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

  
  

  تقرير من األمانة
  
  
، أحاط المجلس التنفيذي علمًا في دورته األربعين بعد المائة بنسخة سابقة ٢٠١٧يناير  كانون الثاني/ في  -١

المجلـس، وتشـمل تعـديالت ُأدخلـت  دورةثـة المناقشـات التـي دارت فـي وتراعي هذه النسخة المحدَّ  ١.من هذا التقرير
، في الفرع الخاص بالفريق العامل الرفيع المستوى المعني بالحقوق الصحية واإلنسـانية ١٠-٥تحديدًا على الفقرات 

  .٢٤-٢٠) والفقرات ١٥-١٣للمرأة والطفل والمراهق (الفقرات 
  
  االســــــتراتيجية العالميــــــة بشــــــأن صــــــحة المــــــرأة والطفــــــل أطلــــــق  قــــــد األمــــــين العــــــام لألمــــــم المتحــــــدةوكــــــان   -٢

بوصــفها منبــرًا رئيســيًا لتنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة.  ٢٠١٥فــي أيلــول/ ســبتمبر  ٢)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 العالمية الثالثة: البقاء االستراتيجية
التمكينيـة. وتقـدِّم االسـتراتيجية العالميـة خارطـة طريـق مـن أجـل بلـوغ هـذه  البيئـات نطـاق والمعافـاة، وتوسـيع الصحة

نــات فــي قطــاع الصــحة، والقطاعــات األخــرى والعمــل األغــراض الطموحــة مــن خــالل مجــاالت العمــل المســندة بالبيّ 
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/  -٣

 الوطنية، وأولوياتها وفقًا لخططهاااللتزام ودعت الدول األعضاء إلى  والمراهق، والطفل المرأة صحة بشأن العالمية
المــدير العـــام بتقــديم الــدعم التقنــي الكـــافي،  وٕالــى تعزيـــز المســاءلة والمتابعــة. وطالبــت تنفيــذ االســتراتيجية العالميــةب

وبمواصلة التعاون بغية مناصرة وتوجيه مساعدات أصـحاب المصـلحة المتعـددين إلـى تنفيـذ الخطـط الوطنيـة بشـكل 
  متسق وفعال، وباإلبالغ عن التقدم المحرز بشكل منتظم.

  
 والطفـل الوضـع الحـالي لصـحة المـرأة، يقدِّم هذا التقرير أحدث المعلومات عن ٢-٦٩ع ص جوتبعًا للقرار   -٤

بشـــأن تشـــويه األعضـــاء ) ٢٠٠٨( ١٦-٦١ج ص عتعلـــق بـــالقرار فيمـــا يمعلومـــات أحـــدث اليشـــمل كمـــا ، والمراهـــق

                                                           
والمحاضر الموجزة للمجلس التنفيذي في دورته األربعين بعـد المائـة، الجلسـة الخامسـة عشـرة  ١٤٠/٣٤م تالوثيقة  انظر   ١

 .(باإلنكليزية) ١والجلسة السادسة عشرة، الفرع 

والنمـــــــــاء والتحــــــــــول  البقـــــــــاء :)٢٠٣٠-٢٠١٦( والمراهــــــــــق والطفـــــــــل المـــــــــرأة صــــــــــحة بشـــــــــأن العالميـــــــــة االســـــــــتراتيجية   ٢
)http://globalstrategy.everywomaneverychild.org/،  ٢٠١٧آذار/ مارس  ١٧تم االطالع في.(  
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 فـي للتـدخالت الشـاملة التغطيـة ضـمان أجـل مـن العمـل) بشأن ٢٠٠٥( ٣١-٥٨ج ص عوية، والقرار نثالتناسلية األ
صــحة المواليــد، الخاصــة ب) بشــأن خطــة العمــل ٢٠١٤( ١٠-٦٧ج ص ع، والقــرار والطفــل والوليــد األم صــحة مجــال

اسـتجابة الـُنظم الصـحية مـن أجـل  ) بشـأن تعزيـز٢٠١٦( ٥-٦٩ج ص ع) والقـرار ٢٠١٤( ١٥-٦٧ج ص عوالقرار 
 األمانــة . وهــو يتماشــى مــع تقريــروضــد األطفــال ،والفتيــات النســاء ضــد وخصوصــاً  األفــراد، بــين للعنــف لتصــديا

). وســتختار األمانــة فــي ٧٠/٣٥ج الوثيقــة( ٢٠٣٠ لعـام المســتدامة التنميــة الخـاص بالتقــدم المحــرز فــي تنفيـذ خطــة
والمراهـق موضـوعًا خاصـًا كـل عـام، مركـزًة بـذلك علـى  والطفـل تقريرها المنتظم عن التقدم المحرز في صحة المـرأة

بينـات جديـدة علـى أنهـا تـدعم الخطـط التـي تقودهـا  األولويات التي حددتها الدول األعضـاء والمواضـيع التـي تظهـر
  البلدان. وبالنسبة لتقرير جمعية الصحة العالمية السبعين، فسيكون موضوعه صحة المراهقين.

  
  المساءلة وتعزيز التقدم رصد – والمراهق والطفل المرأة صحة وضع

  
إجــراء مراجعــات تقنيــة كمــا  ، عملــت منظمــة الصــحة العالميــة مــع الوكــاالت الشــريكة علــى٢٠١٦فــي عــام   -٥

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

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

ــًا واتســاعًا كــافيين لتتبــع التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ االســتراتيجية العالميــة. وتــم انتقــاء ســتة عشــر مؤشــرًا رئيســيًا  عمق
البقــاء  -تحقيــق األغــراض الثالثــة  بوصــفها الحــد األدنــى للمجموعــة الفرعيــة لتقــديم لمحــة عــن التقــدم المحــرز فــي

قـــدم هـــذا الفـــرع أحـــدث المعلومـــات عـــن هـــذه المؤشـــرات الســـتة عشـــرة وي لالســـتراتيجية العالميـــة. - والنمـــاء والتحـــول
ــدانالرئيســية. وتتــاح  مجموعــة المؤشــرات الســتين بأكملهــا علــى البوابــة اإللكترونيــة الخاصــة عــن  تقــارير جميــع البل

رير تقـاهـذه البيانـات وسـوف ترشـد  ٢باالستراتيجية العالمية التي ُأنشئت حديثًا فـي موقـع المرصـد الصـحي العـالمي.
وتــدعم الــدول األعضــاء فــي استعراضــها للتقــدم. وفضــًال عــن ذلــك، سيصــدر األمانــة المقدمــة إلــى جمعيــة الصــحة 

ألصــــحاب المصــــلحة المتعــــددين المعنيــــين باالســــتراتيجية العالميــــة بشــــأن رصــــد تنفيــــذ االســــتراتيجية تقريــــر مرحلــــي 
"كـل امـرأة وكـل طفـل" وبالتعـاون مـع  حركـةايـة العالمية؛ وستتولى شراكة صحة األم والوليد والطفل تنسيقه تحت رع

بقاء األمهات  من أجل ٢٠٣٠"العد التنازلي حتى عام  تعاونمنظمة الصحة العالمية والشراكة الصحية السداسية و 
  وشركاء آخرين. الصحية للبيانات التعاوني البرنامجوالمواليد واألطفال على قيد الحياة"، و 

  
 مؤشــراً  ١٦الـــبالغ عــددها  الرئيســية المؤشــرات عــن ٢٠١٦ عـام فــي المتاحــة البيانــات ألحــدث ويظهـر تقيــيم  -٦

تُقدَّر على  األمهات كانت وفيات ، أن نسبة٢٠١٥في عام  "البقاء" غرضإلى ، بالنسبة لتنفيذ االستراتيجية العالمية
 يبلـــغ الخامســـة كـــاناألطفـــال دون ســـن  وفيـــات معـــدل وأن حيـــة؛ والدة ١٠٠ ٠٠٠لكـــل  ٢١٦ الصـــعيد العـــالمي بــــ

