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 مقدمة

ه األديان والمذاهب اإلنسانية في تأكيد الرحمة والرأفة والرفق قرترغم الجهد الرئيس الذي 

أداة اء اعتماد العنف كرألضرار التي تكبدتها اإلنسانية جبين بني اإلنسان، ورغم حجم ا

. ائم اإلستقرار والسالم واأللفةأي إنجاز بشري يتوقف على دع للتخاطب والتمحور، ورغم أن

اء اعتماد العنف ة من أمنها واستقرارها جرظئب باهرغم هذا وذاك ما زالت البشرية تدفع ضرا

 كوسيلة للحياة.

في  القة في أذهان وسلوكيات البعض منرواسب المنهج الهمجي العدواني ما زالت عا إن

والحياة وذلك على أرضية منهج العنف المضاد لآلخر والفاقد للسماحة والرحمة، وإنها  ملالتعا

تستقر في ساحتنا اإلنسانية كل حين لتصادر أمننا اإلنساني وتقدمنا تتجدد ولكنها  مشكلة قديمة

 إال ر.اني بما يالئم المدنية والتحضالبشري، فرغم التطورات الهائلة في الذهن والفعل اإلنس

بني البشر وبالذات تجاه الكائنات الوديعة تعامل  أنه ما زلنا نشهد سيادة منهج العنف في

وسيطرة من خالل العنف ر إلى تجب ولهايحو يستغل قوته ذيذلك ال مكروه امركالمرأة، وإنه 

 مارس ضد األضعف.القسري الم

أحد أكثر انتهاكات ن ، كما انه يعتبر ًرا لحقوق اإلنساانتهاًكا خطي العنف ضد النساء والفتيات يعد

لها في كافة نواحي والعنف ضد المرأه والفتيات يط بات .حقوق اإلنسان انتشاًرا في العالم

وله عواقب جسدية  ا، في كافة أرجاء العالم.حيث يحدث على نحو يومي، مراًرا وتكرارً الحياة؛ 

النساء والفتيات، مما يحول دون واقتصادية ونفسية خطيرة قصيرة وطويلة األجل على 

مشاركتهن الكاملة والمتساوية في المجتمع. وال يمكن قياس تأثيره، سواء في حياة األفراد 

تتعرض حياة عشرات اآلالف من النساء للخطر في كل يوم حيث  واألسر والمجتمع ككل.

البعض وتسلب حقوقهن، فبعضهن يقع ضحية للضرب والقتل من قبل الزوج أو الطليق، و

  .اآلخر يضطر لالنتحار بسبب العنف األسري الواقع عليهن

ويزداد معدل العنف وسوء المعاملة مع فترات األوبئة والركود االقتصادي؛ حيث تصبح النساء 

بدرجة أكبر من الرجل لكونها األكثر هشاشة  والفتيات أكثر عرضة للخطر في أوقات األزمات

ق واألقل امتالكا لمصادر القوة االجتماعية سواء الرمزية بمعنى أنها األضعف على سلم الحقو

بما في ذلك حاالت كورونا أدت الظروف التي أوجدتها جائحة على سبيل المثال  .أو المادية

إلى ارتفاع مقلق في  يدة، والتوتر والتزعزع االقتصادياإلغالق، وقلة الحركة، والعزلة المتزا

والفتيات ألشكال أخرى من العنف، من زواج األطفال إلى ضت النساء المنزلي، كما عرالعنف 

وتُعد مصر من الدول التي يرتفع فيها نسب جرائم العنف ضد  لتحرش الجنسي عبر اإلنترنت.ا

 .النساء والفتيات

 :الجوانب التاليه سنناقش هذه القضية من التقرير من خالل و
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 تقديم لمحة تاريخية عن ظاهرة العنف ضد المرأة •

 وجوده ، وتأثيراته على المرأةواسباب ، وتوضيح انواعه، ضد المرأة العنف ماهية •

 تقديم بعض الحاالت •

 المرأة العنف ضد للقضاء على  المبذولةالدولية و المصريةالجهود توضيح  •

على كبيرالتوصيات للتصدى لهذه الظاهرة والتى اصبحت تمثل خطر حقيقى و •

 المجتمعرأة التى تمثل نصف المجتمعات وعلى الم

 :ضد المرأة لمحة تاريخية عن ظاهرة العنف −

كما  اإلنساني، مع بداية التاريخ وهالعنف ليس بظاهرة جديدة فبعض الباحثين األوربيين يربط

 جل البقاءاهذا من و ورات التي كانت تقوم بين الشعوب،الثوالباحثون بالحروب  قارنه

 .الدفاع السيطرةواإلستالء و

الرجل إلى تقديم أضاحي احتاج . عندما هكانت المرأة تقدم كقرابين لاللهففى العصور الحجرية 

الرجل في تدابير األمور الصعبة من  في مجتمع سادهت المعتقدابشرية "قرابين" بحسب 

 امهأن يستبعد نفسه من األضحية البشرية، ولم يكن أم روب وصيد الفرائس القوية، ال بدالح

وم وبذلك ظهر مفه ا للرجلة األضعف، ويعتبرون ملكً ونهم الفئسوى تقديم "النساء واألطفال" ك

معتقدات وليدة تتعلق بخوف الرجل على نفسه، وترسخ فكرة  األضحية البشرية، وانبثقت معه

أن النساء هن األضحية المناسبة لآللهة، تحت مبرر عقائدي صنعه الرجل مفاده "اآللهة ذكر 

 لذا يجب أن تكون األضحية فتاة عذراء".

 د "األضحية بالنساء" يزول، ولكنه تركمع تطور الحياة بدأ معتق  بالد الرافدين في حضاراتو

وبة من حريتها في الفصل االجتماعي بين الرجل والمرأة، حيث بقيت المرأة محج اكبيرً  اأثرً 

لمالكها )األب، األخ، الزوج، االبن( كما يمكننا القول بأن والدة معتقد  ووالئها الدائم

كان حجر األساس للمكانة األدنى التي أصبحت عليها المرأة في الفترات الالحقة  "األضحية"

ففي األلف الثالثة قبل الميالد وبحسب قوانين وإصالحات "أوركاجينا"  عند بعض الشعوب.

نت التي كانت تطبق في مجتمعات بالد الرافدين، كا و"حمورابي"  و"أورنامو" و"أشنونا"

ها محرومةٌ من أغلب حقوقها، كما كانت مملوكة وليست مالكة، أن أيألهلية، المرأة عديمة ا

قدم لها من زوجها، لتركة إال الهدايا والمهر الذي يوال يحق لها أن ترث زوجها أو والدها من ا

وهذا فقط كان يطبق على المتزوجات، حيث كانت الورثة تقسم على األبناء الذكور بالتساوي، 

دون امتداد لشخصية والدهم المتوفي. وهم الذين والد )الذكور( هم الذين يعأن األالعتقادهم 

 وفق ديانتهم.ة يقيمون الشعائر الديني

في الفترة ذاتها، سنرى أن الحضارة  إذا ما انتقلنا إلى بالد النوبة )جنوبي مصر(فى مصر ما ا

الحقوق وكانت  المصرية استطاعت النهوض بمكانة المرأة، حيث تمتعت حينها بالكثير من
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ك األراضي جل والمرأة، واستطاعت النساء تملبين الر جديرة بالتقدير، كما روعيت المساواة

التي أشرفن على إدارتها بأنفسهن؛ مما أعطاها االستقالل المادي واالقتصادي، وكان لها الحق 

 إنفي إقامة الدعاوى القضائية بنفسها، وتمثيل شهادتها أمام القضاء وبهذا يمكننا القول 

 .المرأة كانت مسؤولة ومساوية للحقوق مع الرجل في المجتمع المصري

 في أثينا وخطيب بارز يقول "ديموستين" وهو رجل دولة إغريقيسيكية وفى العصور الكال

للبيت، ونملك  اا مخلصً أطفال شرعيين ولكي نوفر راعيً القديمة: "نتزوج النساء لنرزق ب

من هنا نستخلص وضع  الخليالت لخدمتنا والعناية بشؤوننا اليومية، والعشيقات لمتعة الحب".

على الرغم من التطور واالزدهار الذي ف ا بها،ذي لم يكن مرحبً المجتمع اليوناني الالمرأة في 

 ت في موضوعين:ثلمكانة المرأة تم أندته بعض فترات هذا العهد، إال شه

جاب والحفاظ على النسل، لذلك لإلن اا" من الخطايا لتكون وعاًء طاهرً المرأة المراد "تعقيمه-

 نها تعود للملكية الخاصة.ا ألختالط والتبرج خارج المنزل نظرً م عليها االحر

 الجواري والغواني. ، وتتمثل بطبقة العبيد منا: وهي تلك التي تكون للناس جميعً المرأة العامة-

، افكرين والفالسفة اليونانيين أيضً الم هذه النظرة لم تقتصر على العامة والنبالء فقط، بل شملت

وهو فيلسوف يوناني حين  وأكثر من ذلك في بعض األوقات، فقد حاربها "ديموقريطس"

ب العقل، منه أن الشهوة تغي اا؛ اعتقادً اعتبرها "معطلة للفلسفة والتفلسف" لذلك لم يتزوج أبدً 

كما ذهب بعض الفالسفة وهم سقراط وأفالطون وأرسطو إلى  وإذا غاب العقل غاب التفلسف.

نظمة الطبيعية، حيث وانين واألدونية أكثر لمنزلة المرأة، وأرجعوا سبب هذه النظرة إلى الق

 ها مكمن الملذات والشهوات بحسب اعتقادهم.بالرغبات الحسية والجسدية، وأن   زوا المرأةرم

بعت الشعوب الرومانية والصينية والهندية النهج ذاته. فلم يكن للمرأة عندهم أي دور إال وات

في جميع األدوار في حالة واحدة وهو أن تكون من طبقة النبالء، أما العامة كانوا مهمشين 

االجتماعية. بل كانوا يعتبرون أنها " كائن بال روح" وحتى إذا كان لها روح فهي ال تشبه 

منع من لمس الرجل اآلن في بعض المجتمعات الهندية تروح الرجل، وما زالت المرأة حتى 

 ا.عزل في غرفة جانبية مهملة من المنزل حتى انتهاء حيضهاألشياء في فترة الحيض، بل تو

 .هذه النظرة للمرأة بقيت بشكل متأرجح بين المجتمعات حتى العصور الوسطى

على الرغم من أن مشاهد فخاصة حال النساء، و في القرون الوسطى لم يتحسن الحال كثيراً و

العصور،   مختلفة من التعذيب والتعنيف في تلكأشكاالً  ا، إال أنها اتخذتالقرابين قد لغيت تمامً 

المثال "لجام التوبيخ" وهو قفص حديدي يوضع على رأس المرأة وبداخلهُ منها على سبيل 

كانت و قطعة معدنية يغلق بها الفم لمنعها من الكالم وإذاللها علنية من قبل الزوج أمام العامة.

ً  مخالفة  من الجنون أو السحر أو اإلتصال بالشياطين، الزوجة لزوجها في أي شيء يعتبر نوعا



6 
 

 ساحرات الشريرات يسقن للسجن أو المستشفى العقلي أو يكون مصيرهنكانت النساء أو ال

  .التعذيب أو الحرق حتى الموت

نتيجة  حتى القرن التاسع عشر، لما كانت الزوجة تموتولترا مثال جإنوفي أمريكا الشمالية و

 .الزوج من طرف العدالة المجتمع يعاقبالعنف جسدي في األسرة 

 عاشر لم يكن يسمح للمرأة المتزوجة بحق اإلنفصال عن الزوج كما أنه قبيل القرن التاسع

 .الذي يمارس عليها شتى ألوان العذاب

قانونية  مواد 1878كان المشرع الفرنسي سباقا إلى تفهم هذه الوضعية حيث صدرت في عام و

الزوج لزوجته  الحكم باالنفصال عندما تتوفر األدلة على سوء معاملة ىلجهاز القضاء تنص عل

في السبعينات من  أما فيما يخص المواد نفسها لبعض القوانين األوربية األخرى فلم تصدر إال

  .القرن األخير

 ذا بظهوروهز بظلم شديد ميتفقد عرف العنف خاصية جديدة ت ا في القرن العشرينأم

اإلنسان من  باء إلى التعدي على ما هو أقربقد تجاوز العنف ظلم الغر. والتكنولوجيا المتطورة

مثال ، أمريكاوفرنسا  يكثر هذا النوع من العنف فيو. األخ مع األخت ة ،مثل األب مع اإلبن

العنف لتغيير وستعمالهم القوة إو 1968 يولك تمرد الشباب في جامعات فرنسا في ماعلى ذ

 .ظام القائمالن

هتمام العديد إ موضوعهذا فقد كان من بعيد كانت له خاصية سياسية، لموجود منذ ز اً فالعنف إذ

 .من الباحثين

 مفهوم العنف ضد المرأة :

دة واإلكراه، ويتسم بدرجات متفاوتة من القوة والش ه إلى المرأة يقوم علىسلوك أو فعل موج

التمييز واإلضطهاد والقهر والعدوانية، ناجم عن عالقات القوة غير المتكافئة بين الرجل 

السواء، والذي يتخذ أشكاالً نفسية وجسدية متنوعة في والمرأة في المجتمع واألسرة على 

 األضرار.

