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ملخص
يركز التقرير العاملي لعام  2014عن وضع الوقاية من العنف عىل
العنف بني األفراد أي العنف الذي يامرس بني أفراد 1األرسة والعرشاء
واألصدقاء واملعارف والغرباء ويشمل سوء معاملة األطفال وعنف
الشباب وعنف العشري والعنف اجلنيس وإساءة معاملة املسنني.
والعنف بني األفراد هو عامل خطر يسبب مشاكل صحية واجتامعية
طيلة العمر ويمكن التنبؤ به والوقاية منه وتقع املسؤولية عن التصدي
له بوضوح عىل احلكومات الوطنية.

أهداف التقرير

يشري التقرير العاملي لعام  2014عن وضع الوقاية من العنف إىل التقدم
الذي أحرزته البلدان يف تنفيذ التوصيات الواردة يف التقرير العاملي عن
وضع العنف والصحة .وتتمثل أهداف التقرير املحددة فيام ييل:

• وصف وضع مشكلة العنف بني األفراد عىل نطاق العامل ومدى
اضطالع البلدان بجمع البيانات املتعلقة بالعنف املميت وغري
املميت لتوجيه التخطيط واختاذ اإلجراءات؛
• وصف الوضع احلايل للتدابري الربجمية والسياسية والترشيعية الرامية
إىل الوقاية من العنف؛
• وصف وضع خدمات الرعاية الصحية واخلدمات االجتامعية
والقانونية املتاحة لضحايا العنف؛
• حتديد الثغرات يف التصدي ملشكلة العنف بني األفراد وحفز اختاذ
اإلجراءات عىل الصعيد الوطني للتصدي هلا.

ويعترب التقرير منطلق ًا لتتبع التقدم املحرز يف املستقبل ومرجع ًا تستطيع
البلدان االستناد إليه لتقدير التقدم الذي حترزه إذ يتضمن تقيي ًام جلهود
الوقاية من العنف املبذولة عىل الصعيد العاملي ويقدم ملحة رسيعة عن
هذه اجلهود املبذولة حسب البلد.

األسلوب

مجعت البيانات واملعلومات األخرى مجع ًا منهجي ًا من كل بلد بإرشاف
منسق وطني للبيانات معني من جانب حكومة البلد .واستكمل
أشخاص من وزارات الصحة والعدل والتعليم وقضايا اجلنسني
وشؤون املرأة وإنفاذ القانون والرشطة وشؤون الطفل والتنمية
االجتامعية والشؤون الداخلية ومن منظامت غري حكومية حسب
االقتضاء إجاباهتم عن استبيان ذايت التدبري يف كل بلد .ثم ُطلب من
فريق نظراء وطنيني متعدد القطاعات يعمل عىل الوقاية من العنف
أن خيتار أفضل البيانات املمثلة لبلده .وتث ّبت موظفو املنظمة التقنيون
املعنيون بالوقاية من العنف عىل الصعيدين العاملي واإلقليمي بعدئذ
من صحة البيانات النهائية اخلاصة بكل بلد بمقارنتها بقواعد بيانات
مستقلة ومصادر أخرى .وتم احلصول بعد ذلك عىل إذن بإدراج
البيانات النهائية يف التقرير عن الوضع من املسؤولني احلكوميني
القطريني.

التغطية

يسلط هذا التقرير األضواء عىل البيانات املحصلة من  133بلد ًا بتغطية
 6.1مليار شخص ومتثيل  88٪من سكان العامل .وقد غطت معدالت
اإلجابة حسب اإلقليم  63٪من سكان إقليم رشق املتوسط و70٪
من سكان اإلقليم األفريقي و 83٪من سكان اإلقليم األورويب و88٪
من سكان إقليم األمريكتني و 97٪من سكان إقليم جنوب رشق آسيا
وإقليم غرب املحيط اهلادئ.

