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موجز تنفيذي

الحالة الصحية للنساء واألطفال 
واملراهقني والحقوق املتعلقة بها 

يف سياق التغطية الصحية الشاملة 
وأهداف التنمية املستدامة

يف عام 2016، أسند األمني العام لألمم املتحدة إىل الفريق املستقل للمساءلة 

املعني مببادرة »كل امرأة، كل طفل، كل مراهق« مهمة استعراض املساءلة 

والتقدم املحرز يف مجال صحة النساء واألطفال واملراهقني صوب تحقيق 

أهداف التنمية املستدامة لعام 2030.أ-1،1 ورغم أن العمل يف هذا التقرير قد 

بدأ قبل جائحة كوفيد-19، فإنه تم تناول تبعات الجائحة )من حيث الزمن 

الحقيقي والتداعيات املتوقعة معاً( يف هذا التقرير بأكمله. ويف هذا التقرير، 

يسلط الفريق املستقل للمساءلة الضوء عىل الجوانب اإليجابية والسلبية. 

ويويص بطرق ميكن بها للبلدان ورشكاء التنمية وأصحاب املصلحة تعزيز 

املساءلة لترسيع وترية التقدم املحرز. 

جائحة كوفيد-19 تُفاِقم سوء األوضاع 

حتى قبل اندالع جائحة كوفيد-19، كانت وترية التقدم العاملي املحرز 

باتجاه تحقيق الغايات املستهدفة لعام 2030 واملتمثلة يف الحفاظ عىل 

امللحق(.  )انظر   %20 بحوايل  بالفعل  متباطئة  واألطفال  النساء  أرواح 

ففيام يتعلق بالتغطية الصحية الشاملة، ال تتجاوز نسبة سكان العامل 

الثلث  املشمولني بالخدمات الصحية األساسية التي يحتاجونها ما بني 

والنصف، مبا يف ذلك التدخالت الخاصة بالنساء واألطفال واملراهقني، 

ويتكبُّد أكرث من 900 مليون شخص إنفاقاً صحياً كارثياً.2 هذا إىل جانب 

ووسائل  الخاص  والقطاع  الحكومات  )يف  عاملياً  الثقة  انعدام  تصاعد 

بالغنب  الشعور  »تنامي  بـ  الحكومية(، مدفوعاً  اإلعالم واملنظامت غري 
واإلجحاف«.3

ويف الوقت الحايل، ما فتئت الجائحة العاملية تُفاِقم سوء األوضاع، مع 

محاولة البلدان التي كانت غري مستعدة التأقلم بتحويل مواردها بعيداً 

عن الخدمات األساسية أو بتمرير ترشيعات تراجعية. 

إن بلداناً كثرية تفتقر إىل القدرات األساسية املطلوبة مبوجب اللوائح 

الصحية الدولية4 أو التغطية بالخدمات الصحية الالزمة للتصدي متاماً 

لكوفيد-19. 5 وتعمل بلدان أخرى جاهدًة لتمرير ترشيعات تراجعية 
اإلجهاض،6  قوانني  عن  العدول  ذلك  ويشمل  الخلفية.  األبواب  من 
واإلنجابية،7  الجنسية  والحقوق  بالصحة  التثقيف  حجم  وتقليص 

بسياسات  للسامح  اإلغالق  وتدابري  الحدود  غلق  عمليات  واستخدام 

متشددة ومشكوك يف رشعيتها بشأن الهجرة8 وإجازة ترشيعات ملراقبة 
وسائل اإلعالم واالحتجاجات العامة.9، 10

