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موجز
التوصيات

القطاع الخاص:
من الذي ينبغي
أن يخضع للمساءلة؟

بشأن صحة املرأة والطفل واملراهق

يف أيلول /سبتمرب  ،2015استهل األمني العام لألمم املتحدة االسرتاتيجية العاملية بشأن صحة املرأة والطفل واملراهق للفرتة ( 2030-2016االسرتاتيجية العاملية)
للمساعدة عىل امليض قدماً يف تحقيق خطة التنمية املستدامة لعام  .2030وتستند هذه االسرتاتيجية إىل  15عاماً من التقدم امل ُحرز يف إطار األهداف اإلمنائية لأللفية
وحركة "كل امرأة ،كل طفل" .وتتمثل إحدى األولويات االسرتاتيجية الرئيسية لحركة "كل امرأة ،كل طفل" يف ضامن التنفيذ القوي ألهداف التنمية املستدامة.
ولهذا الغرض ،عني األمني العام لألمم املتحدة الفريق املستقل للمساءلة املعني مببادرة "كل امرأة ،كل طفل ،كل مراهق" .ويقدم الفريق تقييامً مستقالً للتقدم امل ُحرز
والتحديات املطروحة ،من أجل املساعدة عىل تعزيز استجابة الدوائر الدولية املعنية بالصحة واستجابة البلدان يف شتى أنحاء العامل.
وأعضاء الفريق املستقل للمساءلة ينتمون إىل مختلف األقاليم والتخصصات  -من الخرباء يف مجال حقوق اإلنسان ومجال الصحة إىل اإلحصائيني  -ويسعون إىل
اسرتعاء اهتامم املجتمع العاملي بتعزيز املساءلة عىل صعيد طيف املسائل التي تتناولها ركائز االسرتاتيجية العاملية الثالث التي تتمثل يف البقاء عىل قيد الحياة
واالزدهار وإحداث التح ّول.
وأعضاء الفريق املستقل للمساءلة هم:
•كارمن باروزو (الربازيل) وكول شاندرا غوتام (نيبال)
•وهام الرئيسان املشاركان؛ وبريندا كيلن (أيرلندا)
•وبايل ليهوهال (جنوب أفريقيا)
•ووينفريد أوسيمبو ليشوما (كينيا)
•وإليزابيث مازون (اململكة املتحدة)
•وجيورجي بكاكدز (جورجيا)
•وداكسيتا ويكرماراثني (رسي النكا)
•وأليسيا إيل يامني (الواليات املتحدة األمريكية).
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توصيات
إلحداث تح ّول يف مساءلة
القطاع الخاص
تتطلع الحكومات والجهات املانحة الثنائية ومنظومة األمم املتحدة عىل
نحو متزايد إىل مساعدة القطاع الخاص يف مواجهة التحديات العاملية
ومتويل أهداف التنمية املستدامة .ولكن من الذي يتحقق من احرتام
الجهات الفاعلة من القطاع الخاص لحق املرأة والطفل واملراهق يف الصحة؟
ومن املسؤول عن إخضاع هذا القطاع للمساءلة؟
هذان هام السؤاالن اللذان اعتزم الفريق املستقل للمساءلة املعني مببادرة
"كل امرأة ،كل طفل ،كل مراهق" والتابع لألمني العام لألمم املتحدة اإلجابة
عليهام تنفيذا ً لواليته ،باستخدام منظور املساءلة املحدد :من يخضع ملساءلة
من ،وبشأن ماذا ،وكيف؟
ويف هذه املرحلة من خارطة الطريق إىل عام  ،2030من الرضوري أن نُحسن
تناول مساءلة القطاع الخاص .فالقطاع الخاص يضطلع بدور ضخم يف
الصحة  -بتقديم الخدمات واألدوية ،واالبتكار يف مجال االكتشافات الطبية
املنقذة لألرواح ،وتوفري الغذاء الذي نحتاج إليه لنعيش .كام أن العديد
من الصناعات تؤثر عىل املحددات االجتامعية األساسية للصحة وعىل عافية
الناس بوجه أعم ،عىل الصعيد املحيل وعرب الحدود.
وال يتمثل السؤال املطروح يف إذا ما كان ينبغي للقطاع الخاص أن يشارك ،وإمنا كيف
ينبغي له أن يشارك .وهنا يأيت دور املساءلة .ففي حني أن بعض الجهات الفاعلة
من القطاع الخاص تواكب التطلعات الخاصة بأهداف التنمية املستدامة عىل نحو
متزايد ،فإن العديد منها ال يواكبها .ويف حني أن العديد منها يلتزم بالتنظيم الذايت ،فإن
هذا ال يُعد كافياً يف حد ذاته .ففي عدم وجود آليات املراقبة القوية ،واالستعراض
املستقل ،واملعالجة الكافية ،ومشاركة املجتمع املدين بنشاط يف توجيه أداء القطاع
الخاص وتشكيله ،فإن املساءلة قد تصبح مجرد حديث مرسل.
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فالصحة حق أسايس من حقوق اإلنسان .وهي ليست سلعة .ولن تنظم
األسواق نفسها بنفسها لتحقق اإلتاحة املنصفة لألدوية والخدمات .وال
ميكن إخضاع االحتياجات األساسية لألشخاص الذين يعيشون يف الفقر -
واحتياجات النساء واألطفال واملراهقني  -لهوامش الربح واملصالح املالية.
ويجب عىل الرشكات التي تشارك يف سياق التغطية الصحية الشاملة أن
تلتف حول هدف محوري واحد ،أال وهو تحسني صحة الناس .ويف إمكانها
أيضاً أن تجني مثار ذلك وأن تحصل عىل بعض األرباح .ويف إمكان القيادات
السياسية واملؤسسية وبناء الثقة التي متس الحاجة إليها بني املجتمع املدين
وسائر أصحاب املصلحة ،أن يضمنا تحقيق هذه األهداف.
ويقدم هذا التقرير خمس توصيات تتوجه إىل الحكومات والربملانات وال ُنظم
القضائية ومنظومة األمم املتحدة والرشكاء يف مبادرة االتفاق العاملي لألمم
املتحدة وحركة "كل امرأة ،كل طفل" والجهات املانحة واملجتمع املدين والقطاع
الخاص نفسه .ويحدونا األمل ،بعد أن قمنا بتكييف النهج البناء الذي انتهجناه
إزاء املساءلة للرتكيز عىل القطاع الخاص  -عىل صعيد كامل دورة الرصد
واالستعراض واتخاذ اإلجراءات وتصحيحها  -يف أن يفيد هذا التقرير الجهات
الفاعلة الهادفة إىل الربح من القطاع الخاص يف سعيها إىل توجيه مشاركتها
وأدائها يف املستقبل .ومن شأن تعزيز مساءلة القطاع الخاص أن يساعد عىل
ضامن أفضل النتائج للجميع  -من أجل الصالح العام والخاص  -وعىل إيجاد
عامل يتمتع بأكرب قدر من الصحة والعدالة ،بتمكني النساء واألطفال واملراهقني
من البقاء عىل قيد الحياة واالزدهار وإحداث التح ّول.

