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ْت االسرتاتيجية العاملية بشأن صحة املرأة والطفل يف أيلول /سبتمرب  2010انطالقاً من إمياين بأ ّن املجتمع
لقد أَطلق ُ
العاملي مبقدوره أن يبذل املزيد من الجهود إلنقاذ أرواح النساء واألطفال وتحسني رفاههم ،وعليه أن يبذل تلك الجهود.
وقد ش ّجعتني كثريا ً االستجابة التي ملستها يف هذا املضامر ،ومنها إنشاء حركة كل امرأة ،كل طفل ،وهي حركة قوية

تضم العديد من أصحاب املصلحة .وقد ساهم فيض االلتزامات الجديدة وجهود الدعوة املبذولة يف ترسيع وترية التقدم

امل ُحرز صوب بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقة بالصحة ترسيعاً كبريا ً .وبنرش هذه االسرتاتيجية العاملية املح َّدثة
بشأن صحة املرأة والطفل واملراهق ،وكذلك باتفاق الدول األعضاء عىل تنفيذ خطة طموحة للتنمية املستدامة بحلول
عام  ،2030فقد آن األوان لالستناد إىل الزخم امل ُولّد عىل مدى السنوات الخمس املاضية.
ولضامن الصحة والرفاه لكل امرأة وطفل ومراهق ،علينا أن نستند إىل الوسائل التي تكلّلت بالنجاح يف املايض ونستفيد
مام تعلمناه يف التغلب عىل التحديات الحالية واملستجدة .ويستلزم تنفيذ االسرتاتيجية العاملية وبلوغ أهداف التنمية
املستدامة اتباع نهوج جديدة مسندة بالبيّنات ومدعومة بآليات متويل مبتكرة ومستدامة ،مثل مرفق التمويل العاملي

الذي يدعم حركة كل امرأة ،كل طفل.

وتضم االسرتاتيجية العاملية املح َّدثة املراهقني ألنهم عنرص محوري يف كل ما نريد تحقيقه ،وكذلك يف النجاح العام
لخطة التنمية املستدامة عام  .2030ونحن حني نساعد املراهقني عىل إعامل حقوقهم يف الصحة والرفاه والتعليم
واملشاركة الكاملة واملتساوية يف صفوف املجتمع إمنا نجهزهم مبا يلزمهم لالستفادة من كامل قدراتهم كبالغني.
وتتمثل األغراض الثالثة الشاملة لالسرتاتيجية العاملية املح َّدثة يف البقاء عىل قيد الحياة ،والنامء ،والتحول .وعند تنفيذ
االسرتاتيجية تنفيذا ً كامالً – أي بدعم أولويات البلدان وخططها وتوليد الزخم الالزم إلنجاح حركة كل امرأة ،كل طفل –
أي امرأة أو طفل أو مراهق عرضة لتعاظم خطر الوفيات التي ميكن تجنبها بسبب املكان الذي يعيشون فيه
لن تكون ّ

أو بسبب هويتهم .ب ْيد أ ّن وضع حد لهذه الوفيات ما هو إال البداية .وتهدف االسرتاتيجية العاملية ،من خالل املساعدة
عىل تهيئة بيئة مواتية لتحسني الصحة ،إىل إحداث تحول يف املجتمعات عىل نحو ميكّن النساء واألطفال واملراهقني يف

كل مكان من إعامل حقهم يف التمتع بأعىل مستوى ميكن بلوغه من الصحة والرفاه ،األمر الذي سيعود بدوره بفوائد
ج ّمة ،سواء عىل الصعيد االجتامعي أم الدميوغرايف أم االقتصادي.
وإنها لرؤية عظمى ولكن ميكن تحقيقها .فنحن نستطيع ،من خالل تنفيذ االسرتاتيجية العاملية ،أن نحدث تحوالً تاريخياً
سيحسن حياة األجيال املقبلة .وتحقيقاً لهذه الغاية ،سأواصل حشد الجهود الطموحة التي يبذلها زعامء العامل وتشجيع
ّ
مشاركة جميع قطاعات املجتمع .ومبقدورنا معاً أن نضع حدا ً لوفيات النساء واألطفال واملراهقني التي ميكن تجنبها يف

كل مكان ،ونهيئ عاملاً ميكن فيه لكل إنسان أن يتمتع  -للمرة األوىل يف التاريخ  -بالنامء واالستفادة من كامل قدراته.

Ban Ki-moon
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ملحة عن:

االسرتاتيجية العاملية بشأن صحة املرأة والطفل واملراهق
()2030-2016
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.

األغراض

والغايات (املتساوقة مع أهداف التنمية املستدامة 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
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ارتفاع العائدات االستثامرية
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.

مجاالت الـعـمــــل
قيادة البلدان

التمويل من أجل الصحة

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

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

إمكانيات األفراد

إرشاك املجتمع

العمل املتعدد القطاعات

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.

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
البيّنات 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.

املبادئ التوجيهية

•قيادة البلدان
•ا لشمو لية
•االستدامة
•االستناد إىل حقوق اإلنسان
•تعزيز اإلنصاف

•مراعاة املنظور الجنساين
•االسرتشاد بالب ّينات
•إقامة الرشاكات
•الرتكيز عىل الناس
•ملكية املجتمع

ال ُنظم الصحية القادرة
عىل الصمود
توفري رعاية جيدة النوعية يف جميع
األماكن؛ التأهب لحاالت الطوارئ؛
ضامن تحقيق التغطية الصحية
الشاملة.

•املساءلة
•تحقيق التساوق مع فعالية التنمية
واملعايري اإلنسانية

ا لتنفـيــذ

تقود البلدان عمليات التنفيذ بدعم من حركة كل امرأة ،كل طفل ويف سياق إطار تشغييل؛ وتُسخّر قوة الرشاكة بفضل
التزامات أصحاب املصلحة والعمل الجامعي ،وأن لدينا جميعاً دورا ً نؤديه يف هذا املضامر.
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أوالً
8

املقدمة
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ما أسباب حاجتنا إىل
محدثة؟
اسرتاتيجية عاملية َّ
إ ّن لدينا اليوم معرفة كافية وفرصة سانحة لوضع حد للوفيات التي ميكن تجنبها يف صفوف جميع النساء واألطفال
واملراهقني ،ولتحسني صحتهم ورفاههم بشكل ملحوظ ،وإلحداث التغيري يف ميدان التح ّول الالزم لتشكيل مستقبل أكرث
ازدهارا ً واستدامة ،وهو طموح تصبو إىل بلوغه هذه االسرتاتيجية العاملية بشأن صحة املرأة والطفل واملراهق.

وكانت االسرتاتيجية العاملية السابقة قد حققت نتائج عظيمة يف الفرتة الواقعة بني عامي  2010و 2015،1ومنها تحفيز
القيادة السياسية ،واجتذاب التزامات مالية جديدة وصلت قيمتها إىل مليارات الدوالرات ،وإنشاء حركة كل امرأة ،كل
طفل ،وهي حركة قوية بشأن الصحة تضم العديد من أصحاب املصلحة (انظر امللحق .2)1وأفضت لجنة األمم املتحدة
املعنية باملعلومات واملساءلة عن صحة املرأة والطفل 3إىل إنشاء إطار للمساءلة شك ََّل معلامً يف هذا املجال وفريق من
الخرباء املستقلني معني باالستعراض  )iERG(4وساهمت لجنة األمم املتحدة املعنية بالسلع املنقذة لألرواح يف تعزيز
توافر التدخالت األساسية وتوريدها 5.وأُطلقت عدة خطط عمل وتقارير عاملية النطاق هدفها عالج املجاالت امله َملة
ولفت االنتباه إليها ودعم تنفيذ البلدان لالسرتاتيجية العاملية (انظر امللحق  .)1وهكذا أُن ِقذت املاليني من األرواح

وسعت وترية التقدم امل ُحرز صوب بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقة بالصحة 2وقُطعت أشواط كبرية أيضاً يف
ُ ِّ

مجاالت مثل زيادة إتاحة وسائل منع الحمل والتدخالت األساسية ،وتخفيض وفيات األمهات واألطفال ومعدالت سوء
التغذية ،ومكافحة األيدز والعدوى بفريوسه واملالريا والسل

7،6،2.

ولكن هناك عدد كبري جدا ً من النساء واألطفال واملراهقني يف العامل يعانون حتى اآلن من قصور إتاحة الخدمات الصحية
األساسية والتعليم بنوعية جيدة والهواء النظيف واملياه النظيفة وخدمات اإلصحاح الالئقة والتغذية الجيدة ،أو يعانون
من عدم إتاحتها متاماً .ويتعرض هؤالء للعنف والتمييز ،ويعجزون عن املشاركة الكاملة يف صفوف املجتمع ،ويواجهون
حواجز أخرى تعيقهم عن إعامل حقوق اإلنسان التي هي من حقوقهم 7،6،2وعليه ،ولدى اقرتاب حقبة األهداف اإلمنائية
لأللفية عىل االنقضاء ،اليزال عدد الوفيات السنوية مرتفعاً بشكل غري مقبول :إذ ُينى العامل سنوياً بوفاة  307000أم

و 2.6مليون حالة إمالص و 5.9مليون طفل دون سن الخامسة – مبن فيهم  2.7مليون مولود  -و 1.3مليون مراهق،

وهي وفيات ميكن تجنبها 10-8.ويعاين عدد آخر كبري جدا ً من الناس من املرض والعجز ،ويعجز عن االستفادة من كامل
قدراته ويواجه عقبات تعرتض سبيل مشاركته بالكامل يف صفوف املجتمع ،مام يسفر عن إلحاق خسائر فادحة بالبلدان
اليوم وباألجيال املقبلة وتكبدها تكاليف باهظة عىل حد سواء.
ماسة إليها من أجل استكامل غري
ولهذا السبب تُعترب هذه االسرتاتيجية العاملية املح َّدثة رضورية للغاية ،ونحن يف حاجة ّ
امل ُن َجز من األعامل فيام يتعلق باألهداف اإلمنائية لأللفية ،ومعالجة أوجه اإلجحاف داخل البلدان وفيام بينها ،ومساعدة
البلدان عىل استهالل تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  2030من دون تأخري.
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وتقدم هذه االسرتاتيجية العاملية املح َّدثة  -التي تغطي السنوات الخمس عرشة املحددة لبلوغ أهداف التنمية
املستدامة – 11إرشادات لترسيع وترية الزخم املولّد يف مجال صحة املرأة والطفل واملراهق .ومن املنتظر أن تحقق هذه
االسرتاتيجية ،عىل أقل تقدير ،تحوالً بحلول عام  2030يف مستوى الصحة والتنمية املستدامة لجميع النساء واألطفال
واملراهقني يف كل مكان.

ما الجديد الذي تحمله
االسرتاتيجية العاملية يف جعبتها؟
تتميز هذه االسرتاتيجية العاملية عن سابقتها باتساع نطاقها وارتفاع سقف طموحها وتركيزها عىل اإلنصاف ،فهي
اسرتاتيجية شاملة وتنطبق عىل جميع الناس (مبن فيهم امله َّمشون والسكان الذين يصعب الوصول إليهم) ،ويف جميع

الظروف (مبا فيها حاالت األزمات) ،وهي تنطبق أيضاً عىل املسائل عرب الوطنية .وتركز االسرتاتيجية عىل حامية النساء
واألطفال واملراهقني يف األوضاع اإلنسانية واملواضع الهشة ،والدفاع عن حقهم اإلنساين يف التمتع بأعىل مستوى ميكن
بلوغه من الصحة ،حتى يف أصعب الظروف.
وألول مرة ،يندرج املراهق يف صميم االسرتاتيجية العاملية جنباً إىل جنب مع املرأة والطفل ،وهو ال ميثل إقرارا ً مبا
يواجهه الشباب من تحديات صحية فريدة فحسب ،بل ومبا يؤدونه من دور محوري ،إىل جانب النساء واألطفال،
بوصفهم عوامل أساسية للتغيري يف حقبة ما بعد عام  .2015لذا فإ ّن مبقدورنا ،من خالل االستثامر يف السياسات والربامج
املناسبة التي تساعد املراهقني عىل االستفادة من قدراتهم والتمتع بحقوق اإلنسان التي هي من حقهم يف الصحة
والتعليم واملشاركة الكاملة يف صفوف املجتمع ،أن نطلق العنان للطاقات الهائلة التي ميلكها هذا الجيل امل ُس ّمى «بجيل
أهداف التنمية املستدامة» ،ليك نشهد تحوالً يف عاملنا.

وتنتهج هذه االسرتاتيجية العاملية نهجاً ميتد طوال العمر ويستهدف تحقيق أعىل مستوى ميكن بلوغه من الصحة
والرفاه البدنيني والنفسيني واالجتامعيني يف جميع األعامر ،إذ تؤثر صحة اإلنسان يف كل مرحلة من عمره عىل صحته
وعىل سائر مراحل عمره ،وتخلف كذلك آثارا ً تراكمية عىل الجيل املقبل .وإضاف ًة إىل ذلك تعتمد االسرتاتيجية العاملية
نهجاً متكامالً ومتعدد القطاعات يف إطار اعرتافها مبا تؤديه العوامل املفضية إىل تحسني الصحة – مبا فيها التغذية
والتعليم واملياه والهواء النظيف واإلصحاح والنظافة الشخصية والبنية التحتية – من دور محوري يف بلوغ أهداف
التنمية املستدامة.
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ُيعترب بقاء النساء واألطفال واملراهقني عىل قيد الحياة
وتحسني صحتهم ورفاههم من األمور الرضورية للقضاء
عىل الفقر املدقع وتعزيز التنمية والقدرة عىل الصمود
وتحقيق جميع أهداف التنمية املستدامة.
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كيف ُو ِضعت هذه
املحدثة؟
االسرتاتيجية العاملية َّ
تستند االسرتاتيجية العاملية املح َّدثة إىل جميع العنارص األساسية التي ك َّونت سابقتها ،مبا يف ذلك ما ييل:
•دعم الخطط الصحية التي تقودها البلدان
•تقديم الخدمات الصحية والتدخالت والسلع املنقذة لألرواح بطريقة متكاملة
•تعزيز النظم الصحية
•توفري أعداد كافية من العاملني الصحيني امل َ َهرة واملج َّهزين تجهيزا ً جيدا ً
•تقديم خدمات جيدة النوعية
•تطبيق نهوج مبتكرة
•تحسني جوانب الرصد والتقييم واملساءلة
وقد وفّر أكرث من  7000فرد ومنظمة ما يلزم من معلومات لعملية صياغة االسرتاتيجية العاملية من خالل االضطالع
بعملية تشاور عاملية تدعمها حركة كل امرأة ،كل طفل .وقد أُتِي َحت فرص مهمة للتشاور بفضل عقد جمعية الصحة

العاملية يف عام  2015واجتامعات التشاور اإلقليمية التي استضافتها حكومات كل من الهند وجنوب أفريقيا واإلمارات
العربية املتحدة .وقام العديد من الرشكاء بإعداد ورقات تقنية ن ُِشت الحقاً يف املجلة الطبية الربيطانية 12،وهي عبارة
عن قاعدة ب ّينات رصينة عن االسرتاتيجية ،كام شارك الكثريون من أصحاب املصلحة يف مشاورات عامة نظمتها الرشاكة

من أجل صحة األم والوليد والطفل (الرشاكة).

ومثة تفاصيل متاحة عن عملية التشاور واملدخالت التقنية عىل الرابط التايلwww.everywomaneverychild.org :
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ثانياً
14

ارتفاع العائدات املجنية
من االستثامر يف صحة
املرأة والطفل واملراهق
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يُع ّزز االستثامر يف التدخالت املسندة بالبيّنات التي متتد طوال العمر ،انطالقاً من الوالدة ومرورا ً مبرحلة الطفولة

واملراهقة ووصوالً إىل مرحلة البلوغ ،من خالل تهيئة بيئة متكينية سواء داخل النظام الصحي أم يف القطاعات األخرى
(انظر الشكل  ،1بالتالزم مع التفاصيل الواردة يف املالحق  .)4-2ويعتمد اختيار التدخالت املحددة ذات األولوية وطريقة
تنفيذها بأفضل طريقة عىل االحتياجات الصحية املحددة وأولويات التنمية وقدرات النظام الصحي وعىل االعتبارات
القانونية وغريها من االعتبارات الخاصة بكل بلد.
ويعود االستثامر املوظف يف هذه التدخالت الرامية إىل تحسني صحة النساء واألطفال واملراهقني ورفاههم بالكثري من
الفوائد عل النحو التايل :أوالً وقبل كل يشء فإنه يبقيهم عىل قيد الحياة وميتّعهم بالصحة .ويضاف إىل ذلك أنه يسهم يف
الحد من الفقر وتحفيز اإلنتاجية والنمو عىل الصعيد االقتصادي وخلق فرص العمل ،ويتسم مبردودية عالية (انظر اإلطار
 .)1وهناك مربرات اقتصادية واجتامعية واضحة ومسندة بالب ّينات تثبت فائدة االستثامر يف مجال صحة املرأة والطفل

واملراهق 17-13،وال جدال يف أ ّن هناك رضورة قانونية لدعم حقهم اإلنساين يف التمتع بأعىل مستوى ميكن بلوغه من

الصحة ،عىل النحو املنصوص عليه يف القانون الدويل .وقد تحقق حوايل ربع منو الدخل يف البلدان املنخفضة الدخل وتلك
املتوسطة الدخل يف الفرتة الواقعة بني عامي  2000و 2011بفضل تحسني الحصائل الصحية بشكل عام.

14

ومن شأن تنفيذ االسرتاتيجية العاملية ،من خالل زيادة التمويل واستدامته ،أن يحقق نتائج هائلة بحلول عام  2030عىل
النحو التايل:
•وضع حد للوفيات التي ميكن تجنبها يف صفوف األمهات واملواليد واألطفال واملراهقني ،مبا فيها حاالت
اإلمالص.

22-18،10

•تحقيق ما ال يقل عن  10أمثال العائد عىل االستثامرات املوظفة يف صحة املرأة والطفل واملراهق وتغذيتهم
من خالل تحسني مستوبات التحصيل العلمي ومشاركة القوى العاملة واملساهامت االجتامعية.

23،17،16،14،13

•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.

17،16

• بلوغ «تقارب كبري» يف مجال الصحة من خالل إعطاء كل امرأة وطفل ومراهق فرص متساوية للبقاء عىل
قيد الحياة وتحقيق النامء.

22،14،10
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اإلطار :1
*Examples of evidence-based interventions for women’s, children’s and adolescents’ health
*for a more detailed list of essential interventions throughout the life course as supported by current evidence. The 4-See Annexes 2
provision of all interventions depends on the country context, including health needs, supply of related goods and commodities and
.legal considerations
LIFE COURSE

صحة املرأة

INTERVENTION PACKAGES

•املعلومات والخدمات املتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية

العوامل التمكينية الخاصة بال ُنظم
الصحية

•التدبري العالجي لألمراض السارية واألمراض غري السارية

•السياسات الالزمة لتحقيق التغطية
الصحية الشاملة

•التغذية
•تحري حاالت اإلصابة برسطان عنق الرحم ورسطان الثدي
وتدبريها عالجياً
•منع العنف القائم عىل نوع الجنس
•كشف املخاطر يف مرحلة ما قبل الحمل وإدارتها

الحمل والوالدة والرعاية
املقدمة بعد الوالدة

ENABLING ENVIRONMENT

•الرعاية السابقة للوالدة والرعاية أثناء الوالدة
•اإلجهاض املأمون والرعاية بعد اإلجهاض

•التمويل الكايف واملستدام
•دعم القوى العاملة الصحية لتوفري
الرعاية الجيدة النوعية يف كل مكان
•إمدادات السلع
•البنى التحتية للمرافق الصحية
•إرشاك املجتمع املحيل
•تعميم التأهب لحاالت الطوارئ

•الوقاية من انتقال فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل
الطفل

•إدراج النهوج التي تعتمد عىل مراعاة
حقوق اإلنسان واإلنصاف ومراعاة
املنظور الجنساين

•الرعاية التالية للوالدة لألم والطفل

•املساءلة عىل جميع املستويات

•التدبري العالجي للمضاعفات التي تحدث لألم واملولود
•الرعاية اإلضافية للمواليد الناقيص الوزن واملرىض

صحة الطفل ومنائه

•تغذية الرضّ ع وصغار األطفال

العوامل التمكينية الخاصة
بالقطاعات املتعددة

•تقديم خدمات الرعاية بطريقة تحفيزية ومستجيبة
لالحتياجات

•السياسات والتدخالت يف القطاعات
الرئيسية

•الرضاعة الطبيعية

•التمنيع؛ الوقاية من األمراض وسوء التغذية يف مرحلة
الطفولة وتدبري الحاالت عالجياً
•عالج املواليد الذين يصابون بتشوهات خلقية وإعاقات
وإعادة تأهيلهم

صحة املراهق ومنائه

•التثقيف الصحي
•دعم إعداد اآلباء لرعاية األبناء
•التغذية؛ التمنيع
•الدعم النفيس واالجتامعي

• التمويل والحامية االجتامعية
•التعليم
•نوع الجنس
•الحامية – من خالل التسجيل والقانون
والعدالة
•املياه واإلصحاح
•الزراعة والتغذية
•البيئة والطاقة
•العمل والتجارة

•الوقاية من اإلصابات والعنف واملامرسات الضارة وتعاطي
املواد

•البنى التحتية ،مبا فيها املرافق والطرق

•املعلومات والخدمات املتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية

•تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

•التدبري العالجي لألمراض السارية وغري السارية

•النقل
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© ”Mark Tuschman from the book “Faces of Courage

«وإننا ندرك ما يجب علينا فعله إلنقاذ أرواح النساء
والفتيات يف كل مكان .ويجب وضع حد للوفيات
غري املربرة لألمهات واملواليد واألطفال .ويجب علينا
تكثيف الجهود وتحسني األداء ألن لكل إجراء وكل
روح قدراً من األهمية».
غراسا ماتشل

رئيسة الرشاكة من أجل صحة األم والوليد والطفل
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اإلطار :1
أمثلة عىل ارتفاع العائدات املجنية من االستثامرات املوظفة يف مجال صحة املرأة والطفل واملراهق
ينبغي قراءة األمثلة الواردة أدناه يف سياق الحاجة إىل ضامن إتاحة جميع التدخالت واإلمدادات األساسية طوال العمر ،وإىل تعزيز النظم الصحية ،وإىل التعامل مع جميع املحددات
الرئيسية للصحة (انظر املالحق .)4-2

التدخالت الصحية التي متتد طوال العمر

وسائل منع الحمل الحديثة والرعاية الجيدة النوعية للحوامل واملواليد:

إذا استخدمت جميع النساء الاليت يرغنب يف تفادي حدوث الحمل وسائل منع الحمل الحديثة ،وحصلت جميع الحوامل
واملواليد عىل الرعاية طبقاً للمعايري التي تويص بها منظمة الصحة العاملية ،فإ ّن الفوائد ستكون هائلة .فمقارن ًة بالوضع
يف عام  ،2014سيكون هناك انخفاض يف ما ييل :حاالت الحمل غري املقصود بنسبة  70يف املائة؛ وحاالت اإلجهاض
ووفيات األمهات بنسبة  67يف املائة؛ ووفيات املواليد بنسبة  77يف املائة؛ ومن شأن جميع حاالت انتقال فريوس العوز
املناعي البرشي من األم إىل الوليد أن يُقىض عليها تقريباً .ومن املتوقع أن يحقق ذلك عائدا ً عىل االستثامر يق َّدر بنحو
 120مليون دوالر أمرييك لكل دوالر واحد يُنفَق 24،15.وسيع ّزز استقرار السكان استدامة االقتصاد ويقلل من مخاطر تغري
املناخ.

25

الخدمات الجيدة النوعية عند الوالدة:

يحقق هذا التدخل ثالثة أمثال العائد عىل االستثامر ،ويؤدي إىل إنقاذ أرواح األمهات واملواليد وإىل الوقاية من حاالت
اإلمالص .وميكن أن يؤدي توفري خدمات الرعاية الفعالة لجميع النساء واألطفال عند الوالدة يف املرافق الصحية إىل

الحيلولة سنوياً دون حدوث ما يق َّدر بنحو  113 000وفاة بني صفوف األمهات و 531 000حالة إمالص و 1.3مليون
وفاة بني صفوف األطفال حديثي الوالدة بحلول عام  ،2020وذلك بتكاليف تشغيل تق َّدر بنحو  4.5مليار دوالر أمرييك
سنوياً (بواقع  0.9دوالر أمرييك للشخص الواحد).)20،19.