بكوفيد-19،  مبارشًة  للتأثُّر  عرضة  األكرث  هم  السن  كبار  أن  حني  ويف 

وصغار  واملواليد  الحوامل  النساء  عىل  املبارشة  غري  التأثريات  فإن 

والدعم  الصحية  الخدمات  فإن  وببساطة،  هائلة.  واملراهقني  األطفال 

االجتامعي واملايل لتلك الفئات آخذ يف االنهيار، نتيجة عدة عوامل من 

الجهات  من  الواردة  التقارير  وتشري  والقيود.  اإلغالق  عمليات  بينها 

األرسة،  لتنظيم  الدويل  االتحاد  ذلك  يف  مبا  اإلنجابية،  بالصحة  املعنية 

إىل عمليات إغالق جامعي عىل نطاق العامل لعيادات الصحة اإلنجابية 

الثابتة واملتنقلة عىل السواء، فضالً عن تراجع خدمات الصحة الجنسية 

واإلنجابية )مبا يف ذلك اختبارات فريوس العوز املناعي البرشي والرعاية 

التالية لإلجهاض( وحاالت نقص اإلمدادات اإلنجابية عىل نطاق واسع مع 

انخفاض قدرات املصانع وإغالق املوانئ وتوقُّف شبكات النقل.11، 12 قد 

خلص مسح شمل 30 بلداً إىل أن 73% من العاملني الصحيني نَوَّهوا إىل 

حاالت عجز يف املنتجات الصحية،13 فيام أشار 58% منهم إىل ارتفاعات 

عىل  للمساعدة  النظيفة  املياه  إتاحة  بنقص   %50 وأفاد  األسعار،  يف 

وتقييد  اإلغالق  تدابري  وتحّد  الَحيض.14  أثناء  الشخصية  النظافة  تدبُّر 

العاملني الصحيني من وحدات األمومة إىل  الحركة، إىل جانب تحويل 

وحدات كوفيد-19 من توفُّر الخدمات املُنِقذة لحياة النساء الحوامل 

واملواليد، كام حدث يف جائحات وفاشيات سابقة أيضاً.15، 16 كام أُوِقَفت 

حمالت التمنيع، وهكذا تُرَِك 13.5 مليون طفل عىل األقل دون حامية 

دة للحياة17 وتَرَتََّب عىل إغالق املدارس حرمان  يف مواجهة األمراض املهدِّ

املراهقني  معاناة  مع  وجبات،18  عىل  الحصول  من  طفل  مليون   370

من تهديدات بدنية أشّد، إضافًة إىل العزلة وقضايا الصحة النفسية.19 

ويف ظل اعتامد املزيد من األطفال واملراهقني عىل التكنولوجيا ألغراض 

واالستغالل  االنتهاك  مخاطر  تتزايد  االجتامعي،  والتفاعل  التعلُّم 

ففي   – األرَُسي  العنف  رقعة  اتََّسعت  كام  اإللكرتونية.20  بالوسائل 

الطوارئ بنسبة 25%؛ وارتفعت املكاملات  األرجنتني، تزايدت مكاملات 
لخطوط املساعدة يف سنغافورة وفرنسا وقربص بنسبة تتجاوز %30.21، 22
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بعد،  متاحة  غري   2020 لعام  واملعتمدة  الكاملة  البيانات  إن  وحيث 

االفرتاضات  من  متنوعة  مجموعة  تستخدم  عديدة  دراسات  فإن 

عىل  كوفيد-19  تأثريات  لتقدير  الدراسات  وتصاميم  والسيناريوهات 

صحة النساء واألطفال. وترسم السيناريوهات املتوقعة بشكل مأساوي 

صورة أكرث قتامًة ملستقبل النساء واملواليد وصغار األطفال واملراهقني. 

