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 إنقاذ حياة األمهات واألطفال

  ملخص تنفيذي
التزال وفيات األمهات واألطفال إحدى الشواغل الرئيسية يف الصحة العمومية يف إقليم شرق املتوسط؛  .1

ني تى السنوات االثناألمهات واألطفال على مداإلقليم قد بذل جهوداً ضخمة لتقليص وفيات  ورغم أن
نتيجة لألمراض ميوت مر طفل دون سن اخلامسة من الع 000 923 العشرين املاضية، فإن ما يقرب منو

للمضاعفات نتيجة  كل عام متوتامرأة يف سن اإلجناب  000 39 ما يقرب من والشائعة يف فترة الطفولة، 
من املرامي اإلمنائية لأللفية  5و 4ذات الصلة باحلمل، ومن غري احملتمل، على ما يبدو، أن حيقِّق اإلقليم املرميين 

ما يف البلدان اليت تساهم بالقسط األكرب من ما مل يتم بالفعل إحراز تقدم متسارع، والسي 2015حبلول 
 دى األمهات.األطفال دون سن اخلامسة ول الوفيات لدى

وتساهم عوامل عامة متعددة يف ارتفاع مستويات الوفيات بني األطفال وبني األمهات يف بعض بلدان  .2
اإلقليم، ومنها غياب االلتزام املستدمي بصحة األطفال وصحة األمهات، واخنفاض اإلنفاق احلكومي على 

االتساق بني اهتمامات السلطات ما على برامج صحة األمهات وصحة األطفال، وضعف الصحة، والسي
الوطنية واهتمامات الوكاالت املاحنة، والكوارث واالضطرابات السياسية، وضعف اإلدارة لربامج صحة 

عاين معظم تو .األطفال وصحة األمهات، وعدم االستخدام الفعال للموارد البشرية واملالية الشحيحة أصالً
ما ما ، والسيمها الصحيةظُات األمهات واألطفال من ثغرات كبرية يف نالبلدان اليت تتحمل عبئاً كبرياً من وفي

ومن التحديات الرئيسية اليت التزال  املزايا االجتماعية األخرى، يتعلق بالسكان احملرومني من اخلدمات ومن
من القوى الصحية األعداد غري الكافية الت مرتفعة لوفيات األطفال واألمهات جتابه البلدان اليت تعاين من معد

تاح هلا التدريب الكايف، وتعاين من تنقُّل العاملني فيها مبعدع توزيعاً غري متوازن وال يالت العاملة، واليت تتوز
. ومن التحديات الرئيسية األخرى اليت تقف يف طريق تقدمي الرعاية الصحية مرتفعة يف مجيع املستويات

وغياب رعاية الطوارئ لألطفال واألمهات أو  تفشل يف أداء وظائفها، م اإلحالة اليتظُن لألطفال ولألمهات
تدني جودا يف مستشفيات اإلحالة. ومن األمور اليت ترتبط جبودة اخلدمات نذكر قلة توافر األدوية 

ضعف بشكل عام من الم املعلومات الصحية ظُنعاين تواألساسية الالزمة للرعاية الصحية لألمهات ولألطفال، 
الت بقاء األطفال واألمهات على قيد احلياة حدوث التغيريات مبرور الوقت يف معدكما أن  ، معظم البلدانيف

طائفة من احملددات االجتماعية البالغة األمهية، االستثمارات اليت تستهدف يعكس احلصائل اليت تسفر عنها 
ة اجليدة؛ فلذلك موكَالصحية، واحلَ النظُم مثل تعليم اإلناث، ومتكني املرأة، وتقليص الفقر، واالستثمار يف

أمهية واضحة يف سياق جمموعة من سياسات القطاع االجتماعي وجدول أعمال التنمية البشرية يف الدول 
 األعضاء.