توصيات
الفريق املستقل للمساءلة
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إتاحة الخدمات والحق يف الصحة
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صناعة املستحرضات الصيدالنية واإلتاحة املنصفة لألدوية
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دوائر صناعة األغذية والسمنة واألمراض غري السارية
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الرشكاء يف االتفاق العاملي لألمم املتحدة ويف حركة "كل امرأة ،كل طفل"
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الجهات املانحة ومشاركة قطاع األعامل يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة

من أجل تحقيق اإلتاحة الشاملة للخدمات وحامية الصحة وحقوق املرأة والطفل واملراهق ذات الصلة ،ينبغي للحكومات تنظيم الجهات
املقدمة للخدمات من القطاع الخاص والقطاع العام .وينبغي للربملانات أن تعزز الترشيعات وضامن مراقبة إنفاذها .وينبغي لرشاكة التغطية
الصحية الشاملة لعام  2030توجيه القيادات السياسية عىل أعىل املستويات يف سبيل معالجة شفافية القطاع الخاص وخضوعه للمساءلة.

لضامن اإلتاحة املنصفة وامليسورة التكلفة لألدوية األساسية الجيدة واملنتجات الصحية ذات الصلة أمام جميع النساء واألطفال واملراهقني،
ينبغي للحكومات والربملانات تعزيز السياسات واللوائح التي تحكم دوائر صناعة املستحرضات الصيدالنية.

من أجل التصدي لالنتشار املتزايد للسمنة واألمراض غري السارية بني النساء واألطفال واملراهقني ،ينبغي للحكومات والربملانات تنظيم دوائر
صناعة األغذية واملرشوبات واعتامد اتفاقية عاملية ملزمة .وينبغي لوزارات التعليم والصحة توعية الطالب والجمهور بأكمله بشأن النظام
الغذايئ ومامرسة الرياضة ،وتحديد املعايري الخاصة بهام يف الربامج املدرسية .وينبغي إدراج االلتزامات ذات الصلة يف جدول أعامل مؤمتر
قمة مجموعة العرشين القادم.

