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نموذج لنقاط المناقشة
قطع االلتزامات دعماً لحركة كل امرأة ،كل طفل

آب /أغسطس

الملخص
●

استعدادا إلطاق االستراتيجية العالمية المحدثة بشأن صحة المرأة والطفل والم ارهقق  )2030-2016فق الجمعيقة
العام ققة ل م ققم المتح ققدة فق ق أيل ققول س ققبتمبر فق ق ييوي ققور  ،يرح ققآل امن م ت ققآل األم ققين الع ققام ل م ققم المتح ققدة بتلقق ق
االلت ازمققات الت ق يقطعرققا شققر ا جققدد لتحقيققق أهققدا االسققتراتيجية العالميققة لحقبققة مققا بعققد عققام  ،2015فضققا عققن
االلتزامات المحدثة والمستجدة الت قطعرا الشر ا الحاليون ف حر ة ل امرأة ،ل طفل.

●

وآخق ققر موعق ققد لتقق ققديم طلبق ققات االلت ق قزام هق ققو ميتص ق ق الليق ققل بتوقيق ققت الميطقق ققة الشق ققرقية مق ققن الواليق ققات المتحق ققدة) مق ققن
يققوم الثاثققا الموافققق  8أيلووول /سوومتممر 1ليققتم تقييمرققا وادراجرققا ف ق ملخ ق خققا ف ق حالققة قبولرققا ،ليققتم إصققدار
جيبا إلى جيآل مع االستراتيجية العالمية .وال يم ن ضمان إدراج االلتزامات الت تقدم بعقد هق ا التوقيقت ،مقا لقن يقتم
قبول أي طلبات تقدم بعد  18أيلول /سمتممر لعرضرا أثيا إطاق ه االستراتيجية.

●

يم ن االطاع على المبادئ التوجيرية لالتزامات على الموقع التال :
http://www.everywomaneverychild.org/commitments/make-a-commitment

● يرجى إرسال امل التزامات م مع مراعاة القائمة التفقدية الواردة ف المبادئ التوجيرية على العيوان التال :
everywoman.everychild@un.org

● للحص ققول عل ققى مزي ققد م ققن المعلوم ققات ،يرج ققى االتص ققال بالس ققيدة هاي ققا س ققارة دييق ق عل ققى عيق قوان بري ققدها اإلل ترويق ق
) ،(dini@un.orgحر ة ل امرأة ،ل طفل الم تآل التيفي ي ل مين العام ل مم المتحدة.

ما المقصود مااللتزام؟
● يم ققن أن ت ققون االلت ازمققات ماليوووة أو أخووورم غيووور ماليوووة تقطعرققا ف قرادس المأسسققات أو تحالفققات متعققددة الشققر ا .
ويشققجع علققى قطققع جميققع االلت ازمققات الراميققة إلققى اليرققوي باألهققدا المحققددة ف ق االسققتراتيجية العالميققة ،والسققيما
األهققدا المس ققتدامة ميرققا م ققن قبيققل إقام ققة ش ق ار ات ب ققين القط ققاعين العققام والخ ققا ف ق إط ققار اتبققاع يمققا ج عم ققل
مستدامة) ،واألهدا االبت ارية مثقل السياسقات االبت اريقة أو الت يولوجيقات الجديقدة الميخفضقة الت لفقة أو الشق ار ات
االبت اريققة أو يمققا ج التمويققل) ،واألهققدا الطويلققة األجققل مققن حيق التر يققز .واألهققم مققن لق لق  ،ييب ق أن ي ققون
هد االلتزامات تحقيق يتائج متوقعة قابلة للقياس وواضحة.
 1يم ققن تقققديم االلت ازمققات ف ق أي وقققت مققن السققية ،وسققو تققتم مراجعترققا بش ق ل متجققدد .ويرجققى ماح ققة أن جميققع االلت ازمققات الت ق
قطعققت خ ققال الفتق قرة  2014-2010س ققتمحى م ققن قاعققدة البياي ققات الخاص ققة بحر ققة ققل ام قرأة ،ققل طف ققل اعتب ققا ار م ققن ققايون األول
ديسمبر  2015ما لم يتبين أن االلتزام يشير إلى عمل يسقتمر بعقد عقام  .2015ولإلجابقة علقى اي أسقئلة أو طلقآل إيضقاحات ،يرجقى
االتصال بالسيدة هايا سارة ديي ف م تآل األمين العام ل مم المتحدةdini@un.org :
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● وسقيلزم علقى قل جرقة تقطقع الت ازمقات أن تققدم تقريق ار سققيويا عقن التققدم المحقرز فيمقا يتصقل بتيفيق التزاماترقا .وسققعيا
إلققى تقليققل عققآل عمليققة تقققديم التقققارير إلققى أديققى حققد ،سققيعمل الم تققآل التيفي ق ي ل مققين العققام ل مققم المتحققدة م قع
الشر ا للوصول إلى عملية موحدة لتقديم التقارير ،تياسآل اليما ج القائمة لتقديم التقارير.
● ويم ققن قطققع االلت ازمققات ف ق أي وقققت مققن السققية ،ول ققن لققن يققتم يشققر سققوس تل ق الت ق تققم إرسققالرا قبققل  18أيلققول
سبتمبر عيد إطاق االستراتيجية العالمية ف أيلول سبتمبر.

حول االستراتيجية العالمية ،وحركة كل امرأة ،كل طفل
●

تعتبققر االسققتراتيجية العالميققة بشققأن صققحة الم قرأة والطفققل والم ارهققق  )2030-2016بمثابققة خارطققة طريققق جديققدة
وجريئققة لوضققع حققد لجميققع وفيققات األمرققات والمواليققد واألطفققال الت ق يم ققن تجيبرققا ،بمققا ف ق ل ق حققاالت اإلمققا
بحل ققول ع ققام  ،2030وتحس ققين ح ققالترم الص ققحية ومعاف ققاترم ال لي ققة .وهق ق تس ققعى إل ققى الحف ققا عل ققى م اي ققة اليس ققا
واألطفال والمراهقين ف صميم خطة التيمية المستدامة ،واطاق إم اياترم الرائلة إلحراز الت يير التحول .

● ولقد أوضحت االستراتيجية العالمية األولى بشأن صحة المرأة والطفقل  )2015-2010والتق أطلقرقا األمقين العقام
ل مققم المتحققدة بققان ق  -مققون ف ق عققام  ،2010جليققا قققوة الشق ار ة .فقققد حفققزت القيققادة السياسققية ،ووفققرت الت ازمققات
ماليققة تصققل إلققى  60مليققار دوالر أمري ق  ،وأيشققأت حر ققة ققل ام قرأة ،ققل طفققل الت ق تضققم العديققد مققن أصققحاآل
المصققلحة المعييققين .وقققد قطعققت أ ثققر مققن  300مي مققة أ ثققر مققن  400الت قزام محققدد زمييققا وقابققل للقيققاس للمض ق
قدما ف االستراتيجية العالمية  – 2015-2010وقد أسرمت ه االلتزامات جميعرا ف إحراز يتائج ملحو ة.
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