
    
    ٦٩/٩ج  التاسعة والستون جمعية الصحة العالمية

  ٢٠١٦ مارس/ آذار ١١  من جدول األعمال المؤقت ٣-١٢البند 
  A69/9    

  
  
  

  مسودة خطة العمل العالمية بشأن العنف
  
  
  

  المديرة العامةتقرير من 
  

  
  
، فـي هـذا ٢٠١٦فـي كـانون الثـاني/ ينـاير  المجلس التنفيذي، أثناء دورته الثامنة والثالثين بعد المائـةنظر  -١

  .٣ق١٣٨م تواعتمد القرار  ١،التقرير وأحاط به علماً 
  
ف المديرة العامـة )، يشرّ ٢٠١٤( ١٥-٦٧ج ص عقرار جمعية الصحة العالمية لطلب الوارد في استجابة لو  -٢

إعداد خطة عمل عالمية لتعزيـز دور النظـام  بشأنالعمل  ختتامال اع الرسمي للدول األعضاءتقرير االجتم قّدمأن ت
، الذي ُعقد فـي جنيـف فـي لتصدي للعنف بين األفراد، وخصوصًا ضد النساء والفتيات وضد األطفالفي االصحي 
 ).١(الملحق  ٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر  ٤إلى  ٢الفترة من 

  
  العملية

  
تحتـوي علـى مسـودة أوليـة لخطـة العمـل  ٢٠١٥،٢آذار/ مـارس  ٢٠األمانة ورقة مناقشة أولـى فـي نشرت   -٢

  العالمية ساهمت فيما يلي: 

مشـــاورة علـــى شـــبكة اإلنترنـــت مفتوحـــة للـــدول األعضـــاء والمنظمـــات التابعـــة لمنظومـــة األمـــم إجـــراء   -
حة العالميــــة واألوســــاط المتحــــدة والمنظمــــات غيــــر الحكوميــــة والمراكــــز المتعاونــــة مــــع منظمــــة الصــــ

  ؛لجهات الفاعلة المعنية غير الدولاألكاديمية وسائر ا

  ؛٢٠١٥حزيران/ يونيو  ٣إجراء مشاورة غير رسمية مع الجهات الفاعلة غير الدول في   -

إجـــراء مشـــاورة غيـــر رســـمية مـــع الـــدول األعضـــاء والمنظمـــات التابعـــة لمنظومـــة األمـــم المتحـــدة فـــي   -
  ؛٢٠١٥حزيران/ يونيو  ٤

  

                                                           
، والمحاضــر المــوجزة للمجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الثامنــة والثالثــين ١إضــافة  ١٣٨/٩م تو ١٣٨/٩م تانظــر الــوثيقتين    ١

  (باإلنكليزية)). ٢/ سجالت/١٣٨/٢٠١٦م ت(الوثيقة  ٦بعد المائة، الجلسة الثانية عشرة، الفرع 
(تـــــم االطـــــالع فـــــي  /http://www.who.int/topics/violence/interpersonal-violence-first-phase/enمتـــــاح علـــــى الموقـــــع    ٢
  ).٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر   ٩
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  إجراء مشاورات إقليمية غير رسمية مع الدول األعضاء، ضمت األقاليم التالية:   -
  

  التاريخ  إقليم منظمة الصحة العالمية
  ٢٠١٥تموز/ يوليو  ٢-١  فريقياأ

  ٢٠١٥شباط/ فبراير  ٢٧-٢٦  نااألمريكت
  ٢٠١٥نيسان/ أبريل  ٢٨-٢٧  شرق المتوسط

  ٢٠١٥أيار/ مايو  ١٢-١١  أوروبا
  ٢٠١٥نيسان/ أبريل  ٢٤-٢٣  آسياجنوب شرق 

  ٢٠١٥نيسان/ أبريل  ٢٤-٢٣  غرب المحيط الهادئ
  
تحتـــوي علـــى مســـودة أولـــى لخطـــة  ٢٠١٥،١آب/ أغســـطس  ٣١ونشـــرت األمانـــة ورقـــة مناقشـــة ثانيـــة فـــي   -٣

  : ما يليفي العمل العالمية ساهمت
منظومـــة األمـــم التابعـــة لمنظمـــات الشـــبكة اإلنترنـــت مفتوحـــة للـــدول األعضـــاء و  لـــىع ةمشـــاور إجـــراء   -

ســـائر األكاديميـــة و واألوســـاط منظمـــة المـــع  ةتعاونـــالمراكـــز المحكوميـــة و المنظمـــات غيـــر الالمتحـــدة و 
  غير الدول؛ الجهات الفاعلة المعنية

  .٢٠١٥ تشرين الثاني/ نوفمبر ٤إلى  ٢ في الفترة منلدول األعضاء ل عقد اجتماع رسمي  -
  
واصـلت األمانـة العمـل علـى مسـودة خطـة العمـل العالميـة، آخـذة بعـين  واستجابة لطلب االجتمـاع الرسـمي  -٤

) ٢االعتبار كافة العناصر المحددة المطروحة خالل المناقشات. أما مسودة خطة العمل العالمية المرفقـة (الملحـق 
  فهي حصيلة ذلك العمل اإلضافي.

  
  

   الصحة جمعيةاإلجراء المطلوب من 
  
ــــــة  -٥ ــــــى مــــــدعوة الصــــــحة جمعي ــــــرار مشــــــروع اعتمــــــاد إل ــــــل  مــــــن بــــــه الموصــــــى الق ــــــذي فــــــي قَِب المجلــــــس التنفي

  .٣ق١٣٨ت  م القرار
  

                                                           
(تــــــم  /http://www.who.int/topics/violence/interpersonal-violence-against-women-children/enمتــــــاح علــــــى الموقــــــع    ١

  ).٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر  ٩االطالع في 
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  ١الملحق 
  (مّتفق عليه)

  
  االجتماع الرسمي للدول األعضاء الختتام العمل بشأن تقرير "

  إعداد خطة عمل عالمية لتعزيز دور النظام الصحي في التصدي للعنف 
  بين األفراد، وخصوصًا ضد النساء والفتيات وضد األطفال"

  
  
مسـودة بشـأن إعـداد  عملية التشاورالختتام إلى تنظيمه  انعقد االجتماع الرسمي الذي دعت المديرة العامة  -١

للتصــدي للعنــف بــين  القطاعــات متعــددة وطنيــة اســتجابة إطــار فــي خطــة عمــل عالميــة لتعزيــز دور النظــام الصــحي
 ٢٠١٥تشــرين الثــاني/ نــوفمبر  ٤إلــى  ٢، فــي جنيــف مــن األفــراد، وخصوصــًا ضــد النســاء والفتيــات وضــد األطفــال

دولة عضوًا واالتحاد األوروبي واالتحـاد  ٦٥وترأسه السيد كيشاف دزيراجو (الهند). وحضر االجتماع مندوبون من 
  ريقي. األف
  
 ٢٠١٥آب/ أغســطس  ٣١ونظـر االجتمــاع الرســمي فــي ورقـة المناقشــة الثانيــة الصــادرة عـن المنظمــة فــي   -٢
)A/VIO/INF./1(  نتيجــة لخمــس مشــاورات إقليميــة شــاركت فيهــا أقــاليم المنظمــة الســتة، ومشــاورة عالميــة، ودورتــي

فـي تعزيز دور النظـام الصـحي لللمنظمة  مشاورات على شبكة اإلنترنت، وهي تتضمن مسودة خطة العمل العالمية
  ؛لتصدي للعنف بين األفراد، وخصوصًا ضد النساء والفتيات وضد األطفالا
  
خطـة العمـل العالميـة واستنادًا إلى المساهمات المقدمة من الدول األعضاء، أعدت األمانة مسودة منقحـة ل  -٣
للتصــدي للعنــف بــين األفــراد،  القطاعــات متعــددة وطنيــة اســتجابة إطــار فــيتعزيــز دور النظــام الصــحي لمنظمــة لل

  وخصوصًا ضد النساء والفتيات وضد األطفال؛
  
وطلـــب االجتمـــاع الرســـمي مـــن األمانـــة أن تواصـــل العمـــل علـــى الوثيقـــة، آخـــذة باالعتبـــار كافـــة العناصـــر   -٤

  المحددة المطروحة خالل المناقشات؛
  
هـذا التقريـر ١٥-٦٧ع  ص  جمـن القـرار  ٤-٢موجـب الفقـرة وأكدت األمانة مجددًا أّن المـدير العـام سـيرفع ب  -٥

 متعـــددة وطنيـــة اســـتجابة إطـــار فـــيتعزيـــز دور النظـــام الصـــحي لمنظمـــة لخطـــة العمـــل العالميـــة للومســـودة منقحـــة 
إلـى المجلـس التنفيـذي كـي  للتصدي للعنف بين األفـراد، وخصوصـًا ضـد النسـاء والفتيـات وضـد األطفـال القطاعات

  ؛٢٠١٦ينظر فيهما في دورته الثامنة والثالثين بعد المائة في كانون الثاني/ يناير 
  
المواد اإلباحية واسـتغالل األطفـال فـي المـواد اإلباحيـة  وفود عن قلقها إزاء عدةأعربت  ،وخالل المناقشات  -٦

  الخاص. مما يحظى باهتمام المديرة العامة
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  ٢الملحق 
  
  

   استجابة إطار فيتعزيز دور النظام الصحي خطة عمل عالمية ل
  للتصدي للعنف بين األفراد،  القطاعات متعددة وطنية

 وخصوصًا ضد النساء والفتيات وضد األطفال
  
  

  ٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٢ورقة المناقشة الثالثة المؤرخة 
  والمحتوية على المسودة الثانية

  
  

  مقدمة  :١الجزء 
  

  النطاق
  
بشـأن  ١٥-٦٧ج ص عالقـرار  ، اعتمـدت جمعيـة الصـحة العالميـة السـابعة والسـتون٢٠١٤في أيـار/ مـايو   -١

. وطلبـت فيـه مـن والفتيـات وضـد األطفـاللتصـدي للعنـف، وخصوصـًا ضـد النسـاء فـي اتعزيز دور النظام الصحي 
 التابعـةالمنظمـات  مـع بالتشـاور التامـة األعضـاء الـدول بمشـاركة عالميـة عمـل خطـة مسـودة وضـعالمـديرة العامـة "

 حسـب الصـحية الـنظم دور علـى التركيـز مـع المعنيـة، المصـلحة صـاحبة الجهـات وسـائر المتحـدة األمـم لمنظومـة
 ،راداألفـ بـين عنـفلل تتصـدى القطاعـات متعـددة وطنيـة اسـتجابة إطـار فـي الـنظم هـذه دور لتعزيـز االقتضـاء،
  ".الصلة ذات هنةراال المنظمة أعمال إلى استناداً  األطفال، وضد والفتيات، النساء ضد وخصوصاً 

  
. وتركــز الخطــة علــى العنــف ضــد النســاء ١٥-٦٧ج ص عويسترشــد نطــاق خطــة العمــل العالميــة بــالقرار   -٢

بـين األفـراد. وتتطـرق  المشـتركة المرتبطـة بكافـة أنمـاط العنـف اإلجراءاتوالفتيات وضد األطفال بينما تتناول أيضًا 
وفــي فــي حــاالت الطــوارئ اإلنســانية  كــذلك إلــى العنــف بــين األفــراد الُممــارس ضــد النســاء والفتيــات وضــد األطفــال

  ، معترفًة بتفاقم هذا النمط من العنف في ظل هذه الظروف. سياقات ما بعد النزاعات
  
وتــؤدي كافــة أشــكال العنــف بــين األفــراد إلــى حصــائل صــحية ســلبية وينبغــي أن يعالجهــا النظــام الصــحي.   -٣

ضــد النســاء والفتيــات وضــد األطفــال. فالنســاء  ولكــن هنــاك أســبابًا قــاهرة تبــرر التركيــز بشــكل خــاص علــى العنــف
ــًا مــن عــدم  والفتيــات يقــع علــيهن عــبء هائــل نتيجــة أنمــاط محــددة مــن العنــف تجــّذرت فــي أشــكال مقبولــة اجتماعي
المساواة والتمييز بين الجنسين وهي بالتالي أنماط مجازة على الـرغم مـن أنهـا تعـد انتهاكـًا لحقـوق اإلنسـان الخاصـة 

لك، تتعـــرض النســـاء والفتيـــات للعـــار والوصـــم بالعـــار وغالبـــًا مـــا يبقـــى العنـــف خفيـــًا. وفـــي أغلـــب بهـــن. ونتيجـــة لـــذ
األحيان، تكون المؤسسات الصحية وغيرها من المؤسسات بطيئة في االعتراف بهذا العنف والتصـدي لـه وال تتـوفر 

ت خافيــًا إلــى حــد بعيــد فــي الخــدمات أو تكــون قــدرتها محــدودة. وحتــى وقــت قريــب، كــان العنــف ضــد النســاء والفتيــا
إطار اإلحصاءات ونظم الترصد الوطنية والدولية. وهناك زخم سياسي شديد على الصعيد العالمي يدفع إلـى تنـاول 
العنف ضـد النسـاء والفتيـات فـي بـرامج العمـل الصـحية واإلنمائيـة ويتـيح فرصـًة لتعزيـز الـوعي بـه والتصـدي لـه فـي 

  ١.)١(إطار النظام الصحي 
                                                           

مــن  ٪٩٠) إذ ســلط ٢٠١٤للســكان والتنميــة ( برنــامج عمــل المــؤتمر الــدولييتجلــى ذلــك فــي اســتعراض العشــرين ســنة ل   ١
دولــة والمشــاركة فــي االســتعراض الضــوء علــى العنــف ضــد النســاء بوصــفه مســألة ذات  ١٧٦الــدول األعضــاء البــالغ عــددها 

  أولوية بالنسبة إليها. 
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اكـًا ويعـد انته العمـر) بمـن فـيهم المراهقـون منتشـرسنة من  ١٨ف ضد األطفال (من الوالدة إلى بلوغ والعن  -٤
علـى المنطـوي السـلوك و الصـحة  اعـتاللوله عواقب سـلبية تـدوم مـدى الحيـاة وتشـمل لحقوق اإلنسان الخاصة بهم. 

والتعــرض للعنــف وممارســته الحقــًا. وفــي العديــد مــن البلــدان غالبــًا مــا يعتبــر العنــف طريقــة مقبولــة  مخــاطر صــحية
لتأديــب األطفــال. ويكــون العنــف ضــد األطفــال خافيــًا فــي كثيــر مــن األحيــان وهنــاك عــدد قليــل مــن األطفــال الــذين 

. ويولى حاليًا اهتمام متزايد للعنف ضد يتعّرضون إلساءة المعاملة وتتاح لهم البرامج والخدمات التي يحتاجون إليها
  األطفال مما يمثل فرصة سانحة إلذكاء الوعي وتعزيز استجابة النظام الصحي. 

  
ومــن الواضــح أن المســؤولية عــن التصــدي للعنــف بــين األفــراد تقــع علــى عــاتق الحكومــات الوطنيــة ودون   -٥

القطاعــات تقتضـــي أن يعمــل قطــاع الصـــحة وغيــره مـــن الوطنيــة. ويتطلــب التصـــدي لهــذا العنــف اســـتجابة متعــددة 
بصــفتها الوكالــة الرائــدة فــي مجــال الصــحة ضــمن منظومــة  ،منظمــة الصــحة العالميــةوضــعت  القطاعــات معــًا. وقــد

األمـــم المتحـــدة، خطـــة العمـــل العالميـــة هـــذه للـــدول األعضـــاء بشـــكل خـــاص وللجهـــات الشـــريكة الوطنيـــة والدوليـــة، 
  ية ومركزة بالتحديد على دور النظام الصحي.مستخدمة نهج الصحة العموم

  
وتشكل الخدمات والبرامج الصحية نقطة دخول مالئمة للتصدي للعنف بين األفراد وخصوصًا ضد النساء   -٦

والفتيــات وضــد األطفــال. ومــن األرجــح أن تســتعين النســاء اللــواتي يتعّرضــن للعنــف بالخــدمات الصــحية أكثــر مــن 
. )٢(لـــه وٕان كـــان مـــن النـــادر أن يعتـــرفن بصـــراحة بـــأن العنـــف هـــو الســـبب األساســـي  النســـاء اللـــواتي ال يتعرّضـــن

ضـحاياه  كثير من األحيان يكـون مقـدمو الرعايـة الصـحية نقطـة االتصـال المهنـي األولـى للنـاجين مـن العنـف/ وفي
ن العنف أيضًا إلى ولكن غالبًا ما يخفى عليهم العنف بوصفه السبب األساسي. وكثيرًا ما يلجأ األطفال المعانون م

الخـــدمات الصـــحية دون أن يتعـــّرف العـــاملون الصـــحيون علـــى حـــاالت العنـــف. وتركـــز خطـــة العمـــل عمـــدًا علـــى 
يمكن للنظـام الصـحي االضـطالع بـه بالتعـاون مـع قطاعـات أخـرى ودون التقليـل مـن أهميـة االسـتجابة المتعـددة  ما

  ت.القطاعا
  
وخطـــة العمـــل العالميـــة هـــي وثيقـــة تقنيـــة مســـندة بالبّينـــات وأفضـــل الممارســـات وٕارشـــادات المنظمـــة التقنيـــة   -٧

العملية التي يمكن للدول األعضاء اتخاذها لتعزيز نظمها الصحية من أجل  اإلجراءاتالراهنة. وتقّدم مجموعة من 
  فال. التصدي للعنف بين األفراد، وخصوصًا ضد النساء والفتيات وضد األط

  
وقــد شــهد العقــدان الماضــيان زيــادة فــي كميــة البّينــات المرتبطــة بانتشــار بعــض أنمــاط العنــف ضــد النســاء   –٨

زال هنــاك نقــص فــي نتشــار العنــف ضــد األطفــال. ولكــن مــاوالفتيــات. ومــؤخرًا، تراكمــت أيضــًا البّينــات المرتبطــة با
العلـــوم والبـــرامج الراميـــة إلـــى التصـــدي لهـــا فـــي  ئـــتفت البّينـــات المتعلقـــة بأوجـــه عديـــدة لمختلـــف أشـــكال العنـــف، ومـــا

مراحلهـــا األولـــى. كمـــا تطـــّورت السياســـات والبـــرامج للتصـــدي للعنـــف ضـــد النســـاء والفتيـــات والعنـــف ضـــد األطفـــال 
كمجالين منفصلين. وعلى صـعيد النظـام الصـحي، تتصـل خـدمات إدارة اإلصـابات والرعايـة فـي حـاالت الصـدمات 

افـة أشـكال العنـف ولكـن العواقـب التـي يخلفهـا العنـف ضـد النسـاء والفتيـات فـي الصـحة وخدمات الصحة النفسية بك
الجنسية واإلنجابية تتطلب تدخالت خاصة. أما الطابع الخفي للعنف ضـد النسـاء والفتيـات وضـد األطفـال فيتطلـب 

اإلرشــاد الــذي  تــوفير تــدريب خــاص لمقــّدمي الخــدمات يتصــل بســبل تحديــد تلــك المشــاكل. وبالتــالي، تختلــف طبيعــة
  تقدمه خطة العمل العالمية مع اختالف أشكال العنف هذه.

  
وتـــرتبط خطـــة العمـــل العالميـــة بعـــدة قـــرارات أخـــرى صـــادرة عـــن جمعيـــة الصـــحة العالميـــة، وبخطـــط عمـــل   -٩

). وتســتند إلــى جهــود أخــرى عديــدة ٥إلــى  ٢التــذييالت مــن  انظــرواســتراتيجيات عالميــة، وبأعمــال أخــرى للمنظمــة (
د النســاء والفتيــات وضــد لــة علــى نطــاق منظومــة األمــم المتحــدة وتتصــل بهــا للتصــدي للعنــف وخصوصــًا ضــمبذو 

ٕاعــالن ومنهــاج عمــل ، و برنــامج عمــل المــؤتمر الــدولي للســكان والتنميــة). ويشــمل ذلــك ٥التــذييل  األطفــال (انظــر
ـــة لمـــؤتمرات اســـتعراض نتائجهمـــا، وكافـــة المعاهـــدات واالت بيجـــين فاقيـــات ذات الصـــلة، والقـــرارات والوثـــائق الختامي
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، باإلضـافة إلـى االسـتنتاجات ذات حقـوق اإلنسـانالمتحـدة ومجلـس واإلعالنات الصادرة عن الجمعية العامـة لألمـم 
). كمـا تتـواءم خطـة العمـل العالميـة ٢التـذييل  انظـرالصلة المتفق عليها للجنة وضع المرأة، مـن بـين أمـور أخـرى (

 انظـر( ٢٠٣٠فـي إطـار أهـداف التنميـة المسـتدامة وخطـة التنميـة المسـتدامة لعـام  مع عدة أهداف وغايـات مقترحـة
  ).٦التذييل 

  
ولــيس الغــرض مــن خطــة العمــل العالميــة أن تكــون خطــة شــاملة متعــددة القطاعــات أو خطــة علــى نطــاق   -١٠

النظام الصحي في  األمم المتحدة ككل. واألحرى أن هذه الخطة تتعلق بوالية المنظمة المحددة وترّكز على عنصر
إطــار اســتجابة متعــددة القطاعــات. وهكــذا، تعتــرف الخطــة بــأدوار منظمــات األمــم المتحــدة المختلفــة ووالياتهــا فـــي 
تنسيق الجهود المتعددة القطاعات األوسـع نطاقـًا وقيادتهـا للتصـدي للعنـف، وخصوصـًا ضـد النسـاء والفتيـات وضـد 

  األطفال.
  

  اإلقليمية والوطنية سياقاتتكييف خطة العمل العالمية مع ال
  

بــد مــن تكييــف خطــة العمــل العالميــة علــى الصــعيدين اإلقليمــي والــوطني، تماشــيًا مــع االلتزامــات الدوليــة ال  -١١
في ذلك أهداف التنمية المستدامة، مع مراعاة األوضاع حسب اإلقليم  وتعّهدت بها الدول األعضاء، بماالتي سبق 

وال توجــد صــيغة وحيــدة لخطــة عمــل . ولويــات الوطنيــة والظــروف الوطنيــة المحــددةواأل والقــدرات ووفقــًا للتشــريعات
المحــرز فيهـا فـي مجـال تعزيـز دور النظــام مراحـل التقـدم اخـتالف إلـى  نظــراً  دول األعضـاءتناسـب جميـع الـعالميـة 

والفتيـات  وخصوصـًا ضـد النسـاء الصحي في إطار استجابة وطنية متعددة القطاعات للتصدي للعنـف بـين األفـراد،
، واختالف مستويات تنميتها االجتماعية واالقتصادية. ولكـن يمكـن لكافـة الـدول األعضـاء أن تسـتفيد وضد األطفال

مــن الــنهج الشــامل لتعزيــز دور النظــام الصــحي فــي إطــار اســتجابة وطنيــة متعــددة القطاعــات للتصــدي للعنــف بــين 
  لعالمية هذه. األفراد، وخصوصًا ضد النساء والفتيات وضد األطفال، المقّدم في خطة العمل ا

  
الـــدول جميـــع  تمكـــنمـــن شـــأنها، إذا مـــا ُنفـــّذت علـــى النطـــاق المناســـب، أن  البّينـــاتب وهنـــاك ُنهـــج مســـندة  -١٢

. وخصوصـًا ضـد النسـاء والفتيـات وضـد األطفـالفـي التصـدي للعنـف بـين األفـراد،  تقـدم كبيـر مـن إحـراز األعضاء
ا يلــي: لتــي تتضــمنها هــذه الخطــة حســب البلــد وتتــأثر بمــا اإلجــراءاتوتختلــف الطريقــة المحــددة التــي تســمح باتخــاذ 

وخصوصـــًا ضـــد النســـاء والفتيـــات وضـــد حجـــم األشـــكال المختلفـــة للعنـــف بـــين األفـــراد، تـــوفر البيانـــات والمعـــارف؛ 
مدى تأهب النظام ف؛ المبادرات المتوفرة للتصدي لمختلف أنماط ذلك العن، والعبء الصحي الناجم عنها؛ األطفال

  أو قدرة هذا النظام على التصدي له.  لذلك العنف الصحي للتصدي
  

الــواردة فــي الخطــة تــدريجيًا مــع  اإلجــراءات فــي تنفيــذالــدول األعضــاء أن تنظــر وســيكون مــن الضــروري   -١٣
  مرور الوقت وأن تمد هذه الجهود بالموارد الكافية.

  
  )٨و ٧أيضًا التذييلين  انظرلمحة عامة عن الوضع العالمي (

  
  حجم المشكلة

  
فــي حيــاة ماليــين األشــخاص ويمكــن أن تــنجم عنــه عواقــب طويلــة األمــد إن لــم يكــن قــاتًال.  العنــفيــؤثر   -١٤
ويتحمـل النسـاء  .بـين األفـراد من العـبء الصـحي واالجتمـاعي النـاجم عـن العنـف اً بسيط اً جزء إالالوفيات تمثل  وال

ــــة الناجمــــة عــــن إســــاءة  ــــر القاتل ــــة والجنســــية والنفســــية غي ــــال والمســــنون العــــبء األثقــــل مــــن العواقــــب البدني واألطف
البيانات المتعلقة بحجم بعض األنماط الشائعة من العنف بين األفـراد، فـي جميـع  ١. ويلخص الشكل )٣( المعاملة

  مراحل الحياة. 
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اد، وخصوصـًا ضـد النسـاء والفتيـات وضـد األطفـال، فـي جميـع مراحـل الحيـاة حجم العنـف بـين األفـر   :١الشكل 
  )١٨إلى  ١٣ومن  ١٠إلى  ٦ومن  ٣(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

. تتعرض المرأة ألشكال مختلفة من العنف القائم علـى نـوع الجـنس (أي العنـف المتجـذر العنف ضد المرأة  -١٥
  ١:مراحل حياتها. ويشمل ذلك، على سبيل المثال ال الحصر ما يلي مختلف فيفي عدم المساواة بين الجنسين) 

 ؛)٤(العنف من جانب العشير وأفراد األسرة  •
العنـــف الجنســـي (بمـــا فـــي ذلـــك االغتصـــاب) مـــن جانـــب غيـــر العشـــير (مثـــل المعـــارف واألصـــدقاء  •

 والمدرسين والغرباء)؛
 واالقتصادي؛االتجار، بما في ذلك االتجار ألغراض االستغالل الجنسي  •
قتل اإلناث، بما في ذلك قتل اإلناث من جانب العشير (أي قتل المرأة من جانـب العشـير الحـالي أو  •

المــرأة بالتحديــد  الســابق)، وجــرائم القتــل باســم الشــرف أو بســبب المهــر، أو جــرائم القتــل التــي تســتهدف
ـــــةولكنهـــــا ُترتكـــــب  ـــــل المنطوي ـــــر العشـــــير، أو جـــــرائم القت ـــــد شـــــخص آخـــــر غي ـــــى ي ـــــف  عل ـــــى العن عل

 ؛)٥( الجنسي
                                                           

العامــة لألمــم اإلعــالن بشــأن القضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة (قــرار الجمعيــة مــن  ٢و ١انظــر بشــكل خــاص المــادتين    ١
  )).١٩٩٤( ٤٨/١٠٤المتحدة 

مرحلة الطفولة المبكرة والمتوسطة 
 أشهر من العمر) ٩(من الوالدة  إلى 

 المراهقة
)١٩-١٠( 

 الشباب
)٢٤-٢٠( 

 البلوغ
)٤٩-٢٥( 

 الكهولة
)٤٩(+ 

 أنثى  مليون ٦٧أكثر من 
قبل  تزوجن سنة) ٢٤-٢٠(

 )٨سنة ( ١٨ سن

إناث (يتراوح عمرهن بين  ٣واحدة من كل 
بدني و/ أو لعنف سنة) تعرضت  ٤٩و ١٥

 )١٦( جانب العشيرعنف جنسي من 

أبلغوا عن  كبار السنمن  ٪٦
 )٦في الشهر السابق ( اعتداءحدوث 

 )١٧امرأة وفتاة جرى االتجار بهن ( مليون ١١,٤ ما يقدر بـ

أنثى حية في  مليون ١٢٥أكثر من 
بلدًا في البلدان األفريقية وبلدان الشرق  ٢٩

تشويه األعضاء األوسط حيث يتركز 
 )٧األنثوية ُأصبن بجروح ( التناسلية

ضد الذكور ارتكبها  من حوادث القتل ٪٦من حوادث القتل ضد اإلناث و ٪٣٨
 )١٨،١٦(عشراؤهم 

من  ٪١٠-٥من اإلناث و ٪٢٠
لالعتداء الجنسي الذكور يتعرضن 
 )٩( على األطفال

من جانب شخص آخر  لالعتداء الجنسيمن اإلناث تعرضن  ٪٧ ما يقدر بـ
 )١٦( سنة ١٥غير العشير بداية من سن 

 )٣بين الذكور ( ٪٨٢في السنة، حادثة قتل  ٤٧٥ ٠٠٠

يتعرضن للعنف  من األطفال ٪٢٥
 )٣( المعنوي للعنف ٪٣٦البدني، و

 

بدني  لقتال تعرضتإناث  ٤واحدة من كل و واحد من كل ذكرين
 )١٩السابقة (مع األقران في االثني عشر شهرًا 

 

من اإلناث تعرضوا  ٪٣٧من الذكور و ٪٤٢
 السابقة من جانب األقران في الثالثين يوماً  للتسلط

 

 لعالجرعاية في المستشفى  والبالغين من الشبابالماليين يتلقى 
 )١٥-١٤( التي تلحق بهم سنوياً  صاباتاإل
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 االعتداء برش األحماض؛ •
لكترونيـــًا عبـــر اإلنترنـــت أو إالتحـــّرش الجنســـي فـــي المـــدارس وأمـــاكن العمـــل واألمـــاكن العامـــة وتزايـــده  •

 وسائط التواصل االجتماعي.
  

فـي كافـة السـياقات وهمـا أيضـًا الشـكالن األكثـر شـيوعًا والعنـف الجنسـي  وينتشر العنف من جانب العشير  -١٦
من أشكال العنف التي تتعرض لها المرأة على الصعيد العـالمي. وتتعـّرض المـرأة المسـنة بـدورها للعنـف مـن جانـب 

وألشــكال محــددة مــن إســاءة معاملــة المســنين. ولكــن البيانــات بشــأن معــدل انتشــار إســاءة  والعنــف الجنســيالعشــير 
  .)٦(مسنين، وخصوصًا البيانات المنبثقة عن البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، محدودة جدًا معاملة ال

  
. تتعرض الفتيات، بما فيهن المراهقات، لكافـة أشـكال إسـاءة معاملـة األطفـال المـذكورة العنف ضد الفتيات  -١٧
محــددة مــن العنــف القــائم علــى نــوع  أدنــاه الخاصــة بــالعنف ضــد األطفــال باإلضــافة إلــى أشــكال النقــاط الــواردةفــي 

  . وتضم هذه األشكال ما يلي: بين الجنسينالجنس والممارسات الضارة المتجذرة في عدم المساواة والتمييز 
ــدًا مــن بلــدان أفريقيــا والشــرق األوســط  ٢٩تشــويه األعضــاء التناســلية األنثويــة المتركــز فــي حــوالى  • بل

 ؛)٧(ك في بلدان تقيم فيها مجتمعات الشتات والمسجل أيضًا في أماكن أخرى، بما في ذل
والقسري الذي تكون معدالت انتشاره ومعدالت زيادتـه أعلـى فـي بعـض األقـاليم المبكر األطفال زواج  •

 ؛)٨((مثل جنوب آسيا وآسيا الوسطى، وأجزاء من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى) 
ألغـــراض االســـتغالل الجنســـي علـــى  تعـــّرض الفتـــاة أكثـــر مـــن الفتـــى لالعتـــداء الجنســـي أو لالتجـــار •

 ؛)١٠و ٩( األرجح
ســيما الفتــاة التــي تكــون متزوجــة أو فــي عالقــة تعــارف للعنــف مــن جانــب تعــّرض الفتــاة المراهقــة وال •

 .)٤(العشير على األرجح 
  

ســنة مــن  ١٨إلــى  صــفر. يتعــرض لــه الفتيــان والفتيــات، بمــن فــيهم المراهقــون، مــن العنــف ضــد األطفــال  -١٨
  العمر ويشتمل على ما يلي:

إساءة معاملة الطفل من جانب البالغين الذين هم في موضع الثقـة والسـلطة، ممـا قـد يشـمل االعتـداء  •
 عتــداءواالالبــدني (بمــا فــي ذلــك العقــاب البــدني)، واالعتــداء الجنســي (بمــا فــي ذلــك ســفاح المحــارم) 

 ؛همالواإل المعنوي النفسي/
الـذي يحـدث أساسـًا فـي صـفوف األقـران فـي فتـرة المراهقـة، مثـل  ١رة من عنـف الشـباباألشكال المبك •

 عالقات التعارف.  التسلط والتشاجر البدني واالعتداء الجنسي والعنف في إطار العالقات/
  

تـوّفر اآلباء والقائمين علـى الرعايـة واألطفـال أن عالقات آمنة ومثرية بين ومن شأن العائالت التي تتمّتع ب  -١٩
بيئــة وقائيــة لألطفــال. ولكــن هنــاك أطفــاًال يتعّرضــون فــي بعــض العــائالت إلســاءة المعاملــة ممــا يســتوجب دعــم هــذه 

  العائالت وتعزيزها.
  

                                                           
تعــّرف المنظمــة عنــف الشــباب علــى أّنــه العنــف الممــارس خــارج المنــزل فــي صــفوف األطفــال والمــراهقين والشــباب الــذين    ١

سنة. وُينظر فـي عنـف الشـباب فـي إطـار العنـف ضـد األطفـال الـذين يضـمون الشـباب  ٢٩سنوات و ١٠تتراوح أعمارهم بين 
  مًا ألغراض خطة العمل العالمية هذه. عا ١٨حتى سن 
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. يمكن حدوث إساءة معاملة األطفال والعنف أوجه التقاطع والروابط بين مختلف أشكال العنف بين األفراد  -٢٠
والعنـف ذاتها. وتزيد إساءة معاملـة األطفـال خطـر التعـرض لعنـف العشـير  رةضد المرأة من جانب العشير في األس

أو ارتكابـــه ضـــد المـــرأة فـــي وقـــت الحـــق، باإلضـــافة إلـــى خطـــر التســـّلط والتشـــاجر فـــي صـــفوف األطفـــال الجنســـي 
والمراهقين. ومن الضروري أن تأخـذ الجهـود الهادفـة إلـى التصـدي للعنـف ضـد النسـاء وضـد األطفـال فـي الحسـبان 

وجه التقاطع بين مختلف أشكال العنف. فحاالت إساءة معاملة األطفال والعنف بـين األقـران فـي صـفوف األطفـال أ
والمراهقين تنـذر بـبعض أشـكال عنـف الشـباب وغيرهـا مـن أشـكال العنـف التـي تظهـر فـي مرحلـة الحقـة مـن مراحـل 

  الحياة.
  

ن األفــراد الممــارس ضــد النســاء والفتيــات . يتفــاقم العنــف بــيالضــعف غيــر المتناســب فــي بعــض الســياقات  -٢١
  وفي حاالت النزوح.ما بعد النزاعات في سياقات و وضد األطفال في حاالت الطوارئ اإلنسانية 

  
يتفــاقم العنــف كــذلك فــي مؤسســات مثــل الســجون ومراكــز المؤسســات.  الضــعف غيــر المتناســب فــي بعــض  -٢٢

وحـــاالت إعاقـــة أخـــرى والمســـنين.  نفســـيةاحتجـــاز األحـــداث والمؤسســـات الخاصـــة باألشـــخاص المصـــابين بـــأمراض 
ويمكــن أن ُيرتكــب العنـــف ضــد المــرأة كـــذلك فــي إطـــار النظــام الصــحي وخاصـــة فــي األمــاكن التـــي تــوفر خـــدمات 

. )١٢و ١١(ل إساءة معاملة المرأة واالعتداء عليها خالل الوالدة، والتعقيم القسـري) الصحة الجنسية واإلنجابية (مث
  وقد يتعّرض العاملون الصحيون أنفسهم أيضًا للعنف في منازلهم ومجتمعاتهم المحلية وأماكن عملهم. 

  
ضــة الفئــات أكثــر عر بعــض مــن المــرجح أن تكــون الفئــات الســكانية.  بعــض لــدىالضــعف غيــر المتناســب   -٢٣

  ألنماط مختلفة من العنف أو معاناة منها بسبب االستبعاد االجتماعي والتهميش والوصم وأشكال التمييز المتعددة.
  

