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  لعنف،لالتصدي دور النظام الصحي في 
  وخصوصًا العنف ضد النساء والفتيات

  
  

  والهند وغواتيماالوكوستاريكا مقترح من ألبانيا وأستراليا وبلجيكا  قرارمشروع 
  والنرويج وباراغواي وٕايطاليا والتفيا والمكسيك ومولدوفا وهولندا وناميبيا

  وزامبياوالواليات المتحدة األمريكية وأوروغواي  والبرتغال وسويسرا وأوكرانيا
  
  

  المجلس التنفيذي،

وخصوصـــًا العنـــف ضـــد  التصـــدي للتحـــديات العالميـــة المتعلقــة بـــالعنف،الخــاص بتقريـــر نظـــر فـــي البعــد ال
  ١،النساء والفتيات

  :القرار التاليلنظر في اجمعية الصحة العالمية السابعة والستين ب يوصي

  جمعية الصحة العالمية السابعة والستون،

مليـون شـخص حتفـه  ١,٣٧لقـى  ٢٠١١فـي عـام يساورها القلق ألنـه إذ    من الديباجة ١الفقرة 
ة تلحـــق الضـــرر بنســـبة كبيـــرة مـــن النســـاء واألطفـــال مميتـــ، وألن ممارســـات العنـــف غيـــر البســـبب العنـــف

  والرجال؛

تتعـرض واحـدة مــن  لـى الصـعيد العـالميعألنـه  القلــقبـالغ ٕاذ يسـاورها و    مـن الديباجـة ٢الفقـرة 
غير العشـير مـرة على يد العشير أو للعنف الجنسي على يد كل ثالث نساء للعنف البدني و/ أو الجنسي 

، ومنهـا الناجمـة فـي حـاالت الطـوارئ اإلنسـانية يتفـاقم قـدألن هـذا العنـف و  ٢واحدة فـي حياتهـا علـى األقـل،
  ؛النزاعات المسلحةعن 

تؤديــه والهــام الــذي يجــب أن مــن نوعــه تؤكــد الــدور القيــادي الفريــد وٕاذ    مــن الديباجــة ٣الفقــرة 
خـدمات الوقاية والخدمات الصحية و تزويدهم بخدمات و عدد المتضررين بالعنف النظم الصحية في توثيق 

                                                           
 .١٣٤/٢١م تالوثيقة    ١
غيـر علـى يـد لعنـف الجنسـي واالعشـير علـى يـد لعنـف العنف ضد المـرأة: انتشـار لمعدالت االعالمية واإلقليمية التقديرات    ٢

 .٢٠١٣، منظمة الصحة العالمية. الصحية العنف وآثارالعشير 
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الجهــات بــين جميــع  فيمــاداخــل الحكومــات و مناصــرة الجهــات المنهــا االضــطالع بــدور بوســائل  ،اإلحالــة
  المحلي والوطني واإلقليمي والعالمي؛ المستوىدة القطاعات على متعدالالمصلحة صاحبة 

علـــى أنـــه العنـــف تعـــّرف الصـــحة العالميـــة منظمـــة ن شـــير إلـــى أذ تإ و    مـــن الديباجـــة ٤الفقـــرة 
أو القــدرة سـواء بالتهديــد أو االســتعمال الفعلـي لهــا مــن ِقبـل الشــخص ضــد  البدنيــةاالسـتعمال المتعّمــد للقـوة 

إلــى حــدوث أو رجحــان أي منهمــا نفســه أو ضــد شــخص آخــر أو ضــد مجموعــة أو مجتمــع، بحيــث يــؤدي 
   ١؛احتمال حدوث إصابة أو موت أو إصابة نفسية أو سوء النماء أو الحرمان

األمـم المتحـدة ذي بّينتـه لعنـف ضـد المـرأة الـايـف تعر  ذ تؤكد مـن جديـدوإ    من الديباجة ٥الفقرة 
: "أي فعــل عنيــف تــدفع إليــه علــى النحــو التــالي ٢فــي إعــالن القضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة ١٩٩٣عــام 

ة، ســــواء مــــن الناحيــــة أمعانــــاة للمــــر عصــــبية الجــــنس ويترتــــب عليــــه، أو يــــرجح أن يترتــــب عليــــه، أذى أو 
بمـــا فـــي ذلـــك التهديـــد بأفعـــال مـــن هـــذا القبيـــل أو القســـر أو الحرمـــان  الجســـمانية أو الجنســـية أو النفســـية،

