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  في االستراتيجية العالميةالُمحرز الخطة العملية للتقدم 
  مرأة والطفل والمراهقبشأن صحة ال

  اللتزام بالتنفيذا    
  

  
  تقرير من األمانة

  
  
إبــالغ الــدول األعضــاء بوضــع  بشــأن مواصــلة )٢٠١٤( ١٤-٦٧ج ص ععمــًال بالطلــب الــوارد فــي القــرار   -١

، فـإن هـذا التقريـر يبـرز الجوانـب الرئيسـية مـن االسـتراتيجية العالميـة ٢٠١٥بعـد عـام  الصحة فـي خطـة التنميـة لمـا
فـي إطـار التركيـز بوجـه خـاص علـى القيـادة والتنفيـذ علـى  ٢٠٣٠،١-٢٠١٦بشأن صحة المـرأة والطفـل والمراهـق، 

ونظـــر المجلـــس التنفيـــذي فـــي نـــص ســـابق لهـــذا التقريـــر فـــي دورتـــه الثامنـــة والثالثـــين بعـــد المائـــة  .الصـــعيد القطـــري
قشــات فــي الفتــرة الفاصــلة بــين الــدورتين ووافــق علــى ضــرورة إجــراء منا ٢٠١٦٢المعقــودة فــي كــانون الثــاني/ ينــاير 

 تحـديثالتقريـر جـدوًال زمنيـًا ل ويقتـرح ٢٠١٦.٣بهدف وضع مشـروع قـرار يقـدَّم إلـى جمعيـة الصـحة فـي أيـار/ مـايو 
 علـى قـادرة صـحية نظـم إقامـة خـالل مـن التنفيـذ ُعـرى وتوثيـق الصـحة مجـال فـي المـوارد واسـتثمار الوطنية الخطط
 التزامات قطع أيضاً  ويلتمس. المساءلة وتعزيز المتعددين المصلحة أصحاب بين شراكات إلقامة والترويج الصمود

 فــي المتمثــل العــام الهــدف يشــمل بمــا العالميــة، االســتراتيجية بشــأن المعنيــين المصــلحة أصــحاب جميــع جانــب مــن
  .الشاملة الصحية التغطية تحقيق

  
االســتراتيجية العالميــة بشــأن صــحة المــرأة أطلــق األمــين العــام لألمــم المتحــدة ، ٢٠١٥وفــي أيلــول/ ســبتمبر   -٢

. ٢٠٣٠لعــام  خطــة التنميــة المســتدامة الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدةواعتمــدت  ٢٠٣٠-٢٠١٦ ،والطفــل والمراهــق
تحقيــق جميــع علــى قيــد الحيــاة وتمــتعهم بالصــحة والرفــاه مــن أجــل النســاء واألطفــال والمــراهقين وال غنــى عــن بقــاء 

العالميــة لصــحة ن االســتراتيجية عــثــة نســخة محدّ  يمل االســتراتيجية العالميــة، وهــتتشــو . تنميــة المســتدامةأهــداف ال
غايـة مـن الغايـات الصـحية وتلـك  ١٧وتضـم جديـدة تركيز مجاالت على ، ٢٠١٥-٢٠١٠ ،المرأة والطفل والمراهق

مـع خطـط وتتوافـق  المسـتدامةتنميـة أهـداف الايـة تشـملها غ ١٦٩المتعلقة بالصحة. وُحددت هـذه الغايـات فيمـا بـين 
غايــات لالطــالع علــى ملخــص  ١انظــر الملحــق ( الــدول األعضــاء فــي المنظمــة التــي أقرتهــا ســابقاً العالميــة العمــل 

  ).٢٠٣٠-٢٠١٦، االستراتيجية العالمية بشأن صحة المرأة والطفل والمراهق
  
  

                                                           
: البقـاء علـى قيـد الحيـاة والنمـاء والتحـول. )٢٠٣٠-٢٠١٦(صـحة المـرأة والطفـل والمراهـق، بشـأن االستراتيجية العالميـة    ١
)http://globalstrategy.everywomaneverychild.org/  ٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر  ٢تم االطالع في.( 

 .١٣٨/١٥ت  مانظر الوثيقة    ٢

والجلســة  ٢الفــرع  ،ةخامســة والثالثــين بعــد المائــة، الجلســة الثامنــالفــي دورتــه لمجلــس التنفيــذي ل ةضــر المــوجز االمحانظــر    ٣
 (باإلنكليزية)). ٢/ سجالت/١٣٨/٢٠١٦ت  مالوثيقة السادسة (
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    )٢٠٣٠-٢٠١٦( والطفل والمراهقاالستراتيجية العالمية بشأن صحة المرأة 
فـي كـل مكـان  اً مراهقـأم  طفـالً أكـان أم امـرأة شـخص كـل ل يضـمنعالم إيجاد االستراتيجية العالمية تتوخى   -٣

يـــتمكن مـــن ويغتـــنم الفـــرص االجتماعيـــة واالقتصـــادية و  والرفـــاهبالصـــحة البدنيـــة والنفســـية  فـــي التمتـــع هحقـــأن ينـــال 
واألغراض الرئيسية الثالثة لالستراتيجية هي تمكين األفراد  .مجتمعات مزدهرة ومستدامةفي بناء بالكامل المشاركة 

  :من تحقيق ما يلي
  التي يمكن تالفيها؛لوفيات بوضع حد ل ،البقاء على قيد الحياة  •
  ؛الصحة والرفاهيةتحسين ضمان النماء، ب  •
  .التمكينيةبيئات نطاق التوسيع ب ،تحولال  •

  
تنفيـذ  البلـدان فـي اسـتهاللالطموحـة ودعـم لبلـوغ هـذه األغـراض االستراتيجية العالمية خارطة طريق وتقدم   -٤

باالســتناد إلــى بّينــات تثبــت مــا يلــزم ويــنجح مــن األعمــال، فهــي  دون تــأخيرمــن  ٢٠١٥بعــد عــام خطــة التنميــة لمــا 
المقتــرح مــن الغايــات الوطنيــة بعــض  هــا تلــك التــي بلغــت فعــالً جميــع البلــدان، بمــا فياســتراتيجية مهمــة بالنســبة إلــى 

تحقيـــق الفـــوارق دون الوطنيـــة وضـــمان تتمثـــل فـــي تقليـــل  تواجههـــا معظـــم األمـــاكن التـــزال تحـــدياتوثمـــة . المطلقـــة
الرعايـــة الصـــحية فـــي فـــي الصـــحة و طفـــل ومراهـــق و  كـــل امـــرأةحـــق والتـــدّرج فـــي إعمـــال  التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة

  .مكان كلب
  
علـــــى مـــــدى الســـــنوات واســـــتدامته  هـــــايـــــادة تمويلبـــــالتالزم مـــــع ز  الســـــتراتيجية العالميـــــةاتنفيـــــذ ومـــــن شـــــأن   -٥

