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األمم المتحدة
United Nations Plaza 1

New York, NY 10017
31 مايو 2011

صاحب السعادة،

إنه لمن دواعي سرورنا البالغ كمشاركين في رئاسة اللجنة المعنية بالمعلومات والمساءلة 
عن صحة المرأة والطفل أن نرفع إليكم تقرير اللجنة النهائي بالنيابة عن كل األعضاء 

ونائبي الرئيس وأصحاب المصلحة اآلخرين المشاركين في هذا الجهد.
قامت منظمة الصحة العالمية بعقد اللجنة بطلب منكم من أجل “تحديد الترتيبات 

المؤسسية الدولية األكثر فعالية لوضع التقارير واإلشراف والمساءلة على مستوى العالم 
عن صحة المرأة والطفل”.

إننا نعتقد أن تبني توصيات اللجنة والنجاح في تنفيذها من جانب كل أصحاب المصلحة 
سيعزز من قوة االستراتيجية العالمية لصحة المرأة والطفل الخاصة بكم وتحقيق المرامي 

اإلنمائية لأللفية بحلول عام 2015.
لقد اجتمع األعضاء مًعا من شتى الخلفيات، بما في ذلك الحكومات والمنظمات الدولية 

والمجتمع المدني والمؤسسات واألكاديميات والقطاع الخاص للعمل من أجل قضية عامة 
أال وهي تحسين صحة المرأة والطفل. وقد قامت اللجنة بدراسة التحديات والعوائق التي 
أدت إلى الحد من التقدم في مجال تحسين صحة األم وحالت دون تحقيق تقدم أفضل نحو 

الحد من معدل وفيات األطفال.
ولعل نقص القدرة على جمع البيانات وتحليلها وتعقب الموارد المخصصة للصحة 

وخاصة صحة األم والمولود والطفل وضعف أنظمة السجل المدني وازدواج الجهود هي 
بعض المشكالت التي أعاقت التقدم.

وقد أجمع األعضاء على الحاجة إلى اتخاذ إجراء جريء لتسريع عجلة التقدم. وفي 
إطار جهودهم الرامية إلنجاز هذا العمل، فقد اتبعوا المبادئ التي حددتها االستراتيجية 

العالمية وخاصًة:

التركيز على القيادة والملكية الوطنيتين للنتائج، ألن الدول نفسها هي أساس المساءلة؛ ■
دعم وتنسيق اآلليات القائمة على مستوى الدولة واإلقليم والعالم للبناء على الجهود القائمة  ■

وتجنب كثرة المبادرات الجديدة؛
الربط بين المساءلة عن الموارد وبين النتائج والمخرجات واآلثار التي تنتجها. ■

تركز توصيات اللجنة العشر على تحسين المعلومات لتحقيق نتائج أفضل وتحسين تعقب 
الموارد وإشراف أقوى على كل من النتائج والموارد على المستويين المحلي والعالمي.
إن نجاحنا في التزامنا بتحسين حياة المرأة والطفل يستلزم توجيه الدعوة إلى كل 

أصحاب المصلحة لالنضمام إلينا لنواصل العمل مًعا على تحسين المساءلة عن الموارد 
والنتائج المتعلقة بصحة المرأة والطفل.

إننا نشجعهم على دمج مبادئ االستراتيجية العالمية واللجنة في عملهم، ونحثهم على 
تطبيق هذه التوصيات، بما في ذلك إعطاء األولوية للمؤشرات الرئيسية األحد عشر 

الموصى بها من اللجنة.
تم تحديد هذه المؤشرات األحد عشر حول مخرجات الصحة وتغطيتها ألنها تتوازى 

مع مؤشرات مرامي التنمية لأللفية وسلسلة رعاية صحة األم والوليد والطفل.
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باإلضافة إلى أن مؤشرات تعقب الموارد ستتيح متابعة أثر تلك الموارد على حياة 
المرأة والطفل بشكل أفضل.

كانت اللجنة تهدف إلى توضيح وتنسيق المشهد القائم للمساعدة على تسريع وتيرة 
التقدم في مجال صحة المرأة والطفل بطريقة شاملة وتتسم بالمساواة واالستدامة.

يمكننا أن نعمل بشكل أذكى إذا عملنا مًعا.
فيما يتعلق بالترتيبات المؤسسية، يدعم تقرير اللجنة االعتماد على الحوافز وتقديمها 

لدعم اآلليات المؤسسية الحالية من أجل زيادة أثر الجهود القائمة.
سيتم تكليف مجموعة صغيرة من الخبراء المستقلين المدعومين بمجموعة صغيرة من 

السكرتارية داخل منظمة الصحة العالمية بمهمة مراجعة التقدم في تنفيذ توصيات اللجنة.
إننا نحث مكتبكم على المبادرة على جناح السرعة – وبالتشاور مع منظمة الصحة 

العالمية – في البدء في عملية انتقاء الخبراء وانتدابهم لهذه المجموعة بحيث يتم تجهيزهم 
لتولي عملهم في أوائل عام 2012.

مع اقترابنا السريع من الذكرى السنوية األولى النطالق االستراتيجية العالمية الخاصة 
بكم، يجب أن نعمل مًعا على بناء الوعي وتعبئة الدعم لهذه المبادرة.

يجب أن يتوازى التواصل بشأن توصيات اللجنة والمشاركة في تنفيذها مع الجهود 
األخرى التي تجري بالنيابة عن االستراتيجية العالمية من أجل تعزيز التقدم الذي تحقق 

بالفعل والبناء عليه. 
نأمل في أن تجد توصيات اللجنة العملية والقائمة على اإلجراءات حافًزا في المجتمع 

الدولي وأن توحدنا لتلبية الدافع األخالقي لتحسين حياة النساء واألطفال األضعاف في 
العالم.

نؤكد لفخامتكم اهتمامنا الشديد بهذا الشأن وحرصنا على إيالئه أقصى درجات االهتمام 
والرعاية.

صاحب السعادة جاكايا مريشو كيكويتي
رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة

صاحب السعادة ستيفين هاربير 
رئيس وزراء كندا
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ملخص تنفيذي
من بين المرامي اإلنمائية الثمانية لأللفية )MDGs(، فإن المرميين المهتمين بتحسين صحة 
إنهما في حاجة  بحلول عام 2015.  التحقيق  األبعد عن  بشكل خاص هما  والطفل  المرأة 
أكبر.  تأثير  إلحداث  وموارد  سياسية  بإرادة  مدعمة  واستراتيجية  مبتكرة  إلجراءات  ملحة 
المتحدة  لألمم  العام  األمين  أطلق  التقدم،  لتسريع  محاولة  وفي   2010 سبتمبر/أيلول  في 
االستراتيجية العالمية لصحة المرأة والطفل. يتمثل الهدف رئيسي لهذه االستراتيجية في إنقاذ 
16 مليون حياة بحلول عام 2015 في الدول التسع واالربعين األكثر فقًرا في العالم. وقامت 
االستراتيجية بالفعل بحشد التزامات بتقديم مبالغ ُتقدر بقيمة 40 مليار دوالر أمريكي. إال أن 
االلتزامات تحتاج إلى الوفاء بها وتنسيق الجهود ومتابعة التقدم. هناك حاجة إلى ان نتعامل 

مع اإلجراءات مع النتائج والموارد.
هاًما  أمًرا  ُيعتبر  الصحية  والمحصالت  المالية  الموارد  عن  المساءلة  أن  إلى  بالنظر 
الصحة  لمنظمة  العامة  المديرة  من  العام طلب  األمين  فإن  العالمية،  االستراتيجية  ألهداف 
التقارير  لوضع  فعالية  األكثر  الدولية  المؤسسية  الترتيبات  لتحديد  تنسق عملية  أن  العالمية 

العالمية واإلشراف والمساءلة المتعلقة بصحة المرأة والطفل.
والطفل  المرأة  صحة  عن  والمساءلة  بالمعلومات  المعنية  اللجنة  عمل  منطلق  يرتكز 
على حق اإلنسان األساسي لكل امرأة وطفل في أعلى مستوى ممكن للصحة وعلى األهمية 
الكبرى لتحقيق المساواة في الصحة. ينبغي أن تكون كل آليات المساءلة فعالة وشفافة وشاملة 
لكل أصحاب المصلحة. باإلضافة إلى أن عمل اللجنة تبني المبادئ األساسية للمساءلة في 

االستراتيجية العالمية:

التركيز على القيادة الوطنية وملكية للنتائج ■
تقوية قدرة الدول على المراقبة والتقييم  ■
الدول  ■ تستخدمها  التي  لألنظمة  الجهود  التقارير عن طريق محاذاة  تقليل عبء وضع 

لمراقبة وتقييم استراتيجياتها الوطنية للصحة
تقوية وتنسيق اآلليات الدولية القائمة لمتابعة التقدم في كل االلتزامات التي تم تقديمها. ■

تبدأ المساءلة بالسيادة الوطنية ومسؤولية الحكومة أمام شعبها والمجتمع الدولي. مع ذلك  
فأن المساءلة تشمل كل الشركاء بخصوص االلتزامات والوعود التي يقدمونها والسياسات 

والبرامج الصحية التي يضعونها وينفذونها.
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تستهدف العمليات المترابطة الثالث إلطار عمل المساءلة - المراقبة والمراجعة والعمل 
النتائج  وبين  الموارد  عن  المساءلة  بين  العمل  إطار  يربط  المستمر.  والتحسين  التعلم   -
والمحصالت واآلثار التي تنتجها. ويضع المساءلة بشكل معقول حيث يجب ان تكون: على 
مستوى القطر وباالشتراك النشط من الحكومات والمجتمعات والمجتمع المدني وبروابط قوية 

بين المستوى القطري واآلليات العالمية.

التوصيات العشر للجنة
تم االتفاق على عشر توصيات بين كل أعضاء اللجنة. وهي تركز على إجراءات طموحة لكنها 
فعالة يمكن اتخاذها من جانب كل البلدان وكل الشركاء. تبني التوصيات حينما أمكن على اآلليات 

القائمة وتعززها.
معلومات أفضل لنتائج أفضل

أحداث حيوية: بحلول عام 2015، ستكون كل البلدان قد قامت بخطوات هامة لوضع . 1
نظام لتسجيل المواليد والوفيات وأسباب الوفاة ولديها أنظمة معلومات صحية تعمل 
بشكل جيد وتتضمن البيانات المجمعة من المنشآت والمصادر اإلدارية واالستبيانات.

المؤشرات الصحية: بحلول عام 2012، يتم استخدام نفس األحد عشر مؤشًرا حول . 2
األخرى  واالعتبارات  الجنس  حسب  مقسمة  والطفل  األم  وصحة  اإلنجابية  الصحة 

الخاصة بالمساواة بغرض مراقبة التقدم نحو أهداف االستراتيجية العالمية.

االبتكار: بحلول عام 2015، ستكون كل البلدان قد حققت التكامل بين استخدام تقنيات . 3
المعلومات واالتصاالت في أنظمتها الوطنية للمعلومات الصحية والبنية التحتية للصحة.

تتبع أفضل لموارد صحة المرأة والطفل

تعقب الموارد: بحلول عام 2015، تقوم كل البلدان األربع والسبعين التي يقع فيها . 4
%98 من وفيات األمهات واألطفال بالتعقب واإلبالغ عن مؤشرين تراكميين للموارد 
إجمالي  للفرد و)2(  التمويل  الصحية حسب مصدر  النفقات  إجمالي   )1( أدنى:  بحد 
النفقات على الصحة اإلنجابية وصحة األم والوليد والطفل حسب مصدر التمويل وللفرد.

اتفاقيات الدولة: بحلول عام 2012 ومن أجل تيسير تعقب الموارد، تعمل "االتفاقيات" . 5
بين حكومات الدولة وكل شركاء التنمية الرئيسيين على المطالبة باإلبالغ بناء علي 
الخارج  من  الممولة  النفقات  على  اعتماًدا  دولة  كل  في  عليها  االتفاق  يتم  صيغة 

وااللتزامات المتوقعة. 

الوصول إلى النساء واألطفال: بحلول عام 2015، ستكون كل الحكومات لديها القدرة . 6
على المراجعة المنتظمة لإلنفاق على الصحة )بما في ذلك اإلنفاق على الصحة اإلنجابية 
والجنس  اإلنسان  وحقوق  بااللتزامات  اإلنفاق  ولربط  والطفل(  والوليد  األم  وصحة 

وأهداف ونتائج المساواة األخرى.