  الصحية العواقب
  

يعــاني ماليــين النســاء والفتيــات واألطفــال والشــباب المعرضــين للعنــف مــن طائفــة مــن العواقــب فــي األمــدين   -٢٤
، اإلصـابات البدنيـة التـي ، علـى سـبيل المثـال ال الحصـرهذه العواقب . وتشمل)١٥إلى  ١٣(من القصير والطويل 

يتلقـــى نتيجـــة لهـــا ماليـــين األشـــخاص فـــي كافـــة أنحـــاء العـــالم خـــدمات الرعايـــة الطارئـــة فـــي المستشـــفيات، ومشـــاكل 
قـة ات، واالنتحـار، وحـاالت اإلعااإلجهـاد العصـبي التـالي للصـدم اتاضطرابالصحة النفسية مثل االكتئاب والقلق و 

أمـــراض القلـــب واألوعيـــة وزيـــادة خطـــر اإلصـــابة بـــاألمراض غيـــر الســـارية، بمـــا فيهـــا اضـــطرابات ارتفـــاع الضـــغط و 
  . الدموية

  
وباإلضــافة إلــى ذلــك، يعــاني النســاء والفتيــات المعّرضــات للعنــف مــن مشــاكل مرتبطــة بالصــحة الجنســية   -٢٥

الضــارة، واألمــراض المنقولــة  األم والمولــودواإلنجابيــة تشــمل حــاالت الحمــل غيــر المرغــوب فيــه، وحصــائل صــحة 
مشـــاكل الصـــحية النســـائية. وغالبـــًا مـــا يســـتمّر أو يبـــدأ عنـــف وال ،والعـــدوى بفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــريجنســـيًا 

واالبتســـار وانخفـــاض وزن المواليـــد عنـــد  اإلجهـــاض واإلمـــالصالعشـــير ضـــد المـــرأة أثنـــاء الحمـــل، ممـــا يـــؤدي إلـــى 
  .)١٦( الميالد

  
ويلحق التعرض للعنف، كضحية أو كشاهد، وخاصة في فترة الطفولـة المبكـرة، أضـرارًا جسـيمة بنمـو عقـل   -٢٦

ة وســلوكية. كمــا أن هنــاك احتمــاًال أكبــر أن ينخــرط األفــراد، معنويــالطفــل، ممــا قــد يســفر عــن مشــاكل اجتماعيــة و 
ـــذين يتعرضـــون للعنـــف ـــال، ال تـــدخين وتعـــاطي الكحـــول فـــي أنمـــاط ســـلوكية تضـــر بالصـــحة مثـــل ال وخاصـــة األطف

والمخدرات وممارسة العالقـات الجنسـية غيـر المأمونـة مـع مـا يـنجم عـن ذلـك مـن عواقـب صـحية مـدى الحيـاة، وأن 
يرتكبــوا أو يكونــوا ضــحايا أعمــال العنــف بــين األفــراد أو العنــف الــذاتي فــي مراحــل الحقــة مــن حيــاتهم. وللعنــف أثــر 

 انظـــرالضـــحايا وأســـرهم والمجتمـــع ككـــل. ( كبيـــرة يتحملهـــا النـــاجون/ علـــى اإلنتاجيـــة وتكـــاليف إنســـانية واقتصـــادية
  للحصول على مزيد من المعلومات). ٧ التذييل
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  محدداتالو  عوامل الخطر والحماية
  

ال يوجد عامل واحد يشرح زيـادة خطـر التعـرض للعنـف أو ارتكـاب مختلـف أشـكال العنـف، أو سـبب كـون   -٢٧
والمجتمعــات المحليــة مقارنــة بغيرهــا. ولكــن هنــاك بــاألحرى عوامــل خطــر  العنــف أكثــر انتشــارًا فــي بعــض البلــدان

متعــددة تــرتبط بارتكــاب العنــف والتعــرض لــه علــى مســتوى األفــراد والعالقــات والمجتمعــات المحليــة والمجتمــع ككــل. 
وللعنــف ضــد النســاء والفتيــات وضــد األطفــال عوامــل خطــر فريــدة تســتحق اهتمامــًا خاصــًا. وتلخــص هــذه العوامــل 

. وباإلضافة إلى ذلك، هناك عدة عوامل خطر/ محـددات مشـتركة بـين جميـع أشـكال ٨في التذييل  تلخيصًا إضافياً 
الخطــر/ المحــددات المشــتركة األساســية المــذكورة مــا يلــي: عــدم المســاواة بــين  العنــف بــين األفــراد. وتشــمل عوامــل

واة االقتصـــادية، وارتفـــاع معـــدالت الجريمـــة فـــي الجنســـين، والبطالـــة، وقواعـــد الرجولـــة الضـــارة، والفقـــر وعـــدم المســـا
المجتمعــات المحليــة، وتــوفر األســلحة الناريــة، ويســر الحصــول علــى الكحــول، واالتجــار بالمخــدرات، وٕانفــاذ القــوانين 
 غير الكافي. ومن الممكن تعزيز البرامج المستقلة الخاصة بكل نمط من أنماط العنف عن طريـق التصـدي لعوامـل

  ت المشتركة المذكورة وتحقيق التآزر والكفاءة من خالل ضم البرامج حسب االقتضاء.المحددا الخطر/
  

  التقدم المحرز في البلدان والفجوات
  

تمـــر البلـــدان بمختلـــف مراحـــل تنفيـــذ إجـــراءات النظـــام الصـــحي للتصـــدي للعنـــف مـــن حيـــث مـــدى تأهبهـــا   –٢٨
  قدرتها.و 
  

. تفيــــد معظــــم البلــــدان مــــن أصــــل ضــــعيف للتصــــدي لــــبعض أشــــكال العنــــف، ولكــــن إنفاذهــــا توجــــد قــــوانين  -٢٩
بـأن لـديها قـوانين تعاقـب  )٣لوقاية من العنف (لالعالمي  عن الوضعتقرير الإعداد  بلدًا أرسل تقريرًا في إطار ١٣٣

على األقل على بعض أشكال العنف، بما في ذلك بعض أشكال العنف ضد النساء والفتيات (مثـل العنـف المنزلـي 
واالغتصــاب)، وضــد األطفــال. ومــع ذلــك، تبقــى التشــريعات فــي العديــد مــن البلــدان غيــر كافيــة لتغطــي عــددًا مــن 

بلـدان التـي تعمـل علـى إنفـاذ قوانينهـا بالكامـل لمكافحـة هـذه األشـكال أشكال العنف المحددة. وهناك عدد قليل من ال
  .)٣(من العنف وغيرها من األشكال 

  
. تفيد أغلبية البلدان بـأن لـديها خططـًا بالموارد الكافيةالخطط والسياسات الوطنية للتصدي للعنف  زودال ت  -٣٠

لعنــــف ضــــد األطفــــال (إســــاءة معاملــــة وطنيــــة متعــــددة القطاعــــات للتصــــدي للعنــــف ضــــد النســــاء وبعــــض أشــــكال ا
  .)٢٠(. ولكن التمويل للتصدي للعنف ضد النساء ال يندرج في معظم الميزانيات الوطنية )٣( األطفال)

  
. يتســم التنســيق بــين القطاعــات للتصــدي لمختلــف أشــكال العنــف بضــعفه التنســيق بــين القطاعــاتضــعف   –٣١

لــف البــرامج والخــدمات. وفــي العديــد مــن البلــدان، تشــارك علــى غــرار التنســيق فــي إطــار النظــام الصــحي بــين مخت
  .)٣(وزارات الصحة مشاركة دنيا في آليات التنسيق بين القطاعات للتصدي لمختلف أنماط العنف 

  
. تظهـــــر البّينـــــات أن  عنـــــفالالخـــــدمات فـــــي حـــــاالت  علـــــى دد قليـــــل مـــــن النســـــاء واألطفـــــالعـــــحصـــــول   -٣٢

) النساء الناجيات مـن العنـف ال يكشـفن عـن تعرضـهن للعنـف أو ال يسـعين إلـى الحصـول علـى ٪٩٥-٥٥( أكثرية
) مــن ٪١٠-٠,٣. وكــذلك، هنــاك نســبة صــغيرة فقــط ()٤(أي نــوع مــن الخــدمات الصــحية أو القانونيــة أو الشــرطية 

  .)٢٢و ٢١(ضحايا إساءة معاملة األطفال نمت إلى علم مرافق حماية الطفل في البلدان المرتفعة الدخل 
  

. يفيـد نصـف تهـاونوعي تهـاتغطيمـن حيـث  الضحايا محـدودة ومتفاوتـة الخدمات التي يحتاج إليها الناجون/  -٣٣
غ ثلثـا البلـدان عـن ضحايا العنـف ودعمهـم. ويبلَّـ مجمل البلدان فقط بتوفر الخدمات فيه لحماية الناجين من العنف/

الجنســي غيــر أن هــذه الخــدمات تتركــز عــادة فــي عــدد قليــل مــن تــوفر الخــدمات الطبيــة والقانونيــة الخاصــة بــالعنف 
. وغالبــًا مــا تكــون الخــدمات )٣(المــدن وهنــاك فجــوات مــن حيــث نوعيــة الخــدمات وفــرص إتاحتهــا للنســاء والفتيــات 
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المتـوفرة مجـزأة ومشــتتة وقليلـة المــوارد. وهـي غيــر مدمجـة فـي النظــام الصـحي. وتضــطر النسـاء والفتيــات فـي كثيــر 
ان إلــى التنقــل بــين مختلــف الوكــاالت للحصــول علــى الخــدمات ممــا يــؤدي بهــن إلــى تكّبــد تكــاليف باهظــة مــن األحيــ

 بــأن لــديها خــدمات لحمايــة األطفــال ونظمــًا لتحديــد . ورغــم أن أغلبيــة البلــدان تفيــد)٢٠(واالنتظــار لفتــرات طويلــة 
وٕاحالتهــا، فهنــاك عــدد قليــل منهــا مــزود ببروتوكــوالت محــددة . وعلــى نحــو مماثــل،  معاملــة األطفــال حــاالت إســاءة

تكون الخدمات الطبية السابقة لدخول المستشفى والخدمات الطبية الطارئة لمعالجة اإلصابات الخطيـرة التـي تـرتبط 
تطـور فـي معظـم البلـدان غالبًا بعنف الشباب (نتيجة طلقات نارية وحاالت الطعـن والضـرب والحـروق مـثًال) قليلـة ال

ذات الدخل المنخفض والمتوسط. ويفيد عدد قليل من البلدان (أقل من النصف) بتوفر خدمات للصحة النفسية فيـه 
  .)٣(ضحايا العنف  من أجل الناجين من العنف/

  
فـي . القـوى العاملـة الصـحية في صفوف ةتوعيالتدريب و ال المستفيدين منتوّفر عدد محدود من الموظفين   -٣٤

االعتـداء ب األشـخاص المعنيـين للتصـدي للعنـف (مثـليتمتعـون بالمهـارات ن معظم البلدان، ال يوجد عاملون صحيو 
 الرعايــــة الصــــحية ومقــــدم يفتقــــرالشــــرعي)، أو  أخصــــائيي الطــــبض أو يمــــر عــــاملين فــــي مجــــال التالمــــن الجنســــي 

ــــــى ــــــف  إل ــــــم لحــــــاالت العن ــــــى النحــــــو المالئ ــــــدريب لالســــــتجابة عل ــــــات وضــــــد المهــــــارات أو الت ضــــــد النســــــاء والفتي
. وقد وثّقت دراسات استقصائية في مختلف أنحاء العالم أّن المواقـف التـي تتغاضـى عـن قبـول )٢٣و ٢٠( األطفال

العنــف ضــد النســاء والفتيــات واســعة االنتشــار وأّن العــاملين الصــحيين كثيــرًا مــا يشــاطرون القواعــد والقــيم والمواقــف 
. ووثّقــت الدراســات ازدراء النســاء اللــواتي يســعين إلــى الحصــول )١٩و ٤(العنــف  االجتماعيــة الســائدة بالنســبة إلــى

. وال يحتــــرم العــــاملون الصــــحيون دائمــــًا اســــتقالل )١٢و ١١(علــــى خــــدمات الصــــحة اإلنجابيــــة وٕاســــاءة معــــاملتهن 
فــي  الناجين/الضــحايا وســالمتهم وســريتهم. وال ُيــدرج العنــف ضــد النســاء والعنــف ضــد األطفــال علــى نحــو منهجــي

البــرامج التعليميــة المخصصــة للعــاملين المهنيــين فــي مجــالي التمــريض والطــب وغيــرهم مــن أصــحاب مهــن الرعايــة 
  .)٢٠(الصحية 

  
. هنـــاك عـــدد قليـــل مـــن البلـــدان التـــي تطبـــق علـــى نحـــو بـــرامج الوقايـــة الواســـعة النطـــاقلمحـــدودة التغطيـــة ال  -٣٥

  . )٣(العنف منهجي برامج واسعة النطاق للوقاية من مختلف أنماط 
  

. إن الـــزخم السياســـي العـــالمي للتصـــدي للعنـــف ضـــد النســـاء والفتيـــات هـــو حاســـمال المجتمـــع المـــدنيدور   -٣٦
. وغالبــًا )٢٤(حصــيلة جهــود المناصــرة القويــة المبذولــة مــن قبــل المجتمــع المــدني، وخصوصــًا المنظمــات النســائية 

الصــحية المحليــة ومرافــق الخــدمات االجتماعيــة لتــوفير تعاونــت هــذه المنظمــات مــع وزارات الصــحة والســلطات  مــا
  الخدمات وتطبيق برامج الوقاية.

  
بلد لديه بيانات ناتجـة عـن استقصـاءات سـكانية  ١٠٠. يوجد ما يناهز محدودالتوفر البيانات والمعلومات   -٣٧

نـات عـن العنـف الجنسـي بشأن عنف العشير ضـد المـرأة غيـر أن هنـاك عـددًا أقـل مـن البلـدان التـي تتـوفر لـديها بيا
وأشكال أخرى من العنف ضد النساء والفتيات، أو عن ارتكاب الرجال لمثـل هـذا العنـف. وبشـكل خـاص، ال تتـوفر 

والفئــــات  )١٦(البيانــــات الخاصــــة بالســــياقات اإلنســــانية أو المتعلقــــة بــــالعنف الــــذي تتعــــرض لــــه النســــاء المســــّنات 
ية بشــأن إســاءة معاملــة بيانــات ســكانأقــل مــن البلــدان بــأن لديــه . وعلــى نحــو مماثــل، يفيــد عــدد )٢٤(المستضــعفة 

األطفال أو غير ذلك من أشكال العنف ضد األطفال على الرغم مـن تزايـد أعـدادها . ومـن الضـروري أيضـًا تعزيـز 
  .)٣(صرامة اختبار التدخالت الداعية إلى التفاؤل عبر الرصد والتقييم 
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  لخطةا لوضعالعملية وخارطة الطريق 
  

ضــمت هــذه المســودة لخطــة العمــل العالميــة مســاهمات المشــاورات التــي أجريــت مــع الــدول األعضــاء فــي   -٣٨
ومـــع منظمـــات المجتمـــع المـــدني وكيانـــات منظومـــة األمـــم المتحـــدة والشـــركاء الـــدوليين  الســـتة منظمـــةجميـــع أقـــاليم ال

أجريتا مع الـدول األعضـاء فـي حزيـران/ يونيـو اآلخرين، باإلضافة إلى مساهمات دورتي المشاورات العالمية اللتين 
للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصــيل عــن العمليــة). وســتقّدم خطــة  ٩التــذييل  انظــر( ٢٠١٥وتشــرين الثــاني/ نــوفمبر 

العمـــل العالميـــة فـــي صـــيغتها النهائيـــة إلـــى جمعيـــة الصـــحة العالميـــة فـــي دورتهـــا التاســـعة والســـتين المعقـــودة خـــالل 
  .٢٠١٦ عام
  

  الوثيقة منظمة على النحو التالي:وهذه   -٣٩
 : يقّدم نطاق الخطة ويصفه.١الجزء  •
 وأغراضها وتوجهاتها االستراتيجية ومبادئها التوجيهية.وأهدافها : يعرض رؤية الخطة ٢الجزء  •
التــي ينبغــي أن تتخــذها الــدول األعضــاء والجهــات الشــريكة الوطنيــة والدوليــة  اإلجــراءات: يعــرض ٣الجــزء  •

 والمنظمة وينقسم أيضًا إلى ثالثة أجزاء فرعية هي التالية:
ألــف يركــز علــى العنــف ضــد النســاء والفتيــات. ويتنــاول أشــكاًال محــددة مــن العنــف تخــص -٣الجــزء  -

بـاء إلـى أشـكال العنـف المشـتركة -٣طـرق الجـزء الفتيات أو تؤثر فيهن تـأثيرًا غيـر متناسـب، بينمـا يت
 بين الفتيان والفتيات. 

باء يركز على العنف ضد األطفال. ويشمل حاالت إسـاءة معاملـة األطفـال وعنـف األقـران -٣الجزء  -
فــي صــفوف المــراهقين مــن الفتيــان والفتيــات علــى الســواء، وهــي حــاالت تنــذر بــبعض أشــكال العنــف 

 من مراحل الحياة.التي تظهر في مرحلة الحقة 
الشـــاملة التـــي تضـــم  اإلجـــراءاتجـــيم يركـــز علـــى كافـــة أشـــكال العنـــف بـــين األفـــراد ويحـــدد -٣الجـــزء  -

بـاء باإلضـافة -٣ألـف و-٣المشتركة بـين جميـع أشـكال العنـف الـوارد عرضـها فـي الجـزء  اإلجراءات
وٕاسـاءة معاملـة  إلى أشكال أخرى من العنف بين األفراد في جميع مراحل الحياة، مثل عنـف الشـباب

 باء ويدعمهما. -٣ألف و-٣المسنين. ويكمل هذا الجزء الجزأين 
  يصـــف إطـــار الرصـــد والمســـاءلة، بمـــا فـــي ذلـــك آليـــات اإلبـــالغ واالقتراحـــات بشـــأن المؤشـــرات ٤الجـــزء :

 والغايات على الصعيد العالمي.
 رارات والوثــائق المعتمــدة والــروابط اإللكترونيــة لالطــالع علــى القــ لمصــطلحات،امســرد : تتضــمن التــذييالت

 بتوافق اآلراء ذات الصلة، وتفاصيل عمل األمانة.
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  الرؤية والهدف واألغراض والتوجهات االستراتيجية والمبادئ التوجيهية  :٢الجزء 
  

يعرض هذا الجزء رؤية خطة العمل العالمية وهدفها وأغراضها وتوجهاتها االستراتيجية ومبادئها التوجيهيـة فـي ظـل 
دور النظام الصحي في إطـار اسـتجابة وطنيـة متعـددة القطاعـات. كمـا يسـّلط الضـوء علـى أدوار مختلـف أصـحاب 

  المصلحة فيما يتعلق بتنفيذ الخطة. 
  

  استجابة متعددة القطاعات في إطار حيالنظام الص: دور ١اإلطار 
  

أشــكال العنــف بــين األفــراد، وخصوصــًا ضــد النســاء والفتيــات مــن جميــع دور فــي الوقايــة  الصــحينظــام لل قــد يكــون
 : ما يليفي النظام الصحيعنف. ويتمّثل دور النظرًا إلى الطابع الخفي لهذا لها  والتصديوضد األطفال، 

 منظور الصحة العمومية؛ الدعوة إلى اعتماد •
خــدمات صــحية شــاملة علــى كافــة مســتويات ب زويــدهملعنــف وتل يتعرضــونالــذين  األشــخاصتحديــد  •

 اإلحالة)؛على مستوى الرعاية الصحية األولية و خدمات الصحية (أي التوفير 
لوقايــة علــى مســتوى أنشــطة القطــاع ل فــي إطــارلوقايــة مــن العنــف وتطبيقهــا وتقييمهــا لبــرامج  وضــع •

 النهوض بالصحة؛و سكان ال
باإلضــافة إلــى التــدخالت  وغيــر ذلــك مــن العواقــبة يالصــح وعواقبهــاتوثيــق حجــم المشــكلة وأســبابها  •

 الفعالة.
 
النساء والفتيات وضـد ضد لعنف بين األفراد، وخصوصًا من حاالت اوحده الوقاية  للنظام الصحيولكن، ال يمكن 

 يخـرج عـن نطـاقة بـالعنف ومحدداتـه مرتبطـمـن عوامـل الخطـر ال. فالعديـد والتصـدي لهـا علـى نحـو كـاف األطفال
مـــا يتطلـــب اســـتجابة شـــاملة ومتكاملـــة ومنّســـقة علـــى صـــعيد مختلـــف القطاعـــات والتخصصـــات م، النظـــام الصـــحي

وتماشــــيًا مــــع نهــــج "دمــــج الصــــحة فــــي جميــــع  وعليــــهالمهنيــــة والمؤسســــات الحكوميــــة والخاصــــة وغيــــر الحكوميــــة. 
عــــدد مــــن مــــع  تهوتنســــيق اســــتجاب التفاعــــلمــــن  لصــــحينظــــام االلحكومــــات أن تمّكــــن ل ينبغــــي، )٢٥(السياســــات" 

 قطاع اإلسكان/الخدمات االجتماعية وقطاع التعليم و قطاع و  قضاءالشرطة والقطاع تضم التي خرى األقطاعات ال
م نظاليمكن لو المرأة.  تمكينالمساواة بين الجنسين أو قطاع و  التوظيفالعمل و قطاع حماية الطفل و قطاع و  المأوى
 جهود الوقاية الشاملة والمتعددة القطاعات:ما يلي في إطار ب ضطلعأن ي الصحي

 بالعنف ومحدداته؛ مرتبطةلتصدي لعوامل الخطر الإلى امع القطاعات األخرى  دعوةال •
ضحايا العنف، بما في ذلك عبر  /من العنف تيسير إتاحة الخدمات المتعددة القطاعات للناجين •

 قوية؛ آليات إحالة
 لوقاية من العنف؛لالسياسات والبرامج المتعددة القطاعات  توجيه •
  .وتقييمها دعم اختبار التدخالت في القطاعات األخرى •

  
  الرؤية

  
توخي عالم يكفل عدم تعـرض جميـع األشـخاص لكافـة أشـكال العنـف والتمييـز وحمايـة صـحتهم ورفـاهيتهم   -١

وتعزيزهما وٕاعمـال كامـل حقـوق اإلنسـان والحريـات األساسـية الخاصـة بهـم وتكـون القاعـدة فيـه تحقيـق المسـاواة بـين 
  الجنسين وتمكين النساء والفتيات. 
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  الهدف
  
كافـــة الســـياقات وفـــي إطـــار اســـتجابة وطنيـــة متعـــددة القطاعـــات لوضـــع  تعزيـــز دور النظـــام الصـــحي فـــي  -٢

السياســـات والبـــرامج وتنفيـــذها وتـــوفير خـــدمات تعـــزز وتحمـــي الصـــحة والرفاهيـــة لـــدى كـــل شـــخص وخاصـــة النســـاء 
  والفتيات واألطفال الذين يقعون ضحايا العنف بين األفراد أو يتأثرون به أو يتعرضون لخطره.

  
  األغراض

  
  األغراض فيما يلي:تتمّثل   -٣

التصـــدي للعواقـــب الصـــحية وغيرهـــا مـــن العواقـــب الســـلبية األخـــرى الناجمـــة عـــن العنـــف بـــين األفـــراد،  •
وخصوصـــًا ضـــد النســـاء والفتيـــات وضـــد األطفـــال، مـــن خـــالل تـــوفير خـــدمات وبـــرامج صـــحية شـــاملة 

 ومتسمة بالجودة وتيسير إتاحة الخدمات المتعددة القطاعات؛
 .وخصوصًا ضد النساء والفتيات وضد األطفالاألفراد،  الوقاية من العنف بين •

  
  التوّجهات االستراتيجية

  
تحقيقــًا لألغــراض المنشــودة، تُقتــرح أربعــة توجهــات اســتراتيجية تتنــاول واليــة النظــام الصــحي حســب الخطــة   -٤

وتشـــمل  وخصوصـــًا ضـــد النســـاء والفتيـــات وضـــد األطفـــالونهـــج الصـــحة العموميـــة للتصـــدي للعنـــف بـــين األفـــراد، 
  يلي: ما

  
  تعزيز قيادة النظام الصحي وتصريف شؤونه

ار النظـام الصـحي وعبـر المرتبطة بما يلـي: الـدعوة فـي إطـ اإلجراءاتيغطي هذا التوجه االستراتيجي  •
المراقبـة التنظـيم؛ التمويل، بمـا فـي ذلـك مخصصـات الميزانيـة؛ القطاعات؛ وضع السياسات وتنفيذها؛ 

 تعزيز جهود التنسيق مع القطاعات األخرى.لسياسات والبرامج؛ ن أجل تنفيذ ام والمساءلة
  

  مقدمي الخدمات الصحية على االستجابة تعزيز توفير الخدمات الصحية وقدرة العاملين الصحيين/
المرتبطة بما يلي: تحسين البنية التحتية للخـدمات وحـاالت  اإلجراءاتيغطي هذا التوجه االستراتيجي  •

هـــا ومقبوليتهـــا اإلحالـــة إلـــى خـــدمات الرعايـــة وفـــرص إتاحـــة هـــذه الخـــدمات والقـــدرة علـــى تحمـــل تكاليف
الجيــــدة والمأمونــــة واللقاحــــات  المنتجــــات الطبيــــةإتاحــــة  ضــــمانوتوفرهــــا وجودتهــــا؛ إدمــــاج الخــــدمات؛ 

 دريب القوى العاملة الصحية واإلشراف عليها.ت؛ والناجعة والميسورة التكلفة
 

  تعزيز برامج الوقاية من العنف بين األفراد
التي تهدف إلى الوقايـة مـن العنـف ويمكـن للنظـام الصـحي  اإلجراءاتيغطي هذا التوجه االستراتيجي  •

أن ينفـــذها مباشـــرة، بمـــا فـــي ذلـــك تحديـــد األشـــخاص المعّرضـــين للخطـــر واالضـــطالع بأنشـــطة تعزيـــز 
التـي يمكـن أن يسـاهم فيهـا مـن خـالل الجهـود المتعـددة القطاعـات  اإلجـراءاتصحة، باإلضـافة إلـى ال
 ).١اإلطار  انظر(

  
  تحسين المعلومات والبّينات

بحــوث الوبائيــات والعلــوم االجتماعيــة  لــي:ي امــالمرتبطــة ب اإلجــراءاتهــذا التوجــه االســتراتيجي  ضــمّ ي •
 والتدخالت؛ وتحسين الترصد، بما في ذلك عبر نظم المعلومات الصحية؛ ورصد البرامج وتقييمها.
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  المبادئ التوجيهية
  
  .١تسترشد الخطة بعشرة مبادئ توجيهية معروضة في الجدول   -٥
  

  لتوجيه تنفيذ هذه الخطة مبادئ التوجيهيةص ال: ملخّ ١الجدول 
  
  المبادئ التوجيهية  
التصــــــدي لعوامــــــل الخطــــــر الخاصــــــة بــــــالعنف ومحدداتــــــه وتلبيــــــة االحتياجــــــات الصــــــحية   منظور مراحل الحياة   ١

الضحايا في مراحل الحياة المبكرة، مع التركيز علـى األطفـال، وفـي  واالجتماعية للناجين/
  جميع مراحل الحياة األخرى (المراهقة والبلوغ والشيخوخة)

  االستناد إلى أفضل البّينات العلمية المتوفرة مع تصميم التدخالت المالئمة لكل سياق.  المسند بالبّيناتالنهج   ٢
احترام حقوق اإلنسان بما فيها حقوق النساء والفتيات واألطفال وحمايتها وٕاعمالها، تماشيًا   حقوق اإلنسان  ٣

ق في التمتع بأعلى مستوى مـن مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان، بما فيها الح
  الصحة يمكن بلوغه

الدعوة إلى التصدي لعدم المساواة بين الجنسين والتمييز القائم على نوع الجنس بوصفهما   المساواة بين الجنسين  ٤
محـددين مــن المحـددات األساســية الرئيســية للعنـف، وخصوصــًا ضــد النسـاء والفتيــات، مــن 

أ) التصـــدي لعالقـــات القـــوة غيـــر المتكافئـــة بـــين المـــرأة والرجـــل والقواعـــد ( خـــالل مـــا يلـــي:
ب) وتعزيـز مشـاركة (االجتماعية والثقافية التي تشدد على سيطرة الـذكور وتبعيـة اإلنـاث؛ 

  الرجال والفتيان في جهود الوقاية إلى جانب الجهود الهادفة إلى تمكين النساء والفتيات
لعوامـــل الخطــــر والمحـــددات التــــي تظهـــر علــــى مســـتويات متعــــددة مـــن اإلطــــار التصـــدي   النهج اإليكولوجي  ٥

  اإليكولوجي (األفراد والعالقات والمجتمع المحلي والمجتمع ككل)
التغطية الصحية   ٦

  الشاملة
ضــــمان حصــــول كافــــة الشــــعوب وكافــــة المجتمعــــات المحليــــة علــــى مــــا تحتــــاج إليــــه مــــن 

  الصحية دون أن تعاني من ضائقة ماليةالخدمات ذات الجودة وحمايتها من المخاطر 
اإلنصاف في مجال   ٧

  الصحة
إضــافة إلــى التغطيــة الصــحية الشــاملة، إيــالء اهتمــام خــاص الحتياجــات الفئــات المهمشــة 
والفئــات التــي تتعــرض ألشــكال متعــددة مــن التمييــز وتكــون أكثــر عرضــة للعنــف وللعقبــات 

  في إتاحة الخدمات
الرعاية المركزة على   ٨

  الناس
النـاجين أي تحتـرم تمـتعهم باالسـتقالل  توفير الرعاية والخدمات التي تركز على الضـحايا/

ـــرم  ـــة التـــي يحصـــلون عليهـــا؛ وتحت ـــة وحـــرة ومســـتنيرة بشـــأن الرعاي فـــي اتخـــاذ قـــرارات كامل
كـرامتهم مـن خــالل تعزيـز أهميــتهم كأشـخاص وعــدم لـومهم أو التمييــز ضـدهم أو وصــمهم 

عبـر تـوفير المعلومـات والمشـورة التـي تسـمح لهـم باتخـاذ  بسبب تعرضهم للعنف؛ وتمكـنهم
 قرارات مستنيرة؛ وتعزز سالمتهم من خالل ضمان الخصوصية والسرية في توفير الرعاية 

مشاركة المجتمعات   ٩
  المحلية

مراعــاة احتياجــات المجتمعــات المحليــة، وخاصــة مــا يلــي: تشــجيع النســاء والمــراهقين علــى 
مشاركتهم التامة والمتساوية وضمانها؛ واسـتخدام الـنهج التشـاركية إيصال أصواتهم؛ ودعم 

لبناء الملكية المجتمعية؛ وتشـكيل شـراكات مـع المجتمـع المـدني، وخصوصـًا مـع منظمـات 
  النساء والشباب؛ وتعزيز القدرات من أجل تحديد الحلول المستدامة

االستجابة الشاملة   ١٠
  المتعددة القطاعات

يزها والتنسيق بين قطاع الصـحة والقطاعـات األخـرى، وبـين القطـاعين بناء الشراكات وتعز 
ــــذين  ــــدمي الخــــدمات ال ، الــــربح يســــتهدفون وال يســــتهدفونالعــــام والخــــاص، بمــــا يشــــمل مق

والمجتمــع المــدني، والجمعيــات المهنيــة وســائر أصــحاب المصــلحة المعنيــين ويــتالءم مــع 
  وضع كل بلد
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كيفية إدراج دور النظام الصحي في إطار االستجابة المتعددة القطاعات األوسع نطاقـًا  ٢ويلّخص الشكل   -٦
. ويعــرض المبــادئ التوجيهيــة )٢٦(للتصــدي للعنــف بــين األفــراد، وخصوصــًا ضــد النســاء والفتيــات وضــد األطفــال 

 اإلجـــراءاتواالســتجابة المتعــددة القطاعــات. و وكيفيــة تماشــي التوجهــات االســتراتيجية األربعــة مــع النظــام الصــحي 
ـــوفير الخـــدمات الصـــحية وقـــدرات ١الخاصـــة بقيـــادة النظـــام الصـــحي وتصـــريف شـــؤونه (التوجـــه االســـتراتيجي  ) وت

) هــــي إجــــراءات أساســــية فــــي النظــــام الصــــحي تقتضــــي التفاعــــل مــــع ٢العــــاملين الصــــحيين (التوجــــه االســــتراتيجي 
االجتماعيــــة، وحمايــــة الطفــــل، والتعلــــيم، والمســــاواة بــــين  ، والخــــدماتقضــــاءالشــــرطة، والالقطاعــــات األخــــرى (مثــــل 

) إجراءات متعددة القطاعات بمساهمة قوية من النظام الصحي. ٣الجنسين). وتتطلب الوقاية (التوجه االستراتيجي 
) إجـراءات متعـددة ٤كما يستلزم توليد المعلومات والبّينات عن طريق البحوث والرصد والتقييم (التوجه االستراتيجي 

  من النظام الصحي وبقيادته في الغالب. القطاعات بمساهمة قوية
  

خطـة لالتوجهـات االسـتراتيجية ب متصـلةاسـتجابة متعـددة القطاعـات  فـي إطـار النظـام الصـحيدور    :٢الشكل 
  )٢٦(العمل العالمية 

  
  
  

  االطار الزمني
  
، مما يتماشى مع فترة ٢٠٣٠عامًا أو حتى عام  ١٥اإلطار الزمني المحدد لخطة العمل العالمية هذه هو   -٧

البلدان، بدأ فهم نهج الصحة العمومية للتصدي للعنف، وخصوصًا تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وفي العديد من 
ضــد النســاء والفتيــات وضــد األطفــال وتطبيــق هــذا الــنهج. وأخــذت وزارات الصــحة تضــطلع بــدور أكبــر فــي تــوفير 

الضـــحايا وفـــي تعزيـــز الوقايـــة. ولكـــن تعزيـــز دور النظـــام الصـــحي ومشـــاركته وقدرتـــه مـــن أجـــل  الخـــدمات للنـــاجين/
نـف فـي إطـار اسـتجابة وطنيـة متعـددة القطاعـات يعتبـر عمليـة طويلـة األجـل إذ تتطلـب أنشـطة الوقايـة التصدي للع

  التغيير ألغراض تحويل المجتمعات.من العنف والتصدي له 

السياق القطري (مثل اإلطار القانوني، 
 )وحالة التنميةوعبء العنف، 

  الصحي: النظام
القيادة، 

وتصريف 
  الشؤون، 
والتمويل 
 والموارد

تقديم الخدمات 
(المرافق، 
  الشبكات)
والعاملون 
 الصحيون

النساء 
والفتيات 
  واألطفال

 

  القطاعات األخرى:
  الشرطة/القضاء-
  الخدمات االجتماعية-
  اإلسكان-
  التعليم-
  حماية األطفال-
 المساواة بين الجنسين-

  :٤ االستراتيجي التوجه
 :الوقاية٣ االستراتيجي التوجه المعلومات والبينات

  :٢التوجه االستراتيجي
  تقديم الخدمات وقدرات المقدمين

  :١االستراتيجيالتوجه 
  القيادة وتصريف الشؤون

مقتــبس ومعــدل مــن االســتراتيجية العالميــة التــي وضــعتها 
منظمـــــــة الصـــــــحة العالميـــــــة بشـــــــأن الخـــــــدمات الصـــــــحية 

 المتكاملة التي تركز على الناس
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  دور الدول األعضاء والشركاء الوطنيين والدوليين
  
) علـى عـاتق الـدول األعضـاء، ٣المفصـلة فـي الجـزء التـالي (الجـزء  اإلجـراءاتتقع المسؤولية األولية عن   -٨

وســـيتعين علـــى وزارات الصـــحة العاملـــة عـــن كثـــب مـــع الـــوزارات  ١.وخصوصـــًا الحكومـــات الوطنيـــة ودون الوطنيـــة
األخرى المعنية االضطالع بدور القيادة في وضع الخطة موضع التنفيـذ. وسـيتطلب تنفيـذ الخطـة االلتـزام السياسـي 

  على أعلى المستويات الحكومية.
  
توّقع من الشركاء الـوطنيين والـدوليين أن يـؤدوا دورًا رئيسـيًا فـي دعـم تنفيـذ هـذه الخطـة مـن جانـب الـدول ويُ   -٩

األعضاء، بوصفهم أصحاب مصلحة يعملون بالشراكة مع البرامج والخدمات الصحية للقطاع العام أو إلى جانبها. 
المجتمـــع المـــدني تســـتهدف الـــربح)؛  التـــي تســـتهدف والوتشـــمل هـــذه الجهـــات الشـــريكة: خـــدمات القطـــاع الخـــاص (

ا (المنظمات النسائية، ومنظمات الشباب، والمنظمات المجتمعية والدينية، والمنظمات غير الحكومية الدوليـة وغيرهـ
دة هيئـــــات منظومـــــة األمـــــم المتحـــــجمعيـــــات الصـــــحية والطبيـــــة المهنيـــــة؛ المـــــن المنظمـــــات)؛ أعضـــــاء البرلمانـــــات؛ 

المؤسســـــات األكاديميـــــة ومؤسســـــات البحـــــث. وتضـــــم كـــــذلك لوكـــــاالت الثنائيـــــة؛ والمنظمـــــات المتعـــــددة األطـــــراف؛ ا
  المؤسسات الدولية والوطنية والوكاالت والمنظمات العاملة في مجال االستجابة اإلنسانية.

