
 
  
  
  
  
  
 

  ١٥-٦٧ع  ص  ج    والستون السابعةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٤

  WHA67.15    من جدول األعمال ٣-١٤البند 
  
  
  

  تعزيز دور النظام الصحي في التصدي للعنف،
  وخصوصًا ضد النساء والفتيات، وضد األطفال

  
  

  ة والستون،بعجمعية الصحة العالمية السا

للتحدي العـالمي الـذي يمثلـه العنـف، وخصوصـًا العنـف ضـد النسـاء عن التصدي  التقريرفي  أن نظرتبعد 
  ١؛والفتيات

) الــذي أعلــن العنــف مشــكلة عالميــة رئيســية فــي مجــال الصــحة ١٩٩٦( ٢٥-٤٩ع  ص  جوٕاذ تــذكر بــالقرار 
والقـــرار  والصـــحة العنـــف عـــن العـــالمي التقريـــر) بشـــأن تنفيـــذ توصـــيات ٢٠٠٣( ٢٤-٥٦ع  ص  جالعموميـــة والقـــرار 

  ) بشأن تشويه األعضاء التناسلية األنثوية؛٢٠٠٨( ١٦-٦١ع  ص  ج

وٕاذ تدرك الجهود العديدة المبذولة على صعيد منظومة األمم المتحدة من أجل التصـدي للتحـدي الـذي يمثلـه 
العنــف، وخصوصــًا العنــف ضــد النســاء والفتيــات، وضــد األطفــال، بمــا فــي ذلــك المــؤتمر الــدولي للســكان والتنميــة 

بيجين وجميع قرارات األمم المتحدة ذات الصلة الصادرة عن الجمعيـة العامـة ومجلـس حقـوق وٕاعالن ومنهاج عمل 
  اإلنسان وجميع االستنتاجات ذات الصلة المتفق عليها للجنة وضع المرأة؛

وٕاذ تالحــظ أن منظمــة الصــحة العالميــة تعــّرف العنــف علــى أنــه "االســتعمال المتعّمــد للقــوة البدنيــة أو القــدرة 
ســواء بالتهديــد أو االســتعمال الفعلــي لهــا مــن ِقبــل الشــخص ضــد نفســه أو ضــد شــخص آخــر أو ضــد مجموعــة أو 

أو إصــابة نفســية أو ســوء  مجتمــع، بحيــث يــؤدي أي منهمــا إلــى حــدوث أو رجحــان احتمــال حــدوث إصــابة أو مــوت
  ٢؛أو الحرمان" النمو

العنــف بــين األفــراد، المختلــف عــن العنــف الموجــه للــذات والعنــف الجمــاعي، يقســم إلــى وٕاذ تالحــظ أيضــًا أن 
العنف العائلي وعنف العشير والعنف المجتمعي، ويضم أشكاًال من العنف طوال مراحل العمر مثل انتهاك الطفل، 

المســــنين، وأفــــراد األســــرة، وعنــــف الشــــباب، وأعمــــال العنــــف العشــــوائية، واالغتصــــاب أو  وعنــــف العشــــير، وانتهــــاك
   ٣؛االعتداء الجنسي، والعنف في مواقع المؤسسات كالمدارس وأماكن العمل والسجون ودور التمريض

                                                           
  .٦٧/٢٢الوثيقة ج   ١
  .٢٠٠٢، جنيف، منظمة الصحة العالمية، التقرير العالمي عن العنف والصحة   ٢

  .٢٠٠٢، جنيف، منظمة الصحة العالمية، التقرير العالمي عن العنف والصحةمن  ٦الصفحة    ٣
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  ١؛إعالن القضاء على العنف ضد المرأةوٕاذ تستذكر تعريف العنف ضد النساء المدرج في 

القلــق لتضــرر صــحة وعافيــة ماليــين األشــخاص واألســر مــن جــراء العنــف ولعــدم اإلبــالغ عــن وٕاذ يســاورها 
  حاالت كثيرة؛

وٕاذ يســاورها القلــق أيضــًا ألن للعنــف عواقــب علــى الصــحة تشــمل الوفــاة والعجــز واإلصــابات البدنيــة واآلثــار 
  جتماعية؛الصحية النفسية والعواقب على الصحة الجنسية واإلنجابية إلى جانب العواقب اال

وٕاذ تسلم بأن النظم الصحية ال تتصدى لمشكلة العنف وال تسهم في استجابة شاملة متعددة القطاعات بوجه 
  كاف في الغالب؛

