
  
  
  
  
  
  
  

  ٧-٦٥ع  ص  ج    الستونو  الخامسةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٦

  WHA65.7    من جدول األعمال ٥-١٣البند 
  
  
  تنفيذ توصيات اللجنة المعنية بالمعلومات  

  والمساءلة عن صحة المرأة والطفل
  
  

  جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون،
  

بعد أن نظرت في التقرير الخاص بتنفيذ توصيات اللجنة المعنية بالمعلومات والمسـاءلة عـن صـحة المـرأة 
  ١والطفل؛

  
ج بشــأن رصــد بلــوغ المرامــي اإلنمائيــة لأللفيــة المتعلقــة بالصــحة والقــرار  ١٥-٦٣ج ص عٕاذ تــذّكر بــالقرار و 

دور منظمة الصحة العالمية فـي متابعـة االجتمـاع العـام الرفيـع المسـتوى للجمعيـة العامـة بخصوص  ١٢-٦٤ص ع
  ؛ )٢٠١٠األهداف (المرامي) اإلنمائية لأللفية (نيويورك، أيلول/ سبتمبر لألمم المتحدة بشأن استعراض 

  
اإلنمـــائيين  وٕاذ تعــرب عــن قلقهــا البــالغ حيـــال عــدم كفايــة التقــدم المحــرز فـــي بلــوغ المــرميين (الهــدفين)

  ؛، بالترتيببشأن تخفيض معدل وفيات األطفال وبشأن تحسين صحة األمومة ٥و ٤لأللفية 
  

وٕاذ تقّر بأّنه مازال يتعّين بذل الكثير من الجهود فيمـا يخـص بلـوغ المرامـي (األهـداف) اإلنمائيـة لأللفيـة 
وذلــك علــى الــرغم مــن أّن البلــدان الناميــة بــالنظر إلــى تفــاوت التقــدم المحــرز بــين األقــاليم وبــين البلــدان وداخلهــا، 

  بذلت جهودًا كبيرة في هذا الصدد؛
  

وٕاذ تقـــّر بالتعهـــدات وااللتزامـــات التـــي قطعهـــا عـــدد كبيـــر مـــن الـــدول األعضـــاء والشـــركاء فيمـــا يخـــص 
سبتمبر  االستراتيجية العالمية لألمين العام لألمم المتحدة المعنونة "كل امرأة وكل طفل"، منذ إطالقها في أيلول/

  ؛    ٢٠١٠
  

وٕاذ ترّحب بالتقرير الختامي للجنة المعنية بالمعلومات والمساءلة عـن صـحة المـرأة والطفـل ومـا يـرد فيـه 
  من توصيات حازمة لتعزيز المساءلة عن الموارد والنتائج في مجال صحة المرأة والطفل؛ 

  

                                                           
 .٦٥/١٥الوثيقة ج    ١
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لمـرأة والطفـل وٕاسـهاماتها، السـيما وٕاذ تثني على عمل اللجنة المعنية بالمعلومات والمساءلة عن صـحة ا
  الرصد واالستعراض والعمل؛ -وضع إطار للمساءلة يستند إلى ثالث عمليات مترابطة 

  
وٕاذ تالحــظ أّن التوصــيات الرئيســية تتصــل بتعزيــز عمليــات المســاءلة علــى الصــعيد الــوطني فيمــا يتعلــق 

  بالموارد ورصد النتائج على حد سواء؛ 
  

التــي اُتخــذت مــن أجــل تنفيــذ توصــيات اللجنــة المعنيــة بالمعلومــات والمســاءلة عــن وٕاذ ترّحــب بــالخطوات 
صــحة المــرأة والطفــل، بمــا فــي ذلــك وضــع خطــة عمــل مشــتركة بــين أصــحاب المصــلحة المتعــّددين لتنفيــذ إطــار 

  المساءلة؛
  

  دة؛وٕاذ ترّحب بإنشاء آلية استعراض عالمية ستقدم تقارير سنوية إلى األمين العام لألمم المتح
  

وٕاذ تؤّكد مجّددًا علـى الـدور األساسـي الـذي تؤديـه منظمـة الصـحة العالميـة فـي تنفيـذ ومتابعـة توصـيات 
اللجنــة المعنيــة بالمعلومــات والمســاءلة عــن صــحة المــرأة والطفــل وتقــّر بالــدور الحاســم الــذي يضــطلع بــه المــدير 

  العام على وجه الخصوص،
  

اماتهــا فيمــا يخــص االســتراتيجية العالميــة لصــحة المــرأة والطفــل الــدول األعضــاء علــى الوفــاء بالتز  تحــثّ   -١
  التي وضعها األمين العام لألمم المتحدة، وعلى بذل المزيد من الجهود من أجل تحسين صحة المرأة والطفل؛

  
الــدول األعضــاء علــى تنفيــذ التوصــيات التــي قــدمتها اللجنــة المعنيــة بالمعلومــات والمســاءلة  تحــّث كــذلك  -٢

  يلي: المرأة والطفل بغرض تحسين المساءلة عن النتائج والموارد من خالل ماعن صحة 
  

  تعزيز آليات المساءلة عن الصحة على الصعيد القطري؛  )١(
  
تعزيـــز قـــدرتها علـــى الرصـــد، بمـــا فـــي ذلـــك اســـتخدام البّينـــات المحليـــة وتقـــدييم التقـــدم وتحســـين   )٢(

  أدائها؛
  
الدوليــة القائمـة مـن أجــل تتّبـع التقـدم المحــرز فيمـا يخــص  اإلسـهام فـي تعزيــز ومواءمـة اآلليـات  )٣(

  جميع االلتزامات التي ُقطعت؛  
  

  المدير العام ما يلي: من تطلب  -٣
  

  في تنفيذ التوصيات بأكملها؛ وتقديم الدعم إليهاالعمل مع الدول األعضاء  )١(
  

المشاركة الفعالة لمنظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع جميع أصحاب المصـلحة، فـي  ضمان  )٢(
  ؛اللجنة المعنية بالمعلومات والمساءلة عن صحة المرأة والطفلخطة العمل الرامية إلى تنفيذ توصيات 

  
تقــديم الــدعم الــالزم إلــى فريــق الخبــراء المســتقل المعنــي باالســتعراض لتمكينــه مــن االضــطالع   )٣(

بعملـــه الخـــاص بتقيـــيم التقـــدم المحـــرز فيمـــا يتعلـــق باالســـتراتيجية العالميـــة لصـــحة المـــرأة والطفـــل التـــي 
  وضعها األمين العام لألمم المتحدة، وفي تنفيذ إطار المساءلة؛ 
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جمعيـــة الصـــحة ، مـــن خـــالل المجلـــس التنفيـــذي إلـــى ٢٠١٥تقـــديم تقـــارير ســـنوية، حتـــى عـــام   )٤(
في متابعة توصيات اللجنة المعنية بالمعلومات والمساءلة عن صـحة المـرأة  العالمية عن التقدم المحرز

  والطفل، المتصلة ببند جدول األعمال الخاص بالمرامي (األهداف) اإلنمائية لأللفية.
  

  ٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٦، العاشرةالجلسة العامة   
  ١٠/ المحاضر الحرفية/٦٥ج  
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