
 

 
 

 
RESOLUTION  

  
 6–ق/60 ش م/ل إ  اللجنة اإلقليمية

  2013تشرين األول/أكتوبر   لشـرق املتوسط
    الدورة الستون

  (أ) من جدول األعمال 5البند 
  إنقاذ حياة األمهات واألطفال

  :اللجنة اإلقليمية

  ،  1إنقاذ حياة األمهات واألطفالالورقة التقنية حول  مناقشةبعد 

حول إعالن األلفية، وقرار مجعية الصحة العاملية ج  A/RES/55/2ر اجلمعية العامة لألمم املتحدة قرا تستذكروإذْ 
  حول إسهام املنظمة يف حتقيق املرامي اإلمنائية اخلاصة بإعالن األمم املتحدة لأللفية؛ 19-55ص ع 

األطفال يف اإلقليم، والسـيما يف  يساورها القلق إزاء استمرار املستويات العالية ملعدالت وفيات األمهات ووإذْ 
  من وفيات األمهات واألطفال دون سن اخلامسة؛ %95وتسهم بنحو  تتحمل عبئاً جسيماًالبلدان اليت 

  وإذْ ترحب مببادرة املدير اإلقليمي حول إنقاذ حياة األمهات واألطفال؛

اجل من أجل خفض وفيـات األمهـات   بني البلدان والشركاء بشكل ع املتضافرةوإذْ تدرك أمهية بذل اجلهود  
  واألطفال:

 األمهات واألطفال: معاً ملواجهة التحدي؛ امللحق ذا القرار إعالن ديب حول إنقاذ حياة تعتمد .1

  :ما يلي الدول األعضاءتطلب من  .2
  وتعزيزها؛الوفاء بااللتزامات الواردة يف إعالن ديب بغية إعطاء األولوية لصحة األمهات واألطفال   1.2
  ضمان التضامن اإلقليمي دف دعم تنفيذ خطط تسريع وترية التقدم يف جمال صحة األمهات واألطفال؛   2.2

تنفيذ خططهـا الوطنيـة   بغية تقوية الشراكة املتعددة القطاعات البلدان اليت تتحمل عبئاً جسيماً على حتثّ  .3
والعمل علـى حشـد   الالزمة  الوطنية املاليةووارد البشرية امل ، قدر اإلمكان،وختصيص، ملتسريع وترية التقد

  ؛موارد إضافية من اجلهات املاحنة والشركاء ووكاالت التنمية
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  :أن املدير اإلقليمي إىلتطلب 
يف جمـال   الالزم للدول األعضاء من أجل تنفيذ خططها الوطنية لتسريع وترية التقـدم الدعم التقين  يقدم    1.4

  ؛واألطفالصحة األمهات 
  لدول األعضاء يف جهودها حلشد املوارد اإلضافية؛ا يدعم  2.4
  يدعو اجلهات املاحنة ووكاالت التنمية لالضطالع بدورها يف املسامهة يف هذه املبادرة ودعمها؛  3.4
ية لتسريع إىل اللجنة اإلقليمية حول التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطط الوطن 2015سنوي حىت عام  تقرير يقدم  4.4

  وترية التقدم.
 



 
  6ملحق القرار 

  2013 كانون الثاين/يناير 30 إعالن ديب

  ملواجهة التحدي  "معاً"إنقاذ حياة األمهات واألطفال: 
م احملرب بلوغ املرمى تسريع وترية التقدو5واملرمى  4زص  

  من املرامي اإلمنائية لأللفية يف إقليم شرق املتوسط
للمؤسسـات  لوكاالت األمـم املتحدةو حنن؛ وزراء الصحة واملمثلون للبلدان يف إقليم شرق املتوسط، واملمثلون 

 "معـا "االجتماع الرفيع املستوى حول إنقاذ حياة األمهات واألطفال: يف  الذين شاركناوالدولية  ةالوطنية واإلقليمي
  .ملواجهة التحدي

 انص عليه،العالية اجلودة هي حق من حقوق اإلنساناألولية اإلتاحة الشاملة للرعاية الصحية أن ضع باعتبارنا ن
  ويف نفس الوقت ؛1978آتا عام - إعالن أملا

وننوه أجل بلوغ املرامي اإلمنائية،  أساسي من ل أمرواألطفاو حديثي الوالدة حتسني صحة األمهات نستذكر أن 
ومنها االستراتيجية العاملية لألمم   ،االتفاقات واالستراتيجيات الدوليةالعديد من  يفحيتل مكانة مركزية  أنه إىل

جتديد العهد، واللجنة املعنية  –وااللتزام العاملي باحملافظة على حياة األطفال  املتحدة حول صحة املرأة والطفل.
 باملعلومات واملساءلة حول صحة النساء واألطفال.

كل عام بأسباب  يف بلداننا ميوتون واألطفال و حديثي الوالدة مليون نسمة من األمهاتما يقرب من ندرك بأن
 ميكن يف معظم األحيان جتنبها.

و  مهاتحامسة يف جمال حتسني أحوال األتواجه حتديات البلدان يف إقليم شرق املتوسط بعض  ونالحظ أن
جوانب  وندركواملراهقني، والسيما يف البلدان اليت تعاين من أزمات اجتماعية وإنسانية،  واألطفال حديثي الوالدة
 ويف ،إىل اخلدمات االجتماعيةخاطر تأثراً باملاألكثر وصول اموعات السكانية  يفاملتزايدة االتساع انعدام املساواة 

  .مثلة على النجاح يف اإلقليم ويف العاملالعديد من األ ونستلهمتوزيع املوارد بني بلد وآخر وضمن كل بلد، 

وإىل  واملراهقني يف بلداننا، على التزاماتنا السابقة اليت دف إىل حتسني صحة أمهاتنا وأطفالنا يد التأكيدعون
  التنمية االجتماعية لبلداننا.

