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    EB136/12  من جدول األعمال المؤقت ٥-٦البند 

  
  
 والصحة العنف عن العالمي الحالة تقرير  

    
  من األمانة تقرير

  
  

تخـــذ عـــدة ي، أن ١٥-٦٧ج ص عوالســـتون مـــن المـــدير العـــام، فـــي القـــرار  طلبـــت جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الســـابعة -١
 الصــحية، وعواقبــه واتجاهاتــه، العنــف، حجــم بشــأن العلميــة نــاتالبيِّ  عــدادإل المنظمــة جهــود تعزيــز مواصــلةإجــراءات منهــا: 

 البيانــات وتحــديث األطفــال، وضــد والفتيــات النســاء ضــدالعنــف  وخصوصــاً  بــه، المرتبطــة الوقايــة وعوامــل الخطــر، وعوامــل
 الرعايـــة، جـــودة ذلـــك فـــي بمـــا ،أفضـــل الممارســـات عـــن المعلومـــات وجمـــع األعضـــاء، الـــدول مـــدخالت مراعـــاة مـــع بانتظـــام،

 الــدول دعــم مواصــلة؛ و واالســتجابة للوقايــة فعالــة وطنيــة صــحية نظــم إنشــاء بغيــة واالســتجابة للوقايــة الفعالــة واالســتراتيجيات
 الجنســـية الصـــحة يشـــمل بمـــا الصـــحية، الـــنظم دور تعزيـــزل التقنيـــة المســـاعدة تقـــديم خـــالل مـــن طلبهـــا، علـــى بنـــاءً  األعضـــاء،
 النهـائي الـنص وضـع عـن تقريـر وتقـديم ؛األطفال وضد والفتيات النساء ضد العنف وخصوصاً  للعنف، التصديو  واإلنجابية،

، ووضع مسودة خطة عمل عالمية. ويصف هذا التقرير التقدم المحرز في تلبية تلـك والصحة العنف عن عالميحالة  لتقرير
 الطلبات.

 
  نات العلميةإعداد البيِّ 

  
القتـــل، بمـــا فـــي ذلـــك وللمـــرة األولـــى، توزيـــع  مجموعـــة تقـــديرات جديـــدة بشـــأن معـــدالتاستخلصـــت األمانـــة  -٢

للمعدالت بواسطة آلية. وقامت مع كلية لندن للتصحح والطب المداري بوضع تقديرات لنسبة حاالت القتل المتعلقة 
أشـكال العنـف إلنشـاء بـرامج  بعنف العشير بين النساء والرجال. ومن الضروري تكوين معرفة أفضـل بأنمـاط جميـع

وتواصــل األمانــة صــون وتحــديث قاعــدة بيانــات خاصــة بحــاالت القتــل ومعــدل انتشــار العنــف ضــد  ة الفعالــة.الوقايــ
المــرأة فــي المرصــد الصــحي العــالمي، وتعمــل مــع معهــد القياســات الصــحية والتقيــيم الصــحي علــى تحــديث تقــديرات 

 عبء المرض فيما يتعلق بعنف العشير ضد المرأة.
 

الطب المداري ومجلـس البحـوث الطبيـة الجنـوب أفريقـي أول نشرت كلية لندن للتصحح و  ٢٠١٣وفي عام  -٣
بلـــدًا ومنطقتـــين  ٧٩تقـــديرات للعـــبء الصـــحي ومعـــدل انتشـــار عنـــف العشـــير (علـــى أســـاس البيانـــات المســـتمدة مـــن 

 ١.بلـدًا ومنطقتـين إقليميتـين) ٥٦نف الجنسي المرتكـب ضـد المـرأة مـن جانـب شـخص غيـر العشـير (والع إقليميتين)
ث نساء تتعـرض إمـا للعنـف البـدني و/ أو العنـف الجنسـي مـن جانـب الوتبين هذه التقديرات أن امرأة من بين كل ث

العشير أو للعنف الجنسي من جانب شخص غير العشير. ويكون مرتكبو معظم حاالت هـذا النـوع مـن العنـف مـن 
الُعشراء. وتشير التقديرات إلى أن هذا العنف يفـرض عبئـًا هـائًال علـى صـحة المـرأة  النفسـية والبدنيـة، بمـا فـي ذلـك 

 صحتها الجنسية واإلنجابية. 
  