 1خيتلف العنف بني األفراد عن العنف املوجه للذات والعنف اجلامعي غري املشمولني
بالتقرير.
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أثر العنف عىل حياة ماليني األشخاص وعواقبه الطويلة
األمد

أشارت التقديرات إىل وفاة  475 000شخص قت ً
ال يف عام .2012
وبلغت نسبة الذكور املرتاوحة أعامرهم بني  15و 44سنة ما يناهز
 60٪من هؤالء األشخاص مما جيعل القتل السبب الرئييس الثالث لوفاة
هذه الفئة العمرية من الذكور .وتسجل أعىل معدالت القتل املقدرة
يف البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط ضمن إقليم األمريكتني
الذي يبلغ معدل القتل فيه  28.5حالة قتل لكل  100 000نسمة
ويعقبه اإلقليم األفريقي حيث يبلغ هذا املعدل  10.9حاالت قتل
لكل  100 000نسمة .أما أدنى معدالت القتل املقدرة فتسجل يف
البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط ضمن إقليم غرب املحيط
اهلادئ حيث يبلغ معدل القتل  2.1حالة قتل لكل  100 000نسمة.
وقد انخفضت معدالت القتل حسب التقديرات خالل الفرتة -2000
 2012بنسبة تفوق قلي ً
ال  16٪عىل الصعيد العاملي (من  8إىل 6.7
حاالت قتل لكل  100 000نسمة) وبنسبة  39٪يف البلدان املرتفعة
الدخل (من  6.2إىل  3.8حاالت قتل لكل  100 000نسمة) .وعىل
العكس ،أبدت هذه املعدالت انخفاض ًا أقل يف البلدان ذات الدخل
املتوسط واملنخفض خالل الفرتة ذاهتا .وبلغت نسبة االنخفاض 13٪
يف بلدان الرشحية العليا والرشحية الدنيا من الدخل املتوسط و 10٪يف
البلدان املنخفضة الدخل .وال متثل هذه احلاالت إال جزء ًا من األعباء

الصحية واالجتامعية النامجة عن العنف عىل الرغم من إسهامها الكبري
يف معدالت الوفيات.
ويتحمل النساء واألطفال واملسنون العبء األكرب الناجم عن االعتداء
البدين واجلنيس والنفيس غري املميت:
•
•
•
•

تبليغ ربع مجيع البالغني عن تعرضهم العتداء بدين يف سن الطفولة.
تبليغ امرأة واحدة كل مخس نساء عن تعرضها العتداء جنيس يف
سن الطفولة.
تعرض امرأة واحدة كل ثالث نساء للعنف البدين أو اجلنيس عىل يد
عشريها يف وقت من األوقات خالل حياهتا.
تبليغ  6٪من البالغني املسنني عن تعرضهم إلساءة املعاملة يف الشهر
املايض.

ويساهم هذا العنف يف اعتالل الصحة طيلة العمر وال سيام لدى
النساء واألطفال ويف تسبيب الوفاة ألن عدة أسباب رئيسية للوفاة مثل
أمراض القلب والسكتة الدماغية والرسطان ومرض اإليدز والعدوى
بفريوسه ترتبط ارتباط ًا شديد ًا بتجارب العنف عرب التدخني وإساءة
تعاطي الكحول واملخدرات واتباع سلوك جنيس شديد اخلطورة .كام
يثقل العنف بحمله النظام الصحي ونظام العدالة اجلنائية وخدمات
الرعاية االجتامعية وبنية املجتمعات االقتصادية.

اجلدول  :1التقديرات بشأن عدد حاالت القتل ومعدهلا لكل  100 000نسمة حسب إقليم املنظمة ووضع دخل البلدان يف عام 2012
عدد حاالت القتل

معدل حاالت القتل
لكل  100 000نسمة

إقليم املنظمة ومستوى دخل البلدان
اإلقليم األفريقي ،البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط

98 081

10.9

إقليم األمريكتني ،البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط

165 617

28.5

إقليم رشق املتوسط ،البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط

38 447

7.0

اإلقليم األورويب ،البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط

10 277

3.8

إقليم جنوب رشق آسيا ،البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط

78 331

4.3

إقليم غرب املحيط اهلادئ ،البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط

34 328

2.1

مجيع األقاليم ،البلدان املرتفعة الدخل

48 245

3.8

عىل الصعيد العاملي

474 931

أ

6.7

أ يشمل هذا العدد  1604حاالت قتل مقدرة يف الدول غري األعضاء.
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الشكل  :1عواقب العنف السلوكية والصحية

