
 

املقدمة
وبرنامج  العاملية  الصحة  منظمة  بني  باملشاركة  العنف  من  الوقاية  وضع  عن   2014 لعام  العاملي  التقرير  ُنِش 
األوىل عىل  للمرة  التقرير،  ويتضمن  واجلريمة.  باملخدرات  املعني  املتحدة  األمم  اإلنامئي ومكتب  املتحدة  األمم 
اإلطالق، تقيياًم للجهود املبذولة عىل الصعيدين الوطني والعاملي، ويف أقاليم منظمة الصحة املنظمة، ومنها إقليم 
رشق املتوسط، للتصدي لظاهرة العنف بني األفراد. ويشمل العنف بني األفراد إساءة معاملة األطفال، وعنف 
الشباب، وعنف العشري1، والعنف اجلنيس، وإساءة معاملة املسنني. ويعد العنف بني األفراد عامل خطر يسبب 
مشاكل صحية واجتامعية طيلة العمر، ويمكن التنبؤ به والوقاية منه، وتقع مسؤولية التصدي له بوضوح عىل عاتق 

احلكومات الوطنية.

والصحة  العنف  العاملي حول  التقرير  توصيات  تنفيذ  البلدان يف  أحرزته  الذي  التقدم  تقييم  إىل  التقرير  وهيدف 
2002 )اإلطار 1( وقرار مجعية الصحة العاملية ج ص ع 56-24 ذي الصلة، والذي يشجع الدول األعضاء عىل 
النظر يف تبني توصيات التقرير العاملي حول العنف والصحة، وإعداد تقاريرها اخلاصة حول الوقاية من العنف 
بتناول املشكلة وعوامل اخلطر واجلهود املبذولة حاليًا للوقاية منه واإلجراءات املتخذة مستقباًل من أجل حتسني 
االستجابة له من خمتلف القطاعات. وطالب التقرير املنظمة أيضًا بتعزيز البحوث هبدف دعم األساليب املسندة 

بالبيِّنات املتَّبعة يف الوقاية من العنف والتخفيف من حدة العواقب املرتتبة عليه. 

وتتمثل أهداف التقرير العاملي لعام 2014 عن وضع الوقاية من العنف يف اآليت:

y  وصف وضع مشكلة العنف بني األفراد عىل نطاق العامل ومدى اضطالع البلدان بجمع البيانات املتعلقة بالعنف
املميت وغري املميت لتوجيه التخطيط واختاذ اإلجراءات؛ 

الوقاية من العنف بني األفراد يف إقليم رشق املتوسط: 
وضع  عن   2014 لعام  العاملي  التقرير  من  حقائق 

الوقاية من العنف

 برنامج األمم 
املتحدة اإلنامئي

1 وفقًا ملنظمة الصحة العاملية، يشري مصطلح عنف العشري إىل السلوك الذي يتبعه العشري احلميم أو العشري السابق والذي يسبب أذى بدنيًا وجنسيًا 

ونفسيًا، بام يف ذلك االعتداء البدين واإلكراه اجلنيس واإليذاء النفيس والسلوكيات امُلسيطرة.
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اإلطار 1 – توصيات التقرير العاملي حول العنف والصحة 2002

y وضع خطة عمل وطنية للوقاية من العنف وتنفيذها ومراقبتها
y تعزيز قدرة مجع املعطيات حول العنف
y حتديد األولويات ودعم األبحاث  حول األسباب والعواقب والتكاليف والوقاية من العنف
y تعزيز االستجابات ضمن إطار الوقاية األولية
y تقوية االستجابات لضحايا العنف
y إدماج الوقاية من العنف يف السياسات االجتامعية والثقافية، وبفعل ذلك يتم تعزيز املساواة اجلنسية واالجتامعية
y زيادة التعاون وتبادل املعلـومات حول الوقاية من العنف
y تعزيز ومراقبة التمسك باملعاهدات والقوانني الدولية وحقوق اإلنسان
y البحث عن استجابات عمـلية ومتـفق عليها دوليًا بالنسبة لتجارة املخدرات العـاملية وجتارة األسلحة العاملية

y  والسياسية الربجمية  للتدابري  احلايل  الوضع  وصف 
والتشيعية الرامية إىل الوقاية من العنف؛

y  واخلدمات الصحية  الرعاية  خدمات  وضع  وصف 
االجتامعية والقانونية املتاحة لضحايا العنف؛ 

y  األفراد بني  العنف  ملشكلة  التصدي  يف  الثغرات  حتديد 
وحفز اختاذ اإلجراءات عىل الصعيد الوطني للتصدي هلا.

