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  االستراتيجية العالمية بشأن صحة
  )٢٠٣٠-٢٠١٦ة والطفل والمراهق (أالمر 

  
  

  المدير العام تقرير من
  
  

ــحة األم وافق   -١ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــأن صـ ــ ـــ ــ ــ المجلس التنفيذي في دورته الرابعة واألربعين بعد المائة على إدراج بند مقترح بشـ
ـــحة العالمية الثانية  ـــبعين.والطفل والمراهق في جدول األعمال المؤقت لجمعية الصــ ـــًا على  ١والســ تقديم ووافق أيضــ

ضــمان التغطية واحد عن صــحة األمهات والرضــع وصــغار األطفال يتضــمن وصــفًا للتقدم المحرز من أجل تقرير 
ــــحة األم والوليد والطفل ــاملة للتدخالت في مجال صـ ـــحة المواليد الشـــ  ٣-٢٠على النحو المحدد في البند  ،وعن صــ

  .١تنقيح  ١٤٤/٤١ت  مالواردة في الوثيقة دة جدول األعمال المؤقت مسوَّ من 
  
ــأن ) ٢٠١٦( ٢-٦٩ج ص عوعمًال بالقرار   -٢ ـــ ــ ــحة المرأة بشـ ـــ ــ ـــأن صـ ــ ــ ــتراتيجية العالمية بشـ ــ االلتزام بتنفيذ االســــ

ــواء على وبناًء على طلب المجلس،  والطفل والمراهق ــ ــلط هذا التقرير األضـ ــطة في يســـ اإلنجازات والتحديات واألنشـــ
ـــحة المرأة والطفل والمراهق.  ) المتعلق ٢٠٠٥( ٣١-٥٨ع  ص  جالقرار تنفيذ إلى التقرير أيضـــــًا  شـــــيرويمجاالت صــ

ــبالعم ــ ــل من أجــ ــ ــل ضمان التغطيــ ــ ــ ــ ـــ ــة الشاملـ ــ ــ ــ ـــ ــة للتدخـ ـــ ــ ــــ ــ ـــــالت فــ ــ ـــــي مجال صحــ ـــــة األم والوليـ ــ ــــ ــ ــد والطفــ ــ ــ ــ ـــ ــوالق لـ ــ ــ ــ رار ـ
ــحة المواليد. ٢٠١٤( ١٠-٦٧ع  ص  ج ــ ـــ ــ ـــأن صـــ ـــ ــ ــ ــل بخطة العمل بشــ ــــ ــ ـــ ــــًا ا) المتصـ ــ ــ ـــ جراءات المتعددة إلويبحث أيضـ

بوابة بيانات تاح البيانات التي تدعم هذا التقرير عبر وتُ  وحقوق اإلنســان واإلنصــاف والرصــد والمســاءلة.القطاعات 
  ٢المرصد الصحي العالمي.

  
  وضع صحة المرأة والطفل والمراهق

  
  صحة المرأة

  
زلن يلقين حتفهن بسبب اعتالالت ما النساء على الرغم من االنخفاض المسجل في معدالت الوفيات، فإن  -٣

يمكن الوقاية منها. فســرطان عنق الرحم الذي يمكن الوقاية منه عن طريق التطعيم المضــاد لفيروس الورم الحليمي 
المقدرة  الســـرطان الرابع األكثر شـــيوعًا لدى النســـاء في العالم إذ بلغ عدد حاالت اإلصـــابة الجديدة هو مثالً  البشـــري

في المقرر اإلجرائي  ٢٠١٩يناير  في كانون الثاني/ي وطلب المجلس التنفيذ ٢٠١٨.٣ي عام حالة ف ٥٧٠ ٠٠٠
) من المدير العام أن يضــع، بالتشــاور مع الدول األعضــاء وســائر الجهات صــاحبة المصــلحة المعنية، ٢(١٤٤ت  م

                                                           
ـــر الموجزة انظر    ١ ـــرة، الفرع للمجلس التنفيذي في دورته الرابعة واألربعين بعد المائةالمحاضـــــ ـــابعة عشـــــ ــــة الســـــ ــ  ١، الجلســ

  (باإلنكليزية).
  (على الموقع اإللكتروني التالي: مستودع بيانات المرصد الصحي العالمي انظر    ٢

http://apps.who.int/gho/data/node.gswcah ٢٠١٩فبراير  شباط/ ٢٠االطالع في ، تم.( 

  للحصول على مزيد من المعلومات. ١٤٤/٢٨ت  مانظر الوثيقة    ٣
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ــوَّ  ــ ــ ــ ــــترامسـ ــ ــ ــريع وتيرة التخلدة اسـ ــ ـــ ـــمتيجية عالمية لتســ ـــ ــ ــرطان عنق الرحم تتضـ ـــ ــ ـــحة ص من ســ ـــ ن أهدافًا وغايات واضــــ
ــ٢٠٣٠-٢٠٢٠  للفترة ــ ــ ـــحة العالمية الثالثة والســـ ـــ  بعون عن طريق المجلس التنفيذي في، كي تنظر فيها جمعية الصـــ

  دورته السادسة واألربعين بعد المائة.
  
ـــائل منع الحمل وتتعرقل   -٤ ـــ ــ ـــ ــ ــول على وســـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــبب عدم الحصـ ـــ ــ ـــ ــ قدرة المرأة على االزدهار وتحويل حياتها بســ

ـــتخدامها.  ــ ــتخدم وال واســـ ــ ــ ــن اإلنجاب في المناطق النامية ممن يرغبن في تجنب الحمل  ٢١٤تســ ــ ــ مليون امرأة في ســ
ـــيلة حديثة لمنع الحمل ـــب  وســ ـــائل . التقديراتحســ ـــول على تلك الوســ ــمل بعض العقبات التي تحول دون الحصــ وتشـــ

ــول على الخدمات وتعتبر العوائق االجتماعية والثقافية والعقبات  ،االفتقار إلى المعارف ــ ـــ ــادفة في الحصــ ـــ ــ من المصــ
ــية  ــباب الرئيســ ــتخدام تلك الوســــائل لدى الســــكان الذين يســــجلون انخفاضــــًا في األســ ــتخدام لعدم اســ ــار اســ معدل انتشــ
ــائل منع الحمل ــاعدة مقدمي خدمات تنظيم األســـرة على أصـــدرت المنظمة ، ٢٠١٨وفي عام  .وسـ دليًال عالميًا لمسـ

  لعدم استخدام وسائل منع الحمل.تناول هذه األسباب الرئيسية 
  
ـــاء والفتيات يمثل تهديدًا عالميًا.   -٥ ــ ـــ ــ ــ ــير إليه التقديرات وما برح العنف الذي تتعرض له النســ ــ ــ ــ ـــ ـــبما تشـــ ــ ـــ ــ وحســــ

أو الجنسي من جانب العشير أو للعنف الجنسي من  للعنف البدني و/اللواتي تعرضن العالمية، بلغت نسبة النساء 
ــير خالل حياتهن  ـــ ـــ ــ ــية والبدنية  ٢٠١٠في عام  ٪٣٥جانب غير العشـ ــــ ــ ـــحتهن النفســـ ـــ ـــ ــديدًا في صــ ــ ـــ ــ مما أثر تأثيرًا شــ

لتوسيع نطاق تطبيق استراتيجيات مسندة بالبّينات ترمي إلى وتقدم المنظمة الدعم إلى البلدان والجنسية واإلنجابية. 
ــد المرأة.  ــحية للعنف ضـــ ــدي النظم الصـــ ــمل األدوات الجديدة ما يلي: تعزيز تصـــ ــأن منهج وتشـــ ـــي للمنظمة بشـــ دراســ

للوقاية وهو إطار مشترك بين الوكاالت  ،RESPECTالعنف ضد المرأة موجه إلى مقدمي الرعاية الصحية وٕاطار 
  من العنف ضد المرأة يمكن استخدامه لتوجيه السياسات والقرارات بشأن التمويل.

