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  تنفيذ توصيات لجنة األمم المتحدة 
  واألطفالالمعنية بالسلع الُمنقذة ألرواح النساء 

  
  

  جمعية الصحة العالمية السادسة والستون،  
  

أعمال متابعة توصيات اللجان الرفيعة المستوى المعقودة للنهوض بصـحة بعد النظر في التقرير الخاص ب  
  ١؛المرأة والطفل

  
بشــــأن رصــــد بلــــوغ األهــــداف (المرامــــي) اإلنمائيــــة لأللفيــــة المتعلقــــة  ١٥-٦٣ع  ص  جٕاذ تــــذّكر بــــالقرارين و   

المعنيـة بالمعلومـات والمسـاءلة عــن التابعــة لألمـم المتحـدة و بشـأن تنفيـذ توصـيات اللجنـة  ٧-٦٥ع  ص  جحة، وبالصـ
  صحة المرأة والطفل؛

  
االســتراتيجية العالميــة وٕاذ تــذّكر أيضــًا بــأن األمــين العــام لألمــم المتحــدة دعــا المجتمــع العــالمي، مــن خــالل   

  ؛٢٠١٥ مليون شخص بحلول عام ١٦إنقاذ أرواح  ، إلى العمل معًا علىبشأن صحة المرأة والطفل
  

وٕاذ تثنــي علــى التعهــدات وااللتزامــات التــي أعلنهــا عــدد كبيــر مــن الــدول األعضــاء والشــركاء فيمــا يتعلــق   
  باالستراتيجية العالمية لألمين العام لألمم المتحدة بشأن صحة المرأة والطفل؛

  
سنويًا دون مبرر بسبب اعتالالت يمكن الوقاية منها بسـهولة وٕاذ تقر بأن ماليين النساء واألطفال يموتون   

  بواسطة سلع طبية موجودة وغير غالية الثمن؛
  

وٕاذ تقر أيضًا بالحاجة العاجلة إلى التصدي للعقبات التي تحول دون حصول النساء واألطفال على السلع   
  المالئمة واستعمالها، وٕالى التغلب على هذه العقبات؛

  
ريــــر لجنــــة األمــــم المتحــــدة المعنيــــة بالســــلع الُمنقــــذة ألرواح النســــاء واألطفــــال، والــــذي تشــــير وٕاذ ترحــــب بتق  

ماليين شخص في غضون خمس سنوات بواسـطة تحسـين إتاحـة  ستةالتقديرات الواردة فيه إلى إمكانية إنقاذ أرواح 
  ؛لملحق)(انظر ا تحظى باالهتمام من السلع والمنتجات ذات الصلة بها، المحددة والتي ال ١٣
  

المعنيــة بالســلع الُمنقــذة ألرواح النســاء  لجنــة األمــم المتحــدةوٕاذ ترحــب أيضــًا بــاإلجراءات التــي أوصــت بهــا   
  واألطفال، وبخطة التنفيذ الخاصة بتطبيق اإلجراءات؛

                                                           
 .٦٦/١٤الوثيقة ج    ١



 WHA66.7  ٧-٦٦ص ع ج

2 

المعنيــــة بالســـلع الُمنقــــذة ألرواح النســــاء  لجنـــة األمــــم المتحـــدةوٕاذ تقـــر بــــأن اإلجـــراءات التــــي أوصـــت بهــــا   
  ال ستعزز كذلك إتاحة مجموعة سلع أوسع نطاقًا؛واألطف

  
وٕاذ تقـــر أيضـــًا بضـــرورة تعزيـــز أو إنشـــاء أو دعـــم الخـــدمات الصـــحية التـــي يحتـــاج إليهـــا كـــل مـــن النســـاء   

  واألطفال بدءًا من الفترة السابقة للحمل وحتى الوضع وأثناء الفترة التي تعقب الوضع مباشرة، وفي مرحلة الطفولة؛
  

مجددًا على أهميـة تيسـير نقـل التكنولوجيـا حسـب شـروط يـتم االتفـاق عليهـا بـين البلـدان المتقدمـة وٕاذ تؤكد   
  والبلدان النامية، وكذلك فيما بين البلدان النامية، حسب االقتضاء؛

  
وٕاذ تقـــر بالـــدور الـــذي يقـــوم بـــه فريـــق الخبـــراء المســـتقل المعنـــي باالســـتعراض فـــي مجـــال اســـتعراض التقـــدم   

  يذ اإلجراءات الموصى بها،المحرز في تنف
  
الدول األعضاء على أن تضع موضع التطبيق العملي خطـة التنفيـذ الخاصـة بالسـلع الُمنقـذة ألرواح  تحث  -١

  النساء واألطفال، بما في ذلك ما يلي:
  
وغيرهــــا مــــن الســــلع  تحســــين جــــودة وٕامــــدادات واســــتعمال الســــلع الــــثالث عشــــرة الُمنقــــذة لــــألرواح  )١(

ة للصـــحة اإلنجابيـــة وصـــحة األم والوليـــد والطفـــل تحـــت إشـــراف مهنيـــي الرعايـــة الصـــحية األساســـية الالزمـــ
، واالســــتناد إلــــى أفضــــل الممارســــات المتبعــــة فيمــــا يخــــص تكنولوجيــــا المعلومــــات وتــــوجيههم، عنــــد اللــــزوم

