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التزامـات ب ،االستراتيجية العالميـةحولها  حورتتمالتي البلدان التسعة واألربعون األقل دخًال و  حالياً  وتعهدت. ٢٠١١
(تحسـين  ٥و )وفيـات األطفـال تخفـيض معـدل( ٤لأللفية  يناإلنمائيالمرميين  نحو تحقيقاإلجراءات محددة لتسريع 
  ).صحة األمومة

 
ــــى المنظمــــات األربــــع وغيرهــــا المعنيــــة بالصــــحة فــــي  منظمــــة الصــــحة العالميــــة مــــع شــــركائهاوتعمــــل   -٤ عل

تسـريع  أو القطريـةخطـط ال وضـعهذا يعني تقديم الـدعم لف ومن الناحية العمليةحقيق هذه االلتزامات الوطنية. ت دعم
أنشـــــطة تعزيـــــز ب الجهـــــود تنفيـــــذ الخطـــــط الحاليـــــة للتـــــدخالت فـــــي مجـــــال صـــــحة األم والوليـــــد والطفـــــل، وربـــــط هـــــذه

 الوليد والطفل والمراهق.و  األمصحة االستراتيجيات والنظم الصحية الوطنية ورصد 
 
فـــي االســـتراتيجية العالميـــة لصـــحة المـــرأة  ها الـــواردهـــدفن وتوســـعت اللجنـــة فـــي النطـــاق الـــذي حددتـــه ضـــم  -٥

مبــادرة العــد التنــازلي مشــاركًا فــي  اً بلــد ٢٦ة إضــافًا، أي ببلــد ٧٥ إلــى األقــل دخــالً البلــدان بلــدًا مــن  ٤٩مــن  والطفــل
ان الخمسـة والسـبعين بلـدالهـذه وتشـكل الطفـل. مجال صحة األم والوليد و تتبع التقدم المحرز في ل ٢٠١٥حتى عام 

 مجموع وفيات األمهات واألطفال في العالم.من ٪ ٩٥مجتمعة أكثر من 
 
مــن هيئــات األمــم  -مــع العديــد مــن أصــحاب المصــلحة  يةمنظمــة الصــحة العالميــة عمليــة تشــاور ونظمــت   -٦

ت الصــحية العالميــة المنظمــات األربــع وغيرهــا المعنيــة بالصــحة) والشــراكاإلــى آليــة  المنتميــةالســيما تلــك و المتحــدة (
شــبكة القياســات الصــحية والتحــالف العــالمي مــن أجــل اللقاحــات و (بمــا فــي ذلــك شــراكة صــحة األم والوليــد والطفــل 

جــرت مــن وهــذه العمليــة  - ، والمؤسســات األكاديميــة والبحثيــةالبلــدان يوالتمنيــع) ومنظمــات المجتمــع المــدني وممثلــ
ُعقـد  ٢٠١١نـوفمبر تشـرين الثـاني/ فـي و . ةمشـترك ةل اسـتراتيجيخطـة عمـالعشـر إلـى ترجمة توصيات اللجنة  أجل

 هممـن أجـل زيـادة توضـيح أدوار مختلـف الشـركاء ومسـؤوليات حكومـة كنـدا ومنظمـة الصـحة العالميـة اجتماع نظمتـه
 األنشــطة والتركيــز علــى تعزيــز رصــد النتــائجمواصــلة  إلــىيســتند العمــل الُقطــري و . الُقطريــةوالــتعلم مــن الممارســات 

اســتعراض وفيــات األمومــة، وذلــك بفضــل ونظــم  التســجيل المــدني واإلحصــاءات الحيويــةتعزيــز نظــم و  تتبــع المــواردو 
 هــدفي باإلضــافة إلــى ذلــكو ة اإللكترونيــة. ينظم الصــحالــتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت و مــن خــالل االبتكــار 
االسـتراتيجيات الصـحية الوطنيــة بلمتصـلة العمــل او  والتصـحيح سـتعراضاالتعزيــز آليـات عمليـة دعـم إلـى االجتمـاع 

األم لصالح قضايا صـحة عن الدعوة والعمل  فضالً ، بها هج الشراكة الصحية الدولية والمبادرات ذات الصلةنُ وفقًا ل
 والوليد والطفل.