أن العنف ضد المرأة عالوة على و [ الخاصة"؛ الحياة العامة أو  التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في
والجنسـي والنفسـي الـذي يحـدث فـي إطـار العنـف البـدني ، ما يلي: الحصرال المثال سبيل على يشمل، 
والعنــف المتصــل بــالمهر،  ،اإلنــاث األســرة ذلــك الضــرب والتعــدي الجنســي علــى أطفــالبمــا فــي  ،األســرة

، والعنـف غيـر الزوجـي مارسات التقليدية المؤذية للمـرأةواغتصاب الزوجة، وختان اإلناث وغيره من الم
الجنسـي والنفسـي الـذي يحـدث فـي إطـار المجتمـع العـام، والعنـف البـدني و والعنف المرتبط باالستغالل؛ 
ــك االغتصــاب ــا فــي ذل ــديوال ،بم ــان العمــل وفــي ، واالجنســي تع لمضــايقة الجنســية والتخويــف فــي مك

العنف البدني والجنسي ؛ و البغاءٕاجبارهن على ، واالتجار بالنساء و المؤسسات التعليمية وأي مكان آخر
 ]، أينما وقع؛تتغاضى عنه أوالدولة والنفسي الذي ترتكبه 

فيمـا يخـص كـًال  مـدمشـاكل طويلـة األالـذي يسـبب  تـدرك أن العنـفوٕاذ    من الديباجـة ٦الفقرة 
نســبة البــالغين الــذي  إنإذ ، تمكينــاً  المجتمــعأفــراد أقــل غالبــًا ب يلحــق الضــررالعقليــة النفســية و الصــحة مــن 

نســبة المســنين الــذين يبلغــون عــن  وأن ،والُربــع الُخمــسيتعرضــون ألذى جســماني فــي طفــولتهم تتــراوح بــين 
وأن  ،بشــكل غيــر متناســبالعــاجزين يتعرضــون ألضــرار العنــف وأن ، ٪٦و ٤إســاءة معــاملتهم تتــراوح بــين 

أن يتمتعوا بسبل الحصول على الخدمات، بما فيها حماية الدولة لهـم ال ُيرّجح من الفئات الضعيفة  مغيره
  ؛العنف بمعدالت أعلى لحوادثالتعرض من أنهم يعانون  عالوة علىمن العنف، 

كبيـرة  هنـاك مجموعـة ، وأنيمكـن الوقايـة منـهفعـل تـدرك أن العنـف ذ وإ    مـن الديباجـة ٧الفقرة 
يتعـين وضـح البـرامج التـي التوجيهات التقنيـة والمعياريـة العاليـة الجـودة والعلميـة األسـس تمن  بالفعل قائمة

  ؛في األجلين القصير والطويل على حد سواءالعنف في معدالت ن أجل تحقيق تخفيضات تعزيزها م

ضـد النسـاء ومنـه الُممـارس ذ يسـاورها بـالغ القلـق إزاء انتشـار العنـف، وإ    من الديباجة ٨الفقرة 
نـع الرامية إلى مضرورة تكثيف الجهود تؤكد مجّددًا على في جميع أشكاله ومظاهره المختلفة، و ، األطفالو 

المـــرأة ضـــد ه العنـــف علـــى أن العنـــف، بمـــا فيـــشـــديد مجـــّددًا التٕالـــى و والقضـــاء عليهـــا جميـــع أشـــكال العنـــف 
إلـى كـذلك رقى ي، ويمكن أن انتقاصًا منهاأو لحقوق اإلنسان  غير مقبول ويشكل انتهاكاً فعل ، هو والطفل

  ؛يالدولي والقانون الجنائي الدولاإلنساني القانون محظورة بموجب أحكام جرائم مستوى 
                                                           

 .٢٠٠٢. جنيف، منظمة الصحة العالمية، التقرير العالمي عن العنف والصحة   ١

 .٤٨/١٠٤الجمعية العامة لألمم المتحدة  قرار   ٢



   EB134/CONF./10    ١٠/ مؤتمر/١٣٤ت  م

3 

وتقـّوض م بأن جميـع أشـكال العنـف ضـد النسـاء والفتيـات تنتهـك ذ تسلّ وإ    من الديباجة ٩الفقرة 
التــي هــي مــن حقهــن، أو تلغــي  حقــوق اإلنســان والحريــات األساســيةب كــامالً  تمتعــاً هن مــتعتبشــكل خطيــر 

