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

 النمو في مرحلة الطفولة المبكرة
  
  تقرير من المدير العام  
  
  
)، يعــرض هــذا التقريــر البيانــات والمبــادرات الجديــدة المتعلقــة بصــحة ٢٠١٦( ٢-٦٩ج ص عالقرار عمــًال بــ -١

إلــى جمعيــة الصــحة  المــرأة والطفــل والمراهــق. ووفقــًا لمــا تشــير إليــه األمانــة فــي تقريرهــا عــن هــذا الموضــوع المقــدم
، ٢٠١٨يــولي هــذا التقريــر أيضــًا عنايــة خاصــة للنمــو فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة. وفــي عــام  ١العالميــة الســبعين،

المرصـــد ســـُيتاح تقريـــر عـــن االســـتراتيجية العالميـــة بشـــأن صـــحة المـــرأة والطفـــل والمراهـــق علـــى موقـــع بوابـــة بيانـــات 
مؤشـرًا وتحلـيًال للتقـدم المحـرز حتـى اآلن  ٦٠ويتضـمن كامـل مجموعـة المؤشـرات البـالغ عـددها  ٢الصحي العـالمي

والتفاصيل عن األولويات االستراتيجية التي ستسلَّط عليها األضـواء فـي التقريـر المقـرر تقديمـه إلـى جمعيـة الصـحة 
  .٢٠١٨في أيار/ مايو 

 
  وضع صحة المرأة والطفل والمراهق

  
التغطيــة الصــحية الشــاملة أمــر ممكــن مــن النــاحيتين التقنيــة والماليــة. وعلــى الــرغم مــن وجــود مجموعــة مــن  -٢

التـدخالت المســندة بالبّينــات والفعالــة مــن حيـث التكــاليف واســتراتيجيات الــنظم الصــحية الراميـة إلــى دعــم البلــدان فــي 
لــدى توظيــف االســتثمارات علــى مــدى الحيــاة ، تكــون العائــدات أعلــى التغطيــة الصــحية الشــاملةســعيها إلــى تحقيــق 

باستهداف الفئات المهملة في أغلب األحيان أي النساء واألطفـال والمـراهقين والمسـنين فـي أفقـر المجتمعـات. وهـذه 
بـد مـن التصـدي لهـا بهـدف نسـانية والسـياقات الهشـة التـي الفـي األزمـات اإل حتـى الفئات السكانية هـي أكثـر ضـعفاً 

مليــون امــرأة وفتــاة فــي ســن اإلنجــاب فــي ظــل  ٢٦ميــة المســتدامة. وعلــى ســبيل المثــال، تعــيش تحقيــق أهــداف التن
تقـديرات وأشـارت ال ٣حاالت الطـوارئ ويحـتجن جمـيعهن إلـى خـدمات الصـحة الجنسـية واإلنجابيـة حسـب التقـديرات.

 ٢٠١٥.٤م مليــون طفــل دون ســن الخامســة) فــي منــاطق النزاعــات فــي عــا ٧٥(منهم مليــون طفــل ٢٤٦إلــى إقامــة 
ض عــرِّ ونتيجــة ألوضــاع الخلــل وانعــدام القــانون والعنــف واالعتــداء واإلهمــال يعــاني األطفــال مــن صــدمات نفســية تُ 

                                                           
  .٧٠/٣٧جالوثيقة    ١
 المرصد الصحي العالمي (على الموقع اإللكتروني التالي: انظر مستودع بيانات    ٢

http://apps.who.int/gho/data/node.gswcah ٢٠١٧تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٣االطالع في ، تم.(  
٣       Askew I. et al. Sexual and reproductive health rights in emergencies. Bull World Health Organ. 

2016;94:311 (http://www.who.int/bulletin/volumes/94/5/16-173567.pdf, accessed 24 October 2017).  
٤   Early Moments Matter for every child. New York: United Nations Children’s Fund; September 2017 

(https://www.unicef.org/media/files/UNICEF_Early_Moments_Matter_for_Every_Child_report.pdf, 
accessed 24 October 2017).  
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صحتهم ونموهم لخطر كبير. وعالوة على ذلك، غالبًا ما يكون العنف الجنسي أكثر تواترًا إبان الطوارئ مما يؤدي 
 قيد الحياة في صفوف النساء والفتيات والرجال والفتيان. إلى تفاقم المخاطر التي تهدد الصحة والبقاء على

 
  تدعيم البيانات المتصلة بالمرأة والطفل والمراهق

  
نسـبة الـوالدات التـي يشـرف عليهـا عـاملون ( ٢-١-٣المؤشـرات الراهنـة. والمؤشـر العمل جار على تدعيم  -٣