الوفاء بالعهود، قياس النتائج
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إشراف أفضل على النتائج والموارد: وطنًيا وعالمًيا

وطنية . 7 آليات  وضعت  قد  البلدان  كل  تكون   ،2012 عام  بحلول  الوطني:  اإلشراف 
للمساءلة تتسم بالشفافية وشمول كل أصحاب المصلحة وتوصي بإجراءات تصحيحية 

عند الحاجة.

الشفافية: بحلول عام 2013، يشارك عالنيًة كل أصحاب المصلحة المعلومات الخاصة . 8
بااللتزامات والموارد المتوفرة والنتائج التي تحققت سنوًيا على المستويين الوطني 

والدولي.

يطلب . 9  ،2012 عام  بحلول  والطفل:  المرأة  لصحة  المساعدات  عن  التقارير  وضع 
شركاء التنمية من لجنة المساعدة اإلنمائية في منظمة التعاون والتنمية في الميدان 
االقتصادي االتفاق على كيفية تحسين نظام وضع تقارير الدائنين بحيث يستطيع رصد 
كل اإلنفاق على الصحة اإلنجابية وصحة األم والوليد والطفل من شركاء التنمية في 
الوقت المناسب. في أثناء ذلك، يطبق شركاء التنمية ومنظمة التعاون والتنمية في 

الميدان االقتصادي طريقة بسيطة لوضع تقارير عن مثل هذه النفقات.

خبراء . 10 "مجموعة  تقدم   ،2015 في  وانتهاًء   2012 من  بدًءا  العالمي:  اإلشراف 
المراجعة المستقلة" تقاريراً منتظمة لألمين العام لألمم المتحدة حول النتائج والموارد 

المتعلقة باالستراتيجية العالمية وبالتقدم في تطبيق توصيات هذه اللجنة.

انتهى عمل اللجنة بوضع هذا التقرير. لتحقيق إطار المساءلة الموضح هنا بشأن صحة المرأة 
بإجراء جريء ومستدام كجزء من عملهم  المصلحة  يقوم كل أصحاب  أن  والطفل، يجب 

التعاون على  إلى جانب إجراء جماعي من خالل 
االستراتيجية العالمية. نحث كل أصحاب المصلحة 
تنفيذ  نحو  تطلعاتهم  وتوجية  بالطموح  التمتع  على 

توصياتنا.
وال��ت��وص��ي��ات  ال��ع��م��ل  إط����ار  أن  نعتقد 
واإلجراءات التي أوضحناها هي الطريق األمثل 
بها  التعهد  تم  التي  االلتزامات  تؤدي  أن  لضمان 
ملموس  اختالف  إلى  العالمية  االستراتيجية  في 
في حياة النساء واألطفال. بينما يتعلق نطاق عمل 
اللجنة بصحة المرأة والطفل، فإن إطار العمل ذو 
صلة بالصحة بشكل أوسع، ولهذا يمكن أن يخدم 
كمحفز لمساءلة أقوى ضمن نظم الصحة الوطنية 

العالمي. الصحة  مجتمع  وعبر 

التقرير النهائي للجنة

“يخضع كل الشركاء للمساءلة عن الوعود التي يقطعونها والسياسات 
والبرامج الصحية التي يضعونها وينفذونها.

إن تعقب موارد ونتائج اإلنفاق على الصحة العامة أمر هام للشفافية 
والمصداقية والتأكد من أنه يتم استخدام التمويل المطلوب بشدة في 

األغراض المستهدفة وفي الوصول إلى األكثر احتياًجا.
وفي النهاية، تدور التوصيات التي قدمتها هذه اللجنة حول تحسين 

الصحة -  واإلنقاذ الفعلي لحياة النساء واألطفال في أنحاء العالم.”
جاكايا كيكويتي، رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة
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1. مقدمة
الوقاية  يمكن  ألسباب  واألطفال  النساء  وفيات  أعداد  خفض  في  مهًما  تقدًما  العالم  يحقق 
مليون   11.9 األطفال من حوالي  وفيات  في  ثابتاً  انخفاضاً  الماضيان  العقدان  منها. شهد 
انخفض عدد  لتقديرات حديثة،  في عام 2010، ووفًقا  مليون  إلى 7.7  في عام 1990 
النساء الالتي يمتن أثناء الوالدة بمعدل الثلث من أكثر من نصف مليون في عام 1990 
إلى حوالي 350,000 في عام 2008. وعلى الرغم من أن الكثير من الدول منخفضة 
فإن  األم والطفل،  المتعلقة بصحة  لأللفية  اإلنمائية  المرامي  بعيدة عن تحقيق  الدخل تظل 

الوقت لم يفت لتحقيق هذة المرامي.
قابالً  يبدو  التطور  أن  هي  الجيدة  األخبار 
للتسارع. في عام 2010 وألول مرة، ركزت قمم 
على  اإلفريقي  واالتحاد   )G8( الثماني مجموعة 
صحة األم والطفل. أطلق االتحاد اإلفريقي حملة 
منسقة يقوم على تنفيذها مفوضية االتحاد اإلفريقي. 
في سبتمبر / ايلول 2010، ناقشت الجمعية العامة 
فيه  أطلق  خاص  حدث  في  الفكرة  المتحدة  لألمم 
األم  لصحة  العالمية  االستراتيجية  العام  األمين 
الهدف  يتمثل  العالمية(.  )االستراتيجية  والطفل 
مليون   16 إنقاذ  في  االستراتيجية  لهذه  الرئيسى 
حياة بحلول عام 2015 في الدول التسع واالربعين االكثر فقًرا في العالم. وقامت بالفعل 
بحشد تعهدات بتقديم حوالي 40 مليار دوالر أمريكي من حكومات ومؤسسات خيرية ومن 
األمم المتحدة ومنظمات متعددة األطراف والمجتمع المدني ومنظمات غير حكومية ومجتمع 

األعمال والعاملين فى الرعاية الصحية ومؤسسات أكاديمية وبحثية حول العالم.
على الرغم من هذه التطورات اإليجابية، فسوف يتحقق النجاح فقط إذا قام كل أصحاب 
التقدم  الجهود وتعقب  بالتعهدات وتكامل  لاللتزام  بإجراءات منسقة. هناك حاجة  المصلحة 
السجل  أنظمة  بالنتائج والموارد. إن غياب  إلى ربط اإلجراءات  أكبر. هناك حاجة  بنشاط 
المدني في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل والضعف المترتب على ذلك في اإلحصاءات 
الحيوية للمواليد والوفيات وأسباب الوفاة قد أعاقا جهود بناء قاعدة بينات موثوقة يمكن قياس 
التحسن في الصحة على أساسها. باإلضافة إلى أن إدارة النظم الصحية غالًبا ما تكون ضعيفة 
وتعيق القياس المباشر لإلنجازات نحو تحقيق مرامي اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة. كما أن 
هناك أيًضا نقص في األدوات العالمية المالئمة للتعقب الدقيق سواء وطنًيا وعالمًيا - للتعهدات 

المالية تجاه صحة المرأة والطفل وإنفاقها في البلدان.
يوافق كل أصحاب المصلحة على أهمية وضع إطار عمل جديد ومحكم للمساءلة لضمان 
لتحسين  بها ومراجعتها واإلبالغ عنها  والنتائج واالعتراف  المتاحة  الموارد  التعرف على 

صحة المرأة والطفل بشكل أفضل.
المساءلة ضرورية. إنها تساهم في ضمان التزام كل الشركاء بتعهداتهم وتوضح كيف 
البعيد  المدى  أفضل على  نتائج ملموسة ومحصالت  إلى  تترجم اإلجراءات واالستثمارات 
وتخبرنا بما هو ناجح وما يحتاج إلى تحسين. ولهذا طلب األمين العام من المديرة العامة 
لمنظمة الصحة العالمية )WHO( أن تنسق عملية لتحديد الترتيبات المؤسسية الدولية األكثر 

فعالية لوضع التقارير واإلشراف والمساءلة عالمًيا عن صحة المرأة والطفل.

الوفاء بالعهود، قياس النتائج

 “لقد وضعت اللجنة إجراءات صارمة وعملية في نفس
 الوقت ستساعد على إنقاذ حياة األمهات واألطفال الذين

يعيشون في الدول األفقر في العالم.
 من خالل جهودنا الجماعية، سنضمن تحقيق تقدم ملموس

 نحو أهدافنا، لكن ذلك فقط في حالة إذا ظللنا ملتزمين تماًما

بتحويل التوصيات الواردة في هذا التقرير إلى واقع.”
ستيفين هاربير، رئيس الوزراء، كندا   
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تتألف اللجنة المؤقتة المعنية بالمعلومات والمساءلة عن صحة المرأة والطفل )اللجنة( 
من قادة وخبراء من الدول األعضاء والهيئات متعددة األطراف والقطاع األكاديمي والمجتمع 
نتائج عمل مجموعتي عمل  المدني والقطاع الخاص. استفادت مشاوراتنا وتوصياتنا من 

النتائج  عن  المساءلة  في  إحداهما  الخبراء، 
وقد  الموارد.  عن  المساءلة  في  واألخ��رى 
بحثية عن  ورقة  اعتبارنا  في  أيًضا  وضعنا 
 )ICTs( واالت��ص��ال  المعلومات  تقنيات 
من  وتعليقات  قطرية  ح��ال��ة  ودراس����ات 
مجموعتي  تقارير  مسودات  على  الجمهور 
على  اللجنة  موقع  عبر  تقديمها  تم  العمل 
الويب ومنتدى النقاش على اإلنترنت. يتوفر 
هذا التقرير وكل المدخالت التي ساهمت في 
وضعه بما في ذلك تقارير مجموعتي العمل 

على الموقع التالي 
)www.everywomaneverychi ld.org/
accountability_commission(.

على الرغم من أن االستراتيجية العالمية تركز على الدول التسع واألربعين األقل دخالً، 
يهدف إطار عملنا إلى التطبيق على كل الدول وأصحاب المصلحة. نركز عند الحاجة على 
توصيات معينة بشأن الدول السبع واألربعين التي تمثل أكثر من %98 من وفيات األمهات 
واألطفال. باإلضافة إلى أنه مع إدراكنا ألهمية محددات الصحة والقطاعات األخرى مثل 
التعليم والمياة والصرف الصحي في تحسين صحة المرأة والطفل، تركز توصياتنا بشكل 
التقدم نحو المرامي  محدد على قطاع الصحة. نركز على هدف السياسة المباشر تسريع 
اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالمرأة والطفل وخاصًة المرامي اإلنمائية لأللفية 1ج و4 و5. أ 
ونرحب باألثر اإليجابي لالبتكار على تحسين محصالت الصحة. االبتكار مطلوب على 
نطاق واسع في تطوير العلوم والتقنية )مثل األدوية واللقاحات واألجهزة الطبية( والتغير 
االجتماعي والسلوكي وفي إجراء التدخالت الطبية، بما في ذلك نماذج األعمال التي تحفز 
استثمار القطاع الخاص في صحة المرأة والطفل. إال أن تقريرنا يركز بشكل محدد على 
الوقت  في  دقة  أكثر  بيانات  لتقديم  المعلومات واالتصاالت  التقنيات  استخدام  في  االبتكار 

المناسب لمراقبة ومراجعة النتائج والموارد المخصصة بصحة المرأة والطفل.
من خالل تقريرنا النهائى هنا نكون قد حققنا كل اهدافنا. لقد اقترحنا إطار عمل يضع 
المساءلة بشكل معقول في المكان الذي يجب ان تكون فية: على المستوى القطري، بانخراط 
نشط من الحكومات والبرلمانات والمجتمعات الوطنية والمجتمع المدني. كما أننا نقيم أيًضا 
المتبرعين  اخضاع  مع  العالمية  واآلليات  الدولة  مستوى  على  اآلليات  بين  قوية  روابط 
على  التوصيات  تركز  اللجنة.  أعضاء  كل  بين  توصيات  عشر  على  االتفاق  تم  للمسالة. 
اجرأت طموحة ولكنها عملية يمكن اتخاذها من جانب كل الدول وكل شركاء التنمية، بما 

في ذلك المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة وقطاع الشركات. 