  ؛تمتعهن بتلك الحقوق والحريات

أوجــه فــي أّصــل أن العنــف ضــد النســاء والفتيــات مت تــدرك أيضــاً ذ وإ    مــن الديباجــة ١٠الفقــرة 
األعـراف االجتماعيـة والثقافيـة التـي وفي التاريخية والهيكلية في عالقات القوة بين الرجل والمرأة اإلجحاف 

  ؛النظم الصحيةداخل أن ُتطّبق  يمكن أيضاً  االجتماعية التمييزية عرافاألتتغاضى عن العنف، وأن هذه 

، ضــد النســاء والفتيــاتالعنــف م كــذلك بــأن العنــف، وخاصــة وٕاذ تســلّ    مــن الديباجــة ١١الفقــرة 
عموميـة ويعّطـل الصـحة المـاثًال أمـام  رئيسـياً  عالميـاً  يشـكل تحـدياً و  المجتمـعشريحة مـن كل يمس كل بلد و 

  هدف التنمية المستدامة؛بلوغ 

العنــف ضــد خصوصــًا ، و لعنــفاالوقايــة مــن بــأن  وٕاذ تعتــرف أيضــاً    مــن الديباجــة ١٢الفقــرة 
  ؛والفتيان النساء والفتيات، يتطلب مشاركة نشطة من الرجال

أن العنـف ُأعِلـن فيـه عـن الـذي  ٢٥-٤٩ج ص ع قـرارالشـير إلـى توٕاذ    من الديباجـة ١٣الفقرة 
تنفيـذ توصـيات بشـأن  ٢٤-٥٦ج ص عوالقـرار  ،صـحة العموميـة الرئيسـية فـي العـالمُيعد ضمن مشكالت ال

دراسـة المنظمـة المتعـددة البلـدان عن التوصيات الصادرة عـن  ، فضالً والصحةالتقرير العالمي عن العنف 
األنشــطة الراميــة  الــدول األعضــاء إلــى تحســينالتــي دعــت  ،)٢٠٠٥(بشــأن صــحة المــرأة والعنــف المنزلــي 

التأهيــل خــدمات إعــادة الوقايــة مــن العنــف، وتقــديم المســاعدة الطبيــة والنفســية واالجتماعيــة والقانونيــة و  إلــى
  الذين يعانون بسبب العنف؛ إلى األشخاص

األمم المتحدة الكبيرة المبذولة عبر أنحاء منظومة منها للجهود  ٕادراكاً و    من الديباجة ١٤الفقرة 
تقريـر وخصوصـًا العنـف ضـد النسـاء والفتيـات، بمـا فـي ذلـك  ،العنـفذي يطرحـه لتحـدي الـلتصـدي للكافة 

وٕاعــــالن بيجــــين ومنهــــاج  ؛١٩٩٤، A/CONF.171/13/Rev.1 الوثيقــــة ،المــــؤتمر الــــدولي للســــكان والتنميــــة
ذات الصــــــلة قــــــرارات الجميــــــع و ؛ )١٩٩٥، A/CONF.177/20/Rev.1الوثيقــــــة (العمــــــل الخاصــــــين بــــــالمرأة 

  ١؛حقوق اإلنسان ومجلس ةألمم المتحدل الجمعية العامةالصادرة عن 

ــرة  الــدول األعضــاء فــي االســتنتاجات الُمّتفــق عليهــا التزام بــذ تعتــرف وإ    مــن الديباجــة ١٥الفق
القضــاء علــى جميــع أشــكال العنــف ضــد رّكــزت علــى لــدورة الســابعة والخمســين للجنــة وضــع المــرأة التــي ل

البدنيــة والنفســية للعنــف ضــد المــرأة،  ةأبعــاد الصــحمعالجــة بوســائل منهــا ، ٢النســاء والفتيــات والوقايــة منهــا
  ؛طفلوكاالت األمم المتحدة للتصدي للعنف ضد المرأة والالمستمر بين التعاون وتشجيع 

                                                           
بمـا فـي ذلـك  ف،بشأن القضاء على جميع أشكال العن ٥٥/٦٨قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  ،القراراتتشمل هذه     ١

تكثيـف الجهـود للقضـاء علـى جميـع أشـكال العنـف  بشـأن ٦٧/١٤٤الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة  ؛ وقـرارالجرائم ضد المـرأة
قــرار الجمعيــة و القضــاء علــى العنــف العــائلي ضــد المــرأة؛  بشــأن ٥٨/١٤٧قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ؛ و ضــد المــرأة

