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این امر در همه کشورها رخ می دهد اما شیوع آن 

از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. شیوع این 

امر در مناطق مختلف یک کشور نیز متفاوت است.

مطالعات به دست آمده از کشورهای مختلف نشان 

می دهد که درصد زنان ۱۵ تا ۴۹ ساله که در طول 

از جانب  را  یا جنسی  و  فیزیکی  زندگی خشونت 

همسرشان تجربه می کنند بین ۱۵ تا ۷۱ درصد در 

نوسان است.

این اختالف نشان می دهد که خشونت علیه زنان 

قابل پیشگیری است.

خشونت علیه زنان عــواقب جدی برای سالمتـی 

در پی دارد. مرگ، آسیب های فیزیکی، حاملگی های 

ناخواسته که منجر به سقط می شود، عفونت هایی 

که از طریق ارتباط جنسی منتقل می شوند از جمله 

اچ ای وی، افسردگی و اختالل استرس پس از سانحه، 

استفاده مخرب از سیگار، مواد و الکل.

۱زن از هر۳زن
در مراحلی از زندگی خشـونت فیزیکی و یا 

جنسی را از جانب همسرش تجربه می کند.*

* بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی
World Health Organization

خشونت علیه زنان ابعاد
و اشکال مختلفی دارد:

Domestic Violence
(از جانب همسر یا پدر)

شامل سوءاستفاده فیزیکی، جنسی و عاطفی

شایع ترین خشونتی که از جانب زنان تجربه می شود 

خشونت خانگی و از جانب همسر است.

خشونت خانگی

Sexual Violence 
خشونت جنسی

شامل خشونت جنسی همراه با درگیری، 

قتل های ناموسی، ازدواج های اجباری و 

زودهنگام، قاچاق زنان

را متوقف کنیم خشونت علیه زنان 



کودکانی که در خانه شاهد خشـونت والدین یا 

اعضای خانواده هستند با احتمال بیشتری:

•  خودشان در معرض سوء استفاده قرار می گیرند،

•  مراقبت های درمانی دریافت نمی کنند،

•  مشکالت رفتاری، عاطفی و تحصیلی دارند،

این افراد در نوجوانی به احتمال بیشتری:

•  به شیوه ای ناسالم الکل و مواد مصرف می کنند،

•  سیگار می کشند،

•  ارتباط جنسی پر خطر برقرار می کنند.

افرادی که با تجربه خشونت در خانه رشد 
کرده  اند، در بزرگســالی با احتمال بیشتــری 
مرتکب یا قربانی خشونت خانگی می شوند.

تاثیرات اقتصادی

دومینوی خشونت ادامه دار است...
بار مالی تحمیل شده به کشورها به خاطر 

خشونت خانگی و خشونت های جنسی بسیار 

باالست. برخی از این هزینه ها شامل تدارک و 

ایجاد خدمات سالمت اجتماعی و تدوین قانونی 

می باشد. البته هــزینه های پنهـــانی همچون  

از  بین رفتن نیروی کار و درآمد قربانیان خشونت 

جنسی نیز به کشور تحمیل می شود. خشونت 

علیه زنان همه ی خانواده، بلکه تمــام جامعه 

را تحت تاثیر قرار می دهد.

متاسفانه خشـونت علیه زنان
در همه ی کشورها وجود دارد.

سرایت خشونت

خشـــونت علیه زنان ریشه
در نابرابــری جنسیتی دارد.



برای پیشگیری و مسئولیت در قبال خشونت وظایف بخش سالمـت

علیه زنان بخش های متعددی از جامعه باید 

در کنار یکدیگر کار کنند.

حکومت های  آموزش،  اجتماعی،  خدمات 

بخش  و  پلیس  قضایی،  دستگاه  منطقه ای، 

امنیتی، رسانه و بخش سالمت نقش کلیدی 

در پیشگیری و مداخله در خشونت علیه 

زنان را به عهده دارد.

ارایه کامل خدمات سالمتی برای قربانیان

جمع آوری اطالعات درباره شیوع، عوامل خطرساز 

و عواقب این امر برای سالمتی

منظور  به  که  سیاست هایی  از  آگاهی دادن 

جلوگیری از خشونت علیه زنان تدوین شده است

جلوگیری از خشونت به کمک پرورش و اطالع رسانی 

از برنامه های پیشگیرانه

حمایت از این امر که خشونت علیه زنان به عنوان 

یک معضل سالمت اجتماعی شناخته شود

برنامه های کاهش خشونت خانگی، عوامل خطرساز را در سطوح مختلف از میان برمی دارد.

مداخله

برنامه های پیشگیری کننده برای پیشگیری 

از سوء رفتار با کودکان

برنامه هایی که مردان را مخاطب قرار می دهد 

برابری  با  مرتبط  رفتارهای  و  نگرش ها  تا 

جنسیتی را در آنها ارتقا دهد

برنامه هایی که هنجارهای برابری جنسیتی 

اجتماعی،  گروه های  رسانه ها،  طریق  از  را 

مدارس و مراکز مذهبی ارتقا می دهد.

کاهش دسترسی و در اختیار بودن الکل

قوانین، سیاست ها و برنامه هایی که دسترسی 

باال می برد،  را  اعتبارات  و  به مشاغل  زنان 

دستــرسی دختران به آموزش را افـــزایش 

می دهد و خشونت علیه زنان را ممنوع می کند 

و از آن جلوگیری به عمل می آورد.

عامل خطرساز

سابقه خشونت در دوران 

کودکی

کنترل مردان بر زنان

هنجارهای نابرابری جنسیتی 

که از خشونت علیه زنان 

چشم پوشی می کند. 

سوءمصرف الکل توسط شوهر

فقدان دسترسی زنان به 

آموزش و شغل

سطح

فردی

ارتباطی

جامعه

اجتماعی

همه ما در حذف
خشونت بر علیه زنان
نقش داریم.
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