ينبغي للرشكاء يف االتفاق العاملي لألمم املتحدة ويف حركة "كل امرأة ،كل طفل" تعزيز معايري الرصد واملساءلة الخاصة باملشاركة مع قطاع
األعامل ،مع الرتكيز عىل صحة املرأة والطفل واملراهق .وينبغي لهم الدعوة إىل وضع مساءلة القطاع الهادف إىل الربح عىل جدول األعامل
العاملي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية املستدامة ،مبا يف ذلك املنتدى السيايس الرفيع املستوى املعني بالتنمية املستدامة
ومؤمتر القمة املعني بالصحة .وينبغي للكيانات التابعة للرشاكة الصحية السداسية لألمم املتحدة ومرفق التمويل العاملي لدعم حركة "كل
امرأة ،كل طفل" أن ترتقي مبعايري املساءلة يف الربامج القُطرية التي تدعمها.

ينبغي للرشكاء يف التعاون اإلمنايئ ضامن أن معايري الشفافية واملساءلة التي تتواءم مع الصحة العمومية تُطبق يف جميع مشاركاتهم مع
القطاع الهادف إىل الربح .وينبغي لهم االستثامر يف القدرات الوطنية الخاصة بالتنظيم واإلرشاف ،وتنظيم الجهات الفاعلة التي تنتمي إىل
القطاع الخاص والتي تتخذ مقارها يف بلدانهم.
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إتاحة الخدمات
والحق يف الصحة
التوصية 1
من أجل تحقيق اإلتاحة الشاملة للخدمات وحامية الصحة وحقوق املرأة والطفل واملراهق ذات الصلة ،ينبغي للحكومات تنظيم الجهات
املقدمة للخدمات من القطاع الخاص والقطاع العام .وينبغي للربملانات أن تعزز الترشيعات وضامن مراقبة إنفاذها .وينبغي لرشاكة التغطية
الصحية الشاملة لعام  2030توجيه القيادات السياسية عىل أعىل املستويات يف سبيل معالجة شفافية القطاع الخاص وخضوعه للمساءلة.
وينبغي لوزارات الصحة إدراج الجهات املقدمة للخدمات الهادفة إىل الربح يف نُظمها الوطنية الخاصة بترصيف الشؤون الصحية بوضع اسرتاتيجيات اإلرشاف عىل القطاع
الخاص ومساءلته.

التدابري الرئيسية
•إرشاك املجتمع املدين يف رصد االمتثال ملعايري الجودة واملستحقات
الخاصة بالتغطية الصحية.

•مطالبة جهات القطاع الخاص املقدمة للخدمات بتقديم التقارير إىل
وزارة الصحة ،وإدراج هذه الجهات يف عمليات الرصد واالستعراض
الشاملة للنظام بأكمله ،ومواءمة املعايري الخاصة بجودة الرعاية عىل
صعيد املرافق الخاصة.

التوسع يف اإلرشاف عىل القطاع الخاص ليشمل نُظامً متعددة القطاعات
• ّ
للتخطيط والرصد تتوجه إىل التغذية واألمراض غري السارية والصحة البيئية
وسائر املحددات االجتامعية للصحة ،وتغطي العمليات التجارية املحلية
والعابرة للحدود الوطنية سوا ًء بسواء ،من خالل التعاون بني الوزارات.

•ضامن امتثال الجهات املقدمة للخدمات لاللتزامات الدولية املتعلقة
بحقوق اإلنسان من أجل حامية حقوق املرىض ،وضامن إذكاء وعي
الجمهور بشأن حقوق املرىض وآليات الشكاوى املتاحة .وينبغي معاقبة
انتهاكات حقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك تلك التي تنبع من عدم االحرتام
وإساءة املعاملة يف مرافق رعاية األمهات.

وينبغي للربملانات ّسن الترشيعات التي تحكم البارامرتات املتعلقة مبشاركة القطاع الخاص يف مجال الصحة ،وتعزيزها ،وضامن اإلرشاف واإلنفاذ عىل نحو ُمجدّ ي.

التدابري الرئيسية
•فرض اعتامد الجهات املقدمة للخدمات الصحية من ِقبل جهات مستقلة
واشرتاط إجراء مراجعة حسابات مستقلة للمرافق ولرشكات التأمني لضامن
االمتثال للمعايري الخاصة بجودة الرعاية واملستحقات التي تنص عليها
مخططات التغطية الصحية الشاملة.