التقرير النهائي للجنة

أ1ج. هالف، بين عامي 1990 و2015، معدل األشخاص الذين يعانون من الجوع، 4. قل بمعدل الثلثين 

بين عامي 1990 و2015، معدل الوفيات تحت سن الخامسة، 5أ. خفض معدل وفيات األمهات بمعدل 
ثالثة أرباع، 5ب. تحقيق وصول شامل للصحة اإلنجابية.

“إن المعلومات الصحية الوقتية الموثوقة سهلة الوصول مهمة 
للمساءلة.  

وُيعتبر الحصول على هذه المعلومات المتناسقة على مستوى الدولة 
أمًرا ضرورًيا لقياس النتائج ومراقبتها.

يجب أن يكون من بين أولوياتنا األولى االستثمار في مساعدة الدول 
على بناء القدرات المطلوبة لجمع هذه المعلومات الصحية – وهذا 

يعني أن نعطيها الموارد المالية والفنية المطلوبة لمراقبة أمور 
مثل المواليد والوفيات وأسباب الوفيات وعمل الثورة المطلوبة في 

المساءلة إلنقاذ النساء واألطفال من الموت.”
دكتورة مارغاريت تشان، المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية
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2. إطار المساءلة
ترتكز أسس إطار المساءلة )الشكل 1( على الحق اإلنساني األساسي لكل مرأة وطفل في 
أعلى مستوى صحة يمكن الوصول إليه وعلى األهمية الكبيرة لتحقيق العدالة في الصحة 
والمساواة بين الجنسين. ُتعتبر صحة المرأة والطفل حًقا إنسانًيا أساسًيا في معاهدات مثل 
العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على جميع 
المرأة واتفاقية حقوق الطفل. كما تبنى مجلس حقوق اإلنسان مؤخًرا  التمييز ضد  أشكال 
التاكد من  أيًضا قراًرا محدًدا بشأن معدل وفيات األمهات. يتمثل هدف إطار المسالة في 
تحقيق المرامي اإلنمائية لأللفية األكثر تأخًرا بحلول عام 2015. إن الحاجة الملحة إلجراء 

جماعي واضحة.

باإلضافة إلى أن إطار عمل المسألة تبني المبادئ األساسية للمساءلة في االستراتيجية 
العالمية:

التركيز على القيادة الوطنية وملكية للنتائج ■
تقوية قدرة الدول على المراقبة والتقييم  ■
الدول  ■ تستخدمها  التي  لألنظمة  الجهود  التقارير عن طريق محاذاة  تقليل عبء وضع 

لمراقبة وتقييم استراتيجياتها الوطنية للصحة
تقوية وتنسيق اآلليات الدولية القائمة لمتابعة التقدم في كل االلتزامات التي تم تقديمها. ■

الوفاء بالعهود، قياس النتائج

الشكل 1. إطار عمل المساءلة عن صحة المرأة والطفل

إطار المساءلة

المساءلة 
الوطنية

المساءلة
العالمية

1. األحداث الحيوية

2. المؤشرات الصحية

4. تعقب الموارد تكار 3. االب

5. اتفاقيات الدولة

8. الشفافية
7. اإلشراف الوطني

ى النساء واألطفال 6. الوصول إل

تقارير عن المساعدات  9. وضع ال
لصحة المرأة والطفل:

10. اإلشراف العالمي

المراقبة  

المراجعة

 
 

 
 

 
 

 
 
مل

الع العمل

المراجعة

 
  

قبة    
المرا
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الدولي.  والمجتمع  شعبها  أمام  الحكومة  ومسؤولية  الوطنية  بالسيادة  المساءلة  تبدأ 
ومع ذلك فان المساءلة تشمل كل الشركاء بخصوص الوعود التي يقدمونها والسياسات 

والبرامج الصحية التي يضعونها وينفذونها.
من  اختيارها  تم  إذا  فعالة  للمساءلة  الوطنية  اآلليات  تكون  أن  أكثر  المرجح  من 
يفترض  الخاصة.  يتناسب مع ظروفها  الخارج وبشكل  بتوجيه من  البلدان وليس  طرف 
إطار عمل المساءلة أنه سيتم اختيار اآلليات على المستوى الوطني أو المحلي مع وضع 
السياسية  للعناصر  وشاملة  والشفافية  بالفعالية  تتسم  عليا  سياسية  وقيادة  قوية  تشريعات 

والفنية واألكاديمية والمهنية والمجتمع المدني.
ويتألف من ثالث عمليات  والعالمي  الوطني  المستويين  المساءلة  إطار عمل  يغطي 
مترابطة - المراقبة والمراجعة والعمل - تستهدف التعلم والتحسين المستمر. يربط إطار 
العمل بين المساءلة عن الموارد وبين النتائج، اي المخرجات والمحصالت واآلثار التي 

تنتجها.
المراقبة تعني توفير معلومات حاسمة وصالحة عما يجري وأين ولمن يتم توجيهه 

)النتائج( ومقدار ما يتم إنفاقه وأين وعلى ماذا وعلى من )الموارد(.
المرأة  إذا كانت الصحة اإلنجابية وصحة  لتحديد ما  البيانات  المراجعة تعني تحليل 
تنفيذها  تم  قد  وااللتزامات  والوعود  التعهدات  كانت  إذا  وما  تحسنت  قد  والطفل  والوليد 
تتضمن  تعلم  إنها عملية  الحكومية.  الفعالة غير  والجهات  والمتبرعين  البلدان  من جانب 
والتوصية  القصور  أوجه  وتحديد  الجيدة  للممارسة  االنتباه  وجذب  بالنجاح  االعتراف 

بإجراءات تصحيحية كلما تطلب ذلك.
واإلجراء يعني استخدام المعلومات واألدلة التي تنتج عن عملية المراجعة والقيام بما 
تم تحديده عند الضرورة لتسريع التقدم نحو تحسين محصالت الصحة وتحقيق االلتزامات 
وإعادة تخصيص الموارد لتحقيق االستفادة الصحية القصوى. يشمل هذا المزيد من الدعم 
ما  لمعالجة  إجراءات  إيجابي واتخاذ  تأثير  لها  التي  والبرامج  للسياسات  والتبني األوسع 
الموارد  بين  تطابق  الضعيفة وأي عدم  والممارسات  البيانات  يعمل وعالج مشكالت  ال 
فعالية  لتحسين  والخبرة  المثلى  الممارسات  من  التعلم  أيًضا  يشمل  كما  والوعود.  الفعلية 

جهود تحسين صحة المرأة والطفل.
وينبغي  العمل،   - المراجعة   - المراقبة  أنظمة  من  نوًعا  بالفعل  البلدان  معظم  تمتلك 
البناء على هذه األنظمة وتقويتها. يجب أن يكون في معظم البلدان على تقوية تلك اآلليات 
للمساءلة. ُتعتبر هذه األنظمة موسعة في العديد من الدول وتشمل عمليات مراجعة وطنية 
من  الواسعة  واالستشارات  والمشاركة  الوطنية  المراجعات  من  يتجزأ  ال  كجزء  فرعية 
أصحاب المصلحة والمشاركة من خارج قطاع الصحة. يلقي المربع 1 أدناه الضوء على 
عناصر إطار عمل المساءلة المكون من المراقبة - المراجعة - العمل في غانا ورواندا 

وجمهورية تنزانيا المتحدة.
المسالة  إطار  فإن  والطفل،  المرأة  بصحة  المباشر  اللجنة  عمل  نطاق  يتصل  بينما 
متصل بالصحة بشكل أوسع، ولهذا يمكن أن يخدم كمحفز لمساءلة أقوى في أنظمة الصحة 

الوطنية وعبر مجتمع الصحة العالمي بأكمله.

التقرير النهائي للجنة
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3. مساءلة كل أصحاب المصلحة: 10 توصيات
لتطبيق  بالوقت  ومرتبطة  للتحقيق  وقابلة  للقياس  وقابلة  محددة  توصيات   10 اللجنة  تقدم 
إطار عمل المساءلة وتلقي التوصيات الضوء على اإلجراءات الملحة المطلوبة للتغلب على 
المعيقات التي تقف أمام تحقيق مساءلة أوسع. تسعى التوصيات إلى الحصول على معلومات 
أفضل لتحقيق نتائج أفضل وإلى تعقب أفضل للموارد الخاصة بصحة المرأة والطفل ورقابة 

الوفاء بالعهود، قياس النتائج

المربع 1. إطار عمل المساءلة في البلدان
غانا ورواندا وجمهورية تنزانيا المتحدة وضعوا أنظمتهم الخاصة للمراقبة والمراجعة والعمل على أساس الكثير من سنوات 
الخبرة في المناهج على مستوى القطاع في مجال الصحة. تساعد هذه المناهج بشكل عام على ضمان ارتباط االستراتيجية 
على مستوى الصحة بأهداف التنمية األوسع وعمليات التخطيط واالستراتيجيات الوطنية المهمة للنمو االقتصادي والحد 
من الفقر. كما أن هناك أيًضا رابًطا ثابًتا بين المراجعات وتخصيص الموارد من خالل أطر اإلنفاق على المدى المتوسط 

ودورات التخطيط التشغيلي السنوية وهناك عمليات وطنية فرعية لالستعراض والعمل.
تركز المراقبة الوطنية للتقدم واألداء كجزء من الخطط االستراتيجية لقطاع الصحة على المجموعة األساسية من المؤشرات: 
18 في رواندا و37 في غانا و40 في جمهورية تنزانيا المتحدة. مؤشرات الصحة اإلنجابية وصحة األم والوليد والطفل 
تمثل على األقل نصف هذه المؤشرات األساسية، كما أنها أيًضا مؤشرات أساسية في مكون المراقبة في خطط التنمية الكلية.
توفر البيانات وجودتها تحسنا أثناء العقد الماضي ويرجع ذلك في الغالب إلى االستقصاءات الصحية األكثر تكراراً. إال أن 
بالمشكالت  تتأثر  التي  المنشأة الصحية والمصادر اإلدارية  المراقبة في المراجعات السنوية غالًبا ما تعتمد على  مساهمات 
المستمرة مع اإلتاحة في الوقت المناسب وجودة البيانات. اكتمال البيانات ووقتيتها وجودتها هي مجاالت تتطلع كل البلدان 
الثالث إلى تحسينها بمساعدة تقنيات المعلومات واالتصاالت. في رواندا، يبدو أن نظم وضع تقارير المنشأة الصحية والتقارير 
اإلدارية تتحسن بشكل كبير نتيجة تطوير بناء متكامل الدخال تقنيات المعلومات واالتصاالت ويستخدم التمويل المعتمد على 
األداء. البيانات الموثوقة في الوقت المناسب حول المواليد وأسباب الوفاة مفقودة في كل الدول الثالث. مطلوب بشكل عام 
المزيد من االستثمارات المنظمة لتحسين أداء النظام الوطني للمعلومات الصحية مما يضمن وجود نظام مراقبة موثوق وشفاف.

