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  العالميةفي االستراتيجية الُمحرز خطة العملية للتقدم لا
  مرأة والطفل والمراهقبشأن صحة ال

  اللتزام بالتنفيذا    
  

  
  تقرير من األمانة

  
  
الصـحة فـي إبـالغ الـدول األعضـاء بوضـع  بشأن مواصلة ١٤-٦٧ج ص ععمًال بالطلب الوارد في القرار   -١

بشـأن صـحة ، فـإن هـذا التقريـر يبـرز الجوانـب الرئيسـية مـن االسـتراتيجية العالميـة ٢٠١٥بعد عام  خطة التنمية لما
فـــي إطـــار التركيـــز بوجـــه خـــاص علـــى القيـــادة والتنفيـــذ علـــى الصـــعيد  ٢٠٣٠،١-٢٠١٦المـــرأة والطفـــل والمراهـــق، 

 مـن التنفيـذ ُعـرى وتوثيـق الصـحة مجـال فـي المـوارد واسـتثمار الوطنيـة الخطـط تحديث بشأن معالم ويقترح، القطري
 وتعزيــز المتعــددين المصــلحة أصــحاب بــين شــراكات إلقامــة والتــرويج الصــمود علــى قــادرة صــحية نظــم إقامــة خــالل

 بشـــأن البلـــدان فـــي المصـــلحة أصـــحاب مـــن العديـــد جانـــب مـــن التزامـــات قطـــع أيضـــاً  التقريـــر ويلـــتمس. المســـاءلة
  .الشاملة الصحية التغطية تحقيق في المتمثل العام الهدف يشمل بما العالمية، االستراتيجية

  
خطــــــة التنميــــــة المســــــتدامة  ٢٠١٥لــــــم تعتمــــــد الجمعيــــــة العامــــــة لألمــــــم المتحــــــدة فــــــي أيلــــــول/ ســــــبتمبر و   -٢

ـــــل فحســـــب، ـــــق  ب ـــــل األمـــــين العـــــام لألمـــــم المتحـــــدة أيضـــــًا أطل ـــــة بشـــــأن صـــــحة المـــــرأة والطف االســـــتراتيجية العالمي
على قيد الحياة وتمتعهم بالصـحة والرفـاه النساء واألطفال والمراهقين ال غنى عن بقاء . و ٢٠٣٠-٢٠١٦ ،والمراهق

ن عــــثــــة نســــخة محدّ  يمل االســــتراتيجية العالميــــة، وهــــتتشــــو . تنميــــة المســــتدامةتحقيــــق جميــــع أهــــداف المــــن أجــــل 
غاية  ١٧وتضم جديدة تركيز مجاالت على ، ٢٠١٥-٢٠١٠ ،العالمية لصحة المرأة والطفل والمراهقاالستراتيجية 

البـالغ عـددها و  المسـتدامةتنميـة أهداف المن الغايات الصحية وتلك المتعلقة بالصحة فيما بين الغايات المحددة في 
 منظمــة الصــحة العالميــةالــدول األعضــاء فــي  التــي أقرتهــا ســابقاً العالميــة مــع خطــط العمــل متوافقــة الو  غايــة ١٦٩

االســـتراتيجية العالميـــة بشـــأن صـــحة المـــرأة والطفـــل غايـــات لالطـــالع علـــى ملخـــص  ١انظـــر الملحـــق ) (المنظمـــة(
  ).٢٠٣٠-٢٠١٦، والمراهق

  
    )٢٠٣٠-٢٠١٦( االستراتيجية العالمية بشأن صحة المرأة والطفل والمراهق

 عالم تنال فيه كل امرأة وطفل ومراهق في كـل مكـان حقـوقهم المرتبطـةإيجاد االستراتيجية العالمية تتوخى   -٣
في بناء بالكامل يتمكنون من المشاركة تُتاح أمامهم فرص اجتماعية واقتصادية و ، و والرفاهبالصحة البدنية والنفسية 

  :وفيما يلي األغراض الرئيسية الثالثة لالستراتيجية .مجتمعات مزدهرة ومستدامة
  التي يمكن تالفيهالوفيات وضع حد ل: البقاء على قيد الحياة  •

                                                           
: البقاء على قيد الحيـاة والنمـاء والتحـول. )٢٠٣٠-٢٠١٦(صحة المرأة والطفل والمراهق، بشأن االستراتيجية العالمية      ١
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  الصحة والرفاهيةتحسين ضمان النماء:   •

  .التمكينيةبيئات نطاق التوسيع : تحولال  •
  
تنفيـذ  البلـدان فـي اسـتهاللالطموحـة ودعـم لبلـوغ هـذه األغـراض االستراتيجية العالمية خارطة طريق وتقدم   -٤

وذلك باالستناد إلى بّينات تثبـت مـا يلـزم ويـنجح مـن األعمـال،  – دون تأخيرمن  ٢٠١٥بعد عام خطة التنمية لما 
المقترح مـن الغايـات الوطنيـة بعض بلغت فعًال التي ها تلك جميع البلدان، بما فيفهي استراتيجية مهمة بالنسبة إلى 

قيـــق تحالفـــوارق دون الوطنيـــة وضـــمان تقليـــل تتمثـــل فـــي  تواجههـــا معظـــم األمـــاكن تـــزالال تحـــدياتثمـــة و . المطلقـــة
الرعاية الصحية في في الصحة و كل طفل وكل مراهق و  كل امرأةحق والتدّرج في إعمال  التغطية الصحية الشاملة

