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بالقرب من المنزل
األسلحة وعنف الشريك الحميم

غالبا ما يتم جتاهل اختالفات اجلن�ص يف ملكية ال�صالح والعنف، غري اأنها اأ�صبحت وا�صحة مبا ل يقبل التجاهل يف احلالت غري املرتبطة بالنزاع، 
مثل ال�صياق العائلي والعنف املنزيل. بينت الدرا�صات يف عدد من الدول اأن 40%-70% من الن�صاء من �صحايا جرائم القتل يلقني حتفهن على يد 
�صريكهن احلميم، ويف الدول التي تتوفر فيها الأ�صلحة النارية بكل �صهولة، فاإنها غالبا ما تكون ال�صالح امل�صتخدم. ويف تناق�ص مثري، فاإن غالبية 

الرجال من �صحايا عنف الأ�صلحة يقتلون خارج منازلهم من قبل اأ�صخا�ص لي�صوا �صركاء حميمني لهم. 
يربز هذا الف�صل العالقات بني الأ�صلحة وعنف ال�صريك احلميم. وهو يراجع البيانات املحدودة املتوفرة حول ا�صتخدام الأ�صلحة يف القتل والإ�صابة 
والرتهيب ويدر�ص طبيعة ملكية وا�صتخدام ال�صالح املرتبطة باجلن�ص اإلى جانب عوامل الدعم الثقافية حليازة الرجال لالأ�صلحة. والنتائج الرئي�صية 

لهذا الف�صل هي كالتايل:
• اأو 	 اأو الإ�صابة  اأن غالبية �صحايا ومعتدي جرائم القتل املرتبطة بالأ�صلحة هم من الرجال، فاإن عددا الن�صاء اللواتي يتعر�صن للقتل  يف حني 

الرتهيب بالأ�صلحة يف �صياق عنف ال�صريك احلميم اكرب من عدد الرجال. 
• يف الدول ذات املعدلت املرتفعة من العنف امل�صلح، فاإن خماطر �صمول الأ�صلحة يف عنف ال�صريك احلميم �صد الن�صاء اأعلى من غريها. 	
• غالبا ما يرتكب الرجال جرائم القتل �صد ال�صريك احلميم والتي يتبعها النتحار )جرمية قتل- انتحار( وتكون الأ�صلحة النارية هي ال�صالح 	

الرئي�صي. 
• معظم مالكي الأ�صلحة هم من الرجال، وكذلك غالبية الأفراد العاملني يف جمال الأ�صلحة- مثل القوات امل�صلحة اأو ال�صرطة اأو وكالت الأمن 	

واحلماية اخلا�صة. وتتزايد خماطر عنف ال�صريك احلميم �صد الن�صاء الى جانب الإ�صابة والتهديد بوجود الأ�صلحة يف البيت، مبا يف ذلك 
الأ�صلحة اخلا�صة بالعمل. 

• اجتمعت عنا�صر عدم امل�صاواة بني اجلن�صني، والت�صامح والقبول الثقايف ل�صتخدام العنف �صد الن�صاء، والفكر ال�صائد للرجولة والذي يتقبل حيازة 	
الأ�صلحة )والتي يدعمها الرجال والن�صاء معا( معا يف اإيجاد بيئة ت�صع الن�صاء يف مواجهة خماطر عنف ال�صريك احلميم الذين يت�صمن الأ�صلحة. 

• ال�صريك 	 ال�صريك احلميم وا�صتخدام تقييمات املخاطر جلرائم قتل  اأعقاب حوادث عنف  ال�صالح يف  اأن ي�صاعد �صحب حقوق امتالك  ميكن 
احلميم يف منع العنف، ولكن فقط يف العدد القليل من احلالت التي يتم الإبالغ عنها. 

• تت�صمن ال�صرتاتيجيات الواعدة للحد من عنف ال�صريك احلميم املرتبط بال�صالح نظام اأكرث �صرامة حليازة املدنيني لل�صالح، و�صيا�صات وقائية 	
اأكرث �صمولية تزيد الوعي باأخطار الأ�صلحة يف املنزل والتدخل لتغيري املواقف الثقافية جتاه ال�صالح املتعلقة مبفاهيم معينة حول الرجولة. 

• تعترب �لبيانات �لتي ت�ضنف عالقات �ل�ضحايا و�ملعتدين ونوع �ل�ضالح �مل�ضتخدم يف عنف �ل�ضريك �حلميم وجر�ئم �لقتل �ضرورية لتتبع �أمناط 	
وتوجهات ا�صتخدام ال�صالح ولتوجيه التدخالت وتقييمها. 

ال�صكل 2: جرائم قتل الن�ساء املرتكبة يف املنزل مقابل اإجمايل معدالت جرائم القتل يف دول خمتارة )احدث البيانات املتوفرة(
¾جرائم قتل الن�ساء املرتكبة يف املنزل ¾معدل جرائم القتل

ن�سبة قتل الن�ساء املرتكبة يف املنزل معدل جرائم القتل لكل 100.000 �ساكنة     
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ال�صلفادور كولومبيا اندوني�صيا الوليات املتحدة



ال�صكل 2-2 عالقة املعتدين ب�سحايا جرائم القتل يف 16 دولة اأوروبية وفقا جلن�س ال�سحية )احدث البيانات املتوفرة(

الزوجة  ال�صابق/  الزوج  اأو  الزوجة  الزوج/ 
ال�صابقة )3% رجال؛ 43% ن�صاء(

قريب اآخر )34% رجال؛ 27% ن�صاء(
معارف اآخرين )24% رجال؛ 14% ن�صاء(

غري معروف لل�صحية )31% رجال؛ 13% ن�صاء(
غري حمدد )8% رجال؛ 3% ن�صاء(

تبني البيانات من 111 دولة ومنطقة اأن حوايل 66.000 امراأة تقتل بطريقة عنيفة كل عام، مما ميثل حوايل 17% من جميع جرائم القتل املتعمدة. 
ارتكابها  يتم  الن�صاء  قتل  ثالثة جرائم  واحدة من  ال�صابق.  اأو  ال�صريك احلايل  هو  املعتدي  يكون  ما  وعادة  املنزل  الوفيات عموما يف  وحتدث هذه 

با�صتخدام ال�صالح. ومن املرجح جدا وقوع حالة وفاة اأو اإ�صابة با�صتخدام ال�صالح اأكرث من اأي من طرق العنف الأخرى. 

