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العنف ضد الفتاة

مقدمـــــــــــــة

بقى الكثير من مظاهر الهمجية والجاهلية الحاكمة في العصور الغابرة عالقة ومترسخة 
في النفس البشرية. وظاهرة العنف عامة هي واحدة من هذه المظاهر التي تهدد المنجزات 
التي حققها اإلنسان خالل السنوات الماضية، واألسوأ من ذلك كله عندما يتعدى ويمتد هذا 

العنف إلى الفتاة.

المجتمعات،  كافة  في  االخيرة  السنوات  في  المختلفة  باشكالها  العنف  مظاهر  ازدادت 
فالجريمة والقتل بدم بارد ظاهرة اخذة باالزدياد، وكذلك العنف في داخل االسرة وهناك 
الكثير من اشكال العنف ضد الفتاة في كل مكان تقريبًا، لكن درجة شدته، ومدى قبوله، 

تختلف من مجتمع آلخر ومن سياق اجتماعي آلخر

ويؤثر العنف ضد الفتاة في تقدم أو تخلف السياق االجتماعي الذي توجد فيه. فالعنف يزداد 
حيث تعاني الفتاة من تدني مستويات المعيشة، والعكس أيضًا صحيح. 

العوامل  من  بشبكة  يرتبط  ما  بقدر  وحيد،  مجتمعي  بعامل  يرتبط  ال  الفتاة  فالعنف ضد 
لتولد  بينها  فيما  تتشابك  والعرقية  والدينية  والسياسية  والثقافية  واالقتصادية  االجتماعية 
تلك األسباب المؤدية للعنف ضد الفتاة والداعمة له. وهذا ما يؤدي إلى تعدد المنظورات 
الدراسات  التي يجب أن تشترك في الكشف عن شبكة العنف ضد المرأة مثل  المختلفة 
االجتماع،  وعلم  العامة،  والصحة  اإلنسان،  وحقوق  والتنمية،  الجريمة،  وعلم  النسوية، 

وعلم النفس، والتاريخ، والدين، والبحوث القانونية والتشريعية.
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أنواع العنف ضد الفتاة:

1. العنف العائلي:
المرأة  وإهانة  ضرب  مثل: 
متعددة،  بأشكال  واألطفال 
وقد يقوم بذلك الزوج، االبن، 

األب، األخ.

2. العنف الجسدى:
الرفس  بالنار،  الكي  أو  الحرق  مثل: 
أو  باأليدي  الضرب  الخنق،  بالرجل، 
 .... الصفع  الشخص،  دفع  باألدوات، 

الخ.

3. العنف النفسي:
مثل: اإلهانة، التخويف، االستغالل، 
وكذلك  االكتراث  عدم  العزل، 

فرض اآلراء على اآلخرين.

تعريف العنف:

إليه  تدفع  عنيف  فعل  أي  هو   -
عصبية الجنس ويترتب عليه أذى 
أو معاناة للفتاة  سواء من الناحية 
الجنسية  أو  النفسية  أو  الجسمانية 
أو  القسر  أو  التهديد  ذلك  في  بما 
الحرمان التعسفي من الحرية سواء 

في الحياة العامة أو الخاصة.

إلحاق  إلى  يؤدي  تصرف  كل  وهو   -
األذى  يكون  وقد  باآلخرين،  األذى 
جسديًا أو نفسيًا فالسخرية واالستهزاء 
من الفرد، فرض اآلراء بالقوة، إسماع 
لنفس  مختلفة  أشكال  البذيئة  الكلمات 

الظاهرة.

من  يمارس  فعل  كل  وهو   -
ضد  فرد  أو  جماعة  طرف 
طريق  عن  آخرين  أفراد 
وهو  فعاًل  أو  قواًل  التعنيف 
القوة  يجسد  عنيف  فعل 

المادية أو المعنوية.
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أسباب العنف
من االسباب التي تؤدي الي العنف:

1. المستوى التعليمي: الجهل وعدم معرفة 
احترامه،  وعدم  اآلخر  مع  التعامل  كيفية 
وعدم معرفة حقوق وواجبات اآلخر، هي 

عوامل أساسية للعنف. 

2. المستوى الثقافي لألسر ولألفراد.

أسس  تولد  التربوي:  المستوى   .3
الفرد  عليها  نشأ  التي  العنيفة  التربية 
العنف وتجعله ضحية، حيث تشكل لديه 
واثقة،  وغير  وتائهة  ضعيفة  شخصية 
إلى عنف  وبالتالي تحول هذا الضعف 

في المستقبل.

على  الذكر  تمييز  مثل  والتقاليد:  العادات   .4
وتضئيل  تصغير  إلى  ذلك  يؤدي  مما  األنثى 
وتحجيم  تكبير  المقابل  وفي  ودورها،  األنثى 

الذكر ودوره.

البيئية  المشكالت  البيئية:  األسباب   .5
ومشكلة  الخدمات  وضعف  كاالزدحام  اإلنسان  على  تضغط  التي 
السكن وزيادة السكان و...، تسبب إحباط للفرد ويدفعه نحو العنف 

خصوًصا ضد من هو أضعف منه، اي الفتاة أو المرأة.

