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  االستراتيجية العالمية بشأن صحة المرأة 
  ): ٢٠٣٠-٢٠١٦( والطفل والمراهق

 في مرحلة الطفولة المبكرة النماء
  
  تقرير من المدير العام  
  
  
البيانــــات والمبــــادرات الجديــــدة  الضــــوء علــــى هــــذا التقريــــر يســــلط)، ٢٠١٦( ٢-٦٩ج ص ععمــــًال بــــالقرار  -١

لمــا تشــير إليــه األمانــة فــي تقريرهــا عــن هــذا الموضــوع المقــدم إلــى  المتعلقــة بصــحة المــرأة والطفــل والمراهــق. ووفقــاً 
وقــد أحــاط يــولي هــذا التقريــر عنايــة خاصــة للنمــو فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة.  ١جمعيــة الصــحة العالميــة الســبعين،

الطالع على ويمكن ا ٢.تقريرال بنسخة سابقة من هذا علماً  المجلس التنفيذي في دورته الثانية واألربعين بعد المائة
فـي  ٢٠٣٠بشـأن التقـدم الُمحـرز صـوب تحقيـق الغايـات المحـددة لعـام  ٢٠١٨المزيد من التفاصـيل فـي تقريـر عـام 

يمكــن ، والتــي تتــواءم مــع أهــداف التنميــة المســتدامة. و االســتراتيجية العالميــة بشــأن صــحة المــرأة والطفــل والمراهــق
أحـدث البيانـات  الـذي يشـمل أيضـاً  ٣لمرصـد الصـحي العـالمياعلـى موقـع بوابـة بيانـات التقريـر االطالع على ذلـك 

 األولويـــات االســـتراتيجية ويقتـــرححـــرز حتـــى اآلن لتقـــدم المُ ا تقيـــيم التقريـــر يتنـــاولو  الســـتين.المؤشـــرات  المتاحـــة عـــن
  .المسّندة بالبّينات لبلوغ أهداف البقاء والنماء والتحول لكل امرأة وطفل ومراهق

 
  والمراهقوضع صحة المرأة والطفل 

  
التغطيــة الصــحية الشــاملة أمــر ممكــن مــن النــاحيتين التقنيــة والماليــة. وعلــى الــرغم مــن وجــود مجموعــة مــن  -٢

التـدخالت المســندة بالبّينــات والفعالــة مــن حيـث التكــاليف واســتراتيجيات الــنظم الصــحية الراميـة إلــى دعــم البلــدان فــي 
ئــدات أعلــى لــدى توظيــف االســتثمارات علــى مــدى الحيــاة ، تكــون العاالتغطيــة الصــحية الشــاملةســعيها إلــى تحقيــق 

باستهداف الفئات المهملة في أغلب األحيان أي النساء واألطفـال والمـراهقين والمسـنين فـي أفقـر المجتمعـات. وهـذه 
بـد مـن التصـدي لهـا بهـدف نسـانية والسـياقات الهشـة التـي الفـي األزمـات اإل حتـى الفئات السكانية هـي أكثـر ضـعفاً 

مليــون امــرأة وفتــاة فــي ســن اإلنجــاب فــي ظــل  ٢٦أهــداف التنميــة المســتدامة. وعلــى ســبيل المثــال، تعــيش تحقيــق 
تقديرات إلى حاالت الطوارئ ويحتجن جميعهن إلى خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية حسب التقديرات. وأشارت ال

ونتيجة  ٢٠١٥.٤اعات في عام مليون طفل دون سن الخامسة) في مناطق النز  ٧٥(منهم  مليون طفل ٢٤٦إقامة 
                                                           

  .٧٠/٣٧جالوثيقة    ١
والمحاضر الموجزة للمجلـس التنفيـذي فـي دورتـه الثانيـة واألربعـين بعـد المائـة، الجلسـة الثالثـة  ١٤٢/١٩م تالوثيقة انظر    ٢

 .(باإلنكليزية) ٢عشرة، الفرع 

 التالي:  الرابطانظر مستودع بيانات المرصد الصحي العالمي (على    ٣
http://apps.who.int/gho/data/node.gswcah ٢٠١٨ مارس/ آذار ٢٢، تم االطالع في.(  

٤                                                              UNICEF. Early moments matter for every child. 
(https://www.unicef.org/media/files/UNICEF_Early_Moments_Matter_for_Every_Child_report.pdf, 
accessed 22 February 2018).  
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ض صــحتهم عــرِّ ألوضــاع الخلــل وانعــدام القــانون والعنــف واالعتــداء واإلهمــال يعــاني األطفــال مــن صــدمات نفســية تُ 
ونمــوهم لخطــر كبيــر. وعــالوة علــى ذلــك، غالبــًا مــا يكــون العنــف الجنســي أكثــر تــواترًا إبــان الطــوارئ ممــا يــؤدي إلــى 

 والبقاء على قيد الحياة في صفوف النساء والفتيات والرجال والفتيان.تفاقم المخاطر التي تهدد الصحة 
 

  تدعيم البيانات المتصلة بالمرأة والطفل والمراهق
  
نسـبة الـوالدات التـي يشـرف عليهـا عـاملون ( ٢-١-٣المؤشـرات الراهنـة. والمؤشـر العمل جار على تدعيم  -٣

ضــمان تمّتــع الجميــع بأنمــاط عــيش صــحية مة (مــن أهــداف التنميــة المســتدا ٣) فــي ظــل الهــدف صــحيون مؤهلــون
) على سبيل المثال هو مؤشر للتغطية الحاسمة من أجل بقـاء األم والمولـود علـى قيـد وبالرفاهية في جميع األعمار

الحيــاة يصــعب فــي الوقــت الحــالي قياســه علــى الصــعيد القطــري بســبب عــدم تــوفر مبــادئ توجيهيــة واضــحة وألقــاب 
 أخصــائيي التوليــدرأت البلــدان أن هنــاك ثغــرات واســعة بــين المعــايير الحاليــة وكفــاءات  ووظــائف مهنيــة موحــدة. وقــد

سيما فيما يتصل بقدرتهم على التـدبير العالجـي الصـحيح للـوالدات غيـر المصـحوبة بمضـاعفات وفتـرة ومهاراتهم وال
فـي نسـبة الـوالدات التـي يشـرف  ما بعد الوالدة المبكرة. ويجب تحسين التعاريف والقياسات بغية تقييم التقدم المحـرز

وصــندوق عليهــا عــاملون صــحيون مؤهلــون علــى الصــعيدين القطــري والعــالمي. وتصــدت منظمــة الصــحة العالميــة 
ـــة  األمـــم المتحـــدة للســـكان ـــدولي للممرضـــين ومنظمـــة األمـــم المتحـــدة للطفول ـــدولي للقـــابالت والمجلـــس ال واالتحـــاد ال