                                                           
١    Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner 

violence and non-partner sexual violence. Geneva: World Health Organization; 2013.                                              
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وتجـــري بعـــض البلـــدان مســـوحًا لجمـــع البيانـــات عـــن عنـــف العشـــير والعنـــف الجنســـي ضـــد المـــرأة. وتـــدعم  -٤
، تقـوم األمانـة بتحـديث األدوات الموجـودة ووضـع أدوات جديـدة لتحسـين المنظمة جهود تلك البلدان بعدة طرق. أوالً 

. ثانيـًا، تقـدم لنزاعـاتاجمع البيانات عن هذا النوع من العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المرتكب فـي ظـروف 
ن مـــع الــدعم إلـــى البلـــدان مـــن أجـــل بنـــاء قـــدرتها علـــى جمـــع البيانـــات وٕاجـــراء البحـــوث الخاصـــة بالموضـــوع، وتتعـــاو 

كة فــي منظومــة يحشــدت المنظمــة المنظمــات الشــر  ٢٠١٤مبــادرات البحــوث العالميــة الجديــدة. وفــي حزيــران/ يونيــو 
األمـــم المتحـــدة وســـائر الخبـــراء التقنيـــين مـــن أجـــل تحديـــد المؤشـــرات المالئمـــة للرصـــد العـــالمي للعنـــف ضـــد النســـاء 

 .٢٠١٥والفتيات في خطة التنمية المستدامة لما بعد عام 
  

ستعرض  ١ة إصدارات خاصة بشأن العنف ضد المرأة،لتنسيق العمل بشأن سلسم المنظمة والشركاء بوتقو  -٥
ت الخاصـة بسـبل التصـدي للعنـف ضـد النسـاء والفتيـات. وسـوف تقتـرح كـذلك تدشـين دعـوة إلـى العمـل انـأحدث البيِّ 

فــي االســتجابة  حةمــن أجــل التصــدي للعنــف ضــد المــرأة، وســوف تســلط هــذه الــدعوة الضــوء علــى دور قطــاع الصــ
، وســـتوجهها إلـــى راســـمي السياســـات ومنظمـــات المجتمـــع المـــدني والبـــاحثين ومنفـــذي البـــرامج المتعـــددة القطاعـــات

 والمانحين. 
  

نات المتعلقة بفعالية التدخالت الرامية إلى الوقايـة مـن ت الخاصة بالبيِّ اناوقامت األمانة بتحديث قاعدة البي -٦
مـت فعاليـة هـذه التـدخالت. وتخضـع شبكة اإلنترنت إلى مواجز للدراسات التي قيَّ العنف، والتي تتيح الوصول على 

دول األعضاء ومنظمات المجتمع المدني م مرتين في السنة. ومن ثم يمكن للكل الكتابات المنشورة للمراجعة بانتظا
والمنطقــة الجغرافيــة.  العنــف حســب نــوع العنــف حديــد التــدابير الفعالــة للوقايــة مــنأن تســتخدم قاعــدة البيانــات فــي ت

العنـف، نـات الخاصـة بالتـدخالت الفعالـة فـي الوقايـة مـن وتعمل األمانة أيضًا على االنتهاء من إعداد نبـذة عـن البيِّ 
 سبب في معظم اإلصابات والوفيات.وتحديد نوع العنف الذي يت

  
وعلـى إعـداد مجموعـة أدوات تتـيح التقـدم فـي   وتعمل األمانة على التوعيـة بمسـألة إسـاءة معاملـة األطفـال، -٧

. وُنشــرت المبكــرة الطفولــة مرحلــة فــي النمــو برنــامجدمــج االســتراتيجيات الراميــة إلــى منــع إســاءة المعاملــة هــذه فــي 
 ٢وضوع، إحداهما بقلم المديرة العامة.مقالتان افتتاحيتان بشأن هذا الم مؤخراً 

  
  التقنية تقديم المساعدة

  
تعمـل علـى إعـداد أو تحـديث، بروتوكـوالت وطنيـة لقطـاع الصـحة، وأدوات  فـة أعـدت، أوهناك بلدان مختل -٨