األمراض املزمنة
التهاب املفاصل والربو
الرسطان

أمراض القلب واألوعية
الدموية
السكري

املشاكل الكلوية
أمراض الكبد

السكتة الدماغية

الصحة اجلنسية
واإلنجابية

الصحة النفسية
والسلوكية

احلمل غري املرغوب فيه

تعاطي الكحول واملخدرات

اإلجهاض غري املأمون

اضطراب الكرب التايل
للرضح

األمل احلويض املزمن

نقص االنتباه

مضاعفات احلمل

االضطرابات النسائية
متالزمات األمل املعقد

العدوى بفريوس األيدز

األمراض األخرى املنقولة
جنسي ًا

االكتئاب والقلق

العواقب البدنية

اإلصابات البطنية والصدرية
والدماغية
احلروق/احلروق السمطية

اضطرابات األكل والنوم

الكسور

فرط النشاط

العجز

السلوك التخارجي

حاالت االهنتاك

التدخني

األفكار االنتحارية

السلوك االنتحاري

ممارسة اجلنس غري املأمونة

انعدام البيانات الرئيسية عن العنف يف الغالب

ثمة ثغرات كبرية عىل مستوى البيانات تقوض جهود الوقاية من العنف
عىل الرغم من حجم حاالت الوفاة النامجة عن العنف وآثار العنف غري
املميتة الوخيمة عىل النساء واألطفال واملسنني .ويفتقر  60٪من البلدان
بالكامل إىل بيانات صاحلة لالستخدام عن حاالت القتل من مصادر
تسجيل األحوال املدنية أو البيانات احليوية .وغالب ًا ما يفتقر العديد من
البلدان التي تتوفر فيها هذه البيانات إىل معلومات مثل جنس الضحية
وسنها وعالقتها بمرتكب جريمة القتل وآلية القتل وهي تلزم برمتها

ملخص

لتصميم جهود الوقاية ورصدها .وال حتاط السلطات أو اجلهات
املقدمة للخدمات عل ًام بمعظم حاالت العنف ضد النساء واألطفال
واملسنني مما جيعل االستقصاءات السكانية مصدر ًا حاس ًام للمعلومات
الالزمة لتوثيق طبيعة هذه املشاكل وحجمها .وأفاد أكثر من نصف
البلدان املشاركة يف االستقصاء بجمع البيانات عن عنف العشري
والعنف اجلنيس إال أن أقل من نصف البلدان أفاد بإجراء استقصاءات
سكانية بشأن أشكال العنف األخرى مثل سوء معاملة األطفال وعنف
الشباب وإساءة معاملة املسنني.
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 Regionيف االستثامر يف جمال الوقاية دون تناسب هذا
رشوع البلدان
العمل جار عىل وضع خطط عمل وطنية يف معظم البلدان

