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العمل من أجل ضمان التغطية الشاملة للتدخالت في مجال صحة األم والوليـد               ٣١-٥٨ع ص ج
  والطفل

  
  جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسون،

  
 مستوى المراضة والوفيات في العالم في صفوف األمهات والولـدان          إذ يساورها القلق حيال ارتفاع    

واألطفال، وإزاء التباطؤ في إحراز تقدم في مجال تحسين صحة األم والوليد والطفـل، وتجـاه الفـوارق                  
المتزايدة القائمة بين الدول األعضاء وداخل كل منها، إضافة إلى الحاجة الملحة إلى معالجة أوجه الالمساواة 

  الجنسين؛بين 
  

وإذ يثير جزعها عدم كفاية الموارد الالزمة لصحة األم والوليد والطفل وكذلك التغاضي عن تقدير                 
  الدور الكبير الذي تؤديه صحة األم والوليد والطفل في دعم التنمية االجتماعية االقتصادية؛

  
ة إلعطاء معلومات دقيقة    وإذ يقلقها عدم كفاية بيانات اإلحصاءات المدنية والبيانات األخرى الالزم         

ع ووفيات األطفال دون الخامسة من العمر، وعن تحليل تلك المعلومات حسب الفئات         يعن صحة األم والرض   
  االجتماعية االقتصادية والمعلومات الخاصة بنسب الدخل الخميسية والخاصة بالفوارق بين الحضر والريف؛

  
مردود هو تلبية االحتياجات الصحية للمرأة والوليد وإذ تضع في اعتبارها أن دور التدخالت عالية ال         
  والطفل؛

  
وإذ تدرك أنه البد من توفير الرعاية الصحية على نحو متواصل في سلسلة متصلة الحلقات وذلـك                   

طول العمر وعلى الرغم من التباين الموجود بين األفراد واألسر والمجتمعات ومختلف مـستويات النظـام                
ية الصحة اإلنجابية، مما يمكّن من استحداث نهج متكامل إزاء صحة األم والوليـد              الصحي بما في ذلك رعا    

  والطفل؛
  

واقتناعاً منها بأن السبيل الوحيد إلى معالجة األزمة الدولية التي تعصف حاليـاً بـالقوى العاملـة                   
رومين مـن   الصحية وإلى تعزيز النظم الصحية من أجل وضع حد لظاهرة إقصاء الفقراء والمهمشين والمح             

الخدمات يكون عن طريق اتخاذ إجراءات منسقة ومشتركة وحشد موارد على نحو غيـر مـسبوق علـى                  
  الصعيدين الدولي والوطني؛

  
وإذ ترحب بزيادة التزام المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية بصحة المرأة والوليـد والطفـل                 

  يها األهداف الواردة في إعالن األلفية؛وببلوغ األهداف اإلنمائية المتفق عليها دولياً، بما ف
  
 الذي يرحب بالتوجهات اإلستراتيجية لتحسين صـحة األطفـال          ٢١- ٥٦ج ص ع  وإذ تذكّر بالقرار      

 الذي تم بموجبه اعتماد استراتيجية تسريع التقدم نحـو بلـوغ            ١٢- ٥٧ج ص ع  والمراهقين ونمائهم والقرار    
اإلنجابية، وإدراكاً منها لضرورة تعزيز الجهود من أجل بلوغ األهداف والغايات الدولية ذات الصلة بالصحة 

األهداف الدولية المرتبطة بالصحة اإلنجابية وصحة األم وصـحة الولـدان واألطفـال ونمـائهم والقـرار                 
   زيادة االستثمار في الصحة في البلدان النامية؛إلى الذي يدعو ١٩- ٥٥ع ص ج
  

 وبرنامج العمل   ،)١٩٩٠نيويورك،  (عالمي من أجل الطفل     وإذ يذكر بأهداف وغايات مؤتمر القمة ال        
لمؤتمر العالمي الرابع المعنـي بـالمرأة       ا ومنهاج عمل    ،)١٩٩٤القاهرة،  (للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية     

 والمتابعات الخاصة بهذه األحداث والدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم المتحدة المعنية            ،)١٩٩٥بيجنغ،  (
 والدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم المتحـدة المعنيـة          ،)٢٠٠١نيويورك،  (ز والعدوى بفيروسه    باأليد

  ؛)٢٠٠٢نيويورك، (بالطفل 
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  ؛)٢٠٠٥أبريل / نيسان(وإذ تذكّر كذلك بإعالن دلهي بشأن صحة األم والوليد والطفل   
  
