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 الدكتور عالء الدين العلوان
 المدير اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية

 قلي  رر  المتوط إل

 أمام

 بصحة األمهات والولدان واألطفال:ين اجتماع المديرين الوطنيين المعني  
 لوفيات األمهات والولدان واألطفال طاا  الرييييةالتصدي لأل

 9102نييان/أبريل  9 -آذار/مارس  92عمَّان، األردن، 

 

 املعايل، السيدات والسادة، الزميالت والزمالء األعزاء، أصحاب

ي يطيب يل أن أكون معكم اليوم وأن أرحَِّب بكم مجيعًا يف هذا االجتماِع الذي سوف يتناول ُسُبل التصدِّ 
 املتوسط.لألسباِب الرئيسية لوفيات األمهات والولدان واألطفال يف إقليم شرق 

من هذه الوفيات يف إقليمنا عرب السنوات املاضية،  مًا كبريًا يف جمال احلدِّ وكما تعلمون، حضراتكم، فقد أحرزنا تقد  
، بينما اخنفضت وفيات األمهات 3102و 0991بني عامي  %64إذ اخنفضت وفيات األطفال دون سن اخلامسة بنسبة 

لألسف،  يوم بعد يوم بال داٍع. وما يدعو ًا ميوتونم  أُ  01ون اخلامسة ود لطف 3211. وبرغم هذا، مل يزل %01بنسبة 
 من هذه الوفيات حتدث يف تسعة بلدان فقط من بلدان هذا اإلقليم. %90فإن 
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تعاون منظمة الصحة العاملية مع اليونيسيف وصندوق األمم املتحدة للسكان، يف إطالِق  3102وقد شهد عام 
ب و  ز صَ ُمحرَ ـم الهات واألطفال يف إقليم شرق املتوسط". وهتدف املبادرة إىل تسريع وترية التقد  مبادرَة "إنقاذ حياة األم

حتقيق اهلدفني الرابع واخلامس من األهداف اإلمنائية لأللفية، والسي ما يف ما يتعلق بالبلدان التسعة اليت تنوء بعبٍء ثقيٍل 
 من هذه الوفيات.

َرز يف مجيع البلدان جتاه حتديد ـم البعد مرور عامني على إطالق املبادرة لكي نستعرض التقد   اليومحنن جنتمع  وها ُمح 
ي هلا. فهذا االجتماع يتيح لنا مناسبًة األسباب الرئيسية لوفيات األمهات والولدان واألطفال دون سن اخلامسة، والتصد  

من  الت عالية املردود اليت من شأهنا إنقاذ األرواِح، واحلد  ت والتدخ  ناة بالبيِّ دَ جيدًة لتسليط الضوِء على التدخالت املسنَ 
وَصى هبا لزيادة التغطية هبذه 

ُ
الوفيات واألمراض بني األمهات والولدان واألطفال. وسوف يركز االجتماع على النـُُهج امل

احلاجة،  اطر ومن هم يف أمسِّ ضًا للمخالت بأعلى مستوى ُمُ كن من أجل الوصول إىل األشخاص األكثر تعر  التدخ  
الثغرات يف الوصول إىل الرعاية بني األغنياء والفقراء، وبني من يعيشون يف املناطق األكثر منواً ومن يعيشون  سد   ـم  ومن ثَ 

 يف املناطق األقل منواً داخل البلد الواحد.

األمهات والولدان واألطفال  وسوف يستعرض هذا االجتماع الذي يستمر طوال مخسة أيام الوضع الراهن لصحة
يف اإلقليم، ويقف على األسباب الرئيسية للوفاة بني هذه الفئات، وسوف يسلِّط الضوء على التدابري الوقائية والعالجية 

ز يف م احملرَ الالزمة. وسوف يتناول االجتماع بالدراسة املبادرات الداعمة الرئيسية، ويقدِّم أحدَث املعلوماِت حوَل التقد  
نفيذ خطط تسريع وترية التقد م يف جمال صحة األمهات واألطفال. كما سوف تـَُتاُح الفرصُة خالل االجتماع لتقييم ت

أهم نتائج املسح الذي ُأجري مؤخراً على مستوى البلدان لتقييم استخدام التدابري عالية املردود هبدف إهناء الوفيات اليت 
 واألطفال.ألمهات والولدان بني اميكن تفاديها 

طري، لدعم تنفيذ وإضافة إىل ذلك، سيقوم املشاركون بتحديد أوجه الدعم التقين املطلوب على املستوى القُ 
مبادرات منقذة للحياة وعالية املردود على مستوى الرعاية الصحية األولية والثانوية، ولتشجيع املشاركة اجملتمعية يف تعزيز 

مة الصحة العاملية واليونيسف وصندوق األمم املتحدة للسكان، تعاوناً وثيقاً مع صحة األمهات واألطفال. وتتعاون منظ
الشركاء املعنيني ملساعدة الدول األعضاء على االستثمار يف نـُُهج فع الة من أجل حتقيق حصائل صحية أفضل وأكثر 

 أماناً لألمهات والولدان واألطفال. 

ة لدى مجيع بلدان اإلقليم، فهذا االجتماع يوفر أيضاً فرصة ساحنًة وملا كانت صحة األمهات واألطفال تكتسب أمهي
لتحديد االجتاهات االسرتاتيجية الرئيسية لكل من الدول األعضاء من أجل مواصلة خفض وفيات األمهات والولدان 

االسرتاتيجية  وستكون هذه االجتاهات وأهداف التنمية املستدامة. 3100خطة التنمية ملا بعد عام  يف إطارواألطفال 
هي حجر األساس الذي سوف نبين عليه اخلطط املعنية بالصحة اإلجنابية وصحة األمهات والولدان واألطفال للفرتة ما 

 .3131و 3104بني عامي 

ٍب يف الوفاء بالتزاماتنا إزاء احلفاظ على ث  وأخرياً، أختتم حديثي متطلعًا لرؤية مثار مداوالتكم، وللعمل معكم عن كَ 
 لنساء واألطفال وعافيتهم يف الدول األعضاء.صحة ا

 .مع صادق الدعاء لكم بالتوفيق والسداد

 .والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته


