
  ١٤٠/٣٤م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٦ كانون األول/ ديسمبر ٥  بعد المائةربعون األ الدورة 
    EB140/34  من جدول األعمال المؤقت ٣-١١البند 

  
  
  

  االستراتيجية العالمية بشأن صحة المرأة 
  ): صحة المراهقين٢٠٣٠-٢٠١٦(والطفل والمراهق 

  
  

  تقرير من األمانة
  
  
ــــــــــق األمــــــــــين العــــــــــام لألمــــــــــم المتحــــــــــدة   -١ ــــــــــة بشــــــــــأن صــــــــــحة المــــــــــرأة والطفــــــــــل أطل   االســــــــــتراتيجية العالمي

بوصــفها منبــرًا رئيســيًا لتنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة.  ٢٠١٥فــي أيلــول/ ســبتمبر  ١)٢٠٣٠-٢٠١٦( والمراهــق
بالصــحة إلــى أهــداف التنميــة المســتدامة يتجلــى فــي أغــراض  المتعلقــة اإلنمائيــة لأللفيــة وهــذا التحــول مــن األهــداف

 الوقاية منها، وتعزيـز يمكن التي للوفيات نهاية بهدف وضع –والتحول  والنماء االستراتيجية العالمية الثالثة: البقاء
العالميـة خارطـة طريـق مـن أجـل بلـوغ هـذه التمكينيـة. وتقـدِّم االسـتراتيجية  البيئـات نطـاق والمعافـاة، وتوسـيع الصحة

األغــراض الطموحــة مــن خــالل مجــاالت العمــل المســندة بالبينــات فــي قطــاع الصــحة، والقطاعــات األخــرى والعمــل 
المجتمعــــي. وتتضــــمن المبــــادئ التوجيهيـــــة لالســــتراتيجية اإلنصــــاف والشــــمولية وحقـــــوق اإلنســــان وفعاليــــة التنميـــــة 

  واستدامتها.
  
 بشـأن االلتـزام بتنفيـذ االسـتراتيجية ٢-٦٩ع ص ج، اعتمدت جمعيـة الصـحة القـرار ٢٠١٦مايو  وفي أيار/  -٢

ودعت الدول األعضاء إلى تنفيذ االستراتيجية العالمية وفقـًا لخططهـا  والمراهق، والطفل المرأة صحة بشأن العالمية
دعم التقني الكافي، وبمواصلة التعـاون بغيـة الوطنية، وٕالى تعزيز المساءلة والمتابعة. وطالبت المدير العام بتقديم ال

مناصرة وتوجيه مساعدات أصحاب المصلحة المتعددين إلى تنفيذ الخطط الوطنية بشـكل متسـق وفعـال، وبـاإلبالغ 
  عن التقدم المحرز بشكل منتظم.

  
 والطفـل ة، يقدِّم هذا التقرير أحدث المعلومات عن الوضـع الحـالي لصـحة المـرأ٢-٦٩ع ص جوتبعًا للقرار   -٣

   ٢٠٣٠ لعــــام المســــتدامة التنميــــة والمراهــــق. وهــــو يتماشــــى مــــع التقريــــر الخــــاص بالتقــــدم المحــــرز فــــي تنفيــــذ خطــــة
والمراهـق  والطفـل ). وستختار األمانة في تقريرها المنتظم عن التقدم المحرز في صحة المرأة١٤٠/٣٢م ت الوثيقة(

التـي حـددتها الـدول األعضـاء والمواضـيع التـي تظهـر بينـات موضوعًا خاصًا كل عام، مركزًة بذلك على األولويات 
جديــدة علــى أنهــا تــدعم الخطــط التــي تقودهــا البلــدان. وبالنســبة لتقريــر جمعيــة الصــحة العالميــة الســبعين، فســيكون 

  موضوعه صحة المراهقين.
  
  
  

                                                           
النمـــــــــاء والتحــــــــــول و  البقـــــــــاء :)٢٠٣٠-٢٠١٦( والمراهــــــــــق والطفـــــــــل المـــــــــرأة صــــــــــحة بشـــــــــأن العالميـــــــــة االســـــــــتراتيجية   ١
)http://globalstrategy.everywomaneverychild.org/،  ٢٠١٦تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٥تم االطالع في.(  
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  المساءلة وتعزيز التقدم رصد – والمراهق والطفل المرأة صحة وضع
  
عملــت منظمــة الصــحة العالميــة مــع الوكــاالت الشــريكة علــى إجــراء مراجعــات تقنيــة كمــا ، ٢٠١٦فــي عــام   -٤