 معـدل وأن حيـة؛ والدة ١٠٠٠ لكـل ١٩كـان  الـوالدة حـديثي األطفـال وفيـات معـدل وأن حية؛ والدة ١٠٠٠ لكل ٤٣
ـــ اإلمــالص ُيقــدَّر ــا هــذا، وضــع .المواليــد مجمــوع مــن ١٠٠٠ لكــل ١٨,٤ ب مــن البلــدان واألقــاليم  ٤٩ توحتــى يومن

والمناطق التي تعاني من العبء األكبر لوفيات المواليد خططهـا الخاصـة بالمواليـد فـي صـيغتها النهائيـة أو عـززت 

                                                           
   متاح على الرابط التالي:   ١

http://www.who.int/life-course/publications/gs-Indicator-and-monitoring-framework.pdf  تــــــم االطــــــالع فــــــي)
  .)٢٠١٧آذار/ مارس  ١٧
(تـــــــم  /http://apps.who.int/gho/data/node.gswcahhttp://www.who.int/gho/enعلـــــــى الـــــــرابط التـــــــالي:  متـــــــاح   ٢

 ).٢٠١٧آذار/ مارس  ١٧االطالع في 
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اتخاذ إجـراءات ب يقوم حالياً بلدًا  ١٤وفضًال عن ذلك، هناك  ١في استراتيجياتها الصحية. بها العناصر ذات الصلة
ويلخـص التقريـر المشـترك الصـادر عـن منظمـة الصـحة  ٢تراتيجياته الصـحية الوطنيـة.لتعزيز صحة المواليد في اس

واالســتجابة لهــا، التقــدم الُمحــرز فــي التنفيــذ  األمهــاتالعالميــة وصــندوق األمــم المتحــدة للســكان بشــأن ترصــد وفيــات 
، ولكــن نســبة هــاتاألمعــن وفيــات  تبليــغللمــن المجيبــين علــى اســتبيان اعتمــدوا سياســة  ٪٨٦علــى النحــو التــالي: 

واستعراضها واالسـتجابة لهـا علـى نحـو  األمهاتالبلدان واألقاليم والمناطق التي لديها آلية عاملة للتبليغ عن وفيات 
ويكتسي وضع الحد األدنى من مجموعة البيانات الخاصة بالفترة المحيطة بالوالدة في  ٣.٪٤٦منهجي، ال تتجاوز 

المواليـد المتعلقـة بالصـحة والمشـكالت الصـحية المسـتجدة  أحـوال، من أجـل فهـم كل بلد وٕاقليم ومنطقة، أهمية بالغة
إالَّ أن  العالميــة، االســتراتيجية فــي يعتبــر مؤشــرًا رئيســياً  المــراهقين وفيــات معــدل أن ورغــممثــل مــرض فيــروس زيكــا. 

 وٕاحصـائيات قـوي مـدني سـجل التـي تفتقـر إلـى البلـدان مـن في العديـد المعيار قليلة لهذا تجريبية بيانات هناك حالياً 
 فـي شـخص مليـون ١,٢ بنحـو المـراهقين لوفيـات اإلجمـالي العـدد ويقـدر. وطنيـاً  ممثلـة تسـجيل عينـة نظـم أو حيوية
  .٢٠١٥عام 

  
مليـــون مـــن ١٥٦ ، ُأصـــيب مـــا يقـــدر بــــ٢٠١٥وبالنســـبة لغـــرض "النمـــاء"، علـــى الصـــعيد العـــالمي فـــي عـــام   -٧

امـــرأة مـــن  ١٠٠٠لكـــل  ٤٤,١مـــن جميـــع صـــغار األطفـــال) بـــالتقزم وكـــان معـــدل الـــوالدة  ٪٢٣صـــغار األطفـــال (
عامــــًا. وبالنســــبة للتغطيــــة بالخــــدمات الصــــحية األساســــية فــــي  ١٩و ١٥تتــــراوح أعمــــارهن بــــين  الالتــــيالمراهقــــات 

ـــــ٢٠١٦ عــــام ــــم تغطيــــة احتياجــــات تنظــــيم األســــرة ل ــــة، ٪٧٧ ، ت ــــع الحمــــل الحديث  مــــن النســــاء بواســــطة وســــائل من
 زيــــارات علــــى األقــــل للرعايــــة الســــابقة للــــوالدة. ٤مــــن النســــاء الحوامــــل فــــي األقــــاليم الناميــــة علــــى  ٪٥٨ فحصــــلت
البلـدان  بهـا فـي الموصي الستة األشهر بشكل حصري خالل الطبيعية األمهات على الرضاعة من٪ ٣٩ واعتمدت
٪. ٨٦ الخناق والكزاز والسعال الديكي لقاح من جرعات بثالث الدخل، وكانت نسبة التغطية والمتوسطة المنخفضة

 دون لألطفـال الرعايـة وبلغـت نسـبة التمـاس. أخصائيين التوليـد المهـرةبمساعدة ٪ ٧٨تمت والدة  ،٢٠١٦ عام وفي
وتــم عــالج الجفــاف لــدى  ،٢٠١٤-٢٠٠٧ الفتــرة فــي٪ ٥٨ الرئــوي الخامســة المشــتبه فــي إصــابتهم بااللتهــاب ســن
 اإلنفـاق وكـان متوسـط. الفتـرة نفسـها فـي عـن طريـق الفـم المصـابين باإلسـهالالخامسة  سن دون األطفال من٪ ٤٩
ـــدان  علـــى ، ٢٠١٤ عـــام فـــي ٪٣٠الصـــحة مـــن الجيـــب الشخصـــي كنســـبة مـــن إجمـــالي اإلنفـــاق الصـــحي فـــي البل
ــــراوح إذ ــــين يت ــــي٪ ٤٠ هــــذا المعــــدل ب ــــي٪ ٢١و المنخفضــــة الــــدخل البلــــدان ف ــــدان ف ــــدخل المرتفعــــة البل وفــــي  ٤.ال

                                                           
و* وكمبوديـــا* والكـــاميرون* والصـــين* وكـــوت صـــوبـــنغالديش** وبنـــين وبوتـــان** وبوركينـــا فاأفغانســـتان* وأنغـــوال*    ١

ديفــوار* وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة* وجيبــوتي ومصــر* وٕاريتريــا وٕاثيوبيــا** وغانــا* وغينيــا* والهنــد** وٕاندونيســيا** 
ريـــا* ومـــالوي* ومـــالي* وموريتانيـــا* ومنغوليـــا* والعـــراق واألردن وكينيـــا* وجمهوريـــة الو الديمقراطيـــة الشـــعبية* ولبنـــان وليبي

والمغــــرب* وميانمــــار* وناميبيــــا ونيبــــال** والنيجــــر* ونيجيريــــا** وباكســــتان (بنجــــاب)* وبــــابوا غينيــــا الجديــــدة* والفلبــــين* 
شـــتي* وأوغنـــدا* وجمهوريـــة تنزانيـــا ل -* والســـودان** وتايلنـــد وتيمـــور وروانـــدا* والســـنغال* وســـري النكـــا** وجـــزر ســـليمان

متحــدة** وفييــت نــام* والضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة* (العالمــة * تشــير إلــى أن الخطــة تشــمل غايــة لخفــض معــدل وفيــات ال
المواليد، والعالمة ** تشير إلى أن الخطة تشمل غاية لخفض معدل وفيات المواليد وغاية لخفـض معـدل اإلمـالص). انظـر 

: التقـدم والخطـط والسـبيل للمضـي قـدمًا". جنيـف: ٢٠٢٠ود بحلول عـام أيضًا "بلوغ المراحل الرئيسية الخاصة بمبادرة كل مول
 ، قيد الطبع.٢٠١٧منظمة الصحة العالمية؛ 

مبيــق وباكســتان ابيســاو وجمهوريــة إيــران اإلســالمية وليســوتو وموز  - وجمهوريــة أفريقيــا الوســطى وتشــاد وغينيــا أذربيجــان   ٢
 هورية العربية السورية وزامبيا وزيمبابوي.وجمهورية مولدوفا وسيراليون وجنوب السودان والجم

  منظمة الصحة العالمية.    ٣
Time to respond: a report on the global implementation of maternal death surveillance and response ،

