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إن تقدير حجم مشكلة العنف ضد املرأة له عالقة بدرجة إحساس اتمع وإدراكه هلذه املشكلة، إضافة إىل توجهـات ثقافـة اتمـع حنـو املـرأة ودورهـا مـن               :     مقدمة  

ملـة مـن املـتغريات االجتماعيـة واالقتـصادية والرتبويـة والقـيم والعـادات الـسائدة يف اتمـع،             ويرتبط ذلـك جب   . أخرىيب تأديب الطفل وتربيته من �احية       �احية، وحول أسال  
مـن هنـا يتـضح دور منظومـة القـيم      . و�يـة  التـشريعات القا�و�يـة املقـرة ذات العالقـة املباشـرة بتحديـد أمنـاط الـسلوك اإلجرامـي وغـري اإلجرامـي وفقـاً للنـصوص القا�             إىلإضـافة  

 يف أي جمتمع من اتمعات، وخيتلف ذلك من جمتمع إىل آخر، مما يعترب وأشكاله، وصوره وأ�واعهاالجتماعية والقوا�ني والتشريعات يف حتديد معنى العنف ضد املرأة والطفل، 
لـذا، يبقـى ألسـلوب رصـد البيا�ـات املتعلقـة بـالعنف دور بـارز يف حتديـد حجـم            .  ومرفوضـاً يف جمتمـع آخـر   من أساليب الرتبية والتأديب يف جمتمع ما، قد يعترب سلوكاً إجرامياً         
و�ظراً للطبيعة السرية هلذه املوضوع، وطبيعة اتمعات العربية املتمسكة بالقيم  . ا، وتصنيفها، وحتليلهاهباملشكلة ومدى ا�تشارها، من حيث مجع البيا�ات اإلحصائية وتبو

 . باحلجم احلقيقي لظاهرة العنف اجلسدي واجلنسي الذي يقع على النساء واألطفالاإلقراردينية، وبالتقاليد والعادات، فا�ه يصعب على هذه اتمعات ال
   

 جسمية أو جنسية أو معاناة أذى ينجم عنه أنالجنس ينجم عنه أو يحتمل 
 اإلكراهذا الفعل أو أو نفسية للمرأة، بما في ذلك التهديد باقتراف مثل ه

أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء أوقع ذلك في الحياة العامة أو 
 ". الخاصة 

هو كل استخدام للقوه بطريقة غير شرعية من  : العنف العائلي
 .قبل شخص بالغ في  العائلة ضد أفراد آخرين من هذه العائلة

جنسي كل محاولة تحرش سواء تم االعتداء ال : العنف الجنسي
 .أم لم يتم

كل حالة احتاجت إلى أكثر من معاينة بسبب  : العنف الشديد
 .شدة اإلصابات

 
  :حجم مشكلة العنف ضد المرأة .2.2

  :على الصعيد العالمي
يقدر عدد النساء األمريكيات اللواتي يتعرضن للعنف الجسدي من     

 .%30قبل أزواجهن 
عنف الجسدي في الواليات ويقدر عدد الزوجات الالتي يتعرضن لل    

 مليون  8،1المتحدة سنويا ب 
 من النساء يقعن %51 النساء، من من ضحايا العنف %95في فرنسا    

 ضحية تعرضهن للعنف من قبل الزوج 
  من الرجال العنف ضد زوجاتهم %6في كندا يمارس    
  ضحايا للعنف10نساء من كل  8في الهند هناك    

 :على الصعيد العربي 
واحدة من كل ثالث نساء مصريات، تعرضت للضرب  :     في مصر

 . من قبل زوجها مرة واحدة على األقل خالل حياتهما الزوجية
خالل      تعرضت بعض هؤالء النساء إلى الضرب مرة واحدة     كما
 منهن للضرب ثالث مرات في الفترة %17، وتعرضت 2001العام 
 .نفسها
 من النساء الفلسطينيات %52 : اع غزةفي الضفة الغربية وقط    