ويتنوع العنف ضد المرأة بين ما هو فردي )العنف األنوي( ويتجسد باإليذاء المباشر وغير 

المباشر للمرأة باليد أو اللسان أو الفعل أياً كان، وبين ما هو جماعي )العنف الجمعي( الذي 

قي أو طائفي أو ثقافي والذي يأخذ صفة التحقير أو اإلقصاء تقوم به مجموعة بشرية بسبب عر

أو التصفيات، وبين ما هو رسمي )عنف السلطة( والذي يتجسد بالعنف السياسي ضد 

 المعارضة وعموم فئات المجتمع.
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لعنف ضد المرأة أو العنف ضد النساء كما يُعرف باسم العنف القائم على نوع الجنس، والعنف ا

، هو مصطلح يستخدم بشكل عام لإلشارة إلى أي أفعال عنيفة تمارس  يالجنسي والجنسان

، فإن هذا النوع من العنف كجرائم الكراهيةومثله . النساءبشكل متعمد أو بشكل استثنائي تجاه 

 .الضحية كدافع رئيسي وقد يكون جسمي أو نفسي جنسيستند إلى 

"القضاء على العنف ضد المرأة"، الصادر عن الجمعية العامة العالمى بشان عالن اإلف ريُع

عنيف على أنه: "أي فعل في مادته االولى ، العنف ضد المرأة 1993لألمم المتحدة في عام 

تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عنه أو يرجح أن يترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة سواء 

من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو 

ه كما نوه القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة

بأن "هذا العنف قد يرتكبه مهاجمون من كال الجنسين أو في مادته الثانيه اإلعالن العالمي 

 .أعضاء في األسرة أو العائلة أو حتى الدولة ذاتها

"العنف ضد المرأة هو مظهر من مظاهر عالقات القوة  كما اكد االعالن في ديباجته على ان 

" و"العنف ضد المرأة هو إحدى اآلليات االجتماعية غير المتكافئة تاريخيا بين الرجال والنساء

 ".الحاسمة التي تضطر المرأة بموجبها إلى الخضوع بالمقارنة مع الرجل

ا العنف ضد المرأة له تاريخ طويل للغاية، ويُعد أحد أكثر انتهاكات حقوق اإلنسان انتشارً 

وعلى الرغم من أن حوادث وشدة هذا العنف قد تباينت مع مرور الوقت وحتى  ا،واستمرارً 

تختلف بين المجتمعات. غالبًا ما يُنظر إلى هذا العنف على أنه آلية إلخضاع النساء، كما اليوم 

قد ينشأ هذا العنف من شعور  .العالقات الشخصيةسواء في المجتمع بشكل عام أو في 

أو المواقف المماثلة في الجاني، أو بسبب طبيعته العنيفة،  كره النساءباالستحقاق أو التفوق أو 

  .وخاصة ضد النساء

 انواع العنف ضد المرأة واشكاله:

 السرىالعنف ا-1

نمط العنف المنزلي، الذي يُطلق عليه أيًضا االعتداء المنزلي أو عنف الشريك الحميم، هو أي 

كذلك  ةعلى السلطة والسيطرة على الشريكة الحميم من السلوك يستخدم الكتساب أو الحفاظ

وين أو أي أحد العنف الممارس ضد المرأة من قبل أي فرد من أفراد األسرة سواء كان من األب

. ويشمل جميع األفعال الجسدية يمارس القوة والعنف سواء أخ أو أخت من أفراد األسرة

العاطفية واالقتصادية والنفسية التي تؤثر على شخص آخر أو التهديدات بالقيام والجنسية و

والناجم .بها. هذا هو أحد أكثر أشكال العنف التي تتعرض لها النساء شيوًعا على مستوى العالم

 .يء للقوة تجاه األضعف داخل كيان األسرة،عن التوظيف الس

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B9_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
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 :ما يلي االسرىيمكن أن يشمل العنف 

 االقتصاديالعنف -أ

م في مستوى حصولها على الرعاية وصول المرأة إلى األموال، والتحكيشمل محدودية 

خاذ القرارات المالية، وغيرها باإلضافة إلى عدم مشاركتها في اتالصحية، والعمل، والتعليم، 

 الكثير.

 والعاطفى العنف النفسي-ب

يرتبط العنف النفسي بالعنف الجسدي، إذ إن المرأة التي تتعرض للعنف الجسدي تعاني من 

وقد يُمارس هذا الشكل من العنف من هو أي عنف يؤذي مشاعر المرأة وآثار نفسية كبيرة، 

خالل عدة طرق، منها إثارة الخوف عن طريق الترهيب؛ التهديد بإيذاء جسدي للذات أو 

تدمير الحيوانات األليفة والممتلكات؛ "واألالعيب الذهنية"؛ أو اإلجبار  الشريكة أو األطفال؛

إضعاف ثقة المرأة بنفسها، والتقليل ،  على االنقطاع عن األصدقاء والعائلة والمدرسة أو العمل

ها من نا دون مبرر واهمالها والشتم وحرمهجر الزوج لهمن قدراتها وإمكانياتها، وتهديدها، 

وقد يظهر أثره على المرأة عن  ن رؤية ابناءها مع ممارسة الضغوط النفسية.رؤية أهلها أو م

طريق شعورها بالخوف، أو االكتئاب، أو فقدان السيطرة على األمور من حولها، أو القلق، أو 

  انخفاض مستوى تقديرها لذاتها.

 العنف الجسدي-ج 

الركل، أو الحرق، أو  عن طريق الضرب، أودي إيذاء أو محاولة إيذاء يشمل العنف الجس

اإلمساك، أو القرص، أو الدفع، أو الصفع، أو شد الشعر، أو العض، أو الحرمان من الرعاية 

أو تعاطي المخدرات، أو استخدام القوة البدنية  اإلجبار على تناول الكحوليات الطبية، أو

 .األخرى. قد يشمل تلف الممتلكات

 العنف الجنسي-ـد 

 .ةوافق الشريكتالمشاركة في فعل جنسي عندما ال  على ةبار الشريكيتضمن العنف الجنسي إج

 :قتل اإلناث-2

يشير مصطلح "قتل اإلناث" إلى القتل العمد للنساء ألنهن نساء، ولكن يمكن تعريفه على نطاق 

 أوسع ليشمل أي قتل للنساء أو الفتيات. 

 جرائم الشرف-أ



9 
 

عادة امرأة أو فتاة، للسبب المزعوم أنها قد القتل بدافع الشرف هو قتل أحد أفراد األسرة، 

جلبت العار على األسرة. غالبًا ما تتعلق عمليات القتل هذه ب"العفاف"، والتعديات المفترضة 

 .من جانب اإلناث من أفراد األسرة

 اسباب مجهولة-ب

واسع كما ظهرت اشكال اخرى لقتل االناث والفتيات وانتشرت فى االونه االخيرة بشكل كبير و

الفتيات فى الشوارع وفى وضح النهار على بعض الشباب بقتل  قام بعض، حيث فى مصر

الذى ادى بهم إلى ذلك دافع المرأى ومسمع من الجميع بدون سبب او مبرر واضح. ويرجعون 

لقتل  ات وانهم قاموا بإستغاللهم ماديًا ومعنويًا، وحتى ذلك ليس مبرًراحبهم لهؤالء الفتيإلى 

 مهما كان الدافع او السبب. بشرية ازهاق نفسانثى او 

 العنف الجنسي-3

عندما ال يعطي هذا  سواءالعنف الجنسي هو أي فعل جنسي يرتكب ضد إرادة شخص آخر، 

عاني من تة، أو طفلها كن إعطاء الموافقة ألنأو عندما ال يماته دبكامل ارالشخص الموافقة 

 .ة للوعي نتيجة الكحول أو المخدراتدإعاقة عقلية، أو في حالة سكر شديد أو فاق

 :يمكن أن يشمل العنف الجنسي ما يلي

 التحرش الجنسي-أ

يشمل التحرش الجنسي االتصال الجسدي غير الرضائي، مثل اإلمساك أو القرص أو الصفع 

أو االحتكاك بشخص آخر بطريقة جنسية. ويشمل أيًضا األشكال غير الجسدية، مثل التعليقات 

أو مظهرها، والمطالبة بمزايا جنسية، والتحديق بإيحاء جنسي،  فتاةد الالجنسية عن جس

 .والمطاردة، وكشف األعضاء الجنسية

 االغتصاب-ب

يمكن أن يكون ذلك . لشخص آخر بأي جزء أو شيء من الجسداعتداء جنسى االغتصاب هو 

وأثناء النزاع من قبل أي شخص تعرفه أو ال تعرفه الناجية، في إطار الزواج والعالقات، 

 .المسلح

 :االتجار بالبشر-4

بوسائل مثل القوة أو االحتيال أو اإلكراه أو  االشخاصاالتجار بالبشر هو تملك واستغالل 

ماليين النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم،  ضحاياهاالخداع. هذه الجريمة النكراء يقع 

 .وكثير منهن يتعرضن لالستغالل الجنسي
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 :األعضاء التناسلية لإلناثتشويه -5

يشمل تشويه األعضاء التناسلية األنثوية اإلجراءات التي تعمد إلى تغيير أو التسبب في إصابة 

والدوافع وراءها من مكان  األعضاء التناسلية األنثوية ألسباب غير طبية. تختلف الممارسة

اعيًا، وغالبًا ما يُعتبر خطوة يعتبر تشويه األعضاء التناسلية األنثوية معياًرا اجتمر. إلى آخ

ضرورية في إعداد الفتيات لمرحلة البلوغ والزواج، وعادة ما تكون مدفوعة بالمعتقدات حول 

الجنس وعالقته بالتعبير الجنسي المناسب. تم تصنيفها ألول مرة على أنها عنف في عام 

بيان مشترك صادر عن منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وصندوق األمم من خالل  1997

 .المتحدة للسكان

 :زواج األطفال-6

 عاًما.  18يشير زواج األطفال إلى أي زواج يكون فيه أحد الزوجين أو كالهما أقل من 

 :العنف عبر اإلنترنت أو العنف الرقمي-7

العنف الرقمي أو عبر اإلنترنت ضد المرأة إلى أي عمل من أعمال العنف التي يتم ارتكابها يشير 

أو المساعدة عليها أو تفاقمها باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )الهواتف المحمولة 

واإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي وألعاب الحاسوب والرسائل النصية والبريد اإللكتروني 

 .ما إلى ذلك( ضد امرأة ألنها امرأةو

 :يمكن أن يشمل العنف عبر اإلنترنت ما يلي

 :التنمر اإللكتروني-أ

 .يتضمن التنمر اإللكتروني إرسال رسائل تخويف أو تهديد

 :الرسائل الجنسية غير الرضائية-ب

 .ةمأو صور صريحة دون موافقة المستلتتضمن الرسائل الجنسية غير الرضائية إرسال رسائل 

 إلفصاح عن المعلومات الشخصيةاجـ

 .يتضمن هذا النوع الكشف العلني عن معلومات خاصة أو تعريفية للضحية

من أكثر أشكال العنف تأثيراً على الصحة النفسية للمرأة، وهو النوع  اللفظي: يعدالعنف -8

األكثر انتشاراً في المجتمعات، وقد يكون من خالل شتم المرأة بألفاظ بذيئة، أو إحراجها أمام 

 ا.و السخرية منها، أو الصراخ عليهاآلخرين، أ

التعصب  ووظيفة. إنوالناجم عن النظرة القاصرة للمرأة كوجود ودور  :العنف االجتماعي-9

لمرأة ى لتعرض امن قيمة المرأة أدلبعض األفكار والطروحات والعادات والتقاليد التي تحط 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/41903/9241561866.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/41903/9241561866.pdf
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لعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي أو االجتماعي أو وا ألشكال من القهر واالضطهاد

اإلتجار  المؤسسات التعليمية أو األماكن العامة أوث بشكل عام في االقتصادي وذلك يحد

وتارة تتعرض للعنف في مجال عملها من قبل الرئيس أو الزمالء في العمل كاإلهانة . بالنساء

أو التميز ضد المرأة في العمل ومنعها  والتحقير وتقليل األجر أو مصادرته في بعض األحيان

 كما انه .دها من العمل إن لم يتم استغالل أنوثتها، وتارة يتم طرمن حقوقها في تقلد المناصب 

المرأة من العمل أو التعليم مما يفرض عليها حصار اجتماعي وال يعطي لها فرصة  عيشمل من

التواصل مع المجتمع وأخذ فرصتها في التعليم والعمل مما يرفع من مستواها االجتماعي 

 واالقتصادي.