    ٢٠١٦جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 
)http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/249524/1/9789241511230-eng.pdf?ua=1 نيســــان/  ٤، تــــم االطــــالع فــــي

 ).٢٠١٧أبريل 

البيانــات قاعــدة بيانــات مســتقاة مــن  ، مــع مصــادروٕاقليمــًا ومنطقــة بلــداً  ١٩٢ ـتمثــل هــذه األرقــام المتوســطات الترجيحيــة لــ   ٤
آذار/  ٢٨، تــــم االطــــالع فــــي http://apps.who.int/nha/database( بشــــأن اإلنفــــاق الصــــحي العــــالمي للمنظمــــة العالميــــة
 .)٢٠١٧ مارس
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كانـت ألغـراض الطهـي، و  النظيـف الوقـود علـى يعتمدون في المقـام األول سكان العالم من ٪٥٧ كان ،٢٠١٤ عام
التـي  ،أنواع الوقـود الملوثـة مثـل الكتلـة األحيائيـة والكيروسـين والفحـم استخدامًا أساسيًا، المتبقية تستخدم ٪٤٣نسبة 

كـان لـديها قـوانين  بلـداً  ١١٤إلـى أن  ٢٠١٦ عـام فـي البيانـات أحـدث وتشـير تسهم إسهامًا كبيرًا في تردي الصحة.
 الجنســــية الصــــحية الرعايــــة علــــى الحصــــول عامــــاً  ٤٩و ١٥ بــــين أعمــــارهن تتــــراوح للنســــاء الالتــــي تضــــمن ولــــوائح

  .والتثقيف والمعلومات واإلنجابية
  
ــا بالنســبة لغــرض "التحــول"، فكانــت نســبة األطفــال دون ســن الخامســة ممــن ُســ  -٨ ســلطة جلت والداتهــم لــدى أمَّ

فقــط فــي البلــدان األقــل نمــوًا. ووفقــًا للتقــديرات  ٪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

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

دون سن الــعشرين قـد تعرضـن للجمـاع الجنسـي القسـري أو غيرهـا مـن األفعـال الجنسـية القسـرية فـي مرحلـة مـا مـن 
التصدي للعنف ضد النساء والفتيات كأولوية مهمة لتحسين صحة المـرأة والطفـل حددت الدول األعضاء و  حياتهن.

خطـــة العمـــل العالميـــة  ٥-٦٩ج ص ع ، اعتمـــدت جمعيـــة الصـــحة فـــي القـــرار٢٠١٦والمراهـــق. وفـــي أيـــار/ مـــايو 
للمنظمــة لتعزيــز دور النظــام الصــحي فــي إطــار اســتجابة وطنيــة متعــددة القطاعــات للتصــدي للعنــف بــين األفــراد، 

خصوصًا ضد النساء والفتيات وضـد األطفـال. ويتزايـد عـدد الـدول األعضـاء التـي تعـزز ُنظمهـا الصـحية اسـتجابة و 
للعنــف ضــد النســاء، باســتخدام المبــادئ التوجيهيــة الســريرية والسياســية الصــادرة عــن المنظمــة بشــأن التصــدي لعنــف 

فــي الرعايــة  العــاملينأو تحــديثها وتــدريب فــي وضــع البروتوكــوالت الوطنيــة  ١العشــير والعنــف الجنســي ضــد المــرأة
الصــحية فــي دعــم الخــط األول واالســتجابة الســريرية، بمــا فــي ذلــك الرعايــة الصــحية النفســية للنــاجين. وهنــاك حاليــًا 

مليـون امـرأة وفتـاة  ٢٠٠بلدًا تقريبًا لديها بيانات سكانية بشأن انتشار عنف العشير. وبالمثـل، فإنـه إقـرارًا بـأن  ١٠٠
، ٣-٥اشــتملت أهــداف التنميــة المســتدامة علــى الغايــة  ٢الم قــد خضــعن لتشــويه األعضــاء التناســية األنثويـة،فـي العــ

التي تنص على القضاء على جميع الممارسات الضـارة، مـن قبيـل زواج األطفـال والـزواج المبكـر والـزواج القسـري، 
اء سياسـات وبـرامج للتصـدي لهـذه المسـألة، وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث. ويتطلب ذلك أن تنفذ الدول األعض

وأن ُيرصد التقدم الذي ُيحرز صوب إنجازها. كما أن المؤشر ذا الصلة الوارد في إطار الرصد لتتبع التقدم الُمحرز 
عامــًا والالتــي خضــعن لتشــويه/ بتــر  ٤٩و ١٥فــي هــذه الغايــة (نســبة النســاء والفتيــات الالتــي تتــراوح أعمــارهن بــين 

اســــلية األنثويــــة، حســــب الســــن)، مــــدرج أيضــــًا ضــــمن المؤشــــرات الخاصــــة بقيــــاس التقــــدم فــــي تنفيــــذ األعضــــاء التن
وفــي العمــوم، فــإن ممارســة تشــويه  ٣).٢٠٣٠-٢٠١٦االســتراتيجية العالميــة بشــأن صــحة المــرأة والطفــل والمراهــق (

افر بيانـات المسـوح الـواردة األعضاء التناسلية األنثويـة قـد تراجعـت علـى مـدى العقـود الثالثـة الماضـية. وقـد أدى تـو 
دولة عضوًا في أفريقيا وآسيا والشرق األوسط، إلى تحّسن األرقام العالميـة الخاصـة بمعـدل االنتشـار. ومنـذ  ٣٠من 

، ُأجريـــت المســـوحات فـــي بلـــدين آخـــرين (إندونيســـيا والعـــراق)، وُأجريـــت مســـوحات مكـــررة بشـــأن تشـــويه ٢٠١٤عـــام 
انية بلدان. وقد حدث تراجعًا سريعًا في هـذه الممارسـة بـين الفتيـات الالتـي تتـراوح األعضاء التناسلية األنثوية في ثم

عامــًا علــى نطــاق البلــدان التــي تشــهد معــدالت انتشــار تشــويه األعضــاء التناســلية األنثويــة  ١٩و ١٥أعمــارهن بــين 
                                                           

١         WHO. 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 28 March 2017). 

نظـرًا لنمـو السـكان وٕادراج بيانـات واردة مـن بلـدان أخـرى. والتبليـغ عـن  ٢٠١٣مقارنة بعام  ٢٠١٦زاد هذا الرقم في عام    ٢
عــًا بــأن هــذه الممارســة قــد زادت، ولكــن معــدالت االنتشــار المبلَّــغ األعــداد المطلقــة للنســاء والفتيــات المتضــررات ُيعطــي انطبا

 ل العديد من البلدان تتراجع.عنها من ِقبَ 

  "كــــــــل امــــــــرأة وكــــــــل طفــــــــل". مؤشــــــــر وٕاطــــــــار رصــــــــد لالســــــــتراتيجية العالميــــــــة بشــــــــأن صــــــــحة المــــــــرأة والطفــــــــل  حركــــــــة   ٣
    ٢٠١٦). جنيف، ٢٠٣٠-٢٠١٦والمراهق (

)http://www.who.int/life-course/publications/gs-Indicator-and-monitoring-framework.pdf?ua=1 تــم االطــالع فــي ،
 ).٢٠١٧نيسان/ أبريل  ٥
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عتمـدت غامبيـا ونيجيريـا ، ا٢٠١٤ومنـذ عـام  ١و ومصر وكينيا وليبيريا وتوغو.صالمتفاوتة، بما في ذلك بوركينا فا
بلـــدًا مـــن البلـــدان الثالثـــين ذات معـــدالت االنتشـــار المرتفعـــة، لديـــه تشـــريعات مناهضـــة  ٢٤تشـــريعات، وهنـــاك اآلن 

لتشويه األعضاء التناسلية األنثوية. وتواصل الدول األعضاء تنفيذ مختلف األنشطة الرامية إلى تغيير توجه العرف 
حلي والصعيد الوطني صوب التخلي عن هذه الممارسة، بما في ذلك اإلعـالن االجتماعي على صعيد المجتمع الم

