اجتماع رفيع املستوى حول إنقاذ حياة األمهات واألطفال:
تسريع وترية ُّ
التقدم َ
احملرز َصوب بلوغ اهلدف  4واهلدف  5من األهداف اإلمنائية لأللفية يف إقليم شرق املتوسط،
َ
يوم ْي  29و 30كانون الثاني/يناير  ،2013دبي ،اإلمارات العربية املتحدة.

دعوة لإلعالميني

َي رُس منظمة الصحة العاملية ،بالتعاون مع اليونيسف وصندوق األمم املتحدة للسكان ،أن حتيط السادة اإلعالميني
عل ًام بالفعالية التالية:

ماذا:

		

متى:

		

املحرز َصوب
اجتامع رفيع املستوى مدته يومان حول إنقاذ حياة األمهات واألطفال ُب ْغ َية ترسيع وترية التقدُّ م
َ
بلوغ اهلدف  4واهلدف  5من األهداف اإلنامئية لأللفية يف إقليم رشق املتوسط .وس ُيعقد هذا االجتامع حتت رعاية
صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس جملس الوزراء حاكم ديب.

		

قاعة  - Aفندق أتالنتيس – بامل ،ديب ،اإلمارات العربية املتحدة

أين:

		
املشاركون:

الرشكاء املعنيون:
ملاذا:

		

______________
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وفود رسمية من كافة بلدان اإلقليم بام فيها البلدان العرشة ذات األولوية التي حددهتا منظمة الصحة العاملية
من خالل جلنة كل أم وكل طفل املعنية باملعلومات واملحاسبية واملكتب اإلقليمي لرشق املتوسط :أفغانستان،
جيبويت ،مرص ،الصومال ،العراق ،املغرب ،باكستان ،جنوب السودان ،السودان واليمن
املانحون الدوليون واملنظامت األهلية املعنية وخرباء الصحة الدوليون واإلقليميون وممثلو اإلعالم وكبار
مسؤويل اليونيسف وصندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة الصحة العاملية.

يضم االجتامع ممثلني للحكومات ووكاالت األمم املتحدة واإلعالم واملنظامت األهلية هبدف العمل عىل خفض
معدالت الوفاة بني األمهات واألطفال .و ُيعترب متوسط معدّ ل االنخفاض السنوي لوفيات األمهات واألطفال
يف الفرتة من عام  1990إىل عام ( 2010والذي يبلغ  %2ملعدّ ل وفيات األطفال دون سن اخلامسة ،و  %2,6لنسبة
وفيات األمهات) من أدنى املعدالت يف العامل قاطب ًة .ويف الغالب لن يتمكَّن اإلقليم من حتقيق اهلدفني  4و 5من
األهداف اإلنامئية لأللفية بحلول عام  ،2015ما مل يتم تكثيف اجلهود وترسيع وترية التقدُّ م ،والس َّيام يف البلدان
التي تتحمل اجلزء األكرب من الوفيات دون سن اخلامسة ووفيات األمهات.

ملزيد من املعلومات يرجى االتصال عىل:
سارة راسل
منسقة اإلعالم بمنظمة الصحة العاملية
هاتف+41 79 598 6823 :
بريد إلكرتوينRussellsa@who.int :
انتصار الكسار
اخصائية االتصال بمنظمة اليونيسف
هاتف+971 4 3600781 :
الربيد اإللكرتوينialqsar@unicef.org :

*مرفق هبذه الدعوة نرشة مصورة حتوي معلومات هامة حول وضع صحة األمومة والطفولة يف إقليم رشق املتوسط واالجتامع الرفيع املستوى.