التمنيع:

ميثل التمنيع واحدا ً من التدخالت الصحية األعىل مردودية .فبإمكان عرشة لقاحات بتكلفة ت ُق ّدر بنحو  42مليار دوالر

أمرييك يف الفرتة الواقعة بني عامي  2011و 2020أن تحول دون حدوث ما بني  24و 26مليون حالة وفاة يف املستقبل
مقارن ًة بالسيناريو االفرتايض الذي يخلو من التغطية بهذه اللقاحات خالل تلك الفرتة.
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الرضاعة الطبيعية والتغذية:

ميكن أن يحول تشجيع الرضاعة الطبيعية ودعمها يف أول سنتني من عمر كل طفل دون حدوث قرابة  12يف املائة من

وفيات األطفال دون سن الخامسة ،ويقيه من نقص التغذية ،ويكفل بداية جيدة لحياته 27.وتبلغ نسبة ما يتأىت من
فوائد مقارن ًة بالتكلفة عند التوسع يف التدخالت التغذوية معدل 28 .16ومن شأن القضاء عىل نقص التغذية يف آسيا
وأفريقيا أن يزيد الناتج املحيل اإلجاميل بنسبة  11يف املائة.

29
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النامء يف مرحلة الطفولة املبكرة:

يؤدي متكني األطفال من تنمية قدراتهم البدنية واملعرفية واللغوية واالجتامعية والعاطفية ،السيام يف السنوات الثالث
األوىل من عمرهم ،إىل تحقيق معدالت عائدات ترتاوح بني  7و 10يف املائة ومتتد طوال العمر من خالل تحسني
التعليم والصحة والتعايش االجتامعي والحصائل االقتصادية وتخفيض معدالت الجرمية.

16

املراهقون والشباب:

املراهقون والشباب :إذا اتخذت البلدان التي تشهد تحوالً دميوغرافياً قرارات استثامرية صائبة يف مجال رأس املال
البرشي واعتمدت سياسات تؤدي إىل زيادة الفرص املتاحة للشباب ،فبإمكانها أن تحقق قدرا ً هائالً من األرباح
الدميوغرافية املج َّمعة .ومن شأن مبلغ تلك األرباح أن يصل مثالً يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى إىل  500مليار

دوالر أمرييك سنوياً عىل األقل ،أي ما يعادل حوايل ثلث الناتج املحيل اإلجاميل الحايل للمنطقة ،عىل مدى  30عاماً.
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العوامل التمكينية الخاصة بالنظم الصحية
االستثامر يف النظم الصحية والقوى العاملة:

يتيح تعزيز االستثامرات من أجل التوسع يف التدخالت الصحية القامئة والجديدة – والنظم واملوارد البرشية الالزمة

لتنفيذ هذه التدخالت  -ملعظم البلدان املنخفضة الدخل وبلدان الرشيحة الدنيا من الدخل املتوسط تخفيض معدالت
الوفيات الناجمة عن األمراض امل ُعدية ووفيات األطفال واألمهات إىل املستويات التي شهدتها أفضل البلدان أدا ًء من
فئة البلدان املتوسطة الدخل يف عام  .2014وميكن تحقيق «تقارب كبري» يف مجال الصحة بحلول عام .2035

14

وفيام يتعلق مبجال صحة املرأة والطفل ،ميكن أن تحقق االستثامرات املوظفة يف النظم الصحية ،إىل جانب تلك
املوظفة يف التدخالت الصحية الكبرية األثر يف مجال الصحة اإلنجابية وصحة األم والوليد والطفل ،بقيمة  5دوالرات
أمريكية للشخص الواحد سنوياً حتى عام  2035يف  74بلدا ً من البلدان التي تنوء بعبء ثقيل من األمراض ،ما يصل
إىل  9أمثال تلك القيمة املتأتية يف شكل فوائد اقتصادية واجتامعية .وتشمل تلك العائدات زيادة منو الناتج املحيل
اإلجاميل من خالل تحسني اإلنتاجية ،والوقاية من حدوث  32مليون حالة إمالص ،والحيلولة دون وفاة  147مليون
طفل و 5ماليني امرأة بحلول عام .2035

13

واالستثامر يف مجال القوى العاملة هو من االستثامرات الحيوية .ومن شأن تحقيق توسع عاملي طموح يف حجم القوى
العاملة أن يستدعي تشغيل أعداد إضافية ال تقل عن  675 000من املمرضات واألطباء والقابالت يف عام  ،2035جنباً
إىل جنب مع ما ال يقل عن  544 000من العاملني الصحيني املجتمعيني وغريهم من كوادر املهنيني الصحيني 13.وفيام
ييل أنواع أخرى من االستثامرات املهمة يف النظم الصحية :إدارة الربامج؛ املوارد البرشية؛ والبنية التحتية واملعدات
والنقل؛ واللوجيستيات؛ ونظم املعلومات الصحية؛ وترصيف الشؤون؛ والتمويل الصحي.

14
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العوامل التمكينية الخاصة بالقطاعات املتعددة

التعليم:

تحقق االستثامرات الرامية إىل ضامن إكامل الفتيات لتعليمهن الثانوي معدالً عالياً للعائد (تبلغ نسبته نحو  10يف املائة)
يف البلدان املنخفضة الدخل وتلك املتوسطة الدخل .وتشمل الفوائد الصحية واالجتامعية املتأتية من ذلك ،من بني

فوائد أخرى ،تأخري الحمل وانخفاض معدالت الخصوبة ،وتحسني تغذية الحوامل واملرضعات وأطفالهن الرضّ ع ،وتحسني
معدالت وفيات الرضّ ع ،وزيادة املشاركة يف العملية السياسية .وينبغي ضامن أن تُدرج يف املناهج املدرسية عنارص
لتعزيز ثقة الفتيات بأنفسهن وزيادة احرتام الفتيان لهن.

30

املساواة بني الجنسني:

من شأن سد الفجوة بني الجنسني من حيث املشاركة يف القوى العاملة بفضل كفالة وحامية حق املرأة املتساوي يف

الحصول عىل عمل الئق ومثمر وتقايض أجر متكافئ لقاء القيام بعمل متساوي القيمة ،أن يؤدي إىل الحد من الفقر
وزيادة الناتج املحيل اإلجاميل العاملي بنسبة  12يف املائة تقريباً بحلول عام .2030

24

منع زواج األطفال:

ميكن أن يسهم تخفيض نسبة زواج األطفال بنسبة  10يف املائة يف تخفيض معدالت وفيات األمهات بنسبة  70يف املائة

وتخفيض معدالت وفيات الرضع بنسبة  3يف املائة يف أي بلد 31.ويرتبط ارتفاع معدالت زواج األطفال بانخفاض استخدام
وسائل تنظيم األرسة ،وارتفاع معدالت الخصوبة ،وحدوث حاالت الحمل غري املرغوب فيه ،وارتفاع مخاطر التعرض
ملضاعفات أثناء الوالدة ،ومحدودية النهوض باملستوى التعليمي ،وانخفاض اإليرادات االقتصادية املتوقعة.

املياه واإلصحاح والنظافة الشخصية:

تحقق االستثامرات املوظفة يف هذه القطاعات عائدات مبقدار  4دوالرات أمريكية لكل دوالر أمرييك واحد ُمستث َمر،

ومن شأن ذلك أن يد َّر عائدات قدرها  260مليار دوالر أمرييك لالقتصاد العاملي سنوياً يف حال تحققت اإلتاحة
الشاملة.
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تلوث الهواء يف األماكن املغلقة:

هناك أكرث من  3مليارات شخص يف العامل يستخدمون الحطب والروث والفحم وأنواع أخرى من الوقود الصلب ألغراض

الطهي عىل نريان مكشوفة أو مواقد تقليدية .ومن شأن النظم الصحية أن تحقق وفورات يف التكاليف تصل إىل 165
مليون دوالر أمرييك سنوياً يف حالة حصول  50يف املائة من مستخدمي الوقود الصلب عىل وقود نظيف ،ومن شأن
الزيادة املحققة يف معدالت اإلنتاجية ذات الصلة بالصحة أن ترتاوح نسبتها بني  17و 62يف املائة يف املناطق الحرضية و6
و 15يف املائة يف املناطق الريفية.

33

21

ثالثاً
22

التحديات املق ّرر
التصدي لها

23

برغم إحراز تقدم واسع النطاق يف العقود األخرية ،فإ ّن النساء واألطفال واملراهقني اليزالون يواجهون تحديات صحية
عديدة ،تشمل يف كثري من األحيان العديد من العوامل املتبادلة التأثري .ومن أسباب الوفيات واالعتالالت التي ميكن
تجنبها ما ييل :األمراض السارية وغري السارية واألمراض النفسية واإلصابات والعنف وسوء التغذية ومضاعفات الحمل
والوالدة والحمل غري املرغوب فيه وعدم الحصول عىل الجيد من خدمات الرعاية الصحية والسلع املنقذة لألرواح.

34،9،8

أما األسباب الهيكلية الرئيسية فتشمل الفقر وعدم املساواة بني الجنسني (الذي يتجىل يف التمييز بينهام يف القوانني
والسياسات واملامرسات) والتهميش (عىل أساس العمر واالنتامء العرقي والعنرص والطائفة واألصل القومي والوضع من
حيث الهجرة واإلعاقة والتوجه الجنيس وغري ذلك) ،وكلها تشكِّل انتهاكات لحقوق اإلنسان.

36،35

وفيام ييل عوامل أخرى تؤثر تأثريا ً كبريا ً عىل الصحة والرفاه :العوامل الوراثية؛ واألرس؛ واملجتمعات املحلية واملؤسسات؛
ترسخ التمييز بني الجنسني داخل األرسة؛ ومستوى الدخل واملستوى التعليمي؛ والسياقني
واألعراف السائدة التي ّ

االجتامعي والسيايس؛ ومكان العمل؛ والبيئة.
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ملحة عن
التحديات الصحية
تسلط البيانات الواردة يف املعلومات املص ّورة التالية الضوء عىل بعض التحديات التي هي من أشد الصحية التي تجابه

النساء واألطفال واملراهقني يف العامل يف الوقت املق َّرر إلطالق االسرتاتيجية العاملية يف أيلول /سبتمرب  .2015وترتسخ جذور

تلك التحديات إىل حد كبري جدا ً يف اإلخفاقات املستمرة يف صون حقوق اإلنسان .وميكن االطالع عىل اإلحصاءات واملصادر

الخاصة بهذه املعلومات املص ّورة عىل الرابط التايل.www.everywomaneverychild.org :

مازال النساء واألطفال
واملراهقون يواجهون تحديات
صحية عديدة مرتابطة تزداد حدتها
نتيجة للفقر وعدم املساواة والتهميش.
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التحديــات املــاثــلة أمــــام صحــة املـــرأة
 ويتجىل هذا األمر يف أسوأ حاالته يف البلدان الفقرية،برغم التقدم امل ُحرز فإ ّن املجتمعات املحلية مازالت تخذل املرأة
 ويؤدي التمييز عىل أساس نوع الجنس إىل حرمان املرأة من الناحية.ويف صفوف أشد النساء فقرا ً بجميع املواضع
 وميتد، مام يؤثر سلباً عىل رفاهها الشخيص ورفاه أرستها بطرق معقدة طوال العمر،االقتصادية واالجتامعية والصحية
. لذلك تُعترب املساواة بني الجنسني أمرا ً حيوياً لتعزيز الصحة والتنمية.هذا التأثري إىل الجيل التايل

An estimated

289,000

died in 2013 in PREGNANCY AND CHILDBIRTH, with more than one life lost every 2 minutes

MILLION 225

women have an UNMET NEED FOR FAMILY PLANNING

52%

of maternal deaths (in pregnancy, at or soon after childbirth) are attributable to THREE LEADING PREVENTABLE CAUSES –
haemorrhage, sepsis, and hypertensive disorders

28%

of maternal mortality results from non-obstetric causes such as MALARIA, HIV, DIABETES,
CARDIOVASCULAR DISEASE AND OBESITY

8%

of maternal mortality is attributable to UNSAFE ABORTION

270,000

women die of CERVICAL CANCER each year

IN 3 1

women aged 15–49 years experiences PHYSICAL AND/OR SEXUAL VIOLENCE
either within or outside the home
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التحـديــــات املــاثـــلة أمــام صحــة الطـفـــل
يُعترب ارتفاع معدالت الوفيات التي ميكن تجنبها وتردي حالة الصحة والرفاه يف صفوف املواليد واألطفال دون سن
 وعىل عدم كفاية التنمية االجتامعية،رشين عىل عدم املساواة يف التغطية بالتدخالت املنقذة لألرواح
َ الخامسة مؤ
 ويُعد الفقر وسوء التغذية ونقص فرص الحصول عىل املياه النظيفة وخدمات اإلصحاح من أهم.واالقتصادية
، فضالً عن نقص فرص الحصول عىل الخدمات الصحية الجيدة النوعية مثل الرعاية األساسية للمواليد،العوامل الضارة
 وعالج أمراض الطفولة الشائعة التي ال يُستغنى عنها،)وخدمات تعزيز الصحة والوقاية من األمراض (مثل التلقيحات
.إذا ما أُرِيد لهؤالء األطفال النامء والبقاء عىل قيد الحياة

MILLION 2.7

children who die are NEWBORNS. 60 - 80% are
.PREMATURE and/or SMALL for gestational age

MILLION 5.9

children under the age of five died in 2014 from mostly PREVENTABLE CAUSES

43%

due to INFECTIOUS DISEASES with pneumonia, diarrhoea, sepsis and malaria as
leading causes
In addition

MILLION 2.6

)babies die in the last 3 months of pregnancy or during childbirth (STILLBIRTHS

NEARLY HALF

.of under-five child deaths are directly or indirectly due to MALNUTRITION
.Globally, 25% of children are stunted and 6.5% are overweight or obese

LESS THAN 40%

of infants are BREASTFED exclusively up to 6 months

IN 3 1

children (200 million globally) fails to reach their full physical, cognitive, psychological and/or socioemotional potential due to POVERTY, POOR
HEALTH AND NUTRITION, INSUFFICIENT CARE AND STIMULATION, and other risk factors to early childhood development

26

Adolescent health challenges
 فال يحصل.يلقى عىل الصعيد العاملي املاليني من املراهقني حتفهم أو يقعون فريسة للمرض ألسباب ميكن تجنبها
 والسيام خدمات،سوى عدد قليل جدا ً منهم عىل املعلومات واملشورة وعىل الخدمات املتكاملة املناسبة للشباب
 وتواجه املراهقات واملراهقون يف. من دون أن يتعرضوا للتمييز أو يواجهوا عوائق أخرى،الصحة الجنسية واإلنجابية
كثري من املواضع حواجز سياسة واجتامعية وقانونية عديدة ترض بصحتهم ورفاههم من الناحية البدنية والنفسية
 فإنهم يجابهون أضعاف ما يجابهه، أو الذين يعيشون يف حاالت األزمات/ أما املراهقون املصابون بعجز و.والعاطفية
.غريهم من املراهقني من حواجز

MILLION 1.3

.million adolescents died in 2012 from PREVENTABLE OR TREATABLE CAUSES
The five leading causes of death in adolescent boys and girls are ROAD INJURIES, HIV, SUICIDES, LOWER RESPIRATORY
INFECTIONS AND INTERPERSONAL VIOLENCE
the two leading causes of death are SUICIDE AND COMPLICATIONS DURING PREGNANCY 19-In adolescent girls aged 15
AND CHILDBIRTH

MILLION 2.5
MILLION 15

UNDER 16 GIVE BIRTH
UNDER 18 ARE MARRIED
Globally

80%

of adolescents are INSUFFICIENTLY PHYSICALLY ACTIVE

70%

of preventable adult deaths from NON-COMMUNICABLE DISEASES are linked to risk factors that START IN ADOLESCENCE

Around

IN 10 1

girls (about 120 million) under the age of 20 has been a victim of SEXUAL VIOLENCE

MILLION 30

are at risk of FEMALE GENITAL MUTILATION in the next decade
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التحـديــــات الـصـحـيـــة الـبـيـئـيـــــة
مثة عوامل بيئية عديدة مثل توفري املياه النظيفة والهواء النظيف وخدمات اإلصحاح الالئقة وأماكن العمل الصحية
 تُعترب املياه امللوثة، وعىل العكس من ذلك.وضامن سالمة املنازل والطرق تسهم جميعها يف متتع الناس بصحة جيدة
،والهواء امللوث والنفايات الصناعية واملخاطر البيئية األخرى سبباً هاماً من أسباب املرض والعجز والوفاة املبكرة
. وغالباً ما ميتد أثرها عرب األجيال،وكلها عوامل تسهم يف الفقر وتنجم عنه يف آن واحد

IN 8 1

deaths worldwide is linked to AIR POLLUTION, including around
of child deaths due to PNEUMONIA 50%

Every year LEAD EXPOSURE is linked to about

600,000
143,000

new cases of INTELLECTUAL DISABILITIES in children, and to
deaths in the population

32%

of the global population lacks access to ADEQUATE SANITATION

9%

of the global population lacks access to SAFE DRINKING WATER

WATER is not readily available in about 40% of HEALTH FACILITIES in 59 low- and middle-income countries. More than

30%
20%

lack SOAP for hand washing, and
lack TOILETS, which significantly affects quality of care, including for childbirth

In Sub-Saharan Africa, women and girls spend

BILLION 40

hours each year COLLECTING WATER — equal to a year’s work of the entire labour
force in some high-income countries
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Humanitarian and fragile settings
ال ميكن بلوغ أهداف التنمية املستدامة دون إيالء اهتامم خاص للبلدان التي تعاين من أوضاع إنسانية صعبة
 وتشمل املخاطر يف تلك الحاالت ما37.ومن هشاشة أوضاعها وتواجه صدمات وكوارث اجتامعية واقتصادية وبيئية
 وعدم االستقرار، وتعطُّل النظم الصحية والبنى التحتية، وضعف املؤسسات، والظلم، النزاعات وأعامل العنف:ييل
يحسن املجتمع
ّ  لذلك فإن من املهم والرضوري أن38. ونقص القدرة عىل االستجابة لألزمات،االقتصادي واالستبعاد
.الدويل الدعم الذي يقدمه للبلدان فيام يخص تعزيز حقوق اإلنسان األساسية طوال العمر يف جميع األوضاع

60%
45%

53%

,of maternal deaths

of child deaths, and

of newborn deaths occur in FRAGILE STATES AND
HUMANITARIAN SETTINGS

Almost 60% of the

BILLION 1.4

people living in FRAGILE STATES
are under 25 years of age

Women and children are up to

TIMES 14

more likely than men to die in a DISASTER

There were

MILLION 59.5

FORCIBLY DISPLACED persons and 19.5 million REFUGEES IN 2014

In refugee camps, millions of women and girls are at risk of sexual violence, disease or death when they have to access TOILETS OR
SHOWERS, OR SEARCH FOR WATER AND FIREWOOD in unsafe areas

AT LEAST 1 IN 5

female refugees and internally displaced persons in countries affected by conflict are victims of SEXUAL VIOLENCE

The average time a person spends in refugee situations is

YEARS 25
29

الفجوة القامئة يف اإلنصاف
يف مجال الصحة داخل
البلدان وفيام بينها
يسوء مستوى الحصائل الصحية للنساء واألطفال واملراهقني حينام يُه َّمشون أو يُستبعدون من املجتمع ،أو يتعرضون

للتمييز ،أو يعيشون يف مجتمعات ناقصة الخدمات – وخصوصاً فيام بني الفئات األشد فقرا ً واألقل تعليامً من السكان ،ويف

أبعد املناطق 6.وفيام ييل ما ميكن إيجاده يف البلدان املنخفضة الدخل وتلك املتوسطة الدخل:

34

•تصل معدالت حمل املراهقات بني سكان الريف والسكان األصليني إىل ثالثة أمثال معدالتها املس َّجلة بني سكان
الحرض
•يصل الفرق يف نسبة الوالدات التي يرشف عليها عاملون صحيون مهرة بني أغنى الفئات وأفقرها يف البلد
الواحد إىل  80نقطة من النسبة املئوية
•ال يقل الفرق يف نسبة التغطية بخدمات الرعاية السابقة للوالدة (بواقع أربع زيارات عىل األقل) بني الفئات
األكرث تعليامً وتلك األقل تعليامً ،وبني أغنى الفئات وأفقرها يف البلد الواحد عن  25نقطة من النسبة املئوية
•ال تقل الفجوة يف التامس الرعاية لألطفال الذين يعانون من أعراض االلتهاب الرئوي بني أغنى الفئات وأفقرها
يف البلد الواحد عن  18نقطة من النسبة املئوية ،ويوجد انخفاض يف معدالت التامس الرعاية عموماً
•يصل الفرق يف معدل انتشار التقزم بني أطفال األمهات غري املتعلامت رسمياً وأطفال األمهات الاليت أكملن
التعليم الثانوي أو الجامعي إىل  39نقطة يف النسبة املئوية
وتتضح هذه الفجوة وضوح الشمس عند مقارنة الحصائل الصحية للنساء واألطفال واملراهقني عرب جميع األقاليم
(الشكل  )2وفيام بني البلدان (الشكل .)3

الشكل :2
الفجوة القامئة داخل البلدان يف معدالت وفيات األطفال دون سن الخامسة حسب الوضع االقتصادي ومستوى تعليم األم*
الوفيات لكل  1000والدة حية
الــوضـــع
االقتـصــادي

األفــقـــر
ثانــي أفـقــر
املـتـوســـط
ثانــي أغنــى
األغـنـــى

مسـتــوى
تعليــم األم**

غري متعلـمــة
أكملت التعليـم االبتدائــي
أكملت التعليـم الثانـــوي
0

40

80

* البيانات مستقاة من املسوحات الوطنية الدميوغرافية والصحية التي أُجريت يف  49بلدا ً من البلدان املنخفضة الدخل وتلك املتوسطة الدخل يف الفرتة .2012-2005
39
** ال تتوافر بيانات عن التعليم يف  10بلدان.
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«يعود تحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني
املرأة بفوائد اقتصادية عظيمة .فالبلدان
األحسن أداء من حيث تحقيق املساواة بني
الجنسني هي بلدان يتسم اقتصادها بنمو
أرسع وقدرة تنافسية أكرب .وتحقيق املساواة
بني الجنسني هو التدبري املناسب ال بل هو
تدبري ذيك أيضاً».
ميشال باشليه
رئيسة شييل
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الشكل:3
التفاوت يف مخاطر حدوث وفيات األمهات واألطفال عرب جميع األقاليم*

1:83
1:3,300

جنوب رشق آسيا

أوروبا

1:21
1:210

1:18

غرب املحيط الهادي
1:67
1:1,200
1:11

أفريقيا

يقابل حجم كل فقاعة الخطر املحسوب لكل إقليم أي:
خطر وفاة طفل قبل بلوغه سن الخامسة
خطر وفاة فتاة تبلغ  15سنة من العمر يف نهاية املطاف من جراء أسباب تتعلق باألمومة عىل مدى العمر
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أمريكا الشاملية
1:143

شـــرق املتوســط

1:4,500

1:180

1:56
1:520

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكاريبي
1:40

تستند هذه البيانات إىل تقديرات األمم املتحدة املشرتكة بني الوكاالت لعام  2014وتقسيم منظمة الصحة العاملية للبلدان إىل تجمعات إقليمية ،علامً بأ ّن هناك بيانات منفصلة لألمريكتني :أي أمريكا
الشاملية وأمريكا الالتينية 9،8.ومثة بيانات عن فرادى البلدان وبحسب التجمعات اإلقليمية البديلة متاحة يف املراجع ذات الصلة .ويعني املخترص ( )MMمعدل وفيات األمهات – أي الخطر عىل مدى
العمر (احتامل موت امرأة بالغة من العمر  15عاماً يف نهاية املطاف من جراء أسباب تتعلق باألمومة عىل افرتاض عدم تغري املستويات الحالية للخصوبة والوفيات يف املستقبل ،مبا فيها وفيات األمهات،
مع مراعاة األسباب املتباينة للوفاة)؛ أما املخترص ( )U5Mفيعني معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة – أي خطر وفاة طفل قبل بلوغه الخامسة (يُحسب عن طريق قسمة  1000والدة حية عىل
9،8
متوسط معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة لكل إقليم كمقياس بديل ملستوى الخطر).
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رابعاً
34

اسرتاتيجية عاملية
محدثة لحقبة ما
َّ
بعد عام 2015
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يُعترب بقاء النساء واألطفال واملراهقني عىل قيد الحياة وتحسني صحتهم ورفاههم من األمور الرضورية للقضاء عىل الفقر
املدقع وتعزيز التنمية والقدرة عىل الصمود وتحقيق جميع أهداف التنمية املستدامة .وتح ّدد االسرتاتيجية العاملية
املح َّدثة يف معرض اعرتافها بذلك ،رؤي ًة جديد ًة ومجموع ًة من املبادئ التوجيهية وثالث َة أهداف عامة ومجموع ًة من
الغايات األساسية التي تتامىش مع إطار أهداف التنمية املستدامة .وتحدد االسرتاتيجية أيضاً اإلجراءات الرئيسية وتريس
األساس الالزم لتخطيط التنفيذ بقيادة البلدان .وتتامىش االسرتاتيجية متاماً مع أولويات أهداف التنمية املستدامة وتستند
إىل البيّنات التي تشري إىل ما يلزم وينجح من األعامل .وتغطي االسرتاتيجية جميع األماكن والفئات االجتامعية واألوضاع،

وخاصة املجتمعات املحلية املهمشة وامل ُستبعدة والتي يصعب الوصول إليها.