تمّتــع الجميــع بأنمــاط عــيش صــحية ضــمان مــن أهــداف التنميــة المســتدامة ( ٣) فــي ظــل الهــدف صــحيون مؤهلــون
) على سبيل المثال هو مؤشر للتغطية الحاسمة من أجل بقـاء األم والمولـود علـى قيـد وبالرفاهية في جميع األعمار

الحيــاة يصــعب فــي الوقــت الحــالي قياســه علــى الصــعيد القطــري بســبب عــدم تــوفر مبــادئ توجيهيــة واضــحة وألقــاب 
 أخصــائيي التوليــددان أن هنــاك ثغــرات واســعة بــين المعــايير الحاليــة وكفــاءات ووظــائف مهنيــة موحــدة. وقــد رأت البلــ

غيـر المصـحوبة بمضـاعفات وفتـرة سيما فيما يتصل بقدرتهم على التـدبير العالجـي الصـحيح للـوالدات ومهاراتهم وال
الـوالدات التـي يشـرف ما بعد الوالدة المبكرة. ويجب تحسين التعاريف والقياسات بغية تقييم التقدم المحـرز فـي نسـبة 

وصــندوق عليهــا عــاملون صــحيون مؤهلــون علــى الصــعيدين القطــري والعــالمي. وتصــدت منظمــة الصــحة العالميــة 
ـــة  األمـــم المتحـــدة للســـكان ـــدولي للممرضـــين ومنظمـــة األمـــم المتحـــدة للطفول ـــدولي للقـــابالت والمجلـــس ال واالتحـــاد ال

لهـــذا التحـــدي مـــن خـــالل والرابطـــة الدوليـــة ألطبـــاء األطفـــال  والممرضـــات واالتحـــاد الـــدولي ألطبـــاء النســـاء والتوليـــد
 ١المشاركة في مشاورة واسعة النطاق بين الدول األعضاء والجهات صاحبة المصلحة من أجل إعداد بيان مشـترك

عـــن أحـــدث المعلومـــات المتعلقـــة بتعريـــف تعبيـــر "العـــاملين الصـــحيين المـــؤهلين". ولهـــذه المعلومـــات صـــلة خاصـــة 
التصــنيف الــدولي الموحــد للمهــن مــن ة العالميــة وأهــداف التنميــة المســتدامة ومــن شــأنها أن توجــه تنقــيح باالســتراتيجي

 جانب منظمة العمل الدولية.
 

  صحة المرأة
  
التزمت المنظمـة فـي إطـار مبـادرة تنظـيم األسـرة  .٢٠٢٠دعم المنظمة ألهداف مبادرة تنظيم األسرة لعام  -٤

منـــع الحمـــل ومـــزيج مـــن الخيـــارات والوســـائل عـــن طريـــق أنشـــطة البحـــث  بتوســـيع نطـــاق إتاحـــة وســـائل ٢٠٢٠لعــام 
وســائل منــع الحمــل العاليــة الجــودة مــن والتطــوير؛ وتقيــيم مأمونيــة الوســائل الجديــدة والراهنــة وفعاليتهــا؛ وزيــادة تــوافر 

وفــــي المنتجــــات وآليــــات المســــار الســــريع لفريــــق خبــــراء معنــــي باالســــتعراض. خــــالل االختبــــار المســــبق لصــــالحية 
ــــالي الغريســــة المفــــرزة لإلتونوجيســــتريل والجهــــاز الرحمــــي المفــــرز ٢٠١٦و ٢٠١٥ عــــامي ، أضــــافت المنظمــــة بالت

لليفونوجيســتريل والحلقــة المهبليــة المفــرزة للبروجســتيرون إلــى القائمــة النموذجيــة لألدويــة األساســية. وتعمــل المنظمــة 
إلجــراءات الفعالــة لتنفيــذ تنظــيم األســرة بغيــة توجيــه أيضــًا مــن أجــل تجميــع البّينــات وٕاتاحتهــا بخصــوص النمــاذج وا

 ٢السياســات والتصــدي للعقبــات وتــدعيم البــرامج. وعلــى ســبيل المثــال، شــاركت المنظمــة فــي اســتعراض للمنشــورات
بلــدًا مــن البلــدان ذات الــدخل  ٥٨بشــأن اســتخدام وســائل منــع الحمــل لــدى المراهقــات فــي  ٣ونشــرت صــحائف وقــائع
لتي تتيح البيانات عن استخدام وسائل منـع الحمـل لـدى النسـاء المتزوجـات وغيـر المتزوجـات المنخفض والمتوسط ا

                                                           
(تـم  /http://www.who.int/reproductivehealth/skilled-birth-attendant/enالموقع اإللكترونـي التـالي: متاح على    ١

 ).٢٠١٧تشرين األول/ أكتوبر  ٢٥االطالع في 

٢           Hindin MJ et al. Interventions to Prevent Unintended and Repeat Pregnancy Among Young 
People in Low- and Middle-Income Countries: A Systematic Review of the Published and Gray 
Literature. Journal of Adolescent Health, September 2016;59(3 Supp.):S8-15 
(http://www.jahonline.org/article/S1054-139X(16)30061-1/fulltext, accessed25 October 2017).  

  انظر الموقع اإللكتروني التالي:    ٣
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/adolescence/contraceptive-use/en/. 
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وعن أنواع وسائل منع الحمل التي يسـتخدمنها وأمـاكن حصـولهن علـى هـذه الوسـائل وأسـباب عـدم اسـتخدام وسـائل 
ل علـى نطـاق البلـدان. منع الحمل بهدف تكوين فهم سليم الحتياجـات المراهقـات غيـر الملبـاة مـن وسـائل منـع الحمـ

وتشــــير تحلــــيالت المنظمــــة إلــــى ضــــعف االنتفــــاع بوســــائل منــــع الحمــــل عــــادة فــــي البلــــدان ذات الــــدخل المــــنخفض 
 والمتوسط وتنّوع أسباب عدم استخدام هذه الوسائل.

 
مليــون حالــة إجهــاض متعمــد ســنويًا  ٥٦تقــديرات صــدرت مــؤخرًا إلــى حــدوث  أشــارت اإلجهــاض المــأمون. -٥

. وانخفــض معــدل حــاالت اإلجهــاض انخفاضــًا ملحوظــًا فــي األقــاليم ٢٠١٤و ٢٠١٠علــى نطــاق العــالم بــين عــامي 
 ١٩٩٠امــرأة إال أنــه لــم يتغيــر فــي األقــاليم الناميــة بــين عــامي  ١٠٠٠حالــة لكــل  ٢٧حالــة إلــى  ٤٦المتقدمــة مــن 

 ٢٠١٤.١و
 
مليـون حالـة إجهـاض  ٢٥وأشارت بحوث ُأجريت مؤخرًا عن مأمونية اإلجهـاض إلـى عـدم مأمونيـة حـوالي  -٦

مـن حـاالت اإلجهـاض فـي  ٪٧٥. واتسـمت أكثـر مـن ٢٠١٤و ٢٠١٠مليون حالة مقدرة بين عـامي  ٥٦من أصل 
هـاض فـي أفريقيـا فـي ظـل أقـل أفريقيا وأمريكا الالتينية بعدم مأمونيتهـا وحصـلت حـوالي نصـف مجمـوع حـاالت اإلج
  ٢الظروف مأمونية على يد أشخاص غير مدربين يستخدمون وسائل تقليدية وغزوية.

 
البرنـــامج الخـــاص للبحـــث والتطـــوير والتـــدريب علـــى بحـــوث اإلنجـــاب البشـــري بالتعـــاون مـــع إدارة وأصـــدر  -٧

حــة للعمــوم بشــأن سياســات اإلجهــاض المتاالشــؤون االقتصــادية واالجتماعيــة التابعــة لألمــم المتحــدة قاعــدة البيانــات 
التي تتضمن قوانين وسياسات ومعايير صحية ومبادئ توجيهية متعلقة باإلجهاض من أجل جميع الدول  ٣العالمية

األعضــاء فــي المنظمــة واألمــم المتحــدة. وتشــمل المعلومــات الــواردة فــي المــوجز القطــري مؤشــرات الصــحة الجنســية 
اإلنســان التــي صــدق عليهــا البلــد المعنــي والــروابط بمواقــع المالحظــات الختاميــة واإلنجابيــة وقائمــة معاهــدات حقــوق 

إلى البيانات المتاحة  للهيئات المنشأة بموجب معاهدات األمم المتحدة ومقتطفات مختارة متصلة باإلجهاض إضافةً 
  عن سياسات اإلجهاض المحددة.

 
امــــرأة بســــرطان عنــــق الــــرحم وتوفيــــت أكثــــر مــــن  ٥٢٨ ٠٠٠ُأصــــيبت أكثــــر مــــن  ســــرطان عنــــق الــــرحم. -٨

ومـــع ذلـــك، يمكـــن القضـــاء علـــى ســـرطان عنـــق الـــرحم  ٢٠١٢.٤امـــرأة نتيجـــة لهـــذا المـــرض فـــي عـــام  ٢٦٦ ٠٠٠
وجــد ينبغـي أن تلقــى أي امــرأة مصــرعها بســببه. واإلرادة السياســية للوقايــة مــن المــرض هــي أقــوى مــن ذي قبــل وت وال

فر اللقـاح المضـاد لفيـروس الـورم الحليمـي البشـري واختبـار الحمـض النـووي دنـا تـوا(أدوات فعالة من حيـث التكـاليف
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة (منظمـة الصـحة العالميـة و أنشـأت سـبع وكـاالت لألمـم المتحدة ). وقدوالتحري والعالج

ق األمـم المتحـدة للسـكان والوكالة الدولية لبحوث السرطان وبرنامج األمم المتحـدة المشـترك لمكافحـة األيـدز وصـندو 
برنــامج األمــم المتحــدة ) ومنظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة وهيئــة األمــم المتحــدة للمســاواة بــين الجنســين وتمكــين المــرأة

                                                           
١         Sedgh G et al. Abortion incidence between 1990 and 2014: global, regional, and subregional 

levels and trends. Lancet. May 2006;388(10041):258–267 
(http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)30380-4/fulltext, accessed 25 
October 2017). 

٢      Ganatra B et al. Global, regional, and subregional classification of abortions by safety, 2010-14: 
estimates from a Bayesian hierarchical model. Lancet. September 2017 (Online First publication, 
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)31794-4/fulltext, accessed 25 
October 2017).  

(تــــم  https://esa.un.org/gappو http://www.srhr.org/abortion-policiesانظــــر المــــوقعين اإللكتــــرونيين التــــاليين:    ٣
  ).٢٠١٧تشرين األول/ أكتوبر  ٢٥االطالع عليهما في 

٤   See GLOBOCAN 2012: Estimated Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide in 2012 
(http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx, accessed 13 November 2017).  
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لمـدة خمـس سـنوات بهـدف حفـز التقـدم والنهـوض  العالمي المشترك بشأن الوقاية من سرطان عنق الـرحم ومكافحتـه
نــامج المشــترك إلــى مســاعدة البلــدان علــى تحديــد أولويــات العمــل الرامــي إلــى بتكثيــف العمــل الــوطني. ويهــدف البر 

تحقيق نتائج مثلى. ويحشد الجهات الفاعلة الرئيسية المعنية بالوقاية من سـرطان عنـق الـرحم. ووقـع االختيـار علـى 
  العمل.ستة بلدان ذات أولوية أي على بلد واحد من كل إقليم من أقاليم المنظمة الستة من أجل تعزيز 

 
يتعــرض ماليــين النســاء علــى الصــعيد العــالمي ألعمــال العنــف التــي يرتكبهــا أساســًا  العنــف ضــد المــرأة. -٩

، اعتمــدت جمعيــة ٢٠١٦العشــراء وســائر أفــراد األســرة وتكــون لهــا عواقــب وخيمــة علــى صــحتهن. وفــي أيــار/ مــايو 
العمـل العالميـة للمنظمـة لتعزيـز دور  أيـدت فيـه خطـةالـذي  ٥-٦٩ج ص عالصحة العالمية التاسعة والستون القـرار 

النظــام الصــحي فــي إطــار اســتجابة وطنيــة متعــددة القطاعــات للتصــدي للعنــف بــين األفــراد، وخصوصــًا ضــد النســاء 
. وتعمــل األمانــة مــع الــدول األعضــاء مــن أجــل تيســير االســتفادة مــن المبــادئ التوجيهيــة والفتيــات، وضــد األطفــال

ويعكـف عـدد متزايـد مـن الـدول األعضـاء علـى  ١للتصدي للعنف ضد المرأة.التدريبية السريرية والسياسية واألدوات 
أو تحـديثها تمشـيًا مـع المبـادئ التوجيهيـة  بشأن تصـدي قطـاع الصـحة للعنـف ضـد المـرأةوضع بروتوكوالت وطنية 

وهــدف نــف للمنظمــة. ومــن الضــروري الحفــاظ علــى هــذا الــزخم بغيــة تحقيــق أهــداف خطــة العمــل العالميــة بشــأن الع
المشــمولتين  ٣-٥و ٢-٥االســتراتيجية العالميــة بشــأن صــحة المــرأة والطفــل والمراهــق والغــايتين "التحــول" الــوارد فــي 

  ٢).تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتياتمن أهداف التنمية المستدامة ( ٥بالهدف 
  

  صحة الطفل
  
التنميــــة المســــتدامة فرصــــة مناســــبة إلعــــادة النظــــر فــــي  يتــــيح االنتقــــال مــــن أهــــداف األلفيــــة إلــــى أهــــداف -١٠

