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  خطة عمل من أجل وضع حد: كل مولود      مسّودة خطة العمل: صحة المواليد  

      للوفيات التي ُيمكن تالفيها
  األمانة من تقرير

  
  
كافــة اء العــالم رجــأبوظ فــي العقــود األخيــرة للحــد مــن عــدد وفيــات األطفــال إحــراز تقــدم ملحــمــن رغم علــى الــ  -١

نسبة كبيرة من ه يجري تالفي رغم أنب بوتيرة أبطأإال  عالمفي الخفض لم ينمعدل وفيات األطفال حديثي الوالدة فإن 
ي التزايد بشـكل كبيـر آخذة فاليوم فالمعارف  ،مواليدلتحسين صحة اللم يسبق لها مثيل  رصفثمة . و مواليدوفيات ال

ة. وعيــة الرعايــتحســين نلتغطيــة و عجلــة ا تســريعالمتبعــة فــي نهج الــو  التــدخالت وقنــوات تقــديم الخــدماتفعاليــة عــن 
اســتجابة  ةحــديثي الــوالدال الرّضــعيــاة إنقــاذ حبشــأن التزامــات متجــددة الكثيــر مــن الحكومــات والشــركاء بمــؤخرًا تعهــد و 
 ،كـل امــرأةبعنـوان المبـادرة المصـاحبة لهـا و  صـحة المــرأة والطفـلام لألمـم المتحـدة لألمـين العـالسـتراتيجية العالميـة لل

لجنـة األمـم و  ١اللجنة المعنية باإلعالم والمساءلة في مجال صـحة المـرأة والطفـلمقدمة من ال لتوصيات، ولطفلكل 
أطلقهـا مبـادرة  سـتجابةاال ههـذ تر أثـا وقـد ٢.المتحدة المعنية بالسلع األساسـية الالزمـة إلنقـاذ أرواح النسـاء واألطفـال

   عمل عالمية. خطةل سودةالعالمية وضع م العديد من أصحاب المصلحة تقترح على األوساط الصحية

  إعداد مسودة خطة العمل
منظمــة  قيــادةبو  مشــورة الخبــراء والشــركاءب المواليــدصــحة الخاصــة بعمــل الخطــة ســودة إعــداد مد فــي رِشــاستُ   -٢

 نبـــيمشـــاورات حصـــيلة العديـــد مـــن البو (اليونيســـيف)  منظمـــة األمـــم المتحـــدة للطفولـــةو  مـــة)(المنظالصـــحة العالميـــة 
  ة.فل العالمية واإلقليميالمحامختلف في  أصحاب المصلحة المتعددين

واإلجـراءات  األهـدافخـص سـيما فيمـا يالـدول األعضـاء، والمـع خـرى مليـة تشـاور أعبعقب ذلـك اضُطِلع و   -٣
مـا يتصـل بهـا مـن غايـات، وذلـك مـن خـالل خطـة العمـل و مسـودة ل ةسـتراتيجية الخمسـلتوجهـات االبشـأن امقترحة ال

مسـودة خطـة وٕاضـافة إلـى ذلـك ُنِشـرت . المصـلحة أصـحابعقـدها  ينين آخر إقليمياجتماعين اجتماع عالمي واحد و 
عضــاء الــدول األها صــددبشــاور تتلكــي  ٢٠١٣ ديســمبركــانون األول/ اإللكترونــي فــي  المنظمــة العمــل علــى موقــع

                                                           
. الوفـــاء بـــالوعود، قيـــاس النتـــائج. جنيـــف: منظمـــة اللجنـــة المعنيـــة بـــاإلعالم والمســـاءلة فـــي مجـــال صـــحة المـــرأة والطفـــل    ١

 .٢٠١١الصحة العالمية، 

. ٢٠١٢: أيلـــول/ ســـبتمبر لســـلع األساســية الالزمـــة إلنقـــاذ أرواح النســاء واألطفـــاللجنـــة األمـــم المتحــدة المعنيـــة باتقريــر     ٢
 .٢٠١٢نيويورك: األمم المتحدة، 
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أحـاط المجلـس علمـًا قـد ذي الرابعـة والثالثـين بعـد المائـة. و لمجلس التنفيـا قبل انعقاد دورةأصحاب المصلحة سائر و 
  ١.لخطة العممواصلة وضع مسودة بشأن العملية المقترحة ب تلك الدورةفي 

فـي وُأرِسـلت  ،١ة إضـاف ١٣٤/١٧م ت الوثيقـةبّينتـه حسـبما لى شـبكة اإلنترنـت ة الالحقة عمشاور الجريت أُ و   -٤
تــدعو إلــى التعليــق عليهــا. و  العمليــةتبــّين وقــائع تلــك شــفوية إلــى الــدول األعضــاء  مــذكرة ٢٠١٤فبرايــر شــباط/  ٤
 لــى شــبكة اإلنترنــت مــن خــاللعالتــي ُأجريــت عــن المشــاورة معلومــات ُنِشــرت علــى نطــاق واســع  إلــى ذلــك ٕاضــافةو 

ـــة وصـــحة األم فيمـــا يتعلـــق بالصـــحة اعي االجتمـــالتواصـــل وشـــبكات االجتماعيـــة اإلعـــالم  طوســـائ الوليـــد و اإلنجابي
  ن.ممكنطاق أوسع على الردود رسال إلًا تشجيع، وذلك والطفل

جهة  ٤٣دود من منها ر تعليق،  ٣٠٠ورد أكثر من  ٢٠١٤فبراير شباط/  ٢٨الموعد النهائي في وبحلول   -٥
 العديـد مـن األفـراد.و  نظمـات غيـر الحكوميـةالممنظمـة مـن  ١٠٢مهنيـة، ورابطـة  ٢٣و ،لـدولا الجهات الفاعلـةمن 

  طة العمل.لدى تنقيحها لمسودة خحسبانها أخذت األمانة هذه التعليقات في و 

كــل مولــود: خطــة عمــل مــن أجــل وضــع حــد للوفيــات التــي ُيمكــن " ة تحــت عنــوانمقترحــلخطــة الزّود اتــو   -٦
ؤشــــرات يمكــــن مقتــــرح ، كمــــا تضــــحةأهــــداف وٕاجــــراءات واالــــدول األعضــــاء وســــائر أصــــحاب المصــــلحة ب "تالفيهــــا

  .على حد سواء ونتائجها استخدامها لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل

  معلومات أساسية
ُيـرّد ًا، وهـو أمـر ملحوظـانخفاضـًا دد وفيـات األطفـال فـي جميـع أنحـاء العـالم انخفض في العقود األخيرة عـ  -٧

انخفــض الــوالدة. و الشــهر األول مــن فــي أعقــاب وفيــات دل المعــخفــض بشــأن المنفــذة تــدخالت إلــى الكبيــر إلــى حــد 
حالـة وفـاة لكـل  ٩٠مـن (تقريبـًا ٪ ٥٠معـدل وفيـات األطفـال دون سـن الخامسـة بنسـبة على الصـعيد العـالمي كذلك 
معـدل وفيـات علـى أن )، ٢٠١٢في عام مولود حي  ١٠٠٠لكل حالة  ٤٨إلى  ١٩٩٠في عام مولود حي  ١٠٠٠

) مولــود حــي ١٠٠٠حالــة وفــاة لكــل  ٢١حالــة إلــى  ٣٣(مــن  ٪٣٧بنســبة  لــم يــنخفض إال ةاألطفــال حــديثي الــوالد
  ٢.من إجمالي عدد وفيات األطفال٪ ٤٤نسبة  ٢٠١٢ومثلت في عام  نفسها خالل الفترة

المواليد يمكن تالفيها والوقاية منهـا إذا مـا ُنفِّـذت اإلجـراءات الـواردة فـي هـذه الخطـة كثيرة بين وفيات ثمة و   -٨
بـأن بقـاء وهـي تسـّلم إلـى بّينـات تثبـت النـاجح مـن األعمـال. عمـل الخطـة  سـودةسـتند مت. و هاغاياتها و أهدافحققت وت
تـدعو جميـع ضعف فئـات المـواطنين، و استجابة النظام الصحي ألتدل على المة حساسة على قيد الحياة عد مولو ال

فــي إطــار تقــديم  المواليــدنســاء و أمــام ال ونوعيتهــاالرعايــة الصــحية إتاحــة خــدمات تحســين ى لــإ المصــلحةأصــحاب 
  الطفولة والمراهقة.ٕالى مرحلتي و اعتبارًا من فترة ما قبل الحمل وخالله الرعاية المتواصلة التي تمتد خدمات 

التــي يمكــن أو حــاالت اإلمــالص الوفيــات اليــًا مــن خ اً تصــور فيهــا عالمــرؤيــة  عمــلالخطــة  ســودةم رســمتو   -٩
 الرّضــعالنســاء و تبقــى فيــه كــل والدة و مطلوبــة وُيحتفــى فيــه بحمــل تكــون فيــه كــل حالــة  ، حيــثالمواليــدبــين هــا الفيت

فـإن الخطـة الرؤيـة تلـك لتحقيـق و . فيه بحيـاة ناجحـة ويحققـون إمكانـاتهم بالكامـلعلى قيد الحياة وينعمون واألطفال 

                                                           
) والجلسـة السـابعة للمجلـس التنفيـذي فـي دورتـه الرابعـة والثالثـين بعـد ٤انظر المحاضـر المـوجزة للجلسـة الرابعـة (الفـرع     ١

 اإلنكليزية).) (ب٢/ سجالت/١٣٤/٢٠١٤م تالمائة (الوثيقة 

منظمـة األمــم المتحــدة للطفولــة (اليونيســيف)، منظمــة الصــحة العالميـة، البنــك الــدولي، األمــم المتحــدة. مســتويات وفيــات     ٢
 .٢٠١٣ ،اليونيسيف ،. نيويورك٢٠١٣األطفال واتجاهاتها: تقرير عام 



              A67/21             ٦٧/٢١ج

3 

بحلـول  لرعايـةاب الغايات الخاصـةة نوعيوب التغطية ومستوى   وفياتبال صلةات ًا ذأهدافأغراضًا استراتيجية و  تقترح
 الوفيـاتالخاصـة بتـرتبط األهـداف و . ٢٠٣٠و ٢٠٢٥و ٢٠٢٠لألعـوام مـع أهـداف وسـيطة بـاالقتران ، ٢٠٣٥عام 

عايـــة وتقـــديم الر  الوالدةالفتـــرة المحيطـــة بـــفـــي  الرّضـــعللنســـاء و دة جيـــالالرعايـــة بخـــدمات التغطيـــة المســـتهدفة بمســـتوى 
ـــ المواليـــدللمرضـــى وصـــغار  ) ١ق لحـــالم(معـــالم للنتـــائج و  لـــوالدة. وتشـــمل خطـــة العمـــل إطـــاراً رة الالحقـــة لوفـــي الفت

  ).٢الملحق ومؤشرات لقياس التقدم المحرز (

إجـراءات  إلـى تعزيـزهـدف ، فإنهـا تكـل طفـل ،كـل امـرأةالمبـادرة المعنونـة فـي إطـار ألن الخطة موضوعة و   -١٠
استراتيجيات وخطط عمل وطنية في سياق ها تنفيذها و طوتخطيتلك اإلجراءات م تنسيق يدعتو  المواليدمحددة بشأن 

جـودة منصـفة وعاليـة التحقيـق تغطيـة  ، وذلـك بقصـدلمراهـقألم والوليـد والطفـل وانجابيـة وصـحة امعنية بالصحة اإل
روابـط إقامـة في كل بلد من خـالل  المواليدفي حاالت الطوارئ للنساء و  اإلحالةخدمات و بخدمات الرعاية األساسية 

