
 
  
  
  
  
  
  

  ٤ق١٣٢ت  م    بعد المائة الثالثونو  الثانيةالدورة 
  ٢٠١٣كانون الثاني/ يناير  ٢٣
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  تنفيذ توصيات اللجنة المعنية بالسلع
  الُمنقذة ألرواح النساء واألطفال

  
  

  جلس التنفيذي،الم  
  
بعــد النظــر فــي التقــارير المقدمــة عــن رصــد بلــوغ األهــداف (المرامــي) اإلنمائيــة لأللفيــة المتعلقــة بالصــحة،   

بالمعلومات والمساءلة عن صحة المرأة والطفل، وعن العمل المضطلع به من  وعن متابعة توصيات اللجنة المعنية
نقـــذة ألرواح النســـاء أجـــل متابعـــة التوصـــيات وخطـــة التنفيـــذ الصـــادرة عـــن لجنـــة األمـــم المتحـــدة المعنيـــة بالســـلع المُ 

  ١واألطفال،
  
  جمعية الصحة العالمية السادسة والستين باعتماد القرار التالي: يوصي  

  
  جمعية الصحة العالمية السادسة والستون،    

  
بشأن رصد بلوغ األهداف (المرامي) اإلنمائية لأللفية المتعلقة  ١٥-٦٣ع  ص  جإذ تذّكر بالقرارين   

بشــأن تنفيــذ توصــيات اللجنــة المعنيــة بالمعلومــات والمســاءلة عــن صــحة المــرأة  ٧-٦٥ع  ص  جبالصــحة، و
  والطفل؛

  
االســتراتيجية وٕاذ تــذّكر أيضــًا بــأن األمــين العــام لألمــم المتحــدة دعــا المجتمــع العــالمي، مــن خــالل   

ــــى إنقــــاذ أرواح العالميــــة بشــــأن صــــحة المــــرأة والطفــــل ــــى العمــــل معــــًا عل ــــول  ١٦، إل مليــــون شــــخص بحل
  ؛٢٠١٥ عام
  

التــي أعلنهــا عــدد كبيــر مــن الــدول األعضــاء والشــركاء فيمــا  وٕاذ تثنــي علــى التعهــدات وااللتزامــات  
  يتعلق باالستراتيجية العالمية لألمين العام لألمم المتحدة بشأن صحة المرأة والطفل؛

  
وٕاذ تقــر بــأن ماليــين النســاء واألطفــال يموتــون ســنويًا دون مبــرر بســبب اعــتالالت يمكــن الوقايــة   

  واسطة سلع طبية موجودة وغير غالية الثمن؛منها بسهولة ب
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وٕاذ تقر أيضًا بالحاجـة العاجلـة إلـى التصـدي للعقبـات التـي تحـول دون حصـول النسـاء واألطفـال   
  التغلب على هذه العقبات؛ وٕالىعلى السلع المالئمة واستعمالها، 

  
مـــم المتحـــدة المعنيـــة بالســـلع الُمنقـــذة ألرواح النســـاء واألطفـــال، والـــذي وٕاذ ترحـــب بتقريـــر لجنـــة األ  

سـنوات بواسـطة  سماليـين شـخص فـي غضـون خمـ ٦تشير التقديرات الواردة فيه إلى إمكانية إنقـاذ أرواح 
  تحظى باالهتمام؛ من السلع والمنتجات ذات الصلة بها، المحددة والتي ال ١٣تحسين إتاحة 

  
ترحـــب أيضـــًا بـــاإلجراءات التـــي أوصـــت بهـــا اللجنـــة المعنيـــة بالســـلع الُمنقـــذة ألرواح النســــاء وٕاذ   

  واألطفال، وبخطة التنفيذ الخاصة بتطبيق اإلجراءات؛
  

وٕاذ تقــر بــأن اإلجــراءات التــي أوصــت بهــا اللجنــة المعنيــة بالســلع الُمنقــذة ألرواح النســاء واألطفــال   
  عزز كذلك إتاحة مجموعة سلع أوسع نطاقًا؛ست
  

وٕاذ تقــر أيضـــًا بضــرورة تعزيـــز أو إنشــاء أو دعـــم الخــدمات الصـــحية التــي يحتـــاج إليهــا كـــل مـــن   
السابقة للحمل وحتى الوضع وأثناء الفترة التي تعقب الوضع مباشرة، وفـي النساء واألطفال بدءًا من الفترة 

  ة؛مرحلة الطفول
  

وٕاذ تؤكد مجددًا علـى أهميـة تيسـير نقـل التكنولوجيـا حسـب شـروط يـتم االتفـاق عليهـا بـين البلـدان   
  ة والبلدان النامية، وكذلك فيما بين البلدان النامية، حسب االقتضاء؛مالمتقد

  
فــي مجــال اســتعراض  المعنــي باالســتعراض المســتقلخبــراء الوٕاذ تقــر بالــدور الــذي يقــوم بــه فريــق   

  ،التقدم المحرز في تنفيذ اإلجراءات الموصى بها
  
الدول األعضاء على أن تضع موضع التطبيق العملي خطة التنفيذ الخاصة بالسلع الُمنقذة  تحث  -١

  ألرواح النساء واألطفال، بما في ذلك ما يلي:
  
الســلع الــثالث عشــرة الُمنقــذة لــألرواح، واالســتناد إلــى مــدادات واســتعمال إ تحســين جــودة و   )١(

