
 
  
  
  
  
  
 

  ١٠-٦٧ع  ص  ج    والستون السابعةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٤

  WHA67.10    من جدول األعمال ٢-١٤البند 
  
  
  

  خطة العمل بشأن صحة المواليد
  
  

  جمعية الصحة العالمية السابعة والستون،
  

د بلــوغ األهــداف ورصــ ١بعــد النظــر فــي التقــارير الخاصــة بكــل مــن صــحة المواليــد: مســّودة خطــة العمــل،
 ٣؛٢٠١٥ والصحة في خطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام ٢اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة،

ــــــى تحقيــــــق تغطيــــــة شــــــاملة بالتــــــدخالت الصــــــحية  ٣١-٥٨ج ص عوٕاذ تــــــذكر بــــــالقرار  بشــــــأن العمــــــل عل
ف اإلنمائيـــــة لأللفيـــــة بشـــــأن رصـــــد بلـــــوغ األهـــــدا ١٥-٦٣ج ص عبصـــــحة األم والوليـــــد والطفـــــل، والقـــــرار  الخاصـــــة
بشــــأن اســــتدامة هياكــــل التمويــــل الصــــحي والتغطيــــة الشــــاملة، والقــــرار  ٩-٦٤ج ص عبالصــــحة، والقــــرار  المتعلقــــة

بشـــأن العمـــل علـــى تخفـــيض معـــدل الوفيـــات فـــي الفتـــرة المحيطـــة بـــالوالدة ومعـــدل وفيـــات األطفـــال  ١٣-٦٤ع  ص  ج
ات اللجنة المعنية بالمعلومات والمساءلة عن صحة المرأة بشأن تنفيذ توصي ٧-٦٥ص ع  جالحديثي الوالدة، والقرار 

  والطفل؛ 

وٕاذ تثنــي علــى التعهــدات وااللتزامــات التــي أعلنهــا عــدد كبيــر مــن الــدول األعضــاء والشــركاء فيمــا يتعلــق 
ون مليـ ١٦باالستراتيجية العالمية لألمين العام لألمـم المتحـدة بشـأن صـحة المـرأة والطفـل التـي تسـتهدف إنقـاذ حيـاة 

  ؛٢٠١٥شخص بحلول عام 

النساء يموتون سنويًا دون مبرر في أثناء الوالدة وخالل الفترة المحيطة من األطفال و ماليين الوٕاذ تقر بأن 
بهــا، وأن التــدخالت الفعالــة متاحــة ومجديــة عنــد تنفيــذها علــى نطــاق واســع مــن أجــل وضــع حــد لوفيــات األمهــات 

  والمواليد واألطفال التي يمكن تالفيها؛

  وٕاذ تقر بأن وضع حد لوفيات األمومة سيسرع بلوغ الغاية الخاصة بمعدل وفيات المواليد؛

من األهداف  ٥وٕاذ تعرب عن قلقها إزاء عدم الكفاية وعدم التساوي في التقدم الُمحرز صوب بلوغ الهدف 
  ؛ )تحسين صحة األمومة(اإلنمائية لأللفية 

  
                                                           

  .٦٧/٢١الوثيقة ج    ١
  .٦٧/١٩الوثيقة ج    ٢
  .٦٧/٢٠الوثيقة ج    ٣
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مـن األهـداف اإلنمائيـة  ٤من التقدم المحرز في تحقيـق الهـدف وٕاذ ُتعرب عن قلقها أيضًا ألنه على الرغم 
لأللفية (خفض معدل وفيات األطفال) فيما يتعلق بالخفض العام لمعدل وفيات األطفال فقد حدث ركود فـي خفـض 
معــدل الوفيــات فــي الفتــرة المحيطــة بــالوالدة ومعــدل وفيــات األطفــال الحــديثي الــوالدة كمــا أن نســبة وفيــات األطفــال 

  حديثي الوالدة بين كل وفيات األطفال آخذة في الزيادة؛ال

وٕاذ تقــــر بضــــرورة اإلســــراع بتكثيــــف العمــــل علــــى وضــــع حــــد لوفيــــات األطفــــال الحــــديثي الــــوالدة وحــــاالت   
، الرعايــة الصــحية لجميــع النســاء والمواليــدوجــودة اإلمــالص التــي يمكــن تالفيهــا، والســيما عــن طريــق تحســين إتاحــة 