اجات الصحية تيحتقديراً ملدى احلاجة لالرتقاء باجلهود اليت تبذهلا احلكومات والشركاء واملاحنون لتلبية االو .3
لألمهات ولألطفال يف اإلقليم، فقد عملت منظمة الصحة العاملية ومنظمة اليونيسيف وصندوق األمم املتحدة 
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للبدء بإطالق مبادرة إقليمية لتسريع وترية التقدم صوب اآلخرين للسكان، بالتعاون مع البلدان ومع الشركاء 
قليمية إلنقاذ حياة األمهات واألطفال يف اإلقليم. اإلبادرة هي املة، ومن املرامي اإلمنائية لأللفي 5و 4املرميين 

وتركِّز هذه املبادرة على عشرة من البلدان اليت تعاين من عبء ثقيل لوفيات األمهات واألطفال، وهي 
أفغانستان، وجيبويت، ومصر، والعراق، واملغرب، وباكستان، والصومال، وجنوب السودان، والسودان، 

وقد مت إطالق هذه املبادرة بالفعل خالل اجتماع رفيع املستوى عقد يف ديب، يف اإلمارات العربية  واليمن.
، حتت رعاية صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم، نائب 2013، يف كانون الثاين/يناير املتحدة

االجتماع صاحبة السمو رئيس اإلمارات العربية املتحدة ورئيس الوزراء وحاكم ديب؛ وقد استضافت ذلك 
امللكي األمرية هيا بنت احلسني، رسولة األمم املتحدة للسالم، ورئيسة سلطة مدينة ديب للرعاية الصحية؛ وقد 

بلداً من بلدان اإلقليم، إىل جانب الشركاء الرئيسيني واألطراف  22من  قياديةحضر االجتماع شخصيات 
السري قُدماً يف مجيع  الدليل لتوجيهاله بإصدار إعالن ديب الذي يقدم املعنية الرئيسية، وقد اختتم االجتماع أعم

تسريع وترية اليت تؤدي إىل طط اخلتنفيذ  :ذات األولوية اليت أشار إليها اإلعالن اإلجراءاتدول اإلقليم. ومن 
وتأسيس آليات  ؛التقدم يف البلدان العشرة اليت تعاين من ارتفاع عبء الوفيات لدى األطفال ولدى األمهات

وتقوية التكافل اإلقليمي والتعاون بني مجيع األطراف املعنية والتنسيق مع الشركاء ومع  ؛متويل مستدامة
مالوكاالت املاحنة ح؛ول خطط تسريع وترية التقد خاذ خطوات ميكن قياسها من أجل تقوية النم ظُوات

وبناء  ؛تسجيل األحوال املدنيةلصحية ونة للمعلومات الاحملسنظُم الالصحية واإلحصاءات احليوية من خالل 
 وحتسني توافر وسالمة وفعالية السلع املنقذة للحياة. ؛قوى عاملة ماهرة

 مقدمة

حتقَّق تقدم ملحوظ يف تقليص معدالت وفيات األمهات واألطفال على الصعيد العاملي خالل العقد  لقد .4
ومعدالت وفيات األطفال دون سن اخلامسة  %34مبقدار املنصرم، فاخنفضت معدالت وفيات األمهات 

؛ كما تقدم الكثري من البلدان تقدماً مثرياً 2011 - 2010والثنائية  2000خالل الفترة بني عام  %30مبقدار 
هذا  ). إال أنه رغم2، 1لإلعجاب صوب بلوغ املرامي ذات الصلة بالصحة من املرامي اإلمنائية لأللفية (

التقدم احملرز مل يستكمل العمل يف جداول األعمال اليت تستهدف حتسني صحة األمهات واألطفال واليت 
كما  االستراتيجية العاملية لألمم املتحدة لصحة النساء واألطفال، وحركة كل امرأة وكل طفل. وضحتها

ة املعلومات واملساءلة حول صحة أوضح التقرير الذي أصدرته جمموعة مراجعة مستقلة من اخلرباء يف جلن
 .)3(األخرى األطفال واملرأة أمهية تقوية املساءلة لدى البلدان ولدى األطراف املعنية 

ويف إقليم شرق املتوسط، التزال وفيات األمهات واألطفال من بني الشواغل الرئيسية يف الصحة العمومية،  .5
، 1990 عام واألطفال منذمعدالت وفيات األمهات  اإلقليم من جهود ضخمة لتقليص هوذلك رغم ما بذل