البيانات وتجميعها ومشاركتها وتقييم جودتها  الهامة للمراقبة )بما في ذلك توليد  تحتاج اآلليات المؤسسية لدعم العناصر 
الدول الثالث. تميل هذه الوظائف إلى أن تكون مركزة في  النتائج( إلى تعزيز كبير في كل  وتحليلها وتركيبها وتوصيل 
الرئيسية  الدولة  إشراك مؤسسات  يكون  أن  ينبغي  والمهارات.  البشرية  القوى  في  قليلة  قدرات  تملك  التي  الصحة  وزارة 
والتقييم المستقل جزأين ال يتجزآن من عملية المراقبة. في غانا، تم التعاقد مع مستشارين مستقلين من البلد ومن خارجها 
الصحة  وزير  جانب  من  الغالب  في  المراجعة  إعداد  يتم  المتحدة،  تنزانيا  في جمهورية  السنوي.  المراجعة  تقرير  إلعداد 
والرخاء االجتماعي بمساهمات من المؤسسات الوطنية. في رواندا، على الرغم من أنه ال يوجد تقرير رسمي يجمع كل 
بيانات المراقبة لمراجعتها، فإن التمويل على أساس األداء واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت يؤديان إلى شفافية أكبر 

ووصول إلى البيانات. 
يتم إجراء المراجعات في قطاع الصحة واجتماعات القمة والتخطيط بشكل سنوي على األقل مع اشتراك واسع من أصحاب 
المصلحة. يتم إدراج مراجعات الصحة اإلنجابية وصحة األم والمولود والطفل في العمليات جيدة التنظيم. تُعتبر المشاركة 
من الشركاء أمًرا بارًزا لكن دور المجتمع أقل وضوًحا. تضم اللجنتان الفرعيتان للمراقبة والتقييم في لجنة قطاع الصحة 
للمراقبة  األنظمة  هذه  مع  أنفسهم  بمحاذاة  كلهم  وليس  التنمية  شركاء  من  الكثير  قام  وقد  المصلحة.  أصحاب  من  الكثير 

والمراجعة بقيادة القطر نفسة، ويتم أيًضا تعزيزها كجزء من مبادئ الشراكة الدولية من أجل الصحة.
في إطار االستراتيجية العالمية، قدمت الدول الثالث التزامات محددة مأخوذة من الخطط القائمة في القطرللصحة اإلنجابية 
وصحة األم والمولود والطفل. تُعتبر االستراتيجية العالمية فرصة لتقوية تنفيذ االستراتيجيات الوطنية لتسريع التقدم نحو 

تحقيق المرمى اإلنمائي لأللفية رقم 4 والمرمى رقم 5 بشكل خاص.
 www. http://www.everywomaneverychild.org/pages?pageid=14&subpage=69 مالحظة: انظر

لالطالع على تقرير دراسات الحالة للدول الثالث.
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أقوى على النتائج والموارد وطنًيا وعالمًيا. تعتمد تواريخ التقدم المستهدفة على حقيقة أن 
قدرات الدول تختلف وأنها ستتقدم بمعدالت مختلفة. يتم استعراض كيفية تنفيذ التوصيات 

بالتفصيل في جدول عمل اإلجراءات التالي.

معلومات أفضل لنتائج أفضل
2015، ستكون كل البلدان قد قامت بخطوات هامة . 1 األحداث الحيوية: بحلول عام 

لوضع نظام لتسجيل المواليد والوفيات وأسباب الوفاة ولديها أنظمة معلومات صحية 
تعمل بشكل جيد وتتضمن البيانات من المنشآت والمصادر اإلدارية واالستبيانات. 

ويمكن  موثوقة  وبيانات صحية  معلومات  دون  من  مساءلة  هناك  تكون  أن  يمكن  ال 
الوصول إليها وتصدر في الوقت المناسب. ُتعتبر المعلومات الموثوقة على مستوى القطري 
ضرورية لقياس ومراقبة النتائج. ُتعتبر القدرة الكبيرة لدى البلدان على جمع بيانات عن 
هناك  كان  إذا  وما  لالستثمارات  المالئمة  الوجهة  لتحديد  والطفل ضرورية  المرأة  صحة 
تقدم يتحقق. ال تمتلك الكثير من البلدان أنظمة معلومات صحية متكاملة وتعمل بشكل جيد 
المنشآت والبيانات اإلدارية.  وضمن معلومات سكانية المصدر مثل االستبيانات وبيانات 
احتياجات  كل  يحقق  القطر  مستوي  علي  واحد  نظام  إلى  لالنتقال  كبيرة  جهود  مطلوب 
البيانات لصحة المرأة والطفل، وتقدم تقنيات المعلومات واالتصاالت فرًصا جديدة للقيام 

بذلك.
لقد ُوصف العجز عن إحصاء المواليد والوفيات وتحديد أسباب الوفاة بأنه »كارثة غير 
مفيدة  معلومات  متعددة  الحيوية من مصادر  اإلحصاءات  تقدم   .)2 الشكل  )انظر  مرئية« 
لألفراد والمجتمعات وصانعي القرار. توجد حلول لفجوات البيانات هذه، لكن بناء أنظمة 
تسجيل مدنية لتقديم بيانات دقيقة وموثوقة يتطلب التزام سياسي واستثمار طويل األجل. لقد 
كان هذا النوع من اإلرادة السياسية مفقوًدا في الغالب مما أدى إلى اعتماد قاعدة المعلومات 
الخاصة بتحسين صحة المرأة والطفل إلى حد كبير على االستبيانات التي يتم إجراؤها كل 
عدة سنوات. حصلت هذه االستبيانات في الكثير من الدول على مدخالت هامة من هيئات 

خارجية مثل المقصات الديمغرافية والصحية والمسح العنقودي متعدد المؤشرات.
تمتلك الدول األكثر تأخًرا في مجال صحة المرأة والطفل بشكل عام لديها أنظمة التسجيل 
المدني األضعف. ال توجد مسودة واحدة تدور حول جمع إحصاءات حيوية موثوقة. التحديات 
في كل قطر لها خصوصيتها، ولذلك يجب تصميم الحلول حسب الظروف واالحتياجات. 

يجب توجيه االستثمارات نحو جمع البيانات إلى جانب 
القدرات البشرية والمؤسسية لدعم هذه األنظمة.

إمكانيات  واالتصاالت  المعلومات  تقنيات  تمتلك 
كبيرة لمساعدة البلدان على التغلب على العوائق القائمة 
أمام تطوير أنظمة تسجيل المواليد والوفيات واإلبالغ 
السريع عن األحداث الحيوية. تعمل ليبيريا مثالً على 
تجربة استخدام الهواتف المحمولة لتسجيل المواليد. إلى 
جانب منظمة الصحة العالمية وشركاء آخرين، تسعى 
األحداث  مراقبة  تنشيط  إلى  الصحية  القياسات  شبكة 
المبتكرة  المعلومات  تقنية  حلول  خالل  من  الحيوية 
)MOVE-IT لمرامي األلفية اإلنمائية( متضمنة تقريراً 
دورياً يصف حالة نظم المعلومات الصحية في العالم.

التقرير النهائي للجنة

“مع انتشار االتصاالت المحمولة اآلن حتى في أكثر الدول 
فقًرا في العالم، تقدم تقنيات المعلومات واالتصاالت فرصة 

فريدة وقوية لسد الفجوة في التنمية الصحية.
باإلضافة إلى تيسير جمع البيانات ومشاركتها وتحليلها، 
يمكن أيًضا استخدام المنصات مثل اإلنترنت والوسائط 

االجتماعية كأدوات إلنشاء مساحات آمنة ومعززة للمرأة، 
حيث تستطيع الحصول على معلومات صحية دقيقة وحديثة 

في بيئة تتسم بالسرية وتعدد اللغات.”
دكتور حمادون تور، السكرتير العام، االتحاد الدولي لالتصاالت
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المؤشرات الصحية: بحلول عام 2012، يتم استخدام نفس األحد عشر مؤشًرا حول . 2
الصحة اإلنجابية وصحة األم والطفل والتي يتم تقسيمها العتبارات الجنس واالعتبارات 
األخرى الخاصة بالمساواة بغرض مراقبة التقدم نحو أهداف االستراتيجية العالمية.

األقل  الخمس  والطفل عن  المرأة  األحد عشر لصحة  المؤشرات  اإلبالغ عن  ينبغي 
واالنتماء  الجغرافي  والموقع  الحضر/الريف  في  واإلقامة  والعمر  الجنس  وحسب  ثروة 
العرقي، وعند اإلمكان والمالءمة، حسب التعليم والحالة االجتماعية وعدد األطفال وحالة 

البشرية. المناعة  نقص  فيروس 
النساء  تتلقاها  التي  الرعاية  جودة  مراقبة  على  الدول  تحث  اللجنة  أن  إلى  باإلضافة 
واألطفال األوالد والبنات على السواء وخاصة في البلدان األفقر. تعني الجودة الرعاية اآلمنة 
والفعالة التي تمثل خبرة إيجابية للمستخدم. كما ينبغي أيًضا جمع البيانات دون الوطنية ألنها 

مهمة بشكل خاص الستكمال تقييم المساواة والحق في الصحة لكل النساء واألطفال.

الوفاء بالعهود، قياس النتائج
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لشكل 2. وضع المعلومات الصحية في الدول التسع واألربعين األقل دخاًلأ المدرجة في االستراتيجية 
العالمية 

مقتبس من: نظم المعلومات الصحية القطرية: مراجعة للوضع واالتجاهات حالًيا. جنيف: منظمة الصحة العالمية وشبكة 
القياسات الصحية، 2011.

بلدان األمم المتحدة االقل نمواً )http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm#least، حتى  أ 
17 فبراير 2011(. 
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التقرير النهائي للجنة

2. المؤشرات األحد عشر لصحة األم والمولود والطفل المربع 
تم تحديد مجموعة واحدة من المؤشرات لمراقبة وضع صحة األم والطفل:

معدل وفيات األمهات )الوفيات لكل 100,000 مولود حي( ■
معدل وفيات األطفال تحت سن الخامسة مع نسبة وفيات المواليد )الوفيات لكل 1000 مولود حي( ■
األطفال ناقصو النمو تحت سن الخامسة )النسبة المئوية لألطفال تحت سن الخامسة والذين يقل طولهم بالنسبة إلى عمرهم عن االنحراف  ■

العالمية(. اثنين في متوسط معايير نمو األطفال لدى منظمة الصحة  المعياري بمعدل ناقص 
تُعتبر مؤشرات الحالة الصحية الثالثة هذه أساسية لمراقبة المرامي اإلنمائية لأللفية. يُعتبر نقص النمو وهو مؤشر على التغذية هاًما لفهم ال 
يقتصر على المحصالت وإنما يشمل أيًضا محددات صحة األم والطفل. كما أن التغذية تمثل مؤشًرا جانبًيا مفيًدا أيًضا للتطور على نطاق أوسع.

تُعتبر هذه المؤشرات غير حساسة نسبًيا للتغيير وال توضح التقدم على فترات قصيرة )في غياب أنظمة تسجيل المواليد والوفيات، ال يمكن 
الحقيقي  الزمن  في  التغيرات  مراقبة  يمكنها  التي  والوقتية  الحساسة  البيانات  من  المزيد  مطلوب  ولهذا،  كبيرة(.  زمنية  بفجوات  إال  قياسها 
من  تتبع  مجموعة  مراقبة  طريق  عن  الهدف  هذا  تحقيق  يمكن  والطفل.  المرأة  صحة  لتحسين  األساسية  التدخالت  من  مجموعة  في  تقريًبا 

للتغطية: مؤشرات  ثمانية 
تلبية الحاجة إلى منع الحمل )النسبة المئوية للنساء في سن 15-49 سنة المتزوجات أو الالتي يعشن مع رجال وقمن بتلبية حاجتهن لتنظيم  ■

األسرة، أي أنهن ال يرغبن في المزيد من األطفال أو يرغبن في االنتظار عامين قبل الحصول على طفل ويستخدمن وسائل منع الحمل(
الوالدة من جانب موفر  ■ قبل  ولديهن مولود حي حصل على رعاية   49-15 للنساء في سن  المئوية  )النسبة  الوالدة  قبل  الرعاية  تغطية 

رعاية صحية ماهر أربع مرات على األقل أثناء الحمل(
والعالج  ■ للفيروس  الرأسي  االنتقال  لمنع  البشرية  المناعة  نقص  بفيروس  المصابات  الحوامل  النساء  بين  القهقري  الفيروس  من  الوقاية 

للنساء الالئي يحق لهن للحصول على عالج القهقري  للفيروس  المضاد 
ممارس ماهر* عند الوالدة )النسبة المئوية للمواليد األحياء الذين فحصهم طاقم صحي ماهر(  ■
الرعاية بعد الوالدة لألمهات واألطفال )النسبة المئوية لألمهات واألطفال الذين تلقوا زيارة رعاية بعد الوالدة في خالل يومين من الوالدة( ■
رضاعة طبيعية فقط لمدة ستة أشهر )النسبة المئوية للرضع في سن 0-5 أشهر الذين يحصلون على رضاعة طبيعية فقط( ■
تلقوا  ■ الذين  12-23 شهًرا  للرضع في سن  المئوية  )النسبة  الديكي والتيتانوس  الدفتريا والسعال  المجمع ضد  التطعيم  ثالث جرعات من 

الديكي/التيتانوس( الدفتريا/السعال  تطعيم  من  ثالث جرعات 
عالج االلتهاب الرئوي بالمضادات الحيوية )النسبة المئوية لألطفال في سن 0-59 شهًرا المشكوك في إصابتهم بالتهاب رئوي ويتلقون  ■