الــرؤيـة
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 متاماً من املشاركة يف بناء مجتمعات مزدهرة
ومستدامة.

املبادئ التوجيهية
تسرتشد االسرتاتيجية العاملية بعدة مبادئ راسخة تتعلق بالصحة العاملية والتنمية املستدامة ،وتتمثل هذه املبادئ يف
ما ييل :قيادة البلدان ،الشمولية ،واالستدامة ،واالستناد إىل حقوق اإلنسان ،وتعزيز اإلنصاف ،ومراعاة املنظور الجنساين،
واالسرتشاد بالب ّينات ،وإقامة الرشاكات ،والرتكيز عىل الناس ،وملكية املجتمع ،واملساءلة أمام النساء واألطفال واملراهقني.
وتتامىش جميع جوانب االسرتاتيجية العاملية مع فعالية التنمية واملعايري اإلنسانية .وتُعترب مراعاة حقوق اإلنسان

واملساواة بني الجنسني ،باإلضافة إىل أهميتهام يف حد ذاتهام ،عنرصين من عنارص التمكني الحيوية إلحداث تغيري إيجايب
(انظر اإلطارين  2و.)3
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اإلطــار :2
الدور املحوري لحقوق اإلنسان
تستمد االسرتاتيجية العاملية جذورها من املعاهدات وااللتزامات الراسخة لحقوق اإلنسان .وتُعد صحة املرأة والطفل
واملراهق حقاً من حقوق اإلنسان األساسية التي تق ّرها عدة معاهدات دولية مثل العهد الدويل الخاص بالحقوق
االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،واتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة ،واتفاقية حقوق الطفل.

وتستند االسرتاتيجية أيضاً إىل األعامل املنبثقة عن التوافق العاملي يف اآلراء ،ومنها برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان
والتنمية؛ وإعالن ومنهاج عمل بيجني املتفَّق عليهام يف املؤمتر العاملي الرابع املعني باملرأة؛ واالستعراض الوزاري
للمجلس االقتصادي واالجتامعي بشأن الصحة العاملية؛ واتفاقات لجنة وضع املرأة.
والصحة حق من حقوق اإلنسان مبوجب القانون الدويل ،وهو حق مرتبط بسائر حقوق اإلنسان وال ميكن فصله عنها.
ومن أهم التدخالت يف مجال حقوق اإلنسان تلك املتعلقة بالسياسات والترشيعات ،واملساواة وعدم التمييز ،وتقديم
الخدمات ،واملشاركة ،واملحددات األساسية للصحة ،والشؤون االجتامعية والثقافية والسياسية واالقتصادية ،واملساءلة.
وسوف يُسرتشد يف تنفيذ االسرتاتيجية العاملية ببيان األمم املتحدة بشأن الفهم املشرتك للنهج القائم عىل حقوق

اإلنسان فيام يتعلق بأنشطة التعاون اإلمنايئ وبرمجتها .وقد أصدر أيضاً مجلس حقوق اإلنسان إرشادات تقنية عملية
ملساعدة البلدان عىل تطبيق معايري ومبادئ حقوق اإلنسان يف الربامج الصحية املوجهة إىل النساء واألطفال واملراهقني.
وباإلضافة إىل ما يؤدي إليه تطبيق النهج القائم عىل حقوق اإلنسان من وفاء بااللتزامات القانونية ،فإنّ هناك ب ّينات

تدل عىل أنّ اتباع هذا النهج له أثر إيجايب عىل صحة املرأة والطفل واملراهق .وميكن أن يساعد تقييم أثر النهج القائم

عىل حقوق اإلنسان ،جنباً إىل جنب مع تقييم أثر الربامج الصحية والتنمية املستدامة ،عىل االرتقاء مبستوى التنفيذ
وتحسني املساءلة.
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اإلطــار :3
تحقيق املساواة بني الجنسني متهيداً إلعامل الحق يف الصحة
تق ُّر االسرتاتيجية العاملية بالدور الحاسم للمساواة بني الجنسني يف متكني النساء والفتيات من اتخاذ قرارات مستنرية
فيام يخص صحتهن ،ومن التامس الحصول عىل الخدمات التي يرغنب فيها ويحتجن إليها واالستفادة منها .فكثريا ً ما

تعاين النساء ،وسائر األشخاص املعرضني للتمييز بسبب هويتهم الجنسانية أو توجههم الجنيس ،من أوجه اإلحجاف يف
الحصول عىل الخدمات واملوارد الصحية األساسية واالستفادة منها .وتؤدي أيضاً املعايري غري املنصفة التي ترسخ للتمييز
بني الجنسني والقوالب النمطية الجنسانية إىل تفيش حاالت تحيّز يف السياسات واملؤسسات والربامج وتخلف آثارا ً سلبية

خطرية عىل فعالية الخدمات.

ولذلك ال غنى عن القضاء عىل التمييز يف مرافق الرعاية الصحية ،وضامن معرفة النساء واملراهقات بحقوقهن ومتكينهن
من املطالبة بخدمات تراعي املنظور الجنساين وتخلو من الوصم والتمييز .وعالو ًة عىل ذلك ال يُستغنى عن جمع بيانات
مص َّنفة بحسب الجنس وتحديد مؤرشات تراعي املنظور الجنساين لرصد نتائج السياسات والربامج الصحية وتقييمها.
ويلزم لوضع سياسات وتدخالت صحية مراعية للمنظور الجنساين إجراء تحليل شامل للحواجز التي تعيق املرأة من
التمتع بالصحة ،مبا يف ذلك سائر أوجه اإلجحاف القامئة عىل أساس االنتامء العرقي والرشيحة االجتامعية واملوقع
الجغرايف والتوجه الجنيس أو الهوية الجنسانية.

41

وترتبط البيئات التمكينية الالزمة لتحقيق املساواة بني الجنسني ارتباطاً وثيقاً بتحقيق حصائل صحية ومجتمعية
إيجابية 42.لذا فإ ّن النجاح يف تنفيذ االسرتاتيجية العاملية يقتيض التصدي بفعالية للمعايري غري املنصفة التي ترسخ للتمييز
بني الجنسني ،ويقتيض أيضاً العمل عىل إنشاء عالقات تآزر وتواؤم واضحة عرب مختلف القطاعات األخرى.

يحق لكل امرأة وطفل ومراهق اتخاذ
قرارات مستنرية فيام يخص صحتهم
والتامس الحصول عىل الخدمات التي يرغبون
فيها ويحتاجون إليها واالستفادة منها.
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األغراض:
البقاء عىل قيد الحياة،
والنامء ،والتحول
تتمثل األغراض الشاملة لالسرتاتيجية العاملية يف وضع حد للوفيات التي ميكن تجنبها ومتكني النساء واألطفال واملراهقني
من التمتع بصحة جيدة ومن العمل يف الوقت نفسه عىل أداء دور كامل يف إحداث تغيري يف ميدان التحول املنشود
وتحقيق التنمية املستدامة.

•البقاء عىل قيد الحياة:

وضع حد للوفيات التي ميكن تجنبها

•النامء:

ضامن تحسني الصحة والرفاه

•التحول:

توسيع نطاق البيئات التمكينية

الغــايــات
إ ّن الغايات التي يتعني تحقيقها بحلول عام  2030مبوجب كل هدف من األهداف الثالثة لالسرتاتيجية مست َمدة من
الغايات الخاصة بأهداف التنمية املستدامة (انظر الجدول  .)1وتستند الغايات أيضاً إىل األهداف والغايات املتفق

عليها عاملياً فيام يخص بعض االسرتاتيجيات وخطط العمل املحددة ،والتي حظي العديد منها بتأييد الدول األعضاء يف
جمعية الصحة العاملية بالسنوات األخرية.
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البقاء عىل قيد الحياة
وضع حد للوفيات التي ميكن تجنبها

40

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 امله َملة
وغريها من األمراض السارية

تخفيض الوفيات املبكرة الناجمة عن
األمراض غري السارية مبعدل الثلث،
وتعزيز الصحة والرفاه النفسيني

41

النـمــاء

ضامن تحسني الصحة والرفاه

42

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) وللحقوق ذات الصلة
ضامن حصول جميع الفتيات والفتيان عىل خدمات

جيدة النوعية أثناء منائهم يف مرحلة الطفولة املبكرة
تخفيض الوفيات واألمراض الناجمة
عن التلوث تخفيضاً كبرياً

تحقيق التغطية الصحية الشاملة ،مبا يف ذلك

الحامية من املخاطر املالية ،والحصول عىل نوعية جيدة من
الخدمات األساسية واألدوية واللقاحات
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القضاء عىل الفقر املدقع
التأكد من استكامل جميع الفتيات

والفتيان للتعليم االبتدايئ والثانوي املجاين
واملنصف والجيد النوعية

القضاء عىل جميع املامرسات الضارة وعىل أشكال التمييز
والعنف كافة ضد النساء والفتيات

تحقيق اإلتاحة الشاملة

واملنصفة ملياه الرشب املأمونة وامليسورة التكلفة،
ولخدمات اإلصحاح والنظافة الكافية

تعزيز البحث العلمي

وتحديث القدرات التكنولوجية وتشجيع االبتكار

تزويد الجميع بالهوية القانونية
مبا فيها شهادة تسجيل املواليد

تعزيز الرشاكة العاملية من

أجل التنمية املستدامة
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التـحــول

توسيع نطاق البيئات التمكينية
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خامساً
46

مجــاالت العـمــل
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ال يوجد سبيل للتغلب عىل التحديات املتنوعة واملعقدة التي تواجه صحة املرأة والطفل واملراهق إال ات ّباع نهج شامل
قائم عىل حقوق اإلنسان .ولتحقيق النجاح يف هذا الشأن ،سيتعني عىل البلدان ورشكائها اتخاذ إجراءات متزامنة يف
تسعة مجاالت مرتابطة ومتداخلة ،أال وهي :قيادة البلدان ،التمويل من أجل الصحة ،قدرة النظم الصحية عىل الصمود،
إمكانيات األفراد ،إرشاك املجتمع ،العمل املتعدد القطاعات ،األوضاع اإلنسانية واملواضع الهشّ ة ،البحوث واالبتكار،
املساءلة.
وقد ُحددت هذه املجاالت التسعة عىل أنها عنارص رضورية لتحقيق أهداف االسرتاتيجية العاملية – وذلك باالستناد

إىل الب ّينات العلمية والخربات العملية املكتسبة من تنفيذ االسرتاتيجية العاملية األوىل واألهداف اإلمنائية لأللفية ،وإىل

البحوث الجديدة حول التدخالت والنهوج الفعالة ،وإىل التفكري الجديد بشأن الطبيعة املتكاملة للصحة والتنمية

املستدامة .وتظهر الب ّينات أ ّن إحراز تقدم يف مجموعة أساسية من مجاالت العمل املرتابطة أمر حاسم األهمية وعايل

املردودية ،ذلك أل ّن قطاعاً أو تدخالً واحدا ً ال ميكن أن يحقق األهداف منفردا ً 46-43،بل يتطلب األمر اتباع طريقة أكرث
تكامالً وشموالً للعمل عرب مختلف القطاعات عىل نحو ما تتوخاه أهداف التنمية املستدامة.
ومهام ش ّددنا عىل أهمية السياق فلن تكون تلك مبالغة :إذ ستعتمد التفاصيل املحددة لكل عمل يُنفذ يف مواضع

مختلفة عىل البيئات السياسية ،وديناميات السلطة ،واملسائل االقتصادية ،والدين ،واألعراف والعوامل االجتامعية املؤثرة
عىل مستوى الوعي بالشؤون الصحية وسلوكيات التامس الرعاية فيام بني النساء واألطفال واملراهقني.

-1
قيادة البلدان
تبي أ ّن القيادة الفعالة هي العامل املشرتك بني البلدان التي تحرز تقدماً بخطى رسيعة صوب تحسني صحة املرأة
ّ

والطفل واملراهق 43،2.وتتحقق القيادة القوية عن طريق التعاون املثمر بني مختلف الهيئات الحكومية التي تعمل عىل
نحو وثيق مع املجتمعات املحلية وفئات املجتمع املدين والشباب والقطاع الخاص من أجل بلوغ الغايات الصحية.
وتتجىل القيادة يف دور الربملان (وغالباً بني عضوات الربملان تحديدا ً) من خالل صياغة السياسات والقوانني وامليزنة وزيادة
مستوى املساءلة عن صحة النساء واألطفال واملراهقني.
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وال غنى عن مشاركة القيادة السياسية عىل أعىل مستوياتها ليك يتس ّنى إعطاء األولوية الحتياجات وحقوق النساء
واألطفال واملراهقني عرب مختلف القطاعات الحكومية .أما مشاركة القيادات الحكومية (من سياسيني وبرملانيني وموظفي
الخدمة املدنية) فإنها السبيل الوحيد لضامن بناء النظم الصحية عىل أساس متني يقوم عىل وجود مؤسسات وقدرات
إدارية وطنية قوية ،وترشيعات شاملة ،وقوى عاملة مجهزة جيدا ً ،وبنى تحتية جيدة األداء ،ومتويل كاف ،وبيانات رصينة
لتيسري صنع القرارات وتحقيق الشفافية واملساءلة.
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اإلجراءات
3.3تعزيز مساءلة أصحاب
املصلحة املتعددين ومراقبتهم.

1.1توثيق عرى الروابط القامئة بني القادة
السياسيني والقادة اإلداريني.
إنشاء آليات تنسيق جديدة أو تحسني القائم منها لضامن

االعرتاف بالدور الحاسم ملنظامت املجتمع املدين واألوساط

املشاركة الفعالة للقادة اإلداريني يف رسم السياسات وصنع

األكادميية ومجتمع رجال األعامل ووسائل اإلعالم والجهات

القرارات .وتعزيز القدرات والقيادات السياسية واإلدارية عىل

املمولة وسائر أصحاب املصلحة يف املساءلة املتبادلة ومساءلة

املستوى دون الوطني (أي عىل مستوى املناطق) وتوطيد

الحكومات عن الحصائل الصحية .والنهوض بدور املواطنة

العالقة بني السلطات املركزية والسلطات الحكومية .ووضع

الناشطة والدعوة والعمل الجامعي .وإتاحة بيانات ومعلومات

نظم إلدارة األداء موضع التنفيذ أو تحسني القائم منها وضامن

مص َّنفة بشأن صحة النساء واألطفال واملراهقني للجمهور.

االستمرارية برغم تناوب القادة السياسيني واإلداريني يف

والعمل مع أصحاب املصلحة من أجل ضامن مشاركتهم يف

مناصبهم ،ويف حاالت الطوارئ من مثل الكوارث أو األزمات.

صياغة الخطط والربامج ورصد التنفيذ واستعراضه .وتعزيز
السلطة القضائية واآلليات التنظيمية املستقلة ُبغية االضطالع
باملراقبة املقرتنة بوضع سياسات لحامية «املبلِّغني عن

2.2تعزيز القدرات الخاصة بالقيادة واإلدارة.

املخالفات».

تحديد الحواجز التي تعرتض سبيل تحسني فعالية القيادة
والتصدي لها بوسائل مثل ما ييل :إتاحة البيانات الالزمة لصنع
القرارات واستخدامها؛ وتنمية املهارات األساسية يف مجاالت
التفاوض وامليزنة وبناء التوافق والتخطيط وإدارة الربامج؛
وتعزيز التعاون عرب مختلف القطاعات؛ وتنسيق عمل أصحاب
املصلحة املتعددين؛ وتعبئة املوارد؛ وضامن املساءلة .وزيادة
عدد القيادات النسائية واملديرات عىل جميع املستويات.
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والتعاون مع املؤسسات األكادميية فيام يتعلق بربامج القيادة
واإلدارة ويف إطار التعاون فيام بني بلدان الجنوب ُبغية تشجيع
التعلم وتبادل أفضل املامرسات.
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-2
التمويل من أجل الصحة
ال ميكن أن تغطي مستويات التمويل الحالية املبالغ املطلوبة لتمويل جميع التدابري املتوخاة يف هذه االسرتاتيجية.
ويتطلب التوسع يف التغطية الحالية للوصول إىل مستويات التغطية املحددة يف الغايات املقرر بلوغها بحلول عام 2030
متويالً قدره  33.3مليار دوالر أمرييك يف عام  2015وحده يف  63بلدا ً من البلدان املنخفضة الدخل وبلدان الرشيحة
الدنيا من الدخل املتوسط التي تنوء بعبء ثقيل من األمراض ،وهو ما يعادل  10دوالرات أمريكية للفرد 18.ويستلزم سد
تلك الفجوة اتباع نهج يجمع بني التمويل املحيل والدعم الخارجي واألساليب املبتكرة ،فضالً عن تحسني استغالل املوارد
املتاحة .ومثة نسبة تق َّدر بنحو  20إىل  40يف املائة من اإلنفاق عىل الصحة «تُستهلك بطرق ال تفعل الكثري من أجل
تحسني صحة الناس بسبب عدم الكفاءة التقنية أو القصور يف تخصيص املوارد».
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وتُعد املصادر املحلية أكرب الجهات املساهمة دون منازع يف متويل الخدمات الصحية الخاصة باملرأة والطفل واملراهق.
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ولكن يتأىت يف كثري من البلدان الجزء األكرب من اإلنفاق عىل الصحة من القطاع الخاص ومن املبالغ التي يدفعها األفراد
من جيبهم الخاص ،وهو ما يسبب صعوبات اقتصادية قد تتفاقم يف أوضاع األزمات .أما النمو االقتصادي فيتيح فرصاً
هامة لزيادة اإلنفاق الحكومي عىل الصحة.
وعىل الرغم من أ ّن املساعدات اإلمنائية الصحية توفر موارد تكميلية هامة فإنها دامئاً ما يشوبها التجزؤ وعدم الكفاءة،
وكثريا ً ما تحل محل التمويل املحيل 49،بيد أ ّن آليات التمويل املبتكرة (سواء املحلية أم الدولية) باتت تؤدي دورا ً متزايد
األهمية ،حيث إنها حشدت قرابة  100مليار دوالر أمرييك لإلنفاق عىل الصحة والتنمية يف الفرتة الواقعة بني عامي
 2001و ،2013وبلغ معدل منوها حوايل  11يف املائة سنوياً.
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اإلجراءات
1.1تعبئة موارد كافية ومستدامة.
زيادة اإلنفاق الحكومي عىل الصحة عىل نحو يتامىش مع

3.3اعتامد نهوج متويل متكاملة ومبتكرة.
املوجهة للخدمات
هدم الصوامع القامئة بني تدفقات التمويل َّ

منو الناتج املحيل اإلجاميل ويتيح التقدم صوب بلوغ الغايات

الصحية الخاصة باملرأة والطفل واملراهق  -مبا فيها الخدمات

املتفق عليها .وتيسري إقامة حوار بشأن السياسات بني وزارات

املتعلقة بالتغذية ومبكافحة األمراض السارية وتلك غري

املالية والهيئات دون الوطنية من أجل توسيع القدرات يف

السارية .وتوثيق عرى التعاون بني الوكاالت الدولية فيام يتعلق

مجال الرضائب ،وتخفيض اإلعانات التي ال تفيد الفقراء وإعادة

بتعزيز النظم الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة ُبغية

تخصيص املوارد املح َّررة للربامج املوجهة للفقراء .واستكشاف

الوصول إىل الفئات السكانية التي تعاين من الفقر والتهميش

سبل جديدة لتحقيق إيرادات محلية يف مجال الصحة ،مثل

ونقص الخدمات ،وتعزيز الصكوك املالية يف املواضع الهشة.

زيادة رضائب « السلع الضارة» (كتلك التي تُفرض عىل التبغ
والكحول) ومقايضة الديون وتعويم السندات التي تباع

املوجه للربامج العالية التأثري .واستكشاف
وزيادة التمويل َّ

مناذج مبتكرة للتمويل سواء عىل الصعيد العاملي أم اإلقليمي

ملجتمعات الشتات .وتشجيع استثامرات القطاع الخاص يف

أم الوطني ،ومنها عىل سبيل املثال استخدام السندات

الصحة ،سواء أكانت استثامرات مبارشة أم عىل هيئة رشاكات

الصحية كجرس لتلبية احتياجات التمويل املبارشة .وإنشاء

مع الحكومات أو املجتمع املدين.

آليات لتعزيز االئتامن (مثل التمويل الجامعي ،والضامنات)
من خالل املصارف اإلمنائية املتعددة األطراف أو الوكاالت

2.2ضامن املردود مقابل التكلفة والعمل يف
الوقت نفسه عىل زيادة الحامية املالية للنساء
واألطفال واملراهقني الذين يعانون من الفقر.
تخفيض النفقات التي يدفعها األفراد من جيبهم الخاص لقاء
الحصول عىل الخدمات الصحية واالستعاضة عنها بزيادة
إجاميل اإلنفاق الصحي الذي يعتمد عىل تجميع املوارد (مثل
نظم التأمني الصحي الوطنية) ،ذلك ألنّ تجميع املوارد يفيد
يف توزيع املخاطر وتيسري استخدام اإلعانات لضامن اإلنصاف

الثنائية ،واستهداف صناديق الهبات وصناديق الرثوة السيادية،
لكونها تتطلع باستمرار إىل االستثامرات التي تحقق عائدات
اقتصادية واجتامعية مشرتكة .واستخدام مرفق التمويل العاملي
املعني بدعم صحة كل امرأة ،كل طفل بوصفه آلية متويل
مخصصة لتحقيق أهداف االسرتاتيجية العاملية (انظر اإلطار ،)4
واالستفادة من آليات التمويل الصحي املبتكرة ،مثل التحالف
العاملي من أجل اللقاحات والتمنيع والصندوق العاملي ملكافحة
األيدز والسل واملالريا ،باعتبارها آليات تكمل التمويل املحيل
حسب االقتضاء.

وتسهيل الرشاء االسرتاتيجي ،الذي يؤدي بدوره إىل تحسني
الكفاءة .وتقليل الحواجز التي تحول دون وضع خطط متكاملة
إلنفاق هذه األموال وإعادة تخصيصها للخدمات ذات األولوية
واملسندة بالب ّينات وللمستفيدين األكرث استحقاقاً لها ،وتنفيذ

عمليات الرشاء االسرتاتيجي والتمويل القائم عىل األداء.

وتشجيع إقامة حوار أكرث فعالية بني وزارات الصحة ووزارات
املالية من أجل االستفادة من آليات التمويل املحيل التي تتسم
بقدر أكرب من الكفاءة واإلنصاف ،مبا يف ذلك نظم التأمني
الصحي ،يف تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
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اإلطــار :4
مرفق التمويل العاملي الذي يدعم حركة كل امرأة ،كل طفل
ُطلق مرفق التمويل العاملي يف متوز /يوليو  2015ليكون مبثابة منصة هامة لتمويل أهداف االسرتاتيجية العاملية ،وذلك
وموسع النطاق ومستدام لدعم خطط االستثامر التي تقودها البلدان بشأن النهوض بصحة
من أجل توفري متويل ذيك َّ

النساء واألطفال واملراهقني .وقد اعتمد مرفق التمويل العاملي ،الذي ينسق أعامله البنك الدويل ويضم طائفة واسعة
من الرشكاء ،منوذجاً يحيد بالرتكيز بعيدا ً عن املساعدات اإلمنائية الرسمية ويوجهه نحو نهج يجمع بني التمويل املحيل
والدويل ونحو مصادر مبتكرة لتعبئة املوارد وإيتائها ملستحقيها ،ومنها القطاع الخاص .ويقوم هذا النموذج الجديد
مقام منوذج رائد يف مجال توفري التمويل الالزم لتحقيق التنمية يف حقبة ما بعد عام  .2015ويعمل مرفق التمويل
مبدأي
العاملي عىل املستوى القُطري من خالل االستفادة من الهياكل والعمليات القامئة ويقوم يف الوقت نفسه بتجسيد
ّ
الشمولية والشفافية 18،ويهدف إىل ضامن تحقيق اإلتاحة الشاملة للخدمات األساسية أمام كل امرأة وطفل ومراهق من
خالل ما ييل:
التأكد من إعطاء األولوية للتدخالت العالية التأثري واملسندة بالبيّنات – سواء أكانت تدخالت رسيرية أم وقائية أم

تدخالت لتعزيز النظم الصحية أم تدخالت متعددة القطاعات – وتنفيذها عىل نحو فعال يركز عىل تحقيق النتائج؛
متويل الخدمات الصحية الخاصة باملرأة والطفل واملراهق بالكامل عن طريق حشد أكرث من  57مليار دوالر أمرييك من
املوارد املحلية والدعم الخارجي الجديد وتحسني تنسيق املساعدات القامئة؛
تعزيز االستدامة عن طريق مساعدة البلدان عىل االستفادة من فوائد النمو االقتصادي ومواجهة تحديات االنتقال من
فئة الدخل املنخفض إىل فئة الدخل املتوسط.

