
 

 

التقديرات اإلقليمية والعالمية للعنف الموجَّه نحو المرأة: معدالت االنتشار والتأثيرات الصحية 
 لعنف الشريك الحميم والعنف الجنسي من غير الشركاء

 التنفيذيالملخص 

ناناح ةق قو نوة و واةنة، طنقبع ىامج ع ا البانان والاقاتات والتمعات: أن العنف املوجَّه حنو املرأة غري مقبول، وال ميكن 
 التماس أي ىذر مقبول له، وال ميكن حتماهن

 2008بانن ني مون، األمني العام لألمم املتحنة 

 اهلامو يف الصحو العموم و، واو أيضاً اةتهاح صارخ حلقوق اإلةسان لنى النساء.إن العنف املوجَّه حنو املرأة من املشكالت 

وقن أَىنَّ اذا التقرير منظمو الصحو العامل و، ونا و القب وطب املناطع املناريو يف لننن، وجماس البحوث القب و يف جنوب 
معّنل اةتشار شكَاني من أشكال العنف املوجه حنو املرأة، أتريق ا، ل كون أول مراجعو منهة و ىامل و لموع املعق ات العام و ةول 

وحتا اهما، واذان الشكالن مها نىنف الشريك احلم من ونالعنف اجلنسي من غري الشرناءن. ويقنِّم اذا التقرير، وألول مرة، 
ت التقنيرات من املعق ات طقنيرات ىامل و وإقا م و طرانم و ملعنالت اةتشار اَذْين الشكاني من أشكال العنف، وقن استمنَّ 

السكاة و من ع ا أرجاء العامل بعن أن ُععت وتع طريقو منهة و. ويتضمَّن التقرير طفص الت ةول اآلثار اليت خيافها العنف ىامج 
 صحو املرأة البنة و واجلنس و واإلجناب و والنفس و.

 وطاري النتائج اليت يعرضها التقرير الصنمو:

يف العامل ىاةـَْني إما من ىنف الشريك احلم م أو ىنف غري الشرناء هلن بنة اً أو جنس اً. ورغم وجود  % من النساء35تأنار من  •
 الكاري من أشكال العنف األخرى اليت قن طتعرَّض هلا املرأة، تإن اذه النسبو متاِّل ةسبو ضخمو من النساء يف العامل.

% من النساء الاليت ُننَّ يف ىالقو مح مو 30مل، ىاةت ما يقرب من إن معظم العنف يأيت من الشريك احلم م، تفي أرجاء العا •
% من النساء من ىنف 38من ىنف بنين ما ىنف جنسي أو بنوةه، من ِقَبل ذلك الشريك احلم م، ويف بعض األقال م، ىاَةت 

 الشريك احلم م.
 قتل النساء.% من جرائم 38ىامج الصع ن العاملي، يرطكب الشريك احلم م ةسبو نبرية طصل إىل  •
طباِّغ النساء الاوايت طعرَّْضن لعنف بنين أو جنسي من ِقبل الشريك احلم م هلن ىن معنالت مرطفعو لعنٍد من املشكالت الصح و  •

%، واةتمال اإلجهاض لنيهن يصل إىل أنار 16اهلامو، تعامج سب ل املاال، تإن اةتمال والدتن لقفل ةاقص الوزن يصل إىل 
إصابتهن باالنتئاب يصل إىل الضعف، ويف بعض األقال م يصل اةتمال إصابتهن بعنوى تريوس اإلينز من الضعف، واةتمال 

 باملقارةو ما النساء الاليت مل يعاةني من ىنف الشريك. 1.5إىل 
مات % من النساء طعرَّضن لالىتناء اجلنسي من ِقَبل شخص آخر غري الشريك هلن. واملعاو 7وىامج الصع ن العاملي أيضاً؛ تإن  •

ةول التأثريات الصح و لاعنف الذي ميارسه شخص غري الشريك لامرأة قا او، إال أن اناح ب ِّنات موجودة بالفعل طوضِّح أن 
أضعاف، واةتمال  2.3النساء الاليت طعرَّْضن هلذا الشكل من العنف يكون اةتمال طعرُّضهن الضقرابات معاقرة الكحول 
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واحلاَجو واضحو ملضاىفو اجلهود َىْرب ط ف من الققاىات، لاوقايو من وقوع العنف يف املقام األول، ولتقنمي اخلنمات 
 الضروريو لانساء الاليت ىاةـَْني منه.