مؤشرًا  ٦٠ويشمل اإلطار الكلي  ١اتخذت عملية تشاورية من أجل إعداد مؤشر وٕاطار رصد لالستراتيجية العالمية.
اءمتها مع مؤشرات ويستهدف تخفيف عبء اإلبالغ الواقع على كاهل البلدان على المستوى العالمي، من خالل مو 

مؤشـــرًا إضـــافيًا بنـــاء علـــى المبـــادرات  ٢٦أهـــداف التنميـــة المســـتدامة البـــالغ عـــددها أربعـــة وثالثـــين. وســـيتم اختيـــار 
العالمية المتوطدة بشأن الصحة اإلنجابية وصحة األم والوليـد والطفـل والمراهـق. وتقـدم هـذه المؤشـرات السـتون معـًا 

ــًا واتســاعًا كــافيين لتتبــع التقــ دم المحــرز فــي تنفيــذ االســتراتيجية العالميــة. وتــم انتقــاء ســتة عشــر مؤشــرًا رئيســيًا عمق
بوصـــفها الحـــد األدنـــى للمجموعـــة الفرعيـــة لتقـــديم لمحـــة عـــن التقـــدم المحـــرز فـــي البقـــاء والنمـــاء والتحـــول، وأغـــراض 

  التحول لالستراتيجية العالمية.
  
الــبالغ عـددها  الرئيسـية المؤشـرات هـذه عـن ٢٠١٦ عـام فـي المتاحة البيانات ألحدث أساسي ويظهر تقييم  -٥

لكـــل  ٢١٦ تُقـــدَّر علـــى الصـــعيد العـــالمي بــــ األمهـــات كانـــت وفيـــات ، أن نســـبة"البقـــاء" مؤشـــرًا، بالنســـبة لغـــرض ١٦
 لكـــــل ٤٣ يبلـــــغ األطفـــــال دون ســـــن الخامســـــة كـــــان وفيـــــات معـــــدل وأن ؛٢٠١٥ عـــــام فـــــي حيـــــة والدة ١٠٠ ٠٠٠
اإلمـالص  معـدل وأن حيـة؛ والدة ١٠٠٠ لكل ١٩كان  الوالدة حديثي األطفال وفيات معدل وأن حية؛ والدة ١٠٠٠
ـــــ ُيقــــدَّر ــــد مجمــــوع مــــن ١٠٠٠ لكــــل ١٨,٤ب  فــــي يعتبــــر مؤشــــرًا رئيســــياً  المــــراهقين وفيــــات معــــدل أن ورغــــم .الموالي

التـي تفتقـر إلـى  البلـدان مـن فـي العديـد المعيـار قليلـة لهـذا تجريبيـة بيانـات إالَّ أن هناك حالياً  العالمية، االستراتيجية
بـــين  للوفيـــات اإلجمـــالي العـــدد ويقـــدر. وطنيـــاً  ممثلـــة تســـجيل عينـــة نظـــم أو حيويـــة وٕاحصـــائيات قـــوي مـــدني ســـجل

 بـدءًا مـن سـنوات الخمـس فتـرة خـالل شـخص مليون ٣,٥ عامًا بنحو ١٩و ١٥ بين أعمارهم تتراوح الذين المراهقين
  .٢٠١٥عام  منتصف إلى ٢٠١٠عام  منتصف

  
مليون من صغار ١٥٦، ُأصيب ما يقدر بـ٢٠١٥وبالنسبة لغرض "النماء"، على الصعيد العالمي في عام   -٦

امــرأة مــن المراهقــات  ١٠٠٠لكــل  ٤٤,١مــن جميــع صــغار األطفــال) بــالتقزم وكــان معــدل الــوالدة  ٪٢٣األطفــال (
، تــم ٢٠١٥ألساســية فــي عــام عامــًا. وبالنســبة للتغطيــة بالخــدمات الصــحية ا ١٩و ١٥تتــراوح أعمــارهن بــين  لالتــيا

مـن النسـاء  ٪٥٢من النساء بواسطة وسـائل منـع الحمـل الحديثـة، فحصـلت  ٪٧٦ تغطية احتياجات تنظيم األسرة لـ
األمهـات علـى  مـن٪ ٣٩واعتمـدت  زيـارات علـى األقـل للرعايـة السـابقة للـوالدة. ٤الحوامل في األقاليم النامية علـى 

الــدخل،  والمتوســطة البلــدان المنخفضــة بهــا فــي الموصــي الســتة األشــهر بشــكل حصــري خــالل الطبيعيــة الرضــاعة
تمـت والدة  ،٢٠١٣ عـام وفـي٪. ٨٦ الخناق والكزاز والسعال الديكي لقاح من جرعات بثالث وكانت نسبة التغطية