18

52

ميليندا غيتس

رئيسة مشاركة وأمينة ،مؤسسة بيل وميليندا غيتس
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«إذا كان مبقدور النساء اعتامد نهج
تنظيم األرسة فإنهن عىل األرجح
سيتحكمن يف الفرتات الفاصلة بني حاالت
حملهن .وإذا ما تحكمن يف الفرتات
الفاصلة بني حاالت الحمل فإنهن عىل
األرجح سينجنب مواليد أصحاء .وإذا ما
كان املواليد أصحاء فإنهم عىل األرجح
سيرتعرعون ليغدوا أطفا ًال ينعمون
بالعافية».

-3
قدرة النظم الصحية عىل الصمود
يشوب الضعف النظم الصحية يف كثري من البلدان التي تنوء بعبء ثقيل من وفيات األمهات واألطفال ،وتتدهور نوعية
الرعاية بسبب نقص املوارد البرشية وتردي البنى التحتية وغياب اإلرادة السياسية وعدم كفاية التخطيط الطويل األمد
وتدين مستوى التأهب لحاالت الطوارئ ونقص التمويل املستدام.
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أي نظام صحي قوي ،وت ُعد رضورية لبناء القدرة عىل الصمود الالزمة لتحمل
وتشكِّل القدرات املؤسسية والبرشية أساس ّ
الصدمات التي تتعرض لها النظم الصحية وضامن استمرار اإليتاء الشامل للخدمات الفعالة والجيدة النوعية للناس كافّة

يف جميع مراحل العمر ويف جميع الظروف 52.وعندما تتأهب النظم الصحية والعاملون الصحيون جيدا ً لحاالت الطوارئ،
ولتوقُّع االحتياجات الصحية للسكان ،يكون بإمكانهم االستجابة برسعة وفعالية أكرب يف حاالت األزمات .وقد أودى وباء
عامي  2014و 2015بحياة العديد من العاملني الصحيني ،وتسبب يف تقويض النظم
اإليبوال الذي اجتاح غرب أفريقيا بني ّ

الصحية التي كانت يف األصل هشة مام أدى إىل زيادة وفيات األمهات والرضّ ع واألطفال 52.ولذلك يُعد تأهب النظم

الصحية للطوارئ أمرا ً بالغ األهمية لحامية العاملني الصحيني وتوفري الخدمات الصحية األساسية وتحسني الحصائل
الصحية يف جميع األماكن والظروف.

وينبغي أن تقود الحكومات صياغة اسرتاتيجية صحية وطنية تستهدف تعزيز جميع لبنات النظام الصحي األساسية
من أجل توفري التغطية الصحية الشاملة ،وهي :القيادة وترصيف الشؤون؛ والقوى العاملة الصحية؛ واملنتجات الطبية؛
واللقاحات والتكنولوجيا؛ واملعلومات الصحية؛ والتمويل الصحي؛ وإيتاء الخدمات 53.ومن األهمية مبكان أيضاً تحديد
أدوار ومسؤوليات جميع مقدمي الخدمات بوضوح (سواء أكانوا من القطاع العام أم القطاع الخاص أم من هيئات ال
تستهدف الربح) وكذلك رصد األداء.
ويحقّق تعزيز النظم الصحية فوائد إضافية ،من بينها أ ّن زيادة فرص العمل يف مجا ّيل الرعاية الصحية والرعاية

املوسعة النطاق وتنهض مبسألة املساواة بني الجنسني
االجتامعية ميكن أن تدفع عجلة التنمية االقتصادية واالجتامعية ّ

وتؤدي إىل متكني الشباب .ويشكِّل العمل الصحي املجتمعي ،الذي يُعد نقطة الدخول إىل سوق العمل لنساء كثريات،
عنرصا ً أساسياً من العنارص التي متكّن النظم الصحية من الصمود.
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اإلجراءات
1.1تجهيز القوى العاملة الصحية يف كل مكان مبا
يلزمها لتوفري رعاية جيدة النوعية وغري قامئة
عىل التمييز.

3.3ضامن التغطية الشاملة بالتدخالت
الصحية األساسية وبالسلع املنقذة لألرواح.
إعطاء األولوية للخدمات الصحية الخاصة باملرأة والطفل

وضع خطة لتحديد االختناقات الهيكلية وبناء قدرات النظم

واملراهق سعياً إىل ضامن تحقيق التغطية الصحية الشاملة،

الصحية سواء عىل املستوى املؤسيس أم التنظيمي أم الفردي.

مع االسرتشاد بالتوصيات املتعلقة بالتدخالت الصحية املسندة

وإصالح آليات ترصيف الشؤون والقوامة ،مبشاركة القطاعني

بالب ّينات والسلع األساسية املنقذة لألرواح ومتطلبات النظم

العام والخاص واملجتمعات املحلية .واالستثامر يف تحسني كفاءة

الصحية (انظر اإلطار  5واملالحق  2و 3و 5و ،)6وتعديلها وفقاً

القوى العاملة الصحية والظروف التي تعمل فيها وكذلك يف

للسياق القُطري .وتوفري الحامية املالية املنصفة لألفراد واألرس

زيادة عددها وزيادة مكافآتها .واالستثامر يف تطوير القدرة

حتى ال يضطروا إىل إنفاق مبالغ كارثية باهظة من جيبهم

عىل إدارة املشرتيات وسالسل اإلمداد الخاصة بالسلع املنقذة

الخاص لقاء الحصول عىل الخدمات الصحية 56.وتشجيع إتاحة

لألرواح عرب أنحاء النظام الصحي كافة .وتحقيق التكامل بني

مبي
البيانات واملعلومات املص َّنفة من أجل الحصول عىل فهم ّ
بالتفصيل عن أماكن حدوث حاالت اإلجحاف الصحية وكيفية

بانتظام لتقييم مدى توافرها وسهولة الحصول عليها ومقبوليتها

حدوثها واألطراف املترضرة منها والحواجز التي تعيق حصول

وجودتها يف كل مكان.

فئات مختلفة من النساء واألطفال واملراهقني عىل الخدمات

عمليات إيتاء الخدمات الصحية ورصد الخدمات الصحية

الصحية األساسية وتحول دون مطالبتهم بالحصول عليها.
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2.2تهيئة جميع جوانب النظام الصحي
للتعامل مع حاالت الطوارئ.
تعزيز القدرة عىل التأهب ملواجهة حاالت الطوارئ عىل جميع
املستويات وفقاً للوائح الصحية الدولية يف مجاالت معينة
من قبيل ما ييل :األطر القانونية واملؤسسية إلدارة الطوارئ
يف قطاعات متعددة؛ واملوارد البرشية واإلمدادات واملعدات
الطبية الالزمة لالستجابة للطوارئ؛ ونظم إدارة املعلومات
الخاصة بالرتصد واإلبالغ عن املخاطر وإدارة الطوارئ؛ والتمويل
والحامية االجتامعية؛ وإيتاء الخدمات لضامن االستمرار يف
إيتاء الخدمات الصحية األساسية وإدارة اإلصابات الجامعية يف
حاالت وقوع األزمات 55.وتأيت يف صميم جميع جوانب التأهب
هذه قدرة النظام الصحي عىل ضامن توافر الخدمات الصحية
األساسية.
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اإلطــار :5
لجنة األمم املتحدة املعنية بالسلع املنقذة لألرواح
تشكِّل السلع األساسية جزءا ً ال يتجزأ من النظم الصحية القادرة عىل الصمود .ويف عام  2012وضعت لجنة األمم املتحدة
املعنية بالسلع املنقذة لألرواح  10توصيات لتحسني إتاحة  13سلعة أساسية منخفضة التكلفة وعالية التأثري وال يُستفاد
منها استفادة كاملة( 5انظر امللحق  .)6وقد ت ُرجمت توصيات اللجنة إىل دعم للبلدان يف جهودها الرامية إىل تحسني
نظم التوزيع وزيادة الطلب عىل السلع الثالثة عرشة وتكوين املعرفة بشأن الوقت املناسب والطريقة املثىل الستخدامها
 .وتساعد التوصيات عىل املستوى العاملي يف زيادة توافر هذه السلع وتوريدها .
والتزال توصيات اللجنة سارية .ويجب ترسيع وترية الجهود الرامية إىل توسيع نطاق إتاحة السلع املنقذة لألرواح
وتذليل العقبات التي تعرتض طريق الحصول عليها بُغية تفادي حدوث الوفيات التي ميكن تجنبها وتحسني صحة
النساء واألطفال واملراهقني ورفاههم .ويجب كذلك مواصلة الجهود الرامية إىل تحقيق الرشاء الجامعي للسلع بخالف
السلع البالغ عددها  13سلعة وتخفيض أسعارها بالنسبة إىل البلدان املنخفضة الدخل وتلك املتوسطة الدخل .وسوف
يؤدي إدخال التحسينات عىل الكفاءة التنظيمية ،مثل تنفيذ عمليات تفتيش مشرتكة وترسيع إجراءات التقدم بطلبات
الحصول عىل املنتجات التي اختُربت صالحيتها مسبقاً ،إىل ضامن رسعة توفري األدوية األساسية يف األماكن األشد حاج ًة
إليها .وال غنى عن التأكد من أ ّن جميع البلدان لديها القدرات املختربية الالزمة الختبار جودة األدوية ومأمونيتها .وغالباً
ما يشوب الضعف والتجزؤ سالسل اإلمداد ،لذا يلزم إنجاز مزيد من العمل للحد من نفاد املخزونات .وأخريا ً ،ينبغي
توفري دعم تقني قوي ومستدام للبلدان من أجل ضامن إتاحة أحدث البيّنات واملبادئ التوجيهية واألدوات واملواد
املتعلقة بأفضل املامرسات.
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«إن متتع السكان بالصحة ومستوى ثقايف
جيد أمر يكتيس أهمية أكرب اآلن أكرث من
ذي قبل من أجل تعزيز النمو االقتصادي
وبناء مجتمعات قادرة عىل الصمود
ملواجهة مختلف أشكال الصدمات».
إرنا سولربغ

رئيسة وزراء الرنويج
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-4
اإلمكانات الفردية
ميكن اعتبار املرأة والطفل واملراهق من أقوى العوامل املؤثرة يف تحسني صحتهم وتوفري مجتمعات مزدهرة ومستدامة
لهم .وهم بدورهم ينقلون هذه املعافاة ورأس املال االجتامعي لألجيال القادمة .ولكنهم لن يسعهم أداء هذا الدور
الحاسم ما مل يحرص قادة البلدان واملجتمعات عىل احرتام حقوق اإلنسان ،وضامن الحصول عىل السلع والخدمات
واملعلومات األساسية ،وتوسيع فرص املشاركة االجتامعية واالقتصادية والسياسية.

57

ويتمتع كل فرد بإمكانات بيولوجية فريدة تؤهله للتمتع بالصحة ،ثم ما يلبث أن يكتسب املزيد من اإلمكانات من
خالل التعليم واملهارات والخربات الحياتية 58.فالعوامل البيئية يف مرحلة النامء املبكر قد تؤثر عىل الصحة فيام بعد.

59

ويعتمد األفراد يف جميع األعامر عىل إمكاناتهم البيولوجية واإلمكانات املكتسبة لتلبية الطلبات الفردية واالجتامعية
والبيئية املتعلقة بصحتهم ورفاتهم .وال مراء يف أن توافر املوارد والفرص املناسبة قد يساعد الناس يف اتخاذ خيارات
مدروسة حيال صحتهم.

58

ومبا أن مخ الطفل وسائر أعضائه تنمو برسعة كبرية خالل السنوات الثالث األوىل من العمر ،لذا تعترب االستثامرات
يف مرحلة النامء املبكر رضورية لتعزيز النامء البدين والنفيس واالجتامعي الذي يؤثر عىل صحة كل فرد يف حارضه
ومستقبله.

16

وتعترب فرتة املراهقة مبثابة ثاين مرحلة حاسمة من مراحل النمو 10.فاإلمكانات البدنية والنفسية واالجتامعية التي
تكتسب يف مرحلة الطفولة هي التي تزدهر يف شكل مهارات وسلوكيات وفرص الحقة ،مام يسهم يف تحسني الصحة
والرفاه يف فرتة املراهقة للوصول فيام بعد إىل مرحلة نضج أكرث إنتاجاً .فاالستثامرات والفرص املناسبة قد تعزز املكاسب
املحققة يف سن مبكرة ،أو متنح فرصة ثانية للشباب الذين خالفهم الحظ يف مرحلة الطفولة .وعالوة عىل ذلك ،فإن
املراهقني باعتبارهم آباء الغد ،فإنهم ينقلون اإلمكانات واملخاطر الصحية لألجيال القادمة.
إن النساء كبالغات ميكنهن املساهمة يف املجتمع والسياسة واالقتصاد بالعديد من الطرق التي من شأنها تعزيز الصحة
والرفاه ،وإحراز تقدم يف التنمية املستدامة 60.فمساهامتهن التي ال تقدر بثمن ،والتي غالباً ما يتم تجاهلها تشمل:
املعارف؛ الصمود يف مواجهة الشدائد؛ قيادة األمور الخاصة بصحتهن وصحة أرسهن؛ اإلسهام يف القوى العاملة؛ املشاركة
يف الحياة الثقافية والسياسية؛ القدرة عىل تعبئة أنفسهن ومجتمعاتهن لتاليف األزمات والتخفيف من وطأتها ،وإعادة بناء
املجتمعات ،وتحقيق التغيري االجتامعي التحوييل والسالم.
ويرتبط العديد من الحواجز التي تقف عائقاً أمام تحقيق األفراد لكامل إمكاناتهم بانتهاكات حقوق اإلنسان الخاصة
بهم ،مبا يف ذلك العنف واالنتهاك والتمييز .فتجربة العنف قد تقف حائالً أمام منائهم وتسفر عن العديد من األرضار
الجسدية والنفسية والعاطفية واالجتامعية التي تلحق بالفرد يف الوقت الحايل ويف األجل الطويل.
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اإلجراءات
1.1االستثامر يف صحة ومناء الطفل واملراهق.
يتم إعداد ومتويل برامج الصحة والتنمية املتكاملة ملرحلة
الطفولة املبكرة واملراهقة والتي تجمع بني جهود مختلف

3.3إزالة الحواجز التي تحول دون
تحقيق اإلمكانات الفردية ،وتوفري
الحامية من العنف والتمييز.

القطاعات (مبا يف ذلك الربامج الخاصة بالصحة والتغذية

تحديد األسباب الجذرية لإلقصاء والتمييز والحرمان ،مبا يف

والرعاية املستجيبة لالحتياجات ،والتحفيز االجتامعي والنفيس،

ذلك قصور نظم التسجيل املدين واإلحصاءات الحيوية .وتعزيز

والتعليم ،والبيئة ،واملياه واإلصحاح ،والنظافة الشخصية،
والتوظيف ،والنمو االقتصادي) من ِقبل مجموعة من الرشكاء

األطر القانونية لتسجيل انتهاكات حقوق اإلنسان والتعامل
معها ،وتعزيز اإلملام بحقوق اإلنسان ،وتوفري خدمات الحامية

(مبا يف ذلك الحكومة واملجتمع املدين والقطاع الخاص

املناسبة حسب العمر ونوع الجنس وتوفري أماكن آمنة للمرأة

واملجتمعات املحلية) .ومساعدة مقدمي الرعاية لصغار األطفال

والطفل واملراهق ،مبا يف ذلك يف األوضاع اإلنسانية واملواضع

لتوفري الرعاية الحاضنة مع توفري التحفيز وفرص التعلم يف

الهشة .وتوسيع نطاق نظم التسجيل املدين واإلحصاءات

السنوات األوىل من العمر .والتأكد من إملام الشباب بالقراءة

الحيوية لزيادة فرص حصول املرأة والطفل عىل الخدمات

والكتابة والحساب ،ومتتعهم باملهارات التقنية واملهنية املناسبة

واالستحقاقات املتعلقة بإعامل حقوقهم للحصول عىل الرعاية

للتوظيف وإدارة املرشوعات.

الصحية املناسبة والتعليم واملنافع االجتامعية األساسية مبا يف
ذلك السكن والحامية االجتامعية.

2.2دعم املرأة والطفل واملراهق
بوصفهم عوامل للتغيري.
تحديد االحتياجات الخاصة بسياق معني مبا يف ذلك الحواجز
التي تقف أمام إعامل الحقوق ،وتعزيز سبل الحصول عىل
السلع األساسية والخدمات واملعلومات ،وتوسيع نطاق فرص
املشاركة االجتامعية واالقتصادية والسياسية املناسبة للفئة
العمرية .والتأكد من تخصيص متويل لهذه األنشطة يف خطط
البلدان وميزانياتها.
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املشاركة املجتمعية
يعترب مصطلح «املجتمع املحيل» مصطلحاً واسع النطاق يشمل الجامعات املحلية أو الوطنية أو الدولية والتي قد تكون
أو ال تكون مرتبطة مكانياً ،ولكنها تتشارك يف نفس املصالح أو املخاوف أو الهويات.
وتقدم العديد من البلدان بينات قوية عىل فعالية املشاركة املجتمعية مثل الجامعات النسائية التي تدعم الحوامل أو
األمهات املستجدات 61،ومشاركة الرجال والفتيان يف برامج الصحة؛ 62وإرشاك املرىض يف أنشطة تحسني جودة الخدمات
الصحية يف املناطق الحرضية 63.ويف الحاالت املثىل يقوم املجتمع بأرسه ،مبا فيه املراهقون ،باملشاركة يف عملية اتخاذ قرار
بشأن األولويات الصحية ،وتوفري الخدمات الصحية مبا يواءم احتياجات الناس من جميع األعامر.
وعىل سبيل املثال ،يعترب العاملون يف مجال الصحة املجتمعية من أفراد املجتمع محل الثقة يف العديد من البلدان ،عىل
الرغم من عدم اإلقرار بأهميتهم واستمرار الكثري من النظم الصحية الوطنية يف تهميشهم .وتضطلع منظامت املجتمع
املدين ،واملنظامت العقائدية ،والزعامء املحليني ورجال الدين والزعامء التقليديني كذلك بأدوار مهمة يف التصدي للعوائق
االجتامعية والثقافية التي تقف حائالً أمام تعزيز السلوكيات الصحية.

ميثل النساء واألطفال واملراهقون
الفئات األشد تأثرياً يف
تحسني صحتهم وتكوين مجتمعات
مزدهرة ومستدامة.
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اإلجراءات
1.1تعزيز القوانني والسياسات واألعراف
االجتامعية التي تعزز صحة املرأة والطفل
واملراهق.

3.3التأكد من مشاركة النساء والفتيات
بشكل كامل ،وإرشاك الرجال
والفتيان يف الربامج الصحية.

إنشاء أطر قانونية وسياسية لتعزيز املعايري االجتامعية

إرشاك املرأة والطفل واملراهق واملنظامت الداعمة لهم يف

اإليجابية ،عىل سبيل املثال ملنع العنف ضد النساء والفتيات،

اتخاذ القرارات املتعلقة بالسياسات والربامج الصحية التي تؤثر

وتعزيز اإلدماج الكامل للمعاقني يف املجتمع .وإزالة العوائق

عىل صحتهم ورفاههم .إدخال آليات تعتمد عىل العمر وعىل

القانونية والسياسية التي تحول دون حصول املراهقني عىل

سياق محدد للربامج الصحية لضامن مشاركتهم .تعزيز املواقف

الخدمات .وتحسني املشاركة املجتمعية من خالل اإلملام

والسلوكيات الداعمة للعاملني الصحيني إلرشاك الرجال والفتيان

بالحقوق الصحية ،وتعزيز الحوار ،والتعلم والعمل ،وتبني

وتوفري حيز للرشكاء من الذكور يف املرافق الصحية.

االسرتاتيجيات الخاصة باملشاركة املجتمعية .وصياغة الحمالت
اإلعالمية التي تناسب مختلف السياقات االجتامعية واملوارد
واالحتياجات بهدف تشجيع اإلملام بالحقوق الصحية
والسلوكيات اإليجابية يف مجاالت من قبيل التعليم الجنيس
الشامل للمراهقني والبالغني ،وعىل الرضاعة الطبيعية والتغذية
الجيدة؛ وعىل املياه واإلصحاح ومامرسات النظافة؛ وعىل اتخاذ
القرارات املتعلقة بالصحة.

2.2تعزيز العمل املجتمعي الشامل الذي
يعرتف بأدوار سائر املجموعات.
إرشاك املجتمع والقادة السياسيني واملسؤولني عن التخطيط
إىل جانب سائر أفراد املجتمع .وضع نهج أكرث تكام ًال وشمو ًال
لضامن تواصلية الرعاية الصحية عن طريق إرشاك منظامت
املجتمع املدين مبا يف ذلك األطراف الفاعلة يف املجال اإلنساين
وقادة املجتمع ورجال الدين والقابالت التقليديات يف
الحوار والتعلم التشاريك والعمل .إضفاء الطابع الرسمي عىل
مساهامت قادة املجتمع املحيل والعاملني الصحيني يف النظم
الصحية الوطنية ،مع تفويض املسؤوليات بشكل مناسب،
وتقديم الدعم واإلرشاف واإلثابة .تشجيع املجتمعات املحلية
عىل املشاركة يف تحديد احتياجاتهم الصحية .وإعادة توجيه
الخدمات الصحية واإلمنائية بنا ًء عىل ذلك.
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اإلجراءات املتعددة القطاعات
يتحقق نحو  50يف املائة من املكاسب يف صحة املرأة والطفل واملراهق من جراء استثامرات تتم خارج نطاق القطاع
الصحي 45،43،10.وتشمل هذه االستثامرات التدخالت والسياسات يف مجال التعليم والتغذية واملياه واإلصحاح والنظافة،
والحامية االجتامعية والحد من الفقر ،وحامية األطفال والعمل والنقل والطاقة .فالعمل عرب هذا القطاع من خالل
زيادة املشاركة السياسية واالقتصادية للمرأة والتخفيف من وطأة تغري املناخ والتكيف معه ،يسهم أيضاً بشكل كبري يف
الحصائل الصحية بالتزامن مع تحقيق منافع مشرتكة عرب القطاعات.

25

لذا يجب النظر إىل التدخالت خارج القطاع الصحي باعتبارها عنارص أساسية يف االسرتاتيجيات الوطنية بشأن صحة املرأة
والطفل واملراهق ،مع رضورة رصدها عىل نفس نسق تدخالت قطاع الصحة مثل التطعيامت أو توفري الناموسيات.
ويعرض امللحق  4قامئة بالسياسات والتدخالت الرئيسية التي تحظى باألولوية يف مختلف القطاعات .وتتوافق هذه
السياسات والتدخالت مع العديد من أهداف التنمية املستدامة املدرجة تحت أغراض هذه االسرتاتيجية الخاصة بالنامء
والتحول ،والتي يتجاوز معظمها نطاق قطاع الصحة.
وقد تبنت العديد من البلدان بنجاح نهوج متعددة القطاعات بشأن الصحة والتنمية .عىل سبيل املثال ،متكنت الهند
أخريا ً من استئصال شلل األطفال من خالل استهداف األسباب املتعددة القطاعات إلصابة األطفال باإلسهال (نقص املياه
النظيفة وخدمات اإلصحاح وما إىل ذلك) ،والذي يقوض من فعالية لقاحات شلل األطفال 64.وقد جعل مرشوع حوض
نهر السنغال ،والذي ميثل نوعاً من التعاون املتعدد القطاعات بغية تحقيق التنمية االقتصادية يف اإلقليم 83 ،يف املائة من
األطفال دون سن الخامسة ينامون تحت ناموسيات ،مام حد بشكل كبري من معدالت املالريا.
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اإلجراءات
1.1تبني نهج متعددة القطاعات لتحسني صحة
ورفاه املرأة والطفل واملراهق.
تحديد ودمج السياسات والتدخالت (انظر امللحق  )4التي

3.3رصد أثر إجراءات العمل املتعدد
القطاعات والتعاون فيام بينها
عىل الصحة والتنمية املستدامة.

تقودها مختلف القطاعات كل عىل حده كإجراءات أساسية

توطيد الرصد املشرتك للسياسات والتدخالت يف مختلف

لدعم اسرتاتيجيات الصحة الوطنية .تحديد القوى الهيكلية

القطاعات التي تؤثر عىل الصحة ،والنظر فيها وتقديم التقارير

الرئيسية التي تؤثر عىل الصحة واختالفات الدوافع ،مبا يف ذلك

بشأنها باعتبارها من املؤرشات الصحية األساسية .تعزيز الرصد

التحيزات الهيكلية واملؤسسية املتعلقة باملنظور الجنساين.