أو  وٕاذ تعــرب عــن بــالغ قلقهــا إزاء تعــرض امــرأة واحــدة مــن كــل ثــالث نســاء فــي العــالم إمــا للعنــف البــدني و/
  ٢حدة على األقل في حياتها؛الجنسي، بما في ذلك من جانب أزواجهن، مرة وا

تعرب عن قلقها إزاء احتمال تفـاقم العنـف ضـد النسـاء والفتيـات فـي غالـب األحيـان فـي حـاالت الطـوارئ وٕاذ 
اإلنسانية وحاالت ما بعد النزاعات، وٕاذ تقر بأن للنظم الصحية الوطنية دورًا هامًا تضطلع به في التصدي للعواقب 

  المترتبة على ذلك؛

قــد يســـاهم  –مــن صـــبيان وبنــات  –بــين األفــراد الممـــارس ضــد األطفــال  العنـــف الوقايــة مــن وٕاذ تالحــظ أن
بـين األفـراد الممـارس ضــد النسـاء والفتيـات واألطفـال، وأن التعـرض لســوء  العنـف مسـاهمة ملحوظـة فـي الوقايـة مــن

الممــارس ضــد النســاء المعاملــة واإلهمــال فــي جميــع مراحــل الطفولــة يزيــد احتمــال نمــو األشــخاص وارتكــابهم العنــف 
وٕاساءة معاملتهم ألبنائهم ومشاركتهم في عنف األحـداث، وتشـدد علـى وجـود بينـات كافيـة تشـهد علـى فعاليـة بـرامج 

معاملة األطفال وٕاهمالهم بهدف وقف إدامة العنف بين األفراد وبين  إساءة منع في األبناءدعم إعداد اآلباء لرعاية 
  األجيال؛

نــف ضــد الفتيــات يتطلــب عنايــة خاصــة نظــرًا إلــى خضــوع الفتيــات ألشــكال العنــف وٕاذ تالحــظ أيضــًا أن الع
المرتبطــة بممارســة عــدم المســاواة بــين الجنســين التــي تظــل فــي أغلــب األحيــان مخفيــة وغيــر معتــرف بهــا مــن قبــل 

تضرر المجتمع، بما في ذلك من جانب مقدمي الخدمات الصحية، وأن الفتيات أكثر تعرضًا للعنف الجنسي بينما ي
  األطفال من صبيان وبنات على حد سواء من إساءة المعاملة (البدنية والنفسية) واإلهمال؛

وٕاذ تعــرب عــن بــالغ قلقهــا لمــا للعنــف ضــد المــرأة أثنــاء الحمــل مــن عواقــب وخيمــة علــى صــحة المــرأة وعلــى 
د المـيالد، إضـافة إلـى الحمل مثل اإلجهاض التلقائي والوضع السابق ألوانه، وعلى الطفل مثـل انخفـاض الـوزن عنـ

  تكرر حدوثه؛ ومنعاإلقرار بالفرصة التي تتيحها الرعاية قبل الوالدة للتعرف المبكر على مثل ذلك العنف 

وٕاذ يساورها القلق إزاء تعرض األطفال، والسيما في األسر التي يعولها األطفال، بما في ذلك العنـف البـدني 
ًا ضـــرورة اتخـــاذ اإلجـــراءات فـــي جميـــع القطاعـــات لتعزيـــز ســـالمة والجنســـي والنفســـي، مثـــل التســـلط، وتؤكـــد مجـــدد

  األطفال، وخصوصًا الفتيات في األسر التي يعولها األطفال، ودعمهم وحمايتهم ورعايتهم الصحية وتمكينهم؛

                                                           
 .A/RES/48/104قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة     ١

التقــديرات اإلقليميــة والعالميــة للعنــف الموجــه نحــو المــرأة: معــدالت االنتشــار والتــأثيرات الصــحية لعنــف الشــريك الحمــيم    ٢
  .٢٠١٣والعنف الجنسي من غير الشركاء، منظمة الصحة العالمية، 
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الــذي يســهم  األفــرادبــين  العنــف مــن تضــرراً  األشــد األشــخاصفــي عــداد  هــم والفتيــانتقــر بــأن الصــبيان  وٕاذ
إســهامًا كبيــرًا فــي عــبء حــاالت الوفــاة المبكــرة واإلصــابة والعجــز علــى الصــعيد العــالمي، وخصوصــًا لــدى الفتيــان، 