معـــدالت وفيـــات االســـتراتيجيات العالميـــة بشـــأن صـــحة الطفـــل والبـــرامج المتصـــلة بهـــا وتكييفهـــا. وٕان مســـألة خفـــض 
األطفــال دون ســن الخامســة بمقــدار النصــف فــي العقــدين الماضــيين والتغييــرات الطارئــة فــي ســن األطفــال وأســباب 

ومســألة االعتــراف المتزايــد بأهميــة اتخــاذ اإلجــراءات لمســاعدة األطفــال البــاقين وث هــذه الوفيــات وفيــاتهم ومواقــع حــد
واالزدهار كلهـا عوامـل تحفـز إعـادة النظـر مـن الناحيـة االسـتراتيجية فـي الـنهج العـالمي اء على قيد الحياة على النم
 المتصل بصحة الطفل.

  
ترمــي إلــى إعــادة تصــميم المبــادئ واســتهلت المنظمــة بالتعــاون مــع منظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة مبــادرة  -١١

التوجيهية بشأن صحة الطفل من خالل النظـر بالتحديـد فـي التعـديالت الالزمـة لتنقـيح السياسـات والبـرامج الخاصـة 
ة سـنة مـن العمـر. وتركـز المبـادرة علـى بصحة الطفل التي ستحدد التغطية الصحية الشاملة خالل أول ثمـاني عشـر 

ســـنة مـــن العمـــر وتقبـــل أن  ١٨االزدهـــار" حتـــى بلـــوغ النمـــاء و التـــدخالت التـــي تســـتهدف "البقـــاء علـــى قيـــد الحيـــاة" "و 
بالتالي  اختالف الظروف االجتماعية والوبائية والديمغرافية أمر يقتضي اعتماد ُنهج خاصة بسياقات معينة. وتعمل

مــن أجــل تحديــد مجموعــة مــن األنمــاط الجديــدة يمكــن إدارتهــا واقتــراح سلســلة مــن األنشــطة المســندة بالبّينــات التــي 
 يحتمل أن تحّسن وضع األطفال الصحي.

                                                           
١     Responding to intimate partner violence and sexual violence against women: WHO clinical and policy 

guidelines. Geneva: World Health Organization; 2013 
(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85240/1/9789241548595_eng.pdf?ua=1, accessed 13 November 
2017); and Health care for women subjected to intimate partner violence or sexual violence.(Document 
WHO/RHR/14.26; http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/136101/1/WHO_RHR_14.26_eng.pdf?ua=1 
(accessed 13 November 2017). 

٢   Global plan of action to strengthen the role of the health system within a national multisectoral response 
to address interpersonal violence, in particular against women and girls, and against children. Geneva: 
World Health Organization; 2016 (http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/global-plan-
of-action/en/, accessed 13 November 2017).  
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 ة جديـــدة لمعـــدالت وفيـــات المـــراهقينوكخطـــوة أولـــى فـــي هـــذا االتجـــاه، صـــدرت تقـــديرات عالميـــة وٕاقليميـــ -١٢
المفقودة والمصححة باحتساب مدد العجز في أيار/ سنة) وسنوات العمر  ١٩سنوات و ١٠(المتراوحة أعمارهم بين 

بينما ُنشرت األرقام الخاصة بمعدالت وفيات األطفال دون سن الخامسة واألطفـال المتراوحـة أعمـارهم  ٢٠١٧مايو 
  .٢٠١٧تشرين األول/ أكتوبر  ١٩سنة في  ١٤سنوات و ٥بين 

 
  صحة المراهق

  
المعنـون  ٢٠١٧قل المعني بالمساءلة والتابع لحركة كل امرأة، كـل طفـل فـي تقريـره لعـام الفريق المستوجه  -١٣

طارئًا لالستثمار االستراتيجي في األشخاص المتراوحة أعمارهم  نداءً  ١المساءلة عن المراهقين المركزة على التحول
  .٢٠٣٠سنة بهدف تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام  ١٩سنوات و ١٠بين 

 
 ٢)AA-HAاإلرشـادات بشـأن تنفيـذ عمليـة تسـريع العمـل العـالمي مـن أجـل صـحة المـراهقين (!نشـر وعقب  -١٤

، بـــدأت عـــدة دول أعضـــاء وضــع اســـتراتيجيات وخطـــط وطنيـــة شـــاملة. وستشـــارك المنظمـــة ٢٠١٧فــي أيـــار/ مـــايو 
لـم والثقافـة فـي تنظـيم منظمة األمم المتحـدة للتربيـة والعو وغيرها من الجهات الشريكة في الشراكة الصحية السداسية 

