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 سريحقائق عن العنف األ
 سريما نعرفھ عن العنف األ

، أو عنف الشریك الحمیم، أي سريیُقصد بالعنف األ
أو محاولة  تصرف أو نمط تصرفات متعمد یتضمن اإلساءة

جسدیة أو جنسیة أو لفظیة أو عاطفیة  اإلساءة سواًء كانت
أو  من أشكال اإلساءة أي شكل آخرأو أو اقتصادیة 

أو  تخویفھأو تھدیده أو  رشخٍص آخ إیذاءبھدف  االعتداء
مضایقتھ أو إكراھھ على شيء أو التحكم فیھ أو عزلھ أو 

 1.تقییده أو مراقبتھ

في العالقات الحمیمیة التي یعیش فیھا  سريیظھر العنف األ
ربطھما توالضحیة معًا أو یتواعدان أو  المعتديالشخص 

قد وذلك بینھما في الماضي.  عالقة زواج حالیًا أو كان
 یكون بینھما أطفال أو ال. 

 واحدة من كل أربع نساءالشدید  سريیواجھ العنف األ
یواجھ كذلك و 2في حیاتھم.واحد من كل عشرة رجال و

العنف  انیةجنسمغایري الھویة ال من اثنین من كل خمسة
، أظھر مسح الوالیات المتحدة حول 2015. في سرياأل

من ھؤالء المصنفین % 54أن  الجنسانیة مغایري الھویة
واجھوا عنف الشریك الحمیم  بین مغایري الھویة الجنسانیة

 4، 3على األقل مرة في حیاتھم.

ملیون  12یؤثر عنف الشریك الحمیم وحده على أكثر من و
  4شخص سنویًا.

ملیار دوالر  5.8تتجاوز تكالیف عنف الشریك الحمیم 
حیة الطبیة ملیار منھا على الرعایة الص 4.1سنویًا، یُنفق 

  11.والعقلیة المباشرة

 ؟سرين یواجھ العنف األم

% من ضحایا العنف 76تشكل النساء  •
 5.سرياأل

األكثر عرضة إلساءة الشریك الحمیم ھن النساء  •
 5عام. 24-18في عمر 

بنفس  سريتشھد العالقات المثلیة العنف األ •
 6ئمة بین الجنسین.معدلھ في العالقات القا

جریمة سائدة تھدد الحیاة وتطول  سريالعنف األ •
المالیین من األفراد بالوالیات المتحدة بغض 

 وعرقھمالنظر عن سنھم وحالتھم المادیة 
 7ودیانتھم وتعلیمھم.

 

 ما نعرفھ عن القوة والسیطرة
 8والسیطرة باستخدام: یمارس مرتكبوه القوة ،نمًطا من السلوكیات المسیئة والمتحكمة سريالعنف األیمثل 

 التخویف •
 االستھانة، واإلنكار، واللوم •
 االقتصادي العنف •
 اإلساءة العاطفیة •

 األطفال •
 اإلكراه والتھدید •
 العزلة •
 أفضلیة الذكور •
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ما نعرفھ عن أسباب استمرار األشخاص في 
 مسیئة اتعالق

العوامل في حیاة الضحیة على قراره تؤثر الكثیر من 
بترك العالقة المسیئة أو االستمرار فیھا أو العودة إلیھا. 

 تتضمن ھذه العوامل على سبیل المثال ال الحصر:

 الخوف من المعتدي •

 التبعیة المالیة •

 اإلساءة خطأھماعتقاد أن  •

 األصدقاء أو العائلة •

 مشاعرھم تجاه المعتدي •

 اعتقاد أن األمور ستتحسن •

 المعتقدات الدینیة •

 ظروف الھجرة •

التعبیر التوجھ الجنسي و/أو الھویة الجنسانیة و/أو  •
 الجنساني

مواقف یصعب فیھا ترك على خلق الشریك المعتدي  یعمل
العالقة صعوبة بالغة؛ بعض الناجین قد یتحملوا اإلساءة لعشرات 

 السنین.
 

اعرف المزید حول التقاطع بین العنف األسري وفیروس 
نقص المناعة البشریة/اإلیدز من خالل صندوق أدوات 

 "إیجابي وآمن"
 
 
 

 
الرحیل لیس بالضرورة ھو الھدف الرئیسي لمن 

الضحایا یكنون  یواجھ العنف األسري. الكثیر من
مشاعر قویة تجاه شریكھم، لكنھم یریدون فقط أن 

ھؤالء الذین یحاولون الرحیل،  عن تنتھي اإلساءة. أما
% من النساء الالتي 85ثالثة أرباع ضحایا القتل و

قد رحلوا عن واجھن عنفًا شدیًدا لكن غیر قاتل 
 9شریكھم أو حاولوا ذلك خالل السنة السابقة.

 
على مستوى الدولة، تلقى في المتوسط ثالث نساء 

مصرعھن یومیًا على ید شریك حمیم حالي أو 
 7سابق.

 
% عندما 75ترتفع خطورة تعرض المرأة للقتل بنسبة 

تترك العالقة أو تكون قد تركتھا. كما تزید احتمالیة 
اتل في موقف % عند توفر سالح ق500القتل بنسبة 

 10العنف األسري.
 

 اطلب تدریبًا
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