك وسع مرتكبو االنتهاكات سلطتهم.   توترات أدت إل العنف المب  

ورة  وس كورونا،   عن الوباء إل انخفاض الوصول إل الخدمات ، وض  ل لتجنب خطر اإلصابة بفب  ي المب  
البقاء ف 

واألطفال   مما أثر سلًبا عىل النساء   ء  للنسا   توى االجتماعي واالقتصادي للعديد منالمس إل جانب انخفاض  

 . لي
 األكبر عرضة للعنف المب  

وس كورونا، زادت المكالمات إل خطوط المساعدة من ضحايا العنف و  ي فب 
ا لألمم المتحدة أثناء تفسر

ً
وفق

لي 
ون عىل العنف المب   ي بعض البلدان. وقد أطلق الكثب 

لي بمقدار خمسة أضعاف المعدل المعتاد ف 
المب  

ت الفئات الضعيفة مثل النساء ذوات اإلعاقة أكبر عرضة للعنف ألن  كان  اسم "جائحة الظل" لهذا السبب. 

وس كورونا  حظر التجول والقي  ي ود األخرى ذات الصلة المرتبطة بـفب 
جعلتهم أكبر عرضة لمواجهة العنف ف 

ل.   المب  

د  لسوء الحظ، غالًبا ما كانت الخدمات الصحية مشغولة باحتواء الوباء نفسه، وكانت الخدمات مثل اإلرشا

والمشورة القانونية والصحة الجنسية والمساعدات الطبية األخرى غب  متاحة نسبًيا للضحايا المعزولي   عن  

لي بشكل كبب  النونتيجة لذلك، تدهورت صحة    شبكات الدعم االجتماعي الخاصة بهم. 
 اجي   من العنف المب  

 وأدت إلي وفاة العديد من الضحايا. 

  وباء كو  -1
 روناالعنف األرسي أثناء تفسر

لي و 
بشكل كبب  مع لزيادتها  ت  التقارير المتعلقة بهذه الحاال توضحها إحصائيات  زادت حاالت العنف المب  

ي وباء كورونا 
ي جميع أنحاء العالم. ويُ   تفسر

ظهر هذا التقرير بعض اإلحصائيات الخاصة بالعنف األرسي عىل ف 

ا لمنظمة الصحة العالمية، تحتل منطقة    مستوى العالم: 
ً
ق المتوسط  وفق ي حاالت رسر

المرتبة الثانية عالمًيا ف 

٪ من إجمالي الحاالت العالمية، كما تظهر اإلحصائيات زيادة 37العنف األرسي ضد المرأة، حيث تصل إل  
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ي أمريكا الالتينية ودول أخرى
ي العنف ضد المرأة ف 

ي   ،ف 
ي   ف  زادت المكالمات و   بالتحديد،  منطقة البحر الكاريتر

ي المكسيك خالل الربــع األول من عام  53دة بنسبة إل خطوط المساع
ي المائة ف 

 . 2020ف 

 

 خالل أزمة كورنا (: إحصائيات عن العنف األرسي1شكل )

 

ي مارس  
ة  2020قارنت دراسات أمريكية ودولية عدد الحوادث قبل بدء الوباء ف  ا لتقرير  ،  وبعد ذلك مبارسر

ً
وفق

ي حوادث   8.1، كانت هناك زيادة بنسبة  ائيةوالعدالة الجن وباء كورونا  اللجنة الوطنية األمريكية حول  
٪ ف 

ة.   ي الواليات المتحدة خالل هذه الفبى
لي ف 

، أبلغت الشبكة الوطنية    2020بي   مارس وأبريل  و العنف المب  

ا عن زيادة بنسبة  
ً
ي الواليات المتحدة أيض

، مقارنة بالوقت نفسه من عام 77لالجئي   ف  لي
ي العنف المب  

٪ ف 

2019 . 

لي منذ يناير  
ي جميع أنحاء العالم ارتفاع معدالت العنف المب  

حيث   -  2020أظهرت الدراسات االستقصائية ف 

عام   من  نفسها  ة  بالفبى مقارنة  عام  بعد  عاًما  ملحوظ  بشكل  لطب 2019قفزت  األمريكية  للمجلة  ا 
ً
وفق  .