ويعترب التقرير منطلًقا لتتبع التقدم املحرز يف املستقبل ومرجًعا 
إذ  حترزه،  الذي  التقدم  لتقدير  إليه  االستناد  البلدان  تستطيع 
املبذولة عىل الصعيد  العنف  الوقاية من  تقيياًم جلهود  يتضمن 
حسب  املبذولة  اجلهود  هذه  عن  رسيعًة  ملحًة  ويقدم  العاملي 

البلد.

ويسلط التقرير الضوء عىل البيانات املتحصلة من 133 بلدًا، 
بتغطية 6.1 مليار شخص ومتثيل 88% من سكان العامل. وقد 
22 بلدًا بإقليم رشق  16 بلدًا2 من أصل  شاركت يف التقرير 
الدخل  املرتفعة  للبلدان  تنتمي  بلدان   6 بينها  ومن  املتوسط، 

و10 بلدان من البلدان املنخفضة الدخل واملتوسط الدخل.

النتائج
الوضع الراهن ملشكلة العنف بني األفراد يف إقليم 

رشق املتوسط
تشري التقديرات إىل وفاة 475 ألف حالة قتاًل يف العامل خالل 
املنخفضة  البلدان  38447 حالة )8%( يف  2012، منها  عام 
املتوسط.  رشق  إقليم  يف  الدخل  املتوسطة  والبلدان  الدخل 

أما فيام يتعلق بمعدالت القتل، فقد احتلت البلدان املنخفضة 
الدخل واملتوسطة الدخل يف إقليم رشق املتوسط املرتبة الثالثة 
مجيع  بني  من  شخص(  ألف   100 لكل  حاالت   7 )بمعدل 
منظمة  أقاليم  مجيع  يف  واملتوسط  الدخل  املنخفضة  البلدان 

الصحة العاملية )اجلدول 1(.

األسلحة  أن  نرى  املتوسط،  رشق  إقليم  بلدان  إىل  وبنظرة 
 )%48( القتل  حاالت  من  نسبة  أكرب  عن  مسؤولة  النارية 
تليها اآلالت احلادة )26%(. ويأيت الذكور ومن هم يف الفئة 
مجيع  بني  تأثرًا  األشد  الفئات  رأس  عىل   44-15 العمرية 

حاالت القتل.

وحاالت الوفاة املرتبطة بالعنف هي اجلزء البادي للعيان وما 
العنف،  بسبب  وفاٍة  حالة  كل  مقابل  ففي  أعظم.  كان  خفي 
ويقع  واملسترتة،  املميتة  غري  العنف  حاالت  من  كثري  هناك 
واملسنني.  واألطفال  النساء  بني  احلاالت  تلك  من  كبري  عدد 
ومع ذلك، هناك ندرة يف البيانات املتاحة حول أعامل العنف 
ورسم  التخطيط  أعامل  من  كثري  أن  عىل  يدل  مما  املميتة،  غري 

السياسات جتري يف ظل غياٍب للبيانات.

الفعيل  النطاق  معرفة  تعيق  البيانات  يف  الثغرات 
للمشكلة 

املتوسط  رشق  إقليم  من  بلدًا   16 أصل  من  بلدًا   12 هناك 
شاركت يف االستقصاء تتوافر لدهيا بيانات عن حاالت القتل 
فقط  بلدان   4 بينام  الشطة،  يف  مصادر  من  عليها  متحصل 
املدين  التسجيل  نظم  من  البيانات  لدهيا هذه  تتوافر  التي  هي 
الدخل  ذات  البلدان  مجيع  ويفتقر  احليوية.  اإلحصاءات  أو 
املنخفض  الدخل  ذات  البلدان  من  و%60  املشاركة  املرتفع 