االستثامر مع األعباء

دون االسرتشاد بالبيانات عىل الدوام

يبني عدد متزايد من الدراسات العلمية أن العنف ممارسة يمكن الوقاية
تنطوي أشكال العنف املختلفة عىل عدة عوامل خطر كامنة وعالقات
منها .وقد حددت املنظمة واجلهات الرشيكة هلا سبع اسرتاتيجيات
ترابط مهمة مشرتكة فيام بينها .فعدم املساواة االقتصادية وإساءة
تعاطي الكحول ورعاية اآلباء لألبناء غري املالئمة عىل سبيل املثال
باعتبارها «أفضل اخليارات» منها ست اسرتاتيجيات مركزة عىل الوقاية
Figure 9
أمور تزيد كلها احتامل سوء معاملة األطفال وعنف الشباب وعنف
من العنف واسرتاتيجية واحدة مركزة عىل جهود االستجابة باالستناد
العشري والعنف اجلنيس ضد املرأة .واألطفال الذين يعانون من نبذهم
إىل استعراضات منهجية للبينات العلمية املتصلة بالوقاية .ويمكن أن
وإمهاهلم ويتعرضون للعقاب البدين القايس واالعتداء اجلنيس أو
حتد هذه االسرتاتيجيات من أشكال متعددة من العنف وتساعد عىل
يشهدون أعامل العنف يف املنزل أو يف املجتمع هم أكثر عرضة خلطر
تقليل احتامل ممارسة األفراد للعنف أو تعرضهم له .واالسرتاتيجيات
انتهاج سلوك هتجمي ومعاد للمجتمع يف املراحل الالحقة من نموهم
هي التالية:
يشمل السلوك العنيف يف سن البلوغ .وقد أفاد حوايل نصف البلدان
 -1إرساء عالقات آمنة ومستقرة ومثرية بني الطفل ووالديه والقائمني
بإدماج خطط تتصدى ألشكال متعددة من العنف مما يوحي باحتامل
60%
عىل رعايته؛
ألشكال حمددة من العنف
اسرتشاد التخطيط باجلهود املبذولة للتصدي
57%
 -2تنمية املهارات احلياتية لدى الطفل واملراهق؛
50%
حتقيق التآزر بني خمتلف أشكال العنف.
أكثر من اسرتشاده باحلاجة إىل 52%
ضار؛
نحو
عىل
وتعاطيها
الكحول
توفر
من
احلد
-3
40%
41%
وبي االستقصاء أن وجود خطط العمل الوطنية تزامن يف الغالب مع
 -4احلد من فرص احلصول عىل املسدسات والسكاكني؛
ّ
30%
عدم وجود بيانات استقصائية وطنية مما يدل عىل إنجاز كثري من أعامل
30%العنف ضد املرأة؛
 -5النهوض باملساواة بني اجلنسني للوقاية من
 26%تغيري القواعد الثقافية واالجتامعية الداعمة للعنف؛20%
التخطيط ورسم السياسات يف غياب البيانات .ويف حني أن هذا األمر
-6
17%
الضحايا وتقديم الرعاية 10%
قد جيسد وجود ثغرة بني الدعوة إىل مجع البيانات والتحسني الفعيل يف
والدعم إليهم.
 -7وضع برامج لتحديد هوية11%
6%
مجعها بالنسبة إىل بعض البلدان ،ينبغي أن متنح األعامل املقبلة األولوية
0%
All types of Armed
Gang
Youth
Intimate
Sexual
لسد هذه الثغرةElder
Childعىل
الوطنية الراسخ
خطط العمل
بضامن ارتكاز
violence
violence violence
violence maltreatment partner
violence
abuse
وأسباهبا.
البيانات املتعلقة بحجم أشكال العنف املختلفة
violence

Figureوطنية حسب شكل العنف(العدد =  133بلد ًا مبلغ ًا)
وخطط عمل
الشكل  :2نسبة البلدان التي لدهيا بيانات استقصائية وطنية
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الشكل  :3نسبة البلدان املبلغة عن تنفيذ برامج للوقاية من العنف عىل نطاق أوسع حسب نوع الربنامج أ (العدد =  133بلد ًا مبلغ ًا)
Figure 11

ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﳊﻴﺎﺗﻴﺔ /ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﲈﻋﻴﺔ )ﻋﻨﻒ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ(

51%

ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﺟﺘﲈﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ )ﻋﻨﻒ ﺍﻟﻌﺸﲑ(

50%

ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﺟﺘﲈﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ )ﻋﻨﻒ ﺍﻟﻌﺸﲑ(

49%

ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﻠﻂ )ﻋﻨﻒ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ(

47%

ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺩﻋﻢ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ )ﺇﺳﺎﺀﺓ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﳌﺴﻨﲔ(

39%

ﺇﻏﻨﺎﺀ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺩﻭﻥ ﺳﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ )ﻋﻨﻒ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ(

38%

ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻵﺑﺎﺀ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ )ﺳﻮﺀ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ(

38%

ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﺍﳉﻨﴘ ﻋﲆ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ )ﺳﻮﺀ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ(

37%

ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ )ﺇﺳﺎﺀﺓ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﳌﺴﻨﲔ(

36%

ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻟﻄﻼﺏ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ )ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﳉﻨﴘ(

35%

ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﺍﳌﺪﺭﳼ )ﻋﻨﻒ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ(

35%

ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ )ﺳﻮﺀ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ(

35%

ﲢﺴﲔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ )ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﳉﻨﴘ(