الخامســة المشــتبه فــي  ســن دون لألطفــال الرعايــة وبلغــت نســبة التمــاس. أخصــائيين التوليــد المهــرةبمســاعدة ٪ ٧٣
 سـن دون األطفـال مـن٪ ٤٩وتـم عـالج الجفـاف لـدى  ،٢٠١٤-٢٠٠٧ الفتـرة فـي٪ ٥٨ الرئـوي إصابتهم بااللتهـاب

الصــحة مــن الجيــب  علــى اإلنفــاق وكــان متوســط. الفتــرة نفســها فــي عــن طريــق الفــم الخامســة المصــابين باإلســهال
٪ ٤٠ هـذا المعـدل بـين راوحيتـ ، إذ٢٠١٤ عـام فـي ٪٣٠الشخصي كنسبة من إجمالي اإلنفاق الصحي فـي البلـدان 

التــي  الســكان نســبة ظلــت ،٢٠١٤ عــاموفــي  ٢.الــدخل المرتفعــة البلــدان فــي٪ ٢١و المنخفضــة الــدخل البلــدان فــي
كــان لــديها قــوانين  بلــداً  ١١٤إلــى أن  ٢٠١٦ عــام فــي البيانــات أحــدث وتشــير٪. ٥٧ النظيــف الوقــود علــى تعتمــد
 واإلنجابية الجنسية الصحية الرعاية على الحصول عاماً  ٤٩و١٥ بين أعمارهن تتراوح للنساء الالتي تضمن ولوائح

  .والتثقيف والمعلومات
                                                           

. )٢٠٣٠-٢٠١٦( والمراهـــــــــــق والطفـــــــــــل المـــــــــــرأة صـــــــــــحة العالميـــــــــــة بشـــــــــــأن رصـــــــــــد لالســـــــــــتراتيجية وٕاطـــــــــــار مؤشـــــــــــر   ١
http://www.who.int/life-course/publications/gs-Indicator-and-monitoring-framework.pdf  تشــــرين  ١٨(تــــم االطــــالع فــــي

  )٢٠١٦نوفمبر  الثاني/
لبيانــات العالميــة بشــأن بيانــات مســتقاة مــن قواعــد ا بلــدًا، مــع مصــادر ١٩٢ ـتمثــل هــذه األرقــام المتوســطات الترجيحيــة لــ    ٢

 .اإلنفاق الصحي العالمي
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ــا بالنســبة لغــرض "التحــول"، فكانــت نســبة األطفــال دون ســن الخامســة ممــن ســجلت والداتهــم لــدى ســلطة   -٧ أمَّ
ووفقــًا للتقــديرات مــوًا. نفقــط فــي البلــدان األقــل  ٪٤٥، وٕان اقتصــرت علــى ٢٠١٤حــول العــالم فــي عــام  ٪٧٤مدنيــة 
عامــًا فـأكثر وكانــت تـربطهن عالقــة بعشـير فــي أي وقــت  ١٥مــن النسـاء والفتيــات الالتـي تبلــغ أعمـارهن  ٪٣٠ فـإن

مــــن األوقــــات قــــد تعرضــــن للعنــــف البــــدني أو الجنســــي مــــن العشــــير الســــابق أو الحــــالي خــــالل حيــــاتهن؛ وكانــــت 
مليــون فتــاة  ١٢٠اإلضــافة إلــى ذلــك، ُيقــدر أن نحــو عامــًا. وب ١٩و ١٥بــين مــن تتــراوح أعمــارهن بــين  ٪٢٩ النســبة

 مـن مـا مرحلـة فـي القسـرية الجنسـية األفعـال مـن غيرهـا أو القسـري الجنسـي للجمـاع دون سن الــعشرين قـد تعرضـن
 المحســنة اإلصــحاح مرافــق يســتخدمون الــذين الســكان نســبة بلغــت التمكينيــة، البيئــات توســيع ســياق حيــاتهن. وفــي

  .٢٠١٥ عام في٪ ٦٨ حوالي
  
عاليــة الإلــى جمــع البيانــات  ٢٠١٦ويشــير تقيــيٌم رصــد األولويــات بالنســبة لالســتراتيجية العالميــة فــي عــام   -٨

وعلــى النحــو المشــار إليــه فــي  ١الجــودة علــى نحــو روتينــي علــى مســتوى البلــد بالنســبة لعــدد ضــئيل مــن المؤشــرات.
، تسـلط هـذه الفجـوة الضـوء ٢٠٣٠التنمية المستدامة لعـام خطة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ  ١٤٠/٣٢م ت الوثيقة

ونظـــم المعلومـــات الصـــحية تســـجيل األحـــوال المدنيـــة واإلحصـــاءات الحيويـــة، علـــى الحاجـــة الملحـــة لالســـتثمار فـــي 
للبلـــدان بهـــدف إعطـــاء األولويـــة للمؤشـــرات وكـــذلك شـــحذ التركيـــز للموائمـــة بـــين جهـــود الرصـــد القطريـــة واإلقليميـــة 