 التــي يمكــن تالفيهــالوفيــات ومنهــا وضــع حــد لأن يعــود بفوائــد اجتماعيــة واقتصــادية هائلــة، عشــرة المقبلــة  الخمــس
 مليـــار دوالر ١٠٠ مبلـــغ مـــا ال يقـــل عـــنأمثـــال العائـــدات المحققـــة مـــن االســـتثمارات الموظفـــة وجنـــي  ١٠وتحقيـــق 
وتلـك فـي البلـدان المتوسـطة الـدخل واسـعة هنـاك فجـوات تمويليـة ولكن مازالت  ١،من العائدات الديموغرافية أمريكي

، وهــي مــن وفيــات األمهــات واألطفــالوالتــي تنــوء بأعبــاء ثقيلــة  نيا مــن الــدخل المتوســطإلــى الشــريحة الــدُ منتميــة ال
عمـل خطـة وتحـّدد . علـى حـد سـواء لتمويل من مصادر محلية ودوليةزيادات كبيرة في افجوات ال يمكن سدها إال ب

ظــم نُ تـوفير خصوصــًا مـن أجــل المحلــي والـدولي، و التنميـة علــى الصـعيدين مـن تمويــل المنشــود الغـرض أديـس أبابــا 
  ٢.الصحةها الُنظم المعنية ب، بما فيمالئمة وطنياً ماليًا و اجتماعية مستدامة  حماية

  
إشــراف األمــين العــام لألمــم المتحــدة وحركــة كــل امــرأة كــل طفــل. االســتراتيجية العالميــة تحــت ُوِضــعت  قــدو   -٦

 قمــة مجموعــة الســبعمــؤتمر و والســتين، المناقشــات التــي دارت فــي جمعيــة الصــحة العالميــة الثامنــة يــت بتأييــد وحظ
الثانيـة والثالثـين بعـد المائـة  جمعيتـه، واالتحاد البرلمـاني الـدولي فـي )٢٠١٥يونيو / حزيران ٨و ٧ ألمانيا،كرون، (
وضــــع االســــتراتيجية العالميــــة  بشـــأنمشــــاورات  وُأجريــــت). ٢٠١٥أبريـــل / نيســــان ١ – مــــارس/ آذار ٢٨انوي، هـــ(

 استضـــــافتها حكومـــــات كـــــل مـــــن الهنـــــد وجنـــــوب أفريقيـــــا واإلمـــــارات العربيـــــة المتحـــــدة، فضـــــًال عـــــن الشـــــركاء فـــــي
منظمــة  ٧٠٠٠ وقــدم مــا يزيــد علــى. وشــراكة صــحة األم والوليــد والطفــليــة للســكان والتنمالحكوميــة الدوليــة  الشــبكة

ثمـة تفاصـيل تـرد وعـالوة علـى ذلـك، . االستراتيجية العالميةالمتعلقة بفي المشاورات وفرد تعليقات خطية أو شاركوا 

                                                           
: البقـاء علـى قيـد الحيـاة والنمـاء والتحـول. )٢٠٣٠-٢٠١٦(صـحة المـرأة والطفـل والمراهـق، بشـأن االستراتيجية العالميـة    ١
)http://globalstrategy.everywomaneverychild.org/  ٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر  ٢تم االطالع في.( 

ـــــة. خطـــــة   ٢ ـــــل التنمي ـــــة األمـــــم المتحـــــدة. تموي ـــــل التنمي ـــــث لتموي ـــــدولي الثال ـــــا الصـــــادرة عـــــن المـــــؤتمر ال  عمـــــل أديـــــس أباب
، ٦٩/٣١٣)، التــــــــــــــي أيــــــــــــــدتها الجمعيــــــــــــــة العامــــــــــــــة فــــــــــــــي قرارهــــــــــــــا ٢٠١٥تمــــــــــــــوز/ يوليــــــــــــــو  ١٦-١٣ أبابــــــــــــــا، (أديــــــــــــــس

http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf  كــــــانون األول/  ٢(تــــــم االطــــــالع فــــــي
 ).٢٠١٥ديسمبر 
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الخبــراء العــالميين تحــت مــن إعــداد فريــق متنــوع مــن  بريطانيــةالطبيــة فــي ضــميمة خاصــة مرفقــة بعــدد مــن المجلــة ال
، وعــن البّينــات لتــدخالت واالســتراتيجيات المقترحــة فــي االســتراتيجية العالميــةاألســاس المنطقــي لمنظمــة عــن القيــادة 

  ١.التي تثبت تلك التدخالت واالستراتيجيات
  
ألمــين العــام وتوجيهــًا لالنتقــال مــن األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة إلــى أهــداف خطــة التنميــة المســتدامة، عــّين ا  -٧

لألمم المتحدة فريقًا استشاريًا رفيع المستوى لتوفير القيادة واإللهام باتخاذ إجراءات بعيدة المطمـح بخصـوص صـحة 
ويضـم األعضـاء علـى . المرأة والطفل والمراهق وتشـجيع التعـاون والتكامـل بـين القطاعـات ومجـاالت العمـل المعنيـة

والمجتمـــع المـــدني  األعمـــال التجاريـــة والمؤسســـات الخيريـــة والشـــباب المســـتوى العـــالمي ممثلـــين للحكومـــات وأوســـاط
  ٢.والنظام المتعدد األطراف ويجسدون تنوع حركة كل امرأة كل طفل

  
  التحديات الجديدة

  
فـــي  باهتمـــام أقـــل نســـبياً ســـوف يتطلـــب تنفيـــذ االســـتراتيجية العالميـــة إيـــالء العنايـــة للمجـــاالت التـــي حظيـــت   -٨

 زمـاتفـي األ مـراهقين فـي المراحـل المبكـرة وصـحة المـرأة والطفـل والمراهـقصـحة الاألطفال و ومنها نماء الماضي، 
والرفـــاه.  لصـــحةاألساســـية لمحـــددات المعالجـــة المتعـــددة عـــن الهشـــة ومســـؤوليات القطاعـــات الســـياقات اإلنســـانية و 

عــدم المســاواة وجــه أل إلــى ضــمان عــدم تــرك أي شــخص متخّلفــًا عــن الركــب والتصــدي عمومــاً وتهــدف االســتراتيجية 
  و داخلها.بين البلدان أ

  
ًا تعظيمـنماء األطفال وصحة المراهقين فـي المراحـل المبكـرة مجال أهمية االستثمار في وُيسلَُّم اآلن جيدًا ب  -٩
ة واســعة عمليــة تشــاوريعلــى قيــادة منظمــة بأمثــل حــد طــوال العمــر. وتعكــف اللعائــد الــديمغرافي وتحســين الصــحة ل

مناقشـات بشـأن مـا دار مـن متابعـة سـياق صـحة المـراهقين فـي من أجل لعمل إطار عالمي لتسريع االنطاق لوضع 
ه أثنــاء نظــر فيــكــي تبهــدف تقديمــه إلــى الــدول األعضــاء ل ٣والســتينفــي جمعيــة الصــحة العالميــة الثامنــة  تهمصــح