  ويؤثر في الغالب تأثيرًا وخيمًا وطويل األمد في أداء الشخص النفسي واالجتماعي؛

 فـي واألطفـال، سـاء والفتيـات،ضـد الن وخصوصـاً ، إزاء اسـتمرار العنـف بـين األفـراد عن بـالغ قلقهـا تعرب وٕاذ
العــالم بوصــفه تحــديًا عالميــًا رئيســيًا تواجهــه الصــحة العموميــة، وانتهاكــًا مــتغلغًال لحــق كــل شــخص فــي  فــي بلــد كــل

التمتـع بــأعلى المسـتويات الممكنــة مـن الصــحة البدنيـة والنفســية، وعائقـًا رئيســيًا أمـام تحقيــق المسـاواة بــين الجنســين، 
  واجتماعية سلبية؛  وأن له آثار اقتصادية

وٕاذ تعترف بأن العنف ضد النساء والفتيات هو شكل من أشكال التمييز وأن اختالل التوازن في القوى وعدم 
المساواة الهيكلية بين الرجل والمرأة هما سببان من أسباب العنف الجذرية، وأن التصدي بفعالية للعنف ضـد النسـاء 

ميــع مســتويات الحكومــة، بمــا فــي ذلــك النظــام الصــحي، وكــذلك مشــاركة والفتيــات يقتضــي اتخــاذ اإلجــراءات علــى ج
المجتمع المدني ومساهمة الرجال والفتيان واعتماد نهج شاملة ومتعددة األوجه تعزز المساواة بين الجنسين وتمكين 

  ؛ هجالنساء والفتيات وتغّير المواقف والعادات والممارسات والقوالب النمطية الضارة وتنفيذ هذه النُ 

قــد تســهم مــن حيــث المبــدأ فــي  ٢٠١٥وٕاذ تــدرك أن العمليــة الجاريــة فيمــا يخــص خطــة التنميــة لمــا بعــد عــام 
للعنــف، وخصوصــًا ضــد النســاء والفتيــات، واألطفــال مــن خــالل اســتجابة  التصــدي، مــن منظــور للعواقــب الصــحية

  شاملة ومتعددة القطاعات؛ 

ميــــة والوطنيــــة العديــــدة الراميــــة إلــــى تنســــيق أنشــــطة الــــنظم وٕاذ تعتــــرف أيضــــًا بــــالجهود اإلقليميــــة ودون اإلقلي
  لمقتضياته؛ واالستجابة األطفال، وضد والفتيات النساء ضد وخصوصاً ، العنف الصحية للوقاية من

 عـنوٕاذ تحيط علمًا مع التقدير الشديد بالدور الريادي الذي اضطلعت به المنظمة فـي إرسـاء قاعـدة البينـات 
 ٢وضــد األطفــال وعوامــل الخطــر وعوامــل الوقايــة المرتبطــة بــه ١حجــم العنــف، وخصوصــًا ضــد النســاء والفتيــات،

وفـي وضـع القواعـد والمعـايير وفـي الـدعوة وفـي دعـم الجهـود  ٣،لمقتضـياته واالسـتجابة هالوقاية منـ وأنشطةوعواقبه 
   ٤فائدة المتضررين من العنف؛الرامية إلى تعزيز البحوث والبرامج والخدمات الخاصة بالوقاية ل

                                                           
 WHO Multi-country Study on Women’s Health and Domestic Violence against Women (2005)بمـا فـي ذلـك    ١

))؛ والتقــديرات اإلقليميــة والعالميــة ٢٠٠٥(دراســة المنظمــة المتعــددة البلــدان بشــأن صــحة المــرأة والعنــف المنزلــي ضــد المــرأة (
للعنــف الموجــه نحــو المــرأة: معــدالت االنتشــار والتــأثيرات الصــحية لعنــف الشــريك الحمــيم والعنــف الجنســي مــن غيــر الشــركاء 

 Responding to intimate partner violence and sexual violence against women: WHO clinical and policy)؛ ٢٠١٣(

guidelines (2013)  االستجابة لمقتضيات عنف العشير والعنف الجنسي ضد النساء: المبـادئ التوجيهيـة السـريرية والسياسـية)
  )).٢٠١٣لمنظمة الصحة العالمية (

قي من خطر العنف. وقد ركزت بحوث كثيرة بشأن العنـف ضـد المـرأة والعنـف عوامل الوقاية هي العوامل التي تحد أو ت   ٢
ضـــد الطفـــل علـــى عوامـــل الخطـــر غيـــر أنـــه مـــن المهـــم أيضـــًا ألغـــراض الوقايـــة فهـــم عوامـــل الوقايـــة. وتهـــدف االســـتراتيجيات 

 والبرامج الخاصة بالوقاية إلى تقليص عوامل الخطر و/ أو تعزيز عوامل الوقاية.

