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االسرتاتيجية العاملية
بشأن صحة املرأة
والطفل واملراهق،

()2030-2016

البقــاء عــى قيد الحيــاة النامء التحول

يف ملحة

البقاء عىل قيد الحياة
النامء
التحول
االسرتاتيجية العاملية بشأن صحة املرأة والطفل واملراهق)2030-2016( ،
لجميــع النســاء واألطفــال واملراهقــن الحــق يف التمتــع بأعــى مســتوى ميكــن بلوغــه مــن الصحــة ،فهــو حــق مــن حقــوق اإلنســان  -واالس ـراتيجية
العامليــة هــي عبــارة عــن خارطــة طريــق إلعــال هــذا الحــق .واســتنادا ً إىل االسـراتيجية العامليــة وحركــة كل امــرأة ،كل طفــل ،اللتــن تكلّلتــا بالنجــاح يف
عــام  ،2010وكانتــا مبثابــة منصــة لترسيــع وتــرة بلــوغ األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة املتعلقــة بالصحــة ،فإنــه يجــب إدراج النســاء واألطفــال واملراهقــن يف
صميــم أهــداف التنميــة املســتدامة .وتســعى االسـراتيجية العامليــة جاهــدة إىل إيجــاد عــامل تســتطيع فيــه كل أم أن تتمتــع بالصحــة يف حملهــا ووالدتهــا
اللذيــن ترغــب فيهــا ،ويســتطيع فيــه كل طفــل البقــاء عــى قيــد الحيــاة عقــب احتفائــه بربيعــه الخامــس ،وتتمكــن فيــه كل امــرأة وطفــل ومراهــق مــن
النمــو لــي يســتفيدوا مــن كامــل إمكاناتهــم ،األمــر الــذي ســيعود بــدوره بفوائــد ج ّمــة ،ســواء عــى الصعيــد االجتامعــي أم الدميوغـرايف أم االقتصــادي.

ملن أُ ِعدّ ت االسرتاتيجية العاملية؟
االســراتيجية العامليــة معــ ّدة لغــرض إلهــام القــادة السياســيني وراســمي
السياســات يف مواصلــة ترسيــع وتــرة أعاملهــم بشــأن تحســن صحــة النســاء
واألطفــال واملراهقــن ورفاههــم ،كــا أنهــا معــ ّدة لغــرض أن تكــون دليــاً
ميكّــن النــاس واملجتمعــات املحليــة مــن حفــز عمليــة التغيــر واملطالبــة
بحقوقهــم ومســاءلة القــادة عــن ذلــك .وقــد ُو ِض َعــت االســراتيجية العامليــة
بفضــل عمليــة تشــاور واســعة النطــاق شــاركت فيهــا الحكومــات واملجتمــع

كيف س ُتنفّذ االسرتاتيجية العاملية؟

سـ ُـرفق االسـراتيجية العامليــة بإطــار تشــغييل خمــي الســنوات يُحـ ّدث بانتظــام
ويُعضّ ــد بهيــكل حركــة كل امــرأة ،كل طفــل .ومثــة منصــة أساســية لتمويــل
االســراتيجية العامليــة هــو مرفــق التمويــل العاملــي الــذي يدعــم الحركــة
املذكــورة التــي أُطلِقــت يف متــوز /يوليــو  .2015وســيُكفل توحيــد عمليــات
نســق
تقديــم التقاريــر واالســتعراض املســتقل بفضــل وضــع إطــار مســاءلة ُم ّ
يضــم العديــد مــن أصحــاب املصلحــة ويســتند إىل اآلليــات القامئــة وإىل عمــل

املــدين والقطــاع الخــاص ووكاالت األمــم املتحــدة وغريهــا مــن الدوائــر .وزاد
عــى  7000عــدد األفــراد واملنظــات وممثــي الحكومــات الذيــن شــاركوا
يف املشــاورات التــي جــرت أثنــاء انعقــاد جمعيــة الصحــة العامليــة ،وذلــك
أمــا يف املشــاورات التــي ُع ِقــدت وجه ـاً لوجــه أو يف تلــك التــي ُع ِقــدت عــر
اإلنرتنــت ،ومــن خــال إعــداد ورقــات معلومــات أساســية للشــؤون التقنيــة
أيض ـاً.

