
  
  
  
  
  
 

  ٥-٦٩ع  ص  ج    والستون التاسعةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٦أيار/ مايو  ٢٨

  WHA69.5    من جدول األعمال ٣-١٢البند 
  
  
  

 النظام الصحيتعزيز دور عمل العالمية للمنظمة لال خطة
 متعددة القطاعاتوطنية  في إطار استجابة
 وخصوصًا ، بين األفراد للتصدي للعنف

  ضد األطفالو  ،النساء والفتيات ضد
  

  
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون،
  

  ١العمل العالمية بشأن العنف؛ ةمسودة خط التقرير الخاص بـ بعد النظر في
  
النظــام الصــحي فــي إطــار اســـتجابة بعــد النظــر فــي مســودة خطــة العمــل العالميـــة للمنظمــة لتعزيــز دور و 

  وطنية متعددة القطاعات للتصدي للعنف بين األفراد، وخصوصًا ضد النساء والفتيات، وضد األطفال؛
  

 متعـــددة وطنيـــة اســـتجابة إطـــار فـــي الصـــحي النظـــام دور لتعزيـــز هـــذه وٕاذ تُقـــر بـــأن خطـــة العمـــل العالميـــة
وثيقـة تقنيـة مسـندة  تشـكل األطفـال وضـد ،والفتيـات نسـاءال ضـد وخصوصـاً  األفـراد، بـين للعنف للتصدي القطاعات

بالبّينــات وأفضــل الممارســات وٕارشــادات المنظمــة التقنيــة الراهنــة. وأنهــا تقــّدم مجموعــة مــن اإلجــراءات العمليــة التــي 
ضد النساء والفتيات  يمكن للدول األعضاء اتخاذها لتعزيز نظمها الصحية للتصدي للعنف بين األفراد، وخصوصاً 

  ،وضد األطفال
  

خطــــة العمــــل العالميــــة للمنظمــــة لتعزيــــز دور النظــــام الصــــحي فــــي إطــــار اســــتجابة وطنيــــة متعــــددة  تؤيــــد  -١
  القطاعات للتصدي للعنف بين األفراد، وخصوصًا ضد النساء والفتيات، وضد األطفال؛

  
خطـة العمـل العالميـة للمنظمـة لتعزيـز دور  أن تكيـف علـى المسـتوى الـوطنيالدول األعضاء علـى  تشجع  -٢

النظــام الصــحي فــي إطــار اســتجابة وطنيــة متعــددة القطاعــات للتصــدي للعنــف بــين األفــراد، وخصوصــًا ضــد النســاء 
االلتزامــات الدوليــة التــي أعلنتهــا بالفعــل الــدول األعضــاء، بمــا فــي ذلــك  والفتيــات، وضــد األطفــال بمــا يتماشــى مــع

مـع أخـذ األوضـاع الخاصـة باألقـاليم بعـين االعتبـار فـي الوقـت ذاتـه، وفقـًا ، ٢٠٣٠سـتدامة خطة التنمية الم أهداف
  ؛للتشريعات والقدرات واألولويات الوطنية والظروف الوطنية المحددة
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اإلجــراءات المقترحــة للــدول األعضــاء فــي خطــة  أن تنفــذ، حســب االقتضــاء،الــدول األعضــاء علــى  تحــث  -٣
تعزيـز دور النظـام الصـحي فـي إطـار اسـتجابة وطنيـة متعـددة القطاعـات للتصـدي للعنـف العمل العالميـة للمنظمـة ل

  بين األفراد، وخصوصًا ضد النساء والفتيات، وضد األطفال؛
  
التوجهـات الشركاء الدوليين واإلقليميين والوطنيين إلى تنفيذ اإلجراءات الالزمة للمساهمة في تحقيق  تدعو  -٤

العمـل العالميـة للمنظمـة لتعزيـز دور النظـام الصـحي فـي إطـار اسـتجابة وطنيـة متعـددة  لخطـة االستراتيجية األربعة
  القطاعات للتصدي للعنف بين األفراد، وخصوصًا ضد النساء والفتيات، وضد األطفال؛

  
  المدير العام ما يلي: تطلب من  -٥

  
للمنظمـة لتعزيـز دور النظـام تنفيذ اإلجراءات المقترحـة مـن األمانـة بموجـب خطـة العمـل العالميـة   )١(

الصحي في إطار استجابة وطنية متعددة القطاعات للتصدي للعنـف بـين األفـراد، وخصوصـًا ضـد النسـاء 
  والفتيات، وضد األطفال؛

  
عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل العالمية للمنظمـة لتعزيـز دور النظـام  مبدئي تقديم تقرير  )٢(

ية متعددة القطاعات للتصدي للعنـف بـين األفـراد، وخصوصـًا ضـد النسـاء الصحي في إطار استجابة وطن
وتقـديم تقريـر كامـل إلـى جمعيـة  والسـبعين، الحاديـة العالميـة الصـحة جمعيـة إلى، والفتيات، وضد األطفال
  والسبعين الصحة العالمية الرابعة

  
  ٢٠١٦ مايو/ أيار ٢٨، الثامنة العامة الجلسة

 ٨/الحرفية/ المحاضر ٦٩ج
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