  .كل مكانب

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 عـــناالســـتثمارات الموظفـــة وجنـــي ات المحققـــة مـــن أمثـــال العائـــد ١٠وتحقيـــق 
وتلـك فـي البلـدان المتوسـطة الـدخل واسـعة هنـاك فجـوات تمويليـة زالت ماولكن  ١،من العائدات الديموغرافية أمريكي

، وهــي مــن وفيــات األمهــات واألطفــالوالتــي تنــوء بأعبــاء ثقيلــة  إلــى الشــريحة الــدنيا مــن الــدخل المتوســطمنتميــة ال
عمــل أديــس أبابــا خطــة تحــّدد و . زيــادات كبيــرة فــي التمويــل مــن مصــادر محليــة ودوليــةفجــوات ال يمكــن ســدها إال ب

 ظـــم حمايـــةنُ تـــوفير ًا مـــن أجـــل صـــخصو المحلـــي والـــدولي، و يـــة علـــى الصـــعيدين التنممـــن تمويـــل المنشـــود الغـــرض 
  ٢.الصحةالمعنية ب الُنظمها ، بما فيمالئمة وطنياً ماليًا و اجتماعية مستدامة 

المناقشــات يــت بتأييــد إشــراف األمــين العــام لألمــم المتحــدة، وحظاالســتراتيجية العالميــة تحــت ُوِضــعت  قــدو   -٦
 قمـــة مجموعـــة الســـبعمـــؤتمر و ، ٢٠١٥ مـــايو/ والســـتين فـــي أيـــارالتـــي دارت فـــي جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الثامنـــة 

الثانيـة والثالثـين بعـد المائـة  ، واالتحاد البرلمـاني الـدولي فـي جمعيتـه)٢٠١٥يونيو / حزيران ٨و ٧ ألمانيا،كرون، (
مشــاورات راميــة إلــى وضــع االســتراتيجية العالميــة  وُأجريــت). ٢٠١٥أبريــل / نيســان ١ – مــارس/ آذار ٢٨انوي، هــ(

 عـــــن الشـــــركاء فـــــي فضـــــالً ، ومـــــات كـــــل مـــــن الهنـــــد وجنـــــوب أفريقيـــــا واإلمـــــارات العربيـــــة المتحـــــدةها حكاستضـــــافت
مّمـــا يزيـــد تعليقـــات خطيـــة وردت و . وشـــراكة صـــحة األم والوليـــد والطفـــلللســـكان والتنميـــة الحكوميـــة الدوليـــة  الشـــبكة
ثمـة تفاصـيل الوة علـى ذلـك، وعـ. االسـتراتيجية العالميـةالمتعلقـة بالمشـاورات  فـيمنظمـة وفـرد شـاركوا  ٧٠٠٠ على
الخبـراء العـالميين تحـت من إعداد فريق متنوع من  بريطانيةالطبية المجلة عدد من الضميمة خاصة مرفقة بفي ترد 

، وعــن البّينــات المقترحــة فــي االســتراتيجية العالميــةلتــدخالت واالســتراتيجيات األســاس المنطقــي لمنظمــة عــن القيــادة 
  ٣.التي تثبت تلك التدخالت واالستراتيجيات

                                                           
: البقاء على قيد الحيـاة والنمـاء والتحـول. )٢٠٣٠-٢٠١٦(صحة المرأة والطفل والمراهق، بشأن االستراتيجية العالمية      ١

http://globalstrategy.everywomaneverychild.org/  ٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر  ٢(تم االطالع في.( 

 عمـــــل أديـــــس أبابـــــا الصـــــادرة عـــــن المـــــؤتمر الـــــدولي الثالـــــث لتمويـــــل التنميـــــةاألمـــــم المتحـــــدة. تمويـــــل التنميـــــة. خطـــــة     ٢
، 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 

، ٣٥١المجلــــة الطبيــــة البريطانيــــة، العــــدد  المــــرأة والطفــــل والمراهــــق.اســــتراتيجية عالميــــة بشــــأن صــــحة صــــوب وضــــع     ٣
 ).٢٠١٥األول/ ديسمبر كانون  ٢، تم االطالع في bmj.co/who( ٢٠١٥، ٧٠، الصفحة ١  الضميمة
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  التحديات الجديدة
فـــي  باهتمـــام أقـــل نســـبياً إلـــى المجـــاالت التـــي حظيـــت  االنتبـــاه عي تنفيـــذ االســـتراتيجية العالميـــةســـوف يســـتر   -٧

فـي األوضـاع  صـحة المـرأة والطفـل والمراهـقو في المراحل المبكرة مراهقين صحة النماء األطفال و ومنها الماضي، 
اعـــتالل األساســـية التـــي يســـتند إليهـــا محـــددات المعالجـــة المتعـــددة عـــن اإلنســـانية والهشـــة ومســـؤوليات القطاعـــات 

 عــدمأوجــه ينبغــي معالجــة نــه وإ عــن الركــب  اً متخّلفــنــه ينبغــي أال ُيتــرك أي شــخص إ عمومــاً بــالقول  عُ ُيــدفَ . و الصــحة
  .جميع البلدانبالنسبة إلى  ا الجانب المذكور الحقًا مهموهذم داخلها، بين البلدان أ ءً المساواة، سوا

