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مشــترك لمكافحــة األيــدز اليونيســيف وصــندوق األمــم المتحــدة للســكان وبرنــامج األمــم المتحــدة ال – (+H4) بالصــحة
علـــى تيســـير تحقيـــق االلتزامـــات الوطنيـــة بالتقــدم فـــي االســـتراتيجية العالميـــة. وبلـــغ اآلن عـــدد هـــذه  –والبنــك الـــدولي 

التزامــًا. وهنــاك عــدة مبــادرات عالميــة تعنــى اآلن  ٢٢٠االلتزامــات التــي أعلنهــا كــل مــن البلــدان والشــركاء العــالميين 
ية العالمية، بما في ذلك نداء العمل من أجل بقـاء األطفـال علـى قيـد الحيـاة الصـادر بجوانب مختلفة من االستراتيج

) وقمة لنـدن بشـأن تنظـيم األسـرة ٢٠١٢حزيران/ يونيو  ١٥و ١٤عن المنتدى الرفيع المستوى (واشنطن العاصمة، 
  ).٢٠١٢تموز/ يوليو  ١١(لندن، 

  
ـــة، هـــي وشـــركاؤها فـــي اآلليـــ  -٤ ، علـــى دعـــم تحقيـــق هـــذه (+H4)ة المشـــتركة وتعمـــل منظمـــة الصـــحة العالمي

االلتزامــات الوطنيــة. وعلــى الصــعيد العملــي ينطــوي ذلــك علــى دعــم إعــداد الخطــط الُقطريــة أو تســريع تنفيــذ الخطــط 
القائمــة بشــأن التــدخالت الخاصــة بصــحة األم والوليــد والطفــل، والــربط بــين هــذه الجهــود وبــين األنشــطة الراميــة إلــى 

  والُنظم الصحية الوطنية ورصد صحة األم والوليد والطفل والمراهق. تعزيز االستراتيجيات
  
ويســتند تنفيــذ توصــيات اللجنــة المعنيــة بالمعلومــات والمســاءلة عــن صــحة المــرأة والطفــل علــى خطــة عمــل   -٥

تشمل أصحاب مصـلحة متعـددين وتتـولى المنظمـة تنسـيقها. وينصـب التركيـز علـى البلـدان الخمسـة والسـبعين التـي 
مــن كــل وفيــات األمهــات واألطفــال فــي العــالم. ولــدعم هــذه البلــدان فــي تنفيــذ توصــيات اللجنــة تــم  ٪٩٥تتركــز فيهــا 

مــن أصــحاب  ٥٠٠حلقــة عمليــة متعــددة البلــدان ضــمت أكثــر مــن  ١١إعــداد ُأطــر للمســاءلة مــن خــالل سلســلة مــن 
ل. وتلـك األطـر تسـاعد علـى توجيـه المصلحة، وُعقدت مـن أجـل تحسـين النتـائج والمسـاءلة عـن صـحة المـرأة والطفـ

مجاالت العمل الخاصة بصحة المرأة والطفل وتحديد أولوياتهـا وٕاجازتهـا وحسـاب تكاليفهـا. وفـي إطـار هـذه الجهـود 
ُدعيــت فــرق مــن جميــع البلــدان إلــى المشــاركة فــي اجتماعــات دون إقليميــة متعــددة البلــدان، وأعقبتهــا حلقــات عمليــة 

أجــرت كــل البلــدان تقريبــًا تقييمــًا ذاتيــًا ومنهجيــًا لوضــعها  ٢٠١٢لحة. وفــي عــام شــملت العديــد مــن أصــحاب المصــ
الراهن فيما يتعلق بالمساءلة عن الصحة، بما في ذلك: رصد النتائج؛ والتتبع؛ وُنظم التسجيل المدني واإلحصاءات 

يـات االسـتعراض؛ والـدعوة الحيوية؛ والصحة اإللكترونيـة واالبتكـار؛ والترصـد واالسـتجابة فـي مجـال صـحة األم؛ وآل
  إلى المساءلة.