والتوســع فــي الخــدمات الصــحية للنســاء الالتــي وقعــن تدريبيــة ومنــاهج دراســية للعــاملين فــي مجــال الرعايــة الصــحية 
نــة الــدعم إلــى هــذه الــدول األعضــاء والشــركاء اآلخــرين بنشــر ضــحايا لعنــف العشــير والعنــف الجنســي. وتقــدم األما

وخــالل الشــهور الســتة  ٣مبــادئ المنظمــة التوجيهيــة الســريرية والسياســاتية للتصــدي لعنــف العشــير والعنــف الجنســي.
إقلـيم جنـوب شـرق آسـيا وٕاقلـيم غـرب  فـي ١٢و  فـي اإلقلـيم األفريقـي ٢٤دولة عضـوًا ( ٣٨م الدعم إلى دِّ الماضية قُ 

المحيط الهادئ واثنتان في إقليم شرق المتوسط) من أجل بناء قدرة قطاع الصحة على التصـدي للعنـف ضـد المـرأة 
والوقاية منه. ونتيجة لذلك وضعت تلك البلدان خطط عمل لالضطالع بأنشطة الدعوة لتعزيز دور قطـاع الصـحة، 

                                                           
 . ٢٠١٤تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٤ المقرر أن تصدرها مجلة النسيت فيمن     ١

٢   Chan M. Linking child survival and child development for health, equity, and sustainable development Lancet, 
2013;381:1514-1515, and Mikton C, MacMillan H, Dua T, Betancourt TS. Integration of prevention of violence 
against children and early child development. Lancet Global Health, 2014;8:e442-e443.                                            

٣   WHO. Responding to intimate partner violence and sexual violence against women: WHO clinical and policy 
guidelines. Geneva: World Health Organization; 2013.                                                                                                
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وتحســـين نظـــم المعلومـــات مـــن أجـــل جمـــع البيانـــات عـــن العنـــف ضـــد المـــرأة،  وتـــدريب مقـــدمي الخـــدمات الصـــحية،
والتوســع فــي الخــدمات، وتحــديث أو إعــداد إجــراءات التشــغيل الموحــدة والمبــادئ التوجيهيــة الوطنيــة لقطــاع الصــحة. 

 للسـكان المتحـدة األمـم صـندوقولمواصلة تعزيز الجهود التـي تبـذلها الـدول األعضـاء تعكـف األمانـة، بالتعـاون مـع 
موجــه لمقــدمي خــدمات الرعايــة الصــحية يتضــمن  ١، علــى نشــر كتيــب للطــب الســريريللمــرأة المتحــدة األمــم وهيئــة

 التدخالت الرامية إلى التصدي لمشكالت الصحة النفسية، وسوف يوزع على وزارات الصحة.
 
ســاءة معاملــة األطفــال وبــدأت األمانــة العمــل علــى إعــداد وتجربــة ثالثــة بــرامج تربويــة ميســورة للوقايــة مــن إ -٩

"التربيـــة مـــن أجـــل التمتـــع وتحســـين الصـــحة فـــي البيئـــات القليلـــة المـــوارد. وهـــذه السلســـلة مـــن البـــرامج، التـــي تســـمى 
، يجري إعدادها بالتعاون مع جامعة سـتيلينبوش وجامعـة كيـب تـاون (جنـوب أفريقيـا) وجامعـة بالصحة طيلة العمر"

 . بانغور (ويلز) وجامعة أكسفورد (إنكلترا)
 

وعقدت المنظمة مشاورات إقليمية بشأن إعـداد برنـامج لجهـات معنيـة متعـددة بغيـة زيـادة الفعاليـة فـي أطـر  -١٠
السياســات الوطنيــة بشــأن التصــدي لتعــاطي الكحــول علــى نحــو ضــار، وللعنــف القــائم علــى نــوع الجــنس والعــدوى 

التصدي لها معًا. وتعكـف األمانـة بفيروس العوز المناعي البشري، وهي مشكالت مترابطة ولكن من النادر أن يتم 
علــى إعــداد وتجربــة تــدخالت هيكليــة للطــب النفســي محــدودة المــدة تطبــق علــى مــن يعــانون مــن المحــن فــي ظــروف 

وتستضـيف المنظمـة أمانـة التحـالف العـالمي لمنـع العنـف، وهـو عبـارة عـن الطوارئ، بمن فـي ذلـك ضـحايا العنـف. 
لية ومنظمات المجتمـع المـدني. وتتبـع دولـه األعضـاء معـًا نهجـًا صـحيًا شبكة تضم الدول األعضاء والوكاالت الدو 