تعزيـز اسـتثماراتها فـي علـى األمانـة سـتحرص وبالمثـل،  ٢٠١٧.٤فـي عـام السـبعين جمعية الصـحة العالميـة انعقاد 
علـى تحديـدًا الطفـل فـي وقـت مبكـر، مـع التركيـز مشـفوعة بالبّينـات عـن نمـاء دوات أبـادئ توجيهيـة و ميدان وضـع م

  .سنوات ٣صفر و في الوصول إلى األسر واألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ةدور قطاع الصح
  

بثقلـه علـى النـاس أثنـاء وقـوع واألطفـال المواليـد و ألمهـات وفيـات انصـف العـبء العـالمي لويلقي مـا ينـاهز   -١٠
الـذين يعيشـون فـي تلـك ماليين النساء واألطفـال والمـراهقين . ويواجه أيضًا الهشةأو في األماكن اإلنسانية  اتاألزم

العنـــف الجنســـي وعـــن  بيئـــات غيـــر آمنـــةجـــّد كبيـــرة لمعـــدالت المراضـــة الناجمـــة عـــن العـــيش فـــي مخـــاطر األمـــاكن 
ظــروف ظــل تعــيش فــي اإلنمائيــة إلــى البلــدان وفئــات الســكان التــي المســاعدات أغلبيــة  فــي حــين ُتوّجــه واالكتئــاب،

مــن ة ســتدامة والماإلنســانيإنجــاز عمــل متكامــل فــي مجــال التنميــة ســتراتيجية العالميــة إلــى . وتــدعو االمســتقرة نســبياً 
آن معــًا وبشــكل اإلنعــاش والتنميــة فــي اإلغاثــة و موضــوع : معالجــة علــى النحــو التــالي "تجــاوري"نهــج اتبــاع  خــالل

                                                           
ــــة بشــــأن صــــحة صــــوب وضــــع    ١ ــــل والمراهــــق.اســــتراتيجية عالمي ــــة، العــــدد  المــــرأة والطف ــــة البريطاني ــــة الطبي ، ٣٥١المجل

 ).٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر  ٢، تم االطالع في bmj.co/who( ٢٠١٥، ٧٠، الصفحة ١  الضميمة
٢          http://www.everywomaneverychild.org/news-events/news/1135-high-level-event-to-launch-

the-global-strategy#sthash.6QyNrmjF.dpu (accessed 29 April 2016).                                                         
التـــي أحاطـــت بهـــا علمـــًا اللجنـــة "أ" فـــي جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الثامنـــة والســـتين  ٦٨/١٥صـــحة المـــراهقين، الوثيقـــة ج   ٣

 )).٣(المحضر الموجز للجلستين العاشرة والحادية عشرة (الفرع 

سُيوضـع فـي صـيغته النهائيـة ن لتسريع العمـل مـن أجـل صـحة المـراهقيإلى أن مشروع اإلطار  ٦٨/١٥أشارت الوثيقة ج   ٤
إفسـاحًا للمجـال  ٢٠١٧وتقـّرر الحقـًا عـرض اإلطـار فـي عـام  .من أجل تقديمه إلى جمعية الصـحة العالميـة التاسـعة والسـتين

 أمام إجراء مزيد من المشاورات المتعمقة بشأنه مع الدول األعضاء.
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علــى . وتركــز االســتراتيجية جميــع مســتويات النظــام الصــحيعلــى الطــوارئ مواجهــة التأهــب لمســألة وتعمــيم  تعــاوني
فـي التمتـع ن ضـمان إعمـال حقهـم الـدفاع عـعن غير المحمية و تلك األماكن حماية النساء واألطفال والمراهقين في 

. وسـعيًا إلـى حتـى فـي أصـعب الظـروف الـذي هـو حـق مـن حقـوق اإلنسـانبلوغـه  بأعلى مستوى من الصحة يمكن
ـــة المســـتدامة، يجـــب  ـــة أن يبـــدي تحقيـــق أهـــداف التنمي ـــد مـــن أكبـــر فـــي االمجتمـــع الـــدولي مرون ـــد المزي لعمـــل وتولي

  من الناس. ألكثر عرضة للخطرالفئات المساعدة الالزمة االستثمارات 
  

التصدي للمحـددات االجتماعيـة االستثمار الالزم في قطاعات غير قطاع الصحة وضرورة ألهمية  دراكاً إ و   -١١
تنسـيق محـددة فـي مجـال تتحمـل مسـؤولية أن الحكومـات فـإن علـى ة، يلصـحلالرتقاء بالحصائل واألهداف اوالبيئية 

رفـــع متكاملـــة و لاســـتجابات واال واألهـــداف المشـــتركةاالســـتراتيجية السياســـات وتســـهيل صـــياغة الخطـــط عمليـــة رســـم 
تلبيــة اســتجابة راميــة إلــى الصــحة فــي جميــع السياســات . ويمثــل نهــج دمــج المســاءلة فــي الــدوائر الحكوميــةمســتوى 

ســوء المشــاكل المتصــلة بمعالجــة بتلــك المتعلقــة هــا متعــددة القطاعــات، بمــا فيمنســقة و إجــراءات اتخــاذ الحاجــة إلــى 
ـــوث الهـــواء و  ـــاه و رداءة التغذيـــة وتل ـــة المي الضـــارة والعنـــف والممارســـات ات اإلصـــحاح والنظافـــة الصـــحية خـــدمنوعي
ونهــوج  بــرامجالخــروج مــن تشــير إلــى أنــه لــيس ســهًال فــإن الحقــائق التــي تواجههــا البلــدان والتمييزيــة. وبــرغم ذلــك، 

واهتمـام  قيـادةالقطاعـات، فهـو مجـال تلزمـه المتعـدد الفعال و التعاون وثيق ُعرى الرعاية الصحية العمودية القائمة وت
  موضع التنفيذ.االستراتيجية العالمية قطريين محددين عندما تضع البلدان 

  
، وخاصــة لــدى النســاء واألطفــال والمــراهقين لــدىالصــحية حصــائل علــى الوتــؤثر أوجــه عــدم المســاواة ســلبًا   -١٢

عــــاني مــــن نقــــص تفــــي مجتمعــــات المقيمــــة أو أو المتــــأثرة بــــالتمييز  المجتمــــعالفئــــات المهمشــــة أو المســــتبعدة مــــن 
فـإن ذلـك، . وبنـاًء علـى منـاطق نائيـةحظًا في التعليم والفئات التـي تقطـن واألقل  األكثر فقراً الخدمات، والسيما تلك 

تقــوم علــى و مدفوعـة باإلنصــاف وتراعـي المنظــور الجنسـي  سياســات وبــرامجوضـع  االسـتراتيجية العالميــة تـدعو إلــى
  حقوق اإلنسان.

