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صحيفة وقائع: عنف الرشيك الحميم

Iعنف الرشيك الحميم )VPI( هو منط من السلوك يف أي عالقة حميمية– غالباً يف الزواج، لكن أيضاً 
يف عالقات املواعدة أو بني الرشكاء السابقني– حيث ميارس شخص ما السلطة والسيطرة عىل الشخص 

العشري«(  باسم »العنف املنزيل« أو »عنف  إليه أيضاً  الحميم )يُشار  اآلخر. ميكن أن يشمل عنف الرشيك 
االنتهاك الجسدي أو الجنيس أو العاطفي أو الروحي أو اإلنجايب أو االقتصادي أو النفيس. 

تأثري عنف الرشيك الحميم
للغاية. ويشمل سلوكيات تفزع  الحميم، حتى وإن كان ال يشمل عنفاً جسدياً، ضاراً  ميكن أن يكون عنف الرشيك 

قصرية  العواقب  من  مجموعة  الحميم  الرشيك  ولعنف  وتعزلهن.   بهن،  وتتالعب  وتهينهن،  وتخيفهن،  الناجيات، 
نطاقاً. األوسع  واملجتمع  املحلية  واملجتمعات  األرسة  عىل  ويؤثر سلباً  للناجيات  بالنسبة  األجل  األجل وطويلة 

هل تيسء النساء لرشكائهن أيضاً؟
العظمى  الغالبية  يرتكبون  الرجال  أن  الحميم، غري  الرشيك  لعنف  التعرض  والنساء  للرجال  ميكن 

الرجال سلطة  مُيَنح  للسلطة، حيث  استغالل  الحميم هو  الرشيك  الحميم. عنف  الرشيك  من عنف 
الرجال عىل إساءة استعامل السلطة. أكرب يف املجتمع واألرسة. كام تقل احتامل معاقبة 

هل سيستجيب قادة املجتمع املحيل لعنف الرشيك الحميم يف السياقات التي يكون فيها شائعاً أو متوقعاً؟  
النوع االجتامعي. فمن  العادات االجتامعية واألدوار وتوقعات  الحميم ودرجاته متأصلة يف  أنواع عنف الرشيك  تكون بعض 
الرجال أزواجهم، وأن يتحكموا يف وصولهن إىل املوارد والخدمات، وأن  العديد من املجتمعات املحلية أن يعاقب  املقبول يف 

الحاالت  اإلنجابية، بل وأن يرضبوهن عىل تجاوزات متصورة. وحتى يف  الجنسية وخيارتهن  السيطرة عىل حياتهن  ميارسوا 
الحميم مشكلًة  الرشيك  املحيل وغريهم سيعتربون عنف  املجتمع  قادة  فإن  معيارياً،  الحميم  الرشيك  فيها عنف  يكون  التي 

التوقعات االجتامعية أو عندما  العنف  ينبغي« - أي عندما تتجاوز درجة  الرجال برضب زوجاتهم »أكرث مام  عندما يقوم 
ما يُفَهم التدخل يف هذه الحاالت عىل أنه جزء من مسؤوليات قادة املجتمع املحيل.  ال يُعترَب االنتهاك مربراً. وغالباً 

دورة العنف
أو حتى  الهدوء قد تدوم ألسابيع  تتخللها فرتات من  العنف  الشديد واملتصاعد بكونه دائرة من  الحميم  الرشيك  Sيتسم عنف 

أعوام، ثم تتصاعد إىل أحداث عنف. ميكن مقارنة دورة العنف هذه بأمناط الطقس، حيث تكون فرتة الهدوء مشمسة، ثم 
يرتاكم الضغط يف صورة غيوم حتى العاصفة. فهم دورة العنف أمر مهم، ألن قادة املجتمع املحيل وغريهم قد يعتقدون أن 
الناجية يف واقع األمر معرضة للخطر.  حالة من حاالت عنف الرشيط الحميم قد »تم حلها« خالل فرتة هادئة، بينام ال تزال 

العواقب الفردية

النساء الاليت تعرضن للعنف الجسدي أو الجنيس عىل يد رشيك تعرضن إلصابات نتيجة لذلك.  	 الوفاة واإلصابة - 24% من 
وميكن أن تشمل هذه اإلصابات الكدمات والخدوش والجروح وإصابات يف البطن وإصابات يف الرأس ومتزقات وكسور يف 

العظام أو األسنان وحروق، إلخ. ميكن أن تؤدي اإلصابات الشديدة إىل الوفاة.
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األمراض املزمنة – ميكن أن يسبب اإلجهاد الناجم عن عنف الرشيك الحميم الذي يطول أمده إىل أمراض قد يصعب  	
والحاالت، حيث ميكن  األمراض  للعديد من  الحميم عامل خطر  الرشيك  يعترب عنف  تفاقمها.  أو تشخيصها وإىل  تحديدها 