الصحة اعاة الحرمان من الظروف الصحية المناسبة ، وعدم مر يشملو الصحي: العنف-10

الحمل واإلنجاب دون التعرض للمخاطر المصاحبة لتقارب ، وتعنى قدرة الزوجة على اإلنجابية

والتغذية الجيدة للزوجة  الضرورية ، التطعيماتاألحمال. فتحرم من المراجعات الطبية وأخذ 

في بعض  السماح لها باستخدام وسائل منع الحمل. وعدم الحامل والمباعدة بين األحمال،

، وازدياد أعداد وفيات المواليد اإلناث مقارنة بالذكور نتيجة لنقص الرعاية الصحية البلدان

 .والتغذية المناسبة

العنف السياسي: الناجم عن تالزم النظرة الدونية للمرأة كإنسانة مع حرمانها من مكانتها -11

ال يستحق المشاركة الفاعلة في الحياة  ال باعتبارها كائنً الحديثة، ويتمثوطنية ضمن الدولة ال

سلب حرية المرأة في التعبير عن رأيها السياسي وعدم السماح لها بالمشاركة  السياسية لذا فإن

يُعتبر من أهم مظاهر  صويت والتصدي لمناصب في الدولةفي صنع القرار ومنعها من حق الت

 العنف السياسي.

 : ضد المراه العنف ظهور اسباب

في الواقع هناك العديد من األسباب التي تسهم في حدوث العنف ضد المرأة، فالعنف ال يولد 

يمكن من فراغ وإنما هو نتاج ظروف ثقافية واجتماعية واقتصادية وعوامل نفسية مختلفة، 

 االتي: ان تتمثل في 

األسباب النفسية التي تشكلت في شخصيات مرتكبي العنف ضد المرأة في  :أسباب نفسية-1

الصغر تؤثر بشكل كبير في سلوكياتهم والتي تظهر على شكل سلوك عدائي في الكبر؛ ومن 

رض مرتكب العنف لإليذاء بأي شكل من األشكال في طفولته، أو نفسية تعأبرز هذه العوامل ال

االت تعنيف األبوين، أو اعتداء األب على األم باي شكل وجوده في بيئة أسرية تنتشر بها ح

من األشكال، إلى جانب اضطرابات الشخصية التي قد تؤدي إلى خلق شخصية معادية للمجتمع، 

فالتحكم في العنف يرتبط بزيادة قدرة الفرد على التحكم في انفعاالته، كما أن المرض النفسي 

  ة شخصية مريضة.نفلعنف وأن الشخصية المعالذي يصيب بعض األفراد سبب في ممارسة ا
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الرتكاب العنف ضد المرأة، وتشمل  االسباباسباب اجتماعية: األسباب االجتماعية من أبرز-2

تدني مستوى التعليم وتفشي الجهل بين أفراد المجتمع، وتدني المستويات المعيشية، وتفشي 

، باإلضافة والعمل  الحصول على التعليم ل من فرص المرأة فييتقلالواالستثناء ا، البطالة والفقر

حل وتسوية لإلى المعايير الثقافية المجتمعية التي تشمل تقبل العنف ضد المرأة كوسيلة ل

ضغوطات نفسية على معيلي األسره، فاالعتقادات جتمعة و تشكل هذه األسباب م الخالفات.

المساواة بين الرجل والمرأة، الثقافية وثقافة الذكورة واالعتماد االقتصادي تؤدي إلى عدم 

ومن خالل تنشئة الرجل بشكل مختلف عن المرأة فالرجل يتوقع منه المجتمع أن يسلك طريقه 

 .بعدوانية، ويرفض المجتمع هذا السلوك العدواني إذا صدر من المرأة

ه إال بالضرب ونتيجة لهذ تخافبعض الثقافات أن المرأة ال  فىفي األعراف االجتماعية  ويتمثل

جري تن الطفولة ماالتجاهات الثقافية واالجتماعية تفرض القيود على حرية اإلناث، فالفتاة 

تنشئتها على أن تكون هادئة وال يسمح لها بالخروج مع األصدقاء، في حين ان الولد يحصل 

علي وقت أكبر للعب والخروج مع األصدقاء ويسمح له أن ينطلق خارج المنزل ليلعب، ومن 

 لفشل األسرة في عملية التنشئة االجتماعية. اعنف مؤشرً عد اليهنا 

ة بالزوجة قيتمثل ذلك في الغيرة المذمومة، الشعور بعدم األمن وانخفاض الث :جيةأسباب زو-3

أو ،  مما يجعل الرجل يميل إلى القوة في سلوكه مع المرأة، ويحول حياتها إلي ذل وهوان

جي من عدم إتفاق الزوج حياته، وينشأ الصراع الزوخري في يتبادر للزوجة أن هناك أمرأة أ

، ونقص في أساليب ومهارات التواصل التي ن أدوارهم في الحياة وبيئة العملوالزوجة بشأ

 .عن أفكاره ومشاعره وانفعاالته مع الزوجة، إذ يصعب عليه التعبيرمها الزوج ستخدي

تمع ألخر ومن ثقافة ألخري، العنف مفهوم ثقافي اجتماعي يختلف من مج :أسباب ثقافية-4

فهناك ثقافات تعزز الدور السيادي والمهيمن للرجل في األسرة في حين تطلب من المرأة أن 

تمارس أدوار الخضوع لمطالب الرجل وإال تعرضت لعنف جسدي من قبل الرجل، كما توجد 

عمل فتحاجة بعض الثقافات التي تدعم استقاللية الرجل بشكل واضح وكأنه ليس في المرأة من 

تلك الثقافة علي تكريس تفوق قيم الذكورة التي ال تؤمن بتوازن القوي بين الذكور واإلناث، 

واجبات تعتبر ق ومن حقو لهامل مع اآلخر وعدم احترامه، وما الجهل وعدم معرفة كيفية التع

المرأة ، فجهل بهاف معنكعامل أساسي للعنف. وهذا الجهل قد يكون من الطرفين المرأة وال

بحقوقها و واجباتها من طرف، وجهل األخر بهذه الحقوق من طرف ثان مما قد يؤدي إلى 

 التجاوز وتعدي الحدود.

ا في تكريس ثقافة العنف ا كبيرً لقانون بما يتضمنه من أحكام وجزاءات دورً لأسباب قانونية: -5

ك في تأصيل سلوكيات ضد المرأة كوسيلة لفض النزاع بصورته المباشرة وغير المباشرة، وكذل

ا وقوانين واضحة لكل فرد وممارسات العنف في المجتمعات اإلنسانية، فهو ال يضع حدودً 

يعتدي علي المرأه حتى ال يتفشي العنف في المجتمع، وهناك من الدول من سعت لتشريع 
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 ،لتشريع قانون يحمي المرأة ي حتى اآلن ضرورةقانون خاص للعنف ضد المرأة، وأخري ال تر

 .ي إطارهادعيتأن العنف شأن عائلي ينبغي إال فى ذلك  ةمبرر

تُعد من أهم دوافع وأسباب العنف ضد المرأة، ويعود السبب في ذلك إلى  أسباب اقتصادية:-6

البطالة وانخفاض الدخل أوالشعور و الفقر ياة، والظروف االقتصادية الصعبة،ضغوطات الح

وكلما ازداد أحياناً  االستهالكوإسراف المرأة في بالحرمان وعدم إشباع الحاجات االقتصادية، 

الشعور بالحرمان ازداد القيام بالعنف، والتضخم االقتصادي الذي ينعكس على المستوى 

وكذلك  فرص عمل على المعيشي لكل من الفرد أو الجماعة حيث يكون من الصعب الحصول

من يعول المرأه يحق له تعنيفها وذلك عبر فالنفقة االقتصادية التي تكون للرجل على المرأة، 

إذاللها وتصغيرها من هذه الناحية. ومن الطرف اآلخر تقبل المرأه بهذا العنف ألنها ال تتمكن 

 .الة نفسها أو إعالة أوالدهاعمن إ

أحد العوامل الرئيسية لبعض أنواع العنف هى تعتبر المرأة نفسها  :أسباب شخصية-7

واالضطهاد، وذلك لتقبلها له واعتبار التسامح والخضوع أو السكوت عليه کرد فعل لذلك ، مما 

ادي والتجرأ أكثر، وقد تجلى هذه الحالة أكثرعند فقد المرأة من تلتجأ مأخذ في التييجعل اآلخر 

 .إليه، ومن يقوم بحمايتها

قد تكون أسس التربية العنيفة التي نشأ عليها الفرد هي التي تولد لديه  :يةاألسباب التربو-8

العنف، إذ تجعله ضحية له حيث تشكل لديه شخصية ضعيفة وغير واثقة، ويؤدي إلى جبران 

هذا الضعف في المستقبل بالعنف، بحيث يستقوي على األضعف منه وهي المرأة، العادات 

متجذرة في ثقافات الكثيرين والتي تحمل في طياتها الرؤية والتقاليد فهناك أفكار وتقاليد 

ضئيل المرأة ودورها، وفي تالجاهلية لتمييز الذكر على األنثى مما يؤدي ذلك إلى تصغير و

المقابل تكبير وتحجيم الذكر ودوره حيث يعطي الحق دائما للمجتمع الذكوري للهيمنة والسلطنة 

، وتعويد األنثى على تقبل ذلك وتحمله والرضوخ إليه وممارسة العنف على األنثى منذ الصغر

  .إذ إنها ال تحمل ذنبأ سوى أنها ولدت أنثي

فالمشكالت البيئية التي تضغط على اإلنسان كاالزدحام وضعف الخدمات  :األسباب البيئية-9

 ، باإلضافة إلى ذلك ما تسببه البيئة في إحباط الفرد،غيرهالسكان وومشكلة السكن وزيادة ا

ا يدفعه دفعً مما فير العمل المناسب للشباب، حيث ال تساعده على تحقيق ذاته والنجاح فيها كتو

 .من هو أضعف منه المرأه علىنحو العنف ليؤدي إلى انفجاره 

والوازع إن ظواهر العنف التي يشهدها المجتمع سببها غياب الوعي  االسباب الدينية:-10

هم ، ليمشباب وتععن الخطابة ونصح الالمؤسسات الدينية وبعد الديني واألخالقي والثقافي، 

 .أدى إلى محاولة إقصاء الجانب الخلقيمما 

 ويمكننا تلخيص ما سبق من اسباب فى النقاط التالية:
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 . وهذا مااا وواجبً اإلنسانية حقً للمرأة كإنسانة كاملة نظر رة القيمية الخاطئة والتي ال تالنظ-1

 التهميش واالحتقار للمرأة.يُؤسس لحياة تقوم على 

ر البشري الواجب أن ه من جهل بمكونات الحضارة والتطوالتخلف الثقافي العام وما يفرز -2

ينهض على أكتاف المرأة والرجل على حٍد سواء ضمن معادلة التكامل بينهما لصنع الحياة 

 الهادفة والمتقدمة.