  
ــوع   -٦ ــ ــير التقديرات إلى خضـ ــلية على قيد الحياة امليون امرأة وفتاة  ٢٠٠وتشـــ ــاء التناســـ ــويه األعضـــ ليوم لتشـــ

ع وتيرة الجهود تســرَّ وســيرتفع العدد المطلق للفتيات اللواتي يتعرضــن لهذه الممارســة مع نمو الســكان ما لم  ،األنثوية
عضــاء التناســلية نشــرت المنظمة دليًال ســريريًا عن تشــويه األ، ٢٠١٨وفي عام لتخلي عن هذه الممارســة. المبذولة ل
لوقاية من لالتواصــل مع المرضــى طرق مقدمي الرعاية الصــحية بشــأن  موجهة إلىصــائح عملية يتضــمن ناألنثوية 

  للمضاعفات الصحية المرتبطة بالممارسة.وطرق توفير الرعاية المناسبة ة هذه الممارس
  
ــــًا تمثل تحديًا  األمراضزالت وما  -٧ ــ ـــ ـــيًا أيضــ ــ ـــ ــ ــــحة العمومية. الكبيرًا في مجال المنقولة جنسـ ــ ــ بلغ عدد قد و صـــ

ـــابـة بـاألمراض األربعـة  ــ ـــ ـــ ــ ــ ــيــًا الحـاالت الجـديـدة لإلصـ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــيوعـًا من األمراض المنقولـة جنسـ ــ ــ ـــ ــ القـابلـة للعالج األكثر شـــ
ــّعرات  المتدثرة( ــ ــ ــــيالن والزهري وداء المشـ ــ ــــعيد العالمي مليون حالة لدى الرجا ٣٧٦) وداء السـ ــ ــاء على الصـ ــ ــ ل والنسـ

  ١.حسب التقديرات ٢٠١٦عام   في
  

  صحة األم والوليد
  
ــبة انخفض معدل وفيات األ  -٨ ــ ــ ــ ـــعيد العالمي بنســــ ــ ــ ـــ وظل عدد وفيات  ،١٩٩٠منذ عام  ٪٤٤مهات على الصــ

ـــاوي  ــ ــ ــب التقديرات.  ٢٠١٥في عام  حالة وفاة ٣٠٣ ٠٠٠األمهات يسـ ــ ـــ ــــجَّ حسـ ــ ل أعلى معدل لوفيات األمهات ويســ
لمستويات واالتجاهات لوستُنشر تقديرات جديدة نسمة.  ١٠٠ ٠٠٠حالة وفاة كل  ٥٤٢إذ يبلغ اإلقليم األفريقي   في

بلدًا  ٢٨دراسة في  ٧٠وقد تبّين من استعراض منهجي لما مجموعه . ٢٠١٩المسجلة في وفيات األمهات في عام 
ــفى المرتبطة باإلجهاض من حاالت  ٪٩ما ال يقل عن أن  ــ ـــ ــ ــتشـ ــ ـــ ــ الوفاة وأن ما يناهز إلى  كاد أن يؤديدخول المسـ
  ).٪٢٣(شيوعًا غ عنها المبلّ المضاعفات أكثر وكان النزيف الشديد  أدى إلى الوفاة ٪١,٥

                                                           
١   Report on global sexually transmitted infection surveillance, 2018. Geneva: World Health Organization; 2018.     
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ــعيد العالمي من   -٩ ماليين حالة وفاة  ٥وانخفض عدد وفاة األطفال حديثي الوالدة بمقدار النصــــف على الصــ
األطفــال وفيــات  تعلى أن االنخفــاض في معــدال ٢٠١٧.١ مليون حــالــة وفــاة في عــام ,٥٢إلى  ١٩٩٠في عــام 

وفيات األطفال دون ســن  تكان أبطأ من االنخفاض المســجل في معدال ٢٠١٧و ١٩٩٠عامي حديثي الوالدة بين 
ــة في الفترة التالية للوالدة ــ ـــ ــ ــ ــ ـــجلفريقي وهو إقليم المنظمة الذي ماوفي اإلقليم األ. الخامســ ـــ ــ ــ ـــ  تمعدالالأعلى  زال يســ

النقيض وعلى . ٪٣٧تبلغ النسبة الخاصة به من وفيات األطفال حديثي الوالدة لوفيات األطفال دون سن الخامسة، 
ــة في ٪٥٢تحدث ، من ذلك ــ ــ ـــ ــ ـــ ــن الخامســ ـــ ــ ــ ـــ ــ الفترة التالية للوالدة في اإلقليم  من جميع حاالت وفاة األطفال دون سـ

وتســبب الوالدة قبل اكتمال مدة طفال دون ســن الخامســة. األوروبي الذي يســجل أدنى المعدالت اإلقليمية لوفيات األ
ـــاعفات  الحمل ـــ ــ ــ ـــ ـــلة بالوالدة (والمضــ ـــ ــ ــ ـــ والعيوب الوالدية ) وحاالت العدوى أثناء الوالدة قلة التنفسأو  االختناقالمتصــ

ـــرت تقـديرات جـديـدة . األطفـال حـديثي الوالدةمعظم حـاالت وفـاة  ــ ــ ـــ ـــ الوالدة قبـل اكتمـال مـدة الحمـل في االت لحـوُنشــ
قد و  ؛٢٠١٤في عام  ٢مليون مولود قبل اكتمال مدة الحمل ١٥والدة حوالي وتشــير هذه التقديرات إلى  ٢٠١٨  عام

ــتأثرت  ــبة اسـ ــيا وأفريقيا جنوب الصـــحراء الكبرى بنسـ من  ٪٨١,١من المواليد األحياء ونســـبة  ٪٧٨,٩البلدان في آسـ
ــارت التقديرات إلى، ٢٠١٥اكتمال مدة الحمل. وفي عام تلك الوالدات قبل  ـــ ــــجيل أشـ إمالص. مليون حالة  ٢,٦ تســ

  .٢٠١٩وستتوافر تقديرات جديدة في أواخر عام 
  

ـــابقة للرعاية ااحة خدمات وتعتبر إت  -١٠ ـــ ــيًا للوقاية من وفيات األمهات عالية الجودة اللوالدة الســـ ـــ ــ ــرًا رئيســ ـــ ــ عنصــ
من النســاء عن  النســبة الوســطى)( ٪٧٧,٥غ تبلّ ، ٢٠١٠التي أجرت مســوحًا أســرية منذ عام وفي البلدان والمواليد. 

التي وتشير التقديرات لعدد حاالت اإلصابة بالزهري من أربع زيارات للرعاية السابقة للوالدة على األقل. هن تاستفاد
ـــابة بالزهري لدى األمهات في عام  ١٣٢ غ عنهابلّ  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــببت ،٢٠١٦بلدًا إلى وجود مليون حالة إصـ ــ ــ ـــ ــ أكثر من  ســ

وعلى الرغم من حالة ذات حصائل ضائرة لدى الوالدة.  ٣٥٠ ٠٠٠ منها ،بالزهري الخلقيحالة إصابة  ٠٠٠ ٦٦٠
ــ ــبة تقل عن  تغبلّ ابقة للوالدة العالية الجودة يمكن أن تقي من الزهري الخلقي، أن خدمات الرعاية الســ من  ٪١٠نســ

ــتفيدات من الرعاية الســـابقة للوالدة  ٪٩٥فحص أكثر من عن  ٢٠١٧البلدان في عام  وعالج أكثر من النســـاء المسـ
ــهن لتحري الزهري إيجابية.  ٪٩٥من  ـــ ـــاء الحوامل اللواتي كانت نتيجة فحصـ  ٢٠١٨و ٢٠١٥بين عامي و من النســـ

  بلدًا وٕاقليمًا من انتقال العدوى بالزهري من األم إلى الطفل. ١١على تخلص أشهدت المنظمة 
  

وفيات وبعد الوالدة للوقاية من المهنيين الصحيين المؤهلين أثناء الحمل خدمات ومن األهمية بمكان إتاحة   -١١
ــطى قدرها ، ٢٠١٨و ٢٠١٣أســــرية بين عامي وفي البلدان التي أجرت مســــوحًا األمهات والمواليد.  ــبة وســ بّلغت نســ

