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   المقدِّمة.1
منذ اعتماد إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية من ِقَبل الجمعية العامة لألمم المتحدة في 

ل اإلطار الذي تستهدي به بلدان سبتمبر عام ألَفْين، أصبحت المرامي اإلنمائية لأللفية تمثِّ/أيلول
العالم في تنفيذ جدول أعمال شامل للتنمية الـُمْرَتِكزة على الحقوق، يضع الصحة في صميم عملية 

وُأولي اهتمام خاص لصحة . 2015وقد َتَقرَّر أن يتم بلوغ مرامي األلفية الثمانية بحلول عام . التنمية
 والمرمى 4َمْرَمَيان من المرامي الثمانية، أال وهما المرمى األمومة وصحة الطفولة اللَتْين يمثِّلهما 

 ).1اإلطار ( على التوالي 5

وعلى َهْدي المرامي اإلنمائية لأللفية، اتَّخذت بلدان اإلقليم خطوات آبيرة على َدْرب تحسين 
 أحد غير أن الحمل والوالدة اليزاالن يمثِّالن، في العديد من بلدان اإلقليم،. صحة الطفل وأمه

األسباب الرئيسية لوفيات النساء الالتي هن في سن اإلنجاب، وعدم بلوغ آثير من األطفال العام 
وعلى الرغم من التناقص المطَّرد لوفيات األمومة والطفولة في إقليم شرق . الخامس من عمرهم

 اإلقليم تبعث المتوسط في العقود القليلة الماضية، فالتزال مؤشِّرات الوفيات في العديد من بلدان
وفي ضوء آخر التقديرات المتعلقة بمعدالت وفيات األمومة والطفولة، . على آثير من االنزعاج

إذ يموت في اإلقليم سنويًا . يأتي إقليم شرق المتوسط بعد إقليَمْي أفريقيا وجنوب شرق آسيا مباشرًة
سة من العمر بسبب  مليون طفل دون الخام1.5 أم من جراء مضاعفات الحمل، و53 000حوالي 

 .أمراض الطفولة الشائعة، وَيْمَرض منهم أو يصاب بالعجز ما ال يقل عن عشرة أضعاف هذا العدد
 
 

 المرامي اإلنمائية لأللفية، المتصلة بصحة األمومة والطفولة. 1اإلطار 
 تقليص وفيات الطفولة: 4المرمى 

 من العمر بمقدار الثلَثْين في تقليص معدل وفيات األطفال الذين هم دون الخامسة: الهدف
 2015 و1990الفترة ما بين عاَمْي 

 معدل وفيات األطفال دون الخامسة  :المؤشِّرات
 معدل وفيات الرضَّع  
 نسبة األطفال الـُمَطعَّمين ضد الحصبة في السنة األولى من عمرهم  

 تحسين صحة األمومة: 5المرمى 

 1990ر ثالثة األرباع في الفترة ما بين عاَمْي تقليص نسبة وفيات األمومة بمقدا: الهدف
 2015و

 نسبة وفيات األمومة :المؤشِّرات
 نسبة الوالدات التي يشرف عليها عاملون صحيون متمرِّسون  
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التقدُّم الـُمْحَرز نحو بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية في إقليم شرق  . 2

 المتوسط
 صحة الطفولة  1.2

 معدالت وفيات الرضَّع واألطفال الذين هم دون الخامسة من العمر في على الرغم من انخفاض
، فقد استقر معدل االنخفاض في السنوات %)52(اإلقليم، خالل السنوات الثالثين الماضية 

ويرتفع في تسعة من بلدان اإلقليم معدل وفيات . األخيرة، مع تفاوته تفاوتًا واسعًا بين بلدان اإلقليم
ويرجع ذلك بصفة رئيسية إلى افتقاد . م دون الخامسة من العمر ارتفاعًا غير مقبولاألطفال الذين ه

االلتزام القوي بصحة الطفولة في البلدان، واالفتقار إلى سياسات واضحة لصحة الطفولة، ونقص 
المخصَّصة لبرامج صحة الطفولة، وظهور أولويات صحية منافسة، ) البشرية والمالية(الموارد 

، وَضْعف الُنُظم الصحية، وقصور البـِْنية األساسية، )الرأسية(لى البرامج العمودية والترآيز ع
 1.5واليزال يموت حوالي . وإهمال تمكين المجتمع، والظروف الصعبة التي تجتازها بعض البلدان