  
  العالميةتنفيذ االستراتيجية 

  
صــحة المــرأة تحســين التــي تحــرز أســرع تقــدم فــي البلــدان بــين مشــترك هــي القاســم الالفعالــة القيــادة القطريــة   -١٣

عمـل يو  اسـتراتيجية واضـحةغايـات ، فـي جملـة أمـور، اتجاهـات و  يحـّددقويـة شـكالً القيادة وتتخذ ال .والطفل والمراهق
مــع المجتمعــات التــي توثــق ُعــرى عملهــا لحكومــة مختلــف أجهــزة االتعــاون الفعــال بــين مــن أجــل بلوغهــا عــن طريــق 

دور البرلمـان فـي  أيضـاً ة القيـادوتتضـح . وشركاء التنميـة والقطـاع الخـاص والشبابالمجتمع المدني فئات المحلية و 
رفـع مسـتوى و  اتالميزانيـوضـع القوانين و سن السياسات و رسم من خالل ) في األغلب البرلمانعضوات  بينوفيما (
االحتياجــات واألولويــات الوطنيــة مــن تتوقف طرائــق التنفيــذ علــى ســو . صــحة المــرأة والطفــل والمراهــقلمســاءلة عــن ا

منظومة األمم وسائر المؤسسات التابعة لمنظمة ، حسب اللزوم، من جانب الالخطط القطرية ودعمهاتحديث خالل 
  ١.كل طفل ،حركة كل امرأةفي المتحدة والشركاء اآلخرين 

  
غايـــة  ١٧غايـــة، ُحـــددت  ١٦٩ويبلـــغ عـــددها  المســـتدامةتنميـــة أهـــداف الالغايـــات التـــي تشـــملها  بـــين مـــنو   -١٤

وصــفها االســتراتيجية العالميــة بفــي  صــحة المــرأة والطفــل والمراهــقتحســين صــحية وخاصــة بالصــحة تتعلــق مباشــرة ب
العديــد مــن اختصــاص اق بلــوغ تلــك الغايــات تنــدرج ضــمن نطــمهمــة وبــالنظر إلــى أن . الرئيســيةالعمــل دوافــع مــن 
تســخير قــوة الشــراكة مــن خــالل ســيتطلب تنفيــذ االســتراتيجية العالميــة فــإن المصــلحة، الجهــات صــاحبة قطاعــات و ال

  .مات والتعاون على جميع المستوياتااللتزاقطع 

                                                           
 كــــــــــل طفــــــــــل، ،حركــــــــــة كــــــــــل امــــــــــرأة يستضــــــــــيف مكتــــــــــب األمــــــــــين العــــــــــام لألمــــــــــم المتحــــــــــدة فــــــــــي نيويــــــــــورك أمانــــــــــة   ١

http://www.everywomaneverychild.org/ ) ٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٢٩تم االطالع في.  
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موضـع مـن أجـل وضـع االسـتراتيجية العالميـة التاليـة األنشـطة الرئيسـية ب كل حكومةويوصى بأن تضطلع   -١٥
  .التغطية الصحية الشاملةآن واحد في بلوغ الهدف الشامل المتمثل في تحقيق بالتالي في التنفيذ وتسهم 

والبــالغ  االســتراتيجية العالميــةالمحــددة فــي  بالصـحة صــلةالمتالغايــات الصــحية و غايــات اسـتخدام ال  )أ(
السياسـات واالسـتراتيجيات ي تحـّدث علـى الصـعيد الـوطن من عملية وطنية اً جزء غاية بوصفها ١٧عددها 

المتعلقـة بالصـحة غايـات جميـع الى لـإالواجـب وٕايالء االعتبـار . ٢٠٣٠-٢٠١٦والخطط والميزانيات للفترة 
وجـودة الخـدمات ت التـدخالبتغطيـة الو  الصـحيةحصـائل عدم المساواة في الألوجه مع إيالء اهتمام خاص 

الطويلــة التجاهــات الديمغرافيــة للصــحة والرفــاه وا القطاعــاتمتعــددة المحــددات الوكــذلك ٕاتاحتهــا، وتوافرهــا و 
  .الكلياالقتصاد المتعلقة بو األجل 

تزيــد المــوارد المحليــة و الســتفادة مــن اومشــفوعة بالبّينــات تعّظــم  وضــع اســتراتيجية تمويــل مســتدامة  )ب(
 دمات الصـحية األساسـيةالخـقـديم تغـراض االعتماد على المـوارد الخارجيـة أل تدريجياً االستفادة منها وتقّلل 

  .الحاسمة للصحةجتماعية والبيئية والتصدي للمحددات االوتقويم أوجه عدم المساواة 

الكفـــاءة والفعاليـــة، علـــى الصـــمود و علـــى نحـــو يجعلهـــا نظمـــًا تتســـم بالقـــدرة الصـــحية  الـــُنظمتعزيـــز   )ج(
وتــوافر جيــدة النوعيــة  يةتقــديم خــدمات صــحو  عاملــة الصــحيةاالســتثمار فــي القــوى البوســائل منهــا تحديــدًا 

الطـوارئ مسألة التأهـب لمواجهـة تعميم مكان و وفي كل طوال العمر األساسية واللقاحات المنتجات الطبية 
  .على جميع المستويات

أصــحاب توثيــق ُعــرى التعــاون بــين متعــددة القطاعــات و التســخير قــوة الشــراكة وتعزيــز االلتزامــات   )د(
 ؛بفعاليــةالقطاعــات والعمــل عبــر علــى تســهيل التعــاون لتصــريف الشــؤون قــادرة واســتخدام آليــات  المصــلحة
مـــن أجـــل ودعمهـــا ورصـــدها  خـــدماتالتخطـــيط عـــن علـــم فـــي أهميـــة إشـــراك المجتمـــع المحلـــي والتســـليم ب
  .إلى الجميعالوصول 

مـن  علـى الصـعيدين الـوطني ودون الـوطنيتعزيز آليات المسـاءلة عـن المـوارد والنتـائج والحقـوق   )ه(
واضـــحة أطـــر ؛ ووضـــع ظـــم التســـجيل المـــدني واإلحصـــاءات الحيويـــة والمعلومـــات الصـــحيةدعيم نُ خـــالل تـــ

اسـتماع  جلسـاتٕاقامـة و المتعـددين  أصـحاب المصـلحةبـين المشـاورات وسائل منها إجراء بوالرصد، لتقييم ل
إجـراءات تخـاذ لالسترشـاد بهـا فـي اإجراءات برلمانيـة االضـطالع بـمسـتقلة و وٕاجراء استعراضـات  لمواطنينل

 إلقليمــي والعــالمياعلــى الصــعيدين مــع عمليــات المســاءلة ُمســندة بالبّينــات؛ ومواءمــة هــذه اآلليــات واألطــر 
  .التقدمًا إلحراز ضمان

بين مختلف الجهات صاحبة المصلحة العمل الجماعي القطرية على الخطط واألولويات وينبغي أن تحّفز   -١٦
علـــى الصـــعيد العـــالمي والـــوطني ودون  صـــحة المـــرأة والطفـــل والمراهـــقمـــن أجـــل والفئـــات المســـتهدفة والقطاعـــات 

صــحاب المصــلحة إلــى تعزيــز التنســيق والحــد مــن أن يســعى أ ألولويــات والخطــط الوطنيــة، ينبغــيل دعمــاً و . الــوطني
 تمويــلر عمليــة تــوفيالرصــد والتقيــيم وتســهيل مجــالي االســتثمارات فــي ومواءمــة  لمبــادرات والمســاعدة التقنيــةتجــزؤ ا