عالية الوالدية الرعاية وتكتسي الأثناء الوالدة.  أخصائي من أخصائيي التوليد المؤهلينحضور من النساء عن  ٪٨١
ــية الجودة  ـــ ـــاســ ــ ــمان أهمية أســ ــ ــ ــب" من خدمات الرعايةلضـ ــ المفارقة هي أن الرعاية "المفرطة" ف. توفير "القدر المناســـ

ــار إليها) يمكن أن   وأ( ـــ ــ ـــ ــ ــتنادًا المنعدمة أو غير الكافية. الرعاية عواقب  قدرعميقة ب هاعواقب تكونغير المشـــ ــــ ــ ــ ـــ واســ
) ٪٢١,١مليون والدة ( ٢٩,٧ُقّدر أن من الوالدات في العالم،  ٪٩٨,٤يشــمل بلدًا  ١٦٩البيانات المســتمدة من   إلى

ــرية في عام  ــ ـــــعف  ،٢٠١٥تمت بإجراء عملية قيصـــ ــجل في عام أي ما يناهز ضــ ــ على  . وعالوة٢٠٠٠العدد المســـ
ــــتفادتهن من زيارة واحدة على األقل  ٪٧٣بّلغت ذلك،  ــاء عن اسـ ــ ــاء اللواتي من النسـ ـــبة النســـ بعد الوالدة غير أن نســ

ــر  ــ ـــ ــتفادة مواليدهن من زيارة بعد الوالدة اقتصـ ــ ــ ــة حيوية  تعتبروالفترة التالية للوالدة . ٪٥٣على  تبّلغن عن اســ ــ فرصــــ
ــحة خاللها يمكن  ــ ـــ ــ ـــارية واعتالالت الصــ ـــ ــ ــاء خدمات لرعاية االعتالالت غير التوليدية مثل األمراض غير الســـ ـــ ــ ــ إرســ

  أو الحفاظ عليها. النفسية و/

                                                           
١   Levels and trends in Child Mortality  Population Division.DESA -UNICEF, WHO, World Bank, UN

Report 2018: estimates developed by the UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation              
New York: United Nations Children’s Fund; 2018.                                                                                                

 أسبوعًا كامًال من الحمل. ٣٧قبل    ٢
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) تتيح إجراءات استراتيجية لوضع حد ١٠-٦٧ع  ص  ج(المعتمدة في القرار خطة العمل لكل مولود تزال وال  -١٢
ـــا ؛الوفيات المواليد وحاالت اإلمالص التي يمكن تالفيه ــ ـــ ــع حد لوفيات إلى جانب المبادرة هم وتســ ــ ــ ــ الرامية إلى وضــ

وُأعدت أداة لألم والطفل معًا. وتحسين الحصائل الصحية الحد من وفيات األمهات في األمهات التي يمكن تالفيها 
ـــتراتيجيـــة  ٢٠١٤في عـــام كـــل مولود تََتُبع  ــ ـــ ــ ـــ الملكيـــة ع بُ تَ وتَ لقيـــاس التقـــدم المحرز من أجـــل تحقيق األهـــداف االســ

من  ٢٠٢٠عام في المعالم الوطنية لعلى النحو المبين  ،المواليدلالرتقاء بصـــحة القطري على الصـــعيد واإلجراءات 
ل فيه أعلى المعدالت لوفيات المواليد  ٢٠واألداة المطبقة في البداية على أجل كل مولود.  ــجَّ ــُتخدمت بلدًا تســ قد اســ

  ٢٠١٨.١بلدًا في عام  ٧٥في 
  

ــرت نتائج   -١٣ ـــ ــة عن معدالت الوفيات التي وُنشــ ــ ــ ـــحة األم والوليد من أجل التحالف  أجراهاالدراسـ ـــ ــين صـ ـــ تحســ
المعدالت السكانية عن بيانات  توفردراسة حتى اآلن  كبرأ ذه الدراسة هيوه ،٢٠١٨المنظمة في عام  منبتنسيق 

ــبــابهــا. لوفيــات األمهــات وحـاالت اإلمالص ووفيــات األطفــال حـديثي الوالدة وتوقيتهــا ـــ ــ ــ ـــ ــ ــُتمــدت البيــانــات  ٢وأسـ ــ ـــ ــ ـــ ــ واسـ
ــيا.  ١١  من ــ ــ ـــحراء الكبرى وجنوب آســ ـــ ــــية  وكان مفادمجموعة في ثمانية بلدان في أفريقيا جنوب الصــ ــ النتائج الرئيســ
ــبة حاالت الوفاة   أن ـــ ــ ـــ ــ ــجلة نسـ ــــ ــ ــ ــــرين التالية للوالدة المســـ ــ ــ ـــ ـــاعات األربع والعشــ ــ ــ ـــ ــ أثناء المخاض وعند الوالدة وفي السـ
ــــابقًا وأن الن أكبر من) ٪٤٥و ٤٠  بين  ما( ــ ــ ـــ ــ ــــبة المقدرة ســ ــ ــ ــ ـــ في الفترة المحيطة بالوالدة وحاالت حاالت االختناق ســ

ــلة بالوالدة قبل اكتمال الحمل.  ــاعفات المتصـ ــًال العدوى لدى المواليد هي أســـباب للوفاة أكثر شـــيوعًا من المضـ وفضـ
ــــل ما يناهز  ــ ــ ـــ ــحة األم.  ٪٩٠عن ذلك، اتصـ ـــ ــ ــ الدة أكثر قبل الو حاالت اإلمالص كانت و من حاالت اإلمالص بصـــ

ــيوعًا من حاالت اإلمالص أثناء الوالدة حتى لدى ا ــــ ــ ــ ـــ ــكان لشــ ـــ ـــ ــ ـــ ذوي معدالت الوفيات المرتفعة في أفريقيا جنوب ســ
وبّينت دراســة أصــغر لمجموعات في بنغالديش وباكســتان وجمهورية تنزانيا المتحدة الصــحراء الكبرى وجنوب آســيا. 

نت بإدراج دقة الأن  ـــّ ـــ ــوتية في الفترة األخيرة من الحمل لتحديد العمر الحملي قد تحســ ــ ــوير بالموجات فوق الصــــ ــ ــ تصــ
  مخيخ الجنين.قطر قياس 

  
والعمل توســـين يرباكدواء العوامل المقوية لتوتر الرحم لتشـــمل توصـــياتها بشـــأن تحديث  في صـــددالمنظمة و   -١٤

 منسقة من جانبتجربة نتائج وتستند هذه الخطوة إلى األساسية.  في قائمة المنظمة النموذجية لألدويةعلى إدراجه 
ـــامد للحرارة اكال فؤتكالالمنظمة  ـــين الصــ ــين واألربيتوســ ـــيتوســـ ـــعلوقاية من من أجل اوكســ  وهي أكبر النزف بعد الوضــ

ــامد للحرارة اوقد تبّين أن الكُأجريت حتى اآلن. تجربة  ــين الصــ ـــين للوقاية من فقدان متكافئ مع األربيتوســ ــيتوســ وكســ
  .مقوية لتوتر الرحمقل أو استخدام عوامل إضافية مليلتر من الدم على األ ٥٠٠

  
ســجالت منزلية لرعاية النســاء الحوامل اســتخدام بشــأن جديدة إرشــادات  ٢٠١٨في عام أصــدرت المنظمة و   -١٥

ــاهم في . طفالواألمهات والمواليد واأل ـــجالت المرافق وتســ ـــجالت أداة تكميلية مفيدة لسـ تحقيق هدف وتعتبر هذه السـ
ــيًا مع الجهود العالمية  ــ ــ ـــول على المعلومات تمشــ ــ ـــمان الحق في الحصـــ ــ ـــع نطاقًا متمثل في ضـــ ــ ــ توفير ل المبذولةأوسـ

  ي تعتنقها المنظمة.الرعاية المركزة على األشخاص الت
  

                                                           
١   WHO, UNICEF. 2018 Progress report: Reaching every newborn national 2020 milestones 

(https://www.healthynewbornnetwork.org/hnn-content/uploads/Final-Country-Progress-Report-v9-         
low- res.pdf, (accessed 5 March 2019)                                                                                                       