إعـالن آسـيا والمحـيط مشـروع و  ؛ومنعـه المسـلح العنـف مـن الحـد طريـق عـن التنميـة تعزيـز بشـأن ٦٣/٢٣العامة لألمـم المتحـدة 
بشــأن االلتــزام بالقضــاء علــى العنــف الجنســي فــي وٕاعــالن  ؛٢٠١٣أيلــول/ ســبتمبر  ١٨المــؤرخ  الهــادئ حــول الســكان والتنميــة

 .٢٠١٣صدر في عام  النزاعات

 .E/2013/27-E/CN.6/2013/11 الوثيقة   ٢
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التنميــة لمــا بعــد عــام بــذلها بشــأن خطــة  جــاريالذ تــدرك أن الجهــود إ و    مــن الديباجــة ١٦الفقــرة 
، وخاصـة العنـف ضـد المـرأة للعنف القطاعات متعددطابع الشامل والاليمكن أن تسهم في معالجة  ٢٠١٥

مــا حرجــة فــي وضــع كتلــة بنــاء و تمكــين المــرأة بالمســاواة بــين الجنســين و مــا يتعلــق في، بمــا فــي ذلــك طفــلالو 
  ؛موضع التنفيذات تحويلية إجراءاتخاذه من يتوخى 

وٕاذ تقـــر بـــالجهود العديـــدة المبذولـــة علـــى الصـــعيدين اإلقليمـــي ودون    مـــن الديباجـــة ١٧الفقـــرة 
  اإلقليمي والرامية إلى تنسيق أنشطة الوقاية من العنف واالستجابة له، والسيما ضد النساء واألطفال؛

الــذي أدتــه المنظمــة فــي  القيــاديوٕاذ تحــيط علمــًا مــع التقــدير بالــدور    مــن الديباجــة ١٨الفقــرة 
 ات بشأن نطاق العنف وعوامل خطره وآثاره، بما في ذلك العنف ضـد المـرأة والطفـل، وٕاذوضع قاعدة البين

بشــأن معالجــة المحــددات االجتماعيــة واالقتصــادية  للعنــف جــزء مــن عمــل المنظمــة تعتــرف بــأن التصــدي
والبيئيـــة للصـــحة، والـــذي يعـــّد أولويـــة مـــن أولويـــات القيـــادة فـــي إطـــار برنـــامج العمـــل العـــام الثـــاني عشـــر، 

  ؛٢٠١٩-٢٠١٤

أمانة المنظمة إنجازه في مجموعة كبيرة  تشيد بالعمل الذي تواصل وٕاذ   من الديباجة ١٩الفقرة 
  ١من المجاالت المتعلقة بالوقاية من العنف؛

الـذي يمكـن للـدول األعضـاء أن  والقيـاديالحافز  تشدد على الدور وٕاذ   من الديباجة ٢٠الفقرة 
تؤديــه، بالتعــاون مــع أمانــة المنظمــة، فــي المجــاالت اآلتيــة: تعزيــز التحــول االجتمــاعي مــن خــالل وضــع 

معنيــة بالتصــدي للعنــف؛ وتعزيــز اســتجابة النظــام الصــحي للعنــف، وبــاألخص العنــف ضــد  اســتراتيجيات
فـي سـبيل تعزيـز سياسـات وبـرامج وقـوانين  ووطنيـاً  النساء والفتيات؛ ودعـم الجهـود المبذولـة عالميـًا وٕاقليميـاً 
  له؛ الصحة العمومية بشأن الوقاية من العنف واالستجابة

  الدول األعضاء على ما يلي: تحث   -١ من المنطوق) ١(الفقرة 

 سيما العنف ضدوالالتصدي للعنف، من خالل تعزيز استجابة نظامها الصحي للعنف،  )١(
 ظمة فيما يتعلق بهذا القرار؛المرأة والطفل، ودعم عمل المن

وضـــع وتعزيـــز خطـــط واســـتراتيجيات صـــحية مدمجـــة فـــي خطـــط العمـــل الوطنيـــة بشـــأن  )٢(
تـوفير إطـار  له، بما فـي ذلـك العنـف ضـد المـرأة والطفـل، مـن أجـل الوقاية من العنف واالستجابة

