
 
 

 

 

 
 

 

 رسالة
 

 الدكتور عالء الدين العلوان
 المدير اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية

 قلي  رر  المتوس إل

 إلى

 لتعزيز دور النظام الصحي ة منظمة الصحة العالمية الستعراض ُمسوَّدة خطة العمل العالميةر  مشاو  
 (والفتيات، وضد األطفال)وخصوصاً ضد النساء  في التصدِّي للعنف بين األفراد

 7102نيسان/أبريل  72-72القاهرة، مصر، 

 

 السيدات والسادة،

دة خطة العمل العاملية اخلاصة بالعنف بني األفراد، ة اإلقليمية ملناقشة مسو  ر  يطيب يل أن أرحِّب بكم يف هذه املشاو  
  وخصوصاً ضد النساء والفتيات، وضد األطفال.

الدول األعضاء مبوجب قرار مجعية الصحة العاملية، وزراء الصحة بمن على طلب  بناءً هذه اخلطة العاملية نعد  وحنن 
دة خطة عمل عاملية طلب إىل املديرة العامة وضع مسو  ، وهو القرار الذي 4152، الصادر يف أيار/مايو 51-76ج ص ع
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ة التام  شارةة املضد النساء والفتيات، وضد األطفال، بشاملة لتعزيز دور النظام الصحي يف التصدِّي للعنف وخصوصًا 
 .ةالدول األعضاء وبالتشاور مع منظمات األمم املتحدة وسائر اجلهات املعني  من جانب 

 واخلصائص ضمان مراعاة املنطلقاتمتاشيًا مع هذا النهج من أجل  قليميةاإلشاورات املويأيت تنظيم مثل هذه 
يف ة ر  من هذه املشاو  املنشودة و دة األهداف احملد   لتتمث  ، م  ـومن ث  . طرية على النحو املالئم يف اخلطة النهائيةاإلقليمية والق  

هلذه األساسية العناصر إضفاء منظور إقليمي على خطة العمل العاملية واحلصول على موافقة الدول األعضاء على 
 .خلطةا

  261 ـر بثغرات يف البيانات املتعلقة بالعنف، إال أن أحدث البيانات تشري إىل حدوث ما يقد  يف واقع األمر، هناك و 
املتوسطة الدخل يف و من هذه احلاالت يف البلدان املنخفضة الدخل  %8، 4154ألف حالة قتل حول العامل يف عام 

الت القتل، فقد احتلت البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل يف إقليم أما فيما يتعلق مبعد  . إقليم شرق املتوسط
حاالت  6ل ملية، وذلك مبعد  يف مجيع أقاليم منظمة الصحة العا البلدان املناظرة هلاشرق املتوسط املرتبة الثالثة من بني 

 511حالة لكل  58.7و 1.8الت القتل يف خمتلف بلدان اإلقليم بني تقديرات معد  ت . وتراوح  ألف شخص 511لكل 
وتشري تقديرات . الت القتل ارتفاعًا ةبريًا يف أواخر مرحلة املراهقةأما بني األطفال، فقد ارتفعت معد  . ألف نسمة

من حاالت  %7من حاالت قتل النساء ت رتكب على يد العشري، مقارنة  %88ما يصل إىل  أن املنظمة، بوجه عام، إىل
ل من حيث معد   %86على ذلك، تفيد البيانات بأن إقليم شرق املتوسط حيتل املرتبة الثانية بنسبة  عالوةً . قتل الرجال

سيا آبدنيًا أو جنسياً، وذلك بعد إقليم جنوب شرق ةان عنفًا   سواءً غن عن تعرضهن لعنف العشري السيدات الاليت يبل  
ز فيها ممارسة تشويه األعضاء بني البلدان اليت ترتة  من مخسة بلدان بإقليمنا وجد يو . %86.6  أواًل بنسبةيتالذي يأ

 .بلداً  42وعددها  التناسلية لإلناث

ففي مقابل ةل حالة قتل، هناك ةثري ؛ ةان أعظم  ي  ف  وحاالت الوفاة املرتبطة بالعنف هي اجلزء البادي للعيان وما خ  
، نيويقع عبء هذه احلاالت بصورة ةبرية على النساء واألطفال واملسنِّ  من حاالت العنف غري املميتة واملسترتة،

تستمر طيلة احلياة على الصحة البدنية للعنف عواقب الرباهني إىل أن البي نات و تشري  ، إذ  الصحية خطريةوعواقبها 
للعنف، قد يلجأ الضحايا  ةالنفسيمسايرًة لآلثار و . ةيف حدوث الوفاة املبكرِّ  اً له دور أن والنفسية واجلنسية واإلجنابية، و 

ةل . اجلنس غري املأمونممارسة رات و ، مثل التدخني وتعاطي الكحول واملخدِّ حمفوفة باملخاطرإىل سلوةيات غري صحية 
واإلصابة  نلرئيسية للوفاة، مثل األمراض القلبية والسكتات الدماغية والسرطاهذه األمور تساهم يف ظهور األسباب ا

م الصحية وتشجيع مشارةتها يف تعزيز ظ  . وهتدف خطة العمل إىل النهوض بدور الن  بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز
ى اليت يسهل احلصول عليها وحتظ  ضني للعنف وعافيتهم، وبتوفري س ب ل الرعاية واخلدمات ومحاية صحة األفراد املعر  

 بالقبول، وةذلك بتعزيز دورها يف الوقاية من العنف.

تنوع األدوار واالختصاصات املنوطة ذه املبادرة تأخذ بعني االعتبار م الصحية، فإن هظ  وبينما ينصبُّ الرتةيز على الن  
هبدف  ، وذلكالقطاعات على نطاق أوسعدة تنسيق وقيادة اجلهود املتعدِّ  من حيثمبختلف وةاالت األمم املتحدة 

املساواة بني اجلنسني والعدالة ة بالقطاعات املعني   ي للعنف من خالل قطاع الصحة وغريه من القطاعات مثلالتصدِّ 
 .وإنفاذ القانون والتعليم واخلدمات االجتماعية

ي كتب هلا النجاح من دون العمل على ُي كن أن املبادرات العاملية واإلقليمية مهمة، ولكن ال مثل هذه  ونعتقد أن
خطة اليت تضمن أن خترج  اتواإلرشاد اتالتوجيهإبداء وانطالقاً من هذه القناعة، فإننا نلتمس منكم . مستوى البلدان
د ث فارقاً يف حياة الناس وأن يف صورة مالئمة ومقبولة وممكنة التنفيذ،العمل العاملية   .حت 
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بدعم املزيد من اجلهود الرامية إىل تنفيذ خطة العمل مبجرد  ترحب منظمة الصحة العاملية أن لكمد وختاماً، أؤةِّ 
 د التزامها بتوفري ةل الدعم التقين لبلوغ هذه الغاية.االنتهاء منها، وجتدِّ 

 ة.ر  هذه املشاو   ياً لكم التوفيق والسداد يفمتمنِّ 