 الدولة، إذأو الطبقة االجتماعية أو التوظيف السيء للسلطة سواء كان ذلك داخل األسرة  -3

 يقوم على التعالي والسحق لحقوق األضعف داخل هذه األُطر المجتمعية.

قيمومة التقاليد والعادات االجتماعية الخاطئة التي تحول دون تنامي دور المرأة وإبداعها  -4

 إلتحاف الحياة بمقومات النهضة.

اإلنسانية والوطنية والعمل لتفعيل وتنامي دورها ضعف المرأة نفسها في المطالبة بحقوقها  -5

 االجتماعي والسياسي واالقتصادي.

االستبداد السياسي المانع من تطور المجتمع ككل والذي يقف حجر عثرة أمام البناء  -6

 العصري للدولة والسلطة.

 بول اآلخروالتعددية واحترام وق الديمقراطية بما تعنيه من حكم القانون والمؤسسات انعدام -7

كثقافة وآلية تحكم المجتمع والدولة بحيث تكون قادرة على احترام مواطنيها وتنميتهم 

 وحمايتهم.

والبطالة  م بسبب التضخم والفقرثقل األزمات االقتصادية الخانقة وما تفرزه من عنف عا -8

 % من حاالت العنف ضد المرأة.45والحاجة، ويحتل العامل االقتصادي 



15 
 

الحروب الكارثية وما تخلقه من ثقافة للعنف وشيوع للقتل وتجاوز لحقوق تداعيات  -9

 اإلنسان، وبما تفرزه من نتائج مدمرة لالقتصاد واألمن والتماسك والسالم االجتماعي.

الذي يشل نمو والدينى اآلثار السلبية للتدهور التعليمي والتربوي والصحي والبيئي  -10

 وتطور المجتمع بكافة شرائحه.

 المرأة: ضدالعنف  المترتبة على ثارالا

في معاناة المرأة من مشاكل  البدني والجنسي والنفسي شريكيتسبب عنف ال :اآلثار الصحية-

صحية جسيمة بدنية ونفسية وجنسية وإنجابية في األجلين القصير والطويل، كما تؤثر على 

االجتماعية واالقتصادية التي صحة أطفالها وعافيتهم. ويؤدي هذا العنف إلى ارتفاع التكاليف 

 تتكبدها النساء وأسرهن ومجتمعاتهن، ويمكن أن يسفر عما يلي:

 .عواقب مميتة مثل القتل أو االنتحار-أ

حاالت حمل غير مرغوب فيها، وحاالت إجهاض متعمدة، ومشاكل صحية نسائية، وعدوى -ب

 أمراض منقولة جنسياً، ومنها عدوى فيروس العوز المناعي البشري. 

ً والوضع قبل  شريكارتباط عنف ال-جـ أثناء الحمل بزيادة احتمال التعرض لإلجهاض تلقائيا

تنطوي عليه أشكال العنف هذه من احتماالت  األوان وانخفاض وزن الطفل عند الوالدة. ما

اإلصابة باالكتئاب واضطرابات اإلجهاد الالحقة للصدمة واالضطرابات األخرى المسببة للقلق، 

 عادات األكل.واضطرابات في ، والمعاناة من صعوبات في النوم، والمعاناة من مشاكل الشرب

ً المعاناة من الصداع ومتالزمات األ -د لم )آالم الظهر والبطن وآالم الحوض قد تشمل أيضا

( واضطرابات المعدة واألمعاء ومحدودية الحركة واعتالل الصحة العضلي واأللم الليفي المزمنة

 .بشكل عام

ما قد يؤدي العنف الجنسي، وخاصةً أثناء الطفولة، زيادة احتمال ممارسة التدخين وتعاطي ك

ً بارتكاب العنف مواد اإلدمان والكحول وانتهاج سلوكيات جنسية  خطرة. كما يرتبط أيضا

 .)بالنسبة للذكور( والوقوع ضحية للعنف )بالنسبة لإلناث(

ضن للعنف الجسدي يُعانين من تدن ي ال :اآلثار الجسدية-2 نساء المعن فات واللواتي قد تعر 

ضن لسوء  مستوى الصحة الجسدية والعقلية بشكل أسوأ بكثير من النساء اللواتي لم يتعر 

المعاملة؛ وذلك بسبب قلة المناعة الناتجة عن الحالة النفسية المتضررة باإلضافة إلى إهمال 
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تجة عن االعتداءات الجسدية والجنسية وتتراوح شد تها من الذات،وتتعد د اإلصابات النا

 الكدمات الخفيفة والكسور إلى اإلعاقات المزمنة التي تحتاج إلى عالج طبي متخصص،

ب العرق وسرعة بصتوالعيون وكسور العظام و اضطرابات النوم واألرق و كدمات في الوجه

لشهية وارتجاف األعضاء وشحوب نبضات القلب وصعوبة في التنفس وآالم البطن وفقدان ا

 .الربو الشعبالوجه والذبحة الصدرية وقرحة المعدة أو قرحة اإلثني عشر و

على المرأة،  يكون من الصعب حصر المخاطر النفسية التي يخلفها العنف :اآلثار النفسية-3

، ويمكن أن نجملها في فقدانها لثقتها واحترامها لنفسها ورسم صورة مشوهة عن الذات 

ب إزاء األعمال التي تقوم بها، الوحدة واإلحباط والكآبة والعجز لعدم تحقيق ذنبال شعورها

األمن في األسرة وشعورها بالظلم والتوتر والقلق ويظهر على تعابير وجهها غير اإلرادية 

والشعورية، قلق مزمن يؤثر علي سلوكها وتصرفاتها ، إحساسها بالذل وسرعة الشعور 

عورها بالطمأنينة أو االستقرار النفسي، شعورها بأنها ناقصة العقل ، اضطراب باإلهانة، عدم ش

في الصحة النفسية والخوف من المستقبل وصعوبة السيطرة علي المشاعر واالنفعاالت، 

 .فقدانها اإلحساس بالمبادرة وعدم القدرة علي اتخاذ القرار

 مشاكل اجتماعية لعل أبرزها:اآلثار االجتماعية تعاني المرأة المتعرضة للعنف من -4

ً كاألسري: يمثل التف ككالتف-أ يعبر عنه بامتناع كل منهما عن  ك بين الزوجين مظهرا سلبيا

لفترة  الزوجينالحياة الزوجية الطبيعية، الهجر أو الطالق أو تعدد الزوجات أو غياب أحد 

 .طويلة

ضطرابات في عالقات الزوجين سوء العالقة بين أهل الزوجة وأهل الزوج: ينتج عن العنف ا-ب

ر ضالعالقة بين أهل الزوجين، فتحدث القطيعة بينهما وتكثر المشاكل، وهذا سلوك م وخصوصاً 

 .يفتت عضد المجتمع وتماسكه االجتماعي

يتسبب العنف ضد المرأة في طلبها الطالق بسبب تمزق العالقة مع زوجها المعنف،  :الطالق-ـج

يس فقط علي المرأة بل على األبناء وتشردهم وفشلهم في وهذا بدوره يؤدي إلي مخاطر ل

تكوين القيم االجتماعية وعدم الثقة باآلخرين، وتشتت أفراد األسرة جميعهم، وهذا ما يؤدي 

 .عبر األجيال إلي غرس ثقافة العنف

عاني التربية من وجود مربيات معنفات تعندما  عدم تنشئة األبناء وتربيتهم تربية متوازنة:-د

المرأة في إعداد التنشئة النفسية  كتمارس بحثهن عن العنف واإليذاء، ستفشل عند ذل

نعكس يواالجتماعية المتوازنة لدي أبنائها، فأسلوب التنشئة االجتماعية السيئ داخل األسرة 

 ً  .على حياة األبناء سلبا
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االستقرار  تتسم بالتفكك وعدمهؤالء االطفال : الشك أن أسر مخالفة االطفال للقواعد-ـه

 كتربوا في بيوت محطمة باالنفصال أو الهجر أو الطالق أو التفكحيث األسري، وشيوع العنف، 

األسري، فشعور الطفل بالرعب وعدم األمان داخل األسرة يجعله سيئ الطباع فيقدم علي 

 .االنحراف والعنف

عد العدوان أحد ردود الفعل الناشئة عن التنشئة ي :شاعة روح العدوانية بين األفرادإ-و

االجتماعية السيئة والتي نتجت عن إقصاء التنشئة السليمة ألفراد المجتمع، فالشخص الذي 

يعاني من العنف تجده يعبرعن كبته وغضبه على األفراد والمجتمع من خالل العدوان الذي 

 .ظهرهي

عمق ي ة عادة علي األب من الناحية االقتصادية مماتعتمد المرأة في األسر :اآلثار االقتصادية-5

عمق حالة الهيمنة والسيطرة لدي األزواج الذكور يحالة من التبعية االقتصادية لديها من جهة، و

من جهة أخري، وفي حالة تعرض الزوجات للعنف الجسدي وبقائهن في إطار العالقة الزوجية، 

الجوانب المادية كقطع النقود عنهن أو بلق فإن احتمال تعرضهن للتهديد، خاصة فيما يتع

ن بها، كما مإعطائهن مبالغ قليلة جدا من المال ومحاسبتهم علي النفقات المادية كافة التي يق

السلوكيات عائقا أمام أفراد األسرة ألن يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي وتمثل هذه المواقف 

كبد تكاليف تش في المالجئ والشوارع وإلي العي أوفقدان منزلها وأشياء كانت تملكها فتلج

 .اقتصادية ضخمة
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 :تم رصدهابعض النماذج 

 :العنفجرائم -

 بالزيتون من قبل طليفها االعتداء على سيده  .1

فقام  طالقهابعد  هالم منقوالت شقتتستل " أ،م ، ع" ذهبت  2022سبتمبر  9 يوم الجمعه  -

 هابد وضراالوال وهاخدب االشقه هلبسك قضيه ادلو مش هتمشي من " هاوقالبطردها  طليقها

على  ىفي شفه آخر تنقلعلشان  هاويات شقتألخذ محت هاباوعند ذه هاوحررت محضر بضرب

ناري واستغل وجود  عيارا وأطلق علي هاوكمان ضرب المنقوالت هاىليمرفض تس هاحساب

 تزلاا حتى تنهعلياستغل جميع الضغوط و ه المسدساواعط المجاورهمحامي يسكن بالشقه 

 .منهطفلين  هاامرأه ولدي هاأمام النيابه وكأنه نسي ان

 .االعتداء على فتاه بسالح ابيض بمنطقه رمسيس .2

في  .و بحوزته سالح أبيض شخصمقطع فيديو مظهر فيه  انتشر بمواقع التواصل االحتماعى 

 فتاه بالسالح باالعتداء علىمنطقه رمسيس قام شاب 

وبالفحص وبإستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد الشخص، وعقب تقنين اإلجراءات تم ضبطه 

 مقيم بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة(  –)له معلومات جنائية 

وسرقة  اوبمناقشته أقر بتوجهه إلى منطقة رمسيس لمقابلة إحدى الفتيات لقيامها بمغافلته 

 .بإشهار السالح األبيض إلجبارها على تسليمه الهاتفالمحمول، وعند رؤيته لها قام  اهاتفه

تم اتخاذ اإلجراءات القانونية، واخطرت النيابة العامة ، التى امرت بسرعة ارسال تحريات 

 .المباحث الجنائية حول الواقعة

 االعتداء على فتاه باالسماعيليه .3

قيام  للتعذيب عبر تعرضت فتاهانتشر فيدو بمواقع التواصل االجتماعى ،  2022في يوليو -

تمكنت ، مقيدة بالحبال داخل أحد المساكن باإلسماعيلية( عليها وهي شخصين بالتعدى بالضرب 

تحديد المجنى عليها )مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان اإلسماعيلية(، وتبين  اجهزه االمن من 

بتحريض من قيام )زوج شقيقتها وشقيقها( بالتعدى عليها بالضرب، عقب تقييدها بالحبال 

( بتصوير واقعة التعدى تهاترك مسكنها، كما تبين قيام )شقيق ها)والدتها وخالها( إثر اعتياد

 .بقصد تأديبها يهاعل

 اعتداء اب على ابنته بسب الميراث بالمعادى .4
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البنته بمنطقة المعادى واحتجازها والتعدي عليها ، قام اب بأختطاف  2022يونيو  14بتاريخ -

حصول زوجه ، بعد بسبب خالفات الميراث، بالواقعة هاذلك منذ إبالغ زوجة جدا، وكان ضربً 

، ونشوب اوواليتها التعليمية حتى وفاته الفتاهبحضانة  المجني عليها على حكٍم قضائي جد

خالفات بين األب وابنته بعد وصية جدها بثلث تركته لها، وأنه يوم الواقعة قد حضر لمسكنها 

ا واصطحبها كرًها عنها على مرأى من أفراد أمن معينين لتأمين إحدى وتعدى على ابنته ضربً 

 .المنشآت على مقربة من المسكن

، فامتثل بالحضور، ونفذ قرار النيابة العامة الصادر الفتاه قررت النيابة العامة إحضار والد 

أن كان بإحضار ابنته لسماع شهادتها، حيث شهدت بإقامتها برفقة جدها وزوجته المبلغة منذ 

عمرها خمسة شهور حين كان والدها يقيم بدولة اليابان، وأنها لرفضها طلب والدها استكمال 

القضائي المشار إليه، وانقطعت صلتها به حتى وفاة  دراستها بالخارج استصدر جدها الحكم

جدها، ونشبت بعد ذلك خالفات بينها وبين والدها بسبب التركة التي آلت إليها من جدها، حتى 

حضر والدها لمسكن جدها وتعدى عليها ضربًا وجذبها كرًها عنها إلى خارج المسكن 

واصطحبها عنوة لمسكنه، وهناك والى التعدي عليها بالضرب، واحتجزها بغرفة بالمسكن، 

فضاًل عن سرقته هاتفها المحمول، وأضافت بأنها قد حاولت الفرار من المسكن دون جدوى. 