المجتمعــي عــن التخلــي عنهــا، واألخــذ بطقــوس بديلــة لالنتقــال، وٕاذكــاء الــوعي علــى نحــو يركــز علــى الشــباب، وشــن 
ة للبّينـات الحمالت في وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي، وٕاشـراك القيـادات المجتمعيـة والدينيـة. واسـتجاب

الدالــة علــى االتجــاه المتزايــد صــوب إضــفاء الطــابع الطبــي علــى تشــويه األعضــاء التناســلية األنثويــة فــي ثمانيــة مــن 
البلـدان التـي تتـوافر بيانـات بشـأنها، تتعـاون المنظمـة بنشـاط مـع الشـركاء فـي الجهـود المبذولـة لمنـع مقـدمي الرعايـة 

تناسـلية األنثويـة. وتشـمل األنشـطة تعزيـز السياسـات الصـحية وٕانفاذهـا الطبية من إجراء عمليات تشويه األعضـاء ال
لمنــع إضــفاء الطــابع الطبــي علــى هــذه الممارســة، وتنفيــذ البــرامج الراميــة إلــى تمكــين مقــدمي الرعايــة الصــحية عــن 

ويه طريـــق بنـــاء مهـــاراتهم ومعـــارفهم، وٕاجـــراء البحـــوث لفهـــم دوافـــع مقـــدمي الرعايـــة الطبيـــة إلـــى إجـــراء عمليـــات تشـــ
األعضــاء التناســلية األنثويــة، ووضــع تــدخالت قطــاع الصــحة الراميــة إلــى التخلــي عــن تشــويه األعضــاء التناســلية 

، قامت األمانة بالتعاون مع البرنامج المشترك بين صـندوق األمـم ٢٠١٦األنثوية طبيًا، واختبارها. وفي أيار/ مايو 
بتــر/ تشــويه األعضــاء التناســلية األنثويــة، بإصــدار المبــادئ المتحــدة للســكان ومنظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة بشــأن 

التوجيهيـــة األولـــى المســـّندة بالبّينـــات بشـــأن التـــدبير العالجـــي للمضـــاعفات الصـــحية الناجمـــة عـــن تشـــويه األعضـــاء 
 يسـتخدمون الـذين لسـكانل النسـبة المئويـة بلغـتوفي سياق التوسـع فـي نطـاق البيئـات المواتيـة،  ٢التناسلية األنثوية.

  .٢٠١٥ عام في٪ ٦٨ حوالي نةالمحسّ  اإلصحاح مرافق
  
عاليــة الإلــى جمــع البيانــات  ٢٠١٦رصــد األولويــات بالنســبة لالســتراتيجية العالميــة فــي عــام  ويشــير تقيــيم  -٩

وعلــى النحــو المشــار إليــه فــي  ٣الجــودة علــى نحــو روتينــي علــى مســتوى البلــد بالنســبة لعــدد ضــئيل مــن المؤشــرات.
، تســلط هــذه الفجــوة الضــوء ٢٠٣٠خطــة التنميــة المســتدامة لعــام بشــأن التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ  ٧٠/٣٥ج الوثيقــة

ونظـــم المعلومـــات الصـــحية تســـجيل األحـــوال المدنيـــة واإلحصـــاءات الحيويـــة، حـــة لالســـتثمار فـــي لّ علـــى الحاجـــة المُ 
هـــود الرصـــد القطريـــة واإلقليميـــة للبلـــدان بهـــدف إعطـــاء األولويـــة للمؤشـــرات وكـــذلك شـــحذ التركيـــز للموائمـــة بـــين ج

  والعالمية، وتحفيز الدعم السياسي المطلوب بغية تتبع التقدم وقيادة األعمال والمساءلة على نحو هادف.
  

 ١١-٦٩ج ص عالقــرار و  بشــأن االلتــزام بتنفيــذ االســتراتيجية العالميــة )٢٠١٦( ٢-٦٩ج ص عوفــي القــرار   -١٠
، شـــددت الــدول األعضـــاء علــى أهميـــة تحســـين ٢٠٣٠) بشــأن الصـــحة فــي خطـــة التنميــة المســـتدامة لعــام ٢٠١٦(

والشـــركاء  الهيئـــة التعاونيـــة للبيانـــات الصـــحيةالبيانـــات وتعزيـــز نظـــم المعلومـــات. كمـــا ســـتقدم األمانـــة بالتعـــاون مـــع 
 مســمىفريــق الخبــراء الأنشــأت األمانــة  وقــد اآلخــرين الــدعم التقنــي، وستســاعد علــى حشــد المــوارد حســب االقتضــاء.

"المعلومات الخاصة باألمهات والمواليد لتتبع الحصائل والنتائج" من أجل المواءمة بين جهود القياس المبذولة  فريق
                                                           

   Female genital mutilation/cutting: a global concern; 2016اليونيسيف.   ١
)http://data.unicef.org/resources/female-genital-mutilation-cutting-a-global-concern.html االطــالع فــي ، تــم

 ).  ٢٠١٧آذار/ مارس  ٢٨

منظمـــة الصـــحة العالميـــة. المبـــادئ التوجيهيـــة لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة بشـــأن التـــدبير العالجـــي للمضـــاعفات الصـــحية    ٢
   ٢٠١٦الناجمة عن تشويه األعضاء التناسلية األنثوية. منظمة الصحة العالمية: جنيف؛ 

)http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/206437/1/9789241549646_eng.pdf?ua=1 تــــــــــــم االطــــــــــــالع فــــــــــــي ،
 ).٢٠١٧آذار/ مارس   ٢٨

ــــــات بالنســــــبة لالســــــتراتيج   ٣ ــــــد، المســــــاءلة العامــــــة: رصــــــد األولوي ــــــات البل ــــــة بشــــــأن يبيان ــــــل ة العالمي صــــــحة المــــــرأة والطف
  :التالي )، متاح على الرابط٢٠٣٠-٢٠١٦(  والمراهق

 http://www.who.int/life-course/partners/global-strategy/gs-monitoring-readiness-report/en/  تـــــم االطـــــالع)
  .)٢٠١٧نيسان/ أبريل  ٥في 
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في مجال صحة األمهات والمواليد وتقديم اإلرشادات بشأن تحسين القدرة الوطنية على جمع البيانات باالستناد إلى 
للمســــاءلة المتعــــدد  الموحــــد والطفــــل بالتنســــيق مــــع اإلطــــار والوليــــد األم المعنيــــة بصــــحة وســــتقوم الشــــراكة البّينــــات.

. ودعــا تقريــر الفريــق كــل امــرأة، كــل طفــل الفريــق المســتقل المعنــي بالمســاءلة التــابع لحركــةاألطــراف، وباستضــافة 
سـيما فيمـا يخـص والمـوارد والتعزيـز المؤسسـي والة القيـاد –إلى العمل فـي المجـاالت الثالثـة الرئيسـية  ٢٠١٦١ لعام

 الموارد اإلنسانية الالزمة للصحة.
  

حكومــــة علــــى مســــتوى رئــــيس الدولــــة أو المســــتوى  ٦٠، التزمــــت أكثــــر مــــن ٢٠١٧ آذار/ مــــارسوبحلــــول   -١١
مـن االلتزامـات  ١١٠أكثـر مـن  . وهنـاككـل 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   -١٢
ية السداســية بتقــديم الــدعم التقنــي الصــح 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

فــي المرافــق  األم والوليــدالمعــايير الخاصــة بتحســين نوعيــة رعايــة  منظمــة الصــحة العالميــةت ر نشــتحســين الرعايــة، 
اســــتهلت المنظمــــة  ٢٠١٧وفــــي شــــباط/ فبرايــــر  ٣.الوليــــدطــــارًا لتحســــين نوعيــــة رعايــــة األم و إووضــــعت  ٢الصــــحية

شبكة تحسين نوعية واليونيسيف وصندوق األمم المتحدة للسكان والشركاء من جميع مجموعات أصحاب المصلحة 
نـات مـن أجـل تحسـين نوعيـة رعايـة صــحة األم تـدخالت مســندة بالبيّ  العتمـاد ،لالرعايـة الصـحية لـألم والوليـد والطفـ

  ٤والوليد مدعومة بنظام تعليمي.
  
