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 الخلفية:
، نسان  النسا اإلعامة وحقوق الصحة ال اياقضمن  يعتبرانوالعنف الجنسي  في العالقة الزوجيةالعنف  

  هنجسدي ونفسي شديد ل ىأذفي  الذي يتسببوعرضة لهذا النوع من العنف   ،في كل دول العالم
، ربولكن أثره على  النسا  أك ، في العالقة الزوجيةللعنف ، على حد سوا  ،يتعرض الرجال و النسا 

قد وشد خطورة أ نصاباتهإأن  علىفضال  ،كثر بكثيرأيتعرضن للعنف  اللواتيحيث ان عدد النسا  
 ، القلق، اضطراب ما بعد الصدمات، التعاطي، إيذا  الذات أو االنتحاريعتبر اإلكتئابتصل للوفاة  
النفسية تبعات المن أهم   ،مراض الجنسيةاأل باإلضافة الى ،غير مفسرة طبياالة جسديواألعراض ال

 لتعرض للعنف في العالقة الزوجية ل
االطفال الذين يشاهدون العنف بين االزواج يكونون أكثر عرضة للصعوبات  نأإلى  شارةاإل ينبغي كما 

 في عالقات يشوبها العنف   ،عندما يكبرون ،نفسهم قد يدخلونأالنفسية وهم 
 

 التعريف:
ويؤدي الى إيذا  الزوجة جسديا  ،العنف في العالقة الزوجية يعَرف على انه اي سلوك يقوم به الزوج 

الجنس أخيرا تصرفات الزوجة وفي التحكم ، يذا  النفسي اإل،  جسديويشمل العنف ال ؛أو نفسيا
 كراه باإل
ممارسة الجنس بدون موافقة الضحية أو ضد لأي تصرف جنسي أو محاولة  أنهبف عر  يالجنسي  عنفال

ستخدام القوة أو إوهذا يشمل ؛ في ممارسة الجنس ستطيع إعطا  اإلذن أوالتصريح برغبتهيمن ال 
ستخدام المواد المسكرة أو المخدرة باالضافة الى طرق ضغط غير القوة أو اللمس الجنسي المتعمد  و إ

 ممارسة الجنس مع طرف آخر اذا أجبر المعتدي الضحية أو استخدم القوة لدفعها ل يعد عنفا جنسيا أيضا
  

 
 األدلة

 
غير أنه أو العنف الجنسي في جميع الدول،  الزوجيةفي العالقة عنف الود تقارير حول بالرغم من وج

علما بأن أكثر  ،نظرا الختالف العينات والتعريفاتذلك و همامن الصعب مقارنة معدل انتشار
االعتبار في االختالفات شيوعا هو ما اذا كان التهديد بالعنف والعنف العاطفي أو النفسي يؤخذ ب

 أم ال   التقديرات السكانية
امرأة،  ٢٤،٠٩٧( دراسة استقصائية في عشر دول بمشاركة WHOالصحة العالمية ) أجرت منظمة

٪ من النسا  ذكرن تعرضهن لعنف جسدي أو ٧١-١٥مستخدمة منهجيات قابلة للمقارنة، وقد وجدت أن 
ووجد بيرو  ال، وكانت المعدالت األعلى في المناطق النائية من اثيوبيا وحياتهن على يد شريكجنسي 
أن واحدة من كل ، للوقاية من العنفالوضع العالمي، والصادر عن منظمة الصحة العالمية  عن تقرير



خالل حياتها، كما وجدت  الجسدي أو الجنسي من قبل الشريك( كانت ضحية للعنف ٣:١ثالث نسا  )
الحمل يتراوح فترة أن العنف الجسدي خالل ، دولة ١٥المنظمة في إحصائية الصحة والديموغرافيا في 

مثلية الجنس قليلة جدا ولكنها تشير الالبيانات حول العنف في العالقة الحميمية أما ٪  ١٣،٥-٢ما بين 
   العنف في العالقة بين الجنسينمن  ن معدل االنتشار قد يكون أعلىالى أ