29%

ﲪﻼﺕ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ )ﺇﺳﺎﺀﺓ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﳌﺴﻨﲔ(

26%

ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ )ﻋﻨﻒ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ(

23%

ﺍﳊﻤﻼﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )ﺇﺳﺎﺀﺓ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﳌﺴﻨﲔ(

22%
22%
21%

ﺍﻟﻌﻨﻒ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻑ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ )ﻋﻨﻒ ﺍﻟﻌﺸﲑ(
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أ يبني اتصال كل برنامج بشكل معني من العنف غري أن بعض االسرتاتيجيات الواردة يف الشكل أدبى آثاره الوقائية عىل عدة أشكال من العنف.
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وأظهر االستقصاء أن البلدان تستثمر يف برامج الوقاية التي تدعم هذه
ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﺘﲔ
غري أن هذا االستثامر ال يتناسب مع حجم
االسرتاتيجيات ومتثلها
ﺇﻗﻠﻴﻢ ﴍﻕ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ
املشكلة وخطورهتا .وفيام يتعلق بجميع أنواع الربامج الثامنية عرش
ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ
املستفرس عنها يف االستقصاء تقل نسبة البلدان التي تنفذها عىل نطاق
ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺟﻨﻮﺏ ﴍﻕ ﺁﺳﻴﺎ
أوسع عن ( 33٪أي عىل مستوى عدة مدارس أو جمتمعات حملية أو
ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻏﺮﺏ ﺍﳌﺤﻴﻂ ﺍﳍﺎﺩﺉ
الفئات السكانية املزمع استهدافها)50%.
بالوصول إىل أكثر من  30٪من
ومتثل النهج األكثر شيوع ًا املبلغ عنه للتصدي للعنف ضد املرأة
يف اسرتاتيجيات تغيري القواعد االجتامعية والثقافية بينام متثلت
22%
 20%لعنف الشباب
االسرتاتيجيات األكثر شيوع ًا املبلغ عنها للتصدي
0%
التسلط .وأفادت
يف التدريب املتصل باملهارات احلياتية والوقاية من
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﺰ ﺍﻟﻔﻘﺮ
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100%

البلدان أيض ًا بتنفيذ اسرتاتيجات مثل الزيارات املنزلية والنهج األخرى
90%
إلعداد اآلباء لرعاية األبناء الرامية إىل حتسني العالقات بني الطفل
80%
ووالديه والوقاية من سوء معاملة األطفال ومن مسارات النمو املؤدية
70%
71%وكان تنفيذ االسرتاتيجيات الرامية
إىل سلوك عنيف يف وقت الحق.
60%
إىل الوقاية من إساءة معاملة املسنني حمدود ًا يف أحسن األحوال .وأفاد
50%
أقل من ثلث البلدان املشاركة يف االستقصاء ( )26٪بتنظيم محالت
40%
43%
43%
املهنيني املعنيني كي يتعرفوا عىل العالمات واألعراض
توعية
إىل
هتدف
35%
30%
التي تدل عىل إساءة معاملة املسنني وحيسنوا مهاراهتم يف حل املشاكل
20%
 23٪ 19%من19%
البلدان فقط عن
وتدبري احلاالت عىل نطاق أوسع بينام بلغ
10%
13%
محالت إعالمية عامة بشأن إساءة معاملة املسنني.
شن 7%
0%

ﺍﳊﻮﺍﻓﺰ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻻﺳﺘﻜﲈﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﳌﺪﺭﳼ
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ﺍﳊﻤﻼﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )ﺇﺳﺎﺀﺓ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﳌﺴﻨﲔ(

22%

ﺍﻟﻌﻨﻒ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻑ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ )ﻋﻨﻒ ﺍﻟﻌﺸﲑ(

22%
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21%
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الشكل  :4نسبة البلدان التي لدهيا سياسات مدرسية وإسكانية للحد من عوامل اخلطر الرئيسية املسببة للعنف حسب إقليم املنظمة
(العدد =  133بلد ًا مبلغ ًا)
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Figure15
ﻣﻮﺟﻮﺩ

