
  
  
  
  
  
  

  ٣ق١٣٨ت  م    بعد المائة الثامنة والثالثونالدورة 
  ٢٠١٦ يناير/ كانون الثاني ٢٩

  EB138.R3    من جدول األعمال ٢-٦البند 
  
  
  

 النظام الصحيتعزيز دور عمل العالمية للمنظمة لال خطة
 وطنية متعددة القطاعات إطار استجابة في 

 وخصوصًا ، بين األفراد للتصدي للعنف
  ضد األطفالو  ،النساء والفتيات ضد

  
  

  
  المجلس التنفيذي،

  
نتـائج مشـاورات وكـذلك  ١،التقرير الخـاص بمسـودة خطـة العمـل العالميـة بشـأن العنـفاإلحاطة علمًا بـبعد   
خطـــة العمـــل العالميـــة لتعزيـــز دور النظـــام التـــي تشـــمل  ،المستفيضـــة اإلقليميـــة، بمـــا فـــي ذلـــك المشـــاورات المنظمـــة

للعنـــف بـــين األفـــراد، وخصوصـــًا ضـــد النســـاء والفتيـــات، وضـــد األطفـــال، علـــى النحـــو المطلـــوب  الصـــحي للتصـــدي
  ،)٢٠١٤( ١٥-٦٧ع  ص  ج القرار بموجب

  
  جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين باعتماد القرار التالي: ييوص

  
  جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون،

  
بعـــد النظـــر فـــي مســـودة خطـــة العمـــل العالميـــة للمنظمـــة لتعزيـــز دور النظـــام الصـــحي فـــي إطـــار   

اســتجابة وطنيــة متعــددة القطاعــات للتصــدي للعنــف بــين األفــراد، وخصوصــًا ضــد النســاء والفتيــات، وضــد 
  األطفال؛

  
 وطنيــة اســتجابة إطــار فــي الصــحي النظــام دور لتعزيــز هــذه وٕاذ تُقــر بــأن خطــة العمــل العالميــة  
 تشــكل األطفــال وضــد ،والفتيــات النســاء ضــد وخصوصــاً  األفــراد، بــين للعنــف للتصــدي القطاعــات متعــددة

وثيقة تقنية مسندة بالبّينات وأفضل الممارسات وٕارشادات المنظمة التقنية الراهنة. وأنهـا تقـّدم مجموعـة مـن 
اإلجـــراءات العمليـــة التـــي يمكـــن للـــدول األعضـــاء اتخاذهـــا لتعزيـــز نظمهـــا الصـــحية للتصـــدي للعنـــف بـــين 

  ،ضد النساء والفتيات وضد األطفال األفراد، وخصوصاً 
  

                                                      
 .١٣٨/٩م تالوثيقة    ١
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العالمية للمنظمة لتعزيز دور النظام الصحي في إطار اسـتجابة وطنيـة متعـددة خطة العمل  تؤيد  -١
  القطاعات للتصدي للعنف بين األفراد، وخصوصًا ضد النساء والفتيات، وضد األطفال؛

  
خطــة العمــل العالميــة للمنظمــة  أن تكيــف علــى المســتوى الــوطنيالــدول األعضــاء علــى  شــجعت  -٢

ر اســتجابة وطنيــة متعــددة القطاعــات للتصــدي للعنــف بــين األفــراد، لتعزيــز دور النظــام الصــحي فــي إطــا
االلتزامــات الدوليــة التــي أعلنتهــا بالفعــل  وخصوصــًا ضــد النســاء والفتيــات، وضــد األطفــال بمــا يتماشــى مــع

مع أخذ األوضاع الخاصة باألقاليم ، ٢٠٣٠خطة التنمية المستدامة  الدول األعضاء، بما في ذلك أهداف
  ؛في الوقت ذاته، وفقًا للتشريعات والقدرات واألولويات الوطنية والظروف الوطنية المحددة بعين االعتبار

  
اإلجـراءات المقترحـة للـدول األعضـاء فـي  أن تنفذ، حسـب االقتضـاء،الدول األعضاء على  تحث  -٣

ات خطــة العمــل العالميــة للمنظمــة لتعزيــز دور النظــام الصــحي فــي إطــار اســتجابة وطنيــة متعــددة القطاعــ
  للتصدي للعنف بين األفراد، وخصوصًا ضد النساء والفتيات، وضد األطفال؛

  
الشركاء الدوليين واإلقليميين والوطنيين إلى تنفيـذ اإلجـراءات الالزمـة للمسـاهمة فـي تحقيـق  تدعو  -٤

لخطـــة العمـــل العالميـــة للمنظمـــة لتعزيـــز دور النظـــام الصـــحي فـــي إطـــار  التوجهـــات االســـتراتيجية األربعـــة
تجابة وطنيــة متعــددة القطاعــات للتصــدي للعنــف بــين األفــراد، وخصوصــًا ضــد النســاء والفتيــات، وضــد اســ

  األطفال؛
  
  المدير العام ما يلي: تطلب من  -٥

  
تنفيذ اإلجراءات المقترحة من األمانة بموجب خطة العمل العالمية للمنظمة لتعزيـز دور   )١(

لقطاعــــات للتصــــدي للعنــــف بــــين األفــــراد، النظــــام الصــــحي فــــي إطــــار اســــتجابة وطنيــــة متعــــددة ا
  وخصوصًا ضد النساء والفتيات، وضد األطفال؛

  
عــن التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ خطــة العمــل العالميــة للمنظمــة لتعزيــز  مبــدئي تقــديم تقريــر  )٢(

دور النظــام الصــحي فــي إطــار اســتجابة وطنيــة متعــددة القطاعــات للتصــدي للعنــف بــين األفــراد، 
 والسـبعين، الحاديـة العالميـة الصـحة جمعية إلى، والفتيات، وضد األطفال وخصوصًا ضد النساء

  والسبعين وتقديم تقرير كامل إلى جمعية الصحة العالمية الرابعة
  

  ٢٠١٦كانون الثاني/ يناير  ٢٩الجلسة الثانية عشرة، 
  ١٢/ المحاضر الموجزة/١٣٨م ت
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