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

 وخصوصًا ، بين األفراد للتصدي للعنف 
  ضد األطفالو  النساء والفتيات ضد

  
  

  الهند و  غواتيماالو  وجورجيا كنداو  مشروع قرار مقترح من أستراليا
  أوروغواي وزامبياو الواليات المتحدة األمريكية و النرويج و المكسيك و 

  والدول األعضاء في االتحاد األوروبي
  

  المجلس التنفيذي،
  

وكــذلك فــي نتــائج مشــاورات  ١،بعــد النظــر فــي التقريــر الخــاص بمســودة خطــة العمــل العالميــة بشــأن العنــف  
ـــــز دور النظـــــام الصـــــحي  ـــــة لتعزي ـــــة، لوضـــــع خطـــــة العمـــــل العالمي ـــــك المشـــــاورات اإلقليمي ـــــي ذل المنظمـــــة ، بمـــــا ف

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

  
  جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين باعتماد القرار التالي: ييوص

  
  جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون،

  
بعد النظر في مسودة خطة العمل العالمية للمنظمة لتعزيز دور النظـام    الديباجة) من ١(الفقرة   

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

  
ـــ   مـــن الديباجـــة) ٢(الفقـــرة    ـــة وثيقـــة تقني ـــة هـــذه بمثاب ـــأن خطـــة العمـــل العالمي ـــر ب ة مســـندة وٕاذ تُق

بالبّينات وأفضل الممارسات وٕارشادات المنظمة التقنية الراهنة. وأنها تقّدم مجموعة من اإلجـراءات العمليـة 
التي يمكن للدول األعضاء اتخاذها لتعزيز نظمهـا الصـحية للتصـدي للعنـف بـين األفـراد، وخصوصـًا ضـد 

  النساء والفتيات وضد األطفال؛
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خطــة العمــل العالميــة للمنظمــة لتعزيــز دور النظــام الصــحي فــي إطــار  تعتمــد   مــن المنطــوق) ١(الفقــرة 
اســتجابة وطنيــة متعــددة القطاعــات للتصــدي للعنــف بــين األفــراد، وخصوصــًا ضــد النســاء والفتيــات، وضــد 

  األطفال؛
  

الـدول األعضـاء علـى التكيـف مـع خطـة العمـل العالميـة للمنظمـة لتعزيـز  تحـث   مـن المنطـوق) ٢(الفقرة 
دور النظام الصحي في إطار استجابة وطنية متعـددة القطاعـات للتصـدي للعنـف بـين األفـراد، وخصوصـًا 
ضد النساء والفتيات، وضد األطفال بما يتناسب مع األولويات الوطنية وسياقات محددة وبما يتماشـى مـع 

عن غيرها من االلتزامات الدولية، حسب  الً ، فض٢٠٣٠الصلة من خطة التنمية المستدامة  األهداف ذات
  االقتضاء؛

  
الدول األعضاء على تنفيذ اإلجراءات المقترحة للدول األعضاء في خطة  تحث   من المنطوق) ٣(الفقرة 

دة القطاعـات للتصـدي العمل العالمية للمنظمة لتعزيز دور النظام الصحي في إطار استجابة وطنيـة متعـد
  للعنف بين األفراد، وخصوصًا ضد النساء والفتيات، وضد األطفال؛

  
الشــركاء الــدوليين واإلقليميــين والــوطنيين إلــى تنفيــذ اإلجــراءات الالزمــة  تــدعو   مــن المنطــوق) ٤(الفقــرة 

صـحي فـي إطـار للمساهمة في تحقيق األهداف الستة لخطة العمل العالمية للمنظمة لتعزيز دور النظـام ال
اســتجابة وطنيــة متعــددة القطاعــات للتصــدي للعنــف بــين األفــراد، وخصوصــًا ضــد النســاء والفتيــات، وضــد 

  األطفال؛
  

  المدير العام ما يلي: تطلب من   من المنطوق) ٥(الفقرة 
  
تنفيذ اإلجراءات المقترحة من األمانة بموجب خطة العمل العالمية للمنظمة لتعزيـز دور   )١(

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

  
تقـــديم تقريـــر إلـــى جمعيتـــي الصـــحة العالميـــة الحاديـــة والســـبعين، والثالثـــة والســـبعين عـــن   )٢(

نظــام الصــحي فــي إطــار التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ خطــة العمــل العالميــة للمنظمــة لتعزيــز دور ال
استجابة وطنية متعددة القطاعات للتصدي للعنف بين األفـراد، وخصوصـًا ضـد النسـاء والفتيـات، 

  .وضد األطفال
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