المبـادئ و  ١+IHP ها الشـراكة الصـحية الدوليـةتلمبادئ فعالية المعونـة التـي وضـعوفقًا  فعاليمكن التنبؤ به و و  كافٍ 
  ٢.إعالن باريس بشأن فعالية المعونة وبرنامج عمل أكراالتي يستند إليها 

                                                           
١   http://www.internationalhealthpartnership.net/en/about-ihp/seven-behaviours/ ) كــانون األول/  ٢تــم االطــالع فــي

 ).٢٠١٥ديسمبر 

٢   http://www.oecd.org/dac/effectiveness/34428351.pdf )٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر  ٢ تم االطالع في.( 
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واســتخدامه كمرجــع للحكومـــات االســتراتيجية العالميـــة خماســي الســـنوات إلرفاقــه بإطـــار عملــي ُوضــع  قــدو   -١٧
تكتســـي مســـاهماتها أهميـــة حيويـــة لبلـــدان ا الوطنيـــة وطائفـــة واســـعة مـــن الجهـــات صـــاحبة المصـــلحة الموجـــودة فـــي

والجهــات الشــريكة القطــاع الخــاص لتحســين صــحة النســاء واألطفــال والمــراهقين ورفــاههم وتشــمل المجتمــع المــدني و 
خيـارات ينبغـي أخـذها فـي االعتبـار عنـدما تجسـد البلـدان االسـتراتيجية ويتضمن اإلطار إرشـادات و  .المعنية بالتنمية

واســــتنادًا إلــــى العمليــــات  ٢٠٢٠-٢٠١٦بــــدءًا مــــن الفتــــرة  وطنيــــة ودون وطنيــــة العالميــــة فــــي اســــتراتيجيات وخطــــط
ل والخطط القطرية الجاري تنفيذها. وتعرض الوثيقة أنشطة ينبغي تنفيذها على الصعيد القطري حول مجـاالت العمـ

وهــي  وأمثلــة علــى التجــارب القطريــة ومســتودعًا وافــرًا لــألدوات التشــغيلية. التســعة الــواردة فــي االســتراتيجية العالميــة
  ستحّدث دوريًا.وثيقة غير ملزمة وغير شاملة 

  
وصـندوق  األيـدز لمكافحـةبرنامج األمم المتحـدة المشـترك  المؤلفة من السداسيةالشراكة الصحية وتستخدم   -١٨

ومنظمــــة الصــــحة العالميــــة  وهيئــــة األمــــم المتحــــدة للمــــرأة ومنظمــــة األمــــم المتحــــدة للطفولــــةاألمــــم المتحــــدة للســــكان 
التقنـــي الرئيســـي لتنفيـــذ االســـتراتيجية العالميـــة قواهـــا الجماعيـــة ومزاياهـــا  بوصـــفها الجهـــاز البنـــك الـــدوليمجموعـــة و 

الوفيات والمراضة في صفوف األمهات والمواليد واألطفال والمـراهقين  بأعباء وقدراتها التكميلية لدعم البلدان المثقلة
وســتوفر . فــي ســعيها إلــى تحســين البقــاء علــى قيــد الحيــاة والصــحة والرفــاه لــدى كــل امــرأة ومولــود وطفــل ومراهــق

الحاجـة إلـى الـدعم مـن أشـخاص وأمـاكن مـن  الشراكة الدعم المنسق بالتركيز علـى الوصـول إلـى مـن هـو فـي أمـسَّ 
دعـــم مواءمـــة الجهـــات ) ٢(تيســـير تقـــديم الـــدعم التقنـــي إلـــى البلـــدان؛ ) ١: (خـــالل ثالثـــة أدوار رئيســـية هـــي التاليـــة

دعــم الــدعوة ) ٣(صــاحبة المصــلحة بخصــوص األولويــات الوطنيــة وتيســير عالقــات التعــاون المتعــددة القطاعــات؛ 
  .المسندة بالبينات من أجل صحة المرأة والطفل والمراهق

  
الجهــود وتيــرة تســريع كــل طفــل إلــى  ،كــل امــرأةُمنشــأ حــديثًا دعمــًا لحركــة مرفــق التمويــل العــالمي الويهــدف   -١٩

 لدعم الخطـط الوطنيـةومواءمتها تنسيق تدفقات التمويل الخارجي عن طريق الرامية إلى تنفيذ االستراتيجية العالمية 
أوجـه والحد مـن  ةتدريجيزيادة المحلية الصحية موارد زيادة الرامية إلى ومساعدة الحكومات في تحديد استراتيجيات 

بلـدًا مـن البلـدان  ٦٢سـيتيح المرفـق المـذكور فرصـة أمـام و  ١.مـرور الوقـتباإلنفاق على الصـحة انعدام الكفاءة في 
مـن أجـل  كبيـر جديـد تمويل على للحصولمن الدخل المتوسط  الُدنياوتلك المنتمية إلى الشريحة المنخفضة الدخل 

وهناك  .الدولي لبنكالتابع ل العالمي التمويل مرفقوسائل منها الصندوق االئتماني لب ،المرأة والطفل والمراهقصحة 
المـرتبط بقـروض المؤسسـة الدوليـة  العـالمي التمويـل مرفـقبلدًا لديه خيار الدعم من الصندوق االئتمـاني ل ١٢ حالياً 
  .للتنمية

  
  العالميةااللتزامات المقطوعة بشأن االستراتيجية 

  
، ٢٠١٥ سـبتمبر/ أيلـولاالستراتيجية العالمية أثناء انعقاد الجمعية العامة لألمم المتحدة في عندما ُأطِلقت   -٢٠

وهيئـــة تابعـــة  خيريـــةومؤسســـة  دوليـــةمنظمـــة  ١٠٠حكومـــة ومـــا يزيـــد علـــى  ٤٠ مـــن أكثـــرقطعـــت بشـــأنها التزامـــات 
وينبغـي أن يقتـرن قطـع . القطـاع الخـاصالجهات صـاحبة المصـلحة مـن منظومة األمم المتحدة والمجتمع المدني و ل

كــل طفــل  ،حركــة كــل امــرأةفــي الشــركاء وســيحرص . اتوتوليــد االســتثمار الشــراكات  بنــاءو  تحفيــز العمــلااللتزامــات ب
تحديـد التزاماتهــا مـدعوة إلـى جميـع الـدول األعضـاء و . لهـا فـي حشـد المـوارد الالزمــةاإلسـهام تتبـع االلتزامـات و علـى 
إجراءاتهـــا  وتحقيـــقبلـــوغ غاياتهـــا  لٕالـــى بيـــان مـــا ســـتفعله تحديـــدًا مـــن أجـــتنفيـــذ االســـتراتيجية العالميـــة و خـــص فيمـــا ي