األمراض (مليون طفل في اإلقليم سنويًا بسبب حفنة من الحاالت المرضية التي يمكن توقِّْيها 
وفي بعض البلدان، وبخاصة تلك ). فسية الحادة واإلسهال والحصبة والمالريا، وسوء التغذيةالتن

التي انخفضت فيها وفيات األطفال دون الخامسة من العمر انخفاضًا آبيرًا، ُتَعدُّ المشكالت الصحية 
 .للفترة المحيطة بالوالدة هي السبب السائد للوفاة

نًا لاللتزام بصحة الطفولة باعتبارها من األولويات في اإلقليم، وتصدِّيًا لهذه التحدِّيات، وتأمي
عمد المكتب اإلقليمي إلى اتِّخاذ مبادرة إلعداد سياسة لصحة الطفولة، من أجل مساعدة البلدان في 

علمًا بأن وثائق السياسة هذه مهمة للمساعدة في وضع . عملية إعداد وثيقة لسياسة صحة الطفولة
مد وواضحة لحفظ صحة األطفال وتعزيزها، وهي مهمة آمرجع لجميع توجُّهات طويلة األ

 .األطراف المعنية بصحة الطفولة على الصعيد الُقطري

ويدعم المكتُب اإلقليمي ُبلداَن اإلقليم، في تنفيذ استراتيجية التدبير المتكامل لصحة الطفولة ُبْغَية 
االستراتيجية أسلوبًا شامًال لرعاية الطفولة، وَتْستخدم هذه . تعزيز الرعاية األولية لصحة الطفولة

وهي تتألَّف من ثالثة . مرآِّزة في آن واحد على الرعاية الوقائية والرعاية العالجية العالية الجودة
تنمية الموارد البشرية، وتحسين العناصر ذات الصلة بالنظام الصحي، : عناصر رئيسية، هي

علمًا بأن تنفيذ االستراتيجية يختلف باختالف . وتحسين ممارسات طب األسرة وطب المجتمع
 نوعية تناسبه )إآلينيكية(ظروف آل بلد، مما يتطلَّب من آل بلد إعداد دالئل إرشادية سريرية 

بما في ذلك عنصر صحة الطفولة المتعلق باألطفال (للتصدِّي للمشكالت الرئيسية لصحة الطفولة 
ويترآَّز االهتمام على تحسين عناصر . ة األوليةعلى مستوى الرعاية الصحي) حديثي الوالدة

النظام الصحي ذات العالقة بصحة الطفولة، سعيًا إلى تهيئة البيئة المناسبة لتطبيق الدالئل 
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اإلرشادية، آما يترآَّز على تمكين األسر والمجتمعات، حتى يتمكَّنوا من اتِّخاذ القرارات الصحيحة 
 .ولةوالقيام بَدْور مهم في رعاية الطف

 صحة األمومة  2.2

 نسبة وفيات األمومة

آان الهدف اإلقليمي لتقليص وفيات األمومة، الذي قرَّرته اللجنة اإلقليمية لشرق المتوسط عام 
في الفترة ما بين عام % 50، هو خفض هذه الوفيات بنسبـة 6 –ق /37ل إ/ في قرارها ش م1990
سبة وفيات األمومة في إقليم شرق المتوسط بنحو ، ُقدِّر متوسط ن2004وفي عام . 2000 وعام 1990

، 1990 مولود حي في عام 100 000 وفاة لكل 465 مولود حي، بالمقارنة مع 100 000 وفاة لكل 370
 %.20أي بتحقيق انخفاض في هذه النسبة اليزيد آثيرًا على 

فال تزال . ن اإلقليموتتفاوت في الوقت نفسه نسبة معدالت وفيات األمومة تفاوتًا آبيرًا بين بلدا
في )  مولود حي100 000 وفاة لكل 200أآثر من (ترتفع ِنَسب وفيات األمومة ارتفاعًا غير مقبول 

ثمانية من بلدان اإلقليم، هي أفغانستان وباآستان وجيبوتي والسودان والصومال والعراق والمغرب 
 .نمائية لأللفيةولهذه البلدان األولوية في ما يتعلق ببلوغ المرامي اإل. واليمن

 نسبة الوالدات التي يشرف عليها عاملون صحيون متمرِّسون

 زادت النسبة المئوية للحوامل الالتي يرعاهن عاملون 2004 و1990في الفترة ما بين عاَمْي 
 أن حوالي 2004آما ُقدِّر في عام %). 60.2إلى % 28من % (115صحيون متمرِّسون بمقدار 

% 36قليم شرق المتوسط تشرف عليها قابالت متمرِّسات، بالمقارنة مع من الوالدات في إ% 53.3
 .1990في هذه النسبة على عام % 48، أي بزيادة مقدارها 1990في عام 

غير أن هنالك أيضًا تفاوتات آبيرة في هذا المجال، إذ إنه في أربعة من بلدان اإلقليم، هي 
الوالدات التي أشرف عليها عاملون صحيون أفغانستان وباآستان والصومال واليمن آانت نسبة 

، بالمقارنة مع ستة بلدان آانت ضمن هذه الفئة في عام 2004في عام % 50متمرِّسون تقل عن 
2002. 