 
بــذلها منظمــة تالجهــود التــي  وادعمينبغــي أن يــعــالميين الشــركاء التوصــيات اللجنــة أيضــا إلــى أن وتشــير   -٧
وذلك من أجل تحسـين االسـتفادة إلبالغ المانحين  هاتحسين نظاممن أجل عاون والتنمية في الميدان االقتصادي الت

بـذل إلـى هنـاك حاجـة  وعـالوة علـى ذلـكوالطفـل. الخاصة بصحة األم والوليـد تدفقات المعونة والبيانات المالية من 
 األحـــد عشـــر لمؤشـــراتفـــي ذلـــك االمتثـــال لبمـــا  العـــالمي،اإلبـــالغ علـــى الصـــعيد لمواءمـــة متطلبـــات إضـــافية  جهـــود

وتحسـين قواعـد بيانـات وتحلـيالت عالميـة موسـعة،  وتحسين إتاحةلصحة األم والوليد والطفل التي اقترحتها اللجنة، 
مصــنفة حســب نــوع الجــنس واعتبــارات اإلنصــاف األخــرى البيانــات ســتحظى اللصــحة. و ل المخصصــة لمــواردا تتبــع

 اهتمام خاص.ب
 
الســتعراض، علــى معنــي با منظمــة الصــحة العالميــة عمليــة أدت إلــى إنشــاء فريــق خبــراء مســتقل تر يّســو   -٨

 بمن فيهمتم اإلعالن عن أسماء األعضاء السبعة، وقد  وتقوم المنظمة بدور أمانته.اللجنة، الذي أوصت به النحو 
فريــق خبــراء  وســُيقّيم .٢٠١٢ ســنةول االســتعراض األي جر وســيُ  ٢٠١١.١ســبتمبر أيلــول/ ، فــي الرئيســان المشــاركان

  اللجنة.والتزاماتهم تجاه  االستراتيجية العالميةب مالتزاماتهب جميع أصحاب المصلحةوفاء مدى  المستقل االستعراض
                                                           

-http://www.everywomaneverychild.org/resources/independent-expert-review-group/expert-reviewانظــــر     ١
group-members  ٢٠١٢شباط/ فبراير  ٢٣(تم االطالع عليه في.( 
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وبدأت المنظمة، هي وشـركاؤها، فـي العمـل مـع البلـدان علـى إعـداد دليـل تفصـيلي لألنشـطة ذات األولويـة   -٩
. وبحلــــول نهايــــة شــــباط/ فبرايــــر كانــــت الــــدول ٢٠١٥-٢٠١٢لتنفيــــذ إطــــار المســــاءلة الخــــاص باللجنــــة فــــي الفتــــرة 

تخدام هذه التقييمـات فـي تخطـيط األعضاء في اإلقليم األفريقي قد قيمت الوضع الراهن بطريقة منهجية، ويجري اس
اإلجراءات ذات األولوية لتعزيز المساءلة عن الصحة بوجـه عـام وعـن صـحة المـرأة والطفـل بوجـه خـاص. والهـدف 

ــدًا. وبحلــول كــانون الثــاني/ ينــاير  ٧٥البــالغ عــددها  لمقصــودةاالمنشــود هــو أن تغطــي هــذه العمليــة كــل البلــدان  بل
، لــدعم تنفيـــذ يدوالر أمريكــمليــون  ٨٨تقريبــًا مــن الميزانيــة البالغــة  ٪٣٠ة كانــت قــد أعلنــت تعهــدات بنســب ٢٠١٢

 توصيات اللجنة.
    

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
  

  .اإلحاطة علمًا بالتقريرجمعية الصحة مدعوة إلى   -١٠
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