لهـــذا التحـــدي مـــن خـــالل والتوليـــد والرابطـــة الدوليـــة ألطبـــاء األطفـــال  والممرضـــات واالتحـــاد الـــدولي ألطبـــاء النســـاء
المشاركة في مشاورة واسعة النطاق بين الدول األعضاء والجهـات صـاحبة المصـلحة مـن أجـل إعـداد بيـان مشـترك 

ة ولهــذه المعلومـات صــلة خاصـة باالســتراتيجية العالميــ ١"العـاملين الصــحيين المـؤهلين". تعبيــرل محـّدث عـن تعريــف
التصــنيف الــدولي الموحــد للمهــن مــن جانــب منظمــة العمــل وأهــداف التنميــة المســتدامة ومــن شــأنها أن توجــه تنقــيح 

نســبة األطفــال " وهــوبالفعــل،  المســتخدم ١-٢-٤الطفــل  نمــووكــذلك، فــإن العمــل جــار علــى تعزيــز مؤشــر  الدوليــة.
ـــتعلم والعافيـــة ، حســـب نـــوع النفســـية واالجتماعيـــة دون ســـن الخامســـة ذوي النمـــو الســـليم مـــن حيـــث الصـــحة وال

 الجنس"، بالتعاون مع اليونيسيف وسائر أصحاب المصلحة.
  

    صحة الطفل
يتــــيح االنتقــــال مــــن أهــــداف األلفيــــة إلــــى أهــــداف التنميــــة المســــتدامة فرصــــة مناســــبة إلعــــادة النظــــر فــــي  -٤

معـــدالت وفيـــات االســـتراتيجيات العالميـــة بشـــأن صـــحة الطفـــل والبـــرامج المتصـــلة بهـــا وتكييفهـــا. وٕان مســـألة خفـــض 
ة فــي ســن األطفــال وأســباب األطفــال دون ســن الخامســة بمقــدار النصــف فــي العقــدين الماضــيين والتغييــرات الطارئــ

ومســألة االعتــراف المتزايــد بأهميــة اتخــاذ اإلجــراءات لمســاعدة األطفــال البــاقين وفيــاتهم ومواقــع حــدوث هــذه الوفيــات 
واالزدهار كلهـا عوامـل تحفـز إعـادة النظـر مـن الناحيـة االسـتراتيجية فـي الـنهج العـالمي اء على قيد الحياة على النم
 المتصل بصحة الطفل.

  
ترمــي إلــى إعــادة تصــميم المبــادئ هلت المنظمــة بالتعــاون مــع منظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة مبــادرة واســت -٥

التوجيهية بشأن صحة الطفل من خالل النظـر بالتحديـد فـي التعـديالت الالزمـة لتنقـيح السياسـات والبـرامج الخاصـة 
ة مـن العمـر. وتركـز المبـادرة علـى بصحة الطفل التي ستحدد التغطية الصحية الشاملة خالل أول ثمـاني عشـرة سـن

ســـنة مـــن العمـــر وتقبـــل أن  ١٨االزدهـــار" حتـــى بلـــوغ النمـــاء و التـــدخالت التـــي تســـتهدف "البقـــاء علـــى قيـــد الحيـــاة" "و 
اختالف الظروف االجتماعية والوبائية والديمغرافية أمر يقتضي اعتماد ُنهج خاصة بسياقات معينة. وتعمل بالتالي 

األنمــاط الجديــدة يمكــن إدارتهــا واقتــراح سلســلة مــن األنشــطة المســندة بالبّينــات التــي  مــن أجــل تحديــد مجموعــة مــن
 يحتمل أن تحّسن وضع األطفال الصحي.

                                                           
(تـــم االطـــالع  /http://www.who.int/reproductivehealth/skilled-birth-attendant/enالتـــالي:  الـــرابطمتـــاح علـــى    ١
 ).٢٠١٨شباط/ فبراير  ٢٢ في
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 وكخطـــوة أولـــى فـــي هـــذا االتجـــاه، صـــدرت تقـــديرات عالميـــة وٕاقليميـــة جديـــدة لمعـــدالت وفيـــات المـــراهقين -٦
فقودة والمصححة باحتساب مدد العجز في أيار/ المسنة) وسنوات العمر  ١٩سنوات و ١٠(المتراوحة أعمارهم بين 

بينما ُنشرت األرقام الخاصة بمعدالت وفيات األطفال دون سن الخامسة واألطفـال المتراوحـة أعمـارهم  ٢٠١٧مايو 
  .٢٠١٧تشرين األول/ أكتوبر  ١٩سنة في  ١٤سنوات و ٥بين 

 
" لنمذجـة األمـراض المنقولـة جنسـيًا Spectrum" تشير التقديرات المؤقتـة المسـتمدة مـن أداة الخلقي. الزهري -٧

 ٢٠١٦ بلـدًا، إلـى أنـه علـى الصـعيد العـالمي كانـت هنـاك فـي عـام ١٢٩باالستناد إلى البيانات الُقطرية الـواردة مـن 
حالــة مــن حــاالت الزهــري  ٦٦٠ ٠٠٠مليــون حالــة مــن حــاالت زهــري األمهــات، أدت إلــى حــدوث أكثــر مــن  ١,١

  هذه الحاالت كحصائل ضائرة للوالدة. من ٣٥٠ ٠٠٠الخلقي، وحدوث 
  

عامـًا  ١٧. يقع عدد يصل إلى مليـار طفـل ومراهـق ممـن تتـراوح أعمـارهم بـين صـفر واألطفال ضد العنف -٨
ضــحايا للعنــف فــي العــالم ســنويًا علــى أيــدي أبــويهم والقــائمين علــى رعــايتهم وأقــرانهم ومعــارفهم فــي المقــام األول. 