ة واألمومة في                .  3 َدة لتحسين صحة الطفول حالة تنفيذ االستراتيجيات المعتم
 اإلقليم

 االستراتيجيات الحالية لتحسين صحة الطفولة  1.3

تى اآلن سبعة عشر بلدًا من بلدان اإلقليم، بإدخال استراتيجية التدبير المتكامل لصحة قام ح
آما قام اثنا عشر بلدًا، منها . الطفولة في ُنُظمها الصحية، ويقوم اثنا عشر بلدًا بتطبيقها ميدانيًا

طنية حول  بإعداد دالئل إرشادية و2004أفغانستان وجيبوتي والمملكة العربية السعودية، في عام 
التدبير العالجي لألطفال على مستوى الرعاية الصحية األولية، تشمل المشكالت الرئيسية لصحة 
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وتقوم ثالثة بلدان بإعداد أمثال تلك الدالئل اإلرشادية، وقد عمل اثنا عشر بلدًا . الطفولة في آل بلد
ألدوية، وتنظيم العمل في توافر ا: على تحسين عناصر النظام الصحي المتعلقة باألطفال، بما فيها

المرافق الصحية، وتوزيع المهام على مختلف فئات مقدمي الرعاية الصحية، واالرتقاء بَدْور 
 ).وسائل التسجيل والتبليغ(الممرضات، وتحسين نظام المعلومات الصحية 

سُّع ، بدأت أفغانستان وجيبوتي، بدعم تقني ومالي من المكتب اإلقليمي، في التو2004وخالل عام 
في أنشطة استراتيجية التدبير المتكامل لصحة الطفولة في شتى أنحائهما، وبلغ بذلك إجمالي عدد 

وبدأ األردن في تنفيذ . البلدان التي تجتاز مرحلة التوسُّع في هذه االستراتيجية تسعة بلدان
رحلة تنفيذ االستراتيجية في بضع مناطق ارتيادية، وبذلك بلغ عدد البلدان التي هي في أوائل م

وزاد عدد . وثـَمَّة ثالثة بلدان التزال في مرحلة إدخال االستراتيجية. االستراتيجية خمسة بلدان
مقدمي الرعاية الصحية المدربين على تطبيق االستراتيجية والذين يعنون باألطفال على مستوى 

 منطقة صحية 867 فريقًا صحيًا في 3 872 أشخاص، يعملون في 12 907الرعاية الصحية األولية 
 . بلدًا12في 

وتهدف دورات التدريب على تطبيق استراتيجية التدبير المتكامل لصحة الطفولة، إلى تنمية 
مهارات مختلف فئات مقدِّمي الرعاية الصحية في التدبير العالجي لألطفال، بطريقة متكاملة 

عدة اُألَسر على رعاية أطفالها شاملة، بما في ذلك مهارات التوعية باعتبارها عنصرًا أساسيًا لمسا
وقد تحسَّنت جودة الرعاية تحسُّنًا ملموسًا، يتجلَّى في االنتفاع المتزايد بالخدمات . في المنزل

 بلدًا 12الصحية، ورضاء متلقِّي الخدمات، وفقًا للمسوحات والزيارات التقيـيمية التي ُأجريت في 
 .تقوم بتنفيذ االستراتيجية ميدانيًا

لمكتب اإلقليمي مواد تدريبية بالعربية حول التوعية في ما يتعلق بتغذية األطفال وأعدَّ ا
 من األطباء وأصحاب القرار من مختلف 70، وقام بتدريب )اإلرضاع من الثدي والتغذية التكميلية(

وتم إعداد دالئل إرشادية لمساعدة البلدان على تخطيط وتنفيذ . البلدان في هذا المجال المهم
 .مبادرات صحية مجتمعية لتقوية رعاية األطفال في المنزل

