
 
 

  2013تشرين األول/أكتوبر  9  اللجنة اإلقليمية
  لشرق المتوسط

  نالستو الدورة 

  2013تشرين األول/أكتوبر  30 – 27، ُعمان، مسقط
  اجتماع تقني

  لجنة المساءلة المنبثق عنفريق الخبراء المستقل المعني بالمراجعة 
  إطالق التقرير الثاني

  حول صحة األمهات واألطفال

  االجتماع أهداف

  يلي: ما يف االجتماع أهداف تتمثل
 شديد؛ عبء وطأة حتت ترزح اليت البلدان يف والسيِّما ،اإلقليم يف واألطفال األمهات صحة عن الدفاع •
 وخطط ديب، وإعالن واألطفال"، األمهات حياة "بإنقاذ اخلاصة اإلقليمية املبادرة بنيو  التقرير توصيات بني الربط •

 ".الصحة خالل من والكرامة العدالة "تعزيز على زتركِّ  واليت واألطفال األمهات صحة يف نالتحسُّ  وترية تسريع

  المناقشة ونقاط أساسية معلومات

 امرأة "كل باسم واملعروفة واألطفال األمهات بصحة املعنية املتحدة لألمم العام لألمني العاملية االسرتاتيجية إطالق مت
 (بقاء لأللفية ةاإلمنائي املرامي من الرابع املرمى بلوغ حنو زاحملرَ  التقدُّم وترية تسريع بـُْغَية ،2010 أيلول/سبتمرب يف طفل" وكل

 ضمان دف للمساءلة آلية وضع ويعترب اإلجنابية). والصحة األمهات (صحة اخلامس واملرمى احلياة)، قيد على األطفال
 االسرتاتيجية. هذه يف أساسياً  زءاً ج مؤثر، وبشكل املناسب الوقت يف لواألطفا األمهات ةبصح املتعلقة بااللتزامات الوفاء
 لتومتثّ  .2011 عام يف تقريرها واألطفال األمهات صحة عن واملساءلة باملعلومات املعنية املتحدة مماأل جلنة متدَّ قَ  وقد

 وري،د بشكل التقارير، رفع يتوىل باملراجعة معين مستقل خرباء فريق تشكيل يف اللجنة متهاقدّ  اليت العشر التوصيات إحدى
 توصيات تنفيذ يف احملرز مالتقدُّ  وحول العاملية، باالسرتاتيجية رتبطةامل واملوارد النتائج حول املتحدة لألمم العام لألمني
  اللجنة.

 خالل من والكرامة العدالة تعزيز طفل: وكل امرأة كل – الثاين تقريره باملراجعة املعين املستقل اخلرباء فريق أصدر ولقد
 فريق سيقوم اليت األربع املراجعات بني من يةالثان املراجعة هي هذه وتعترب نيويورك. يف 2013 أيلول/سبتمرب يف الصحة
 التقرير هذا ويلخص .2015 عام يف لأللفية اإلمنائية املرامي لبلوغ املستهدف املوعد حىت سنوياً  باستكماهلا املستقل اخلرباء
 على بناء تعَ طِ قُ  اليت لتزاماتباال والوفاء لأللفية، اإلمنائية املرامي من 5 واملرمى 4 املرمى بلوغ بوْ صَ  زاحملرَ  مالتقدُّ  الثاين

 يتعلقان جديدين، موضوعني التقرير هذا ويتناول اللجنة. توصيات تنفيذو  املتحدة، لألمم العام لألمني العاملية االسرتاتيجية

 

  



 - 2  -  
 
 

 جديدة، توصيات ست اخلرباء فريق وضع وقد اجملالني. هذين يف الراهن الوضع تعرضسي كما وباملراهقني، البلدان ساءلةمب
 ،2012 عام يف دمتقُ  اليت للتوصيات الشركاء يتلقّ  طريقة باستعراض قام كما املاضي، العام توصيات عن صالً ف