في العالقات حاالت العنف   معظم المدنالمعدالت أعلى في المناطق الريفية عنها في إن بصفة عامة، ف
كر في مرافق الرعاية كما أنها قليال ما تذ ،أو العنف الجنسي ال يتم اإلبالغ عنها لدى الشرطة زوجيةال

ن الواقع  مثير بك قلتقدر بأات الواردة في الدراسات المسحية ن البيانإف على أغلب الظن، الصحية  لذا
جنسي، معظمه لم يتم اإلفصاح عنه أو العنف ال ضى النفسيين تعرضوا لعنف الشريك٪ من المر٣٠

 لمقدمي خدمات الصحة النفسية  
 

 التوصيات 
 

دورا حيويا كمقدمين لخدمات الصحة ، الصحة النفسيةفي  ، والمتخصصين اآلخرينلألطبا  النفسيين
، الذين يساعدون في بنا  القواعد المهنية للصحة باحثين، ومدافعين عن السياساتومعلمين، والنفسية، 

 نلتزم بأن الرابطة العالمية لألمراض النفسية سوف: النفسية وللرأي العام  لذلك
 

والعنف الجنسي  ضد المرأة بما فيه عنف الشريك هذه والتي تميز العنف قفتقر ورقة المو -
تنشر الرابطة هذه الورقة على موقعها سوف كمحددين رئيسيين للمرض النفسي عند النسا ، و

 بشدة كل أنواع العنف ضد المرأة االلكتروني وتشجب 
والعنف الجنسي على  راض النفسية الخاص بعنف الشريكتنشر منهج الرابطة العالمية لألم -

الموقع االلكتروني للرابطة كمورد مفيد للتعليم، وتساند البرامج األخرى لتحسين تعليم األطبا  
عنف الشريك  ما العنف بما فيهوعالج ضحاي على كيفية اكتشافالنفسيين الممارسين والمتدربين 

عن الروتيني  ستبيانعلى اال أولية للحثن يحتوي هذا التعليم كخطوة يجب أوالعنف الجنسي  
مسببات كدور العنف وااليذا  الجنسي وتوضيح العنف وااليذا  في جميع التقييمات النفسية، 

 لعديد من االمراض النفسية وكقضية عالجية  ل
من النسا ، بما فيه عنف  عالجية عيادية وتنويمية خاصة بضحايا العنف الترويج لبرامجتقوم ب -

 والعنف الجنسي، تكون هذه البرامج آمنة، تحترم اآلخر، وخالية من اللوم   الشريك
ن من العنف، بما فيه مساندة األبحاث لتطوير وتقييم أفضل العالجات للنسا  ممن عانيتقوم ب -

 وألبنائهن والجناة أيضا والعنف الجنسي، عنف الشريك 
حول العنف ضد  وعي العامالصحيين وال تخصصينمساندة في نشر الوعي لدى المالتقوم ب -

 للصحة النفسية للمرأة  حساسوالعنف الجنسي كمحدد المرأة بما فيه عنف الشريك 
( فرص تعاون أكبر بين المهنيين )قانونيون، اجتماعيون، أطبا  وصناع القرارعن البحث تقوم ب -

 العنف ضد المرأة بما فيه عنف الشريك والعنف الجنسي  منعتخفيف وعلى المستوى الدولي ل
المعدة  ربوياالجتماعي والت، الثقافيالواسعة النطاق على المستوى البحث في التدخالت تقوم ب -

والذي يمثل عامال أساسيا في العنف ضد )أن تعامل المرأة كشي ( تشيئ المرأة  مبدألتغيير
 ة بما فيه عنف الشريك والعنف الجنسي  المرأ

التي تهدف الى تطبيع العنف ضد المرأة كشئ مقبول والنقد الالذع للتصريحات العامة تقوم ب -
 وطبيعي ثقافيا 
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