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تمثل الإصابات والعنف والعجز عبئًا جسيما على حياة الإنسان وتطورها في العالم قاطبة، وفي داخل الإقليم بل في داخل البلدان. وفي
حالة استمرار الاتجاهات العامة الحالية، وما لم يتم اتخاذ أي إجراء، فمن المتوقع زيادة هذا العب ولاسيما في البلدان المنخفضة الدخل
أو المتوسطة الدخل. ناهيك عن أن العديد من البلدان تفتقر إلى السياسات الشاملة والاستراتيجيات والخطط اللازمة لمعالجة مختلف

جوانب هذه القضايا المهمة.

  

وهنالك حاجة إلى السياسات الشاملة المتعلقة بخطط العمل المجدية والمسندة بالبينات لترجمة الوقاية من العنف والإصابات
ومعالجة العجز إلى واقع ملموس. ويتاح للدول الأعضاء ثروة من وثائق المنظمة لتوفير التوجيهات اللازمة لإعداد هذه السياسات

والاستراتيجيات استنادا إلى السياق والاعتبارات المحلية.

  

  

العنف والإصابات  
  

[1.5Mb pdf] 2007 ،الوقاية من العنف والإصابات: دليل لوزارات الصحة

  

 [1.09Mb pdf] 2006 إعداد السياسات اللازمة للوقاية من العنف والإصابات: دليل لراسمي السياسات وواضعي الخطط

  

 [2.65Mb pdf] استراتيجية منظمة الصحة العالمية الخمسية للوقاية من الإصابات الناجمة عن التصادمات على الطرق

العنف  
  

[100.2kb pdf] 2010 الوقاية من عنف العشير والعنف ضد المرأة : اتخاذ إجراءات وتوليد البينات

  

 [2.44Mb pdf] 2006 ،الوقاية من إساءة معاملة الأطفال: الدليل إلى اتخاذ إجراءات وتوفير البينات
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http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789241595254_eng.pdf
http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/39919_oms_br_2.pdf
http://whqlibdoc.who.int/hq/2001/WHO_NMH_VIP_01.03.pdf
http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/9789241564007_eng.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2006/9241594365_eng.pdf
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[1.12Mb pdf] 2004 الوقاية من العنف: دليل تنفيذ توصيات التقرير العالمي الخاص بالعنف والصحة

  

 [887kb pdf] 2003 , 2003 الدلائل الإرشادية الخاصة بالرعاية الصحية والقانونية لضحايا العنف الجنسي

  

 [1.08Mb pdf] 2002 الدليل الخاص بموارد الأمم المتحدة وأنشطتها الخاصة بالوقاية من العنف بين الأفراد

العجز وإعادة التأهيل  
  

[448kb pdf] 2008 الاتفاقية الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة

  

[7.34Mb pdf] إعلان القاهرة الخاص بسبل الحصول على المعلومات وخدمات تكنولوجيا الاتصالات لذوي الإعاقة

  

التأهيل المجتمعي: إستراتيجية لإعادة التأهيل، تكافؤ الفرص، الحد من الفقر، والإدماج الاجتماعي لذوي الإعاقة. ورقة موقف
[1.16Mb pdf] 2004 مشتركة
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