  
وغالبــًا مــا تتــداخل أدوار الــدول األعضــاء والشــركاء الــوطنيين والــدوليين وقــد تشــمل إجــراءات متعــددة عبــر   -١٠

الوقايـة؛ وتعزيـز قـدرات العـاملين الصـحيين؛ تـوفير الخـدمات الصـحية تاليـة: القيـادة وتصـريف الشـؤون؛ لالمجاالت ا
وتوليــد المعلومــات والبّينــات. فعلــى ســبيل المثــال، يشــمل النظــام الصــحي فــي عــدة بلــدان قطاعــًا خاصــًا واســعًا ينفــذ 

صــحية والطبيــة المهنيــة أن تســاهم فــي بــرامج وقائيــة ويقــدم خــدمات صــحية. وعلــى نحــو مماثــل، يمكــن للجمعيــات ال
تعزيز القدرات والدعوة ووضـع السياسـات. وتمثّـل منظمـات المجتمـع المـدني جهـات شـريكة حاسـمة فـي االضـطالع 
بالــدعوة وٕاذكــاء الــوعي وتعبئــة المجتمعــات المحليــة ودعــم الحكومــة فــي وضــع السياســات وتعزيــز القــدرات وتــوفير 

التابعة لمنظومة األمم المتحـدة فـي وضـع القواعـد والمعـايير وفـي دعـم تنفيـذ  الخدمات. ويشارك عدد من المنظمات
). ومــــن الضــــروري تقيــــيم األدوار ٦التــــذييل  انظــــرالبــــرامج والمبــــادرات ذات الصــــلة بخطــــة العمــــل العالميــــة هــــذه (

  طني.والمسؤوليات وتقسيم العمل بين مختلف الشركاء وتوضيح ذلك في إطار تنفيذ الخطة على المستوى الو 
  

  دور أمانة المنظمة 
  
اضطلعت أمانة المنظمة بدور نشط خالل السنوات العشرين الماضـية فـي العمـل علـى الوقايـة مـن العنـف   -١١

وبنـاًء علـى  والتصـدي لـه. بشـكل خـاص بين األفراد، وعلى الوقايـة مـن العنـف ضـد النسـاء والفتيـات وضـد األطفـال
التصدي لمختلف أشكال العنف وتماشيًا مـع واليـة المنظمـة، ستسـتمّر األمانـة فـي توليـد البّينـات،  في المحرزتقدم ال

ووضع المبادئ التوجيهية واألدوات المعياريـة األخـرى، والـدعوة دعمـًا لتنفيـذ خطـة العمـل العالميـة. وسـتتابع األمانـة 
عنـــف بـــين األفـــراد، وخصوصـــًا ضـــد النســـاء أيضـــًا العمـــل مـــع الـــدول األعضـــاء إلذكـــاء الـــوعي بشـــأن الوقايـــة مـــن ال

والفتيات وضد األطفال، والتصدي لـه ولمسـاعدتها علـى تطبيـق األدوات والمبـادئ التوجيهيـة الصـادرة عـن المنظمـة 
لالطــالع علــى وصــف جهــود المنظمــة وأدواتهــا ومبادئهــا  ٥و ٤التــذييلين  انظــربهــدف تعزيــز سياســاتها وبرامجهــا (

وتشـارك األمانـة فـي عـدد مـن شـراكات األمـم المتحـدة ومبادراتهـا وغيرهـا مـن الشـراكات  التوجيهية للتصدي للعنف).
  ).٦التذييل  انظروالمبادرات المشتركة بين الوكاالت بشأن العنف التي لها صلة بالخطة (

  
                                                           

في العديد من البلدان ذات النظـام الحكـومي االتحـادي أو الالمركـزي، قـد تقـع علـى عـاتق األقـاليم أو الواليـات المسـؤولية    ١
عــن تصــميم القــوانين والسياســات والبــرامج والخــدمات الصــحية أو المرتبطــة بالنظــام الصــحي وتنفيــذها للتصــدي للعنــف بــين 

  ألفراد.ا
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  الخاصة بالدول األعضاء والشركاء الوطنيين والدوليين وأمانة المنظمة  اإلجراءات :٣الجزء 
  

جهات الدول األعضاء وال أن تتخذهابّينات التي يمكن والمسندة بالالواسعة النطاق  اإلجراءات الجزءهذا  يصف
) وعلى لفأ-٣ جزءمع التركيز على العنف ضد النساء والفتيات (المنظمة الوأمانة  ةوالدولي ةالوطني ةكيشر ال

التي تساهم في التصدي لكافة أشكال  الشاملة اإلجراءاتباإلضافة إلى )، اءب-٣ جزءالالعنف ضد األطفال (
  .)يمج-٣ جزءالالعنف بين األفراد (
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  العنف ضد النساء والفتيات  ألف:- ٣
  

  ما يلي: هذه اإلجراءاتضد النساء والفتيات والوقاية منه. وتشمل  القائم على نوع الجنس للعنف التصديالنظم الصحية من أجل  إجراءات جزءهذا ال يتناول
  النساء والفتيات؛ وتمكنتهيئة بيئة مواتية من القوانين والسياسات الصحية تعزز المساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان   •
  الجنسية واإلنجابية؛ من أجل الصحةوخصوصًا  للرعاية الصحيةتقديم خدمات شاملة وجيدة   •
  برامج للوقاية تستند إلى البينات وتعزز القواعد والعالقات القائمة على المساواة وانعدام العنف بين الجنسين؛وضع   •
إطار  فيتحسين البينات عن طريق جمع البيانات عن شتى أشكال العنف ضد النساء والفتيات والممارسات الضارة التي ال تظهر في كثير من الحاالت   •

  الصحة والجريمة.ب الخاصة حصاءاتاإلالمراقبة العادية و  أنشطة
  

تكون األكثر اتصـاًال بسـياقها باالسـتناد إلـى البينـات أن تعطي األولوية ألشكال محددة  دول األعضاءلل أشكال العنف ضد النساء والفتيات. وينبغي التصدي لجميعوينبغي 
عنـف العشـير والعنـف الجنسـي ألنهمـا شـكال العنـف السـائدان فـي ل التصـديالراميـة إلـى  جراءاتإللالخطة األولوية  منح هذه. وتوعبئهاالمتعلقة بمعدل انتشار هذه األشكال 

غيـر  تـأثيراً تـؤثر  ألشكال المحددة من العنف أو الممارسات الضارة التـيل ُتمنح األولوية وألن تعرض النساء لهما هو األكثر شيوعًا على صعيد العالم. كما السياقاتجميع 
بـين الجنسـين (مثـل العنـف الجنسـي) أو التـي تقتصـر علـى الفتيـات، وتحتـل مرتبـة عاليـة فـي البـرامج الصـحية واإلنمائيـة العالميـة  عـدم المسـاواةالفتيـات بسـبب  فيمتناسب 

باء أشـكال العنـف الشـائعة بـين الفتيـان والفتيـات أثنـاء -٣جزء لويتناول ا .زءجفي هذا ال ويجري تناولهاوتشويه األعضاء التناسلية األنثوية)  والقسري(زواج األطفال المبكر 
  مرحلة الطفولة.

  
 النظام الصحي وتصريف شؤونه : تعزيز قيادة ١االستراتيجي  التوجه

 أمانة المنظمة ةوالدولي يكة الوطنيةشر جهات الال الدول األعضاء 
تعزيـــز اإلرادة السياســـية عـــن طريـــق االلتـــزام   -١

مقبوليــــة كــــل أشــــكال العنــــف ضــــد ل بالتصــــديعلنــــًا 
في جميع مراحل الحياة واالعتـراض  النساء والفتيات

أشـكال  جميـعإلـى القضـاء علـى ، والـدعوة على ذلـك
ووضـــــع حـــــد لكـــــل  العنـــــف ضـــــد النســـــاء والفتيـــــات

الممارســـات الضـــارة ضـــد النســـاء والفتيـــات (بمـــا فـــي 
تشــويه األعضــاء التناســلية األنثويــة ومعالجتهــا ذلــك 

ـــــــزواج  ـــــــزواج المبكـــــــر وال طبيـــــــًا وزواج األطفـــــــال وال
  لمساواة بين الجنسين.با نهوض)، والالقسري

مــــن  ةلميزانيــــة/ المــــوارد المالئمــــاتخصــــيص   -٢
ـــــة مـــــن العنـــــف ضـــــد النســـــاء والفتيـــــات  أجـــــل الوقاي

وادراج الخـدمات المتعلقـة بـالعنف ضـد  له والتصدي

تعزيــــــز اإلرادة السياســــــية عــــــن طريــــــق االلتــــــزام علنــــــًا -١
فــي  مقبوليــة كــل أشــكال العنــف ضــد النســاء والفتيــاتل بالتصــدي

إلـى القضـاء ، والدعوة جميع مراحل الحياة واالعتراض على ذلك
ووضـع حـد لكـل  أشكال العنف ضـد النسـاء والفتيـات جميععلى 

الممارســات الضــارة ضــد النســاء والفتيــات (بمــا فــي ذلــك تشــويه 
األعضــــاء التناســــلية األنثويــــة ومعالجتهــــا طبيــــًا وزواج األطفــــال 

لمســــاواة بــــين با نهــــوض)، والالقســــريوالــــزواج المبكــــر والــــزواج 
 الجنسين.

 
 لــــــوائحوالالقــــــوانين والسياســــــات اعتمــــــاد الــــــدعوة إلــــــى  -٢

ومواءمتهـــا مــــع المعـــايير الدوليـــة لحقــــوق  وٕاصـــالحها التنظيميـــة
: تجــريم ممــا يضــمن جملــة أمــور منهــا مــا يلــي وٕانفاذهــااإلنســان 

دمج لسياسية، وتخصيص الموارد، و تعزيز قيادة المنظمة، واإلرادة ا  -١
للعنـف ضـد النسـاء والفتيـات فـي البـرامج الصـحية العالميـة  جهود التصدي

ذات الصـــــلة (مثـــــل صـــــحة األم والطفـــــل، والصـــــحة الجنســـــية واإلنجابيـــــة، 
، والصـحة النفسـية، والشـيخوخةوصحة المراهق، واألمراض غيـر السـارية، 

 .وفي التغطية الصحية العالمية اإلنسانية) والطوارئ

لعنــف ضــد النســاء والفتيــات ا بخصـوصرفـع مســتوى الــوعي والفهــم   -٢
كبــار راســمي السياســات صــفوف  فــيالبينــات ب مســندةعــن طريــق الــدعوة ال

ـــه وعواقبـــه الصـــحية وغيـــر ذلـــك مـــن العواقـــب، وعوامـــل  مـــن حيـــث طبيعت
فــــي  مجــــهد، والحاجــــة إلــــى لــــه ســــببةموالعوامــــل الالمرتبطــــة بــــه الخطــــر 

 ة الصــــحيةاالســــتجابجهــــود والبــــرامج الصــــحية وفــــي والخطــــط السياســــات 
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  .ء والفتيات في التغطية الصحية الشاملةالنسا
القــــــوانين والسياســــــات اعتمــــــاد الــــــدعوة إلــــــى   -٣
ومواءمتهــــــــا مــــــــع  وٕاصــــــــالحها التنظيميــــــــة لــــــــوائحوال

ممــــــا  وٕانفاذهــــــاالمعــــــايير الدوليــــــة لحقــــــوق اإلنســــــان 
: تجريم العنـف ضـد يلي يضمن جملة أمور منها ما

جميـــــع الممارســـــات ل وضـــــع حـــــد ؛النســـــاء والفتيـــــات
تعزيــــــز ة والتمييــــــز ضــــــد النســــــاء والفتيــــــات؛ الضــــــار 

ــــة  ــــة وحقــــوقهن اإلنجابي صــــحتهن الجنســــية واإلنجابي
 للسـكان الـدولي المؤتمروحمايتها وفقًا لبرنامج عمل 

 والوثـــــائق بيجـــــين عمـــــل ومنهـــــاج وٕاعـــــالن والتنميـــــة
 النهـــوض؛ همـــانتائج اســـتعراض لمـــؤتمرات الختاميـــة

ســيما فيمــا وال مــرأةالمســاواة بــين الجنســين وتمكــين الب
  قوانين الميراث وقوانين األسرة.ب يتعلق

إنشـــــاء وحـــــدة أو تعيـــــين جهـــــة تنســـــيق فـــــي   -٤
 علـــــى جميـــــع المســـــتويات اإلداريـــــة الصـــــحة اتوزار 

والفتيــات بهــدف تعزيــز ضــد النســاء  للتصــدي للعنــف
مســــــاهمة النظــــــام الصــــــحي فــــــي اســــــتجابة متعــــــددة 

  القطاعات.
للعنــــف ضــــد النســــاء  عــــرض التصــــديضــــمان  -٥

يات والممارسات الضارة بوضوح فـي السياسـات والفت
التنظيميـــــة والخطـــــط والبـــــرامج والميزانيـــــات  لـــــوائحوال

، وبخاصــــة مــــا يتعلــــق منهــــا )٢٨و ٢٧( ١الصــــحية
بالصـــــــحة الجنســـــــية واإلنجابيـــــــة، وفيـــــــروس العـــــــوز 
المنـــــاعي البشـــــري، وصـــــحة األم والطفـــــل، وصـــــحة 

فـــي  التمتـــع بالصـــحةو المراهـــق، والصـــحة النفســـية، 
حــاالت الصــحية فــي ، واالســتجابة مرحلــة الشــيخوخة

الطــــــوارئ اإلنســــــانية. ويجـــــــب اشــــــتراك المنظمـــــــات 
فـــي التخطـــيط وتصـــميم النســـاء الناجيـــات النســـائية و 
ويجـــــب  وتنفيـــــذها ورصـــــدها والمســـــاءلة؛ السياســـــات

ويتعــــين توجيــــه تشــــجيع القيــــادة النســــائية ودعمهــــا؛ 
مــدى  عنايــة خاصــة إلــى احتياجــات النســاء والفتيــات

 تعرضــنالالتــي ي الحيــاة بمــن فــيهن النســاء والفتيــات
  شكال متعددة من التمييز والتهميش.أل

جميـــع الممارســـات ل ووضـــع حـــد ؛العنـــف ضـــد النســـاء والفتيـــات
صحتهن الجنسـية الضارة والتمييز ضد النساء والفتيات؛ وتعزيز 

حمايتهــــا وفقــــًا لبرنــــامج عمــــل واإلنجابيــــة وحقــــوقهن اإلنجابيــــة و 
المــؤتمر الــدولي للســكان والتنميــة وٕاعــالن ومنهــاج عمــل بيجــين 

ــــة لمــــؤتمرات  ــــائق الختامي  ؛ والنهــــوضهمــــانتائج ســــتعراضاوالوث
قوانين ب سيما فيما يتعلقوال مرأةالمساواة بين الجنسين وتمكين الب

  الميراث وقوانين األسرة.
 

 مجموعات الصحة. التي تشمل اإلنسانية لطوارئل

المعنيـين الدعوة لدى وزارات الصـحة وأصـحاب المصـلحة اآلخـرين   -٣
الــنظم الصــحية إلــى تعزيــز تخصــيص المــوارد البشــرية والماليــة إطــار فــي 

وٕادراج  للعنف ضد النسـاء والفتيـاتى التصدي للبرامج والخدمات الرامية إل
 .ذلك في التغطية الصحية الشاملة

 التصـديتـدخالت ني وبناء القدرات من أجـل دمـج توفير الدعم التق  -٤
البــــرامج والخطــــط والسياســــات جميــــع للعنــــف ضــــد النســــاء والفتيــــات فــــي 

بصــحة األم والطفــل، والصــحة  مــا يتصــل منهــاالصــحية ذات الصــلة مثــل 
ة واإلنجابيــة، وفيــروس العــوز المنــاعي البشــري، والصــحة النفســية، الجنســي

 .واالستجابة للطوارئ

مـن  نشـرها راسمي السياسات والمـديرين ودعـملنشر األدوات  عزيزت  -٥
للعنــف ضــد النســاء  الراميــة إلــى التصــدي خــدماتالبــرامج و التصــميم أجــل 

 .تهاوالفتيات وٕادار 

استجابة النظم الصحية للعنف ضد دعم الجهود الرامية إلى تنسيق   -٦
 يينمنظومة األمم المتحدة على المستو  إطارفي  هاالنساء والفتيات وتسهيل

الــوطني بمــا فــي ذلــك عــن طريــق المشــاركة فــي مبــادرات األمــم و العــالمي 
 ).٦ التذييلالمتحدة المشتركة بشأن العنف ضد النساء والفتيات (انظر 

                                                           
  صات للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.للتواؤم مع االلتزامات الواردة في إعالن أبوجا ووثيقة شراكة بوسان للتعاون الفعال ألغراض التنمية بما في ذلك ما يتعلق بتتبع المخص   ١
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النظام الصـحي مـع  إطارتعزيز التنسيق في   -٦
القطاعــات األخــرى مــن أجــل اســتجابة قويــة متعــددة 

 تشــــــملالقطاعـــــات للعنـــــف ضـــــد النســـــاء والفتيـــــات 
الشرطة والقضاء؛ واإلسكان والخـدمات االجتماعيـة؛ 

  ؤون المرأة وحماية الطفل.وش
مجـــال  تعزيـــز مســـاءلة النظـــام الصـــحي فـــي  -٧

الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات والتصدي له 
  : يلي عبر ما
  توفير خدمات وبرامج متسمة بالجودة وٕانشاء

 آليات للمراقبة؛

 ســـــاءة معاملــــة النســـــاء والفتيـــــات التصــــدي إل
ـــــــب  ـــــــيهن مـــــــن جان ـــــــداء عل  العـــــــاملينواالعت

ـــــي مجـــــال خـــــدمات  الصـــــحيين، وبخاصـــــة ف
، مــــــن خــــــالل اإلنجابيــــــةالجنســــــية و الصــــــحة 

 الصــــحيين لعــــاملينوضــــع مــــدونات ســــلوك ل
مــن وٕاجــراءات للمظــالم  وآليــات ســرية للــردود

ســــــــاءة معاملــــــــة النســــــــاء إل أجــــــــل التصــــــــدي
ـــــــيهن مـــــــن جانـــــــب  ـــــــداء عل ـــــــات واالعت والفتي

 ؛الصحيين العاملين

  لونالعامالذي يتعرض له الوقاية من العنف 
والتصـــدي لـــه،  الصـــحيون فـــي مكـــان العمـــل

 .سياساتالوضع سيما من خالل وال

 

 على االستجابة الصحية مقدمي الخدمات  /الصحيينالعاملين  ةالخدمات الصحية وقدر  وفير: تعزيز ت٢االستراتيجي  التوجه

 أمانة المنظمة ةوالدولي يكة الوطنيةشر جهات الال  الدول األعضاء 
وضع مبادئ توجيهية و/ أو بروتوكـوالت و/   -٨

 هاوتنفيـــــذ هاأو تحـــــديث موحـــــدة تشـــــغيلأو إجـــــراءات 
لتحديــد الناجيــات مــن العنــف ضــد النســاء ورعــايتهن 

االســتناد إلــى المبــادئ التوجيهيــة بســريريًا وٕاحــالتهن، 
 .)٣٣ إلى ٢٩ من(للمنظمة وأدواتها 

ـــــوفير خـــــدمات   -٩ ـــــة الصـــــحية الت شـــــاملة الرعاي
بمـا  ،لجميع النسـاء والفتيـات الالتـي تعرضـن للعنـف

اإلنســانية. وينبغــي أن تشــمل  السـياقاتفـي ذلــك فــي 
، والرعايــة األولخــط ال: دعــم مــا يلــي هــذه الخــدمات

شــاملة لجميــع النســاء الرعايــة الصــحية التــوفير خــدمات  -٣
 الســـياقاتبمـــا فـــي ذلـــك فـــي  ،والفتيـــات الالتـــي تعرضـــن للعنـــف

خــط ال: دعـم مـا يلـي اإلنسـانية. وينبغـي أن تشـمل هـذه الخــدمات
الصـحة الجنسـية خدمات إلصابات، و الخاصة با، والرعاية األول

لرعايــة بعــد االغتصــاب اواإلنجابيــة والصــحة النفســية، وخــدمات 
وتــوفير خــدمات بمــا فــي ذلــك منــع الحمــل فــي حــاالت الطــوارئ، 

األمــراض  والوقايــة مــنمــن طبقــًا للقــوانين الوطنيــة، اآلجهـاض اإل
المنقولــة جنســيًا وفيــروس العــوز المنــاعي البشــري والتطعــيم ضــد 

 التـدبير العالجــي؛ وخـدمات )٣١إلـى  ٢٩(مـن  Bالتهـاب الكبـد 

 األخــرى يكةالشــر الجهــات تقنــي لــوزارات الصــحة و التعــاون التــوفير   -٧
ــــة/ بروتوكــــوالت/ إجــــراءات تشــــغيل  ــــادئ توجيهي أو  موحــــدةفــــي وضــــع مب

االســـــتعانة بالمبـــــادئ بضـــــد النســـــاء والفتيــــات،  للتصـــــدي للعنــــف هاتحــــديث
 .)٣٣ إلى ٢٩ من(ها تكييفالتوجيهية للمنظمة وأدواتها أو 

المبــــادئ  تشــــملالبينــــات ب مســــندةوضــــع مبــــادئ توجيهيــــة وأدوات   -٨
الجنســـــي، وخاصـــــة فـــــي  التصـــــدي للعنـــــفواألدوات المتعلقـــــة بالتوجيهيـــــة 

لمضــاعفات الصــحية لتشــويه األعضــاء ل التــدبير العالجــيالنــزاع، و  حــاالت
 .هاونشر هذه المبادئ واألدوات سلية األنثوية أو تحديث التنا
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الصــــحة الجنســــية خــــدمات إلصــــابات، و الخاصــــة با
لرعايــة بعــد اواإلنجابيــة والصــحة النفســية، وخــدمات 

االغتصـــاب بمـــا فـــي ذلـــك منـــع الحمـــل فـــي حـــاالت 
ـــًا اآلجهـــاض وتـــوفير خـــدمات اإلالطـــوارئ،  مـــن طبق

األمـــراض المنقولـــة  والوقايـــة مـــنللقـــوانين الوطنيـــة، 
ـــاعي البشـــري والتطعـــيم  جنســـيًا وفيـــروس العـــوز المن

؛ وخــدمات )٣١ إلــى ٢٩ مــن( Bضــد التهــاب الكبــد 
النســاء  لــدىلمضــاعفات الصــحية ل التــدبير العالجــي

والفتيات الالتي خضـعن لتشـويه األعضـاء التناسـلية 
األنثويـــة؛ والتوعيـــة المجتمعيـــة بشـــأن تـــوافر خـــدمات 

فــي وضــرورة إتاحــة هــذه الخــدمات الصــحية الرعايــة 
الرعايـــــة بعـــــد خـــــدمات الوقـــــت المناســـــب، وخاصـــــة 

 االغتصاب.

الرعايـــــة الصــــــحية خـــــدمات  إتاحـــــةتحســـــين   -١٠
تحديد النساء الالتي خدمات  دمجعن طريق الجيدة 

والعنف سيما أثناء الحمل واليتعرضن لعنف العشير 
 القائمـــةوالخـــدمات فـــي البـــرامج  تهنالجنســـي ورعـــاي

: الصــــحة الجنســــية واإلنجابيـــــة؛ والمعنيــــة بمــــا يلـــــي
ة األم والطفـل فيروس العوز المناعي البشـري وصـح

الفحـــــــوص وصـــــــحة المراهـــــــق؛ الصـــــــحة النفســـــــية؛ 
خـــــدمات تينيـــــة والخـــــدمات الصـــــحية للمســـــنين؛ الرو 

اإلنســــانية. وتســـــهيل الصــــحية للطــــوارئ  ةاالســــتجاب
الخــــــدمات المتعــــــددة القطاعــــــات (الشــــــرطة،  إتاحــــــة

وحماية  ،االجتماعية خدماتوال ،والقضاء، واإلسكان
ومـا إلـى وأسـباب المعيشـة وفـرص العمـل،  ،األطفال
عــــن طريــــق تــــوفير الرعايــــة الطبيــــة  ســــيماوال، )ذلـــك

االســـتعانة بالمبـــادئ التوجيهيـــة للمنظمـــة بالقانونيـــة، 
 خـــــــدمات . وضـــــــمان مراعـــــــاة)٣٣و ٢٩وأدواتهـــــــا (

الرعايــــــة الصــــــحية لجميــــــع األشــــــخاص وخصوصــــــًا 
شــــكال متعــــددة مــــن أل يتعرضــــونالــــذين  األشــــخاص

. وٕامكانية حصولهم عليها وتحملهم لتكاليفهاالتمييز 
الخــــــــدمات المتصــــــــلة بمســــــــاءلة التحســــــــين   -١١

: القضــاء علــى مــا يلــي ونوعيــة الرعايــة عــن طريــق
التمييــز والعنــف فــي مكــان العمــل الصــحي؛ وتعزيــز 

؛ وتـوفير خـدمات تراعـي مـرأةال المركـزة علـىالرعاية 
لنسـاء الخاصـة باالجنس وتحترم حقوق اإلنسان  نوع

ــــدىلمضــــاعفات الصــــحية ل النســــاء والفتيــــات الالتــــي خضــــعن  ل
لتشــويه األعضــاء التناســلية األنثويــة؛ والتوعيــة المجتمعيــة بشــأن 

في وضرورة إتاحة هذه الخدمات الصحية الرعاية توافر خدمات 
 الرعاية بعد االغتصاب.خدمات الوقت المناسب، وخاصة 

ــــة الصــــحية الجيــــدة خــــدمات  إتاحــــةتحســــين  -٤ عــــن الرعاي
تحديد النساء الالتي يتعرضن لعنف العشير خدمات  دمجطريق 

فـــي البـــرامج  تهنوالعنـــف الجنســـي ورعـــايســـيما أثنـــاء الحمـــل وال
: الصحة الجنسية واإلنجابية؛ والمعنية بما يلي القائمةوالخدمات 

وصـــحة األم والطفــــل وصــــحة فيـــروس العــــوز المنـــاعي البشــــري 
ــــــة والخــــــدمات الفحــــــوص الرو ق؛ الصــــــحة النفســــــية؛ المراهــــــ تيني

الصـــــــحية للطـــــــوارئ  ةاالســـــــتجابخـــــــدمات الصـــــــحية للمســـــــنين؛ 
الخـــــــدمات المتعـــــــددة القطاعـــــــات  إتاحـــــــةاإلنســـــــانية. وتســـــــهيل 

وحمايــة  ،االجتماعيــة خــدماتوال ،(الشــرطة، والقضــاء، واإلســكان
، )ومــــا إلــــى ذلــــكوأســــباب المعيشــــة وفــــرص العمــــل،  ،األطفــــال

االســتعانة بن طريــق تــوفير الرعايــة الطبيــة القانونيــة، عــ ســيماوال
ـــــة للمنظمـــــة وأدواتهـــــا ( ـــــادئ التوجيهي . وضـــــمان )٣٣و ٢٩بالمب

الرعايــة الصــحية لجميــع األشــخاص وخصوصــًا خــدمات  مراعــاة
وٕامكانية شكال متعددة من التمييز أل يتعرضونالذين  األشخاص

  .حصولهم عليها وتحملهم لتكاليفها
الخـــدمات ونوعيـــة الرعايـــة المتصـــلة بمســـاءلة التحســـين  -٥

يـــز والعنـــف فـــي مكـــان : القضـــاء علـــى التميمـــا يلـــي عـــن طريـــق
ــــة العمــــل الصــــحي؛  ــــىتعزيــــز الرعاي ــــوفير ؛ مــــرأةال المركــــزة عل ت
الخاصـــة الجـــنس وتحتـــرم حقـــوق اإلنســـان  نـــوعخـــدمات تراعـــي 

ســــاءة معاملــــة النســــاء والفتيــــات إل التصــــدي هــــا؛لنســــاء وتعزز با
الصــحيين، وخاصــة فــي  العــاملينجانــب  واالعتــداء علــيهن مــن

 اإلنجابية.الجنسية و خدمات الصحة  إطار

ضــــد النســــاء والفتيــــات  الصــــحية للتصــــدي للعنــــفخــــدمات الإدراج   -٩
لصحة الجنسـية واإلنجابيـة، الخاصة باجزء من التغطية الصحية الشاملة ك

وصـــــحة األم والطفـــــل والمراهـــــق، والصـــــحة النفســـــية، بمـــــا فـــــي ذلـــــك فـــــي 
  .ةاإلنساني السياقات

الصـــحية التــــي الرعايــــة تنفيــــذ أدوات رصـــد نوعيــــة خـــدمات  عزيـــزت  -١٠
 .ها ودعم تنفيذ هذه األدواتوتقييم تعالج العنف ضد النساء والفتيات

الصــحيين/ مقــدمي  العــاملينوضــع مــنهج دراســي نمــوذجي لتــدريب   -١١
للعنــف  فــي مجــال التصــديالخــدمات الصــحية قبــل الخدمــة وأثنــاء الخدمــة 

 .هذا المنهج الدراسي ضد النساء والفتيات ونشر

يـــدعم الـــدول األعضـــاء فـــي تصـــميم  يمكـــن أنخبـــراء فريـــق تحديـــد   -١٢
فــي مجــال / مقــدمي الخــدمات الصــحية يينتــدريب العــاملين الصــحأنشــطة 
 .هاتنفيذفي للعنف ضد النساء والفتيات و  التصدي
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سـاءة معاملــة النسـاء والفتيــات إل والتصــدي هـا؛وتعزز 
ـــداء علـــيهن مـــن جانـــب  الصـــحيين،  العـــاملينواالعت

الجنســـــــية خـــــــدمات الصـــــــحة  إطـــــــاروخاصـــــــة فـــــــي 
  اإلنجابية.و 

العنـــف ضـــد  حـــاالت تحديـــد موضـــوعإدراج   -١٢
لهــا  والتصــديالنســاء والفتيــات والممارســات الضــارة 

التـي أثنـاء الخدمـة و في مناهج التـدريب قبـل الخدمـة 
ـــــدمي الخـــــدمات  العـــــاملين تســـــتهدف الصـــــحيين/ مق

الطــب والتمــريض والقبالــة)،  تالصــحية (فــي مجــاال
اإلنســانية،  حــاالت الطــوارئن فــي و العــامل همفــي نبمــ
ــــــــــــــادئ التوجب ــــــــــــــة للمنظمــــــــــــــة االســــــــــــــتعانة بالمب يهي

 .)٣٣ إلى ٢٩ من( وأدواتها

  
 بين األفراد من العنف وقايةالمج ا: تعزيز بر ٣االستراتيجي  التوجه

 أمانة المنظمة ةوالدولي يكة الوطنيةشر جهات الال الدول األعضاء 
مـــــن  تصـــــميم البـــــرامج الراميـــــة إلـــــى الوقايـــــة  -١٣

ــــات  ــــو العنــــف ضــــد النســــاء والفتي ــــةو  هالحــــد من  القابل
ــــذ مــــن خــــالل النظــــام الصــــحيلل هــــذه واختبــــار  تنفي

 .هاتوسيع نطاق /هاوتنفيذالبرامج 
 العشــــيرعنــــف ل تتصــــدىدعــــم البــــرامج التــــي   •

بغيــــة تلبيــــة احتياجــــات األطفــــال المعرضــــين 
الـروابط مـع بـرامج  بتعزيـزلمثل ذلك العنف، 

 والمراهق. الطفلصحة 
المرتبطــــة بعنــــف الخطــــر لعوامــــل  التصــــدي  •

العشير مثل تعاطي الكحول على نحو ضار 
 ومواد اإلدمان، واكتئاب األم.

بشـأن قواعـد المسـاواة الرسـائل  التوعيـة/دمـج   •
ـــــــين الجنســـــــين، والعالقـــــــات  ـــــــف ب ونبـــــــذ العن

فـي راضـي واالحتـرام التالقائمة على الجنسية 
 أنشــــطةلتغييــــر الســــلوك و تواصــــل حمــــالت ال

 العـــاملونتعزيـــز الصـــحة التـــي يضـــطلع بهـــا 
 .المجتمعيون الصحيون

مــــن العنــــف ضــــد  الوقايــــةتصــــميم البــــرامج الراميــــة إلــــى -٦
ـــةو  هالحـــد منـــو النســـاء والفتيـــات  تنفيـــذ مـــن خـــالل النظـــام لل القابل

 .هاتوسيع نطاق /هاوتنفيذهذه البرامج واختبار  الصحي
بغيــــة تلبيــــة  العشــــيرعنــــف ل تتصــــدىدعــــم البــــرامج التــــي   •

 بتعزيـزاحتياجات األطفال المعرضين لمثل ذلـك العنـف، 
 ؛والمراهق الطفلالروابط مع برامج صحة 

المرتبطـــة بعنـــف العشـــير مثـــل الخطـــر لعوامـــل  التصـــدي  •
ضار ومواد اإلدمان، واكتئـاب تعاطي الكحول على نحو 

 ؛األم
الرسـائل بشـأن قواعـد المسـاواة ونبـذ العنـف  التوعية/دمج   •

راضـي التالقائمـة علـى بين الجنسين، والعالقـات الجنسـية 
 أنشــطةك و لتغييــر الســلو تواصــل فــي حمــالت الواالحتــرام 

 الصـــحيون العـــاملونتعزيـــز الصـــحة التـــي يضـــطلع بهـــا 
  .المجتمعيون

تصــميم بــرامج الوقايــة إطــار تقــديم الــدعم أو التعــاون فــي  -٧
 صـدىتتكـي  هاوتنفيـذ هـامن العنف ضد النساء والفتيات واختبار 

(أي القواعــد الضــارة القائمــة علــى التفرقــة بــين الجنســين قواعــد لل
صـــــم النـــــاجين، تاإلنـــــاث، و تبعيـــــة يم ســـــيطرة الـــــذكور و التـــــي تـــــد

البينــات للوقايــة مــن العنــف ضــد النســاء ب مســندةتصــميم تــدخالت   -١٣
التــدخالت التــي تعــزز  يشــمل، بمــا هاونشــر  هــاوتقييم هاوالفتيــات أو تحديــد

ممارســـات الضـــارة، والتـــدخالت لل صـــدىقواعـــد المســـاواة بـــين الجنســـين وتت
الخاصـة خـدمات البـرامج و الالتي يمكن للنظام الصحي تنفيذها عـن طريـق 

صـــحة األم، والصـــحة الجنســـية واإلنجابيـــة، والصـــحة النفســـية، وفيـــروس ب
 العوز المناعي البشري، وصحة المراهق. 