السعودية،  العربية  اململكة  قطر،  عامن،  املحتلة،  الفلسطينية  األرض  املغرب،  الكويت،  األردن،  العراق،  اإلسالمية،  إيران  مجهورية  مرص،  البحرين،  أفغانستان،   2
السودان، تونس، اإلمارات العربية املتحدة، اليمن.
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اجلدول 1: التقديرات بشأن عدد حاالت القتل ومعدهلا لكل 000 100 نسمة حسب إقليم املنظمة ووضع دخل البلدان 
يف عام 2012

 معدل حاالت القتل عدد حاالت القتلإقليم املنظمة ومستوى دخل البلدان
لكل 000 100 نسمة

08110.9 90اإلقليم األفريقي، البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط

61728.5 165إقليم األمريكتني، البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط

4477.0 38إقليم رشق املتوسط، البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط

2773.8 10اإلقليم األورويب، البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط

3314.3 78إقليم جنوب رشق آسيا، البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط

3282.1 34إقليم غرب املحيط اهلادئ، البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط

2453.8 48مجيع األقاليم، البلدان املرتفعة الدخل

9316.7 474أعىل الصعيد العاملي

أ يشمل هذا العدد 1604 حاالت قتل مقدرة يف الدول غري األعضاء.

من  عليها  متحصل  القتل  عن  بيانات  إىل  املتوسط،  والدخل 
نظم التسجيل املدين أو اإلحصاءات احليوية.

إجراء  يتم  مل  باالستقصاء،  املشمول  العنف  لنمط  ووفقًا 
 6-2 يف  سوى  الوطني  الصعيد  عىل  مُمََثلة  سكانية  استقصاءات 
 بلدان من أصل 16 بلدًا من اإلقليم شاركت يف هذا التقرير العاملي

 )راجع الشكل 1(. 

اخلطط  إعداد  يف  دائاًم  بالبيانات  االسرتشاد  عدم 
الوطنية 

وطنية  عمل  خطط  متتلك  ال  بأهنا  البلدان  عدد  نصف  أبلغ 
البلدان  نسبة  أما  العنف،  أشكال  ملختلف  للتصدي  متكاملة 
العنف،  شكل  باختالف  فتختلف  اخلطط  تلك  لدهيا  التي 
ويتذيلها   )%69( األطفال  معاملة  إساءة  القائمة  تتصدر  إذ 
العنف اجلنيس )38%(. وعالوة عىل ذلك، فإن معظم خطط 
ببيانات  البلدان غري مدعومة  هبا  أبلغت  التي  الوطنية  العمل 
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الشكل 1: نسبة البلدان املشاركة من إقليم رشق املتوسط التي لدهيا خطط عمل وطنية وبيانات استقصائية وطنية، حسب 
نمط العنف

%
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استقصائية وطنية سوى يف حالة اخلطط املعنية بعنف العشري 
والعنف اجلنيس )انظر الشكل 1(. وباإلضافة إىل ذلك، نجد 
أن أنشطة الوقاية من العنف غالًبا ما تتوالها وكاالت متعددة 

يف ظل عدم وجود وكالة رئيسية تضطلع بالتنسيق فيام بينها.

مستوى استثامر البلدان يف جهود الوقاية ال يتناسب 
مع حجم املشكلة وخطورهتا

بل  العنف،  النامجة عن  اآلثار  بالتعامل مع  البلدان  تكتفي  ال 
إهنا تستثمر يف جهود الوقاية؛ ففي املتوسط، أبلغت 42% من 
تنفيذًا  باالستقصاء  املشمولة  الربامج  بتنفيذ  قيامها  البلدان 
واملجتمعات  املدارس  من  كثري  يف  تنفيذها  )أي  نطاقًا  أوسع 
السكان(  من   %30 من  أكثر  إىل  بالوصول  أو   املحلية 

)الشكل 2(.