٢   The Alliance for Maternal and Newborn Health Improvement (AMANHI) mortality study group. Population-
based rates, timing, and causes of maternal deaths, stillbirths, and neonatal deaths in south Asia and sub-
Saharan Africa: a multi-country prospective cohort study Lancet Glob Health 2018; 6: e1297–e1308 Published 
online October 22, 2018 http://dx.doi.org/10.1016/S2214-109X(18)30385-1(accessed 5 March 2019).              
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ــدرت المنظمة أيضــــًا و   -١٦ ــأن رعاية توصــــيات جديدة  ٢٠١٨في عام أصــ لكي تخوض أثناء الوالدة الحامل بشــ
ــع مولودها. ـــ ـــ ــواء على أهمية الرعاية المركزة على المرأة  ١تجربة إيجابية عند وضـ ــ ــ ــيات األضـــ ــ ـــ ــلط هذه التوصــ ــ ـــ وتســ
ــين تجربة المخاض والوالدة  ــ ــ ـــ ـــ ــ ــان. لتحسـ ــ ــ ــ ـــ ـــ للمرأة ومولودها على أمثل وجه باعتماد نهج كلي قائم على حقوق اإلنسـ

ة بما في المرأة والنظم الصــحي التي تســتهدفتدخالت غير الســريرية التوصــيات جديدة بشــأن المنظمة أصــدرت   كما
  ٢٠١٨.٢العمليات الجراحية القيصرية غير الضرورية في عام الرعاية الصحية للحد من و مقدم ذلك

  
ــتثماراتهاويجري العمل على دعم   -١٧ ــين جودة الخدمات أث البلدان كي تزيد اســ ناء الوالدة وفي الفترة التي لتحســ

  أدناه). ٣٥إلى  ٣١فقرات من لالمتعلق بالتغطية الصحية الشاملة، ا الفرعتلي الوالدة على الفور (انظر 
  

  يومًا إلى تسع سنوات من العمر) ٢٨من أكثر من صحة الطفل (
  

ــير التقديرات إلى وفاة   -١٨ ــة ٥,٤تشــــ ـــ ــن الخامسـ ــ وعلى الرغم من  .٢٠١٧في عام  ماليين طفل قبل بلوغهم ســ
ــعيد العالمي التقدم الملحوظ المحرز  ــن الخامســــة من على الصــ حالة  ٩٣في تخفيض معدل وفيات األطفال دون ســ

ـــحراء ، ٢٠١٧حالة وفاة في عام  ٣٩إلى  ١٩٩٠مولود حي في عام  ١٠٠٠كل لوفاة  ـــ ــ ــ ـــ تظل أفريقيا جنوب الصــ
ـــجل أعلى المعدالت في العالمالمنطقة الكبرى  ـــن  ١٣يلقى طفل واحد كل ذ إ ،التي تسـ ـــرعه قبل بلوغه سـ طفًال مصـ

المتصـــلة بوفيات األطفال دون ســـن  ٣االتجاه الصـــحيح لتحقيق الغايةفي حاليًا ال يســـير بلدًا  ٥١وهناك الخامســـة. 
ـــتدامة. وتمس الحاجة إلى بذل الجهود لتخفي ــ ـــ ـــ ــة من الغايات المدرجة في أهداف التنمية المسـ ــــ ــ ــ معدالت  ضالخامســ

  جنوب شرق آسيا.ٕاقليم و  يفريقاألقليم اإلصوصًا في وخ ،الوفيات
  

ــن الخامســــة من التقزم و ١٥١عانى قد و   -١٩ مليون طفل  ٣٨مليون طفل من الهزال و ٥١مليون طفل دون ســ
  على نطاق العالم. ٢٠١٧من زيادة الوزن في عام 

  
معدالت التمنيع لدى األطفال دون ســن الخامســة للوقاية من أمراض و تغطية التدخالت الرئيســية. وتختلف   -٢٠

ـــائعةاألطفال  ـــي أهمية حيوية . ٪٩٠تزيد على تبقى مرتفعة أي  الشــ ــجل تغطية تدخالت أخرى تكتســ ــ ومع ذلك، تسـ
ـــائعة معدالت  ــحة األطفال وعالج األمراض الشـ ــعيد العالمي.  أدنىللحفاظ على صــ ــمل األمثلة على الصــ على وتشــ

ــبة الوســـطى اعتذلك   ،)٪٣٨ماد الرضـــع حتى الشـــهر الخامس من العمر على الرضـــاعة الطبيعية الحصـــرية (النسـ
ـــطى ونوم األطفال  ــبة الوســـ ــ ــرات (النســ ــيات معالجة بمبيدات الحشــــ ــــابين  ،)٪٤٤تحت ناموســــ ومرافقة األطفال المصــ

ـــي  ــ ــحي (الحادة بأمراض الجهاز التنفسـ ــ ـــهال ٪٦٤إلى مرفق صــ ــ ــــابين باإلسـ أمالح معالجة ب) وعالج األطفال المصــ
ـــطى  الجفاف عن طريق الفم ــ ـــ ــبة الوســ ـــ ــ ــحية ألمراض ). ٪٤٣(النســـ ــ ـــ ـــديدًا جودة الرعاية الصـــ ــ ـــ كما تختلف اختالفًا شــ

  األطفال الشائعة والرعاية المقدمة إلى األطفال.
  

                                                           
١   WHO recommendations: intrapartum care for a positive childbirth experience. Geneva: World 

Health Organization; 2018 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260178/9789241550215-
eng.pdf;sequence=1, accessed 5 March 2019).                                                                                          

٢   WHO recommendations: non-clinical interventions to reduce unnecessary caesarean sections. Geneva: 
World Health Organization; 2018 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275377/9789241550338-

                                                                                                             accessed 5March 2019). ,eng.pdf?ua=1  

ــع : ٢-٣الغاية    ٣ ــة التي يمكن تفاديها بحلول عام حديثي الوالدة لوفيات نهاية وضــ ــن الخامســ  بســــعي، ٢٠٣٠واألطفال دون ســ
مولود حي  ١٠٠٠كل لحالة وفاة  ١٢إلى على األقل معدالت وفيات األطفال حديثي الوالدة  بلوغ هدف خفضجميع البلدان إلى 

  مولود حي. ١٠٠٠كل لحالة وفاة  ٢٥إلى على األقل معدالت وفيات األطفال دون سن الخامسة خفض و 
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ــحة العالمية ومنظمة األمم ا  -٢١ ــ ــ ــتهلت منظمة الصـــ ــ ـــ ــف) مبادرة إعادة (اليو متحدة للطفولة لواســ ــ ـــ ـــميم النيســ ــ ــ تصــ
ـــة ب ــ ــــحة الطفل بهدف تحالخاصــ ــتراتيجية صـــ ـــة بديث التوجهات االســـــ ــ ــــحة الطفل الخاصــ تواءم مع بما يفي العالم صـــ

ــتدامة.  ــ ــ ـــع المبادرة نطاق أهداف التنمية المسـ ـــ ــحة الطفل وتوسـ ــ ـــن  بعدتركيز برامج صـــ ــ فترة العمر من الوالدة إلى ســ
ــــة  ــمل تدخالت البقاء على قيد لتالخامســ ــنًا والمراهقين شــــ ــ الحياة واالزدهار ذات األولوية من أجل األطفال األكبر ســ

وتدعو إلى اتباع نهج . اً تضرر شد قاليم األعلى الوقاية من وفيات المواليد والرضع في األمع ذلك بمواصلة التشديد 
ـــرة  ــحية والتغذوية في إطار متعدد القطاعات يركز على الطفل واألســــ ــ ــبان االحتياجات الصـــ ــ البرامج ويأخذ في الحســـ

  لجميع األطفال والمراهقين كي يحققوا كامل طاقاتهم.والبيئية والنفسية االجتماعية واحتياجات التعلم 
  

ترمي وهو خارطة طريق إلجراءات  ،)٢٠١٨واعتمدت بلدان وجهات شــــريكة عديدة إطار رعاية التنشــــئة (  -٢٢
وعملـت المنظمـة مع أكثر من  ١ال من البقـاء على قيـد الحيـاة واالزدهـار وتحقيق كـامـل طـاقـاتهم.إلى تمكين األطفـ