فقد ُشوِهَد تصاعد كبري يف الوفيات بني النساء الحوامل وصغار األطفال 

يحدث  أن  ميكن  كان  مبا  مقارنًة  و%45   %8 بني  ترتاوح  بنسبة  )أعىل 

زيادة  إىل  الحمل  موانع  إمدادات  تعطُّل  وأّدى  الجائحة(.23  غياب  يف 

حاالت الحمل غري املرغوب فيه مبقدار 15 مليون حالة يف البلدان ذات 

نسبة 10% من حاالت  إن تحول  بل  واملتوسط.15، 24  املنخفض  الدخل 

اإلجهاض من حاالت مأمونة إىل غري مأمونة خالل فرتة ِقوامها 12 شهراً 

يف تلك البلدان  ميكن أن يفيض إىل 3.3 مليون حالة إجهاض غري مأمون 

مليون   15 يُتوقَّع حدوث  اإلغالق،  تدابري  من  أشهر   3 لكل  إضافية.24 

حالة أخرى من العنف القائم عىل نوع الجنس.25، 26 كام ميكن أن تقع 

مليونا حالة إضافية من تشويه األعضاء التناسلية لإلناث خالل الِعقد 

ر يف تنفيذ الربامج الهادفة إىل إنهاء هذه املامرسات  التايل بسبب التأخُّ

الضارة.26 ونتيجة التبعات االقتصادية وتعطُّل الربامج عىل نطاق واسع، 

تشري التقديرات إىل زيادة عدد زيجات األطفال بواقع 13 مليوناً خالل 

الُهزال بسبب سوء  السنوات العرش املقبلة.26 وميكن أن يزداد انتشار 

التغذية لدى األطفال بنسبة  8-45%، وذلك يف سيناريوهات افرتاضية 

يقّدر  مبا  الدفع  يتم  قد  تبعات كوفيد-23.19 كام  لنمذجة  استُخِدمت 

بني 40-60 مليون شخص إىل الفقر املدقع،27 مع تأثُّر النساء واألطفال 

بنسب متفاوتة، خاصًة فيام يتعلق بإمكانية الحصول عىل الدعم املايل 

واالجتامعي.28، 29  

سجالت األداء عىل املستوى الُقطري: بعض البلدان تنفق نفس 

األموال عىل الصحة ولكنها تحقق نتائج أفضل من غريها  

قام الفريق املستقل للمساءلة بوضع وتحليل »سجالت أداء« للبلدان، 

كل  امرأة،  »كل  ملبادرة  أساسية  ومؤرشات  الدخل30  فئة  بحسب 

طفل31 وأهداف التنمية املستدامة ذات الصلة، حيث يتبنيَّ أنه ميكن 

نحو  مواردها عىل  باستخدام  تحسينات كربى  تحقيق  البلدان  لجميع 

املندرجة  البلدان  بعض  كانت  كوفيد-19،  جائحة  وقبل  فعالية.  أكرث 

الدخل تؤدي بشكل أفضل من غريها فيام يخص صحة  يف نفس فئة 

التغطية  وضامن  بها  املتعلقة  والحقوق  واملراهقني  واألطفال  النساء 

الصحية الشاملة. وعىل سبيل املثال، فإن الواليات املتحدة تنفق عىل 

األطفال  أن  فرنسا،32 غري  أو  اليابان  تنفقه  ما  أكرث من ضعف  الصحة 

الخامس،33  للوفاة قبل عيد ميالدهم  أكرث عرضة  املتحدة  الواليات  يف 

الوالدة أزيد بأكرث من الضعف.34  أثناء  النساء  كام أن احتامالت وفاة 

وتنفق نيجرييا عىل الصحة نحو ضعف ما تنفقه تنزانيا لكل فرد ولديها 

بخدمات  الشمول  مؤرش  عىل   40 )حوايل  بالخدمات  مامثلة  تغطية 

نيجرييا  األطفال يف  الشاملة(.32 ولكن معدل وفيات  الصحية  التغطية 

يفوق ضعف معدل الوفيات دون الخامسة يف تنزانيا )120 و53 وفاة 

لكل 1000 والدة حية عىل التوايل(،33 وهو ما يُعزى جزئياً إىل تفاوتات 

الصحة وتقديم  الوطني، وثغرات حرجة يف مجال  عىل املستوى دون 

الخدمات املتعددة القطاعات والحامية املالية.

التحديات الحرجة

الهشاشة وحاالت النزاعات

املتأثّرة  البلدان  يف  للوفاة  عرضة  أكرث  واملراهقني  واألطفال  النساء  إن 

سبيل  وعىل  األخرى.  بالبلدان  مقارنًة  النزاعات35  وحاالت  بالهشاشة 

املثال، فإن املعدل الوسيط للوفيات دون الخامسة يبلغ 58 لكل 1000 

البلدان  يف   1000 لكل   14 مقابل  األوىل  الفئة  بلدان  يف  حية  والدة 

األخرى. بيد أن تقدير معدالت الوفيات يف بعض بلدان الفئة األوىل قد 

يكون دون قيمته الحقيقية، نظراً لعدم توفُّر بيانات موثوقة للسنوات 
األخرية خاصًة أثناء األزمات.33