اء تعدي والدها عليها، مؤكدةً عدم رإصابة بعينها قررت بأنها من ج وقد ناظرت النيابة العامة

 .رغبتها في إقامتها معه

 جرائم القتل:-

 قتل فتاه المنوفيه .5

 ،اعامً  19من العمر  البالغه، "الكريم النجار أماني عبد "الفتاة ت لتق  ، 2022سبتمبر  3في -

البالغ  "أحمد فتحي" يدعى  طالبة في كلية التربية الرياضية، على يد شاب  محافظة المنوفيةب

أطلق و حين خروجها من منزلها،حيث أنتظر في القرية نفسها،  ويقيم اعامً  29من العمر 

ه، عليها الرصاص في الشارع ، كنوع من االنتقام والثأر لكرامته بعد رفض أهلها الزواج من

السبع المركزي، وكانت قد فارقت الحياة إثر تعرضها لطلق ناري  وتم نقلها إلى مستشفى بركة

 .خرطوش

 دتها وشقيقهالقتل فتاه قنا على بد و .6

 تهاوالد ،علي يد 2022سبتمبر  1عام " للقتل والتعذيب في  17تعرضت الطفله دعء " -

من الطابق الثالث بجزيرة  ، وإلقائها ، تخلصا منها بعد التعدي عليها بالضرب وتعذيبهاهاوشقيق

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر ، محافظة قنا الحمودي التابعة لمركز الوقف شمال

تقرير مفتش الصحة، أن  ،حيث جاءبالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات

https://www.youm7.com/story/2022/9/1/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D9%82%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-42-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D8%B4%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%85/5890692
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آثار كدمات وتعذيب في مناطق مختلفة بالجسم، ولذلك تم ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة بها 

 . الجثة لمعرفة سبب الوفاة

 المول بالبحيرهفتاه قتل  .7

أشخاص  3مدينة كفر الدوار بالبحيرة قد شهدت جريمة بشعة حيث أقدم ، ب 2021في سبتمبر -

بعد ، بالعيادة لحجز مواعيد المرضىبقتل سكرتيرة طبيب تدعى نجالء نعمة هللا أثناء عملها 

عقدوا العزم على إزهاق روحها منذ شهرين قبل الواقعة، وأعدوا أسلحة بيضاء وأقراصاً ان 

عالقة صداقتها بالمجني عليها فالتقتها بدعوى  صديقتهامنومة وأدوات أخرى، واستغلت 

  اآلخرين شركائهازيارتها، وما إن اختلت بها حتى استدعت 

مادة مخدرة للمجنى عليها داخل كوب عصير، إال أنها لم تتناوله فقاموا بخنقها وضعوا و

قاموا باالستيالء على مبلغ  و بالطرحة التى كانت ترتديها ثم قاموا بضربها بقوة على رأسها

 وهى عبارة عن خاتم وسلسلة ذهبية بهامالى والحلى الخاصة 

ث، وتم تفريغ كاميرات المراقبة بمكان تشكيل فريق بحث لكشف غموض ومالبسات الحاد وتم.

وتم القاء ،الواقعة واالستماع لشهادة الشهود وإجراء التحريات المكثفة للوصول إلى الجناة

ر محكمة جنايات اإلسكندرية، إحالة أوراق اقروجاء  حالتهم للمحاكمهالقبض عليهم وا

 . لفضيلة المفتى نجالء المتهمين فى قضية قتل

 المنوفيه علي يد زوجهاقتل سيده  .8

من شهر سبتمبر  15شهدت محافظة المنوفية واقعة مأساوية ومفجعة، يوم الخميس الموافق 

عاًما، وتقيم في إحدى القرى  30، حيث لقيت ربة منزل تدعى هدير، تبلغ من العمر 2022

اًما ع 35التابعة إلى مركز قويسنا، مصرعها على يد زوجها المدعو محمد، يبلغ من العمر 

أيام؛ وذلك  4ويعمل سائق ، والذي أنهى حياتها بعد وصلة من الضرب والتعذيب استمرت لمدة 

 بسبب شكه في سلوكها.

مستشفي قويسنا سيدة في الثالثين من عمرها فاقدة للوعي اثر إصابات وكدمات  تاستقبلحيث 

وجها بأنها فقدت وسحجات في جميع أنحاء جسدها. حاول األطباء إنقاذها اال أنهم أبلغوا ز

حياتها ولكن شك األطباء في ذلك فقاموا باحتجاز الزوج وإبالغ قسم الشرطة التي حضرت 

 واصطحبت الزوج الي قسم شرطة قويسنا في المنوفية.

انهار الزوج وأكد أنه تعدي علي زوجته بالضرب لشكه الدائم في سلوكها حيث قام بتقييدها 

أيام حتي فقدت الوعي فاصطحبها الي مستشفي  4المبرح بالحبال والتعدي عليها بالضرب 

 قويسنا ، لمحاولة إنقاذ حياتها.
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 قتل فتاه المنيا على يد خطيبها .9

جريمة قتل الفتاه "رحمه" طالبة التمريض التي اختفت لمدة يومين كانت  ، 2020في نوفمبر -

بها وذلك لرغبته فى فسخ ، ثم ُعثر على جثتها ملقاه بجانب ترعة، إذ تبين أن القاتل هو خطي

ا الخطبة، حتى يتمكن من استرداد المصوغات الذهبية المقدمة إليها "الشبكة" من أسرته

عاما طالبة بمعهد التمريض  21بتغيب "رحمة م ر" قدم بالغ وتعود أحداث الواقعة عندما 

اإلبراهيمية ومقيمة بقرية زهره، وعقب ذلك تم العثور علي جثتها ملقاة بترعة علي جانب 

بنفس   عاما، بدون عمل، مقيم 36وبالفحص والتحرى تبين قيام "ع. م.ع" ،أمام قرية البرجاية

ج خطيبته عن طريق الهاتف وقاما باستقالل دراجة بخارية لمكان الواقعة وقام ااستدربالناحية 

فى فسخ  بإغراقها بترعة اإلبراهيمية، وبضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، لرغبته

الخطبة، ولكى يتمكن من استرداد المصوغات الذهبية المقدمة إليها "الشبكة" من أهليتها، 

 .إدارى مركز المنيا  10486وتم إتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة وتحرر المحضر رقم 

 وفاه فتاه طلخا على يد صديقها .10

سنة عامل، ومقيم بالجيزة ، و"  29تقدم " هاشم ح م " ،  2020ر ديسمب 26بتاريخ -

ميت الكرما التابعة لمركز طلخا، ببالغ إلى نيابة طلخا، فى سنة عامل، ومقيم  48الدسوقى. ر" 

يفيد بأن وفاه شقيقة األول، وشقيقة زوجة الثاني، منذ ثالثة شهور، وفى ذلك الحين كان قد 

داخل خزان مياه أعلى سطح منزلها، وبعد أن عثر  سنة " 28عثر على شقيقته " نحمده ح م 

عليها قام بإنزالها إلى شقته واعتقد بأن الوفاة نتيجة سقوطها داخل الخزان وال توجد شبهة 

جنائية، وتم إنهاء إجراءات الدفن بأن شقيقته سقطت داخل الحمام نتيجة االختناق بالغاز، 

مج الواتس اب، اكتشف وجود رسالة موجهة وأشار إلى أنه أثناء مراجعة الرسائل على برنا

ألحد األشخاص تطلب منه مقابلتها فى يوم الحادث أعلى سطح المنزل، وهو ما آثار الشك 

ومناقشته وبمواجهته اعترف بوجود عالقة بينهما،  المذكوراستدعاء ، ببوجود عالقة بينهما

بتها فى اإلعالن عن العالقة وبالفعل يوم الحادث طلبت منه الحضور، ونشبت مشادة بينهما لرغ

بينهما، وخوفه من افتضاح أمره، وأن تعرف زوجته بالعالقة، فقام بإلقاءها داخل خزان المياه 

 الموجود أعلى السطح.

، أمرت النيابة باستخراج 2020إدارى مركز طلخا لسنة  2722وتم تحرير المحضر رقم 

ية فى الحادث، وقررت النيابة بحبس الجثمان، وبتوقيع الكشف عليها تبين وجود شبهة جنائ

 المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث عن الواقعة.

 وفاه ربه منزل على يد زوجها بالزقازيق .11

ربة منزل إثر إصابتها مقيمة بقرية بنايوس  عام 30"ب  ، م ،أ، توفت " 2020في ديسمبر-

ا عامل مقيم بمركز الزقازيق حيث أصابها بطلق عامً  22م. ع" ،"أمن زوجها ى بطلق نار
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، بحياتها تاستقرت في رأس المجني عليها أود ، خروج طلقة من السالحبعدناري في الرأس 

جنايات أمن دولة  2020لسنة  5907رقم قعه اوتلقي مركز شرطه الزقازيق بالغ بالو

 .الزقاريقكلي أمن دولة طوارئ جنوب  2020لسنة  320طواريء والمقيدة برقم 

 :وفاه جرائم الضرب الذى ادى إلى -

 ضرب طفله حتى الوفاه .12

بالضرب  زوجتهاالعتداء على نجلة  بالتعذيب وسنة،  34 " .ع "رقام ،  2020في يناير -

محكمة جنايات شمال القاهرة ، وجهت المبرح حتى لفظت أنفاسها األخيرة، متأثرة بجراحها

الضرب الذى أفضى إلى وفاة الطفلة، والتى قضت  تهمة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية

 .اعامً  15المتهمين بالسجن المشدد  بمعاقبة

 قتل فتاه االسماعيليه .13

تاجر أسماك شهير يدعى بصلة مقيم بمنطقة أبو عطوة  قام ،  2022بتاريخ يونيو -

بوضعها  عاًما، ومحاولة التخلص من جثتها، بعد أن قام 17اإلسماعيلية، بقتل مراهقة عمرها ب

 .في ثالجة األسماك

تستر األب على تلك الجريمة رغم عمله بتفاصيل ما حدث بل ومحاولته دفنها بدون  كما

  .ترخيص

عاًما" ومقيم بدائرة قسم أول  49وبحسب ما أوردته األجهزة األمنية فإن عامل عمره " 

كفين جثمان عاًما، له معلومات جنائية شرع في ت 37اإلسماعيلية، وتاجر أسماك عمره 

المتوفية بالشقة محل سكن تاجر األسماك، تمهيًدا لدفنها دون استخراج تصاريح، كما قاما 