ــع الخطط وتنمية القدرات من أجل تعزيز  ٢٠ ـــ ــحة المقدم دعم البلدًا لوضــ ــ ـــر إلتاحة رعاية من قطاع الصـــ ــ إلى األســ
بإبداء التزام  ية الطفولة المبكرةتنمبشأن مبادرة  ٢٠١٨في إعالنهم لعام واعتمد أعضاء مجموعة العشرين التنشئة. 
عبر البلدان معًا لتيسـير التعلم األولى لتعزيز رأس المال البشـري. وتعمل المنظمة والجهات الشـريكة  العمر بسـنوات

  ٢شبكة العمل من أجل تنمية الطفولة المبكرة.المتصل بأفضل الممارسات من خالل 
  

ــيرًا   -٢٣ المدرجة في أهداف  ٢-٤في إطار الغاية  ١-٢-٤تحقيق المؤشــــر لتتبع التقدم المحرز من أجل وتيســ
ــتدامة أي " ــحيح من حيث النمو في التنمية المسـ ــار الصـ ــة الذين هم ماضـــون على المسـ ــبة األطفال دون الخامسـ نسـ

ــب الجنس ــ ـــي واالجتماعي، بحسـ ــحة، والتعلم، والرفاه النفســ ــ ـــف "، مجاالت الصـ ـــق المنظمة بالتعاون مع اليونيســـ تنســ
ــع العمل على البنك الدولي ومجموعة  ــكاني للنمو في مرحلة الطفولة المبكرة وضــ مقاييس عالمية لتعزيز القياس الســ

  من الوالدة إلى ثالث سنوات من العمر.
  

  سنة من العمر) ١٩سنوات إلى  ١٠صحة المراهق (من 
  

ــية لوفاة األ  -٢٤ ــنة في عام  ١٩ســـنوات و ١٠شـــخاص المتراوحة أعمارهم بين كانت األســـباب الرئيسـ  ٢٠١٦سـ
وشملت العوامل الرئيسية المساهمة في عبء  ،اإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق واالنتحار والعنف بين األفراد

ـــية.  ،األمراض غير المميتة فقر الدم الناجم عن عوز الحديد ــ ـــ ــ ــ ـــحة النفســـ ـــ ــ ــ ـــ ـــطرابات الصــ ـــ ــ ــ ـــ واألمراض الجلدية واضــ
  لتقدم المحرز في تخفيف وطأة هذه األسباب لوفاة المراهقين محدودًا.ا  وكان

  
 ٢٠١٧في تقريره لعام مبادرة كل امرأة، كل طفل، كل مراهق ووجه الفريق المستقل المعني بالمساءلة عن   -٢٥

ــحة المراهق المركزة على التحول ـــاءلة عن صــــ ـــأن المســـ ــ ـــخا ٣بشـ ــ ــتراتيجي في األشـ ــ ــتثمار االســ ــ ص نداًء طارئًا لالســ
  .٢٠٣٠بهدف تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام سنة  ١٩سنوات و ١٠المتراوحة أعمارهم بين 

                                                           
١   Nurturing care for early childhood development: a framework for helping WHO, UNICEF, World Bank. 

children survive and thrive to transform health and human potential. Geneva: World Health Organization;       
2018, (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272603/9789241514064-eng.pdf?ua=1,                           
accessed 5March 2019)                                                                                                                                         

  ).٢٠١٩أذار/ مارس  ٥، (تم االطالع في www.ecdan.org اإللكترونيانظر الموقع      ٢
٣     2017: Transformative accountability for adolescents: accountability for the health and human rights of 

women, children and adolescents in the 2030 Agenda: Geneva: World Health Organization (acting as the 
host organization for the Independent Accountability Panel for Every Woman, Every Child, Every 
Adolescent); 2017 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259699/9789241512992-
eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y, accessed 5 March 2019). 
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ــابات المتزوجات في وُأحرز بعض التقدم في مجاالت أخرى.   -٢٦ ــبة الشـ فخالل العقد الماضـــي، انخفضـــت نسـ
ــــن الطفولــة من  ــ ــ ـــ ــ ـــيلي لــدى حمــل الوانخفض عــدد حــاالت . ٪٢١إلى  ٪٢٥ســ ـــ ــ ــ ــ  وٕانكلترا وٕاثيوبيــا.المراهقــات في شـــ

ـــعيد العالمي في  وعلى ــ ـــابة بالعدوى بفيرو الحد من الرغم من بطء التقدم المحرز على الصــ ـــ العوز المناعي  ساإلصـ
ــري لدى المراهقين المتراوحة أعمارهم بين  ــ ــ ــ ــنة،  ١٩و ١٥البشــ ــــ ــ ــــروع بّلغ ســ ــ ــ وكالة التنمية في إطار  DREAMSمشــ

ــجيل االدولية التابعة للواليات المتحدة  ـــ ــبة عن تســ ــ أو أكثر لدى المراهقات في مناطق مختارة في  ٪٢٥نخفاض بنســـ
  .سبعة بلدان

  
أن نســبة شــاربي الكحول الحاليين من مجموع األشــخاص جديدة الســتهالك الكحول إلى التقديرات الوتشــير   -٢٧

المتراوحة شخاص ارتفع معدل انتشار زيادة الوزن لدى األقد و . ٪٢٦,٥سنة تبلغ  ١٩و ١٥المتراوحة أعمارهم بين 
. ٢٠١٦ في عام ٪١٧,٣إلى  ١٩٧٥في عام  ٪٤,٣سنة بمقدار أربعة أضعاف من  ١٩سنوات و ١٠أعمارهم بين 

ــًا إلى  ــير تقديرات المنظمة أيضـــ ـــباب لخطر  ٪٥٠تعرض وتشـــ ــمع الذي يمكن تالفيه المعاناة من من الشــ فقدان الســـ
ســـنة من العمر  ١٤ض مليار طفل من الوالدة إلى وتعر  ،بســـبب االســـتماع إلى األجهزة الموســـيقية أو أماكن الترفيه

  المنزلي.لتلوث الهواء 
  

ــات التغذية العالمية للفترة   -٢٨ ــ ـــياسـ ــتعراض المنظمة لســ ــ ــحة  ٢٠١٧-٢٠١٦وبّين اسـ ــ وجود نوع من برامج الصـ
ـــية  ــ ـــتعراض المحددة لبرامج اإال أن معظم مكونات  ،بلداً  ١٦٠من  ٪٨٩لدى والتغذية المدرســ ـــعفت منذ االســــ ــ قد ضــ

  .٢٠١٠-٢٠٠٩لفترة ل
  

ــريكة لها في منظومة األمم المتحدة في ظل   -٢٩ ـــحية وأنشــــأت المنظمة بالتعاون مع الجهات الشــ ـــراكة الصـ الشـ
ــية ــداسـ ــاريًا  العالمية السـ ــد فجوات البيانات وضـــم فريقًا اســـتشـ معنيًا بالعمل العالمي لقياس صـــحة المراهقين بهدف سـ

ــرات وتحديد أولوياتها. وعالوة على ذلك، أعدت المنظمة  ،البياناتالجهود المبذولة لجمع  ــ ـــ من خالل مواءمة المؤشــ
في توفير الخدمات الخاصـــة لعقبات المواجهة اتقييم إلجراء عمليات ونشـــرت دليًال  ،مجموعة من األدوات المعيارية

مبادئ توجيهية بشـــأن و  ،إلى تحســـين تغذية المراهقين ترميومبادئ توجيهية بشـــأن تنفيذ أنشـــطة  ،بصـــحة المراهقين
أن وعة من توصيات المنظمة بشمومج ،توفير العالج الوقائي قبل التعرض للعدوى بفيروس العوز المناعي البشري

ــحة المراهقين ــ ــية واإلنجابية  صــ ــ ــأن وتعد األ ١.اإلنجابية وحقوقهمالجنســ ــ ـــحية مانة مبادئ توجيهية بشــ الخدمات الصـــ
ــية  ــية لدى المراهقيالمدرســ ــحة النفســ ــأن الحمل لدى المراهقات.  ،نوبشــــأن تعزيز الصــ وتحّدث المبادئ التوجيهية بشــ