  
  
  
  
  

                                                           
المســاءلة عــن االســتراتيجية العالميــة  :األمنيــات الجديــدة: التحــديات القديمــة، ٢٠١٦ .الفريــق المســتقل المعنــي بالمســاءلة   ١

  التالي:والمراهق، متاح على الرابط  والطفل المرأة صحة بشأن
http://www.iapreport.org/downloads/IAP_Report_September2016.pdf  ٢٠١٧  نيسان/ أبريل ٤(تم االطالع في.(  

٢      Standards for improving quality of maternal and newborn care in health facilities. Geneva: World 
Health Organization; 2016 (http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/improving-
maternal-newborn-care-quality/en/, accessed 28 March 2017). 

٣        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).   

 /http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/quality-of-care/network/enانظــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــرابط:    ٤
نيســــــــــــــان/  ٤(تــــــــــــــم االطــــــــــــــالع فــــــــــــــي  http://www.qualityofcarenetwork.org/about/network-activities والـــــــــــــرابط:

ونيجيريـا وأوغنـدا )؛ البلدان التي انضمت في البداية هي بـنغالديش وكـوت ديفـوار وٕاثيوبيـا وغانـا والهنـد ومـالوي ٢٠١٧ أبريل
 وجمهورية تنزانيا المتحدة.
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  الفريق العامل الرفيع المستوى المعني بالحقوق الصحية واإلنسانية للمرأة والطفل والمراهق
  

صــحة المــرأة والطفــل والمراهــق وحقــوقهم اإلنســانية حجــر األســاس لخطــة التنميــة العالميــة. وخــالل شــكل تُ   -١٣
الســنوات العشــرين الماضــية، اتخــذت الحكومــات خطــوات صــوب تنفيــذ االلتزامــات التــي ُقطعــت بشــأن هــذه الحقــوق 

ين حـول العـالم مـازالوا يواجهـون الصحية واإلنسانية. وعلى الرغم من التقـدم الُمحـرز، فـإن النسـاء واألطفـال والمـراهق
وكثيــرًا مــا يتعرضــون للعنــف والتمييــز،  ،تحــديات فــي الحصــول علــى الخــدمات الصــحية األساســية الجيــدة النوعيــة

م عقبــات أخــرى تحــول دون حصــولهم علــى حقــوقهم صــادفهويعجــزون عــن المشــاركة فــي المجتمــع مشــاركة تامــة، وت
ونتيجــة لــذلك، مازالــت معــدالت  ١الصــحة والحقــوق الجنســية واإلنجابيــة.الصــحية واإلنســانية، والســيما فيمــا يتعلــق ب

حــــــدث وفقــــــًا للتقــــــديرات مــــــا يزيــــــد علــــــى  ٢٠١٥الوفيــــــات والمراضــــــة بيــــــنهم مرتفعــــــة ارتفاعــــــًا مفجعــــــًا، ففــــــي عــــــام 
 -ماليين وفـاة بـين األطفـال دون سـن الخامسـة  ٥,٩مليون حالة إمالص، و ٢,٦وفاة بين األمهات، و ٣٠٠ ٠٠٠

مليون طفـل دون سـن  ٢٥٠وهناك  ٢مليون وفاة بين المراهقين. ١,٢و -مليون وفاة بين المواليد  ٢,٧ذلك بما في 
الخامســة فــي البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الــدخل يتعرضــون لمخــاطر النمــاء دون األمثــل ويعجــزون عــن تحقيــق 

  كامل إمكاناتهم بسبب الفقر والتقّزم وحدهما.
  

ة هذه التي يمكن تالفيها تعود بدرجة كبيـرة إلـى فشـل الحكومـات فـي حمايـة حقـوق وحاالت الوفاة والمراض  -١٤
اإلنســان لمواطنيهــا. وُيعــد ارتفــاع معــدالت الوفــاة وحــاالت تــردي الصــحة التــي يمكــن تالفيهــا بــين المواليــد واألطفــال 

المنقــذة للحيــاة وٕاتاحتهــا دون ســن الخامســة، مثــاًال جليــًا علــى ذلــك، حيــث إنــه ال يمثــل التفــاوت فــي تــوافر التــدخالت 
فحسب، بل ويمثل أيضًا وعلى وجه أعم عدم كفاية التنميـة االجتماعيـة واالقتصـادية وحرمـان الطفـل مـن الحـق فـي 

التمييز ضـد المـرأة ُيعـد واحـدًا  مازالالصحة والتعليم والنماء. وفضًال عن ذلك، فإنه على الرغم من التقدم الُمحرز، 
األوسـع انتشـارًا التـي يشـهدها كـل بلـد مـن بلـدان العـالم، والتـي تتـرك آثـارًا وخيمـة علـى  من انتهاكات حقوق اإلنسـان

  ٣صحة المرأة وعافيتها.
  

وفي األعوام األخيرة، تعرضت صحة المرأة والطفل والمراهق وحقـوقهم اإلنسـانية العتـداءات غيـر مسـبوقة   -١٥
نجابيـــة، نتيجـــة لالعتبـــارات القانونيـــة والسياســـية فـــي العديـــد مـــن البلـــدان، والســـيما فـــي ســـياق الصـــحة الجنســـية واإل

التقييدية، والنزاع، والعنف والكوارث. وقد اجتمع الفريق العامل الرفيع المستوى المعني بالحقوق الصـحية واإلنسـانية 
) مـن أجـل التصـدي للتحـديات التـي تواجـه إعمــال ٢٠١٧شـباط/ فبرايــر  ٨و ٧للمـرأة والطفـل والمراهـق (جنيـف فـي 

حــة لتعزيــز الحقــوق الصــحية لّ ق الصــحية واإلنســانية لهــذه المجموعــات الســكانية، والتشــديد علــى الضــرورة المُ الحقــو 
واإلنســـانية وحمايتهـــا مـــن أجـــل تحقيـــق الغايـــات ذات الصـــلة المحـــددة فـــي أهـــداف التنميـــة المســـتدامة واالســـتراتيجية 

ل أننـا نقــف اآلن فـي مفتــرق الطـرق؛ فــإن كيفيــة ويؤكــد الفريـق العامــ العالميـة بشــأن صـحة المــرأة والطفـل والمراهــق.

                                                           
 Saving lives, protecting futures: progress report on the Global Strategy for"كل امرأة وكل طفل".  حركة   ١

Women’s and Children’s Health 2010–2015 ٢٠١٥. نيويورك: األمم المتحدة؛. 

منظمـــة الصـــحة العالميـــة واليونيســـيف وصـــندوق األمـــم المتحـــدة للســـكان والبنـــك الـــدولي وشـــعبة الســـكان بـــاألمم المتحـــدة.    ٢
Trends in maternal mortality: 1990 to 2013 ؛ اليونيسـيف، منظمـة الصـحة ٢٠١٤. جنيف: منظمـة الصـحة العالميـة؛

 Levels and trendsاالقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة. العالمية، البنك الدولي، شعبة السكان في إدارة الشؤون 
in child mortality 2015, and Levels and trends in child mortality 2014 ؛ ٢٠١٤و ٢٠١٥. نيويـورك: اليونيسـيف؛

منظمـــة الصـــحة  منظمـــة الصـــحة العالميـــة. تـــوفير الصـــحة للمـــراهقين فـــي العـــالم: فرصـــة ثانيـــة فـــي العقـــد الثـــاني. جنيـــف:
 .٢٠١٤  العالمية؛

. Women’s Rights are Human Rightsمجلــس حقــوق اإلنســان التــابع لألمــم المتحــدة: مكتــب المفــوض الســامي.    ٣
 ،http://www.ohchr.org/Documents/Events/WHRD/WomenRightsAreHR.pdf( ٢٠١٤األمم المتحدة: نيويورك؛ 

 ).٢٠١٧نيسان/ أبريل  ٥تم االطالع في 
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معالجتنــا لهــذا اإلجحــاف والظلــم ســتحدد إلــى أي مــدى ستتحّســن حيــاة األشــخاص فــي كــل مكــان، وبالتحديــد قــدرة 
المجتمعــات علــى االســتفادة مــن عائــد التحــول الــديُمغرافي وخلــق نمــوذج جديــد للصــحة والكرامــة والعافيــة مــن أجــل 