تـــوفير الــدعم ألطفــال النســاء الالتـــي  ســبل بشــأنوضــع توصــيات   -١٤
 تعرضن لعنف العشير.تبين أنهن ي

والعمــل بالتعــاون مــع  دعــم الجهــود التــي تبــذلها الــدول األعضــاء   -١٥
المنظمات التابعة لمنظومة األمم المتحـدة والجهـات الشـريكة األخـرى علـى 

عوامــل الخطــر ومحــددات ل الراهنــة التــي تتصــدىلوقايــة اتــدخالت  تطــوير
عــزز المســاواة بــين العنــف ضــد النســاء والفتيــات، والســيما التــدخالت التــي ت

ــــين الجنســــينتتصــــدى لالجنســــين و  ــــز هــــذه  قواعــــد التفرقــــة ب ــــى تعزي أو عل
  .التدخالت
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ـــدعم أو التعـــاون فـــي   -١٤ تصـــميم إطـــار تقـــديم ال
النســـــاء والفتيـــــات بـــــرامج الوقايـــــة مـــــن العنـــــف ضـــــد 

الضــــارة قواعــــد لل صــــدىتتكــــي  هاوتنفيــــذ هــــاواختبار 
(أي القواعـد التـي القائمة على التفرقة بـين الجنسـين 

صـم النـاجين، تاإلنـاث، و تبعيـة يم سيطرة الذكور و تد
أو وتتغاضـــــى عـــــن العنـــــف ضـــــد النســـــاء والفتيـــــات 

؛ أو تــــديم التمييـــز والممارســــات طبيعيـــاً  تجعلـــه أمــــراً 
اء والفتيـــات)، بمـــا فـــي ذلـــك عـــن الضـــارة ضـــد النســـ

مـــن أجـــل التصـــدي طريـــق إشـــراك الرجـــال والفتيـــان 
غيـر المساواة بين الجنسين والعالقات الجنسية  لعدم

جنـــب مـــع النســـاء إلـــى  القائمـــة علـــى التوافـــق، جنبـــاً 
  وسيطات التغيير.والفتيات بوصفهن 

ــــه   -١٥ ــــرامج فــــي القطاعــــات توجي السياســــات والب
امج التـــي ينفـــذها المجتمـــع األخـــرى والسياســـات والبـــر 

ــــــقالمــــــدني  ــــــة المســــــندة ب فيمــــــا يتعل ــــــدخالت الوقاي ت
بما في ذلـك عـن طريـق الـدعوة مـع قطـاع  ،البيناتب

  ،التعلــــيم إلــــى تنفيــــذ بــــرامج شــــاملة للتربيــــة الجنســــية
المتصــلة تــدخالت التعزيــز التــدخالت االقتصــادية و و 
 .مرأةسبل العيش لصالح الب

ــــات  ــــه أمــــراً أو وتتغاضــــى عــــن العنــــف ضــــد النســــاء والفتي  تجعل
؛ أو تـــــديم التمييـــــز والممارســـــات الضـــــارة ضـــــد النســـــاء طبيعيـــــاً 

مــن والفتيــات)، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق إشــراك الرجــال والفتيــان 
المســاواة بــين الجنســين والعالقــات الجنســية  أجــل التصــدي لعــدم

جنــب مــع النســاء والفتيــات إلــى  ى التوافــق، جنبــاً القائمــة علــغيــر 
 وسيطات التغيير.بوصفهن 

ــــــه  -٨ ــــــرامج فــــــي القطاعــــــات األخــــــرى توجي السياســــــات والب
 فيمـــا يتعلـــقوالسياســـات والبـــرامج التـــي ينفـــذها المجتمـــع المـــدني 

بمـــا فـــي ذلـــك عـــن طريـــق  ،البينـــاتبتـــدخالت الوقايـــة المســـندة ب
  ،مج شاملة للتربية الجنسـيةالدعوة مع قطاع التعليم إلى تنفيذ برا

سـبل العـيش المتصـلة بتدخالت التعزيز التدخالت االقتصادية و و 
 .المرأةلصالح 

  
 : تحسين المعلومات والبينات ٤االستراتيجي  التوجه

 أمانة المنظمة ةوالدولي يكة الوطنيةشر جهات الال األعضاء  الدول
تعزيــــز اإلبــــالغ الروتينــــي عــــن إحصــــاءات   -١٦

العنـــف ضـــد النســـاء والفتيـــات فـــي جميـــع األعمـــار 
ورصــــد التقــــدم المحــــرز فــــي تنفيــــذ اســــتجابة الــــنظم 

مؤشـــــــرات وجمـــــــع العـــــــن طريـــــــق إدراج الصـــــــحية 
بيانات عـن العنـف ضـد النسـاء والفتيـات فـي نظـم ال

 ومـــــنحالصــــحة، فـــــي مجــــال  المعلومــــات والترصــــد
مات التــي تصــل إلــى النســاء األولويــة للبــرامج والخــد

 والفتيات. 
مــــع مؤشــــرات العنــــف ضــــد النســــاء  تمشــــياً   -١٧

أهـــــداف التنميـــــة إلـــــى بالنســـــبة  المقترحـــــة والفتيـــــات
الخاصـة  يةساسـاأل البياناتدعم وضع  ١المستدامة

عـــن  إدمـــاج وحـــدات نموذجيـــة لجمـــع البيانـــات بانتظـــام  -٩
جميـــــــع األعمـــــــار فـــــــي  والفتيـــــــات فـــــــيالعنـــــــف ضـــــــد النســـــــاء 

ـــــــك مـــــــن  ستقصـــــــاءاتاال ـــــــر ذل ـــــــة والصـــــــحية أو غي الديمغرافي
علــــى فتــــرات تجــــرى الصــــحية الســــكانية التــــي ستقصــــاءات اال

  منتظمة.
إجراء أو دعم تحليل البيانات واستخدامها بشـأن العنـف   -١٠

ضـــد النســـاء والفتيـــات والممارســـات الضـــارة وتصـــنيفها حســـب 
االجتمـــاعي، و قتصـــادي ، والوضـــع االاالنتمـــاء العرقـــيالســـن، و 

  أخرى. في جملة عواملالتعليم مستوى و 

 الـدول األعضـاءلـدعم  هاتصميم مؤشرات وأدوات قياس منسـقة ونشـر   -١٦
ورصــد التقــدم فــي جمــع معلومــات موحــدة عــن العنــف ضــد النســاء والفتيــات 

علـى المحرز في تنفيذ اسـتجابة الـنظم الصـحية للعنـف ضـد النسـاء والفتيـات 
فـي مجـال  الترصـدو لمعلومـات لالروتينية النظم نحو سري ومأمون من خالل 

 .صحةال
سـكانية عـن العنـف  على إجراء استقصـاءاتلدول األعضاء ا تشجيع  -١٧

وتــوفير التعــاون التقنــي للــدول األعضــاء التــي ترغــب فــي إجــراء  ضــد النســاء
 .)٤( التي تستخدم منهجية المنظمة الدول، والسيما هذه االستقصاءات

 االشتراك في التعاون التقنـي مـع الـدول األعضـاء ودعـم الشـركاء فـي  -١٨
بمــا فيهــا البيانــات المصــنفة (حســب تحليــل البيانــات  فــي مجــالبنــاء القــدرات 

                                                           
  .٣-٥و ٢-٥ إلى الغايتينشمل المؤشرات المقترحة بالنسبة ت   ١
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جميـــــع مراحـــــل  فـــــيانتشـــــار العنـــــف ضـــــد النســـــاء ب
بما في ذلك العنف ضـد الفتيـات المراهقـات  ،الحياة

، وانتشـار الممارسـات الضـارة عـن ناتالمسوالنساء 
 جريــت مــؤخراً الســكانية التــي أُ  ستقصــاءاتطريــق اال

 يرة).خ(أي خالل السنوات الخمس األ
إدمـــــاج وحـــــدات نموذجيـــــة لجمـــــع البيانـــــات   -١٨

جميـع  والفتيـات فـيعن العنف ضد النسـاء  بانتظام
الديمغرافيـــة والصـــحية  ستقصـــاءاتاألعمـــار فـــي اال

الصــحية الســكانية ستقصــاءات أو غيــر ذلــك مــن اال
 على فترات منتظمة. تجرى التي 
إجــراء أو دعــم تحليــل البيانــات واســتخدامها   -١٩

بشــــأن العنــــف ضــــد النســــاء والفتيــــات والممارســــات 
، واالنتمــاء العرقــيالضــارة وتصــنيفها حســب الســن، 

التعلـيم مسـتوى االجتمـاعي، و و والوضع االقتصـادي 
  أخرى. في جملة عوامل

أو دعـم البحــوث الراميـة إلـى تصــميم  إجـراء  -٢٠
التـــدخالت التـــي يســـتطيع النظـــام الصـــحي تنفيـــذها 

 تصــديللوقايــة مــن العنــف ضــد النســاء والفتيــات وال
توسيع  /هاوتنفيذ هاوتقييم وتجربة هذه التدخالت له

 .هانطاق
كـــــــل مـــــــن بـــــــذلها يتســـــــهيل الجهـــــــود التـــــــي   -٢١

 جهــــــاتن واليالمنظمــــــات غيــــــر الحكوميــــــة والبــــــاحث
مــــن أجــــل إجــــراء البحــــوث عــــن الثغــــرات  األخــــرى
بشأن العنف ضد النساء والفتيات الرئيسية المعرفية 

وتصــــميم التــــدخالت الراميــــة  ،والممارســــات الضــــارة
 تهـاضد النساء والفتيـات وتجرب التصدي للعنفإلى 
 .هاوتقييم

إجراء أو دعم البحوث الرامية إلى تصميم التدخالت   -١١
التــي يســتطيع النظــام الصــحي تنفيــذها للوقايــة مــن العنــف ضــد 

 هــاوتقييم وتجربــة هــذه التــدخالت لــه تصــديالنســاء والفتيــات وال
  .هاتوسيع نطاق /هاوتنفيذ

  
المنظمـــات غيـــر كـــل مـــن بـــذلها يتســـهيل الجهـــود التـــي   -١٢

األخـــــرى مـــــن أجـــــل إجـــــراء  والقطاعـــــاتن يالحكوميـــــة والبـــــاحث
بشـــأن العنـــف ضـــد الرئيســـية البحـــوث عـــن الثغـــرات المعرفيـــة 

وتصـــــميم التـــــدخالت  ؛النســـــاء والفتيـــــات والممارســـــات الضـــــارة
 تهـــاضـــد النســـاء والفتيـــات وتجرب التصـــدي للعنـــفالراميـــة إلـــى 

 .هاوتقييم

 التعلـيممسـتوى االجتمـاعي، و و والوضـع االقتصـادي السن، واالنتماء العرقـي، 
عن العنف ضد النساء والفتيات والممارسات الضارة واسـتخدامها وغير ذلك) 

 السياسات والبرامج والخطط. توجيهمن أجل 
 ديرات الخاصة بانتشار العنف ضد النساء بانتظام.تحديث التق  -١٩
للتصــدي دعــم الــدول األعضــاء فــي تجربــة تــدخالت النظــام الصــحي   -٢٠

 .هذه التدخالت ضد النساء والفتيات وتقييم للعنف
إجـــــراء البحـــــوث الراميـــــة إلـــــى تحســـــين فهـــــم إســـــاءة معاملـــــة النســـــاء   -٢١

 .هذه البحوث ودعم النظام الصحي إطارفي واالعتداء عليهن 
توليــف البينــات ونشــر المعلومــات عــن الوســائل الفعالــة، بمــا فــي ذلــك   -٢٢

 له. والتصديأفضل الممارسات للوقاية من العنف ضد النساء والفتيات 
الـــــذي يضـــــم المنظمـــــات النســـــائية تعزيـــــز قـــــدرات المجتمـــــع المـــــدني   -٢٣

د إجــراء البحــوث عــن العنــف ضــ بهــدفومؤسســات البحــوث ومنفــذي البــرامج 
النساء والفتيات، بما فيها البحوث عن الجوانـب األخالقيـة وجوانـب المأمونيـة 

  تقييم أكثر دقة. وٕاجراء

  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

A
69

/9
   

   
   

   
  

A
nn

ex
 2

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
ج

٦٩/٩
   

   
 

ق 
ملح

ال
٢

 

26
 

    العنف ضد األطفال  باء:-٣
العنف يشمل بصفة رئيسـية ، فإن هذا إلى الرضع وصغار األطفال . وبالنسبةمن العمر سنة ١٨بلوغ العنف ضد األطفال وبين األطفال والمراهقين حتى  جزءهذا ال يتناول

واإلهمال) على يدي اآلباء وغيرهم من أصحاب السلطة، في حين أن عنف األقران، باإلضافة إلى  معنويالوالنفسي/ الجنسي و البدني  االعتداء إساءة معاملة األطفال (أي
  العنف الذي يرتكب ضد األطفال في المؤسسات.أيضًا  جزءهذا ال تناول. ويشديد االنتشار عند نمو األطفالإساءة معاملة األطفال، يصبح 

فيمـا بعـد فـي مرحلـة تعـرض لـه ارتكـاب العنـف والبينبـئ بـدوره   ة ممـاالمراهقـ فـي سـن عنـف األقـرانمشـاركة فـي احتمـال ال فـي سـن الطفولـة معاملـةالإلساءة ويزيد التعرض 
  .البلوغالحق في مرحلة  في وقت للوقاية من العنف هي مجديةى الطفولة والمراهقة، فتقتصر عل في هذه الوثيقةالواردة  اإلجراءات. ورغم أن كثيرًا من البلوغ

  
  النظام الصحي وتصريف شؤونه : تعزيز قيادة ١االستراتيجي  التوجه

 أمانة المنظمة ةوالدولي يكة الوطنيةشر جهات الال الدول األعضاء 
ســــــاءة معاملــــــة إل التصــــــديإدراج اســــــتراتيجيات   -١

ــــة ب الخاصــــةاألطفــــال فــــي بــــرامج النمــــو  ــــة الطفول مرحل
، مــــــــن جهــــــــة صــــــــحة األم والطفــــــــلبــــــــرامج المبكــــــــرة و 

عنــف األقــران فــي بــرامج صــحة ل التصــديواســتراتيجيات 
 وســــياقاتالصــــحة المدرســــية بــــرامج الطفــــل والمراهــــق و 

 التعليم ومشروعات تنمية الشباب ونظم قضاء األحـداث
 .من جهة أخرى

ــــــدع  -٢ ــــــى ال ــــــوانين والسياســــــاتاعتمــــــاد وة إل أو  الق
تمشيها مع المعايير الدوليـة لحقـوق  وضمان، إصالحها
، وٕانفــــــاذ القــــــوانين والسياســــــات القائمــــــة )٣٤( اإلنســــــان

للوقايـــة مـــن العنـــف ضـــد األطفـــال والمـــراهقين، بمـــا فـــي 
وخاصــة فــي الســياقات ذلــك العقــاب البــدني، فــي جميــع 
الرعايــة مرافــق المحليــة و البيــت والمــدارس والمجتمعــات 

 .االحتجاز ومرافقالمؤسسية 
راســـــمي السياســـــات والجمهـــــور  تعزيـــــز معـــــارف  -٣
العواقـــــب الصـــــحية الممتـــــدة طيلـــــة الحيـــــاة خصـــــوص ب

إساءة معاملة األطفال، ودورها كعامـل مـن الناجمة عن 
لتــورط فــي أشــكال أخــرى المؤديــة إلــى اعوامــل الخطــر 

ارتفـاع شـير، و من العنف، مثل عنف الشباب وعنـف الع
انتشــــار جــــرائم القتــــل واإلصــــابات غيــــر القاتلــــة  معــــدل

، وقــــدرة بــــين المــــراهقين بعنــــف األقــــران فيمــــاالمرتبطــــة 
 . راسمي السياسات والجمهور على التصدي لذلك

أو  القـــــــوانين والسياســـــــاتاعتمـــــــاد الـــــــدعوة إلـــــــى -١
تمشيها مع المعايير الدوليـة لحقـوق  وضمان، إصالحها
، وٕانفــــــاذ القــــــوانين والسياســــــات القائمــــــة )٣٤( اإلنســــــان

المـــراهقين، بمـــا فـــي للوقايـــة مـــن العنـــف ضـــد األطفـــال و 
وخاصــة فــي الســياقات ذلــك العقــاب البــدني، فــي جميــع 

الرعايــة مرافــق البيــت والمــدارس والمجتمعــات المحليــة و 
 .االحتجاز ومرافقالمؤسسية 

  
راســــــمي السياســـــات والجمهــــــور  تعزيـــــز معـــــارف -٢
العواقـــــب الصـــــحية الممتـــــدة طيلـــــة الحيـــــاة خصـــــوص ب

إساءة معاملة األطفال، ودورها كعامـل مـن الناجمة عن 
لتــورط فــي أشــكال أخــرى المؤديــة إلــى اعوامــل الخطــر 

ارتفـاع من العنف، مثل عنف الشباب وعنـف العشـير، و 
انتشــــار جــــرائم القتــــل واإلصــــابات غيــــر القاتلــــة  معــــدل

، وقــــدرة بــــين المــــراهقين بعنــــف األقــــران فيمــــاالمرتبطــــة 
  .ي لذلكراسمي السياسات والجمهور على التصد

القـــرارات  صـــانعيكبـــار راســـمي السياســـات و  إذكـــاء الـــوعي فـــي صـــفوف  -١
إســـاءة معاملــــة الناجمـــة عــــن بشـــأن العواقـــب الصــــحية واالجتماعيـــة والماليــــة 

 إطــارهــذه العواقــب فــي لعنايــة أكبــر  إيــالءاألطفــال وعنــف األقــران، وضــرورة 
 لها. تصديوالقطاعات األخرى، وبشأن أهمية الوقاية منها وال ةالصح قطاع

للتصـــدي  هاتقنيــة لوضــع خطـــط عمــل وطنيــة وتنفيــذالمســاعدة التــوفير   -٢
 األطفال والمراهقين.ضد للعنف 

ــ تــوفير -٣  للتصــدي الصــحة وزارات داخــل القــدرات وبنــاء تقنــيال دعمال
  .األقران وعنف األطفال معاملة إلساءة

دعــم الجهــود العالميــة المبذولــة لتنســيق مشــاركة الــنظم الصــحية فــي  -٤
الوقايــة مــن العنــف ضــد األطفــال والتصــدي لــه ضــمن منظومــة األمــم المتحــدة 
وعلـــى المســـتوى الـــوطني مـــن خـــالل المشـــاركة فـــي المبـــادرات المشـــتركة ذات 

  الصلة لألمم المتحدة والجهات صاحبة المصلحة المتعددة.
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لنــــوع  فقــــاً تصــــميم مقــــاييس لــــألداء والمســــاءلة و   -٤
بغيــة رصــد مــدى كفــاءة النظــام الجــنس والســن وتكييفهــا 

 ضد األطفال والمراهقين. للعنفالتصدي الصحي في 
علـى النحـو المـوارد  لميزانيـة/اضمان تخصيص   -٥

المالئــــم للوقايــــة مــــن العنــــف ضــــد األطفــــال والمــــراهقين 
 له في الخطط والسياسات ذات الصلة. تصديوال
فـــــــي وزارات إنشـــــــاء وحـــــــدة أو مركـــــــز للتنســـــــيق   -٦

واالتصـال بسـائر  ضد األطفال للتصدي للعنفالصحة 
الوزارات والدوائر والوكاالت من أجل الوقاية من العنـف 

  .ضد األطفال والتصدي له
 

 على االستجابة الصحية مقدمي الخدمات  /الصحيينالعاملين  ةالخدمات الصحية وقدر  وفير: تعزيز ت٢االستراتيجي  التوجه

 أمانة المنظمة  ةوالدولي يكة الوطنيةشر جهات الال  الدول األعضاء 
إســـــاءة حـــــاالت إدراج إجـــــراءات تحديـــــد ضـــــحايا   -٧

والتــدبير  / النــاجين منهــامعاملــة األطفــال وعنــف األقــران
فــي تــوفير  الــذي يراعــي نــوع الجــنسلحــاالت العالجــي ل

الرضــــــــع، و ألمهــــــــات لالخــــــــدمات الصــــــــحية الروتينيــــــــة 
واألطفــــــال، والمــــــراهقين. وينبغــــــي أن تكــــــون الخــــــدمات 

منســجمة مــع مرحلــة نمــو الطفــل، مراعيــة لنــوع الجــنس و 
 هقـــــــدرات الطفـــــــل وأفضـــــــليات أخـــــــذ فـــــــي الحســـــــبانوأن ت

 المتطورة.
دراك حـــاالت إلتـــدريب مقـــدمي الرعايـــة الصـــحية   -٨

العنــف  ارتكــاباألطفــال والمــراهقين التــي قــد تــؤدي إلــى 
في المسـتقبل، مثـل المشـكالت السـلوكية، واالضـطرابات 
، الســــلوكية، والتعــــاطي المبكــــر للكحــــول ومــــواد اإلدمــــان

يضــاف إلــى و . وعــالج هــذه الحــاالت وأســبابها األساســية
األطفـــال والمـــراهقين  لـــدىذلـــك أن المشـــكالت الســـلوكية 

فــي  التعــرض للعنــفربمــا نشــأت كطريقــة لمواجهــة  التــي
الماضـي قـد تشـخص خطـأ كــنقص فـي االنتبـاه مـع فــرط 
النشــاط، والتحــدي المعــارض، واالضــطرابات الســلوكية، 

تنبيـــــــه مقـــــــدمي الرعايـــــــة الصـــــــحية إلـــــــى هـــــــذه  جـــــــبوي
 االحتماالت.

علــى االســتجابة  األفــراد والمؤسســات ةتعزيــز قــدر   -٩
ألطفـــــال عنـــــف مـــــن اللنـــــاجين مـــــن العنـــــف/ ضـــــحايا ال

دراك حـــــــاالت إلتـــــــدريب مقـــــــدمي الرعايـــــــة الصـــــــحية   -٣
العنــف فـــي  ارتكــابال والمــراهقين التــي قــد تـــؤدي إلــى األطفــ

المستقبل، مثل المشكالت السلوكية، واالضطرابات السلوكية، 
، وعـــــالج هـــــذه والتعـــــاطي المبكـــــر للكحـــــول ومـــــواد اإلدمـــــان

يضاف إلى ذلك أن المشكالت و . الحاالت وأسبابها األساسية
 األطفــال والمــراهقين التــي ربمــا نشــأت كطريقــة لــدىالســلوكية 
فــــي الماضــــي قــــد تشــــخص خطــــأ  التعــــرض للعنــــفلمواجهــــة 

كـــنقص فـــي االنتبـــاه مـــع فـــرط النشـــاط، والتحـــدي المعـــارض، 
تنبيه مقدمي الرعاية الصحية  جبواالضطرابات السلوكية، وي

 إلى هذه االحتماالت.

ــــــة   -٥ ــــــادئ توجيهي ــــــات بمســــــندة ســــــريرية وسياســــــية وضــــــع مب البين
النـاجين مـن أجـل مراعية للطفل ونوع الجنس وٕاجراءات تشغيلية موحدة 

/ ضـــــحايا هـــــذه إســـــاءة معاملـــــة األطفـــــال وعنـــــف األقـــــرانمـــــن حـــــاالت 
  .الحاالت ونشرها

أو الـوزارات  االشتراك في التعـاون التقنـي مـع وزارات الصـحة و/  -٦
في مجال مواءمـة التوجيهـات المعياريـة للمنظمـة بشـأن  المعنيةاألخرى 

إســــاءة معاملــــة األطفــــال إلــــى النــــاجين مـــن حــــاالت الخـــدمات المقدمــــة 
  مع السياقات القطرية المحددة. / ضحايا هذه الحاالتوعنف األقران

الصــحية  الرعايــةوضــع مــنهج دراســي نمــوذجي لتــدريب مقــدمي   -٧
 األطفـــالللعنـــف ضـــد  فـــي مجـــال التصـــديقبـــل الخدمـــة وأثنـــاء الخدمـــة 

 .هذا المنهج الدراسي ونشر
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 المعنيــــــة يالصــــــح النظــــــاموالمــــــراهقين فــــــي مؤسســــــات 
(مثــــــل الشــــــرطة، والتعلــــــيم،  اوالقطاعــــــات المتصــــــلة بهــــــ
وضـــــمان إمكانيـــــة أن يحظـــــى  والخـــــدمات االجتماعيـــــة)

العاملون الصـحيون وأصـحاب المهـن اآلخـرون بصـفتهم 
 .أشخاصًا بالغين بثقة األطفال والشباب

إســاءة مــن حــاالت  النــاجينتحديــد  إدراج موضــوع  -١٠
 / ضــحايا هــذه الحــاالتمعاملــة األطفــال وعنــف األقــران

فــي منــاهج الدراسـة الوطنيــة لتــوفير إلـيهم وتقـديم الرعايــة 
أصــــحاب التــــدريب األساســــي والتعلــــيم المســــتمر لجميــــع 

تنظيميـة  لـوائح، ووضـع معـايير للجـودة و ةالمهن الصـحي
 للممارسين. 

المبــادئ التوجيهيــة والبروتوكــوالت تمشــي  ضــمان  -١١
الوطنيــــــة مــــــع المبــــــادئ التوجيهيــــــة للمنظمــــــة والمبــــــادئ 

ــــة األخــــرى المســــندة  ــــات بشــــأن الخــــدمات بالتوجيهي البين
إسـاءة معاملـة األطفـال إلى الناجين مـن حـاالت المقدمة 

 ./ ضحايا هذه الحاالتوعنف األقران
  

 بين األفراد وقاية من العنفالمج ا: تعزيز بر ٣االستراتيجي  التوجه

أمانة المنظمة ةوالدولي يكة الوطنيةشر جهات الال األعضاء  الدول
األفـراد والمؤسسـات علـى الوقايـة مـن  ةتعزيز قدر   -١٢

مؤسســـات الإســـاءة معاملـــة األطفـــال وعنـــف األقـــران فـــي 
والقطاعــات المتصــلة بهــا (مثــل  المعنيــةالنظــام الصــحي 

 الشرطة، والتعليم، والخدمات االجتماعية).
البينات للوقايـة مـن إسـاءة ب مسندةتدخالت  تنفيذ  -١٣

معاملة األطفال، وخاصة البرامج التي يمكن تنفيذها من 
خــــالل النظــــام الصــــحي مثــــل بــــرامج الزيــــارات المنزليــــة 

توطيـــد  وتهـــدف إلـــى ودعـــم إعـــداد اآلبـــاء لرعايـــة األبنـــاء
ــــات اآلمنــــة والمثريــــة داخــــل األســــر وبــــين اآلبــــاء  العالق

تلــك البــرامج  وضــمان تلبيــة، ومقــدمي الرعايــة واألطفــال
 المجموعات المهمشة.لدى وقاية الحتياجات ال

مــن جانــب  هابــرامج وتنفيــذالتصــميم  إلــى الــدعوة  -١٤
ودعــــم تصــــميم هــــذه البــــرامج وتنفيــــذها قطاعــــات أخــــرى 

اهقين علـــى اكتســـاب المهـــارات لمســـاعدة األطفـــال والمـــر 
الحياتيــــــة واالجتماعيــــــة، واالحتفــــــاظ بعالقــــــات إيجابيــــــة 

 للوقاية من عنف األقران.

البينـــات للوقايـــة مـــن ب مســـندةتـــدخالت  تنفيـــذ-٤
كـن إساءة معاملة األطفال، وخاصـة البـرامج التـي يم

تنفيـــــذها مـــــن خـــــالل النظـــــام الصـــــحي مثـــــل بـــــرامج 
 الزيــارات المنزليــة ودعــم إعــداد اآلبــاء لرعايــة األبنــاء

وتهــدف إلــى توطيــد العالقــات اآلمنــة والمثريــة داخــل 
، األســـــر وبـــــين اآلبـــــاء ومقـــــدمي الرعايـــــة واألطفـــــال

لــدى وقايــة الحتياجــات التلــك البــرامج  وضــمان تلبيــة
  .المهمشة المجموعات

مــــن  هابــــرامج وتنفيــــذالتصــــميم  ىإلــــ الــــدعوة -٥
ودعـــم تصـــميم هـــذه البـــرامج قطاعـــات أخـــرى جانـــب 

ب لمساعدة األطفال والمراهقين علـى اكتسـاوتنفيذها 
، واالحتفـاظ بعالقـات المهارات الحياتية واالجتماعيـة

 إيجابية للوقاية من عنف األقران.

األطفــال توليــف المعلومــات عــن الســبل الفعالــة للوقايــة مــن إســاءة معاملــة   -٨
 .هذه المعلومات وعنف األقران ونشر

تعزيـز قــدرتها إطــار االشـتراك فـي التعــاون التقنـي مـع الــدول األعضـاء فـي   -٩
علـى تصـميم السياسـات والبـرامج الراميـة إلـى الوقايـة مـن إسـاءة معاملـة األطفــال 

، بمـا فـي ذلـك عـن طريـق هـاوتقييم هذه السياسـات والبـرامج وعنف األقران وتنفيذ
 ها.وتكثيفم استعداد البلدان لتنفيذ جهود الوقاية تقيي

للوقايــة مــن إســاءة معاملــة األطفــال وعنــف  فــةرة التكلو تصــميم بــرامج ميســ  -١٠
 ها.ونشر  هذه البرامج األقران واختبار
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إدمــاج التــدخالت الراميــة إلــى الوقايــة مــن إســاءة   -١٥
الخاصـــــة بمرحلـــــة معاملـــــة األطفـــــال فـــــي بـــــرامج النمـــــو 

، والتـــدخالت الخاصـــة بعنـــف مـــن جهـــة ةالمبكـــر الطفولـــة 
الشباب، وبرامج الصحة النفسـية،  األقران في برامج نمو

، ورصــد مــن جهــة أخــرى والخــدمات الصــحية المدرســية
  فعاليتها.

تعزيــــز مشــــاركة األطفــــال والمــــراهقين فــــي وضــــع  -١٦
 السياسات والبرامج للوقاية من العنف ضد األطفال.

 : تحسين المعلومات والبينات ٤االستراتيجي  التوجه
 المنظمةأمانة  ةوالدولي يكة الوطنيةشر جهات الال الدول األعضاء 

 ،عن العنف ضـد األطفـال سكانيةإجراء دراسات   -١٧
ضـــد  اإلبـــالغ الروتينـــي عـــن إحصـــاءات العنـــفوتعزيـــز 

نظـــم المعنيـــة فــي  مؤشــراتالطريـــق إدراج  األطفــال عــن
األولويــة  ومــنح، فــي مجــال الصــحةوالترصــد  المعلومــات

 . األطفال والمراهقينللبرامج والخدمات التي تصل إلى 
دراســـات عـــن فعاليـــة البـــرامج الراميـــة إلـــى إجـــراء   -١٨

الوقاية من إساءة معاملـة األطفـال وعنـف األقـران، وعـن 
 خدمات الضحايا.

إجراء البحـوث بـ المتصـلةتعزيز القـدرات الوطنيـة   -١٩
عن كل جوانب العنف ضد األطفال والمراهقين، بما في 
ذلك عن حجم ذلك العنف وعواقبه وتكاليفه االقتصادية، 

وعــــن ت االقتصــــادية المحققــــة بفضــــل الوقايــــة، والوفــــورا
 التدخالت الفعالة للوقاية واالستجابة.

البحـــــوث يشـــــمل ، بمـــــا ودعمهـــــا البحـــــوث إجـــــراء  -٢٠
فـــــــي إطـــــــار النظـــــــام خـــــــدمات التـــــــدخالت و الالمتعلقـــــــة ب
التــدخالت الفعالــة الراميــة إلــى بهــدف تكثيــف ، الصــحي
 ساءة معاملة األطفال وعنف األقران.إل التصدي

دراسات عن فعالية البرامج الرامية إلى إجراء -٦
الوقايــة مــن إســاءة معاملــة األطفــال وعنــف األقــران، 

 وعن خدمات الضحايا.
ـــــة  -٧ ـــــدرات الوطني ـــــز الق ـــــ المتصـــــلةتعزي إجراء ب

البحـــــوث عـــــن كـــــل جوانـــــب العنـــــف ضـــــد األطفـــــال 
والمــــراهقين، بمــــا فــــي ذلــــك عــــن حجــــم ذلــــك العنــــف 

قتصـادية والوفـورات االوعواقبه وتكاليفه االقتصادية، 
وعــــن التــــدخالت الفعالــــة المحققــــة بفضــــل الوقايــــة، 

 للوقاية واالستجابة.
البحــوث يشــمل ، بمــا ودعمهــا البحــوث إجــراء -٨

فــــي إطــــار النظــــام خــــدمات التــــدخالت و الالمتعلقــــة ب
التـــدخالت الفعالـــة الراميـــة بهـــدف تكثيـــف ، الصـــحي

ــــــة األطفــــــال وعنــــــف إل التصــــــديإلــــــى  ســــــاءة معامل
 األقران.

موحـــدة لعنـــف األقـــران وأســـاليب منســـقة لتحديـــد معـــدالت  ريفاوضـــع تعـــ  -١١
  انتشار إساءة معاملة األطفال وعنف األقران، والدعوة إلى استخدامها.

االشــــتراك فــــي التعــــاون التقنــــي مــــع الــــدول األعضــــاء لتقيــــيم التــــدخالت   -١٢
الصـــــحية والمتعـــــددة القطاعـــــات مـــــن أجـــــل الوقايـــــة مـــــن العنـــــف ضـــــد األطفـــــال 

  له. يتصدوالمراهقين وال
االشـــتراك فـــي التعـــاون التقنـــي مـــع الـــدول األعضـــاء لتعزيـــز قـــدرتها علـــى   -١٣

إجـــراء البحـــوث عـــن جميـــع جوانـــب العنـــف ضـــد األطفـــال والمـــراهقين، وإلدمـــاج 
  مؤشرات العنف ضد األطفال والمراهقين في نظم الترصد الروتينية.

والمـراهقين  وضع إرشادات بشأن جمع البيانات عن العنـف ضـد األطفـال  -١٤
 مأمون وأخالقي.بشكل 
  .والمراهقين ضد األطفال لتصدي للعنفلوضع برنامج للبحوث   -١٥

  
  
  



 

  

A
69

/9
   

   
   

   
  

A
nn

ex
 2

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
ج

٦٩/٩
   

   
 

ق 
ملح

ال
٢

 

30
 

  اإلجراءات الشاملة: فرادجميع أشكال العنف بين األ  جيم:-٣
  

ومن هذا المنطلـق، تكـون هـذه اإلجـراءات مكملـة لإلجـراءات  فراد  أو الشاملة لجميع هذه األشكال.بين جميع أشكال العنف بين األ المشتركة جزء اإلجراءاتهذا ال يتناول
وتتطـرق إلـى الـروابط بـين هـذين الشـكلين مـن العنـف وتهـدف إلـى تعزيـز  ضد األطفالالعنف ضد النساء والفتيات و باء المتعلقين بالعنف -٣ألف و-٣الواردة في الجزأين 

 تعزيـز اإلجـراءاتعنـف الشـباب وٕاسـاءة معاملـة المسـنين. وتشـمل هـذه  فـراد طيلـة الحيـاة، بمـا فـي ذلـكأوجه التآزر وتـدعيم جهـود التصـدي لمختلـف أنمـاط العنـف بـين األ
  :يلي ما
  ؛بين جميع أشكال العنف بين األفراد الخدمات المشتركة  •
  ؛المشتركة عوامل الخطرل التصديعن طريق  بين األفراد برامج الوقاية من جميع أشكال العنف  •
  البيانات.آليات جمع   •

  
  النظام الصحي وتصريف شؤونه : تعزيز قيادة ١االستراتيجي  التوجه

  أمانة المنظمة ةوالدولي يكة الوطنيةشر جهات الال الدول األعضاء 
والجمهـــور راســـمي السياســـات  تعزيـــز معـــارف  -١

نهـج فـي : (أ) اتبـاع ما يلـي فيما يتعلق بالحاجة إلى
العنــــــــف لوقايــــــــة مــــــــن ل مجــــــــال الصــــــــحة العموميــــــــة

فــــي مختلــــف  التصــــدي للعنــــف لــــه؛ (ب) تصــــديوال
عوامــــــــل الخطــــــــر ل التصــــــــدي مراحــــــــل الحيــــــــاة؛ (ج)

 والمحــــددات المشــــتركة بــــين مختلــــف أشــــكال العنــــف
الرعايـــــــة (د) تعزيـــــــز قـــــــدرة خـــــــدمات  ؛بـــــــين األفـــــــراد

للنــــــــاجين/  فعالــــــــةالصــــــــحية علــــــــى تــــــــوفير رعايــــــــة 
 الضحايا.

القـــــــوانين والسياســـــــات  اعتمـــــــادالـــــــدعوة إلـــــــى   -٢
ومواءمتهــــــــا مــــــــع  وٕاصــــــــالحها التنظيميــــــــة وائحلــــــــوال

بحيــــث  المعــــايير الدوليــــة لحقــــوق اإلنســــان وٕانفاذهــــا
لمخـــــاطر المشـــــتركة أو العوامـــــل الســـــببية ل تتصـــــدى

والمحــددات الخاصـــة بعـــدة أنمـــاط مـــن العنـــف، مثـــل 
التي تعزز المساواة بـين القوانين والسياسات واللوائح 

علــــى نحــــو  لكحــــولا تعــــاطيالجنســــين؛ وتقــــي مــــن 
ـــــوافر مـــــواد اإلدمـــــانضـــــار ومعـــــاقرة  ؛ وتحـــــد مـــــن ت

فـــــــرص التعلـــــــيم إتاحـــــــة األســـــــلحة الناريـــــــة؛ وتكفـــــــل 
المــــــراهقين مــــــن الفتيــــــان  وتحــــــرص علــــــى مواظبــــــة

فـــي المـــدارس الثانويـــة؛ وتحـــد  علـــى الـــدوام والفتيـــات
 .المكثفمن الفقر 

والجمهــــور راســــمي السياســــات  تعزيــــز معــــارف-١
نهــج فــي : (أ) اتبــاع مــا يلــي فيمــا يتعلــق بالحاجــة إلــى
 تصـديلوقايـة مـن العنـف والل مجال الصحة العمومية

ل الحيـاة؛ فـي مختلـف مراحـ التصدي للعنفله؛ (ب) 
عوامـــل الخطـــر والمحـــددات المشـــتركة ل التصـــدي(ج) 

(د) تعزيـــز  ؛بـــين األفـــراد بـــين مختلـــف أشـــكال العنـــف
ــــى تــــوفير رعايــــة الرعايــــة قــــدرة خــــدمات  الصــــحية عل

 للناجين/ الضحايا. فعالة

 لوائحالقوانين والسياسات وال اعتمادالدعوة إلى  -٢
ومواءمتهــا مــع المعــايير الدوليــة  وٕاصــالحها التنظيميــة

لمخــــاطر ل بحيــــث تتصــــدى لحقــــوق اإلنســــان وٕانفاذهــــا
المشــــتركة أو العوامــــل الســــببية والمحــــددات الخاصــــة 

القــــوانين والسياســــات بعــــدة أنمــــاط مــــن العنــــف، مثــــل 
التي تعزز المساواة بـين الجنسـين؛ وتقـي مـن واللوائح 
مـــــواد علـــــى نحـــــو ضـــــار ومعـــــاقرة  الكحـــــول تعـــــاطي
ـــوافر األســـلحة الناريـــة؛ وتكفـــل اإلدمـــان ؛ وتحـــد مـــن ت
المـراهقين  وتحـرص علـى مواظبـةفرص التعليم إتاحة 

فــــــي المــــــدارس  علــــــى الــــــدوام مــــــن الفتيــــــان والفتيــــــات
  .المكثفالثانوية؛ وتحد من الفقر 

 

مواصــــلة وضــــع إرشــــادات بشــــأن السياســــات الشــــاملة التــــي تعــــالج   -١
 العنف واإلصابات في جميع مراحل الحياة.