املشرتك إلجراءات العمل التعاوين بني القطاعات وتأثريه عىل

سن سياسات واسعة النطاق عرب القطاعات لتعزيز األهداف

الصحة وغريها من القطاعات ،فض ًال عن املساهامت املشرتكة

املشرتكة والتصدي للتحديات التي يتعذر عىل القطاعات

بهدف تحقيق أهداف التنمية املستدامة.

املنفردة حلها ،بقيادة رؤساء الحكومات .وتقييم السياسات
والتدخالت يف مختلف القطاعات لتحديد املخاطر الصحية
املحتملة.46.

2.2بناء اإلمكانات والقدرات الالزمة
لترصيف الشؤون تيسرياً للعمل
املتعدد القطاعات والتعاون فيام بينها.
تعزيز آليات التنسيق والتمويل واملساءلة إلدارة التعاون
املتعدد القطاعات وفيام بينها ،وتعزيز املساءلة ذات الصلة
عىل جميع املستويات .وتحديد املجاالت االسرتاتيجية للتعاون
بني القطاعات وتوفري حوافز لترسيع وترية العمل .القضاء
عىل العوائق والحواجز البريوقراطية واملالية التي تقف أمام
إجراءات التعاون املتعدد القطاعات وفيام بينها ،ليس يف
الحكومات فحسب ،وإمنا أيضاً بني الوكاالت الدولية والقطاع
الخاص واملنظامت غري الحكومية.
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األوضاع اإلنسانية واملواضع الهشة
يقع أكرث من نصف جميع وفيات األمهات واملواليد واألطفال يف األوضاع اإلنسانية ،مبا فيها حاالت النزاع وما بعد النزاع
واألزمات العابرة للحدود ،والبلدان التي شهدت واحدة أو أكرث من الكوارث الطبيعية ،وحاالت عدم االستقرار االجتامعي
واالقتصادي والسيايس املمتد.

37،9،8

وتكون التحديات الصحية حادة بشكل خاص بني السكان الرحل ،والالجئني أو املقيمني يف مخيامت مؤقتة ،ومجتمعات
النازحني داخلياً .والشاهد أن ما يقرب من  60يف املائة ممن يعيشون يف ظروف إنسانية والبالغ عددهم نحو  1.4مليار
شخص هم من الشباب دون سن  25عاماً .وتتعرض النساء واملراهقات بشكل خاص لإلقصاء والتهميش واالستغالل ،مبا يف
ذلك العنف الجنيس والقائم عىل نوع الجنس.
وعىل مر التاريخ مل تحظ االستجابة لحاالت الطوارئ اإلنسانية باالهتامم الكايف لحامية املرأة والطفل واملراهق ،والذين
يواجهون يف وقت األزمات مخاطر متزايدة تهدد الحصائل الصحية البدنية والنفسية ،ويتعرضون للتحرش واالعتداء
واالغتصاب .ومع ذلك ،فقد تم استخالص الدروس .فالزلزال املدمر الذي رضب نيبال يف نيسان /أبريل  2015وأودي
بحياة اآلالف وأحدث أرضارا ً يف أكرث من نصف املناطق هناك .وقد قدر عدد من ينجون بنحو  2مليون امرأة وفتاة
يف سن اإلنجاب و 126 000امرأة حامل .وقد عمل املستجيبون عىل الصعيد املحيل والوطني والدويل عرب مختلف
القطاعات -مبا فيها املعنيون بالصحة والحامية والعنف القائم عىل أساس الجنس ،ومرض األيدز والعدوى بفريوسه واملياه
واإلصحاح والنظافة -بالتنسيق لضامن حامية الحقوق وتوفري الخدمات املتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية األساسية.
وقد شملت أنشطتهم ضامن الوالدة اآلمنة ،وتوفري مستلزمات الصحة اإلنجابية والنظافة ،والوقاية من العنف القائم عىل
نوع الجنس ،واملعروف زيادته يف أعقاب الكوارث 66.ومن شأن تطبيق نهج مستدام يركز عىل اإلنسان من خالل الجهود
اإلنسانية املبذولة يف حاالت األزمات ،سواء كان ذلك فور وقوعها أو حتى وإن طال أمدها ،أن يعزز صمود النساء،
واألطفال واملراهقني ومجتمعاتهم.
وبالنظر إىل أن الرتكيز عىل األوضاع اإلنسانية واملواضع الهشة ميثل إضافة جديدة لهذه االسرتاتيجية العاملية ،فينبغي
عىل القطاعات املعنية بالعمل اإلنساين واإلمنايئ وهي تسعى لتحقيق واليتها العمل بشكل جامعي عىل استكشاف
سبل العمل مبزيد من الفعالية لتوطيد قدرة املرأة والطفل واملراهق عىل الصمود ،وكرس الحواجز التي تفصل بني
جهود االستجابة اإلنسانية وجهود التنمية والتي يعمل كل منها مبعزل عن األخر .وميكن تعزيز هذه الجهود من خالل
اإلجراءات التالية.
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اإلجراءات
1.1دعم استخدام تقييامت املخاطر الصحية
وحقوق اإلنسان والربامج التي تعتمد عىل
نوع الجنس لحامية االحتياجات الخاصة
باملرأة والطفل واملراهق يف األوضاع اإلنسانية.

3.3عالج الثغرات التي تكتنف
االنتقال من األوضاع اإلنسانية
إىل أوضاع التنمية املستدامة.
ويف هذه املرحلة االنتقالية ،يتم إعطاء األولوية لصحة ورفاه

استخدام املنظور الجنساين عند تقييم املخاطر ورسم الخرائط

النساء والشباب ،باعتبارهم املحور األسايس لقدرة املجتمعات

الخاصة بسالمة املجتمع .ويتم باالشرتاك مع املجتمع املدين

عىل الصمود أمام األزمات والتعايف منها .االستثامر يف تعزيز

واملجتمعات املحلية ،إجراء تقييم للمخاطر املتعددة وطرق

اإلدارة الرشيدة والنظم الصحية واملؤسسات والتمويل لدعم

للحد من مخاطر الكوارث ،مبا يف ذلك االستعداد للطوارئ،

هذه املرحلة االنتقالية .وضع نهج وآليات جديدة لتمويل

يف خطط البلدان وميزانياتها الخاصة بصحة املرأة والطفل

االحتياجات الصحية العاجلة واملتوسطة والطويلة األجل لجميع

واملراهق .التأكد من أن مجموعة الخدمات األولية الدنيا تشمل

الناس الذين يعيشون يف أوضاع إنسانية حرجة وزيادة املساءلة

أحدث التدخالت املسندة بالبينات (انظر امللحق  .)2توفري

عن النتائج يف جميع األنشطة التي تشمل االنتقال من اإلغاثة

مجموعات شاملة تلبي االحتياجات الفريدة محددة السياق

اإلنسانية إىل التنمية املستدامة.

للمرأة والطفل واملراهق يف جميع األوضاع اإلنسانية والكوارث،
والفاشيات ،والرصاعات .متكني ودعم الجهات الفاعلة يف
املجتمع املدين للوصول إىل السكان عندما تعجز الجهات
الحكومية عن ذلك.

2.2اإلدماج التام لسبل االستجابة
للطوارئ يف الخطط الصحية ،وضامن
توفري التدخالت الصحية األساسية.
تحليل كيفية وتوقيت ومكان توفري الخدمات الصحية وغريها
من الخدمات بطرق تضمن اتاحة جميع الخدمات الصحية
األساسية لجميع األفراد يف جميع األوساط ،دون متييز أو
مخاطر ال داع لها .ضامن االستجابة الفعالة لحاالت الطوارئ
واستمرارية الرعاية من خالل توفري الخدمات الصحية األساسية
للنساء واألطفال واملراهقني (انظر امللحق .)2
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البحث واالبتكار
هنالك حاجة إىل مجموعة كاملة من البحوث لفهم العوائق التي تحول دون وصول املرأة والطفل واملراهق للمستوى
الصحي املنشود والتغلب عليها .فالسياسات والتنفيذ والبحوث امليدانية قد تؤدي إىل نظم أقوى وإىل تحسني جودة
الخدمة وكفاءتها وفعاليتها 69-67.وتعترب البحوث الرسيرية والبينات الالزمة للمراجعات املنهجية رضورية إلعداد التدخالت
الفعالة وتطويرها (انظر امللحق  )2وملواجهة التحديات الناشئة .وتشمل هذه التحديات مقاومة مضادات امليكروبات،
فضالً عن األمراض املدارية املهملة خاصة وأنها ترتبط بشكل خاص بصحة املرأة والطفل واملراهق 71،70.وهناك حاجة
لتوفري املزيد من البيانات الجيدة من خالل الرصد والتقييم لزيادة رسعة ودقة أدوات املساءلة واملعلومات.
وهنالك حاجة إىل البحوث لفهم املحددات والعوائق التي التزال تحول دون وصول املرأة والطفل واملراهق للخدمات
الصحية 34.وعىل نفس النسق فإننا نحتاج إىل بينات حول النهوج األكرث فعالية للحد من هذه التفاوتات عرب مجموعة
من السياقات 34.فالبحوث االجتامعية ،والسلوكية ،واملتعلقة باألنرثوبولوجيا والخاصة باملجتمع تساعد يف فهم كيفية
تعزيز السلوك اإليجايب الصحي 72من قبيل الرضاعة الطبيعية وغسل اليدين باملاء والصابون وكيفية منع املامرسات الضارة
مثل زواج األطفال وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث .وميكن كذلك للعلوم السياسية واالجتامعية كذلك جمع البينات
التي ترتبط بحقوق اإلنسان املهمة واألهداف االجتامعية املرتبطة بالصحة من قبيل املساواة يف مجال الصحة والتمكني
والتخلص من التمييز.

73،40

وتشري البينات إىل أن املعارف والتقدم التكنولوجي ال يقل أهمية عن املوارد االقتصادية الالزمة لتحسني الصحة والرفاه.
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فاالبتكار هو نقطة االنطالق يف عملية ترجمة األفكار الجديدة القوية والبينات العلمية إىل تدخالت وسلع فعالة ميكن
استخدامها عىل نطاق واسع .وحتى يتثنى تحديد هذه االبتكارات وتنفيذها عىل نطاق واسع ،تبنت حركة كل امرأة،
كل طفل مفهوم االبتكارات املتكاملة .وهو ينص عىل الحاجة إىل جميع االبتكارات العلمية والتكنولوجية واالجتامعية،
واألعامل التجارية واملالية .وميكن يف كثري من األحيان الربط فيام بينها لتحقيق تأثريات تحويلية (انظر اإلطار 75.)6وتعترب
االبتكارات يف البلدان املنخفضة الدخل مصدرا ً أساسياً للتقدم وينبغي دعمها من قبل الرشاكات العاملية ومن خالل
التعاون فيام بني بلدان الجنوب .فاملنظامت املجتمعية تضطلع بدور حاسم ،والسيام يف مجال االبتكارات التي تتجاوز
تقديم الخدمات الصحية لتتصدى لألعراف االجتامعية الضارة ،وتعمل عىل بناء القدرات املؤسسية والحد من عدم
اإلنصاف.
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اإلجراءات
1.1االستثامر يف مجموعة واسعة من البحوث،
وتحديد االحتياجات والقدرات املحلية التي
تحظى باألولوية.

3.3اختبار االبتكارات وتنفيذها عىل نطاق كبري.
إرشاك الحكومات ،والقطاعني العام والخاص ،واألوساط
األكادميية ،واملجتمع املدين ،واملؤسسات والجهات املانحة،

بناء قدرات البلدان الالزمة لتوليد واستخدام البينات البحثية

واملستثمرين املهتمني بالجوانب االجتامعية ،وغريهم من

القوية ذات الصلة واستخدامها يف وضع سياسات ومامرسات

أصحاب املصلحة املعنيني بتطوير االبتكارات الناجحة وتنفيذها

أكرث فعالية ،والدعوة إىل تعزيز صحة املرأة والطفل واملراهق.

عىل نطاق كبري .خلق بيئة عمل إيجابية تدرك قيمة االبتكار
بالنسبة للمجتمع .وإعطاء األولويات لالبتكارات التي ميكنها

2.2الربط بني البينات والسياسات واملامرسات.
االستثامر يف سلسلة البحوث والبينات واملعارف ووضع
السياسات والربامج ورعايتها .تطوير آليات «نقل املعارف»

بشكل كبري الحد من أوجه اإلجحاف يف مجال الصحة ،وضامن
إفادة التقدم املحرز يف مجال صحة املرأة والطفل واملراهق
للسكان األكرث حرماناً عىل األقل بنفس قدر إفادة الفئات األكرث
ثراء .وتشجيع تبادل الخربات والتجارب.

وترجمتها لضامن إتاحة أحدث البينات لجميع أصحاب املصلحة
عىل الصعيد القطري واإلقليمي والعاملي .واالستثامر يف شبكات
البحوث العاملية والوطنية ،ومنصات املعارف ومراكز البيانات
بهدف توفري بينات ومعارف وتحليلها وتوليفها بشكل يتسم
بالدقة والتوقيت املناسب والشفافية.
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«يجب علينا يف معرض استهاللنا لخطة
التنمية الجديدة ،إيالء العناية الواجبة
للتأكد من عدم إغفال أي شخص يف مسار
اكتساب أدوات القياس الكافية .وإن ثورة
البيانات هي يف متناولنا بفضل التطورات
التكنولوجية الحالية».
إلني جونسون سريليف
رئيسة ليبرييا
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اإلطار :6
سوق االبتكار
تتسم سلسلة االبتكار اآلن بأقىص قوة لها يف مجال االهتامم بصحة املرأة والطفل واملراهق .فهنالك اآلن أكرث من 1000
ابتكار قيد البحث والتطوير 2.ويعترب «االنتقال إىل مرحلة توسيع النطاق» مبثابة عقبة يلزمها متويل مببلغ يزيد عىل
مليون دوالر أمرييك لكل مرشوع ارتيادي واعد أو ألي ابتكار إلثبات صحة املفهوم .ويهدف سوق االبتكار املرتبط
بحركة كل امرأة ،كل طفل املؤيد لالسرتاتيجية العاملية إىل تذليل هذه العقبة ،وتوفري آليات وبيئة مواتية باالعتامد عىل
رشاكة عاملية ألصحاب املصلحة لدعم سلسلة االبتكار ،وتحديد أكرث االبتكارات الواعدة ،واستثامرات الوسطاء لترسيع
مسارها وصوالً إىل توسيع النطاق واالستدامة والتأثري .ويتمثل الهدف يف نقل ما ال يقل عن  20استثامراً إىل مرحلة
توسيع النطاق بحلول عام  ،2020وإتاحة ما ال يقل عن  10من هذه االبتكارات عىل نطاق واسع ،وإحداث منافع
كبرية عىل صحة املرأة والطفل واملراهق بحلول عام .2030

69

-9
املساءلة عن النتائج واملوارد والحقوق
تعترب املساءلة أمرا ً رضورياً لترسيع وترية التقدم يف مجال صحة املرأة والطفل واملراهق .وتساعد املساءلة يف تتبع املوارد
والنتائج والحقوق ،وتوفر معلومات عن ما ميكن عمله ،وما يحتاج إىل تحسني وما يتطلب مزيدا ً من االهتامم .وتضمن
املساءلة تزويد متخذي القرار باملعلومات الالزمة لتلبية االحتياجات الصحية ومراعاة حقوق جميع النساء واألطفال
واملراهقني ووضعهم يف صميم هذه الجهود.
تع َّرف لجنة األمم املتحدة املعنية باملعلومات واملساءلة عن صحة املرأة والطفل عملية املساءلة بأنها عملية دورية

تهدف إىل التعلم والتحسني املستمر .وهي تشمل ثالث مراحل رئيسية أال وهي الرصد واالستعراض والعمل (انظر امللحق
 4،3.)5وقد وضعت اللجنة املعنية باملعلومات واملساءلة عن صحة املرأة والطفل ،الرتكيز عىل العمل «يف مكانه الصحيح:
عىل املستوى القطري» ،مع االعرتاف بأن املساءلة هي مسؤولية جميع الرشكاء وأنها متتد لتشمل املستوى املحيل
والقطري واإلقليمي والعاملي.

3

ويعتمد إطار املساءلة املعززة لالسرتاتيجية العاملية (انظر الشكل  )4عىل مبادئ اللجنة املعنية باملعلومات واملساءلة
عن صحة املرأة والطفل وإطارها وتوصياتها .ويتامىش إطار املساءلة مع املنتدى السيايس الرفيع املستوى بشأن التنمية
املستدامة ،والذي سيقوم بدور محوري يف اإلرشاف عىل متابعة التقدم املحرز يف أهداف التنمية املستدامة ومراجعته
عىل املستوى العاملي 76.وهو يتامىش أيضاً مع خارطة الطريق الخاصة باملقاييس الصحية واملساءلة ونقاطها الخمس
الخاصة بالدعوة إىل العمل والتي اعتمدتها منظمة الصحة العاملية ووكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية والبنك الدويل
والبلدان والرشكاء يف حزيران /يونيو  2015بغية وضع خطة مشرتكة للقياسات الصحية 77.ويتمثل هدفها الرئييس يف
وضع هيكل ونظام واضح لتعزيز املساءلة عىل املستوى القطري واإلقليمي والعاملي ،وبني مختلف القطاعات .ويف نهاية
املطاف ،تكون االسرتاتيجية العاملية مساءلة عن جميع النساء واألطفال واملراهقني كأصحاب حقوق ،مبا فيهم الفئات
املهمشة واملحرومة.
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اإلجراءات
1.1تنسيق الرصد واإلبالغ.
تقليل عبء اإلبالغ الواقع عىل كاهل البلدان عن طريق

3.3تعزيز مشاركة أصحاب املصلحة
املتعددين يف الرصد واالستعراض والعمل.

تصنيف مصادر البيانات املوجودة حسب نوع الجنس

تعزيز مشاركة أصحاب املصلحة املتعددين والتعاون بني

والسامت الجغرافية والدخل لتتبع التقدم املحرز يف تنفيذ

القطاعات ملتابعة اإلجراءات عىل جميع املستويات .ميكن

االسرتاتيجية العاملية ،وتطويع أغراض التقارير وبطاقات التقييم

ملراجعات قطاع الصحة التي تشمل جميع أصحاب املصلحة

قيد االستخدام لقياس صحة املرأة والطفل واملراهق .وقيام

أن توفر منصة للرصد واالستعراض والعمل .وميكن ألعضاء

البلدان بإعداد هذه التقارير مبساعدة املنظامت األربع املعنية

الربملان واملجتمع املدين الرصد ومساءلة الحكومات ،للتأكد

بالصحة  H4+ومنظمة الصحة العاملية وصندوق األمم املتحدة

من توصيل صوت املواطن .ولضامن إجراء استعراض مستقل

للسكان واليونيسيف وبرنامج األمم املتحدة املشرتك ملكافحة

يتسم بالشفافية .سيقوم فريق املساءلة املستقل بإعداد تقرير

مرض األيدز والعدوى بفريوسه وهيئة األمم املتحدة للمرأة

سنوي عن وضع صحة املرأة والطفل واملراهق (انظر اإلطار

والبنك الدويل من خالل عملية تعاونية تتسم بالشفافية.

 .)7وستضطلع الرشاكة من أجل صحة األم والوليد والطفل

ويشمل التقرير الخاص بالتقدم املحرز يف تنفيذ توصيات

(الرشاكة) بدور تنسيق إطار املساءلة العاملي لضامن التزام

اللجنة املعنية باملعلومات واملساءلة عن صحة املرأة والطفل،

جميع أصحاب املصلحة بالتوصيات.

تتبع النفقات والنتائج املحرزة يف مجال الصحة اإلنجابية وصحة
األم والوليد والطفل واملراهق ،ومقارنة النتائج باألهداف
واملؤرشات املتفق عليها .واستخدام استعراض النظراء اإلقليميني
والتقارير اإلقليمية للربط بني املساءلة عىل املستويني العاملي
والقطري.

2.2تعزيز التسجيل املدين واإلحصاءات الحيوية.
مساندة جهود البلدان الرامية إىل تعزيز آليات املساءلة
ومؤسساتها ،مبا يف ذلك رصد النتائج واإلبالغ عنها .التأكد من
أن جميع البلدان لديها نظم فعالة للتسجيل املدين واإلحصاءات
الحيوية بحيث ميكن تسجيل الوالدات وحاالت الزواج والوفاة
وأسبابها .التأكد من رصد وفيات املرأة والطفل واملراهق
ومراجعتها ،بحيث ميكن اتخاذ اإلجراءات املناسبة للمتابعة.

71

الشكل :4
إطار االسرتاتيجية العاملية الخاص باملساءلة

IEW
REV

•
•
•
•

T
AC

•
•
•
•
•

الخطط القطرية
الحكومة
منظامت املجتمع املدين
القطاع الخاص
الرشكاء يف التنمية

املساءلة
القطرية

تجميع البيانات
الدراسات الخاصة
تقارير املساءلة االجتامعية
بطاقات التقييم

مراجعة األقران اإلقليميني

التقارير العاملية/
تقارير التقييم

• فريق املساءلة املستقل
• مركز البيانات
• التقرير الخاص بصحة املرأة
والطفل واملراهق

M O N I TO R
R OT I N O M

التقارير القطرية
واإلقليمية /تقارير التقييم
• تقارير الرصد الخاصة باألمم املتحدة
• التقارير الخاصة بالنفقات
• التقارير الخاصة بلجنة املساعدة
اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون
والتنمية
• التقارير الخاصة باملساءلة
االجتامعية
• التقارير الخاصة مبنظامت املجتمع
املدين
• التقارير األكادميية

املساءلة
العاملية
R

IVE

TCA

WE
• املنتدى السيايس الرفيع
املستوى املعنى بأهداف التنمية
املستدامة
• جمعية الصحة العاملية
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•
•
•
•
•
•
•

املراجعات الخاصة بقطاع الصحة
رصد حقوق اإلنسان
تقييامت املنظور الجنساين
اللجان الربملانية
جلسات استامع املواطنني
املراجعة املالية ومراجعة األداء
مراجعة حاالت الوفيات
والصحة

•
•
•
•

املبادرات العاملية
التزامات أصحاب املصلحة
الدعوة
التنسيق

اإلطار :7
التقرير السنوي الخاص بـ «وضع صحة املرأة والطفل واملراهق» وفريق املساءلة املستقل
سيتم استعراض املساءلة العاملية عن تنفيذ االسرتاتيجية العاملية يف سياق إطار موحد .ويف محاولة ملواءمة التقارير
العاملية ،والحد من عبء اإلبالغ الواقع عىل كاهل البلدان ودعم فعالية التكاليف ،سيتم إعداد «تقرير مجمع بشأن
الوضع الصحي للمرأة والطفل واملراهق» باالعتامد عىل املعلومات التي تقدمها وكاالت األمم املتحدة وفرق الرصد
املستقلة بشكل دوري .وهذا التقرير السنوي ،الذي سيتم إعداده بشكل مستقل يتسم بالشفافية ،سيوفر للمجتمع
العاملي أفضل البينات عن التقدم املحرز يف صحة املرأة والطفل واملراهق بهدف تحقيق أغراض االسرتاتيجية العاملية
وأهداف التنمية املستدامة .وسيقدم التقرير توصيات وتوجيهات لجميع أصحاب املصلحة حول كيفية ترسيع وترية
التقدم يف الحصائل الصحية للمرأة والطفل واملراهق.
وسيأخذ فريق املساءلة املستقل زمام املبادرة يف كتابة التقرير السنوي مبساعدة األمانة املصغرة واملوجود مقرها لدى
الرشاكة .ولن يحتاج التقرير السنوي إىل تجميع بيانات إضافية.
وسيتناول كل تقرير موضوعاً عىل أساس النتائج التي توصل إليها تقرير العام السابق ،ليتم تقدميه إىل األمني العام
لألمم املتحدة .وسيتم تشجيع الدول األعضاء وأصحاب املصلحة اآلخرين عىل مناقشة التقرير يف املنتدى السيايس
الرفيع املستوى بشأن التنمية املستدامة والذي سيقوم باستعراض التقدم املحرز يف هذه األهداف ،ويف جمعية الصحة
العاملية ،واجتامعات األجهزة املعنية باتفاقات حقوق اإلنسان وغريها من الجمعيات السياسية واألحداث رفيعة
املستوى ،بهدف اتخاذ اإلجراءات املناسبة.
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سادساً
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التنفيذ:
كل منا عليه دور
يجب أن يؤديه

75

ال ميكن تنفيذ االسرتاتيجية العاملية إال من خالل العمل الجامعي والجهد التعاوين :كل منا عليه دور حاسم يجب أن
يؤديه لتحسني الصحة البدنية والنفسية للمرأة والطفل واملراهق يف كل مكان.

