
معلومات حول العنف ضد النساء والفتيات... يف سطوٍر وصور!



نسوان الحي كانو يطّلعو فيي ويقولو...

جريان البناية كانوا يسمعوا صويت كل يوم ويقولوا...

بابا كان يرّجعني علبيت ويقول...



حتى العيلة كانت تقول...

ماما كانت تدعييل وتقيل يا بنتي...

“ما حدا إلو حق يتدّخل بين زلمي ومرتو...”

“كرمال الوالد.. تحّميل!”

أعز صديقة إيل كانت تقيّل... 

إجا يوم جنازيت...

بعد حداً عندو يش يقولو؟



• العنــف ليــس مرضــاً، بــل هــو جــرم، ســواء ارتكــب 
داخــل أو خــارج األرسة.

ــع عــى  ــة تق ــف هــو مســؤولية فردي ــف العن • وق
ــرد. ــق كل ف عات

ــة  ــة )رغب ــد تعــاين املــرأة املعّنفــة مــن ازدواجي • ق
يف الرحيــل – رغبــة يف البقــاء(. فهــي تختــار الرحيــل 
ــة و/ أو  ــذه العالق ــن ه ــداً ع ــش بعي ــاول العي لتح
ــة  ــت هــذه العالق ــا إذا كان ــرى م ــار العــودة ل تخت
ــل  ــب، ب ــاً فحس ــس فردي ــرار لي ــري. الق ــة للتغي قابل

ــذي تعيشــه. هــو رهــن بالســياق العــام ال

• الصمــت والخجــل والخــوف والوصمــة االجتامعية، 
ــرة  ــف األرسي ظاه ــن العن ــل م ــل تجع ــا عوام كله

يصعــب قياســها، إمنــا ليســت نــادرة الوجــود.

ــل  ــو رج ــل ه ــاً، ب ــس مريض ــف لي ــل العني • الرج
مســؤول عــن أفعالــه ويختــار الســلوك العنيــف 
مبحاولــة منــه تحقيــق هــدٍف معــٍن مــن خــالل منــط 

ــم. ــالج املالئ ــرّيه بالع ــن أن يغ ــه وميك تعلَّم

• العنــف ليــس نتيجــة فقــدان الســيطرة عــى 
األعصــاب بــل هــو محاولــة إحــكام الســيطرة عــى 

الّشيــك.



هــو »اعتــداء جســدي أو معنــوي مقصــود مــن جهــة تتمّتــع 
ــون  ــد تك ــرى. وق ــة أخ ــى جه ــة ع ــة أو معنويّ ــلطة مادي بس
ــة  ــة أو دول ــة إجتامعي ــة أو طبق ــرداً أو جامع ــة ف هــذه الجه
تحــاول إخضــاع جهــة أخــرى يف إطــار عالقــة قــّوة غــري متكافئة 
إقتصاديّــاً وإجتامعّيــاً وسياســّياً مــاّم يتســّبب يف إحــداث أرضار 
ــة أو نفســّية عــى فــرد أو جامعــة أو طبقــة  ــة أو معنويّ ماديّ

ــة أو دولــة أخــرى.« إجتامعّي
)الجمعّية العامة لألمم املّتحدة(.

ما هو العنف؟

هــو »أي فعــل عنيــف تدفــع إليــه عصبيــة الجنــس ويرتّــب 
ــرأة،  ــاة للم ــه، أذى أو معان ــب علي ــح أن يرت ــه، أو يرّج علي
ســواء مــن الناحيــة الجســامنية أو الجنســية أو النفســية مبــا يف 
ذلــك الّتهديــد بأفعــال مــن هــذا القبيــل أو القــر أو الحرمــان 
التعّســفي مــن الحريــة، ســواء حــدث ذلــك يف الحيــاة العامــة 

أو الخاصــة.«
)اإلعالن العاملي للقضاء عى العنف ضد املرأة - 1993(

ما هو العنف ضد املرأة؟

العنف هو إساءة إلستخدام الّسلطة أو القّوة...

وهو ميارس ضد النساء كونهّن نساء...

ويتمّيز بتسامح وتفّهم املجتمع له...



ما هي أنواعه؟

• العنف اإلقتصادي/املادي:
مــن أشــكاله: اإلســتيالء عــى مالهــا وراتبهــا الشــهري، 
ــه، إحــكام الســيطرة  ــا من ــل أو منعه ــى العم ــا ع إجباره
ــروف  ــال مل ــا امل ــدم إعطائه ــة، ع ــة العائلي ــى املوازن ع
العائلــة رغــم توّفــره، حرمانهــا مــن اإلرث،  عــدم اإلفصــاح 
ــه لرفــه الخــاص، عــدم اإلنفــاق  عــن مــوارده ورصف مال