نمية المستدامة وضع نهايـة لجميـع أشـكال العنـف ضـد األطفـال. ولـدعم الـدول من أهداف الت ٢-١٦وتشمل الغاية 
األعضــاء فــي ســعيها إلــى تحقيــق هــذه الغايــة، نشــرت المنظمــة بالتعــاون مــع تســع وكــاالت دوليــة أخــرى تقريــر تقنــي 

، يشـمل سـبع : حزمة االستراتيجيات السبع إلنهاء العنف ضد األطفال"(INSPIRE)مسّند بالبّينات بعنوان "إنسباير 
. وسوف يصدر تقييم للجهـود الوطنيـة لوضـع نهايـة ٢٠١٦استراتيجيات للقضاء على العنف ضد األطفال في عام 

. ٢٠١٩للعنف ضـد األطفـال فـي تقريـر حالـة عـالمي بشـأن الوقايـة مـن العنـف ضـد األطفـال، ُيعتـزم نشـره فـي عـام 
ـــ ة بشـــأن اســـتجابة قطـــاع الصـــحة لســـوء معاملـــة وتعكـــف المنظمـــة علـــى وضـــع الصـــيغة النهائيـــة للمبـــادئ التوجيهي

األطفــال، التــي ســُتكّمل المبــادئ التوجيهيــة بشــأن االســتجابة الســريرية لألطفــال والمــراهقين الــذين تعرضــوا العتــداء 
  ٢٠١٧.١جنسي الصادرة عن المنظمة في تشرين الثاني/ أكتوبر 

 
  صحة المراهق

  
المعنون  ٢٠١٧في تقريره لعام  "كل امرأة، كل طفل"الفريق المستقل المعني بالمساءلة والتابع لحركة وجه  -٩

طارئًا لالستثمار االستراتيجي في األشخاص المتراوحة أعمارهم  نداءً  ٢المساءلة عن المراهقين المركزة على التحول
  .٢٠٣٠م سنة بهدف تحقيق خطة التنمية المستدامة لعا ١٩سنوات و ١٠بين 

 
فـي  )AA-HA(!اإلرشادات بشأن تنفيذ عملية تسريع العمل العالمي من أجل صـحة المـراهقين وعقب نشر  -١٠

المنظمــة وغيرهــا  شــاركت، بــدأت عــدة دول أعضــاء وضــع اســتراتيجيات وخطــط وطنيــة شــاملة. و ٢٠١٧أيــار/ مــايو 
للتربيـــة والعلـــم والثقافـــة فـــي تنظـــيم منظمـــة األمـــم المتحـــدة و مـــن الجهـــات الشـــريكة فـــي الشـــراكة الصـــحية السداســـية 

. وأمريكـــا الالتينيـــة الكـــاريبيوالبحـــر  أفريقيـــا مشـــتركة بـــين البلـــدان لقيـــادة اســـتخدام اإلرشـــادات فـــي بلـــداناجتماعـــات 
علــى ذلــك،  . وعــالوة٢٠١٨ عــام خــالل ،أنشــطة بنــاء القــدرات الســتخدام اإلرشــادات فــي أقــاليم أخــرى إجــراءوُيعتــزم 

 .المرصد الصحي العالميُنشرت إحصاءات جديدة بشأن صحة المراهقين متاحة على بوابة بيانات 
  

                                                           
١       WHO. Responding to children and adolescents who have been sexually abused: WHO clinical guidelines. 

Geneva: World Health Organization; 2017 (http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/clinical-

response-csa/en/, accessed 11 April 2018). 

إحــداث تحــول فــي مجــال المســاءلة عــن صــحة المــراهقين: المســاءلة عــن صــحة المــرأة والطفــل والمراهــق وٕاعمــال حقــوقهم    ٢
  الرابطعلى  ٢٠٣٠مستدامة لعام التي هي من حقوق اإلنسان في خطة التنمية ال

http://iapreport.org/files/IAP%20Annual%20Report%202017-online-final-web_with%20endnotes.pdf  تـــــــم االطـــــــالع)
  ).٢٠١٨فبراير شباط/  ٢٢في 
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عملت المنظمة مع الجهات الشـريكة علـى الدراسـة العالميـة عـن المراهقـة المبكـرة التـي تهـدف إلـى تكـوين و  -١١
مبكـرة وجعـل الشـباب بعـد ذلـك عرضـة المعارف بشأن سبل تشّكل القواعد المتعلقـة بنـوع الجـنس فـي سـن المراهقـة ال

بلـــدًا  ١٥للمخـــاطر الجنســـية والمخـــاطر الصـــحية األخـــرى. وولـــدت المرحلـــة األولـــى مـــن الدراســـة التـــي ُأجريـــت فـــي 
 ١معلومات قّيمة وساهمت في إعداد مجموعة أدوات لتقييم القواعد المتعلقة بنوع الجنس في سن المراهقة المبكرة.

  
مـن رين في شبكة النهوض بالشـباب المشـتركة بـين وكـاالت األمـم المتحـدة آخوتعمل المنظمة مع أعضاء  -١٢

. والهـــدف المنشـــود هـــو ضـــمان وٕاطـــار للنتـــائج المتعلقـــة بهـــا أجـــل وضـــع اســـتراتيجية لألمـــم المتحـــدة بشـــأن الشـــباب
التمتــع ســنة) ومســاعدتهم علــى  ٣٠ســنوات و ١٠(المتراوحــة أعمــارهم بــين  االعتــراف بــالمراهقين والبــالغين الشــباب

. وكخطوة أولى ٢٠٣٠بحياة مرضية وٕاطالق العنان لكامل طاقاتهم كوسطاء إيجابيين ونشطين للتغيير بحلول عام 
. وهـذا ٢٠١٧في هذه العملية، ُأتيح استقصاء عالمي مفتوح لكل شاب في أي مكـان فـي العـالم فـي حزيـران/ يونيـو 

مسائل ذات األولوية بالنسبة إلـى الشـباب واإلجـراءات التـي االستقصاء هو وسيلة تستخدمها األمم المتحدة لتحديد ال
بل التــي تســمح لألمــم المتحــدة بالمشــاركة مــع يمكــن أن تتخــذها األمــم المتحــدة للتصــدي لهــذه المســائل وأفضــل الُســ

 الشباب في العملية.
 

ي للعمــل مـؤتمر القمــة العــالماالتفــاق مــن أجـل الشــباب فــي العمــل اإلنسـاني الــذي اعُتمــد خــالل وسيواصـل  -١٣
تعزيـــز دور الشـــباب وتمكيـــنهم بوصـــفهم وســـطاء التغييـــر. ويـــدعو إلـــى إدمـــاج الشـــباب  ٢٠١٦فـــي عـــام  اإلنســـاني

  .ومشاركتهم على وجه تام في عمليات الوقاية والتأهب واالستجابة والتعافي المتصلة باألزمات اإلنسانية
  

  المرأة صحة
  

، تراجــــع معــــدل ٢٠١٥و ١٩٩٠الفتــــرة القائمــــة بــــين عــــامي  . فــــيالصــــحية ورعــــايتهن األمهــــات صــــحة -١٤
إلـــى مـــا يقـــدر بنحـــو  ١٩٩٠وفـــاة فـــي عـــام  ٥٣٢ ٠٠٠، حيـــث انخفـــض مـــن تقريبـــاً  ٪٤٤ نســـبةاألمهـــات ب وفيـــات
مولـود حـي  ١٠٠ ٠٠٠في المعـدل المقـدر لوفيـات األمهـات لكـل  اً ذلك تراجع. ويشكل ٢٠١٥في عام  ٣٠٣ ٠٠٠
أثنـاء الـوالدة أو يوميـًا امرأة  ٨٣٠. وتموت أكثر من ٢٠١٥وفاة في عام  ٢١٦إلى  ١٩٩٠وفاة في عام  ٣٨٥من 

حـاالت نتيجة للحمل والوالدة. وينتج معظم هذه الوفيات عـن النزيـف الالحـق للـوالدة واضـطرابات فـرط ضـغط الـدم و 
موجـــودة نتيجـــة للتفاعـــل بـــين الحمـــل والحـــاالت الصـــحية ال وتتـــوفى نســـاء أخريـــاتالعـــدوى ومضـــاعفات اإلجهـــاض. 