اإلطار التشغييل
وسريافق االسرتاتيجية العاملية إطار تشغييل مدته خمس سنوات ،عىل أن يتم تحديثه بشكل دوري حتى عام .2030
وبنا ًء عىل الجهود املستمرة والهياكل القامئة ،وسيتم االعتامد عليه يف توجيه جهود البلدان املبذولة إلعداد خططها

الخاصة بصحة املرأة والطفل واملراهق وصقلها استنادا ً إىل االحتياجات واألولويات التي يحددها كل بلد .وينبغي لجميع

أصحاب املصلحة مبا فيهم رشاكات أصحاب املصلحة املتعددين عىل جميع املستويات استخدامه كدليل يستهدى به يف
اتخاذ عمل ملموس .وسيتم تطوير اإلطار التشغييل بالتشاور مع الحكومات واملجتمع املدين والقطاع الخاص ،والوكاالت
الدولية ،ومختلف الدوائر والرشكاء.

الهيكل الخاص
بحركة كل امرأة
كل طفل
سيقوم الهيكل الخاص بحركة كل امرأة ،كل طفل لالسرتاتيجية العاملية بدعم البلدان يف تنفيذ أولوياتها الوطنية الفريدة
وخططها لتحسني صحة املرأة والطفل واملراهق بحلول عام ( 2030انظر الشكل .)5
وستتوىل الحكومات والقادة الوطنيون قيادة العملية ودفعها قدماً لتحقيق األهداف الوطنية ،من خالل إعداد خطط
االستثامر وتنفيذها ،وإقامة نظام متامسك واحد لرصد وتقييم وضامن املساءلة ،وتسخري منصات الرشاكة القامئة بني
سائر أصحاب املصلحة املتعددين عىل املستوى القطري .وستقوم األجهزة واآلليات اإلقليمية ،والسيام تلك التي تعزز
التعاون فيام بني بلدان الجنوب ،بتعزيز وتنسيق التعاون مع السياسات الوطنية وجهود البلدان (عىل سبيل املثال قضايا
التعاون عرب الحدود ،ونقل املعارف والتكنولوجيا).
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وعىل الصعيد العاملي ،يقود األمني العامة لألمم املتحدة حركة كل امرأة ،كل طفل ،مبساعدة الفريق االستشاري الرفيع
املستوى .وسيتم إبالغ الفريق االستشاري مبا يتم من أعامل يف الركائز العاملية الثالث للهيكل العاملي (انظر أدناه)،
وتقديم التوجيه السيايس واملشورة لتحقيق الرؤية الخاصة بحركة كل امرأة ،كل طفل وتحقيق أهداف االسرتاتيجية
العاملية .وتنفيذ أغراض االسرتاتيجية العاملية .وسيقوم بتنسيق الحركة املكتب التنفيذي األمني العام لألمم املتحدة
والذي سيضطلع بدور منصة تضم العديد من أصحاب املصلحة دعامً لتنفيذ االسرتاتيجية العاملية.
وتدعم الركائز الثالث املرتابطة للهيكل العاملي تنفيذ االسرتاتيجية العاملية.
1.1توجه الجهود التي تبذلها البلدان يف مجايل التخطيط والتنفيذ عملية تطبيق االسرتاتيجية العاملية ،عقب
استكاملها مبدخالت تقنية إقليمية وعاملية .ومتثل رشاكة املنظامت األربع املعنية بالصحة مصدرا ً رئيسياً
للدعم التقني لالسرتاتيجية العاملية (منظمة الصحة العاملية ،وصندوق األمم املتحدة للسكان ،واليونيسيف،
وبرنامج األمم املتحدة املشرتك ملكافحة األيدز والعدوى بفريوسه ،وهيئة األمم املتحدة للمرأة والبنك
الدويل) .فعىل املستوى العاملي تتوىل رشاكة املنظامت األربع املعنية بالصحة التنسيق بشكل وثيق مع
املكتب التنفيذي لألمني العام وتقديم الدعم عىل املستوى القطري .وتسهم كذلك الوكاالت اإلمنائية الثنائية،
ومجموعات املجتمع املدين ،والقطاع الخاص بتقديم الدعم التقني الستكامل وتعزيز القدرات عىل الصعيد
القطري .وستسهم كذلك وكاالت التنمية الثنائية ،ومجموعات املجتمع املدين والقطاع الخاص بتقديم الدعم
التقني املهم الستكامل القدرات وتعزيزها عىل الصعيد القطري ،فضالً عن الدور املهم الذي سيؤديه التعاون
فيام بني بلدان الجنوب ،والتضافر بني الجهات العلمية والبحثية .وسيقدم هذا الدعم من خالل منصات
املشاركة الحالية ألصحاب املصلحة املتعددين بطريقة منسقة ومتامسكة لضامن التنسيق بني مختلف
املبادرات الداعمة تحت مظلة حركة كل امرأة ،كل طفل ،من قبيل االلتزام بالحفاظ عىل بقاء األطفال عىل
قيد الحياة :تجديد الوعد ،وتنظيم األرسة عام  ،2020وخطة العمل الخاصة بكل مولود ،ووضع حد لوفيات
األمهات التي ميكن تجنبها .وستعترب االسرتاتيجيات الخاصة بالصحة الوطنية وخطط االستثامر هي األساس يف
اتخاذ قرارات التمويل يف الركيزة الثانية.
2.2يعتمد أساساً متويل خطط البلدان وتنفيذها عىل املوارد املحلية املتأتية من الحكومات والقطاع الخاص
واملجتمع املدين .وميثل مرفق التمويل العاملي الذي يدعم حركة كل امرأة ،كل طفل جهدا ً جديدا ً لالرتقاء
بسبل متويل صحة املرأة والطفل واملراهق وتعزيز املوارد املحلية .وتعزيزا ً لتمويل االسرتاتيجيات الصحية
وخطط االستثامر عىل الصعيد الوطني ،ال غنى عن ضامن التعاون بني آليات التمويل العاملية الراهنة
من قبيل التحالف العاملي من أجل اللقاحات والتمنيع ،والتحالف من أجل اللقاحات؛ والصندوق العاملي
ملكافحة األيدز والسل واملالريا ،واملؤسسة اإلمنائية الدولية التابعة للبنك الدويل ،والبنك الدويل لإلنشاء
والتعمري ،واملؤسسات املتعددة األطراف ،والبنوك اإلقليمية والقطاع الخاص .وقد أنشأ فريق املستثمرين يف
مرفق التمويل العاملي لتيسري هذه املهمة.
3.3يعترب االرتباط والتنسيق مع أصحاب املصلحة العامليني أمرا ً بالغ األهمية لضامن تقديم املزيد من الدعم
الفعال واملتناسق للبلدان فضالً عن تعزيز املساءلة .وسيتم دعمه من خالل الرشاكة من أجل صحة األم
والوليد والطفل (الرشاكة) .وستسعى قيادات البلدان إىل تنسيق الجهود التوعوية بني جميع األطراف املعنية
عىل املستوى القطري ،إىل جانب التامس املوارد اإلقليمية والعاملية.
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:5 الشكل
 كل طفل،الهيكل الخاص بحركة كل امرأة

 كل طفل،حركة كل امرأة
األمني العام لألمم املتحدة

الفريق االستشاري الرفيع املستوى
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© ”Mark Tuschman from the book “Faces of Courage

«ميكننا عرب االستثامر يف املرأة والطفل
واملراهق يف الوقت الحارض وعىل مدى
السنوات الخمس عرشة القادمة أن ننقذ
جي ًال بأكمله يف غضون جيل واحد لزيادة
استفادة األجيال املقبلة .إال أنه يتعني
علينا اغتنام الفرصة التخاذ اإلجراءات
وتحمل املسؤولية عن ذلك اآلن».
أمينة محمد

املستشارة الخاصة لألمني العام لألمم املتحدة
املعنية بالتخطيط اإلمنايئ ملا بعد 2015
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االلتزام بالعمل
وهناك حاجة إىل قطع التزامات ملموسة والعمل الجامعي لتسخري قوة الرشاكة وتحقيق أغراض االسرتاتيجية العاملية
لضامن متتع كل امرأة وطفل ومراهق بالصحة والرفاه .وتسلط القامئة التالية الضوء عىل بعض االلتزامات الرئيسية
املطلوبة من مختلف مجموعات أصحاب املصلحة .يرجى مالحظة أن هذه القامئة ال تشمل جميع االلتزامات.
وستقوم الحكومات وأعضاء الربملان ومتخذو القرار وواضعو السياسات عىل جميع املستويات مبا ييل:
•إدراج صحة املرأة والطفل واملراهق ضمن األولويات السياسية
•متويل الخطط الصحية الوطنية الشاملة املسندة بالبينات والتي تراعي حقوق اإلنسان ،مع الرتكيز عىل تعزيز
النظم الصحية والوصول إىل الفئات املهمشة
•حامية املرأة والطفل واملراهق من آثار النفقات الصحية الباهظة من الجيب الشخيص
•تخصيص املزيد من األموال للعمل املشرتك بني القطاعات والبحوث واالبتكار الالزم لتحسني الحصائل الصحية
•ضامن املشاركة الفعالة لجميع الدوائر ،مبا يف ذلك العاملون يف مجال الرعاية الصحية ،والقطاع الخاص،
واملجتمع املدين ،واملجتمعات األكرث ترضرا ً من أوجه اإلجحاف يف مجال الصحة ،واملراهقني والشباب
•إنشاء آليات للرصد واملساءلة عن املوارد والنتائج والحقوق تتسم بالشفافية
•ضامن متويل املانحني ألولويات البلدان ومتابعة االلتزامات ،واإلنفاق والتأثري
•إدخال أو تعديل الترشيعات والسياسات مبا يتامىش مع مبادئ حقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك املساواة بني
الجنسني للجميع
•تعزيز قدرة الربملان عىل التقدم صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة والتمسك بحقوق جميع النساء
واألطفال واملراهقني يف التمتع بأعىل مستوى من الصحة والرفاه ميكن بلوغه.
وستقوم املنظامت اإلقليمية ،والرشاكات بني بلدان الجنوب ،والتحالفات االقتصادية مبا ييل:
•املسارعة إىل تبادل املعارف والتواصل بشأن أفضل املامرسات للتأكد من استخدام أحدث البينات يف التخطيط
والتنفيذ الوطني الفعال
•تشجيع التعاون بشأن القضايا ذات األولوية مثل التعاون عرب الحدود واللوائح ونقل املعارف والتكنولوجيا
•تعزيز الشفافية واملساءلة املتبادلة بني البلدان األعضاء بشأن النتائج واملوارد والحقوق
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وستقوم األمم املتحدة وغريها من املنظامت املتعددة األطراف عىل جميع املستويات ،وكذلك املبادرات الصحية العاملية مبا ييل:
•حشد املوارد الالزمة لرأب فجوات التمويل عىل املستوى القطري ،مبا يف ذلك اتباع آليات التمويل املبتكرة،
واالستثامر يف السلع العامة العاملية التي تعمل عىل تحسني صحة املرأة والطفل واملراهق
•توفري الدعم التقني للبلدان عند الطلب ملساعدتها يف إعداد خططها الوطنية واحتساب تكلفتها ،وتنفيذها من
خالل العمل مع مجموعة كاملة من أصحاب املصلحة مع التحيل بروح الثقة واملساءلة والنزاهة
•تحديد املعايري املسندة بالبينات واللوائح واملبادئ التوجيهية لدعم الجهود املبذولة لتحسني صحة املرأة والطفل
واملراهق ،وتشجيع الرشكاء عىل استخدامها
•تكريس حيز مخصص للتعبري عن صوت املرأة والطفل واملراهق عىل الصعيد العاملي من قبيل االستامع لصوت املواطنني
•تقديم الدعم واملشاركة يف نظم تتبع التقدم املحرز ،وتحديد الثغرات بغية تعزيز العمل واملساءلة عن صحة
املرأة والطفل واملراهق
وسيقوم الرشكاء الثنائيون يف التنمية واملؤسسات الخريية مع اآلخرين مبا ييل:
•تعبئة موارد إضافية من أجل الصحة ،مبا يف ذلك توفري التمويل املبتكر الستكامل االستثامرات املحلية ،ومواءمة
هذه املوارد مع الخطط وأولويات البلدان؛
•توفري الدعم التقني الفعال لألولويات التي تحددها البلدان ،مع تعزيز القدرات املحلية بهدف تطوير ومتويل
وتنفيذ ورصد الخطط والربامج الوطنية املسندة بالبينات؛
•االستثامر يف االبتكار والبحث ،مبا يف ذلك البحوث املتعلقة بالتنفيذ ،لتلبية احتياجات البلدان بشكل أفضل من
خالل التدخالت الصحية الفعالة واألدوات وآليات تقديم الخدمات؛
•تعزيز التعاون بني القطاعات مبا يتامىش مع أفضل املامرسات .وإدماج التدخالت املتعلقة بالصحة والتغذية
واملياه واإلصحاح ،وتعزيز الروابط مع قطاعات مثل التعليم وتلك املعنية بتعزيز املساواة بني الجنسني.
وستقوم املجتمعات املحلية مبا ييل:
•املشاركة بفعالية يف اتخاذ القرارات املتعلقة بالصحة
•تعزيز الطلب عىل الربامج الصحية ودعم تنفيذها
•دعم التغيريات اإليجابية يف املعايري واملواقف االجتامعية التي تعوق التقدم بشكل فعال
•الدعوة إىل تعزيز صحة املرأة والطفل واملراهق وإخضاع الحكومات والجهات املسؤولة للمساءلة
وسيقوم العاملون يف مجال الرعاية الصحية واملديرون والنقابات املهنية عىل جميع املستويات مبا ييل:
•توفري الرعاية بأعىل مستوى ممكن من الجودة وتوخي الرسية واالحرتام يف معاملة جميع النساء واألطفال
واملراهقني دون استثناء
•مراجعة املامرسات الرسيرية ،وتوفري املعلومات لتتبع التقدم املحرز ،وضامن اتباع سبل فعالة يف مجايل اإلنصاف
واالنتصاف عرب جميع مستويات املرافق الصحية واملجتمع
•الدعوة إىل تحسني التدريب وطرق توزيع العاملني الصحيني واستبقائهم
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•إدماج املعايري واملبادئ الخاصة بحقوق اإلنسان يف تصميم الخدمات الصحية والتدخالت وطريقة تقدميها ،ويف
التدريب والتعليم
•تطوير واختبار وتقييم طرق مبتكرة لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمجتمع ،مع الرتكيز عىل االحتياجات
األكرث إلحاحا للفئات السكانية األكرث حرماناً
وسيقوم املجتمع املدين عىل جميع املستويات مبا ييل:
•الدعوة إىل زيادة االهتامم بصحة املرأة والطفل واملراهق واالستثامر فيها
•تعزيز قدرة املجتمع عىل تنفيذ التدخالت األكرث مالمئة واملعقولة التكلفة ،واملشاركة الحقيقية يف ترصيف
شؤون الخدمات
•التأكد من منح جميع الناس واملجتمعات صوت متساو يف صياغة خدمات الرعاية الصحية العالية الجودة
•تتبع التقدم املحرز ،واعتبار نفسه وجميع الجهات املعنية مسؤولني عن الوفاء بااللتزامات
•إقامة رشاكات متعددة القطاعات تعنى بصحة املرأة والطفل واملراهق
•دعم الجهود الرامية إىل رأب الفجوات يف البيانات بشأن الفئات السكانية املهمشة واألوضاع اإلنسانية واملواضع الهشة
•حث الحكومات عىل إعفاء األدوية والسلع الصحية األساسية من الرضائب
وستقوم املؤسسات األكادميية والبحثية عىل جميع املستويات مبا ييل:
•الدعوة إىل إجراء بحوث معينة داخل البلدان وزيادة امليزانية املخصصة للبحوث واالبتكار
•بناء القدرات البحثية املؤسسية يف البلدان املنخفضة الدخل وتلك املتوسطة الدخل
•توليد البينات وأفضل املامرسات وترجمتها ونرشها بهدف صياغة السياسات والربامج الفعالة واملوجهة لتحقيق املساواة
•تعزيز الشبكات الخاصة بالدوائر األكادميية والباحثني لتعزيز تبادل املعارف
وسيقوم مجتمع األعامل عىل جميع املستويات مبا ييل:
•دعم السياسات الحكومية الرامية إىل تحقيق التغطية الصحية الشاملة ،وتحسني التغذية ،واستخدام غذاء أصح
وطاقة أنظف
•التعاون مع الرشكاء يف تحديد ومعالجة العواقب الخارجية لألعامل التي قد ترض بصحة املرأة والطفل واملراهق
•حامية وتعزيز صحة ورفاه املوظفني وأرسهم
•دعم الجهود الرامية إىل تحسني فرص الحصول عىل الخدمات الصحية العالية الجودة واألدوية املنقذة للحياة
•استكشاف األدوية والتكنولوجيا والتدخالت الجديدة الرامية إىل تحسني الصحة يف املناطق ذات املوارد
املحدودة ،ومواجهة التحديات العاملية من قبيل مقاومة مضادات امليكروبات الناشئة ،وطرح االبتكارات
الواعدة يف األسواق
•استخدام خربات مجتمع األعامل لتوطيد واستنهاض التدخالت التي تعزز الصحة من قبيل التدخالت األساسية،
والتعليم املرتبط باإلصحاح والنظافة ،وتوفري تغذية أفضل
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وستقوم وسائل اإلعالم عىل جميع املستويات مبا ييل:
•إدراج صحة املرأة والطفل واملراهق كأحد البنود التي تحظى باألولوية عىل جدول أعامل األخبار
•إعطاء املرأة والطفل واملراهق الفرصة للتعبري عن أصواتهم من خالل تطوير وسائل اإلعالم االجتامعية واملنصات
الرقمية
•نرش املزيد من القصص املسندة بالبينات حول صحة املرأة والطفل واملراهق ،وانتهاكات حقوق اإلنسان ،والثغرات
التي تكتنف التغطية ومن يفتقرون إىل الخدمات الالزمة
•التواصل بنوع من املسؤولية والدقة بشأن قضايا الصحة العمومية ،وخاصة يف حاالت الطوارئ ،باالعتامد عىل
املعلومات الواردة من األوساط العلمية والحكومة بطريقة متأنية ودقيقة
واآلن ،سيحتاج جميع أصحاب املصلحة إىل قطع التزامات طموحة وملموسة تجسد الطاقة واإلجراءات الالزمة لتنفيذ
االسرتاتيجية العاملية بشكل كامل بحلول عام  ،2030وضامن تحقيق نتائج قابلة للقياس.

طريق املُيض
قدماً
متثل االسرتاتيجية العاملية املح َّدثة دليالً مهامً وخطوة إىل األمام لتحقيق رؤيتنا لضامن أال تقترص جميع النساء واألطفال
واملراهقني عىل تجنب الوفيات الناجمة عن أسباب ميكن الوقاية منها ،وإمنا يعملون عىل املساهمة يف مناء مجتمعاتهم
وتحولها .فاملرأة والطفل واملراهق يف العامل قاطبة يتطلعون إلينا ،وإىل املجتمع الدويل للعمل عىل تحقيق هذا الربنامج.
ولكنهم لن يقفوا مكتويف األيدي تاركني إيانا لنصنع ذلك وحدنا ،فهم أهم عنارص لتغيري املشهد العام للصحة والتنمية.
وهم بحاجة إىل رشاكتنا النشطة لتحقيق أهدافنا املشرتكة بشأن البقاء عىل قيد الحياة ،وتعزيز الصحة والرفاه ،وتحقيق
مستقبل مزدهر ومستدام.
وينبغي أن تحتفظ الحكومات بدور القيادة مع ضامن التعاون مع أصحاب املصلحة عرب املجتمعات والقطاعات لخلق
بيئة مواتية لتحقيق الصحة والرفاه مع االسرتشاد مبا تتحيل به أهداف التنمية املستدامة من روح كلية ونطاق شامل.
وباإلضافة إىل توفري املوارد املالية والتقنية والبرشية الالزمة لتعزيز النظم الصحية ،ينبغي ألصحاب املصلحة توفري املزيد
من املوارد والبنية التحتية اإلضافية لسائر املجاالت املعروفة بقدرتها عىل تحسني الحصائل الصحية ،مثل التدخالت يف
مجال التغذية واملياه واإلصحاح .وينبغي اتخاذ اإلجراءات لتمكني املرأة والطفل واملراهق ،وإعامل حقوقهم اإلنسانية
وإمكاناتهم الكاملة للتمتع بالصحة والرفاه .وبهذه الطريقة ،ميكن تحقيق «التقارب بشكل كبري» يف مجال الصحة
للتأكد من أن كل امرأة وطفل ومراهق يف كل مكان ،لديه فرصة متساوية للبقاء عىل قيد الحياة ،واالزدهار واإلسهام يف
إحداث ذلك التغيري الجذري الذي تتوخاه أهداف التنمية املستدامة.
ويجب أن تسرتشد أعاملنا يف السنوات القادمة حتى عام  2030بهذه األغراض الثالثة أال وهي :البقاء عىل قيد الحياة
والنامء والتحول .لقد حان اآلن وقت العمل ،وينبغي عىل كل منا اإلسهام ،لتحقيق رؤيتنا.
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امللحق :1
نتائج ومعامل بازرة يف مسرية حركة كل امرأة ،كل طفل 2015-2010
النتائج
املبادرات واألحداث والتقارير الرئيسية

2011

2012

لجنة األمم املتحدة املعنية باملعلومات واملساءلة عن صحة املرأة
والطفل:
وضع  10توصيات يف سياق إطالق مبادرة غري مسبوقة بشأن
املساءلة
األمم املتحدة املعنية باملعلومات واملساءلة عن صحة املرأة
والطفل
فريق الخرباء املستقل املعني باستعراض املعلومات واملساءلة عن
صحة املرأة والطفل
إنقاذ األرواح عند الوالدة
الخطة العاملية من أجل القضاء عىل حاالت العدوى الجديدة
بفريوس العوز املناعي البرشي بني األطفال والحفاظ عىل حياة
أمهاتهم
اإلعالن السيايس لألمم املتحدة بشأن األمراض غري املعدية (غري
السارية)
اإلعالن السيايس لألمم املتحدة بشأن األيدز والعدوى بفريوسه
التقرير الخاص بحالة القبالة يف العامل لعام 2011

2010
إطالق االسرتاتيجية العاملية يف عام :2010
توفري موارد مببلغ يزيد عىل  40مليار دوالر أمرييك وقطع التزامات من جانب  200جهة
تقريباً من الجهات صاحبة املصلحة
مجموعة العمل الدولية :اخ ِتري بحلول عام  2015أكرث من  1000ابتكار ميثل استثامرات
بنحو  255مليون دوالر أمرييك
السرتاتيجية العاملية بشأن صحة املرأة والطفل
مبادرة ماسكوكا بقيادة كندا من أجل صحة األمهات واملواليد واألطفال ملجموعة الثامنية
حركة كل امرأة ،كل طفل
الفريق العامل املعني باالبتكار
قرار مجلس حقوق اإلنسان بشأن حق اإلنسان يف املياه واإلصحاح
حركة تعزيز التغذية

2009-2000
ت ُحرز البلدان تقدماً صوب بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية ،ولكنها ال تحرز ما يكفي
منه لبلوغ الهدفني  4و 5من تلك األهداف بشأن تحسني صحة الطفل واألم
األهداف اإلمنائية لأللفية2015-2000 ،
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لجنة األمم املتحدة املعنية بالسلع املُنقذة ألرواح النساء واألطفال:
تم إنفاق  200مليون دوالر أمرييك لتحسني سبل الوصول إىل 13
سلعة من السلع الزهيدة التكلفة والعالية التأثري يف  19بلدا ً
تجديد الوعد :أُطلِقت  29اسرتاتيجية من اسرتاتيجيات البلدان
بحلول عام 2015
رابطة تنظيم األرسة  :2020زاد بحلول عام  2015عدد من
يستعملن وسائل منع الحمل الحديثة من النساء والفتيات إىل 8.4
مليون امرأة وفتاة
األمم املتحدة املعنية بالسلع امل ُنقذة لألرواح
االلتزام بإبقاء األطفال عىل قيد الحياة :تجديد الوعد
رابطة تنظيم األرسة 2020
الرشاكة بني القطاعني العام والخاص لوضع حد لوفيات األطفال
الناجمة عن اإلسهال
اإلرشادات التقنية ملجلس حقوق اإلنسان بشأن وفيات األمهات
ومراضتهن