  .ة في هذا المضماراالستراتيجي

                                                           
  ٢٠١٥ُأطِلق مرفق التمويل العالمي لدعم حركة كل امرأة وكل طفل في تموز/ يوليو    ١
)http://www.who.int/life-course/partners/global-strategy/global-financing-facility/en/ ، كـــــــانون األول/  ٢تـــــــم االطـــــــالع فـــــــي

 ).٢٠١٥ديسمبر 
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  قياس التقدم المحرز في تنفيذ االستراتيجية العالمية
  
 لتنميـــة المســـتدامةخطـــة ااعتمـــاد بشـــأن فـــي قـــرار الجمعيـــة العامـــة الـــوارد اإلعـــالن قطعـــت الحكومـــات فـــي   -٢١
واســتعراض التقــدم الُمحــرز فــي تنفيــذ أهــداف الخطــة وغاياتهــا متابعــة عهــدًا علــى نفســها بــأن تعنــى ب ٢٠٣٠،١ لعــام

إرشـادات على ينص اإلعالن و . الوطني واإلقليمي والعالمي المستوىعلى على مدى األعوام الخمسة عشر المقبلة 
فـي صـيغته المسـتدامة تنميـة أهـداف الالمعني بجميـع إطار المؤشرات المتابعة واالستعراض، وسُيوَضع امة بشأن ع

ـــًا  المنظمـــة دوراً ؤدي وســـت. ٢٠١٦ النهائيـــة فـــي شـــهر تمـــوز/ يوليـــو مؤشـــرات الو غايـــات فـــي رصـــد التنســـيقيًا محوري
االسـتراتيجية فـي رصـد تنفيـذ تسـهم بـذلك ، و لميـاً رصـدًا عا المسـتدامةتنميـة أهـداف الوالمحـددة فـي المتعلقة بالصـحة 

والرصد هو جانب حاسم من مجال العمل الخاص بالمساءلة والمحدد في االسـتراتيجية العالميـة الـذي يـرد . العالمية
ستعراضـــات القطريـــة ، فيمـــا ستشـــكل االجـــرى االستعراضـــات علـــى أســـاس ســـنويالتقـــارير وتُ تفصـــيله أدنـــاه. وســـتُقدم 

االسـتعانة مـن خـالل وال غنـى عـن المواءمـة . إلقليميـة والعالميـةستعراضـات اأساس جميع االالُمحرز  العادية للتقدم
نتـــائج البلـــدان وتعظـــيم إلـــى أدنـــى حـــد مـــن عـــبء تقـــديم التقـــارير الـــذي تتحملـــه تقليـــل المنصـــة مشـــتركة مـــن أجـــل ب

 .إجراءات الحقةالمتعلقة باتخاذ االستعراضات 
  

  المساءلة
  
اللجنـــة ، باالســـتناد إلـــى توصـــيات دالســـتراتيجية العالميـــة فـــي إطـــار موّحـــشـــاملة عـــن االمســـاءلة الســـُتدمج   -٢٢

بشـأن رصد التقـدم المحـرز ل ٢٠١١ُأنِشئت في عام التي  ٢،صحة المرأة والطفلعن المعنية بالمعلومات والمساءلة 
بمــا يشــمل محــاور ، ٢٠١٥-٢٠١٠صــحة المــرأة والطفــل بشــأن االســتراتيجية العالميــة صــوب تنفيــذ المــوارد والنتــائج 

إلـى والتقليـل  العـالميعلـى الصـعيد التقارير عملية تقديم مواءمة وسعيًا إلى . في االستراتيجية العالمية جديدةتركيز 
ســـيقوم فريـــق مســـتقل معنـــي لفعاليـــة التكلفـــة،  ودعمـــاً  تقـــديم التقـــارير الـــذي تتحملـــه البلـــدان،مـــن عـــبء  أدنـــى حـــد

المعلومــات المقدمــة مــن المســتمدة مــن  ســنوي يتنــاول حالــة صــحة المــرأة والطفــل والمراهــق إعــداد تقريــرب ٣ءلةالمســاب
فريـق األمـين العـام لألمـم المتحـدة أعضـاء الوقـد عـّين . واألفرقـة المسـتقلة األمم المتحدةؤسسات التابعة لمنظومة الم

وســتقوم أمانتــه بتيســير مجلــس شــراكة صــحة األم والوليــد والطفــل، يــديرها مــن خــالل عمليــة اختيــار شــفافة المــذكور 
االســـتراتيجية العالميـــة غـــراض تحقيـــق أصـــوب التقـــدم المحـــرز لفريـــق التقريـــر الســـنوي لوسيســـتعرض . عمـــل الفريـــق

 .الُمحــــرز التقــــدموتيــــرة بشــــأن كيفيــــة تســــريع كافــــة بتوصــــيات وتوجيهــــات أصــــحاب المصــــلحة غاياتهــــا، وســــيزّود و 
األهداف األخرى غير  ذات الصلة فيغايات تحقيق الصوب اإلبالغ عن التقدم المحرز التقرير على سينطوي   كما

القضـاء علـى جميـع أشـكال العنـف ضـد المتعلقـة ب مـن قبيـل الغايـةالمسـتدامة، تنميـة أهداف الالمتعلقة بالصحة من 
 كـي يجـرياألمـين العـام فـي الوقـت المناسـب ل م التقريـر إلـىقدَّ سـيُ و . النساء والفتيات والمساواة بين الجنسـين والتعلـيم

التقريـر األولـي أن ُينشـر مـن المتوقـع و . بشأنهمداوالت  السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامةالمنتدى 
، ٢٠١٦لجمعيـــــة العامـــــة لألمـــــم المتحـــــدة فـــــي عـــــام لفريـــــق ليتـــــزامن نشـــــره مـــــع انعقـــــاد الـــــدورة الحاديـــــة والســـــبعين لل

                                                           
  ٢٠٣٠، تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام ٧٠/١الوارد في قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة    ١

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=https://sustainabledevelopment.un.org/p

ost2015/transformingourworld&Lang=A   
  ).٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر  ٢االطالع في تم (
فريـــق الخبـــراء المســـتقل المعنـــي باســـتعراض انظـــر التقريـــر الختـــامي للمســـاءلة عـــن صـــحة المـــرأة والطفـــل الصـــادر عـــن    ٢

    المعلومات والمساءلة عن صحة المرأة والطفل
http://www.who.int/woman_child_accountability/ierg/news/ierg_2015_report_launch/en/، ) تــــــــــم االطــــــــــالع فــــــــــي

 ).٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر   ٧
٣   http://www.who.int/pmnch/media/news/2016/iap/en/  ٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٢٩(تم االطالع في.  
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السياســي الرفيــع المســتوى المنتــدى كــي ينظــر فيــه ل ٢٠١٧فــي عــام كامــل عــن المســاءلة أول تقريــر سيصــدر  فيمــا
  العالمية. الصحةجمعية و  المعني بالتنمية المستدامة

  
تنفيــذ مســتوى تقيــيم ســعيًا إلــى  )٢(الملحــق  ٢٠٢٠-٢٠١٦مــن الُمقتــرح وضــع مجموعــة معلمــات للفتــرة و   -٢٣