  نات يستهدف عوامل الخطر الخاصة بالعنف ويعزز التعاون المتعدد القطاعات.عموميًا قائمًا على البيِّ 
  

  تقرير الحالة العالمي
  

باالشـتراك مـع برنـامج  ٢٠١٤تقرير الحالة العالمي عن الوقاية من العنـف لعـام تعكف األمانة على إعداد  -١١
، باســـتخدام مـــدخالت الشـــركاء مـــن والجريمـــة بالمخـــدرات المعنـــي المتحـــدة األمـــم ومكتـــباألمـــم المتحـــدة اإلنمـــائي 

التقريــر وسيصــف التقريــر الجهــود الوطنيــة المبذولــة مــن أجــل تنفيــذ توصــيات . مجتمــع المــدني والخبــراء الــدوليينال
)، وحجـم مشـكلة العنـف بـين األشـخاص علـى ٢٤-٥٦ج ص ع رالقـرا(حسبما ورد فـي العالمي عن العنف والصحة 
وغير القاتل، بغيـة تـوفير المعلومـات الالزمـة للتخطـيط لبلدان للبيانات عن العنف القاتل نطاق العالم، ومدى جمع ا

التشـــريعية والعمـــل. وسيشـــمل أيضـــًا مـــا يلـــي: الوضـــع الـــراهن للتـــدابير البرمجيـــة وتـــدابير السياســـة العامـــة والتـــدابير 
المتخذة مـن أجـل الوقايـة مـن العنـف، والرعايـة الصـحية، والخـدمات االجتماعيـة والقانونيـة لضـحايا العنـف، وتحديـد 
الثغــرات فــي التصــدي للعنــف الحــادث بــين األشــخاص، وتحفيــز العمــل الــوطني علــى ســد تلــك الثغــرات. ومــن خــالل 

بــذة عــن الجهــود الوطنيــة فــي هــذا الصــدد، ســيوفر أساســًا تقييمــه للعمــل العــالمي علــى الوقايــة مــن العنــف، وٕاعطــاء ن
 مرجعيًا للبلدان في تقييم تقدمها على هذا الصعيد.

 
وألغــراض إعــداد التقريــر تــم اســتخدام اســتبيان موحــد لتقيــيم جهــود الوقايــة مــن العنــف عالميــًا ووطنيــًا. وتــم  -١٢

مـن جانـب الحكومـة، قـام بتجميـع الـردود  برئاسـة منسـق وطنـي للبيانـات معـين جمع المعلومات بانتظام مـن كـل بلـد
من مجموعة متعددة القطاعات من النظراء الـوطنيين. وتـم الحصـول مـن المسـؤولين الحكـوميين علـى اإلذن بـإدراج 

 البيانات النهائية في التقرير.
 

                                                           
١    WHO, UNFPA, UN Women. Health care for women subjected to intimate partner violence and sexual 

violence: a clinical handbook. Geneva: World Health Organization, in press.                                                              



  EB136/12    ١٣٦/١٢ت  م

4 

فــي  ٢٠١٤كــانون األول/ ديســمبر  ١١ويجــري إنجــاز التقريــر مــن أجــل إصــداره فــي الموعــد المقــرر فــي  -١٣
فــي بروكســل تشــترك فــي استضــافته حكومــة بلجيكــا ومنظمــة الصــحة العالميــة، وسيشــمل مناقشــات سياســية  قــىملت

وتقنية. ومن المتوقع حضور تمثيل رفيع المستوى من الوكاالت المناظرة. وسيتم الترويج للتقرير ونشره علـى نطـاق 
 واسع.

