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أطلق األمني العام لألمم املتحدة يف أيلول /سبتمرب“ 2015االسرتاتيجية العاملية بشأن صحة املرأة والطفل واملراهق ( ”)2030–2016لتوفري املزيد من الدعم ألهداف التنمية املستدامة
وخطة التنمية املستدامة لعام  .2030وتستند هذه االسرتاتيجية إىل  15عاماً من التقدم يف إطار األهداف اإلمنائية لأللفية وحركة “كل امرأة وكل طفل” ( .)EWECومن بني األولويات
االسرتاتيجية للحركة املذكورة ضامن التنفيذ املتني ألهداف التنمية املستدامة.
ويف سبيل ذلك قام األمني العام لألمم املتحدة بتعيني فريق املساءلة املستقل املعني بحركة كل امرأة وكل طفل (فريق املساءلة املستقل) ( .)IAPويقدم هذا الفريق تقييامً مستقالً عن
التقدم املحرز والتحديات القامئة للمساهمة يف تعزيز استجابة املجتمع الصحي الدويل والبلدان.
ويتألف الفريق املذكور من خرباء بارزين من شتى األقاليم واملجاالت ترتاوح اختصاصاتهم بني حقوق اإلنسان مرورا ً بقادة العمل اإلنساين ووصوالً إىل مجال اإلحصاء .ويتمتع هؤالء األعضاء
بالتمكني الالزم الجتذاب اهتامم املجتمع العاملي عىل امتداد النطاق الكامل إلطار املساءلة املحدَّث لالسرتاتيجية العاملية ،مبا يتيح لهم القيام بالرصد ،واالستعراض ،والعمل ،واإلصالح ،وعرب
طيف املسائل التي تشكل موضوعات االسرتاتيجية العاملية أال وهي “البقاء والنامء والتحول”.
ويتألف فريق املساءلة املستقل من التالية أسامؤهم :كارمن بارروسو (الربازيل) وكول شاندرا غوتام (نيبال) بصفة رئيسني مشاركني؛ وبريندا كيلني (إيرلندا)؛ وبايل ليهوهال (جنوب أفريقيا)؛
ووينفورد أوسيمبو ليشوما (كينيا)؛ وإليزابيث ميسون (اململكة املتحدة)؛ وفينود ك .بول (الهند)؛ وجورجي بخاكادزي (جورجيا)؛ وداكشيثا ويكرماراثني (رسي النكا)؛ وإليسيا إييل يامني
(الواليات املتحدة األمريكية).
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توصيات لتحويل المساءلة

قال األمين العام لألمم
المتحدة أنطونيو

غوتيريش عند تسلمه

مهام منصبه أن “من

مقتضيات ثقافة المساءلة

القوية  ...وجود آليات تقييم

فعالة ومستقلة” .ونحن

نوافقه عىل ذلك.

ومتثلت املهمة التي أوكلها األمني العام لألمم املتحدة إىل فريق املساءلة املستقل يف تقديم
ملحة عامة مستقلة عن التقدم املحرز عرب عدسات املساءلة ،أي من هو املسؤول عن الوفاء
بالوعود ،وملن ،وكيف ،وعىل هذا فإن تقرير الفريق لعام  2017يستطلع الفرص املتاحة
للتعجيل بتنفيذ االسرتاتيجية العاملية بشأن صحة املرأة والطفل واملراهق (.)2030–2016
وينصب تركيز تقرير هذا العام عىل املراهقني بوصفهم محور العمل الواعد من أجل ترسيع
وترية التقدم املحرز صوب تحقيق أهداف التنمية املستدامة .ولقد تحقق قدر كبري من
التقدم لصالح النساء واألطفال عىل مدى العقدين املاضيني ،غري أن صحة وحقوق املاليني من
املراهقني مهددة بالتآكل ،مبا يجلبه ذلك من عواقب وخيمة عليهم وعىل مستقبل العامل .ومن
الواجب تفادي تبعات الرتاخي اآلن من خالل سياسات واستثامرات ذكية ملنفعة املراهقني بل
وملنفعة الجميع.