، ٢٠١٦العـدوى واالكتئـاب. وفـي عـام  حـاالت مسبقًا، أو يصـبن بمضـاعفات الحمـل التـي تسـتمر بعـد الـوالدة، مثـل
 ٢صــعيد العـــالمعلـــى  ٪٧٨بلغــت النســبة المقـــدرة للنســاء الالتـــي ولــدن تحـــت إشــراف العــاملين الصـــحيين المــؤهلين 

. واسـتنادًا إلـى ٪٦٢و أكثـر للرعايـة السـابقة للـوالدة أربـع زيـارات أحضـرن تتجاوز نسـبة النسـاء الحوامـل الالتـي  ولم
مــن النســاء الرعايــة الالحقــة  ٪٥٩مــن البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الــدخل، لــم يتلــق إال  ٩٢البيانــات الــواردة مــن 

  .٢٠١٦و ٢٠١١للوالدة بين عامي 
  

فـي إطـار مبـادرة تنظـيم  نفسـها المنظمـة ألزمـت .٢٠٢٠دعم المنظمة ألهداف مبادرة تنظـيم األسـرة لعـام  -١٥
بتوسيع نطاق إتاحة وسائل منع الحمل ومزيج من الخيارات والوسائل عن طريق أنشطة البحث  ٢٠٢٠األسرة لعام 

وســائل منــع الحمــل العاليــة الجــودة مــن والتطــوير؛ وتقيــيم مأمونيــة الوســائل الجديــدة والراهنــة وفعاليتهــا؛ وزيــادة تــوافر 
المنتجــــات وآليــــات المســــار الســــريع لفريــــق خبــــراء معنــــي باالســــتعراض. وفــــي  خــــالل االختبــــار المســــبق لصــــالحية

                                                           
  ).٢٠١٨ نيسان/ أبريل ١٢(تم االطالع في  /http://www.geastudy.orgالتالي:  انظر الرابط   ١
 ،/https://www.unicef.org/sowc2017األطفـال فـي عـالم رقمـي ( - ٢٠١٧اليونيسيف. وضع األطفال في العـالم لعـام    ٢
 ).٢٠١٨ فبراير/ شباط ٢٢ في االطالع تم
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ــــالي الغريســــة المفــــرزة لإلتونوجيســــتريل والجهــــاز الرحمــــي المفــــرز ٢٠١٦و ٢٠١٥ عــــامي ، أضــــافت المنظمــــة بالت
تعمــل النموذجيــة لألدويــة األساســية. و  المنظمــة لليفونوجيســتريل والحلقــة المهبليــة المفــرزة للبروجســتيرون إلــى قائمــة

، بما فـي المنظمة أيضًا من أجل تجميع البّينات وٕاتاحتها بخصوص النماذج واإلجراءات الفعالة لتنفيذ تنظيم األسرة
لعقبــات وتــدعيم البــرامج. وعلــى ســبيل المثــال، شــاركت ا والحــد مــنبغيــة توجيــه السياســات  ذلــك اســتعادة الخصــوبة،

بشـأن اسـتخدام وسـائل منـع الحمـل لـدى المراهقـات فــي المنظمـة فـي اسـتعراض للمنشـورات ونشـرت صـحائف وقـائع 
بلــدًا مــن البلــدان ذات الــدخل المــنخفض والمتوســط التــي تتــيح البيانــات عــن اســتخدام وســائل منــع الحمــل لــدى  ٥٨

النســاء المتزوجــات وغيــر المتزوجــات وعــن أنــواع وســائل منــع الحمــل التــي يســتخدمنها وأمــاكن حصــولهن علــى هــذه 
وسائل منع الحمل بهدف تكوين فهم سليم الحتياجات المراهقات غير الملباة من ل هناستخدام الوسائل وأسباب عدم

وسائل منع الحمل على نطاق البلدان. وتشير تحليالت المنظمة إلى ضعف االنتفاع بوسائل منـع الحمـل عـادة فـي 
 البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط وتنّوع أسباب عدم استخدام هذه الوسائل.

 
مليــون حالــة إجهــاض متعمــد ســنويًا  ٥٦أشــارت تقــديرات صــدرت مــؤخرًا إلــى حــدوث  إلجهــاض المــأمون.ا -١٦

. وانخفــض معــدل حــاالت اإلجهــاض انخفاضــًا ملحوظــًا فــي األقــاليم ٢٠١٤و ٢٠١٠علــى نطــاق العــالم بــين عــامي 
 ١٩٩٠ميــة بــين عــامي امــرأة إال أنــه لــم يتغيــر فــي األقــاليم النا ١٠٠٠حالــة لكــل  ٢٧حالــة إلــى  ٤٦المتقدمــة مــن 

 ٢٠١٤.١و
 

مليـون حالـة إجهـاض  ٢٥وأشارت بحوث ُأجريت مؤخرًا عن مأمونية اإلجهـاض إلـى عـدم مأمونيـة حـوالي  -١٧
مـن حـاالت اإلجهـاض فـي  ٪٧٥. واتسـمت أكثـر مـن ٢٠١٤و ٢٠١٠مليون حالة مقدرة بين عـامي  ٥٦من أصل 

أفريقيا وأمريكا الالتينية بعدم مأمونيتهـا وحصـلت حـوالي نصـف مجمـوع حـاالت اإلجهـاض فـي أفريقيـا فـي ظـل أقـل 
  ٢الظروف مأمونية على يد أشخاص غير مدربين يستخدمون وسائل تقليدية وغزوية.