 .بوضع جثمانها بمخزن خاص بمحل تاجر األسماك الكائن بذات العقار

بعالقة، وحال  العامل، وأضاف بارتباطه وابنة اواعترف تاجر االسماك بارتكابه الجريمه

نهما مشادة كالمية تطورت لمشاجرة، قام على إثرها بالتعدي عليها تواجدها بمسكنه حدثت بي

 بالضرب، فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها

المتهم، في اليوم الثانى عقب ارتكابه الجريمة، وإخفائه الجثة في ثالجة األسماك، قام بإبالغ 

ق اتهامه في له معلومات جنائية وسب ويذكرانالنجدة عن الواقعة بعدما فشل في التصرف 

 .قضايا مخدرات

عاًما وتقيم بمنطقة المحطة الجديدة دائرة قسم  17وكشفت التحريات، أن المجنى عليها شابة 

أول اإلسماعيلية، وتدمن مخدر "الشابو"، ويوم الحادث تعاطت هذا المخدر هى والمتهم، ثم 

 دخال في مشادة بينهم.
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 جرائم الخطف واالغتصاب:-

 واغتصابها بمارينااستدراج فتاه  .14

 

سنة، وصديقاه صاحبا شركة مقاوالت  ٤٠ثالثة وبينهم قاضي بمحكمة االستئناف حيث قام 

صاحب شركه كانت تعمل سكرتيرة اجهزه كهربائيه باستدراج سكرتره واالخر صاحب شركه 

عن طريق موقع فيس بوك وأوهمها بعقد مؤتمر لالستثمار المقاوالت التى قام بتعينها 

 العقاري في الساحل الشمالي وأنه سوف يحتاجها معه

مع الفتاة عشاًء فاخًرا بأحد المطاعم الشهيرة ثم  الثالثهورصدت كاميرات المراقبة تناول 

أنه سيستأجر فيال في « األول»أكدوا لها أن الفنادق مغلقة بمارينا في الشتاء وأخبرها 

ي بالفيال. وأكدت التحريات صحة أقوال مارينا، فوافقت وخصص لها غرفة في الطابق الثان

الفتاة أنها اضطرت للمكوث معهم عقب طمأنة المتهم األول لشقيقها هاتفيًا وأنها ستكون 

بمأمن برفقته إال أنها فوجئت بدخول المتهمين األول والثاني إلى حجرتها وجلوسهما 

ا وشل حركتها بينما بجوارها وتحسسهما جسدها فنهرتهما إال أن المتهم األول أسقطها أرضً 

 انقض عليها المتهم الثاني فقاومته حتى خارت قواها وفقدت وعيها

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين جردوا الفتاة من مالبسها وتناوبوا على اغتصابها 

وبعدما استيقظت وجدت نفسها عارية والجناة في حالة نوم، فهربت مستغيثة بالجيران حتى 

قامت بمساعدتها في االختباء من الجناة واالتصال باإلسعاف التي حضرت التقتها ربة منزل و

ديسمبر  9و 8ونقلتها للمستشفى. وأثبتت التحقيقات صحة الواقعة وقيام المتهمين يومي 

بمارينا مركز شرطة العلمين بخطف المجني عليها بالتحايل بأن اتفقوا سويًا على  2020

 عام . 15بالسجن المشدد  معليه تم الحكم.استدراجها لمواقعتها كرها

 غتصاب فتاه الهرما .15

، عليها باالعتداء الجنسيأشخاص  3اتهمت فيه  ،  2022يوليو  15ا في قدمت فتاة بالغً -

في منطقة الهرم، وبإجراء التحريات تمكن رجال المباحث من  داخل شقة يملكها أحد المعتدين

 .تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم، وتم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة تجاههم،

 عتداء على فتاه الشروقاال .16

، بمعاقبة "عالء.م"، سائق  2022سبتمبر 12في محكمة جنايات القاهرة، ضت ق -

سنوات ومصادرة السالح، على خلفية اتهامه بهتك عرض  ٣ميكروباص، بالسجن المشدد 

 فتاة داخل سيارة أجرة وتهديدها بسكين.
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هتك عرض  جنح الشروق، أن المتهم ٢٠٢٢لسنة  ٣٥٦٨وجاء في أمر إحالة القضية رقم 

لقوة بأن باغتها حال ترجلها من السيارة قيادته مشهرا سالح أبيض في المجني عليها با

مواجهتها وجثم فوقها واستطالت يده إلى مواطن عفتها على النحو المبين بالتحقيقات، كما 

وجهت النيابة العامة للمتهم، أنه أحرز سالح أبيض "سكين" دون مسوغ من الضرورة 

 المهنية.

ل ترجلها من السيارة قيادة المتهم، أشهر سالح في مواجهتها وشهدت المجني عليها، أنها حا

وطرحها أرًضا وجثم فوقها فاستطالت يده إلى مواطن عفتها إلى أن اغاثاها عدد من المارة 

 الذين تصادف وجودهم في ذلك الوقت.

 :تزاز واالب جرائم التحرش-

 تحرش مدرس ثانوى .17

،  قضت المحكمة اإلدارية العليا، بمجازاة المدرس )إ.م.خ( معلم خبير 2020في سبتمبر  -

تخصص الزخرفة واإلعالن بمدرسة ناصر الثانوية الصناعية بنات التابعة إلدارة شبرا التعليمية 

علي اجزاء من اجسامهن  اإلحالة إلى المعاش ألنه تحرش بأكثر من طالبه بالمدرسة بوضع يدهب

المتفوقات بسيارته الخاصة إلى مسابقة أوائل الطلبة وتحرش  اصطحب بعض الطالبات , كما

بجواره، ولم يكتف  اهن ووضع يده على رجل أخرى تجلسبهن بوضع يده على كتف إحد

بالتحرش بالطالبات داخل مقر المدرسة بل امتد التحرش إلى بيوتهن أثناء قيامه بإعطائهن 

لبه رفع رجل إحداهن لالتكاء عليها واإلمساك بيدها دروس خصوصية بمنزل إحداهن بط

وتقبيلها، وطلبه من جميع الطالبات فلوس المجموعة وعليها بوسة من كل طالبة، واعتاد 

لطالبات مدرسة ناصر الثانوية الصناعية بنات واقعات بشأن بنات سيئة السمعة  اتروايتسرده 

تدريس لهن، كما اعتاد اإلتيان بحركات والخوض معهن فى أمور تخدش الحياء حال قيامه بال

  .طالباتالوإيماءات تحمل إيحاءات جنسية أمام 

 التجمع استغالل فتاه  .18

تعرفت  لفناهتم تداول استغاثه على مواقع التواصل االجتماعى ،  2020سبتمبر  29بتاريخ -

وحدثت محادثة معه بشكل سطحي في  افي في جيم شهير، استطاع أن يلفت انتباه شاب علي

بشكل متواصل  يتحدثانسريعًا وأصبحا  ادت على وجوده، وتقارباالبداية سرعان ما اعت

 ثمسرعان ما تحولت عالقة الصداقة إلى عالقة عاطفية وخارج الجيم بشكل متكرر،  ويتقبالن

ابتزني ها على حسب قولأمام مجرم محترف  هانفس لتجدلتصبح عالقة جنسية،  هااستدرج

ماديا بكل الطرق، ألكتشف بعد ما بحثت في تليفونه ألجد أشياء كارثية.. فلم أكن أنا ضحيته 

 ."األولى ولن أكون بالطبع األخيرة

https://www.masrawy.com/news/Tag/23755/هتك-عرض#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/23755/هتك-عرض#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/23755/هتك-عرض#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/23755/هتك-عرض#bodykeywords
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: "قرأت التى تم نشرها على وسائل التواصل االجتماعى  واستطردت الفتاة في رسالتها

أن هذا الشخص الوضيع على  محادثات أثناء نومه بينه وبين زوجة شخص شهير، واكتشفت

عالقة بهذه الزوجة وابنتها في نفس الوقت، وكان يتردد عليهن في منطقة غرب الجولف، 

ومحتفظ على هاتفه بصور لهذه السيدة قامت بإرسالها له.. بالطبع هي مجرمة مثله ألنها 

 ."ر مشروعةتعرف أنه على عالقة عاطفية مع ابنتها في نفس الوقت الذي يقيم معاها عالقة غي

وعندما واجهته ضربني وابتزني ولكني قررت أن أخذ حقي وحق جميع الفتيات الالتي قام 

بخداعهن واستغاللهن وسوف أقوم بإبالغ السلطات بكل ما أعرفه عن هذا الشخص المجرم 

 وعن ضحاياه،

 االعتداء على فتاه االسكندريه .19

 فتاه إلى االعتداء عليها فيه تعرضت في االسكندريهيو تم تداول مقطع فيد 2022في يوليو  -

يرتدى أحدهما  وكان، وقيامهما بخلع مالبسهما العلوية يهابالتعدي عل شخصينحيث قام  ،

هوية الشخصين ( ، تمكنت الشرطه من تحديد سالح أبيض وماسورة حديدية)يحمالن قناع و

ضبطهما  تموتبين أنهما )مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه "لهما معلومات جنائية"(، 

 .وبحوزتهما )ماسورة، قناع، والسالح األبيض( المستخدمين فى إرتكاب الواقعة

 التحرش بفتاه بمول اكتوبر .20

أمن الجيزة، من  قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية، تقدم بالغ الي  2022يوليو  20 بتاريخ-

مسئولى األمن اإلداري بأحد الموالت التجارية بدائرة القسم بقيام أحد األشخاص بالتعدى على 

 . إحدى الفتيات داخل المول

مقيم  -بدائرة قسم شرطة الجيزة(، والتى تضررت من )عامل  -تم التقابل مع )طالبة مقيمة

ً أثناء تواجدها داخل المول،  بدائرة قسم شرطة السالم بالقاهرة( لقيامه بالتحرش بها لفظيا

 .وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة

 التحرش بفتاه بالمترو .21

تعرضها للتحرش بقسم شرطة قصر النيل بالغ  في  إحدى الفتيات، قدمت  2022في يوليو -

بها  داخل مترو األنفاق ، وبإلقاء القبض على المتهم عثر بحوزته على لفافة ورقية وتبين أن

النيابة ،وجهت مخدر الحشيش والترمادول، وبمواجهته أكد حيازته للمخدر بقصد التعاطي

، تهمة حيازة جوهر مخدري الحشيش 2021لسنة  7852العامة للمتهم في القضية 

قضت محكمة جنايات القاهرة، و ، والترامادول، والتحرش بفتاة داخل محطة مترو األنفاق

تاة داخل مترو األنفاق، وحيازة المواد المخدرة، بالحبس سنة مع بمعاقبة المتهم بالتحرش بف

 .آالف جنيه10الشغل وغرامة 
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 ابتزاز طفله كرداسه .22

، التهامهما باالعتداء  2021يونيه 12يوم أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس شابين -

 ، بعد تقديم  وهاتعاًما بمنطقة كرداسة، وابتزازها بصور وفيدي 14على طفلة تبلغ من العمر 

فتاة ، اتهمت فيه أحد الشباب باالعتداء على ابنتها بعد استدراجها إلى شقة البالغ من أسرة 

واتهم والدى الطفلة، الشاب  ،سكنية بمنطقة كرداسة، وتصويرها مقاطع فيديو وصور مخلة

ممارسة أعمال وصديق له بابتزاز الفتاة بالصور والفيديوهات التى التقاطها، إلجبارها على 

تم ضبط المتهمين وإحالتهما للنيابة العامة التى أصدرت و ،منافية لآلداب معهما، أو فضحها

 .قرار بحبسهم

 بالمنوفيه بأم وابتيهاالتشهير  .23

الذي  ا أمنية " مقيمة بمركز تال بالمنوفية، معلمة في وزارة التربية والتعليم، محضرً  حررت"-

تتهم فيه " أحمد . خ . س، طالب يونيه ،  21بتاريخ   2022لسنة  12القضية رقم يحمل 

مريم" طالبة جامعية، توفيت مصابة بالسرطان، و"دعاء" طالبة " جامعي"، بابتزازها وابنتيها

جامعية ، من خالل نشر صور خاصة لهم والتشهير بهم عبر صفحات السوشيال ميديا، مشيرة 

ثالث سنوات حبس الب صدر ضده حكما  ، من مواقع تهاجم األسرة أيًضا إلى أنه يُصمم عناوين