  العالمي والوطني.على الصعيدين  والمساءلةوتدابير القياس الخطط  ائرسب

الصــحة والوقايــة مــن حــاالت علــى قيــد الحيــاة وعلــى  المواليــدبقــاء إالتركيــز فــي المقــام األول علــى وينصــب   -١١
مـــن أقــل مســتوى بإال بالتـــالي لــم تحــظ و  ،ي إطـــار األهــداف اإلنمائيــة لأللفيـــةغايــات فــدرج هـــذه اللــم تُــو اإلمــالص. 
  تخفيضات في معدل الوفيات.إبطاء عجلة الما أدى إلى ، االستثماراالهتمام و 

المرأة على قيد بقاء ب اً وثيق ارتباطاً والتمتع بالصحة على قيد الحياة  المواليدبقاء وترتبط حاالت اإلمالص و   -١٢
ة للـــوالدة والســـاعات واأليـــام والســـاعات الســـابق. هـــابينفيمـــا ئهـــا و أثناالحمـــل و حـــاالت قبـــل تها وتغـــذيوصـــحتها الحيـــاة 

خطـة فـإن مسـودة . لـذا بحاالت المراضة والوفيـات ة والطفللمرأالتي تمنى فيها ا فتراتالالحقة لها هي من أخطر ال
أي  –فــي الحــاالت التــي يكونــان فيهــا أضــعف مــا يكــون مولــود ضــرورة الوصــول إلــى كــل امــرأة و تشــّدد علــى العمــل 
الفــرص كبــر أ الفتــرة الزمنيــة الحرجــةتلــك التــدخل فــي يتــيح و . حيــاةالأيــام أولــى أثنــاء الــوالدة وفــي المخــاض و خــالل 

عــود يمــن شـــأنه أن فيــات األمهــات، و وحــاالت اإلمــالص وو  المواليــدت الوفيــات التــي يمكــن تالفيهــا بــين نهــاء حــاالإل
 مبـادرةالمـن  اً جـزء الخطـةتشـكل و . فـي هـذا المضـمار ات الموظفـةاالسـتثمار مـن مضاعف إلى ثـالث مـرات ردود مب
خطـة عمـل شـاملة أيضـًا وضـع يلـزم و التـي يمكـن تالفيهـا؛  المواليـداألمهات و فيات وضع حد لو نطاقًا بشأن وسع األ

  .هئالرعاية قبل الحمل وأثناقديم إرشادات عن لتبشأن األمهات 

نسـخة أثـارت مسـودة الو وثيق مع أصحاب المصـلحة؛ على نحو خطة العمل بالتشاور وقد ُوِضعت مسودة   -١٣
 الخطةراعي تعليق رسمي. وت ٣٠٠أكثر من  ٢٠١٤فبراير شباط/ اإللكتروني في المنظمة على موقع التي ُحمِّلت 

تحسـين راميـة إلـى لاالتدخالت الفعالة عزيز لعقبات التي تحول دون تلمن تحليل المستمدة النتائج جميع المدخالت و 
  فعالية التدخالت المقترحة.لبّينات تثبت عراض استو للشؤون الوبائية  تحليل شاملمن و  المواليدصحة 

  االلتزامات القائمة
مبـادرة المقطـوع فـي تعهـد الز االلتزامـات القائمـة، مثـل يـعز تإلـى خطـة العمـل موضـع التنفيـذ وضـع سيؤدي   -١٤

 هـــا)تالفي(التـــي تـــدعو إلـــى وضـــع حـــد لوفيـــات األطفـــال التـــي يمكـــن  ١"دالوعـــتجديـــد " ٢٠٢٠ام لعـــ ســـرةتنظـــيم األ
 ســبةنرتفــاع ال نظــراً و . تالفيهــاالتــي يمكــن بشــأن وضــع حــد لوفيــات األمهــات قويــة التعهــدات اإلقليميــة والعالميــة وال
صــلة وثيقــة بــين وفيــات المحيطــة بــالوالدة ووجــود فتــرة التحــدث فــي التــي  الخامســةســن دون األطفــال بــين لوفيــات ا

                                                           
التقريــر المرحلــي  - قيــد الحيــاة: تجديــد الوعــد منظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة (اليونيســيف)، االلتــزام ببقــاء الطفــل علــى    ١

 .٢٠١٣ : اليونيسيف؛نيويورك. ٢٠١٣ لعام
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المواليـد وحـاالت وفيـات تخفـيض ن بذل جهـود محـددة لدو سيتعّذر من هذه االلتزامات الوفاء بالمواليد فإن األمهات و 
 لمتعلقـة بالتغذيـة واللقاحـاتمن قبيـل الخطـط ا، وترتبط بهاأخرى  الميةععمل خطط إلى خطة تستند الاإلمالص. و 

العـــوز المنـــاعي القضـــاء علـــى انتقـــال فيـــروس و اإلصـــحاح المالريـــا وااللتهـــاب الرئـــوي واإلســـهال والميـــاه و مكافحـــة و 
 تحقيـــقزمنيـــة متعـــددة لًا أطـــر الخطـــة فـــي حســـبانها خـــذ تأالكـــزاز الوليـــدي، و و ألم إلـــى الطفـــل والزهـــري مـــن االبشـــري 

  .ةهذه االلتزامات القائمالمتعلقة باألهداف والغايات 

ـــد مـــن الحكومـــات والشـــركاء جـــّدد و   -١٥ ـــهاالعدي ـــاذ حيـــاة النســـاء و المقطوعـــة بشـــأن  لتزامات ـــدإنق اســـتجابة  الموالي
المبــادرة و ) ٢٠١٠ُأطِلقــت فــي عــام  ي(التــ صــحة المــرأة والطفــلألمــين العــام لألمــم المتحــدة ليــة لالســتراتيجية العالمل

اللجنـة المعنيـة بـاإلعالم والمسـاءلة فـي مجـال مقدمـة مـن ال لتوصـياتل، و كـل طفـل ،كـل امـرأةالمصاحبة لها بعنوان 
 ٢.ة إلنقـــاذ أرواح النســـاء واألطفـــاللجنـــة األمـــم المتحـــدة المعنيـــة بالســـلع األساســـية الالزمـــو  ١صـــحة المـــرأة والطفـــل

مــا يخــص فيعــن مواكبــة ركــب ذاك الُمحــرز  فتخّلــقــد  المواليــدصــحة بشــأن التقــدم إحــراز بــأن  ًا مــن الخطــةاعترافــو 
جمعيـة الصـحة لنداء الموجه من في إطار تأييد ااالستراتيجية العالمية فإنها تمضي قدمًا بمهمة  صحة األم والطفل
صـحة األم بالتدخالت الصحية الخاصة بتغطية شاملة تحقيق  عمل من أجلوال ٣١-٥٨ص عج  العالمية في القرار
 رعايـــةخـــدمات لتقـــديم  وطنيعلـــى المســـتوى الـــعمـــل عجلـــة التخصـــيص المـــوارد وتســـريع وااللتـــزام ب والوليـــد والطفـــل

صـحة المــرأة لــى ع هــذه المبـادراتأيضـًا تؤكــد و فـي مجــال الصـحة اإلنجابيــة وصـحة األم والوليــد والطفـل.  متواصـلة
  حقوق اإلنسان األساسية.المتعلقة بمسائل بوصفها من الوالطفل 

مـــن شـــأن توظيـــف أن إلـــى  ٣صـــحة المـــرأة والطفـــلفـــي مجـــال إطـــار االســـتثمار العـــالمي وتشـــير تقـــديرات   -١٦
يــد اإلنجابيــة وصــحة األم والولفــي ميــدان الصــحة ســنويًا شــخص كــل ل ةأمريكيــ اتدوالر  ٥بمبلــغ اســتثمارات إضــافية 

علـى االسـتثمار يحقـق مـردودًا مضـاعفًا بتسـع مـرات أن المتواصـلة  الرعايـةخـدمات مـا ُيقـّدم مـن عبر كامل والطفل 
  .األعباءالتي ترزح تحت وطأة أثقل البلدان المجنية في االجتماعية واالقتصادية الفوائد في 

دور بشـــأن  ١٢-٦٤ج ص ع قـــرارالفـــي  ٢٠١١ن عـــام و ميـــة الرابعـــة والســـتجمعيـــة الصـــحة العالأعربـــت و   -١٧
المتحـدة بشـأن اسـتعراض  منظمة الصحة العالمية في متابعة االجتماع العام الرفيـع المسـتوى للجمعيـة العامـة لألمـم

فـي بـبطء وتفـاوت الُمحـرز إزاء التقـدم قلقهـا عن بالغ ، )٢٠١٠ األهداف اإلنمائية لأللفية (نيويورك، أيلول/ سبتمبر
بشـــأن  ١٣-٦٤ع  ص  ج القـــرارالحظـــت جمعيـــة الصـــحة فـــي اف اإلنمائيـــة لأللفيـــة. و األهـــدمـــن  ٥و ٤بلـــوغ الهـــدفين 

أن التحـرك العمل على تخفيض معدل الوفيـات فـي الفتـرة المحيطـة بـالوالدة ومعـدل وفيـات األطفـال الحـديثي الـوالدة 
، أصــابه الركــودقــد لوفيــات فــي الفتــرة المحيطــة بــالوالدة ومعــدل وفيــات األطفــال الحــديثي الــوالدة انحــو خفــض معــدل 

الصـحية اآلمنـة الرعايـة خدمات إتاحة لزيادة أن يشجع على وضع خطط محددة األهداف  من المدير العاموطلبت 
تجيب . وتســهــافــي الفتــرة المحيطــة بــالوالدة وتلــك الالحقــة لالحــاالت مــن والعــالج تــؤمن الوقايــة لتــي االعاليــة الجــودة و 
بشـأن  ٩-٦٤ج ص ع جمعيـة الصـحة فـي القـرارالمقـررات اإلجرائيـة ل وتجّسد أيضاً  الطلبذاك خطة العمل لسودة م

  .استدامة هياكل التمويل الصحي والتغطية الشاملة

                                                           
منظمــة  ،. الوفــاء بــالوعود، قيــاس النتــائج. جنيــفاللجنــة المعنيــة بــاإلعالم والمســاءلة فــي مجــال صــحة المــرأة والطفــل     ١

 .٢٠١١الصحة العالمية، 

. ٢٠١٢: أيلــول/ ســبتمبر األساســية الالزمــة إلنقــاذ أرواح النســاء واألطفــال لجنــة األمــم المتحــدة المعنيــة بالســلعتقريــر      ٢
 .٢٠١٢األمم المتحدة،  ،نيويورك

٣     Stenberg K, Axelson H, Sheehan P, Anderson I, Gülmezoglu AM, Temmerman M et al. Advancing social 

and economic development by investing in women’s and children’s health: a new Global Investment Framework. 
Lancet 2013; early online publication, 19 November. doi:10.1016/S0140-6736(13)62231-X.                                     
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  الحقوق
 والبقـاء والنمـو في الحيـاة أصيالً  حقاً كل طفل لفإن من اتفاقية حقوق الطفل  ٢٤و ٦المادتين وفقًا ألحكام   -١٨

ويتعـزز مفهـوم  الصـحي. مرافق عالج األمراض وٕاعادة التأهيـل فيفي التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه و و 
تمتـع بـأعلى ن حـق الطفـل فـي البشـألجنـة حقـوق الطفـل الصادر عـن  ١٥االلتزامات القانونية في التعليق العام رقم 

أنه وفيات األطفال و بخفض نص على أن الدول ملزمة الذي يو  ١الرعاية الصحية،مستوى صحي يمكن بلوغه وفي 
  .مواليدإيالء اهتمام خاص لوفيات الينبغي 