2015
تقرير مرحيل عن االسرتاتيجية العاملية لعام :2010
  400التزام من أكرث من  300رشيك ،وااللتزام بتقديم  60مليار دوالرأمرييك ،تم رصف  60٪منها
 تم إنقاذ حياة  2.4مليون امرأة وطفل يف  49بلدا ً من البلداناملستهدفة يف الفرتة ( :)2015-2010وتم تدريب  870 000عامل آخر
من العاملني الصحيني ،وهناك املزيد
أهداف التنمية املستدامة2030-2016 ،
االسرتاتيجية العاملية بشأن صحة املرأة والطفل واملراهق2030-2016 ،
دعم مرفق التمويل العاملي لحركة كل امرأة ،كل طفل
لجنة مجلة النسيت املعنية باملرأة والصحة :أسس تحقيق التنمية
املستدامة
تقرير منظمة الصحة العاملية الخاص بحالة عدم املساواة يف الحصول عىل
خدمات الصحة اإلنجابية وصحة املرأة والوليد والطفل
االسرتاتيجيات املتعلقة بوضع حد لوفيات األمهات التي ميكن تجنبها
إعالن أبو ظبي الخاص بالحاالت اإلنسانية واملواضع الهشة
اللجنة املعنية بوضع املرأة ومنهاج عمل بيجني  /59بيجني +20

2014
خطة العمل الخاصة بكل مولود
يوجد  16بلدا ً أطلق /يواصل إعداد خطط العمل الخاصة باملواليد
بحلول عام 2015
كل مولود :خطة عمل لوضع حد للوفيات التي ميكن تجنبها
مؤمتر القمة املتعلق بإمكانية انقاذ حياة كل امرأة ،كل طفل ،تورنتو
املؤمتر الدويل الثاين املعني بالتغذية ،روما
التقرير الخاص بحالة القبالة يف العامل لعام 2014
سلسلة مجلة النسيت بشأن حاالت اإلمالص؛ سلسلة مجلة النسيت
بشأن القبالة
خطة التنفيذ الشاملة بشأن تغذية األمهات والرضّ ع وصغار األطفال
الرشاكة الخاصة بالتعامل مع هجرة العقول
اإلرشادات التقنية ملجلس حقوق اإلنسان بشأن وفيات األطفال
ومراضتهم

2013
يتوىل التحالف من أجل الصحة املعني باألهداف اإلمنائية لأللفية ،بقيادة طائفة من القادة البارعني من القطاع الخاص،
وضع نهوج مبتكرة لترسيع وترية التقدم العاملي امل ُحرز صوب تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقة بالصحة
املبعوث الخاص لألمم املتحدة املعني بتمويل األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقة بالصحة واملالريا ،والتحالف من أجل
الصحة املعني باألهداف اإلمنائية لأللفية
خطة العمل العاملية للوقاية من االلتهاب الرئوي واإلسهال ومكافحتهام
اللجنة التوجيهية املعنية بالصحة اإلنجابية وصحة األم والوليد والطفل و»الصندوق املعني بالصحة اإلنجابية وصحة األم
والوليد والطفل»
الفريق التابع ملبادرات الصندوق املعني بالصحة اإلنجابية وصحة األم والوليد والطفل ،واملعني مبواءمة آليات متويل
الرشاكة من أجل صحة األم والوليد والطفل
إطار االستثامر العاملي الخاص بصحة املرأة والطفل
مؤمتر القمة الخاص بالتغذية من أجل النمو ،لندن
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امللحق :2
التدخالت الصحية املسندة بالبينات املتعلقة بصحة املرأة والطفل واملراهق
ويستند هذا امللحق إىل سلسلة األوراق التقنية املعدة لتوجيه االسرتاتيجية العاملية 12،وإىل التعليقات واملراجعات التي
متت إبان املشاورات بشأن االسرتاتيجية العاملية .وباإلضافة إىل ذلك ،فهي تعتمد عىل تركيبة البينات التي تم تجميعها
سلفاً إلعداد عدد من التقارير مبا فيها :التدخالت األساسية والسلع واملبادئ التوجيهية للصحة اإلنجابية وصحة األم
والوليد والطفل ()2012؛ 78وإطار االستثامر العاملي بشأن صحة املرأة والطفل ()2014؛ 13وخطة العمل الخاصة بـ
«كل مولود» لوضع حد للوفيات التي ميكن تجنبها ()2014؛ 20واالسرتاتيجيات الخاصة بوضع حد لوفيات األمهات
التي ميكن تجنبها ()2015؛ 19وأولويات مكافحة األمراض ( 3قيد اإلعداد) 79.وينبغي النظر لقامئة التدخالت األساسية
باعتبارها «مورد مرن» ينبغي مواءمته مع مختلف سياقات البلدان .وميكن تحديثه مبارشة عىل الرابط التايلwww. :
 everywomaneverychild.orgكام أُتيحت بينات جديدة بشأن التدخالت عالية التأثري ونُهج اإليتاء األكرث فعالية.

معايري اختيار التدخالت:
1.1التدخالت التي تعالج األسباب الرئيسية للمراضة والوفيات بالنسبة للمرأة والطفل واملراهق
2.2التدخالت التي أثبتت فعالية عالية يف تحسني صحة املرأة والطفل واملراهق ومنائهم
3.3التدخالت الحاسمة لصون صحة املرأة والطفل واملراهق ورفاههم عموماً (عىل سبيل املثال التدخالت
املتعلقة باملامرسات الضارة وانتهاكات حقوق اإلنسان)

املرأة

(مبا فيها التدخالت
السابقة للحمل)

•املعلومات والنصائح والخدمات يف مجال الصحة الجنسية واإلنجابية الشاملة مبا يف ذلك وسائل منع الحمل
•الوقاية واكتشاف وعالج األمراض السارية وغري السارية ،والعدوى عن طريق االتصال الجنيس وعدوى الجهاز التناسيل مبا
يف ذلك فريوس العوز املناعي البرشي والسل والزهري
•مكمالت الحديد /حمض الفوليك (قبل الحمل)
•إجراء فحص للكشف عن رسطان عنق الرحم ورسطان الثدي وعالجهام
•اإلجهاض اآلمن (متى كان يتم بشكل قانوين) ،والرعاية بعد اإلجهاض
•الوقاية من العنف الجنيس وغريه من أشكال العنف القائم عىل املنظور الجنساين واالستجابة له
•القيام قبل الحمل بالكشف عن عوامل الخطر وإدارتها (التغذية ،السمنة ،التبغ ،الكحول ،والصحة النفسية ،والسموم
البيئية) واألمراض الوراثية
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الحمل

(الرعاية السابقة للوالدة)

•الرعاية املبكرة واملناسبة السابقة للوالدة (أربع زيارات) مبا يف ذلك التعرف عىل العنف القائم عىل املنظور الجنساين
وعالجه
•تحديد العمر الحميل بدقة
•تحري أمراض األمهات
•إجراء فحص للكشف عن اضطرابات ضغط الدم
•إعطاء مكمالت الحديد وحمض الفوليك
•التطعيم ضد الكزاز
•تقديم االستشارات بشأن تنظيم األرسة والوالدة والتأهب للطوارئ
•الوقاية من انتقال فريوس العوز املناعي البرشي من األم للطفل مبا يف ذلك إعطاء مضادات الفريوسات القهقرية
•الوقاية من املالريا وعالجها مبا يف ذلك توفري الناموسيات املعالجة مببيدات الحرشات والعالج الوقايئ املتقطع أثناء الحمل
•اإلقالع عن التدخني
•تحر أنواع العدوى املنقولة جنسياً( الزهري والتهاب الكبد  )Bوالوقاية منهام ومعالجتهام
•التعرف عىل عنف العشري واالستجابة له
•االستشارات الغذائية الخاصة بزيادة الوزن الصحي والتغذية الكافية
•التعرف عىل عوامل املخاطر املرتبطة باألمراض الوراثية وعالجها
•عالج األمراض املزمنة( مثل ارتفاع ضغط الدم ،والسكري املوجود سلفاً)
•الوقاية وتحري وعالج السكري أثناء الحمل ،واالرتجاع وما قبل االرتجاع (مبا يف ذلك الوالدة يف املوعد املناسب)
•عالج املضاعفات التوليدية (متزق األغشية املبترس ،ال َع ْملَقَة وخالفه)
•إعطاء األسرتويدات السابقة للوالدة للنساء املعرضات لخطر الوالدة يف الفرتة ما بني 24و 34أسبوعاً من الحمل عند
استيفاء الرشوط املناسبة
•إدارة حاالت انقالب وضعية الطفل عند الوالدة

الوالدة

•الوالدة يف مرافق صحية بحضور قابالت ماهرات
•إجراء رصد روتيني بواسطة وضع مخططات بيانية للمخاض باالقرتان مع توفري الرعاية الالزمة يف الوقت املناسب
•إدارة املرحلة الثالثة من املخاض إدارة ناشطة
•إدارة حاالت املخاض التي تستغرق وقتاً طويالً أو تشوبها عراقيل ،مبا فيها الوالدة باستخدام األدوات وإجراء العمليات
القيرصية
•إجراء العمليات القيرصية عند وجود مؤرشات تدل عىل تعرض األم /الجنني للخطر وإجراء فحص
•حفز املخاض باالستدالل عليه باملؤرشات الطبية املناسبة
•إدارة حاالت النزيف عقب الوالدة
•الوقاية من االرتجاع وعالجه (مبا يف ذلك كربيتات املغنيسيوم)
•اكتشاف السيدات املعرضات ملخاطر العدوى وعالجهن (مبا يف ذلك االستخدام الوقايئ للمضادات الحيوية يف حالة
الوالدات القيرصية)
•إجراء فحص لكشف اإلصابة بفريوس العوز املناعي البرشي (إذا مل يتم اختباره بالفعل) ،والوقاية من انتقاله من األم إىل
الطفل
•تدبري عالج قطع الحبل الرسي بأدوات نظيفة عند الوالدة ،مبا يف ذلك استخدام الكلورهيكسيدين عند االقتضاء
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الرعاية املقدمة
بعد الوالدة

(األم)

•تقديم الرعاية يف املرفق الصحي ملدة  24ساعة عىل األقل بعد الوالدة املهبلية غري املعقدة
•تعزيز وحامية ودعم االقتصار حرصا ً عىل الرضاعة الطبيعية ملدة  6أشهر
•عالج نزف ما بعد الوالدة
•الوقاية من االرتجاع وعالجه
•وقاية األمهات من فقر الدم وعالجه
•اكتشاف إنتان ما بعد الوالدة وعالجه
•تقديم املشورة بشأن تنظيم األرسة ووسائل منع الحمل
•الفحص الروتيني بعد الوالدة للكشف عن رسطان عنق الرحم لدى الفئة العمرية املناسبة
•فحص فريوس العوز املناعي البرشي وبدء أو مواصلة العالج مبضادات الفريوسات القهقرية
•تحديد عنف العشري واالستجابة له
•الكشف املبكر عن مراضة األمهات (مثل الناسور)
•فحص اكتئاب ما بعد الوالدة وعالجه
•تقديم املشورة بشأن التغذية ومنط الحياة ،ومتابعة الوزن أثناء الحمل
•االتصال بعد الوالدة مع أحد مقدمي الرعاية الصحية املهرة عىل نحو مالئم ،يف املنزل أو يف املرفق الصحي ،يف اليوم
الثالث ،واليوم السابع ويف غضون  6أسابيع بعد الوالدة

الرعاية املقدمة
بعد الوالدة

(املولود)

•تقديم الرعاية يف املرفق الصحي ملدة  24ساعة عىل األقل بعد الوالدة املهبلية غري املعقدة
•التجفيف الفوري والرعاية الحرارية
•إنعاش الوليد باستخدام جهاز الكيس والقناع
•البدء املبكر يف الرضاعة الطبيعية (خالل الساعة األوىل)
•نظافة الحبل الرسي والعناية بالبرشة
•بدء العالج الوقايئ املضاد للفريوسات للرضع املعرضني لفريوس العوز املناعي البرشي
•رعاية األم للرضع عىل طريقة الكنغر
•دعم إضايف لتغذية الرضع واملبترسين بحليب الثدي
•العالج باملضادات الحيوية املفرتض للمواليد املعرضني ملخاطر العدوى الجرثومية
•الضغط الهوايئ اإليجايب املستمر ( )CPAPلعالج األطفال املصابني مبتالزمة الضائقة التنفسية
•اكتشاف وعالج حاالت العدوى الجرثومية الحادة
•عالج املواليد املصابني بالريقان
•اكتشاف األمراض الوراثية وعالجها
•االتصال بعد الوالدة بأحد مقدمي الرعاية الصحية املهرة ،يف املنزل أو يف املرفق الصحي ،يف اليوم الثالث ،واليوم السابع
ويف غضون  6أسابيع بعد الوالدة
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صحة الطفل ومنائه

•االقتصار حرصا ً عىل الرضاعة الطبيعية ملدة  6أشهر؛ استمرار الرضاعة الطبيعية وبدء التغذية التكميلية من  6أشهر
•تقديم املشورة الغذائية للوقاية من سوء التغذية ،وزيادة الوزن والسمنة
•تقديم الرعاية املستجيبة والتحفيز
•التطعيم الروتيني (مبا يف ذلك لقاح املستدمية النزلية ،واملكورات الرئوية ،واملكورات السحائية ،والفريوسة العجلية)
•إعطاء فيتامني ألف التكمييل عند االقتضاء
•إعطاء مكمالت الحديد عند االقتضاء
•الوقاية من أمراض الطفولة وعالجها مبا فيها املالريا وااللتهاب الرئوي والتهاب السحايا واإلسهال
•عالج حاالت سوء التغذية الحاد وعالج الهزال
•عالج سوء التغذية املتوسط الشدة (الرضاعة الطبيعية املناسبة ،والتغذية التكميلية ،والتغذية باملكمالت الغذائية عند الرضورة)
•الرعاية الشاملة لألطفال املصابني أو املعرضني لإلصابة بفريوس العوز املناعي البرشي
•عالج حاالت التهاب السحايا
•الوقاية من إساءة معاملة األطفال واالستجابة لها
•الوقاية من املامرسات الضارة مبا يف ذلك تشويه األعضاء التناسلية لإلناث
•رعاية األطفال الذين يعانون من تأخر النمو
•عالج وإعادة تأهيل األطفال الذين يعانون من التشوهات الخلقية واإلعاقات

صحة املراهق ومنائه

•التطعيامت الروتينية (مثل فريوس الورم الحليمي البرشي والتهاب الكبد  ،Bوالدفترييا والكزاز والحصبة األملانية والحصبة)
•تعزيز السلوك الصحي (من قبيل التغذية والنشاط البدين ،واالمتناع عن التبغ أو الكحول أو املخدرات)
•الوقاية من فقر الدم وعالجه ،وخاصة بالنسبة للمراهقات
•التعليم الجنيس الشامل
•تقديم املعلومات والنصائح والخدمات يف مجال الصحة الجنسية واإلنجابية الشاملة مبا يف ذلك وسائل منع الحمل
•الدعم النفيس والخدمات ذات الصلة بالصحة النفسية للمراهقني ومعافاتهم
•الوقاية من العنف الجنيس وغريه من أشكال العنف القائم عىل املنظور الجنساين
•الوقاية من املامرسات الضارة مثل تشويه األعضاء التناسلية لإلناث والزواج املبكر والقرسي
•الوقاية من األمراض السارية وغري السارية والعدوى الجنسية وعدوى الجهاز التناسيل ،مبا يف ذلك فريوس العوز املناعي
البرشية والسل والزهري
•الختان الطوعي للذكور يف البلدان التي ينترش فيها فريوس العوز املناعي البرشي بشكل عام
•اكتشاف وإدارة استخدام املواد الخطرة والضارة
•تدريب اآلباء عىل املهارات الرئيسية ،حسب االقتضاء ،إلدارة االضطرابات السلوكية لدى املراهقني
•تقييم وعالج حالة املراهقني الذين يعانون من اإلصابات غري املتعمدة مبا يف ذلك اإلصابات الناجمة عن تعاطي الكحول
•الوقاية من االنتحار والتصدي إليذاء النفس /مخاطر االنتحار

األوضاع اإلنسانية
واملواضع الهشة

•إعداد نهج لتقييم املخاطر الصحية واإلنسانية واستخدامها بهدف تحديد االحتياجات ذات األولوية والتدخالت محور الرتكيز
•يف حالة الطوارئ اإلنسانية ،يتم التأكد من نرش التدخالت الصحية األساسية (املدرجة أعاله) .ومواءمة وتنفيذ وإعادة تنسيق
الحد األدىن من مجموعة الخدمات األولية .ويتم إيالء اهتامم خاص للتدخالت من قبيل:
 الوقاية من العنف الجنيس والعنف القائم عىل املنظور الجنساين ،ووسائل منع الحمل (قصرية املفعول وطويلة املفعوليف حاالت الطوارئ) والوقاية يف مرحلة ما بعد التعرض
 التأكد من أن السياسات واملامرسات يف حاالت الطوارئ واألزمات اإلنسانية تعزز وتحمي وتدعم الرضاعة الطبيعيةوغريها من التدخالت األساسية بشأن صحة املرأة والطفل واملراهق ،استنادا ً إىل السياق والحاجة
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امللحق :3
سياسات النظم الصحية وتدخالتها ،ومنها تلك الخاصة بالتأهب للطوارئ
يحدد هذا امللحق مجاالت محددة من السياسات والتدخالت الخاصة بالنظم الصحية والتي تتطلب اهتامم الحكومات
وقيادتها .وتعتمد مجاالت سياسات النظم الصحية لالسرتاتيجية العاملية لعام  2015عىل االسرتاتيجية العاملية لعام 2010،1
والتدخالت األساسية والسلع واملبادئ التوجيهية للصحة اإلنجابية وصحة األم والوليد والطفل ( 78،)2012والدليل املرفق بها
بشأن سياسات تنفيذ التدخالت األساسية املتعلقة بالصحة اإلنجابية وصحة األم والوليد والطفل وملخص السياسات املتعددة
القطاعات (.)2014
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إن بناء نظم صحية قادرة عىل الصمود يستلزم تعزيز التأهب لحاالت الطوارئ يف جميع مستويات النظام الصحي.
ويسلط هذا امللحق الضوء عىل املكونات الرئيسية للتأهب لحاالت الطوارئ يف جميع أنحاء النظام الصحي ،واملستمدة
من دليل منظمة الصحة العاملية بشأن «تعزيز تأهب النظام الصحي لحاالت الطوارئ» 55.والذي يويص وزارة الصحة بأن
تقوم مبا ييل :تسجيل وتصنيف املعلومات بشأن قدرتها عىل إدارة األزمات؛ تحديد املسؤولية عن مهام محددة؛ تحديد
العالقة بني القامئني بهذه املهام (الرشكاء والقطاعات والتخصصات) بهدف تحقيق أفضل استخدام للموارد؛ تحديد أوجه
القصور والثغرات؛ ورصد التقدم املحرز.

مجال استثامر القطاع
الصحي

السياسة بشأن:

االستحقاقات الدستورية والقانونية

•حق اإلنسان يف التمتع بأعىل مستوى من الصحة ميكن بلوغه
•حصول الجميع عىل الرعاية والخدمات الصحية ،مبا يف ذلك الصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق

حقوق اإلنسان والنهوج املتبعة بشأن
اإلنصاف والقامئة عىل املساواة بني الجنسني

•ضامن حصول الجميع عىل املعلومات والخدمات والسلع املتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية
•إدماج حقوق اإلنسان والنهوج املتبعة بشأن اإلنصاف والقامئة عىل املساواة بني الجنسني يف السياسات
والربامج الخاصة بقطاع الصحة
•تحسني توجه نظم املعلومات الصحية للعدالة ،وقدرتها عىل جمع البيانات املتعلقة بعدم املساواة يف مجال
الصحة وتحليل تلك البيانات واإلبالغ عنها

االسرتاتيجيات والخطط

•دمج االسرتاتيجيات والخطط الوطنية املعززة لصحة املرأة والطفل واملراهق ضمن االسرتاتيجيات والخطط
الصحية الوطنية
•تحديد غايات ومؤرشات لصحة املرأة والطفل واملراهق تحظى باألولويات وواضحة املعامل
•وضع خطط التنفيذ السنوية الوطنية ودون الوطنية التي تحظى باألولوية
•الرتتيبات املؤسسية للتنفيذ والتنسيق عىل نطاق النظام الصحي
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مجال استثامر القطاع
الصحي

السياسة بشأن:

التمويل

•متويل الحيز املايل الكايف للصحة بشكل عام ولصحة املرأة والطفل واملراهق بشكل خاص
•توفري التمويل املستدام لصحة املرأة والطفل واملراهق مع توظيف املوارد املحلية والخارجية بشكل فعال
يتسم بالكفاءة
•اتفاقات متويل بني حكومات البلدان وجميع رشكاء التنمية الرئيسيني
•التتبع وإعداد التقارير السنوية عن إجاميل اإلنفاق الصحي وفقاً ملصدر التمويل ،ونصيب الفرد؛ ومجموع
النفقات الخاصة بالصحة اإلنجابية وصحة األمهات واملواليد واألطفال واملراهقني وفقاً ملصادر التمويل
ونصيب الفرد

املوارد البرشية

•الخطة الوطنية إلدارة القوى العاملة الصحية
•توظيف وتدريب ونرش واستبقاء العاملني الصحيني بشكل كاف
•اعتامد العاملني الصحيني ومنحهم شهادات
•العملية واملبادئ التوجيهية العتامد إعادة توزيع املهام بني فرق القوى العاملة الصحية بشكل رشيد (تحويل املهمة)
•توفري القدرات اإلدارية والقيادية الكافية عىل جميع مستويات القطاع الصحي
•توطيد ورصد معايري لإلرشاف الداعم عىل العاملني الصحيني

البنية التحتية األساسية للصحة

•التخطيط إلنشاء مرافق صحية جديدة ،عىل أساس االحتياج
•توفري املياه وخدمات اإلصحاح والكهرباء والتخلص من النفايات الطبية بشكل مأمون يف جميع املرافق الصحية
•تجهيز املرافق الصحية الفعالة واملجهزة تجهيزا ً جيدا ً لتقديم الخدمات الصحية املتوقعة

األدوية والسلع األساسية

•القامئة الوطنية لتوريد األدوية والسلع واملعدات األساسية
•معايري الرشاء والتوزيع
•ضامن الجودة وتدابري الحفاظ عىل اإلمدادات عند مستويات الجودة املطلوبة

عدالة توزيع الخدمات وسبل الوصول إليها
وجودتها

•تعريف الخدمات الصحية املقدمة للمرأة والطفل واملراهق حسب مستوى الخدمات الصحية املقدمة (أي
األولية والثانوية أو الثالثية)
•عدالة الوصول إىل الخدمات الصحية للمرأة والطفل واملراهق
•النظم الفعالة لإلحالة
•اآلليات الفعالة لتحسني الجودة وضامنها
•إزالة الحواجز املالية التي تقف أمام الحصول عىل الخدمات الصحية
•التمويل القائم عىل األداء

القدرات واملشاركة املجتمعية

•املشاركة املجتمعية يف تخطيط ورصد الخدمات الصحية التي تضمن املشاركة الكاملة للنساء والفتيات
ومساهمة الرجال والفتيان
•إرشاك املجتمع املحيل يف برامج التعليم لتعزيز اإلملام باملعرفة الصحية والسلوكيات الخاصة بالتامس الرعاية
•الرشاكات املجتمعية الشاملة ،مبا يف ذلك مع الزعامء املحليني ،واملعالجني التقليديني واملجتمع املدين
واملنظامت العقائدية
•دعم العاملني يف مجال الصحة املجتمعية ،مبا يف ذلك من خالل توفري ظروف العمل املواتية ،واإلثابة ،وتنمية
املهارات ،وتوريد السلع واملعدات
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مجال استثامر القطاع
الصحي

السياسة بشأن:

املساءلة

•التسجيل الشامل للمواليد والوفيات وأسباب الوفاة
•نظام املعلومات الصحية الفعال والتي توفر البيانات املصنفة حسب العمر ونوع الجنس
•نظم املراجعة واالستجابة لوفيات األمهات ويف الفرتة املحيطة بالوالدة يف املرافق واملجتمعات املحلية والتي
ترتبط بنظم املساءلة والسياسات الوطنية ودون الوطنية
•املراجعة السنوية املستقلة لصحة املرأة والطفل واملراهق وللقطاع الصحي عىل الصعيد الوطني ودون
الوطني
•آليات املساءلة الوطنية والتي تشمل جميع أصحاب املصلحة والتي تويص باتخاذ إجراءات تصويبية عىل
النحو املطلوب
•التشارك السنوي يف املعلومات بشأن االلتزامات واملوارد والنتائج من ِقبل جميع أصحاب املصلحة ،عىل
املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية
•مشاركة املواطنني يف املساءلة عرب آليات اإلنصاف واالنتصاف

القيادة وترصيف الشؤون

•اإلطار القانوين إلدارة الطوارئ يف القطاع الصحي
•اإلطار القانوين إلدارة الطوارئ الوطنية املتعددة القطاعات
•اإلطار املؤسيس إلدارة الطوارئ يف القطاع الصحي
•اإلطار املؤسيس إلدارة الطوارئ املتعددة القطاعات
•مكونات برنامج القطاع الصحي إلدارة الطوارئ