ــخ ــام... إل ــة و الطع ــة كاألدوي ــا الخاص ــا لحاجياته عليه

• العنف الجسدي/البدين:
مــن أشــكاله: رضب باليــد أو بالحــزام أو بالعصــا، حرقهــا 
بالســجائر أو باملكــواة، خنــق، عــض، شــّد الشــعر، الهــّز 
ــط  ــا، الّرب ــياء عليه ــي األش ــا أو رم ــّر، رميه ــّدة، الج بش
بالســالح،  الّتهديــد  الكهربــاء،  إســتخدام  بالحبــال، 

ــخ ــل... إل القت
 

• العنف املعنوي/النفيس:
ــت،  ــن البي ــا م ــة، طرده ــا كملكي ــكاله: معاملته ــن أش م
إتــالف مقتنياتهــا، تكســري األشــياء يف حضورهــا، إنتقادهــا 
بصــورة مســتمرة، إبتزازهــا، تحطيــم ثقتهــا بنفســها، 

تحقريهــا، تهديدهــا، تغييبهــا، عزلهــا... إلــخ

• العنف اللفظي/الكالمي:
 مــن أشــكاله: الــراخ، الــكالم املهن،  الشــتائم، الســخرية، 

اإلهانــات املتكــّررة... إلخ

• العنف الجنيس:
عــى  إجبارهــا  أو  الزوجــي  اإلغتصــاب  أشــكاله:  مــن 
مامرســات ال ترغبهــا،  إيذاؤهــا خــالل العالقــة الجنســية، 
ــا  ــي، دفعه ــل الجن ــاض، التجاه ــل أو اإلجه ــرض الحم ف
ــخ  ــة... إل ــات الزوجي ــن، الخيان ــع آخري ــات م ــة عالق إلقام



ما هي كلفة العنف؟

1. كلفة العنف عى صّحة املرأة: 
• اآلثار الّصحية:

مــن أشــكاله: كدمــات، متزّقــات، تشــّوهات، حــروق، 
كســور، تقرّحــات تصيــب األعضــاء الداخليــة والخارجيــة، 
ــري  ــاض غ ــه، حصــول إجه ــوب ب ــري مرغ ــل غ حصــول حم
مرغــوب بــه، خطــر االصابــة بعــدوى الســيدا وغريهــا مــن 

ــياً. ــة جنس ــات املتناقل اإللتهاب
  

• اآلثارالعاطفية / اإلنفعالية:
مــن أشــكاله: قلــق، ضغــط، توتــر، إكتئــاب، فقــدان تقديــر 

الذات.

• اآلثار الّصحية البعيدة األمد للعنف:
ــات يف  ــدية، إضطراب ــية جس ــوارض نفس ــكاله: ع ــن أش م
ــاة.  ــراض، وف ــة باألم ــر اإلصاب ــاع خط ــادات األكل، إرتف ع
تعــرّض للقتــل أو إنتحــار، تبّنــي مســلكيات ســلبية ومؤذية 
ــراط يف  ــان عــى الكحــول، املخــدرات، اإلف للصحــة )اإلدم

ــات...(.  ــاول املهدئ ــراط يف تن التدخــن، اإلف

2. كلفة العنف عى العائلة:
تــوارث الّســلوك العنيــف بــن األجيــال ، التأثــري عــى منــو 
ــالق؛  ــر؛ ط ــال؛ هج ــكّك األرسة )إنفص ــه، تف ــل ومنائ الطف
إنعــدام الروابــط العاطفيــة مــا بــن أفــراد األرسة الواحدة(، 

خلــل يف األدوار األرسيــة. 

3. الكلفة اإلقتصادية:
ــتنفذة  ــوارد املس ــا وامل ــة للضحاي ــات املقّدم ــة الخدم قيم
ملعالجــة العنــف أو للوقايــة منــه: الشطــة، الرعايــة 
ــات  ــن، الخدم ــواء اآلم ــة، اإلي ــة الجزائي ــة، العدال الصحي
العنــف عــى ســوق  تأثــري  اإلجتامعيــة. باإلضافــة إىل 
العمــل وعــى اإلنتاجّيــة: إرتفــاع نســبة الّتغيــب عــن 

العمــل، إنخفــاض اإلنتاجيــة، إنخفــاض الدخــل.



4. كلفــة العنــف عــى الطفــل شــاهد العنــف  
األرسي/الزوجي:

شــعور بالذنــب وشــعور بعــدم األمــان، صعوبات مدرســّية، 
إضطرابــات ســلوكية )عدوانيــة؛ حركــة زائدة...إلــخ(، خطــر 
ــر  ــزل، خط ــن املن ــروب م ــار أو اله ــى اإلنتح ــدام ع اإلق

ــل اإلدمــان عــى الكحــول أو املخــدرات. اإلنحــراف مث

ملعلومات إضافية أو املشورة:  
76 060602 )24/7(

5. كلفة العنف عى املعتدي:
ــة  ــار العالق ــن انهي ــوف م ــعور بالخ ــذات، الش ــاب ال عق
ــة؛   ــب، أكالف ماديــ ــعور بالذن ــا، شــ ــة أو فشـلهـ الزوجي

ــي. ــذ إجتامع نب



abaad@abaadmena.org
www.abaadmena.org
www.facebook.com/abaadmena