فريــق مســاءلة مســتقل .وســيصدر تقريــر ســنوي بشــأن املســاءلة عــن حالــة
صحــة النســاء األطفــال واملراهقــن يحلّــل االلتزامــات والنفقــات والحصائــل
والعمليــات والقضايــا املســتجدة املتعلقــة بتنفيــذ االسـراتيجية العامليــة وأثرهــا.
ويســتدعي إطــار املســاءلة إج ـراءات متابعــة عــى جميــع املســتويات ،ســواء
بشــأن املــوارد أم النتائــج أم الحقــوق – بالتــازم مــع تحقيــق املســاءلة يف نهايــة
املطــاف عــن وضــع النســاء واألطفــال واملراهقــن.

كيف ميكنني أن أدعم االسرتاتيجية العاملية؟
يؤدي الجميع دورا ً يف هذا املضامر ،ويلزم قطع التزامات ملموسة وإنجاز عمل
جامعي لتسخري قوة الرشاكة وتحقيق أهداف االسرتاتيجية العاملية املتمثلة يف
صون صحة ورفاه كل امرأة وكل طفل وكل مراهق .وميكن أن تكون االلتزامات
مالية أو غري مالية تقطعها فرادى املنظامت أو تحالفات تضم العديد من الرشكاء.

وينبغي أن يكون الهدف الذي تصبو االلتزامات املقطوعة بشأن االسرتاتيجية
العاملية إىل بلوغه هو تحقيق نتائج واضحة وقابلة للقياس .ويُرجى زيارة الرابط
اإللكرتوين التايل ،www.everywomaneverychild.org :لالطالع عىل كيفية
متكينكم من االلتزام بالعمل من أجل صون صحة النساء واألطفال واملراهقني.

الرؤية
بحلول عام  ،2030سيكون هناك فرص اجتامعية
واقتصادية لتهيئة عامل تنال فيه
كل امرأة وطفل ومراهق يف كل مكان
حقوقهم املرتبطة بالصحة البدنية والنفسية والرفاه،
وسيتمكنون من املشاركة بالكامل
يف بناء مجتمعات مزدهرة ومستدامة.

ارتفــاع العائدات املجنية من االســتثامر
ومن شأن تنفيذ االسرتاتيجية العاملية من خالل زيادة التمويل واستدامته أن يحقق نتائج هائلة بحلول عام :2030
•وضع حد للوفيات التي ميكن تجنبها يف صفوف األمهات واملواليد واألطفال واملراهقني ،وكذلك لحاالت اإلمالص
•تحقيق ما ال يقل عن  10أمثال العائد عىل االستثامرات املوظفة من خالل تحسني مستويات التحصيل العلمي
ومشاركة القوى العاملة واملساهامت االجتامعية
•جني ما ال يقل عن مبلغ  100مليار دوالر أمرييك من العائدات الدميوغرافية لالستثامرات املوظفة يف مجايل الصحة
والنامء يف مرحلة الطفولة املبكرة ويف مرحلة املراهقة
•بلوغ “تقارب كبري” يف مجال الصحة من خالل إعطاء كل امرأة وطفل ومراهق فرص متساوية للبقاء عىل قيد الحياة
وتحقيق النامء.

األغراض والغايات

املتســاوقة مع أهداف التنمية املســتدامة واملقرر بلوغها بحلول عام 2030

البقاء عىل قيد الحياة

وضع حد للوفيات التي ميكن تجنبها

•تخفيض وفيات األمهات يف العامل إىل أقل من  70وفاة لكل  100 000والدة حية
•تخفيض وفيات املواليد إىل  12وفاة عىل األقل لكل  1000والدة حية يف كل بلد
•تخفيض وفيات األطفال دون سن الخامسة إىل  25وفاة عىل األقل لكل  1000والدة حية يف كل بلد
•إنهاء األوبئة الناجمة عن فريوس العوز املناعي البرشي والسل واملالريا وأمراض املناطق املدارية
املهملة وغريها من األمراض السارية
•تخفيض الوفيات املبكرة الناجمة عن األمراض غري السارية مبعدل الثلث ،وتعزيز الصحة والرفاه
النفسيني