سة جعل كل مدر ترمي إلى مبادرة  ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافةالصحة العالمية  استهلت منظمةقد و 
  وضع معايير عالمية في هذا المجال والنهوض بها.وٕالى لصحة ل ةعزز مدرسة م

  
ــتخدام  ٣٣، ُدّرب ٢٠١٨وفي عام   -٣٠ ــــ ــ ـــريع العمل العالمي من أجل فريقًا وطنيًا آخر في مجال اسـ ــ ــ عملية تســ

ـــحة المراهقين ( ــ ــحية. AA-HA!صــ ــ ــ ــــتراتيجية ) لتلبية احتياجات المراهقين الصـ ــ ــتخدمت المنظمة نقاط دخول اسـ ــ ــ واسـ
دز والسل والمالريا األيالعمل مع الصندوق العالمي لمكافحة  ما يلي: من خاللالعمل على الصعيد القطري لتعزيز 

صندوق البرنامج العالمي المشترك بين ومع  ،بلداً  ١٣لدى المراهقات في األيدز بهدف الوقاية من العدوى بفيروس 
ــكان ــ ـــاء على زواج األطفال في  األمم المتحدة للســ ــ ـــف للقضـ ـــائل منع الحمل ، بلداً  ١٢واليونيســـ ــ ــين إتاحة وسـ ـــ وتحسـ

  ٢٠٢٠.٢مبادرة تنظيم األسرة لعام بلدًا موضع التركيز في إطار  ٦٩في واستخدامها 

                                                           
١         WHO. WHO recommendations on adolescent sexual and reproductive health and rights. Geneva: 

World Health Organization; 2018 (http://www.who.int/iris/handle/10665/275374, accessed 26 March 2019).  
  الموقع اإللكتروني التالي: نظر اتفاصيل عن هذه البلدان، العلى  لحصولل   ٢

http://www.familyplanning2020.org/countries  ٢٠١٩مارس  آذار/ ٥(تم االطالع في.(  
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  المسائل الشاملة
  

  التغطية الصحية الشاملة
  

ة والطفل ألتسريع وتيرة التقدم المحرز في مجال صحة المر تكتسي التغطية الصحية الشاملة أهمية حاسمة   -٣١
ـــاملة على والمراهق.  ــ ـــحية الشـ ــ ــجلة في التغطية الصـ ــ ـــاعد بحث االتجاهات المســ ــيرويمكن أن يســـ ـــ انعدام التقدم  تفسـ

ــحة المرأة والطفل وا ــ ـــين صـ ـــوفمراهق لالمحدد في تحســ ــد التقدم  ةالموصــ ــ ـــر الحالي لرصـ ـــافة إلى المؤشــ أعاله. وٕاضــ
ــية  ١-٨-٣المحرز من أجل تحقيق الغاية  ــ ــاســـ ـــ ــــحية األســ ــ ـــأن تغطية الخدمات الصـ ـــ  ةالمدرجة في أهداف التنميبشـ

ــتدامة،  ــر التغطية المركب" فإن المسـ ــائل منع "مؤشـ هو عبارة عن متوســـط مرجح لمســـتويات التغطية عن طريق وسـ
وتمنيع األطفال ضـــد أمراض األطفال الشـــائعة والتدبير العالجي  ،والرعاية الســـابقة للوالدة والرعاية التوليدية ،الحمل

ـــابة بهذه األمراض ــر لمقارنة  ١.لحاالت اإلصــ ـــُتخدم هذا المؤشـــ ـــع بلدًا  ٨١وقد اســ ـــراكة العد التنازلي يتركموضــ ز شــ
ــحــة المرأة والطفــل والمراهق (معظمهــا بلــدان من البلــدان ذات الــدخــل المنخفض  ٢٠٣٠حتى عــام  ـــ ــ ــ ـــ ــ من أجــل صـ

ـــط)  ــــرةالمتخلفة عن الركب. تحديد البلدان بهدف والمتوســـ ية التالية والرعا ،وتقل معدالت تغطية خدمات تنظيم األســ
ـــحيــة لإللتهــاب الرئوي عن  ــ ـــ ــ ــ ـــاعــة الطبيعيــة والتمــاس الرعــايــة الصـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ لــدى هــذه البلــدان البــالغ  ٪٥٠للوالدة والرضــ

أمالح معالجة الجفاف عن التمنيع وعالج اإلسهال بخدمات  من حيثتغطية الفي التفاوت ويميل بلدًا.  ٨١  عددها
ــائيي التوليــد المؤهلين خــدمــات  من حيــثفي التغطيــة منــه إلى أن يكون أدنى  طريق الفم ــ ـــ ــ ــ ـــ األربع زيــارات الو أخصــ

إلى أن تكون أكثر التدخالت التي يمكن تنفيذها على المستوى المجتمعي  يشير إلى ميلمما للرعاية السابقة للوالدة 
  إنصافًا من التدخالت التي تتطلب إتاحة مرافق صحية ثابتة.

  
العدد  وتشير التقديرات إلىجودة الرعاية بشكل ملحوظ.  دون تحسينتحقق التغطية الصحية الشاملة تولن   -٣٢

ـــط في عام وفاة حالة  مليون ٨,٦المفرط في حاالت الوفاة البالغ  ــ  ٢٠١٦في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسـ
ـــحية ــول  ٥وُعزيت  ،كان من الممكن تالفيها عن طريق الرعاية الصـ ــب التقديرات إلى الحصـــ ماليين حالة منها حســ

  اية متردية النوعية.على رع
  

تحســـين جودة الرعاية الرامية إلى وتتيح مبادرة المنظمة الجديدة بشـــأن االســـتراتيجيات والســـياســـات الوطنية   -٣٣
شـاركت ن وضـع سـياسـات وطنية لتحقيق التغطية الصـحية الشـاملة العالية الجودة. وعالوة على ذلك، أإرشـادات بشـ

ـــحة األم والوليد والطفل في  ــلة بصـــ ــ ــين جودة الخدمات المتصــ ـــ ــــبكة عالمية لتحسـ ـــاء شــ ــف في إنشـــ ــ المنظمة واليونيســ
ــحية وتُ . ٢٠١٧  عام ـــ ــادية لبيان طرق تخطيط جودة الرعاية في إطار الخدمات الصــ ــيلة إرشـــــ ــبكة كوســـــ ــ ــتخدم الشـــ ــ ســـ

ــتمرارها وتعجيل  ــينها واســ ــاملة الحد من معدالت الوفيات والمراضــــة التوتحســ ي يمكن تالفيها عن طريق التغطية الشــ
ــبكةوالمأمونة والفعالة.  ــرات  ،وفي إطار الشــ ــية من المؤشــ ــاســ ــعت المنظمة بالتعاون مع اليونيســــف مجموعة أســ وضــ

لقياس طرق معالجة المرأة أثناء الوالدة المعتمدة على وأعدت أدوات  ،توفير الخدمات زلرصد جودة الرعاية في مرك
يات لجمع تلك البيانات وتحليلها على المســـتويين الوطني ودون الوطني بما يتواءم مع نظام البلد المرافق وأرســـت آل

  إلدارة المعلومات الصحية.
  

                                                           
١   Boerma T, Requejo J, Victora CG, Amouzou A, George A, Agyepong I et al. Countdown to 2030: 

tracking progress towards universal coverage for reproductive, maternal, newborn, and child health. The 
Lancet, 2018; 391:1538-1548, Published online January 30, 2018 http://dx.doi.org/10.1016/S0140-
6736(18)30104-1.                                                                                                                                        
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لبحوث ســلســلة من ثمانية مشــاريع  التحالف من أجل الســياســات الصــحية وبحوث الُنظمودعمت المنظمة و   -٣٤
ـــياقات مختلفة.تدخالت تنفيذ اختبرت في بلدان مختلفة التنفيذ  ــ ـــحة األم والوليد والطفل ووثقتها في ســ ـــ  ١مرتبطة بصـ

يمكن أن تساعد على حل المشاكل التصميم وبّينت نتائج جميع المشاريع الثمانية بوضوح أن بحوث التنفيذ الدقيقة 
  في تنفيذ تدخالت فعالة.

