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الخلفية:
العنف في العالقة الزوجية والعنف الجنسي يعتبران من قضايا الصحة العامة وحقوق اإلنسان النسا ،
في كل دول العالم ،عرضة لهذا النوع من العنف والذي يتسبب في أذى جسدي ونفسي شديد لهن
يتعرض الرجال و النسا  ،على حد سوا  ،للعنف في العالقة الزوجية ،ولكن أثره على النسا أكبر،
حيث ان عدد النسا اللواتي يتعرضن للعنف أكثر بكثير ،فضال على أن إصاباتهن أشد خطورة وقد
تصل للوفاة يعتبر اإلكتئاب  ،القلق ،اضطراب ما بعد الصدمات ،التعاطي ،إيذا الذات أو االنتحار
واألعراض الجسدية الغير مفسرة طبيا ،باإلضافة الى األمراض الجنسية ،من أهم التبعات النفسية
للتعرض للعنف في العالقة الزوجية
كما ينبغي اإلشارة إلى أن االطفال الذين يشاهدون العنف بين االزواج يكونون أكثر عرضة للصعوبات
النفسية وهم أنفسهم قد يدخلون ،عندما يكبرون ،في عالقات يشوبها العنف
التعريف:
العنف في العالقة الزوجية يعَرف على انه اي سلوك يقوم به الزوج ،ويؤدي الى إيذا الزوجة جسديا
أو نفسيا؛ ويشمل العنف الجسدي  ،اإل يذا النفسي  ،التحكم في تصرفات الزوجة وأخيرا الجنس
باإلكراه
العنف الجنسي يعرف بأنه أي تصرف جنسي أو محاولة لممارسة الجنس بدون موافقة الضحية أو ضد
من ال يستطيع إعطا اإلذن أوالتصريح برغبته في ممارسة الجنس؛ وهذا يشمل إستخدام القوة أو
إ ستخدام المواد المسكرة أو المخدرة باالضافة الى طرق ضغط غير القوة أو اللمس الجنسي المتعمد و
يعد عنفا جنسيا أيضا اذا أجبر المعتدي الضحية أو استخدم القوة لدفعها لممارسة الجنس مع طرف آخر
األدلة
بالرغم من وجود تقارير حول العنف في العالقة الزوجية أو العنف الجنسي في جميع الدول ،غير أنه
من الصعب مقارنة معدل انتشارهما وذلك نظرا الختالف العينات والتعريفات ،علما بأن أكثر
االختالفات شيوعا هو ما اذا كان التهديد بالعنف والعنف العاطفي أو النفسي يؤخذ باالعتبار في
التقديرات السكانية أم ال
أجرت منظمة الصحة العالمية ( )WHOدراسة استقصائية في عشر دول بمشاركة  ٢٤،٠٩٧امرأة،
مستخدمة منهجيات قابلة للمقارنة ،وقد وجدت أن  ٪٧١- ١٥من النسا ذكرن تعرضهن لعنف جسدي أو
جنسي على يد شريك حياتهن  ،وكانت المعدالت األعلى في المناطق النائية من اثيوبيا والبيرو ووجد
تقرير عن الوضع العالمي ،والصادر عن منظمة الصحة العالمية للوقاية من العنف ،أن واحدة من كل

ثالث نسا ( )٣:١كانت ضحية للعنف الجسدي أو الجنسي من قبل الشريك خالل حياتها ،كما وجدت
المنظمة في إحصائية الصحة والديموغرافيا في  ١٥دولة ،أن العنف الجسدي خالل فترة الحمل يتراوح
ما بين  ٪١٣،٥- ٢أما البيانات حول العنف في العالقة الحميمية المثلية الجنس قليلة جدا ولكنها تشير
الى أن معدل االنتشار قد يكون أعلى من العنف في العالقة بين الجنسين
بصفة عامة ،فإن المعدالت أعلى في المناطق الريفية عنها في المدن معظم حاالت العنف في العالقات
الزوجية أو العنف الجنسي ال يتم اإلبالغ عنها لدى الشرطة ،كما أنها قليال ما تذكر في مرافق الرعاية
الصحية لذا على أغلب الظن ،فإن البيانات الواردة في الدراسات المسحية تقدر بأقل بكثير من الواقع
 ٪٣٠من المرضى النفسيين تعرضوا لعنف الشريك أو العنف الجنسي ،معظمه لم يتم اإلفصاح عنه
لمقدمي خدمات الصحة النفسية
التوصيات
لألطبا النفسيين ،والمتخصصين اآلخرين في الصحة النفسية ،دورا حيويا كمقدمين لخدمات الصحة
النفسية ،ومعلمين ،و باحثين ،ومدافعين عن السياسات ،الذين يساعدون في بنا القواعد المهنية للصحة
النفسية وللرأي العام لذلك نلتزم بأن الرابطة العالمية لألمراض النفسية سوف:
-

-

تقر ورقة الموقف هذه والتي تميز العنف ضد المرأة بما فيه عنف الشريك والعنف الجنسي
كمحددين رئيسيين للمرض النفسي عند النسا  ،وسوف تنشر الرابطة هذه الورقة على موقعها
االلكتروني وتشجب بشدة كل أنواع العنف ضد المرأة
تنشر منهج الرابطة العالمية لألمراض النفسية الخاص بعنف الشريك والعنف الجنسي على
الموقع االلكتروني للرابطة كمورد مفيد للتعليم ،وتساند البرامج األخرى لتحسين تعليم األطبا
النفسيين الممارسين والمتدربين على كيفية اكتشاف وعالج ضحايا العنف بما فيهم عنف الشريك
والعنف الجنسي يجب أن يحتوي هذا التعليم كخطوة أولية للحث على االستبيان الروتيني عن
العنف وااليذا في جميع التقييمات النفسية ،وتوضيح دور العنف وااليذا الجنسي كمسببات
للعديد من االمراض النفسية وكقضية عالجية
تقوم بالترويج لبرامج عالجية عيادية وتنويمية خاصة بضحايا العنف من النسا  ،بما فيه عنف
الشريك والعنف الجنسي ،تكون هذه البرامج آمنة ،تحترم اآلخر ،وخالية من اللوم
تقوم بمساندة األبحاث لتطوير وتقييم أفضل العالجات للنسا ممن عانين من العنف ،بما فيه
عنف الشريك والعنف الجنسي ،وألبنائهن والجناة أيضا
تقوم بالمساندة في نشر الوعي لدى المتخصصين الصحيين والوعي العام حول العنف ضد
المرأة بما فيه عنف الشريك والعنف الجنسي كمحدد حساس للصحة النفسية للمرأة
تقوم بالبحث عن فرص تعاون أكبر بين المهنيين (قانونيون ،اجتماعيون ،أطبا وصناع القرار)
على المستوى الدولي لتخفيف ومنع العنف ضد المرأة بما فيه عنف الشريك والعنف الجنسي
تقوم بالبحث في التدخالت الواسعة النطاق على المستوى الثقافي ،االجتماعي والتربوي المعدة
لتغييرمبدأ تشيئ المرأة (أن تعامل المرأة كشي ) والذي يمثل عامال أساسيا في العنف ضد
المرأة بما فيه عنف الشريك والعنف الجنسي
تقوم بالنقد الالذع للتصريحات العامة و التي تهدف الى تطبيع العنف ضد المرأة كشئ مقبول
وطبيعي ثقافيا
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