العنف.  توقف  بعد  لفرتة طويلة  الصحية  العواقب  تستمر  أن 

ويرتبط  	 باالكتئاب.  لإلصابة  أكرث عرضة مبرتني  الحميم  الرشيك  لعنف  يتعرضن  الاليت  النساء   - واالنتحار  العقلية  الصحة 
أكرث  الحميم  الرشيك  لعنف  يتعرضن  الاليت  النساء  للصدمة )DSTP(. وتكون  التايل  الكرب  باضطراب  الحميم  الرشيك  عنف 

االنتحار. ملحاولة  عرضة 

الحميم معزوالت عن أرسهن وأصدقائهن. كام يساهم  	 الرشيك  يتعرضن لعنف  الاليت  النساء  قد تكون   - العزلة االجتامعية 
االجتامعية.  الحياة  النساء ملشاركتهن يف  فقدان  الحميم يف  الرشيك  بعنف  املتصلني  واالكتئاب  الذات  تقدير  تدين 

الحميم من  	 الرشيك  لعنف  يتعرضن  الاليت  النساء  تعاين  أن  احتاملية  تزيد  الكحوليات واملخدرات –  تعاطي  مشكالت 
تقريباً.  الضعف  مبقدار  الكحوليات  تعاطي  مشكالت 

أو  	 الجسدي  الحميم  الرشيك  لعنف  يتعرضن  الاليت  والفتيات  النساء  إصابة  احتاملية  تزيد   – املنقولة جنسياً  األمراض 
الزهري أو املتدثرة الحرثية )الكالميديا( أو السيالن مبقدار مرة ونصف. ويف بعض املناطق )مبا  الجنيس أو كليهام بعدوى 

البرشية مبقدار مرة ونصف. املناعة  أفريقيا جنوب الصحراء(، يكن أكرث عرضة لإلصابة بفريوس نقص  يف ذلك 

بالحمل غري املرغوب واإلجهاض واإلجهاض غري اآلمن. 	 الحميم  الحمل غري املرغوب واإلجهاض – يرتبط عنف الرشيك 

العواقب األرسية

الوالدة واإلمالص )والدة  	 أثناء الحمل باإلسقاط، وتأخر رعاية ما قبل  الحميم  العمل – يرتبط عنف الرشيك  أثناء  العنف 
املواليد. الجنني وانخفاض وزن  املبكرة وإصابة  املبكر والوالدة  ميتاً( واملخاض  املولود 

صحة األطفال – تزيد نسبة إنجاب النساء الاليت يتعرضن لعنف الرشيك الحميم ملواليد منخفيض الوزن عند الوالدة مبقدار  	
61%، ووجدت الدراسات أن األطفال الذين يولدون لنساء يتعرضن لعنف الرشيك الحميم أكرث عرضة للتقزم بنسبة %04، 

وأن فرص تطعيمهم أقل، وأن معدالت وفاتهم بسبب اإلسهال أعىل، وأنهم أكرث عرضة لخطر الوفاة قبل بلوغ سن الخامسة. 

النساء  	 الصحة العقلية لدى األطفال – وجدت دراسات عدة أن هناك ارتباط بني عنف الرشيك الحميم الذي تتعرض له 
القلق واالكتئاب وسوء األداء املدريس. لها األطفال، مثل  التي يتعرض  والعواقب 

املعيشية. 	 األطفال يف األرسة  بإساءة معاملة  الحميم  الرشيك  يرتبط عنف  األطفال:  سالمة 

يشهدون  	 الذين  الفتيان  أن  إىل  أدلة مهمة  تشري  يشهدونها.  التي  السلوكيات  األطفال  املستقبلية: سيكرر  األطفال  عالقات 
الاليت يشهدن لعنف  الفتيات  الحميم الحقاً يف حياتهم وأن  الحميم أكرث عرضة الرتكاب عنف الرشيك  عنف الرشيك 

الرشيك الحميم أكرث عرضة ألن يكن يف عالقات مسيئة الحقاً يف حياتهن.  

العواقب االجتامعية/املجتمعية

انتشار  	 بها  يقل  التي  والبلدان  املجتمعات.  فادحة يف جميع  الحميم  الرشيك  لعنف  واملجتمعية  االقتصادية  التكاليف  تعترب 
إىل حد بعيد. عنف الرشيك الحميم تكون أكرث ازدهاراً 

العمل.  	 النساء وقدرتهن عىل  الحد من حركة  الفقر من خالل  الحميم يف  يساهم عنف الرشيك 

الخالفات األرسية واالنفصال. 	 الحميم يف  الرشيك  يساهم عنف 

السكني، وقد يحتجن إىل دعم  	 الحميم عواقب متباينة وانعدام األمن  يتعرض لعنف الرشيك  الاليت  النساء  ميكن أن تواجه 
اجتامعي/مجتمعي. 

وتتكرر. 	 العواقب  تتفاقم  املستقبلية، حيث  واألجيال  األطفال  الحميم عىل  الرشيك  يؤثر عنف 