ســـائر الجهـــات التـــي تبـــذلها الـــدول األعضـــاء و  الـــدعوةدعـــم جهـــود   -٢
عن طريق نشر البينات المتعلقة بعوامل الخطر المشتركة  المعنية يكةالشر 
  أنماط العنف المختلفة. ينب
الـدول  فـي مختلـف للتصـدي للعنـفمواصلة رصـد الجهـود المبذولـة   -٣

لمنتظمـة عـن توفير أحدث المعلومـات ا، بما في ذلك عن طريق األعضاء
عــــن تقــــارير تقــــديم الالعالميــــة واإلقليميــــة للعنــــف ضــــد النســــاء، و  التقـــديرات
 لعنف.لالعالمي  الوضع

االشـتراك فــي التعــاون التقنــي مـع وزارات الصــحة والــوزارات األخــرى   -٤
ــــوزارات المســــؤولة عــــن المســــاواة بــــين الجنســــين/ تمكــــين  المعنيــــة (مثــــل ال

ــــــــيم، ــــــــال، والتعل ــــــــة األطف ــــــــة  النســــــــاء، وحماي ــــــــائي، والرعاي والقضــــــــاء الجن
والقطاعـــات  يالصـــح النظـــاماالجتماعيـــة)، مـــن أجـــل تعزيـــز الـــروابط بـــين 

األخــــــرى المســــــؤولة عــــــن صــــــياغة خطــــــط العمــــــل والسياســــــات المتعــــــددة 
 .هاتنفيذعن القطاعات للوقاية من العنف و 

ال العنـف والقضـايا المشــتركة، بـين العـاملين فـي مجـ تعزيـز الـروابط  -٥
 الصحة النفسية.سيما وال
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لـــه فـــي  تصـــديإدمـــاج الوقايـــة مـــن العنـــف وال  -٣
السياســـات والبـــرامج والخطـــط والميزانيـــات الصـــحية، 

خطـط العمـل  إطـارالنظام الصحي في  دوروتعزيز 
أشـكال جميـع الوطنية المتعـددة القطاعـات الخاصـة ب

  .بين األفرادالعنف 
 
ضــــمان المشــــاركة النشــــطة لجهــــات التنســــيق   -٤

الصــحة الوطنيــة ودون الوطنيــة فــي  اتوزار التابعــة لــ
مـــــــن أجـــــــل  اتالقطاعـــــــالمتعـــــــددة آليـــــــات التنســـــــيق 
الصـحة قطـاع وتعزيز التنسـيق بـين  التصدي للعنف

والقطاعات األخرى، وخاصة القطاعات العاملـة فـي 
مجــــــال المســــــاواة بــــــين الجنســــــين/ تمكــــــين النســــــاء، 
وحمايــــة األطفــــال، والتعلــــيم، والرعايــــة االجتماعيــــة، 

 نائي.والقضاء الج

وتنفيـــذها لـــألداء والمســـاءلة  تصـــميم مقـــاييس  -٥
 فــــي التصــــديالنظــــام الصــــحي  كفــــاءةلرصــــد مــــدى 

للعنف.
 

 على االستجابةالصحية مقدمي الخدمات  /الصحيينالعاملين  ةالخدمات الصحية وقدر توفير : تعزيز ٢االستراتيجي  التوجه

 أمانة المنظمة ةوالدولي يكة الوطنيةشر جهات الال الدول األعضاء 
تعزيز الخدمات الصحية، وخاصـة الخـدمات   -٦

المستشـــفيات والرعايـــة الطبيـــة  المقدمـــة قبـــل مراجعـــة
النــــــاجين مــــــن جميــــــع  وضــــــمان حصــــــول، الطارئــــــة
جيــدة وميســورة لــى رعايــة عضــحايا العنــف العنــف/ 
 التكلفة.

تعزيــز رعايــة الصــحة النفســية فــي الخــدمات   -٧
الصــحية العامــة، بمــا رعايــة خــدمات الاالجتماعيــة و 

عـــن طريـــق زيـــادة القـــوى العاملـــة وقـــدرتها فـــي ذلـــك 
للطائفـــة  التصـــديالخـــدمات بغيـــة  علـــى تقـــديم هـــذه

التـــــي يخلفهـــــا العنـــــف فـــــي عواقـــــب مـــــن ال الواســـــعة
ــــــادئ ب، النفســــــية والعقليــــــةالصــــــحة  االســــــتعانة بالمب

برنامج عمـل المنظمـة  في إطار دواتاألالتوجيهية و 
ســـد الفجـــوات فـــي مجـــال الصـــحة النفســـية الخـــاص ب

)mhGAP( )٣٥(.  
بــين أشـــكال العنـــف  األوجـــه المشـــتركة تنــاول  -٨

تعزيــز الخــدمات الصــحية، وخاصــة الخــدمات -٣
المستشــــفيات والرعايــــة الطبيــــة  المقدمــــة قبــــل مراجعــــة

الناجين مـن العنـف/ جميع  وضمان حصول، الطارئة
 جيدة وميسورة التكلفة.لى رعاية عضحايا العنف 

تعزيــــز رعايــــة الصــــحة النفســــية فــــي الخــــدمات  -٤
الصحية العامة، بما في رعاية خدمات الاالجتماعية و 

ـــادةذلـــك  ـــة وقـــدرتها  عـــدد عـــن طريـــق زي القـــوى العامل
ــــة  ــــديم هــــذه الخــــدمات بغي ــــى تق للطائفــــة  التصــــديعل

لصـحة االتـي يخلفهـا العنـف فـي عواقـب من ال الواسعة
االســــــتعانة بالمبــــــادئ التوجيهيــــــة ب، النفســــــية والعقليــــــة

الخـــاص برنـــامج عمـــل المنظمـــة  فـــي إطـــار دواتاألو 
 )mhGAPسد الفجوات فـي مجـال الصـحة النفسـية (ب
)٣٥(. 

بــــين أشــــكال العنــــف  األوجــــه المشــــتركة تنــــاول -٥
أطفـال النسـاء تقـدير حالـة ذلـك على المختلفة. ومثال 

 تصــدياالشــتراك فــي التعــاون التقنــي مــع الــدول األعضــاء لتعزيــز   -٦
عــــن طريــــق نشــــر المبــــادئ التوجيهيــــة  ســــيماوالنظمهــــا الصــــحية للعنــــف، 

عوامــل ل لتصــديواألدوات القائمــة للمنظمــة؛ ووضــع مزيــد مــن اإلرشــادات ل
 الخطر المشتركة والقضايا الشاملة األخرى، حسبما يقتضيه األمر.

الصـــحيين وراســـمي  العـــاملينمنـــاهج دراســـية خاصـــة ب طبيـــقدعـــم ت  -٧
 األوجــــه فهــــموالمــــديرين) بشــــأن  الرعايــــة الصــــحيةالسياســــات (أي مقــــدمي 

 . وتناولها المتعلقة بأنماط العنف المختلفةالشاملة المشتركة والقضايا 



 

  

A
69

/9
   

   
   

   
  

A
nn

ex
 2

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
ج

٦٩/٩
   

   
 

ق 
ملح

ال
٢

 

32
 

أطفـــــال تقـــــدير حالـــــة ذلـــــك علـــــى المختلفـــــة. ومثـــــال 
النســـاء الالتـــي تبـــين أنهـــن يتعرضـــن لعنـــف العشـــير 

مهـــات وأشـــقاء األطفـــال الـــذين تبـــين أنهـــم األ وحالـــة
، فــــــي ســــــن الطفولــــــةمعاملــــــة اليتعرضــــــون إلســــــاءة 

الــــدعم  خــــدماتوغيــــره مــــن  نفســــيوتــــوفير الــــدعم ال
   واإلحالة الضرورية.

ــــة   -٩ عالقــــات شــــأن الصــــحيين ب العــــاملينتوعي
الســــــلوك وجــــــه التفاعــــــل بــــــين العنــــــف وغيــــــره مــــــن أ

ـــــل  ـــــي تعـــــرض الصـــــحة للخطـــــر مث والمشـــــكالت الت
ممارسـة مواد اإلدمان، والتدخين، و و الكحول  تعاطي

 .ةغير المأمون يةالجنسالعالقات 

الشــــــــراكات مــــــــع عقــــــــد و  المشــــــــاركةتعزيــــــــز   -١٠
 ةالمحلي اتمنظمات المجتمع المدني وقادة المجتمع

المجتمعـــات المحليـــة بشـــأن  اء وعـــيإطـــار إذكـــفـــي 
لعنـــف، والخـــدمات الناجمـــة عـــن االعواقـــب الصـــحية 

الحصـــــــول علـــــــى المتاحـــــــة، وأهميـــــــة الســـــــعي إلـــــــى 
 الخدمات الصحية على نحو عاجل.

صـول النـاجين ح رقـلتحديد الحواجز التي تع  -١١
فــي  ، بمــاوالتصــدي لهــا لــى الخــدماتعمــن العنــف 

التغطيــة الصــحية الشــاملة؛ وتحســين  ذلــك فــي إطــار
ـــدم المحـــرز فـــي تقـــديم  ـــة الخـــدمات ورصـــد التق نوعي

هـــــذا  لنـــــاجين وتقيـــــيمإلـــــى اخـــــدمات صـــــحية جيـــــدة 
 .التقدم

ــــةالالتــــي تبــــين أنهــــن يتعرضــــن لعنــــف العشــــير   وحال
مهــات وأشــقاء األطفــال الــذين تبــين أنهــم يتعرضــون األ

، وتــــوفير الــــدعم فــــي ســــن الطفولــــةمعاملــــة الإلســــاءة 
 الدعم واإلحالة الضرورية. خدماتوغيره من  نفسيال
 
عالقــــــات الصــــــحيين بشــــــأن  العــــــاملينتوعيــــــة  -٦

الســـــــلوك وجـــــــه التفاعـــــــل بـــــــين العنـــــــف وغيـــــــره مـــــــن أ
 تعـاطيالمشكالت التي تعرض الصحة للخطر مثـل و 

ممارســـــــــة مـــــــــواد اإلدمـــــــــان، والتـــــــــدخين، و و الكحـــــــــول 
 .ةغير المأمون يةالجنسالعالقات 

الشـراكات مـع منظمــات عقــد و  المشـاركةتعزيـز  -٧
إطـار فـي  ةالمحليـ اتالمجتمع المـدني وقـادة المجتمعـ

المجتمعــــــات المحليــــــة بشــــــأن العواقــــــب  إذكــــــاء وعــــــي
لعنـــف، والخــــدمات المتاحــــة، ا الناجمــــة عــــنالصـــحية 

الخـدمات الصـحية الحصـول علـى وأهمية السعي إلى 
 على نحو عاجل.

صــول النــاجين ح رقــلتحديــد الحــواجز التــي تع -٨
في ذلك  ، بماوالتصدي لها لى الخدماتعمن العنف 
التغطيــة الصــحية الشــاملة؛ وتحســين نوعيــة  فــي إطــار

ـــديم خـــدمات  ـــدم المحـــرز فـــي تق الخـــدمات ورصـــد التق
 .هذا التقدم لناجين وتقييمإلى اة جيدة صحي
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 بين األفراد وقاية من العنفال برامج: تعزيز ٣االستراتيجي  التوجه

 أمانة المنظمة ةوالدولي يكة الوطنيةشر جهات الال الدول األعضاء 
مقــــدمي  الصــــحيين/ العــــاملين درايــــةزيــــادة   -١٢

وراســـمي السياســـات والمـــوظفين الصـــحية الخـــدمات 
ء اعبــــاألفــــي القطاعــــات األخــــرى وأفــــراد الجمهــــور ب

 العنــــــف العنــــــف، وعواقــــــبالصــــــحية الناشــــــئة عــــــن 
لمجتمــــع، إلــــى االطويلــــة األجــــل، وتكاليفــــه بالنســــبة 

 وبأهمية الوقاية من العنف قبل أن يبدأ.

ــــــــــف  -١٣ ــــــــــز  تكثي ــــــــــى تعزي ــــــــــدعوة إل جهــــــــــود ال
االســتثمارات فــي بــرامج الوقايــة مــن العنــف المســندة 

مــــع بالعمــــل النظــــام الصــــحي و  إطــــارالبينــــات فــــي ب
عوامــــــل ل التصــــــديمــــــن أجــــــل القطاعــــــات األخــــــرى 

بـين الجنسـين،  عـدم المسـاواةالخطر المشـتركة مثـل 
عـدم ، والفقـر و واألعراف المتعلقة بالرجولـةوالبطالة، 
معـدالت الجريمـة فـي ارتفـاع االقتصـادية، و  المساواة
، وتــــــوافر األســــــلحة الناريــــــة، ةالمحليــــــ اتالمجتمعــــــ

ـــــــــى الكحـــــــــول، و عصـــــــــول حوســـــــــهولة ال  االتجـــــــــارل
   صور في إنفاذ القوانين.المخدرات، والقب

تصــميم لزيــادة القــدرات البشــرية والمؤسســية   -١٤
بــرامج الوقايــة مــن العنـــف التــي تســتند إلــى البينـــات 

عوامـل الخطـر المشـتركة بـين ل التصـديوتركز على 
.هاوتقييمهذه البرامج أشكال العنف المختلفة وتنفيذ 

 ها فــي إطــارتنفيــذ تــدخالت الوقايــة ورصــد  -١٥
عوامــل الخطــر المشــتركة ل للتصــديالنظــام الصــحي 

تعـاطي الكحـول علـى مثل التـدخالت التـي تحـد مـن 
، وتعــزز الصــحة نحــو ضــار ومعــاقرة مــواد اإلدمــان

النفسية.

مقــــــدمي  الصــــــحيين/ العــــــاملين درايــــــةزيــــــادة -٩
وراسـمي السياسـات والمـوظفين فـي الصـحية الخدمات 

الصــحية ء اعبــاألالقطاعــات األخــرى وأفــراد الجمهــور ب
الطويلــة األجــل،  العنــف العنــف، وعواقــبالناشــئة عــن 

لمجتمــع، وبأهميــة الوقايــة مــن إلــى اوتكاليفــه بالنســبة 
  العنف قبل أن يبدأ.

جهود الدعوة إلى تعزيـز االسـتثمارات  تكثيف - ١٠
البينـــات فـــي بفـــي بـــرامج الوقايـــة مـــن العنـــف المســـندة 

مـع القطاعـات األخـرى بالعمل النظام الصحي و  إطار
عـدم عوامل الخطر المشـتركة مثـل ل التصديمن أجل 
واألعــراف المتعلقــة بــين الجنســين، والبطالــة،  المســاواة
ارتفــاع االقتصــادية، و  عــدم المســاواة، والفقــر و بالرجولــة

، وتــــوافر ةالمحليــــ اتمعــــدالت الجريمــــة فــــي المجتمعــــ
لــــى الكحــــول، عصــــول حاألســـلحة الناريــــة، وســــهولة ال

 المخدرات، والقصور في إنفاذ القوانين.ب جاراالتو 
ـــادة القـــدرات البشـــرية والمؤسســـية  - ١١ تصـــميم لزي

بـــرامج الوقايــــة مـــن العنــــف التــــي تســـتند إلــــى البينــــات 
عوامــل الخطــر المشــتركة بــين ل التصــديوتركــز علــى 

 .هاوتقييمهذه البرامج أشكال العنف المختلفة وتنفيذ 
 ها فـــي إطـــارتنفيـــذ تـــدخالت الوقايـــة ورصـــد - ١٢

عوامـــل الخطـــر المشـــتركة ل للتصـــديالنظـــام الصـــحي 
تعــاطي الكحــول علــى مثــل التــدخالت التــي تحــد مــن 

، وتعـــزز الصـــحة نحـــو ضـــار ومعـــاقرة مـــواد اإلدمـــان
 النفسية.

جمــع البيانــات عــن السياســات والبــرامج الفعالــة للوقايــة مــن العنــف   -٨
ة عــن طريــق المحافظــة علــى قاعــدة بيانــات عالميـــ بمــا فــي ذلــك، هاونشــر 

 العنف.  نماطللمعلومات المتعلقة بالبرامج الفعالة للوقاية من مختلف أ
االشــتراك فــي التعــاون التقنــي مــع الــدول األعضــاء للمســاعدة علــى   -٩

تصـــــميم السياســـــات والبـــــرامج التـــــي لتعزيـــــز القـــــدرات البشـــــرية والمؤسســـــية 
هـذه السياسـات اية من العنف وتنفيـذ قعوامل الخطر المشتركة للو ل تتصدى

 .هاوتقييموالبرامج 

ا مــن األمــم المتحــدة وغيرهــ المنظمــات التابعــة لمنظومــةالتعــاون مــع   -١٠
فــي وضــع السياســات والبــرامج التــي يمكنهــا الوقايــة مــن  الجهــات الشــريكة

 .هاتنفيذهذه السياسات والبرامج و ونشر  فرادمختلف أشكال العنف بين األ
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 : تحسين المعلومات والبينات ٤االستراتيجي  التوجه

 أمانة المنظمة ةوالدولي يكة الوطنيةشر جهات الال الدول األعضاء 
تســــــــجيل األحــــــــوال نظــــــــم  ةتحســــــــين قــــــــدر   -١٦

ـــــــــة، و  المعلومـــــــــات الصـــــــــحية، ونظـــــــــم نظـــــــــم المدني
علــــــــــى توثيــــــــــق  ةاإلصــــــــــابات والترصــــــــــد الروتينيــــــــــ

بشــأن جــرائم القتــل  هااإلحصــاءات الموحــدة وتصــنيف
ــــــــى  والحــــــــاالت المتعلقــــــــة بــــــــالعنف المعروضــــــــة عل

 رمـــــــــوزالصـــــــــحيين الـــــــــذين يســـــــــتخدمون  العـــــــــاملين
تصــنيف هــذه  وضــمانالتصــنيف الــدولي لألمــراض 

 وٕادراجالبيانــــــــــات حســــــــــب نــــــــــوع الجــــــــــنس والســــــــــن 
.  الجاني والمجني عليهمعلومات عن العالقة بين ال

الــدول تعزيــز قــدرة البــاحثين، وخاصــة فــي   -١٧
الـدخل المتوسـط، و المـنخفض ذات الـدخل  ألعضاءا

بــــين  كــــل أشــــكال العنــــفعــــن علــــى إجــــراء بحــــوث 
، وعـــــن التكـــــاليف واألوجـــــه المشـــــتركة بينهــــا األفــــراد

لمجتمـــع، وعـــن أنمـــاط إلـــى ابالنســـبة الناشـــئة عنهـــا 
ومهملــة مــن البحــوث  أقــل نصــيباً التــي تكــون العنــف 

 مثل إساءة معاملة المسنين.إلى حد بعيد 
عوامـــــــــل الخطـــــــــر عـــــــــن  البحـــــــــوث دعـــــــــم  -١٨

وتوســـيع المرتبطـــة بارتكـــاب مختلـــف أشـــكال العنـــف 
 قاعدة البينات المتصلة بتلك العوامل. نطاق

ـــدول تعزيـــز قـــدرة البـــاحثين، وخاصـــة فـــي - ١٣ ال
الـــدخل المتوســـط، و المـــنخفض ذات الـــدخل  األعضـــاء

 بـين األفـراد كل أشـكال العنـفعن على إجراء بحوث 
الناشـئة عنهـا التكـاليف  ، وعـنواألوجه المشتركة بينها

التـي تكـون لمجتمـع، وعـن أنمـاط العنـف إلى ابالنسبة 
مثــل ومهملــة إلــى حــد بعيــد مــن البحــوث  أقــل نصــيباً 

 إساءة معاملة المسنين.
عوامــل الخطــر المرتبطــة عــن  دعــم البحــوث - ١٤

قاعـدة  وتوسـيع نطـاقبارتكاب مختلـف أشـكال العنـف 
 البينات المتصلة بتلك العوامل.

دعــم البحــوث وتوســيع نطــاق قاعــدة البينــات بشــأن جميــع جوانــب   -١١
الوقايــة واالســتجابة، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق جوانــب  التــي تشــملالعنــف 
  منتظمة عن نتائج البحوث.ال أحدث المعلوماتإصدار 

لتســـــــــهيل جمـــــــــع  هاتصـــــــــميم أدوات ومؤشـــــــــرات موحـــــــــدة ونشـــــــــر   -١٢
 .هذه اإلحصاءات اإلحصاءات الخاصة بمختلف أشكال العنف وتصنيف
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  المساءلة والرصدإطار   :٤الجزء 
  

مؤشــرات لرصــد ويقــدم اللرصــد والمســاءلة مــن أجــل تنفيــذ خطــة العمــل العالميــة. ا إطــار بإيجــاز لجــزءهــذا ا يعــرض
  ).٢٠٣٠ عام حتى( عاماً  ١٥ على مدى فترة التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل على المستوى العالمي

  
أهـداف التنميـة المسـتدامة (انظـر مـن أجـل ومؤشـرات الحصـائل المقترحـة  الغايـاتيتمشى هـذا اإلطـار مـع   –١
لهذه الخطة، فإن المؤشرات المقترحة تحدد مساهمات  لنظام الصحي وفقاً المحددة ل الوالية). وبالنظر إلى ٦  تذييلال

دة جهـــود متعـــدبـــذل حصـــائل يتطلـــب الومؤشـــرات  الغايـــاتفـــي الوقـــت نفســـه بـــأن تحقيـــق  وتعتـــرفالنظـــام الصـــحي 
  القطاعات.

  
أعمـال العنـف ضـد األفـراد  بشـأن منـعويتمشى إطار الرصد والمساءلة مع التزامـات العنايـة الواجبـة للدولـة   –٢

لتزامات من حيث توفير االالعناية الواجبة  التزاماتوتشمل للتشريعات الوطنية.  طبقاً  والمعاقبة عليهافيها والتحقيق 
  .)٣٨ إلى ٣٦ من(، والدعم بالمشورة وتأمين المأوىقانونية، خدمات الرعاية الصحية، والمساعدة ال

  
. عـن تنفيـذ خطـة العمـل هـذه والغرض من المؤشرات المقترحـة هـو تسـهيل اإلبـالغ علـى المسـتوى العـالمي  –٣
الــدول  ســيتعين علــىالتــي  واإلعــالممــن احتياجــات الرصــد  صــغيرة مجموعــة فرعيــةعبــارة عــن هــي هــذه المؤشــرات و 

، العنــف ضــد النســاء والفتيــات وضــد األطفــال ة للعنــف، وخصوصــاً نظمهــا الصــحي تصــديلرصــد تلبيتهــا األعضــاء 
ومن هذا المنطلـق، تجسـد المؤشـرات مسـاهمة النظـام الصـحي فـي تحقيـق الغايـات المحـددة . على المستوى الوطني

الـــدول  وري أن تضـــعيكـــون مـــن الضـــر وقـــد فـــي أهـــداف التنميـــة المســـتدامة واإلجـــراءات المبينـــة فـــي هـــذه الخطـــة. 
 ســـبل تكييفهـــامـــع  علـــى خططهـــا وسياســـاتها وبرامجهـــا القائمـــة وتمشـــياً  األعضـــاء مؤشـــراتها الوطنيـــة وتحـــدثها بنـــاءً 

  الخطة. في ظل هذهالمقترحة  جراءاتلإل
  
مستويات استعداد  إلى اختالف وعالمية. ونظراً  هي مؤشرات وغايات اختياريةالمقترحة  والغاياتوالمؤشرات   –٤
العنـــف ضـــد النســـاء والفتيـــات وضـــد األطفـــال،  تصـــدي نظمهـــا الصـــحية للعنـــف، وخصوصـــاً فـــي ول األعضـــاء الـــد

فسُترصد المؤشرات رصدًا إجماليًا. وسيتعين على الـدول األعضـاء تكييـف خططهـا وتحديـد أسـس مرجعيـة تدريجيـة 
حليـة بالحفـاظ فـي الوقـت ذاتـه علـى للتنفيذ والرصـد بمـا يتكيـف مـع تشـريعاتها وقـدراتها ونقـاط انطالقهـا الوطنيـة والم

  .المنشودة أسمى مستويات الطموح لتحقيق األهداف والغايات
  
اإلبــالغ مــن خــالل  يــتممــن المقتــرح أن ســعيًا إلــى تقيــيم التقــدم المحــرز مــن أجــل تحقيــق الغايــات العالميــة، و   –٥

عد علـــى تحديـــد الثغـــرات جمعيـــة الصـــحة العالميـــة كـــل خمـــس ســـنوات. كمـــا أن اإلبـــالغ عـــن التقـــدم المحـــرز سيســـا
نظــم  االســتناد إلــىهــو  والهــدف المنشــودفــي تنفيــذ الخطــة.  البلــدانوالتحــديات، وتبــادل أفضــل الممارســات وتجــارب 

) ولــيس إنشــاء نظــم مؤشــرات الحصــائل والمخرجــات الــواردة فــي ميزانيــات المنظمــة البرمجيــةالقائمــة (مثــل اإلبــالغ 
  جديدة أو موازية.

  
تحديـــد مؤشـــرات للرصـــد علـــى المســـتوى دعـــم الـــدول األعضـــاء فـــي ) (أ: بالـــدور اآلتـــياألمانـــة  وستضـــطلع  –٦

بالتعــاون مــع الــدول  مؤقتــة لقيــاس الغايــات العالميــة واقتــراح معــالم بيانــات أساســية) وضــع (ب؛ هاووضــع الــوطني
المي؛ لرصــــد التقـــدم المحــــرز علـــى المســــتوى العــــ هــــاتصــــميم أدوات موحـــدة لجمــــع البيانـــات وتحليل )(ج األعضـــاء؛

باالسـتناد إلـى البيانـات الوطنيـة وبالتعـاون مـع عن التقدم المحـرز علـى المسـتوى العـالمي منتظمة إعداد تقارير  )(د
وتحديـــد الثغـــرات والتحـــديات، وتقاســـم أفضـــل الممارســـات والتجـــارب  المحـــرزقيـــاس التقـــدم الـــدول األعضـــاء بهـــدف 

علــى طلبهــا فــي مجــال تعزيــز نظمهــا  للــدول األعضــاء بنــاءً  اإلرشــاد والــدعم التقنــي والتــدريبتــوفير (هـــ) القطريــة؛ 
  .المقترحةالوطنية للمعلومات من أجل جمع البيانات عن المؤشرات 
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    العالمية والغايات: موجز المؤشرات ٢الجدول 
البيانات   المؤشر  

  األساسية
)٢٠١٦(  

الغاية 
)٢٠٣٠(  

  

  التعليقات/ االفتراضات

  العنف ضد النساء والفتيات  ألف:
  والفتيات. . الحصيلة: بيئة سياسية مواتية للتصدي للعنف ضد النساءهوتصريف شؤون النظام الصحي : تعزيز قيادة١االستراتيجي  التوجه

 تنظـيم األسـرة والتوعيـةومعلومـات بمـا فـي ذلـك خـدمات ، رعايـة الصـحة الجنسـية واإلنجابيـةخـدمات ضمان حصـول الجميـع علـى  ٧-٣): ٦ تذييلأهداف التنمية المستدامة (انظر الالغايات المعنية من 
خــدمات الرعايــة الصــحية  إمكانيــة الحصــول علــىبمــا فــي ذلــك  ،شــاملةالصــحية التغطيــة التحقيــق  ٨-٣؛ ٢٠٣٠عــام  بحلــول وٕادمــاج الصــحة اإلنجابيــة فــي االســتراتيجيات والبــرامج الوطنيــة ،الخاصــة بــه

واإلنجابيـة الصـحة الجنسـية خـدمات لـى عصـول الجميـع حضـمان  ٦-٥القضـاء علـى جميـع الممارسـات الضـارة؛  ٣-٥القضاء على جميع أشكال العنـف ضـد النسـاء والفتيـات؛  ٢-٥األساسية الجيدة؛ 
  .لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما وفقاً  وعلى الحقوق اإلنجابية

الرعايــة الصــحية عــدد الــدول األعضــاء التــي أدرجــت خــدمات   ١-١-ألف
بعــــــد المقدمــــــة عنــــــف العشــــــير والرعايــــــة الشــــــاملة ل للتصــــــدي

خططهــــا أو سياســــاتها الوطنيــــة الصــــحية أو  يفــــ االغتصــــاب
مــــع المبــــادئ  تمشــــياً الخاصــــة بالصــــحة الجنســــية واإلنجابيــــة 

  .)٢٩( التوجيهية للمنظمة

من المقرر 
  تحديدها

من المقرر 
  تحديدها

لرعايــة اعنــف العشــير و ل الرعايــة الصــحية للتصــديأدرجــت الــدول األعضــاء خــدمات 
أو سياســـاتها الصـــحية أو الخاصـــة خططهـــا  فـــيبعـــد االغتصـــاب  المقدمـــةالشـــاملة 

  ال). (نعم/ )٢٩( مع المبادئ التوجيهية للمنظمة تمشياً  بالصحة الجنسية واإلنجابية
ســـتراتيجية البا العنـــف ضـــد النســـاء والفتيـــات مـــدرج فـــي مجموعـــة الخـــدمات الخاصـــة

  .)٢٠٣٠-٢٠١٦( مراهقوالطفل الو  المرأة العالمية بشأن صحة
  ووسائل التحقق. يةاألساس البياناتوسائل التحقق: ينبغي تحديد 

الحصـيلة: تـوفير خـدمات صـحية شـاملة وجيـدة وتزويـد العـاملين الصـحيين  .توفير الخدمات الصحية وقـدرة العـاملين الصـحيين/ مقـدمي الخـدمات الصـحية علـى االسـتجابة : تعزيز٢االستراتيجي  التوجه
  بالمهارات الالزمة لالستجابة الحتياجات النساء والفتيات المعرضات للعنف.

إسـاءة الوقاية من تعزيز  ٥-٣األمراض غير السارية وتعزيز الصحة النفسية؛ المبكرة الناجمة عن وفيات ال تخفيض ٤-٣؛ لوباء األيدز وضع نهاية ٣-٣أهداف التنمية المستدامة: الغايات المعنية من 
بما في ذلك خـدمات ، الصحة الجنسية واإلنجابيةرعاية خدمات  الجميع علىصول حضمان  ٧-٣؛  ، وعالج ذلكالكحول على نحو يضر بالصحةتناول تعاطي المخدرات و بما يشمل  ،مواداستعمال ال
إمكانيـة الحصـول بمـا فـي ذلـك  ،تحقيـق التغطيـة الصـحية الشـاملة ٨-٣؛ ٢٠٣٠بحلـول عـام  وٕادماج الصحة اإلنجابية في االسـتراتيجيات والبـرامج الوطنيـة ،الخاصة به والتوعية تنظيم األسرةومعلومات 

الحقــوق علـى الصــحة الجنسـية واإلنجابيــة و  خـدمات لــىع الجميـعصــول ح ضـمان ٦-٥القضــاء علـى جميــع أشـكال العنــف ضـد النسـاء والفتيــات؛  ٢-٥خـدمات الرعايــة الصـحية األساســية الجيـدة؛ علـى 
  .لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما وفقاً  اإلنجابية

ــــــي وضــــــعت أو حــــــدَّ   ١-٢-ألف ــــــدول األعضــــــاء الت ثت مبادئهــــــا عــــــدد ال
تهـــــا التشـــــغيلية الموحـــــدة اأو إجراءالتوجيهيـــــة أو بروتوكوالتهـــــا 

لعنـــف  المعرضـــاتالوطنيـــة الســـتجابة الـــنظم الصـــحية للنســـاء 
مـع المعـايير الدوليـة  يتسق بماأو العنف الجنسي،  العشير و/

  .)٢٩(حقوق اإلنسان والمبادئ التوجيهية للمنظمة ل

من المقرر 
  تحديدها

من المقرر 
  تحديدها

أو إجــراءات تشــغيلية موحــدة  تبروتوكــواللــدى الــدول األعضــاء مبــادئ توجيهيــة أو 
يتمشـى  أو العنف الجنسـي بمـا الصحية لعنف العشير و/النظم  تصديتحدد وطنية 

  ال) والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان (نعم/ )٢٩(مع المبادئ التوجيهية للمنظمة 
ــــــة  ــــــادئ التوجيهي ــــــات المب ــــــق: اســــــتعراض محتوي البروتوكــــــوالت أو أو وســــــائل التحق
 البروتوكـوالت/ تنـاولاإلجراءات التشـغيلية الموحـدة الوطنيـة. وينبغـي كحـد أدنـى أن ت

: تحديـد عنـف العشـير؛ مـا يلـي المبادئ التوجيهية الخاصة باستجابة النظام الصـحي
تــوفير رعايــة و شـاملة بعــد االغتصـاب؛ الرعايــة خــدمات التـوفير و ؛ ولدعـم الخــط األو 
إلــى الخــدمات  ة)؛ واإلحالــةاإلحالــخــدمات مباشــرة أو عــن طريــق النفســية (الصــحة ال

  األخرى الالزمة للنساء.



  

  

37
 

A
69

/9
   

   
   

   
  

A
nn

ex
 2

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

ج
٦٩/٩

   
   

 
ق 
ملح

ال
٢

 

البيانات   المؤشر  
  األساسية

)٢٠١٦(  

الغاية 
)٢٠٣٠(  

  

  التعليقات/ االفتراضات

شـــاملة الرعايـــة خـــدمات العـــدد الـــدول األعضـــاء التـــي تـــوفر   ٢-٢-ألف
(دائـرة) للخـدمات الطبيـة فـي كـل بعد االغتصاب في مرافـق 

مـع المبـادئ التوجيهيـة  وحدة إقليمية و/ أو إدارية بمـا يتسـق
  .)٢٩(للمنظمة 

من المقرر 
  تحديدها

من المقرر 
  تحديدها

مجمـوع شاملة بعد االغتصاب في نصف الرعاية خدمات التوفر الدول األعضاء 
  ال). مرافقها الخاصة بالرعاية الصحية الطارئة على األقل (نعم/

شاملة بعد االغتصاب مدرج في الصحية الرعاية خدمات الوسائل التحقق: توفير 
التقــدم المحــرز فــي اســتجابة قطــاع الصــحة لفيــروس العــوز تقــارير المنظمــة عــن 

خـدمات ستشـمل  )٢٩(مـع المبـادئ التوجيهيـة للمنظمـة  المناعي البشري. وتمشـياً 
حـــاالت ومنـــع الحمـــل فـــي  ول،: دعـــم الخـــط األمـــا يلـــي الرعايـــة بعـــد االغتصـــاب

الوقايــــة ، الوطنيــــةللقــــوانين  اإلجهــــاض المــــأمون طبقــــاً  تــــوفير خــــدماتالطــــوارئ، 
أو فيـروس العـوز المنـاعي البشـري  و/ حقة للتعرض لألمراض المنقولة جنسياً الال

 .Bالتطعيم ضد التهاب الكبد  ،لبروتوكوالت المطبقةبا عمالً 
  النساء والفتيات.البينات للوقاية من العنف ضد ب برامج مسندة. الحصيلة: يجري تنفيذ بين األفراد : تعزيز برامج الوقاية من العنف٣االستراتيجي  التوجه

مـن جميـع  بدرجـة كبيـرةالحـد  ١-١٦القضـاء علـى جميـع الممارسـات الضـارة؛  ٣-٥القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيـات؛  ٢-٥ف التنمية المستدامة: اأهدالغايات المعنية من 
  وجميع أشكال العنف والتعذيب ضد األطفال.واالتجار بالبشر املة واالستغالل ساءة المعإإنهاء  ٢-١٦الوفيات في كل مكان؛ ما يتصل به من معدالت أشكال العنف و 

عـــــدد الـــــدول األعضـــــاء التـــــي لـــــديها خطـــــة وطنيـــــة متعـــــددة   ١-٣-ألف
ــــات تقتــــرح  القطاعــــات للتصــــدي للعنــــف ضــــد النســــاء والفتي
استراتيجية واحدة على األقل للوقاية مـن العنـف ضـد النسـاء 

 والفتيات (وتشمل النظام الصحي)

من المقرر 
  تحديدها

من المقرر 
  تحديدها

الدول األعضاء التي لـديها خطـة وطنيـة متعـددة القطاعـات للتصـدي للعنـف ضـد 
 واحــداً  تــدخالً  اســتراتيجية واحــدة/تشــمل النظــام الصــحي وتقتــرح النســاء والفتيــات 

  ال). على األقل للوقاية (نعم/
لقطاعات بشـأن العنـف وسائل التحقق: استعراض خطط العمل الوطنية المتعددة ا

أو أكثـــر  ضـــد النســـاء والفتيـــات. ويمكـــن الســـتراتيجيات الوقايـــة أن تشـــمل تـــدخالً 
لنسـاء الالتـي يتعرضـن لعنـف العشـير علـى االمبكر  التعرفتعزيز يلي:  مايقترح 

 لــــةحاخــــدمات اإلو  النفســــيدعم الــــر يوفتــــأو األطفــــال الــــذين يتعرضــــون للعنــــف و 
 لقواعد االجتماعية التي تتعلـقل والتصديمالئمة للحد من العنف في المستقبل؛ ال

وتــــديم العنــــف ضــــد النســــاء والفتيــــات  تقــــوم علــــى الســــلطة األبويــــة/ الجــــنس بنــــوع
؛ وتعزيـــــز مهـــــارات الـــــتعلم طبيعيـــــاً  وتتغاضـــــي عـــــن هـــــذا العنـــــف أو تجعلـــــه أمـــــراً 

يتعلـــق بالعالقــــات األطفــــال والمـــراهقين فيمــــا  فــــي صـــفوف معنـــوياالجتمـــاعي وال
فـي الذاتيـة  وتكوين الكفاءة؛ واتباع نهج للتمكين ونبذ العنفالقائمة على االحترام 

النساء والفتيات؛ واتبـاع نهـج قانونيـة وسياسـية (مثـل تعزيـز المسـاواة بـين  صفوف
 ضار). تعاطي الكحول على نحوالجنسين، والحد من 

  للعنف ضد النساء والفتيات.التصدي  من أجل السياسات والبرامج والخطط توجيهقاعدة بينات ل تدعيم : تحسين المعلومات والبينات. الحصيلة:٤االستراتيجي  التوجه
مـن جميـع  بدرجـة كبيـرةالحـد  ١-١٦القضـاء علـى جميـع الممارسـات الضـارة؛  ٣-٥القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيـات؛  ٢-٥ف التنمية المستدامة: اهدالغايات المعنية من أ

 وجميع أشكال العنف والتعذيب ضد األطفال.بالبشر إنهاء إساءة المعاملة واالستغالل واالتجار  ٢-١٦الوفيات في كل مكان؛ ما يتصل به من معدالت أشكال العنف و 
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البيانات   المؤشر  
  األساسية

)٢٠١٦(  

الغاية 
)٢٠٣٠(  

  

  التعليقات/ االفتراضات

تقصــــــائية اسعــــــدد الــــــدول األعضــــــاء التــــــي أجــــــرت دراســــــة   ١-٤-ألف
علـــــى الصـــــعيد  ممـــــثالً  /ممثلـــــة ســـــكانياً  / استقصـــــاءســـــكانية

الــوطني عــن العنــف ضــد النســاء أو أدرجــت وحــدة نموذجيــة 
ديمغرافيـــــة أو استقصـــــاءات عـــــن العنـــــف ضـــــد النســـــاء فـــــي 

باســــتخدام  صــــحية أخــــرى خــــالل الســــنوات الخمــــس األخيــــرة
والوضـــــــــع التصـــــــــنيف حســـــــــب الســـــــــن واالنتمـــــــــاء العرقـــــــــي 

  .  وغير ذلك االجتماعيو االقتصادي 

من المقرر   ١٠٠
  تحديدها

علـى الصـعيد الـوطني عـن العنـف ضـد  ممـثالً استقصـاء الـدول األعضـاء  أجرت 
ديمغرافـي  استقصـاءالنساء أو أدرجت وحدة نموذجية عن العنف ضـد النسـاء فـي 

 خـالل السـنوات الخمـس األخيـرة (نعـم/ االستقصـاءاتمـن  نوع آخـرصحي أو أو 
  ال).