الثغرات يف البيانات تشكّل مخاطر أمنية عىل الصعيدين الوطني والعاملي

تكون  عندما  للخطر  واملراهقني  واألطفال  النساء  صحة  تتعرّض 

والسكان  بالصحة  املتصلة  البيانات  وتحليل  جمع  عىل  البلدان  قدرة 

محدودة،36 كام هي الحال بالنسبة للمواليد والوفيات. إن واحداً من 

أربعة أطفال دون سن الخامسة غري ُمّقيَّد يف سجالت املواليد،37 و93 

من 193 بلداً هي من ميكنها يف الوقت الراهن تسجيل أكرث من %80 

من وفيات البالغني.38 ويتسبَّب نقص البيانات املُصّنفة واالعتامد املفرط 

عىل التقديرات العاملية والنمذجة يف تقييد القدرة عىل تحديد الفئات 

األكرث احتياجاً.39، 40 كام تتسم بيانات كوفيد-19 الناشئة عموماً بأنها غري 

مكتملة وال يُعتَمد عليها وقلام يتم تصنيفها حسب النوع والجنس.41 

ونهج  القطاعات  متعددة  واستثامرات  سياسية  قيادات  وجود  ويلزم 

بيانات  يف  الثغرات  سّد  بغية  بأكمله  املجتمع  يشمل  جامع  حكومي 

الصحة  لتحسني  اسرتاتيجي  بشكل  البيانات  استخدام  البلدان وضامن 

والحقوق املتعلقة بها.

أوجه اإلجحاف الشاسعة ظاهرة عامة االنتشار

الشاسعة  اإلجحاف  بأوجه  واملراهقني  واألطفال  النساء  تأثر  يتفاوت 

بالخدمات  التغطية  ضعف  مثل  الواحد،  البلد  وداخل  البلدان  بني 



5

 18 ِقوامه  متوقَّع  وعجز  الكاريث  الصحي  واإلنفاق  األساسية  الصحية 

مليون عامل صحي عىل نطاق العامل.42 وتزداد احتامالت وفاة النساء 

الوالدة مبا يصل إىل 500 ضعف يف بعض  الحمل وُمضاعفات  نتيجة 

البلدان مقارنة بغريها.34 وهناك أيضاً ثغرات بالغة يف اإلنصاف داخل 

النقاط  فارق يف  البلدان  يوجد يف بعض  املثال،  البلدان، وعىل سبيل 

التغطية  يف  فقراً  واألشّد  غنى  األكرث  الفئات  بني  املائة  يف   50 بحوايل 

السود  مجموعات  وتشهد  واملراهقني.43  واألطفال  للنساء  بالخدمات 

الشاملية  أمريكا  يف  والعرقية  العنرصية  املجموعات  من  وغريها 

وأوروبا معدالت مرتفعة بصورة متفاوتة لإلصابة باألمراض والوفيات 

الواليات  اندلعت يف  التي  االحتجاجات  وترُِبز   45  ،44 كوفيد-19.  جرّاء 

جورج  مقتل  عىل  رّداً  العنرصي  الغنب  ضد  أخرى  وبلدان  املتحدة 

الرشطة  يد  عىل   2020 مايو  أيار/   25 يوم  بوليس  مينيا  يف  فلويد 

عىل  الغنب  وذلك  التفاوتات  لتلك  الجذرية  األسباب  معالجة  رضورة 

املستويات. جميع 

عن  بعيداً  النادرة  املوارد  تَُحوِّل  والفساد  الكفاءة  عدم  أوجه 

مسارها    

عىل  اإلنفاق  من   %40-20 قرابة  إهدار  يجري  العاملي،  الصعيد  عىل 

النتيجة  فتئت هذه  وما  والفساد؛  الكفاءة  عدم  أوجه  بسبب  الصحة 

تتكّرر طوال السنوات العرش املاضية، مبا يصل إىل نحو تريليوين دوالر 

يف  ذلك  تجىّل  الجائحة،  وأثناء  الراهن.48-46  الوقت  يف  سنوياً  أمرييك 

بالغرض وأطقم اختبارات  الشخصية غري وافية  رشاء معدات للحامية 

املساعدات  استثامر  بالرضورة  يجري  وال  النوعية.  متدنية  كوفيد-19 

يف  بالرضورة  واملراهقني  واألطفال  النساء  لصحة  املخّصصة  اإلمنائية 

الصحي  اإلنفاق  إهدار  ويفرض  إليها.  الحاجة  تتعاظم  التي  املجاالت 

النساء واألطفال واملراهقني،  املتاحة لصحة  املوارد  شديدة عىل  قيوداً 

املساءلة  رضورة  يربز  ما  وهو  العاملي.3  الصعيد  عىل  الثقة  ويقوِّض 

التنمية  ورشكاء  الحكومة  عمل  نطاق  عىل  امليزانية  شفافية  لضامن 

والقطاع الخاص ووسائل اإلعالم واملجتمع املدين.