أفضــل الممارســات المتبعــة فيمــا يخــص تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت مــن أجــل إجــراء هــذه 
  التحسينات؛

  
ـــادة الطلـــب علـــى الخـــدمات  وضـــع خطـــط  )٢( ـــم، لزي ـــذ التـــدخالت، علـــى النطـــاق المالئ لتنفي

نقـــذة لـــألرواح، وخصوصـــًا فيمـــا بـــين المجموعـــات الصـــحية واســـتخدامها والســـلع الـــثالث عشـــرة المُ 
  السكانية غير المخدومة بالقدر الكافي؛

  
أفقـــر أفـــراد المجتمـــع علـــى الســـلع  لالتصـــدي للعقبـــات الماليـــة مـــن أجـــل ضـــمان حصـــو   )٣(

  الثالث عشرة الُمنقذة لألرواح وعلى أية سلع أخرى مالئمة ذات صلة بها؛
  
مواءمــة شــروط التســجيل وتبســيط عمليــات التقيــيم،  تحســين الكفــاءة التنظيميــة مــن خــالل  )٤(

  بما في ذلك إعطاء األولوية في االستعراض للسلع الُمنقذة لألرواح؛
  
تنفيــذ اآلليــات والتــدخالت التــي ثبتــت جــدواها لضــمان أن يكــون القــائمون علــى الرعايــة   )٥(

  ل؛الصحية على دراية بأحدث المبادئ التوجيهية الوطنية بخصوص صحة األم والطف
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  المدير العام ما يلي: تطلب إلى  -٢
  

العمـــل مـــع اليونيســـيف وصـــندوق األمـــم المتحـــدة للســـكان والبنـــك الـــدولي وبرنـــامج األمـــم   )١(
ــــوطنيين  ــــة األمــــم المتحــــدة للمــــرأة ومســــؤولي التنظــــيم ال ــــدز وهيئ المتحــــدة المشــــترك لمكافحــــة األي

ائر الشـــركاء، مـــن أجـــل تعزيـــز واإلقليميـــين والـــدوليين والجهـــات الفاعلـــة مـــن القطـــاع الخـــاص وســـ
  وضمان توافر السلع المأمونة العالية الجودة؛

  
فــي تحســين الكفــاءة التنظيميــة  ، حســب االقتضــاء،العمــل مــع الــدول األعضــاء ودعمهــا  )٢(

والتوحيد القياسي والمواءمة لشروط التسجيل وتبسـيط عمليـات التقيـيم، بمـا فـي ذلـك مـنح األولويـة 
  السلع الُمنقذة لألرواح؛في االستعراض للمنتجات المندرجة ضمن 

  
ـــدم   )٣( ـــيم التق ـــه الخـــاص بتقي ـــدعم إلـــى فريـــق خبـــراء االســـتعراض المســـتقل فـــي عمل تقـــديم ال

المحــرز فــي االســتراتيجية العالميــة لألمــين العــام لألمــم المتحــدة بشــأن صــحة المــرأة والطفــل وفــي 
  ء واألطفال؛تنفيذ توصيات لجنة األمم المتحدة المعنية بالسلع الُمنقذة ألرواح النسا

  
إلى جمعية الصحة العالمية، مـن خـالل المجلـس  ٢٠١٥تقديم تقرير كل عام حتى عام   )٤(

اللجنــة المعنيــة بالســلع الُمنقــذة ألرواح النســاء  عــن التقــدم المحــرز فــي متابعــة توصــياتالتنفيــذي، 
  األعمال الخاص بتعزيز الصحة طيلة العمر. لواألطفال، فيما يتصل ببند جدو 
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  ملحق القرار الخاص بمتابعة توصيات لجنة األمم المتحدة المعنية
  بالسلع الُمنقذة ألرواح النساء واألطفال

  
  ١السلع بحسب المرحلة العمرية

  السلع الخاصة بصحة األمومة
  النزف بعد الوضع – أوكسيتوسين  -١
  النزف بعد الوضع –ميزوبروستول   -٢
  االرتجاع ومقدمات االرتجاع الحادة –كبريتات المغنيسيوم   -٣

  السلع الخاصة بصحة المولود
  اإلنتان لدى المولود – مضادات حيوية بالحقن  -٤
  متالزمة الضائقة التنفسية عند الوالدة المبتسرة –كورتيكوستيرويدات قبل الوالدة   -٥
  الرعاية الخاصة بالحبل السري للمولود –كلورهكسيدين   -٦
  اختناق المولود –أجهزة اإلنعاش   -٧

  السلع الخاصة بصحة الطفل
  االلتهاب الرئوي –أموكسيسيلين   -٨
  اإلسهال –أمالح معالجة الجفاف عن طريق الفم   -٩
  اإلسهال –الزنك   -١٠

  السلع الخاصة بالصحة اإلنجابية
  العوازل األنثوية  -١١
  تنظيم األسرة/ منع الحمل –غرائس منع الحمل   -١٢
  تنظيم األسرة/ منع الحمل –موانع الحمل في الطوارئ   -١٣

  
  ٢٠١٣كانون الثاني/ يناير  ٢٣، لسادسةاالجلسة   

  
=     =     =  

                                                      
المفــوض، نيويــورك، أيلــول/ تقريــر تقريــر لجنــة األمــم المتحــدة المعنيــة بالســلع المنقــذة ألرواح النســاء واألطفــال. نظــر ا    ١

  .١، الجدول ٢٠١٢ سبتمبر