ر الفريـــق العامـــل مـــن أن الفشـــل فـــي تعزيـــز الحقـــوق الصـــحية واألطفـــال والمـــراهقين. وحـــذّ  الجيـــل القـــادم مـــن النســـاء
واإلنســانية للمــرأة والطفــل والمراهــق وحمايتهــا، ســوف يعنــي العجــز عــن تحقيــق األهــداف المحــددة فــي خطــة التنميــة 

صــحية واإلنســانية . ومــن أجــل معالجــة هــذه المســائل وخلــق نمــوذج جديــد لتعزيــز الحقــوق ال٢٠٣٠المســتدامة لعــام 
وحمايتها، حدد الفريـق العامـل مجموعـة مـن التوصـيات الرئيسـية (الملحـق). ووجـه الفريـق العامـل دعـوة عاجلـة إلـى 

بــالقيم العالميــة للصــحة والكرامــة وحقــوق اإلنســان للجميــع، ومناصــرة قضــية  اجميــع األطــراف الفاعلــة لتأكيــد التزامهــ
الصـحة وحقـوق  طريـق العمـل والـدعوة والنشـاط. ودعـا الفريـق مجتمعـيّ  صحة المرأة والطفل والمراهق وحقوقهم عـن

  اإلنسان بالتعاون معًا دعمًا للعمل السريع بشأن الحقوق الصحية واإلنسانية للمرأة والطفل والمراهق.
  

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

  مكانة مهمةصحة المراهقين بالعالم تتبوأ 
  

ذكر األمين العام لألمم المتحدة في إطار دعوته للعمل المتعلق باالستراتيجية العالمية بشـأن صـحة المـرأة   -١٦
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 ". ٢٠٣٠إليه، وفي النجاح الكلي لخطة 
  االهتمام.

  
، علــى الــرغم مــن أن وهنــاك أســباب صــحية عموميــة ســليمة تســوغ هــذا االهتمــام المتزايــد بــالمراهقين. أوالً   -١٧

طفــال، فهــو لــيس يرقــي إلــى نفــس درجــة ارتفاعــه بالنســبة للرضــع وصــغار األ 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 
صــــححة باحتســــاب مــــدد العجــــز لكــــل ٪ فقــــط. وفــــي الفتــــرة نفســــها، انخفــــض معــــدل ســــنوات العمــــر الم١٢بنحــــو 
٪ لجميـع الفئـات العمريـة ١٧٪ فقـط، أي أقـل مـن نصـف نسـبة انخفاضـه المقـدرة بنحـو ٨مراهق بنسبة  ١٠٠ ٠٠٠

مجتمعـــة، كمـــا ارتفـــع معـــدل االكتئـــاب األحـــادي القطـــب الـــذي يعتبـــر الســـبب الرئيســـي لســـنوات العمـــر المصـــححة 
٪ خـالل هـذه الفتـرة. وعـالوة علـى ذلـك، فـإن تـواتر ١بنسـبة  ،٢٠١٢باحتسـاب مـدد العجـز لـدى المـراهقين فـي عـام 

السلوكيات المرتبطة بالصحة والتي تبدأ أو تتجمع أثناء فترة المراهقـة، مـن قبيـل ممارسـة الجـنس دون وقايـة (والتـي 
الـــنظم الغذائيـــة الســـيئة، اتبـــاع تتفـــاقم بســـبب نقـــص فـــرص الحصـــول علـــى وســـائل منـــع الحمـــل) واســـتخدام التبـــغ، و 

ـــة النشـــاط البـــدني، وتعـــاطي المخـــدرات، والتـــي تظهـــر أثارهـــا فـــي وقـــت الحـــق مـــن العمـــر، وتعـــا طي الكحـــول، وقل
  انخفضت بقدر بسيط أو قد زادت.

  
وعــالوة علــى ذلــك، لــم يكــن هنــاك مــن قبــل أســباب اقتصــادية أكثــر إلحاحــًا تســتدعي االســتثمار فــي صــحة   -١٨

مـًا بـدًال توسيع فرص تطوير المهارات واستخدامها على نحو منتج سيضمن جعل المـراهقين مـوردًا قيّ  المراهقين. إن
أو تهديدًا لالنسجام االجتماعي. فاالستثمار السـليم فـي صـحة المـراهقين فـي البلـدان  اقتصادياً  من أن يصبحوا عبئاً 

  ورفع مستوى المعيشة فيها.المنخفضة الدخل سيوفر "عائدًا ديموغرافيًا" لتنشيط اقتصاداتها 
  

درج وتسلط االستراتيجية العالميـة الضـوء علـى التحـديات الصـحية واالجتماعيـة التـي يواجهـا المراهقـون، وتُـ  -١٩
ــــى مختلــــف المســــتويات ومختلــــف التــــدخالت الصــــحية واالجتماعيــــة المســــندة بالبيّ  نــــات والالزمــــة للتصــــدي لهــــا عل

في تقديم هذه التدخالت. وأخيرًا، فإنها تقدم نصائح رفيعة المسـتوى بشـأن القطاعات بما يضمن الفعالية واإلنصاف 
  ما هو مطلوب على المستويات الوطنية والدولية لترجمة هذه األفكار إلى إجراءات.
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  العديد من الدول األعضاء توسع استثماراتها في صحة المراهقين
  

ية بشأن صحة المرأة والطفل والمراهـق ومـا يـرتبط بهـا توفر أهداف التنمية المستدامة، واالستراتيجية العالم  -٢٠
من مرفق التمويل العالمي منبرًا قويًا للعمل المتسـارع بشـأن صـحة المـراهقين. فقـد شـرعت الـدول األعضـاء، بالفعـل 

شباط/  بحلولعلى ذلك أنه مثال . و في االستفادة من هذه الفرص في إدراج صحة المراهقين في خططها وبرامجها
في دراسات الجدوى المقدمة إلى  بالفعل قد أدرجت صحة المراهقين الكاميرون وليبيريا وأوغنداكانت  ٢٠١٧فبراير 
  .عمل على تحقيق ذلكي، وكان العديد من البلدان األخرى العالمي التمويل مرفق

  
نجــد إدخــال بــرامج وطنيــة  وعلــى نحــو متزايــد، كثفــت البلــدان التزاماتهــا بصــحة المــراهقين. وكمثــال ملمــوس  -٢١

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 

ة شــاملة للحــد مــن العواقــب الصــحية واالجتماعيــة لهــذه الممارســة. وكمثــال آخــر منهــا إلــى إعــداد اســتراتيجيات وطنيــ
نجــد أن عــددًا متزايــدًا مــن البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الــدخل مثــل األرجنتــين والهنــد وجنــوب أفريقيــا قــام بتحــديث 

آذار/ كبيــر. وبحلــول  وزيــادة المــوارد البشــرية والماليــة المخصصــة للبــرامج الوطنيــة المعنيــة بصــحة المــراهقين بشــكل
منهــا التزامــات محــددة  ٣٥قطــع التزامــات رســمية باالســتراتيجية العالميــة، تضــمن قــد  بلــداً  ٦٠ كــان، ٢٠١٧مــارس 

  تتعلق بصحة المراهقين.
  