ةتمي، وأن من وطوضِّح التفاوطات املاحو و يف معنالت اةتشار العنف بني البانان واألقال م والتمعات أن العنف أمر غري 
املمكن الوقايو منه، ويوجن بالفعل برامج واىنة لاوقايو من العنف، ومن الواجب اختباراا وطعزيزاا. واناح ب ِّنات متزاينة ةول 
 العوامل اليت طفسر التفاوت املوثَّع يف العنف يف العامل. وطشري طاك الب ِّنات إىل ضرورة التصنِّي لاعوامل االقتصاديو واالجتماى و

واليت والاقات و اليت طفرض ثقاتو العنف املوجَّه حنو املرأة. وطتضمَّن طاك الب ِّنات أيضًا أمه و املعايري االجتماى و املارية لاتحنيات 
طنىم ساقو الذنور وطعق هم الس قرة ىامج اإلةاث، أو معاقبتهن، أو طتغاضمج ىن العنف املوّجه حنو املرأة، وحتٍن من مستويات 

اعنف يف مرةاو القفولو، وطع ن ص اغو قواةني األسرة احلاتاو بالتم  ز، وطعزز ةقوق النساء االقتصاديو والقاةوة و، التعرُّض ل
 وطتخّاص من جواةب التفاوت بني اجلنسني يف الوصول إىل تـَُرص ىمل رمس و ذات أجور متعادلو، ويف الوصول إىل التعا م الااةوي.

لانساء الاوايت ىاةـَْني من العنف. وينبغي أن يؤدِّي الققاع الصحي دورًا أنرب يف  نما أن اناح ةاجو لتقنمي اخلنمات
االستةابو لعنف الشريك احلم م والعنف اجلنسي املوّجو حنو املرأة. وطؤنِّن النالئل اإلرشاديو اجلنينة لاس اسات ولاسريريات ةول 

املاسَّو إلدماج القضايا اليت طتعاع بالعنف ضمن التنريب السريري.  استةابو الققاع الصحي لاعنف املوجَّه حنو املرأة ىامج احلاجو
تمن املهم أن يفهم ع ا القائمني ىامج إيتاء الرىايو الصح و العالقو بني التعرُّض لاعنف واىتالل صحو املرأة؛ وأن يكوةوا قادرين 

ف ىامج ترص طقنمي النىم وربط املرأة باخلنمات ىامج االستةابو لذلك ىامج النحو املالئم. ومن اجلواةب الرئ س و أيضًا التعرُّ 
األخرى اليت حتتاج إل ها، مال ىننما طقاب املرأة خنمات الصحو اجلنس و واإلجناب و (الرىايو السابقو لاوالدة وطنظ م األسرة 

وارئ. وينبغي طوتري والرىايو بعن اإلجهاض)، أو اختبار تريوس الَعَوز املناىي البشري، وخنمات الصحو النفس و وخنمات الق
 خنمات الرىايو الشاماو طاو االغتصاب وإطاةتها ىامج ةقاق أوَسا ىما او ىا ه اآلن.

وُيظهر التقرير أن العنف املوجَّه حنو املرأة ينتشر ىامج ةقاق ىاملي واسا، وطرسل النتائج يف التقرير رسالو قويو مفاداا أن العنف 
طنحصر ضمن بعض اجل وب الصغرية يف التما، ولكنه مشكاو ىامل و يف الصحو العموم و  املوجَّه حنو املرأة ل س مشكاو ا نو قن

ذات أبعاد وبائ و، وطتقاب استةابو ىاجاو. وقن ةان الوقت الذي يتَّخذ ت ه العامل اإلجراءات املناسبو: تاحل اة اخلال و من العنف 
 نل رجل ونل طفل.ةع أساسي من ةقوق اإلةسان، وةع يستحقه اجلم ا؛ نل أمرأة و 
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