العنف،  نمط  باختالف  الوقاية  برامج  عىل  اإلقبال  وخيتلف 
وأدناه  للمسنني  باإلساءة  املعنية  الربامج  يف  أقصاه  يبلغ  إذ 

املشمولة  الربامج  ُنِفذت  وقد  العشري.  بعنف  املعنية  تلك  يف 
باالستقصاء غالبًا عىل نطاق أوسع يف البلدان املرتفعة الدخل 
القواعد االجتامعية والثقافية  التنمر وتغري  فيام عدا حالة منع 

وحتسني البيئة املادية3 .

أكثر  والثقافية  االجتامعية  القواعد  تغري  اسرتاتيجيات  متثل 
األساليب شيوعًا يف مواجهة عنف العشري والعنف اجلنيس، يف 
الوقت الذي متثل فيه برامج دعم القائمني بالرعاية والرعاية 
الوقاية من  املبلغ هبا شيوعًا يف  أكثر االسرتاتيجيات  السكنية 
إساءة معاملة املسنني. ومل يقم أي من بلدان اإلقليم بالتصدي 
للعنف املرتتب عىل املواعدة بني طالب املدارس، وربام يعزى 
جهود  وهناك  السائد.  الثقايف  السياق  إىل  ذلك  يف  السبب 
مبذولة للشوع يف أنشطة الوقاية يف أعامر أصغر يف كثري من 

البلدان. 

يتضمن حتسني البيئة املادية اجلهود املبذولة للحد من احتامالت وقوع االعتداء اجلنيس، مثاًل عن طريق حتسني السالمة يف ركوب القطارات واحلافالت من خالل توفري   3
أماكن جلوس و/أو مقصورات خاصة للنساء والفتيات، وضامن اإلنارة الكافية للشوارع وساحات االنتظار.
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منع التنمر (عنف الشباب)
سياسات الرعاية السكنية (إساءة معاملة املسنني)
برامج دعم القائمني عىل الرعاية (إساءة معاملة املسنني)
قواعد اجتامعية وثقافية (عنف جنيس)
قواعد اجتامعية وثقافية (عنف العشري)
برامج تنمية املهارات احلياتية والتنمية االجتامعية (عنف الشباب)
حتسني البيئات املادية (عنف جنيس)
محالت التوعية املهنية (إساءة معاملة املسنني)
التوجيه (عنف الشباب)
تثقيف الوالدين (إساءة معاملة األطفال)
برامج الوقاية باملدارس والكليات (العنف اجلنيس)
محالت اإلعالم اجلامهريي (إساءة معاملة املسنني)
الربامج الالحقة للمدارس (عنف الشباب)
برامج اإلثراء السابقة للمدرسة (عنف الشباب)
الوقاية من االنتهاك اجلنيس لألطفال (إساءة معاملة األطفال)
الزيارات املنزلية (إساءة معاملة األطفال)
التمويل املتناهي الصغر مع التدريب عىل املساواة بني اجلنسني (عنف العشري)
العنف أثناء املواعدة (عنف العشري)

باالستقصاء  املشمولة  الوقاية  برامج  تنفيذ  عن  املبلغة  املتوسط  رشق  إقليم  يف  املشاركة  البلدان  نسبة   :2  الشكل 
عىل نطاق أوسع 

%



5 الوقاية من العنف بني األفراد يف إقليم رشق املتوسط 

  

38 

40 

50 

56 

56 

63 

75 

81 

88 

88 

94 

100 

100 

100 

10 

16 

20 

10 

28 

39 

45 

12 

44 

44 

62 

69 

63 

63 

88 

0 20 40 60 80 100 

مكافحة االغتصاب (ممارس اجلنس القرسية)
مكافحة االنضامم للعصابات واألنشطة اإلجرامية

مكافحة اغتصاب القرصَّ
مكافحة العنف اجلنيس باالحتكاك دون االغتصاب
مكافحة العنف اجلنيس دون االحتكاك
مكافحة األسلحة يف املباين املدرسية
مكافحة زواج األطفال
حظر العقاب البدين
مكافحة إساءة معاملة املسنني
مكافحة إساءة معاملة املسنني يف املؤسسات
الترشيعات اخلاصة بالعنف املنزيل/األرسي
الترصيح بطرد الزوج العنيف من البيت العائيل
الترصيح بحرية الزواج والطالق
مكافحة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث
مكافحة االغتصاب يف إطار الزواج