ومجموعة ي    الطوارئ  هونر ي 
ف  لي 

المب   العنف  ازداد  الوباء  بدأ  عندما  للمرأة،  المتحدة  بنسبة   الصي   ب األمم 

،  25؛  300٪ ي األرجنتي  
ص،  30٪ ف  ي قبر

ي سنغافورة33٪ ف 
ازيل.  50و    ،٪ ف  ي البر

ارتفعت الدعوات   كما ٪ ف 

لي منذ اندالع الوباء 
ي  إل الخطوط الساخنة للعنف المب  

   . المملكة المتحدةف 

ي الواليات المتحدة، الوضع مقلق بنفس  
ي جميع ف 

ي المدن ف 
طة عن زيادات ف  القدر  حيث أبلغت إدارات الشر

ي سان أنطونيو، و  18أنحاء البالد: عىل سبيل المثال،  
ي بورتالند، و  22٪ ف 

ي مدينة نيويورك، و 10٪ ف 
ذلك ٪ ف 

 . لمجلة األمريكية لطب الطوارئ بحسب ا

% 2% من السيدات و 10 حوالي واحدة من كل خمس 

من الرجال يتعرضون  

 للمراقبة من شريك حياتهم
 سيدات 

 رجل  12واحد من كل و

الجنسي من  يتعرضون للعنف 

 شريك حياتهم

حوالي واحدة  

من كل خمس  

 سيدات

واحد من كل  

 سبع رجال  

 

يبلغون عن تعرضهم للعنف 

 الجسدي من شريك حياتهم 
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ي إرسائيل، بمناسبة الشهر الدولي للتوعية بمكافحة العنف األ و
أن    ضمان اإلجتماعي رسي، أعلنت وزارة ال ف 

. حوالي   ي
ي العام الماض 

ي عدد الحاالت ف 
شخص توجهوا إل مراكز المساعدة، ونحو   19000هناك زيادة ف 

ي أعقاب 10بيانات إل زيادة بنسبة ال تشب   . من المكالمات طلبت التدخل 15000
ي طلبات المساعدة ف 

٪ ف 

ي إل مراكز لهذا النوع من العنف ، من بينهم  شخصا الع  19337العنف األرسي. وتقدم  
امرأة   7039ام الماض 

 تم عالجهن بشكل فردي. 

ي التسعينيات و   نانستان تحت حكم طالبامنذ وقوع أفغ  أنه  اإلشارة  كما يجدر 
ي أغسطس رجعوهم للحكم  ف 

 ف 

تتوفر بيانات كافية نظًرا إلنغالق   ال من المؤسف أ  و   ،و تتعرض المرأة األفغانية للعديد من االنتهاكات  ،2021

و  ي 
األفغان  الصحافيي   المجتمع  الحقوقيي   والنا   صعوبة وصول  الداخل  شطي    والحصول عىل   إلي  األرسي 

ل و و   ،تتعرض المرأة األفغانية للقمع  حيث    معلومات التخىلي عن وظائهم يتم إجبار السيدات عىلي البقاء بالمب  

 و عدم الحصول عىلي التعليم المطلوب. 

 

 

  عام 2شكل )
 
يك الحميم ف   تعرضن للعنف الجسدي و/ أو الجنس  من الشر

 ، حسب المنطقة 2020(: نسبة النساء اللوانى

 

32% 

31% 

27% 

23% 

22% 

19% 

 

 

45%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

شرق  وروبا و وس   سيا

 ر   وروبا

شرق  سيا والمحي  الهاد 

 مريكا ال تينية و ج ر الكاريبيان 

جنو  ال حرا  الكبري

شمال  مريكا

جنو   سيا

الشرق ا وس  و شمال ا ريقيا

نسبة المر ة 

ة 
 ق
من
ال

 

38% 

45% 
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  مرص  19-كوفيد   ف األرسي أثناءالعن -2
 
 ف

بناًء عىل إحصائيات المجلس القومي للمرأة، تتعرض حوالي ثمانية ماليي   امرأة مرصية لخطر العنف األرسي 

.   %86تتعرض نسبة تصل إل    كل عام، وقد  ي وجه أربعة من كل خمسة حيث    من الزوجات لإليذاء الزوجر

 من أشكال العنف النفسي ضد زوجاتهم. باإلضافة إل ذلك، أبلغ ما يقرب من نصف رجال  
ً
وجي   شكال  

مبى

 الشابات عن تعرضهن للعنف الجسدي من قبل إخوانهن أو آبائهن. 

ي مراكز عالج العنف األرسي، وحصلت 13وبحسب البيانات ، فقد حدثت زيادة بنسبة  
ي عدد المرض  ف 

٪ ف 

 رعاية أرسية  9278دية ، و امرأة عىل رعاية فر  2704

اإلطار ضحت  هذ  ي 
المرأة   وف  لحقوق  المرصي  المركز  رئيسة  القمصان،  أبو  المج   نهاد  قومي  اللس  وعضو 

ة من قبل بأ، لحقوق اإلنسان ي من أوضاع اقتصادية هشة وتتعرض للعنف بنسب كبب 
ن المرأة المرصية تعان 

ي أو عنف أرسي   وأكدت أبو القمصان  .أزمة كورونا أن نسب العنف الذي تتعرض له النساء سواء عنف زوجر