المنظمـــة، كجـــزء مـــن جهودهـــا الراميـــة إلـــى إصـــدار  تتـــوفر فـــيحقـــق: وســـائل الت
تقديرات عن انتشار العنف ضد النساء، قاعـدة بيانـات عـن انتشـار عنـف العشـير 

غيـــر العشـــير مســـتقاة مـــن  الممـــارس مـــن جانـــب شـــخص آخـــروالعنـــف الجنســـي 
قاعـــدة بيانـــات تحـــدثها المنظمـــة وهـــي  ،جريـــت فـــي البلـــدانســـكانية أُ  استقصـــاءات

 . وفــي حــين أن التقــديرات العالميــة واإلقليميــة التــي أصــدرتها المنظمــة فــيظــامبانت
، بلـداً  ٨٠من أكثر مـن استقصاءات إلى  استندتللعنف ضد النساء  ٢٠١٣ سنة
ينبغـي  ومـازال. إضـافياً  سـكانياً  استقصـاء ٢٠جري منذ ذلك الحين أكثر مـن فقد أُ 

خـــالل الســـنوات الخمـــس  أجـــرت استقصـــاءاتتقيـــيم عـــدد الـــدول األعضـــاء التـــي 
  األخيرة.

  العنف ضد األطفال  باء:
  : تعزيز قيادة النظام الصحي وتصريف شؤونه. الحصيلة: سياسة مواتية للتصدي للعنف ضد األطفال.١االستراتيجي  التوجه

ـــة مـــن  ـــة مـــن تعزيـــز  ٥-٣أهـــداف التنميـــة المســـتدامة: الغايـــات المعني ـــاول تعـــاطي المخـــدرات و بمـــا يشـــمل  ،مـــوادإســـاءة اســـتعمال الالوقاي  ؛ ، وعـــالج ذلـــكالكحـــول علـــى نحـــو يضـــر بالصـــحةتن
تعليميـة  بنـاء مرافـق أ-٤؛ ٢٠٣٠بحلـول عـام فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعايـة فـي مرحلـة الطفولـة المبكـرة والتعلـيم قبـل االبتـدائي بنات والبنين ضمان أن تتاح لجميع ال ٢-٤

وجميــع أشــكال العنــف  بالبشــرواالتجــار  واالســتغالل إنهــاء إســاءة المعاملــة ٢-١٦القضــاء علــى جميــع الممارســات الضــارة؛  ٣-٥؛ للجميــع ورفــع مســتواها العنــف يــة خاليــة مــنتكــون بيئــات تعليم
  والتعذيب ضد األطفال.

عدد الدول األعضاء التي أدرجت إجراءات للتصدي للعنـف   ١-١-باء
 الوطنيةالصحية أو سياساتها  ضد األطفال في خططها و/

من المقرر 
  تحديدها

من المقرر 
  تحديدها

، بــل هنــاك أو األغــراض فحســبال يــرد ذكــر العنــف ضــد األطفــال فــي األهــداف 
  ال) التشغيلية (نعم/ البلدان خطط ضمنمحددة  إجراءات

وســــائل التحقــــق: ســـــيجري التحقــــق عـــــن طريــــق اســـــتعراض للسياســــات والخطـــــط 
والمتاحــــة فــــي قاعــــدة بيانــــات  / المطبقــــة حاليــــاً ث عهــــداً الصــــحية الوطنيــــة األحــــد

  المنظمة عن الخطط والسياسات الصحية.
إدراج ســــيتطلب األمــــر ذات النظــــام االتحــــادي،  إلــــى الــــدول األعضــــاءبالنســــبة و 

السياسـات أو المحافظات داخـل البلـد. وقـد تشـمل الخطـط  الواليات/ أغلبيةخطط 
 ةصــحالو  الطفــل والمراهــقصــحة قــة بمتعلمحــددة  صــحية عامــة أو خططــاً  خططــاً 

  النفسية.
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البيانات   المؤشر  
  األساسية

)٢٠١٦(  

الغاية 
)٢٠٣٠(  

  

  التعليقات/ االفتراضات

خــدمات صــحية شــاملة وجيــدة، وتزويــد العــاملين  : تعزيــز تــوفير الخــدمات الصــحية وقــدرة العــاملين الصــحيين/ مقــدمي الخــدمات الصــحية علــى االســتجابة. الحصــيلة: تــوفير٢االســتراتيجي  التوجــه
  األطفال والمراهقين الذين يتعرضون للعنف.الصحيين بالمهارات الالزمة لالستجابة الحتياجات 

بمـا  ،مـوادإسـاءة اسـتعمال الالوقايـة مـن تعزيـز  ٥-٣األمـراض غيـر السـارية وتعزيـز الصـحة النفسـية؛ المبكـرة الناجمـة عـن وفيـات ال تخفـيض ٤-٣أهداف التنميـة المسـتدامة: الغايات المعنية من 
خـدمات الرعايـة الصـحية األساسـية إمكانيـة الحصـول علـى بمـا فـي ذلـك  الشـاملة،صـحية التغطيـة التحقيـق  ٨-٣؛ ، وعالج ذلـكبالصحةالكحول على نحو يضر تناول تعاطي المخدرات و يشمل 

    .ضد األطفالوالتعذيب وجميع أشكال العنف بالبشر واالتجار واالستغالل إنهاء إساءة المعاملة  ٢-١٦الجيدة؛ 
ثت مبادئهـــــا عـــــدد الـــــدول األعضـــــاء التـــــي صـــــممت أو حـــــدَّ   ١-٢-باء

الموحـــدة تهـــا التشـــغيلية االتوجيهيـــة أو بروتوكوالتهـــا أو إجراء
إسـاءة لناجين من حاالت الوطنية الستجابة النظم الصحية ل

 بمـا يتسـق، في سن الطفولة/ ضحايا هـذه الحـاالتمعاملة ال
  مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان

من المقرر 
  تحديدها

من المقرر 
  تحديدها

أو إجـراءات تشـغيلية موحـدة  تاألعضاء مبادئ توجيهية أو بروتوكوالالدول لدى 
فـي سـن معاملـة الإسـاءة لناجين من حاالت الصحية لالنظم استجابة  تحددوطنية 

مــع المعــايير الدوليــة لحقــوق اإلنســان  يتــواءم بمــا، الطفولــة/ ضــحايا هــذه الحــاالت
  ال). (نعم/

البروتوكـــــوالت أو أو وجيهيــــة اســـــتعراض محتويــــات المبـــــادئ الت :وســــائل التحقــــق
مـــع المبـــادئ التوجيهيـــة للمنظمـــة  اإلجـــراءات التشـــغيلية الموحـــدة الوطنيـــة (تمشـــياً 

  التي يجري وضعها بشأن إساءة معاملة األطفال).
  لوقاية من العنف ضد األطفال لالبينات برامج  مسندة ب. الحصيلة: يجري تنفيذ بين األفراد الوقاية من العنف برامج: تعزيز ٣االستراتيجي التوجه 

 واالسـتغالل إنهـاء إسـاءة المعاملـة ٢-١٦الوفيـات فـي كـل مكـان؛ مـا يتصـل بـه مـن معـدالت مـن جميـع أشـكال العنـف و  بدرجـة كبيـرةالحـد  ١-١٦أهداف التنميـة المسـتدامة: الغايات المعنية من 
 .وجميع أشكال العنف والتعذيب ضد األطفالبالبشر واالتجار 

واســع النطــاق التنفيــذ العــن  غتبلَّــعــدد الــدول األعضــاء التــي   ١-٣-باء
ثمانيــــة تــــدخالت أصــــل علــــى األقــــل مــــن تــــدخالت ألربعــــة 
 البينات من أجل الوقاية من العنف ضد األطفال.ب مسندة

من المقرر 
  تحديدها

من المقرر 
  تحديدها

علـى األقـل مـن تـدخالت نطـاق ألربعـة ال واسـعالالدول األعضـاء عـن التنفيـذ  غتبلَّ 
البينـات مــن أجـل الوقايـة مـن العنـف ضـد األطفــال مسـندة بثمانيـة تـدخالت  أصـل

؛ اآلباء لرعاية األبنـاء) تعليم ٢الزيارات المنزلية؛ ( )١: (أي من التدخالت التالية
) اإلثـــراء قبـــل المدرســـة؛ ٤الجنســـي علـــى األطفـــال؛ ( االعتـــداءالوقايـــة مـــن  )٣(
) ٧الوقايـة مـن التسـلط؛ ( )٦التنميـة االجتماعيـة؛ ( ة/برامج المهارات الحياتي )٥(

    بعد المدرسة. ) برامج ما٨اإلرشاد؛ (
عـــن  ٢٠١٤ المنظمـــة لعـــامتقريـــر المنهجيـــة المســـتخدمة إلعـــداد وســـائل التحقـــق: 

 . )٣( لوقاية من العنفلالعالمي الوضع 
  للعنف ضد األطفال. التصدي ورصدها من أجل السياسات والبرامج والخطط لتوجيهقاعدة بينات تدعيم : تحسين المعلومات والبينات. الحصيلة: ٤االستراتيجي  التوجه

 واالسـتغالل إنهـاء إسـاءة المعاملـة ٢-١٦الوفيـات فـي كـل مكـان؛ مـا يتصـل بـه مـن معـدالت العنـف و  أشـكالمـن جميـع  بدرجـة كبيـرةالحـد  ١-١٦أهداف التنميـة المسـتدامة: الغايات المعنية من 
 .وجميع أشكال العنف والتعذيب ضد األطفالبالبشر واالتجار 
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البيانات   المؤشر  
  األساسية

)٢٠١٦(  

الغاية 
)٢٠٣٠(  

  

  التعليقات/ االفتراضات

ـــدول األعضـــاء التـــي أجـــرت   ١-٤-باء علـــى  ممـــثالً استقصـــاء عـــدد ال
الصــــعيد الــــوطني أو أدرجــــت مســــائل بشــــأن إســــاءة معاملــــة 

مثـل االستقصـاءات أسـرية أخـرى ( استقصاءاتاألطفال في 
ـــــة المتعـــــددة المؤشـــــرات  ) خـــــالل الســـــنوات الثمـــــانيالجماعي

 األخيرة

من المقرر 
  تحديدها

من المقرر 
  تحديدها

ســـكاني عـــن إســـاءة معاملـــة  استقصـــاءالـــدول األعضـــاء التـــي أبلغـــت عـــن إجـــراء 
األطفــال (العنــف ضــد األطفــال) أو أدرجــت مســائل بشــأن إســاءة معاملــة األطفــال 

) االستقصاءات الجماعية المتعـددة المؤشـرات أسرية أخرى (مثل استقصاءاتفي 
  ال). السنوات الثماني األخيرة (نعم/خالل 

لوقايـــة مـــن لالعـــالمي عـــن الوضـــع  ٢٠١٤المنظمـــة لعـــام وســـائل التحقـــق: تقريـــر 
 بلـداً  ١٣٣التـي بلـغ عـددها  ٪ مـن البلـدان٤١ فـادأ ٢٠١٤ عـام . وفي)٣( العنف

ســبة البلــدان التــي أجريــت فيهــا نغيــر أن  استقصــاءأنهــا أجــرت وقــدمت ردودهــا ب
  .لم تخضع للتقييم لسنوات الثماني األخيرةخالل ا االستقصاءات

  جميع أشكال العنف  بين األفراد: اإلجراءات الشاملة  :جيم
  : تحسين المعلومات والبينات.٤االستراتيجي  التوجه

مــا يتصــل بــه مــن معــدالت أشــكال العنــف و جميــع مــن  كبيــرةبدرجــة الحــد  ١-١٦القضــاء علــى جميــع أشــكال العنــف ضــد النســاء والفتيــات؛  ٢-٥أهــداف التنميــة المســتدامة:  الغايــات المعنيــة مــن
  وجميع أشكال العنف والتعذيب ضد األطفال.بالبشر واالتجار  واالستغالل إنهاء إساءة المعاملة ٢-١٦الوفيات في كل مكان؛ 

عـــدد الـــدول األعضـــاء التـــي لـــديها بيانـــات عـــن جـــرائم القتـــل   ١-٤- جيم
مـــن مصــادر تســجيل األحـــوال  صــالحة لالســتعمال ومســتقاة

 المدنية.

من المقرر 
  تحديدها

من المقرر 
  تحديدها

 درتــه المنظمــة لوقايــة مــن العنــف الــذي ألالتقريــر عــن الوضــع العــالمي تبــين مــن 
مســــتقاة مــــن قاعــــدة بيانــــات المنظمــــة بشــــأن المعلومــــات الاســــتخدم و  ٢٠١٤ عــــام

لديها بيانات عن جـرائم القتـل صـالحة  تمن البلدان ليس ٪ تماماً ٦٠الوفيات، أن 
تكــون أن  ويجــب. )٣( تســجيل األحــوال المدنيــةمصــادر لالســتخدام ومســتقاة مــن 
صـالحة كـي تعتبـر  ٪ على األقـل٧٠كاملة بنسبة المدنية بيانات تسجيل األحوال 

أنهـــا علـــى تزيـــد نســـبة اإلصـــابات التـــي يمكـــن تصـــنيفها  يجـــب أن واللالســـتخدام، 
للرمـــوز  ف جـــرائم القتـــل طبقـــاً أن تعـــرَّ يجـــب ٪، و ٣٠ علـــى "غيـــر محـــددة القصـــد"

X85-Y09؛ وY87.1 لألمــــــراض، أو الرمــــــوز  العاشــــــر مــــــن التصــــــنيف الــــــدولي
E960-E969  نـات الألمـراض. وينبغـي تصـنيف البيالتاسـع من التصنيف الـدولي

  .الجاني والمجني عليهونوع الجنس والعالقة بين  سنحسب ال
 الـــدول األعضـــاءالوفيـــات، وعـــدد  بشـــأنوســـائل التحقـــق: قاعـــدة بيانـــات المنظمـــة 

  التي لديها بيانات صالحة لالستخدام عن جرائم القتل.
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  تذييالتال
  

  ١التذييل 
  

  مسرد المصطلحات الرئيسية
  

هــذا المســرد تعــاريف المصــطلحات الرئيســية المســتخدمة فــي خطــة العمــل العالميــة ومــن جانــب األمانــة فــي  يتضــمن
 التابعـة المعنيـة الهيئـاتالتقنيـة الصـادرة عـن المنظمـة وغيرهـا مـن  الوثـائقاستمدت التعاريف من  وقدإطار عملها. 

  .المتحدة األمم لمنظومة
  الترتيب األلفبائي اإلنكليزي)حسب (
  

ســنة. ومــن  ١٩ســنوات و ١٠األفــراد الــذين تتــراوح أعمــارهم بــين تخــص أنهــا علــى عرفهــا األمــم المتحــدة تُ  المراهقــة
  ١.)سنة ١٩-١٥) والمراهقة المتأخرة (سنة ١٤-١٠(الممكن التفرقة بين المراهقة المبكرة 

  
 اً أي شخص –" هو "زواج يكون فيه أحد الطرفين على األقل طفالً  القسريزواج األطفال، والزواج المبكر، والزواج 

بلـغ فـي البلـدان التـي يُ حاالت زواج أشـخاص دون سـن الثامنـة عشـرة إلى  يحيل" . وهو أيضاً سنة ١٨ ه عنسن تقل
فيهـا  يكـونالتـي  حـاالت الـزواجإلـى أيضـًا الزواج المبكـر يحيل أن  ويمكنأو عند الزواج. ذلك قبل  لرشدافيها سن 
للموافقة على الزواج، مثل  مهيئينر لكن عوامل أخرى تجعلهما غير بأكسن أو الثامنة عشرة سن  معًا في الزوجان

يضاف و ". ةالحيافي خيارات الشخص  عنالمعلومات  قلة، أو والنفسي الجنسيو  معنويالو  الجسدي همامستوى نمو 
لدى كون ت حين الأو  و/ الطرفين معًا موافقة تامة وحرةإلى ذلك أنه "أي زواج يحدث دون موافقة أحد الطرفين أو 

أو الضـغط االجتمـاعي ألسـباب منهـا اإلكـراه ، االنفصـالعلـى إنهـاء الـزواج أو  القـدرة الطرفين معاً أحد الطرفين أو 
  ٢."الشديد األسريأو 
 

األطفـال الـذين يقـل عمـرهم عـن التي يتعرض لها همال اإليذاء و حاالت اإلأنها "على تعّرف إساءة معاملة األطفال 
الجنسـي واإلهمـال والتقصـير  واالعتـداءة معنويـأو ال المعاملـة البدنيـة و/إسـاءة  أشـكالسنة. وهي تشـمل جميـع  ١٨

بصـحة الطفـل أو بقائـه  حـتمالً أو م اً فعليـ اً ضـرر  يلحقما مواالستغالل التجاري أو غير ذلك من أشكال االستغالل، 
  ٣.أو نموه أو كرامته في سياق عالقة المسؤولية أو الثقة أو السلطة"

  
، وال يســتطيع أن نســي ال يفهمــه تمامــاً أنــه إشــراك طفــل فــي نشــاط جعلــى "يعــّرف الجنســي علــى األطفــال  عتــداءاال

له بحكـم نمـوه، أو ألنـه ينتهـك القـوانين أو محرمـات المجتمـع. وقـد  يوافق عليه عن علم، أو ال يكون الطفل مستعداً 
 –عمــرهم أو مرحلـة نمــوهم  بسـبب، يكونـونواألطفــال اآلخـرين الــذين  البـالغينكــل مـن  يتعـدى علـى األطفــال جنسـياً 

  ٤.لضحية"إلى اوضع المسؤولية أو الثقة أو السلطة بالنسبة مفي 
                                                           

١        UN Children's Fund (UNICEF). Adolescence, an Age of Opportunity: The State of the World's Children 
2011, February 2011, ISBN: 978-92-806-4555-2 (http://www.unicef.org/sowc2011/pdfs/SOWC-2011-Main-
Report_EN_02092011.pdf accessed 6 August 2015). 

٢    UN General Assembly. Preventing and eliminating child, early and forced marriage. Report of the Office of 
the United Nations High Commissioner for Human Rights. 2014. A/HRC/26/22 
(http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session26/Documents/A-HRC-26-22_en.doc 
accessed 13 August 2015).  

٣                    World Health Organization (WHO), Global Status Report on Violence Prevention 2014, 2014 
(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/145086/1/9789241564793_eng.pdf?ua=1&ua=1).  

٤      WHO & International society for prevention of child abuse and neglect. Preventing Child Maltreatment: a 
guide to taking action and generating evidence. World Health Organization: Geneva, 2006. 
(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43499/1/9241594365_eng.pdf).  
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تعزيــز خــدمات هــي "خــدمات صــحية تــدار علــى نحــو يضــمن تلقــي النــاس سلســلة مــن الخــدمات الصــحية الشــاملة 
مختلـف   علـىالرعاية الملطفة، و وٕاعادة التأهيل  والتدبير العالجيوالوقاية من المرض والتشخيص والعالج  ةالصح

  ١.الحتياجاتهم طيلة مراحل العمر" النظام الصحي وطبقاً  إطارفي  هاومواقعالرعاية مستويات 
  

مناســب مــن حيــث الســن ووجيــه مــن الناحيــة الثقافيــة للتعلــيم المتصــل بمســائل "نهــج  التربيــة الجنســية الشــاملة هــي
إصــدار األحكــام. وتتــيح الجــنس والعالقــات مــن خــالل تــوفير معلومــات واقعيــة تتســم بــدقتها العلميــة وال تقــوم علــى 

الفرص الستكشاف القيم والمواقف وتكـوين مهـارات صـنع القـرارات والتواصـل والحـد مـن المخـاطر فيمـا يتصـل بعـدة 
  ٢."جوانب جنسية

  
مـــن األلـــم أو معينـــة درجـــة  إلحـــاق ويكـــون الغـــرض منـــههـــو "أي عقـــاب تســـتخدم فيـــه القـــوة البدنيـــة العقـــاب البـــدني 

"الضرب على أو "اللطم" أو ضرب الطفل ("الصفع" هذا العقاب  أشكال معظم ويشمل .قلت شدتهمامهما  ،اإلزعاج
ويمكـــن أن مـــا إلـــى ذلـــك. و  ملعقـــة خشـــبية أو حـــذاءأو حـــزام  أو عصـــا أو ســـوط –أداة اســـتخدام العجـــز") باليـــد أو ب

قـرص أو الأو  الخـدشأو ، رمـيهمأو  رجهمأو  يشمل هذا النوع من العقاب أيضًا، على سبيل المثال، رفس األطفال
أو الكــي أو  الحــرقأو إرغــام األطفــال علــى البقــاء فــي وضــع غيــر مــريح، أو  األذنــين لكــمشــعر أو العــض أو شــد ال

  ٣.توابل حريفة)" ابتالعبالصابون أو إرغامه على  الطفل مغسل فك( إجبار األطفال على تناول مواد معينة
  

 يشـــــمللفهـــــم العنـــــف كولـــــوجي يالنمـــــوذج اإل
األفــــــراد  عوامــــــل الخطــــــر علــــــى مســــــتوى (أ)

الحيــاة)؛  وســجالتالخصــائص الفرديــة  (مثــل
ديناميــــات مثــــل ( األفــــرادالعالقــــات بــــين  (ب)

المجتمــع  األســرة والخصــائص األســرية)؛ (ج)
المجتمعيـة، ومسـتويات  قواعـدال مثـلالمحلي (

 قواعــدالفقــر والجريمــة)؛ (د) المجتمــع (مثــل ال
االجتماعيــــــــة ووجــــــــود القــــــــوانين والسياســــــــات 

  ٤.وٕانفاذها)
  

هي "عمل مفرد أو متكـرر، أو انعـدام عمـل مالئـم يحـدث فـي نطـاق أي عالقـة يتوقـع فيهـا  إساءة معاملة المسنين
 بــدنياإليــذاء الســن. وتشــمل إســاءة معاملــة المســنين وجــود الثقــة ممــا يتســبب فــي إلحــاق ضــرر أو كــرب بشــخص م

  ٥.؛ والهجر؛ واإلهمال؛ وفقدان الكرامة واالحترام إلى حد بعيد"والمالي والمادي معنويوالجنسي والنفسي وال
                                                           

١                                               Health systems strengthening glossary. World Health Organization. 
http://www.who.int/entity/healthsystems/Glossary_January2011.pdf   

٢                      International technical guidance on sexuality education: an evidence-informed approach for 
schools, teachers and health educators. Paris: UNESCO. 2009. 
(http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001832/183281e.pdf accessed 9 November 2015)  

ـــــق ال   ٣ ـــــل، التعلي ـــــوق الطف ـــــة حق ـــــة ٢٠٠٦( ٨عـــــام رقـــــم اتفاقي ـــــالي:  CRC/C/GC/8)، الوثيق ـــــي الت ـــــع اإللكترون ـــــى الموق (عل
https://srsg.violenceagainstchildren.org/sites/default/files/documents/docs/GRC-C-GC-8_EN.pdf ،فـــــي  تـــــم االطـــــالع

  ).  ٢٠١٥آب/ أغسطس  ١٣
(علـــى الموقـــع اإللكترونـــي التـــالي:  ٢٠٠٢التقريـــر العـــالمي حـــول العنـــف والصـــحة، جنيـــف: منظمـــة الصـــحة العالميـــة؛    ٤

http://whqlibdoc.who.int/publications/2002/9241545615_eng.pdf.(    
٥   .Elder Abuse. Factsheet N 357. 2014 (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs357/en/)  

  لفهم العنف النموذج اإليكولوجي

  الفردي  الناجم عن العالقات  المجتمعي  االجتماعي
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 غير أنه قـد ُيرتكـب أحيانـاً  ه عادة الرجلرتكبوهو "فعل ي امرأة. ألنها مرأة العمديقتل ال"ُيفهم منه عامة قتل اإلناث 
على يد أفراد أسرة األنثى. ويختلف قتل اإلناث عن قتـل الـذكور بطـرق محـددة. وعلـى سـبيل المثـال، ترتكـب معظـم 
جــرائم قتــل اإلنــاث علــى يــد العشــير الحــالي أو الســابق وتنطــوي هــذه الحــاالت علــى اســتمرار االعتــداء فــي المنــزل 

لمـرأة أقـل تمتعـًا بالســلطة أو أقـل تـزودًا بــالموارد والتهديـد أو التخويـف والعنـف الجنســي أو علـى حـاالت تكـون فيهــا ا
  ١."من عشيرها

  
العنـف الـذي يمـس امـرأة أو  بسبب كونهـاموجه ضد المرأة العنف الضد النساء هو "العنف القائم على نوع الجنس 

 هــذهوالتهديــد ب، ًا بهــاأو جنســي اً أو عقليــ اً بــدني ألمــاً أو  ضــرراً  تلحــقالتــي  األعمــاليشــمل و  المــرأة علــى نحــو جــائر. 
  ٢.الحرمان من الحرية" وسائر أشكال، واإلكراه األعمال

  
أو  ويكون من آثارهعلى أساس الجنس  يتمأو تقييد  استبعادهو "أي تفرقة أو والتمييز بين الجنسين  عدم المساواة

السياسـية واالقتصـادية للمـرأة بحقـوق اإلنسـان والحريـات األساسـية فـي الميـادين عتـراف اال توهين أو إحباط أغراضه
 واالجتماعيـة والثقافيـة والمدنيــة أو فـي أي ميـدان آخــر، أو تـوهين أو إحبــاط تمتعهـا بهـذه الحقــوق أو ممارسـتها لهــا،

 ٣."الرجل ها وبينعلى أساس المساواة بينو  ةالزوجي حالتهاالنظر عن  صرفب
  

المتســـاوية.  هموفرصـــ همومســـؤوليات الفتيـــانلنســـاء والرجـــال والفتيـــات و ا"تشـــير إلـــى حقـــوق المســـاواة بـــين الجنســـين 
ذكـرًا لـد قـد وُ  كونهومسؤولياته وفرصه لن تتوقف على أحدهما أن حقوق  بل استواء المرأة والرجلتعني المساواة  وال

علــى  الخاصــة بــالمرأة والرجــلولويــات األحتياجــات و االو  المصــالح هــي أن تؤخــذالمســاواة بــين الجنســين و . أو أنثــى
بتنــوع المجموعــات المختلفــة مــن النســاء والرجــال. والمســاواة بــين الجنســين ليســت  بــاالعتراف –الســواء فــي االعتبــار 

قضية مـن  المرأة والرجل. وتعد المساواة بين والمرأةينبغي أن تعني وتشرك بالكامل الرجل  بلالمرأة" تخص "قضية 
عــدم ولــذلك يشــير  ٤.عليهــا" اً علــى النــاس ومؤشــر  المركــزةتدامة مســاللتنميــة ل الزمــاً  قضــايا حقــوق اإلنســان وشــرطاً 

  بين الجنسين إلى انعدام تلك الحقوق والمسؤوليات والفرص. المساواة
  

ممارســات وســلوكيات مســتديمة نابعــة مــن التمييــز علــى أســاس جملــة صــفات منهــا نــوع هــي "الممارســات الضــارة 
تكــون منطويــة  مــا أو متقاطعــة مــن التمييــز كثيــراً  متعــددة و/عــن أشــكال  الجــنس والصــفة الجنســانية والســن، فضــالً 

أو نفسـية. والضـرر الـذي تلحقـه هـذه الممارسـات بالضـحايا يتجـاوز  أو معانـاة بدنيـة و/ على العنف وُتسبب أضراراً 
ما يكون غرضه أو مؤداه هو إضعاف االعتراف بحقوق اإلنسان والحريات  العواقب البدنية والذهنية المباشرة وكثيراً 

تــأثير ســلبي يلحــق بكــرامتهم،  األساســية للنســاء واألطفــال واالنتقــاص مــن تمــتعهم بهــا وممارســتهم لهــا. وهنــاك أيضــاً 
صـــــادي ، وبدرجـــــة مشـــــاركتهم، وصـــــحتهم، وتعلـــــيمهم، ووضـــــعهم االقتوأخالقيـــــاً  ونفســـــياً  وســـــالمتهم ونمـــــائهم بـــــدنياً 

  ٥."واالجتماعي
                                                           

١   Understanding and addressing violence against women: Femicide. World Health Organization: Geneva, 2012 
(apps.who.int/iris/bitstream/10665/77421/1/WHO_RHR_12.38_eng.pdf)  

) (على الموقع اإللكتروني ١٩٩٢( ١٩ميع أشكال التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم اتفاقية القضاء على ج   ٢
  ).http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm#recom19التالي: 

(علــــــى الموقــــــع اإللكترونــــــي التــــــالي:  ١٩٧٩، ١اتفاقيــــــة القضــــــاء علــــــى جميــــــع أشــــــكال التمييــــــز ضــــــد المــــــرأة، المــــــادة    ٣
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm#article1.( 

٤                                  OSAGI. Gender Mainstreaming: Strategy For Promoting Gender Equality. 2001. 
(http://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/factsheet1.pdf)  

للجنــة  ٣١اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة ولجنــة حقــوق الطفــل، التوصــية العامــة رقــم    ٥
للجنـــة حقـــوق الطفـــل الصـــادران بصـــفة مشـــتركة بشـــأن  ١٨نيـــة بالقضـــاء علـــى التمييـــز ضـــد المـــرأة/ التعليـــق العـــام رقـــم المع

ــــــــــــة ٢٠١٤الممارســــــــــــات الضــــــــــــارة،  ــــــــــــالي:  CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC/18، الوثيق ــــــــــــي الت ــــــــــــع اإللكترون ــــــــــــى الموق (عل
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fGC%2f31%2f

CRC%2fC%2fGC%2f18&Lang=en ٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٠، تم االطالع في.(  
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، والوقايـة ةتعزيز الصـح (بما فيها خدماتالمنظمة "يتألف من الخدمات الصحية العمومية والخاصة قطاع الصحة 
إدارات ووزارات الصـحة، والمنظمـات فـي إطـار نشـطة األسياسـات و المن المـرض، والتشـخيص والعـالج والرعايـة)، و 

  ١بالصحة، والرابطات المهنية." المتصلة يةوعات المجتمعممجالغير الحكومية و 
  

اســتعادتها / أو التــي يكــون غرضــها األساســي تعزيــز الصــحة و األنشــطة) جميــع ١("يشــير إلــى: النظــام الصــحي 
مــن أجــل تحســين  معتمــدةلسياســات  طبقــاً  األشــخاص والمؤسســات والمــوارد معــاً تنظــيم ) ٢أو المحافظــة عليهــا؛ ( و/

توقعـــات النـــاس المشـــروعة لفـــي الوقـــت نفســـه  االســـتجابة، مـــع المقدمـــةالمســـتفيدين مـــن الخـــدمات صـــحة الســـكان 
التــي ترمــي فــي المقــام األول إلــى  األنشــطةوحمــايتهم مــن تكــاليف اعــتالل الصــحة عــن طريــق مجموعــة شــتى مــن 

   ٢تحسين الصحة."
  

  ٣هدفها األول هو تعزيز الصحة." إجراءاتهم "جميع األشخاص المشتركين في الصحيون  العاملون
  

المختلــف عــن العنــف الموجــه إلــى الــذات والعنــف الجمــاعي، يقســم إلــى العنــف العــائلي وعنــف  األفــرادالعنــف بــين 
العشـــير والعنـــف المجتمعـــي، ويضـــم أشـــكاًال مـــن العنـــف طـــوال مراحـــل العمـــر مثـــل االعتـــداء علـــى الطفـــل، وعنـــف 

عنف العشوائية، واالغتصاب أو االعتداء العشير، وٕاساءة معاملة المسنين، وأفراد األسرة، وعنف الشباب، وأعمال ال
  . ٤"الجنسي، والعنف في مواقع المؤسسات كالمدارس وأماكن العمل والسجون ودور التمريض

  
، بمـا فـي ذلـك نفسـي"يشير إلى سلوك عشـير أو عشـير سـابق يتسـبب فـي ضـرر بـدني أو جنسـي أو عنف العشير 

  ٥.السلوك التحكمية" وجهوأ ،واإليذاء النفسياالعتداء البدني، والقهر الجنسي، 
  

، أو صــديق أو عشــيق أو زوج ســابق أو شــريك ســابق أو صــديق يتشــاطر الســكنيشــير إلــى زوج أو شــريك العشــير 
الشراكة إلى آخر ومن دراسة إلى أخرى ويشمل عالقات  سياقسابق أو عشيق سابق. وتعريف العشير يختلف من 

، والعالقـات الجنسـية والمواعـدة الغراميـة، التعايشغير الرسمية بما في ذلك  ةالشراكعالقات الرسمية مثل الزواج، و 
غيـــر  ةالشـــراكعالقـــات يكـــون العشـــراء عـــادة متـــزوجين، فـــي حـــين أن  الســـياقاتخـــارج نطـــاق الـــزواج. وفـــي بعـــض 

  ٦.في سياقات أخرى أكثر شيوعاً هي الرسمية 
  

                                                           
١                   Health Promotion Glossary. World Health Organization: Geneva, 1998. WHO/HPR/HEP/98.1  

(http://www.who.int/entity/healthpromotion/about/HPR%20Glossary%201998.pdf?ua=1)    
٢                                                              WHO. Health systems strengthening glossary. 2011. 

(http://www.who.int/entity/healthsystems/Glossary_January2011.pdf accessed 19 August 2015)  
٣               The World Health Report 2006 – working together for health. World Health Organization: Geneva. 

(http://www.who.int/entity/whr/2006/chapter1/en/index.html)  
٤               Krug EG, Dahlberg LL, Mercy JA, Zwi AB, Lozano R, editors. World report on violence and health. 

