
الحملة الدولية لمناهضة العنف المبني على
(يوم16حملة )النوع االجتماعي 

الخدمات المقدمة لضحايا العنف

"االسرةالعناية بصحة معهد "





معهد نموذج معهد العناية بصحة االسرة نموذج 
العناية بصحة االسرة 

\\

 ً د ال مجر  الصحة هي حالة من اكتمال السالمة بدنياً وعقلياً واجتماعيا
. انعدام المرض أو العجز





أعمدة البناء الستة لمعهد العناية بصحة االسرة 

إعادة التأهيل 

لألشخاص 

ذوي 
االعاقة 

الحماية وخدمات 
الصحة النفسية

خدمات العمل 

المجتمعي 
والميداني 

مكون 
الشباب 

التدريب 

واالستشارا

ت و بناء 
القدرات 



الرعاية الصحية

.  خدمات الصحة االنجابية•

.  طب األسرة وطب االطفال•

. خدمات تنظيم الحمل•

.  التغذية•

.  صحة االسنان•

.  خدمات التطيم•



خدمات التوعية ضد العنف المبني 
على النوع االجتماعي

استشارات ومداخالت عالجية نفسية •

خدمات مجموعات الدعم •

زيارات منزلية متخصصه •

برنامج طب العقل والجسم •

حمالت توعيه مجتمعيه حول الصحة النفسيه والعنف المبني على النوع •

االجتماعي 

عالج ضحايا التعذيب •

العالج من خالل الفن •

برنامج طب العقل والجسم •



ن االستجابة للناجين من العنف خدمات خدمات 
من العنف 

• خدمات ادارة الحالة 

• الدعم النفسي االجتماعي والصحة النفسية 

• الخدمات الطبية 

• التمكين النفسي االجتماعي 



خدمات الوقاية  الوقايةخدمات 

.برامج وورشات عمل توعوية على الصعيد المجتمعي •

ح ، انشطة توعوية ابداعية باستخدام وسائل متنوعة مثل المسر•
.  االنشطة التفاعلية ، الفيديوهات 

مشاركة العديد من الجهات المجتمعية مثل جمعيات المجتمع •
.  المحلي في تنفيذ البرامج الوقائية 



إعادة التأهيل لألشخاص ذوي االعاقة 

خدمات التشخيص •

خدمات العالج النطقي •

خدمات فحص النظر وتركيب النظارات •

خدمات فحص السمع وتركيب السماعات •

خدمات التربية خاصة •

العالج الوظيفي •

العالج الطبيعي •



العمل الميداني

برنامج الزيارات المنزلية •

(التدخل المبكر)البورتيج •

الحمالت الطبية•

العيادات المتنقلة•



مكون الشباب

برنامج تمكين النساء المعنفات للدفاع عن النفس•

برنامج مهارات الحياة •

مجموعات الدعم الخاصة بالشباب •



التدريب واالستشارات 

دبلومات معتمدة من قبل الجامعات •

دورات تدريبيه •

ورش عمل •

االشراف واالرشاد•

التعليم الطبي المستمر •

برامج التدريب لطالب الجامعات •

تطوير المناهج واألدلة•



االتفاقيات والشراكات 



االتفاقيات والشراكات 



أهداف التنمية المستدامة 