عوامل النجاح

إن البلدان صاحبة األداء األفضل فيام يتعلق بالحّد من وفيات األمهات 

واألطفال تؤدي بشكل أفضل كذلك يف طائفة من عوامل النجاح القامئة 

فهي  والسياسات.  والقوانني  واملعلومات،  البيانات  مثل  بيّنات،  عىل 

تستثمر بطريقة مربَّرة، استناداً إىل البيِّنات والحقوق وسيادة القانون، 

وتستخدم االبتكار لتحفيز التقدم. ويشري ذلك إىل أن كيفية استخدام 

اإلنفاق الصحي ال تقل أهميًة عن مقدار اإلنفاق.

التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية األولية – أولويات ما قبل 

الجائحة صحيحة أكرث من أي وقت مىض  

الصحية  والرعاية  الشاملة  الصحية  التغطية  يف  تحسينات  إجراء  إن 

كوفيد-2.19  جائحة  قبل  بالفعل  األولويات  قامئة  عىل  كان  األولية 

ويرتبط ذلك بشدة بالتحسينات يف صحة النساء واألطفال واملراهقني 

– خاصًة عند استهداف قضايا معروفة مثل جودة الرعاية، والحامية 

الصحيني،  العاملني  ووقاية  واملجتمعات،  واألرَُس  لألفراد  املالية 

أن  ويلزم  العامة.  واملشاركة  القطاعات  متعدد  نطاق  عىل  والعمل 

تحرص جميع البلدان عند التخطيط لتعزيز التغطية بالخدمات عىل 

املبذولة  الجهود  فإن  ذلك،  وبغري  أيضاً.  املالية  للحامية  تدابري  وضع 

سيرّض  مام  الكاريث  اإلنفاق  تفاقم  سوف  بالخدمات  التغطية  لتعزيز 

املستدامة.  التنمية  وأهداف  الصحة  مجال  يف  املنشودة  بالحصائل 

ومن األهمية بشكل خاص إيالء االعتبار للنساء واألطفال واملراهقني 

وذلك الفتقار تلك الفئات إىل املوارد املالية وصالحية اتخاذ القرارات 

الكفيلة بتخفيف حّدة املخاطر.

استخدام اإلنفاق الداخيل لالستثامر يف مجال التغطية الصحية 

الشاملة والعوامل املتعددة القطاعات

الدخل  املنخفضة  البلدان  باستثناء  البلدان،  معظم  تكون  أن  ينبغي 

مواردها  استخدام  عىل  قادرة  بالنزاعات،  واملتأثرة  الهشة  والبلدان 

الصحية  التغطية  مجال  يف  املطلوبة  االستثامرات  لتمويل  الداخلية 

االستثامرات  تشمل  أن  ويتعنّي  األولية.2  الصحية  والرعاية  الشاملة 

واملراهقني،  واألطفال  النساء  لصحة  أساسية  تدخالت  الحرجة 

مجاالت  عرب  اسرتاتيجية  واستثامرات  املالية،  للحامية  ومخصصات 

العامة،  والنظافة  واإلصحاح  واملياه  التعليم  مثل  القطاعات  متعددة 

التنمية  أهداف  من  املستمّدة  البيِّنات  ح  وتوضِّ النظيفة.  والطاقة 

يسهم  كليهام  القطاعات  املتعددة  والعوامل  الصحة  أن  املستدامة 

كام  واملراهقني،  واألطفال  النساء  صحة  تحسني  يف   %50:50 بحوايل 

تسلِّط عمليات تحليل أهداف التنمية املستدامة الضوء عىل البيّنات 

املتعدد  التعاون  يف  اإليجابية  الجوانب  بشأن  البلدان  عن  املنبثقة 
50 القطاعات.49، 