 منهن %23 ،1998تعرضن للضرب على األقل مرة واحدة خالل العام 
 للضرب بعصا أو بحزام %16للصفع،  %33للدفع والركل واإليقاع، 

 . هوجمن بأداة حادة كالسكين أو قضيب الحديد من قبل أزواجهن%9و

العنف ظاهرة  أن في العقد األخير اصبح هناك اتفاق عام على     
 في واألطفال، تشمل النساء قضية عالمية وعربية ومحلية، ومرضية

 المستوى أو العرق أوكافة مراحل أعمارهم، وهي ليست مرتبطة بالدين 
 االقتصادي بل تنتشر في مختلف الشرائح والطبقات أوالثقافي 
 غالبية حاالت العنف المجتمعي والمنزلي الموجهة ضد إن. االجتماعية

النساء واألطفال ال تصل إلى علم الجهات الرسمية المسؤولية وال يبلغ 
 عن العناية واالهتمام منأى بنسبة قليلة جداً، وتبعاً لذلك تبقى في إالعنها 

 . الجديرة به

 الدراسات العلمية الجادة في ىالعربية ومنها سوريا إلتفتقر المنطقة     
ا تقتصر على العنف نهإموضوع العنف ضد المرأة وإذا وجدت ف

لذا فال تزال المعلومات حول حاالت العنف ضد النساء . الجسدي
 الوضع يقتضي منا تحليالً اإن  تغيير هذ. محدودة وال يتم التبليغ عنها

 .علمياً وشفافاً وصوالً إلى وضع الحلول المناسبة لالرتقاء بهذا الواقع 
 ومحاولة رصد     أنجزنا هذه الدراسة للوقوف على حجم الظاهرة

أسبابها و خلفياتها ووضع المقترحات الكفيلة بالحد منها و القضاء عليها 
 .الحقا 

 :طريقة البحث .1
    تحليل إحصائي لحاالت عنف ضد المرأة تم الكشف عليها في مركز 

تم تقسيم . 2002 و2001الطبابة الشرعية في مدينة حلب خالل عامي 
 :الفئات العمرية إلى ثالثة مجموعات 

  سنوات30 – 18من عمر : المجموعة األولى 
  سنة45  - 30من عمر : المجموعة الثانية 
 عام 45أكبر من : المجموعة الثالثة 

 
 :تعاريف أساسية  .2

  :تعريف العنف ضد المرأة .2.1
أقر اإلعالن العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والذي تبنته     

ووافقت عله جميع  1993 يسمبرد/ الجمعية العامة في كانون األول 
 :ضد المرأة  الدول األعضاء في األمم المتحدة، التعريف التالي للعنف

   أي فعل عنيف قائم على أساسالعنف ضد المرأةيعني مصطلح "

 
Arab psyn e t  e Jo urna l :  N° 4– October – November – December 2004 

 
 2004  ديـسـمـبــر  -  �ـوفـمـبــر  -   أكتـوبـــر  - 4الـعــــدد   :ةـــــبية العرــــوم النفسيــــــة العلـــة شبكــجمل

 54  



Original Papers & Articles  òÜî•c@pübÔß@@ë@@tb¡c@

 

 التي تتعـرض للعنـف، فـإن     للمرأة فيما يتعلق بالفئات العمرية     أما
 ).1998العواودة، ( )24 – 15(أعلى فئة عمرية هي من 

 
 جرائم الشرف . 2.3

تمثل جرائم الشرف التي تقـع فـي األردن، وفلـسطين، ولبنـان،                 
، يـتم   قصاها عنفـا  أ، و اكثر أشكال العنف ضد المرأة خطورة     ومصر،  

ارتكابها عند ورود الشك لدى أحد أعضاء األسرة من الرجال بأن إحدى            
خالقي، أو أصبحت حـامال     أقاربهم من النساء قد قامت بتصرف غير أ       