  مساهمات األمانة في تقديم الدعم للدول األعضاء
  

ـــدول األعضـــاء فـــي جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الثامنـــة والســـتين التـــي عُ  اســـتجابةً   -٢٢ قـــدت فـــي أيـــار/ لطلـــب ال
تعكــف األمانــة، بالتعــاون مــع شــركاء المنظمــة اآلخــرين فــي الشــراكة الصــحية السداســية واليونســكو  ٢٠١٥،١ مــايو

 العمــل عمليــة تســريعرشــادات بشــأن تنفيــذ اإل وضــعوالفريــق االستشــاري الخــارجي لمنظمــة الصــحة العالميــة، علــى 
وتهـدف الوثيقـة اإلرشـادية إلـى دعـم البلـدان  ٢فـي صـيغتها النهائيـة.) AA-HA!المـراهقين ( صـحة أجـل العالمي من

بشأن كيفية تخطيط وتنفيذ ورصد االستجابة لالحتياجات الصحية للمراهقين من خالل الخطط الوطنيـة التـي تشـمل 
مـع االسـتراتيجية العالميـة. وقـد اعتمـدت الوثيقـة علـى المـدخالت التـي  أغراض البقاء والنماء والتحـول، بمـا يتماشـى

ـــدول األعضـــاء وهيئـــات منظومـــة األمـــم المتحـــدة والمـــراهقين والشـــباب  وردت خـــالل المشـــاورات المستفيضـــة مـــع ال
. نبحلـول موعـد جمعيـة الصـحة العالميـة السـبعيالنسـخة النهائيـة  وسـوف تتـاحوالمجتمع المدني والشركاء اآلخرين. 

وقـــد أعـــرب العديـــد مـــن الـــدول األعضـــاء بالفعـــل عـــن اهتمامـــه باســـتخدام هـــذه الوثيقـــة كأســـاس إلعـــداد أو تحـــديث 
في وقت مبكر  اعتمدتهاالتي ، وعملت األمانة مع البلدان االستراتيجيات والبرامج الوطنية المعنية بصحة المراهقين

  .اإلرشادات دعمًا لتطبيق
  

وتتضح جهود منظمة الصحة العالمية لتعزيز صحة المـراهقين كـذلك فـي المبـادرات األخـرى علـى مسـتوى   -٢٣
منظمات األمم المتحدة وسائر الشركاء. وبهدف تعزيـز التـآزر والتنسـيق بـين أنشـطة هيئـات منظومـة األمـم المتحـدة 

مــم المتحــدة برمتهــا، مــع إدراج بشــأن الشــباب، تــم إعــداد أول خطــة عمــل تعنــى بالشــباب علــى مســتوى منظومــة األ
، ُأجريت دراسة استقصـائية علـى نطـاق منظومـة ٢٠١٦الصحة كأحد مجاالت التركيز الخمسة الرئيسية. وفي عام 

                                                           
الجلســة العاشــرة والجلســة الحاديــة عشــرة، ، "أ"لجنــة جمعيــة الصــحة العالميــة الثامنــة والســتين، الل المحاضــر المــوجزةانظــر    ١

  (باإلنكليزية).) ٣سجالت/ /٦٨/٢٠١٥ج ص عالوثيقة ( ٣ الفرع
-http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/frameworkانظــــــــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــــــــرابط    ٢

accelerated-action/en/  ٢٠١٧آذار/ مارس  ٢٨(تم االطالع في.(  
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رحــت مــؤخرًا والمبــادرات الراهنــة، بمــا فــي ذلــك األنشــطة المشــتركة، المعنيــة األمــم المتحــدة لتقيــيم المبــادرات التــي طُ 
يانات التي تـم جمعهـا مـن خـالل الدراسـة االستقصـائية فـي إعـداد تقريـر عـالمي شـامل البم يجري استخداو بالشباب. 

فـي تعزيـز البـرامج المدعومـة مـن األمـم  هـذا التقريـر وسيسـهم .عن أعمال منظومة األمـم المتحـدة المتعلقـة بالشـباب
  المتحدة، وفي دعم التعاون المشترك بين الوكاالت في مجال الشباب.

  
الصــحة العالميــة بشــأن المبــادرات ذات الصــلة مــع اليونيســيف (علــى ســبيل المثــال تتبــع  تتعــاون منظمــةو   -٢٤

البلــدان للمــراهقين) وصــندوق األمــم المتحــدة للســكان ومبعــوث األمــين العــام لألمــم المتحــدة المعنــي بالشــباب (علــى 
الخاصـة بإعطــاء  لتقنيـةا سـبيل المثـال، وضـع المنسـب العـالمي للشـباب فــي أهـداف التنميـة المسـتدامة، واإلرشـادات

التــي ســيقوم  Young Voices Countوسـوف تــدعم مبــادرة  ٢)، ولجنــة حقـوق الطفــل.١صــحة المـراهقينلاألولويـة 
 بموجبهـا المراهقــون والشــباب أنفســهم برصــد وتوجيــه التقــدم صـوب تعزيــز صــحتهم وبلــوغ أهــداف التنميــة المســتدامة.

ال عن صحتهم وعافيتهم، يعكف أعضاء الشراكة الدفاع الفعّ ب االضطالعودعمًا للمراهقين والشباب في سعيهم إلى 
مــن أجــل صــحة األم والوليــد والطفــل، مــن المــراهقين والشــباب، علــى وضــع مجموعــة أدوات عمليــة للشــباب تخــص 

  الدعوة والمساءلة بشأن كيفية النهوض بصحة المراهق وعافيته على الصعيد الُقطري.
  

  التطورات المستقبلية
  

إن أهميــة النمــاء فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة كأســاس لصــحة مديــدة، ولتعزيــز التحصــيل العلمــي واإلنتاجيــة   -٢٥
االقتصادية والتماسك االجتماعي والسـالم يـتم توثيقهـا واسـتيعابها بشـكل متزايـد. وتـوفر االسـتراتيجية العالميـة فرصـة 

بمسـؤولية خاصـة نظـرًا لقدرتـه علـى الوصـول إلـى  فريدة لتحفيز االستثمار في هذا المجال. ويضطلع قطاع الصحة
مقــدمي الرعايــة واألســر فــي الســنوات األولــى مــن حيــاة الطفــل، وعلــى تقــديم التــدخالت األساســية، وباعتبــاره منبــرًا 
للتعاون متعدد القطاعات الـذي يعـزز النمـاء ويدعمـه فـي مرحلـة الطفولـة المبكـرة. والستكشـاف الصـالحيات الكاملـة 

تقريـر األمانـة بشـأن تنفيـذ تقريـر االسـتراتيجية العالميـة المقـدم  أن يوضـح يقتـرحقيام به ولما نحتاج إليه، لما يمكن ال
  النماء في مرحلة الطفولة المبكرة. الدورة القادمةفي  جمعية الصحةإلى 

  
  

  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 
  
  .التقرير إلى اإلحاطة علمًا بهذا ةمدعو  جمعية الصحة  -٢٦
  

                                                           
١     UNFPA and WHO for the Adolescent Working Group under Every Woman, Every Child. Technical 

guidance for prioritizing adolescent health. New York: UNFPA; 2017 
(http://www.unfpa.org/publications/technical-guidance-prioritizing-adolescent-health, accessed 28 
March 2017). 

) بشأن إعمال حقوق الطفل في مرحلة المراهقة. جنيف: اتفاقيـة ٢٠١٦( ٢٠لجنة حقوق الطفل. تعليق اللجنة العام رقم    ٢
 .CRC/C/GC/20، الوثيقة ٢٠١٦األمم المتحدة بشأن حقوق الطفل؛ 
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  ملحقال
  

  توصيات الفريق العامل الرفيع المستوى المعني بالصحة وحقوق اإلنسان
  

  

	التمكين من إعمال حقوق اإلنسان في الصحة ومن خالل الصحة

  دعم الحق في الصحة في القانون الوطني •

القانوني بحقوق اإلنسان في الصحة ومن خـالل الصـحة، بمـا فـي  االعترافينبغي لجميع الدول أن تعزز 
ذلــك الصــحة والحقــوق الجنســية واإلنجابيــة، فــي دســتورها الــوطني وســائر الصــكوك القانونيــة. وينبغــي أن 

ل. وينبغــي تخصــيص المــوارد الماليــة والبشــرية الكافيــة لوضــع اهــذه االلتزامــات فّعــ نتهــاكيكــون التصــدي ال
التشــريعية والسياســية والمبــادرات االجتماعيــة وتنفيــذها، لضــمان إعمــال الحقــوق فــي الصــحة ومــن التــدابير 

  خالل الصحة وتيسير اإلتاحة الشاملة للرعاية الصحية.