  
 ٢٠١٢ويجري استخدام نتائج التقييم في إعداد أدلة تفصيلية ُقطرية لتعزيز المساءلة؛ وبحلـول أواخـر عـام   -٦

بلـــدًا تقريبـــًا قـــد أنجـــز هـــذه العمليـــة. وتشـــمل األدلـــة التفصـــيلية ميزانيـــة تأخـــذ بعـــين االعتبـــار التمويـــل  ٢٥كـــان نحـــو 
ي لألنشــطة ذات األولويــة، وتحــدد المجــاالت التــي فــي حاجــة إلــى تمويــل مــن األمــوال المتاحــة مــن الــداخلي والخــارج

كانت البلدان المانحة قد تعهدت بالمسـاهمة بمبلـغ  ٢٠١٢أجل تحفيز أعمال متابعة توصيات اللجنة. وبحلول عام 
  مليون دوالر أمريكي. ٨٨ مليون دوالر أمريكي في ميزانية خطة عمل أصحاب المصلحة المتعددين البالغة ٤٠
  
وتشــير توصــيات اللجنــة أيضــًا إلــى أن الشــركاء العــالميين ينبغــي أن يــدعموا الجهــود التــي تبــذلها منظمــة   -٧

التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي مــن أجــل تحســين نظامهــا الخــاص بــإبالغ المــانحين بغيــة تحســين رصــد 
اتفق أعضاء الفرقة العاملة  ٢٠١٢صحة األم والوليد والطفل. وفي عام تدفقات المعونة والبيانات المالية الخاصة ب

المعنيــة باإلحصــاءات والتابعــة للجنــة المســاعدة اإلنمائيــة/ منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي علــى 
د والطفــل اســتخدام نظــام تقيــيم يشــمل خمــس قــيم لتتبــع االســتثمارات الخاصــة بالصــحة اإلنجابيــة وصــحة األم والوليــ

  والمراهق ضمن النظام الخاص بإبالغ المانحين.
  
ويسرت المنظمة عملية أدت إلـى إنشـاء فريـق خبـراء مسـتقلين لالسـتعراض، مثلمـا أوصـت بـه اللجنـة، كمـا   -٨

أنهـــا تقـــوم بـــدور أمانـــة هـــذا الفريـــق. ونشـــر فريـــق خبـــراء االســـتعراض المســـتقلين تقريـــره األول فـــي أيلـــول/ ســـبتمبر 
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عرضــه علــى األمــين العــام أثنــاء الجمعيــة العامـة لألمــم المتحــدة. وتضــمن التقريــر التوصــيات الســت كـي ي ٢٠١٢،١
) تعزيز إطار تعريف الشؤون العالمية الخاص ١التالية بخصوص تحسين فعالية إطار المساءلة الخاص باللجنة: (
مي خــاص باالســتثمار فيمــا ) إعــداد إطــار عــال٢بصــحة المــرأة والطفــل مــن أجــل تعظــيم األثــر وضــمان التنســيق؛ (

) تحديد أولويات أوضـح تخـص البلـدان بشـأن تنفيـذ االسـتراتيجية العالميـة، واختبـار ٣يتعلق بصحة المرأة والطفل؛ (
) تســريع اســتيعاب وتقيــيم تكنولوجيــات الصــحة اإللكترونيــة ٤اآلليــات االبتكاريــة الجديــدة لتحقيــق تلــك األولويــات؛ (

األدوات واألطـر الخاصـة بحقـوق اإلنسـان مـن أجـل تحسـين الصـحة والمسـاءلة عـن ) تعزيز ٥والصحة المحمولة؛ (
  ) التوسع في االلتزام والقدرات فيما يخص تقييم مبادرات صحة المرأة والطفل.٦صحة المرأة والطفل؛ (

  
  المنقذة ألرواح النساء واألطفال علجنة األمم المتحدة المعنية بتوفير السل

  
لالســتراتيجية العالميــة لصــحة المــرأة والطفــل تتــأتى مــن لجنــة األمــم المتحــدة المعنيــة ثمــة مســاهمة أخــرى   -٩

ونشـطت  ٢٠١٢.٢بتوفير السلع المنقذة ألرواح النساء واألطفال، والتي أصـدرت تقريرهـا األول فـي أيلـول/ سـبتمبر 
أبوجـا بشـأن تنفيـذ توصـيات منظمة الصحة العالمية في دعم اللجنة التـي أكـد علـى عملهـا االلتـزام الـدولي فـي بيـان 

  اللجنة.
  