ي قد ارتفعت بسبب أزمة وباء كورونا الذي فرض أو عنف ناتج  
عن غلق المحاكم وتباطؤ إجراءات التقاض 

لي للمرأة. 
ة طويلة، ما أدى إل ارتفاع نسب العنف المب    الحجر الصجي لفبى

 

: الجهود الدولية لمناهضة للر 
ً
 عنف ضد المرأة ابعا

خالل   من  العالم  مستوى  عىل  األرسي  العنف  وخاصة  المرأة  ضد  العنف  لمكافحة  جهود  ُبذلت 

المرأة  العنف ضد  لمحاربة  بها  م  تلبى  ي 
التى الدول  المختلفة وتعاملت مع معظم  المصدق عليها  االتفاقيات 

ي أيضا برفع مستوى ووضع عقوبا 
ي الحد منه والقضاء عليه. المجتمع الدولي معت 

ت وقواني   للمساعدة ف 

ي جميع أنحاء العالم. 
 الوعي حول العنف األرسي ويتم ذلك من خالل حمالت دولية لرفع الوعي ف 

 

 العنف عىل  أساس الجنس يوًما من النضال ضد  16 حملة -1

حملة دولية    ، وهي يوًما العالمية لالحتفال بالذكرى السنوية 16لحملة الـ يصادف هذا العام الذكرى الثالثي   

ي  
،    25سنوية تنطلق ف  ديسمبر   10، وتستمر حتى  (اليوم العالمي للقضاء عىل العنف ضد المرأة)أي  نوفمبر
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ي عا  ا بدأهوقد  .  العالمي   يوم حقوق اإلنسان
ي العالمي للقيادة االفتتاحية ف 

ي المعهد النسان 
 1991م  ناشطات ف 

اتيجية تنظيمية من قبل  ويستمر تنسيقه كل عام من قبل مركز القيادة العالمية للمرأة. يتم استخدامه كاسبى

ي جميع أنحاء العالم للدعوة إل منع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه. 
 األفراد والمنظمات ف 

ي عام  و
ي االقتصاد غب  الرسمي مع االستمرار  2020ف 

، زادت الحملة من جهودها لتضخيم أصوات العامالت ف 

ي المطالبة بالتصديق عىل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
وإنهاء جميع أشكال العنف القائم عىل   190ف 

ي األماكن الخاصة والعامة. 
ي والنوع االجتماعي ف 

ي عالم  تركز   ،2021عام ال  هذا  ف 
الحملة عىل العنف األرسي ف 

ي عالم العمل، أي العمل
 . إنهاء العنف والتحرش ف 

 

    UNiTE حملة -2

ي عام  ها  تم إطالقو   ،" UNiTE حملة دولية أخرى هي حملة "
ي ظل  2008ف 

حملة األمي   العام لألمم المتحدة   ف 

إلنهاء العنف ضد المرأة"، وهي جهد متعدد السنوات يهدف إل منع العنف ضد    2030"اتحدوا بحلول عام  

ي جميع أنحاء العالم. تدعو مبادرة "
، UNiT النساء والفتيات والقضاء عليه ف  ي

" الحكومات، والمجتمع المدن 

والق والشباب،  النسائية،  إل والمنظمات  بأكملها  المتحدة  األمم  ومنظومة  اإلعالم،  الخاص، ووسائل  طاع 

ي التصدي للوباء العالمي للعنف ضد النساء والفتيات. وتستند الحملة إل األطر القانونية 
توحيد الجهود ف 

ي تعمل عىل إنهاء العنف 
 الدولية القائمة ، وتعمل عىل تضافر جهود جميع مكاتب ووكاالت األمم المتحدة التى

 ضد المرأة. 

 يوم برتقاىل   -

ين من كل شهر  UNiTEأعلنت حملة " " أن اليوم الخامس والعشر

"اليوم   إجراءات  هو  واتخاذ  الوعي  لزيادة  يوم  وهو   ،  " تقالي البر

تقالي باعتباره   إلنهاء العنف ضد النساء والفتيات. يمثل اللون البر

النساء  ضد  العنف  من  خاٍل   
ً
مستقبل  

ً
ومتفائل ا 

ً
ق مشر ا 

ً
لون

 والفتيات. 