طفـال لطب األ(وقد ُأدخلت استراتيجية التدبير المتكامل لصحة الطفولة في المناهـج التعليمية 
 من آليات الطب ومعاهد المهن الطبية المساعدة في ستة بلدان، ُبْغَية تقوية 19في ) وطـب المجتمـع

وفي . مهارات التدبير العالجي لألطفال في العيادة الخارجية واالستعداد لمواجهة الواقع في الميدان
ية التي تطبِّق سبيل دعم صحة الطفولة، قام المدير اإلقليمي بزيارة إلى المناطق الصح

االستراتيجية الستقطاب الدعم لها، وإلى آلية الطب في اإلسكندرية التي تدرِّس االستراتيجية 
 . الوعي بصحة الطفولةإلذْكاء

وانضمت خمسة بلدان إلى مبادرة إعداد سياسة صحة الطفولة، وأْنَجَزت المرحلة األولى من 
ويجري استكمال تقارير تحليل الوضع .  الراهنعملية إعداد هذه السياسة، أال وهي تحليل الوضع

وقد أعدَّ المكتب اإلقليمي دليًال لمساعدة البلدان على إجراء تحليل . الراهن تمهيدًا العتمادها رسميًا
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تحليل الوضع : إعداد السياسة الوطنية لصحة الطفولة، المرحلة األولى(( : الوضع الراهن، بعنوان
 . ))الراهن

 ات الراهنة لتحسين الصحة النفسيةاالستراتيجي  2.3

لقد آان تدشين مبادرة المنظمة لزيادة مأمونية الحمل، خطوًة مهمة نحو تقليص اعتالل صحة 
واليزال األخذ باستراتيجية زيادة مأمونية الحمل يعجِّل بتقليص . األم والوليد في بلدان اإلقليم

م الرعاية الصحية؛ وتحسين معارف تقوية ُنُظ: معدالت مراضة األمومة ووفياتها، من خالل
العاملين الصحيِّـين ومهاراتهم، في ما يتعلق بالتبكير باآتشاف وتدبير مضاعفات الحمل والوالدة؛ 
وتثقيف النساء وُأَسرهن حول المخاطر التي قد تواجه األمهات، وحول اإلجراءات المالئمة التي 

 .يلزم اتِّخاذها لدى التعرُّف على عالمات الخطر

قد اعتمد المكتب اإلقليمي استراتيجية زيادة مأمونية الحمل، باعتبارها استراتيجية ذات أولوية و
وواصل المكتب تقديم الدعم التقني والمالي الالزم لتطوير وتقوية األنشطة المبذولة في . في اإلقليم

في ما يتعلق ببلوغ هذا المضمار في بلدان اإلقليم، مع االهتمام على األخص بالبلدان ذات األولوية 
ونتيجة للجهود التي تبذلها بلدان اإلقليم، زادت النسبة المئوية للحوامل . المرامي اإلنمائية لأللفية

الالتي يرعاهن عاملون متمرسون، ونسبة الوالدات التي يشرف عليها أمثال أولئك العاملين، في 
 .واليعلى الت% 48و% 115 بمقدار 2004 و1990الفترة ما بين عاَمْي 

 2001أغسطس عام /وقد ُأدخلت مبادرة زيادة مأمونية الحمل أوََّل ما ُأدخلت في السودان في آب
بتوقيع إعالن السودان لألمومة المأمونة، الذي دعا إلى تقليص معدالت مراضة ووفيات األم 

ليدية في والوليد، بزيادة عدد الوالدات التي يشرف عليها عاملون متمرسون، وتوافر الرعاية التو
ومنذ ذلك الحين تتعاون المنظمة ووزارة الصحة االتحادية على تنمية قدرات العاملين . الطوارئ

الصحيِّـين بتوفير التدريب األساسي للزائرات الصحيات والقابالت القرويات، ومساِعدات 
الت القرويات  القبالة وغيرها من اللوازم للقابkitsآما تقدِّم المنظمة عتائد . الزائرات الصحيات
آما يدعم المكتب اإلقليمي توفير التدريب اللوجستي لمديري المشاريع . وبعض المستشفيات

والمنسقين على مستوى الواليات، وإجراء البحوث على صحة األم والطفل من خالل المؤسسات 
نوات ويجري تعزيز وعي المجتمع، في إطار المبادرة، وذلك من خالل العديد من الق. األآاديمية