•تعزيز والية النظام القضايئ وسلطته واستقالليته وقدراته يف سبيل إنفاذ
الترشيعات الوطنية واملعايري الخاصة بحقوق اإلنسان فيام يتعلق بالقطاع
الخاص.
•وضع التدابري القانونية والسياسات الرضيبية لتحفيز مساهمة قطاع
األعامل التي تتامىش مع أولويات الصحة العمومية .ويشمل ذلك إنشاء
شخصية قانونية للمؤسسات االجتامعية وفرض مساهمة مالية للمسؤولية
االجتامعية للرشكات عىل الرشكات الكربى والرشكات املتعددة الجنسيات.

التوسع يف املواثيق الخاصة بحقوق املرىض لتشمل رصاح ًة الجهات الخاصة
• ّ
املقدمة للخدمات الهادفة إىل الربح؛ واشرتاط وضع املرافق التابعة للقطاع
الخاص ورشكات التأمني آلليات ف ّعالة للشكوى والجرب.

وينبغي لرشاكة التغطية الصحية الشاملة لعام  2030املساعدة عىل دفع العمل عىل ضامن السياسات الوطنية الشاملة والتعاون العابر للحدود الوطنية من أجل إخضاع
القطاع الخاص للمساءلة .وينبغي لها وضع املرأة والطفل واملراهق  -واملساءلة بشأن صحتهم وحقوقهم  -يف موقع الصدارة من خطة التغطية الصحية الشاملة العاملية .ويلزم
ات ّباع نهج شامل ،يتضمن أدوار وزارات الصحة ويتجاوزها إلرشاك طيف من القطاعات يف إخضاع دوائر الصناعة للمساءلة بشأن أثرها عىل التغذية والبيئة وسائر املحددات
االجتامعية واالقتصادية للصحة.
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صناعة املستحرضات الصيدالنية
واإلتاحة املنصفة لألدوية
التوصية 2
لضامن اإلتاحة املنصفة وامليسورة التكلفة لألدوية األساسية الجيدة واملنتجات الصحية ذات الصلة أمام جميع النساء واألطفال واملراهقني،
ينبغي للحكومات والربملانات تعزيز السياسات واللوائح التي تحكم دوائر صناعة املستحرضات الصيدالنية.
وينبغي أن يتضمن تعزيز مساءلة دوائر صناعة املستحرضات الصيدالنية ككل ،يك تتامىش مع الصحة العمومية ،مزيجاً من التنظيم الذايت الف ّعال من جانب الرشكات
الصيدالنية امتثاالً للسياسات ومن القوانني ومدونات قواعد السلوك الداخلية واللوائح الحكومية والقانونية الخاضعة لإلنفاذ الدقيق ،فضالً عن السياسات التي تزود الرشكات
بالحوافز.
وينبغي لوزارات الصحة والوكاالت العامة املعنية بالتنظيم والرشاء تعزيز السياسات واللوائح التي تحكم دوائر صناعة املستحرضات الصيدالنية وسائر الجهات الفاعلة
املشاركة يف توفري األدوية ،بالتعاون مع وزارات املالية والتجارة وغريها من الوزارات.

التدابري الرئيسية
•إجراء عمليات التقييم واالستعراض الوطنية للتقدم امل ُحرز يف ضامن
إتاحة األدوية األساسية للمرأة والطفل واملراهق .وينبغي للرشكات
الصيدالنية أن تقدم تقارير عن جهودها الرامية إىل تيسري اإلتاحة
املنصفة وامليسورة التكلفة لألدوية األساسية؛ كام ينبغي لها أن تكفل
الشفافية العامة بشأن سياساتها وتنفيذها لهذه السياسات (مبا يف ذلك
فيام يتعلق بالتسعري) ،وبشأن مستويات املساءلة.
•تحديد املعايري واملتطلبات الدُ نيا لتنظيم الصيدليات ومنافذ بيع األدوية
بالتجزئة.

•ضامن االمتثال للمعايري والشفافية يف عمليات الرشاء؛ ووضع رشوط
تعاقدية واضحة عند التفاوض بشأن الرشاكات بني القطاع العام
والرشكات الصيدالنية من القطاع الخاص.
•تحقيق أقىص استفادة من اتفاق الجوانب املتصلة بالتجارة من حقوق
امللكية الفكرية يف املفاوضات التجارية واالستثامرية .وإجراء عمليات
تقييم األثر عىل الصحة وحقوق اإلنسان وإتاحتها لالطالع العام.