تحفيز الدعم السياسي المطلوب بغية تتبع التقدم وقيادة األعمال والمسـاءلة علـى نحـو هـادف. وفـي كـل والعالمية، و 
 والشراكة من أجـل صـحة ٢،عام، ستقوم منظمة الصحة العالمية وشركاؤها اآلخرون في الشراكة الصحية السداسية

، وغيــرهم مــن الشــركاء للبيانــات الصــحية الهيئــة التعاونيــة، و ٢٠٣٠والطفــل، والعــد التنــازلي حتــى عــام  والوليــد األم
بإعداد مسودة تقرير عن رصد تنفيذ االستراتيجية العالمية التـي ستشـكل أساسـًا لتقريـر األمانـة إلـى جمعيـة الصـحة، 

  ولدعم الدول األعضاء في استعراض التقدم المحرز.
  
) بشـــــأن الصـــــحة فـــــي خطـــــة التنميـــــة ٢٠١٦( ١١-٦٩ج ص ع) و٢٠١٦( ٢-٦٩ج ص عوفـــــي القـــــرارين   -٩

، شددت الـدول األعضـاء علـى أهميـة تحسـين البيانـات وتعزيـز نظـم المعلومـات. كمـا سـتقدم ٢٠٣٠المستدامة لعام 
والشركاء اآلخرين الدعم التقني، وستساعد على حشد المـوارد  الهيئة التعاونية للبيانات الصحيةاألمانة بالتعاون مع 
للمساءلة المتعـدد  الموحد والطفل بالتنسيق مع اإلطار والوليد األم المعنية بصحة قوم الشراكةحسب االقتضاء. وست

. ودعــا تقريــر الفريــق كــل امــرأة، كــل طفــل الفريــق المســتقل المعنــي بالمســاءلة التــابع لحركــةاألطــراف، وباستضــافة 
سـيما فيمـا يخـص والتعزيـز المؤسسـي وال ة والمـواردالقيـاد –إلى العمل فـي المجـاالت الثالثـة الرئيسـية  ٢٠١٦٣ لعام

   ٤الموارد اإلنسانية الالزمة للصحة.

                                                           
ــــــات بالنســــــبة لالســــــتراتيج   ١ ــــــد، المســــــاءلة العامــــــة: رصــــــد األولوي ــــــات البل ــــــل يبيان ــــــة بشــــــأن صــــــحة المــــــرأة والطف ة العالمي

  :التالي )، متاح على الرابط٢٠٣٠-٢٠١٦(  والمراهق
 http://www.who.int/life-course/partners/global-strategy/gs-monitoring-readiness-report/en/  تـــــــــــــــم االطـــــــــــــــالع فـــــــــــــــي)

  .)٢٠١٦نوفمبر  تشرين الثاني/  ١٨
يـدز، وصـندوق األمـم المتحـدة ألمـم المتحـدة المشـترك لمكافحـة األبرنـامج ا تضـم التي السداسية العالمية الصحية الشراكة   ٢

  .للسكان، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، وهيئة األمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الصحة العالمية ومجموعة البنك الدولي
. المســاءلة عــن االســتراتيجية العالميــة : التحــديات القديمــة، األمنيــات الجديــدة٢٠١٦ .الفريــق المســتقل المعنــي بالمســاءلة   ٣

  التالي:والمراهق، متاح على الرابط  والطفل المرأة صحة بشأن
http://www.iapreport.org/downloads/IAP_Report_September2016.pdf  تشــــــــــــرين الثــــــــــــاني/ ١٨(تــــــــــــم االطــــــــــــالع فــــــــــــي 

  ).٢٠١٦ نوفمبر
http://www.iapreport.org/#Home.     ٤  



  EB140/34    ١٤٠/٣٤ت  م

4 

حكومــة علـــى مســـتوى رئـــيس الدولـــة أو المســـتوى  ٦٠، التزمـــت أكثـــر مـــن ٢٠١٦ســـبتمبر  وبحلــول أيلـــول/  -١٠
االلتزامـات مـن  ١١٠. وهنـاك أكثـر مـن كـل امـرأة، كـل طفـلالوزاري بتنفيذ االسـتراتيجية العالميـة، مـن خـالل حركـة 

  التي قطعها أصحاب مصلحة متعددون لدعم التنفيذ الذي تقوده البلدان.
  

