
 

 األسري عنفال على المترتبة آلثارل مفاهيميتصّور 

تبعات سلبية    لعنف األسريآثاراً مدّمرة على المرأة واألطفال والمجتمع ككل. فل  العنف األسرييخلّف  
على الصحة الجسدية والعقلية والجنسية للمرأة، ما يؤثر على مشاركتها في سوق العمل وعلى نشاطها    متعددة

ا يخلّف هذا العنف أثراً على الخصائص الديمغرافية للمجتمع جراء ارتفاع معدالت  السياسي والمدني. كم 
أسباب الوفيات لدى   يزيد من خطر اإلجهاض وهو سبب من العنف األسرياإلصابة باألمراض والوفيات. ف

 ما يتعلق بجرائم الشرف والعنف الجسدي.  النساء، ال سيما في 

على صحة النساء واألطفال، بما   العنف األسري عة من آثار قت منظمة الصحة العالمية مجمو وقد وثّ 
إعاقة  في ذلك الصدمة الجسدية واإلجهاد النفسي والخوف، وما يسببه هذا العنف من تزايد خطر إصابة المرأة ب

تصادي  والتمكين االق األسري. وقد ازدادت مؤخراً األبحاث التي تدرس العالقة بين العنف 1أو حتى الوفاة 
وتربط هذه الدراسات ما بين مدى تأثير التعرض للعنف الزوجي على رفاه المرأة ومستوى إنتاجيتها،  .  للمرأة

القدرة على التركيز ويجعلها بحاجة لوقت أطول    . كما أن العنف ضد المرأة يفقدها2وبالتالي على المجتمع ككل 
 .3ليها إلتنفيذ المهام الموكلة 

سيما بسبب الحوادث التي يشهدونها(   طفال وتعليمهم )الأيضاً على رفاه األ األسرييؤثر العنف و
ض  . فالتعر4ويحرمهم من الحق في العيش في بيئة آمنة ومستقرة، أي حياة طبيعية وروتينية، ضرورية لنموهم 

في المنزل قد يؤثر بشكل كبير على سلوكيات األطفال، بالتالي، تمسي لديهم مشاكل في   األسري للعنف 
ية وفي التعاطف مع اآلخرين، فضالً عن شعورهم بالوحدة وقلة الثقة بنفسهم، وقد يتورطون  العالقات االجتماع
ات، والسلوكيات العدائية أو  في تعاطي المخدرات، ويقعون في مشاكل مثل حمل القاصر في بعض األحيان 

.  5لفرض السيطرة يدفع باألطفال إلى اعتبار أساليب التواصل العنيفة كأداة  األسريالجرمية. كما أن العنف 
فقد أظهرت الدراسات أن األطفال الذين يشهدون حوادث عنف في المنزل هم أكثر عرضة لالنخراط في  

 . 6فسهم من العنف سلوكيات مشابهة عندما يكبرون أو يعانون هم أن

وتظهر األبحاث التي أجريت في البلدان المتقدمة االرتفاع الكبير في التكاليف التي تتكبدها الدول  
لمجتمعات )بما في ذلك الناجيات من العنف، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمعات المحلية ومؤسسات  وا
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  ض على الناجيات منه وإعادة دمج النساء وأطفالهنّ ولة( لدرء العنف والحماية منه ومالحقة مرتكبيه والتعويالد 
كبيرة من ميزانيات الحكومات يمكن  في المجتمع. وتشّكل هذه التكاليف عبئاً على االقتصاد وتستنفد حصة 

أدناه رسماً   الشكلى المرأة والرجل من جملة أمور أخرى. ويعرض تخصيصها لقطاعات تعود بالفائدة عل
 على الناجيات والمجتمع.   عنف األسري لتصويرياً لآلثار المتعددة األوجه ل

ة تفي بالتزامات الدول  ، وكل ما يخلّفه من تبعات مترابطة، استجابة شاملالعنف األسريويتطلب 
 ها على المستوى الوطني.  بالموجبات الدولية وتفعلّ 

 العنف األسري

 الصحة

 والنفسي والجسدي العقلي) الوضع

 (والجنسي

 والمجتمع الوطني االقتصاد

 التعليم

المرأة  حصول مكانإ على يؤثر

 على
 على يؤثر

 يحد من فرص العمل المتاحة للمرأة ويقوض أداءها

 المرأة عزيمة يثبط

 عن البحث في

 اآلثار

 االقتصادي الوضع

 للمرأة المتدني واالجتماعي

 تعرضها خطر من يزيد

 للعنف

 له المرأة عند والصحة التعليم مستوى تدني▪
 دمالقا الجيل على مباشرة غير آثار

 ألن ُمعّرض عنف أعمال يشهد الذي الطفل▪
 مراحل في له ضحية يكون أو العنف يرتكب
 حياته من الحقة

 وتدني سلوكهم وسوء األطفال صحة تدهور▪
 العلمي تحصيلهم

عالية علىيحمل تكاليف   

 فقدان القدرات واإلنتاجية قيوداً على

 العمل

 التعويض المقاضاة الحماية الوقاية
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