وينبغي للربملانيني تعزيز الترشيع واإلرشاف لضامن احرتام الجهات الفاعلة من القطاعني العام والخاص املعنية بتوفري األدوية األساسية ملبديئ الحق يف الصحة والتسعري
العادل.

التدابري الرئيسية
•املطالبة بالشفافية بشأن التكاليف عىل صعيد البحث والتطوير يف مجال
األدوية واملعالجات وإنتاجها وتوزيعها وتسويقها.

•استخدام الحوافز املالية وغريها من الحوافز لدفع الرشكات الصيدالنية إىل
االستثامر يف البحث والتطوير مبا يتامىش مع أولويات الصحة العمومية.

•ضامن وضع معايري صارمة وإنفاذ الترشيعات املتعلقة برباءات االخرتاع من
منظور االحتياجات الخاصة بالصحة العمومية.

•وضع معايري السلوك إلدارة تضارب املصالح.

•مطالبة الرشكات الصيدالنية بجعل التجارب الرسيرية متاحة لالطالع العام.

4

•توحيد أسعار األدوية ،بطرق من بينها وضع ضوابط لألسعار وأسقف
للمرصوفات من األموال الخاصة؛ وضامن وعي الجمهور بالحدود القصوى
لألسعار ورد التكاليف املدفوعة من األموال الخاصة.
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دوائر صناعة األغذية والسمنة
واألمراض غري السارية
التوصية 3
من أجل التصدي لالنتشار املتزايد للسمنة واألمراض غري السارية بني النساء واألطفال واملراهقني ،ينبغي للحكومات والربملانات تنظيم دوائر
صناعة األغذية واملرشوبات واعتامد اتفاقية عاملية ملزمة .وينبغي لوزارات التعليم والصحة توعية الطالب والجمهور بأكمله بشأن النظام
الغذايئ ومامرسة الرياضة ،وتحديد املعايري الخاصة بهام يف الربامج املدرسية .وينبغي إدراج االلتزامات ذات الصلة يف جدول أعامل مؤمتر قمة
مجموعة العرشين القادم.
وينبغي للدول األعضاء يف األمم املتحدة إبرام اتفاقية عاملية ملزمة لتعزيز ال ُنظم الغذائية الصحية ولفرض قيود عىل تسويق دوائر صناعة األغذية واملرشوبات للسلع غري
الصحية.

التدابري الرئيسية
ينبغي أن تنص االتفاقية التي سيجري التفاوض بشأنها بعد إجراء مشاورة عامة واسعة النطاق ،عىل ما ييل:
•إلزام الدول األعضاء بتقديم التقارير والدعوة إىل تقديم تقارير مستقلة
من ِقبل األمم املتحدة واملجتمع املدين والتحالفات األكادميية ودوائر
صناعة األغذية واملرشوبات ،وجعلها متاحة لالطالع العام.

•تحديد املتطلبات القانونية الدُ نيا لتوجيه الحكومات يف سعيها إىل وضع
اللوائح.
•الجمع بني املعايري الدولية القامئة بالفعل  -مبا يف ذلك املدونة الدولية
لقواعد تسويق بدائل لنب األم  -واملبادئ التوجيهية بشأن التسويق
لألطفال واملراهقني.

•إنشاء آلية عاملية مستقلة لالستعراض فضالً عن إجراء االستعراضات
الوطنية املشرتكة.

وينبغي للحكومات والربملانات وال ُنظم القضائية ّسن اللوائح والترشيعات وإنفاذها للحد من إنتاج دوائر صناعة األغذية واملرشوبات وتسويقها للمنتجات غري الصحية ،مع
إيالء اهتامم خاص باملرأة والطفل واملراهق.

التدابري الرئيسية
•اشرتاط تقديم بالوجبات املدرسية املغذية وتنفيذ برامج التوعية الصحية.

•حظر تسويق األغذية واملرشوبات غري الصحية عىل شاشات التلفاز يف
األوقات التي يشكل فيها األطفال الجمهور الرئييس للمشاهدين.

•مواءمة الترشيعات الوطنية مع املدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لنب
األم.

•فرض رضائب عىل األغذية واملرشوبات غري الصحية  -مبا يف ذلك املرشوبات
التي تحتوي عىل السكر.

•وضع السياسات والحوافز املالية االبتكارية لتشجيع دوائر صناعة األغذية
واملرشوبات عىل إنتاج األغذية والوجبات الخفيفة الصحية.