  
الكفاءات فجوات خطيرة في وجود ن التعليم في مجال القبالة أبشأجرته المنظمة نتائج مسح عالمي وبّينت   -٣٥

ــمان خدماتوقيود واســـــعة النطاق  ــأن . جيدة من حيث القدرة على ضـــ ودعمت المنظمة ســـــت مشـــــاورات عالمية بشـــ
ـــية  ـــاســــ ــ ــريكة والتركيز على الكفاءات األســ ــ اإلجراءات ذات األولوية، بما في ذلك تدعيم القيادة ومواءمة الجهات الشـــ

تعزيز خاص عن واســـتنادًا إلى النتائج، يجري إعداد تقرير حاد الدولي للقابالت. االت يناصـــرهالممارســـة القبالة التي 
  .٢٠٣٠الجيد المشترك بين المهن في مجال القبالة من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام التعليم 

  
  العمل المتعدد القطاعات والحقوق واإلنصاف

  
ــــحة  تزالما  -٣٦ ــــلبيًا تأثر  تأثرت المرأة والطفل والمراهقصــ أهداف متعددة التقدم البطيء المحرز في تحقيق بًا ســ
ــتدامةمن  ــ ـــان ٢،أهداف التنمية المســـ ــ ــت معدالت الفقر المدقع في العالم. وترابط حقوق اإلنســ ــ غير أن  ،وقد انخفضـــ

نخفاضها وترتفع مستويات الجوع على نطاق العالم بعد ابرحت قائمة في جميع البلدان. ماأسوأ أشكال الفقر جيوب 
والنزاعات وحاالت الجفاف والكوارث المرتبطة بتغير المناخ هي عوامل رئيســية تؤدي إلى تفاقم خالل عدة ســنوات. 

  الوضع.
  

ــل بالصــــحة البيئية،  -٣٧ ـــكان  ٪٢٩ يفتقر وفيما يتصــ ــرب المأمونةلى مياه إمن السـ ــل  ،الشــ من  ٪٦١وال يحصــ
ـــحاح المأمونة ــ ــ ــــكان على خدمات اإلصــ ــ ــ ـــخص في العراء.  ٨٩٢ويتبرز  ،السـ ــ ــ من  ٪٩٠ويتنفس أكثر من مليون شــ

ــأن نوعية الهواء.  ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــريين في العالم هواء ال يفي بالمبادئ التوجيهية للمنظمة بشـ ــ ـــ ــ ــ ــكان الحضـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ويرتبط ما يزيد السـ
ــــر  على ــ ــ ــ ـــرًا أو غير مباشــ ــ ــ ـــ ـــة ارتباطًا مباشــ ــ ــ ـــ ــن الخامســ ــ ــ ــ ـــ حالة وفاة واحدة كل أربع حاالت وفاة لدى األطفال دون سـ

  طر البيئية.بالمخا
  

ــــريكة لها تقدم الدعم   -٣٨ ــ ــ ــ ـــ ـــحة البيئية. إلى البلدان ومافتئت المنظمة والجهات الشــ ــ ـــ ــ ــ ــدي لتحديات الصـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ للتصـ
ــحة في أواخر عام عقدت المنظمة المؤتمر العالمي األول  قدو  ــ ــــأن تلوث الهواء والصــ ــدرت مبادئ . ٢٠١٨بشــ ــ وأصــ

عن تلوث الهواء تغطي وجّمعت بيانات جديدة  اإلسكان والصحة وبشأن اإلصحاح والصحة.بشأن توجيهية جديدة 
وتواصـــل العمل ونشـــرت تقريرًا عن تلوث الهواء وصـــحة الطفل  ،بلدان ١٠٨مدينة ومســـتوطن في  ٤٣٠٠أكثر من 

  أي حملة تنفس الحياة. -نقي الهواء الالحملة العالمية من أجل إطار مع الجهات الشريكة في 
  

ــال التعليم،   -٣٩ ــدائي ارتفعوفي مجــ ـــ ـــة التعليم االبت ـــة المبكرة ومرحلـ ــة الطفولـ ــ ــاركــــة في مرحل ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــدل المشـــ  معـ
ـــاوي  ٢٠١٦في عام  ٪٧٠  إلى ـــ ل أدنى المعدالت في أفريقيا جنوب . ٢٠١٠في عام  ٪٦٣بعد أن كان يســ ـــجَّ ــ وتســـ

  معًا). ٪٥٢) وفي أفريقيا الشمالية وغرب آسيا (٪٤١الصحراء الكبرى (
  

جلت والدات ، لركبأحد يتخلف عن اومن حيث عدم ترك   -٤٠ ــُ ـــة على  ٪٧٣ســ ــن الخامسـ من األطفال دون ســ
وفي حين أن أكثر من ) في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ٪٤٦وتقل هذه النسبة عن النصف ( ،الصعيد العالمي

بلدًا مشموًال بالتقرير عن أهداف التنمية المستدامة) أنشأ مؤسسة وطنية  ١٩٧بلدًا من أصل  ١١٦(البلدان نصف 
                                                           

١   Portela A, Qazi SA (eds). Addressing implementation challenges for maternal, newborn and child 
health interventions. Acta Paediatrica 2018;107(Suppl. 471).                                                                      

٢                                                                     United Nations. Sustainable Development Goals Report 2018. 
https://unstat s.un.org/sdgs/files/repor t/2018/TheSustainable DevelopmentGoalsReport2018-EN.pdf 
(accessed 8 March 2019).                                                                                                                            
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 ١(مبادئ باريس) للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنيةًا تاملم توجد مؤسسات تمتثل امتثاًال لحقوق اإلنسان، 
  بلدًا من تلك البلدان. ٧٥إال في 

  
والمحددات األخرى للحق للتصدي للمحددات االجتماعية ريًا ويعتبر العمل المتعدد القطاعات الفعال ضرو   -٤١
ــكانالفئات ن و و ، وبالتحديد النســــاء واألطفال والمراهقتمتع الجميع بأعلى مســــتوى من الصــــحة يمكن بلوغهفي   يةالســ

ــ ـــ ــ ــريكة األخرى ودعمت . ةالمهمشــ ــ ــ ـــحة األم والوليد والطفل والمنظمة والجهات الشـــ ــ ــ ـــراكة صــ ــ ــ ـــة شــ ــ ـــ ـــلة خاصـ ــ ــ ــلســ ــ ـــ ســ
ــائل ت BMJ  لمجالت ـــ ــ ــ ــات المتعلقة بطرق التأثير اإليجابي للعمل المتعدد القطاعات في حصـ ــ ــ ـــ ــــل الممارسـ ــ ــ بين أفضــ

بلدًا تختلف فيه مســتويات الدخل والتحديات الهيكلية  ١٢وتســلط دراســات حاالت من  ٢الصــحة والتنمية المســتدامة.
صة بسياق معين. وستوجه التدخالت المتعددة القطاعات من أجل التصدي للعقبات الخاطرق نشر األضواء على 

  نتائج هذه الدراسات قاعدة البّينات المتطورة للعمل المتعدد القطاعات الفعال.
  

الشراكة تعمل المنظمة مع شراكة صحة األم والوليد والطفل و مبادرة كل امرأة، كل طفل، وفي إطار هيكل   -٤٢
ان األعضاء في تحسين تخطيط البرامج من أجل وضع خطط عمل مشتركة لدعم البلد الصحية العالمية السداسية

دولة  ٢٦ويشــمل العمل تقديم الدعم إلى المتعلقة بالصــحة اإلنجابية وصــحة األم والوليد والطفل والمراهق وتنفيذها. 
ـــتثمار  ــوًا في إعداد مبرراتها لالسـ ــول على الموارد من بغرض عضــ ــندوق االئتماني لمرفق التمويل طلب الحصــ الصــ

  ك الدولي.العالمي التابع للبن
  

 بأنشطة مختلفةلصحة األم والطفل والمراهق في السياقات اإلنسانية، تضطلع المنظمة وتعزيزًا لالستجابة   -٤٣
ـــمل  ــ ــمان وجاهتشـ ــ ــادات المتاحة لضــ ــتعراض للفجوات في  ،هاوٕامكانية تطبيق تهاإجراء تقييم مدقق لجميع اإلرشــــ ـــ واسـ

واســتكمال الدليل بشــأن شــراء مجموعات لوازم الطوارئ  ٢٠١٨،٣في عام البحوث ونشــر دليل بشــأن صــحة المواليد 
أيضًا دليًال بشأن صحة الطفل في السياقات اإلنسانية من أجل نشر المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط قد و للمواليد. 