  وضع نهج قائم على الحقوق لتمويل الصحة والتغطية الصحية الشاملة •

ي ودون الــوطني، تخضــع ُألطــر ينبغــي لجميــع الــدول أن تضــع اســتراتيجيات للتمويــل علــى الصــعيد الــوطن
زمنيــة واضــحة وتســهم مباشــرة فــي إعمــال الحقــوق، بمــا فــي ذلــك فيمــا يتعلــق بالتغطيــة الصــحية الشــاملة. 
وينبغي لهذه االستراتيجيات أن تطبـق مبـادئ حقـوق اإلنسـان المتعلقـة بالمسـاواة، والشـمول، وعـدم التمييـز، 

ُتســتوفى هــذه المعــايير العالميــة بقــدر معقــول. وينبغــي والمشــاركة. وينبغــي أن ُيتــاح االنتصــاف حيثمــا ال 
علــى األقــل مــن النــاتج المحلــي اإلجمــالي لإلنفــاق علــى  ٪٥للــدول أن تتخــذ خطــوات فــي ســبيل تخصــيص 

  الصحة العمومية، وهو ما ُيعد شرطًا مقررًا لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

  معالجة حقوق اإلنسان كأحد محددات الصحة •

الـدول أن ُتجـري تقييمـًا دوريـًا لمحـددات صـحة المـرأة والطفـل والمراهـق باالسـتناد إلـى حقـوق ينبغي لجميـع 
اإلنســـان، مـــع إيـــالء عنايـــة خاصـــة لعـــدم المســـاواة بـــين الجنســـين، والتمييـــز، والتشـــرد، والعنـــف، والتوســـع 

يات قائمــة علــى الحضــري المهــين للكرامــة اإلنســانية، والتــدهور البيئــي، وتغّيــر المنــاخ، وأن تضــع اســتراتيج
  حقوق اإلنسان على الصعيد الوطني ودون الوطني لمعالجة هذه المحددات.

  التخلص من األعراف االجتماعية والجنسانية والثقافية التي تحول دون إعمال الحقوق •

ينبغــي لجميـــع الــدول أن تتخـــذ تــدابير قانونيـــة وسياســية وغيرهـــا مــن التـــدابير لرصــد األعـــراف االجتماعيـــة 
ية والثقافيــة ومعالجتهــا، وٕازالــة العقبــات الهيكليــة والقانونيــة التــي تقــوض حقــوق اإلنســان الخاصــة والجنســان

بــالمرأة والطفــل والمراهــق. ويجــب إيــالء عنايــة عاجلــة بوضــع ُأطــر وطنيــة تحظــر العنــف القــائم علــى نــوع 
ج القســري، وتفــرض الجــنس، وتشــويه األعضــاء التناســلية األنثويــة، وزواج األطفــال والــزواج المبكــر والــزوا

  عليها عقابًا كافيًا، وٕازالة العقبات التي تحول دون التمتع بالصحة وبالحقوق الجنسية واإلنجابية.
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	النهوض بحقوق اإلنسان في الصحة ومن خالل الصحة؛ الشراكة مع الناس

  تمكين الناس من المطالبة بحقوقهم •

والدعوة المجتمعية،  ،شن الحمالت إلذكاء الوعيينبغي لجميع الدول أن تتخذ تدابير ملموسة (عن طريق 
علــى ســبيل المثــال) مــن أجــل تمكــين األفــراد (والســيما النســاء واألطفــال والمــراهقين) والمجتمعــات المحليــة 
والمجتمع المدني مـن المطالبـة بحقـوقهم والمشـاركة فـي اتخـاذ القـرارات المتعلقـة بالصـحة، والحصـول علـى 

  لمتعلقة بالصحة لالنتهاك.اإلنصاف عند تعرض حقوقهم ا

  تمكين المدافعين عن الحقوق وحمايتهم •

ينبغــي لجميــع الــدول أن تتخــذ تــدابير ملموســة مــن أجــل تمكــين المــدافعين والمناصــرين واالئتالفــات التــي 
  تمكينًا أفضل. ،تتولى الدعوة إلى إعمال حقوق اإلنسان في الصحة ومن خالل الصحة

  جل الناسضمان الخضوع لمساءلة الناس من أ •

ينبغـــي لجميـــع الـــدول ضـــمان أن آليـــات المســـاءلة الوطنيـــة (مثـــل المحـــاكم، والرقابـــة البرلمانيـــة، والهيئـــات 
المعنيـــة بحقـــوق المرضـــى، والمؤسســـات الوطنيـــة المختصـــة بحقـــوق اإلنســـان، وعمليـــات اســـتعراض قطـــاع 

لصحة. وينبغي للـدول الصحة) تحظى بوالية وموارد مالئمة لدعم حقوق اإلنسان في الصحة ومن خالل ا
ـــ ـــة أن تبّل ـــتظم وعلنـــي. وينبغـــي أن تـــوفر منظمـــة الصـــحة العالميـــة ولجن غ عـــن اســـتنتاجاتها علـــى نحـــو من

المســاعدة اإلنمائيــة التابعــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي، اإلرشــادات التقنيــة الداعمــة 
  لذلك.

	في الصحة ومن خالل الصحة والمساءلة العامة بشأنهتعزيز البّينات الدالة على إعمال حقوق اإلنسان 

  لحقوقذات حساسية لجمع بيانات  •

ينبغي لجميع البلدان أن تتخذ خطوات ملموسة لتعزيز البيانات الخاصة بحقوق اإلنسان فـي الصـحة ومـن 
مة خــالل الصــحة، والســيما فيمــا يتعلــق بــالمرأة والطفــل والمراهــق، بمــا يتماشــى مــع خطــة التنميــة المســتدا

هـذه البيانـات  تسـمحواالسـتراتيجية العالميـة بشـأن صـحة المـرأة والطفـل والمراهـق. وينبغـي أن  ٢٠٣٠ لعـام
التصـنيف وفقــًا لجميـع أشــكال التمييـز المحظــور بموجــب القـانون الــدولي، كمـا ينبغــي إيـالء عنايــة خاصــة ب

  .المتبعة حالياً للبيانات التي ُتحجب بفعل منهجيات البيانات 

  المنهجي عن الصحة وحقوق اإلنسانالتبليغ  •

ينبغي لجميع الدول أن تقدم تقارير علنية عن التقدم الُمحرز صوب تنفيذ توصيات هذا التقرير في جمعية 
الصـــحة العالميـــة، فـــي استعراضـــاتها الدوريـــة الشـــاملة وكجـــزء مـــن تنفيـــذها لخطـــة التنميـــة المســـتدامة لعـــام 

لمـــرأة والطفـــل والمراهـــق. وينبغـــي أن تـــوفر منظمـــة الصـــحة واالســـتراتيجية العالميـــة بشـــأن صـــحة ا ٢٠٣٠
العالميــة ولجنــة المســاعدة اإلنمائيــة التابعــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي، اإلرشــادات 

  التقنية الداعمة لذلك.
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ــة والمفــوض المــدير العــام لمنظمــة الصــحة العاولتوليــد قــدرًا أكبــر مــن الــزخم فــي هــذا الجهــد العــالمي، نــدعو  لمي
  :بما يلي للقيامالسامي لحقوق اإلنسان، 

وضــع برنــامج عمــل مشــترك لــدعم تنفيــذ هــذه التوصــيات، بمــا فــي ذلــك علــى الصــعيدين اإلقليمــي   (أ)
  والُقطري؛

القدرات والخبرات المؤسسية على صعيد المقر الرئيسـي لكـل منهمـا وعلـى الصـعيدين اإلقليمـي  بناء  (ب)
والُقطري، لمساعدة الدول على التقدم في إعمال حقوق اإلنسـان فـي الصـحة ومـن خـالل الصـحة، والسـيما 

  فيما يتعلق بالمرأة والطفل والمراهق؛

حقـــوق اإلنســـان فـــي الصـــحة ومـــن خـــالل  ضـــمان اســـتمرار تنســـيق التقـــدم الُمحـــرز صـــوب إعمـــال  (ج)
  الصحة وتتبعه، والسيما فيما يتعلق بالمرأة والطفل والمراهق، للتمكين من النشر السريع لممارسات الجيدة.
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