•اشرتاط الحد من العنارص غري الصحية التي تحتوي عليها األغذية
واملرشوبات ،وفرض التوسيم الواضح.

وينبغي للحكومات والرشكات ضامن إدراج االلتزامات الخاصة باملسؤولية االجتامعية إزاء صحة املرأة والطفل واملراهق يف جدول أعامل مؤمتر قمة مجموعة العرشين
القادم ،مع الرتكيز عىل التصدي للسمنة واألمراض غري السارية .وينبغي تحديد املعايري الدُنيا "لعدم اإلرضار" بالصحة العمومية للرشكات التي تنضم إىل مؤمترات القادة يف
التوسع يف نطاق تلك املعايري لتتجاوز حدود عمليات الرشكات ،بطرق من بينها إنشاء
مجال األعامل (التي متثل دوائر األعامل التجارية يف بلدان مجموعة العرشين)؛ وينبغي ّ
آليات اإلنفاذ خارج حدود الدولة.
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الرشكاء يف االتفاق العاملي لألمم املتحدة
ويف حركة "كل امرأة ،كل طفل"
التوصية 4
ينبغلل يرشكاء يف االتفاق ااعلملل يألمم املحتدة ويف حركة "ﻛﻞ امرأة ،ﻛﻞ ﻃﻔﻞ" تعزيز ماعيير اﻟﺮﺻﺪ واﳌﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ ﻗﻄﺎع
األعامل ،مع الرتكيز عىل صةح املرأة واطلفل واملراقه .وينبغل يهم الدوعة إىل وضع مساءةل ااطقلع الهفدا إىل اعبح رلىل ﺟﺪو لاألعامل
ااعلمللتحقيق ياتلغةيط اةيحصل الشامةل وأهداف اتلنةيم املستدامة ،بما يف ذكل املنتدى الساييس افيع رلاملسوتى ) (2019املعنتلاب ينةيم
املستدامة وﻣﺆ متر اةمقل املعنبالصحة .يوينبغللكيانات يالل ةعباتلرشاكة اةيحصل السدال ةيسألمم املحتدة ومفق راومتليل ااعلملل يدمع
حركة "ﻛﻞ امرأة ،ﻛﻞ ﻃﻔﻞ" أن ترتيق بماعيير املساءةل يف البرامج ارطُقلية ايتل تدمعها .
ويف ايسق اقرتاحتا األمين ال ماعلألمم املحتدة بشن أإصال حالرشاكتا مع ااطقلع الخع صاىل اطنق املنظومة ،تجسد توصايتنا ماعيير تمار سممار اشسةئب ةعني اولكاال ت
اإلنمائةي ووكاالت األمم املحتدة  -وكلنها ال تُعد لابرضورة مةعقوت أو مطبع ةقندما يقلعت األماطقلاب رع الهفدا إىل ابح.رل
وينبغي ملجلس إدارة االتفاق العاملي لألمم املتحدة وأعضاء مكتبه تعزيز معايري املساءلة لحامية حق املرأة والطفل واملراهق يف الصحة.

التدابري الرئيسية
•تدعيم معايري العناية الواجبة واملامرسات املتّبعة يف قبول األعضاء
واستبقائهم لضامن تناول اآلثار الصحية املرتتبة عىل عملياتهم.

•حث الرشكات عىل التعاون مع السلطات الوطنية لضامن املواءمة مع
معايري الصحة العمومية.

•السعي عىل نحو استباقي إىل تشجيع الرشكات الراغبة يف االنضامم عىل
الخضوع لتقييم أثرها الصحي ،وتشجيع األعضاء الحاليني عىل إجراء
عمليات التقييم الخارجي ملبادراتهم التي تركز عىل الصحة.

•تخصيص مساحة عىل املوقع اإللكرتوين الخاص باالتفاق العاملي لألمم
املتحدة يك تستخدمها األطراف املستقلة ،مبا يف ذلك املجتمع املدين والدوائر
األكادميية ،يف نرش الب ّينات والتقييامت التي تتناول أداء الدوائر الصناعية.

