
 

 

  
  
  
  
  
 

  ٢-٦٩ع  ص  ج    والستون التاسعةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٦أيار/ مايو  ٢٨

  WHA69.2    من جدول األعمال ٣-١٣البند 
  
  
  

  االلتزام بتنفيذ االستراتيجية العالمية بشأن 
  صحة المرأة والطفل والمراهق

  
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون،
  

في االستراتيجية العالمية بشـأن صـحة المـرأة  المحرز الخطة العملية للتقدمبعد النظر في التقرير الخاص ب
  ١والطفل والمراهق؛

  
بشــأن صــحة المــرأة والطفــل وٕاذ ترحــب بإصــدار األمــين العــام لألمــم المتحــدة لالســتراتيجية العالميــة الجديــدة 

عالمـًا تنـال فيـه كـل امـرأة وطفـل ومراهـق فـي كـل مكـان حقـوقهم المرتبطـة التـي تتـوخى ) ٢٠٣٠-٢٠١٦اهق (والمر 
بالصحة البدنية والنفسية والرفاه، وتتاح لهـم الفـرص االجتماعيـة واالقتصـادية، ويتمكنـون مـن المشـاركة بالكامـل فـي 

  رسم معالم مجتمعات مزدهرة ومستدامة؛
  

) تـوفر خارطـة ٢٠٣٠-٢٠١٦( ية العالمية بشأن صحة المرأة والطفـل والمراهـقاالستراتيجبأن  تعترفوٕاذ 
تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة المتعلقــة بصــحة المــرأة طريــق لبلــوغ هــذه األغــراض الطموحــة، وبأنهــا ستســهم فــي 

  والطفل والمراهق؛
  

بأهمية اإلجراءات والقيادة الُقطريـة، وبضـرورة إعطـاء األولويـة لتحـديث السياسـات واالسـتراتيجيات  تقروٕاذ 
االســتراتيجية العالميــة والخطــط الوطنيــة الخاصــة بالصــحة والتمويــل كــي تجســد الغايــات الســبع عشــرة المدرجــة فــي 

صـــحة ورفـــاه المـــرأة والطفـــل ، مـــن أجـــل التقـــدم فـــي مجـــال )٢٠٣٠-٢٠١٦بشـــأن صـــحة المـــرأة والطفـــل والمراهـــق (
  والمراهق؛

  
بضرورة اتباع نهج قائم على اإلنصاف يراعي االعتبارات الخاصة بالجنسين ويمتد طيلة العمـر،  تسّلموٕاذ 

ذلك القطاع الخاص والمجتمع  في وضرورة إقامة شراكات تشمل أصحاب مصلحة متعددين وقطاعات متعددة، بما
بشـــــأن صـــــحة المـــــرأة والطفـــــل فـــــل"، فـــــي تنفيـــــذ االســـــتراتيجية العالميـــــة كـــــل ط، "كـــــل امـــــرأة حركـــــةالمـــــدني، مثـــــل 

  ؛)٢٠٣٠-٢٠١٦( والمراهق
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وٕاذ تشدد على الدور الحاسم للمساءلة على جميع المستويات، بما في ذلك دور نظم البيانـات والمعلومـات 
صــحة الهــام، وٕاذ تشــير إلــى عمــل الفريــق المســتقل المعنــي بالمســاءلة علــى تجميــع تقريــر عــالمي ســنوي عــن حالــة 

  ،المرأة والطفل والمراهق
  
  الدول األعضاء إلى ما يلي: تدعو  -١

بشـــأن صـــحة المـــرأة أن تلتـــزم، حســـب خططهـــا وأولوياتهـــا الوطنيـــة، بتنفيـــذ االســـتراتيجية العالميـــة  )١(
، ووضـع حـد لوفيـات النســاء واألطفـال والمـراهقين التـي يمكـن تالفيهــا، )٢٠٣٠-٢٠١٦والطفـل والمراهـق (

ة فـــي ذلـــك البيئـــات المواتيـــة بطريقـــة مســـتدامة وفعالـــة، مدعومـــن الصـــحة والرفـــاه عمومـــًا، وتعزيـــز وتحســـي
التــــزام رفيــــع المســــتوى وتمويــــل كــــاٍف، بمــــا فــــي ذلــــك، حســــب االقتضــــاء، اإلجــــراءات المحــــددة تحــــت  مــــن

ــــــة  المجــــــاالت ــــــي االســــــتراتيجية العالمي ــــــرح ف ــــــى النحــــــو المقت ــــــل التســــــعة، عل بشــــــأن صــــــحة المــــــرأة والطف
 وٕاطارها التشغيلي؛ )٢٠٣٠-٢٠١٦( والمراهق

خالل رصد التقدم ستويات، بما في ذلك تعزيزهما من تعزز المساءلة والمتابعة على جميع الم أن  )٢(
حســب الجيــدة وتحليلهــا، المحــرز علــى الصــعيد الــوطني وزيــادة بنــاء القــدرات فيمــا يتعلــق بجمــع البيانــات 

  ؛االقتضاء
  
للخطـــط الوطنيـــة  عـــالالف جميـــع أصـــحاب المصـــلحة المعنيـــين، حســـب االقتضـــاء، إلـــى دعـــم التنفيـــذ تـــدعو  -٢

  ومراحلها الرئيسية؛ )٢٠٣٠-٢٠١٦( بشأن صحة المرأة والطفل والمراهقواإلسهام في إنجاز االستراتيجية العالمية 
  
  المدير العام ما يلي: من تطلب  -٣

والعناصـر  أن يقدم الدعم التقني الكافي إلى الدول األعضـاء فـي تحـديث وتنفيـذ خططهـا الوطنيـة )١(
)، بما في ذلك ٢٠٣٠-٢٠١٦( بشأن صحة المرأة والطفل والمراهقذات الصلة من االستراتيجية العالمية 

 جمع البيانات الجيدة وتحليلها؛
ومــع الشــركاء  ١،أن يســتمر فــي التعــاون مــع ســائر وكــاالت األمــم المتحــدة وصــناديقها وبرامجهــا )٢(

، مــن أجــل تعزيــز المســاعدة الخاصــة بالتنفيــذ معنيــةالمعنيــين والصــناديق ال وأصــحاب المصــلحة اآلخــرين
 المنسق والفعال للخطط الوطنية؛

صحة المـرأة والطفـل والمراهـق إلـى جمعيـة أن يقدم تقارير منتظمة عن التقدم المحرز نحو توفير   )٣(
  الصحة.

  
  ٢٠١٦ مايو/ أيار ٢٨، الثامنة العامة الجلسة

 ٨/الحرفية/ المحاضر ٦٩ج
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هيئــة األمــم المتحــدة و الشــراكة الصــحية العالميــة السداســية التــي تضــم برنــامج األمــم المتحــدة المشــترك لمكافحــة األيــدز،    ١

وصـــندوق األمـــم المتحـــدة للســـكان، ومنظمـــة األمـــم المتحـــدة للطفولـــة، والبنـــك الـــدولي،  ،للمســاواة بـــين الجنســـين وتمكـــين المـــرأة
  ومنظمة الصحة العالمية.