ًا تعظيمـنماء األطفال وصحة المراهقين فـي المراحـل المبكـرة مجال أهمية االستثمار في اآلن جيدًا ب مُ وُيسلَّ   -٨
ة واســعة عمليــة تشــاوريعلــى قيــادة منظمــة تعكــف البأمثــل حــد طــوال العمــر. و لعائــد الــديمغرافي وتحســين الصــحة ل

مناقشــات مــا دار مــن متابعــة ســياق صــحة المــراهقين فــي بصــدد لعمــل النطــاق لوضــع إطــار عــالمي بشــأن تعجيــل ا
نظـر كي توبهدف تقديمها إلى الدول األعضاء لوذلك  ١والستين،في جمعية الصحة العالمية الثامنة  تهمبشأن صح

تعزيـــز علـــى األمانـــة ســـتحرص وبالمثـــل،  ٢٠١٧.٢فـــي عـــام الســـبعين جمعيـــة الصـــحة العالميـــة هـــا أثنـــاء انعقـــاد في
الطفل في وقـت مبكـر، مـع التركيـز مشفوعة بالبّينات عن نماء دوات أبادئ توجيهية و وضع مميدان استثماراتها في 

  .سنوات ٣و صفر نفي الوصول إلى األسر واألطفال الذين تتراوح أعمارهم بي ةعلى دور قطاع الصحتحديدًا 

بثقلـــه علـــى النـــاس أثنـــاء وقـــوع واألطفـــال والمواليـــد ألمهـــات وفيـــات انصـــف العـــبء العـــالمي ل تقريبـــاً  ويلقـــي  -٩
الـذين يعيشـون فـي تلــك ماليــين النسـاء واألطفـال والمـراهقين يواجـه أيضـًا . و الهشـة مـاكنفـي األاإلنسـانية و  اتاألزمـ

العنـــف الجنســـي وعـــن  بيئـــات غيـــر آمنـــةالناجمـــة عـــن العـــيش فـــي  لمراضـــةمعـــدالت اجـــّد كبيـــرة لمخـــاطر األمـــاكن 
ظروف ظل تعيش في إلى البلدان وفئات السكان التي في معظمها اإلنمائية المساعدات  وّجهتُ  في حين واالكتئاب،

ن مــة ســتدامة والماإلنســانيإنجــاز عمــل متكامــل فــي مجــال التنميــة ســتراتيجية العالميــة إلــى االتــدعو . و مســتقرة نســبياً 
آن معــًا وبشــكل اإلغاثــة واإلنعــاش والتنميــة فــي موضــوع : معالجــة علــى النحــو التــالي "اســتمراري"نهــج اتبــاع  خــالل
علــى . وتركــز االســتراتيجية جميــع مســتويات النظــام الصــحيعلــى الطــوارئ مواجهــة التأهــب لمســألة وتعمــيم  تعــاوني

فـي التمتـع حقهـم ن ضـمان إعمـال الـدفاع عـعن المحمية و غير تلك األماكن حماية النساء واألطفال والمراهقين في 
. وسـعيًا إلـى حتـى فـي أصـعب الظـروف قـوق اإلنسـانحالـذي هـو حـق مـن بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغـه 

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 ااعدة لمسالالزمة االستثمارات 

الحكومــات فــإن علــى ألهميــة التصــدي للمحــددات االجتماعيــة والبيئيــة للصــحة والتنميــة المســتدامة،  دراكــاً إ و   -١٠
واألهـداف االسـتراتيجية السياسات وتسهيل صياغة الخطط عملية رسم تنسيق محددة في مجال تتحمل مسؤولية أن 

الصـحة يمثـل الـنهج المتعلـق بـدمج . و المساءلة في الـدوائر الحكوميـةرفع مستوى متكاملة و الستجابات واال المشتركة
تلـك هـا متعـددة القطاعـات، بمـا فيمنسـقة و إجـراءات اتخـاذ تلبية الحاجة إلى استجابة رامية إلى في جميع السياسات 

خــدمات اإلصــحاح والنظافــة نوعيــة الميــاه و رداءة ســوء التغذيــة وتلــوث الهــواء و ة بصــلالمشــاكل المتمعالجــة بالمتعلقــة 
تشـير إلـى أنـه لـيس فإن الحقائق التي تواجهها البلـدان برغم ذلك، الضارة والتمييزية. و والعنف والممارسات الصحية 

                                                           
جمعية الصحة العالمية الثامنة والستين في التي أحاطت بها علمًا اللجنة "أ"  ٦٨/١٥صحة المراهقين، الوثيقة ج    ١

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

تقديمــه إلــى جمعيــة الصــحة  لمــن أجــ إلــى أن مشــروع اإلطــار سُيوضــع فــي صــيغته النهائيــة ٦٨/١٥أشــارت الوثيقــة ج    ٢
المشـــاورات زيـــد مــن إفســاحًا للمجـــال أمــام إجــراء م ٢٠١٧عــام فـــي  طــارعـــرض اإلين، وتقــّرر الحقــًا العالميــة التاســعة والســـت
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، القطاعـاتالمتعـدد الفعـال و التعـاون  ُعـرىوثيق الرعاية الصحية العمودية القائمة وتونهوج  برامجالخروج من سهًال 
  موضع التنفيذ.االستراتيجية العالمية عندما تضع البلدان واهتمام قطريين محددين  قيادةهو مجال تلزمه ف