النامء

ضامن تحسني الصحة والرفاه

•إنهاء جميع أشكال سوء التغذية وتلبية االحتياجات التغذوية لألطفال واملراهقات والحوامل واملرضعات
•ضامن اإلتاحة الشاملة لخدمات الرعاية الصحية الجنسية واإلنجابية (مبا فيها خدمات تنظيم األرسة)
والحقوق ذات الصلة

•ضامن حصول جميع الفتيات والفتيان عىل خدمات جيدة النوعية أثناء منائهم يف مرحلة الطفولة
املبكرة
•تخفيض الوفيات واألمراض الناجمة عن التلوث تخفيضاً كبريا ً
•تحقيق التغطية الصحية الشاملة ،مبا يف ذلك الحامية من املخاطر املالية ،والحصول عىل نوعية جيدة
من الخدمات األساسية واألدوية واللقاحات

التحول

توسيع نطاق البيئات التمكينية

•القضاء عىل الفقر املدقع
•التأكد من استكامل جميع الفتيات والفتيان للتعليم االبتدايئ والثانوي
•القضاء عىل جميع املامرسات الضارة وعىل أشكال التمييز والعنف كافة ضد النساء والفتيات
•تحقيق اإلتاحة الشاملة ملياه الرشب املأمونة وامليسورة التكلفة ،ولخدمات اإلصحاح والنظافة
•تعزيز البحث العلمي ،وتحديث القدرات التكنولوجية وتشجيع االبتكار
•تزويد الجميع بالهوية القانونية ،مبا فيها شهادة تسجيل املواليد
•تعزيز الرشاكة العاملية من أجل التنمية املستدامة

مجاالت الـعـمــــــل
تدعيم الروابط والقدرات
الخاصة بالقيادة واإلدارة
عىل جميع املستويات؛
تعزيز العمل الجامعي.

التمويل من أجل
الصحة

ال ُنظم الصحية
القادرة عىل الصمود

قيادة البلدان

تعبئة املوارد؛ ضامن املردود
مقابل التكلفة؛ اعتامد نُهوج
متكاملة ومبتكرة.

توفري رعاية جيدة النوعية
يف جميع األماكن؛ التأهب
لحاالت الطوارئ؛ ضامن
تحقيق التغطية الصحية
الشاملة.

إمكانيات األفراد

إرشاك املجتمع

االستثامر يف ميدان تنمية
إمكانيات األفراد؛ دعم
األشخاص بوصفهم عوامل
التغيري؛ تخطي الحواجز من
خالل تعزيز األطر القانونية.

تعزيز القوانني والسياسات
واملعايري املتعلقة بالتمكني؛
تعزيز العمل املجتمعي؛
ضامن املشاركة الشاملة.

العمل املتعدد
القطاعات
اعتامد نهج متعدد
القطاعات؛ تيسري التعاون
بني القطاعات؛ رصد األثر.

األوضاع اإلنسانية
واملواضع الهشّ ة

البحث واالبتكار

املســـاءلــة

االستثامر يف طائفة من
البحوث وبناء قدرات
البلدان؛ الربط بني الب ّينات
والسياسات واملامرسات؛
اختبار االبتكارات وتنفيذها
عىل نطاق واسع.

تنسيق عمليات الرصد
وإعداد التقارير؛ تحسني
مامرسات تسجيل األحوال
املدنية واإلحصاءات
الحيوية؛ تعزيز املراجعة
املستقلة وإرشاك العديد من
أصحاب املصلحة.

تقدير املخاطر واالحتياجات
الخاصة مبراعاة حقوق
اإلنسان واملنظور الجنساين؛
إدماج االستجابة للطوارئ؛
سد الثغرات التي تتخلل
عملية االنتقال إىل التنمية
املستدامة.

املبــادئ التوجيهية
•قيادة البلدان

•مراعاة املنظور الجنساين

•ملكية املجتمع

•الشمولية

•االسرتشاد بالب ّينات

•املساءلة

•االستدامة

•إقامة الرشاكات

•االستناد إىل حقوق اإلنسان
تعزيز اإلنصاف

•الرتكيز عىل الناس

•تحقيق التســاوق مع فعالية التنمية
واملعايري اإلنسانية

لالطالع عىل مزيد من املعلومات عن االسرتاتيجية العاملية واإلطار التشغييل ،يرجى زيارة املوقع التايل:
www.everywomaneverychild.org
وميكن املشاركة عن طريق االتصال باملوقع التايل:
everywoman.everychild@un.org
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