 .اإلعالمية، بما في ذلك إنتاج مواد اإلعالم والتثقيف واالتصال

وبإدخال استراتيجية زيادة مأمونية الحمل في السودان، أصبح يقوم بتنفيذ االستراتيجية، 
هي أفغانستان وباآستان وتونس وجمهورية إيران ( بلدًا 11بالتعاون مع المكتب اإلقليمي، 

). ة السورية وجيبوتي والصومال والعراق وقطر والمغرب واليمناإلسالمية والجمهورية العربي
وقد تم، على الصعيد . وُيوَلى اهتمام خاص للبلدان التي ترتفع فيها معدالت وفيات األمومة

الُقطري، إعداد وثائق السياسة واالستراتيجية الوطنية ذات العالقة في عدد من بلدان اإلقليم، منها 
وُيتوقَّع أن يؤدي األخذ باستراتيجية زيادة مأمونية الحمل . سودان والعراقأفغانستان وباآستان وال
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إلى تقليص وفيات ومراضة األم والوليد، وذلك من خالل تحسين جودة الخدمات األساسية لصحة 
 .األم والوليد وتيسير الحصول عليها واالنتفاع بها

ة للعاملين الصحيِّـين المشتغلين وقد ُأولَي المزيد من االهتمام إلى تحسين المعرفة التقني
وقام المكتب اإلقليمي بدعم ترجمة . بالخدمات المعنية بزيادة مأمونية الحمل في بلدان اإلقليم

الدالئل اإلرشادية للمنظمة حول التدبير المتكامل للحمل والوالدة وحول تنظيم األسرة إلى العربية، 
إلدخال هذه الدالئل اإلرشادية خالل عام وُوضعت خطة عمل . لتوزيعها على الدول األعضاء

 في البلدان التي ترتفع فيها معدالت وفيات األمومة، وتوفير الدعم التقني لتكيـيف هذه الدالئل 2005
 .بما يتفق مع ظروف تلك البلدان

وتتعاون المنظمة تعاونًا وثيقًا مع الصندوق الخليجي العربي لدعم منظمات األمم المتحدة 
وجامعة الدول العربية، وصندوق األمم المتحدة للسكان، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة اإلنمائية، 

وغيرها من الوآاالت الدولية على استجالب وتوليف معطيات البحوث وتجميع ) اليونيسف(
 الممارسات الـُمْثَلى في أدوات إرشادية معيارية، وفي تطبيق الـُمداخالت الـُمْسَندة بالبيِّنات لتحسين
. رعاية الصحة اإلنجابية، مع الترآيز ترآيزًا خاصًا على صحة األم والوليد وتنظيم األسرة

ويعُكُف المكتب اإلقليمي على إعداد توجُّهات استراتيجية لتعجيل تقليص وفيات األمومة في البلدان 
 .ذات األولوية في ما يتعلق ببلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية

   يوم الصحة العالمي.4
ال ((  هو صحة األمومة والطفولة، تحت شعار 2005آان موضوع يوم الصحة العالمي لعام 
علمًا بأن يـوم الصحـة العالـمي ومـا صاحبـه مـن .  ))تبخسوا أمًا وال طفًال مكانتهمـا فـي المجتمـع

 قد أتاح  ))مجتمعال تبخسوا أمًا وال طفًال مكانتهما في ال(( : التقرير الخاص بالصحة في العالمإصـدار 
الفرصة لتعجيل التقدُّم نحو تحقيق المرامي اإلنمائية لأللفية بتوعية األفراد واألسر والمجتمعات 

آما أتاح يوم الصحة العالمي الفرصة لدفع . بحجم وفيات األمومة والطفولة وأسبابها الرئيسية
استعراف القضايا التي تؤثـِّر األفراد وراسمي السياسات والمجتمع الدولي والمجتمع المدني، إلى 

 .في صحة المرأة والطفل، وتنظيم أنشطة معينة لتعزيز فرص بقياهما وتحسين صحتهما وعافيتهما
 
 تحدِّيات المستقبل. 5

إن عملية تحسين صحة األمومة والطفولة في اإلقليم يواجهها العديد من التحدِّيات التي بّطأت 
 :ي السنوات األخيرة، وتتمثَّل هذه التحدِّيات في ما يليمن خطوات التقدُّم على هذا الدرب ف

ما طرأ على مر الوقت من ضعف في إدراك العالقة القوية بين صحة األمومة وصحة  •
الطفولة، على نحو ما يتجلَّى في التخطيط المنفصل والـُمداخالت المنفصلة لكل منهما، 
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جاه صحة األمومة والطفولة لتعظيم وقلة التنسيق بينهما، والبد من اتِّخاذ أسلوب شامل ت
 .أثر البرامج واالنتفاع بالموارد المتاحة