، وخاصــة بــين النســاء واألطفــال والمــراهقينفيمــا الصــحية حصــائل علــى الوتــؤثر ســلبًا أوجــه عــدم المســاواة   -١١
فـي مجتمعـات الفئـات التـي تعـيش أو بـالتمييز  أثرةأو المت المجتمعفيما بين الفئات المهمشة منهم أو المستبعدة من 

فـإن ذلـك، بنـاًء علـى . و منـاطق نائيـةالتـي تقطـن الفئـات حظًا في التعلـيم و واألقل  األكثر فقراً تلك والسيما  ،محرومة
تقــوم علــى و اإلنصــاف وتراعـي المنظــور الجنسـي مدفوعـة ب سياســات وبــرامجوضـع  االسـتراتيجية العالميــة تـدعو إلــى

  اإلنسان.حقوق 

  تنفيذ االستراتيجية العالمية
صــحة تحســين تقــدمًا بأســرع خطــًى فــي التــي تحــرز البلــدان تتقاســمه الفعالــة عامــل مشــترك القيــادة القطريــة   -١٢

 اســتراتيجية واضــحةغايــات ، فــي جملــة أمــور، اتجاهــات و  يحــّددقويــة شــكالً القيــادة وتتخــذ ال .المــرأة والطفــل والمراهــق
مـــع عملهـــا  ُعـــرىالتـــي توثـــق لحكومـــة مختلـــف أجهـــزة االتعـــاون الفعـــال بـــين مـــن أجـــل بلوغهـــا عـــن طريـــق عمـــل يو 

فــي  أيضــاً ة القيــادتتضــح و . وشــركاء التنميــة والقطــاع الخــاص والشــبابالمجتمــع المــدني فئــات المجتمعــات المحليــة و 
 اتالميزانيـوضـع القـوانين و سن و السياسات رسم من خالل ) في األغلب البرلمانعضوات  بينوفيما (دور البرلمان 

االحتياجـات لالسـتراتيجية علـى البلـدان توقف تنفيـذ سـيو . صـحة المـرأة والطفـل والمراهـقالمسـاءلة عـن رفع مستوى و 
وســــائر منظمــــة ، حســــب اللــــزوم، مــــن جانــــب الالخطــــط القطريــــة ودعمهــــاتحــــديث واألولويــــات الوطنيــــة مــــن خــــالل 

  ١.كل طفل ،حركة كل امرأةوحدين تحت لواء مالمنظومة األمم المتحدة والشركاء اآلخرين المؤسسات التابعة ل

غايـة منهـا  ١٧غايـة، يوجـد  ١٦٩والبـالغ عـددها  المسـتدامةتنميـة أهـداف الالغايات المحددة فـي  من بينو   -١٣
مــن وصــفها العالميـة ب االســتراتيجيةهــي غايـات محــددة فـي ، و صــحة المـرأة والطفــل والمراهـقتحسـين تتعلـق مباشــرة ب

العديــــد مــــن اختصـــاص بلـــوغ تلــــك الغايــــات تنـــدرج ضــــمن نطــــاق مهمــــة وبـــالنظر إلــــى أن . الرئيســــيةالعمــــل دوافـــع 
قطـع تسـخير قـوة الشـراكة مـن خـالل سـيحّتم تنفيذ االستراتيجية العالمية فإن المصلحة، الجهات صاحبة قطاعات و ال

  .مات والتعاون على جميع المستوياتااللتزا

موضــع مــن أجــل وضــع االســتراتيجية العالميــة واردة أدنــاه تنفيــذ األنشــطة الرئيســية الــب كــل حكومــةوُتوصــى   -١٤
  .التغطية الصحية الشاملةبلوغ الهدف الشامل المتمثل في تحقيق إسهامها صوب آن معًا بالتالي في تقدم التنفيذ و 

أهــــــــداف التنميــــــــة المحــــــــددة فــــــــي  بالصــــــــحة صــــــــلةالمتالغايــــــــات الصــــــــحية و غايــــــــات اســــــــتخدام ال  )أ(
ومجــــــاالت العمــــــل التســــــعة المحــــــددة فــــــي االســــــتراتيجية العالميــــــة غايــــــة  ١٧والبــــــالغ عــــــددها  المســــــتدامة
السياســــات واالســــتراتيجيات والخطــــط تحــــّدث علــــى الصــــعيد الــــوطني  مــــن عمليــــة وطنيــــة اً جــــزء بوصــــفها

المتعلقة بالصـحة مـع إيـالء غايات ال جميعى لإالواجب عتبار وٕايالء اال. ٢٠٣٠-٢٠١٦والميزانيات للفترة 
وجـودة الخـدمات وتوافرهـا ت التـدخالبتغطيـة الو  الصـحيةحصـائل عـدم المسـاواة فـي الألوجـه اهتمام خاص 

الطويلــة األجــل التجاهــات الديمغرافيــة العــتالل الصــحة وا متعــددة القطاعــاتالمحــددات الوكــذلك ٕاتاحتهــا، و 
  .الكلياالقتصاد المتعلقة بو 