مشـــتركة بـــين البلـــدان لقيـــادة اســـتخدام اإلرشـــادات فـــي بلـــدان الكـــاريبي والبلـــدان األفريقيـــة بحلـــول أواخـــر اجتماعـــات 
. وسُيضـــطلع بأنشـــطة بنـــاء القـــدرات الســـتخدام اإلرشـــادات فـــي أقـــاليم أخـــرى فـــي النصـــف األول مـــن ٢٠١٧ عـــام
المرصـد على ذلك، ُنشرت إحصاءات جديدة بشأن صحة المراهقين متاحـة علـى بوابـة بيانـات  . وعالوة٢٠١٨ عام

 .الصحي العالمي
 

وعملت المنظمة مع الجهات الشـريكة علـى الدراسـة العالميـة عـن المراهقـة المبكـرة التـي تهـدف إلـى تكـوين  -١٥
مبكـرة وجعـل الشـباب بعـد ذلـك عرضـة المعارف بشأن سبل تشّكل القواعد المتعلقـة بنـوع الجـنس فـي سـن المراهقـة ال

بلـــدًا  ١٥للمخـــاطر الجنســـية والمخـــاطر الصـــحية األخـــرى. وولـــدت المرحلـــة األولـــى مـــن الدراســـة التـــي ُأجريـــت فـــي 
 ٤وساهمت في إعداد مجموعة أدوات لتقييم القواعد المتعلقة بنوع الجنس في سن المراهقة المبكرة. ٣معلومات قّيمة

  
مـن خرين في شبكة النهوض بالشـباب المشـتركة بـين وكـاالت األمـم المتحـدة آوتعمل المنظمة مع أعضاء  -١٦

راف بــالمراهقين والبــالغين أجــل وضــع اســتراتيجية لألمــم المتحــدة بشــأن الشــباب. والهــدف المنشــود هــو ضــمان االعتــ
ــ ٣٠ســنوات و ١٠(المتراوحــة أعمــارهم بــين  الشــباب ان ســنة) ومســاعدتهم علــى التمتــع بحيــاة مرضــية وٕاطــالق العن

. وكخطـــوة أولـــى فـــي هـــذه العمليـــة، ُأتـــيح ٢٠٣٠لكامـــل طاقـــاتهم كوســـطاء إيجـــابيين ونشـــطين للتغييـــر بحلـــول عـــام 
. وهـذا االستقصـاء هـو وسـيلة ٢٠١٧استقصاء عالمي مفتوح لكل شاب في أي مكان في العالم في حزيـران/ يونيـو 

الشباب واإلجراءات التي يمكن أن تتخذها األمم  تستخدمها األمم المتحدة لتحديد المسائل ذات األولوية بالنسبة إلى
  المتحدة للتصدي لهذه المسائل وأفضل السبل التي تسمح لألمم المتحدة بالمشاركة مع الشباب في العملية.

                                                           
  التالي: متاح على الموقع اإللكتروني    ١

http://iapreport.org/files/IAP%20Annual%20Report%202017-online-final-web_with%20endnotes.pdf  تـــــــم االطـــــــالع)
  ).٢٠١٧تشرين الثاني/ نوفمبر  ١في 
  اإللكتروني التالي: متاحة على الموقع    ٢

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255415/1/9789241512343-eng.pdf?ua=1  تشـرين األول/  ٢٥(تم االطـالع فـي
  ).٢٠١٧أكتوبر 

٣   The global early adolescent study: an exploration of the factors that shape adolescence. J Adolesc 
Health. October 2017; 61, Issue 4: S1-S54 (http://www.jahonline.org/issue/S1054-139X(17)X0014-1, 
accessed 13 November 2017).  

تشـرين  ١٣(تـم االطـالع فـي  /http://www.geastudy.org/quant-downloadالموقـع اإللكترونـي التـالي: متاحة على    ٤
  ).٢٠١٧الثاني/ نوفمبر 
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مـؤتمر القمــة العــالمي للعمــل االتفــاق مــن أجـل الشــباب فــي العمــل اإلنسـاني الــذي اعُتمــد خــالل وسيواصـل  -١٧
يـــز دور الشـــباب وتمكيـــنهم بوصـــفهم وســـطاء التغييـــر. ويـــدعو إلـــى إدمـــاج الشـــباب تعز  ٢٠١٦فـــي عـــام  اإلنســـاني

  ومشاركتهم على وجه تام في عمليات الوقاية والتأهب واالستجابة والتعافي المتصلة باألزمات اإلنسانية.
 