وهناك آليات متوطده يشارك فيها أصحاب مصـلحة متعـددون لـدعم االسـتثمار الـذي تقـوده البلـدان والتنفيـذ   -١١
يم الــدعم التقنــي الصــحية السداســية بتقــد شــركاؤها األخــرون فــي الشــراكةة و والرصــد. وتقــوم منظمــة الصــحة العالميــ
أو طلبـات اسـتثمار لمرفـق التمويـل العـالمي فـي الصـحة اإلنجابيـة وصـحة  للبلدان التي تعـد اسـتراتيجيات جديـدة و/
سـيما فـي اإلقلـيم األفريقـي. وبغيـة دعـم فـي بنـاء قـدرات وزارات الصـحة وال األم والوليد والطفـل والمراهـق، والمسـاعدة
كما تعمل مع البلدان على  ١الوليدطارًا لتحسين نوعية رعاية األم و العالمية إتحسين الرعاية، أعدت منظمة الصحة 

  إدخال تدخالت مسندة بالبينات من أجل تحسين نوعية رعاية صحة األم والوليد مدعومة بنظام تعليمي.
  

متعلقـة وخالل السنوات القليلة الفائتة، اتخذت خطوات كبيرة فـي تطـوير معـايير حقـوق اإلنسـان والصـحة ال  -١٢
بــالمرأة والطفــل والمراهــق. وباإلضــافة إلــى ذلــك، بــدأت تظهــر بينــات علــى أن اســتخدام نهــج إنســاني يراعــي حقــوق 
اإلنسان، يكون لـه تـأثير إيجـابي علـى صـحة المـرأة والطفـل والمراهـق. ومـع ذلـك، تشـدد الدراسـات الحديثـة علـى أن 

ن الجنســـين بهـــدف تعزيـــز اف وتحـــول العالقـــات بـــيتنفيـــذ النهـــوج التـــي تراعـــي حقـــوق اإلنســـان وتركـــز علـــى اإلنصـــ
ى حقــوقهم الصــحية يــزال العديــد مــن النســاء واألطفــال والمــراهقين ال يحصــلون علــاإلنصــاف التــزال غيــر متســقة وال

تزال ترجمة حقوق اإلنسان المتفق عليها دوليًا، إلى تغييرات في طريقة تصميم السياسـات والتـدخالت واإلنسانية. وال
  صدها على أرض الواقع من التحديات الكبرى. وتنفيذها ور 

  
فـــي تقريـــره الســـنوي  ٢٠١٤باالســـتعراض بهـــذه الحقـــائق فـــي عـــام  فريـــق الخبـــراء المســـتقل المعنـــي واعتـــرف  -١٣

أوصى بإنشاء لجنة عالمية تعنى بالحقوق الصحية واإلنسانية للنساء واألطفال من أجل اقتراح سبل  والذي ٢الثالث
هم وتعزيز رفع مستوى الخدمات واستدامتها. وفـي اآلونـة األخيـرة، كانـت التحـديات العالميـة لحماية صحتهم ومعافات

األخرى مثل األزمات اإلنسانية وتغير المناخ قد استرعت األنظـار إلـى أوجـه عـدم المسـاواة األساسـية المتأصـلة فـي 
ف مـن وطـأة هـذه األزمـات. ولالسـتجابة الفروق بين الجنسين والفقـر والتربيـة والعمـر، والتـي ينبغـي معالجتهـا للتخفيـ

بــــأال يتخلــــف أحــــد عــــن الركــــب، وضــــعت  ٢٠٣٠لهــــذه التحــــديات، ولتحقيــــق تعهــــد خطــــة التنميــــة المســــتدامة لعــــام 
االستراتيجية العالمية خطة لألعمال المتكاملة والمتعددة القطاعات التي يمتد طموحها إلى إنشاء "البيئات التمكينية" 

  والتغيير التحويلي.
  

ولضــمان وفــاء االســتراتيجية العالميــة بوعــدها بإنشــاء نهــوج أكثــر مراعــاة للحقــوق، أنشــأت منظمــة الصــحة   -١٤
 للمـرأة اإلنسـان وحقـوق المعني بالصحة المستوى الرفيع العامل اإلنسان، الفريق لحقوق السامية العالمية والمفوضية

وسيتضــمن التقريــر النهــائي لهــذا الفريــق العامــل توصــيات بشــأن الســبل التــي يمكــن مــن خاللهــا  ٣والمراهــق. والطفــل
                                                           

١      Tuncalp Ӧ, Were WM, MacLennan C, et al. Quality of care for pregnant women and newborns – the WHO 
vision. BJOG 2015; DOI: 10.1111/1471-0528.13451, and WHO. Standards for improving quality of maternal and 
newborn care in health facilities. Geneva: World Health Organization; 2016, available at: 
 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/249155/1/9789241511216-eng.pdf (accessed 21 November 2016).             