توصيات تتعلق بثالثة عشرة سلعة أساسية ُتعتبر ضرورية إلنقـاذ أرواح النسـاء  ١٠ويتضمن تقرير اللجنة   -١٠
واألطفال، ولكن كثيرًا ما ُيغفـل عنهـا أو ال تتـاح بسـهولة. ومنظمـة الصـحة العالميـة هـي الشـريك الرئيسـي فـي تنفيـذ 

تعزيـز جـودة المنتجـات لضـمان الكفـاءة التنظيميـة وتعزيـز إتاحـة موانـع الحمـل فـي الطـوارئ. التوصيات الرامية إلى 
  والمنظمة أيضًا من المشاركين في حشد العمل الخاص بتوصيات ومنتجات أخرى.

  
وتعمـــل المنظمـــة علـــى تيســـير ضـــمان جـــودة الســـلع األساســـية والمنتجـــات والمعـــدات مـــن خـــالل االختبـــار   -١١

وتتعاون مع البلدان على تحديد مسار تنظيمي في هذا الصدد، وتعزيز القدرات التقنية وتشجيع  المسبق للصالحية،
  تجميع الملفات.

  
وتساهم المنظمة في إنقاذ أرواح النساء واألطفال عن طريق تقديم الـدعم فـي بلـدان معينـة مـن أجـل تكملـة   -١٢

بغيـة إزالـة الحـواجز والعقبـات التـي تعـوق توسـيع  (+H4)جهود الشركاء في آليـة المنظمـات األربـع المعنيـة بالصـحة 
التغطية وٕاتاحة السلع األساسية الموصى بها. وُعقد اجتماع تقني فـي اإلقلـيم األفريقـي مـن أجـل وضـع خطـط عمـل 

  لتيسير دمج العمل الخاص بالسلع األساسية في الُنظم الصحية األعم ودعم األنشطة الجارية.
  

إلــــى مــــواطن القــــوة  (+H4)بــــين الوكــــاالت للمنظمــــات األربــــع المعنيــــة بالصــــحة  وتســــتند اآلليــــة المشــــتركة  -١٣
الجماعيــة والميــزات النســبية لوكاالتهــا الشــريكة مــن أجــل تقــديم الــدعم المنســق والمتــوائم لتســريع التقــدم نحــو تحقيــق 

لألمـم المتحـدة بشـأن صـحة من األهداف اإلنمائية لأللفية. ووفقًا لالستراتيجية العالمية لألمـين العـام  ٥و ٤الهدفين 
فــي البلــدان التــي تســجل أعلــى معــدالت  (+H4)المــرأة والطفــل، ومبــادرة كــل امــرأة وكــل طفــل، يعمــل شــركاء اآلليــة 

ـــال وتحســـين صـــحتهم. ويتماشـــى تنفيـــذ  ـــد واألطفـــال مـــن أجـــل إنقـــاذ أرواح النســـاء واألطف لوفيـــات األمهـــات والموالي
ير الســلع األساســية المنقــذة ألرواح النســاء واألطفــال مــع أغــراض آليــة توصــيات لجنــة األمــم المتحــدة المعنيــة بتــوف

  ويكمل هذه األغراض. (+H4)المنظمات األربع المعنية بالصحة 
  

                                                           
االسـتعراض المسـتقلين المعنـي بالمعلومـات كل امرأة وكل طفل: من االلتزامات إلـى العمـل: التقريـر األول لفريـق خبـراء     ١

  .٢٠١٢جنيف، منظمة الصحة العالمية،  والمساءلة عن صحة المرأة والطفل.
  ).٢٠١٢تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢(تم االطالع في  http://www.unicef.org/media/media_65942.htmlمتاح في     ٢
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، وخصوصــًا اليونيســيف وصــندوق (+H4)وســوف تعمــل منظمــة الصــحة العالميــة مــع شــركائها فــي اآلليــة   -١٤
المصـلحة اآلخـرين، بغيـة دعـم إعـداد وتنفيـذ وتعزيـز الخطـط األمم المتحدة للسكان في أمانة اللجنـة، ومـع أصـحاب 

الُقطرية لتنفيذ توصيات اللجنة. وفي إطار هذا الجهد سيكون ألنشطة المنظمـة محـور خـاص للتركيـز علـى ضـمان 
  جودة السلع األساسية المنقذة ألرواح النساء واألطفال، وتقديم الدعم التقني الالزم لتوفيرها بفعالية.

  
  المطلوب من المجلس التنفيذياإلجراء 

  
  المجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير.  -١٥

  
 

=     =     =  