 
شـــري بالتعـــاون مـــع إدارة البرنـــامج الخـــاص للبحـــث والتطـــوير والتـــدريب علـــى بحـــوث اإلنجـــاب البوأصـــدر  -١٨

المتاحــة للعمــوم بشــأن سياســات اإلجهــاض الشــؤون االقتصــادية واالجتماعيــة التابعــة لألمــم المتحــدة قاعــدة البيانــات 
التي تتضمن قوانين وسياسات ومعايير صحية ومبادئ توجيهية متعلقة باإلجهاض من أجل جميع الدول  ٣العالمية

وتشــمل المعلومــات الــواردة فــي المــوجز القطــري مؤشــرات الصــحة الجنســية  األعضــاء فــي المنظمــة واألمــم المتحــدة.
واإلنجابيــة وقائمــة معاهــدات حقــوق اإلنســان التــي صــدق عليهــا البلــد المعنــي والــروابط بمواقــع المالحظــات الختاميــة 

نات المتاحة إلى البيا للهيئات المنشأة بموجب معاهدات األمم المتحدة ومقتطفات مختارة متصلة باإلجهاض إضافةً 
 عن سياسات اإلجهاض المحددة.

  
  
 

                                                           
١                        Sedgh G et al. Abortion incidence between 1990 and 2014: global, regional, and 

subregional levels and trends. The Lancet. May 2006;388(10041):258–267 
(http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)30380-4/fulltext, accessed 22 
March 2018).  

٢      Ganatra B et al. Global, regional, and subregional classification of abortions by safety, 2010-14: 
estimates from a Bayesian hierarchical model. The Lancet. September 2017 (Online First publication, 
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)31794-4/fulltext (accessed 21 
February 2018).  

ـــــة للسياســـــات الخاصـــــة باإلجهـــــاض (انظـــــر    ٣ تـــــم  ،http://www.srhr.org/abortion-policies/قاعـــــدة البيانـــــات العالمي
  .)٢٠١٨شباط/ فبراير  ٢٧االطالع في 
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امــــرأة بســــرطان عنــــق الــــرحم وتوفيــــت أكثــــر مــــن  ٥٢٨ ٠٠٠ُأصــــيبت أكثــــر مــــن  ســــرطان عنــــق الــــرحم. -١٩
ومـــع ذلـــك، يمكـــن القضـــاء علـــى ســـرطان عنـــق الـــرحم  ٢٠١٢.١امـــرأة نتيجـــة لهـــذا المـــرض فـــي عـــام  ٢٦٦ ٠٠٠
وجــد السياســية للوقايــة مــن المــرض هــي أقــوى مــن ذي قبــل وت ينبغـي أن تلقــى أي امــرأة مصــرعها بســببه. واإلرادة وال

تـوافر اللقـاح المضـاد لفيـروس الـورم الحليمـي البشـري واختبـار الحمـض النـووي دنـا (أدوات فعالة من حيـث التكـاليف
ث الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة والوكالــة الدوليــة لبحــو ( لألمــم المتحــدة هيئــاتأنشــأت ســبع  ). وقــدوالتحــري والعــالج

السرطان وبرنامج األمم المتحـدة المشـترك لمكافحـة األيـدز وصـندوق األمـم المتحـدة للسـكان ومنظمـة األمـم المتحـدة 
برنـامج األمـم المتحـدة ) منظمـة الصـحة العالميـةو  للطفولة وهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكـين المـرأة

لمـدة خمـس سـنوات بهـدف حفـز التقـدم والنهـوض  حم ومكافحتـهالعالمي المشترك بشأن الوقاية من سرطان عنق الـر 
بتكثيــف العمــل الــوطني. ويهــدف البرنــامج المشــترك إلــى مســاعدة البلــدان علــى تحديــد أولويــات العمــل الرامــي إلــى 
تحقيق نتائج مثلى. ويحشد الجهات الفاعلة الرئيسية المعنية بالوقاية من سـرطان عنـق الـرحم. ووقـع االختيـار علـى 

 بلــــدان ذات أولويــــة أي علــــى بلــــد واحــــد مــــن كــــل إقلــــيم مــــن أقــــاليم المنظمــــة الســــتة مــــن أجــــل تعزيــــز العمــــل.ســــتة 
برنامجـــًا مـــن بـــرامج التمنيـــع الوطنيـــة بحلـــول آذار/  ٧١لقـــاح فيـــروس الـــورم الحليمـــي البشـــري للفتيـــات فـــي  واعُتمـــد
  .٢٠١٧ مارس

 
علــى الصــعيد العــالمي ألعمــال العنــف  توالمراهقــا يتعــرض ماليــين النســاء .النســاء والفتيــاتالعنــف ضــد  -٢٠

، ٢٠١٦التي يرتكبها أساسًا العشراء وسائر أفراد األسرة وتكون لها عواقب وخيمة علـى صـحتهن. وفـي أيـار/ مـايو 
أيـد خطـة العمـل العالميـة للمنظمـة لتعزيـز دور النظـام الـذي  ٥-٦٩ج ص عاعتمدت جمعية الصحة العالمية القـرار 

وطنية متعددة القطاعات للتصدي للعنف بين األفراد، وخصوصًا ضد النسـاء والفتيـات، الصحي في إطار استجابة 
. وتعمــل األمانـــة مــع الـــدول األعضــاء مـــن أجــل تيســـير االســتفادة مـــن المبــادئ التوجيهيـــة الســـريرية وضــد األطفـــال

ضــاء علــى وضــع والسياســية واألدوات التدريبيــة للتصــدي للعنــف ضــد المــرأة. ويعكــف عــدد متزايــد مــن الــدول األع
ـــة  ـــادئ التوجيهيـــة  بشـــأن تصـــدي قطـــاع الصـــحة للعنـــف ضـــد المـــرأةبروتوكـــوالت وطني أو تحـــديثها تمشـــيًا مـــع المب

تـوافر خـدمات الرعايـة الالحقـة قدمت تقارير كاملـة تشـير إلـى بلدان التي  ١٠٦ومن البلدان البالغ عددها  للمنظمة.
ر األربعـــة للرعايـــة الشـــاملة وفقـــًا للمبـــادئ التوجيهيـــة منهـــا جميـــع العناصـــ ٪٤٣، يقـــدم ٢٠١٦فـــي عـــام  غتصـــابلال

للمنظمــة (العــالج الوقــائي بعــد التعــرض لفيــروس العــوز المنــاعي البشــري واألمــراض المنقولــة جنســيًا، ووســائل منــع 
منهـــا ثالثـــة مـــن هـــذه  ٪٨٦لطـــوارئ، واإلجهـــاض المـــأمون، والخـــط األول مـــن الـــدعم النفســـي)، ويقـــدم فـــي االحمـــل 

معــدل انتشــار العنــف ضــد  البيانــات عــنبعــة. ومــع ذلــك، فمازالــت التغطيــة تشــكل تحــديًا. وزاد جمــع العناصــر األر 
دولـة  ١٩٤مـن الـدول األعضـاء البـالغ عـددها  ٪٤٦، أجـرى ٢٠١٧و ٢٠١٠النساء؛ ففي الفترة القائمة بين عـامي 

ــــف ضــــد النســــاء.  اً مســــوح ــــزخم ســــكانية بشــــأن العن ــــى هــــذا ال ــــاظ عل ــــقلومــــن الضــــروري الحف أهــــداف خطــــة  تحقي
 ٢-٥االستراتيجية العالمية بشأن صحة المرأة والطفل والمراهق والغـايتين العالمية وهدف "التحول" الوارد في  العمل

مــن أهــداف التنميــة المســتدامة (تحقيــق المســاواة بــين الجنســين وتمكــين كــل النســاء  ٥المشــمولتين بالهــدف  ٣-٥و
 والفتيات).