وهناك نسبة عالية تثير القلق من الجـرائم       . دون زواج، أو اتهمت بالزنا    
التي ترتكب ضد النساء باسم الشرف، وتسجل معظم األحيان كحـاالت           

 . انتحار أو موت مفاجئ
 

، مبني على مفاهيم الشرف المرتبطة بالمرأة،       األردنفي مجتمع مثل        
لمرأة مضاعفة، حيث تمثل جرائم الشرف في       تصبح مشكلة العنف ضد ا    

األردن واحدة من ابرز أشكال العنف ضد المرأة، فقد بلغ معدل نـسبة             
، وشكلت جرائم الشرف    1986 للعام الواحد منذ عام      %23جرائم الشرف   

وفوق ذلك كله فان معظـم      .  من جرائم القتل التي تم التبليغ عنها       29%
، إعالمـي ملـف    (.وضوع الـشرف  حاالت انتحار النساء لها عالقة بم     

، عمال بمـا    برأفة بالغة ويدان مرتكبو جرائم الشرف في العادة       ) 1999
 – شـهور    6ورد في قانون العقوبات من حكم بالسجن لمدة تتراوح بين           

 سنوات، وفي حالة كون مرتكب الجريمة قاصرا فان هذه المـدة قـد              3
 . تخفف اكثر

 
 النتائج: مدينة حلب دراسة ميدانية في مركز الطب النفسي ب

  

 مركز الطبابة بحلب
 

 2001 2002 
 11530 10665 العدد الجملي للمراجعين
 8873 7650 مجموع حاالت العنف
 %)30 (2676 %)28.1 (2155 عنف ضد المرأة
 %)81 (2169 %)83.2 (1795 متزوجات

 %)19 (507 %)16.8 (360 غير متزوجات
 %)14.8 (395 %)12.9 (279 عنف جنسي 

 %)85.2 (2281 %)87.1 (1876 عنف جسدي
 %)66 (1748 %)76.7 (1654 عنف شديد 

 %)34 (928 %)23.3 (501 عنف بسيط
 

 التوزع حسب األداة المستخدمة في العنف 
 

 2002 2001 السنة/ الفئات العمرية 
%)54.4 (1456%)57.4 (1236 استخدام األيدي

%)44.3 (1185 %)41.5 (894ماستخدام عصا أو خرطوم أو حزا
 %)1 (28 %)0,9 (21 أدوات حادة
 %)0.3 (7 %)0.2 (4 أدوات أخرى

 
 :التوزع حسب المسبب بالعنف 

 

 2002 2001 السنة/ المسبب بالعنف 
 %)77.1 (2065 %)88 (1897 الزوج

  %)22.9 (611 %)22 (258 جغير الزو

اء الفلسطينيات تعرضن إلى  من النس%9فيما يتعلق بالعنف النفسي،      
  :شكل من أشكال العنف النفسي

، والسباب، واللغة البذيئة، وتسميتهن لإلهانةمنهن التعرض  52%    
بأسماء مهينة من قبل أزواجهن، مرة واحدة على األقل خالل العام 

 . السابق
  امرأة أجبرت على ممارسة الجنس27%    
ل الثالثة من العنف في آن واحد  وقد تعرضت هؤالء النساء لألشكا    

 إن )2000حاج يحي، (بينت دراسة حدثيه  كما  ).1999حاج يحي، (
النساء اللواتي تعرضن للعنف الجسدي والنفسي والجنسي قد اظهرن 
مستوى أدنى من تقدير الذات، واالكتئاب، والضيق من أولئك اللواتي لم 

  %.37، %33، %40: يتعرضن للعنف، بالنسب التالية على التوالي 
 

 من طلبة الجـامعة بوجود عنف داخل %86أجاب :  وفي األردن    
 تعرضن )عينة الدراسة( من أمهات طلبة الجامعة %21عائالتهم، وان 
 ).أروى العامري(. للعنف الجسدي