ﺍﻹﻧــﻔــﺎﺫ ﺍﻟﺘــﺎﻡ

64%اخلطر الرئيسية
اجلهود للتصدي لعوامل
إمكانية تكثيف 99%
األخرى
السياسات والتدابري
املسببة للعنف عرب
98%
64%

باملحددات االجتامعية مثل
أشكاله ارتباط ًا شديد ًا
يرتبط العنف بجميع 94%
57%
ضعف احلكم وضعف سيادة القانون والقواعد الثقافية واالجتامعية
88%
51%
والقواعد القائمة عىل نوع اجلنس والبطالة والدخل وعدم املساواة بني
87%الرسيع وفرص التعليم 44%
املحدودة .كام
اجلنسني والتحول االجتامعي
57%النارية وغريها من
84%حيازة األسلحة
ترتبط عوامل اخلطر الشاملة مثل
األسلحة وتعاطي الكحول املفرط ارتباط ًا شديد ًا بأشكال متعددة من
81%
51%
العنف .وتسهم هذه العوامل جمتمع ًة يف تكوين أجواء اجتامعية تؤدي
إىل العنف ويصعب حتقيق استمرار78%
38%
غياب
مكاسب الوقاية من العنف يف
العوامل .وجيب بالتايل أن حتدد أي
اجلهود الرامية إىل التصدي هلذه 76%
30%
اسرتاتيجية شاملة للوقاية من العنف السبل لتخفيف وطأة هذه املخاطر
73%
43%
أو الوقاية منها.
59%

تنفذ تدابري سياسية اجتامعية وتعليمية
ومع ذلك ،هناك بلدان قليلة
ﺍﻟﻘﴫ
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﹼ
حتقيق ًا لذلك .وعىل سبيل املثال ،يفيد  40٪من البلدان املشاركة
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ )ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﳉﻨﺲ
ﺍﻟﻘﴪﻳﺔ( احلوافز للشباب
وطنية توفر
يف االستقصاء فقط بوجود سياسات
ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏالثانوي .ويف
مرحلة التعليم
يستكملوا
ﺍﻟﻌﻨﻒلكي
العنف
املعرضني خلطر
ﺑﺎﻻﺣﺘﻜﺎﻙ ﺩﻭﻥ
ﺍﳉﻨﴘ
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
الوقت ذاته ،بلغ  24٪من البلدان فقط عن توفر سياسات إسكانية
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﳉﻨﴘ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﻙ
وطنية للحد من تركز الفقر يف املناطق احلرضية (تستهدف رصاحة احلد
ﺍﻟﺘﴩﻳﻌﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ ﺍﳌﻨﺰﱄ /ﺍﻟﻌﺎﺋﲇ
بالتصدي لتعاطي الكحول
من العنف) .ويفيد عدد أكرب من البلدان
ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ
ﺍﳌﺪﺭﺳﻴﺔ اخلطر تظل تسجل ارتفاعاً
ﺍﳌﺒﺎﲏ الرشب
أنامط ﰲسلوك
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ أن
عىل نحو ضار غري
ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ عن اختاذ
معظم البلدان
املنخفضةﺇﱃالدخل.
شديد ًا يف البلدان
ويبلغﺍﻷﻧﺸﻄﺔ
ﺍﻟﻌﺼﺎﺑﺎﺕ ﺃﻭ
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﻧﻀﲈﻡ
تدابري لتنظيم حيازة األسلحة النارية إال أن القوانني بعينها والفئات
ﺍﻟﺘﴫﻳﺢ ﺑﻄﺮﺩ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻟﻌﻨﻴﻒ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﺎﺋﲇ.
ﺍﻟﺒﻴﺖشديد ًا
اختالف ًا
السكانية املشمولة هبذه التدابري ختتلف
ﺣﻈﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺒﺪﲏ
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ملخص

الشكل  :5نسبة البلدان التي لدهيا قوانني للوقاية من العنف ومدى تبليغ البلدان عن إنفاذ هذه القوانني التام (العدد =  133بلد ًا مبلغ ًا)
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Figure 17