: التقريـــر الثالـــث لفريـــق الخبـــراء المســـتقل المعنـــي باســـتعراض المعلومـــات ٢٠١٥ل امـــرأة، كـــل طفـــل: رؤيـــة بعـــد عـــام كـــ   ٢
  ، متاح على الرابط التالي:٢٠١٤ل. جنيف، منظمة الصحة العالمية؛ والمساءلة عن صحة المرأة والطف

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/132673/1/9789241507523_eng.pdf?ua=1 ) تشـــــــــرين  ٢١تـــــــــم االطـــــــــالع فـــــــــي
  ).٢٠١٦الثاني/ نوفمبر 

  العامل متاحة على الرابط:  التفاصيل الكاملة عن عضوية الفريق   ٣
http://www.who.int/life-course/news/events/human-rights-working-group-for-women-children-adolescents/en/  تـــــــــــــم)

  .)٢٠١٦نوفمبر  تشرين الثاني/ ٢١االطالع في 
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إدماج حقوق اإلنسان في البرامج الصحية وكيف يمكنا قياس تـأثير حقـوق اإلنسـان علـى الحصـائل الصـحية بشـكل 
  أفضل.

  
  الحدود الجديدة في الصحة العمومية بالعالم –موضوع خاص: صحة المراهقين 

  
  المراهقين بالعالم تتبوأ مكانة مهمة صحة

  
ذكر األمين العام لألمم المتحدة في إطار دعوته للعمل المتعلق باالستراتيجية العالمية بشـأن صـحة المـرأة   -١٥

ثـة تشـمل المـراهقين نظـرًا لـدورهم المحـوري فـي بلـوغ كـل مـا نصـبو االستراتيجية العالمية المحدَّ " والطفل والمراهق أن
". وتعكس هذه المقولة اإلدراك العام بأن صـحة المـراهقين جـديرة بالمزيـد مـن ٢٠٣٠النجاح الكلي لخطة إليه، وفي 
  االهتمام.

  
، علــى الــرغم مــن أن وهنــاك أســباب صــحية عموميــة ســليمة تســوغ هــذا االهتمــام المتزايــد بــالمراهقين. أوالً   -١٦

ه بالنســبة للرضــع وصــغار األطفــال، فهــو لــيس يرقــي إلــى نفــس درجــة ارتفاعــ المعــدل الوفيــات العــالمي للمــراهقين 
، انخفــض ٢٠١٢و ٢٠٠٠بــالطفيف وال يتراجــع بــنفس ســرعة تراجعــه مــع مــن هــم دون ســن الخامســة. وبــين عــامي 

٪، فـي حـين انخفـض معـدل وفيـات المـراهقين ٣٨سـنوات مـن العمـر بنسـبة  ٥معدل الوفيات العالمي لمن هـم دون 
 ١٠٠ ٠٠٠خفض معدل سنوات العمر المصححة باحتساب مدد العجز لكل ٪ فقط. وفي الفترة نفسها، ان١٢بنحو 

٪ لجميع الفئات العمريـة مجتمعـة، كمـا ١٧٪ فقط، أي أقل من نصف نسبة انخفاضه المقدرة بنحو ٨مراهق بنسبة 
ارتفع معدل االكتئاب األحادي القطب الذي يعتبر السبب الرئيسي لسنوات العمـر المصـححة باحتسـاب مـدد العجـز 

٪ خــالل هــذه الفتــرة. وعــالوة علــى ذلــك، فــإن تــواتر الســلوكيات المرتبطــة ١، بنســبة ٢٠١٢ى المــراهقين فــي عــام لــد
بالصحة والتي تبدأ أو تتجمـع أثنـاء فتـرة المراهقـة، مـن قبيـل ممارسـة الجـنس دون وقايـة (والتـي تتفـاقم بسـبب نقـص 

ذائيـة السـيئة، وتعـاطي الكحـول، وقلـة النشـاط فرص الحصول على وسـائل منـع الحمـل) واسـتخدام التبـغ، والـنظم الغ
البدني، وتعاطي المخدرات، والتي تظهر أثارها بشكل أساسي في وقت الحق من العمر، انخفضـت بقـدر بسـيط أو 

  قد زادت.
  

وعــالوة علــى ذلــك، لــم يكــن هنــاك مــن قبــل أســباب اقتصــادية أكثــر إلحاحــًا تســتدعي االســتثمار فــي صــحة   -١٧
ع فرص تطوير المهارات واستخدامها على نحو منتج سيضمن جعل المـراهقين مـوردًا قيمـًا بـدًال المراهقين. إن توسي

أو تهديدًا لالنسجام االجتماعي. فاالستثمار السـليم فـي صـحة المـراهقين فـي البلـدان  اقتصادياً  من أن يصبحوا عبئاً 
  المنخفضة الدخل سيوفر "عائدًا ديموغرافيًا" لتنشيط اقتصاداتها ورفع مستوى المعيشة فيها.