  
 مـــــن ســـــكان العـــــالم، وتتـــــراوح النســـــبة ٪٨٨بلـــــدًا، تشـــــكل  ١٣٣ويتضـــــمن التقريـــــر بيانـــــات مســـــتمدة مـــــن  -١٤
من سكان كل من إقليم جنوب شرق آسيا وٕاقليم غرب المحيط  ٪٩٧من سكان إقليم شرق المتوسط وبين  ٪٦٣  بين

وفــاة،  ٤٧٣ ٦٤٢بلــغ  ٢٠١٢المقــدرة نتيجــة القتــل فــي عــام  ن تحليــل البيانــات أن عــدد الوفيــاتالهــادئ. ويتبــين مــ
 ١٠٠ ٢٨,٥/٠٠٠( القتــل ذروتهــا فــي إقلــيم األمــريكتينمنهــا. وبلغــت تقــديرات معــدالت  ٪٧٦يشــكل الــذكور نســبة 

مـن قتلـة النسـاء. وتشـير التقـديرات  ٪٣٨نسمة). وشـكل العشـراء  ١٠٠ ١٠,٧/٠٠٠نسمة) ويليها اإلقليم األفريقي (
 على المستوى العالمي. ٪١٦إلى  ٢٠١٢و ٢٠٠٠إلى أن معدالت القتل تراجعت بين عامي 

  
الوفيات تسهم بمجرد جزء بسيط من العبء الصحي واالجتماعي  الناجم عن العنـف. وفـي كـل عـام  وهذه -١٥

يتلقى مئات اآلالف من الضحايا، وكثير منهم من الشباب الذكور، الرعاية الطبية الطارئة. ويتحمل كل من النساء 
البـــدني واالســـتغالل الجنســـي واإليـــذاء واألطفـــال والمســـنين أثقـــل وطـــأة للعواقـــب غيـــر القاتلـــة المترتبـــة علـــى اإليـــذاء 

النفسي، حيث يفيد ربع البالغين كافة بأنهم تعرضوا لإليذاء وهم أطفال، وتفيد واحدة من بين كل خمـس نسـاء بأنهـا 
لعنـف البـدني و/ أو عانت من ا بأنهاتعرضت لالستغالل الجنسي وهي طفلة، وتفيد واحدة من بين كل ثالث نساء 

نهم تعرضـوا لإليـذاء فـي ) مـن البـالغين األكبـر سـنًا بـأ٪٦( ١٧ر، ويفيد واحد من بـين كـل الجنسي من جانب العشي
الشهر الماضي. وهذه المتوسطات العالمية تخفي وراءها تفاوتات إقليمية واسعة. ويبين التقرير أن العنف يسهم في 

 اعتالل الصحة طيلة العمر وفي الوفاة المبكرة.
  

صــة بــالعنف ضــرورية لتــوفير المعلومــات الالزمــة لجهــود الوقايــة ولرصــدها وبــالرغم مــن أن البيانــات الخا -١٦
يخلص التقرير إلى أن هذه البيانات ال تتوافر أو ال تكون كافية في كثير مـن البلـدان. وكثيـرًا مـا توجـد خطـط عمـل 

مـال التخطـيط وطنية عندما ال تتوافر بيانات المسوح الوطنية، األمر الذي يدل علـى االضـطالع بقـدر كبيـر مـن أع
ورسم السياسات فـي غيـاب البيانـات. وبـالرغم مـن أن كثيـرًا مـن البلـدان تسـتثمر فـي بـرامج الوقايـة فـإن مسـتوى ذلـك 

ن قـوانين للوقايـة مـن العنـف التمويل ال يتناسب مع نطاق المشـكلة ووخامتهـا. وعـالوة علـى ذلـك فإنـه بـالرغم مـن َسـ
) فـــإن إنفاذهـــا ال يـــتم غالبـــًا علـــى النحـــو الكـــافي. وفيمـــا يتعلـــق مـــن البلـــدان المشـــاركة ٪٨٠اق واســـع (فـــيعلـــى نطـــ

من البلدان بأن لديها خدمات لحماية األطفال، وتليها الخدمات القانونية الطبية لضحايا  ٪٦٩بالخدمات فقد أفادت 
 .العنف الجنسي. وأفاد أقل من نصف البلدان بتوافر خدمات الصحة النفسية لتلبية احتياجات ضحايا العنف

  
 وفيما يلي توصيات التقرير الرئيسية، على المستوى الوطني:  -١٧

  الفعلي المشكلة حجم عن للكشف البيانات جمع تعزيز  •
  البيانات على ومبنية شاملة وطنية عمل خطط وضع  •
  األخرى الصحية البرامج في العنف من للوقاية والثانوية األولية الخدمات إدماج  •
  والتنسيق القيادة آليات تدعيم  •
  ناتيِّ بالب ومسندة ومتكاملة شاملة تكون للوقاية برامج وضع ضمان  •
  ناتبالبيِّ  ومسندة شاملة تكون للضحايا خدمات إتاحة ضمان  •
  الحصائل تقييم دراسات دعم تعزيز  •
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  جودتها واستعراض القائمة القوانين إنفاذ  •
  وتنفيذها المتعددة العنف بأشكال المتصلة والقوانين السياسات نتنفيذ وسَ   •
  .العنف من الوقاية على القدرة بناء  •