ز صوب بلوغ املرمى التقدم احملرلتسريع وترية يملواجهة التحد"معا"، احلياةإنقاذ ،قليميةاإلبادرة تنفيذاملبـ:نلتزم 
 ،ومنها الربملانيون ،األطراف املعنية الرئيسية هايساهم يف تنفيذوبأنمن املرامي اإلمنائية لأللفية يف بلداننا،  5واملرمى  4

وذلك  ؛مهنيوالصحةوأرباب  ،واملؤسسات األكادميية ،والقطاع اخلاص ،ومنظمات اتمع املدين ،والقادة اتمعيون
 عن طريق:

متعددة القطاعات حول صحة  (أو دون وطنية، وفق ما يقتضي األمر) إطالق وتنفيذ خطة وطنيةإعداد و •
واألطفال، مع توضيح التكاليف املترتبة على تنفيذها، على أن يكون هلا أهداف و حديثي الوالدة األمهات 

تلك املداخالت وتضمالدائرة املتكاملة للرعاية،  تشملحزم من املداخالت املتفق عليها ـواضحة للتغطية ب
التمنيع واإلجراءات الوقائية األخرى إىل جانب خدمات رعاية الصحة اإلجنابية، مع توضيح احلصائل، 

 ؛أو دون الوطنية وختصيص املوارد، واعتبار ذلك جزءاً من اخلطة الصحية الوطنية
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واألطفال واملواليد  حديثي الوالدة و قة بصحة األمهاتالتصدي للمحددات االجتماعية والبيئية املتعل •
املياه واإلصحاح، والتغذية، والتعليم؛ وذلك من خالل مبادرات معززة وواملراهقني؛ مثل الفقر، واجلندر، 

 ؛وتتضمن إسهام اتمع فيها ومتعددة القطاعات

نظم وحتسني  يف بلداننا، ت احليويةواإلحصاءا لتعزيز النظُم الصحية ميكن قياس آثارهااختاذ خطوات  •
وبناء  والسيما من خالل حتسني تسجيل األحوال املدنية،،املعلومات للحصول على بيانات عالية اجلودة

يف ظل رؤية تتوخى إزالة ،املنقذة للحياة القوى العاملة املاهرة، وحتسني توافر املستلزمات اآلمنة والفعالة
 والولدان واألطفالو حديثي الوالدة توفري اإلتاحة العادلةخلدمات رعاية األمهات العقبات،وختطي العوائق و
 ؛واملراهقني

إيالء األولوية لصحة األمهات واألطفال واملراهقني لدى تصميم وتنفيذ برامج العمل اإلنساين واالستعداد  •
 للتصدي لألزمات.

 األساليب التقليدية واملبتكرة، وتعزيز والدولية عربإنشاء آلية متويل مضمون االستمرار، وحشد املوارد احمللية  •
 و حديثي الوالدة مع زيادة امليزانية املخصصة للخدمات يف صحة األمهاتالتكافل على الصعيد اإلقليمي، 

 ؛واملراهقني واألطفال

 نطاقيف الدولة أم  نطاق يعمل ضمنحتسني التنسيق واملساءلة بني مجيع الشركاء، سواًء من كان منهم  •
 على الصعيد الدويل زيادة تبادل اخلربات من أجل،تعزيز التعاون بني البلدان ضمن اإلقليمو ؛مستقلٍ عنها

 الدروس املستفادة؛و،اجليدة حول املمارسات

• رصد التقدتنفيذ التوصيات من خالل  ،إنقاذ احلياة، النهوض ملواجهة التحديز يف املبادرة اإلقليميةم احملر
دة الصادر عن جلنة األمم املتحواألطفال و حديثي الوالدة مهات إطار العمل اخلاص بصحة األ املوضحة يف

 فالحول صحة النساء واألط لألمم املتحدة الستراتيجية العامليةاً لدعمنية باملعلومات واملساءلة، وذلك املع
، فيها واملراهقني لنساء واألطفالوما يتصل ا من مبادرات، مع إنشاء جلنة إقليمية معنية بصحة ا واملراهقني

من  5واملرمى  4م صوب بلوغ املرمى ودف إىل تسريع وترية التقد ،املؤسسات املعنيةممثلون عن مجيع 
 .ومتابعته املرامي اإلمنائية لأللفية

واملراهقني من و حديثي الوالدة  املواليد واألطفال واألمهات يف حتسني صحةم بتسريع وترية التقد نلتزمإننا 
م أنفسنا رهن املساءلة عن إحراز التقد وسنضع، خالل العمل على الصعيد الوطين، والتعاون على الصعيد الدويل

ومجيع املراهقني يف  ومجيع األطفال و حديثي الوالدة باسم مجيع األمهات الشامل صوب بلوغ ذلك املرمى؛ وإننا
حبيث نضمن لكل طفل أفضل بداية ممكنة  ،ص للوالدة اآلمنةبإعطاء كل امرأة أفضل الفر جندد التزامنا، هذا اإلقليم

  له يف حياته.


