
إن إقليم رشق املتوسط هو إقليم فتّي؛ إذ يمثِّل فيه األطفال حتى سن 18 أكثر من 40% من السكان )أي نحو 244 مليون طفل( كام يمثِّل األطفال دون سن اخلامسة 
12% )حوايل 73 مليون طفل( من سكان اإلقليم، ومتثِّل النساء يف سن اإلنجاب 29%. ومن املعلوم أن األطفال دون سن اخلامسة والنساء يف سن اإلنجاب من 
املجموعات الشديدة التأثر باملخاطر مما استلزم وضع اهلدفني الرابع واخلامس حتديدًا من األهداف اإلنامئية لأللفية، وغريها من املؤرشات يف سائر األهداف اإلنامئية 

األخرى إلبراز دورهم يف عملية التنمية الوطنية.

م احملَرز َصوب بلوغ اهلدف 4 واهلدف 5 من األهداف اإلمنائية لأللفية يف إقليم شرق املتوسط. إنقاذ حياة األمهات واألطفال: تسريع وترية التقدُّ

اجتماع رفيع املستوى حول إنقاذ حياة األمهات واألطفال:
م احملَرز َصوب بلوغ اهلدف 4 واهلدف 5 من األهداف اإلمنائية لأللفية يف إقليم شرق املتوسط،  تسريع وترية التقدُّ

يوَمْي 29 و30 كانون الثاني/يناير 2013، دبي، اإلمارات العربية املتحدة.

املشكلة
واألطفال  األمهات  لوفيات  السنوي  االنخفاض  معّدل  متوسط  ُيعترب 
2% ملعّدل  2010 )والذي يبلغ  1990 إىل عام  يف اإلقليم يف الفرتة من عام 
وفيات األطفال دون سن اخلامسة، و2,6% لنسبة وفيات األمهات( من أدنى 
ن اإلقليم من حتقيق أهداف  املعدالت يف العامل قاطبًة. ويف الغالب لن يتمكَّ
اهلدف 4 واهلدف 5 من األهداف اإلنامئية لأللفية بحلول عام 2015، ما مل 
م، والسيَّام يف البلدان التي تتحمل  يتم تكثيف اجلهود وترسيع وترية التقدُّ

اجلزء األكرب من الوفيات دون سن اخلامسة ووفيات األمهات.

اخلامسة، سن  دون  طفل   923 000 وفاة  إىل  التقديرات   وتشري 
جراء  من  اإلقليم  يف  سنويًا  اإلنجاب  سن  يف  سيدة   39 000 ونحو 
املناطق  يف  خاص  بشكل  الوفيات  معدالت  وترتفع  احلمل.  مضاعفات 
األطفال  بني  والسيَّام  اخلدمات،  نقص  من  تعاين  والتي  والريفية  الفقرية 

واملراهقات احلوامل ممن يعانون من سوء التغذية.

حتديات إقليمية
والتغذوية  الصحية  احلصائل  عىل  أثَّرت  فريدة  حتديات  اإلقليم  يواجه 
وفيات  عبء  فيها  يرتفع  التي  البلدان  من  كبريًا  عددًا  إن  إذ  واإلنامئية. 
مسلحة،  وانتفاضات  رصاعات  بالفعل  يواجه  واألطفال،  األمهات 
إنسانية  طوارئ  مؤخرًا  البلدان  بعض  شهدت  كام  للسكان.  كبري  ونزوح 
ضخمة. ويشهد هذا اإلقليم عددًا غري متناسب من الزواج بني األقارب، 
ما  عن  فضاًل  األخرى،  األقاليم  بسائر  مقارنًة  الوراثية،  واالضطرابات 
وما  واألطفال  األمهات  تغذية  سوء  عبء  ارتفاع  من  اإلقليم  يتحمله 
يصاحبه، يف العديد من احلاالت، من زيادة متسارعة يف التحديات النامجة 

عن الّسمنة واألمراض غري السارية.

وفرص ...
م. فهناك  مهام تكن التحديات، فإن هنالك فرصًا هائلة لترسيع وترية التقدُّ
بيِّنات حول ما ينبغي عمله، بمعنى تنفيذ تدخالت عالية املردود ومصممة 
والولدان  األمهات  وصحة  اإلنجابية  بالصحة  تعنى  بلد،  لكل  خصيصًا 

التدخالت، بمعنى  واألطفال، وحول سبب أمهية االستثامر يف مثل هذه 
تأثري هذه التدخالت عىل صحة األمهات واألطفال.

األمهات  بقاء  معدل  يف  الوقت  بمرور  إحرازها  املأمول  فالتغيريات 
واألطفال عىل قيد احلياة، توضح احلاجة إىل االستثامر يف سائر القطاعات 
املحددات  التدخالت يف جمموعة من  إجراء  البلدان، وإىل  العديد من  يف 
الفقر،  وطأة  وختفيف  ومتكينهن،  اإلناث  تعليم  مثل  للصحة  االجتامعية 

واالستثامر يف النظم الصحية، وتعزيز احلوكمة.