حيوية(. مضادات 
أخرى  بأبعاد  منها  كل  ويتصل  الرعاية  سلسلة  من  جزًءا  منها  كل  يمثل  ومهمة:  استراتيجية  ألنها  للتغطية  الثمانية  المؤشرات  هذه  تحديد  تم 
للصحة واألنظمة الصحية. مطلوب قياس استخدام وسائل منع الحمل لتتبع الصحة اإلنجابية. يوفر مؤشر الرعاية قبل الوالدة قياًسا للوصول 
إدراج  تم  والمولود.  لألم  المخرجات  وتحسين  األم  على  المخاطر  لتحديد  للرعاية  المالئمة  التغطية  لضمان  هام  وهو  الصحي  النظام  إلى 
المؤشرات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية للتأكيد على الحاجة إلى التحرك نحو منهج أكثر شمواًل للرعاية الصحية ولتشجيع المزيد 
من التكامل في الخدمات الصحية. طبيب الوالدة الماهر والرعاية بعد الوالدة والرضاعة الطبيعية هي عناصر هامة في سلسلة الرعاية. يتم 
االلتهاب  حالة  إدارة  وأخيًرا،  الصحي.  النظام  مع  للطفل  المستمر  التفاعل  قياس  في  يساعد  وبهذا  روتيني  بشكل  به  الموصى  التطعيم  تقديم 
الرئوي لألطفال تمثل مؤشًرا على الحصول على العالج. على الرغم من أن التطعيم سيكون له تأثير طويل المدى على االلتهاب الرئوي، 

للنجاح. الحالة ستظل مقياًسا مهًما  فإن إدارة 
تم تحديد هذه المؤشرات األحد عشر من مجموعة من 11 مؤشًرا للمرامي اإلنمائية لأللفية و39 مؤشًرا يستخدمها العد التنازلي لعام 2015 
للحفاظ على حياة األم والمولود والطفل. تؤيد اللجنة استخدام كلتا المجموعتين من المؤشرات. إال أنه على الرغم من أن كل الدول تراقب 
وتضع تقارير عن عدد كبير من مؤشرات الصحة، غالًبا ما تعتمد التحديثات الخاصة بمؤشرات الحالة الصحية على التنبؤات وهناك فجوات 
بيانات  جمع  لضمان  أساسًيا  مؤشًرا   11 من  فرعية صغيرة  بمجموعة  اللجنة  أوصت  ولهذا،  التقدم.  لتقييم  الحديثة  البيانات  توفر  في  كبيرة 
متسقة ووقتية مطلوبة لمساءلة الحكومات وشركاء التنمية عن التقدم في تحسين صحة المرأة والطفل من دون زيادة متطلبات وضع التقارير 
على الدول. تقليل عبء وضع التقارير - أي المتطلبات المزدوجة لوضع التقارير - هو أولوية لدى اللجنة والدول منخفضة الدخل. سيصبح 
لجهودهم  الشركاء  تركيز كل  المنهج  األمر، ويشمل هذا  لذلك  الدول  النادرة في  الموارد  تم تخصيص  إذا  أسهل  أمًرا  أفضل  جمع معلومات 

المؤشرات. لديهم على هذه  التقارير  ومتطلبات وضع 
*الممارس الماهر هو مهني صحي معتمد - مثل القابلة أو الطبيب أو الممرضة - الذي تم تعليمه وتدريبه على ممارسة مهارات مهنية 

إلدارة الحمل العادي )غير المعقد( والوالدة وفترة ما بعد الوالدة مباشرة ومهارات تحديد التعقيدات وإدارتها وإحالتها لدى النساء 
الفقري  العالمية ومعهد المخ والعمود  الماهر: بيان مشترك من منظمة الصحة  المهم للممارس  الدور  والمواليد. جعل الحمل أكثر أماًنا: 

العالمية، 2004.  النساء والتوليد. منظمة الصحة  الدولي لطب   واالتحاد 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2004/9241591692.pdf
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االبتكار: بحلول عام 2015، ستكون كل الدول قد أدمجت استخدام تقنيات المعلومات . 3
واالتصاالت في أنظمتها الوطنية للمعلومات الصحية والبنية التحتية للصحة.

المعلومات  نشر  في  كبير  بقدر  المساعدة  واالتصاالت  المعلومات  تقنيات  تستطيع 
حول النتائج والموارد الخاصة بصحة المرأة والطفل ومشاركتها. توفر تقنيات المعلومات 
سرعة  وزيادة  المعلومات  أنظمة  وربط  ومعالجتها  البيانات  جمع  إمكانيات  واالتصاالت 
إنشاء  إن  المؤسسية.  الدائرة  في  البيانات  وتخزين  إنتاجها  تم  التي  للمعلومات  الوصول 
سجالت المرضى وجمع البيانات عن بعد وارسال تلك البيانات للتخزين والتحليل المركزيين 
هي أمثلة قليلة على المزايا العملية لنظم تقنية المعلومات واالتصاالت التي تسمح بتدقيق 
واضح ويمكن الوصول إليه بسرعة لمسارات المعامالت اإلدارية والمالية. كما أن الجمع 
بين اإلنترنت واالتصاالت المحمولة أيًضا يدعم جمع البيانات مباشرًة من األفراد والمنشآت 
وقتًيا  مالئم  بأسلوب  البيانات  تلك  مشاركة  ويتيح  والريفية  النائية  المناطق  في  الصحية 
ومتساٍو )انظر المربع 3(. سيؤدي تحسين التخزين والوصول إلى قواعد البيانات العامة 
إلى تعزيز الشفافية. ستكون مشاركة األساليب والمعلومات الجديدة أسهل والمشاركة في 
بينما  المساءلة  آليات  لتعزيز  فرًصا  االجتماعية  الشبكات  توفر  موسعة.  المراجعة  عملية 
تستطيع تقنيات النطاق الترددي العريض أن تسرع الربط بين المجتمع والمستويين الوطني 
لتحسين صحة  توليد معلومات صحية شاملة وتجميعها ومشاركتها  والتقدم نحو  والعالمي 

المرأة والطفل.

استراتيجًيا  النقالة  والصحة  اإللكترونية  الصحة  تقنيات  استخدام  يكون  أن  يجب 
تقنيات  إمكانيات  على  االعتماد  أجل  من  الوطنية.  الصحية  األهداف  ويدعم  ومتكامالً 
بين  التوافقية  وضمان  معايير  على  االتفاق  المهم  من  سيكون  واالتصاالت،  المعلومات 
األنظمة. يجب أن تتطابق أنظمة المعلومات الصحية مع هذه المعايير على كل المستويات، 
بما في ذلك األنظمة المستخدمة لجمع بيانات المرضى عند نقطة الرعاية. ينبغي االتفاق 
جمع  يمكن  بحيث  البيانات  مجموعات  من  األدنى  والحد  المشتركة  المصطلحات  على 
أن  إلى  باإلضافة  تفسيرها.  إساءة  وعدم  بسهولة  ومشاركتها  متناسق  بشكل  المعلومات 
البيانات  حماية  تضمن  أن  ينبغي  الصحية  البيانات  بمشاركة  الخاصة  الوطنية  السياسات 

منسق. بشكل  تدار  والموافقة  والخصوصية 
المعلومات  تقنيات  تتنوع  واالتصاالت  المعلومات  لتقنيات  المحتملة  التطبيقات  تتنوع 
واالتصاالت نفسها ويجب توظيفها في كل فرصة للوصول إلى فهم أكثر اكتماالً لرعاية 

المرضى، بما في ذلك فهم المرضى للخدمات التي يحق لهم الحصول عليها.

الوفاء بالعهود، قياس النتائج

المربع 3. استخدام الهواتف المحمولة في جمع البيانات الصحية
لقد تم القيام بالكثير من المشروعات التجريبية حول العالم لتجربة استخدام الهواتف المحمولة في جمع البيانات الصحية. 
في السنغال مثاًل، قامت وزارة الصحة بتحسين جمع البيانات عن طريق تجهيز العاملين في المجال الصحي في 10 مناطق 
المشروع  مناطق  في  تكراًرا  أكثر  إشرافية  زيارات  على  المزايا  اشتملت  البيانات.  لجمع  وبرامج  باليد  محمولة  بأجهزة 
التجريبي وجمع وتحليل أسرع للبيانات )أبلغت إحدى المناطق بأن البيانات التي استغرقت أسبوعين لجمعها على الورق 

تم جمعها في ساعة واحدة( واستخدام البيانات من جانب مسؤولي الصحة في إعادة تخصيص الميزانيات.
المصدر: 

Mobilizing maternal health: Senegal’s use of EpiSurveyor for maternal health data collection based on 
an evaluation by Dalberg Development Advisors.
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تتبع أفضل لموارد صحة المرأة والطفل
يحدث . 4 التي  والسبعين  األربع  البلدان  كل  تقوم   ،2015 عام  بحلول  الموارد:  تتبع 

%98 من وفيات األمهات واألطفال بالتعقب واإلبالغ عن مؤشرين اجماليين  فيها 
للموارد بحد أدنى: )1( إجمالي النفقات الصحية حسب مصدر التمويل و)2( إجمالي 
التمويل  مصدر  حسب  والطفل  والوليد  األم  وصحة  اإلنجابية  الصحة  على  النفقات 

ونصيب كل فرد.

تعقب الموارد مهم للشفافية والمصداقية وضمان استخدام األموال حيث الحاجة الماسة 
لها في األغراض المقصودة بها ووصولها إلى من يحتاجونها أكثر. تلعب البرلمانات دوًرا 
مهًما في مساءلة الحكومات عن مثل هذة التقارير. ان األهداف بعيدة المدى للحكومات هي 
وضع تقارير سنوية عن إجمالي نفقاتها الصحية من كل مصادر التمويل )بما في ذلك الحكومة 
والكيانات الخاصة مثل الشركات والمنازل الحكومات وشركاء التنمية( وعن أولويات صحية 
محددة مثل صحة األم أو المالريا أو فيروس نقص المناعة البشرية أو مجموعات السكان 
التي  تلك  من  بدًءا  الدول  تحصل  أن  ينبغي  الهدف،  هذا  لتحقيق  مثالً(.  واألطفال  )النساء 
تتعرض لالرتفاع األكبر في معدل وفيات وأمراض المرأة والطفل على دعم من شريك تنمية 

لتعزيز قدرتها على تعقب هذين المؤشرين المجمعين للموارد ووضع تقرير عنهما.
مراقبة النفقات على الصحة خاصًة صحة المرأة والطفل ال يتم بشكل منتظم. ال تملك الكثير 
من الدول منخفضة الدخل القدرة على وضع تقديرات للنفقات بشكل روتيني )الشكل 3(. تدرك 
اللجنة أن الدول تبدأ بإمكانيات مختلفة لتعقب الموارد وستحتاج إلى زيادة تقاريرها عن النفقات 
النفقات  السنوي إلجمالي  بالتعقب  تبدأ  البلدان عند الضرورة أن  الوقت. تستطيع  الصحية مع 
الصحية الحكومية والمساعدات الخارجية وتقديم المزيد من التقارير التفصيلية عن المصادر 
الخاصة مع زيادة قدراتها. سيلعب كل أصحاب المصلحة دوًرا في تقديم معلومات مالئمة في 
الوقت المناسب ودقيقة للحكومات لتمكين الوصول إلى فهم شامل للموارد المتاحة واستخدامها.

التقرير النهائي للجنة

وضع التنظيم المؤسسي
منظم مؤسسًيا

تقدم متوسط أو محدود نحو  التنظيم المؤسسي
شبه منظم مؤسسًيا

ال ينطبق
البيانات غير متاحة

خبرة قليلة أو معدومة في إنشاء االتحاد الوطني للرعاية الصحية

الشكل 3.  قدرة الدولة على إنشاء حسابات صحية وطنية، )االتحاد الوطني للرعاية الصحية( 2011
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البلدان.  من  الكثير  قدرات  زيادة  إلى  والطفل  المرأة  اإلنفاق على صحة  تعقب  يؤدي 
تحتاج أساليب التقدير السريعة والبسيطة إلى المزيد من التطوير من منظمة الصحة العالمية 
ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي لتستخدمها الدول ذات القدرات المحدودة.
لتمكين البلدان من تحقيق هذا الهدف، فإن قدرتها على تعقب الموارد المخصصة وتنظيم البيانات 
على شكل أطر عمل محاسبية ثابتة وتحليل المعلومات واستخدامها في السياسة الوطنية وعمليات 
المساءلة تحتاج إلى تعزيز. تصل القدرات إلى أقل مستوى في البلدان منخفضة الدخل. ينبغي القيام 
بجهود بناء هذه القدرات في إطار جهود طويلة المدى لتعزيز األنظمة األساسية إلدارة النفقات العامة.