قــائم علــى تطبيــق نهــج المتعلقــة باإلرشــادات التقنيــة برحــب مجلــس حقــوق اإلنســان التــابع لألمــم المتحــدة و   -١٩
حاالت المراضة والوفيات التي يمكن تالفيها بين األمهات في تنفيذ سياسات وبرامج للحد من بشأن  اإلنسانحقوق 
والــدعم ميســورة التكلفــة ناســبة و جيــدة ومخــدمات لــى عصــول فــي الحزيــز حقــوق المــرأة وتع ٢٠١٢،٢ســبتمبر أيلــول/ 

حـق بشأن  A/HRC/22/L.27/Rev.1 المذكور المجلس قرار. وأكد المتواصلة الرعايةخدمات ما ُيقّدم من عبر كامل 
لقضاء على ل على أهمية تطبيق نهج قائم على حقوق اإلنسان يمكن بلوغه صحي الطفل في التمتع بأعلى مستوى

مــا يلــزم مــن  تجديــد التزامهــا السياســي واتخــاذ الــدولإلــى  وطلــبحــاالت الوفيــات والمراضــة بــين األمهــات واألطفــال، 
  ة.إجراءات لمعالجة األسباب الرئيسية للوفيات والمراض

  الحالة الراهنة
التقــديرات  تشــير، يــاةفــي الشــهر األول مــن الحوفــاة مليــون  ٢,٩البــالغ عــددها  الرّضــعوفيــات  عــالوة علــى   -٢٠

مليــون حالــة (مّمــن يموتــون فــي األشــهر الثالثــة األخيــرة مــن  ٢,٦ يبلــغ الرّضــعبــين حــاالت اإلمــالص عــدد أن إلــى 
متوسـط بلـغ بسـبب مضـاعفات الحمـل والـوالدة. و امـرأة  ٢٨٧ ٠٠٠ه تمـوت سـنويًا نحـو أنـالحمل أو أثناء الـوالدة) و 

 األمهات وفياتله معدل من أقلوهو  ٪،٢,٠ نسبة ١٩٩٠ عام منذمواليد لا وفيات من للحد العالمي السنوي المعدل
  ٣.)٪٢,٩(سنوات  ٥ سن دون األطفال فياتومعدله بالنسبة إلى و ) ٪ ٣,١(

ثلثــي  بــأن. وتفيــد التقــارير المواليــدمعظــم وفيــات بمتوســطة الــدخل تلــك الو الــدخل منخفضــة البلــدان منــى الوتُ   -٢١
التي  البلدانتستأثر و . في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرىستة بلدان منها  ٤بلدًا، ١٢ تقع في مجموع وفيات المواليد

  ٥.المواليدوع وفيات ٪ من مجم٦٠بنسبة  حيمولود  ١٠٠٠أو أكثر لكل وفاة  ٣٠ فيها وفيات المواليد بلغت

                                                           
 .CRC/C/GC/15اتفاقية حقوق الطفل، الوثيقة     ١

 .A/HRC/21/L.10، القرار ة السامية لحقوق اإلنسانالمفوضي    ٢

ة الصــحة العالميــة، منظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة (اليونيســيف)، صــندوق األمــم المتحــدة للســكان، البنــك الــدولي. منظمــ    ٣
ــــــــات النفاســــــــية:  ــــــــي الوفي ــــــــى  ١٩٩٠االتجاهــــــــات الملحوظــــــــة ف ــــــــف٢٠١٠إل ، ٢٠١٢ ،منظمــــــــة الصــــــــحة العالميــــــــة ،. جني

 ، على التوالي.http://www.childinfo.org/files/Child_Mortality_Report_2013.pdfو

هنـــد ونيجيريـــا وباكســـتان والصـــين فيمـــا يلـــي البلـــدان بحســـب الترتيـــب التنـــازلي لعـــدد وفيـــات المواليـــد فيهـــا ســـنويًا: ال  ٤
 .تانوأفغانس وأنغوال وكينيا وجمهورية تنزانيا المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية وٕاثيوبيا وبنغالديش وٕاندونيسيا

جمهوريـة الكونغـو و  كـوت ديفـوارو  الكونغـوو  جـزر القمـرو  تشـادو  وأنغوال وبوروندي وجمهوريـة أفريقيـا الوسـطىأفغانستان     ٥
نيجيريــا و  موزامبيـقو  موريتانيـاو  مـاليو  ليســوتوو  هنـدوال بيسـاو -غينيـا و  غينيـاو  وٕاثيوبيــا غينيـا االسـتوائيةو  جيبـوتيو  الديمقراطيـة

 .وتوغو وزمبابوي وسوازيلندالصومال وجنوب السودان وباكستان وسيراليون و 
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ات أو حــدوث انــدالع نزاعــ المواليــدن وفيــات ثقيــل مــعــبء رزح تحــت وطــأة تــكثيــرة لــدان بمــؤخرًا شــهد تو   -٢٢
تحتيــة البنيــة بمحدوديــة ال المقترنــةالــنظم الصــحية ضــعف مــن خــر بعضــها اآلعــاني ، ويفيهــا إنســانيةطــوارئ حــاالت 

تســفر خطــر تكبــد نفقــات باهظــة مــن جيــبهم الخــاص. و  هايواجــه ســكانو ، فيهــا صــحيين المهــرةالعــاملين القّلــة عــدد و 
تفــاوت صــارخ فــي معــدالت الوفيــات عــن ســاء واألطفــال لنأمــام اجيــدة اللخــدمات الصــحية اإلتاحــة غيــر المنصــفة ل

المتوسطة الدخل وتلك  البلدان المنخفضةبلدًا من  ١١ برغم ذلك تمّكن و . بين البلدان وداخلها تالتدخالبغطية تالو 
 إحـراز تقـدم سـريعمّمـا يثبـت أن  ٢٠٠٠،١٪ منذ عام ٤٠بنسبة زادت على  المواليدمعدل وفيات خفض من الدخل 

  .أمر ممكن
فـــي  طفـــال الحـــديثي الـــوالدةاأل٪ مـــن وفيـــات ٨٠أكثر مـــن الثالثـــة التـــي اســـتأثرت بـــســـباب وفيمـــا يلـــي األ  -٢٣
االختنــــاق أثنــــاء الــــوالدة) مواليــــد أثنــــاء الوضــــع (ومنهــــا وفيــــات الو بتســــار ): مضــــاعفات اال١(الشــــكل  ٢٠١٢ عــــام

رئيســي الثــاني لجميــع وفيــات األطفــال البتســار هــي أيضــًا الســبب مضــاعفات االو  .التــي تصــيب المواليــد لتهابــاتاالو 
عشـرة فـي المائـة طفـل يقـل وزنهـم عـن مليـون  ٣٢,٤مليـون طفـل قبـل األوان و ١٥سـنويًا  يولددون سن الخامسة. و 

طفــل يحتــاجون إلــى ماليــين  ٦ معنــد الــوالدة، مــنه ونطفــل ال يتنفســيــين مال ١٠و الحمــل؛أثنــاء ســنهم ى لــإ بالنســبة
  .)قناعالكيس و التهوية بواسطة ة (أثناء الوالد أساسيإنعاش 

  
  ٢٠١٢، الخامسةأسباب وفيات األطفال دون سن   -١الشكل 

  

 

  الرّضعالمواليد بصغار ٪ من وفيات ٨٠تلحق نسبة تزيد على 
  الوفيات.(من المولودين قبل األوان أو صغار الحجم بالنسبة لسنهم أثناء الحمل) في األماكن التي تنوء بأثقل أعباء 

  .٢٠١٤المرصد الصحي العالمي التابع لمنظمة الصحة العالمية،  المصدر:

                                                           
وسـري وروانـدا والسـنغال  ومصـر والسـلفادور ومـالوي ومنغوليـا الشـعبيةجمهورية كوريا الديمقراطية و  كمبوديابنغالديش و     ١

  .وجمهورية تنزانيا المتحدة النكا

 ٪٢,٦التهاب السحايا 

 ٪٠,٩السعال الديكي (الشاهوق) 
 ٪١,٦األيدز والعدوى بفيروسه 

 ٪١,٥الحصبة 

  االلتهاب الرئوي
١٣٪ 

  وفيات المواليد
٤٤٪ 

المضاعفات 
الناجمة عن 
  االبتسار
٣٥٪ 

المضاعفات 
  الوضع أثناء

٢٤٪ 

  اإلنتان/ التهاب
 ٪١٥السحايا 

 ٪٥االلتهاب الرئوي 
 ٪٩العيوب الخلقية 

 ٪٨أسباب أخرى 
 ٪٢الكزاز 

  اإلسهال ٪١اإلسهال 
٩,٢٪ 

  المالريا
٧,٣٪ 

  حاالت أخرى
١١,٤٪ 
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والوفــاة خــالل مرحلتــي  الفتــرة المحيطــة بــالوالدةوتســجل أعلــى معــدالت مخــاطر الوفــاة أثنــاء الحمــل، وفــي   -٢٤
أو  الخــّدجاألطفــال الرضــاعة والطفولــة المبكــرة عنــد المواليــد الصــغار والمواليــد المنخفضــي الــوزن عنــد الــوالدة، أي 

المواليـد جميـع مـن وفيـات   ٪ ٨٠. وتحـدث أكثـر مـن اً بالنسـبة للعمـر الحملـي، أو االثنـين معـ اً ممن هم أصـغر حجمـ
  الصغار الحجم في جنوب آسيا والبلدان األفريقية جنوب الصحراء الكبرى. الرّضعلدى 
أثنـــاء  مناســبةديـــد منهــا بتــوفير رعايــة تــزال حــاالت العجــز تشــكل مســـألة هامــة. ويمكــن الوقايــة مــن العوال  -٢٥

على قيد الحياة بعد الشهر األول من  الباقون الخّدج الرّضعالمخاض وعند الوالدة وفي فترة الوالدة الحديثة. ويواجه 
الحياة مستوى أعلى من مخاطر الوفاة في المرحلة الالحقة لمرحلة الوالدة الحديثة، واختالل النمو العصبي الطويـل 

وتعرقــل النمــو واإلصــابة بــأمراض غيــر معديــة. ويواجــه المواليــد األصــغر بالنســبة للعمــر الحملــي مخــاطر األجــل، 
تعرقــل النمــو واعــتالالت االضــطراب االســتقالبي التــي تنشــأ بعــد البلــوغ. ويتعــرض أربعــة ماليــين مــن المواليــد الــذين 

للحيــاة، منهــا إصــابات الــدماغ أثنــاء  يولــدون بانقضــاء أجــل الحمــل أو قبيــل انقضــائه إلــى اعــتالالت أخــرى مهــددة
الوضع، والعدوى البكتيرية الشديدة، واليرقان المرضي، التي تؤدي إلى اإلصابة بحاالت العجز مدى الحياة. ويبقـى 
علــى قيــد الحيــاة أكثــر مــن مليــون وليــد كــل ســنة مــع اإلصــابة بــاختالل النمــو العصــبي الطويــل األجــل. لــذا البــد مــن 

من البقاء على قيد الحياة وتوفير رعاية المتابعة المناسبة لألطفال المصابين بهـذه االعـتالالت هو أبعد  النظر فيما
مـن اتفاقيـة حقـوق  ٢٣من أجل ضمان الكشف المبّكر ومنحهم الرعاية والتأهيل المناسبين. وكما تؤكد عليـه المـادة 

  ين بعجز ذهني أو بدني.الوفاء باحتياجات األطفال المصاب اً الطفل، فإن من األهمية بمكان أيض
مـن إجمـالي عـبء األمـراض العـالمي بـاعتالالت الـوالدة الحديثـة واالعـتالالت الخلقيـة.   ٪ ١٠ويتعلق نحو   -٢٦
بشأن العيوب الوالديـة، فـإن العوامـل التـي تـؤدي  ١٧-٦٣ج ص علما أقرته جمعية الصحة العالمية في قرارها  اً ووفق

ت الشـذوذ الخلقـي يمكـن أن تـؤثر فـي الحصـائل الصـحية للرضـع الـذين يبقـون إلى اإلصابة بـالعيوب الوالديـة وحـاال
علـــى قيـــد الحيـــاة لمـــا بعـــد فتـــرة الـــوالدة الحديثـــة، شـــأنها شـــأن العديـــد مـــن األســـباب المتنوعـــة والعوامـــل التـــي تحـــدد 

ن بهـا فـي الخـدمات االضطرابات الخلقية. ويلزم إدراج الوقاية من العيوب الوالدية وتـوفير الرعايـة لألطفـال المصـابي
جتماعيـة لكـل مـن هـم بحاجـة الالقائمة بشأن صحة األمومة والصحة اإلنجابية وصحة األطفـال، مـع مـنح الرعايـة ا

  إليها.
مــــن العوامــــل المــــؤثرة فــــي صــــحة النســــاء والمواليــــد. فــــالفقر  عــــامًال هامــــاً وتعتبــــر المحــــددات االجتماعيــــة   -٢٧

والمواليــد بســبل متعــددة مثــل ســوء الحالــة  األمهــاتعوامــل تقــّوض رعايــة  والالمســاواة وانعــدام االســتقرار االجتمــاعي
التغذوية للفتيات والنسـاء (بمـن فـيهن الحوامـل) وعـدم مالءمـة ظـروف السـكن واإلصـحاح. وتسـبب حـاالت الطـوارئ 

الصـحية اإلنسانية المعقدة تحركات خطيرة لألشخاص (بمن فيهم الحوامل والمواليـد) وتهـدد إمكانيـة وصـولهم للـنظم 
العاملـــة. كمـــا يعـــوق انخفـــاض مســـتويات التعلـــيم، والتمييـــز بـــين الجنســـين وانعـــدام التمكـــين التمـــاس النســـاء للرعايـــة 

تخاذ أفضـل الخيـارات لصـحتهن ولصـحة أطفـالهن، ممـا يـؤدي إلـى تـأجيالت خطيـرة ووفيـات احول دون تالصحية و 
لعوامــل الظرفيــة وصــحة األمهــات والمواليــد وتركــز داعــي لهــا. وتقــر خطــة العمــل هــذه بــالروابط المتأصــلة بــين ا ال

  بالدرجة األولى على الحلول المتصلة بالنظم الصحية.
  تدخالت فعاّلة لغرض تحسين صحة المواليد عبر الرعاية المستمرة

مـن  اً اآلن لتعزيز صحة المواليد، وهي حصيلة تحليل وبحث امتـدا عقـودمتاحة ثمة فرص لم يسبقها مثيل   -٢٨
ثمــرا معلومــات عــن عــبء وفيــات المواليــد وأســبابها، وأوضــحا فعاليــة التــدخالت وقنــوات تــوفير الخــدمات، الــزمن وأ
  ١.من شأنها تعجيل التقدم المحرز في توسيع نطاق التدخالت من أجل خفض تلك الوفيات سبالً وحددا 

                                                           
 الطفـــــــــــــــل والمراهـــــــــــــــقو  والمولـــــــــــــــودمجموعـــــــــــــــة توصـــــــــــــــيات منظمـــــــــــــــة الصـــــــــــــــحة العالميـــــــــــــــة بشـــــــــــــــأن صـــــــــــــــحة األم     ١

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/mnca-recommendations/en/)  آذار/  ٢٧تـــــــــم االطـــــــــالع فـــــــــي
  ).٢٠١٤مارس 
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يـــاة أحــد مكونـــات وتشــّكل التــدخالت الفعالـــة مــن أجـــل تعزيــز صـــحة المواليــد وفـــرص بقــائهم علـــى قيــد الح  -٢٩
). وهـي تـدخالت ٢والطفـل والمراهـق (الشـكل  والمولـودالخدمات الصحية  المتكاملة للصـحة اإلنجابيـة وصـحة األم 

ويــوفر العديــد منهــا عــن  ١.بوثــائق علــى مــدى دورة الحيــاة وُجّمعــت لمختلــف مســتويات تقــديم الخــدمات اً معــززة جيــد
ويتيح تخطـيط التـدخالت وتقـديمها المتكـاملين ضـمان فعاليـة وكفـاءة  طريق البرامج الشائعة لتقديم الرعاية الصحية؛

  الخدمات الصحية لألم والطفل.

  مجموعات التدخالت في إطار الرعاية المستمرة  -٢الشكل 
  

  
  
  
*    REFERRAL AND TERTIARY FACILITY  =إحالة ومرفق المستوى التخصصي  

**   FACILITY SECONDARY FIRST AND = المرفق األولي والثانوي 
**   COMMUNITY  =المجتمع  
  
  

يلـي:  مـن وفيـات المواليـد واإلمـالص مـا الحدوتتضمن مجموعات تدخالت الرعاية ذات األثر األعظم في   -٣٠
 ٣الشــكل  المخــاض والــوالدة واألســبوع األول مــن الحيــاة؛ ورعايــة المواليــد الصــغار والمرضــى. ويشــرح أثنــاءالرعايــة 

. وســتركز خطــة ٢٠٢٥النتــائج األوليــة لألثــر المقــّدر لهــذه التــدخالت فيمــا لــو تحققــت الرعايــة الشــاملة بحلــول عــام 
                                                           

١   A global review of the key interventions related to reproductive, maternal, newborn and child health. Geneva:   

The Partnership for Maternal, Newborn and Child Health; 2011.                                                                                  

 خطة التركيز على كّل مولود

  الصحة اإلنجابية 
 بما يشمل تنظيم األسرة

  إدارة مضاعفات
 الحمل

  رعاية مؤهلة عند الوالدة
رعاية الطوارئ الشاملة 

 للتوليد والمواليد

  لمولود األساسيةرعاية ا
 للمواليدرعاية الطوارئ 

 والمرضى الصغار

  رعاية أمراض الطفولة
 في المستشفيات

 بما اإلنجابية الصحة
 رعاية الحوامل األسرة تنظيم يشمل

  رعاية مؤهلة عند الوالدة
رعاية الطوارئ األساسية 

 للتوليد والمواليد

  رعاية المولود األساسية
  الزيارات الالحقة للوالدة
  رعاية المواليد الصغار

 والمرضى

الوقاية من أمراض 
 فولة وٕادارتهاالط

الرعاية الصحية والتغذية 
  للمراهقين وما قبل الحمل 

  منع العنف القائم 
 على نوع الجنس

  المشورة
 والتأهب للوالدة

الوالدة في المنزل مع 
الرعاية الماهرة 
 والممارسات النظيفة

  األساسيةرعاية المولود 
الزيارات المنزلية لألمهات 
والمواليد في الفترة الالحقة 

 للوالدة

رعاية الطفل المنزلية 
 المستمرة

تحسين ظروف المعيشة والعمل، بما فـي ذلـك ظـروف السـكن والميـاه واإلصـحاح والتغذيـة؛ التعلـيم  التدخالت المشتركة بين القطاعات:
  والتمكين، خصوصًا للفتيات؛ التقوية بحامض الفوليك؛ توفير بيئة آمنة وصحية للنساء والحوامل

  المخاض الحمل لحملما قبل ا
 والوالدة

  والوالدة المخاض
واألسبوع األول ما بعد الوالدة  الطفل

معظم وفيات األمهات  المحيطة بالوالدةتسبب الفترة 
ت اإلمالص، فضًال عن خسائر في والمواليد وحاال

الرأسمال البشري. وتتيح مجموعات التدخالت هذه 
أعلى أثر، وفي نفس الوقت أدنى مستوى للتغطية 
 المنصفة والرعاية الجيدة خالل هذه الرعاية المستمرة.

***
 

**

*   
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عن إتاحة الوقاية  فضالً ألثرها في إنقاذ حياة معظم المواليد،  اً العمل كّل مولود على مجموعات التدخالت هذه نظر 
  من وفيات األمهات واإلمالص.

  
ــي يمكــن األ  -٣الشــكل  ــول عــام إرواح الت ــا بحل ــائج  ٢٠٢٥نقاذه ــة الشــاملة (النت ــة الرعاي بفضــل تغطي
  األولية)

  

  
  

  .Special analysis detailed in The Lancet Every newborn series, in press: المصدر
  

 المحيطـة بـالوالدةالمخـاض والفتـرة  أثنـاءتشمل (على سبيل المثال ال الحصـر) تـدخالت مجموعـة "الرعايـة   -٣١
وفـــي األســـبوع األول بعــــد الـــوالدة" تـــوفير الرعايــــة المـــاهرة عنــــد الـــوالدة، ورعايـــة التوليــــد األساســـية والشــــاملة، وٕادارة 
اإلبتســار (بمــا فــي ذلــك اســتخدام األســترويدات قبــل الــوالدة)، ورعايــة المولــود األساســية (رعايــة التصــحح، الرعايــة 

، إنعاش المولـود). ويلـزم اعتبـار التـدخالت الخاصـة بـاألم والمولـود االقتضاءوعند الحرارية، دعم اإلرضاع بالثدي، 
كوحدة وظيفية يجري تقديمها في حدود فتـرة زمنيـة ضـيقة علـى يـد مقـدم الرعايـة نفسـه (أو فرقـة الرعايـة) وفـي نفـس 

  كليهما. والرضيعالمكان، مع اإلحالة لغرض إدارة المضاعفات بما يشمل األم 

مجموعة "رعاية المواليد الصغار والمرضـى" تـدخالت لمعالجـة المضـاعفات الناجمـة عـن االبتسـار وتشمل   -٣٢
والتهـاب السـحايا وااللتهـاب  اإلنتـانأو صغر الحجم بالنسبة للعمر الحملي، واإلصابة بحاالت العـدوى الوالديـة ( و/

لصـــغار والمواليـــد المرضـــى رعايـــة حراريـــة الرئـــوي والعـــدوى المســـببة لإلســـهال). وتشـــتمل اإلدارة المناســـبة للمواليـــد ا
بما في ذلك رعاية األم لطفلها على طريقة الكنغر، وعالج حاالت  الخّدج،إضافية ودعم تغذية المواليد الصغار أو 

العـــدوى باســـتخدام المضـــادات الحيويـــة ورعايـــة الـــدعم الكاملـــة فـــي المرافـــق. وتتضـــمن هـــذه الرعايـــة األخيـــرة دعـــم 
ا فـي ذلـك التغذيـة بالقـدح واألنبـوب األنفـي المعـوي والسـوائل الوريديـة)، والوقايـة مـن العـدوى اإلرضاع اإلضافي (بم

 وفيات األمهات حاالت اإلمالص وفيات المواليد

  الرعاية التغذوية
 السابقة للحمل

الرعاية عند المخاض  رعاية الحوامل
والفترة المحيطة بالوالدة 
 وفي األسبوع األول
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وٕادارتها، وعالج األكسجين المأمون، وٕادارة حاالت اليرقان مـع إمكانيـة الـدعم التنفسـي باسـتخدام مـواد تقلـيص الشـد 
  السطحي.

الطبيعـــي، بمـــا يشـــمل تـــرويج الممارســـات الصـــحية لرعايـــة المولـــود  اً وتتـــيح الرعايـــة مـــا بعـــد الـــوالدة برنامجـــ  -٣٣
هـذه الرعايـة فـي إطـار زمنـي مختلـف، وهـي تـوفر فـي معظـم  وتقـدَّمواكتشاف المشاكل التـي تسـتلزم رعايـة إضـافية. 