سن قوانني الوقاية من العنف عىل نطاق واسع وإنفاذها غري
69%
الكايف يف الغالب
67%

يكتيس سن الترشيعات املتعلقة باجلريمة والعنف وإنفاذها أمهية
59%املقبول وإرساء جمتمعات
حاسمة لوضع قواعد السلوك املقبول وغري
البلدان عن وجود القوانني
آمنة وسلمية .ويف املتوسط ،بلغ  80٪من
53%
املشمولة باالستقصاء بينام بلغ  57٪فقط عن إنفاذ هذه القوانني التام.
واتصلت أكرب الثغرات بني وجود القوانني 49%
وإنفاذها بقوانني حظر
البلدان غري أن
العقاب البدين (التي بلغ عن وجودها يف  76٪من 34%

 30٪من البلدان فقط أشارت إىل تنفيذها التام) وبالترشيعات اخلاصة
Child protection services
بلغ عن وجودها يف  87٪من البلدان إال
بالعنف املنزيل/العائيل (التي
 Medico-legalأن يؤدي
تنفيذها التام) .وحيتمل
 forإىل
أشارت
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sexual
الرتكيز عىل حتسني إنفاذ القوانني القائمة إىل حتقيق مكاسب ال يستهان
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هبا يف جمال الوقاية من العنف .وينبغي أن يشمل ذلك تدعيم اآلليات
and referral for intimate
 Identificationالالزمة لكي تضمن
البرشية
املؤسسية
واملوارد
القدراتpartner
وتعزيزviolence
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violence
الترشيعات التي تسن محاية األشخاص من العنف وحماسبة مرتكبي
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أعامل العنف وتكوين بيئات آمنة جلميع املواطنني.
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Figure 18
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25%اخلدمات لتحديد هوية
االختالف اجليل يف مدى إتاحة
الضحايا وإحالتهم ومحايتهم ودعمهم

41%

38%

من املهم إتاحة خدمات عالية اجلودة لرعاية الضحايا ودعمهم من
أجل احلد من الصدمات ومساعدة الضحايا عىل التعايف والوقاية من
European
South-East
Western
البلدان
ذلك ،أفاد أقل من نصف
التعرض للعنف وارتكابه .ومع
تكرر
Region
Asia
Region
Pacific
Region
بإتاحة خدمات الصحة النفسية لتلبية احتياجات الضحايا وتراوحت
هذه البلدان بني الثلثني يف إقليم األمريكتني واإلقليم األورويب
و 15٪فقط يف اإلقليم األفريقي عىل الرغم من توفر بينات قاطعة
تربط جتارب العنف بمشاكل الصحة النفسية .وكانت خدمات محاية

40%

الطفل اخلدمات املبلغ عنها عىل أوسع نطاق من بني مجيع اخلدمات
( )69٪وتلتها اخلدمات الطبية والقانونية املقدمة إىل ضحايا العنف
اجلنيس .وعىل الرغم من ذلك ،مل يتم التحقق من جودة هذه 15%
اخلدمات
ومدى حصول الضحايا عليها وقد حتجب هذه املستويات املرتفعة
نسبي ًا إلتاحة اخلدمات املبلغ عنها األنظار عن خدمات متدنية اجلودة.
African
Region of the
Eastern
وكانت خدمات محاية البالغني األقل نصيب ًا من التبليغ من ضمن مجيع
Region
Americas
Mediterranean
اخلدمات املدرجة يف االستقصاء .فقد أشار ثلث البلدان املشاركة يف
Region
االستقصاء فقط إىل وجود خدمات حلامية البالغني هتدف إىل تقيص
احلاالت املحتملة إلساءة معاملة املسنني ومساعدة البالغني املسنني
املستضعفني.