القوى العاملة الصحية

•إطار املوارد البرشية الخاص بإدارة الطوارئ يف القطاع الصحي

املنتجات الطبية واللقاحات والتكنولوجيا

•اإلمدادات واملعدات املخصصة لعمليات االستجابة للطوارئ

املعلومات الصحية

•نظم إدارة املعلومات من أجل الحد من املخاطر وبرامج التأهب لحاالت الطوارئ
•نظم إدارة املعلومات من أجل االستجابة لحاالت الطوارئ والتعايف منها
•اسرتاتيجيات وآليات اإلبالغ إبان املخاطر ،داخل النظام الصحي وخارجه

التمويل الصحي

•االسرتاتيجيات الوطنية ودون الوطنية لتمويل سبل إدارة الطوارئ يف القطاع الصحي

تقديم الخدمات

•القدرة عىل االستجابة واإلمكانات
•نظام الخدمات الطبية الطارئة والتعامل مع اإلصابات الجامعية
•إدارة املستشفيات يف حاالت اإلصابات الجامعية
•استمرارية الربامج والخدمات الصحية األساسية
•وظائف الدعم اللوجيستي والتشغييل يف حاالت الطوارئ

94

امللحق :4
السياسات والتدخالت املتعددة القطاعات واملتعلقة مبحددات صحة املرأة والطفل
واملراهق
تعترب السياسات والتدخالت متعددة القطاعات رضورية لتحقيق أهداف االسرتاتيجية العاملية ،وبالتايل يجب أن تشكل
جزءا ً من االسرتاتيجيات الوطنية بشأن صحة املرأة والطفل واملراهق .وينبغي رصدها عىل نفس نسق التدخالت الخاصة
بقطاع الصحة ،واملرتبطة بأهداف التنمية املستدامة .وهنالك حاجة للقيادة الحكومية لضامن التقدم يف مختلف
القطاعات ،ولتيسري التعاون فيام بينها عند االقتضاء .ويعتمد هذا امللحق عىل سلسلة األوراق التقنية املعدة لتوجيه
االسرتاتيجية العاملية 12،ودليل السياسات الخاص بالتنفيذ ،والتدخالت األساسية الخاصة بالصحة اإلنجابية وصحة األم
والوليد والطفل ،وملخص السياسات املتعددة القطاعات (.)2014
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القطاع (القطاعات) السياسات والتدخالت األساسية
التمويل والحامية املجتمعية

•الحد من الفقر ،مبا يف ذلك من خالل استخدام برامج التحويالت النقدية املراعية للفروق بني الجنسني واألطفال والتي
تهدف إىل تحسني الصحة
•تنفيذ الحامية االجتامعية والتدابري املساعدة لضامن حصول املرأة والطفل واملراهق عليها
•تعزيز فرص الحصول عىل التأمني الصحي لتقليل أثر النفقات الصحية الباهظة من الجيب الشخيص ،والحصول عىل
التأمني املتعلق بالخدمات والسلع األساسية األخرى

التعليم

•إدماج التدخالت الخاصة بالنامء يف مرحلة الطفولة املبكرة يف الخدمات الخاصة بالرعاية الصحية لألطفال ،والتعليم ما
قبل املدرسة
•متكني الفتيات والفتيان من استكامل التعليم االبتدايئ والثانوي العايل الجودة ،مبا يف ذلك عن طريق إزالة الحواجز التي
تقف حائالً أمام طلب التعليم
•ضامن الحصول عىل التعليم يف األوضاع اإلنسانية واملناطق املهمشة والتي يصعب الوصول إليها ،مبا يف ذلك بالنسبة
للمعاقني

املنظور الجنساين

•تعزيز املشاركة االجتامعية واالقتصادية والسياسية للنساء
•انفاذ الترشيعات للحيلولة دون العنف املوجه ضد النساء والفتيات والتأكد من االستجابة له عند حدوثه بشكل مناسب
•تعزيز املساواة بني الجنسني يف اتخاذ القرار داخل األرسة ويف أماكن العمل واملجتمعات وعىل الصعيد الوطني
•منع التمييز ضد املرأة يف املجتمعات املحلية والتعليم والحياة السياسية واالقتصادية والحياة العامة

الحامية :التسجيل والقانون
والعدالة

•تعزيز نظم تسجيل كل املواليد والوفيات وأسباب الوفيات ،ومراجعة حاالت الوفيات
•توفري خدمات الحامية للمرأة والطفل واملراهق التي تتناسب مع السن وتراعي املنظور الجنساين
وسن إطار قانوين للحامية وضامن حصول الجميع عىل الخدمات القانونية (مبا يف ذلك تسجيل انتهاكات حقوق
•وضع َّ
اإلنسان واللجوء إىل إجراءات عالجية ضدهم)
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القطاع (القطاعات) السياسات والتدخالت األساسية
املياه وخدمات اإلصحاح

•توفري سبل حصول الجميع عىل مياه الرشب التي يتم توفريها بشكل مأمون وبأسعار معقولة ومستدامة
•االستثامر يف تعليم أهمية توفري املياه بشكل مأمون ،وتوفري البنية التحتية يف املنازل واملجتمعات واملدارس واملرافق
الصحية
•توفري سبل وصول الجميع إىل مرافق اإلصحاح املحسنة والتدابري الصحية ووضع حد للتغوط يف العراء
•تشجيع سبل تنفيذ الخطط الخاصة بسالمة خدمات اإلصحاح

الزراعة والتغذية

•تعزيز األمن الغذايئ ،وخاصة يف املجتمعات التي ترزح تحت عبء ارتفاع معدالت الفقر والوفيات
•حامية وتشجيع ودعم التغذية املثىل ،مبا يف ذلك الترشيعات الخاصة بتسويق بدائل لنب األم واألطعمة التي تحتوي عىل
األحامض الدهنية املشبعة واألحامض الدهنية املفروقة والسكريات الحرة أو امللح

البيئة والطاقة

•الحد من تلوث الهواء يف املنازل والبيئة املحيطة من خالل زيادة استخدام وقود وتكنولوجيا الطاقة النظيفة يف املنزل
(ألغراض الطهي والتدفئة واإلضاءة)
•اتخاذ خطوات للتخفيف من وطأة التغريات املناخية التي تؤثر عىل صحة املرأة والطفل واملراهق والتواؤم معها
•التخلص من االستخدامات غري الرضورية للرصاص (عىل سبيل املثال يف الطالء) والزئبق (عىل سبيل املثال يف مجال
الرعاية الصحية والتعدين الحريف) وضامن إعادة التدوير اآلمن لنفايات النحاس أو النفايات املحتوية عىل الزئبق
•الحد من تلوث الهواء واالنبعاثات عىل املناخ وتحسني املساحات الخرضاء باستخدام تكنولوجيا االنبعاثات املنخفضة
والطاقة املتجددة

العمل والتجارة

•توسيع نطاق الفرص املتاحة للعاملة املنتجة
•ضامن املساواة بني الجنسني
•فرض ظروف عمل الئقة
•توفري استحقاقات إجازة األبوة ورعاية األطفال لآلباء العاملني ،وتعزيز الحوافز املرتبطة برتتيبات العمل املرنة للرجال
والنساء
•اكتشاف عاملة األطفال والقضاء عليها بصورة منهجية
•تهيئة بيئة إيجابية للعمل والتجارة من خالل وضع لوائح لحامية األفراد والسكان وتعزيز صحتهم ورفاههم

البنية األساسية وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت والنقل

•تهيئة بيئات حرضية للمرأة والطفل واملراهق ،من خالل تحسني فرص الوصول إىل املساحات الخرضاء وشبكات السري
وركوب الدراجات التي توفر مناطق مخصصة للعبور والحركة ومامرسة النشاط البدين
•توفري أماكن للسكن صحية وتعمل عىل استخدام الطاقة بكفاءة ومقاومة للحر والربد القارص والعواصف والكوارث
الطبيعية وتغري املناخ
•التأكد من سهولة وصول املعاقني للمنازل وأماكن العمل واألماكن الرتفيهية
•التأكد من توفري مرافق كافية للصحة والتعليم والعمل وتيسري سبل الوصول إليها عن طريق بناء الطرق
•تيسري سبل االنتقال إىل املرافق الصحية وأماكن التعليم والعمل ،مبا يف ذلك أثناء حاالت الطوارئ
•تحسني سبل الحصول عىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،مبا يف ذلك الهواتف النقالة
•تحسني السالمة عىل الطرق ،مبا يف ذلك اإللزام بوضع أحزمة األمان ووضع الخوذ عند ركوب الدراجات والدرجات النارية
•تحسني اللوائح وامتثال السائقني لها ،مبا يف ذلك إدخال رخص القيادة املتدرجة والتي تقيد خيارات القيادة للسائقني
عدميي الخربة
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امللحق :5
لجنة األمم املتحدة املعنية باملعلومات واملساءلة عن صحة املرأة والطفل:
 10توصيات
أبلغت لجنة األمم املتحدة املعنية باملعلومات واملساءلة عن صحة املرأة والطفل ،األمني العام لألمم املتحدة
يف أيار /مايو  2011بوضع  10توصيات محددة زمنياً للفرتة من عام  2012إىل عام  3 .2015وبالرغم من إحراز
تقدم كبري ،فلم يتنث تحقيق العديد من الغايات 6،4 .وستظل جميع التوصيات ،التي تم إجراء مراجعات طفيفة
لها ،سارية املفعول طوال الفرتة من عام  2016إىل عام ( 2030اإلطار الزمني لالسرتاتيجية العاملية املح َّدثة لصحة
املرأة والطفل واملراهق) .وفيام ييل التوصيات املنقحة.

توفري معلومات أفضل لتحقيق نتائج أفضل
1.1األحداث الرئيسية :بحلول عام  ،2020ستكون جميع البلدان قد أنشأت نظاماً لتسجيل املواليد
والوفيات وأسباب الوفاة ،وسيكون لديها نظم جيدة للمعلومات الصحية التي تقوم بتجميع البيانات
من املرافق واملصادر اإلدارية واملسوحات.
2.2املؤرشات الصحية :بحلول عام  ،2016سيكون جميع أصحاب املصلحة قد اتفقوا عىل  10مؤرشات عىل
املستوى الشامل أو عىل املستوى العاملي قابلة للقياس بشأن صحة املرأة والطفل واملراهق ،مصنفة
حسب نوع الجنس وغريها من اعتبارات اإلنصاف لتسهيل الرصد السيايس الرفيع املستوى للتقدم
صوب تحقيق أغراض االسرتاتيجية العاملية .ومن شأن هذه املؤرشات عىل املستوى السيايس إكامل
قامئة املؤرشات التقنية األكرب بكثري وفقاً ملستوى الغايات املستهدفة لالسرتاتيجية العاملية وأهداف
11
التنمية املستدامة.
3.3االبتكار :ستقوم جميع البلدان يف الفرتة ما بني عامي  2016و 2030بإدماج تكنولوجيات املعلومات
واالتصاالت الجديدة واملالمئة يف (مبا يف ذلك الصحة اإللكرتونية والخدمات الصحية الجوالة) يف نظمها
الوطنية للمعلومات الصحية والبنية التحتية الصحية.

تتبع املوارد املخصصة لصحة املرأة والطفل واملراهق
4.4تتبع املوارد :اعتبارا ً من الفرتة ما بني عامي  ،2030-2016ستقوم جميع البلدان بتتبع مؤرشين عىل
األقل للموارد الكلية واإلبالغ عنهام )1( :مجموع اإلنفاق عىل الصحة من خالل مصدر التمويل،
ونصيب الفرد؛ ( )2مجموع اإلنفاق عىل صحة املرأة والطفل واملراهق من خالل مصدر التمويل
ونصيب كل فرد.
5.5اتفاقات البلدان :اعتبارا ً من الفرتة ما بني عامي  ،2030-2016سيتم صياغة «االتفاقات» بني حكومات
البلدان وجميع رشكاء التنمية الرئيسيني والتي تتطلب إعداد التقارير ،عىل أساس صيغة يتم االتفاق
عليها يف كل بلد ،بشأن النفقات املمولة من الخارج وااللتزامات التي ميكن التنبؤ بها ،وذلك بهدف
تيسري تتبع املوارد.
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6.6الوصول إىل املرأة والطفل واملراهق :بحلول عام  ،2020ستكون جميع الحكومات قادرة عىل مراجعة
اإلنفاق عىل الصحة بانتظام (مبا يف ذلك اإلنفاق عىل صحة املرأة والطفل واملراهق) والربط بني اإلنفاق
وااللتزامات وحقوق اإلنسان واملساواة بني الجنسني وغريها من األهداف املتعلقة باإلنصاف والنتائج.

اإلرشاف بشكل أفضل عىل النتائج واملوارد :عىل الصعيد الوطني والعاملي
 .7الرقابة الوطنية :بحلول عام  ،2016ستكون جميع البلدان قد أنشأت آليات املساءلة الوطنية التي
تتسم بالشفافية وتشمل جميع أصحاب املصلحة ،والتي تويص باتخاذ إجراءات تصويبية حسب
االقتضاء.
 8الشفافية :اعتبارا ً من الفرتة ما بني عامي  ،2030-2016سيقوم جميع أصحاب املصلحة بالتشارك علناًيف املعلومات بشأن االلتزامات ،واملوارد املقدمة والنتائج املحققة سنوياً ،عىل الصعيدين الوطني
والدويل.
 9اإلبالغ عن املساعدات املقدمة لصحة املرأة والطفل واملراهق :بحلول عام  ،2017سيتم وضع نظاملتسجيل جميع أوجه إنفاق الرشكاء يف التنمية عىل صحة املرأة والطفل واملراهق.
 10الرقابة الوطنية :ابتدا ًء من عام  2016حتى عام  ،2030سيقدم فريق املساءلة املستقل تقريرا ً سنوياًإىل األمني العام لألمم املتحدة عن النتائج واملوارد ذات الصلة باالسرتاتيجية العاملية ،وعن التقدم
املحرز يف تنفيذ توصيات هذه اللجنة.
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امللحق :6
لجنة األمم املتحدة املعنية بالسلع املنقذة لألرواح:
 10توصيات
قدمت اللجنة تقريرا ً إىل األمني العام لألمم املتحدة يف أيلول /سبتمرب  ،2012وقدمت  10توصيات لتعزيز مدى توافر
والوصول إىل  13من السلع املنقذة للحياة والتي تتميز بانخفاض التكلفة وارتفاع التأثري 5.وعىل الرغم مام أُحرز
بالفعل من تقدم كبري ،فإن هذه التوصيات تستهدف الحواجز املنهجية الطويلة اآلجل واملتعلقة بشكل خاص بالسلع،
مام يجعلها تحتفظ بصالحيتها .وفيام ييل التوصيات ،مع إجراء تعديالت طفيفة للفرتة ( 2030-2016اإلطار الزمني
لالسرتاتيجية العاملية املح َّدثة بشأن صحة املرأة والطفل واملراهق).

تحسني أسواق السلع املنقذة للحياة
1.1ترسيم األسواق العاملية :تم وضع آليات عاملية فعالة من قبيل الرشاء املوحد والطلب املجمع لزيادة توافر
السلع األساسية الجيدة املنقذة للحياة بأسعار مثىل وكميات معقولة.
2.2ترسيم األسواق املحلية إلتاحة السلع :يتم تحفيز مقدمي الخدمات الصحية عىل الصعيد املحيل ،والجهات
الفاعلة يف القطاع الخاص لضامن عدم توقف اإلمداد والتوزيع واإلنتاج املناسب والرتويج للسلع األساسية
املنقذة للحياة
3.3التمويل املبتكر :آليات التمويل املبتكرة ،مبا يف ذلك التمويل القائم عىل النتائج ،والتي ُوضعت لترسيع
أمس الحاجة إليها ولتشجيع االبتكارات.
سبل الحصول عىل السلع املنقذة للحياة ملن هم يف َّ
4.4تعزيز الجودة :لقد زاد عدد الرشكات التي تنتج وتسوق السلع املنقذة للحياة ذات الجودة املعتمدة
والتي ميكن تحمل تكاليفها.
5.5الكفاءة التنظيمية :قامت جميع البلدان بتوحيد وتبسيط متطلبات التسجيل وعمليات التقييم للسلع
املنقذة للحياة مبساعدة السلطات التنظيمية ،ومنظمة الصحة العاملية ،وآليات التعاون اإلقليمي.

تحسني سبل توفري السلع املنقذة للحياة عىل الصعيد الوطني
6.6اإلمداد والتوعية :قامت جميع البلدان بتحسني سبل اإلمداد بالسلع املنقذة للحياة ،واعتمدت عىل
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الخاصة بأفضل املامرسات من أجل إجراء هذه التحسينات.
7.7الطلب واالستخدام :وضعت جميع البلدان ،بالتعاون مع القطاع الخاص واملجتمع املدين ،خططاً لتنفيذ
التدخالت املناسبة لزيادة الطلب عليها واالستفادة من الخدمات واملنتجات الصحية املنقذة للحياة،
والسيام بني الفئات التي تعاين من نقص الخدمات.
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8.8الوصول إىل املرأة والطفل واملراهق :تعمل جميع البلدان عىل التغلب عىل العوائق املالية لتعزيز املساواة
وضامن حصول فئات املجتمع األكرث فقرا ً وتهميشاً عىل السلع املنقذة للحياة (مبا يف ذلك الفئات التي تعاين
من نقص الخدمات).
9.9األداء واملساءلة :جميع البلدان لديها آليات لضامن تدريب العاملني يف مجال الصحة عىل أحدث املبادئ
التوجيهية ،فضالً عن وضع معينات العمل والقوائم املرجعية لدعم تنفيذ التدخالت األساسية بفعالية يف نقاط
تقديم الخدمات.

تحسني التكامل بني القطاع الخاص واحتياجات املستهلك
1010ابتكار املنتجات :حظى البحث والتطوير (مبا يف ذلك السياسات والبحوث الخاصة بالتنفيذ) باألولوية
والتمويل واملسارعة بالبدء فيه ،بهدف تعزيز مسار السلع املنقذة للحياة ،وتنفيذ االبتكارات الناجحة عىل
نطاق واسع.
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شكر وتقدير
أرشف فريق معني باالسرتاتيجية والتنسيق يضم العديد من أصحاب املصلحة وييرسه املكتب التنفيذي لألمني العام لألمم املتحدة عىل إعداد هذا التقرير باسم
حركة كل امرأة ،كل طفل ،بتوجيه من السيدة أمينة ج .محمد ،املستشارة الخاصة لألمني العام لألمم املتحدة املعنية بالتخطيط اإلمنايئ ملا بعد  ،2015ودعم من
الفريق املعني بشؤون الصحة يف حركة كل امرأة ،كل طفل الذي ترأسه السيدة نانا تاونا كوو.
ونسقت منظمة الصحة العاملية (املنظمة) باسم رشاكة املنظامت األربع املعنية بالصحة أعامل إعداد مضمون االسرتاتيجية العاملية وتحريره بالتعاون مع
العديد من املؤسسات والخرباء الذين دعتهم السيدة فالفيا بوسرتيو ،املديرة العامة املساعدة لشؤون صحة األرسة واملرأة والطفل ،ومع السيدة شياما كوروفيال،
املستشارة االسرتاتيجية الكبرية ،بصفتها مركز اتصال فريق التحرير .وتولت السيدة مارلني مترمان ،مديرة إدارة الصحة اإلنجابية وبحوثها ،تنسيق نرش سلسلة من
البحوث التقنية واالسرتاتيجية يف املجلة الطبية الربيطانية.
وتوجه حركة كل امرأة ،كل طفل عبارات الشكر والتقدير إىل أعضاء الفريق املعني باالسرتاتيجية والتنسيق وفريق التحرير الذين استعرضوا مسودات التقرير
وعلقوا عليها أي إىل :مارك سوزمان وتيمويت توماس من مؤسسة بيل وميليندا غيتس؛ ويوان كيس من رابطة الشعب الصيني للصداقة مع البلدان األجنبية؛ وهنا
سارة ف .ديني وميغان جمل من املكتب التنفيذي لألمني العام لألمم املتحدة؛ وسيسيليا غارسيا رويز من منظمة Espolea, A.C؛ وديان جاكوفيال وجو-آن
بورسل وكريستوفر أرمسرتونغ من وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية يف حكومة كندا؛ وجانت فيغا من صندوق  Fondo Nacional de Saludيف
حكومة شييل؛ ومينغهوي رن من اللجنة الوطنية للصحة وتنظيم األرسة يف حكومة الصني؛ وس .ك .ميرشا وأنشو موهان من وزارة الصحة ورعاية األرسة يف
حكومة الهند؛ وطوري غودال من وزارة الشؤون الخارجية يف حكومة الرنويج؛ وهلغا فوغستاد وأوستني ديفيز من الوكالة الرنويجية للتعاون من أجل التنمية
يف حكومة الرنويج؛ ودونان مباندو ونيام روزيبامايال من وزارة الصحة والرعاية االجتامعية يف حكومة تنزانيا؛ ونيك داير وويل نبلت من وزارة التنمية الدولية
يف حكومة اململكة املتحدة؛ وأرييل بابلوس  -مندز وكرثين تيلور وجون بورازو وهريا فاسيل من وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة األمريكية
يف حكومة الواليات املتحدة األمريكية؛ وكريغ فريدريكس من جمعية GSM Association؛ وبرت سينغر من الفريق العامل املعني باالبتكار؛ ولويز أنطونيو
ماتيوس لورس وديبوراه فون زنكرناغل من برنامج األمم املتحدة املشرتك ملكافحة األيدز؛ ونافني راو من مبادرة Merck for Mothers؛ وجيويت سانغهريا ولني
جنتييل من مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان؛ وجو توماس من مبادرة الرشكاء يف السكان والتنمية؛ وروبني غورنا وأندريس دي فرانسيسكو وجري
الي ولوري ماكدوغال من رشاكة صحة األم والوليد والطفل؛ ورميوند تشمربز وسوبروتك بازو من مكتب املبعوث الخاص لألمني العام لألمم املتحدة املعني
بتمويل األهداف اإلمنائية لأللفية يف مجال الصحة وبشؤون املالريا؛ وصاحبة السمو املليك األمرية سارة زيد؛ وجاسمني ويتربيد وفرانشيسكو أورييل من منظمة
إنقاذ الطفولة؛ وجيتا راو غوبتا وكومانان رازاناتان من منظمة األمم املتحدة للطفولة؛ ويانيك غليامرك ونزنني دامجي من هيئة األمم املتحدة للمساواة بني
الجنسني ومتكني املرأة؛ وكيت جيلمور والورا السيك من صندوق األمم املتحدة للسكان؛ وكثي كالفني وسوزان مريس وأنيتا شارما من مؤسسة األمم املتحدة؛
وأنطوين كوستلو من معهد الصحة العاملية يف جامعة University College London؛ وبتيس ماكالون من تحالف الرشيط األبيض؛ وتيمويت إفانز وأنييس
سوكات وراما الكشمينارايانان من البنك الدويل؛ وكيفني ج .جنكينس ومارتا نيوسام من منظمة الرؤية العاملية الدولية .والخرباء االستشاريون والجهات الداعمة
يف فريق التحرير :ريتشارد شيزمان من رشكة Robert Taylor Communications؛ وجوان ماكامنوس ،خبرية استشارية مستقلة؛ وجوليان شفايتزر من معهد
Results for Development؛ وإليزون بيتي ،خبرية استشارية مستقلة؛ وأنا غروندينغ ومارتا سيوان أغيلو وغابرييل بوين من املنظمة؛ وروبرتا أنويف من مكتب
التصميم .Annovi Design
وتوجه حركة كل امرأة ،كل طفل أيضاً عبارات الشكر والتقدير إىل أكرث من  7000منظمة وفرد عىل التعليقات الخطية املقدمة واملشاركة يف املشاورات بشأن
االسرتاتيجية العاملية التي نظمتها رشاكة صحة األم والوليد والطفل وحكومات الهند وجنوب أفريقيا واإلمارات العربية املتحدة والشبكة الحكومية الدولية
ملبادرة الرشكاء يف السكان والتنمية .وقد حظيت أيضاً بالدعم يف املناقشات التي أجريت خالل جمعية الصحة العاملية الثامنة والستني ومؤمتر القمة الحادي
واألربعني ملجموعة البلدان السبعة والجمعية الثانية والثالثني بعد املائة لالتحاد الربملاين الدويل .ويتاح الوصف الكامل لعملية التشاور عىل املوقع اإللكرتوين
التايل.www.everywomaneverychild.org :
تطبع حركة كل امرأة ،كل طفل وثائقها عىل الورق املعاد تدويره
طُبع التقرير يف إيطاليا
التوجيه الفني والتخطيط والتصميم.blossoming.it :

www.everywomaneverychild.org