، بما في ذلك الوقاية مـن للمخاطر، والسيما بالنسبة إلى الفئات المعرضة لمخاطر شديدة وخصوصًا من يتعرضون
انتقــال فيــروس العــوز المنــاعي البشــري مــن األم إلــى الطفــل، فــي إطــار سلســلة الرعايــة الخاصــة بالصــحة اإلنجابيــة 

  ،وصحة األم والوليد والطفل

  ١خطة العمل بشأن صحة المواليد، تعتمد  -١
  
على وضع خطة العمل بشأن صحة المواليد موضع التنفيذ باتخاذ خطوات تشـمل  ٢الدول األعضاء تحث  -٢

  :ما يلي
التوجيهيـــــة الوطنيـــــة الخاصـــــة  هـــــامبادئو  هـــــاخططو  هاسياســـــاتو  هااســـــتعراض وتعزيـــــز اســـــتراتيجيات )١(

ة فــي بالصــحة اإلنجابيــة وصــحة األم والوليــد والطفــل بمــا يتمشــى مــع الهــدف والغايــات والمؤشــرات المحــدد
وااللتزام القوي بتنفيذها مع التركيـز بوجـه خـاص علـى الفئـات المعرضـة خطة العمل بشأن صحة المواليد، 

  لمخاطر شديدة؛
االلتزام، حسب قدراتها، بتخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية لتحسين إتاحة وجودة الرعايـة،  )٢(

ـــرة وخصوصـــًا  ـــاء الـــوالدة وفـــي الفت ـــة األم والمولـــود أثن ـــالوالدة وفـــي األســـبوع األول، وبلـــوغ رعاي المحيطـــة ب
  الغايات الوطنية الخاصة بصحة المواليد بما يتماشى مع خطة العمل العالمية؛

وتتبــع التقــدم المحــرز فــي مــن أجــل تحســين رصــد جــودة الرعايــة  الصــحية المعلومــاتتعزيــز ُنظــم  )٣(
  ها؛وضع حد لوفيات األمهات والمواليد وحاالت اإلمالص التي يمكن تالفي

بشأن الدروس المستفادة والتقدم الُمحـرز والتحـديات الباقيـة واإلجـراءات المحدثـة تبادل المعلومات  )٤(
  الالزم اتخاذها لبلوغ الغايات الوطنية الخاصة بصحة المواليد واألمهات؛

  :المدير العام القيام بما يلي منتطلب   -٣
خطــة العمــل بشــأن تنفيــذ دعــم  مــن أجــل تعزيــز المواءمــة والتنســيق بــين أصــحاب المصــلحة كافــة )١(

  ؛صحة المواليد
المـوارد القيام، في حدود الميزانيات البرمجية المعتمدة الحالية والالحقـة بتحديـد وتعبئـة المزيـد مـن  )٢(

البشـــرية والماليـــة الالزمـــة لتقـــديم الـــدعم التقنـــي إلـــى الـــدول األعضـــاء فـــي تنفيـــذ العنصـــر الخـــاص بصـــحة 
 ثرها؛المواليد في الخطط الوطنية ورصد أ

                                                           
  .٦٧/٢١التي وردت في الوثيقة جخطة عمل من أجل وضع حد للوفيات التي ُيمكن تالفيها" : "كل مولود   ١
  وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ٢
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إعطاء األولوية إلنجاز خطة رصد أكثـر تفصـيًال مـع مقـاييس للتغطيـة والحصـائل مـن أجـل تتبـع   )٣(
  التقدم في خطة العمل الخاصة بالمواليد؛

مراعــاة مــا ُيبــدى مــن آراء فــي جمعيــة الصــحية العالميــة الســابعة والســتين وكــذلك الســياق المحلــي   )٤(
  الصعيد الوطني؛عند تقديم الدعم لتنفيذ خطة العمل على 

بشأن التقدم  ٢٠٣٠إلى جمعية الصحة حتى عام بصفة دورية  تقرير وتقديمرصد التقدم الُمحرز   )٥(
الُمحـــرز صـــوب بلـــوغ الهـــدف والغايـــات العالميـــة باســـتخدام إطـــار الرصـــد المقتـــرح فـــي توجيـــه المناقشـــات 

  .واإلجراءات المستقبلية
  
  

  ٢٠١٤مايو  أيار/ ٢٤، التاسعةالجلسة العامة 
  ٩المحاضر الحرفية/ /٦٧ج   

  
  

=     =     =  