 دراسة ميدانية حول العنف ضد المرأة في المجتمع األردني     في
وف على حجم وأسباب ظاهرة  الوقإلى شهراً، هدفت 19استغرقت 

 إلى امرأة باإلضافة 544تألفت عينة الدراسة من . العنف بكافة أشكالها
العدد (المرأة  46الموقوفات إداريا في مراكز اإلصالح وعددهن 

 من النزالء في مراكز 108، كما شملت الدراسة ) امرأة590اإلجمالي 
 شخصاً 40 إلىفة اإلصالح الموقوفين بقضايا عنف ضد النساء، باإلضا

شرطة، قضاة، محامون، (من العاملين في أجهزة العدالة الجنائيـة 
 ).أطباء شرعيون، مدعين عامون ـ عاملون في مراكز اإلصالح

 : أشارت نتائج الدراسة إلى 
 بين الجاني والضحية بنسبة األولىوجود صلة من الدرجة 

8،64% 
والزوج ، %5،29احتل األخ المرتبة األولى بين الجناة بنسبة 

 . %)3،22(  واألب المرتبة الثالثة %)6،28(المرتبة الثانية 
بالنسبة لدوافع جرائم العنف، احتل القتل دفاعاً عن الشرف المرتبة 

، وهتك %)1،23(، واالغتصاب المرتبة الثانية %)8،55(األولى 
  .%)2،21(العرض المرتبة الثالثة 

 : أنكما أظهرت نتائج الدراسة     
)  سنة 30 – 19(  تركزت بمرحلة الشباب الفئة العمرية للجناة    

  .%3،73بنسبة 
) سنة  28 – 18(  بمرحلة الشباب أيضاً  للضحاياةالفئة العمري    أن 
  %.59بنسبة 

  .%5،72كانت نسبة الجرائم التي حدثت في المنزل     
 عن التبليغ فيما يتعلق بالتبليغ عن االعتداء، بلغت نسبة االمتناع    

، %9،30، وتنوعت أسباب عدم اإلبالغ بالمحافظة على السمعة 5،80%
 وحرصاً على التقاليد والعادات ،%25والمحافظة على كيان األسرة 

فيما يتعلق بأسباب . %5،7 بجدوى اإلبالغ اإليمان، وعدم 4،18%
  : للعنف بين أفراد أجهزة العدالة الجنائية ما يلي ودوافع تعرض النساء 

 العادات والتقاليد والقيم ،%25التمييز بين المرأة والرجل بنسبة     
 الظروف ،%15 الضعف الجسمي للمرأة بنسبة ،%5،17السائدة بنسبة 

الملتقى  (%.5،7 واالبتعاد عن الدين بنسبة ،%5،12االقتصادية بنسبة 
 ) .1998اإلنساني لحقوق المرأة، 

 نسبة من يتعرضن أن في األردن إلى أخرىكما توصلت دراسة     
 و، %6،28 حياناًأ و%6،47للضرب من أزواجهن بصورة دائمة بلغت 

في  %3،65 أن الصفع يشكل اكثر أشكال الضرب شيوعا إذ بلغت نسبته
أحيانا، وتقاربت النسب للركل وللكم وشد  %4،22الحاالت الدائمة، 
ا بلغت نسبة كم، %44 ، إذ بلغت في معظمهاأرضاالشعر والرمي 

 . %8،40الضرب بأداة حادة 
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  :فالتوزع حسب تكرار العن
 

 2002 2001السنة / فتكرار العن
 %)34.1 (911 %)30.7 (662 للمرة األولى
 %)65.9 (1765 %)69.3 (1493 أكثر من مرة

 
 :مناقشــة نتائــج الدراســة 

 :التالية    نستنتج من نتائج الدراسة المالحظات 
 نسبة ال بأس بها من حـاالت        ةتشكل حاالت العنف ضد المرأ     -1