  ).٢٠٠٢التقرير العالمي حول العنف والصحة (بما في ذلك    ٣
هذه األعمال تباشرها أساسًا إدارة الوقاية من العنف واإلصـابات والعجـز وٕادارة الصـحة اإلنجابيـة وبحوثهـا وٕادارة الصـحة    ٤

اتــب اإلقليميــة النفســية واالعتمــاد علــى مــواد اإلدمــان وٕادارة مخــاطر الطــوارئ واالســتجابة اإلنســانية بالتعــاون الوثيــق مــع المك
 والقطرية.
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وٕاذ تحــيط علمــًا أيضــًا بــأن مســألة معالجــة العنــف، والســيما ضــد النســاء والفتيــات، وضــد األطفــال، مدرجــة 
والســــيما للتصــــدي  ٢٠١٩-٢٠١٤ضــــمن األولويــــات القياديــــة لبرنــــامج العمــــل العــــام الثــــاني عشــــر للمنظمــــة للفتــــرة 

  ة، للصحة؛للمحِددات االجتماعية، واالقتصادية، والبيئي

العنـف بـين األفـراد التـي يسـاهم النظـام  مـن بالوقايـةوٕاذ تقر بالحاجة إلى تعزيز السياسـات والبـرامج الخاصـة 
الصـــحي فيهـــا وبأنـــه مـــن الضـــروري، علـــى الـــرغم مـــن وجـــود بعـــض التوجيهـــات المســـندة بالبينـــات بشـــأن التـــدخالت 

  الفعالة، إجراء مزيد من البحث والتقييم لهذه التدخالت وغيرها من التدخالت؛

ثــه أو تكــرر حدوثــه، وتحــيط علمــًا بــأن دور قبــل حدو  وٕاذ تشــدد علــى أهميــة الوقايــة مــن العنــف بــين األفــراد
النظام الصحي في الوقاية من العنف، وخصوصًا ضد النساء والفتيات، وضد األطفال، يشمل دعم الجهود التالية: 

مــثًال؛ والتصــدي لمعــاقرة مــواد  األبنــاءالحــد مــن ســوء معاملــة األطفــال عــن طريــق بــرامج دعــم إعــداد اآلبــاء لرعايــة 
ك تعاطي الكحول على نحـو ضـار؛ ومنـع تكـرر حـدوث العنـف بتـوفير خـدمات الرعايـة الصـحية اإلدمان بما في ذل

والنفســية واالجتماعيــة و/ أو التأهيــل لضــحايا العنــف ومرتكبيــه ولمــن شــهدوه؛ وجمــع البينــات علــى فعاليــة تــدخالت 
  الوقاية واالستجابة ونشرها؛ 

الوقاية من أجل تنفيذ تدخالت لمكافحة قبـول وٕاذ تؤكد دور النظام الصحي في الدعوة كعنصر من عناصر 
المجتمع للعنف بين األفراد، وخصوصًا ضد النساء والفتيات، وضد األطفـال، وتغاضـيه عنـه، بالتشـديد علـى الـدور 

  الذي يمكن أن تضطلع به هذه الدعوة في النهوض بتحول المجتمع؛

ت، وضـد األطفـال، قـد يحـدث ضـمن النظـام وٕاذ تسلم بأن العنف بين األفراد، وخصوصًا ضـد النسـاء والفتيـا
الصحي بعينه مما يحتمل أن يؤثر تأثيرًا سـلبيًا فـي القـوى العاملـة الصـحية وجـودة الرعايـة الصـحية المقدمـة ويـؤدي 

  إلى ازدراء المرضى وٕاساءة معاملتهم والتمييز في فرص الحصول على الخدمات المتاحة؛

لــى الــنظم الصــحية الوطنيــة أن تضــطلع بــه فــي تحديــد حــوادث وٕاذ تؤكــد الــدور المهــم والمحــدد الــذي يجــب ع
العنـــف وتوثيقهـــا وتـــوفير الرعايـــة الســـريرية واإلحالـــة المالئمـــة للمتضـــررين مـــن هـــذه الحـــوادث، وخصوصـــًا النســـاء 
والفتيات، واألطفال، والمساهمة في جهود الوقاية والدعوة ضمن الحكومات وفي صفوف جميـع أصـحاب المصـلحة 