) 1(ميوتون كل عام نتيجة األمراض الشائعة يف الطفولة دون سن اخلامسة من العمر  طفل 000 923 زالفالي
 .)2( املضاعفات ذات الصلة باحلملمتوت بسبب يف سن اإلجناب  امرأة 000 39التزال و

من املرامي اإلمنائية لأللفية ما مل يتم  5و 4ويغلب أال حيقِّق إقليم شرق املتوسط األهداف املوضحة يف املرميين  .6
كبري من وفيات األمهات  إحراز تقدم مكثف وبوترية متسارعة، والسيما يف البلدان اليت تساهم يف نصيب

 ووفيات األطفال دون سن اخلامسة.
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وصف وضع صحة األطفال واألمهات يف اإلقليم، واستعراض التقدم احملرز وما هو والغرض من هذه الورقة  .7
الت تعجيل وترية تقليص معد من أجلميكن أن تسهم به الدول األعضاء والشركاء الدوليون واإلقليميون 

 وفيات األمهات واألطفال.

 صحة األمهات واألطفال يف إقليم شرق املتوسط

وهو  %41مبقدار  2011و 1990ل وفيات األطفال دون سن اخلامسة يف اإلقليم يف الفترة بني ص معدقد نقَل .8
ل يف معد %66ص ال حيقِّق اهلدف املوضح يف املرامي اإلمنائية لأللفية، والذي ينص على نقص مقداره نقْ

عن العامني.  يالًقلزيد خالل فترة ت سيحل أجلهو ، و2015وفيات األطفال دون سن اخلامسة حبلول عام 
 همقدارالنقص يف وفيات الفئات األخرى من األطفال، فقد كان أقل من  املواليدوقد كان النقص يف وفيات 

وفيات األطفال دون  ياتيف نفس الفترة الزمنية. كما أن هناك تفاوتاً واسعاً بني بلدان اإلقليم يف مستو 31%
الت وفيات الوكاالت والتابع لألمم املتحدة واملعين بتقدير معدشترك بني امل سن اخلامسة. فوفقاً للفريق

دون )، فإن يف إقليم شرق املتوسط ستة بلدان بلغت معدالت وفيات األطفال 2012عام ل هاألطفال (يف تقرير
يف العامل، وهذه البلدان هي البحرين، ولبنان، وعمان، وقطر، واململكة  أدىن املستويات فيها سن اخلامسة

وفيات لكل ألف مولود حي  10و 7العربية السعودية، واإلمارات العربية املتحدة؛ وهي معدالت تتراوح بني 
). كما لوحظ اخنفاض مماثل ملعدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة يف الكويت، ومع ذلك فإن وترية 1(
من جممل وفيات األطفال دون  %82اليت تساهم يف الستة حراز التقدم بطيئة يف اإلقليم، والسيما يف البلدان إ

معدالت وفيات األطفال دون سن اخلامسة مع ضخامة أعداد ارتفاع  سن اخلامسة يف اإلقليم، وذلك بسبب 
 .)1() السودان، والسودان، واليمنوهذه البلدان هي أفغانستان، وباكستان، والصومال، وجنوب (السكان، 

تفاوت واسع  وهناك .2010و 1990بني عامي  %42وفيات األمهات يف اإلقليم فقد نقص مبقدار ل معدأما  .9
لكل  2054مولود حي إىل  لكل مئة ألف 7بني بلدان اإلقليم يف مستويات وفيات األمهات، إذ تتراوح بني 

لكل مئة ألف  25مئة ألف مولود حي. وهناك سبعة بلدان يف اإلقليم تقل فيها معدالت وفيات األمهات عن 
مولود حي، وهذه البلدان هي البحرين، ومجهورية إيران اإلسالمية، والكويت، ولبنان، وقطر، واململكة 

، والسيما بطيئة يف بقية بلدان اإلقليم لتقدمالعربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة، إال أن وترية إحراز ا
)، وهذه البلدان 4من جممل وفيات األمهات يف اإلقليم ( %70بلدان اإلقليم تساهم يف أكثر من من يف ستة 

 هي جيبويت، والعراق، وباكستان، والصومال، وجنوب السودان، والسودان.