إنفاذ القانون
سن القانون

الشكل 3: نسبة البلدان املشاركة من إقليم رشق املتوسط التي لدهيا قوانني للوقاية من العنف ومدى تبليغ البلدان عن 
اإلنفاذ التام هلذا القوانني 

تستطع البلدان أن تبذل مزيدًا من اجلهد للتصدي 
من  بالعنف  املرتبطة  الرئيسية  اخلطر  عوامل  إىل 
من  وغريها  بالسياسات  اخلاصة  التدابري  خالل 

التدابري
بينها  ومن  اخلفارة،  اسرتاتيجيات  واسع  إطار  عىل  ُتستخدم 
نحو  هة  املوجَّ واخلفارة  والشطة  املجتمع  عالقات  حتسني 
حل املشاكل4. ومع ذلك، هناك عدد قليل من البلدان قامت 
أثر  لتخفيف  والتثقيفية  االجتامعية  السياسات  تدابري  بتنفيذ 
عوامل اخلطر الرئيسية املرتبطة بالعنف. فمثاًل، ال يقوم بتنفيذ 
سياسات اإلسكان التي تستهدف خلخلة تركيز الفقر سوى 
للشباب  املقدمة  احلوافز  تتوافر  بينام  البلدان،  عدد  نصف 
املعرضني ملخاطر شديدة من أجل استكامل دراستهم يف %17 
البلدان  من  فقط   %5 ويف  الدخل  املرتفعة  البلدان  من  فقط 
البلدان  مجيع  ويمتلك  الدخل.  واملنخفضة  الدخل  املتوسطة 
قوانني بشأن تنظم حصول املدنيني عىل األسلحة النارية، غري 

أن هناك تباينات واسعة يف القوانني ذاهتا ويف الفئات السكانية 
املشمولة هبا.

سن القوانني ذات الصلة بالعنف عىل نطاق واسع 
وعدم كفاية إنفاذها 

أبلغت البلدان عن سن معظم القوانني املشمولة باالستقصاء 
يف اإلقليم واملتعلقة بجميع أنامط العنف، إال أهنا مل تبلغ باإلنفاذ 
سن  بني  الثغرات  أصغر  وكانت  القوانني.  هذه  جلميع  التام 
القوانني وإنفاذها التي تم التبليغ هبا تتعلق بقوانني االغتصاب 
يف إطار الزواج )مع مالحظة أن 10% فقط من البلدان قامت 
)ممارسة  االغتصاب  مكافحة  وقوانني  القوانني(،  تلك  بسن 
يف  املسنني  معاملة  إساءة  مكافحة  وقوانني  القرسية(  اجلنس 
وإنفاذها  القوانني  سن  بني  الثغرات  أكرب  أما  املؤسسات. 
فقد تم التبليغ عنه فيام يتعلق بحظر العقاب البدين والقوانني 
جتيز  التي  والقوانني  التعليمية  املنشآت  يف  باألسلحة  اخلاصة 

طرد الزوج العنيف من البيت )الشكل 3(.

%

اجلرائم  من  واحلد  الوقاية  مستوى  لتحسني  اجلنائية  البحثية  والطرق  النظرية  مع  اليومية  الشطية  املامرسات  دمج  عىل  تقوم  املشاكل  حل  نحو  املوجهة  اخلفارة   4
واالضطرابات، وتشدد عىل االستعانة بطرق التحليل املنهجي للبيانات وتقييمها.
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اخلدمات الطبية القانونية لضحايا العنف اجلنيس

خدمات محاية األطفال

حتديد ضحايا عنف العشري والعنف اجلنيس وإحالتهم

خدمات الصحة النفسية

حتديد ضحايا إساءة معاملة األطفال وإحالتهم

خدمات محاية البالغني

الشكل 4: نسبة البلدان املشاركة من إقليم رشق املتوسط املبلِّغة عن اخلدمات املشمولة باالستقصاء لضحايا العنف

الضحايا  محاية  خدمات  توافر  يف  الواضح  التباين 
وتلبية احتياجاهتم

تعد خدمات محاية األطفال واخلدمات الطبية القانونية املقدمة 
خدمات  مجيع  بني  توافرًا  األكثر  هي  اجلنيس  العنف  لضحايا 
محاية  خدمات  أن  حني  يف  باالستقصاء،  املشمولة  الضحايا 
البالغني هي األقل توفرًا )انظر الشكل 4(. وهناك 10 بلدان 
م  من أصل 16 بلدًا من اإلقليم شاركت يف االستقصاء ال ُتقدَّ
املعرضني  سنًا  األكرب  البالغني  ملساعدة  احلامية  خدمات  هبا 

للمخاطر.

