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 تقرير مرحلي حول إنقاذ حياة األمهات واألطفال

 مقدِّمة

منظمة الصحة العاملية، وصندوق األمم كٌل من املبادرة اإلقليمية بشأن إنقاذ حياة األمهات واألطفال  أطلق  .1
املتحدة للسكان، واليونيسف، باالشرتاك مع الدول األعضاء يف اجتماع رفيع املستوى ُعِقد يف ديب، اإلمارات 

. وَخُلص االجتماع إىل إعالن ديب "إنقاذ حياة األمهات 3112العربية املتحدة، يف كانون الثاين/يناير عام 
هة التحّدي". وقد التزمت الدول األعضاء يف اإلعالن بوضع وتنفيذ خطط تسريع وترية واألطفال: النهوض ملواج

التقدُّم يف جمال صحة األمهات واألطفال؛ واختاذ خطوات قابلة للقياس لتعزيز عناصرها ذات الصلة يف نُظُمها 
يب تقليدية ومبتكرة؛ الصحية؛ وإنشاء آليات متويل مستدامة، وحشد املوارد احمللية والدولية من خالل أسال

 وحتسني التنسيق واملساءلة بني مجيع الشركاء. 

جنة اإلقليمية ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط اإلعالن يف للّ  وقد اعتمدت الدورة الستون .3
(. ويف هذا القرار طلبت اللجنة إىل املدير 0–/ق01)ش م/ل إ مبوجب القرار  3112األول/أكتوبر  تشرين

اإلقليمي أن يدعم اجلهود اليت تبذهلا الدول األعضاء لتنفيذ خطتها الوطنية املتعلقة بتسريع وترية التقّدم وتقدمي 
يف تنفيذ اخلطط الوطنية لتسريع وترية ز حرَ لـمُ ام إىل اللجنة اإلقليمية بشأن التقدُّ  3112تقرير سنوي حىت عام 

 التقدُّم. 

ز يف تنفيذ اخلطط الوطنية لتسريع وترية التقدم يف جمال صحة األمهات واألطفال حرَ لـمُ م اويوجز هذا التقرير التقدُّ  .2
 . 3112منذ أيلول/سبتمرب 

 واإلنجازاتالُمحرز م التقد  

 ةاألنشطة ذات األولوية الواردة يف اخلطط الوطنية لتسريع وتري لة لالنضمام للمبادرة املؤه   ذت مجيع البلدانف  نَـ  .2
اليت رصدهتا منظمة األولية املالية  االعتماداتمستخدمًة  3112-3112م يف جمال صحة األمهات واألطفال التقدُّ 

 . %99ل التنفيذ اإلمجايل بلغ معدّ وقد  ؛الصحة العاملية

لحمل لملناقشة وضع إطار عمل للرعاية السابقة  3112يف آذار/مارس  بلدانياً  ي اجتماعاً د املكتب اإلقليمقَ وعَ  .2
الت صحية أساسية كي تعتمدها الدول األعضاء يف إطار وضع اسرتاتيجيتها وسياساهتا الصحية الوطنية. وتدخُّ 

وعالية املردود يف جمال الرعاية السابقة والرباهني نات بي  بالة دَ زت عملية االستعراض على التدخالت املسنَ وركّ 
لحمل، وسلط الضوء على لهات االسرتاتيجية املتعلقة بالرعاية السابقة زاً التوجُّ وجِ لحمل. وقد اخُتِتم االجتماع مُ ل

لة ز الدعم التقين يف املرحد والتقييم. ويرتك  قّرر أن تعتمدها البلدان لتسهيل عملييت الرص  لـمُ املؤشرات الرئيسية ا
لحمل مستعينًة باإلطار اإلقليمي لاحلالية على وضع خطط عمل قطرية لتعزيز الربامج الوطنية للرعاية السابقة 

 الت عالية املردود واملراعية لألبعاد الثقافية يف جمال الرعاية الصحية. التدخُّ أولويات وبعد ترتيب 
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ان باألردن وحديثي الوالدة واألطفال يف عمّ  د اجتماع بلداين ملديري الربامج الوطنية لصحة األمهاتقِ وعُ  .0
بالتعاون مع صندوق األمم املتحدة للسكان واليونيسيف. وكان الغرض من االجتماع دراسة املسائل الرئيسية يف 

الفع الة لقاء الت جمال صحة األمهات وحديثي الوالدة واألطفال، وتسليط الضوء على االستعانة بالتدخُّ 
ب الوفيات اليت ال ميكن تالفيها. وقد رتبت الدول األعضاء التدخالت الرئيسية للحياة لتجنُّ واملنقذة  التكاليف

هات االسرتاتيجية املتعلقة بصحة األمهات واألطفال يف خطة ما من حيث األولوية وناقشت التوجُّ  3112لعام 
 . 3112بعد عام 

دوالر أمريكي لدعم تنفيذ األنشطة ذات األولوية  711 111ان، رصدت منظمة الصحة العاملية ويف اجتماع عم   .7
وعالية املردود اليت هلا أثر كبري والرباهني نات الت الرئيسية القائمة على البي  املخططة، مركزًة اهتمامها على التدخُّ 

 على صحة األمهات وحديثي الوالدة واألطفال. 