                                                           
ــــــــــــورك أمانــــــــــــة حركــــــــــــة كــــــــــــل امــــــــــــرأة    ١ كــــــــــــل  ،يستضــــــــــــيف مكتــــــــــــب األمــــــــــــين العــــــــــــام لألمــــــــــــم المتحــــــــــــدة فــــــــــــي نيوي

 ./http://www.everywomaneverychild.org طفل،
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تزيــد المــوارد المحليــة و الســتفادة مــن اومشــفوعة بالبّينــات تعّظــم  اســتراتيجية تمويــل مســتدامةوضــع   )ب(
 الخـدمات الصـحية األساسـيةقـديم تغـراض االعتماد على المـوارد الخارجيـة أل تدريجياً االستفادة منها وتقّلل 

  .ةالحاسمة للصحجتماعية والبيئية والتصدي للمحددات االوتقويم أوجه عدم المساواة 

الكفـــاءة والفعاليـــة، علـــى الصـــمود و نظمـــًا تتســـم بالقـــدرة علـــى نحـــو يجعلهـــا الصـــحية  الـــُنظمتعزيـــز   )ج(
وتــوافر جيــدة النوعيــة  تقــديم خــدمات صــحيةو  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 التعــاون بــين  ُعــرىتوثيــق متعــددة القطاعــات و التســخير قــوة الشــراكة وتعزيــز االلتزامــات   )د(
 ؛بفعاليــةالقطاعــات والعمــل عبــر علــى تســهيل التعــاون لتصــريف الشــؤون قــادرة واســتخدام آليــات  المصــلحة

ودعمهـا ورصـدها  خـدماتالتخطـيط عن علـم فـي شراك المجتمع المحلي منها إلالمفروغ همية والتسليم باأل
  .إلى الجميعأن تصل من أجل 

علــى الصــعيدين الــوطني ودون (بلــد تعزيــز آليــات المســاءلة عــن المــوارد والنتــائج والحقــوق فــي ال  )ه(
أطـر ؛ ووضـع الصـحيةظم التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية والمعلومـات نُ دعيم من خالل ت) الوطني

 جلسـات ٕاقامـة و المتعـددين  أصـحاب المصـلحةبـين المشـاورات وسائل منها إجراء بوالرصد، لتقييم واضحة ل
اتخـاذ لالسترشـاد بهـا فـي  إجراءات برلمانيـة االضـطالع بـمسـتقلة و وٕاجـراء استعراضـات  لمواطنينلاستماع 

ًا ضــمان إلقليمــي والعــالمياعلــى الصــعيدين مــع عمليــات المســاءلة ؛ ومواءمتهــا ســندة بالبّينــاتمُ إجــراءات 
  .التقدمإلحراز 

 صحة المرأة والطفل والمراهقالعمل الجماعي من أجل القطرية على الخطط واألولويات وينبغي أن تحّفز   -١٥
أن يســعى  ألولويــات والخطــط الوطنيــة، ينبغــيل اً دعمــو . دون الــوطنيالصــعيد علــى الصــعيدين العــالمي والــوطني و 

االســتثمارات فــي ومواءمــة  لمبــادرات والمســاعدة التقنيــةتجــزؤ اصــحاب المصــلحة إلــى تعزيــز التنســيق والحــد مــن أ
لمبـادئ فعاليـة المعونـة التـي وفقـًا  فعـاليمكـن التنبـؤ بـه و و  كـافٍ  تمويـلعملية توفير الرصد والتقييم وتسهيل مجالي 
 إعـالن بـاريس بشـأن فعاليـة المعونـة وبرنـامجالمبـادئ التـي يسـتند إليهـا و  ١+IHP ها الشراكة الصـحية الدوليـةتوضع

  ٢.عمل أكرا

االســـتراتيجية العالميـــة وتقـــديم الـــدعم للبلـــدان فـــي إلرفاقـــه ب خماســـي الســـنواتإطـــار عملـــي وضـــع ويجـــري   -١٦
عمــل مواءمــة علــى  اإلطــار التشــغيليهــذا سيســاعد و . مــن أجــل تنفيــذ االســتراتيجية العالميــةدورهــا القيــادي ممارســة 

ســـتعمل الصـــالت و . المجتمـــع المـــدنيفئـــات القطـــاع الخـــاص و و  الرعايـــة الصـــحيةرابطـــات عـــاملي شـــركاء التنميـــة و 
دمجـًا فعـاًال فـي االسـتراتيجية العالميـة التسـعة المحـّددة فـي مجاالت العمل دمج تسهيل على الموارد التقنية الرابطة ب

لـــى أحـــدث البّينـــات نـــاًء عبالمـــوارد التقنيـــة ُيواَظب علـــى تحـــديث تلـــك ســـالخطـــط والبـــرامج الوطنيـــة ودون الوطنيـــة، و 
  .وأقواها ةالعلمي

  

                                                           
١     http://www.internationalhealthpartnership.net/en/about-ihp/seven-behaviours/ ) ــــــــم االطــــــــالع فــــــــي كــــــــانون  ٢ت

 ).٢٠١٥األول/ ديسمبر 

٢     http://www.oecd.org/dac/effectiveness/34428351.pdf ) ٢٠١٥بر كانون األول/ ديسم ٢تم االطالع في.( 
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الجهــود وتيــرة تســريع كــل طفــل إلــى  ،كــل امــرأةُمنشــأ حــديثًا دعمــًا لحركــة مرفــق التمويــل العــالمي الويهــدف   -١٧
 لدعم الخطـط الوطنيـةومواءمتها تنسيق تدفقات التمويل الخارجي عن طريق الرامية إلى تنفيذ االستراتيجية العالمية 