يعترب العنف الناجت عن االأ�سلحة متحيزا جدا ح�سب اجلن�س، غري اأن االأبحاث مل ت�ستك�سف مبا فيه الكفاية تاأثرياته املختلفة على الرجال والن�ساء. 

قبل  من  للقتل  التعر�ص  ملخاطر  عر�صة  الن�صاء  فاإن  الكاريبي،  ودول  الالتينية  واأمريكا  اإفريقيا  جنوب  مثل  العنف،  فيها  ينت�صر  التي  املناطق  ويف 
�صركائهن ومن قبل الغرباء ب�صكل كبري. ويف املناطق ذات املعدلت املتدنية جلرائم القتل، مثل اأوروبا ال�صرقية، فاإن عنف ال�صريك احلميم هو امل�صوؤول 
عن ن�صبة كبرية من جرائم قتل الن�صاء. ويبني ال�صكل 2-1 ن�صبة الن�صاء اللواتي قتلن يف املنازل يف جمموعة من الدول التي تتباين فيها معدلت جرائم 
القتل ما بني الن�صب املرتفعة والن�صب املتدنية. ويبني ال�صكل 2-2، بناء على البيانات من دول خمتارة من اأوروبا ال�صرقية، اأن 43% من الن�صاء من 

�صحايا عنف ال�صريك احلميم قد قتلن من قبل �صريك حايل اأو �صابق، مقارنة مع 3% من الرجال من �صحايا عنف ال�صريك احلميم.

ويف جميع الدول التي تتوفر بيانات حولها، فاإن الرجال هم املعتدون بن�صبة �صاحقة يف جرائم قتل- انتحار ال�صريك احلميم، وتكون الأ�صلحة النارية 
هي ال�صالح امل�صتخدم بالأ�صا�ص. وتعترب معدلت جرائم القتل- النتحار بالأ�صلحة النارية اأعلى يف الدول التي ترتفع فيها ن�صبة وجود اأ�صلحة يف البيت. 

خماطر االحتفاظ ب�سالح يف البيت تفوق منافعه 

تلعب الأ�صلحة دور هاما يف الإ�صابات غري القاتلة والتهديدات والرتهيب من قبل ال�صركاء احلميمني من الرجال. وهي ت�صتخدم للتهديد والرتهيب 
اأكرث بكثري مما ت�صتخدم للقتل. 

الرجال هم من ميلكون وي�صتخدمون غالبية الأ�صلحة، مبا يف ذلك الأ�صلحة امل�صتخدمة من قبل القوات امل�صلحة وال�صرطة ووكالت الأمن واحلماية 
اخلا�صة. وب�صكل عام، لي�ص هناك اأدلة كثرية على اأن امتالك �صالح اأو اإمكانية الو�صول اإليه يحمي املراأة من هجمات �صريكها بل العك�ص، فاإن خماطر 

وجود �صالح يف البيت يفوق منافعه بكثري.

متيل الدول ذات معدلت العنف وحيازة ال�صالح املرتفعة اإلى امتالك معدلت مرتفعة من عدم امل�صاواة بني اجلن�صني وال�صماح مبمار�صة العنف �صد 
الناجمة عن حيازة  الرجولة  اأن يدعموا فكرة  العنف �صد زوجاتهم وميكن  ا�صتخدام  للرجال  بالن�صبة  املقبول  انه من  الن�صاء  وتعتقد بع�ص  املراأة. 

ال�صالح. 

يبدو اأن اإ�صالح قانون ال�صالح ال�صامل له بع�ص الأثر على عنف ال�صريك احلميم املرتبط بال�صالح. وتعترب القوانني التي تقيد الو�صول اإلى الأ�صلحة 
يف حالت عنف ال�صريك احلميم ذات فائدة يف حال تطبيقها ب�صكل مالئم كما هو احلال مع وثائق تقييم املخاطر لتقييم خماطر عنف ال�صريك 
احلميم امل�صتقبلية املرتبطة بال�صالح. غري اأن منع عنف ال�صريك احلميم املرتبط بال�صالح يحتاج اإلى تغيريات اأعمق يف الأعراف الثقافية التي توؤثر 
على مواقف الرجال والن�صاء جتاه العنف والأ�صلحة. و�صت�صاعد زيادة التثقيف مبخاطر وجود الأ�صلحة يف البيت على الن�صاء يف رفع الوعي اإلى جانب 
احلوار العام حول ا�صتخدام الرجال لل�صالح وعدم امل�صاواة بني اجلن�صني وال�صماح مبمار�صة العنف �صد املراأة. ويف الوقت نف�صه، هناك حاجة ملحة 
ملجموعة اأف�صل من البيانات حول عنف ال�صريك احلميم املرتبط بالأ�صلحة، لي�ص فقط لتح�صني فهم العوامل املوؤثرة على عنف ال�صريك احلميم بل 

واأي�صا للم�صاعدة يف حتديد اأ�صكال التدخل الفاعلة واملوؤثرة.

ال�سحايا من الن�ساءال�سحايا من الرجال