ما وال طفـالً مكانتهمـا فـي        ال تبخسوا أ  : "٢٠٠٥بالتقرير الخاص بالصحة في العالم،      وإذ ترحب     
   واإلرشادات الواردة في ملخصات السياسات العامة المتصلة بذلك التقرير؛١،"المجتمع

  
  : الدول األعضاء على ما يليتحث  - ١

  
رصد الموارد الالزمة واإلسراع باإلجراءات الوطنية من أجل ضمان تنفيذ وتغطية شاملين              )١(

  والطفل، من خالل توفير خدمات الرعاية الصحية اإلنجابية؛للتدخالت في مجال صحة األم والوليد 
  
وضع أو دعم الغايات الوطنية والدولية ووضع آليات رصد لقياس التقدم المحرز في مجال                )٢(

  ؛٢٠١٥ الصحة اإلنجابية للجميع قبل عام توفيربلوغ األهداف المتفق عليها، وخصوصا هدف 
  
ين، بما فـي ذلـك منظمـات المجتمـع المـدني            إشراك جميع أصحاب المصلحة الرئيسي      )٣(

والمجتمعات المحلية، في تحديد األولويات ووضع الخطط والبرامج وقياس التقدم المحـرز وتقيـيم              
  األثر؛

  
تحسين نوعية وشمولية اإلحصاءات الحيوية وغيرها من بيانات المسح األسـري، حـسب               )٤(

فيات األمهات والرضع واألطفـال دون سـن        االقتضاء، وذلك من أجل بلورة الفروق القائمة بين و        
  الخامسة؛

  
اعتماد وتنفيذ األطر القانونية والتنظيمية لتعزيز المساواة بين الجنسين وحماية حقوق المرأة     )٥(

والطفل بما يتمشى مع االتفاقات الدولية، بما في ذلك أهليتهما للحصول على قدم المـساواة علـى                 
اهتمام خاص لمن حرموا منها حتى اآلن، وبالخصوص الفقراء         خدمات الرعاية الصحية، مع إيالء      

  والمهمشون ومن ال يحظون بخدمات كافية؛
  
ضمان اشتمال عمليات التخطيط االستراتيجي الوطنية علـى تـدخالت علـى المـستويين              )٦(

السياسي والبرمجي لدعم نُظم إيتاء الرعاية الصحية من أجل تفعيل وتعجيل التقدم صوب التغطيـة               
  :شاملة، بما في ذلك ما يليال
  

العمل على تحقيق تساوق محتويات البرامج الخاصة بصحة األم والوليد والطفـل              )أ(
والتغذية، واندماج هياكلها التنظيمية وخدماتها، وإدراجها في صلب عمليات إنمائية أساسية           

بية في هـذا    خاصة بالنظم الصحية وذلك بغية تأمين االندماج التام للرعاية الصحية اإلنجا          
  المضمار؛

  
معالجة األزمة المتعلقة بالقوى العاملة وذلك بوضع خطط وطنية لتنمية المـوارد              )ب(

البشرية الصحية التي تنطوي على حوافز وآليات للتوزيـع واالسـتبقاء بـشكل عـادل،               
خصوصاً فيما يتعلق بالرعاية الريفية األولية، وذلك من أجل تعزيز فرص حصول الفقراء             

  رعاية؛على ال
  

وضع سيناريوهات واقعية، مقرونة بما يترتب عليها من آثار في الميزانية وتقدير              )ج(
لتكاليفها، لتعزيز النظم الصحية الالزمة إليتاء خدمات الرعاية الـصحية الخاصـة بـاألم              

  والوليد والطفل؛
  

تنطـوي  بناء القدرات المؤسسية الالزمة إلدارة اإلصالحات المالية المالئمة التي            )د(
على جملة أمور منها االنتقال من نظام تقاضي رسوم االستخدام إلى آليات الدفع المـسبق               

                                                            
، جنيف، منظمة الصحة ال تبخسوا أماً وال طفالً مكانتهما في المجتمع: ٢٠٠٥التقرير الخاص بالصحة في العالم     ١

 .٢٠٠٥العالمية، 
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ونظام التجميع، بما في ذلك النُظم القائمة على أساس الضرائب والتـأمين بغيـة ضـمان                
  استفادة الجميع والحماية المالية واالجتماعية؛

  
 التغطيـة   إلـى رورة التحـول    العمل على إيجاد توافق وطني في اآلراء بشأن ض          )ه(