  
وتـدرج  وتسلط االستراتيجية العالميـة الضـوء علـى التحـديات الصـحية واالجتماعيـة التـي يواجهـا المراهقـون،  -١٨

ــــى مختلــــف المســــتويات ومختلــــف  التــــدخالت الصــــحية واالجتماعيــــة المســــندة بالبينــــات والالزمــــة للتصــــدي لهــــا عل
القطاعات بما يضمن الفعالية واإلنصاف في تقديم هذه التدخالت. وأخيرًا، فإنها تقدم نصائح رفيعة المسـتوى بشـأن 

  األفكار إلى إجراءات. ما هو مطلوب على المستويات الوطنية والدولية لترجمة هذه
  

  العديد من الدول األعضاء توسع استثماراتها في صحة المراهقين
  

توفر أهداف التنمية المستدامة، واالستراتيجية العالمية بشأن صحة المرأة والطفل والمراهـق ومـا يـرتبط بهـا   -١٩
فقــد شــرعت الــدول األعضــاء، علــى  مــن مرفــق التمويــل العــالمي منبــرًا قويــًا للعمــل المتســارع بشــأن صــحة المــراهقين.

مبيــق وأوغنــدا بالفعــل فــي االســتفادة مــن هــذه اســبيل المثــال الكــاميرون وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وليبيريــا وموز 
  الفرص، في إدراج صحة المراهقين في خططها وبرامجها.
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ملمــوس نجــد إدخــال بــرامج وطنيــة وعلــى نحــو متزايــد، كثفــت البلــدان التزاماتهــا بصــحة المــراهقين. وكمثــال   -٢٠
متعددة القطاعـات أو توسـيع نطاقهـا للقضـاء علـى زواج األطفـال. وقـد أطلـق االتحـاد األفريقـي ورابطـة جنـوب آسـيا 

بلـدًا  ١٤للتعاون اإلقليمي مبادرات رفيعـة المسـتوى للقضـاء علـى زواج األطفـال فـي البلـدان األعضـاء فيهـا، وسـعى 
وطنيــة شــاملة للحــد مــن العواقــب الصــحية واالجتماعيــة لهــذه الممارســة. وكمثــال آخــر  منهــا إلــى إعــداد اســتراتيجيات

نجــد أن عــددًا متزايــدًا مــن البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الــدخل مثــل األرجنتــين والهنــد وجنــوب أفريقيــا قــام بتحــديث 
 بشـكل كبيـر. وبحلـول أيلـول/ وزيادة الموارد البشرية والماليـة المخصصـة للبـرامج الوطنيـة المعنيـة بصـحة المـراهقين

بقطــع التزامــات رســمية باالســتراتيجية العالميــة، والتــي يتضــمن العديــد منهــا التزامــات  بلــداً  ٦٠، قــام ٢٠١٦ســبتمبر 
  محددة تتعلق بصحة المراهقين.

  
  مساهمات األمانة في تقديم الدعم للدول األعضاء

  
العالميـــة الثامنـــة والســـتين التـــي عقـــدت فـــي أيـــار/ واســـتجابة لطلـــب الـــدول األعضـــاء فـــي جمعيـــة الصـــحة   -٢١
تعكــف األمانــة، بالتعــاون مــع شــركاء المنظمــة اآلخــرين فــي الشــراكة الصــحية السداســية واليونســكو  ٢٠١٥،١ مــايو

 العمـــل والفريـــق االستشـــاري الخـــارجي لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة، علـــى إعـــداد إرشـــادات بشـــأن تنفيـــذ عمليـــة تســـريع
وتهـدف الوثيقـة اإلرشـادية إلـى دعـم البلـدان بشـأن كيفيـة تخطــيط  ٢.)AA-HA!المـراهقين ( صـحة أجـل العـالمي مـن

وتنفيــذ ورصــد االســتجابة لالحتياجــات الصــحية للمــراهقين مــن خــالل الخطــط الوطنيــة التــي تشــمل أغــراض البقــاء 
دت والنماء والتحول، بما يتماشى مع االستراتيجية العالمية. وقد اعتمدت الوثيقة اإلرشادية علـى المـدخالت التـي ور 

خــالل المشــاورات المستفيضــة مــع الــدول األعضــاء وهيئــات منظومــة األمــم المتحــدة والمــراهقين والشــباب والمجتمــع 
، بغية إتاحة النسخة ٢٠١٦ديسمبر  المدني والشركاء اآلخرين. وسيتم طرح مسودة للتشاور العام في كانون األول/

األعضاء بالفعل عن اهتمامه باستخدام هذه الوثيقـة . وقد أعرب العديد من الدول ٢٠١٧النهائية في منتصف عام 
  كأساس إلعداد أو تحديث االستراتيجيات والبرامج الوطنية المعنية بصحة المراهقين.