وكان يف اإلقليم عدد من قصص النجاح، نذكر منها على سبيل املثال أن مصر قد وصلت إىل تغطية شاملة  .10
باستراتيجية التدبري املتكامل لصحة الطفل، وإىل مستوى مرتفع للتغطية بالتدخالت املتكاملة لصحة األمهات، 

من وفيات األطفال  %75من املرامي اإلمنائية لأللفية (تقليص  4ونتيجة لذلك فهي قد جتاوزت بالفعل املرمى 
وقد من املرامي اإلمنائية لأللفية.  5دون سن اخلامسة)، وهي متضي يف طريقها الصحيح صوب بلوغ املرمى 

باالستناد إىل  ،بالرعاية األولية اليت تقدمها لألمهات وللمواليد ولألطفالارتقت مجهورية إيران اإلسالمية 
فحققت بذلك املرمى اخلامس من املرامي اإلمنائية  ،التدريب الناجح الذي توفره للعاملني الصحيني اتمعيني

، مبا فيها ةالوالدمن دفع تكاليف عفاء أنقص املغرب معدل وفيات األمهات عن طريق اإلوقد لأللفية. 
إلنفاق على الصحة يف البلدان األعضاء العمليات القيصرية، وتقوية نظام اإلحالة. كما ساهم كل من ازدياد ا
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الت وفيات األمهات يف إنقاص معدإسهاماً ملحوظاً يف جملس التعاون اخلليجي مع تقدمي اخلدمات جماناً 
 واألطفال.

، يف اإلقليم ومن بني العوامل والتحديات الكثرية اليت سامهت يف الوضع الصحي احلايل لألمهات ولألطفال .11
 :از التقدم يف البلدان اليت تعاين من عبء ثقيل لوفيات األمهات واألطفالوالسيما عدم إحر

ب أن ال يكون االلتزام بصحة األمهات واألطفال مستدمياً، بل إنه مييل بشكلٍ واضح إىل التأثُّر بكل يغلُ •
 .األخرى الصحية وباألولويات املستجدة تغيري يف القيادة

الصحة، والسيما يف البلدان اليت تعاين من عبء ثقيل من وفيات األمهات اخنفاض اإلنفاق احلكومي على  •
وهو من لقاء تلقي اخلدمات الصحية،  واألطفال، مع ارتفاع حصة الفرد من املدفوعات من ماله اخلاص

عام، ليس هناك  . وبشكلٍإىل اخلدمات الصحية ألمهات ولألطفالاوصول يت تعيق لاالتحديات الرئيسية 
 ايل كاف للربامج الصحية لألمهات ولألطفال من أجل حتقيق املستوى املطلوب من التنفيذ.دعم م

يف تعزيز توجهات البلدان، وقد يكون لديها  أولوياتوقد يكون لدى األطراف املاحنة أولويات خمتلفة عن  •
إىل تأخري تنفيذ اليت حتددها البلدان، ويؤدي ذلك االختالف  تدخالتالال تتوافق مع  ودعم تدخالت 

 التدخالت اليت حتددها البلدان، كما يؤدي إىل املزيد من التشتت والقصور يف الدعم.

بلداً يف اإلقليم  12بلدان اليت تعاين من عبء ثقيل من وفيات األمهات واألطفال مجيعها من بني إن ال •
لصحية لألمهات واألطفال وعلى تواجه أوضاع األزمات، وهي أوضاع تؤثِّر سلبياً على تنفيذ الربامج ا

ضون لإلمهال يف حتقيق اإلجنازات فيها، ومما يزيد من وخامة األمر أن األطفال واألمهات هم الذين يتعر
خطط االستجابة ملقتضيات الطوارئ، رغم أم من اموعات السكانية األكثر تعرضاً للمخاطر واألكثر 

 ارث.تأثراً ا أثناء الصراعات وأثناء الكو

أن تغيب اإلدارة املتكاملة والبِنى التنسيقية والرؤية الشمولية لصحة األمهات واألطفال، مما يؤدي  بيغلُ •
ت األساليب اليت يراد منها تلبية احتياجام، ويساهم هذا الوضع إسهاماً حامساً يف االستعمال تإىل تش

سقة يف بعض ويف تكرار اجلهود، ويف تنظيمات غري مت القاصر للموارد البشرية واملالية احملدودة يف األصل،
 األحيان.