  
 :اإلقليمي والعالمي يينالمستو  على الرئيسية، التقرير توصيات يلي وفيما -١٨

  العنف من للوقاية العالمي البرنامج تدعيم  •
  العنف من للوقاية متكاملةالو  شاملةال البرمجة دعم تعزيز  •
 أجــل مــن الوطنيــة المكاتــب مــع العمــل إلــى الراميــة اإلقليميــة ودون اإلقليميــة المنظمــات جهــود تعزيــز  •

  المجموعة البيانات وتعميم البيانات جمع تنسيق
  المانحة والوكاالت الدولية المنظمات بين التعاون توطيد  •
 .التقدم وتتبع واألهداف األساسية البيانات تحديد  •
  

  إعداد مسودة خطة العمل العالمية
  
إعـــداد مســـودة خطـــة العمـــل العالميـــة المطلوبـــة لتعزيـــز الـــنظم الصـــحية فـــي إطـــار اســـتجابة ينبغـــي أن يـــتم  -١٩

متعددة القطاعات من أجل التصدي للعنف بين األشخاص باالستناد إلى ما سبق وأنجزته المنظمة من عمل بشـأن 
مســودة خطـة العمــل  نـات الخاصــة بالوقايـة والخــدمات. وستسـتهدفجمـع البيانــات ووضـع القواعــد وٕانشـاء قاعــدة البيِّ 

العالميــة تــوفير اإلرشــادات للــدول األعضــاء لتعزيــز قــدرة نظمهــا الصــحية علــى الوقايــة مــن العنــف بــين األشــخاص 
  والتصدي له، والسيما العنف ضد النساء والفتيات وضد األطفال.

  
ُتعقـد مشـاورات إقليميـة فـي النصـف  وقد تم تحديد اإلطار الزمني الوارد أدناه إلعـداد خطـة العمـل. وسـوف -٢٠

، مــع تعمــيم مســودة للخطــة قبــل عقــد المشــاورات. ولجمــع التعليقــات التــي تجســد المجموعــة ٢٠١٥األول مــن عــام 
الواســعة مــن وجهــات النظــر الالزمــة ستضــم المشــاورات اإلقليميــة خبــراء تقنيــين فــي مســائل إســاءة معاملــة األطفــال، 

والفتيــات، وٕايــذاء المســنين، وســتمثل فيهــا الــدول األعضــاء والمنظمــات التابعــة وعنــف الشــباب  والعنــف ضــد النســاء 
لمنظومة األمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات األكاديمية. وسيتم إشراك القطاعات المعنيـة، ومنهـا 

ل والعدالة الجنائيـة على سبيل المثال ال الحصر، قطاعات الصحة والتعليم وشؤون المرأة أو نوع الجنس ونمو الطف
ت إضافية مع المنظمـات التابعـة لمنظومـة األمـم المتحـدة ومنظمـات جتماعية. كما سيتم تنظيم مشاوراوالخدمات اال

. ومن المقرر عقـد مشـاورة عالميـة علـى شـبكة اإلنترنـت ٢٠١٥المجتمع المدني الدولية في النصف األول من عام 
المصـلحة المعنيـين. وسـيجري تجميـع كـل المـدخالت فـي مسـودة ثالثـة على مـدار العمليـة لتعزيـز مشـاركة أصـحاب 

. وعلـى أسـاس اعتبـارات ٢٠١٥لخطة العمل العالمية، والتي ستُقدم إلى اللجان اإلقليمية فـي الربـع الثالـث مـن عـام 
الثـين بعـد وتعليقات تلك اللجان سيجري إعـداد مسـودة نهائيـة وتقـديمها إلـى المجلـس التنفيـذي فـي دورتـه الثامنـة والث

  .٢٠١٦المائة في كانون الثاني/ يناير 
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

  المجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير وٕاعطاء المزيد من اإلرشادات. -٢١
  

=     =     =  