كل . 5 تعمل  الموارد،  تعقب  تيسير  أجل  ومن   2012 عام  بحلول  الدولة:  اتفاقيات 
»االتفاقيات« بين حكومات البلد/القطر وكل شركاء التنمية الرئيسيين على المطالبة 
يتم  نفقات  على  اعتماًدا  قطر  كل  في  عليها  االتفاق  يتم  أساس صيغة  على  باإلبالغ 

تمويلها من الخارج والتزامات متوقعة. 

شركاء  وكل  الحكومات  بين  االتفاقيات  أو  المعاهدات  دمج  يمكن  الدول،  معظم  في 
الدولية  والمعاهدات  المشترك  التمويل  ترتيبات  مثل  القائمة  اآلليات  في  الرئيسيين  التنمية 
للشراكة الصحية ومذكرات التفاهم وقواعد السلوك. إنها ضرورية لضمان أن كل الشركاء 
مما  عليها  متفق  هيكلية  حسب  بهم  الخاصة  والنفقات  الميزانية  تقارير  للحكومات  يقدمون 
الخارجي والروابط مع  للتمويل الصحي  المتبادلة ويعطي صورة واضحة  المساءلة  يعزز 
األولويات الصحية الوطنية. مراقبة هذه االتفاقيات عبر بطاقات الرصد سوف يساعد أكثر 

على ضمان االمتثال.
المتبرعون  ذلك  في  )بما  الرئيسيين  التنمية  شركاء  كل  االتفاقيات،  هذه  إطار  في 
يعملون  والذين  الحكومية(  غير  والمنظمات  والشركات  الخاصة  والمؤسسات  المزدوجون 
من حجم  كل  حيث  من  منسق  وبأسلوب  سنوًيا  تقرير  بتقديم  مطالبتهم  ينبغي  الدولة  داخل 
وغرض )بما في ذلك الصحة اإلنجابية وصحة األم والوليد والطفل( نفقاتهم الصحية. كما 
للتنبؤ على أساس هيكلية متفق عليها في كل  ينبغي أيًضا أن يقدموا خطًطا مستقبلية قابلة 
أن  يمكن  منتديات  والدولية  اإلقليمية  المنظمات  تقدم  المعنية.  الحكومية  الوزارة  إلى  قطر 
تعزز من قدرة البلدان على اتخاذ هذه الخطوة وتشجيع كل شركاء التنمية على المشاركة.

مجال  في  التنموية  مساعدتهم  عن  اإلبالغ  التنمية  شركاء  على  أيًضا  ينبغي  كما 
إعالن  خالل  من  وضع  تم  التي  المساعدات  فعالية  مؤشرات  أساس  على  الصحة 
باريس وبرنامج عمل أكرا كي يوضحوا أن تمويلهم وبرامجهم لصحة المرأة والطفل 
ينبغي  كما  فيها.  التخطيط  ودورات  واستراتيجياتها  القطر/البلد  أولويات  مع  متماشية 
ذلك  في  بما  تقديمها  يتم  التي  المساعدة  جودة  لفهم  الموارد  تدفقات  مراجعة  أيًضا 

البلد. مستوى  على  له  برنامج  وضع  ويمكن  للبلد  يصل  ما  مقدار 

لديها . 6 الحكومات  كل  ستكون   ،2015 عام  بحلول  واألطفال:  النساء  إلى  الوصول 
القدرة على المراجعة المنتظمة لإلنفاق على الصحة )بما في ذلك اإلنفاق على الصحة 
اإلنسان  وحقوق  بااللتزامات  اإلنفاق  ولربط  والطفل(  والوليد  األم  اإلنجابية وصحة 

والجنس وأهداف ونتائج المساواة األخرى.

الوفاء بالعهود، قياس النتائج
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التقرير النهائي للجنة

تتعلق هذه التوصية بمراجعة تدفقات الموارد في البلدان. قد تتمكن البلدان ذات القدرات 
القدرات،  السنوية فقط. مع زيادة  الحكومية  النفقات الصحية  البداية من مراجعة  األقل في 
ينبغي أن تقوم كل الدول بعمليات مراجعة سنوية لإلنفاق الصحي من كل مصادر التمويل.

في  الميزانية  أولويات  مقابل  في  اإلنفاق  تراجع  أن  البداية  في  الدول  على  ينبغي 
األمثل  الشكل  في  هذا  ويستتبع  الحاجة(.  عند  الوطنية  )وتحت  الوطنية  الصحية  الخطط 
األولوية  ذات  األمراض  على  وتوزيعها  الصحية  النفقات  إلجمالي  سنوي  تحليل  إجراء 
مثل فيروس نقص المناعة البشرية والجماعات السكانية )مثل المرأة والطفل(. كما ينبغي 
الخارجية  الموارد  بشأن  القطري  المستوى  على  البيانات  تراجع  أن  أيًضا  البلدان  على 
التي تم تلقيها لمقارنتها مع المعلومات المشابهة التي يقدمها شركاء التنمية لنظام تقارير 
الدائنين الذي تديره منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي. ربط المعلومات على 
الموارد  وطبيعة  مقدار  لفهم  مهم  الوطني  المستوى  على  بالمعلومات  العالمي  المستوى 
يوقع  أن  ينبغي  الهدف،  هذا  لتحقيق  القطر.  مستوى  على  لالستخدام  المتاحة  الخارجية 
اعتبارهم  في  الدولة ويضعوا  معاهدات  الخارجية على  للموارد  الرئيسيين  الموفرين  كل 

االبالغ عن مساعداتهم في نظام وضع تقارير الدائنين.
ا، على الدول مراجعة ما إذا كانت االستثمارات تتوزع بشكل متساٍو ويتم توجيهها  ثانًيً
المؤشرات على  تقسيم  يستتبع هذا  المرأة والطفل.  لتحسين صحة  الصلة  ذات  للمجتمعات 
الجغرافية  أو  الديمغرافية  والمتغيرات  واالقتصادي  االجتماعي  والوضع  الجنس  حسب 
األخرى للكشف عن نقاط عدم المساواة في العبء المالي واستخدام الخدمات بين المجموعات 
التزاماتها  تنفذ  الحكومات  كانت  إذا  ما  تقييمات  افادة  التحليالت  هذة  لمثل  يمكن  السكانية. 

لضمان الحق في الصحة.
تحققت  التي  بالنتائج  الصحة  على  العام  الكلي  اإلنفاق  الدول  تقارن  أن  ينبغي  ثالًثا، 
المتاحة.  للموارد  الفعال  واالستخدام  للفعالية  وفًقا  التدخل  في  لالستثمار  األولوية  وإعطاء 
ينبغي أن ترتبط ترتيب االولويات بمستوى التأثير. يمكن أن يظهر األثر من خالل وضع 
النماذج وقياسه بشكل مباشر. إذا كانت القياسات المباشرة للتأثير غير مجدية، فيمكن استخدام 
التغطية بثالث جرعات من  باالنابة مثل  النتائج  قياسات  باالنابة. يمكن استخدام  القياسات 
مقارنة  المساعدات إلجراء  تقديم  أو  والتيتانوس  الديكي  والسعال  للدفتريا  المجمع  التطعيم 

عامة للنتائج التي تحققت مع المال الذي تم إنفاقه.
في الكثير من البلدان، للبرلمانات الوالية علي القيام بوظائف المراجعة هذه. ينبغي أن 

يكون البرلمانات جزًءا من جهود تقوية قدرة البلدان على توجيه الموارد للمرأة والطفل.

إشراف أفضل على النتائج والموارد: وطنًيا وعالمًيا
وطنية . 7 آليات  وضعت  قد  البلدان  كل  تكون   ،2012 عام  بحلول  الوطني:  اإلشراف 

للمساءلة تتسم بالشفافية وشمول كل أصحاب المصلحة وتوصي بإجراءات تصحيحية 
عند الحاجة.

الترتيبات الوطنية هي  التوصية طموًحا بشكل خاص ألن  ُيعتبر اإلطار الزمني لهذه 
أساس ترتيباتنا المؤسسية الدولية. على الرغم من أن طبيعة آليات المراجعة هذه ستختلف 
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من بلد ألخرى، فإنها ينبغي أن تكون شفافة وشاملة مع ضمان التمثيل الجيد لكل اصحاب 
البشرية. وينبغي أن تضع  المدني والمجتمعات  المجتمع  بما في ذلك  الرئيسيين  المصلحة 
في اعتبارها المراجعة المستقلة للبيانات. كما أنه من المهم أيًضا أن تضم المراجعات على 

المستويات دون الوطنية والجهوية والمحلية.

تقوم الكثير من البلدان بالفعل بمراجعة منتظمة للتقدم واألداء في قطاع الصحة على 
أساس الخطط الصحية للدولة واألهداف الدولية. اشتراك مستويات سياسية أعلى مثل مكتب 
اإلنجابية وصحة  الصحة  أفضل حول  تقدم  تحقيق  إلى  يؤدي  الوزراء  رئيس  أو  الرئيس 

المرأة والوليد والطفل ويساعد على تقوية اإلرادة السياسية الحاسمة.
أحد الخيارات المتعددة المتاحة لتقوية آليات المراجعة في الدول هو إنشاء لجنة وطنية 
لصحة المرأة والطفل. يرأسها رئيس الدولة أو الحكومة وتخضع للمساءلة )والتقارير( من  
الحكوميين،  غير  والمشاركين  المختصة  الحكومية  اإلدارات  كل  وتشمل  البرلمان  طرف 
وستعمل مثل هذه الهيئة بأسلوب مشابه للجان اإليدز الوطنية )انظر المربع 4(. تقوم بعض 

الدول علي انخراط محكم )امين المظالم( صحي لزيادة استقاللية االستعراض.
المكاسب  كانت  إذا  ما  تقييم  في  الوطنية  للمراجعة  الهامة  الوظائف  إحدى  تتمثل 
واالستثمارات الصحية موزعة بشكل منصف. يستتبع هذا تصنيف كل البيانات على حسب 
المؤشرات األساسية. ينبغي تقسيم مجموعتي مؤشرات مراقبة تدفقات الموارد على حسب 
الجنس والوضع االجتماعي واالقتصادي والمتغيرات األخرى الديمغرافية والجغرافية للكشف 
مجموعات  بين  الخدمات  واستخدام  المالي  العبء  في  والظلم  الصحة  في  الظلم  نقاط  عن 
السكان. كما ينبغي أيًضا أن تستعرض البلدان بشكل دوري وتحلل العوائق أمام الوصول 

إلى الخدمات الصحية للنساء، وخاصة الشابات.
ينبغي أن تعمل المستويات األعلى من السلطة السياسية بما في ذلك البرلمانات الوطنية 
على ضمان تقديم معلومات من نتائج المراجعة لفائدة الخطط الوطنية التالية إلى جانب تقديم 
التزامات حول الميزانية والجداول الزمنية والمزيد من معايير المساءلة. من المهم بشكل 
خاص االستثمار في تقوية آليات المساءلة على مستوى المجتمع. من بين األمثلة، بطاقات 

الرصد التي تستخدمها المجتمعات لمراقبة الخدمات الصحية.

الوفاء بالعهود، قياس النتائج

المربع 4. التعلم من اللجان الوطنية لمرض نقص المناعة البشرية/اإليدز
في عام 2001، جمعت دورة الجمعية العامة االستثنائية لألمم المتحدة )UNGASS( حول مرض نقص المناعة البشرية/

اإليدز الدول بطريقة غير مسبوقة للتعامل مع الوباء. تمثل جزء من استجابة دورة الجمعية العامة االستثنائية لألمم المتحدة 
في إنشاء لجان وطنية لمرض نقص المناعة البشرية/اإليدز ككيانات تنسيق متعددة القطاعات لقيادة االستجابة ومراقبتها. 
استراتيجية وطنية واحدة وسلطة وطنية واحدة ونظام مراقبة وطني واحد.  القطر من أجل  التعبئة في  بتيسير  قامت  وقد 
البشرية/اإليدز. المناعة  المستوى مع االستجابة لمرض نقص  التزاًما سياسًيا عالي  المدني ودمجوا  المجتمع  وقد أشركوا 

على الرغم من أن لجان مرض نقص المناعة البشرية/اإليدز غير مثالية وال تحتوي على سلطة قانونية رسمية، إال أنها 
"كانت قادرة على التحفيز وممارسة قيادة وتأييد قويين لدعم السياسة الوطنية لمرض نقص المناعة البشرية/اإليدز وأطر 
هناك  تكون  قد  التنمية".  وشركاء  الحكوميين  غير  المشاركين  بين  خاصًة  القطاعات،  متعدد  فعال  تنسيق  وتوفير  العمل 
فرص استثنائية للدول كي تبني عليها وتعزز نجاح دورة الجمعية العامة االستثنائية لألمم المتحدة المعنية بالمرأة والطفل.