 مع العلم أن ما يصل إلـى الطبابـة ال           %)30(العنف في المجتمع    
ـ           ليشك  ي إال نسبة ضئيلة من مجموع حاالت العنف ضد المرأة الت

تحدث في المجتمع، ذلك أن كثير من الحاالت ال يتم التبليغ عنهـا             
واألعراف السائدة في مجتمع الدراسة والتي      ألسباب تتعلق بالعادات    

 . ويسمح به الشرعي أمر طبيعةتعتبر أن ممارسة العنف ضد المرأ
 إلى عام   2001تصاعد عدد حاالت العنف ضد المرأة من عام          -2

 مع الحفاظ على النسبة مـن حـاالت العنـف           %)19( بنسبة   2002
  .%)30(الكلية 

ف يعـود إلـى أن      ارتفاع نسبة الحاالت في المدينة عن الري       -3
نسبة الوعي عادة في المدينة أكبر وإلى سبب أكثر أهمية وهـو أن             
ظاهرة ضرب المرأة في الريف تعتبر ظاهرة عادية وإلى كون تقدم           
المرأة بشكوى على زوجها يعتبر من ناحيـة األعـراف والتقاليـد            

 .العائلية والعشائرية عيباً كبيراً
 مـن   %75تزيد عن    بنسبة   فالزوج هو المصدر األكبر للعن     -4

 .الحاالت
الحالة االقتصادية السيئة وبطالة الزوج وعدم وجـود دخـل           -5

مادي مستقر من العوامل الرئيسية التي تصاحب حاالت العنف ضد          
 .ةالمرأ

أمية المرأة والرجل وانخفاض مستوى التعليم مـن العوامـل           -6
التي تزيد تعرض المرأة للعنف و من تقبلها له على أنه أمر طبيعي             

 .ن حق الزوجوم

 %65أكثر مـن    (تتعرض المرأة لحاالت العنف بشكل متكرر        -7
 ).من حاالت العنف حصلت أكثر من مرة

 مـن   %66( وخاصـة للعنـف الـشديد        –هناك ميالً للعنف     -8
  بشكل ملحـوظ وال شـك أن الظـروف االجتماعيـة             –)الحاالت

واالقتصادية والسياسية من جهة ووسائل اإلعالم المختلفة والتي ال         
وقف عن تقديم كل ما يشجع العنـف وبـشكل مقـصود وغيـر              تت

 .مقصود
 ةلم تتناول حاالت العنف المدروسة العنف النفسي ضد المـرأ          -9
 – مع أنها قد تكون األكثر انتشاراً كاإلهمال والعنـف اللفظـي             –

وذلك بسبب خصوصية العمل في مركز الطبابة الـشرعية والـذي      
 . والجنسية فقط يقضي بالتعامل مع حاالت العنف الجسدية

 الحيـاة الزوجيـة نظـرة       ىمازلت المرأة في بالدنا تنظر إل      -10
 من الحـاالت أن أسـباب العنـف         %70تقليدية حيث اعتبرت في     

اقتصادية دون اإلشارة إلى األسباب األخرى النفـسية والعاطفيـة          
 .المتعلقة بالحياة الزوجية 

ات  في المـسؤولي   ة وأكثر مشارك  ةعمل المرأة يجعلها أكثر قو     -11
وبالتالي يعطيها نوع من الحصانة واالحترام ويقلل بشكل ملحـوظ          

 ) . من النساء المعنفات ال يعملن%80(من تعرضها للعنف 
ـ        30 – 18النساء من عمر     -12  ي سنة هن الـشريحة األكبـر الت

تتعرض للعنف وهذه مالحظة يجب التوقف عندها ودراستها بشكل         
بر أوالدهـا يعطيهـا     مفصل من ذلك أن تقدم المرأة في السن مع ك         