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
١   See GLOBOCAN 2012: Estimated Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide in 2012 

(http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx, accessed 22 February 2018).  
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  المسائل الشاملة
  

  الرعاية جودة
  

تلتــزم الــدول األعضــاء بتحقيــق التغطيــة الصــحية العالميــة مــع ضــمان الجــودة واإلنصــاف والكرامــة لجميــع  -٢١
وٕاقــرارًا بضــرورة العمــل، قامــت  ١النســاء والمواليــد واألطفــال، بمــا يتماشــى مــع قــرارات جمعيــة الصــحة ذات الصــلة.

والشـــركاء المنفـــذين وســـائر  اليونيســـيفو  للســـكانصـــندوق األمـــم المتحـــدة  بلـــدان بقيـــادة المنظمـــة وبالتعـــاون مـــع ١٠
. وتهـدف هـذه البلـدان الرائـدة والطفـل والوليـد لـألم الصـحية الرعايـة نوعيـة تحسـين شـبكةأصحاب المصلحة، بإنشـاء 

الرعايـــة فـــي ب الخبـــرات الخاصـــةإلــى خفـــض وفيـــات األمهـــات والمواليــد وحـــاالت اإلمـــالص إلـــى النصـــف، وتحســين 
، بوضـــع االســـتراتيجيات والسياســـات الوطنيـــة الســـنوات الخمـــس المحـــددة للتنفيـــذالمرافـــق الصـــحية المشـــاركة خـــالل 

  الجودة وتنفيذها. ب المتعلقة
 

  تمويل االستثمار الخاص بالمرأة والطفل والمراهق
  

بلـدًا.  ينعشـر و الصـندوق االئتمـاني لمرفـق التمويـل العـالمي فـي الوقـت الحـالي لسـتة ُخصصت الموارد من  -٢٢
. واسُتهلت أول ٢٠١٧مليون دوالر أمريكي في تموز/ يوليو  ٥٢٥وبلغت قيمة المساهمات في الصندوق االئتماني 

مـوارد إضـافية قـدرها  واسـتهدفت تعبئـةوتلتها سلسلة من األحـداث،  ٢٠١٧عملية لتجديد الموارد في أيلول/ سبتمبر 
ــدًا لتشــمل خمســين ب ٢٠٢٣-٢٠١٨مليــارا دوالر أمريكــي للســماح بتوســيع نطــاق عمليــة المرفــق علــى مــدى الفتــرة  ل

المنظمــة جهــة شــريكة نشــطة فــي  وكانــت ٢بلــدًا آخــر). ٢٤وبلــدًا مســتفيدًا حاليــًا  ٢٦( تســجَّل فيــه أكبــر االحتياجــات
  مبرراتها لالستثمار.المرفق واضطلعت بدور رئيسي في مساعدة الدول األعضاء على إعداد 

  
  الصحة وحقوق اإلنسان

  
بصحة النساء واألطفال والمراهقين وحقوق اإلنسان عمًال بتوصيات الفريق العامل الرفيع المستوى المعني  -٢٣

 الســـامي لحقـــوق اإلنســـان مكتـــب مفـــوض األمــم المتحـــدةالمنظمـــة و  قامـــت، ٢٠١٧المكفولــة لهـــم الصـــادرة فـــي عــام 
اتفاق إطاري للتعاون مـن أجـل تنفيـذ توصـيات الفريـق العامـل وتكـوين القـدرات والخبـرات المؤسسـية وضـمان  وضعب

 استمرار رصد التقدم المحرز.
  

  الصحة البيئية
  

عوامــل الخطــر البيئيــة مثــل تلــوث الهــواء والميــاه غيــر المأمونــة ورداءة اإلصــحاح وعــدم كفايــة النظافــة  ُتعــد -٢٤
مـــن عـــبء المـــرض بـــين  ٪٢٥والتعـــرض للمـــواد الكيميائيـــة، مـــن المحـــددات المهمـــة لصـــحة الطفـــل، وتســـهم بنحـــو 

طفـال والبيئـة"، الـذي األصـحة  سصـدور المطبـوع المعنـون "توريـث العـالم: أطلـ وعقـب الخامسـة. سن األطفال دون
تكـون التي يلزم أن يتخذها قطاع الصحة وغيره من القطاعـات للوقايـة مـن أمـراض الطفولـة التـي لخص اإلجراءات 
يلخـص  ٣في مقتبل العمر التي يمكن تالفيها يالبيئ، صدر مطبوع الحق يتناول حاالت التعرض البيئة مصدرًا لها

                                                           
  ).٢٠١٦( ٢٤-٦٩ج ص ع)، و٢٠١٤( ١٠-٦٧ج ص ع)، و٢٠١١( ٩-٦٤ج ص عالقرارات   ١
 ).٢٠١٨آذار/ مارس  ٢٢(تم االطالع في  /https://www.globalfinancingfacility.orgانظر الرابط التالي:    ٢

٣           Poore KR, Hanson MA, Faustman EM, Neira M. Avoidable early life exposures, The Lancet 
Planetary Health, 2017; 1(5):e172-e173 (http://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-
5196(17)30048-7/fulltext, accessed 17 April 2018).  
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في سياق االستراتيجية العالميـة  عد األنسب واألفضل من حيث قابلية التنفيذالسياسات الخاصة بصحة البيئة التي تُ 
بشأن صحة المرأة والطفل والمراهق. وقد ُأدرجت أحدث المعلومات عن صحة الطفـل والبيئـة فـي المرصـد الصـحي 

حمايــة  العــالمي ويجــري إعــداد أدوات التــدريب ورســم االســتراتيجيات مــن أجــل تمكــين الفنيــين فــي مجــال الصــحة مــن
ة، والســيما فيمــا يتعلــق بــاثنتين مــن صــحة األطفــال مــن عوامــل الخطــر البيئيــة. واســتمر العمــل بشــأن الوقايــة األوليــ