Geneva: World Health Organization; 2002 (http://whqlibdoc.who.int/publications/2002/9241545615_eng.pdf).  
٥                     WHO. Violence against women. Intimate partner and sexual violence against women. World 

Health Organization: Geneva, 2014. 
(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112325/1/WHO_RHR_14.11_eng.pdf?ua=1)  

٦           Responding to intimate partner violence and sexual violence against women: WHO clinical and policy 
guidelines. Geneva: World Health Organization; 2013 
(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85240/1/9789241548595_eng.pdf, accessed 19 February 2015).  
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فـي مرحلـة مبكـرة مـن  العوامـل المـؤثرة حتمـال أن تكـونمدى ا"يقوم على إدراك  حياةال الشامل لجميع مراحلالنهج 
". الســلوك المتصــلة بالصــحة أو المشــكالت الصــحية فــي مراحــل الحقــة ألوجــهعوامــل خطــر بالنســبة  بمثابــةالحيــاة 

لعنف وأفضــل األوقــات التبــاع بــا الخاصــةعلــى تحديــد عوامــل الخطــر المبكــرة  مراحــل الحيــاةويســاعد اتبــاع منظــور "
  ١األولية."نهج للوقاية 

  
المؤسسـات الحكوميـة  بمشـاركةقتضـي تنسـيق المـوارد والمبـادرات بـين القطاعـات، ت"القطاعـات  ةالمتعـدد االستجابة

الرعايــة الصــحية والوقايــة خــدمات ة منوعــة مــن فــإطــار منســق تقــديم طائ كفــلوالمجتمــع المــدني علــى الســواء." "وي
؛ دعوةأو تـدخل واحـد تقـديمها. وتعـزز الـنهج المتكاملـة جهـود الـ ها الناجون وال يمكن لقطاعإلي والقضاء التي يحتاج

 ات؛ وتزيـد الخبـر وتأثيرهـا الخدمات وجهود الوقاية فعاليةتعاون طويل األجل بين القطاعات؛ وتحسن عالقات وتقيم 
   ٢."في هذا الصدد إلى أقصى حدالتقنية والموارد واالستثمارات المتاحة 

  
تكنولوجيـا عمليـة وسـليمة و الرعاية الصحية األساسية التي تقوم على أسـاليب خدمات "هي  الرعاية الصحية األولية

فـي المجتمـع المحلـي مـن خـالل مشـاركتهم الكاملـة  وأسـراً  تـاح للجميـع أفـراداً وت من الناحية العلمية ومقبولة اجتماعياً 
فــي كــل مرحلــة مــن مراحــل  علــى هــذه الخــدماتوبتكلفــة يمكــن للمجتمــع المحلــي والبلــد تحملهــا مــن أجــل المحافظــة 

 إذ تمثــلنموهــا مــن منطلــق االعتمــاد علــى الــنفس وتقريــر المصــير. وهــي جــزء ال يتجــزأ مــن النظــام الصــحي للبلــد 
. وهــي واالقتصــادية العامــةاالجتماعيــة المجتمــع ، ومــن تنميــة فــي إطــاره التركيــز الرئيســي حــورالوظيفــة المركزيــة وم

واألسرة والمجتمـع المحلـي بالنظـام الصـحي الـوطني بحيـث تجعـل الرعايـة الصـحية المستوى األول التصال األفراد، 
الرعايـة  سلسـلة خـدماتوأماكن عملهم، وتشـكل العنصـر األول فـي  شخاصقريبة بقدر اإلمكان من أماكن إقامة األ

  ٣الصحية."
  

؛ تحديـد هاورصـد شكلةتعريف الم :أي يشير إلى أربع خطواتنهج الصحة العمومية في مجال الوقاية من العنف 
االسـتراتيجيات علــى نطــاق  اعتمــاد؛ دعــم هـاواختبار  ؛ وضــع اســتراتيجيات للوقايـة واالســتجابةوالوقايـةعوامـل الخطــر 

   ٤واسع.
  

هــــو أي ممارســــة جنســــية، أو محاولــــة للحصـــول علــــى ممارســــة جنســــية، أو أي ممارســــة أخــــرى "العنــــف الجنســــي 
تســتهدف جــنس شــخص بــاإلكراه مــن جانــب أي شــخص آخــر بصــرف النظــر عــن العالقــة القائمــة بينهمــا فــي أي 

الجســم أو أداة  مــنآخــر أو أي جــزء ســياق. ويشــمل هــذا العنــف االغتصــاب الــذي يعــرف علــى أنــه إيــالج القضــيب 
  ٥."باستخدام القوة البدنية أو باإلكراه في الفرج أو الشرج أخرى

  
                                                           

١ Preventing intimate partner and sexual violence against women. Taking action and generating evidence. World 

Health Organization: Geneva, 2010. (http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241564007_eng.pdf)  
٢    Ensuring holistic multisectoral policies and national plans of actions. UN Women virtual knowledge centre to 

end violence against women and girls (http://www.endvawnow.org/en/articles/316-ensuring-holistic-multisectoral-
policies-and-national-plans-of-actions-.html.)  

أيلـول/  ١٢-٦آتـا، االتحـاد السـوفياتي، -آتا، المؤتمر الدولي للرعاية الصـحية األوليـة الـذي انعقـد فـي ألمـا –إعالن ألما    ٣
  . (www.who.int/publications/almaata_declaration_en.pdf).١٩٧٨، منظمة الصحة العالمية: جنيف، ١٩٧٨ سبتمبر

٤               Krug EG, Dahlberg LL, Mercy JA, Zwi AB, Lozano R, editors. World report on violence and health. 

Geneva: World Health Organization; 2002 (http://whqlibdoc.who.int/publications/2002/9241545615_eng.pdf)  
٥             WHO. Violence against women. Intimate partner and sexual violence against women. World Health 

Organization: Geneva, 2014.(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112325/1/WHO_RHR_14.11_eng.pdf?ua=1)  
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النـاجي يفضـله عـادة العـاملون فـي  تعبيرتأثروا به. و  يشير إلى األشخاص الذين تعرضوا للعنف/الضحية  الناجي/
غيـر  " ضـحيةمجـرد " وعـدم كونهـا مـؤثردور مـن  للتشديد على مـا للمـرأة  المتـأثرة بـالعنف المرأةمجال العنف ضد 

يســـتخدم ســـتخدم فـــي القضـــاء الجنـــائي. وألغـــراض هـــذه الوثيقـــة، فيالضـــحية  تعبيـــر أمـــافـــي مواجهـــة العنـــف.  فاعلـــة
  .التعبيران ليشير كل منهما إلى اآلخر دون فرق بينهما

  
التي يحتمل على نحو غير متناسب أن تكون عرضة ألنماط مختلفة من العنف أو  الفئاتهي  الفئات المستضعفة

  وأشكال متعددة من التمييز. والوصم بسبب اإلقصاء االجتماعي والتهميش  اله أن تتعرض
  

ــال الثامنــة عشــرة.  ســن عنــف ضــد فتــى أو فتــاة دونشــكل مــن ال: أي علــى النحــو التــالييعــّرف  العنــف ضــد األطف
 شـيوعاً . وأكثـر أشـكاله الشـباب عنـفونـواحي مشـتركة مـع  األطفـال معاملـة إسـاءةإذن العنف ضد األطفـال ويشمل 
  .الشباب وعنف األطفال معاملة إساءة

  
أو مــن المحتمــل أن  لحــقيعــّرف بوصــفه: "أي فعــل مــن أفعــال العنــف علــى أســاس نــوع الجــنس ي مــرأةالعنــف ضــد ال

القســـر أو أو  مـــن هـــذا القبيـــل أفعـــالببمـــا فـــي ذلـــك التهديـــد  بـــالمرأة نفســـياً أو  اً أو جنســـي اً بـــدنيأو ألمـــًا  اً ضـــرر  لحـــقي
علــى ســبيل المثــال الخاصــة." وهــو يشــمل  ذلــك فــي الحيــاة العامــة أوالحرمــان التعســفي مــن الحريــة، ســواء حــدث 

األسرة، بما فـي ذلـك الضـرب، والتعـدي إطار الذي يحدث في  والنفسي: "العنف البدني والجنسي الحصر ما يلي ال
ـــالمهر، الجنســـي  واغتصـــاب الزوجـــة، وختـــان اإلنـــاث وغيـــره مـــن علـــى أطفـــال األســـرة اإلنـــاث، والعنـــف المتصـــل ب

باالســتغالل؛ والعنــف البــدني والجنســي  رتبط، والعنــف غيــر الزوجــي والعنــف المــالمؤذيــة للمــرأةالممارســات التقليديــة 
 ةالجنســي والمضــايقة، بمــا فــي ذلــك االغتصــاب، والتعــدي الجنســي، العــام عالمجتمــ إطــارالــذي يحــدث فــي  والنفســي

البغــاء؛ ٕاجبــارهن علــى النســاء و ب؛ واالتجــار أي مكــان آخــرعمــل وفــي المؤسســات التعليميــة و المكــان والتخويــف فــي 
  ١".وقعالذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه أينما  والنفسيوالعنف البدني والجنسي 

  
العنـف أشـكال  أعـاله ويشـمل أيضـاً  حسب التعريـف الـوارد المرأةيشير إلى العنف ضد  العنف ضد النساء والفتيات

إلـى عـدم المسـاواة بـين الجنسـين (مثـل الممارسـات الضـارة،  أصـالً والراجعـة فتيات  الناجمة عن كونهنضد الفتيات 
طيلـة مراحـل للعنـف النسـاء والفتيـات تعـرض والزواج المبكر، وزواج األطفال، والـزواج القسـري). ويؤكـد شـدة خطـر 

  .بين الجنسين والتمييز ضدهن عدم المساواةالعمر بسبب 
  

ويشـمل جميـع  ٢سـنة." ٢٩سـنوات و ١٠يحـدث بـين أشـخاص تتـراوح أعمـارهم بـين  الذيهو "العنف  عنف الشباب
السـلوك الضـارة  أوجـهيشـمل  كمـاة ويحـدث بصـفة عامـة خـارج المنـزل. معنويـأو ال أنماط إساءة المعاملة البدنيـة و/

مثل  –بعض األفعال العنيفة يمكن أن يؤدي و  .البلوغالتي قد تبدأ في مرحلة مبكرة من العمر وتستمر حتى مرحلة 
 اً ضـرر  يلحـقإلـى إصـابة خطيـرة أو إلـى الوفـاة. وبعضـها اآلخـر مثـل التسـلط أو الصـفع أو الضـرب قـد  –االعتـداء 

  بدني.من الضرر الأكثر  اً معنوي
  
  

                                                           
(علــى  ١٩٩٣، A/RES/48/104 القــرارن بشــأن القضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة، الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، اإلعــال   ١

آب/  ٦، تــــــــــــم االطــــــــــــالع فــــــــــــي http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htmالموقــــــــــــع اإللكترونــــــــــــي التــــــــــــالي: 
  ).٢٠١٥  أغسطس

٢                     Global status report on violence prevention 2014. Geneva: World Health Organization; 2014 

(http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/status_report/2014/en/)  
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  ٢التذييل 
  

  القرارات، واالستنتاجات المتفق عليها، والتعليقات والمقاالت العامة ذات الصلة
  

  والمجلس التنفيذي:العالمية قرارات جمعية الصحة 
  أن العنف ُيعد ضمن مشـكالت الصـحة العموميـة الرئيسـية  فيه علن)، الذي أُ ١٩٩٦( ٢٥-٤٩ج ص عالقرار

  ١في العالم؛
  اتباع نهج للصحة العمومية يستند إلى خطة العمل الخاصة ب)، بشأن وضع ١٩٩٧( ١٩-٥٠ج ص عالقرار

  ٢في الوقاية من العنف؛البيانات العلمية 
  بشــأن أنشــطة الطــوارئ واألنشــطة اإلنســانية، الــذي يطالــب منظمــة الصــحة  ،)١٩٩٥( ١٧ق-٩٥م تالقــرار

  ٣معالجة اآلثار الصحية في حاالت العنف الجماعي؛ دمجالعالمية ب
  لعالميةلمنظمة الصحة ا التقرير العالميبشأن تنفيذ التوصيات الواردة في  ،)٢٠٠٣( ٢٤-٥٦ج ص عالقرار 

  ٤؛٢٠٠٢لعام  عن العنف والصحة
  االسـتراتيجية العالميـة بشـأن الصـحة اإلنجابيـة، التـي سـلطت الضـوء علـى ٢٠٠٤( ١٢-٥٧ج ص عالقرار ،(

العنف ضد المرأة بوصفه أحد األشكال الرئيسية لعدم المساواة بين الجنسين التي يلزم التصـدي لهـا مـن أجـل 
  ٥تحقيق الصحة الجنسية واإلنجابية؛

  بشأن االستراتيجية العالمية لدمج تحليل المسائل واإلجراءات المتعلقة بنوع ٢٠٠٧( ٢٥-٦٠ج ص عالقرار ،(
  ٦؛الجنس في عمل المنظمة

  األنثوية، الذي يحث البلدان بشأن القضاء على تشويه األعضاء التناسلية  ،)٢٠٠٨( ١٦-٦١ج ص عالقرار
اإلنجابية لمساعدة النساء والفتيات الالئي يخضعن لهذا تحسين الصحة، بما في ذلك الصحة الجنسية و على 
  ٧العنف؛

  ٨)، بشأن االستراتيجية العالمية للحد من تعاطي الكحول على نحو ضار؛٢٠١٠( ١٣-٦٣ج ص عالقرار   
  ٢٠١٣)، بشــأن خطــة العمــل الشــاملة الخاصــة بالصــحة النفســية فــي الفتــرة ٢٠١٣( ٨-٦٦ج ص عالقــرار-

  ٩؛٢٠٢٠
  الذي يشمل الدعوة إلى وضع خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية ٢٠١٣( ٩-٦٦ج ص عالقرار ،(

  ١٠،١١.: تحسين صحة جميع المصابين بالعجز٢٠٢١-٢٠١٤
                                                           

  http://www.who.int/violence_injury_prevention/resources/publications/en/WHA4925_eng.pdf متاح على الرابط التالي:   ١
  http://www.who.int/substance_abuse/en/WHA50.19.pdf  متاح على الرابط التالي:   ٢
  http://whqlibdoc.who.int/hq/1995/C.L.3.1995.pdf متاح على الرابط التالي:    ٣
  http://whqlibdoc.who.int/publications/2002/9241545615_eng.pdfمتاح على الرابط التالي:     ٤
  http://whqlibdoc.who.int/hq/2004/WHO_RHR_04.8.pdfمتاح على الرابط التالي:    ٥
  http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA60/A60_R25-en.pdf متاح على الرابط التالي:   ٦
  http://www.who.int/reproductivehealth/topics/fgm/fgm_resolution_61.16.pdfمتاح على الرابط التالي:    ٧
  http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_R13-en.pdfمتاح على الرابط التالي:    ٨
  http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_R8-en.pdfط التالي: متاح على الراب   ٩
  http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_R9-en.pdfمتاح على الرابط التالي:    ١٠
  http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_16-en.pdfمتاح على الرابط التالي:     ١١
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  القرارات والوثائق المعتمدة بتوافق اآلراء 
 

 ١عمل الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن العنف ضد المرأة؛  
o  ٢د للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة؛) تكثيف الجهو ٢٠١٢( ٦٧/١٤٤القرار  
o  تكثيــف الجهــود مــن أجــل القضــاء علــى جميــع أشــكال العنــف ضــد المــرأة ٢٠١٤( ٦٩/١٤٧القــرار (

  ٣والفتاة؛
 

 لجنة وضع المرأة  
o  ٤؛٢٠١٣استنتاجات لجنة وضع المرأة المتفق عليها في دورتها السابعة والخمسين في عام  
o  ٥؛٢٠١١والخمسين في عام  حاديةالمتفق عليها في دورتها الاستنتاجات لجنة وضع المرأة  
o  ٦؛١٩٩٨استنتاجات لجنة وضع المرأة المتفق عليها في دورتها الثانية واألربعين في عام  

 
  ،وجميـــع حصـــائل  )١٩٩٤المـــؤتمر الـــدولي للســـكان والتنميـــة (برنـــامج عمـــل المـــؤتمر الـــدولي للســـكان والتنميـــة

  ٧استعراضه على النحو التالي؛
o ) ٨)؛٢٠١٤اإلجراءات األساسية لمواصلة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية  
o  ٩)؛٢٠٠٠السكان والمسائل الجنسانية والتنمية ( ٢٠٠٠/١القرار  
o  مســاهمة تنفيــذ برنــامج عمــل المــؤتمر الــدولي للســكان والتنميــة، بجميــع جوانبــه، فــي  ٢٠٠٥/٢القــرار

، بمــا فيهــا األهــداف الــواردة فــي إعــالن األمــم المتحــدة متفــق عليهــا دوليــاً تحقيــق األهــداف اإلنمائيــة ال
  ١٠)؛٢٠٠٥( بشأن األلفية

                                                           
    http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/v-work-ga.htm متاح على الرابط التالي:   ١
  http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/144&Lang=E متاح على الرابط التالي:   ٢
  http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/147 متاح على الرابط التالي:    ٣
  متاح على الرابط التالي:  ٤

http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/57/csw57-agreedconclusions-a4-en.pdf  
  متاح على الرابط التالي:   ٥

 http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/51/csw51_e_final.pdf  
  متاح على الرابط التالي:    ٦

http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/42/csw42_i_e_final.pdf  
 متاح على الرابط التالي:    ٧

http://www.unfpa.org/publications/international-conference-population-and-development-programme-action 

  متاح على الرابط التالي:  ٨
 http://www.unfpa.org/publications/international-conference-population-and-development-programme-action  

 متاح على الرابط التالي:    ٩
 http://www.un.org/en/development/desa/population/commission/pdf/33/CPD33_Res2000-1.pdf  

  متاح على الرابط التالي:    ١٠
 http://www.un.org/en/development/desa/population/commission/pdf/38/CPD38_Res2005-2.pdf  
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o  ١)؛٢٠٠٦الهجرة الدولية والتنمية ( ٢٠٠٦/٢القرار  
o  إســهام برنــامج عمــل المــؤتمر الــدولي للســكان والتنميــة فــي األهــداف اإلنمائيــة المتفــق  ٢٠٠٩/١القــرار

  ٢)؛٢٠٠٩ف اإلنمائية لأللفية (عليها دوليًا بما في ذلك األهدا
o  ٣)؛٢٠١٠الصحة والمرض والوفيات والتنمية ( ٢٠١٠/١القرار  
o  ٤)؛٢٠١١الخصوبة والصحة اإلنجابية والتنمية ( ٢٠١١/١القرار  
o  ٥)؛٢٠١٢المراهقون والشباب ( ٢٠١٢/١القرار  
o  ٦)؛٢٠١٤(تقييم حالة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية  ٢٠١٤/١القرار  

 
 اإلعالن السياسي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية ٢٠١١( ٦٥/٢٧٧ لألمم المتحدة قرار الجمعية العامة (

تكثيــف جهودنــا مــن أجــل القضــاء علــى فيــروس نقــص المناعــة  :)األيــدزومتالزمــة نقــص المناعــة المكتســب (
  ٧األيدز؛البشرية 

 
 ) ٨)؛١٩٩٥إعالن ومنهاج عمل بيجين 

  
  ٩)؛٢٠٠٨القضاء على العنف ضد المرأة ( ٧/٢٤ حقوق اإلنسانمجلس قرار 

  
  التعجيــل بــالجهود الراميــة إلــى القضــاء علــى جميــع أشــكال العنــف ضــد  ٢٣/٢٥ مجلــس حقــوق اإلنســانقــرار

  ١٠.)٢٠١٣المرأة: منع االغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والتصدِّي لها (
  

                                                           
 متاح على الرابط التالي:    ١

http://www.un.org/en/development/desa/population/commission/pdf/39/CPD39_Res2006-2.pdf 

  متاح على الرابط التالي:    ٢
http://www.un.org/en/development/desa/population/commission/pdf/42/CPD42_Res2009-1.pdf  

  متاح على الرابط التالي:    ٣
http://www.un.org/en/development/desa/population/commission/pdf/43/CPD43_Res2010-1.pdf  

  متاح على الرابط التالي:    ٤
http://www.un.org/en/development/desa/population/pdf/commission/2011/documents/CPD44_Res2011-1b.pdf  

  متاح على الرابط التالي:    ٥
http://www.un.org/en/development/desa/population/pdf/commission/2012/country/Agenda%20item%208/Decision

s%20and%20resolution/Resolution%202012_1_Adolescents%20and%20Youth.pdf   
   متاح على الرابط التالي:    ٦

http://www.un.org/en/development/desa/population/pdf/commission/2014/documents/CPD47_Resolution_2014_1.pdf  

  http://www.unaids.org/sites/default/files/sub_landing/files/20110610_UN_A-RES-65-277_en.pdf متاح على الرابط التالي:    ٧
  http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf  متاح على الرابط التالي:   ٨
  http://ap.ohchr.org/Documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_7_24.pdf متاح على الرابط التالي:   ٩
  http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/23/L.28متاح على الرابط التالي:    ١٠
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  :هاوصكوك هاوثائق األمم المتحدةاتفاقيات 
 ) ١)؛١٩٤٨اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  
 ) ٢)؛١٩٦٦العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  
 ) ٣)؛١٩٦٦العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
 ) ٤)؛١٩٦٢اتفاقية الرضا بالزواج، والحد األدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج  
 جميـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد المـــرأة (اللجنـــة المعنيـــة بالقضـــاء علـــى التمييـــز ضـــد المـــرأة اتفاقيـــة القضـــاء علـــى   ،

  ٥)؛١٩٧٩
 ) ٦)؛١٩٩٩البروتوكول االختياري التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  
 ) ٧)؛١٩٧٤إعالن حماية النساء واألطفال في حاالت الطوارئ والصراعات المسلحة  
  ومعاقبة االتجـار باألشـخاص، وبخاصـة النسـاء واألطفـال، المكمـل التفاقيـة األمـم المتحـدة بروتوكول منع وقمع

  ٨)؛٢٠٠٠لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (
 ) ٩)؛٢٠٠٢المبادئ والمبادئ التوجيهية الموصى بها فيما يتعلق بحقوق اإلنسان واالتجار باألشخاص  
 ١٠)؛١٩٤٩ء الغير (اتفاقية قمع االتجار باألشخاص واستغالل بغا  
  إعالن القضاء على العنف ضد المرأة)A/RES/48/104 ،١١؛)١٩٩٣  
 ) ١٢)؛١٩٤٩اتفاقية جنيف بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب  
  والمتعلـــق بحمايـــة ضـــحايا ١٩٤٩آب/ أغســـطس  ١٢البروتوكـــول اإلضـــافي التفاقيـــات جنيـــف المعقـــودة فـــي ،

 ١٣)؛١٩٧٧(البروتوكول الثاني) (المنازعات المسلحة غير الدولية 

                                                           
  http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Introduction.aspxمتاح على الرابط التالي:    ١
  http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspxمتاح على الرابط التالي:    ٢
  http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspxمتاح على الرابط التالي:    ٣
  http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/MinimumAgeForMarriage.aspxمتاح على الرابط التالي:    ٤
  http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspxمتاح على الرابط التالي:    ٥
  http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCEDAW.aspx  متاح على الرابط التالي:   ٦
  http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ProtectionOfWomenAndChildren.aspxمتاح على الرابط التالي:    ٧
  http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ProtocolTraffickingInPersons.aspxمتاح على الرابط التالي:   ٨
  http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=E/2002/68/Add.1&Lang=E متاح على الرابط التالي:   ٩
  http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/TrafficInPersons.aspx متاح على الرابط التالي:   ١٠
  http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx متاح على الرابط التالي:   ١١
  http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ProtectionOfCivilianPersons.aspxمتاح على الرابط التالي:    ١٢
  http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ProtocolII.aspxمتاح على الرابط التالي:    ١٣
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 ) ١:)١٩٨٩اتفاقية حقوق الطفل  
o  يشير حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف  :١٩المادة)CRC/C/GC/13 ،إلى  )٢٠١١

  حق الفتيان والفتيات الذين ال تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة في الحماية من جميع أنواع العنف. 
o  يشير حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه  :٢٤المادة)RC/C/GC/15 ،

  إشارة صريحة إلى التحرر من العنف.  )٢٠١٣
 

  التعليقات والتوصيات العامة الصادرة عن األمم المتحدة:
  
 ) ٢؛)١٩٧٩اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  

o  ٣)؛١٩٩٩( ٢٤التوصية العامة رقم  
o  ٤)؛١٩٨٩( ١٢التوصية العامة رقم  
o  ٥)؛١٩٩٢( ١٩التوصية العامة رقم  

 
 ؛اتفاقية حقوق الطفل  

o  ٦)؛٢٠١١( ١٣التعليق العام رقم  
  

  ؛اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
o  ٧)٢٠٠٠( ١٤، التعليق العام رقم ١٢المادة  

  
  الصكوك اإلقليمية:

  ٨)؛٢٠١١سطنبول) (ااتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (اتفاقية 
 حمايـــــــة األطفـــــــال مـــــــن االســـــــتغالل الجنســـــــي واالعتـــــــداء الجنســـــــي (اتفاقيـــــــة  اتفاقيـــــــة مجلـــــــس أوروبـــــــا بشـــــــأن

 ٩)؛٢٠٠٧( النزاروتي)
                                                           

  http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx متاح على الرابط التالي:   ١
  http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx متاح على الرابط التالي:   ٢
  http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm#recom24 متاح على الرابط التالي:   ٣
  http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm#recom12متاح على الرابط التالي:    ٤
  http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm#recom19متاح على الرابط التالي:    ٥
  متاح على الرابط التالي:    ٦

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f13&Lang=en  

  http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(symbol)/E.C.12.2000.4.En متاح على الرابط التالي:   ٧
  متاح على الرابط التالي:    ٨

 http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/convention/Convention%20210%20English.pdf  
  متاح على الرابط التالي:    ٩
 http://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680084822  
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  ١)؛٢٠٠٣ب المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا (البروتوكول الملحق بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعو  
  ــــــيم دو ــــــع العنــــــف ضــــــد المــــــرأة والمعاقبــــــة عليــــــه والقضــــــاء عليــــــه "اتفاقيــــــة بيل ــــــدان األمريكيــــــة لمن اتفاقيــــــة البل

  ٢)؛١٩٩٤( بارا"
 ) ٣)؛٢٠٠٤إعالن القضاء على العنف ضد المرأة في منطقة رابطة أمم جنوب شرق آسيا  
  ٤.)٢٠١١( ٢٠٢٠-٢٠١١العنف ضد المرأة االستراتيجية العربية لمناهضة  
  

                                                           
  متاح على الرابط التالي:   ١

  http://www.achpr.org/files/instruments/women-protocol/achpr_instr_proto_women_eng.pdf  
  http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-61.html متاح على الرابط التالي:   ٢
  متاح على الرابط التالي:   ٣

 http://www.asean.org/communities/asean-political-security-community/item/declaration-on-the-elimination-of-

violence-against-women-in-the-asean-region-2   
  http://www.arabwomenorg.org/Content/Publications/VAWENG.pdf  متاح على الرابط التالي:   ٤
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 ٣ تذييلال
  أمانة منظمة الصحة العالمية ذات الصلة عملتفاصيل 

 
وضعت أمانة منظمة الصحة العالمية عـددًا مـن الوثـائق اإلرشـادية واألدوات بمـا فـي ذلـك المنـاهج التدريبيـة  -١

لالطــالع علــى  ٤ التــذييلوالعديــد مــن الوثــائق التــي تلخــص البيِّنــات الخاصــة بالتصــدي للعنــف بــين األفــراد. انظــر 
 القائمة الكاملة.

  
د النسـاء للعنف ضالُنظم الصحية  تصديتي تم تحديدها في وتعمل أمانة المنظمة على معالجة الفجوات ال -٢

وطنيــة بشــأن  استقصــاءاتالتــي ترغــب فــي إجــراء  الــدول األعضــاءمســاندة  وســعيًا إلــىبعــدد مــن الطــرق.  والفتيــات
إلجراء دراسـة المنظمـة المتعـددة البلـدان  استقصائية وأتاحتهاالعنف ضد المرأة، وضعت المنظمة أدوات ومنهجيات 

. )٤(بشــأن صــحة المــرأة والعنــف المنزلــي ضــد المــرأة، التــي ُتعــد المعيــار الــذهبي لقيــاس حجــم العنــف ضــد المــرأة 
جمعــت األمانــة ونشــرت التقــديرات العالميــة واإلقليميــة للعنــف ضــد المــرأة باالســتناد إلــى بيانــات انتشــار عنــف  كمــا

الصحي المنظمة وهذه البيانات متاحة على موقع مرصد  .)٣( بلدًا تقريباً  ٨٠سي الصادرة عن العشير والعنف الجن
وسوف ُتحّدث بانتظام. ونشرت األمانة العديـد مـن المبـادئ التوجيهيـة واألدوات الالزمـة لتحديـد تـدخالت  ١العالمي،

مها الصحية للعنـف ضـد المـرأة، بمـا فـي ُنظ تصديالرامية إلى تعزيز  الدول األعضاءالوقاية الفعالة وتوجيه جهود 
اإلنسـانية (انظـر  سـياقاتالفـي  النـاجين مـن العنـفذلك التصدي للعنف الجنسي وتقديم رعاية الصـحة النفسـية إلـى 

نهـج الصـحة العموميـة فـي الوقايـة مـن القـدرات التبـاع ). وتدعم األمانـة جهـود وزارات الصـحة فـي تعزيـز ٤ التذييل
الوطنيــة التوجيهيــة  هــا/ مبادئهــاعلــى وضــع بروتوكوالت الــدول األعضــاءســاعدة وتلــه،  صــديوالتالعنــف ضــد المــرأة 

من أجـل التصـدي للعنـف ضـد النسـاء هذه البروتوكوالت/ المبادئ التوجيهية الخاصة بقطاع الصحة و/ أو تحديث 
اإلنســانية، تــدعم األمانــة تنفيــذ األدوات مــن خــالل دورهــا بصــفتها الوكالــة الرائــدة  ســياقاتالوالفتيــات. وفيمــا يتعلــق ب

 لمجموعة الصحة العالمية في استجابة منظومة العمل اإلنساني.
  
ـــلمنظمـــة علـــى جمـــع البيانـــات عـــن الوتعكـــف أمانـــة  -٣ ـــة الطف ، وقـــد لخصـــت المعلومـــات عـــن إســـاءة معامل

ونشــرت  هــذه البيِّنــات علــى نطــاق واســع. نشــرالطفــل، وتعمــل علــى  إســاءة معاملــة للوقايــة مــنالتــدخالت الفعالــة 
إســاءة معاملــة الطفــل: دليــل اتخــاذ اإلجــراءات العمليــة  الوقايــة مــنتحــت عنــوان " ٢٠٠٦المنظمــة مطبوعــًا فــي عــام 

نًا كما وضعت المنظمة ونفذت اسـتبيا يسي لراسمي السياسات والممارسين.أصبح بمثابة مرجع رئ ٢،وتوليد البيِّنات"
األمانــة علــى  مــلالطفولــة الســيئة، بمــا فــي ذلــك إســاءة معاملــة الطفــل فــي اثنــي عشــر بلــدًا. وتع تجــاربدوليــًا لقيــاس 

إســاءة  الوقايــة مــناختبــار مجموعــة مــن بــرامج اكتســاب مهــارات تربيــة األطفــال المنخفضــة التكلفــة التــي تســتهدف 
إســاءة معاملــة الطفــل، اســُتخدمت فــي تــدريب راســمي  نالوقايــة مــمعاملـة الطفــل. وأعــدت األمانــة دورة قصــيرة بشــأن 

فــي وضــع سياســات وتــدخالت فعالــة الــدول األعضــاء السياســات والممارســين فــي بلــدان شــتى. وتــدعم األمانــة أيضــًا 
علـى تقيـيم مسـتوى تأهبهـا فـي مجـال  الـدولإساءة معاملة الطفل بطرق من بينها مسـاعدة هـذه  الوقاية منمن أجل 

 .وتكثيفهاية وضع برامج الوقا
  
زة سكو بشأن كيفية التصدي للعنف في إطار المدارس المعـزِّ يمنظمة توجيهات بمشاركة اليونالونشرت أمانة  -٤

تنســــيق علــــى مراكــــز الواليــــات المتحــــدة لمكافحــــة األمــــراض والوقايــــة منهــــا  بالشــــراكة مــــعمانــــة األ تعمــــلللصــــحة. و 

                                                           
  .http://apps.who.int/gho/data/node.main.SEXVIOLENCEمتاح على الرابط التالي:    ١
  .http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43499/1/9241594365_eng.pdfمتاح على الرابط التالي:    ٢
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الدول األعضاء ذات مختارة من  دول أعضاءوعملت مع  ١العالمية بشأن صحة الطالب.المدرسية  ستقصاءاتاال
للعنـف بـين األفـراد تركـز فـي المقـام األول علـى للتصـدي  شـاملةسياسـية المنخفض والمتوسط لبنـاء اسـتجابة  الدخل

. وتعكـف فـي الوقـت الـراهن علـى إعـداد لمحـة عامـة عـن البيِّنـات بشـأن مـا يصـلح للوقايـة مـن عنـف عنف الشباب
 الشباب. 

 
اسـتخدام الـنهج المسـندة  تعزيـز ،إساءة معاملة المسنينلتصدي لمشكلة ل المبذولةالمنظمة  تهدف جهودوتس -٥

ف تخفيـهـذا العنـف و  للوقايـة مـنومـا يصـلح  اوعواقبهـ اوأسـبابه المشـكلةبالبيِّنات من أجل تحقيق فهم أفضـل لحجـم 
 الضحايا.  الذي يلحق بالناجين/الضرر 

  
 الشراكات والمبادرات العديـدة أو تشـارك فـي هـذه الشـراكات والمبـادرات التـي تشـمل المنظمةأمانة  رستأقد و  -٦

مبادرة بحوث العنف الجنسي، ومبادرة معًا من أجل الفتيات، وٕاجراءات األمم المتحدة للتصـدي للعنـف الجنسـي فـي 
 ).٥ التذييلالنزاع، وتحالف منع العنف (انظر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  ./http://www.who.int/chp/gshs/enمتاح على الرابط التالي:    ١
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  ٤ تذييلال
 

  قائمة مطبوعات أمانة منظمة الصحة العالمية ذات الصلة
 

  العنف ضد النساء والفتيات
  ١)٢٠١٤عنف العشير أو العنف الجنسي (للنساء من ضحايا الرعاية الصحية  
  التقــديرات اإلقليميــة والعالميــة للعنــف الموجــه نحــو المــرأة: معــدالت االنتشــار والتــأثيرات الصــحية لعنــف

  ٢)٢٠١٣والعنف الجنسي من غير الشركاء (الشريك الحميم 
  لعنـــف العشـــير والعنـــف  التصـــديلمنظمـــة بشـــأن الصـــادرة عـــن االمبـــادئ التوجيهيـــة الســـريرية والسياســـية

  ٣)٢٠١٣الجنسي ضد المرأة (
  العنف ضد المرأة في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي: تحليل مقـارن للبيانـات السـكانية الصـادرة

  ٤)٢٠١٣(منظمة الصحة للبلدان األمريكية،  بلداً  ١٢عن 
  ــــة مطبوعــــات صــــدرت فــــي عــــام الصــــحة النفســــية والــــدعم النفســــي خــــدمات بشــــأن تــــوفير  ٢٠١٢ثالث

  ٥)٢٠١٢االجتماعي لضحايا العنف الجنسي (و 
  الوقاية من عنف العشير والعنف الجنسي ضد المرأة: اتخاذ اإلجراءات وتوليـد البيِّنـات (منظمـة الصـحة

  ٦)٢٠١٠والطب المداري،  للتصححة وكلية لندن العالمي
  ـــــر عـــــن الدراســـــة ـــــي ضـــــد المـــــرأة: تقري ـــــدان بشـــــأن صـــــحة المـــــرأة والعنـــــف المنزل منظمـــــة المتعـــــددة البل

  ٧)٢٠٠٥( النتائج
 ) ٨)٢٠٠٤التدبير العالجي السريري لضحايا االغتصاب  
  ٩)٢٠٠٣(المبادئ التوجيهية للرعاية الطبية والقانونية لضحايا العنف الجنسي   
  اإلنســــانية  ســــياقاتالبرنــــامج الــــتعلم اإللكترونــــي: التــــدبير العالجــــي الســــريري لضــــحايا االغتصــــاب فــــي

(منظمة الصحة العالمية، وصندوق األمم المتحـدة للسـكان، ومفوضـية األمـم المتحـدة لشـؤون الالجئـين، 
١٠)٢٠٠٩   

                                                           
  .http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/136101/1/WHO_RHR_14.26_eng.pdfمتاح على الرابط التالي:    ١
  .https://extranet.who.int/iris/restricted/bitstream/10665/85241/3/WHO_RHR_HRP_13.06_ara.pdfمتاح على الرابط التالي:    ٢
  .http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85240/1/9789241548595_eng.pdf متاح على الرابط التالي:   ٣
  متاح على الرابط التالي:    ٤

.http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=8175&Itemid=1519&lang=en  
 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75175/1/WHO_RHR_HRP_12.16_eng.pdf  الروابط التالية:متاح على      ٥

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75177/1/WHO_RHR_HRP_12.17_eng.pdf; 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75179/1/WHO_RHR_HRP_12.18_eng.pdf.  

