
 

  

 
 

RESOLUTION 

 4 –ق /51ل إ/ش م      اللجنة اإلقليمية
  EM/RC51/R.4                                                    لشرق المتوسـط

   2004أآتوبر /تشرين األول                              الحادية والخمسونالدورة 

    من جدول األعمال) أ (7البند 

  : التحرُّك نحو بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية
  االستثمار في صحة األم والطفل

  اللجنة اإلقليمية،

االستثمار في : التحرُّك نحو بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفيةحول ن ناقشت الورقة التقنية بعد أ
  ،)1(صحة األم والطفل

حول إسهام المنظمة في تحقيق  19.55تستذآر قرار جمعية الصحة العالمية ج ص ع وإذ
صحة ونماء األمومة (( المرامي اإلنمائية إلعالن األمم المتحدة بشأن األلفية، الذي أقرَّت فيه بأن 

، والذي حثَّت فيه  )) االقتصادية-والطفولة والمراهقة تؤثر تأثيرًا هائًال على التنمية االجتماعية 
الدول األعضاء على احتضان تلك المرامي باعتبارها من أولويات الصحة العمومية، والقرار ج 

قدُّم صوب بلوغ المرامي مسوَّدة استراتيجية لتعجيل الت: حول الصحة اإلنجابية 12.57ص ع
  ، واألهداف اإلنمائية الدولية

 حول وفيات األمهات والرُّضَّع في إقليم شرق 9 –ق /35ل إ/وإذ تستذآر قرارها ش م
ل /انعكاساتها االجتماعية واالقتصادية والحاجة الملحة لكبح جماحها، وقرارها ش م: المتوسط

اف خفض وفيات األمومة بنسبة خمسين بالمئة  الذي طلب إلى الدول األعضاء استهد6  –ق /37إ
 حول البيئات الصحية لألطفال، الذي حثَّت فيه 14 –ق /50ل إ/بحلول سنة ألَفْين، وقرارها ش م

الدول األعضاء على اعتماد سياسات وطنية معنيَّة بصحة األطفال، وانتهاج أساليب متكاملة 
  بصدد البيئات الصحية لألطفال،
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ناعًا راسخًا بأن األمهات واألطفال يمثِّلون مستقبل تنمية بلدان اإلقليم، ومن وإذ هي مقتنعة اقت
  ثـَمَّ، فإن االستثمار في صحة األمومة والطفولة ينبغي أن يظل من األولويات،

ما يعوق وإذ تالحظ بقلق ارتفاع معدالت وفيات األمهات والرُّضَّع في بعض بلدان اإلقليم، م
  بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية، ويعرقل التنمية البشرية واالجتماعية واالقتصادية لتلك البلدان،

ذ               تثني على    . 1 ى تنفي دول األعضاء عل ساعدة ال الخطوات التي اتَّخذها المدير اإلقليمي لم
  المداخالت الفعَّالة لصحة األمومة والطفولة في إقليم شرق المتوسط؛

  :ما يليعلى عضاء الدول األ تحث . 2

ة         1.2 صحة األموم ة ل سياسات الوطني ائق ال داد وث ة إع تراتيجيات والطفول واالس
  الالزمة لبلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية؛

ي       2.2 ل ف ضاء بالفع دول األع ا ال ي حقَّقته زات الت ن المنج د م ق المزي لة تحقي مواص
صح          ل ل دبير المتكام ة       مجال تنفيذ المداخالت الفعَّالة للت ادة مأموني ة، وزي ة الطفول

  الحمل، وضمان تواُفر مولِّدة حاذقة واحدة على األقل لكل قرية؛

ات ومراضة                        3.2 ات وفي د اتجاه ن أجل تحدي د م ة للترصُّ ة الحالي نُُّظم الوطني تقوية ال
داخالت   ك الم ي ذل ا ف ات، بم َدة بالبيِّن ْسَن داخالت ُم ذ بم ة، واألخ ة والطفول األموم

  المجتمعية؛

ي     4.2 ة ف ات األموم ة ورصد وفي ة لمراجع ات األموم ة بوفي ة معنيَّ ة وطني شاء لجن إن
  ؛البلد

اهج     5.2 ي المن ة ف ة والطفول صحة األموم ة ب ة المتعلق صحة العمومي اليب ال إدراج أس
  ؛التعليمية النظامية لكليات الطب ومعاهد المهن الطبية المساعدة

 : ما يلي إلى المدير اإلقليميتطلب . 3

سين صحة    موا   1.3 ى تح ة إل ة الرامي داخالت الفعَّال ذ بالم ي األخ ع ف م التوسُّ لة دع ص
وغ           ى بل دول األعضاء عل ساعدة ال األمومة والطفولة في إقليم شرق المتوسط، وم

  المرامي اإلنمائية لأللفية؛

  مساعدة الدول األعضاء على إجراء تقييم شامل لوفيات األمومة؛   2.3

  خبراء لتقديم المشورة حول إدخال لقاحات جديدة؛عقد مشاَوَرة إقليمية لل  3.3

ي       4.3 وغ المرام و بل رُّك نح ي التح ـُمْحَرز ف دُّم ال ًا بالتق ة دورّي ة اإلقليمي الغ اللجن إب
  .اإلنمائية لأللفية، المتعلقة بصحة األمومة والطفولة

 