؛ وحظر عدد من الدول الطالء المحتوي علـى الرصـاص وصـدق علـى اتفاقيـة العصبية الرئيسية ذات السميةالمواد 
التـي إلـى حملـة "تـنفس الحيـاة"  منضـمة حاليـاً  اإلجماليفي  مدينة ٣٧أصبحت ميناماتا للحد من التعرض للزئبق. و 

تحقيــق مســتويات جــودة بهــدف المنظمــة والتحــالف المعنــي بالمنــاخ والهــواء النقــي الــذي يــدعم المــدن  تخضــع لقيــادة
تتجــاوز فيهــا مســتويات تلــوث  مــن ســكان العــالم فــي أمــاكن ٪٩٢يعــيش حاليــًا ( ٢٠٣٠بحلــول عــام  ةالهــواء المأمونــ

وســتعقد الهــواء الحــدود التــي تــنص عليهــا المبــادئ التوجيهيــة للمنظمــة) ومــن ثــم حمايــة الصــحة التنفســية لألطفــال. 
تشــرين األول/  ٣٠فــي جنيــف فــي الفتــرة القائمــة بــين  األول بشــأن تلــوث الهــواء والصــحة المــؤتمر العــالمي المنظمــة
، وُيعتزم نشر اإلرشادات التقنية وأدوات التـدريب المتعلقـة بتلـوث من العام الحالي تشرين الثاني/ نوفمبر ١أكتوبر و

 .٢٠١٨الهواء وصحة األطفال خالل عام 
  

  النمو في مرحلة الطفولة المبكرة
  

ؤثر على التعلم والصـحة تو الدماغ،  نموعلى وقعًا عميقًا  مرحلة الطفولة المبكرةب التجارب الخاصة ُتحدث -٢٥
فــي  نمــووُيعــد االســتثمار فــي ال .ودخــولهم فــي نهايــة المطــاف علــى العالقــات االجتماعيــة للبــالغين ؤثرتــوالســلوك و 

تخلص مـن الـلبلـدان ا سـتطيع بهـاتمرحلة الطفولة المبكرة طريقة من أفضل الطرق مـن حيـث الفّعاليـة والكفـاءة التـي 
  لتنوع االقتصادات ونموها.د رأس المال البشري الالزم ٕايجاز االزدهار العميم و يالفقر المدقع وتعز 

 
ســنوات مــن العمــر.  ثمــاني حتــىالحمــل  بــدء مــنالمبكــرة الفتــرة الطفولــة  مرحلــة فــي نمــوالويغطــي مفهــوم  -٢٦

 الحمــل الفتــرة مــن بــدء كتســيتو ويشــمل النمــو اإلدراكــي والبــدني واللغــوي والمزاجــي والعــاطفي االجتمــاعي والحركــي. 
ويكــون شــديد الحساســية بســرعة مذهلــة فــي تلــك الفتــرة ينمــو الــدماغ أهميــة خاصــة، حيــث  وحتــى الثالثــة مــن العمــر

 األمثل. نموالتي تخفف من وطأة المخاطر وتحقق ال لتدخالتللضرر ول
 
ويســتمد المواليــد وصــغار األطفــال أهــم تجــاربهم التكوينيــة مــن رعايــة التنشــئة التــي تتســم ببيئــة ثابتــة تعــزز  -٢٧

تهديـدات وتتـيح الفـرص للـتعلم المبكـر مـن خـالل التفـاعالت والعالقـات الصحة والتغذية المثلى وتحمي الطفل من ال
الودودة. واآلباء وغيرهم من مقدمي الرعاية األساسيين هـم مقـدمو رعايـة التنشـئة الرئيسـيون. ويجـب بالتـالي تصـميم 

 لمالئمة.السياسات والمعلومات والخدمات لتزويدهم بما يلزمهم من معارف ووقت وموارد مادية لرعاية الطفل ا
 
والفقــر وأي شــكل مــن أشــكال ســوء التغذيــة وتــدني مســتويات التربيــة الوالديــة والعنــف فــي المنــزل والمجتمــع  -٢٨

وتـــردي الصـــحة البيئيـــة فـــي عـــداد عوامـــل الخطـــر الرئيســـية لنمـــو الطفـــل دون المســـتوى األمثـــل. ووفقـــًا للتقـــديرات 
فـي  ٪)٤٣( مليـون طفـل ٢٤٩امـل الخطـر، يتعـرض المتحفظة المستندة إلى الفقر والتقزم وحـدهما كعـاملين مـن عو 

ممـا يحّمـل األفـراد والمجتمعـات  ١البلدان ذات الـدخل المـنخفض والمتوسـط لخطـر عـدم تحقيـق كامـل طاقـات نمـوهم
هائلــة. ويقــدَّر أن يعــاني األشــخاص المتــأثرون بســوء بدايــة حيــاتهم مــن  محتملــة واألجيــال الحاليــة والقادمــة تكــاليف

متوسط الدخل السـنوي للبـالغين فـي حـين أن البلـدان قـد تفقـد مبلغـًا يمكـن أن يسـاوي ضـعف مبلـغ خسارة تناهز ربع 
 .أو التعليمإنفاقها من ناتجها المحلي اإلجمالي الحالي على الصحة 

                                                           
١       Lu CL, Black MM, Richter LM. Risk of poor development in young children in low-income and middle-

income countries: an estimation and analysis at the global, regional, and country level. The Lancet Global 
Health, 2016; 4(12):e916-e922 (http://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(16)30266-
2/fulltext, accessed 17 April  2018).  
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وتقع على عاتق قطاع الصحة المسؤولية عن دعم رعاية التنشئة نظرًا إلى األهمية الحاسمة المعلقـة علـى  -٢٩
حة األم والوليـد بداية حياته على أفضل وجه. وتؤثر عدة تدخالت خاصة بالصحة اإلنجابية وصـتمكين الطفل من 
والتـدبير العالجـي ألمـراض  والتمنيـع رعايـة المواليـد والتغذيـةو  الرعايـة السـابقة للـوالدة (بما في ذلـك والطفل والمراهق

سـالمة و  المناعي البشري ورعايـة اإلصـابة بهـاوالوقاية من العدوى بفيروس العوز  لألبوين والصحة النفسية الطفولة
 ) تأثيرًا مباشرًا في نمو الطفل. وعالوة على ذلك، يتمتع قطاع الصحة بوضع فريد يمكنـه مـن التواصـلالبيئة وأمنها

  خالل أول سنوات العمر.وتزويدهم بالدعم مع األسر ومقدمي الرعاية  بانتظام
 
ضــمان أن تتــاح لجميــع البنــات والبنــين فــرص ( ٢-٤الغايــة  يــة المســتدامة وخصوصــاً ودعمــًا ألهــداف التنم -٣٠

(البقـاء علـى قيـد  ) وأهـداف االسـتراتيجية العالميـةالحصول على نوعيـة جيـدة مـن النمـاء فـي مرحلـة الطفولـة المبكـرة
شــراكة صــحة األم بــدعم مــن منظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة و المنظمــة  قامــتوالتحــول)، واالزدهــار الحيــاة والنمــاء 

ويـوفر اإلطـار  ١.إطار عـالمي لرعايـة التنشـئةبوضع لوليد والطفل وشبكة العمل للنمو في مرحلة الطفولة المبكرة وا
خريطة طريق للعمل ويوضح كيفية دعم اآلباء وسائر مقدمي الرعاية في تقديم رعاية التنشئة إلى صغار األطفـال. 