  تمويل االستثمار الخاص بالمرأة والطفل والمراهق
  

الصــندوق االئتمــاني لمرفــق التمويــل العــالمي فــي الوقــت الحــالي لســتة عشــر بلــدًا. ُخصصــت المــوارد مــن  -١٨
. واسُتهلت أول ٢٠١٧مليون دوالر أمريكي في تموز/ يوليو  ٥٢٥وبلغت قيمة المساهمات في الصندوق االئتماني 

والر أمريكـي للسـماح واستهدفت تعبئة موارد إضـافية قـدرها مليـارا د ٢٠١٧عملية لتجديد الموارد في أيلول/ سبتمبر 
 لــدًا تســجَّل فيــه أكبــر االحتياجــاتلتشــمل خمســين ب ٢٠٢٣-٢٠١٨بتوســيع نطــاق عمليــة المرفــق علــى مــدى الفتــرة 

بلدًا آخر). وكانت المنظمـة جهـة شـريكة نشـطة فـي المرفـق واضـطلعت بـدور رئيسـي  ٣٤بلدًا مستفيدًا حاليًا و ١٦(
  لالستثمار. مبرراتهافي مساعدة الدول األعضاء على إعداد 

  
  الصحة وحقوق اإلنسان

  
بصحة النساء واألطفال والمراهقين وحقوق اإلنسان عمًال بتوصيات الفريق العامل الرفيع المستوى المعني  -١٩

علـــى اتفـــاق إطـــاري  ، تعمـــل المنظمـــة والمفوضــية الســـامية لحقـــوق اإلنســـان٢٠١٧المكفولــة لهـــم الصـــادرة فـــي عـــام 
ريـق العامـل وتكـوين القـدرات والخبـرات المؤسسـية وضـمان اسـتمرار رصـد التقـدم للتعاون من أجل تنفيذ توصيات الف

 المحرز.
  

  النمو في مرحلة الطفولة المبكرة
  

النمـــو فـــي مرحلـــة الطفولـــة المبكـــرة أساســـي لتحقيـــق التحـــول المنشـــود فـــي ظـــل خطـــة التنميـــة المســـتدامة  -٢٠
نوات مــن العمـــر. ويشــمل النمـــو اإلدراكـــي ســـ ٨. ويغطـــي المفهــوم فتـــرة الطفولــة مـــن الحمــل إلـــى بلــوغ ٢٠٣٠ لعــام

يــوم مــن  ١٠٠٠والبــدني واللغــوي والمزاجــي والعــاطفي االجتمــاعي والحركــي. ويبــدأ النمــو أثنــاء الحمــل. وخــالل أول 
ينمــو الـدماغ بســرعة مذهلـة ويكــون مــن األهميـة بمكــان أن يحصـل الجنــين والطفـل علــى رعايــة عقــب الحمـل العمـر 

 لطفل أكثر تجاوبًا مع التدخالت أيضًا.التنشئة وذلك عندما يكون ا
 
ويســتمد المواليــد وصــغار األطفــال أهــم تجــاربهم التكوينيــة مــن رعايــة التنشــئة التــي تتســم ببيئــة ثابتــة تعــزز  -٢١

الصحة والتغذية المثلى وتحمي الطفل من التهديـدات وتتـيح الفـرص للـتعلم المبكـر مـن خـالل التفـاعالت والعالقـات 
هم من مقدمي الرعاية األساسيين هـم مقـدمو رعايـة التنشـئة الرئيسـيون. ويجـب بالتـالي تصـميم الودودة. واآلباء وغير 

 السياسات والمعلومات والخدمات لتزويدهم بما يلزمهم من معارف ووقت وموارد مادية لرعاية الطفل المالئمة.
 
والفقــر وأي شــكل مــن أشــكال ســوء التغذيــة وتــدني مســتويات التربيــة الوالديــة والعنــف فــي المنــزل والمجتمــع  -٢٢

وتـــردي الصـــحة البيئيـــة فـــي عـــداد عوامـــل الخطـــر الرئيســـية لنمـــو الطفـــل دون المســـتوى األمثـــل. ووفقـــًا للتقـــديرات 
) فـي ٪٤٣مليـون طفـل ( ٢٤٩يتعـرض  المتحفظة المستندة إلى الفقر والتقزم وحـدهما كعـاملين مـن عوامـل الخطـر،

ممـا يحّمـل األفـراد والمجتمعـات  ١البلدان ذات الـدخل المـنخفض والمتوسـط لخطـر عـدم تحقيـق كامـل طاقـات نمـوهم
واألجيال الحالية والقادمة تكاليف هائلة. ويقدَّر أن يعاني األشخاص المتأثرون بسوء بداية حياتهم من خسارة تناهز 

                                                           
١              Lu C et al. Risk of poor development in young children in low-income and middle-income 

countries: an estimation and analysis at the global, regional, and country level. The Lancet Global 
Health. December 2016;4(12);e916–e922 (http://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-
109X(16)30266-2/fulltext, accessed 26 October 2017).  
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ي للبــالغين فــي حــين أن البلــدان قــد تفقــد مبلغــًا يمكــن أن يســاوي ضــعف مبلــغ إنفاقهــا مــن ربــع متوســط الــدخل الســنو 
  ناتجها المحلي اإلجمالي الحالي على الصحة والتربية.