  
وتتضح جهود منظمة الصحة العالمية لتعزيز صحة المـراهقين كـذلك فـي المبـادرات األخـرى علـى مسـتوى   -٢٢

دف تعزيـز التـآزر والتنسـيق بـين أنشـطة هيئـات منظومـة األمـم المتحـدة منظمات األمم المتحدة وسائر الشركاء. وبه
بشــأن الشــباب، تــم إعــداد أول خطــة عمــل تعنــى بالشــباب علــى مســتوى منظومــة األمــم المتحــدة برمتهــا، مــع إدراج 

، ُأجريت دراسة استقصـائية علـى نطـاق منظومـة ٢٠١٦الصحة كأحد مجاالت التركيز الخمسة الرئيسية. وفي عام 
مــم المتحــدة لتقيــيم المبــادرات التــي طرحــت مــؤخرًا والمبــادرات الراهنــة، بمــا فــي ذلــك األنشــطة المشــتركة، المعنيــة األ

بالشــباب. وستســهم البيانــات التــي تــم جمعهــا مــن خــالل الدراســة االستقصــائية فــي إعــداد تقريــر عــالمي شــامل عــن 
والــذي سيسـهم فــي تعزيــز  ٢٠١٧فــي آذار/ مـارس أعمـال منظومــة األمـم المتحــدة المتعلقـة بالشــباب، والمزمــع نشـره 

  البرامج المدعومة من األمم المتحدة، وفي دعم التعاون المشترك بين الوكاالت في مجال الشباب.
  

تتعـــاون منظمـــة الصـــحة العالميـــة بشـــأن المبـــادرات ذات الصـــلة مـــع اليونيســـيف (علـــى ســـبيل المثـــال تتبـــع   -٢٣
تحــدة للســكان ومبعــوث األمــين العــام لألمــم المتحــدة المعنــي بالشــباب (علــى البلــدان للمــراهقين) وصــندوق األمــم الم

سبيل المثال، وضع المنسب العالمي للشباب في أهداف التنميـة المسـتدامة، واإلرشـادات الخاصـة بإعطـاء األولويـة 
ع تتبـــ YouthTrackChangeللتـــدخالت المعنيـــة بصـــحة المـــراهقين)، ولجنـــة حقـــوق الطفـــل. وســـوف تـــدعم مبـــادرة 

                                                           
الجلســة العاشــرة والجلســة الحاديــة عشــرة، ، أ""للجنــة  لمحاضــر المــوجزةا، ٣ســجالت/ /٦٨/٢٠١٥ج ص عانظــر الوثيقــة    ١

  (باإلنكليزية). ٣ الفرع
 /http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/framework-accelerated-action/enانظـــــــــر الـــــــــرابط    ٢
  .)٢٠١٦تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢١تم االطالع في (
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التغيير الذي يطرأ على الشباب والتي سيقوم بموجبها المراهقون والشباب أنفسهم برصد وتوجيه التقدم صوب تعزيز 
  صحتهم وبلوغ أهداف التنمية المستدامة.

  
  التطورات المستقبلية

  
اجيــة إن أهميــة النمــاء فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة كأســاس لصــحة مديــدة، ولتعزيــز التحصــيل العلمــي واإلنت  -٢٤

االقتصادية والتماسك االجتماعي والسـالم يـتم توثيقهـا واسـتيعابها بشـكل متزايـد. وتـوفر االسـتراتيجية العالميـة فرصـة 
فريدة لتحفيز االستثمار في هذا المجال. ويضطلع قطاع الصحة بمسـؤولية خاصـة نظـرًا لقدرتـه علـى الوصـول إلـى 

الطفــل، وعلــى تقــديم التــدخالت األساســية، وباعتبــاره منبــرًا  مقــدمي الرعايــة واألســر فــي الســنوات األولــى مــن حيــاة
للتعاون متعدد القطاعات الـذي يعـزز النمـاء ويدعمـه فـي مرحلـة الطفولـة المبكـرة. والستكشـاف الصـالحيات الكاملـة 

تقريـر األمانـة بشـأن تنفيـذ تقريـر االسـتراتيجية العالميـة المقـدم  أن يوضـح يقتـرحلما يمكن القيام به ولما نحتاج إليه، 
  النماء في مرحلة الطفولة المبكرة. الدورة القادمةإلى المجلس التنفيذي في 

  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
  .التقرير مدعو إلى اإلحاطة علمًا بهذاالمجلس   -٢٥
  
  

=     =     =  