  .في المساءلةسهام االستراتيجية العالمية واإل
  
  

  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 
  

  .النظر في التقرير إلى ةمدعو  جمعية الصحة  -٢٤
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  ١الملحق 
  

  لمحة عن االستراتيجية العالمية بشأن صحة المرأة والطفل والمراهق
  

  المبادئ التوجيهية  الرؤية
، ســيكون هنــاك فــرص اجتماعيــة واقتصــادية لتهيئــة عــالم ٢٠٣٠بحلــول عــام 

بالصــحة  تنــال فيــه كــل امــرأة وطفــل ومراهــق فــي كــل مكــان حقــوقهم المرتبطــة
في بناء مجتمعات بالكامل ، وسيتمكنون من المشاركة والرفاهالبدنية والنفسية 
  .مزدهرة ومستدامة

أن تنفيـذ االسـتراتيجية العالميـة مـن خـالل زيـادة التمويـل واسـتدامته من شأن و 
 :٢٠٣٠ بحلول عام نتائج هائلةيحقق 

األمهــات والمواليــد  فــي صــفوف يمكــن تجنبهــاالتــي  وفيــاتلوضــع حــد ل -
 حاالت اإلمالصوالمراهقين، وكذلك ل واألطفال

مـن  ات الموظفـةالعائـد علـى االسـتثمار  أمثـال ١٠تحقيق ما ال يقل عـن  -
 ى العاملــــةالتحصــــيل العلمــــي ومشــــاركة القــــو  خــــالل تحســــين مســــتويات
 والمساهمات االجتماعية

ت مـــن العائـــدا أمريكـــي مليـــار دوالر ١٠٠ مبلـــغ مـــا ال يقـــل عـــن جنـــي -
فــــي  اءالنمــــو  مجــــالي الصــــحةفــــي  الموظفــــة الســــتثماراتلالديموغرافيــــة 

 في مرحلة المراهقةو مرحلة الطفولة المبكرة 
"تقارب كبير" في مجال الصحة من خالل إعطاء كل امرأة وطفـل  بلوغ  -

  النماء.تحقيق ومراهق فرص متساوية للبقاء على قيد الحياة و 

 قيادة البلدان  -
 يةالشمول  -
 االستدامة  -
 حقوق اإلنسان ستناد إلىاال  -
  تعزيز اإلنصاف   -
  مراعاة المنظور الجنساني  -
 االسترشاد بالبّينات  -
 إقامة الشراكات  -
 التركيز على الناس  -
 ملكية المجتمع  -
 لمساءلةا  -
مـــــــع فعاليـــــــة التنميـــــــة  تحقيـــــــق التســـــــاوق -

  والمعايير اإلنسانية

  والغايات األغراض
  )٢٠٣٠ أهداف التنمية المستدامة والمقرر بلوغها بحلول عاممع متساوقة (ال

البقاء على قيد الحياة
  وضع حد للوفيات التي يمكن تجنبها

النماء
  ضمان تحسين الصحة والرفاه

 التحول
  يةبيئات التمكينالتوسيع نطاق 

تخفـــيض وفيـــات األمهـــات فـــي العـــالم   •
وفـــــــــــاة لكـــــــــــل  ٧٠إلـــــــــــى أقـــــــــــل مـــــــــــن 

 والدة حية ١٠٠  ٠٠٠
وفـاة  ١٢تخفيض وفيات المواليـد إلـى   •

والدة حية في  ١٠٠٠على األقل لكل 
 كل بلد

تخفـــــيض وفيـــــات األطفـــــال دون ســـــن   •
وفــــاة علــــى األقــــل  ٢٥الخامســــة إلــــى 

 والدة حية في كل بلد ١٠٠٠لكل 
إنهــــاء األوبئــــة الناجمــــة عــــن فيــــروس   •

العـــــــــوز المنــــــــــاعي البشــــــــــري والســــــــــل 
والمالريـــا وأمـــراض المنـــاطق المداريـــة 

 مهملة وغيرها من األمراض الساريةال
تخفيض الوفيات المبكـرة الناجمـة عـن   •

األمراض غير السـارية بمعـدل الثلـث، 
  ينالنفسي والرفاه وتعزيز الصحة

إنهاء جميع أشكال سوء التغذية وتلبيـة   •
 لألطفـــــــــــــال يـــــــــــــةتغذو االحتياجـــــــــــــات ال

 لمراهقات والحوامل والمرضعاتوا
ضـــــــمان اإلتاحـــــــة الشـــــــاملة لخـــــــدمات   •

الرعايــــة الصــــحية الجنســــية واإلنجابيــــة 
 )(بمــــــا فيهــــــا خــــــدمات تنظــــــيم األســــــرة

 والحقوق ذات الصلة
ضمان حصول جميع الفتيات والفتيـان   •

علــــــى خــــــدمات جيــــــدة النوعيــــــة أثنــــــاء 
 نمائهم في مرحلة الطفولة المبكرة

تخفـــيض الوفيـــات واألمـــراض الناجمــــة   •
 عن التلوث تخفيضًا كبيراً 

بمــا ة الشــاملة، تحقيــق التغطيــة الصــحي  •
 في ذلك الحماية من المخاطر الماليـة،

 نوعيــــــة جيــــــدة مــــــن والحصــــــول علــــــى
  الخدمات األساسية واألدوية واللقاحات

 القضاء على الفقر المدقع  •
التأكــد مــن اســتكمال جميــع الفتيــات   •

 والفتيان للتعليم االبتدائي والثانوي 
القضـــــاء علـــــى جميـــــع الممارســـــات   •

الضــــــــارة وعلــــــــى أشــــــــكال التمييــــــــز 
 والعنف كافة ضد النساء والفتيات

تحقيــــــــق اإلتاحــــــــة الشــــــــاملة لميــــــــاه   •
الشرب المأمونـة والميسـورة التكلفـة، 

 ولخدمات اإلصحاح والنظافة
تعزيـــــز البحـــــث العلمـــــي، وتحـــــديث   •

القــــــــــدرات التكنولوجيــــــــــة وتشــــــــــجيع 
 االبتكار

وية القانونية، بما تزويد الجميع باله  •
 فيها شهادة تسجيل المواليد

تعزيـــز الشـــراكة العالميـــة مـــن أجـــل   •
  التنمية المستدامة
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  لــــمـعـمجاالت ال
  )األغراض بلوغالمطلوبة لاإلجراءات  الدالة على بّيناتاستنادًا إلى ال(

 تعزيـز؛ علـى جميـع المسـتويات القدرات الخاصة بالقيادة واإلدارةو الروابط  تدعيم  قيادة البلدان  - ١
  العمل الجماعي.