االجتماع رفيع املستوى حول إنقاذ حياة األمهات
األمم  وصندوق  اليونيسف،  مع  بالتعاون  العاملية  الصحة  منظمة  ستقوم 
املتحدة للسكان، وغريهم من الرشكاء بتنظيم اجتامع رفيع املستوى مدته 
م املحَرز  يومان حول إنقاذ حياة األمهات واألطفال ُبْغَية ترسيع وترية التقدُّ
إقليم  لأللفية يف  اإلنامئية  األهداف  من   5 واهلدف   4 اهلدف  بلوغ  َصوب 
املتحدة  العربية  املتوسط. وسُيعقد هذا االجتامع يف ديب، اإلمارات  رشق 
السمّو  صاحب  رعاية  حتت   ،2013 الثاين/يناير  كانون  و30   29 يوَمْي 
الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس جملس الوزراء 

حاكم ديب.

 يف كل يوم 
 ميوت 2500 طفل

 و107 أم بدون مربر
 يف إقليم شرق املتوسط

 وحنن نعرف ما جيب عمله
 إليقاف ذلك

فلنتكاتف اآلن للعمل سويًا
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وستهيئ هذه املناسبة منربًا لتحاور القادة من أجل:

• وااللتزام 	 واألطفال،  واملراهقات  األمهات  صحة  بوضع  االهتامم 
بتعزيزها )بام يف ذلك صحة الولدان( مع الرتكيز بشكل خاص عىل 

العدالة؛
• املبذولة 	 اإلجراءات  وترية  ترسيع  أجل  من  السيايس  احلوار  تيسري 

واملراهقات  لألمهات  الصحية  للخدمات  الشاملة  اإلتاحة  لبلوغ 
والولدان يف اإلقليم؛

• مناقشة جمموعة مسنََدة بالبيِّنات من اسرتاتيجيات الرعاية والتنفيذ 	
عرب سلسلة الرعاية املتصلة، واالتفاق عليها؛

• باألمهات 	 لتعنى  اإلقليم  صعيد  عىل  املستوى  رفيعة  جلنة  إنشاء 
التنفيذ،  يف  املحَرز  م  التقدُّ تتبع  اللجنة  هذه  تتوىل  حيث  واألطفال 
والدعوة إىل حشد املوارد، واعتبار البلدان مسؤولة عن حتسني حياة 

األمهات واألطفال.

احلصائل املتوقعة
• )بام 	 واألطفال  األمهات  صحة  بتحسني  اإلقليم  قادة  التزام  زيادة 

مع  يتفق  بام  وذلك  املنظور،  املستقبل  يف  الولدان(  صحة  ذلك  يف 
األهداف العاملية املستجدة.

• صياغة إعالن إقليمي خاص بصحة األمهات واألطفال، مع وضع 	
التزامات حمددة.

• إنشاء جلنة عىل الصعيد اإلقليمي ُتعنى بصحة األمهات واألطفال.	
• م 	 التقدُّ وترية  ترسيع  أجل  من  للتنسيق  عملية  آلية  عىل  االتفاق 

5 من األهداف اإلنامئية لأللفية يف  4 واهلدف  بلوغ اهلدف  َصوب 
بلدان إقليم رشق املتوسط.

• صحة 	 جمال  يف  العمل  وترية  ترسيع  بدعم  الرشكاء  التزام  زيادة 
األمهات واألطفال يف اإلقليم.

املشاركون
وسيحرض هذا االجتامع شخصيات قيادية بام يف ذلك مسؤولون رفيعو 

املستوى من الدول األعضاء، والرشكاء الرئيسيون، وأعضاء الربملانات، 
ووزراء الصحة والتعليم العايل والتخطيط، وممثلو األجهزة اإلقليمية، 

واألطراف املعنية.

م احملَرز َصوب بلوغ اهلدف 4 واهلدف 5 من األهداف اإلمنائية لأللفية يف إقليم شرق املتوسط. إنقاذ حياة األمهات واألطفال: تسريع وترية التقدُّ

الشكل 1. التقدم املحرز يف انخفاض معّدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة وفق أقاليم املنظمة

المتعدد  الفريق  التقديرات  2012. أعد  الوفيات األطفال تقرير عام  المتحدة. المستويات واألتجاهات في  إدارة السكان في األمم  الدولي،  البنك  اليونيسيف،  العاملية،  املصدر: منظمة الصحة 
الوكاالت لألمم المتحدة المعني بتقدير وفيات األطفال بنيويورك، يونيسيف 2012 

الشكل 2. التقدم املحرز يف انخفاض معّدل وفيات األمهات وفق أقاليم املنظمة

المنظمات  تقديرات   ،2010  -  1990 عام  تقرير  األمهات  وفيات  في  واالتجاهات  المستويات  للسكان.  المتحدة  األمم  صندوق  الدولي،  البنك  اليونيسيف،  العاملية،  الصحة  منظمة  املصدر: 
المذكورة، جنيف، منظمة الصحة العالمية 2012 