  واالتصاالت من أجل إجراء هذه التحسينات؛
  
الطلـــب علـــى الخـــدمات  ل زيـــادةمـــن أجـــوضـــع خطـــط لتنفيـــذ التـــدخالت، علـــى النطـــاق المالئـــم،   )٢(

  الصحية واستخدامها، وخصوصًا فيما بين المجموعات السكانية غير المخدومة بالقدر الكافي؛
  
علــى الســلع الــثالث عشــرة الُمنقــذة  ، وخاصــة أفقــرهم،أفــراد المجتمــع تيســير ســبل حصــول جميــع  )٣(

  ؛حة األم والوليد والطفلالالزمة للصحة اإلنجابية وص األساسية األخرى السلع وكذلكلألرواح 
  
تحســين الكفــاءة التنظيميــة مــن خــالل مواءمــة شــروط التســجيل وتبســيط عمليــات التقيــيم، بمــا فــي   )٤(

  ذلك إعطاء األولوية في االستعراض للسلع الُمنقذة لألرواح؛
  
تنفيــذ اآلليــات والتــدخالت التــي ثبتــت جــدواها لضــمان أن يكــون القــائمون علــى الرعايــة الصــحية   )٥(
  لى دراية بأحدث المبادئ التوجيهية الوطنية بخصوص صحة األم والطفل؛ع
  

  المدير العام ما يلي: تطلب إلى  -٢
  
العمـــل مـــع اليونيســـيف وصـــندوق األمـــم المتحـــدة للســـكان والبنـــك الـــدولي وبرنـــامج األمـــم المتحـــدة   )١(

نيين واإلقليميـــين والـــدوليين المشـــترك لمكافحـــة األيـــدز وهيئـــة األمـــم المتحـــدة للمـــرأة ومســـؤولي التنظـــيم الـــوط
والجهــات الفاعلــة مــن القطــاع الخــاص وســائر الشــركاء، مــن أجــل تعزيــز وضــمان تــوافر الســلع المأمونــة 

  العالية الجودة؛
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العمــل مــع الــدول األعضــاء ودعمهــا، حســب االقتضــاء، فــي تحســين الكفــاءة التنظيميــة والتوحيــد   )٢(
عمليات التقييم، بمـا فـي ذلـك مـنح األولويـة السـتعراض السـلع القياسي والمواءمة لشروط التسجيل وتبسيط 

  الُمنقذة لألرواح؛
  
تقديم الدعم إلى فريـق خبـراء االسـتعراض المسـتقل بشـأن المعلومـات والمسـاءلة عـن صـحة المـرأة   )٣(

االســتراتيجية العالميــة لألمــين العــام لألمــم المتحــدة  تنفيــذ والطفــل فــي عملــه بشــأن تقيــيم التقــدم المحــرز فــي
تنفيـذ توصـيات لجنـة األمـم المتحـدة المعنيـة بالسـلع الُمنقـذة ألرواح  فـي ، وكـذلكبشأن صحة المرأة والطفـل

  النساء واألطفال؛
  
إلـــى جمعيـــة الصـــحة  المجلـــس التنفيـــذي، ، عـــن طريـــق٢٠١٥تقـــديم تقريـــر كـــل عـــام حتـــى عـــام   )٤(

م المحــرز فــي متابعــة توصــيات اللجنــة المعنيــة بالســلع الُمنقــذة ألرواح النســاء واألطفــال، عــن التقــد العالميــة
  فيما يتصل ببند جدول األعمال الخاص بتعزيز الصحة طيلة العمر.
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  الملحق
  

  ١السلع بحسب المرحلة العمرية
  

  السلع الخاصة بصحة األمومة
  النزف بعد الوضع – أوكسيتوسين  -١
  النزف بعد الوضع –ميزوبروستول   -٢
  االرتجاع ومقدمات االرتجاع الحادة –كبريتات المغنيسيوم   -٣

  الخاصة بصحة المولودالسلع 
  اإلنتان لدى المولود – مضادات حيوية بالحقن  -٤
  متالزمة الضائقة التنفسية عند الوالدة المبتسرة –كورتيكوستيرويدات قبل الوالدة   -٥
  الرعاية الخاصة بالحبل السري للمولود –كلورهكسيدين   -٦
  اختناق المولود –أجهزة اإلنعاش   -٧

  الطفلالسلع الخاصة بصحة 
  االلتهاب الرئوي –أموكسيسيلين   -٨
  اإلسهال –أمالح معالجة الجفاف عن طريق الفم   -٩
  اإلسهال –الزنك   -١٠

  السلع الخاصة بالصحة اإلنجابية
  العوازل األنثوية  -١١
  تنظيم األسرة/ منع الحمل –غرائس منع الحمل   -١٢
  تنظيم األسرة/ منع الحمل –موانع الحمل في الطوارئ  -١٣

  
  ٢٠١٣مايو  أيار/ ٢٧، التاسعةالجلسة العامة   
  ٩المحاضر الحرفية/ /٦٦ج  

  
=     =     =  

                                                           
انظــر تقريــر لجنــة األمــم المتحــدة المعنيــة بالســلع المنقــذة ألرواح النســاء واألطفــال. تقريــر المفــوض، نيويــورك، أيلــول/     ١

  .٧، صفحة ١، الجدول ٢٠١٢سبتمبر 


