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  پايان خشونت در برابر زنان 
در سرتاسر دنيا از هر سه زن ، حداقل يك زن مورد ضرب و شتم ، تجاوز جنس يا بـه  

اغلـب اوقـات افـراد    . گونه اي ديگر در طول عمرش تحت سوء استفاده قرار مي گيرد 
خشونت بر پايه جنسيت بـيش از پـيش بـه    . متجاوز اعضاي خانواده خود زن مي باشد 

وضوع حائز اهميت سـالمت عمـومي شناسـايي شـده اسـت و در واقـع ه       عنوان يك م
  . نظر گرفته مي شود عنوان نقص حقوق بشر در 

تاثيرات خضونت در برابر سالمت توليد مثلي زنان مي تواند بي انـدازه تخريـب كننـده    
باشد عالوه بر اين رفاه و سالمت ذهني و غيـر جسـمي وي را نيـز در معـرض آسـيب      

خشونت با صدمات ويران كننده همراه بـوده و منجـر بـه افـزايش     . دهد جيد قرار مي 
خطرات طوالني مدت ساير مسائل بهداشتي و سالمتي نظير دردهـاي مـزمن ، نـاتواني    

زنان با پيشـينه سـوء اسـتفاده جنسـي يـا      . جسمي ، اعتياد ، الكل و افسردگي مي گردد 
هاي ناخواسته قرار گرفته انـد   بدني به طور فزاينده در معرض خطر روبه رشد حاملگي

. و به لحاظ جنسي نيز عفونـت و پيامـدهاي نامغـاير حـاملگي را منتقـل مـي سـازنند        
قربانيان اين گونه خشونت ها در جسـتجوي مراقبـت هـاي مناسـب و كمـك از افـراد       

تامين كننده ايـن تسـهيالت نتواسـنتند بـه طـور       دمتخصص هستند اما با اين وجود افرا
  . و شناسايي چنين مفاهيمي بپردازند  كامل به درك

  خشونت جنسيت محور چيست ؟ 
تفاده جنسي ، بـدني ، روانـي   سخشونت در برابر زنان و دختران عمدتاً متشكل از سوء ا

لذا و اغلب به عنوان خشونت جنسيت محور شهرت يافتـه اسـت و   . و اقتصادي است 
هـا داراي عقايـد ، هنجارهـا ،    اكثـر فرهنـگ   . بيانگر وعيت زنان در جوامع مـي باشـد   

موسسات اجتماعي هستند كه به رميت شناخته شده اند از اينرو خشونت در برابر زنـان  
فعاليت هاي ارزشـمندي در  . از جمله مسائلي است كه ناز به كنترل و مهار جدي دارد 

اين زمينه تحت اجرا قرار گرفته شده است كه از جمله آن مي توان به وجـود مجـازات   
و سيستم هاي فعال تنبيه ااره نمود اين گونه قوانين تحت شرايط ويژه اي مورد اجرا  ها

را نيـز شـامل مـي    .... قرار مي گيرد و كليه افراد اعـم از كارفرمـا ، همسـايه ، فاميـل و     
  . گردد 