هات اسرتاتيجية تتعلق بالصحة اإلجنابية توجُّ  وأوفد املكتب اإلقليمي بعثات إىل بعض البلدان لتسهيل وضع .8
، مبا يتماشى مع املبادرات 3112وصحة األمهات وحديثي الوالدة واألطفال يف خطة ما بعد عام 

، وخطة 3131 يف عام تنظيم األسرةشراكة خطة العمل العاملية لكل مولود جديد، و مثل واالسرتاتيجيات العاملية 
خلاصة بااللتهاب الرئوي واإلسهال. وقد وضعت باكستان واعتمدت خطة تتعلق العمل العاملية املتكاملة ا

. وجيري تنفيذ نشاط مماثل يف والتغذيةوصحة األمهات وحديثي الوالدة واألطفال واملراهقني  ةبالصحة اإلجنابي
 أفغانستان. 

ل يف دراسة يسف أداة تتمث  واستحدثت منظمة الصحة العاملية بالتعاون مع صندوق األمم املتحدة للسكان واليون .9
على صحة األمهات واألطفال واحلواجز اليت  استقصائية الغرض منها تقييم السلوكيات اليت تشكل أخطاراً 

تعرتض سبيل احلصول على خدمات الرعاية الصحية. وتستهدف هذا األداة، اليت سيجري جتريبها يف بلدين، 
اجملتمع واملمارسات املنقذة للحياة اليت  صعيدخذ على ت  حتسني املعرفة باملبادئ الصحية وتعزيز اإلجراءات اليت تُـ 

 وأسرهن. األمهات  تتبعها

  قدما   ل المضي  ُسبُ 

يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  3112سُتطرح االسرتاتيجية العاملية لصحة النساء واألطفال واملراهقني لعام  .11
يف مجعية الصحة العاملية يف  اعتمادها رمسياً قرتح دة خطة تنفيذية مخسية. وسيُ يف شكل مسو   3112أيلول/سبتمرب 

 . 3110أيار/مايو 

الدروس املستفادة من األهداف اإلمنائية  نوتتضم  ، 3111اسرتاتيجية عام إىل  3112اسرتاتيجية عام  وتستند .11
نات املتوافرة حول االستثمار والعمل الناجعني. وقد مت حتديث االسرتاتيجية العاملية من ز على البي  لأللفية وترك  

اء يف جمال صحة األمهات وحديثي الوالدة واألطفال واملراهقني. خالل إجراءات تشاورية شارك فيها مجيع الشرك
اإلنصاف وحقوق اإلنسان واحملد دات االجتماعية  قضايا حّدثة من االسرتاتيجية العامليةلـمُ وتتناول النسخة ا

 للصحة. 

صحة األمهات واألطفال هاهتا االسرتاتيجية وإجراءاهتا ذات األولوية املتعلقة بويلزم أن توائم بلدان اإلقليم توجُّ  .13
على وضع  3112ان يف نيسان/أبريل واملراهقني مع االسرتاتيجية العاملية. وقد اتفقت البلدان اجملتمعة يف عم  
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الست  لبناتالخططها االسرتاتيجية اليت تتناول صحة األمهات وحديثي الوالدة واألطفال مع الرتكيز على 
الفع الة لقاء الت ومراقبة اجلودة، وبناء القدرات، وترتيب التدخُّ  لنظام الصحي، ومكافحة العدوى،ل األساسية
 واملنقذة للحياة من حيث األولوية.  التكاليف

اجلديدة ومنها احلاجة إىل الرتكيز على جمموعات  والرباهني ناتوتسلط االسرتاتيجية العاملية الضوء على البي   .12
املراهقني واجملموعات اليت تعيش يف بيئات هشة وتسودها السكان ذات االحتياجات احلرجة كحديثي الوالدة و 

ل التنفيذ مبا يف ذلك بُ التنمية املستدامة وسُ أهداف ز كذلك على املؤشرات اليت ُوِضعت إلطار الصراعات، وترك  
 التمويل املبتكر ومرفق التمويل العاملي. 

برامج الصحة اإلجنابية أولويات الدول األعضاء ع، مبا يتماشى مع االسرتاتيجية العاملية، أن ترتب ومن املتوق   .12
ما يلي: امللكية  ا، إذ حتتم عليه3112وصحة األمهات وحديثي الوالدة واألطفال واملراهقني يف حقبة ما بعد عام 

الُقطرِية القوية؛ والدعم السياسي واسع النطاق على أرفع املستويات؛ اتباع هنج يستند إىل حقوق اإلنسان؛ 
 أهداف التنمية املستدامة والعمليات واآلليات املتصلة هبا. التواؤم مع

 واألطفالويلزم أن تستهدف الدول األعضاء األعمال التالية يف مرحلة وضع خطتها الوطنية لصحة األمهات  .12
م من خالل القيادة واملوارد القطرية؛ واملراهقني، أال وهي: حتقيق الفرص وتوسيع نطاقها؛ ومواصل إحراز التقدُّ 

ه عدم املساواة والضعف؛ وتسريع وترية ي ألوجُ م الصحية؛ واملشاركة مع خمتلف القطاعات؛ والتصد  ظُ وتقوية النُ 
د طرية واملبادرات اليت تتسم بتعدُّ م من خالل االبتكار والبحث؛ وتقوية املساءلة من خالل البيانات القُ التقدُّ 

 أصحاب الشأن املعنيني. 