األحيــان علــى يــد أفــراد مختلفــين وفــي أمــاكن مختلفــة. وتشــمل رعايــة المولــود الطبيعــي بــدء اإلرضــاع (الحصــري) 
والوقاية من انخفاض حرارة الجسم، وممارسات الرعاية النظيفة ما بعد الوالدة ورعايـة الحبـل  بالثدي في وقت مبّكر،

تبـــاع ممارســـات جيـــدة فـــي تقـــديم الرعايـــة واكتشـــاف أي اعـــتالالت مهـــددة للحيـــاة، االســـري المناســـبة. وبغيـــة ضـــمان 
االت إضـافية علـى األقـل بعـد ساعة وبإجراء ثالثـة اتصـ ٢٤يوصى بمراقبة جميع األمهات والمواليد عن كثب لمدة 

، وبعـد مـرور سـتة أسـابيع علـى األقـل علـى اً يومـ ١٤أيـام إلـى  ٧سـاعة)، وبـين  ٧٢-٤٨الوالدة (فـي اليـوم الثالـث (
  ١.الوالدة)
وتعتبـــــر التـــــدخالت األخـــــرى ضـــــمن سلســـــلة الرعايـــــة المســـــتمرة تـــــدخالت حيويـــــة بالنســـــبة لصـــــحة النســـــاء   -٣٤

ــــاة ومواليــــدهن . فالرعايــــة قبــــل الــــوالدة، علــــى ســــبيل المثــــال، تتــــيح فرصــــة لتقــــديم خــــدمات وبقــــائهم علــــى قيــــد الحي
حـــــاالت العـــــدوى، مثـــــل الوقايـــــة مـــــن  اً للحوامـــــل، بمـــــا فـــــي ذلـــــك خـــــدمات التوليـــــد، ولكنهـــــا تغطـــــي أيضـــــ متكاملـــــة
بالمالريــــــا والزهــــــري أثنــــــاء الحمــــــل والكشــــــف عــــــن هــــــذين المرضــــــين ومعالجتهمــــــا، ورعايــــــة المصــــــابات  اإلصــــــابة

فيروس األيدز، والوقايـة مـن انتقـال فيـروس األيـدز مـن األم إلـى الطفـل وخفـض الممارسـات المضـرة  وبعدوى بالسلّ 
) الصـــادرة عـــن ٢٠١٣( لإلحصـــاءات الصـــحية العالميـــة اً المتصـــلة بـــنمط الحيـــاة كالتـــدخين وتنـــاول الكحـــول. ووفقـــ

ــ الً منظمــة الصــحة العالميــة، فقــد بلــغ فعــ ، مســتوى الً ذيفان الكــزاز مــثمعــدل التغطيــة لــبعض التــدخالت، كــالتطعيم ب
مــن جميــع المواليــد محصــنين اآلن ضــد كــزاز المواليــد عنــد والدتهــم)؛ وهنــاك   ٪ ٨٢فــي العديــد مــن البيئــات ( اً مرتفعــ

)، ولكـن معـدالت التغطيـة يجـب أن تبقـى مرتفعـة. وتتلقـى نحـو ٣ نظر الشكلابالتالي احتمال أقل لتالفي الوفيات (
فقــط مــن النســاء يحصــلن   ٪ ٥٥للــوالدة مــرة واحــدة علــى األقــل أثنــاء الحمــل، بيــد أن  مــن النســاء رعايــة ســابقة  ٪ ٨١

على الحّد األدنى الموصى به من الزيارات وهو أربع زيـارات فـأكثر، ويغلـب أن تكـون نوعيـة الرعايـة دون المسـتوى 
  األمثل.

مواليــدهن وبقــائهم علــى قيــد وتــؤثر الرعايــة قبــل كــّل حملــين والفتــرة الفاصــلة بينهمــا علــى صــحة النســاء و   -٣٥
مـن العناصـر التـي تسـاهم فـي ذلـك عـن طريـق تأجيـل الـوالدات والمباعـدة  اً حيويـ اً الحياة. ويشكل منع الحمل عنصر 

. الرّضــعوغيــر  الرّضــعبينهــا وتقليلهــا، وكلهــا قــادرة علــى خفــض وفيــات المواليــد وتعزيــز صــحة األمهــات وأطفــالهن 
األسرة والحق في التحّكم فيه، وفي تواتر الحمل ومواعيده هي من األساليب كذلك فإن الحصول على وسائل تنظيم 

وفـرص بقـائهم علـى قيـد الحيـاة. ومـن شـأن االسـتثمار فـي تخطـيط  الرّضـعالتمكينية للنساء والفتيـات وتعزيـز صـحة 
مـل غيـر األسرة أن يساهم مساهمة كبـرى فـي الخفـض الشـامل لوفيـات األمهـات والمواليـد: فخفـض عـدد حـاالت الح

  من وفيات األطفال.  ٪ ٥٧من وفيات األمهات و  ٪ ٦٠مكن أن يحول دون يالمقصود 
بــين حــاالت الحمــل، والتــي تــؤثر فــي  ةومــن بــين العناصــر اإلضــافية للرعايــة قبــل الحمــل والفتــرات الفاصــل  -٣٦

ــاة، والتغذيــة، والوقايــة مــن الممارســات الضــارة وٕادارتهــا ــيم مهــارات الحي (بمــا فــي ذلــك التــدخين  صــحة المولــود، تعل
واألمــراض النفســية، ومجابهــة  اً وتنـاول الكحــول)، والتعــرف علــى االعـتالالت ومعالجتهــا مثــل العــدوى المنقولـة جنســي

العنــف الــذي يرتكبــه الشــركاء المقربــون. وثمــة أهميــة خاصــة لحالــة المــرأة التغذويــة، فــالمرأة التــي تعــاني مــن نقــص 
أو صـغار بالنسـبة للعمـر الحملـي عنـد والدتهـم، أو كليهمـا.  خـّدجبأن تضع مواليد  الً التغذية قبل الحمل أكثر احتما

ويتحدد قسم من هذا الخطر بنقص تغذية المرأة في األلف يوم األولى من حياتهـا وأثنـاء مرحلـة المراهقـة. والبـد مـن 

                                                           
١   WHO recommendations on postnatal care of the mother and newborn. Geneva: World Health Organization; 2013. 
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مــن األدلــة يشــير إلــى  اً دمتزايــ اً كســر الحلقــة التعاقبيــة بــين األجيــال لســوء الصــحة ونقــص التغذيــة، ســّيما وأن عــدد
الـــروابط بـــين نقـــص الـــوزن عنـــد الـــوالدة ونقـــص التغذيـــة فـــي األلـــف يـــوم األولـــى مـــن الحيـــاة وبـــين ارتفـــاع اإلصـــابة 

  باألمراض غير السارية بعد سن الرشد.
فــــي جهــــود  اً رئيســــي اً الحمــــل المبكــــر غيــــر المقصــــود فــــي أوســــاط المراهقــــات عنصــــر  وتعتبــــر الوقايــــة مــــن  -٣٧

نتيجـــة للحمـــل  اً ومواليـــدهن مخـــاطر أعظـــم شـــأن جـــداً إذ تواجـــه األمهـــات الصـــغيرات الســـن  ١مواليـــد.ال صـــحة تعزيـــز
ويشـكل تأجيـل الحمـل لـدى المراهقـات وسـيلة قويـة إلنقـاذ حيـاة األم والمولـود ولتمكـين الفتيـات مـن إكمـال  ٢.والوالدة

  تعليمهن.
ل مــن يقــدم الرعايــة للنســاء قبــل الحمــل ويعتبــر المهنــي الصــحي الحــريص والمؤهــل فــي مجــال القبالــة أفضــ  -٣٨

بنــى الرعايــة علــى االحتــرام وأن تحقــق تُ وينبغــي أن  ٣.وأثنائــه، وعنــد الــوالدة والفتــرات الفاصــلة بــين حــاالت الحمــل
أفضل العمليـات الطبيعيـة والبيولوجيـة. وتقـدم الرعايـة فـي معظـم األحيـان علـى يـد قابلـة مهنيـة، والتـي سـتحتاج بـين 

واألطبـاء مـن أخصـائيي التوليـد  كالممرضـينم يقدمـه فريـق يتـألف مـن مهنيـين صـحيين آخـرين، حين وآخر إلـى دعـ
وأمراض األطفال، وذلك عند حدوث المضاعفات. وبإمكان هذا الفريق تقديم كافة جوانـب الرعايـة فـي البيئـات التـي 

  تفتقر لوجود القابلة المهنية: يستخدم مصطلح "موظفو القبالة" في هذه البيئات.
ســـيما فـــي المنـــاطق الريفيـــة، أداء دور هـــام فـــي ســـّد الفجـــوات الو للعـــاملين الصـــحيين المجتمعيـــين، ويمكـــن   -٣٩

الكائنة بين الخدمات الصحية واألسر، وقد اتضح أّن الزيارات المنزلية التي يقومون بهـا أثنـاء الحمـل وفـي األسـبوع 
فـي  اً المولود ومعـدالت وفيـات المواليـد. وهـم فّعـالون أيضـ على ممارسات رعاية اً إيجابي اً األول بعد الوالدة تخّلف أثر 

اكتشاف وٕاحالة األمهـات المصـابات بالمضـاعفات الالحقـة للـوالدة وفـي إسـداء المشـورة بشـأن تخطـيط األسـرة. وفـي 
 ، مثــل القيــادات التقليديــة وأعضــاء األســرة ذوي النفــوذ ومســاعدات التوليــداً وســع العــاملين المجتمعيــين اآلخــرين أيضــ

  التقليديات، التأثير على التماس الرعاية الماهرة والحصول عليها.
ويســتلزم تــوفير الرعايــة المســتمرة مــدى الحيــاة وجــود تنســيق ســلس وفاعــل بــين شــتى مســتويات الخــدمات   -٤٠

التنســيق بــين  يتطلــبالصــحية وبــين القطــاعين العــام والخــاص. كــذلك فــإن تقــديم الرعايــة الصــحية للنســاء والمواليــد 
مبــادرات والبــرامج التقنيــة والتعــاون مــا بــين جميــع أصــحاب المصــلحة المعنيــين: الحكومــات، والرابطــات المهنيــة، ال

والمجتمــع المـــدني، والمؤسســـات األكاديميـــة ومؤسســـات البحـــث، ومجتمــع األعمـــال التجاريـــة، والشـــركاء فـــي التنميـــة 
  واألسر.

  خطة العمل: الرؤية واألهداف
طة العمل المعنونة كل مولود هي عالم خال من وفيـات المواليـد وحـاالت اإلمـالص التي تحملها خ الرؤية  -٤١

حتفـى بكـل طفـل يولـد، وحيـث تبقـى كـل امـرأة، ويبقـى كـل يُ ، و اً مرغوبـ الً التي يمكن تالفيها، يكون فيه كّل حمل حمـ
  مولود وطفل، على قيد الحياة ويزدهرون ويحققون كامل قدراتهم فيه.