الف جنية عن 100ا وغرامة االف جنية اليقاف تنفيذ عقوبة الحبس موقتً  6مع الشغل وكفالة 

 . ااالتهامات جميعً 

 ابتزاز فتاه سوهاج .24

 12يوم  ،برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ محكمة جنايات سوهاج قررت-

"م.ش.س"  الفتاهسنة، التهامه بتهديد  15معاقبة "م.م.أ" عامل، بالسجن  ، 2022سبتمبر

بمركز يها على موقع التواصل االجتماعى الفيس بوك، بنشر صور شخصية لها، واالعتداء عل

المتهم بتهديدها وابتزازها بنشر صورها الشخصية على الفيس بوك، وانتهاك حيث قام  ، أخميم

حرمتها، تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت احالة القضية الى 

 .محكمة الجنايات والتى اصدرت حكمها المتقدم
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 العنف: من  هآلحمايه المروالمصرية الجهود الدولية 

انماط على جميع  المناسبات عزمها على القضاء أكدت هيئة األمم المتحدة في الكثير من -

واستراتيجيات  العنف التي ال تزال المرأة عرضة له، حيث كثفت جهودها في وضع خطط

 للنهوض بالقضاء على العنف الموجه ضد المرأة في أوقات السلم والحرب،

 أشكال العنف ضد المرأة الذي كما أن أجهزتها الرئيسية قد نوهت بضرورة محاربة جميع

 قواعد دولية للحد من هذه خاألمم المتحدة في ترسييعيق تمتعها بحقوقها، وقد سعت 

ن المرأة ال تزال تعاني من المعاملة غير اإلنسانية والقاسية والمهينة أل الظاهرة، نظراً 

 لوضعها

 .بما فيها العنف بشتى أنواعه، إذ تعتبر هذه الظاهرة صورة حقيقة لتبعية المرأة للرجل

 ة في مجال حماية وتعزيز حقوق اإلنسان، فإنونظرا للدور المنوط بهيئة األمم المتحد

 اجهزتها الرئيسية لم تتوارى هي األخرى في وضع حد لظاهرة العنف التي ساور حكومات

 وتعيق المجتمع الدولي القلق إزاء مثل هذه األعمال التي تقلص من تمتع المرأة بحقوقها

 1993 العالم منذ عام مشاركتها في مناحى الحياة العامة والتنمية الشاملة، حيث شهد

 مساندة المرأة المعنفةلوحتى اآلن قفزة نوعية في المناهضة ضد العنف والمستهدفة 

 استراتيجية طويلة 1994 وحمايتها، كما ان صندوق اليونيفيم قد تبنى منذ تأسيسه عام

 ةالمبادرات من اجل تعزيز حقوق المرأة من أبرزها الحملة اإلقليمية لمكافح األمد لتفعيل

 والتي تزامنت مع الذكرى الخمسين لإلعالن العالمي لحقوق 1998 العنف ضد النساء

 كما عقدت على مستوى هيئة األمم المتحدة العديد من المؤتمرات حول وضع المرأة .االنسان

 ا لوضع المرأة خاصة معا وتهديدً السيما المتعلقة بالعنف الذي بات يشكل عائقا وانتهاكً 

 االموجه ضد المرأة في دول العالم، حيث شكلت الجهود النسائية دورً  تزايد نسبة العنف

ا في إبراز فهم ولفت االنتباه إلى وضع المرأة المعنفة من أجل كسب االعتراف الدولي كبيرً 

 ومن أبرزها المؤتمر العالمي الثالث المعني االنسان ا بحقوقالعنف ضدها يتعلق اساسً  بأن

 الذي الحظ انتشار واسع للعنف ضد النساء في كل 1985 ي سنةبالمرأة المعقود بنيروبي ف

 المؤتمر 1993 ا في عامي عقد أيضً أوائل التسعينات من القرن الماض المجتمعات، أما في

 على اعالن برنامج وعمل فينيا العالمي لحقوق االنسان ليفنيا الذي أكد في اعالنه

 والفتاة في الحياة العامة والخاصة، على أشكال العنف الموجه ضد المرأة ضرورة القضاء

 الجمعية العامة إلى تعلى العنف القائم على اساس الجنس، كما دع وذلك بالقضاء

أما بالنسبة للمؤتمر  .1993 لسنة ضرورة اعتماد إعالن القضاء على العنف ضد المرأة

ر النص ، فقد أشا1995 العالمي الرابع المعني بالمرأة والمنعقد في بكين بالصين عام

لمرأة والفتاة ومنعه بكل ا إلى ضرورة القضاء على جميع أنماط العنف الموجه ضد الختامي

 محل مساءلة في ما يخص ا لحقوق اإلنسان، مما يجعل الدولةمع اعتباره انتهاكً  الوسائل
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 1999أعلنت منظمة األمم المتحدة في عام  .التدابير واإلجراءات المتخذة ضد ظاهرة العنف

ا للقضاء علي العنف ضد المرأة، وهو التاريخ الذي ا عالميً نوفمبر من كل عام يومً  25وم ي

خوات ميرابال" في للناشطات السياسيات األ 1960يخلد عملية االغتيال الوحشية في عام 

 يان بأوامر من ديکتاتورها آنذاك رافييل تروخيلو، وفي إطار االحتفال بهذاكجمهورية الومين

رتير العام لمنظمة األمم المتحدة بشكل سنوي جميع الحكومات بالوفاء اليوم يدعو السك

كان موضوع اليوم  2007 وفي عام .حد لجميع أشكال العنف ضد المرأة بتعهداتها بوضع

وفي  .لمرتكبي العنف ضد النساء والفتيات الدولي للمرأة هو وضع حد لإلفالت من العقاب

ا لمناهضة العنف ضد المرأة، وهي يومً  16ال  أطلقت األمم المتحدة حملة  ، 1991عام 

والفتيات حول العالم.  حملة عالمية بهدف مناهضة جميع أشكال العنف الموجه ضد النساء

ا وعالم في داللة إلى مستقبل أكثر إشراقً  لهذه الحملة اد تم تخصيص اللون البرتقالي لونً وق

نوفمبر، وهو اليوم العالمي للقضاء على  25وتبدأ الحملة من العنف ضد النساء. خاٍل من 

 .ديسمبر، وهو اليوم العالمي لحقوق اإلنسان 10العنف ضد المرأة إلى 

األمين العام لألمم المتحدة حملته التي  السيد بان كيأطلق  2008في فبراير  حدوا "ت"احملة -

والتي تهدف إلي منع ارتكاب العنف ضد  "العنف ضد المرأةاتخذت عنوانا لها "اتحدوا إلنهاء 

دعو حملة "اتحدوا الحكومات والمجتمع تاستئصاله في جميع أنحاء العالم والمراه والفتاه و

المدني والمنظمات النسائية والشباب والقطاع الخاص ووسائط اإلعالم ومنظومة األمم المتحدة 

ة ه والفتاألمتمثلة في ارتكاب العنف ضد المرلعالمية افة ابرمتها إلي التضافر في التصدي لآل

لمنظمة األمم المتحدة أهداف ترمي حملة اتحدوا لهذه المشكلة، حدد األمين العام  وللتصدي

 . 2015إلنهاء العنف ضد المرأة إلي بلوغها في جميع البلدان في عام 

وفي مصر يقوم المجلس القومي للمرأة بجهود عديدة لمكافحة مشكلة  :المجلس القومي للمرأة-

 :ذكرنف ضد المرأة، من هذه الجهود العن

القيام بالعديد من البحوث والدراسات العلمية الميدانية لرصد ومسح مشكلة العنف ضد المرأة، 

المرأة،  وذلك من حيث األشكال واألطراف والمناطق واألسباب والنتائج المسببة للعنف ضد

دارس المشكلة، نذكر منهم على سبيل المثال : مؤتمر لتتنظيم العديد من الندوات والمؤتمرات 

 2012نوفمبر  20تحت عنوان اليوم العالمي للقضاء علي العنف ضد المرأة وذلك علي في 

ا مع االحتفال باليوم العالمي للقضاء علي العنف، عمل بروتوكوالت عديده مع بعض تزامنً 

روتكول مع وزارة الداخلية لدعم وتعزيز أطر بية، نذكر منها علي سبيل المثال: الوزارات المعن

التعاون بين الطرفين في مجال حماية المرأة والتأكيد على احترام حقوقها، ويمكن البروتكول 

عمل محامي  تبادل الطرفين لإلحصاءات والبيانات الخاصة بشكاوي العنف ضد المرأة، وتسهيل

تب الشكاوي بالمجلس في متابعة شكاوي العنف أو التحرش الواردة ألقسام الشرطة ثم مك

وضع مقترح مشروع قانون شامل لحماية المرأة من العنف، ثم رفعه إلى رئاسة الوزراء 
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إطالق مبادرة توعوية للقضاء علي ، ( 2015ا لمناقشته في مجلس النواب القادم )تمهيدً 

، 2014ك تعيشي في أمان" وذلك في يناير حق... من  "ز الهوانالعنف تحت شعار "اكسر حاج

إصدار مجموعة من المطبوعات عن العنف ضد المرأة في ضوء مطالبات المجلس قامت وزارة 

الداخلية بإنشاء وحدة متخصصة لمكافحة العنف ضد المرأة تابعة لقطاع حقوق اإلنسان 

اإلناث والتصدي لزواج القاصرات، إنشاء والتواصل المجتمعي بالوزارة ، التصدي لختان 

 .أة، تخصيص خط ساخن لتلقي الشكاويلمرل مكتب الشكاوي

فى إطار  " ..2022-2018"مشروع "دعم تنفيذ استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة 

والسعى  UNFPAالتعاون بين المجلس القومى للمرأة و صندوق األمم المتحدة للسكان 

لتحقيق أفضل النتائج المرجوة من وضع مصر الستراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة 

 ً  :  ومن انشطة هذا المشروع تنفيذ هذا المشروع. ؛ يتم حاليا

التحرش الجنسى و تنظيم االسرة و واول حملة توعوية بمترو االنفاق عن الزواج المبكر 

لتعامل تدريب السادة وكالء النيابة العامة على كيفية امترو، ال المشاركة فى االنتاج فى محطات

يا العنف ضد تدريب السادة القضاة على كيفية التعامل فى قضا،  فى قضايا العنف ضد المرأة

تقديم ،  ع حاالت النساء التى تتعرض للعنفتدريب األطباء الشرعيين على التعامل م،  المرأة

تقديم ،  ألهلية فى قضايا العنف ضد المرأةمن الجمعيات اتدريبات لمقدمى الخدمات الصحية 

تقديم تدريب ، وتغطية قضايا العنف ضد المرأةتدريبات للخبراء اإلعالميين على التعامل 

وعية حول اقامة حمالت ت، لتعامل مع قضايا العنف ضد المرأةللواعظات والراهبات فى مجال ا

إقامة معسكرات ، عية حول مناهضة ختان االناثت تواقامة حمال،  مناهضة العنف ضد المراة

جامعة مختلفة لتوعيتهم بقضايا العنف  18لشباب الجامعات استهدفت الطلبة والطالبات من 

 –وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بجامعات حكومية ) القاهرة  23إنشاء ،  ضد المرأة

الفيوم  –المنصورة  –سعيد بور –جنوب الوادى  –المنيا  –أسيوط  –عين شمس  -اإلسكندرية

 –دمياط  –طنطا  –سوهاج  –كفرالشيخ  –بنها  –بنى سويف  –أسوان  –قناة السويس  –

 3االقصر( باالضافة الي  –االزهر –جامعة أكاديمية الفنون  –حلوان  –السويس  –الزقازيق 

جامعات خاصة خارج المشروع ، والهدف من وجود هذه الوحدات هو ضمان وجود بيئة 

تعليمية آمنة داعمة للمرأة والفتاة وضمان تحقيق مؤشرات الحماية الذى يأتى ضمن 

اء وإدارة إعداد دليل إرشادي إلنش،  2030االستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 

وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة بمستشفيات جامعات  4 تجهيز ،  وحدات العنف بالجامعات

أسيوط وعين شمس وقد تم تقديم التدريب الالزم لمقدمى الخدمات القاهرة والمنصورة و

وحدات اخري في مستشفيات جامعات بنها والمنيا  3العاملين بهذه الوحدات وجاري اعداد 

العمل على تفعيل نظام احالة للخدمات ، تدريبات الالزمة لبدء العمل بهم وبني سويف واجراء ال

متعددة القطاعات للمراة التى تعرضت للعنف من خالل رفع قدرات العامليين بوزارة الصحة 
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والعدل والتضامن االجتماعي ومنظمات المجتمع المدنى لرفع مستوى الخدمات االساسية 

تكوين ، ملة تقيهم التعرض للعنف مرة اخرىوضمان حصول النساء على خدمات متكا

مجموعات عمل على مستوى المحافظات من ممثلى الوزارت و المجتمع المدنى للتشبيك 

أول  عمل تموساسية مات األوتنسيق جهودهم في مناهضة العنف ضد المراة وإتاحة الخد

 دراسة من نوعها في المنطقة حول العنف ضد المرأة ذات اإلعاقة.