وينبغي لرؤساء الوكاالت التابعة لالتفاق العاملي لألمم املتحدة والرشاكة الصحية السداسية ضامن أن مسألة مشاركة قطاع األعامل ومساءلته بشأن صحة املرأة والطفل
واملراهق وحقوقهم ،تح َّول إىل مسار رصيح لعمل املنابر املشرتكة بني الوكاالت التابعة ملنظومة األمم املتحدة التي تتناول مشاركة القطاع الخاص ,عىل مستوى املسؤولني
ومستوى العمل سوا ًء بسواء .كام ينبغي لهم إرشاك املجتمع املدين يف عمليات تحديد معايري العناية الواجبة واملساءلة فيام يتعلق بتأهل الرشكات من حيث استعدادها
للتعاون مع األمم املتحدة كرشيك.
وينبغي للرشكاء العامليني يف حركة "كل امرأة ،كل طفل" ضامن التطبيق املنهجي ملعايري الرصد واملساءلة القوية فيام يتعلق مبشاركة قطاع األعامل ،مبا يف ذلك الدعم الذي
يقدمونه إىل الحكومات من أجل تنفيذ االسرتاتيجية العاملية .ويحتل املجتمع العاملي لحركة "كل امرأة ،كل طفل" مكانة تؤهله متاماً لالضطالع بدور القيادة يف االبتكار ويف
منذجة مساءلة القطاع الخاص بشأن صحة املرأة والطفل واملراهق .وينبغي االستفادة من املكانة االسرتاتيجية التي يحتلها ممثلو القطاع الخاص يف رشاكة صحة األم والطفل
والوليد وسائر الجهات الهادفة إىل الربح التي قطعت التزامات بشأن حركة "كل امرأة ،كل طفل" منارص ًة للمبادرة.
وينبغي للمكتب التنفيذي لألمني العام متكني أمانة رشاكة صحة األم والطفل والوليد من تح ّمل كامل مسؤولية تنسيق التحسينات وإدارتها عىل صعيد الدورة الكاملة
لاللتزامات املقطوعة يف إطار حركة "كل امرأة ،كل طفل" ،مبا يف ذلك تلك التي قطعتها الحكومات والرشكات .وينبغي لرشاكة صحة األم والطفل والوليد إدراج معايري املساءلة
منذ بداية االلتزامات التي يقطعها القطاع الخاص بشأن حركة "كل امرأة ،كل طفل" .وينبغي لها تسهيل وضع معايري إقصائية وعملية للعناية الواجبة ،لتحكام التزامات القطاع
الخاص بشأن حركة "كل امرأة ،كل طفل".
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وينبغي لفريق التوجيه الرفيع املستوى لحركة "كل امرأة ،كل طفل" املساعدة عىل وضع مساءلة القطاع الهادف إىل الربح عىل جدول األعامل العاملي الخاص بتحقيق
التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية املستدامة ،مبا يف ذلك املنتدى السيايس الرفيع املستوى املعني بالتنمية املستدامة لعام  2019ومؤمتر القمة املعني بالصحة الذي
س ُيقام أثناء انعقاد الجمعية العامة لألمم املتحدة يف العام القادم .كام ينبغي للفريق وضع مساءلة القطاع الخاص بشأن صحة املرأة والطفل واملراهق عىل جدول األعامل
الخاص به.
وينبغي لكيانات الرشاكة الصحية السداسية التابعة لألمم املتحدة ومرفق التمويل العاملي لدعم حركة "كل امرأة ،كل طفل" أن تطبق معايري العناية الواجبة واملساءلة عىل
املشورة التقنية والربامج القُطرية التي تدعمها والتي يشارك فيها القطاع الخاص.

التدابري الرئيسية
•ينبغي لكيانات الرشاكة الصحية السداسية التابعة لألمم املتحدة ومرفق
التمويل العاملي لدعم حركة "كل امرأة ،كل طفل" ،مساعدة الحكومات
عىل وضع آليات مجدية للتخطيط ملشاركة القطاع الخاص وتتبع أداءه.

•ينبغي ملنظمة الصحة العاملية والبنك الدويل ضامن أن الرصد العاملي
للتغطية الصحية الشاملة يشمل الجهات الهادفة إىل الربح املقدمة
للخدمات.

•ينبغي للرشاكة الصحية السداسية التابعة لألمم املتحدة تسهيل وضع
اإلرشادات التقنية بشأن معايري الرصد واملساءلة التي تتعلق مبشاركة قطاع
األعامل يف مجال صحة املرأة والطفل واملراهق .وينبغي أن تتضمن هذه
العملية املشاركة التامة لألوساط األكادميية واملجتمع املدين ،وأن تشمل
أيضاً مشاورة الرشكات.

•ينبغي ملنظمة الصحة العاملية تسهيل تقديم الخدمات
االستشارية القانونية وتعزيزه دعامً للحكومات يف سعيها إىل
تنظيم دوائر صناعة املستحرضات الصيدالنية وصناعة األغذية.