الشاملة، مع توافر آليات للتمويل القابل للتنبؤ به والمستدام والمتنامي، وبشأن صـحة األم              
والوليد والطفل باعتبارها جوهر الرعاية الصحية للمواطنين، بما في ذلـك اسـتحقاقاتهم،             

  ؛حسب االقتضاء، وبشأن أزمة الموارد البشرية الصحية بوصفها أولوية وطنية
  

إقامة شراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، وكيانات القطـاع الخـاص              )و(
والوكاالت اإلنمائية من أجل الحفاظ على الزخم السياسي، والتغلب على نزعـة مقاومـة               

  التغيير، وحشد الموارد؛
  

إنشاء آليات مشاركة خاصة بمنظمات المجتمع المدني التي ال تـستهدف الـربح               )ز(
  ات الدينية، بغية تعزيز آليات المحاسبة ونُظم الضوابط والموازين؛والمنظم

  
  : المدير العام ما يليتطلب إلى  - ٢

  
تعزيز التنسيق والتعاون وأوجه التآزر بين برامج المنظمة المتعلقـة بالـصحة اإلنجابيـة                )١(

وسـه، والـسل،    وصحة األم والوليد والطفل، وبرامجها المتعلقة بالمالريا واأليدز والعـدوى بفير          
  وتعزيز الصحة، وبرنامجها المتعلق بتطوير النُظم الصحية، دعماً للبلدان؛

  
ضمان أن تشارك المنظمة مشاركة كاملة في جهود المواءمة داخل منظومة األمم المتحدة،               )٢(

وأن تدعم جهود الدول األعضاء الرامية إلى تحقيق االتساق والتآزر في السياسات بين المبـادرات               
طنية والدولية وضمن هذه المبادرات في مجاالت صحة األم والوليد والطفل، وخاصة فيما بـين               الو

  المبادرات التي يتخذها الشركاء داخل منظومة األمم المتحدة وجهات أخرى؛
  
دعم جهود السلطات الصحية الوطنية للتأكد من إدراج الصحة اإلنجابية وصحة األم والوليد      )٣(

مة، في األطر الخاصة بالتنمية االجتماعيـة االقتـصادية وخطـط ضـمان             والطفل، بصورة منتظ  
  االستدامة؛

  
مواصلة التعاون مع الشركاء المعنيين على إعداد المعلومات الخاصة بالتباينات في الحالة              )٤(

الصحية، وعلى سبيل المثال إعداد هذه المعلومات من خالل الدراسـات االستقـصائية الجماعيـة               
شرات أو الدراسات االستقصائية السكانية والصحية التي تجريها اليونيسيف، بغية تقديم           المتعددة المؤ 

المعلومات الالزمة لإلجراءات المناسبة والمحددة الخاصة بالسياسات والتي يتخذها كـل الـشركاء             
  المعنيين؛ 

  
زمـة  تكثيف الدعم التقني المقدم للدول األعضاء من أجل تطوير قـدراتها المؤسـسية الال               )٥(

لتحقيق األهداف والغايات الدولية من خالل استفادة الجميع من برامج الصحة اإلنجابية وصحة األم              
  والوليد والطفل ومن خالل تغطية هذه البرامج، في سياق تعزيز النُظم الصحية؛

  
استنهاض المجتمع الدولي لكي يلتزم بتكريس الموارد اإلضافية الالزمة لتحقيـق اسـتفادة               )٦(

  يع من رعاية الصحة اإلنجابية وصحة األم والوليد والطفل، والتغطية بهذه الرعاية؛الجم
  
اإلعالن عن يوم عالمي لصحة األم والوليد والطفل ينظم سـنوياً بغيـة تـأمين اسـتمرار         )٧(

الوضوح الشامل لبرنامج العمل الخاص بالصحة اإلنجابية وصحة األم والوليد والطفـل، وإتاحـة              
  ن وللمجتمع الدولي من أجل التأكيد من جديد على التزامهما بهذه القضية؛الفرصة للبلدا
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تقديم تقرير كل سنتين إلى جمعية الصحة عن التقدم المحرز في سبيل الحد من االستبعاد،                 )٨( 
وتحقيق استفادة الجميع من رعاية الصحة اإلنجابية وصحة األم والوليد والطفل، والتغطيـة بهـذه               

  . الدول األعضاء لتحقيق هذا المرمىإلىلدعم الذي تقدمه المنظمة الرعاية، وعن ا
  

  - ٢٠٠٥مايو /  أيار٢٥، التاسعةالجلسة العامة (
  )الخامس، التقرير "ب"اللجنة   

  