  .http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241564007_eng.pdf الرابط التالي:متاح على    ٦
  ./http://www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/en متاح على الرابط التالي:   ٧
  ./http://www.who.int/hac/network/interagency/news/manual_rape_survivors/enمتاح على الرابط التالي:    ٨
  .http://whqlibdoc.who.int/publications/2004/924154628X.pdf متاح على الرابط التالي:   ٩
  ./http://www.who.int/reproductivehealth/publications/emergencies/9789241598576/en: متاح على الرابط التالي   ١٠
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 ١ير والعنف الجنسي ضد المرأةدورة قصيرة عن الوقاية من العنف واإلصابات: الوقاية من عنف العش   
  

  إساءة معاملة الطفل
  إساءة معاملة الطفل (المكتب اإلقليمـي األوروبـي التـابع لمنظمـة الصـحة  الوقاية منالتقرير األوروبي عن

  ٢)٢٠١٣العالمية، 
 إسـاءة معاملـة الطفـل: دليـل اتخـاذ اإلجـراءات العمليـة وتوليـد البيِّنـات (منظمـة الصـحة العالميـة  الوقاية من

  ٣)٢٠٠٦والجمعية الدولية لمنع إساءة معاملة وٕاهمال األطفال، 
  :٤إساءة معاملة الطفل الوقاية مندورة قصيرة عن الوقاية من العنف واإلصابات  

 
  العنف بين األفراد 

  ٥)٢٠١٤عن وضع الوقاية من العنف (التقرير العالمي  
 ) ٦)٢٠١٠الوقاية من العنف: البيِّنات  
 ) ٧)٢٠٠٧الوقاية من العنف واإلصابات: دليل لوزارات الصحة  
  ٨)٢٠٠٦العنف (اإلصابات و وضع السياسات من أجل الوقاية من  
  ٩)٢٠٠٤مجتمعية متعلقة باإلصابات والعنف ( استقصاءاتالمبادئ التوجيهية بشأن إجراء  
 ) ١٠)٢٠٠٤الدالئل اإلرشادية للرعاية األساسية للرضوح  
 ) ١١)٢٠٠٤الوقاية من العنف: دليل لتنفيذ توصيات التقرير العالمي عن العنف والصحة  

                                                           
   متاح على الرابط التالي:    ١

http://www.who.int/violence_injury_prevention/capacitybuilding/courses/intimate_partner_violence/en/.  
-http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/217018/European-Report-on متاح على الرابط التالي:       ٢

.Preventing-Child Maltreatment.pdf  
  متاح على الرابط التالي:    ٣

http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/child_maltreatment/en/.  
  متاح على الرابط التالي:    ٤

http://www.who.int/violence_injury_prevention/capacitybuilding/courses/child_maltreatment/en/.  
  .http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/status_report/2014/ar متاح على الرابط التالي:   ٥
  .http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/77936/1/9789241500845_eng.pdf متاح على الرابط التالي:   ٦
  .http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43628/2/9789241595254_ara.pdf متاح على الرابط التالي:   ٧
  .http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/39919_oms_br_2.pdfمتاح على الرابط التالي:    ٨
  .http://whqlibdoc.who.int/publications/2004/9241546484.pdfمتاح على الرابط التالي:    ٩
  متاح على الرابط التالي:    ١٠

http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/services/guidelines_for_essential_trauma_care_ar.pdf?ua=1.  
  .http://whqlibdoc.who.int/publications/2004/9241592079.pdfمتاح على الرابط التالي:    ١١
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  ١)٢٠٠٢العنف والصحة ( حولالتقرير العالمي  
  

  عنف الشباب
 ٢الوقاية من عنف الشباب: نبذة عن البيِّنات   
  عنــف الشــباب وجــرائم الســالح األبــيض بــين الشــباب (المكتــب اإلقليمــي  الوقايــة مــنن عــالتقريــر األوروبــي

  ٣)٢٠١٠األوروبي التابع لمنظمة الصحة العالمية، 
  

  إساءة معاملة المسنين
  ٤إساءة معاملة المسنين الوقاية منن عالتقرير األوروبي  
 الرعايــة الصــحية جــال فــي مقــدرات الإســاءة معاملــة المســنين وٕاهمــالهم. بنــاء حــاالت االســتجابة العالميــة ل

   ٥)٢٠٠٨األولية (
  حــول إســاءة معاملــة المســنين. دراســة مــن ثمانيــة بلــدان: األرجنتــين والنمســا المســنين أصــوات غائبــة: آراء

   ٦والبرازيل وكندا والهند وكينيا ولبنان والسويد.
  
  
  

                                                           
  http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42495/2/9241545615_ara.pdfمتاح على الرابط التالي:    ١
  ، متاح على الرابط التالي: ٢٠١٥أيلول/ سبتمبر  ٢٢في    ٢

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/181008/1/9789241509251_eng.pdf?ua=1  
  http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0012/121314/E94277.pdf متاح على الرابط التالي:   ٣
  http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/144676/e95110.pdf  متاح على الرابط التالي:    ٤
  http://www.who.int/ageing/publications/ELDER_DocAugust08.pdfمتاح على الرابط التالي:    ٥
  /http://www.who.int/ageing/publications/missing_voices/en الرابط التالي:متاح على    ٦
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  ٥التذييل 
  

  اشتراك أمانة المنظمة في الشراكات والمبادرات المتصلة بالعنف
  

مبادرة مشتركة لألمم المتحدة تديرها هيئة األمم المتحـدة ضد النساء والفتيات  المتصلة بالعنفالخدمات األساسية 
ة العالميـة وبرنـامج األمـم المتحـدة اإلنمـائي ومكتـب األمـم للمرأة وصـندوق األمـم المتحـدة للسـكان مـع منظمـة الصـح

فــي  ةشــريكجهــة فــي جوانــب مختلفــة مــن المبــادرة. والمنظمــة  كجهــات شــريكةالمتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة 
قطــاع الصــحة  تصــديمبادئهــا التوجيهيــة وأدواتهــا بشــأن عبــر المقــوم الخــاص بالصــحة مــن المبــادرة. وقــد ســاهمت 

  التي ستنفذ من خالل هذه المبادرة. المرأةللعنف ضد 
  

عموميـة وتنميـة الصحة من مشاكل الشبكة مخصصة إلبراز العنف الجنسي كمشكلة  مبادرة بحوث العنف الجنسي
لهــــذه المبــــادرة،  مؤسســــاً  فــــي هــــذا المجــــال. وكانــــت المنظمــــة عضــــواً  ئهــــاوبنا هــــاعلــــى إجــــراء البحــــوث ودعم ةالقــــدر 

يـا قلـت األمانـة إلـى مجلـس البحـوث الطبيـة فـي جنـوب أفريقواستضافت أمانتها خـالل السـنوات الـثالث األولـى. ثـم نُ 
  . في رئاسته في الوقت الحالي شاركوتفي فريق التنسيق  زالت المنظمة عضواً عقب دعوة لتقديم مقترحات. وما

  
اصة مخصصة إلنهاء العنف ضد األطفال، مع التركيـز علـى العنـف شراكة عالمية عامة وخمن أجل الفتيات  معاً 

ونيســـيف، وبرنـــامج األمـــم المتحـــدة يمـــن وكـــاالت األمـــم المتحـــدة (ال الجنســـي ضـــد الفتيـــات. وتشـــمل الشـــراكة خمســـاً 
، ، وهيئة األمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الصحة العالمية، وصندوق األمـم المتحـدة للسـكان)المشترك لمكافحة األيدز

استقصــاءات ، والحكومــة الكنديــة، والقطــاع الخــاص. ودعمــت الشــراكة إجــراء األمريكيــة وحكومــة الواليــات المتحــدة
التـي جمعـت بيانـات شـاملة عـن حجـم العنـف  االستقصـاءاتعن العنف ضد األطفال في عدة بلـدان، وهـي  سكانية
  السياسات القطرية المقبلة. توجيهمن أجل  هوعواقب

  
مــن وكالــة  ١٣فــي حــاالت النــزاع، وهــي تجمــع بــين الجنســي  التصــدي للعنــفمــن أجــل لمتحــدة إجــراءات األمــم ا

. ه الجهـودذزيادة اتساق هـللعنف الجنسي في حاالت النزاع و جهود التصدي وكاالت األمم المتحدة من أجل تعزيز 
 إعـدادد عـن طريـق و جهـمإجراءات األمم المتحدة وتسهم في هذا الإطار وتقود المنظمة الركن الخاص بالمعرفة في 

  البينات واإلرشادات المعيارية.
  

 التـيالوكاالت الدولية ومنظمات المجتمع المدني  ومن شبكة من الدول األعضاء في المنظمة،تحالف منع العنف 
 المســند الصــحة العموميــةالتحــالف نهــج لعنــف بــين األفــراد. وتشــاطر الجهــات المشــاركة فــي تعمــل مــن أجــل منــع ا

  يستهدف عوامل الخطر المؤدية إلى العنف ويعزز التعاون المتعدد القطاعات.ي ذال البيناتب
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  ٦ ذييلالت
  

  ه األهدافذوالغايات المشمولة به ربط الخطة العالمية بأهداف التنمية المستدامة
  

 الروابط مع خطة العمل الوصفأهداف التنمية المستدامة

 عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار: ضمان تمتع الجميع بأنماط ٣الهدف 

 عـــن الناجمـــة المبكـــرة الوفيـــات تخفـــيض ٤-٣الغاية 
 الثلــــث بمقــــدار المعديــــة غيــــر األمــــراض

 وتعزيــــــز والعــــــالج الوقايــــــة خــــــالل مــــــن
 بحلـــــــول النفســـــــيتين والســـــــالمة الصـــــــحة

 .٢٠٣٠ عام

ــــــز الصــــــحة النفســــــية  ــــــه أن تعزي ــــــرف ب مــــــن المعت
 أمــراً يعتبــر والرفاهيــة وتــوفير رعايــة صــحية نفســية 

للوقايــة مــن األشــكال المختلفــة للعنــف بــين  أساســياً 
العنـــف ضـــد النســـاء والفتيـــات  وخصوصـــاً  األفـــراد،

 .لها والتصدي ،وضد األطفال
تعزيـــــــز الوقايـــــــة مـــــــن إســـــــاءة اســـــــتعمال  ٥-٣الغاية 

تعـــــاطي المخـــــدرات  المـــــواد، بمـــــا يشـــــمل
وتنــــــــاول الكحــــــــول علــــــــى نحــــــــو يضــــــــر 

 .بالصحة، وعالج ذلك
 

عامـل خطـر هـو الكحول على نحـو ضـار  تعاطي
ينــــذر بــــاالنخراط فــــي معظــــم أشــــكال العنــــف بــــين 

علــى ذلــك فــي  بنــاءً الوقايــة منــه ســهم ت، وساألفــراد
الوقايــــة مــــن العنــــف. ومــــن شــــأن التعــــرض لعنــــف 

اءة العشــــير والعنـــــف الجنســـــي ضــــد النســـــاء، وٕاســـــ
معاملـــة األطفـــال وعنـــف الشـــباب أن يزيـــد احتمـــال 
تعـــاطي المخـــدرات واســـتعمال الكحـــول علـــى نحـــو 

مـن ذلـك  أن تحـد الوقايـةضار، ومن الممكـن إذن 
العنــف مــن تعــاطي المخــدرات واالســتعمال الضــار 

 للكحول.
ضـــمان حصـــول الجميـــع علـــى خـــدمات  ٧-٣الغاية 

رعايــة الصــحة الجنســية واإلنجابيــة، بمــا 
ك خــــــدمات ومعلومــــــات تنظــــــيم فــــــي ذلــــــ

األســــرة والتوعيــــة الخاصــــة بــــه، وٕادمــــاج 
ـــــة فـــــي االســـــتراتيجيات  الصـــــحة اإلنجابي

 .٢٠٣٠ والبرامج الوطنية بحلول عام

لما كانت الخطة تـدرك العواقـب الصـحية الجنسـية 
ــــــة  لعنــــــف ضــــــد النســــــاء الناجمــــــة عــــــن اواإلنجابي

ـــــديم خـــــدمات الصـــــحة  ـــــرح تق ـــــات، فإنهـــــا تقت والفتي
نجابيـــة بوصـــفها نقـــاط دخـــول رئيســـية الجنســـية واإل

المــــرأة العنف ضــــد المتصــــلة بــــخــــدمات الإلدمــــاج 
كجزء من االسـتراتيجيات وٕادراج العنف ضد المرأة 

 .والبرامج الوطنية للصحة اإلنجابية
ــــــــة الصــــــــحية الشــــــــاملة،  ٨-٣الغاية  ــــــــق التغطي تحقي

فـــــي ذلـــــك الحمايـــــة مـــــن المخـــــاطر  بمـــــا
 المالية، وٕامكانية الحصول على خـدمات
الرعايــــــــة الصـــــــــحية األساســــــــية الجيـــــــــدة 
وٕامكانيـــة حصـــول الجميـــع علـــى األدويـــة 
ــــــة والميســــــورة  ــــــدة والفعال واللقاحــــــات الجّي

 .التكلفة

مبــدأ تــوجيهي هــو مبــدأ التغطيــة الصــحية الشــاملة 
ـــــــاجين/ ـــــــوفير الخـــــــدمات الصـــــــحية للن  أساســـــــي لت

، ألفــــــــرادالعنــــــــف بــــــــين ا تالضــــــــحايا فــــــــي حــــــــاال
ــــات، وهــــو  وخصوصــــاً  ــــف ضــــد النســــاء والفتي العن

الحاجــــة إلــــى حمايــــة ماليــــة، يســــلط الضــــوء علــــى 
ـــــوفير  ـــــدة مـــــن أجـــــل إدارة  خـــــدمات أساســـــيةوت جي

 العواقب الصحية لذلك العنف.
 : ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة٤الهدف 
 والفتيــاتالفتيــان تتــاح لجميـع ضـمان أن  ٢-٤الغاية 

فـــرص الحصـــول علـــى نوعيـــة جيـــدة مـــن 
ــــــة  ــــــة الطفول النمــــــاء والرعايــــــة فــــــي مرحل
المبكـــــرة والتعلـــــيم قبـــــل االبتـــــدائي حتـــــى 

بحلــول  يكونــوا جــاهزين للتعلــيم االبتــدائي
 .٢٠٣٠عام 

والرعايـــة والتعلـــيم قبـــل  النوعيـــة الجيـــدة للنمـــو قـــيت
المبكـرة مـن االنخـراط الطفولة في مرحلة  االبتدائي

العنـــف فـــي وقـــت الحـــق عنـــدما يكبـــر  أعمـــالفـــي 
 الفتيان والفتيات. 



   A69/9              Annex 2    ٢الملحق        ٦٩/٩ج

60 

 المتعّلمــــــين جميــــــع يكتســــــب أن ضــــــمان  ٧-٤الغاية 
 لــــــــدعم الالزمــــــــة والمهــــــــارات المعــــــــارف

 بجملــة ذلــك فــي بمــا المســتدامة، التنميــة
 لتحقيـــــق التعلـــــيم بينهـــــا مـــــن الُســـــُبل مـــــن

 العـيش أسـاليب واّتبـاع المستدامة التنمية
 والمســـاواة اإلنســـان، وحقـــوق المســـتدامة،

 الســــالم لثقافــــة والتــــرويج الجنســــين، بــــين
ـــــة والالعنـــــف ـــــة والمواطن  وتقـــــدير العالمي

 الثقافــــة مســــاهمة وتقــــدير الثقــــافي التنـــوع
ــــــــــــي ــــــــــــة ف ــــــــــــول المســــــــــــتدامة، التنمي  بحل
  .٢٠٣٠ عام

تعاون النظام الصـحي مـع  بضرورةالخطة  تعترف
قطــاع التعلــيم فــي إطــار جهــود الــدعوة ودعمــه لــه 

 واكتســابالتربيــة الجنســية  أنشــطةمجــال تنفيــذ  فــي
ـــــة المهـــــارات ـــــة الحياتي ـــــى  واالجتماعي بالتشـــــديد عل
ــــرام  العالقــــات ــــى االحت ــــر التعســــفية القائمــــة عل غي

والمســــــاواة التــــــي تســــــهم فــــــي االحتفــــــاظ بعالقــــــات 
إيجابيــــة والوقايــــة مــــن جميــــع أشــــكال العنــــف فــــي 

  .الالحقة الحياة مراحل

ــــــق  أ-٤الغاية  ــــــاء المراف ــــــي تراعــــــي بن ــــــة الت التعليمي
الفــــــــــروق بــــــــــين الجنســــــــــين، واإلعاقــــــــــة، 
واألطفــــــــــال، ورفــــــــــع مســــــــــتوى المرافــــــــــق 
ــــة  ــــة تعليمي التعليميــــة القائمــــة وتهيئــــة بيئ
فعالــــــــــــــــة ومأمونـــــــــــــــــة وخاليـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن 

 .للجميع  العنف

يتعـــــرض الفتيـــــان والفتيـــــات لعنـــــف األقـــــران مثـــــل 
ـــيم، وفـــي بعـــض  التقاتـــل والتســـلط فـــي مرافـــق التعل

علمـــــــــون وســـــــــائل عنيفـــــــــة الحـــــــــاالت يســـــــــتخدم الم
 لتأديب والضبط.ألغراض ا

 : تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات٥الهدف 
القضــاء علــى جميــع أشــكال العنــف ضــد  ٢-٥الغاية 

جميـــــع النســـــاء والفتيـــــات فـــــي المجـــــالين 
العـــام والخـــاص، بمـــا فـــي ذلـــك االتجـــار 
بالبشــر واالســتغالل الجنســي وغيــر ذلــك 

 .االستغالل  أنواعمن 

أن يعمل النظام الصحي في  ضرورةتدرك الخطة 
نهـــج انســـجام مـــع القطاعـــات األخـــرى فـــي تطبيـــق 

للتصــــدي للعنــــف ضــــد النســــاء  الصــــحة العموميــــة
البينـــات ب مســـندةوالفتيـــات. وهـــي تشـــمل إجـــراءات 

 واالســـتجابة فـــي إطـــارالوقايـــة أنشـــطة تســـاهم فـــي 
 .النظام الصحي وعبر القطاعات

القضاء على جميع الممارسـات الضـارة،  ٣-٥الغاية 
مــن قبيــل زواج األطفــال والــزواج المبكــر 
والــــــزواج القســـــــري، وتشــــــويه األعضـــــــاء 

 .التناسلية لإلناث (ختان اإلناث)

ــــــزواج المبكــــــر  ــــــال وال تشــــــمل الخطــــــة زواج األطف
والـــــــزواج القســـــــري وتشـــــــويه األعضـــــــاء التناســـــــلية 

 كممارســـات ضـــارة ضـــد النســـاء والفتيـــات األنثويـــة
تعــــد ذات أولويــــة ويتعــــين علــــى النظــــام الصــــحي 

 .معالجتها عبر أنشطة التصدي والوقاية
ضـــمان حصـــول الجميـــع علـــى خـــدمات  ٦-٥الغاية 

ــــــــى  الصــــــــحة الجنســــــــية واإلنجابيــــــــة وعل
الحقـــوق اإلنجابيـــة، علـــى النحـــو المتفـــق 

لبرنامج عمـل المـؤتمر الـدولي  عليه وفقاً 
للســــكان والتنميــــة ومنهــــاج عمــــل بيجــــين 
والوثـــــــــــــــــــائق الختاميـــــــــــــــــــة لمـــــــــــــــــــؤتمرات 

 .استعراضهما

تعتــرف الخطــة بتعزيــز جميــع حقــوق اإلنســان بمــا 
الحقوق المتصلة بالصحة الجنسية واإلنجابية  هافي

كوســـيلة رئيســـية للوقايـــة مـــن العنـــف ضـــد النســـاء 
إلــــى اإلجــــراءات لــــه، وتســــتند  التصــــديوالفتيــــات و 

المحددة في برنامج عمـل المـؤتمر الـدولي للسـكان 
والتنميـــة ومنهـــاج عمـــل بيجـــين، الفصـــل الخـــاص 

 .المرأةبالعنف ضد 
 : جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة١١الهدف 
تـــــــــوفير ســـــــــبل اســـــــــتفادة الجميـــــــــع مـــــــــن  ٧-١١الغاية 

وأمـــاكن عامـــة، آمنـــة مســـاحات خضـــراء 
وشــاملة للجميــع ويمكــن الوصــول إليهـــا، 
والســيما بالنســبة للنســاء واألطفــال وكبــار 
الســن واألشــخاص ذوي اإلعاقــة، بحلــول 

 .٢٠٣٠ عام

تعتـــرف الخطـــة بخطـــر التعـــرض للعنـــف بمـــا فـــي 
ــــــي األمــــــاكن العامــــــة،  ــــــك التحــــــرش الجنســــــي ف ذل

 .لنساء والفتياتإلى اوالسيما بالنسبة 
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 وٕاتاحـةلتنميـة المسـتدامة، ا تحقيـق أجـل مـن أحـد فيهـا ُيهمَّـش ال مسـالمةمجتمعات  على إقامةتشجيع ال: ١٦الهدف 
 وشاملة للجميع على جميع المستويات مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وبناء، عدالةإلى ال الجميع وصولإمكانية 
الحــــد بدرجــــة كبيــــرة مــــن جميــــع أشــــكال  ١-١٦الغاية 

مـــــن معـــــدالت العنـــــف ومـــــا يتصـــــل بـــــه 
 .مكان  الوفيات في كل

 

الـذي يؤديـه  الحاسمترمي الخطة إلى تعزيز الدور 
 فــرادالنظــام الصــحي فــي الحــد مــن العنــف بــين األ

والتخفيـــف مـــن العواقـــب الصـــحية وغيـــر ذلـــك مـــن 
 بـالتركيزذلك العنف، الناتجة عن العواقب السلبية 

 الفئـــاتعلـــى النســـاء والفتيـــات واألطفـــال بوصـــفهم 
تتأثر على نحو غير متناسـب بـذلك التي سكانية ال

 العنف.
إنهـــــــــاء إســـــــــاءة المعاملـــــــــة واالســـــــــتغالل  ٢-١٦الغاية 

واالتجــار بالبشـــر وجميـــع أشـــكال العنـــف 
 .وتعذيبهم  ضد األطفال

 

تعطـــــي الخطــــــة األولويــــــة للعنــــــف ضــــــد األطفــــــال 
آخــــر مــــن أشــــكال العنــــف  رئيســــياً  بوصــــفه شــــكالً 

. وتــدرك الخطــة المــرأةباإلضــافة إلــى العنــف ضــد 
بعض أشــكال يتعرضــن بوجــه خــاص لــأن الفتيــات 

االســتغالل  ألغــراضالعنــف بمــا فــي ذلــك االتجــار 
 الجنسي.

تعزيــــز ســــيادة القــــانون علــــى الصــــعيدين  ٣-١٦الغاية 
الـــوطني والـــدولي وضـــمان تكـــافؤ فـــرص 

 .وصول الجميع إلى العدالة
 

تعزيــز الــروابط ترمــي إلــى تشــمل الخطــة إجــراءات 
القضــاء،  الشــرطة/قطاعــات الصــحة و بــين قطــاع 

القانونيـــــة و وخاصـــــة عـــــن طريـــــق البينـــــات الطبيـــــة 
لنــاجين مــن اكعنصــر رئيســي لــدعم فــرص وصــول 

 العنف، والسيما النساء والفتيات إلى القضاء.
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    ٧التذييل 
    الصحية لعنفاموجز عواقب 

الفئة السكانية المعرضة 
 الصحية واالجتماعية واالقتصاديةالعواقب  للعنف ونمط العنف

المعرضة  الفئاتجميع  -١
 للعنف

 اإلصابات البدنية
 (مثل االكتئاب، والقلق، واضطرابات اإلجهاد فيما بعد الصدمات) مشكالت الصحة النفسية 
 ↑ االنتحار 
 ↑ خطر األمراض غير السارية 
 السـلوك الضـارة بالصـحة (مثـل تعـاطي الكحـول والمخـدرات، والتـدخين، وٕايقـاع الضـرر  وجهأ

 بالنفس، والسلوك الجنسي الخطر)
 ↓ اإلنتاجية 
 التكاليف البشرية واالقتصادية التي يتحملها الناجون، واألسر، والمجتمع 

  ١النساء والفتيات -٢
 عنف العشير -أ

) بمـا فـي ذلـك حـاالت الحمـل ٣الصـحة الجنسـية واإلنجابيـة (أعـاله مشـكالت  ١هناك باإلضافة إلـى 
غيـــر المرغـــوب فيهـــا؛ واألمـــراض المنقولـــة جنســـيًا وفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري، وفقـــدان الحمـــل 

واإلجهـاض المتعمـد، وانخفـاض الـوزن عنـد الـوالدة، والـوالدات المبتسـرة،  سـقاطفي ذلـك حـاالت اإل بما
 دمات واألمراض النسائية، ومتالزمة اآلالم المزمنة والناسور الناجم عن التعرض للص

 ٢ X ↑اإلجهاض المتعمد 
 ١,٥ X ↑ األمراض المنقولة جنسيًا وفيروس العوز المناعي البشري   
 الوالدة المبتسرة ↑ ٪٤١ 
 انخفاض الوزن عند الوالدة ↑ ٪١٦ 
 ↑  وفيات الرضع 
 األطفال الذين يعانون من مشكالت النمو والسلوك 

تشويه األعضاء التناسلية  -ب
 األنثوية

 ↑الوالدات المتعسرة والوفيات المحيطة بفترة الوالدة 
  العدوىحاالت 
 تكون الكيسات والخراجات 
 الناسور 
 ومشكالت الصحة النفسية لنفسيةالمشكالت ا 
 خلل الوظائف الجنسية 

 خطر الوفيات واألمراض المحيطة بفترة الوالدة والنفاسية ↑الحمل المبكر و  الزواج المبكر - ج
 ↓  لى التعليم، ومهارات كسب العيشعصول الفتيات حإمكانية 
 العزلة االجتماعية 

فيهم  ناألطفال بم -٣
 المراهقون

 ↑ السلوك الضار بالصحة
 ↑ المشكالت النفسية والمشكالت الصحية األخرى 
 ↓  المستقبلالتحصيل التعليمي وفرص العمل في 
  أي –دورة العنف المتوارث عبر األجيال 
 ↑ الفتيــــات فــــي وقــــت الحــــق لعنــــف العشــــير أو االســــتغالل الجنســــي  تعــــرضاحتمــــال أن ت

 واالتجار
 ↑ احتمال أن يصبح الفتيان جناة أو أن يتعرضوا للعنف في مرحلة الحقة من حياتهم 
  بوصــف الشــخص  التــورط مــع مــرور الوقــت فــي أشــكال أخــرى مــن العنــف  ↑عنــف الشــباب

.جانيًا ومجنيًا عليه
                                                           

التقـــديرات ، ٢٠١٣ ،ومجلـــس البحـــوث الطبيـــة فـــي جنـــوب أفريقيـــا والطـــب المـــداري للتصـــححمنظمـــة الصـــحة العالميـــة وكليـــة لنـــدن    ١
اإلقليميــة والعالميــة للعنــف الموجــه نحــو المــرأة: معــدالت االنتشــار والتــأثيرات الصــحية لعنــف الشــريك الحمــيم والعنــف الجنســي 

 .٢٠١٣، جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ من غير الشركاء
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  ٨التذييل 
  

  ٢األفراد وارتكابهاالمختلفة للعنف بين  المرتبطة بالتعرض لألنماطمحددات الو  ١موجز عوامل الخطر
  

 العنف المرتبطة بارتكابعوامل الخطر  المرتبطة بالتعرض للعنفعوامل الخطر  العنف ونمطالسكانية  الفئة

العوامل الشائعة على مستوى  -١
المجتمع المحلي والمستوى 

االجتماعي والمشتركة بين مختلف 
 األفرادالعنف بين  ماطأن
 سياقاتتزداد هذه العوامل شدة في (

النزاعات) هااألزمات اإلنسانية بما في

 بالرجولة المتعلقة الضارةاألعراف بين الجنسين (مثل  عدم المساواة( 

 ارتفاع معدالت العنف والجريمة في المجتمع المحلي 

 الفقر 

 البطالة 

  تــوافر المخــدرات والكحــول (مثــل ارتفــاع كثافــة منافــذ الكحــول) واألســلحة (مثــل األســلحة
 )واألسلحة الحادة/ السكاكينالنارية، 

  العنف مكافحةانخفاض مستويات إنفاذ قوانين 

العنف ضد  أنماطوالتمييز بين الجنسين المشتركة بين جميع  عدم المساواةالسببية لالعوامل  النساء والفتيات -٢
 النساء والفتيات

 ٣إساءة معاملة األطفال سجل  عنف العشير

  التعرض لعنف العشير فـي مرحلـة الطفولـة
 مشاهدته)  (أو

 تعليم أقل من التعليم الثانويمستوى ال 

  االضــــــــطرابات النفســــــــية وأشــــــــكال العجــــــــز
 األخرى

 العشير للكحول على نحو ضار تعاطي  
 /ممارســـة ســـلطة الـــذكور  ســيطرة الـــذكور

 النساءعلى 

  تقبــــل العنــــف مــــن أجــــل تأديــــب النســــاء
ــــتهكن األ ــــي ين ــــي  الســــائدة عــــرافالالت ف

   العالقات بين الجنسين
 عدم عمل المرأة 

  ملكيـــة قـــوانين القـــوانين التمييزيـــة (مثـــل
األراضـــي والعقـــارات، والـــزواج، والطـــالق، 

 وحضانة األطفال)

 ـــال أو  ســـجل ـــة األطف إســـاءة معامل
 إهمالهم

 مرحلـــة فـــي العشـــير لعنـــف التعـــرض 
 )مشاهدته  (أو الطفولة

 المدرسي التعليم مستوى انخفاض 

 االكتئاب 

 الكحول تعاطي 

 التحكمية السلوك أوجه  
 المتعلقـــة المنصـــفة المواقـــف تـــدني 

 الجنس بنوع

 كثرة التشاجر مع العشير 

 ســــــجل  التأهيــــــل الجنســــــي (مثــــــل
المقايضــة بــالجنس وتعــدد الشــركاء 

 الجنسيين)

 خـــارج العنـــف  االنخـــراط فـــي أعمـــال
 المنزل

   فيهم المراهقون ناألطفال بم -٣
 صغر سن األطفال  إساءة معاملة األطفال

  مقـــدمي إلـــى بالنســـبة األكبـــر عمـــل العـــبء
ـــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــينالرعاي ـــــــــــــــــال ذوي  المعني باألطف

 االحتياجات الخاصة.

 ينصغر سن الوالد 

  الوالدين عدد كبير من األطفاللدى 

 قلة فهم نمو األطفال 

 نقص المهارات التربوية 

                                                           
 ر المبينة في هذا الجدول أو نقيضها. لم يسلط الضوء على العوامل الوقائية بصورة منفصلة لكنها تعد عكس عوامل الخط    ١
٢         Heise LL and Kotsadam. Cross-national and multilevel correlates of partner violence: an analysis of data 

from population-based surveys. Lancet Global Health. 2015;3(6): e332-e340.   
هم أكبــر مســاهمة فــي تفســير المعــدالت المختلفــة لعنــف اأو تســ ةأهميــة إحصــائي تكتســيالعوامــل المبــرزة بــالبنط الغــامق هــي عوامــل    ٣
  الجغرافية. السياقات في مختلف عشيرال
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 ـــــــف ـــــــدابير  المواق ـــــــدة التخـــــــاذ ت المؤي
 تأديبية قاسية

 لـــدى  ســـاءة معاملـــة األطفـــالإ ســـجل
 األبوين

 مقــــــــدم للرعايــــــــة مــــــــن غيــــــــر  وجــــــــود
 األقارب في البيت 

  أو  اســــــــــــــتعمال الكحــــــــــــــولإســــــــــــــاءة
 المخدرات

  نفسيباعتالل إصابة مقدم الرعاية 

  ســـــــــــوء العالقـــــــــــات بـــــــــــين الوالـــــــــــدين
واألطفـــــــــال (مثـــــــــل ســـــــــوء الـــــــــروابط 

 فوضوية الحياة األسرية)و األسرية، 

 نفسها عنف العشير في األسرة 
عنف األقران بين المراهقين (أي 

 التسلط والتقاتل)
   بعــــــــض عوامــــــــل الخطــــــــر المماثلــــــــة

ممارســـــة إســـــاءة معاملـــــة المرتبطـــــة ب
 األطفال

 المشكالت السلوكية 
  غير االجتماعييناألقران 
  والمخدرات استعمال الكحولإساءة 
 التورط في العنف سجل 
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  ٩التذييل 
  

  اإلطار الزمني لوضع خطة العمل العالمية وعملية وضعها
  

  خطة العمل العالمية كما يلي: وضعسارت عملية 
  
خطـــة العمـــل العالميـــة لمســـودات  عـــدة  لإلشـــراف علـــى داخليـــاً  أساســـياً  عـــامالً  أمانـــة المنظمـــة فريقـــاً  نشـــأتأ  –١

  وتسهيل عملية التشاور. هاوتصميم هاوتنسيق
  
 ٢٠١٥مــارس  فــي آذار/لخطــة العمــل العالميــة  األوليــةالمســودة أولــى كانــت أســاس  مناقشــةصــدرت ورقــة و   –٢

المنظمـة، باإلضـافة  المعنية األخرى فـي لإلداراتمن أعضاء الفريق العامل األساسي، وممثلين  مساهماتوشملت 
  إلى المستشارين اإلقليميين من جميع أقاليم المنظمة الستة.

  
ســائر ت الصــحة باإلضــافة إلــى اوزار  –الــدول األعضــاء  وســاهمت فيهــاللتشــاور  األوليــةرضــت المســودة عُ و   –٣

)، ومجموعـات فـلشـؤون تنميـة الط، و عـدلالمساواة بين الجنسين، والوزارات شؤون (مثل  المختصة المعنيةالوزارات 
ألمم المتحدة والمؤسسات األخرى الثنائيـة والمتعـددة والجهات الشريكة التابعة لالمجتمع المدني، والرابطات المهنية، 

  ما يلي:على عملية التشاور  وانطوتاألطراف. 
)؛ ٢٠١٥فبرايــر  : منظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة (شــباط/مشــاورات إقليميــة مــع الــدول األعضــاء  –أ

)؛ ٢٠١٥ أبريــل والمكتــب اإلقليمــي لغــرب المحــيط الهــادئ والمكتــب اإلقليمــي لجنــوب شــرق آســيا (نيســان/
 )؛ والمكتـــــــب اإلقليمـــــــي ألوروبـــــــا (أيـــــــار/٢٠١٥أبريـــــــل  والمكتـــــــب اإلقليمـــــــي لشـــــــرق المتوســـــــط (نيســـــــان/

ة فـــــي المشـــــاركالجهـــــات  ت). وكانـــــ٢٠١٥يوليـــــو  )؛ والمكتـــــب اإلقليمـــــي ألفريقيـــــا (تمـــــوز/٢٠١٥ مـــــايو
)؛ المعنيــــة المختصــــةالــــوزارات ســــائر األغلبيــــة مــــن الــــدول األعضــــاء (أي وزارات الصــــحة، و  :لمشــــاوراتا

  قليل من الخبراء ووكاالت األمم المتحدة؛عدد و والمنظمات غير الحكومية، 
ـــــى شـــــبكة اإلنترنـــــت مشـــــاورة  –ب ـــــى  : مـــــن نيســـــان/عل تلقـــــي  – ٢٠١٥يونيـــــو  حزيـــــران/ ٤أبريـــــل إل
  ؛ أعضاءدول  ٩في ذلك من  مساهمة بما ٤٨
 ، وشــركاء مــن األمــم المتحــدةأكــاديميينمشــاورة غيــر رســمية مــع منظمــات غيــر حكوميــة، وخبــراء   –ج

  ؛مشاركاً  ٤٠) ضمت ٢٠١٥يونيو  حزيران/ ٣(ومؤسسات أخرى متعددة األطراف 
 حزيـــران/ ٤فـــي جنيـــف (الدائمـــة لبعثـــات ا ممثلـــو: جلســـة إعالميـــة غيـــر رســـمية للـــدول األعضـــاء  –د

  ).٢٠١٥ يونيو
  
الثانيــة  المناقشــةورقــة  وصــدرت األوليــةقحــت المســودة هــذه المشــاورات، نُ  الناشــئة عــنعلــى التعليقــات  بنــاءً و   –٤

  .٢٠١٥س أغسط آب/ ٣١في  من خطة العمل العالمية ١ المسودةالتي تحتوي على 
  
فـــي اللجـــان  تجـــريللمناقشـــات التـــي قـــد  دعمـــاً  ١عـــرض مـــوجز مشـــروح للمســـودة  ، عمـــمإلـــى ذلـــكوٕاضـــافة   –٥

  .٢٠١٥أكتوبر  سبتمبر وتشرين األول/ أيلول/شهري بين الفترة  اإلقليمية في
  
 تشــــــرين األول/ ٢٣ -ســــــبتمبر أيلــــــول/ ١( اإلنترنــــــتعلــــــى شــــــبكة  للتشــــــاور بشــــــأنها ١المســــــودة  شــــــرتونُ   –٦

للموافقــــة دول أعضــــاء. وعرضــــت المســــودة  ١٠مســــاهمة بمــــا فيهــــا مســــاهمات مــــن  ٤٠وتلقيــــت )، ٢٠١٥ أكتــــوبر
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إلــــى  ٢الفتــــرة مــــن  عقــــد فــــيرســــمي للــــدول األعضــــاء الــــدول األعضــــاء فــــي اجتمــــاع جانــــب مــــن عليهــــا النهائيــــة 
  .٢٠١٥ نوفمبر الثاني/ تشرين ٤
  
وباالســــتناد إلــــى التعليقــــات الــــواردة مــــن االجتمــــاع الرســــمي للــــدول األعضــــاء المعقــــود فــــي تشــــرين الثــــاني/   –٧

لعرضـــها علـــى (أي هـــذه الوثيقـــة) ) لخطـــة العمـــل العالميـــة ٢ المســـودةمســـودة منقحـــة (أي  ، أعـــدت٢٠١٥ نـــوفمبر
ثم إلقرارها والموافقة عليها من جانب جمعية الصحة العالمية في  ٢٠١٦ يناير المجلس التنفيذي في كانون الثاني/

  .٢٠١٦مايو  أيار/
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