استخدام اإلعامل التدريجي للنهوض بالصحة والحقوق املتعلقة بها

إن اإلعامل التدريجي هو أحد املبادئ الجوهرية لحقوق اإلنسان، فضالً 

وينبغي   52 أدناه(.51،  )انظر  للمساءلة  األساسية  املَعالِم  من  كونه  عن 

للحكومات أن تطبَّقه إىل جانب الحوكمة الرشيدة واملساءلة مبا يضمن 

عمالً  ليست  واملساءلة  سليم.  بشكل  وتوجيهها  االستثامرات  إدارة 

استثنائياً ملرة واحدة. بل يلزم عىل الحكومات، لدى انتخابها، أن ترُبهن 
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باستمرار عىل خضوعها للمساءلة عن أفعالها، والبّد من متكني املواطنني 

من املشاركة وإإلعراب عن شواغلهم.

وتظّل التحديات األزليّة قامئة حيث إن ضعف ترتيبات املساءلة يدع 

الجوانب الحرجة لتقديم الخدمات واتخاذ القرارات مبنأى عن الطعن 

واإلصالح. 

دراسات حاالت البلدان: السياقات 
الفريدة وتجارب املساءلة

أَصدر الفريق املستقل للمساءلة تكليفات بإجراء دراسات حاالت بغية 

النساء  يخص  فيام  واملساءلة  بالصحة  املتعلقة  التجارب  عىل  الوقوف 

وغواتيامال،  وجورجيا،  )إثيوبيا،  بلدان  خمسة  يف  واملراهقني  واألطفال 

وكينيا، وبابوا غينيا الجديدة( واالستنارة بها يف تقريره وتوصياته لعام 

2020. ويضع استخدام اقتباسات مبارشة يف دراسات الحاالت أصوات 

موضعها  يف  الرئيسيني  املصلحة  وأصحاب  واملراهقني  واألطفال  النساء 

الصحيح – أي يف قلب عملية املساءلة. ويطعن بعض املشاركني مبارشًة 

يف فعالية الحكومة:

نحن ننزع إىل إعادة هيكلة السياسات بدالً من تنفيذ 

السياسات القامئة لدينا بالفعل..« )كينيا( 

ويدعو آخرون إىل إجراء حوارات أكرث مغزى واحرتاماً بشأن الصحة، 

وتعزيز الدعاية للصحة والحقوق املتعلقة بها:

»من األهمية البالغة إيجاد مساحات للحوار تساعد 

عىل استعراض النظام الصحي يف سياق ثقايف. كام يجب 

أن ينصّب الرتكيز عىل الحقوق واالحرتام والتعاون.« 

)غواتيامال( 

»)توسيع( الرشاكات مع وسائل اإلعالم مبا يضمن تغطية 

مواضيع التغطية الصحية الشاملة بانتظام أكرب وإذكاء 

الوعي بصحة وحقوق النساء واألطفال واملراهقني«. 

)جورجيا( 

ونخلص إىل استنتاج جامع:

»إن الصوت ال يرقى إىل درجة املساءلة إن مل يكن هناك 
من يُنِصت ويعمل ويستجيب«.53

إطار املساءلة والتوصيات

حتى يتسنى عكس االتجاه التنازيل وترسيع وترية التقدم صوب تحقيق 

الغايات املستهدفة لعام 2030، يحدد الفريق املستقل للمساءلة إطاراً 

للمساءلة )استناداً إىل تطور إطار املساءلة بشأن مبادرة »كل امرأة، كل 

طفل«، انظر امللحق( ويضع ثالث توصيات جامعة(. 

إن املساءلة هي ربط االلتزامات بالتقدم املحرز بطريقة مربَّرة وبّناءة. 

والتقّدم.  والتنفيذ،  والتربير،  االلتزام،   - وهي  ركائز  أربع  عىل  وتقوم 

ويجب أن تكون كل ركيزة بذاتها من هذه الركائز حارضة – فإن غابت 

مجرد واحدة منها انهار البنيان بأكمله.

 االلتزام: 	 
لون  ينبغي أن يكون جميع أولئك الذين قطعوا تعهُّدات ويتحمَّ

مسؤولية العمل واضحني بشأن أدوارهم والتزاماتهم تجاه بلوغ 

األهداف املتّفق عليها وإعامل الحقوق. 