4. االستغالل الجنسي:
التناسلية، إزالة المالبس عن الطفل، مالمسة  مثل: كشف األعضاء 

جنسية،  مالطفة  أو 
الطفل،  على  التلصص 
لصور  الطفل  تعريض 
أو أفالم جنسية، إجبار 
الطفل على التلفظ بألفاظ 

جنسية، واالغتصاب.

5. ختان االناث:
يشكل ختان اإلناث انتهاكًا وامتهانا لعقل 
وجسد النساء والفتيات خاصة.  وهو 

ضرر نفسى بالغ للفتاة الصغيرة.

6. الزواج المبكر:
الزواج المبكر جريمة بشعة من أخطر 
االنثى،  الطفلة  ضد  العنف  صور 
لم  األفراد  أحد  تتزوج  الطفلة  فهذه 
تلبية  وعليها  االصل،  من  تختره 
وانتهاء  االكل  من  بداية  مطالبة 
والقيام  األطفال  وإنجاب  بالجنس 

باألعمال المنزلية.

مستوى التعليم
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كيفية مناهضة العنف ضد الفتاة
بعد  المعنفة  المرأة  لمشكلة  بحلول  التفكير 
كاف  غير  لكنه  جيد  أمر  العنف  وقوع 
من   لنا  بد  ال  العنف ضدها،  على  للقضاء 

التفكير بالحلول الوقائية التالية:

والبنات  للبنين  تدريبية  برامج  عمل   -
بطريقة  النزاعات  تسوية  كيفية  لتعلم 
واألفكار  المفاهيم  وتغيير  عنيفة  غير 

التي تحرض على ممارسة العنف ضد الفتاة.

- تنفيذ برامج تربوية خاصة تهدف إلى تأهيل الفتاة 
وإعطائها الثقة بالنفس وتقوية احترامها لذاتها.

واحترام  الحوار  ثقافة  تعزيز   -
خالل  من  األسرة  داخل  األخر 

برامج توجه لألسرة وللمقبلين على الزواج.

إلى  األسرة  داخل  األدوار  تبادل  مفاهيم  دخال   -
المناهج الدراسية.

نتائج الُعنف
 إنَّ من أهم نتائج العنف ضد الفتاة:

عدم   - بالنفس  للثقة  الفتاة  فقدان  نفسًيا:   -
 - باآلمان  الشعور  عدم   - الذات  احترام 
الخوف   - العزلة    - االحباط   - االكتئاب 

- الغضب - القلق - فقدان اإلحساس بالطفولة.

فقدان    - النوم  من  الحرمان  جسدًيا:   -
التركيز - التدهور الصحي.

تربية األطفال  القدرة على  أُسرًيا: عدم   -
وتنشئتهم بشكل تربوي سليم.

والوظيفة  الدور  في  العام  التدهور  اجتماعًيا:   -
االجتماعية والوطنية.
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العنف  ظاهرة  حول  الوعي  نشر   -
األسري ونقلها من الشأن العائلي إلى 
توعية  حمالت  خالل  العام   الشأن 

شاملة لكل من النساء والرجال.

- إجراء الدراسات واألبحاث 
لتحديد  الظاهرة  هذه  حول 

أنواعها وأسبابها وصوال لمعالجتها ومنع 
حدوثها. 

- القضاء على األمية القانونية للمرأة وصوال لمعرفتها 
بحقوقها الممنوحة لها بالقوانين.

للفتيات  استماع  مراكز  تأمين   -
ضحايا العنف لتقديم اإلرشاد القانوني 
والنفسي للفتاة المعنفة وتقديم خدمات 
تأهيل للضحايا وبرامج للمساعدة على 

تجاوز المشكلة من كافة النواحي.

- العمل على إصدار نصوص قانونية تجرم 
تكفل  الفتاة ووضع إجراءات  العنف ضد 
تقديم بالغات حول هذا العنف سواء أمام 

الشرطة أو مباشرة أمام المحاكم.

واالطباء  والقضاة  الشرطة  أفراد  تدريب   -
وكل  والنفسيين  االجتماعيين  واالخصائيين 
ضحايا  الفتيات  مع  بالتعامل  صلة  له  من 
وتوفير  معهن  التعامل  كيفية  على  العنف 
والمعالجة  الفورية  والخدمات  الحماية 

والتأهيل.

أقسام  جميع  في  نسائية  شرطة  تخصيص   -
الشرطة للتعامل في هذه المراكز مع الفتيات والنساء 

اللواتي يحضرن إلى تلك المراكز.
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- التوعية االجتماعية للفتاة لمعرفة حقوقها، 
وكيفية الدفاع عنها، وإيصال صوتها إلى 
العالم، وعدم التسامح والتهاون والسكوت 

في سلب هذه الحقوق. 

 - توعية وسائل اإلعالم المرئية والمقروءة 
لتقوم  والمرأة  الفتاة  بحقوق  والمسموعة 

بدورها بتوعية المجتمع ولحذف المشاهد والمقاطع التي توحي أو 
ضد  العنف  ظاهرة  تدعم 

المرأة أو الفتاة.