أوجـه والحد مـن  ةتدريجيزيادة المحلية الصحية زيادة الموارد رامية 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 

 .الـــدولي لبنـــكالتـــابع ل العـــالمي التمويـــل مرفـــقل ئتمـــانيوســـائل منهـــا الصـــندوق االب ،صـــحة المـــرأة والطفـــل والمراهـــق
مجموعـــة مـــن بخبـــرة المـــذكور وتشـــغيله فـــي إطـــار االسترشـــاد لمرفـــق تصـــريف شـــؤون اآليـــات يجـــري حاليـــًا وضـــع و 

  .وبلدان مرتفعة الدخل الدخلأخرى متوسطة منخفضة الدخل و بلدان ن عالمستثمرين تضم ممثلين 

  االستراتيجية العالميةااللتزامات المقطوعة بشأن 
، ٢٠١٥ سـبتمبر/ أيلـولاالستراتيجية العالمية أثناء انعقاد الجمعية العامة لألمم المتحدة في عندما ُأطِلقت   -١٨

ومؤسســة تابعــة  خيريــةومؤسســة  دوليــةمنظمــة  ١٠٠حكومــة ومــا يزيــد علــى  ٤٠ مــن أكثــربشــأنها التزامــات قطعــت 
 بنـاءو  تحفيـز العمـللتزامـات بوينبغـي أن يقتـرن قطـع اال. منظومة األمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخـاصل

تتبـــع علـــى كـــل طفـــل  ،حركـــة كـــل امـــرأةالموحـــدون تحـــت لـــواء الشـــركاء ســـيحرص و . اتوتوليـــد االســـتثمار الشـــراكات 
خـص تحديـد التزاماتهـا فيمـا يمـدعوة إلـى جميع الـدول األعضـاء و . لها في حشد الموارد الالزمةاإلسهام االلتزامات و 

فـي  ةاالسـتراتيجي إجراءاتهـا وتحقيـقبلـوغ غاياتهـا  لبيـان مـا سـتفعله تحديـدًا مـن أجـ ٕالـىتنفيذ االستراتيجية العالمية و 
  .هذا المضمار

  قياس التقدم المحرز في تنفيذ االستراتيجية العالمية
 لتنميـة المسـتدامةخطـة ااعتمـاد بشأن في قرار الجمعية العامة الوارد اإلعالن قطعت الحكومات في إطار   -١٩

التقدم الُمحرز في تنفيذ األهداف والغايات واستعراض متابعة عهدًا على نفسها بأن تتكفل بمسؤولية  ٢٠٣٠،٢لعام 
إرشـادات على ينص اإلعالن و . الوطني واإلقليمي والعالمي المستوىعلى عشر المقبلة عوام الخمسة على مدى األ
فـي صـيغته المسـتدامة تنميـة أهـداف الالمعني بجميـع إطار المؤشرات ع عة واالستعراض، وسُيوضَ المتابعامة بشأن 

غايات ومؤشرات الأهداف في رصد تنسيقيًا ومحوريًا  المنظمة دوراً ؤدي وست. ٢٠١٦مارس / شهر آذارفي النهائية 
االسـتراتيجية فـي رصـد تنفيـذ ستسـهم بـذلك ، و رصدًا عالمياً  المستدامةتنمية أهداف الفي والمحددة المتعلقة بالصحة 

ستعراضــات القطريــة العاديــة ، فيمــا ستشــكل االجــرى االستعراضــات علــى أســاس ســنويالتقــارير وتُ قدم ســتُ و . العالميــة
منصـة االسـتعانة بمـن خـالل ال غنـى عـن المواءمـة و . إلقليمية والعالميـةستعراضات اأساس جميع االالُمحرز للتقدم 

االستعراضـات نتـائج البلـدان وتعظـيم  الـذي تتحملـهإلى أدنـى حـد مـن عـبء تقـديم التقـارير تقليل المشتركة من أجل 
 .إجراءات الحقةاتخاذ المتعلقة ب

  

                                                           
  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  ٢تـــــــم االطـــــــالع فـــــــي

 ).٢٠١٥األول/ ديسمبر 

  ٢٠٣٠خطة التنمية المستدامة لعام ، تحويل عالمنا: ٧٠/١الوارد في قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة      ٢
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=https://sustainabledevelopment.un.org/p

ost2015/transformingourworld&Lang=E ،) ٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر  ٢تم االطالع في.( 
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  المساءلة
اللجنـــة جري تتبـــع توصـــيات وســـي، دالســـتراتيجية العالميـــة فـــي إطـــار موّحـــشـــاملة عـــن االمســـاءلة الُتدمج ســـ  -٢٠

بشـأن رصد التقـدم المحـرز ل ٢٠١١ُأنِشئت في عام التي  ١،والطفل صحة المرأةعن المعنية بالمعلومات والمساءلة 
ســُتحّدد مجــاالت ، و ٢٠١٥-٢٠١٠صــحة المــرأة والطفــل بشــأن االســتراتيجية العالميــة تنفيــذ صــوب المــوارد والنتــائج 