ويعرض فريق املساءلة املستقل موجزا ً للتوصيات الرئيسية الست الواردة يف التقرير .وبتطبيق إطاره املتمثل يف الرصد ،واالستعراض،
والعمل ،واإلصالح فإن التوصيات تركز عىل السبل التي ميكن عربها للحكومات ،واملجالس النيابية ،ومؤسسات حقوق اإلنسان ،ورشكاء
التعاون اإلمنايئ ،واملانحني ،من الوفاء بوعود االسرتاتيجية العاملية وخطة عام  .2030إننا نضع مسائل حقوق اإلنسان واملساواة بني األجيال
يف موقع الصدارة ،ونؤكد نهجي الحكومة ككل واملجتمع ككل يف التصدي ألوجه التمييز والتفاوت التي تكمن وراء العبء الصحي العاملي
ذي التكلفة الباهظة والذي ميكن يف الوقت ذاته تالفيه .وعىل وجه الخصوص فإننا ندعو كل الجهات صاحبة املصلحة إىل تسليط األضواء
عىل املراهقني ،الذين يشكلون مجموعة سكانية متميزة تعدادها  1.2مليار نسمة ،وإرشاكهم يف كل عمليات اتخاذ القرارات واملساءلة.
ويف املقام األول فإننا نؤكد أنه من دون املساءلة التشاركية ،واالنخراط املدين املستقل ،والشفافية والرقابة ،فإن االلتزامات تفقد مغزاها
ويحكم عليها بالفشل.
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تقرير عام 2017
التحول
المساءلة عن صحة المراهقين يف سياق
ّ

 -1إرساء المساءلة لتحقيق االستراتيجية العالمية وأهداف
التنمية المستدامة
يدعو فريق املساءلة املستقل الرشكاء العامليني لالسرتاتيجية العاملية والفريق التوجيهي الرفيع املستوى املعني بحركة كل امرأة وكل طفل
لالضطالع بدور الريادة يف تحويل املساءلة .وميكن القيام بذلك باالنتقال إىل الرتكيز عىل املساءلة من أجل العمل ،والسيام عىل املستويات
الوطنية ،مع االستمرار يف الوقت ذاته يف تعزيز جهود الرصد.
وعىل الرشكاء العامليني ضامن أن يحدد إطار الرشكاء الجديد لحركة كل امرأة وكل طفل للفرتة  2020-2018أدواراً وخططاً رصيحة لتعزيز
وظائف املساءلة عىل املستويني العاملي والقطري .ويشكل اعتامد اإلطار عام  2017خطوة مهمة ومستحبة يف هذا االتجاه .وسيؤدي
االرتقاء بهذا اإلطار لتدعيم األداء املتعلق باملساءلة إىل احتضان كل اقرتاحاتنا املدرجة أدناه ،مع البناء عىل تطلعات الرشكاء والجهود
الجارية .وينبغي أيضاً النظر يف إجراء استعراضات سنوية مشرتكة للتقدم من أجل املساءلة املتبادلة يف صفوف الرشكاء العامليني.
وعىل املكتب التنفيذي لألمني العام ،بدعم من الرشكاء العامليني ،أن يعيد النظر يف اإلجراءات بحيث تلبي جميع االلتزامات ،والرشاكات،
والربامج املتعلقة بحركة كل امرأة وكل طفل ،رشوط الفرز ،واملوافقة ،واإلبالغ – مع إدراج عنرصي الرصد واملساءلة من البداية وحتى
النهاية .وتوخياً للشفافية فإنه يتعني نرش جميع االلتزامات والتقارير كاملة عىل املوقع اإللكرتوين العام للمبادرة.
وينبغي للرشكاء العامليني ،وهم وكاالت األمم املتحدة للرشاكة الصحية السداسية ،والصناديق العاملية ،والجهات املانحة ،ومجموعات
رشاكة صحة األم والوليد والطفل ( ،)PMNCHاالستثامر يف القدرات الوطنية لتقوية عمليات املساءلة ،مبا يشمل عىل حد سواء اآلليات
التشاركية بقيادة الحكومات ومبادرات املساءلة االجتامعية التي تضم الشباب.
ويتعني دمج أمانات الرشكاء العامليني ،مبا يجمع بني املكتب التنفيذي لألمني العام لألمم املتحدة ،وأمانات رشاكة صحة األم والوليد
والطفل ،والرشاكة السداسية الصحية لألمم املتحدة (ورمبا فريق املساءلة املستقل) ،والعمل بتعاون وثيق مع الصناديق العاملية .كام أن
التنسيق عىل امتداد الصناديق العاملية ينبغي أن يضمن بصورة منتظمة أوجه التآزر بني الحوافظ االستثامرية واتساق ال ُنهج ،مبا يف ذلك
تبسط بشكل كبري بنيان االسرتاتيجية العاملية الخاصة بحركة كل امرأة وكل
يف مجال صحة املراهقني .ومبقدور عملية الدمج هذه أن ِّ
طفل ،وأن تعزز التعاون والكفاءات ،وأن تنهض بالتنفيذ عىل املستويات القطرية ،وأن تقوي املساءلة .وينبغي أن يكون هناك فحسب
تقريران مركزيان مكرسان لالسرتاتيجية العاملية ،األول بشأن رصد البيانات وتقوده رشاكة صحة األم والوليد والطفل ،والثاين عن املساءلة
ويتوىل أمره فريق املساءلة املستقل.
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 -2تسليط األضواء عىل المراهقين وتقييم المسائل المهمة