  هلا. واستجابتهم

 بإعطاء هم،شركائ مع بالتعاون الصحة، وزراء مقيا" بضرورة الثاين تقريره يف باملراجعة املعين املستقل اخلرباء فريق وأوصى
 وتقودها والشفافية، بالشمولية وتتسم املشاركة على تعتمد وطنية إشرافية اتآللي ،العملي بالدليل واضح بشكل ،األولوية
 النشاط أن من الفريق روحذّ  ،"اآلليات هذه بتقييم ذلك بعد يقوموا أن على ،والطفل املرأة بصحة االرتقاء أجل من البلدان
 لة؛مهمَ  التزال العدالة أن ومن والطفل؛ للمرأة بالنسبة قياسه ميكن الذي قدُّمالت عن متاماً  خيتلف العلمي بالدليل الواضح
 اخلاص العمل أُطُر من عنه ُيستغىن ال جزءاً  تصبح أن جيب اجلودة أن الفريق ويرى الرعاية. جودة جتاهل مواصلة ومن

 االعتماد ميكن اليت البيِّنات مصادر يف عالتوسُّ  ضرورة إىل ةملحّ  حاجة فهنالك وبالتايل والطفل. األم صحة عن باملساءلة
 مراجعات إجراء يتطلب املساءلة تعزيز أن إىل اخلرباء فريق وأشار قها.يوتوث واألطفال األمهات رعاية جودة لقياس عليها
 زيزوتع املدين، اجملتمع مشاركة من املزيد يتطلب كما البلدان، يف سنوياً  رىجتُ  أن على الصحي للقطاع أقوى كةَر مشتَـ 

  البلدان. يف التنازيل العدّ  فكرة على أكرب بشكل والتعويل الربملاين، اإلشراف

  2013 لعام الخبراء فريق توصيات

 يالعمل بالدليلو  واضح بشكل األولوية بإعطاء ،شركائهم مع بالتعاون الصحة، وزراء يقوم :البلدانية المساءلة تقوية .1
 بصحة االرتقاء أجل من البلدان وتقودها والشفافية، بالشمولية تتسمو  املشاركة على تعتمد لإلشراف وطنية اتآللي
  ؛اآلليات هذه بتقييم ذلك بعد يقوموا أن على والطفل، املرأة

 رصد دف وتوطيدها ،للمساءلة مستقلة آلية إجياد إىل الدعوة :واألطفال النساء بشأن العالمية المساءلة طلب .2
 ؛2015 بعد ملا املستدامة التنمية برنامج حتقيق أجل من ارباستمر  اهوحتسين اومراجعته اإلجراءات

 األمهات بصحة املتعلقة الرصد آليات مجيع يف باملراهقني خاص مؤشر إدراج :المراهقينب الجاد االهتمام .3
 النساء على بدورها رتؤثّ  اليت السياسات برسم املعنية األجهزة مجيع يف الشباب إشراك عليه وبناء واألطفال،

 فال؛واألط
 المرأة صحة مع التعامل عند اإلنسان حقوق يراعي أسلوب اتباع قيمة على للتأكيد ةللجود األولوية إعطاء .4

 واألطفال؛ لألمهات بالنسبة لكرامةوا العدالة لتحقيق السبيل هي الرعاية جودة وجعل :والطفل
 الواقعة البلدان يف وخاصة جيد كلبش وموزَّعة ماهرة صحية عاملة قوى توفري فرقاً: الصحيون المهنيون فليصنع .5

 ؛تأثريها مدى بقياس تسمح بطريقة فالواألط للنساء اخلدمات بتقدمي تقوم حبيث األفريقية الصحراء جنوب
 واإلحصاءات يةاملدن األحوال لتسجيل وفعَّالة عاملية نُُظم إنشاء جعل البيانات: لتحسين جديدة حركة إطالق .6

 .2015 بعد التنمية لربنامج هدفاً  احليوية

  المتوقعة النتائج

 تسريع أجل من واألطفال األمهات بصحة اخلاصة اخلطة لتنفيذ ألولويةا بإعطاء اإلقليم يف الصحة وزراء التزام زيادة •
 لأللفية؛ اإلمنائية املرامي من 5و 4 املرميني بلوغ َصْوب زاحملرَ  التقدُّم وترية

 واملراهقني. واألطفال األمهات بصحة يتعلق ما يف البلدان يف املساءلة تقوية •