7

5

الجهات املانحة ومشاركة
قطاع األعامل يف تحقيق
أهداف التنمية املستدامة
التوصية 5
ينبغي للرشكاء يف التعاون اإلمنايئ ضامن أن معايري الشفافية واملساءلة التي تتواءم مع الصحة العمومية تُطبق يف جميع مشاركاتهم مع القطاع
الهادف إىل الربح .وينبغي لهم االستثامر يف القدرات الوطنية الخاصة بالتنظيم واإلرشاف ،وتنظيم الجهات الفاعلة التي تنتمي إىل القطاع الخاص
والتي تتخذ مقارها يف بلدانهم.
وينبغي للرشكاء يف التعاون اإلمنايئ  -مبا يف ذلك الجهات املانحة الثنائية ،واملصارف اإلمنائية ،واملؤسسات الوقفية املعنية بالصحة العاملية مثل مؤسسة بيل وميليندا غيتس،
ومنظومة األمم املتحدة  -ضامن أن مشاركتهم مع القطاع الهادف إىل الربح تخضع لتوجيه املعايري نفسها التي تُطبق عىل املستفيدين من الدعم التقني واملايل الذي يقدمونه.
وينبغي للجهات املانحة الثنائية تطبيق معايري املساءلة تطبيقاً منهجياً عىل مشاركة القطاع الخاص من أجل حامية الحق يف الصحة ،والسيام فيام يتعلق باملرأة والطفل
واملراهق والجامعات التي تخلفت عن الركب .ويشمل ذلك جميع وسائل تعبئة استثامرات القطاع الخاص املو ّجهة إىل الصحة ،مبا يف ذلك التمويل املختلط والرشاكات بني
القطاعني العام والخاص.

التدابري الرئيسية
•ضامن الشفافية واإلضافة.
•إجراء عمليات تقييم األثر عىل الصحة وحقوق اإلنسان واإلنصاف.
•ضامن املشاركة املجدية للمجتمع املدين واملجتمع املحيل يف صنع القرار
واستعراض التنفيذ.

•جعل عمليات التقييم املستقل إلزامية والتقارير الصادرة بشأنها متاحة
لالطالع العام.
•تشجيع الحكومات عىل إتاحة مناقشة الرشاكات املقررة بني القطاعني
العام والخاص أمام الجمهور ،والسيام الرشاكات التي تؤثر عىل
الصحة ،وإرشاك املجتمع املدين يف تصميم هذه الرشاكات ورصدها.

وينبغي للرشاكة العاملية من أجل تعاون إمنايئ فعال ضامن أن الصحة تحظى باالهتامم الكايف  -مع إيالء عناية خاصة للمرأة والطفل واملراهق  -يف اإلرشادات (التي يجري
حالياً إعدادها ويُتوقع صدورها يف عام  )2019املو ّجهة إىل الجهات املانحة الثنائية واملصارف اإلمنائية بشأن االستخدام الف ّعال لطرائق مشاركة القطاع الخاص ،مبا يف ذلك
الرشاكات بني القطاعني العام والخاص.
وينبغي للرشكاء يف التعاون اإلمنايئ االستثامر يف نُظم التنظيم واملساءلة الوطنية القامئة عىل املشاركة ،من أجل إخضاع الرشكاء من القطاع الخاص للمساءلة بشأن صحة
املرأة والطفل واملراهق.

التدابري الرئيسية ومجاالت االستثامر
•تحديث نظم إدارة املعلومات الصحية الوطنية لتشمل الجهات املقدمة
للخدمات الهادفة إىل الربح من القطاع الخاص.

•وضع اإلرشادات للحكومات والربملانات بشأن الترشيعات النموذجية
لتنظيم مشاركة القطاع الخاص يف مجال الصحة عىل نحو ف ّعال.

•تعزيز قدرة القطاع العام عىل تنظيم القطاع الخاص ،ورشاء الخدمات،
والتفاوض بشأن العقود ،وإدارة الرشاكات بني القطاعني العام والخاص.

•تعزيز آليات املساءلة واإلرشاف املستقلة ،مثل ال ُنظم القضائية والقانونية،
ومنظامت املجتمع املدين التي تضطلع بوظائف املساءلة االجتامعية.

•بناء قدرة الحكومات عىل التفاوض بشأن االتفاقات التجارية الدولية
وتنظيم عمليات الرشكات املتعددة الجنسيات من أجل حامية الصحة
العمومية.
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