  ومتعددة القطاعات لمقتضيات العنف،بة فعالة وشاملة لتوفير استجا

   يلي: على ما ١الدول األعضاء تحث  -١

تعزيز دور نظمها الصحية في التصدي للعنف، وخصوصًا ضد النساء والفتيات، وضد األطفـال   )١(
لضمان حصول جميع األشخاص المعرضـين لخطـر العنـف و/ أو المتضـررين منـه علـى خـدمات صـحية 

وميسورة التكلفـة فـي الوقـت المناسـب، بمـا فـي ذلـك خـدمات تعزيـز الصـحة والعـالج والتأهيـل والـدعم فعالة 
الخاليـــة مـــن االنتهـــاك واالزدراء والتمييـــز، ولتـــدعيم مســـاهمتها فـــي بـــرامج الوقايـــة وتأييـــد أعمـــال المنظمـــة 

  المتصلة بهذا القرار؛

يم والعدالــة والخــدمات االجتماعيــة ضــمان مشــاركة الــنظم الصــحية مــع قطاعــات أخــرى مثــل التعلــ  )٢(
وشــؤون المــرأة وتنميــة الطفــل، بهــدف تشــجيع وتطــوير اســتجابة وطنيــة فعالــة وشــاملة للعنــف بــين األفــراد، 
وخصوصًا ضد النساء والفتيات، وضد األطفال من خالل جملة أمور من بينها المعالجة الكافية لموضوع 

اتيجيات وطنيــة متعــددة القطاعــات بشــأن الوقايــة مــن العنــف فــي الخطــط الصــحية واإلنمائيــة ووضــع اســتر 
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العنـــف واالســـتجابة لمقتضـــياته تشـــمل الحمايـــة وتعزيـــز المشـــاركة الشـــاملة ألصـــحاب المصـــلحة المعنيـــين 
  وٕامداد هذه االستراتيجيات بالتمويل الكافي؛

ت تعزيــز مســاهمة نظمهــا الصــحية فــي وضــع حــد لقبــول جميــع أشــكال العنــف ضــد النســاء والفتيــا  )٣(
والتغاضــي عنهــا، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق الــدعوة والمشــورة وجمــع البيانــات، بــالنهوض فــي الوقــت ذاتــه 
بمشــاركة الرجــال والفتيــان إلــى جانــب النســاء والفتيــات بوصــفهم وســطاء التغييــر فــي أســرهم ومجــتمعهم بمــا 

  ؛يتناسب مع سنهم، حتى يتسنى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات

تعزيــز االســتجابة الوطنيــة، والســيما اســتجابة الــنظم الصــحية الوطنيــة، مــن خــالل تحســين جمــع   )٤(
البيانــات القابلــة للمقارنــة والمصــنفة حســب الجــنس والســن والعوامــل ذات الصــلة األخــرى عــن حجــم العنــف 

يـة المرتبطـة بـه بين األفراد، وخصوصًا ضد النساء والفتيات، وضد األطفال، وعوامل الخطر وعوامل الوقا
وأنماطه وعواقبه الصحية، والمعلومات عن أفضل الممارسات، بما في ذلـك جـودة الرعايـة واالسـتراتيجيات 

  الفعالة للوقاية واالستجابة، ونشر هذه البيانات والمعلومات، عند االقتضاء؛

لمبذولـــة مواصـــلة تعزيـــز دور نظمهـــا الصـــحية بهـــدف اإلســـهام فـــي الجهـــود المتعـــددة القطاعـــات ا  )٥(
للتصدي للعنف بين األفراد، وخصوصًا ضد النساء والفتيات، وضد األطفـال، بمـا فـي ذلـك تعزيـز وحمايـة 

  حقوق اإلنسان من حيث صلتها بالحصائل الصحية؛ 

تيســـير الحصـــول علـــى الخـــدمات الصـــحية، حســـب االقتضـــاء، بمـــا فـــي ذلـــك فـــي مجـــال الصـــحة   )٦(
  الجنسية واإلنجابية؛

تكرر حدوث العنف بين األفراد وٕايقاف دوامته، من خالل تعزيز حصول ضحايا  السعي إلى منع  )٧(
العنــف بــين األفــراد ومرتكبيــه والمتضــررين منــه علــى خــدمات صــحية واجتماعيــة ونفســية فعالــة فــي الوقــت 
المناسب، عند االقتضاء، وتقيـيم مثـل هـذه البـرامج لتقـدير فعاليتهـا فـي الحـد مـن تكـرر حـدوث العنـف بـين 