 التربير:	 
يجب دعم وتفسري القرارات واإلجراءات املتعلقة 

بااللتزامات عىل أساس البيّنات والحقوق وسيادة القانون. 

 التنفيذ: 	 
ينبغي توفري اإلطار املؤسيس لوظائف املساءلة األساسية 

املتمثلة يف الرصد – االستعراض – اإلصالح - العمل54 

وتنفيذها بطريقة بّناءة لتيسري التعلّم والتقّدم. 

 التقّدم: 	 
يتعنّي الحرص عىل إحراز تقدم مستمر صوب تحقيق 

األهداف والحقوق املتفق عليها، مع تربير أي انعكاسات 

– وهذا هو مبدأ حقوق اإلنسان املتمثل يف »اإلعامل 
التدريجي«.51، 52
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الشكل. املساءلة: ربط االلتزامات بالتقدم املحرز بطريقة مربّرة وبّناءة 

ويبنيِّ الشكل أدناه إطار املساءلة. 

ملتابعة  استخدامها  وميكن  واملؤسسات،  األفراد  وعىل  الدول،  غري  الفاعلة  والجهات  الحكومات  اجتامعي-سيايس عىل  سياق  املساءلة يف  تنطبق 

التزامات املكلَّفني باملهام ومطالبات أصحاب الحقوق.

االلتزام

الرصد

املساءلة

التنفيذ

اإلصالح

دمالتربير
تق

ال

ض
ملاالستعرا

لع
ا
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وتوّضح التوصيات التالية كيف ينبغي للبلدان وسائر أصحاب املصلحة 

تنشيط  بغية  للمساءلة  املستقل  الفريق  إطار  استخدام  إىل  السعي 

املساءلة وتحقيق الغايات املستهدفة.

 التوصية 1 

االستثامر يف نظم البيانات الُقطريّة تحقيقاً لألمن الوطني والعاملي

سلّطت جائحة كوفيد-19 الضوء مجّدداً عىل أهمية تأسيس القرارات 

واملراهقني  واألطفال  النساء  صحة  مجال  يف  الحرجة  واالستثامرات 

والحقوق املتعلقة بها عىل بيانات موثوقة ومكتملة. وكأولوية عاجلة، 

املواليد  تسجيل  مثل  البيانات،  نظم  يف  البلدان  تستثمر  أن  ينبغي 

والوفيات، لضامن أن يكون لكلٍّ من النساء واألطفال واملراهقني أهميته 

وأن يؤخذ يف الحسبان.

ورشكاء  والحكومات  السياسيون  والقادة  البلدان  تضمن  أن  ويتعني 

التنمية أعىل مستوى لاللتزام السيايس وقدراً كافياً من االستثامر لوضع 

بصورة  تحسينات  تجري  أن  الجهات  تلك  منسقة. وعىل  بيانات  نظم 

مطّردة عىل جودة البيانات وأن تتواصل معاً مبا يتيح اتخاذ القرارات 

الالزمة. ويجب أن يكون القطاع الخاص ومنظامت املجتمع املدين دافعاً 

محرِّكاً لالبتكار مع إيجاد طلب عىل املعلومات والبيّنات التي تعكس 

التي  واملنظامت  اإلعالم  وسائل  توفر  أن  وينبغي  واقعية.55  تجارب 

تحظى باهتامم عام الدعم لجمع البيانات وتجميع البيّنات، وترجمتها 

إىل معلومات يسهل فهمها وتشجيع النقاش العام استناداً إىل النتائج.  

 التوصية 2 

إضفاء الطابع املؤسيس عىل وظائف وَمعالِم املساءلة – الرتتيبات 

الطوعية غري كافية

حتى يتسنى تفعيل دورة املساءلة، يلزم أن تكون هناك عالقة رسمية 

ييل  وما  واإلصالح  والتوصيات  واالستعراض  الرصد  بني  بها  معرتف 

ذلك من إجراءات. ويجب أن تكون جميع الوظائف واملَعالِم حارضة 

لة متاماً، وينبغي تضمينها يف جميع املؤسسات السياسية واإلدارية  وُمَفعَّ

والتشغيلية والرقابية. ومن خالل االستثامر يف إضفاء الطابع املؤسيس 

تطبيق  عىل  قدرتها  تعزيز  للبلدان  ميكن  املساءلة،  عمليات  عىل 

الدروس املستفادة برسعة وفعالية أثناء وبعد أحداث من قبيل جائحة 

كوفيد-19، وعىل تقويم وإصالح االنتهاكات. وينبغي لها أن تحدد أدواراً 

ومسؤوليات واضحة وأن تتفق عىل توقيتات تنفيذ وظائف املساءلة. 