                                                           
١    Preventing early pregnancy and poor reproductive outcomes among adolescents in developing countries. 

Geneva: World Health Organization; 2011.                                                                                                                  

٢    Motherhood in childhood. Facing the challenge of adolescent pregnancy. UNFPA state of world population 

2013. New York: United Nations Population Fund; 2013.                                                                                            

ـــة األمهـــات و يقصـــد بال    ٣ ـــوالدة رعاي ـــوالدة، وذلـــك  الرّضـــعرعايـــة بعـــد ال ـــاً خـــالل فتـــرة األســـابيع الســـتة األولـــى التاليـــة لل  وفق
 ).٢٠١٣لتوصيات منظمة الصحة العالمية بشأن رعاية األم والمولود بعد الوالدة (جنيف، منظمة الصحة العالمية، 
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، سـتكون جميـع البلـدان قـد ٢٠٣٥بحلـول عـام  ١:تالفيهـا الممكـنلوفيـات المواليـد  وضع حـدّ  -١الهدف   -٤٢
مولود حّي وستستمر فـي خفـض عـدد  ١٠٠٠وفيات لكل  ١٠حققت هدف خفض عدد وفيات المواليد إلى أقل من 

 الوفيات وحاالت العجز، بما يضمن عدم إغفال أي مولود. وسيفضي بلـوغ هـذا الهـدف إلـى تحقيـق متوسـط عـالمي
مولـود حـّي، وهـو رقـم يتسـق مـع هـدف الحـّد مـن وفيـات األطفـال   ١٠٠٠وفيـات لكـل  ٧لمعدل وفيات المواليـد يبلـغ 

وضــروري لبلــوغ ذلــك الهــدف.  ٢الوعــد" تجديــد: الحيــاة قيــد علــى الطفــل ببقــاء الممكــن تالفيهــا المحــدد فــي "االلتــزام
مولـود حـّي ممـا سيفضـي إلـى  ١٠٠٠ن بين كـّل وفاة أو أقل م ١٢ستبلغ جميع البلدان معدل  ٢٠٣٠وبحلول عام 

أهداف مؤقتة أخرى). ويتوقع  ٤مولود حّي (يبّين الشكل  ١٠٠٠وفيات للمواليد من بين كل  ٩متوسط عالمي يبلغ 
باألهــداف المقبلــة المقترحــة لوضــع حــّد لوفيــات األمهــات الممكــن تالفيهــا. وينبغــي  اً أن تــرتبط هــذه األهــداف أيضــ

تضمن بلوغ هذا الهدف أيضًا لدى الفئات السكانية التي يقل حصولها على الخدمات، مما يـؤدي لجميع البلدان أن 
مــن األهــداف اإلنمائيــة  ٤إلــى تحقيــق أقصــى رأس مــال بشــري ممكــن. ويمكــن اعتبــار هــذا الهــدف مواصــلة للهــدف 

  لأللفية لتغطية العمل غير المكتمل في خفض وفيات المواليد.

  ات المواليد واألطفال الممكن تالفيهاوضع حّد لوفي   -٤الشكل 
  

  
لكترونية قطرية ورسمية وبيانات معدالت وفيات المواليد المحصـلة مـن فريـق األمـم المتحـدة المشـترك بـين الوكـاالت إ: مشاورات المصدر

  .٢٠١٣المعني بتقديرات وفيات األطفال، 

                                                           
يومـًا مـن الـوالدة ألي مولـود حـّي مهمـا كـان وزنـه أو عمـره  ٢٨ن ُتعّرف وفاة المولود بأنها الوفاة التي تحـدث فـي غضـو     ١

 الحملي.

٢    UNICEF. Committing to child survival: a promise renewed progress report 2013. New York: United Nations 

Children’s Fund; 2013.                                                                                                                                                   

كل 
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  عالمي لوفيات المواليد المعدل ال
  ٪ ٢,٧): ٢٠١٢- ٢٠٠٠متوسط المعدل السنوي لخفض الوفيات (

  الوعد: تجديد: الحياة قيد على الطفل ببقاء االلتزام
وفاة  ٢٠سنوات يبلغ  ٥معدل وطني لوفيات األطفال دون 

 ٢٠٣٥أو أقل في عام 

  هدف وفيات خطة العمل المعنونة كل مولود: 
  ٢٠٣٥وفيات أو أقل في عام  ١٠معدل وطني لوفيات المواليد يبلغ 
  ٢٠٣٠وفاة أو أقل في عام  ١٢معدل وطني لوفيات المواليد يبلغ 

  ٢٠٣٥وفيات في عام  ٧مما يؤدي إلى متوسط 
  ٢٠٣٠وفيات في عام  ٩

  ٢٠٢٥وفاة في عام  ١٢
 ٢٠٢٠وفاة في عام  ١٥

 العمل كالمعتاد
العمل السريع

  ٪ ٤,٣تسريع بلوغ معدل سنوي متوسط لخفض الوفيات: 



              A67/21             ٦٧/٢١ج

13 

كـل البلـدان هـدف تحقيـق معـدل لإلمـالص يقـل  سـتبلغ ١:الحّد من اإلمـالص الممكـن تالفيـه – ٢الهدف   -٤٣
وستواصــل ســّد فجــوات اإلنصــاف. وسيفضــي بلــوغ هــذا الهــدف إلــى  ٢٠٣٥والدة بحلــول عــام  ١٠٠٠لكــل  ١٠عــن 

 ١٢، ستبلغ جميع البلدان معدل ٢٠٣٠والدة. وبحلول عام  ١٠٠٠لكل  ٨متوسط عالمي لمعدالت اإلمالص يبلغ 
وفيــات  ٩والدة ممــا ســيؤدي إلــى متوســط عــالمي لمعــدل اإلمــالص يبلــغ  ١٠٠٠أو أقــل مــن حــاالت اإلمــالص لكــل 

مؤقتــة أخــرى). وينبغــي لجميــع البلــدان أن ترّكــز علــى معالجــة الالمســاواة  اً أهــداف ٥والدة (يبــين الشــكل  ١٠٠٠لكــل 
  وأن تستخدم بيانات المراجعة في تتبع اإلمالص والوقاية منه.

  
  فيهالحّد من اإلمالص الممكن تال  -٥لشكل ا
  

  
  

  ٢.Country and official online consultations and stillbirth rate data from The Lancet stillbirth series :المصدر

  

  

                                                           
ألغــراض المقارنــة الدوليــة، يعــّرف اإلمــالص بأنــه المولــود الــذي ال تبــدو عليــه أي عالمــة مــن عالمــات الحيــاة، والــذي     ١

 ن الحمل.م الً كام اً أسبوع ٢٨غرام أو الذي أكمل أكثر من  ١٠٠٠يتجاوز وزنه 

٢    Cousens S, Blencowe H, Stanton C, Chou D, Ahmed S, Steinhardt L et al. National, regional, and worldwide 

estimates of stillbirth rates in 2009 with trends since 1995: a systematic analysis. Lancet 2011;377(9774):1319–

30. doi:10.1016/S0140-6736(10)62310-0.                                                                                                                     
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  معدل اإلمالص العالمي
  متوسط المعدل السنوي لخفض اإلمالص

)١,٣): ٢٠٠٩-٢٠٠٠ ٪  

  هدف معدل اإلمالص لكل مولود:
  ٢٠٣٥أو أقل في عام  ١٠مالص يبلغ معدل وطني لإل

  ٢٠٣٠أقل في عام  أو ١٢معدل وطني لإلمالص يبلغ 
  ٢٠٣٥في عام  ٨مما يؤدي إلى متوسط عالمي يبلغ 
  ٢٠٣٠في عام  ٩

  ٢٠٢٥في عام  ١١
 ٢٠٢٠في عام  ١٤

العمل كالمعتاد
تسريع العمل

 ٪ ٣,٥لخفض اإلمالص:  متوسط سنوي معدل بلوغ تسريع



              A67/21             ٦٧/٢١ج

14 

إن الهدفين الطموحين المقترحين في خطة العمـل هـذه، وهمـا الحـّد مـن وفيـات المواليـد وحـاالت اإلمـالص   -٤٤
يسـتلزمان تحقيـق  – ٢٠٢٠و  ٢٠٢٥و  ٢٠٣٠لألعـوام  وسـيطةع أهـداف مـ – ٢٠٣٥الممكن تالفيها بحلول عام 

تغطيـة شـاملة منصـفة ورفيعـة الجـودة بالرعايـة األساسـية ورعايـة اإلحالـة والطـوارئ لكـل امـرأة ومولـود وفـي كـل بلــد، 
  مما يقتضي قياسات ومساءلة وروابط مع الخطط العالمية والوطنية األخرى.

  ة لخطة العملالمبادئ واألغراض االستراتيجي
لتحقيــق الرؤيــة وأهــداف خفــض الوفيــات، تقتــرح خطــة العمــل المعنونــة كــل مولــود خمســة أغـــراض  اً توخيــ  -٤٥

  استراتيجية.

: تعزيز الرعاية أثناء المخاض والـوالدة واليـوم األول واألسـبوع األول مـن الحيـاة ١الغرض االستراتيجي 
هــات والمواليــد وحــاالت اإلمــالص فــي هــذه الفتــرة. . تحــدث نســبة كبيــرة مــن وفيــات األمواالســتثمار فيهــا

ويمكن الوقاية من العديد من الوفيات والمضاعفات بضمان تـوفير رعايـة اساسـية عاليـة الجـودة لكـل امـرأة 
عشـــرين ســـاعة األولـــى واألســـبوع األول مـــن و حامـــل ورضـــيع حـــوالي وقـــت المخـــاض والـــوالدة وفـــي األربـــع 

  الحياة.

. ثمـة فجـوات هامـة فـي نوعيـة الرعايـة الكائنـة ن نوعيـة رعايـة األم والوليـد: تحسـي٢الغرض االستراتيجي 
علــى امتــداد الرعايــة المســتمرة لصــحة النســاء واألطفــال. ففــي العديــد مــن البيئــات ال تتلقــى النســاء والمواليــد 

. أو بعـده وأثنـاءه الرعاية التـي يحتاجونهـا حتـى مـع وجـود اتصـال بيـنهن وبـين النظـام الصـحي قبـل الحمـل
ومــن العوامــل الرئيســية فــي تحســين نوعيــة الرعايــة اســتحداث رعايــة عاليــة الجــودة ذات أثــر كبيــر، وتــوفير 

يقدمها في معظـم الحـاالت مقـدمو الرعايـة الصـحية نفسـهم مـع  – اً تدخالت فعالة التكلفة لألم والرضيع مع
  قابالت ماهرات في نفس الوقت.

. إّن الحصـول علـى ومولـود مـن أجـل تقليـل الالمسـاواة : الوصـول إلـى كـل امـرأة٣الغرض االستراتيجي 
رعاية صحية عالية الجودة على أساس االحتياج ودون معاناة مـن الصـعوبات الماليـة هـو حـق مـن حقـوق 
اإلنسان. وثمة بّينـات متينـة متزايـدة بخصـوص ُنهُـج الحـّد مـن وفيـات المواليـد الممكـن تالفيهـا، التـي تسـّرع 

تــدخالت األساســية بواســطة أســاليب ابتكاريــة مثــل تقاســم المهــام، وتحســين قــدرة علــى نحــو فّعــال تغطيــة ال
الحصول على السلع المنقذة لألرواح، والتأمين الصـحي، وآليـات التمويـل، واسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات 

  والشبكات االجتماعية والمعرفية.

عد مشــاركة القيــادات المجتمعيــة . تســا: تســخير قــدرة اآلبــاء واألســر والمجتمعــات٤االســتراتيجي  الغــرض
والجمعيــات النســائية والعــاملين المجتمعيــين علــى عكــس االتجــاه نحــو تحســين الحصــائل الصــحية للمواليــد، 

. ويشـكل التعلـيم والمعلومـات عـاملين حاسـمي األهميـة فـي تمكـين الفقيـرة في المجتمعـات الريفيـة اً خصوص
  دة وتحسين ممارسات الرعاية في المنزل.اآلباء واألسر ومجتمعاتهم من طلب الرعاية الجي

. تمّكـن القياسـات مـديري القياس وتتبع البـرامج والمسـاءلة –كل مولود  إحصاء: ٥الغرض االستراتيجي 
للحاجـة. كمـا يسـاعد تقيـيم النتـائج والتـدفقات الماليـة، مـع  وفقـاً البرامج من تحسـين األداء وتكييـف أعمـالهم 

وثمـة حاجـة ملحـة إلـى تحسـين القياسـات علـى المسـتويين ن المسـاءلة. وجود مؤشـرات تقنينيـة، علـى تحسـي
العــالمي والــوطني، والســيما القياســات المتعلقــة بحصــائل الــوالدة ونوعيــة الرعايــة المقدمــة فــي فتــرة الــوالدة. 