ــاق في  ــ ــمانًا لالتســ ـــ ـــة باإلقليم. وضـ ــدي للتحديات الخاصـــ ــ ــديالتصــ ـــ ــــياقات  التصـ ــئة في الســ ـــ للتحديات الراهنة والناشـ
  م بالتحديد لهذه السياقات.صمَّ تانية، ستشمل جميع المبادئ التوجيهية المعنية توصيات اإلنس

  
 الرصد والمساءلة

  
رصد التقدم المحرز في تنفيذ في من األساسي توحيد أدوات الرصد ومواءمة المنهجيات لضمان االتساق   -٤٤

ــتراتيجية العالمية.  ــيل البيانات وتجميعها االســـ ــيدعم تعزيز تحصـــ ــنع وســـ ــ ــًا صـ ــ ــــتوى القطري أيضـ وتحليلها على المسـ
ــتوى المحلي ـــائل  يؤدي إلى تمكين، مما القرارات على المســـ ــتفيدين منها لتناول مســ مقدمي الخدمات الصـــــحية والمســـ

  العرض والطلب وتوجيه جودة الخدمات واستخدامها.
  

ـــمانًا   -٤٥ ــ ــــع معايير وضــ ــق المنظمة لوضـــ ــ ـــأن األم و عالمية للقياس، تنســـ ـــ ـــائل المعلومات بشـ ــ الوليد لتتبع الحصــ
تقديم المشـورة إلى األمانة بشـأن رصـد صـحة األم والوليد ومواءمة المؤشـرات األسـاســية لوفريقًا من الخبراء  ،والنتائج

الخاصـــة بالتدخالت جديدتين لمواءمة مؤشـــرات التبليغ اســـتهلت المنظمة مؤخرًا مبادرتين قد و والتحقق من صـــحتها. 
ءلة عن صحة الطفل المساالمعني بتتبع الفريق االستشاري التقني  :ل والمراهق هماالرامية إلى تحسين صحة الطف

  .معني بالعمل العالمي لقياس صحة المراهقينالوالفريق االستشاري  ،تشارك في قيادته اليونيسفالذي 
                                                           

  ).١٩٩٣( ٤٨/١٣٤بالصيغة التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في القرار    ١
٢   The BMJ. Making multisectoral collaboration work. Country studies and synthesis of findings; 2018. 

https://www.bmj.com/multisectoral-collaboration (accessed 8 March 2019).                                                            
  انظر الموقع اإللكتروني التالي:    ٣

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/humanitarian- settings-contraception/en/  تم االطالع)
  ).٢٠١٩فبراير  شباط/ ٢٥في 
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ـــحيةاظم وتدعيمًا لنُ   -٤٦ ــاد إلأعدت المنظمة موادًا القطرية،  لبيانات الصــ مديري البرامج وتدريبهم في مجال رشـــ
ـــتخدامها تحليل  ـــحية واســ ــــحة اإلنجابية إلى جانب البيانات عن المرافق الصــ وحدة تدريبية محددة لمديري برامج الصـ

وُعقدت عدة حلقات عمل لتقديم هذه الوحدة التدريبية وتحسـينها. وٕاضـافة إلى وصـحة األم والوليد والطفل والمراهق. 
ـــراكة العد التنازلي حتى عام التعاون بالمنظمة تولت ذلك،  ـــ ــ ــ ــحة المرأة والطفل والمراهق  ٢٠٣٠مع شـ ــــ ــ من أجل صـــ

ــحة األم  ــحة اإلنجابية وصـــ رعاية حلقات العمل اإلقليمية في أفريقيا بهدف بناء القدرة على تحليل البيانات عن الصـــ
  والوليد والطفل والمراهق واستخدامها.

  
د تطبيقات صــحية رقمية خاصــة بتنظيم األســرة والصــحة اإلنجابية وتضــطلع المنظمة بدور ريادي في إعدا  -٤٧

ســتكون  ٢٠١٩وفي مســتهل عام  ٢٠١٨ُأجريت عدة مشــاورات في عام قد و وصــحة األم والوليد والطفل والمراهق. 
ـــر في وقت قريب ــ ــيلتها مبادئ توجيهية تُنشــ ــ ــ ـــحية من للتدخالت الرقمية وأدوات  ،حصـ ــ الرامية إلى تعزيز النظم الصــ

ـــاعدة البلدان في تكييف المعلومات الرقمية  ـــتوى أجل مســـ ــتفيدين على مســـ ــ ـــأنالمســ ــــياقات المحلية  بشـــ النظم مع الســ
  بصرف النظر عن البرنامج الحاسوبي الرقمي المستخدم.

  
صــحة الجنســية واإلنجابية لمنظمة بشــأن الالصــادرة عن اومن األســاســي تكييف المبادئ التوجيهية الراهنة   -٤٨

ـــانية و  ـــياقات اإلنسـ ــياقات مع السـ ــكان و الطســ ــول إلى الســ ـــياقات الموجودين في ارئ للوصــ ـــعبة. سـ وقد ُأعدت أداة صـ
ــتهل تنفيذها في اآلونة األخيرة لتوفير وســـائل منع الحمل في الســـياقات اإلنســـانية ــلوب  ١المنظمة المسـ ــتخدام أسـ باسـ

  ة والتوصية بشأن الممارسات المختارة الستخدام وسائل منع الحمل.منهجي لتكييف معايير األهلية الطبي
  

، تســـتكمل المنظمة منصـــة عالمية لتتبع اعتماد ســـياســـات أســـاســـية وضـــمانًا لتوافر البيانات من أجل العمل  -٤٩
ــحة األم والوليد والطفل والمراهق وتنفيذها في جميع البلدان.  ـــية واإلنجابية وصـــ ـــحة الجنســ ــأن الصــ جمع بدأ قد و بشـــ

ـــطس  البيانات في آب/ ــ ــ ـــ ــتجاب  ؛٢٠١٨أغســ ــ ــ ـــ ــ ــدرية وثيقة  ٧٠٠٠بلدًا لذلك بإتاحة أكثر من  ١١٥واسـ ــ ــ ـــ لغاية مصـــ
  وسُتستخدم هذه البيانات على المستوى القطري إلجراء حوارات بشأن السياسات.. ٢٠١٩يناير  كانون الثاني/ ٢١
  

أحدث البيانات والتحليالت المتصـــلة  قاعدة بيانات المنظمة لرصـــد اإلنصـــاف في مجال الصـــحةوتتضـــمن   -٥٠
ــحة األم والوليد والطفل والمراهق.  ــ ـــ ــ ــ ـــحة اإلنجابية وصـــ ـــ ــ ـــ ــاواة الوطنية ودون الوطنية في الصـــ ــ ـــ ــ ــ قد و بأوجه عدم المســـ

ــوبي  أصـــــدرت ــحة الذي الخاص بالمنظمة تحديثات للبرنامج الحاســـ ـــاف في مجال الصـــ مجموعة أدوات تقييم اإلنصــ
  سبانية.ألومواد مترجمة إلى اللغات الفرنسية والبرتغالية وارائط تفاعلية مثل صور وخجديدة  خصائصيحتوي على 

  
وســـتبدأ المنظمة اســـتخدام بوابة للبيانات الجديدة المتصـــلة بصـــحة األم والوليد والطفل والمراهق إلى جانب   -٥١

  جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين.قبل تحسين مرصد الصحة العالمي 
  
  

  الصحة جمعية من المطلوب اإلجراء
  

  .بهذا التقريرجمعية الصحة مدعوة إلى اإلحاطة علمًا   -٥٢
  
  

=     =     =  

                                                           
  انظر الموقع اإللكتروني التالي:   ١

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/humanitarian-settings-contraception/en/   ــــم ــ ـــ ــ ــ (تـــ
 ).٢٠١٩فبراير  شباط/ ٢٥االطالع في 