 

ون من كل شهر هو   يوم برتقاىل  الخامس و العشر  

،  يارتد التقط صورة، شاركها عىل  مواقع    برتقاىل 

عىل    القضاء    
 
ف ساعد  و  االجتماع   التواصل 

 العنف ضد البنات و السيدات 
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كاء األمم المتحدة إل حشد الناس وتسل تقالي النشطاء والحكومات ورسر يط الضوء عىل القضايا يدعو اليوم البر

ي  
ي السنة ، ف 

نوفمبر )اليوم    25ذات الصلة بمنع وإنهاء العنف ضد النساء والفتيات ، ليس فقط مرة واحدة ف 

 شهر. من كل   25يوم الدولي للقضاء عىل العنف ضد المرأة(، لكن كل 

ي اليوم الخامس وال
ين من كل شهر ، تحشدف  ". الناس حول العالم لدعم     UNiTEعشر تقالي "مبادرة اليوم البر

ي كل 
تقالي واتخاذ إجراءات إلنهاء العنف ضد النساء والفتيات ف  ي كل مكان إل ارتداء اللون البر

يدعو الناس ف 

ي أوقات السلم. 
اع وف  ي المدارس وأماكن العمل ، أثناء الب  

ي األماكن العامة ، ف 
ل ، ف  ي المب  

 مجتمع ، ف 

 

 ضد المرأة  اليوم العالم  لمناهضة العنف -3

يوم    اعتبر  المرأة  حقوق  العنف   25نشطاء  ضد  يوًما  باعتباره  نوفمبر 

. وقد تم اختيار هذا التاريــــخ  1981القائم عىل النوع االجتماعي منذ عام  

جمهورية  من  سياسيات  ناشطات  ثالث  ابال،  مب  األخوات  لتكريم 

ي عام  
تلوا بوحشية ف 

ُ
بأمر من حاكم البالد، رافائيل    1960الدومينيكان ق

 (. 1961-1930تروجيلو. )

ي  
من خالل1993ديسمبر    20ف  المرأة  العنف ضد  عىل  القضاء  إعالن  العامة  الجمعية  اعتمدت  القرار   ، 

ي جميع أنحاء العالم. 104/ 48
 ، مما يمهد الطريق نحو القضاء عىل العنف ضد النساء والفتيات ف 

 ً ي  وأخب 
ف  اير    7ا،  العامة2000فبر الجمعية  اعتمدت  يوم  و ،  134/ 54القرار    ،  نوفمبر رسمًيا    25تم تحديد 

الدولية  والمنظمات  الحكومات  دعوة  يتم  وبذلك  المرأة،  ضد  العنف  عىل  للقضاء  الدولي  اليوم  باعتباره 

مًعا وتنظيم األنشطة المصممة لزيادة الوعي العام بالقضية كل   وكذلك المنظمات غب  الحكومية لالنضمام

ي ذلك التاريــــخ. 
 عام ف 

 

 

 

 

اليوم العالم   
لمناهضة العنف  

 ضد المرأة 
 نوفمنر   25

http://undocs.org/A/RES/48/104
http://undocs.org/A/RES/48/104
http://undocs.org/A/RES/48/104
http://undocs.org/A/RES/54/134
http://undocs.org/A/RES/54/134
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 خاتمة

: العنف المبارسر مثل العنف الجسدي والعنف غب  المبارسر ، وهو هيكل  ينقسم العنف ضد المرأة إل قسمي  

ي تمب   القيم االجتماعية والثقافية والعادات والتقاليد واألعراف االجتماعية ، وكذلك ال 
قواني   واألنظمة التى

ي المجتمعاتو   بي   الرجل والمرأة. 
، انخرط  من أجل منع العنف ضد المرأة بكافة أشكاله وتعزيز مكانة المرأة ف 

ي محاربة هذه الظاهرة من خالل المؤتمرات المختلفة
اتفاقية مجلس أوروبا بشأن ، ال سيما  المجتمع الدولي ف 

لي 
ي ، المنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المب  

  تضمن حماية المرأة من العنف. تى

لي ظاهرة عالميةيعتبر  
ي جميع أنحاء العالم تعرضن لإليذاء 50  معدل  يصل إلو   ،العنف المب  

٪ من النساء ف 

لي عىل أنه حادث أو سلوك تهديد فيما يتعلق  
يكهن الحميم. يمكن تعريف العنف المب   الجسدي من قبل رسر

 . كاء حميمي   ون أو تم اعتبارهم رسر  بالعنف أو اإلساءة بي   البالغي   الذين يعتبر

ي جميع أنحاء العالم ولسوء الحظ  الأصبح  
ة تؤثر عىل الضحايا ف  ة ومنتشر لي مشكلة صحية خطب 

عنف المب  

ة من المرض   لي معرضات بشكل   ،والوفيات  ترتبط بمعدالت كبب 
ي يتعرضن للعنف المب  

معظم النساء اللوانى

 وحتى اإلج 
ً
هاض. تؤدي هذه كبب  لمضاعفات جسدية مثل نتائج الحمل السيئة واألمراض المنقولة جنسيا

االستشفاء، وزيادة استخدام رعاية المرض     قلةالعواقب بشكل كبب  إل مشاكل صحية بدنية وعقلية سيئة، و 

، مثل زيارات غرفة الطوارئ. هذا ما يفش أهمية الرعاية الوقائية  . الخارجيي  