كــالتعليم القطاعــات غيــر الصــحية الرئيســية،  دور إلشــراك الــنظم الصــحية وتســليط الضــوء علــى
 وٕانفـــاذ القـــوانين والنهـــوض بـــالمرأة والطفـــل، فـــي مجـــال الوقايـــة مـــن العنـــف وتقـــديم الخـــدمات إلـــى

 ضحاياه؛

                                                           
، والعمــل علــى مكافحــة العنــف ٢٠٠٢عــام ل التقريــر العــالمي عــن العنــف والصــحةوخصوصــًا العمــل علــى متابعــة نشــر     ١

البرنـــامج الخـــاص للبحـــث والتطـــوير والتـــدريب علـــى البحـــوث فـــي مجـــال اإلنجـــاب البشـــري ضـــد األطفـــال والمســـنين، وٕاســـهام 
ومنظمــة الصــحة العالميــة والبنــك  واليونيســيفتحــدة للســكان برنــامج األمــم المتحــدة اإلنمــائي وصــندوق األمــم الم المشــترك بــين

 ضــد العنــف لمعــدالت واإلقليميــة العالميــة التقــديراتالــدولي فــي التصــدي للعنــف ضــد النســاء والفتيــات، وعمــل المنظمــة بشــأن 
 .الصحية العنف وآثار العشير غير يد على الجنسي والعنف العشير يد على لعنفا انتشار: المرأة
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تعزيز اإلطـار القـانوني وتخصـيص المـوارد الـراميين إلـى منـع جميـع أشـكال العنـف ضـد  )٣(
أة، وزيادة بوسائل منها تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المر  النساء والفتيات والقضاء عليها،

التركيــــز علــــى مســــائل الوقايــــة والحمايــــة والمســــاءلة فــــي القــــوانين والسياســــات والبــــرامج، وتنفيــــذها 
 ورصدها وتقييمها؛

ضــمان إتاحــة الخــدمات الصــحية، بمــا فــي ذلــك فــي مجــال الصــحة الجنســية واإلنجابيــة،  )٤(
 ١وٕاذكاء الوعي العام بحقوق النساء والفتيات، بما فيها حقوقهن اإلنجابية؛

إتاحــة الخــدمات األساســية فــي الوقــت المناســب وبصــورة فعالــة لجميــع الضــحايا  ضــمان )٥(
وذلك لتلبية احتياجاتهم الصحية  والمتضررين من العنف، بما في ذلك العنف ضد المرأة والطفل،

البدنيـــة علـــى حـــد ســـواء، بمـــا فيهـــا الصـــحة الجنســـية واإلنجابيـــة، واحتياجـــاتهم الصـــحية العقليـــة 
اعيـــة، إلـــى جانـــب اإلقـــرار بالـــدور الهـــام الـــذي يؤديـــه النظـــام الصـــحي فـــي تقـــديم والنفســـية االجتم

 الرعاية واإلحاالت إلى خدمات الدعم هذه؛

داخل النظـام الصـحي إلشـراك الرجـال  وضع أو تعزيز سياسات أو برامج وطنية مالئمة )٦(
غييــر فــي تعزيــز والفتيــان داخــل األســر والمجتمعــات المحليــة، باعتبــارهم أطرافــًا فاعلــة إلحــداث الت

 بوســـائل منهـــا المـــرأة والطفـــل، المســـاواة بـــين الجنســـين، وتمكـــين المـــرأة، ومنـــع وٕادانـــة العنـــف ضـــد
 الدعوة والمشورة وجمع البيانات؛

سيما ضد النساء والفتيات، إلى والجمع بيانات توثق نطاق العنف وعوامل خطره وآثاره،  )٧(
فـــي ذلـــك جـــودة الرعايـــة التـــي يتلقاهـــا جانـــب معلومـــات عـــن الممارســـات الواعـــدة/ الفضـــلى، بمـــا 

المنظمـة  من أجل اإلسهام قدر اإلمكان في التدابير الجاري اتخاذها في المتضررون من العنف،
) ٢(٢بشأن جمـع البيانـات، بمـا فـي ذلـك التقريـر عـن الوضـع العـالمي المقتـرح فـي الفقـرة الفرعيـة 

العنــف ضــد النســاء  انتشــار يــة لمعــدالتأدنــاه والمســتجدات الخاصــة بالتقــديرات اإلقليميــة والعالم
 وعبئه الصحي؛

مـــنح األولويـــة للشـــراكات والتعـــاون المتعـــدد القطاعـــات بـــين وزارات الصـــحة وغيرهـــا مـــن  )٨(
مثـــل الـــدوائر االجتماعيـــة، والـــوزارات المعنيـــة بشـــؤون المـــرأة، ودوائـــر حمايـــة  الســـلطات المعنيـــة،