  اد؛األفر 

تعزيـــز القـــدرات، بمـــا فـــي ذلـــك عـــن طريـــق تـــوفير التـــدريب المتواصـــل المالئـــم لجميـــع المـــوظفين   )٨(
المهنيين في المؤسسات العامة والخاصة المنتمين إلى القطاع الصحي وسائر القطاعات ولمقدمي الرعاية 

ات الوقايـة وتعزيـز والعاملين الصحيين المجتمعيين، بغرض تقديم خدمات الرعاية والدعم وغيرهـا مـن خـدم
بــــين األفــــراد والمتضــــررين منــــه، وخصوصــــًا النســــاء والفتيــــات  الصــــحة ذات الصــــلة إلــــى ضــــحايا العنــــف

  واألطفال؛

النهوض بـاإلجراءات التشـغيلية المعياريـة التـي تسـتهدف تحديـد العنـف بـين األفـراد الممـارس ضـد   )٩(
مراعــاة الــدور المهــم الــذي يؤديــه النظــام النســاء والفتيــات وضــد األطفــال ووضــعها ودعمهــا وتعزيزهــا، مــع 

  الصحي في توفير الرعاية واإلحالة إلى دوائر خدمات الدعم؛

   يلي: المدير العام ما منتطلب   -٢

التامـة بالتشـاور مـع منظمـات األمـم  ١وضع مسودة خطة عمل عالمية بمشـاركة الـدول األعضـاء  )١(
التركيز على دور النظم الصحية حسب االقتضاء، المتحدة وسائر الجهات صاحبة المصلحة المعنية، مع 
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لتعزيــز دور هــذه الــنظم فــي إطــار اســتجابة وطنيــة متعــددة القطاعــات تتصــدى لجميــع أشــكال العنــف بــين 
  ؛األفراد، وخصوصًا ضد النساء والفتيات، وضد األطفال، استنادًا إلى أعمال المنظمة الراهنة ذات الصلة

إلرســاء البينــات العلميــة بشــأن حجــم العنــف، واتجاهاتــه، وعواقبــه مواصــلة تعزيــز جهــود المنظمــة   )٢(
الصحية، وعوامل الخطر، وعوامل الوقاية، المرتبطة به، وخصوصًا ضد النساء والفتيات، وضد األطفال، 

، وجمـــع المعلومـــات عـــن الممارســـات األعضـــاءوتحـــديث البيانـــات بانتظـــام، مـــع مراعـــاة مـــدخالت الـــدول 
دة الرعاية، واالستراتيجيات الفعالة للوقاية واالسـتجابة بغيـة اسـتحداث نظـم صـحية المثلى، بما في ذلك جو 

  وطنية فعالة للوقاية واالستجابة.

علــى طلبهــا، مــن خــالل تــوفير المســاعدة التقنيــة فــي تعزيــز  مواصــلة دعــم الــدول األعضــاء، بنــاءً   )٣(
التصـــدي للعنـــف، وخصوصـــًا ضـــد جابيـــة، فـــي ندور الـــنظم الصـــحية، بمـــا فـــي ذلـــك الصـــحة الجنســـية واإل

  النساء والفتيات وضد األطفال؛

رفع تقرير إلى المجلس التنفيذي فـي دورتـه السادسـة والثالثـين بعـد المائـة عـن التقـدم المحـرز فـي   )٤(
لتقرير عالمي عن وضع العنف والصحة يعـد  ٢٠١٤تنفيذ هذا القرار، وعن وضع النص النهائي في عام 

ويبــين مــم المتحــدة اإلنمــائي ومكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة برنــامج األبالتعــاون مــع 
الجهــود الوطنيــة المبذولــة للوقايــة مــن العنــف، ورفــع تقريــر أيضــًا إلــى المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الثامنــة 

عمـــل والثالثــين بعـــد المائــة عـــن التقـــدم المحــرز فـــي تنفيـــذ هــذا القـــرار، بمـــا فــي ذلـــك تقـــديم مســودة خطـــة ال
  العالمية، كي تنظر جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون في ذلك. 

  
  

  ٢٠١٤مايو  أيار/ ٢٤، التاسعةالجلسة العامة 
  ٩المحاضر الحرفية/ /٦٧ج   
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