الفتـرة التـي تمتـد مـن بـدء  ة خاصـة علـىركيـز بصـفويوضح السياسات والخدمات وأدوار مختلـف القطاعـات، مـع الت
توجيــه قطــاع الصــحة. ويــدعو إلــى الــدور الفريــد والمهــم الــذي يقــع علــى عــاتق  الحمــل إلــى الثالثــة مــن العمــر وعلــى

، والسـيما تلـك التـي األمثلدون  نمومخاطر الل تعرضاً  فيها األطفال أشد ُيعدلمجتمعات المحلية التي االهتمام إلى ا
تعـــاني مـــن الفقـــر المـــدقع أو التـــي تعـــيش فـــي ظـــل العنـــف أو النـــزاع أو التشـــرد. كمـــا يوضـــح االحتياجـــات الخاصـــة 

اإلعاقــة، واحتياجــات القــائمين علــى رعــايتهم. وُأجريــت عمليــة مفتوحــة و  نمــولألطفــال الــذين يعــانون مــن صــعوبات ال
إلــى تمكــين طيــف واســع مــن أصــحاب المصــلحة مــن المســاهمة  علــى مــرحلتين، أدت علــى شــبكة اإلنترنــت للتشــاور

  وقد ُجّمعت كل التعليقات بعناية وُفحصت واسُتخدمت. ٢بالمدخالت.
  

ودعمًا لتنفيذ اإلطار، تعكف المنظمة والشركاء أيضًا على وضع المبادئ التوجيهية واإلرشادات التشـغيلية  -٣١
ستوضــح كيــف يمكــن تعزيــز و  ،متاحــة فــي المســتقبل القريــبلرعايــة التنشــئة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة، وســتكون 

فـي مرحلـة الطفولـة المبكـرة وتحقيـق مسـتويات أعلـى مـن الجـودة والتغطيـة، بطـرق مـن  نمـوالخدمات القائمة لدعم ال
الطفـــل ورعايـــة الصـــحة النفســـية لـــألم. كمـــا تتـــولى المنظمـــة بالتعـــاون مـــع  نمـــوبينهـــا دمـــج التـــدخالت مثـــل رعايـــة 

فـي  نمـوبراء آخرين قيادة الجهود العالمية الرامية إلى وضـع إطـار للقيـاس ومؤشـرات إضـافية لتقيـيم الاليونيسيف وخ
. وتشير تقديرات البنك الدولي وغيره من المؤسسات الرائدة إلى شهراً  ٥٩و صفرالذين تتراوح أعمارهم بين األطفال 

 ه يلــزم إجــراءضــئيًال فــي معظــم البلــدان. ولــذا فإنــ لاليــزافــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة  نمــوأن االســتثمار المــالي فــي ال
االلتزامــات السياســية والماليــة وتتبعهــا، ورصــد  التحفيــز علــى قطــعالمســاءلة القويــة علــى جميــع المســتويات مــن أجــل 

  الطفل والحد من اإلجحافات. نموالتنفيذ، وتقييم أثر السياسات والتدخالت ذات الصلة على 
  
  
  
  
  

                                                           
١         Nurturing care for early childhood development: Linking survive and thrive to transform health 

and human potential. In: Maternal, newborn, child and adolescent health [website]. Geneva: World 
Health Organization; 2018 (http://www.who.int/maternal_child_adolescent/child/nurturing-care-
framework/en/, accessed 4 May 2018). 

هـا مشـاورة بشـأن أعقبت)، و ٢٠١٨شـباط/ فبرايـر  ٦ -كـانون الثـاني/ ينـاير  ٢٤ُأجريت المشاورات بشأن مسّودة المفهـوم (   ٢
 ).٢٠١٨آذار/ مارس  ٢٦-١٢مسّودة كاملة (
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  التطورات القادمة
  

نمـــاذج الرعايـــة تشـــير البّينـــات إلـــى أن و  ١الرعايـــة المتصـــلة بالقبالـــة أساســـية لتحســـين صـــحة األم والوليـــد. -٣٢
المستمرة بإشراف القابالت التي تـدعم فـي إطارهـا قابلـة أو مجموعـة صـغيرة مـن القـابالت النسـاء طـوال فتـرة الحمـل 

إلــى مســتوى أعلــى مــن رعايــة  ن عنــد االقتضــاء فقــطبعــد الــوالدة بــالتعرف علــيهن وٕاحــالته وأثنــاء الــوالدة وفــي فتــرة مــا
واستكشــافًا لمــا يمكــن وينبغــي إنجــازه  ٢،٣خاصــة بــاألم والوليــد.الحصــائل تحســين التــؤدي إلــى  يمكــن أن الطــوارئ،

المقبلـة  افـي إحـدى دوراتهـ جمعية الصـحةعن تنفيذ االستراتيجية العالمية إلى  اً تقرير  تقدم األمانةبالكامل، ُيقترح أن 
  .ل تحقيق التغطية الصحية الشاملةمن أجالرعاية المتصلة بالقبالة  تعزيزبل سُ التركيز بصفة خاصة على مع 

  
  

  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 
  

 .بهذا التقريرإلى اإلحاطة علمًا  ةمدعو  جمعية الصحة -٣٣

  
=     =     = 

                                                           
١          Renfrew MJ, McFadden A, Bastos MH, et al. Midwifery and quality care: findings from a new 

evidence-informed framework for maternal and newborn care. Lancet 2014; 384: 1129–45. 
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    الرابط( ٢٠١٦  العالمية

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250796/9789241549912 
eng.pdf;jsessionid=55AB6E107F133BBBBB02C7EDBA770D73?sequence=1  

  .)٢٠١٨آذار/ مارس  ٢٢تم االطالع في 

منظمـــــة الصـــــحة توصـــــيات منظمـــــة الصـــــحة العالميـــــة بشـــــأن الرعايـــــة أثنـــــاء الـــــوالدة مـــــن أجـــــل تجربـــــة والدة إيجابيـــــة.    ٣
    الرابط( ٢٠١٨  العالمية

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260178/9789241550215-eng.pdf?sequence=1  
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