تأثير الظروف الصعبة التي يجتازها بعض بلدان اإلقليم تأثيرًا هائًال في صحة السكان،  •
وال َيْخَفى أن اآلثار االجتماعية . والسيَّما الفئات السريعة التأثر من األطفال واألمهات

تقرار السياسي، والحرب، واألزمات المحلية، والعقوبات االقتصادية، والصحية لعدم االس
 .موثـَّقة آلها جيدًا في العديد من بلدان اإلقليم

ظهور أولويات جديدة، حوَّلت االهتمام عن االستثمار في صحة األمومة والطفولة  •
 .واإلنفاق عليها إلى مجاالت أخرى

طفولة، وااللتزام بها، ضمانًا لتنفيذ ضرورة وجود سياسات واضحة لصحة األمومة وال •
وال َيْخَفى أن االلتزام السياسي له . الـُمداخالت المطلوبة وتحقيقًا الستمرارية الـُمْنَجزات

ومنذ عام ألَفْين . أثره الذي ُيَعدُّ عامًال أساسيًا ُيسهم في تحقيق المرامي اإلنمائية لأللفية
آما أنه ال توجد سياسات . قص في اإلقليمواإلنفاق على صحة األمومة والطفولة يتنا

واضحة لصحة األمومة والطفولة في معظم بلدان اإلقليم، يتجلَّى فيها توجُّه طويل األمد، 
 .وتكُفُل االلتزاَم المستمر بهذا المجال المهم من مجاالت الصحة العمومية

قَّاة باللقاحات، أو ، آالتطعيم ضد األمراض المتو)الرأسية(الترآيز على البرامج العمودية  •
المعالجة باإلمهاء الفموي، بدًال من األخذ بمجموعة أشمل وأوسع من برامج صحة 

 .المجتمع، مما آانت له آثار إحاللية في الوفيات والمراضة

الضعف النسبي إلدراك َدْور المجتمع الحاسم الذي ال غنى عنه، بالنظر إلى أن وعي  •
لحياة في حاالت الحمل والوالدة، والرعاية المنزلية المجتمع بالممارسات الـُمْنِقذة ل

 .لألطفال، يمثِّل أحد العناصر الرئيسية المؤثـِّرة في أوضاع صحة األمومة والطفولة

بطء التنمية االجتماعية واالقتصادية في بعض بلدان اإلقليم، مما يؤدِّي إلى تفشِّي الفقر  •
تي ال َيْخَفى أنها من األسباب الرئيسية الدفينة واألمية وسوء التغذية، تلك الحاالت الثالث ال

 .لوفيات األمومة والطفولة

ومن العوامل المهمة . تدنِّي الوضع االجتماعي للمرأة، وهو أمر يتطلَّب اهتمامًا خاصًا •
لحفظ وتعزيز صحة األمومة والطفولة، التخفيف من وطأة الفقر، وتحسين ممارسات 

 .التغذية، وتثقيف اإلناث

ار إلى الرعاية الجيدة، وسوء التنظيم على المستوى المحيطي، والسيَّما في األرياف االفتق •
ومن العوامل التي . والمناطق النائية، مما يؤثـِّر تأثيرًا سلبيًا على الرعاية الصحية األولية

تؤدِّي إلى الوفاة بسبب سوء البـِْنَية األساسية، نقص الخدمات الجيدة، والتوريدات 
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 والموارد البشرية المؤهَّلة، وعدم تيسُّر الحصول على الرعاية الجيدة، ونقص األساسية،
 .المرافق الالزمة لخدمات النقل واإلحالة في حاالت الطوارئ

نقص التبليغ، وسوء استخدام المعطيات، في حال توافرها، على المستوى المرآزي  •
 .والمحيطي ومستوى المناطق

عة ومنسَّقة، للوصول إلى آل أم وطفل بمضمومة من الحاجة إلى اتِّخاذ إجراءات سري •
وتتطلَّب هذه اإلجراءات قيادة . الـُمداخالت األساسية الميسورة الكلفة والمؤآَّدة الفعالية
آما تتطلَّب بذل جهود مرآَّزة . سياسية وتقنية مقوَّاة، واستثمار بعض الموارد المالية
والكل . لرعاية الصحية المتمرسينلتوظيف وتدريب وتوزيع عدد آاف من مقدِّمي ا
 .مسؤول عن إحداث تغيـير في الوضع إلى األفضل

 
 