ارة العدل من اختصاصها رفع الوعي بان العنف وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل بوز-

ضد المرأة والطفل جريمة يعاقب عليها القانون، تنفيذ دورات تدريبية للتعريف بالعنف وأنواعه 

البحوث والدراسات المتعلقة قديم وأشكاله وكيفية مكافحته بالتعاون مع جميع الجهات، ت

وث والدراسات المتعلقة بالمشكلة بالتعاون تقديم البح، بالمشكلة بالتعاون مع جميع المؤسسات 

مع جميع المؤسسات والهيئات والمنظمات منها المحاكم بمختلف درجاتها، النيابات 

المتخصصة، إدارة العون القانوني بوزارة العدل ، وحدة حماية األسرة والطفل، المجلس 

مفوضية نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج والتأهيل، حقوق  ، لرعاية الطفولة القومي

 .صحية للضحايا ، الحقوق القانونية لضحايا العنف

القضاء علي العنف ضد المرأة ال يمكن أن تتكفل به  :White Ribbon الشريط األبيض-

ت الدولة وحدها ألن الدولة بناء أساسه الفرد والجماعة التي تعيش تحت لوائها وقد أسس

 White األبيضط يالشر"العديد من الدول المتقدمة إستراتيجيات واعدة كإستراتيجية 

Ribbon" ( 1991وضعت في كندا ) دولة وتعمل علي إشراك الرجل في  47وامتدت إلي

استباق العنف ضد المرأة والوقاية منه عن طريق تعديل أنماط السلوك االجتماعي والثقافي 

االعتراف بأهمية الدور الذي تلعبه الحركات النسائية والمنظمات غير  ةللمرأة والرجل وضرور

الحكومية في كافة أنحاء العالم من أجل رفع درجة الوعي والتخفيف من حدة مشكلة العنف 

 .ضد المرأه

وجدير بالذكر أن منظمة المرأة العربية قد سبق أن أصدرت  االستراتيجية العربية لمناهضة  -

 .: حق المرأة في حياة خالية من العنف 2020 – 2011 العنف ضد المرأة

بشأن القضاء على  1993 ديسمبر  20فى اإلعالن التالي  ارسميً  اصدرت الجمعية العامة-

 :العنف ضد المرأة وتحث على بذل كل الجهد من اجل إشهاره والتقيد به

 1المادة 

ألغراض هذا اإلعالن ، يعني تعبير "العنف ضد المرأة " أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية 

الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة ، سواء من الناحية 
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الجسمانية أو الجنسية أو النفسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو 

 .سفي ممن الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصةالحرمان التع

 2المادة 

  :يفهم بالعنف ضد المرأة انه يشمل على سبيل المثال ال على سبيل الحصر، ما يلي

العنف البدني والجنس والنفسي الذي يحدث في إطار األسرة بما في ذلك الضرب والتعدي  -أ

العنف المتصل بالمهر ، واغتصاب الزوجة ، وختان الجنسي على أطفال األسرة اإلناث ، و

زوجي والعنف المرتبط اإلناث وغيره من الممارسات التقليدية المؤذية للمرأة ، والعنف غير ال

 باالستغالل

العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في إطار المجتمع العام بما في ذلك االغتصاب  -ب

ية والتخويف في مكان العمل وفي المؤسسات التعليمية والتعدي الجنسي والمضايقة الجنس

 .جار بالنساء وإجبارهن على البغاءوأي مكان آخر ، واالت

 .العنف المدني والجنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه، أينما وقع -ـج

 3المادة 

وحرياته األساسية للمرأة الحق في التمتع، على قدم المساواة مع الرجل، بكل حقوق اإلنسان 

وفي حماية هذه الحقوق والحريات، وذلك في الميادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

 .ثقافية والمدنية أو أي ميدان آخروال

 4المادة 

 تتذرع بأي عرف أو تقليد أو اعتبارات دينية ول أن تدين العنف ضد المرأة وأالينبغي للد

وينبغي لها أن تتبع، بكل الوسائل لممكنة ودون تأخير ،  .بالتنصل من التزامها بالقضاء به

 .تهدف القضاء على العنف ضد المرأةسياسة تس

 فى اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة على ان: 6تنص المادة 

تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال 

  .تجار بالمرأة واستغالل بغاء المرأةاال

اتفاقية القضاء على جميع أشكال  يشمل اإلطار القانوني الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة-

 ان:على  6المادة والتى تنص فيها  التمييز ضد المرأة )سيداو(

تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال 

  .االتجار بالمرأة واستغالل بغاء المرأة

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
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 فى الدستور المصرى على ان: 11كما تنص المادة -

تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية 

 .ا ألحكام الدستورواالقتصادية واالجتماعية والثقافية وفقً 

ا فى المجالس وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيالً مناسبً 

 النيابية، على النحو الذي يحدده القانون،

ة والتعيين فى كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف اإلدارة العليا فى الدول

الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال 

 .العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات األسرة ومتطلبات العمل

كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية لألمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء األشد 

 .ااحتياجً 
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 التوصيات:و  الخاتمة

ويشكل  عالم،ال ظاهرة عالمية ال تقتصر على منطقة معينة من مناطق المرأةظاهرة العنف ضد 

المجتمعات  جميع ا، وهو موجود فيالعنف ضد النساء أكثر انتهاكات حقوق االنسان انتشارً 

من النساء وطوال  يومية في حياة كثيروالجماعات االجتماعية واالقتصادية، كما يمثل ظاهرة 

وال يوجد دولة أو ثقافة تستطيع أن تزعم أنها خالية من ظاهرة العنف ضد  .فترة حياتهن

 واالختالف الوحيد يكون في أنماط واتجاهات هذه الظاهرة، وعلى الرغم من أن بعض ،المرأة

 صميم ثقافتها من حيثالمجتمعات تحرم العنف ضد المرأة، اال أن هذا العنف متأصل في 

 ا ما يقع العنف تحت ستار الممارسات الثقافية والعادات والتقاليد والتفسيرغالبً  الممارسة

فأن القانون أو الجهات الرسمية عادة  . ا اذا كان ضمن حدود األسرةالخاطىء للدين خصوصً 

لزوجي في ى موضوع العنف اظويح . الداخلي ما تفضل التغاضي والسكوت عليه بحجة الشأن

االهتمام نتيجة لتزايد صور العنف وأشكاله في  األونة األخيرة باهتمام علمي واسع، جاء هذا

 الحياة اليومية .

بسرعة  المعنف الذي يتصف للشخصيحدث نتيجة التنشئة االجتماعية  المرأةضد العنف 

وء بس يتصفالغضب، رفضه لتحمل المسؤولية واتصافه بالسلطة ونظرته دونية للمرأة، ألنه 

بالتالي  مما يولد لديها شعور متدني يمتاز بالكأبة واليأس، االمعاملة ويحتقر المرأة ويذله

هذا و تصبح منعزلة عن األخرين وتشعر أنها ليس حقوق انسانية تحط من كرامتها وأنوثتها

يحدث نتيجة  المرأةافة الى أن العنف ضد ض، اكله يؤدي الى صراع مع االطراف المحيطة 

 .للعوامل االقتصادية الصعبة كالبطالة أو التسريح من العمل

وتعرضها  ومن نتائج العنف على األسرة هو تفككها وانعدام الثقة بين أطرافها وتحطيم كيانها،

أما نتائج العنف على األم أو الزوجة فانه يترك . للزوال واعاقة مسارها وديمومتها ووظائفها

 وتدني شعورها ونقص قيمة وظائفها داخل األسرة. والقلق، لها أثار نفسية سلبية كالكأبة

أما نتائج العنف على  .معلى مواصلة مهمتها كأ وتهان كرامتها وأنوثتها، وتصبح غير قادرة

انتاجه في حياته، أما على  الطفل فخطيرة جدا مقارنة بالمرأة، ألن الطفل يحمل كل العنف ويعيد

يتعرض له من أزمات نفسية  طفل عدواني مع زمالئه لمامستوى النفسي واالجتماعي فيصبح ال

أما اآلثار التي . االجتماعية والثقافي نتيجة لحدوث العنف أمامه، ويترسخ هذا الفعل في تنشئته

االجتماعي للمجتمع،  يتركها العنف على المجتمع فهي كثيرة، أهمها أنه يهدد األمن والسالم

وبالتالي يصبح المجتمع  قتصادية سيئة مما يعطل التنمية،يفكك المجتمع وكذلك ينتج عنه أثار ا

  . ويتحكم فيهيسوده العنف 

طريق  ا، وعنا، واعالميً ا، وثقافيً ا، وأسريً ا، وتربويً ولهذا وجب مواجهة العنف الزوجي دينيً 

 التوعية بالقوانين.
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 هم في الحد من العنف ضد النساء :وفيما يلى بعض التوصيات التى تس

 القيم الدينية الصحيحة فى المجتمعات وباالخص بينفى نشر  دور المؤسسات الدينيةتفعيل  -1

فى المجتمعات يؤدى إلى االنفالت االخالقى  دينالشباب واالطفال، الن البعد عن ال فئتى

 واالنسانى كما يحدث اآلن نتيجة غياب الوعى الدينى لدى الشباب.

على القيم والمبادئ الدينية واالنسانية وتنشئتهم توعية االسر باالهتمام بتربية ابنائهم -2

السليمة ومتابعتهم لسلوك ابنائهم ، وحثهم على البعد عن السلوك العدوانى والعنيف ضد المرأة 

 او اى كائن حى.

كاإلنترنت  تفعيل دور االجهزة الرقابية فى تطبيق ميثاق الشرف االعالمى على وسائل االعالم-3

ونشره، لما له من دور في الوقاية من الجريمة، ومنع نشر اإلباحية بث الخير ل والتلفاز،

 .والرذيلة وأخبار العنف التي تحرك الغرائز وتساعد على ارتكاب الجرائم

أ مبد على قائمة ةأوالمر لالرج بين اإلنسانية العالقات تنظم الشخصية للالحوا قوانين وجود-4

 .والمساواة العدالة

 .بحقوقها ةأالمر توعيةو للمرأة القانونية األمية لمحو توعية برامج توفير-5

 .والمرأة لالرج من لك وواجبات حقوق لتوضيح الزواج على المقبلين لتستقب مكاتب اقامة-7

 دعمها على لوالعم المرأة ضد العنف هذا مواجهةفى  بمؤسسات المجتمع المدنى  االستعانة-8

 .النتشارها والسعى

 رأةـالم منه تعاني التي العنف قضايا وإبراز أشكاله بكافة اإلعالم في المرأة صورة تغيير-9

 .القطاعات أوسع إلى بها لوالوصو

تأمين الحاجات االجتماعية واالقتصادية، للحيلولة دون تزايد العنف بشكل عام بين أفراد  -10

المرأة المجتمع، والعنف ضد المرأة بشكل خاص، إذا ما علمنا أن من أهم أسباب العنف ضد 

 .تردي الوضع االقتصادي

 ة.الرادعة الرتكاب الجرائم ضد المرأسن التشريعات والقوانين والعقوبات -11

 المرأة. ضد العنف مرتكبى على الصارمة القوانين تنفيذ-12

 .العقاب من اإلفالت ظاهرة من والحد القضاء دور لتفعي-13

 .المدارس لمناهضة العنف ضد المرأةفى  للنشئ توجه وتربوية تعليمية برامج توفير-14