 .نوع من الحماية من التعرض للعنف من طرف الزوج 

 المرأة في مجتمع الدراسة ونتيجة لغياب الوعي وللموروث -13

 :التوزع حسب االنتماء الجغرافي  
 

 2002 2001السنة/ التوزع الجغرافي 
 %)25.6 (684 % )31.6 (683 الريف
 %)74.4 (1992 %)68.4 (1472 المدينة

 
 :زع حسب الفئات العمرية التو

 

 2002 2001 السنة/ الفئات العمرية 
%)43.2 (931  سنة 30 -18من   1266) 47.3(%  
%)34.5 (745  سنة45 – 30من   965) 36(%  

%)22.3 (479  سنة45أكبر من   445) 16.7(%  
 

 :التوزع حسب الحالة االقتصادية 
 

 2002 2001السنة/ الحالة االقتصادية 
%)57.6 (1543 %)61 (1316 سيئة

 %)29.4 (789 %)25.3 (546 متوسطة
 %)13 (344 %)13.6 (293 جيدة

 
 :التوزع حسب مهنة المتسبب بالعنف 

 

 2002 2001 السنة/ مهنة المتسبب بالعنف 
%)50.1 (1341%)44.2 (954 العاطلين عن العمل

%)40.1 (1074%)40.5 (874 ة غير ثابت–يعملون في مهن حرة 
 %)9.8 (261%)15.3 (327يعملون في وظائف ثابتة وجيدة الدخل
 

 :التوزع حسب المستوى التعليمي للمتسبب بالعنف 
 

 2002 2001 السنة/ المستوى التعليمي 
%)43.2 (1157 %)44.2 (974 أمي

 %)28.5 (765 %)32.3 (698يحمل شهادة ابتدائية أو متوسطة
 %)19 (509 %)16.6 (358 يحمل شهادة ثانوية

 %)9 (245 %)5.9 (125 يحمل شهادة جامعية أو أعلى
 

 :التوزع حسب المستوى التعليمي للمرأة 
 

 2002 2001السنة/ المستوى التعليمي للمرأة 
 %)52 (1393%)54.2 (1168 أمية

 %)31.1 (833 %)34 (734 شهادة ابتدائية أو متوسطة
 %)11.5 (308 %)8.1 (175 شهادة ثانوية أو معهد متوسط

 %)5.3 (142 %)3.7 (78 شهادة جامعية
 

 :التوزع حسب عمل المرأة 
 

 2002 2001 السنة/ عمل المرأة 
 %)73.5 (1967 %)81.4 (1753 لال تعم
 %)26.5 (709 %)13.6 (402 تعمل

 
 ):اعتماد رواية المرأة(التوزع حسب سبب العنف 

 

 2002 2001 السنة/ سبب العنف 
%)62.4 (1672%)72.6 (1564 يةأسباب اقتصاد

 %)25.5 (603 %)22.1 (478 )الكحول/ مخدرات (إدمان 
 %)12.1 (401 %)5.3 (113 أسباب أخرى
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 .ما بين الجهات الرسمية المختصة والمنظمات غير الحكومية 
تعـرض   حـول     الدراسات والبحوث  إعدادالتشجيع على    .6

 .يات للعنف واإليذاء الفت واألطفال خاصةالنساء
توعية النساء بحقوقهن القانونية عن طريق المناهج المدرسـية         

 .واإلعالم والمبادرات المجتمعية
توعية وتدريب العاملين فـي أجهـزة العدالـة الجنائيـة            .7
الشرطة، القضاة، المدعين العامين، األطباء الشرعيين، أجهزة       (

المختلفة للعنـف   بكيفية التعامل مع الصور     ) المؤسسات العقابية 
 . ضد النساء

دعوة الجهات التربوية المختصة الحكومية وغير الحكومية        .8
 االهتمام بتعزيز قيم احترام الـذات واالحتـرام المتبـادل،           إلى