• نة، ومنها النتائج اخلاصة باألمهات القوية م الصحية ظُورغم أن النبالغة األمهية لتحقيق نتائج صحية حمس
واألطفال، فإن معظم البلدان اليت تعاين من عبء ثقيل من وفيات األمهات واألطفال تواجه ثغرات كبرية 

يف نواملستضعفني من من اخلدمات ما يتعلق بتقدمي اخلدمات للمحرومني يف ما ظُمها الصحية، والسي
السكان؛ وتتضمن تلك الثغرات فقدان القدرات الالزمة إلنتاج القوى العاملة الصحية اليت تكفي لتقدمي 

 اخلدمات املطلوبة.
األساسية الضرورية العالية اجلودة إىل اخنفاض قدرة الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية وقد أدى  - 

توسيع نطاق الدور الذي يقوم به القطاع اخلاص، والذي يعاين يف غالب األحيان من سوء التنظيم 
مها.والقصور يف املراقبة على اجلودة وعلى اخلدمات اليت يقد 
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اإلحالة ذات األداء ومن التحديات األخرى اليت تواجه تقدمي اخلدمات لألمهات ولألطفال غياب نظم  - 
اجليد لوظائفها، وغياب أو تدني جودة رعاية الطوارئ اليت تقدم لألمهات ولألطفال يف مستشفيات 

 اإلحالة؛ مما يساهم يف زيادة وفيات األمهات واألطفال.
)، وقد أظهرت 5جودة اخلدمات أيضاً بتوافر األدوية األساسية يف املرافق الصحية ( كما تتأثَّر - 

ت يف بلدان منتقاة تعاين من عبء ثقيل من وفيات األمهات واألطفال أن وسطي سات اليت أجريالدرا
يف القطاع العام، وبني  %15و %0توافر األدوية األساسية يف مرافق الرعاية الصحية األولية يتراوح بني 

اخلدمات الصحية ). وقد كان الكثري من هذه املرافق معنياً بتقدمي 6( يف القطاع اخلاص %90و 31%
 لألمهات واألطفال.

أن تتسم نظم املعلومات الصحية بالضعف يف البلدان اليت تعاين من عبء ثقيل من وفيات  يغلب - 
األمهات واألطفال، وأن تواجه حتديات كبرية ذات صلة بتسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات 

ت اليت تسجل قد تكون أقل من ذلك، ثلث الوالدات فقط يسجل، بل إن نسبة الوفيا الصحية؛ إذ إن
 مما يؤثِّر على قدرة احلكومة على التخطيط لتلبية اخلدمات املطلوبة.

زمة التدخالت الصحية العالية املردود لألمهات ولألطفال منخفضة يف معظم البلدان ذات حبتغطية الإن  •
يف املساواة بني املناطق تفاوتاً هناك من التغطية فإن  ياًاألولوية، وحىت يف البلدان اليت بلغت مستوى عال

 الريفية واحلضرية، وبني األغنياء والفقراء.