المصدر:
 Morah E, Ihalainen M. National AIDS Commissions in Africa: performance and emerging challenges. 
Development Policy Review 2009, 27:185–214.
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الشفافية: بحلول عام 2013، يتشارك كل أصحاب المصلحة عالنية في المعلومات . 8
الخاصة بااللتزامات والموارد المتوفرة والنتائج التي تحققت سنوًيا على المستويين 

الوطني والدولي.

البرامج  ومنفذي  المواطنين  )مثل  البيانات ومستخدميها  منتجي  بين  المعلومات  تدفق 
وشركاء التنمية واألكاديميين والباحثين والمجتمع المدني واإلعالم( غير كاٍف. ينبغي أن 
تكون قواعد البيانات أكثر سهولة في االستخدام للتشجيع على االستخدام األوسع للمعلومات.
تتطلب المساءلة أن تكون المعلومات الخاصة بالنتائج والموارد متاحة للوصول إليها 
من طرف أي شخص. تقوم البرلمانات التي تشرف على أداء الحكومات بدور مهم بشكل 
خاص لضمان الشفافية والشمولية والتشجيع على الفحص والتحدي والمناقشة المستمرة.

ينبغي أن تتدفق المعلومات بحرية بما يتفق مع مبادئ مشاركة المعلومات التي وضعتها 
الخاصة وقطاع  المؤسسات  ذلك  في  بما  التنمية  الحكومات وشركاء  ينبغي على  الحكومة. 
األعمال أن يتيحوا المعلومات الخاصة بالمحصالت الصحية والموارد التي تم إنفاقها على 
الصحة على موقع عام النطاق على اإلنترنت. )انظر المربع 5( يمكن أن تؤدي الشفافية في 
المعلومات إلى دفع جهود المجتمع والجهود الوطنية واإلقليمية والعالمية لزيادة المساءلة من 

أجل تقييم التقدم النسبي لكل قطر.

في هذا اإلطار، فإن ممارسات مثل التقرير الذي يتم تجميعه من جانب شراكة صحة 
العالمية  االستراتيجية  على  رًدا  تقديمها  تم  التي  االلتزامات  لتعقب  والطفل  والوليد  األم 
والسياسية  المالية  االلتزامات  حول  التوافر  وسهلة  مفيدة  أساسية  بيانات  توفر  أن  ينبغي 
والبرامجية التي تم اإلعالن عنها في سبتمبر/أيلول 2010. وللتحرك لالمام ينبغي على 
كل المتبرعين أن يحددوا المصادر والوسطاء في التدفقات النقدية عند اإلبالغ عن التزامات 

لتجنب االحتساب المزدوج.
وإنما  والطفل،  المرأة  بصحة  الوعي  رفع  على  يقتصر  لن  للمعلومات  األكبر  التوفر 
سيسمح بتدقيق أكبر فيما إذا كانت التحسينات الصحية منصفة وما إذا كان يتم استخدام األموال 
بشكل مسؤول ومنصف. ستؤدي الشفافية إلى تعزيز التعلم والتحسن المستمر والمزيد من 

االستنارة في اتخاذ القرارات من جانب كل الشركاء.
يمكن أن تؤدي هذه الشفافية إلى تحسين المساءلة واألداء الكلي للنظام الصحي، لكن يجب 
تقوية القدرة على العمل بناًء على هذه المعلومات. ينبغي تمكين المستخدمين داخل الحكومة 
وخارجها بمعلومات حول محددات الصحية ومشكالت المساواة وعوائق الميزانية ومن خالل 
اإلرشاد بشأن آليات الدعم لتحسين قدرتهم على إجراء تغييرات في الميزانيات أو السياسات.

التقرير النهائي للجنة

المربع 5. استخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت في تعقب المساعدات اإلنمائية
وتتيح  الشفافية.  لتحسين  الخارجية  المساعدات  يتعقب  أن  يمكنه  واالتصاالت  المعلومات  لتقنية  ابتكار  هي  التنمية  دورة 
ويمكنهم  باإلنترنت.  اتصال  بدون  أو  اإلنترنت  عبر  سواء  آخرين،  مع  مشروعاتهم  معلومات  مشاركة  للمستخدمين 
وفيات  معدل  أو  الفقر  معدالت  مثل  مؤشرات  فحص  أو  األخرى  المنظمات  مشروعات  جانب  إلى  مشروعاتهم  عرض 
تعليقات  للتنمية ويتيح إضافة  الدولي والبنك اآلسيوي  البنك  تنمية من  النموذج األصلي على مشروعات  األمهات. يشتمل 
التنمية  لمشروعات  االجتماعية  بالمراقبة  تسمح  تعليقات  دورات  إنشاء  في  الطبقات  هذه  التطبيق  يستخدم  المواطنين.  من 

المتبادلة. المساءلة  وتعزيز 
http://www.impactalliance.org/ev_en.php?ID=51450_201&ID2=DO_TOPIC :المصدر
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وضع التقارير عن المساعدات المخصصة لصحة المرأة والطفل: بحلول عام 2012، . 9
يطلب شركاء التنمية من لجنة المساعدة اإلنمائية في منظمة التعاون والتنمية في 
بحيث  الدائنين  تقارير  وضع  نظام  تحسين  كيفية  على  االتفاق  االقتصادي  الميدان 
يستطيع رصد كل اإلنفاق من شركاء التنمية في الوقت المناسب على الصحة اإلنجابية 
التعاون  ومنظمة  التنمية  شركاء  ينفذ  ذلك،  أثناء  في  والطفل.  والوليد  األم  وصحة 
والتنمية في الميدان االقتصادي طريقة بسيطة لوضع تقارير عن مثل هذه النفقات.

ينبغي علي كل شركاء التنمية الرئيسيين، بما في ذلك المتبرعون الجدد والمؤسسات 
العالمية  المساعدة  بيانات  لقاعدة  يقدموا  أن  ينبغي  الشركات،  من  والمتبرعون  الخاصة 
المزيد  االقتصادي(  الميدان  في  والتنمية  التعاون  الدائنين في منظمة  تقارير  )نظام وضع 
من المعلومات الوقتية والكاملة والمتناسقة حول الموارد المتاحة للصحة. يمكن أن تكون 
حيوًيا  والطفل مكمالً  المرأة  المكرسة لصحة  المالية  الموارد  التنمية حول  تقارير شركاء 
ضمان  على  وتساعدهم  الخاصة  الصحية  نفقاتهم  حول  بالبلدان  الخاصة  التقارير  لوضع 

المتبادلة. المساءلة 
ال يمكن التعرف بسهولة على نفقات شركاء التنمية على الصحة اإلنجابية وصحة األم 
والوليد والطفل من بيانات نظام وضع تقارير الدائنين ألن هذه الخدمات تتداخل مع نظام 
التعاون  منظمة  في  اإلنمائية  المساعدة  لجنة  تحدد  أن  ملح  بشكل  ينبغي  الحالي.  الترميز 
والتنمية في الميدان االقتصادي طريقتين لتحسين نظام وضع التقارير بحيث يمكن رصد 
النفقات على الصحة اإلنجابية وصحة األم والوليد والطفل بشكل أفضل وبأسلوب في الوقت 
التنمية على الصحة اإلنجابية وصحة  نفقات شريك  تقدير  أثناء ذلك، يمكن  المناسب. في 
األم والوليد والطفل باستخدام أساليب وضعتها مجموعة البلدان الثمانية بالتشاور مع منظمة 

التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي.

خبراء . 10 »مجموعة  تقدم   ،2015 في  وانتهاًء   2012 من  بدًءا  العالمي:  اإلشراف 
مستقلة معنية بالمراجعة« تقارير منتظمة لألمين العام لألمم المتحدة حول النتائج 
والموارد المتعلقة باالستراتيجية العالمية وبالتقدم في تطبيق توصيات هذه اللجنة.

من بين أهداف اللجنة التوصية بترتيبات مؤسسية دولية لوضع التقارير على مستوى 
العالم واإلشراف والمساءلة حول صحة المرأة والطفل. تقوم الكثير من الجماعات الوطنية 
ميداني  بعمل  بالفعل  األكاديمية  والمؤسسات  الفنية  والمنظمات  الهيئات  متعددة  والدولية 
يراقبون  إنهم  الدولي.  اإلشراف  عناصر  من  الكثير  تتناول  منتظمة  تقارير  وتنشر  واسع 
ويستعرضون الجوانب المختلفة لصحة المرأة والطفل ويوصون بالتحرك. ينبغي أن يستمر 

هذا العمل ويتعزز.
العالمية  االستراتيجية  تنفيذ  في  التقدم  تقييم  هو  العالمي  اإلشراف  من  الغرض  أن 
وتوصيات اللجنة لتسريع التحسينات في صحة المرأة والطفل. تتمثل الوظائف المحددة في:

العالمية  ■ االستراتيجية  تجاه  اللتزاماتهم  المصلحة  أصحاب  كل  تقدير  وضمان  تعقب 
واللجنة، بما في ذلك االلتزامات بمبلغ 40 مليار دوالر أمريكي التي تم التعهد بها في 

سبتمبر/ايلول 2010 ولتعقب تنفيذ توصيات اللجنة

الوفاء بالعهود، قياس النتائج
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تقييم التقدم نحو شفافية أكبر في تدفق الموارد وتحقيق النتائج ■
تحديد العوائق أمام تنفيذ كل من االستراتيجية العالمية وتوصيات اللجنة ■
تحديد الممارسات الجيدة، بما في ذلك سياسة وايصال الخدمات، وترتيبات المساءلة  ■

ومناهج تحقيق القيمة مقابل المال
تقديم توصيات لتحسين فعالية إطار عمل المساءلة. ■

إال أنه لتوفير آلية مساءلة أقوى - ولضمان تقديم العالجات الضرورية واتخاذ إجراءات 
لتعمل حتى 2015. ستعتمد  بالمراجعة  إنشاء مجموعة خبراء مستقلة معنية  نقترح  فإننا 
الموجودة  والتقييمات  والتقارير  البيانات  على  كبير  بشكل  زمنًيا  المحددة  المجموعة  هذه 
على مستويي القطر والعالم، وبشكل خاص من خالل أطر عمل المساءلة الوطنية لتجنب 
التأثير.  المعامالت من خالل عملية خفيفة وكبيرة  تكاليف  االزدواجية والتجزئة وارتفاع 
ستقوم المجموعة بتجميع كل المعلومات واألدلة المتوفرة والتعامل مع االختالفات ووضع 

تحليالتها وتوصياتها الخاصة في تقرير سنوي لألمين العام لألمم المتحدة.
واالستقاللية  الشراكة  هي:  المقترحة  الدولية  المؤسسية  لترتيباتنا  األساسية  المبادئ 
مثل شراكة صحة  والشراكات  الشبكات  استخدام  ينبغي  والكفاءة.  والمصداقية  والشفافية 
األم والوليد والطفل بأقصى إمكانياتها لتعزيز المشاركة في عملية المراجعة وفي الوصول 
في  المشاركة  فرصة  على  أيًضا  الجمهور  يحصل  أن  ينبغي  كما  اللجنة.  تقرير  لوضع 

المراجعة. عملية 
ينبغي أن تتألف المجموعة من 5-9 أعضاء يعينهم األمين العام لألمم المتحدة ويأتي 
نصفهم على األقل من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل. سيكون هناك تمثيل دولي واسع 
وتنوع في المعرفة والخبرة في مجال صحة المرأة والطفل. ستقود منظمة الصحة العالمية 
لالستراتيجية  الداعمين  المصلحة  أصحاب  كل  من  الترشيحات  اللتماس  شفافة  عملية 
أحكاًما  يصدروا  وان  االستقاللية  يمارسوا  أن  المرشحين  األفراد  من  المتوقع  العالمية. 