عىل كل الدول األعضاء ،وكيانات منظومة األمم املتحدة ،والجهات األخرى صاحبة املصلحة أن تضمن
التبليغ واستخدام البيانات املصنفة عن املراهقني عىل امتداد العمليات العاملية ،واإلقليمية ،والوطنية
للرصد واملساءلة .وينبغي االستفادة من البيانات الكمية والنوعية املتاحة من مختلف املصادر وتصنيفها
بشكل كامل ،وأن تستنري عمليات التبليغ باملساءلة املستقلة .ويتعني النظر يف استحداث مؤرش متعدد
القطاعات عن صحة املراهقني وعافيتهم.
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تقرير عام 2017
التحول
المساءلة عن صحة المراهقين يف سياق
ّ

 -3اعتماد نهج مساءلة الحكومة ككل إزاء المراهقين

عىل كل الوزارات املعنية بصحة املراهقني وعافيتهم ،والسيام ما يتعلق منها بالوقاية ،أن تكفل اإلرساء الفعال لخطط متعددة القطاعات
ونظم للرصد ،واالستعراض ،واإلصالح ،مبا يف ذلك يف سياقات العمل اإلنساين .وينبغي أن تساهم كل الجهات صاحبة املصلحة ،وأن تويل
انتباهاً خاصاً إىل ُمح ِّددات صحة املراهقني (مثل الفقر ،والتمييز ،والعنف ،وتسويق التبغ واألغذية غري الصحية ،ضمن جملة أمور).
تسخري املكاسب الدميغرافية :توخياً لإلدارة الفعالة للتحوالت الدميغرافية فإن فريق املساءلة املستقل يحث الحكومات عىل استحداث
وتتبع خطط واستثامرات متعددة القطاعات بشأن صحة املراهقني ،واملساواة والحقوق الجنسانية ،بدعم رشكاء التعاون اإلمنايئ.
جعل املدارس تعمل من أجل عافية املراهقني :عىل وزارات الصحة والتعليم ،بالتعاون مع وزارات املالية ،أن تنشئ آليات مشرتكة
للتخطيط ،والرصد ،واملساءلة لضامن أن تتسم املدارس بالجودة ،وأن تكون ميسورة املنال ،ومنصفة ،وزهيدة التكلفة ،ومأمونة ،وذات
مرافق إصحاح مناسبة لكل الفتيات واألوالد .وتتسم الربامج الصحية املدرسية بأهمية اسرتاتيجية يف متكني املراهقني عرب تزويدهم،
بالتعليم الوقايئ ،واملعارف ،ومهارات التفكري النقدي من أجل الرعاية الذاتية واتخاذ القرارات املستنرية بشأن مسائل مثل التدخني،
والنظم الغذائية الرديئة ،والتامرين البدنية ،وضامن عمليات التطعيم (مبا يف ذلك التطعيم املضاد لفريوس الورم ال ُحليمي البرشي
(( ،)HPVوالوقاية والكشف املبكر عن حاالت الصحة النفسية ،والعنف ،والصحة الجنسية واإلنجابية ،والنظافة الشخصية واإلصحاح.
ينبغي إلغاء كل القوانين