قاء األمهات واألطفال على قيد احلياة حصيلة االستثمارات اليت بوتعكس التغريات اليت تطرأ على معدالت  .12
نفِّذت يف كامل طيف احملددات االجتماعية للصحة، مثل تعليم الفتيات ومتكني املرأة، وتقليص الفقر، 

ة اجليدة. وهلذه االستثمارات أمهية واضحة ضمن سياق سياسات موكَالصحية، واحلَ النظُمواالستثمارات يف 
 البشرية اليت يتم تنفيذها يف شىت أرجاء اإلقليم. االجتماعي واستراتيجيات التنمية القطاع

 االستجابة للوضع اإلقليمي

 صحة األطفال واألمهات: أولوية إقليمية

باعتبارها العبء الثقيل لوفيات األمهات واألطفال يف اإلقليم، فأقرت  2012أخذت اللجنة اإلقليمية عام  لقد .13
عت ضووالصحة العمومية للسنوات اخلمس القادمة.  أولوية استراتيجية يف واألطفالأن صحة األمهات 

اص للبلدان اليت تعاين من عبء اخلدعم التركيز وتقدمي ال) إيالء 1التالية: ( ةاالجتاهات االستراتيجية الثالث
) تقوية خطط 3املعنيني، () االستثمار يف التآزر والتعاون مع الشركاء 2ثقيل لوفيات األمهات واألطفال. (

يف املناطق اليت تتدنى  السيماالعمل الوطنية من خالل ضمان إدراج تدخالت أساسية عالية املردود فيها، و
 فيها اخلدمات.

 املبادرة اإلقليمية إلنقاذ حياة األمهات واألطفال

لالستجابة الحتياجات  ألطراف املاحنةباجلهود اليت تبذهلا احلكومات والشركاء وا إقراراً باحلاجة إىل االرتقاء .14
، فقد شرعت منظمة الصحة العاملية ومنظمة اليونيسيف وصندوق األمم املتحدة األمهات واألطفال يف اإلقليم
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العمل املشترك إلطالق املبادرة اإلقليمية لتسريع وسكان، بالتعاون مع بلدان اإلقليم ومع شركاء آخرين، لل
، وذلك ضمن مبادرة إقليمية إلنقاذ حياة من املرامي اإلمنائية لأللفية 5و 4ميين وترية التقدم صوب املر

األمهات واألطفال. وتركِّز هذه املبادرة على عشرة بلدان تعاين من عبء ثقيل العتالل صحة األمهات 
واألطفال يف اإلقليم، وهذه البلدان هي أفغانستان، وجيبويت، ومصر، والعراق، واملغرب، وباكستان، 

قد مت حتديد هذه البلدان على أا بلدان ذات أولوية يف وواليمن، والصومال، وجنوب السودان، والسودان، 
من وفيات األمهات واألطفال يف اإلقليم.  %95من املرامي اإلمنائية لأللفية ألا املسؤولة عن  5و 4املرميين 
لبياً على ى معظم هذه البلدان أو يعاين اآلن من أزمات ومن نزوح السكان بأعداد ضخمة مما أثَّر سوقد عان

 من املرامي اإلمنائية لأللفية. 5و 4التقدم الذي أحرزته يف صحة األمهات واألطفال ويف بلوغ املرميين 

عمالً مكثفاً مع البلدان املعنية ملراجعة الوضع الراهن فيها ذكورة وقد عملت وكاالت األمم املتحدة الثالث امل .15
تكثيف اجلهود تستهدف ل وإعداد خطط منسقة الت وفيات األمهات واألطفاتقليص معد حيثمن 

املشتركة وتسريع وترية التقدم. وقد مت إطالق املبادرة اإلقليمية إلنقاذ حياة األمهات واألطفال بالفعل يف 
، حتت 2013االجتماع الرفيع املستوى الذي عقد يف ديب، اإلمارات العربية املتحدة، يف كانون الثاين/يناير 

لسمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس اإلمارات العربية املتحدة ورئيس الوزراء رعاية صاحب ا
 150وحاكم ديب؛ وساهم يف تنظيم املؤمتر كل من منظمة الصحة العاملية ومنظمة اليونيسيف، وحضره 

إلقليم، إىل بلداً من بلدان ا 22وزراء للصحة، وكبار املوظفني، وشخصيات قيادية من  10مشاركاً، منهم 
جانب الشركاء الرئيسيني واجلهات املعنية الرئيسية. وقد استضافت املؤمتر صاحبة السمو امللكي األمرية هيا 
بنت احلسني، رسولة األمم املتحدة للسالم، ورئيسة سلطة مدينة الرعاية الصحية يف ديب، وألقت، مسوها، 