 .في المناهج والبرامج التربوية المختلفة , والتعاون بين الجنسين
 جانب   إلى  مفهوم الصحة النفسية للمرأة    إدخال إلىالدعوة   .9

 . الجسدية في القوانين واألنظمة المعمول بهاالصحة
والمهتمة بشؤون المرأة   تدريب وتشجيع المنظمات النسائية      .10

 إلىرشاد النساء وتوجيهيهن    إل" الخط الساخن "على إدخال خدمة    
 افضل الطرق لحـل     إلىرشادهن  إالجهات المعنية بشكواهن، و   

لفنيـة  مشاكلهن، مع العمل على تدعيم هذه المنظمات بالكوادر ا        
 .ةءكفوالمتخصصة وال

التعاون مع وزارة األوقاف ورجال الدين بهدف توعية أئمة          .11
هذه القضية وضرورة تخصيص مساحة مـن        المساجد بمخاطر 

شريحة من المـواطنين بـأن       خطب الجمعة بهدف توعية أكبر    
 مرفوض شرعاً وتـوعيتهم بـالطرق       مرأةالتعامل العنيف مع ال   

 .البديلة في التعامل 
 
  أخصائي في الجراحة العامة–ئي في الطب الشرعي أخصا*

 عضو المجلس العلمي الختصاص الطب الشرعي في سوريا
  اإلدارة في جمعية رعاية المسجونين وأسرهم بحلبسعضو مجل

  االجتماعياإلشرافرئيس مكتب 

الذي ينظر للمرأة وخاصة في المجتمعات الفقيرة       (االجتماعي السائد    
ن تعرضها للضرب من قبـل زوجهـا أمـر          يعتبر أ ) نظرة دونية 

طبيعي و مسموح به شرعاً يجعلها تتقبل و ال تلجأ إلى الشكوى إال             
 .في حاالت العنف الشديد وفي حاالت التهديد بالزواج من أخرى

تشكل حاالت العنف الجنسي ضد المرأة نسبة ال بـأس بهـا             -14
ويجب دراستها وتوعيـة    – وحتى من الزوج     –) الحاالتمن   % 14(
 .مجتمع بأخطارهاال

ـ         -15  االنتبـاه   بقد يكون المتسبب بالعنف ضحية هو اآلخر ويج
فيبرامج التوعية إلى توعية الطرفين ألن الحفاظ على األسرة يجب          

 .إعطاؤه األولوية في مثل هذه البرامج 
ففي (غالباً ما يترافق العنف ضد المرأة مع عنف ضد األطفال            -16

 العنف ضد األطفال ذكر     دراسة أخرى أجريناها بنفس التوقيت على     
 من األطفال المتعرضين للعنف أن األم تتعرض هي أيـضاً           70%

 ).للعنف
 

 توصيات لمكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة
بالتعاون ضد المرأة،   وضع برنامج وطني لمكافحة العنف       .1

 .ما بين الجهات الرسمية المختصة والمنظمات غير الحكومية
 قضايا العنف الذي    عامل مع مراجعة وتقوية القوانين التي تت     .2

 .تتعرض له النساء والفتيات
مراجعة شاملة لكـل القـوانين واألنظمـة والتـشريعات           .3

، بهدف إلغـاء كافـة أشـكال    مرأةوالتعليمات المتعلقة بحقوق ال 
لغـاءات  التمييز ضد المرأة وحمايتها، وإجراء التعـديالت واإل       

 .الالزمة والتي تكفل المساواة بين الرجل والمرأة 
 تحليل معمق للصلة بين نصوص اتفاقيـه القـضاء          إجراء .4

على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وما يقابلها فـي القـوانين            
 تعارض المواد التي تم الـتحفظ       أوالوطنية من حيث مدى اتفاق      

 . والشريعة اإلسالمية عليها مع القوانين والتشريعات الوطنية 
 يا العنف بالتعاونكز لحماية وتأهيل النساء ضحااإنشاء مر .5
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