والسياسات التي تشكل عوائق
أمام صحة المراهقين وتنتهك
حقوقهم.
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ضامن مؤسسات رقابة فعالة :من الواجب تعزيز االستقالل الذايت ،والسلطات،
والقدرات ،والوعي بالحقوق اإلنسانية الوطنية يف صفوف املؤسسات القضائية،
والربملانية ،ومؤسسات املراجعة املستقلة لحامية حقوق اإلنسان والصحة ،مبا يف ذلك
ما يتعلق منها باملراهقني.

INDEPENDENT ACCOUNTABILITY PANEL
EVERY WOMAN, EVERY CHILD, EVERY ADOLESCENT

 -4جعل التغطية الصحية الشاملة تعمل لخدمة المراهقين
“بات االنتحار من بين األسباب
الرئيسية التي تحصد أرواح

المراهقين غير أنه قلما يُ نظر
إىل جذوره النابعة من النظام
الجنساني أو غيره من النظم
االجتماعية للسلطة عىل أنها

من الشواغل التي تهم الرعاية

الصحية الشاملة – ”.تقرير عام
 2016لفريق التأمل المعني بخطة
التنمية المستدامة لعام 2030

عىل وزارات الصحة واملالية أن تكفل متتع كل املراهقني بالقدرة عىل الوصول الحر يف نقاط
تقديم الخدمات إىل حزمة من السلع والخدمات األساسية ،تقرتن بتوفري آليات محددة للرصد،
واملساءلة ،والرقابة لحامية حقهم بالصحة .وينبغي النظر يف مجموعة من الخدمات الصحية
مبا يتامىش مع ما هو محدد يف االسرتاتيجية العاملية ،مبا يف ذلك الصحة النفسية ،واتقاء فقر
الدم ،والتطعيم املضاد لفريوس الورم ال ُحليمي البرشي ،والتثقيف الجنيس الشامل ،وتقديم
املشورة والخدمات املتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية وللناجني من العنف القائم عىل نوع
الجنس والعنف الجنيس .وتدعو الحاجة إىل إيالء اهتامم خاص إىل املجموعات امله َّمشة وإىل
إرشاك املراهقني بشكل كامل ،وكذلك إىل إزالة الحواجز القانونية وغريها مثل الرسوم التي
تقع عىل عاتق املستخدمني.

 -5تدعيم المساءلة بشأن االستثمارات ،بما يف ذلك صحة المراهقين وعافيتهم
يمكن للحلول ذات األثر

المرتفع والتكلفة الفعالة

الرامية إىل النهوض بصحة

المراهقين أن تحقق منافع
هائلة وتوفر المليارات ،وأن

تجني مكاسب ديمغرافية.