أدنــى إلــى والتقليــل  العــالميعلــى الصــعيد التقــارير تقــديم عمليــة مواءمــة وســعيًا إلــى . لمســاءلةإطــار ل بموجــب جديــدة
المســاءلة ســيقوم فريــق مســتقل معنــي بلفعاليــة التكلفــة،  ودعمــاً  ،البلــدان تقــديم التقــارير الــذي تتحملــهمــن عــبء  حــد
المعلومـــات المقدمـــة مـــن مـــن المســـتمدة  صـــحة المـــرأة والطفـــل والمراهـــقحالـــة تنـــاول شـــامل يســـنوي  إعـــداد تقريـــرب

فريــق األمـين العـام لألمـم المتحـدة أعضـاء السـيعّين و . واألفرقـة المســتقلة األمـم المتحـدةؤسسـات التابعـة لمنظومـة الم
تيســير بأمانتــه وســتقوم مجلــس شــراكة صــحة األم والوليــد والطفــل، يــديرها مــن خــالل عمليــة اختيــار شــفافة المــذكور 

العالميـــة االســـتراتيجية غـــراض تحقيـــق أصـــوب التقـــدم المحـــرز لفريـــق التقريـــر الســـنوي لسيســـتعرض و  .عمـــل الفريـــق
بشـأن كافـة بتوصـيات وتوجيهـات أصـحاب المصـلحة ، وسـيزّود أهـداف التنميـة المسـتدامةالغايات ذات الصلة مـن و 

غايــات تحقيــق الصــوب اإلبــالغ عــن التقــدم المحــرز كمــا ســينطوي التقريــر علــى  .الُمحــرز التقــدموتيــرة كيفيــة تســريع 
 ةالمتعلقــ الغايــةمــن قبيــل المســتدامة، تنميــة أهــداف الاألهــداف األخــرى غيــر المتعلقــة بالصــحة مــن  ذات الصــلة فــي

م التقرير إلى األمين قدَّ سيُ و . القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والمساواة بين الجنسين والتعليمب
. بشـأنهمـداوالت  السياسـي الرفيـع المسـتوى المعنـي بالتنميـة المسـتدامةالمنتدى  كي يجريالعام في الوقت المناسب ل

فيمـا يخـص واالتفـاق علـى إجـراءات المتابعـة مهمًا أيضـًا السـتعراض تقريـر الفريـق  نتدىً مجمعية الصحة شّكل ستو 
لدول اتمّكن عملية االضطالع بالمجلس التنفيذي سيسّهل . و المساءلةفي ميدان نواحي العمل ستعراض و االرصد و ال

فـــي هـــذا  اإلجـــراءات المناســـبةاتخـــاذ نتـــائج والتوصـــيات الـــواردة فـــي تقريـــر الفريـــق وتأييـــد ال مناقشـــةمـــن األعضـــاء 
الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة انعقـاد فـي وقـت قريـب مـن لفريـق التقريـر األولـي لأن ُينشـر من المتوقـع و . المضمار
السياسـي المنتـدى فيـه مـثًال كي ينظـر ل ٢٠١٧في عام كامل عن المساءلة أول تقرير ، فيما سُيقّدم ٢٠١٦في عام 

  .الصحةجمعية و  الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة

تنفيــذ مســتوى تقيــيم ســعيًا إلــى  )٢(الملحــق  ٢٠٢٠-٢٠١٦مــن الُمقتــرح وضــع مجموعــة معلمــات للفتــرة و   -٢١
  .المساءلةسهام في االستراتيجية العالمية واإل

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

  .المبّينة بشأن الخطوات المقبلةتوجيهات  النظر في التقرير وتقديم المجلس مدعو إلى  -٢٢

                                                           
فريـــق الخبـــراء المســـتقل المعنـــي باســـتعراض انظـــر التقريـــر الختـــامي للمســـاءلة عـــن صـــحة المـــرأة والطفـــل الصـــادر عـــن    ١

    المعلومات والمساءلة عن صحة المرأة والطفل
http://www.who.int/woman_child_accountability/ierg/news/ierg_2015_report_launch/en/، ) كـــانون  ٧تـــم االطـــالع فـــي

 ).٢٠١٥األول/ ديسمبر 
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  ١الملحق 
  لمحة عن االستراتيجية العالمية بشأن صحة المرأة والطفل والمراهق

  
  المبادئ التوجيهية  الرؤية

، سيكون هناك فرص اجتماعية واقتصادية لتهيئـة عـالم تنـال ٢٠٣٠بحلول عام 
بالصــحة البدنيــة  فيــه كــل امــرأة وطفــل ومراهــق فــي كــل مكــان حقــوقهم المرتبطــة

بنــاء مجتمعــات مزدهــرة فــي بالكامـل ، وســيتمكنون مــن المشــاركة والرفــاهوالنفسـية 
  .ومستدامة

أن تنفيـــذ االســـتراتيجية العالميـــة مـــن خـــالل زيـــادة التمويـــل واســـتدامته مـــن شـــأن و 
 :٢٠٣٠ بحلول عام نتائج هائلةيحقق 

األمهــــات والمواليــــد  فــــي صــــفوف يمكــــن تجنبهــــاالتــــي  وفيــــاتلوضـــع حــــد ل -
 حاالت اإلمالصوالمراهقين، وكذلك ل واألطفال