يف  وإحالتهم  العشري  عنف  ضحايا  حتديد  خدمات  وتتوافر 
الدامغة  والرباهني  البّينات  وبرغم  اإلقليم.  بلدان  من   %69
يشري  النفسية،  الصحة  بمشكالت  العنف  جتارب  تربط  التي 
بقليل  يزيد  ما  يف  النفسية  الصحة  خدمات  توافر  إىل  التقرير 
تلك  التقرير جودة  يقيِّم  مل  البلدان، يف حني  عىل نصف عدد 

اخلدمات وتوافرها للضحايا.

االستنتاجات واإلجراءات
تقدم نتائج التقرير العاملي لعام 2014 عن وضع الوقاية من 
يف  العنف  من  بالوقاية  املعنية  األطراف  جلميع  فرصًة  العنف 
إقليم رشق املتوسط ألن تتكاتف وُتعدُّ أنشطتها واستثامراهتا 
عىل النحو الذي يتناسب مع حجم املشكلة ومدى شدهتا يف 

اإلقليم.

إظهار  خالل  من  التقرير،  نتائج  فإن  املثال،  سبيل  وعىل 
حتمل  البيانات،  عىل  غالبًا  الوطنية  اخلطط  اعتامد  عدم  مدى 

مؤرشات للحكومات واهليئات اإلقليمية توضح كيف ينبغي 
ه عمليات التخطيط الوطني نحو زيادة االعتامد عىل  هلا أن توجِّ
برامج  يف  الثغرات  عىل  الضوء  تسليط  خالل  ومن  البيانات. 
تتاح لألطراف  العنف،  لنمط  الوقاية وتقديم اخلدمات وفقًا 
الفرصة  والعاملي  واإلقليمي  الوطني  املستويات  عىل  املعنية 
هو  أمهية،  األكثر  األمر  وربام  احلالية.  اخللل  أوجه  لتصحيح 
التقرير تعرض جمموعة من املؤرشات ومتثل معيارًا  نتائج  أن 
املحرز  التقدم  وتتبع  قياس  يف  البلدان  به  تسرتشد  مرجعيًا 

مستقباًل استنادًا إىل أهداف يتم حتديدها بوضوح.

التالية عىل الصعيد الوطني  التقرير اختاذ اإلجراءات  ويقرتح 
ومع  التقرير.  حددها  التي  الثغرات  إىل  التصدي  أجل  من 
االجتامعية  السياقات  احلسبان  يف  تؤخذ  أن  ينبغي  ذلك، 
التدابري  مالءمة  لضامن  حدة  عىل  بلٍد  بكل  اخلاصة  والثقافية 

املتخذة.

العنف  حول  البيانات  واستخدام  مجع  تعزيز 
والوقاية منه

y  تعزيز نظم التسجيل احليوي ومجع بيانات الشطة وضامن
تصنيف هذه النظم للعنف استنادًا إىل التصنيفات الدولية 
لألمراض  الدويل  للتصنيف  العارشة  املراجعة  )تصنيفات 
مع  واجلريمة(  باملخدرات  املعني  املتحدة  األمم  ومكتب 
تصنيف البيانات بحسب السن والنوع وآلية القتل وعالقة 

الضحية باجلاين.
y  مجع خالل  من  املميت  غري  العنف  حول  البيانات  حتسني 

تقديم  وأجهزة  باملستشفيات  الطوارئ  أقسام  يف  البيانات 
االستقصاءات  خالل  من  وكذلك  للضحايا  الرعاية 

السكانية الوطنية.