مهنية وأن يعملوا بصفة مستقلة.
سبتمبر/ايلول  في  بالمراجعة  المعنية  الخبراء  مجموعة  أعضاء  عن  اإلعالن  ينبغي 
أمانة  إنشاء  ينبغي  العالمية.  االستراتيجية  األولى النطالق  السنوية  الذكرى  في   ،2011
صغيرة وجيدة الموارد تستضيفها منظمة الصحة العالمية لجمع البيانات والمساعدة على 

إعداد التقارير وتقديم الدعم العام للمجموعة.

4. جدول العمل
انتهى عمل اللجنة مع وضع هذا التقرير. لتحقيق إطار المساءلة الموضح هنا بشأن صحة 
بإجراء جريء ومستدام في إطار  المصلحة  يقوم كل أصحاب  أن  المرأة والطفل، يجب 
عملهم إلى جانب إجراء جماعي من خالل التعاون على االستراتيجية العالمية. مع إدراك 
أن هذه اإلجراءات تعتمد على العديد من اآلليات القائمة والدرجات المختلفة للقدرة، فإننا 
نحث كل أصحاب المصلحة على أن يظلوا طموحين وأن ينقلوا تطلعاتهم إلى التنفيذ الفعلي 
المستويين  على  التالية  اإلجراءات  اتخاذ  نقترح  اللجنة،  مبادئ  مع  بالتوازي  لتوصياتنا. 

والعالمي. الوطني 

التقرير النهائي للجنة
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على المستوى الوطني، نحث الدول وشركاء التنمية على:

وضع خرائط طريق لتقوية التسجيل المدني وجمع اإلحصاءات الحيوية المدعومة من  ■
تقنيات المعلومات واالتصاالت المبتكرة.

محاذاة مراقبة نتائجهم ومواردهم مع المؤشرات المقترحة والمشاركة العلنية للبيانات  ■
الناتجة

وضع أو تدريج آليات مساءلة على المستوى الوطني، بما في ذلك اآلليات المتعلقة بكل  ■
أصحاب المصلحة المختصين للمراجعة على المستوى الوطني واتخاذ إجراءات بشأن 

صحة المرأة والطفل وإشراك المجتمع المدني والبرلمانيين في هذه الجهود
تقوية االستثمارات في بناء القدرات للوصول إلى أنظمة معلومات صحية تعمل بشكل  ■

جيد وضمان تواجد هذه االستثمارات على المستويات الوطنية ودون الوطنية وعلى 
المحلية. مستوى المجتمعات 

المناعة  نقص  بفيروس  المعني  المشترك  المتحدة  األمم  )برنامج   H4+ الوكاالت 
ومنظمة  للسكان  المتحدة  األمم  وصندوق  للطفولة  المتحدة  األمم  ومنظمة  البشرية/اإليدز 
الصحة العالمية والبنك الدولي( عليها دور خاص لدعم الدول ذات القدرة األقل على تنفيذ 

التوصيات.
على المستوى العالمي، نحث كل أصحاب المصلحة على: 

دعم البلدان في جهودها لبناء القدرات لتنفيذ توصياتنا ■
تركيز متطلبات وضع التقارير لديهم على المجموعة األساسية من المؤشرات لتقليل  ■

على  أفضل  بشكل  التقدم  قياس  من  الدول  وتمكين  المزدوجة  التقارير  وضع  طلبات 
أنظمة  خالل  من   2015 عام  بحلول  و5   1c, 4 لأللفية  اإلنمائية  المرامي  أساس 

المعلومات الصحية المعززة 
االتفاق على »تعاقدات« الدولة التي لم توضع بعد كخطوة مهمة لتعزيز عالقة التعاون  ■

الثنائي والثقة في تحقيق أهدافنا المشتركة
دعم جهود منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي لتحسين نظام وضع تقارير  ■

الدائنين لرصد أفضل للمساعدات والتمويل الخارجي اآلخر الذي يهدف إلى تحسين 
الصحة اإلنجابية وصحة المرأة والوليد والطفل 

توفير معلومات عن الموارد التي تم التعهد بها، بما في ذلك معلومات عن القابلية للتنبؤ  ■
بااللتزامات والشفافية في الدول والمجتمع الدولي للسماح للدول بفهم إجمالي الموارد 

المتاحة وإدارة النتائج بشكل أفضل
نحو  ■ التقدم  واإلبالغ عن  العالمية  االستراتيجية  تجاه  بشكل عاجل  التزاماتهم  توضيح 

تحقيق هذه االلتزامات
المعنية  ■ الخبراء  ذلك مع مجموعة  بما في  استباقي،  المعلومات علًنا وبشكل  مشاركة 

بالمراجعة
عبر  ■ ذلك  في  بما  الصحة،  تطوير  ومساعدات  المعونات  فعالية  تحسين  مواصلة 

القطاع  التزامات إعالن باريس وبرنامج عمل أكرا في هذا  مراقبة وتعزيز تطبيق 
محاذاة االستراتيجيات وتعبئة الموارد لتطبيق توصيات اللجنة ■
توفير موارد لتشغيل مجموعة الخبراء المعنية بالمراجعة، بما في ذلك األمانة. ■

الوفاء بالعهود، قياس النتائج
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باإلضافة إلى اإلجراءات على المستوى الوطني والعالمي، يعتمد نجاح إطار عمل المساءلة 
على الدعم القوي من كل المشاركين. إن توحد الجهات الفعالة من كل مستويات المشاركة 
المساءلة  الوطني والوطني واإلقليمي والدولي( حول إطار عمل  )المجتمع والمستوى دون 
الخاصة باللجنة سيعتمد على الزخم غير المسبوق الناتج عن االستراتيجية العالمية وسيساعد 
على ضمان تحقيق توصيات اللجنة تحدث فرقاً في حياة النساء واألطفال. في هذا السياق، فإننا 

أعضاء الجنة:

نلتزم بمواصلة حشد الدعم عن طريق تقديم توصيات اللجنة إلى المنتديات الوطنية  ■
والدولية الكبرى لتعزيز تبني التوصيات بين نظرائنا ودوائر أصحاب المصلحة معنا

إطار  ■ مناقشة  ستتم  حيث  العالمية  االستراتيجية  لشركاء  التالي  االجتماع  إلى  نتطلع 
عمل المساءلة بشكل أكبر. ندعو كل أصحاب المصلحة إلى المشاركة في هذا الحدث.

التقرير النهائي للجنة
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الوفاء بالعهود، قياس النتائج

5. الخاتمة
نعتقد أن إطار العمل والتوصيات واإلجراءات التي أوضحناها في هذا التقرير هي الوسيلة 
المثلى لضمان أن تؤدي االلتزامات التي تم التعهد بها في االستراتيجية العالمية إلى فرق 

ملموس في حياة النساء واألطفال.
لقد اتبعنا منهًجا مرحلًيا للمساءلة يبدأ بعدد صغير من المؤشرات االستراتيجية. ستؤدي 
إلى  والعالمي  الوطني  المستويين  على  المؤشرات  لهذه  الصارمتين  والمراجعة  المراقبة 
تحفيز والتزام وفعل جديدين. يشير تاريخ االستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية إلى أن 

هذا األسلوب المركز سيؤدي إلى فوائد أكبر.
يتضمن إطار عملنا على المستويين الوطني والدولي عملية المراقبة والمراجعة والعمل 
في الترتيبات الوطنية والدولية والتي تعكس وتدعم وتعزز بعضها البعض. نرى أن محاذاة 
نفس  حول  مشتركة  لغة  استخدام  مع   - والنتائج  الموارد  عن  المساءلة  مع  والعالم  القطر 

المؤشرات كطريقة محتملة قوية التأثير لتنفيذ االستراتيجية العالمية.
للنتائج  أفضل  قياس  إلى  للوصول  اتخاذها  المطلوب  الخطوات  العمل  برنامج  يحدد 
وتعقب الموارد واإلبالغ عن التقدم، وهي اإلجراءات التي تعترف بها الحكومات الوطنية 

ومجتمع الصحة الدولي كأولويات ملحة.
نحث األمين العام لألمم المتحدة والحكومات الوطنية والمجتمع المدني وشركاء التنمية 
على العمل على هذه التوصيات. وهذا لن يقتصر على إفادة صحة المرأة والطفل، وإنما 

يقدم فرًصا لدمج األولويات الصحية األوسع في إطار عمل موحد للمساءلة.
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شكر
ترغب اللجنة في أن تشكر العديد من المجموعات واألفراد الذين ساهموا في هذا التقرير، 

بما في ذلك:
 - تتوفر مجموعتا العمل وأعضاؤهما وأوراقهما البحثية على 

http://www.everywomaneverychild.org/pages?pageid=14&subpage=20.
- الفريق الفني لالتحاد الدولي لالتصاالت ومنظمة الصحة العالمية والمشاركون فيهما 
الذين ساهموا بورقة بحثية أساسية حول مساهمة تقنية المعلومات واالتصاالت في المساءلة 

عن صحة المرأة والطفل
- فرق دراسة الحالة في منظمة الصحة العالمية والدول التي تعاونت معها لتقديم أمثلة 

على آليات المساءلة على المستوى الوطني. 
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ملحق: بنود المراجع
فيما يلي بنود المراجعية وإجراءات العمل ألعضاء اللجنة المعنية بالمعلومات والمساءلة 

عن صحة المرأة والطفل:

خلفية عن اللجنة
تمت دعوة قادة مجموعة كبيرة من أصحاب المصلحة تشمل الحكومات والمنظمات الدولية 
اللجنة  إلى  لالنضمام  واألكاديمية  العلمية  والمؤسسات  الخاص  والقطاع  المدني  والمجتمع 
المعنية بالمعلومات والمساءلة عن صحة المرأة والطفل كأعضاء من جانب المديرة العامة 

لمنظمة الصحة العالمية )WHO( بدعم قوي من األمين العام لألمم المتحدة. 

األهداف 
ستقترح اللجنة المعنية بالمعلومات والمساءلة عن صحة المرأة والطفل إطار عمل لوضع 
التقارير واإلشراف والمساءلة على مستوى العالم عن صحة المرأة والطفل. وإلطار العمل 

األهداف التالية:

عن صحة  ■ والمساءلة  واإلشراف  التقارير  لوضع  الدولية  المؤسسية  الترتيبات  تحديد 
المرأة والطفل. إطار المسائلة هذا سيشمل نتائج وموارد ويحدد أدوار الشركاء المختلفين 

المعنيين
تحديد طرق لتحسين مراقبة التقدم في صحة المرأة والطفل مع تقليل أعباء وضع التقارير  ■

على البلدان، بما في ذلك مجموعة أساسية من المؤشرات واالستثمارات الكافية في توليد 
البيانات ومشاركة البيانات بشكل أفضل

اقتراح إجراءات للتغلب على التحديات األساسية أمام المساءلة على المستوى القطري،  ■
بما في ذلك تقوية قدرة القطر والتعامل مع الفجوات الكبيرة في البيانات مثل مراقبة 

األحداث الحيوية
مساءلة  ■ تيسير  على  ستعمل  التي  المعلومات  تقنية  تقدمها  التي  االبتكار  فرص  تحديد 

أفضل حول النتائج والموارد واقتراح طرق لضمان تسخير هذه الفرص لتحقيق أقصى 
فائدة للبلدان.

نطاق عمل أعضاء اللجنة
سيقدم أعضاء اللجنة توجيهاً سياسًيا عريضاً لوضع إطار عمل استراتيجي. سيحصل أعضاء 
اللجنة على دعم من مجموعتي عمل من الخبراء الفنيين. ستتعامل إحدى المجموعتين مع 
عن  المساءلة  لضمان  األمثل  الطريقة  مع  واألخرى  النتائج  عن  المساءلة  تحسين  كيفية 

الموارد المالية.
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اإلطار الزمني والوسائل
يعمل أعضاء اللجنة وفًقا لخبراتهم إلى حين تقديم التقرير النهائي ويقدمون التزاًما واضًحا 
بدعم اللجنة. تنعقد اللجنة في نهاية يناير/كانون الثاني2011 وتنعقد مرة أخرى في أواخر 
جمعية  اجتماع  قبل  النهائي  تقريرها  الستكمال  مايو/أيار2011  أوائل  أو  أبريل/نيسان 

الصحة العالمية في أواخر مايو/أيار2011.







كل امرأة
 كل طفل