مــن  ات الموظفــةالعائــد علــى االســتثمار  أمثــال ١٠تحقيــق مــا ال يقــل عــن  -
 ى العاملـــــةالتحصـــــيل العلمـــــي ومشـــــاركة القـــــو  خـــــالل تحســـــين مســـــتويات
 والمساهمات االجتماعية

مـــــن العائـــــدات  أمريكـــــي مليـــــار دوالر ١٠٠ مبلـــــغ مـــــا ال يقـــــل عـــــن جنـــــي -
فــي مرحلــة  اءالنمــو  مجــالي الصــحةفــي  الموظفــة الســتثماراتلالديموغرافيــة 

 في مرحلة المراهقةو الطفولة المبكرة 
"تقــارب كبيــر" فــي مجــال الصــحة مــن خــالل إعطــاء كــل امــرأة وطفــل  بلــوغ  -

  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  -
مــــع فعاليــــة التنميــــة  تحقيــــق التســــاوق -

  والمعايير اإلنسانية

  والغايات األغراض
  )٢٠٣٠ مع أهداف التنمية المستدامة والمقرر بلوغها بحلول عاممتساوقة (ال

البقاء على قيد الحياة
 للوفيات التي يمكن تجنبها وضع حد

النماء
  ضمان تحسين الصحة والرفاه

 التحول
  يةبيئات التمكينالتوسيع نطاق 

تخفــيض وفيــات األمهــات فــي العــالم   •
وفــــــــــاة لكــــــــــل  ٧٠إلــــــــــى أقــــــــــل مــــــــــن 

 والدة حية ١٠٠  ٠٠٠
وفاة  ١٢تخفيض وفيات المواليد إلى   •

والدة حيــــة  ١٠٠٠علــــى األقــــل لكــــل 
 في كل بلد

وفيــــات األطفــــال دون ســــن  تخفــــيض  •
وفـــاة علـــى األقـــل  ٢٥الخامســـة إلـــى 

 والدة حية في كل بلد ١٠٠٠لكل 
إنهـــاء األوبئـــة الناجمـــة عـــن فيـــروس   •

العـــــــــوز المنـــــــــاعي البشـــــــــري والســـــــــل 
والمالريــا وأمــراض المنــاطق المداريــة 
المهملـــــــــة وغيرهـــــــــا مـــــــــن األمـــــــــراض 

 السارية
تخفيض الوفيات المبكرة الناجمة   •

السارية بمعدل عن األمراض غير 
 والرفاه الثلث، وتعزيز الصحة

  ينالنفسي

إنهــــاء جميــــع أشــــكال ســــوء التغذيــــة   •
ــــــــــــة االحتياجــــــــــــات ال ــــــــــــةتغذو وتلبي  ي

لمراهقـــــــــات والحوامـــــــــل وا لألطفـــــــــال
 والمرضعات 

ضــــمان اإلتاحــــة الشــــاملة لخــــدمات   •
الرعايــــــــــــــــة الصــــــــــــــــحية الجنســــــــــــــــية 
واإلنجابية (بما فيهـا خـدمات تنظـيم 

 والحقوق ذات الصلة )األسرة
ضـــــــمان حصـــــــول جميـــــــع الفتيـــــــات   •

والفتيان على خدمات جيـدة النوعيـة 
ــــة  ــــة الطفول ــــاء نمــــائهم فــــي مرحل أثن

 المبكرة
تخفــــــــــــيض الوفيــــــــــــات واألمــــــــــــراض   •

 الناجمة عن التلوث تخفيضًا كبيراً 
تحقيق التغطية الصحية الشاملة،   •

بما في ذلك الحماية من المخاطر 
وعية ن والحصول على المالية،
الخدمات األساسية  جيدة من

  واألدوية واللقاحات

 القضاء على الفقر المدقع  •
ـــــــــع   • التأكـــــــــد مـــــــــن اســـــــــتكمال جمي

الفتيــات والفتيــان للتعلــيم االبتــدائي 
 والثانوي 

القضـــاء علـــى جميـــع الممارســـات   •
ــــــى أشــــــكال التمييــــــز  الضــــــارة وعل
والعنــــــــــف كافــــــــــة ضــــــــــد النســــــــــاء 

 والفتيات
ــــــاه   • تحقيــــــق اإلتاحــــــة الشــــــاملة لمي

الشـــــــــــرب المأمونـــــــــــة والميســـــــــــورة 
التكلفــــــــة، ولخــــــــدمات اإلصــــــــحاح 

 والنظافة
تعزيـــز البحـــث العلمـــي، وتحـــديث   •

القــــــــدرات التكنولوجيــــــــة وتشــــــــجيع 
 االبتكار

تزويـــد الجميـــع بالهويـــة القانونيـــة،   •
 بما فيها شهادة تسجيل المواليد

تعزيز الشراكة العالمية من أجل   •
  المستدامةالتنمية 
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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 األشــخاصعــم ؛ دميــدان تنميــة إمكانيــات األفــراداالســتثمار فــي   إمكانيات األفراد  - ٤
  األطر القانونية. تعزيزتخطي الحواجز من خالل  لتغيير؛ا

المتعلقة بالتمكين؛ تعزيز العمل المجتمعي؛ 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

  المســـاءلــة  - ٩
ـــارير؛  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 كــلحركــة تقــود 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 بشأناالتنفيذ خصوص المعلمات المقترحة ب
  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  .المقترحـــــــة فـــــــي االســـــــتراتيجية العالميـــــــة
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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