 يف اليوم األول لالجتماع. كلمة أمام املشاركني

 وقد كان االجتماع الرفيع املستوى مبثابة منطلق حلوار القيادات من أجل: .16
رفع مستوى االهتمام وااللتزام بصحة األمهات واملراهقني واألطفال (مبا فيهم الولدان)، مع التركيز على  •

 العدالة؛
لة خلدمات العمل وبلوغ اإلتاحة الشامالتقدم يف تسهيل احلوار حول السياسات من أجل تسريع وترية  •

 صحة األمهات واملراهقني والولدان واألطفال يف اإلقليم.
املتواصلة  السلسلةمناقشة حزم الرعاية املسندة بالبينات واالتفاق عليها وتنفيذ االستراتيجيات يف كامل  •

 للرعاية.

األساسية للمؤمتر املرتسمات القُطرية لكل بلد من البلدان العشرة اليت تعاين من عبء ثقيل  الوثائقوتضمنت  .17
من وفيات األمهات واألطفال، ووثيقة للمرتب األمر وكم من األرواح م اإلقليمي، ووثيقة حول "ماذا يتطلَّس

 5و 4م احملرز صوب املرميين وتوضح هذه الوثيقة تقديرات حول اآلثار الصحية ومدى التقد ميكن إنقاذها"
من املرامي اإلمنائية لأللفية وأهداف االرتقاء بالتغطية بالتدخالت الرئيسية باإلضافة إىل املوارد املالية املطلوب 

 توافرها.

ام القيادات يف اإلقليم. وقد لتزواختتم االجتماع أعماله بإصدار إعالن ديب الذي رسم الطريق حنو زيادة ا .18
بصحة األمهات  البلدان من خالل إعالن ديب عن التزامها مبا يلي: إعداد وتنفيذ خطط خاصة عبرت
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حشد املوارد احمللية والدولية من أجل و ؛الصحية فيها النظُماختاذ خطوات قابلة للقياس لتقوية و ؛واألطفال
على حتسني التنسيق واملساءلة يف  إنشاء آلية للتمويل املستدام. وقد اتفقت مجيع املنظمات املشاركة يف املؤمتر

 ).7ما بني مجيع الشركاء، وعلى تعزيز التعاون بني البلدان ضمن اإلقليم (

 ة التقدم بصحة األمهات واألطفالوتري خطط تسريع

بعد انفضاض جمتمع ديب، أعد وزراء الصحة يف البلدان العشرة ذات األولوية، وبدعم تقين من منظمة الصحة  .19
ومن منظمة اليونيسيف ومن صندوق األمم املتحدة للسكان، ومن شركاء آخرين معنيني، خططاً العاملية 

وتركِّز تلك اخلطط على زيادة التغطية  .2015 – 2013لتسريع وترية التقدم بصحة األمهات واألطفال للفترة 
مع التصدي جلوانب انعدام املساواة يف  ،لرعايةالسلسلة الكاملة لبالتدخالت الرئيسية العالية املردود تشمل 

صحة األمهات واألطفال، والدعوة إىل املزيد من التعاون بني القطاعات، وقد شكَّلت تلك اخلطط أساساً 
 .2015للعمل يف املرامي اإلمنائية بعد 

20. رأظه د الكفيلة بتحقيق التغطية الت األساسية العالية املردوحتليل متطلبات املوارد الالزمة لالرتقاء بتنفيذ التدخ
الشاملة بالرعاية الصحية لألمهات واملواليد واألطفال يف البلدان العشرة اليت تعاين من عبء ثقيل من وفيات 

 أا، 2015وإمكانية إنقاذ حياة ما يزيد على مليون من األمهات واألطفال حبلول عام  األمهات واألطفال
) ويغطي هذا املبلغ 8( 2015ر أمريكي بني الوقت احلاضر وبني عام مليارات دوال 4طلَّب ما يقرب من تست

التدخالت يف تنظيم األسرة، ورعاية احلوامل، وإشراف العاملني الصحيني املاهرين على الوالدات، والرعاية 
 التالية للوالدة مباشرة، واللقاحات، ومعاجلة األمراض الرئيسية يف مرحلة الطفولة، وحتسني التغذية الذي

 يتضمن اإلرضاع الطبيعي من الثدي، والوصول إىل املياه النظيفة وإىل اإلصحاح.