والعمليات  والربامج  والسياسات  املؤسسات  لجميع  تتوافر  أن  ويتعني 

رصيحة  مساءلة  ترتيبات  واملراهقني  واألطفال  النساء  بصحة  املتصلة 

وإجراءات  إصالح  إىل  وتفيض  املؤّسيس،  واالستعراض  الرصد  تشمل 

اإلجراءات  من  التحقق  يتم  أن  ويجب  محّددة.  توصيات  إىل  تستند 

املتخذة مع مراجعة العمليات ذاتها بانتظام. ومن شأن ضخ استثامرات 

يف مجال املساءلة أن يُِدّر عائدات مرتفعة عىل االستثامر من خالل دفع 

الحوكمة والنظم والخدمات بشكل أكرث فعالية وكفاءًة وإنصافاً صوب 

إعامل الصحة وأهداف التنمية املستدامة والحقوق املتعلقة بها. 

 التوصية 3 

إرساء الدميقراطية يف املساءلة لتشمل أصوات الناس واملجتمعات   

إن أصوات الناس املبارشة ذات أهمية حاسمة لتحقيق فعالية املساءلة. 

وسائر  والحكومات  السياسية  القيادات  تستمع  أن  الرضوري  فمن 

أصحاب املصلحة عىل جميع املستويات إىل احتياجات وأولويات الناس 

االنتقادات  فإن  املثال،  سبيل  وعىل  بشأنها.  إجراء  تتَّخذ  وأن  املعلنة، 

املستمرة أثناء جائحة كوفيد-19 جرّاء نقص معدات الحامية الشخصية 

اتخاذ  عىل  القرارات  متَّخذي  أجربت  قد  االختبارات  خدمات  أو 

إجراءات. وكانت الرشارة التي أطلقت النقاش العاملي بشأن العنرصية 

هي االحتجاجات التي اندلعت جرّاء مقتل جورج فلويد الوحيش عىل 

يد الرشطة يف منيابوليس يوم 25 أيار/ مايو 2020. وينبغي تجسيد مثل 

هذه التجارب وتضخيمها يف ترتيبات املساءلة املستقبلية للمجتمعات، 

مبا يف ذلك الرتتيبات الخاصة بصحة النساء واألطفال واملراهقني. ويتعنّي 

أن متسك املؤسسات والقطاعات األساسية بزمام املبادرة يف هذا الصدد. 

بالصوت  اإلدالء  إتاحة  عن  الحكومات  الربملانيون  يُسائل  أن  ويجب 

وعىل  الحكومات.  تجاوب  مدى  املقابل  ويف  املساءلة،  يف  واملشاركة 

نقل  االجتامعية  والشبكات  املدين  املجتمع  ومنظامت  اإلعالم  وسائل 

طائفة التجارب التي يعيشها الناس إىل عملها، مام يوِجد مساحات ذات 

مغزى إلسامع األصوات عىل الصعيد املجتمعي واإلقليمي والوطني.        

م املحرز يف االستجابة لجائحة كوفيد-19 – وتقييم البلدان  ويف ظل التقدُّ

للتبعات والتداعيات الناتجة عىل صحة النساء واألطفال واملراهقني – 

فإن توصيات الفريق املستقل للمساءلة ومنوذجه الخاص باالستعراض 

وأهداف  الصحة  قطاع  للمساءلة عرب  منوذجياً  قالباً  يطرحان  املستقل 

التنمية املستدامة. ومن شأن بناء ثقافة قوية للمساءلة أن مينح جميع 

البلدان فرصة حقيقية للتغلّب عىل كوفيد-19، وتحقيق أهداف التنمية 

املستدامة، وإعامل حقوق كل امرأة وكل طفل وكل مراهق. 
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