  ويلزم تسجيل كل مولود وحساب عدد وفيات المواليد واألمهات وحاالت اإلمالص.
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  ة مبادئ توجيهية.وتستند خطة العمل إلى ست  -٤٦

. إّن البلــدان هــي المالــك الرئيســي والمســؤول عــن إرســاء وتــوفير خــدمات فعالــة القيــادة القطريــة  )١(
وجيدة النوعية للصحة اإلنجابية وصحة األم والوليد، وعن التصريف الجيد لشؤون تلـك الخـدمات. وتشـكل 

ؤثرة فيهــا ســمة محوريـة لهــذه القيــادة مشـاركة المجتمعــات فـي تخطــيط وتنفيــذ ورصـد السياســات والبــرامج المـ
وواحدة من آليات التحّول األكثر فعالية في العمل والمساءلة من أجل صحة المواليد. وينبغي للشركاء فـي 

  التنمية أن يكفلوا المواءمة بين مساهماتهم واالتساق بين أعمالهم.

هدات الدولية لحقوق اإلنسان . ينبغي االسترشاد بمبادئ وقواعد مستمدة من المعاحقوق اإلنسان  )٢(
في جميع عمليات تخطيط وٕاعداد بـرامج الصـحة اإلنجابيـة وصـحة األم والمولـود وفـي كافـة مراحـل عمليـة 
إعداد البرامج. وثمة بّينـات وممارسـات تـدل علـى األهميـة الحيويـة للصـحة والتنميـة فـي تحقيـق العديـد مـن 

  نواتج حقوق اإلنسان.

مات متكاملـــة لتقـــديم رعايـــة صـــحية جيـــدة النوعيـــة ومقبولـــة لكـــل امـــرأة . يلـــزم وجـــود خـــدالتكامـــل  )٣(
ومولود، مع جعلهـا فـي متنـاولهم دون تمييـز. وبالتـالي، البـد مـن كفالـة تنسـيق ٌنهُـج منسـقة للـنظم الصـحية 
تشتمل على برامج متعددة، وأصحاب المصلحة ومبـادرات علـى مـدى السلسـلة المسـتمرة للصـحة اإلنجابيـة 

  المولود والطفل وتغذيتهم، وذلك دون ضياع الرؤية الواضحة للمحتويات الخاصة بالوليد.وصحة األم و 

. يشكل توفير تغطية منصفة وشاملة بتـدخالت عاليـة األثـر مـع التركيـز علـى الوصـول اإلنصاف  )٤(
رأة في ضمان حصول كـل امـ اً محوري الً ، عاماً إلى شرائح السكان المستثناة والمعرضة للمخاطر واألشد فقر 

  ومولود على الحق في الحياة والبقاء والصحة والتنمية.

. مــن الشــروط األساســية لتحقيــق تغطيــة منصــفة ورعايــة جيــدة واســتخدام أمثــل للمــوارد، المســاءلة  )٥(
فّعالــة ويســيرة المنــال وشــاملة وشــفافة، مــع آليــات لرصــد األثــر واســتعراض  برنامجيــةضــمان وجــود تغطيــة 

إمكانيـة الوصـول إلـى عمليـات  اً يع الفاعلين المعنيين. وتشمل المساءلة أيضـمستقل وٕاجراءات من قبل جم
  وآليات االنتصاف، سواء أكانت قانونية أم إدارية أم غير ذلك.

. شهدت العقود األخيرة حصيلة تراكمية من بّينات الممارسات الفضلى الستراتيجيات من البتكارا  )٦(
ليد ومن أجل خفض وفياتهم. مـع ذلـك، فـإن التفكيـر االبتكـاري شأنها توسيع تغطية التدخالت لصالح الموا

مطلـــوب للتوصـــل إلـــى ســـبل تضـــمن توســـيع مشـــاركة جميـــع أصـــحاب المصـــلحة والوصـــول إلـــى الشـــرائح 
زيادة البحوث التطويريـة مـن أجـل القيـام بأفضـل  اً بالخدمات. ويلزم أيض اً واألقل انتفاع اً السكانية األشد فقر 

  تي تتيح تحقيق أقصى قدر من فعالية التدخالت واالستراتيجيات.تطبيق ممكن للمعارف ال
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  اإلجراءات الالزمة لتحقيق األغراض االستراتيجية
 الحيـاة مـن األول واألسـبوع األول واليـوم والـوالدة المخـاض أثنـاء الرعايـة : تعزيز١الغرض االستراتيجي 

  فيها واالستثمار

  ١األساس المنطقي للغرض االستراتيجي 

مــن الحمـل لغايــة الشــهر األول بعــد الـوالدة بأهميــة خاصــة ال للبقــاء  اً أســبوع ٢٨تتسـم الفتــرة التــي تبـدأ بعــد   -٤٧
للتفاعل والنمو أثناء مرحلة الطفولة المبّكرة، حينما تنشأ أسس التطور اإلدراكي  اً على قيد الحياة فحسب، وٕانما أيض

(مليونـــان) مـــن   ٪ ٧٣مليـــون) مـــن حـــاالت اإلمـــالص، و ١,٢(  ٪ ٤٤والمهـــارات النفســـانية. وتحـــدث فـــي هـــذه الفتـــرة 
  ) من وفيات األمهات.٢٠٦ ٢٥٠(  ٪ ٦١وفيات المواليد و

وينبغــي لكــل امــرأة حامــل أن تحصــل علــى رعايــة أساســية يقــدمها لهــا مهنــي مــاهر ومتخصــص فــي رصــد   -٤٨
 اً إدارتهـا بكفـاءة، ومـتمّكن أيضـ عن المضاعفات وعلى اً المخاض والمساعدة على التوليد، قادر على أن يكشف فور 

من اتخاذ ترتيبـات اإلحالـة الفوريـة عنـد اللـزوم. وينبغـي لكـل رضـيع أن يحصـل علـى رعايـة المواليـد األساسـية التـي 
  تبدأ فور الوالدة، وخالل اليوم األول وتستمر في الفترات الحرجة في األسبوع األول من الحياة وما بعده.

بمسـاعدة مهنيـة مـاهرة (طبيـب أو ممـرض أو قابلـة) قـد ارتفعـت علـى  يلـدنالالتـي  وٕاذا كانت نسبة النسـاء  -٤٩
زالت قائمة، رغم ذلك، في تغطية الرعايـة وجودتهـا داخـل البلـدان ، فإن التباينات ما ٪ ٧٠الصعيد العالمي إلى نسبة 

قيـا جنـوب الصـحراء الكبـرى. وفيما بينها. فتغطية الرعاية الماهرة عند الوالدة ال تبلغ سوى نصف سـكان منطقـة أفري
وبأفضــل  رعايــة مــاهرة فــي الفتــرة المحيطــة بــالوالدةوتتــيح المرافــق الصــحية العامــة والخاصــة فــي العديــد مــن البلــدان 

ــــد عنــــد حــــدوث  الســــبل كفــــاءة، حيــــث يكــــون الوصــــول المباشــــر لخــــدمات التوليــــد الطارئــــة وخــــدمات رعايــــة الموالي
  م والطفل على قيد الحياة.حاسم األهمية لبقاء األ اً المضاعفات أمر 

ومن شأن مجموعات التدخالت المثبتة أن تضمن تقديم الرعاية األساسية ورعايـة إضـافية للنسـاء والمواليـد   -٥٠
من أجل الوقاية من األسباب الرئيسـية للوفـاة ومعالجتهـا. ولتقـديم رعايـة إضـافية للرضـع الصـغار (الصـغار بالنسـبة 

) والمرضى أهمية خاصة في خفـض وفيـات المواليـد. ويلـزم أن يتمتـع المهنيـون الخّدجأو المواليد  للعمر الحملي و/
، والعديــد مــنهم لــيس الرّضــعوهــؤالء الصــحيون بدرجــة كافيــة مــن المهــارة والمعــدات التــي تمكــنهم مــن دعــم النســاء 

المجتمــع.  بحاجــة لرعايــة متطــورة أو مكثفــة وٕانمــا يمكــن إدارتهــم فــي مرفــق صــحي أدنــى درجــة أو حتــى فــي إطــار
نظر اوبمقدور مرافق الرعاية الداخلية أداء دور حيوي للرضع الذين يحتاجون إلى رعاية الدعم الكامل في المرافق (

). وتشير البحوث األخيرة إلى أّن اتباع األنظمة المبسطة للعـالج بالمضـادات الحيويـة فـي تـدّبر الحـاالت ٣٢ الفقرة
لتــي تُقــدم مــن خــالل خــدمات الوصــول الممتــد مــن المرافــق الصــحية األوليــة، المحتملــة لعــدوى البكتريــات الخطيــرة، وا

  من األرواح في البيئات التي ال يمكن فيها إحالة المرضى. اً إضافي اً يمكن أن تنقذ عدد

وقســمًا قائمــًا  فــي الفتــرة المحيطــة بــالوالدةمــن عناصــر االســتثمار فــي الرعايــة  اً هامــ اً ويشــكل البحــث عنصــر   -٥١
توســيع  تيّســرألنشــطة المقترحــة فــي هــذه الخطــة. وتشــمل أولويــات البحــث فهــم العوامــل التــي تعرقــل أو بذاتــه مــن ا

تغطية التدخالت المثبتة في البلـدان المنخفضـة والمتوسـطة الـدخل، وسـبل مـلء الفجـوات القائمـة (مثـل الحاجـة إلـى 
وســبل الوقايــة مــن  والدة االبتســارتعزيــز فهــم األســاس البيولــوجي لمخــاض الــوالدة التــي تحــدث فــي أوانهــا ومخــاض 

بشأن اآلثار البعيدة المدى التي تظهر فـي وقـت الحـق مـن الحيـاة نتيجـة لألمـراض الحادثـة قبـل  والتحري) االبتسار
الحمــل وحواليــه، أو خــالل الحمــل وفــي الشــهر األول مــن الحيــاة. كــذلك فــإن تحســين جمــع البيانــات ودعــم االبتكــار 

  ناصر أساسية في هذا الصدد. والتعاون تشكل هي األخرى ع
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  اإلجراءات المقترحة

  ١اإلجراءات الرئيسية للغرض االستراتيجي 

  ينبغي للحكومات القيام بما يلي بالتعاون مع أصحاب المصلحة:
إجـــراء تحليـــل نظـــامي للحالـــة واالتفـــاق علـــى جملـــة أساســـية مـــن التـــدخالت ومجموعـــات البـــرامج المهيئـــة   (أ)

  ؛للسياق المحلي
  ؛داث تدابير لزيادة تغطية الرعاية الماهرة عند الوالدة في المرافق الصحيةاستح  (ب)
تعزيــز وعــي المجتمعــات بأهميــة الفتــرة المحيطــة بــالوالدة واألســبوع األول مــن الحيــاة للوقايــة مــن وفيــات    (ج)

  ؛األمهات والمواليد واإلمالص
  ؛زيادة مساءلة جميع أصحاب المصلحة المعنيين   (د)
وطنية أو شحذ الخطط القائمة منها بشأن صـحة المواليـد ضـمن السلسـلة المسـتمرة للصـحة  وضع خطط   (ه)

  ؛والتغذية اإلنجابية وصحة وتغذية األم والمولود والطفل
  .تخصيص موارد مالية كافية لتنفيذ الخطة الوطنية  (و)
  

رهـا بـأن للفتـرة المحيطـة ينبغي للحكومات وكافة أصـحاب المصـلحة المعنيـين توعيـة المجتمعـات ودعـم إقرا  -٥٢
ـــأن عليهـــا أن تأخـــذ  ـــود وب ـــاة األم والمول ـــة حيويـــة فـــي المحافظـــة علـــى حي ـــاة أهمي ـــالوالدة واألســـبوع األول مـــن الحي ب

  بمسؤوليتها عن إيجاد الظروف التي تتيح لكل أم ومولود التمتع بالحق في الصحة والرعاية الصحية.