21. م اخلطط الفردية اليت وتقدأعد دةتفاصيل حول املتطلبات الفورية واحمل العشرة البلدانامن التمويل،  د
ضخمة حلشد  والثغرات بني ما هو متوافر من التمويل وما هو مطلوب، وسيكون من الضروري بذل جهود

 املوارد الالزمة لتنفيذ هذه اخلطط بأكملها.

 املضي قُدماً

22. ماً يف الطريقيقدقُد واإلجراءات  .م إعالن ديب من خالل توصياته دليالً يقود مجيع الدول األعضاء للمضي
ى البلدان ولدى الشركاء اآلخرين هي:ذات األولوية لد 

تنفيذ اخلطط الرامية لتسريع وترية التقدم يف البلدان العشرة اليت تعاين من عبء ثقيل لوفيات األمهات  •
على الصعيد دون الوطين) خبطط التكاليف (وعند االقتضاء  حمددةوطنية واألطفال، واليت ترتبط خبطط 

الت فق عليها من التدختحول صحة األطفال واملراهقني واألمهات، مع أهداف واضحة للتغطية حبزمة م
 تطلَّب التنفيذ ختصيص املوارد البشرية واملالية الالزمة لذلك.يلرعاية؛ وسالسلسلة الكاملة لاليت تشمل 

وحشد املوارد احمللية والدولية من أجل زيادة امليزانية، وذلك عرب اتباع  ؛إنشاء آلية متويل مستدامة •
ة، وهو أمر بالغ األمهية للحصول على حصائل صحية أفضل األساليب التقليدية واألساليب املبتكر
 لألمهات وللمراهقني ولألطفال مجيعاً.
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• تقوية االلتزام والتضامساق يف العمل ن والتعاون على الصعيد اإلقليمي بني مجيع األطراف املعنية مع االت
 بني الشركاء والوكاالت املاحنة حول خطط تسريع وترية التقدم.

م املعلومات الصحية ظُالصحية واإلحصاءات احليوية وحتسني ن النظُمطوات قابلة للقياس لتقوية اتخاذ خ •
من خالل تسجيل أفضل لألحوال املدنية، وبناء القدرات  السيماللوصول إىل ضمان جودة املعطيات، و

يف القوى العاملة، وحتسني توافر السلع املأمونة والفعالة واملنقذة للحياة، ضماناً إلزالة العقبات والعوائق 
 وإتاحة الوصول العادل للخدمات الصحية لألمهات واملراهقني والولدان واألطفال.

• رصز يف د التقدم احملرى مع التوصيات تنفيذ املبادرة اإلقليمية إلنقاذ حياة األمهات واألطفال، مبا يتماش
 املذكورة يف إطار املساءلة الذي أعدته جلنة املعلومات واملساءلة عن صحة املرأة والطفل.

23. م احملرم منظمة الصحة العاملية كل عام تقريراً إىل اللجنة اإلقليمية حول التقديذ هذه املبادرة، ز يف تنفستقد
كما سيتم تقييم حصيلة خطط تسريع التقدم يف اية املدة احملددة هلا، وذلك بدعم تقين من منظمة الصحة 
العاملية، ومنظمة اليونيسيف، وصندوق األمم املتحدة للسكان، والشركاء اآلخرين، وسيتم توزيع النتائج 

يف صياغة جدول أعمال التنمية من أجل الصحة بعد تشارك  إسهاماتواالستفادة منها أيضاً باعتبارها 
2015. 

24. ة للنر يف هذه الورقة وملناقشة اخلطوات الالزمة لتنفيذ إعالن ديب ولالرتقاء باجلهود ظَاللجنة اإلقليمية مدعو
 من املرامي اإلمنائية لأللفية. 5و 4املرميين من أجل بلوغ 
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