%
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y  املتبادل بني خمتلف مصادر إعداد أو تقوية آليات للتحقق 
التسجيل  ونظم  الشطة  سجالت  ذلك  يف  بام  البيانات، 

احليوي.
y  تعزيز الدعم املقدم لدراسات تقييم النتائج اخلاصة بربامج

الوقاية من العنف وخدمات الضحايا يف البلدان املنخفضة 
الدخل واملتوسطة الدخل.

y  ضامن نش البيانات عىل مجيع القطاعات املعنية واستخدامها
عىل النحو املالئم ألغراض التخطيط والتقييم.

التأكد من استناد خطط العمل الوطنية إىل البيِّنات 
والرباهني

y  ،شموهلا لضامن  احلالية  الوطنية  العمل  خطط  مراجعة 
اسرتشادها  أم ال ومدى  العنف  أنامط  كافة  تناولت  سواء 
وعوامل  اخلطر  عوامل  وكذلك  العنف  حول  بالبيانات 

احلامية.
y  وضع خطوط أساسية وأهداف خلطط وأنشطة الوقاية من

العنف ومكافحته من أجل تتبع التقدم املحرز.

التوسع يف نطاق برامج الوقاية
y  أنامط بجميع  يتعلق  فيام  الوقاية  برامج  نطاق  يف  التوسع 

تنسيقها  وحسن  الربامج  تلك  شمول  وضامن  العنف 
واسرتشادها بالبّينات والرباهني وأفضل املامرسات.

y  الصحية واخلدمات  الربامج  يف  العنف  من  الوقاية  إدماج 
القائمة، مثل الصحة اإلنجابية وصحة األمهات، وصحة 

األطفال، والصحة املدرسية، والصحة النفسية. 

وإتاحتها  وقبوهلا  الضحايا  خدمات  توافر  ضامن 
عىل نطاق واسع

y  فاعليتها لضامن  للضحايا  املقدمة  احلالية  اخلدمات  تقييم 
وإتاحتها وقبوهلا ومراعاهتا لظروف الضحايا.

y  الصحية الرعاية  قطاعات  يف  دة  موحَّ برتوكوالت  إعداد 
ذلك  يف  بام  القطاعات،  من  وغريها  االجتامعية  واحلامية 
للمرافق وإحالتهم  ورعايتهم  العنف  ضحايا   حتديد 

أوالقطاعات املعنية.
y  خدمات تقديم  يتولون  الذين  املوظفني  قدرات  بناء 

الضحايا باستخدام أساليب تستند إىل أفضل املامرسات.

تقوية التنسيق بني القطاعات والسياسات 
والترشيعات

y  إعداد أو تقوية آليات القيادة والتنسيق يف خمتلف القطاعات
وإزاء خمتلف أنامط العنف.

y  تتصدى ألنامط التي  السياسات  عىل  العمل  نطاق  توسيع 
للشباب  احلوافز  تقديم  )مثل  العنف  أنامط  من  عديدة 

الستكامل الدراسة( مع توفري املوارد الالزمة.
y  العنف بأنامط  اخلاصة  احلالية  القوانني  حتسني  أو  مراجعة 

املختلفة وضامن تطبيقها الكامل.

بناء القدرات يف جمال الوقاية من العنف ومكافحته
y  خمتلف يف  واملؤسسية  البشية  القدرات  تقوية  أو  تطوير 

الوقاية  من  بدءًا  ومكافحته  العنف  من  الوقاية  جوانب 
وانتهاًء بتقديم اخلدمات للضحايا.

y  إدماج الوقاية من العنف ومكافحته ضمن مناهج التعليم
الطبي والتدريب العميل وبرامج التعليم املستمر، والسيام 
اإلنجابية  الصحة  مثل  الصلة،  وثيقة  التخصصات  يف 
وصحة األمهات وصحة األطفال وطب الطوارئ ورعاية 

الصدمات والصحة النفسية.

قام بتمويل هذا املشوع كل من مؤسسة أوبتيموس التابعة لشكة اخلدمات املالية السويرسية UBS ، وحكومة بلجيكا، ومؤسسة برنارد فان لري، وبرنامج 
األمم املتحدة اإلنامئي، ومراكز مكافحة األمراض والوقاية منها التابعة للواليات املتحدة.
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