عىل وزارات الصحة والتعليم ،والجهات الفاعلة األساسية األخرى املسؤولة عن تقديم
الخدمات للمراهقني أن تزيد من املوارد املخصصة لصحة املراهقني وأن تعتمد ميزانية
مراعية الحتياجاتهم .عند تقديم التقارير إىل وزارات املالية واملجالس النيابية فإن عىل
الوزارات القطاعية أن تربر االستثامرات مع اهتامم رصيح بصحة املراهقني وتنميتهم .وينبغي
إرشاك جميع املجموعات املعنية ،مبا يف ذلك الشباب ،يف عملية تحديد أولويات امليزانيات
ورصدها.

ينبغي تعزيز مساءلة رشكاء التعاون اإلمنايئ ،مبا يف ذلك أعضاء منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ،من خالل تحديث معايري
فعالية املعونة الخاصة بأهداف التنمية املستدامة فيام يتعلق بربامج املانحني الثنائيني ورشاكات أصحاب املصلحة املتعددين ،وهو ما
يشمل متويلها للمنظامت املتعددة األطراف .وعىل لجنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ،أن
تنظر ،بالتعاون مع الرشاكة العاملية من أجل التعاون اإلمنايئ الفعال ،يف خيارات مثل ما ييل :اعتامد مؤرش للسياسات املتعلقة باملراهقني
لتتبع املساعدة اإلمنائية الرسمية؛ ودعم األقران املانحني يف مجال تعلم ووضع مبادئ توجيهية بشأن صحة املراهقني؛ واالستثامر يف
عمليات مساءلة البلدان واملساءلة االجتامعية .وال ب ّد من مواصلة التحسينات من أجل تعزيز فعالية منظومة األمم املتحدة اإلمنائية ،مبا
يف ذلك كيفية متويلها.
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تقرير عام 2017
التحول
المساءلة عن صحة المراهقين يف سياق
ّ

 -6إطالق قوة الشباب ،واالبتعاد عن التدابير الجوفاء
تدعو الحاجة إىل التحول يف

عىل الحكومات ،والجهات املانحة ،ومنظومة األمم املتحدة ،والصناديق العاملية ،واملجتمع املدين
أن تريس وتعزز آليات للمشاركة املفيدة للشباب يف إخضاع أصحاب املصلحة يف االسرتاتيجية
العاملية للمساءلة عىل املستويات العاملية ،واإلقليمية ،والوطنية .وينبغي إضفاء الطابع املؤسيس
عىل انخراطهم الفعال بصورة منتظمة ،مبا يف ذلك عرب العمليات الحكومية الدولية.

بحقوق هؤالء المراهقين

ينبغي متكني الجيل اإللكرتوين لالستفادة من القدرات الكاملة للعرص الرقمي من أجل املشاركة
املدنية واملساءلة عن صحتهم وحقوقهم .ويتعني أن تتدخل الحكومات ،والنظام التعليمي،
والرشكات التكنولوجية ،واملجالس النيابية ،وآليات الرقابة األخرى لوقف اإلساءات عىل شبكة
اإلنرتنت وحامية حقوق األطفال يف الخصوصية .ويتعني أن تشكل الدراية الرقمية والسالمة
عىل شبكة اإلنرتنت جزءا ً من املنهاج الدرايس ،وإرشاك اآلباء ،واملعلمني ،واملهنيني اآلخرين
العاملني مع املراهقني الحتضان العامل اإللكرتوين الذي نعيش فيه.

كيفية وضع البرامج مع

المراهقين ومن أجلهم

ويف طريقة ممارستنا

للمساءلة ،بما يقر

وأدوارهم كوكالء للتغيير

وكخبراء يف اإلعداد الفعال

للسياسات.

إن فريق

المساءلة

المستقل هو

اآللية الوحيدة

يف النظام البيئي
لحركة كل امرأة

وكل طفل الذي يوفر
ً
ً
مستقال عن
استعراضا

كيفية بذل الجهود المتعلقة

بتحقيق االستراتيجية العالمية.
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