الحقـوق  [العمـل مـع السـلطات المحليـة لـدعم؛ األطفال، ونظم العدالـة الجنائيـة، والتسـليم بأهميـة 
 ] نهج موجه نحو الضحايا في معالجة اآلثار المترتبة على العنف؛ ] [ القانونية للضحايا

لــه، وخصوصــًا العنــف  ضــمان إيــالء االعتبــار الواجــب ألهميــة منــع العنــف واالســتجابة )٩(
 ؛٢٠١٥ضد المرأة والطفل ، في إعداد خطة التنمية لما بعد عام 

  ما يلي: المدير العام تطلب من  -٢ )من المنطوق ٢الفقرة (

وضـــع خطـــة عمـــل عالميــــة لتطـــوير دور النظـــام الصـــحي فــــي إطـــار اســـتجابة متعــــددة  )١(
القطاعات للتصدي لجميع أشكال العنف بين األفراد، والسـيما العنـف ضـد المـرأة والطفـل ، وذلـك 

لمنظومــة األمــم المتحــدة والمنظمــات  ابعــةالت المنظمــات األخــرىاســتنادًا إلــى الجهــود التــي تبــذلها 
 اآلخرين، واستكماًال لتلك الجهود؛ الدولية ذات الصلة وأصحاب المصلحة

                                                           
 من إعالن ومنهاج عمل بيجين. ٩٥على النحو المنصوص عليه في الفقرة    ١
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للعنــف ومواصــلة إصــداره كــل أربــع  عــن الوضــع العــالمي ٢٠١٤إعــداد تقريــر فــي عــام  )٢(
يـذ خطـة لكي يكون مقياسًا أساسيًا بالنسبة إلى البلدان وأداة لرصد األنشطة المتصـلة بتنف سنوات،

العمـــل العالميـــة علـــى المســـتوى القطـــري، بمـــا فـــي ذلـــك جمـــع البيانـــات، والبيئـــة القانونيـــة، وبـــرامج 
 الوقاية، إلى جانب برامج مساعدة الضحايا؛

دعــم الــدول األعضــاء فــي وضــع واختبــار وتنفيــذ اســتراتيجية واســعة النطــاق لمنــع العنــف  )٣(
وفـــي تقـــديم خـــدمات صـــحية أخـــرى مـــن  لـــه، والســـيما العنـــف ضـــد النســـاء والفتيـــات، واالســـتجابة

  المعنية؛ بوسائل منها إشراك سائر القطاعات الخدمات ذات الصلة،

مواصلة دعم الدول األعضاء بناًء على طلبها، من أجل تعزيز استجابة الـُنظم الصـحية   )٤(
لمقتضيات العنف، وخصوصًا العنف ضـد النسـاء والفتيـات، بمـا فـي ذلـك تقـديم الـدعم فـي مجـال 

المناهج وٕاتاحة فرص التدريب للعاملين الصحيين وسائر المهنيين فـي قطـاع الصـحة، مـن وضع 
  أجل تحديد حاالت العنف ومساعدة الضحايا؛

االستمرار في تعزيز الجهـود التـي تبـذلها المنظمـة لوضـع قاعـدة البيِّنـات الخاصـة بحجـم   )٥(
واالســتجابة لمقتضــياته، وخصوصــًا  العنــف وعواقبــه، وبالتــدخالت الفعالــة الراميــة إلــى الوقايــة منــه

برنـــامج عمـــل البحـــوث بشـــأن اســـتجابة الـــُنظم  بوســـائل منهـــا وضـــع المـــرأة والطفـــل، العنـــف ضـــد
تـذليل  في ظروف الطوارئ اإلنسانية، بما فـي ذلـك المرأة والطفلالصحية لمقتضيات العنف ضد 

باالســـتناد إلـــى برنـــامج عمـــل العقبـــات التـــي تحـــول دون إتاحـــة الخـــدمات واالســـتفادة منهـــا، وذلـــك 
  البحث القائم فعًال في مجال العنف الجنسي؛

التقارير الخاصة بالتقدم الُمحرز فـي تنفيـذ هـذا القـرار، بمـا فـي ذلـك تقـديم  تقديممواصلة   )٦(
مسودة خطة العمل العالمية، إلى المجلس في دورته الثامنة والثالثين بعد المائة، لكي تنظر فيها 
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