  .ج متكاملة ومبتكرةو ُنه اعتماد؛ التكلفةمقابل  المردود موارد؛ ضمانالتعبئة   التمويل من أجل الصحة  - ٢
الُنظم الصحية القادرة   - ٣

  على الصمود
؛ التأهب لحاالت الطوارئ؛ ضـمان النوعية في جميع األماكن دةيتوفير رعاية ج

  الشاملة. الصحية التغطيةتحقيق 
 بوصــفهم عوامــل األشــخاص؛ دعــم ميــدان تنميــة إمكانيــات األفــراداالســتثمار فــي   إمكانيات األفراد  - ٤

  األطر القانونية. تعزيزتخطي الحواجز من خالل  لتغيير؛ا
المجتمعي؛ المتعلقة بالتمكين؛ تعزيز العمل المعايير تعزيز القوانين والسياسات و   إشراك المجتمع  - ٥

  .املةشضمان المشاركة ال
  .األثرالقطاعات؛ رصد  بين التعاونتيسير ؛ اعتماد نهج متعدد القطاعات  العمل المتعدد القطاعات  - ٦
األوضاع اإلنسانية   - ٧

  الهّشةالمواضع و 
والمنظـــــور حقـــــوق اإلنســـــان  اةمراعـــــب واالحتياجـــــات الخاصـــــةالمخـــــاطر  تقـــــدير

عمليــة االنتقــال  تتخلــل الثغــرات التـي ســد؛ إدمــاج االســتجابة للطـوارئ؛ الجنسـاني
  إلى التنمية المستدامة.

ـــاء  مـــن البحـــوث طائفـــةاالســـتثمار فـــي   البحث واالبتكار  - ٨ ـــدانقـــدرات الوبن ؛ الـــربط بـــين البّينـــات بل
  .واسععلى نطاق  هاوتنفيذ والسياسات والممارسات؛ اختبار االبتكارات

ـــارير؛   المســـاءلــة  - ٩ تســـجيل األحـــوال ممارســـات  تحســـينتنســـيق عمليـــات الرصـــد وٕاعـــداد التق
العديـــد مـــن وٕاشـــراك  المراجعـــة المســـتقلة المدنيـــة واإلحصـــاءات الحيويـــة؛ تعزيـــز

  أصحاب المصلحة.
  التنفـيــذ

وُتســّخر قــوة الشــراكة ؛ وفــي ســياق إطــار تشــغيلي امــرأة، كــل طفــل حركــة كــلتقــود البلــدان عمليــات التنفيــذ بــدعم مــن 
  .بفضل التزامات أصحاب المصلحة والعمل الجماعي، وأن لدينا جميعًا دورًا نؤديه في هذا المضمار
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  ٢الملحق 
  

  ستراتيجية العالمية بشأنالمعلمات المقترحة بخصوص تنفيذ اال
  صحة المرأة والطفل والمراهق

  
  ٢٠٢٠-٢٠١٨المعلمات المقترحة بشأن الفترة     ٢٠١٧-٢٠١٦المعلمات المقترحة بشأن الفترة 

اســـتعراض جميـــع البلـــدان لحالـــة صـــحة المـــرأة   •
والطفــــــل والمراهــــــق علــــــى الصــــــعيد المحلــــــي، 
ووضـــــع مجموعـــــة مســـــارات لتحقيـــــق الغايـــــات 

أّمـــــــا  .االســـــــتراتيجية العالميـــــــةالمقترحـــــــة فـــــــي 
ـــــات  ـــــت الغاي ـــــي حقق ـــــدان الت ـــــى البل بالنســـــبة إل
المطلقـــة المقترحـــة، فـــإن أولويتهـــا ســـتتمثل فـــي 
ــــــى أوجــــــه عــــــدم مســــــاواة النســــــاء  القضــــــاء عل

  .واألطفال والمراهقين في الحصائل الصحية

وضــع جميــع البلــدان الســتراتيجية تمويــل صــحية تزيــد   •  
تــــدريجيًا تخصــــيص المــــوارد المحليــــة وتســــّهل تحقيــــق 

صـــحة النســـاء باألهـــداف والغايـــات الوطنيـــة المتعلقـــة 
  .واألطفال والمراهقين

إثبـــات البلـــدان التـــي تنـــوء بعـــبء عـــالمي مـــن وفيـــات   •
٪ لقـــدرتها علـــى إحـــراز ٩٥األمهـــات والمواليـــد نســـبته 

ح في مجال وضع حـد للوفيـات التـي يمكـن تقدم واض
  .تالفيها وفقًا للغايات الُمحّددة على الصعيد الوطني

بناًء على تقييم كل بلد على حدة، فـإن نظـم التسـجيل   •
المـــدني واإلحصـــاءات الحيويـــة متوائمـــة مـــع المعـــايير 
الدوليــــــة؛ وُتوضــــــع جــــــداول عــــــن تعــــــدادات الســــــكان 

ــــة؛ وُتجــــرى مســــوح لألســــر المعيشــــي ــــك العادي ة؛ وتمتل
قــــــــدرات علــــــــى تــــــــوفير  المرافــــــــق الصــــــــحية الوطنيــــــــة

المعلومـــات بشـــأن تحســـين نوعيـــة الخـــدمات المقدمـــة 
للنســـاء واألطفـــال والمـــراهقين وٕاجـــراء عمليـــات ترصـــد 

  .واستجابة في هذا المضمار

جميـــع البلـــدان بتحـــديث أو وضـــع خطـــط قيـــام   •
معنية بصـحة المـرأة والطفـل والمراهـق لتحقيـق 

دمجهــا بالكامــل فــي الخطــط  الغايــات وضــمان
  .الوطنية لقطاع الصحة

  

قيـــــــام جميـــــــع البلـــــــدان باعتمـــــــاد االســـــــتراتيجية   •
العالميـــــــة بشـــــــأن المـــــــوارد البشـــــــرية الصـــــــحية 
وبـــــــإجراء تقييمـــــــات لســـــــوق العمـــــــل الصـــــــحية 
ووضــــع خطــــط عمــــل لتعزيــــز القــــوى العاملــــة 
الصـــحية مـــن أجـــل تحقيـــق التغطيـــة الصـــحية 

 الشاملة.
التعاونيـــــــة العالميـــــــة للبيانـــــــات تعمـــــــل الهيئـــــــة   •

الصـــحية المعنيـــة بقيـــاس المؤشـــرات األساســـية 
بكامل طاقتها علـى تسـهيل توليـد البيانـات فـي 
الوقـــت المناســـب وتوليفهـــا فـــي البلـــدان وتـــوفير 

  المعلومات األساسية عن التقدم الُمحرز.
تعكف جميع البلـدان علـى إجـراء استعراضـات   •

هتمـــــام ســـــنوية لقطـــــاع الصـــــحة مـــــع إيـــــالء اال
الواجـــــــب للنتـــــــائج والمـــــــوارد وحقـــــــوق النســـــــاء 

 واألطفال والمراهقين في التمتع بالصحة.

  

    

ُيـــوّفر التمويـــل المتكامـــل فـــي المواضـــع الهشـــة   •
من البلدان ألغـراض تغطيـة عمليـة االسـتمرار 
فـــي االضـــطالع باألنشـــطة اإلنســـانية وأنشـــطة 
اإلنعـــاش وٕاعـــادة اإلعمـــار والتنميـــة مـــع إيـــالء 
اهتمــــام خــــاص الحتياجــــات النســــاء واألطفــــال 

 والمراهقين.
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