الشكل  :6النسبة املئوية للبلدان املبلغة عن تنفيذ خدمات الصحة النفسية لصالح ضحايا العنف عىل نطاق أوسع(العدد =  133بلد ًا مبلغ ًا)
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وغالب ًا ما تتجاوز خدمات دعم الضحايا نطاق خدمات الرعاية الطبية
وغريها من خدمات الرعاية .ويعترب التمثيل القانوين يف املحاكم اجلنائية
واحلصول عىل تعويض من الدولة أيض ًا أمرين مهمني وال يكتسيان
أمهية بالنسبة إىل العنف اجلنيس فحسب بل بالنسبة إىل أشكال أخرى
من العنف بني األفراد كذلك .وإذ تبلغ أغلبية البلدان ( )86٪عن
قوانني تتيح للضحايا فرص التمثيل القانوين واملشاركة يف املحاكم
اجلنائية ،يشري  52٪من البلدان فقط إىل وجود ترشيعات لتعويض
الضحايا .كام خيتلف مستوى وجود هذه القوانني ومدى إنفاذها
حسب مستوى دخل البلد ويبدو أن مستوى وجود القوانني وإنفاذها
يف البلدان املرتفعة الدخل هو أعىل بكثري من مستوامها املسجل يف أي
مكان آخر.

التوصيات

تتصل نتائج التقرير العاملي عن وضع الوقاية من العنف بجهود الوقاية
من العنف املبذولة عىل املستويني الوطني واإلقليمي وعىل املستوى
العاملي .وتتيح فرصة جلميع أصحاب املصلحة املعنيني بالوقاية من
العنف عىل مجيع هذه املستويات للتالقي وتعزيز أنشطتهم واستثامراهتم
كي تتناسب مع عبء املشكلة وخطورهتا.
وتوصيات التقرير الرئيسية عىل املستوى الوطني هي التالية:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تعزيز مجع البيانات للكشف عن حجم املشكلة الفعيل؛
وضع خطط عمل وطنية شاملة ومبنية عىل البيانات؛
إدماج اخلدمات األولية والثانوية للوقاية من العنف يف الربامج
الصحية األخرى؛
تدعيم آليات القيادة والتنسيق؛
ضامن وضع برامج للوقاية تكون شاملة ومتكاملة ومسندة بالبينات؛
ضامن إتاحة خدمات للضحايا تكون شاملة ومسندة بالبينات؛
تعزيز دعم دراسات تقييم احلصائل؛
إنفاذ القوانني القائمة واستعراض جودهتا؛
وضع السياسات والقوانني املتصلة بأشكال العنف املتعددة
وتنفيذها؛
بناء القدرة عىل الوقاية من العنف.

وتبني جمموعة متنامية من البحوث أنه من املمكن الوقاية من كثري من
أعامل العنف بني األفراد عىل نحو فعال وختفيف عواقبها البعيدة املدى.
ويظهر التقرير العاملي لعام  2014عن وضع الوقاية من العنف أن عدة
بلدان رشعت يف تنفيذ برامج للوقاية وتوفري خدمات للضحايا ووضع
خطط العمل والسياسات والقوانني الوطنية الالزمة لدعم برامج
الوقاية من العنف وجهود االستجابة ملقتضياهتا .وعىل املستوى الدويل،
اعتمدت قرارات رفيعة املستوى تلزم الدول األعضاء بالتصدي للعنف
بني األفراد ضمن بلداهنا وعن طريق إنشاء الشبكات والرشاكات.
ومع ذلك ،يبني هذا االستقصاء استمرار وجود ثغرات كبرية ورضورة
تكثيف اجلهود لتحقيق كامل طاقة جمال الوقاية من العنف املتزايد .وال
يمكن ألي بلد أن يكتفي بام حققه من إنجازات ويفرتض أنه نجح يف
التصدي للعنف بني األفراد .وجيب عىل املجتمع الدويل أن يثابر عىل
اعرتافه بالعنف بني األفراد كمسألة مهمة يف سياق الصحة والعدالة
اجلنائية والتنمية وقضايا اجلنسني وتعزيز دعمه للوقاية.

تنويه

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

وتوصيات التقرير الرئيسية عىل املستويني اإلقليمي والعاملي هي التالية:
•
•
•

•
•

تدعيم الربنامج العاملي للوقاية من العنف؛
تعزيز دعم وضع برامج شاملة ومتكاملة للوقاية من العنف؛
تكثيف جهود املنظامت اإلقليمية ودون اإلقليمية الرامية إىل العمل
مع املكاتب الوطنية من أجل تنسيق مجع البيانات وتعميم البيانات
املحصلة؛
توطيد التعاون بني املنظامت الدولية والوكاالت املانحة؛
حتديد البيانات األساسية واألهداف وتتبع التقدم.
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