 
وتقع على عاتق قطاع الصحة المسؤولية عن دعم رعاية التنشئة نظرًا إلى األهمية الحاسمة المعلقـة علـى  -٢٣

حة األم والوليـد أفضل وجه. وتؤثر عدة تدخالت خاصة بالصحة اإلنجابية وصـتمكين الطفل من بداية حياته على 
(بما في ذلك رعاية المواليد والتغذية والصحة النفسية والوقاية من العدوى بفيروس العـوز المنـاعي  والطفل والمراهق

ع الصــحة بوضــع فريــد البشــري ورعايــة اإلصــابة بهــا) تــأثيرًا مباشــرًا فــي نمــو الطفــل. وعــالوة علــى ذلــك، يتمتــع قطــا
  يمكنه من التواصل مع األسر ومقدمي الرعاية خالل أول سنوات العمر.

 
ضــمان أن تتــاح لجميــع البنــات والبنــين فــرص ( ٢-٤يــة المســتدامة وخصوصــًا الغايــة ودعمــًا ألهــداف التنم -٢٤

(البقـاء علـى قيـد  يـة) وأهـداف االسـتراتيجية العالمالحصول على نوعيـة جيـدة مـن النمـاء فـي مرحلـة الطفولـة المبكـرة
والتحــول)، تعمــل المنظمــة مــع منظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة وشــراكة صــحة األم والوليــد واالزدهــار الحيــاة والنمــاء 

والطفل وشبكة العمل للنمو في مرحلة الطفولـة المبكـرة مـن أجـل صـياغة إطـار عـالمي لرعايـة التنشـئة ييسـر العمـل 
فـي إطـار نهـج يشـمل جميـع مراحـل عقب الحمل يوم من العمر  ١٠٠٠أول وتحقيق النتائج. وسيركز اإلطار على 

العمر. وسيستهدف جميع القطاعات المعنية عـن طريـق قطـاع الصـحة. وقـد بـدأت المشـاورات خـالل اجتمـاع تقنـي 
وتجــري فــي جميــع األقــاليم. ويجــري اســتكمال مشــاورة عبــر اإلنترنــت بشــأن  ٢٠١٧للمنظمــة ُعقــد فــي تمــوز/ يوليــو 

اإلطــار. ودعمــًا لإلطــار، تضــع المنظمــة أيضــًا مبــادئ توجيهيــة لرعايــة التنشــئة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة مســودة 
وتقود الجهود العالمية المبذولة لوضع إطار للقياس ومؤشرات إضافية لتقيـيم نمـو الطفـل فـي صـفوف األطفـال دون 

ـــع نطـــاق الرعايـــة مـــن أجـــل نمـــو الطفـــل، رمـــي إلـــى تعزيـــز خـــدمات دعـــم الرعايـــة وهـــي نهـــج ي ١ســـن الثالثـــة. ويوسَّ
  بلدًا على األقل. ٢٥المتجاوبة والتعلم المبكر، في 

 
  التطورات القادمة

  
الرعايــة المتصــلة بالقبالــة أساســية لتحســين صــحة األم والوليــد. ونمــاذج الرعايــة المســتمرة بإشــراف القــابالت  -٢٥

ء طــوال فتــرة الحمــل وأثنــاء الــوالدة وفــي فتــرة التــي تــدعم فــي إطارهــا قابلــة أو مجموعــة صــغيرة مــن القــابالت النســا
خاصـة بـاألم الحصـائل تحسـين البعد الوالدة بالتعرف عليهن وٕاحالتهن عند االقتضاء فقط هي نماذج تـؤدي إلـى  ما

ُيقترح أن يبحث تقرير األمانة عن تنفيذ االستراتيجية العالميـة  . واستكشافًا لما يمكن وينبغي إنجازه بالكامل،والوليد 
الموجــه إلــى المجلــس التنفيــذي فــي إحــدى دوراتــه المقبلــة ســبل توســيع نطــاق الرعايــة المتصــلة بالقبالــة لتشــمل جميــع 

  النساء والمواليد.
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

 .ريربهذا التقالمجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا  -٢٦

  
=     =     = 

                                                           
١   WHO/UNICEF. Care for Child Development. Geneva: World Health Organization; 2012.                  