لمبـادئ خطـة  اً كيـز اسـتراتيجياتها وخطـط عملهـا الوطنيـة وفقـوُتشجع جميع البلدان على وضع أو إعادة تر   -٥٣
للحالة وأن تتفـق  اً نظامي تحليالً العمل هذه وأهدافها وغاياتها وأغراضها االستراتيجية. وينبغي لكل حكومة أن تجري 

 ومجموعـــات البـــرامج المالئمـــة للســـياق المحلـــي، وذات الصـــلة بعـــبء مراضـــة المواليـــداألساســـية بشـــأن التـــدخالت 
ووفيــاتهم، والمناســبة للرعايــة المســتمرة. وينبغــي لجميــع الخطــط القطريــة ذات الصــلة أن تؤكــد علــى تــوفير االنتفــاع 

  المنصف بالرعاية العالية الجودة أثناء الحمل والوالدة وفي األسبوع األول من الفترة الالحقة لها.

مـن االسـتحقاقات األساسـية فـي  اً قسـم األم والمولـود التـدخالت الشـاملة لصـحةويجب أن تؤلف مجموعات   -٥٤
إطــار الــنظم الصــحية الشــاملة القائمــة والجديــدة فــي جميــع البلــدان. وينبغــي للســلطات الوطنيــة أن تســتحدث تــدابير 
لزيــادة التغطيــة بالرعايــة المــاهرة عنــد الــوالدة فــي مرافــق الصــحة. وينبغــي لهــا كــذلك أن تــدعم تنفيــذ مبــادئ توجيهيــة 

ن اإلدارة أثناء الحمل والوالدة، بما في ذلك استخدام جهـاز تخطـيط الـوالدة، وهـو أداة بسـيطة وسياسات ترمي لتحسي
. وينبغــي، عنــد الرّضــعلرصــد المخــاض وتوقــع المضــاعفات، وزيــادة عــدد الزيــارات الالحقــة للــوالدة للنســاء وأطفــالهن 

  والعاملين الصحيين المجتمعيين. االقتضاء، تدريب وٕاعادة تدريب عدد أكبر من القابالت والموظفين المساعدين

وينبغــي للســلطات الوطنيــة، بــدعم مــن أصــحاب المصــلحة، حســاب تكــاليف الخطــط وتخصــيص التمويــل   -٥٥
الكافي لصـحة النسـاء واألطفـال، مـع التركيـز الواجـب علـى الرعايـة فـي الفتـرة المحيطـة بـالوالدة واألسـبوع األول مـن 

ء المعنيـين ضـمان مواصـلة االسـتثمارات فـي صـحة األم والمولـود لمـا بعـد الحياة. وينبغي للحكومـات ولكافـة الشـركا
  وزيادتها عند االقتضاء. ٢٠١٥عام 
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  والوليد األم رعاية نوعية تحسين: ٢ االستراتيجي الغرض

  ٢األساس المنطقي للغرض االستراتيجي 

ــدم الرعايــة المــاهرة عنــد الــوالدة فــي العديــد مــن البلــدان علــى يــد القــابال  -٥٦ ت والممرضــين واألطبــاء، ولكــن تُق
ئة وغيـر قائمـة النساء الالتي يلدن بمساعدة مهني مـاهر يمكـن أن يتلقـين رعايـة دون المسـتوى األمثـل أو رعايـة سـي

ما تكون ممارسات الوقايـة مـن العـدوى  اً غير شائع، وغالب اً زال استخدام جهاز تخطيط الوالدة أمر على االحترام. وما
ولود فـور الـوالدة ممارسـات ضـارة ال تتقّيـد بمبـادئ مبـادرة المستشـفيات الصـديقة لألطفـال، التـي والرعاية المقدمة للم

، واسـتهالل اإلرضـاع بالثـدي فـي وقـت مبّكـر اً تتضمن المحافظة على دفء الرضيع، واإلبقاء على األم والطفل مع
عايــة المواليــد. لــذا فــإن زيــادة عــدد مــا ُيغفــل إنشــاء مســاحات مناســبة لر  اً . وكثيــر اً والتــرويج لإلرضــاع بالثــدي حصــر 

وفيـات المواليـد المبّكـرة. وينبغـي  اً الوالدات فـي المرافـق الصـحية ال تكفـي وحـدها لخفـض وفيـات المواليـد، وخصوصـ
  ضمان توفير رعاية جيدة لألمهات والمواليد، حتى في حاالت النكبات الطبيعية والكوارث والطوارئ.

إلــى   ٪ ٥بــين كــل ثــالث حوامــل تحتــاج لــبعض التــدخالت أثنــاء الــوالدة وأّن مــن وُيقــّدر أّن امــرأة واحــدة مــن   -٥٧
في البيئات التي تتسم بارتفـاع الوفيـات  الرّضعوالكثير من النساء و  ١.من الحوامل بحاجة إلى عملية قيصرية  ٪ ١٥

حـــدوث المضـــاعفات  لـــن يحصـــلوا علـــى رعايـــة التوليـــد الطارئـــة، أو حتـــى علـــى الرعايـــة األساســـية للمواليـــد. ويتزايـــد
الوالدية والوفيات أثناء الوضع واالعتالل الدماغي لدى المولود مع تزايد وفيات المواليـد، ممـا يعكـس غيـاب الرعايـة 

ـــ اً الجيـــدة للتوليـــد ورعايـــة الطـــوارئ للمواليـــد. ومـــع أن ارتفـــاع معـــدالت العمليـــات القيصـــيرية لـــيس أمـــر  ، فـــإن اً مرغوب
  على غياب رعاية الطوارئ والرعاية المكثفة لألم والطفل. اً ر عادة مؤشر تعتب  ٪ ٥معدالتها التي تقل عن 

فــي الحصــول عليهــا فــي الحصــائل الصــحية فــي البيئــات التــي  واإلنصــافويــؤثر كــل مــن جــودة الرعايــة   -٥٨
لصــعوبة الــتكهن بالحاجــة إلــى خــدمات التوليــد الطارئــة، ينبغــي لكــل مرفــق لخــدمات  اً تــنخفض فيهــا الوفيــات. ونظــر 

علــى تــوفير التــدخالت األساســية إلنقــاذ أرواح النســاء والمواليــد وأن يتــيح إمكانيــة الوصــول  اً مهــات أن يكــون قــادر األ
  المستمر إلى خدمات النقل لغرض اإلحالة عند حدوث مضاعفات خطيرة.

ولجـــودة الرعايـــة أهميـــة خاصـــة فـــي خفـــض مخـــاطر اإلصـــابة بـــالعجز أو الضـــعف. فالخـــّدج، علـــى ســـبيل   -٥٩
معرضون لإلصابة بمضاعفات العين. والوقاية مـن العمـى النـاجم عـن أمـراض الشـبكية لـدى الخـّدج ممكنـة  المثال،

، وبالكشـف المبّكـر عـن اً من خالل تحسين نوعية رعاية المواليد، بما في ذلك استعمال األكسجين بطريقة أكثر أمانـ
  أمراض الشبكية. ويجب متابعة الّخدج وفحص عيونهم.

مرار الســلس بــين الرعايــة األوليــة والرعايــة علــى مســتوى مرافــق اإلحالــة إنقــاذ األرواح. وربمــا ويتــيح االســت  -٦٠
فـي البيئـات التـي تتسـم بمعـدالت  اً شـائع اً كانت الرعاية فـي إطـار المجتمـع التـي يقـدمها مهنيـو التوليـد المـاهرون أمـر 

ولكــن مــا يقــارب ثلــث الــوالدات علــى  وفيــات منخفضــة أو متوســطة، حيــث تتــوفر المــوارد البشــرية وقــدرات التــدريب،
في البيئات التي ترتفع فيها وفيات المواليد) يحدث في المنـزل دون الحصـول علـى رعايـة  اً الصعيد العالمي (وعموم

صحية مهنية. والـُنُهج المجتمعيـة الفعالـة تسـتلزم رعايـة فاعلـة مسـتمرة وتـرابط فّعـال مـع المرافـق الصـحية مـع تـأمين 
  للطوارئ التوليدية.الرعاية الشاملة 

                                                           
١    WHO, UNFPA, UNICEF and Mailman School of Public Health. Averting maternal death and disability: 

monitoring emergency obstetric care. A handbook. Geneva: World Health Organization; 2009.                                  
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وثمـــة بّينـــات واســـعة تـــدل علـــى انخفـــاض معيـــار تعلـــيم األطبـــاء والممرضـــين والقـــابالت فـــي بلـــدان عديـــدة.   -٦١
فمناهج تعليم مهنة القبالة في بعـض البلـدان ال تفـي بالمعـايير الدوليـة، حيـث ال يكتسـب الطـالب الكفـاءات الالزمـة 

لقائمة في اللوائح وقـدرات الرابطـات المهنيـة تعنـي ضـيق الحمايـة القانونيـة لتوفير الخدمات الجيدة بثقة. والتقييدات ا
 فضـالً التي يتمتع بها مهنيو القبالة وعدم وجود أي صـوت مـنّظم لتمثيـل مصـالحهم. وتـؤدي كـل مـن هـذه العوامـل، 

  .عن نقص العاملين، وسوء تجهيز المرافق وانخفاض األجور، إلى قلة الدوافع ورداءة نوعية الرعاية

ويلــزم مــن الخــدمات الصــحية معالجــة عوامــل الخطــر التــي تهــدد الحصــائل الصــحية للمواليــد، مثــل حمــل   -٦٢
المراهقــات، والتقــارب بــين الــوالدات، وســوء التغذيــة (انخفــاض الــوزن والبدانــة)، واألمــراض المزمنــة (مثــل الســكري)، 

إلدمـان (مثـل التبـغ والكحـول)، والعنـف فـي واألمراض المعدية (مثل السّل ومـرض فيـروس األيـدز)، وتعـاطي مـواد ا
المنــزل وســوء الصــحة النفســانية. وتعتبــر سياســات أمــاكن العمــل مهمــة لــدعم النســاء أثنــاء الحمــل وفــي فتــرة مــا بعــد 

 اً ويلــزم أيضــ ١.الــوالدة وينبغــي أن تُــدرج فيهــا لــوائح حمايــة الحوامــل والمرضــعات مــن أداء األعمــال البدنيــة المرهقــة
التــي لوكية ومجتمعيــة لتقليــل التعــرض إلــى الملوثــات الضــارة المحتملــة، مثــل الملوثــات التقليديــة وجــود تــدخالت ســ

(كفيـروس  اً عن مواقـد الطهـي والتعـرض إلـى دخـان التبـغ. ويكثـر أن تنفـذ الوقايـة مـن العـدوى المنقولـة جنسـي تصدر
رتهـا فـي إطـار بـرامج محـددة ولكنهـا األيدز والزهري) والمالريا واألمـراض غيـر السـارية، وفحـص هـذه األمـراض وٕادا

  مع الخدمات الصحية لألمهات والمواليد. اً يجب أن تتكامل جيد

ويمكن أن تتيح منصات البرامج القائمة روابط محددة لتحسين فرص بقاء المواليد على قيـد الحيـاة وتعزيـز   -٦٣
خـدمات المقدمـة لتخطـيط األسـرة، صحتهم، وهي تسهم في تعزيز نوعية الخدمات الصـحية المقدمـة، بمـا فـي ذلـك ال

ـــة ألمـــراض  ـــاه واالصـــحاح، والتغذيـــة، واإلدارة المتكامل ـــا، والمي والعـــدوى بفيـــروس األيـــدز والســـّل، والزهـــري، والمالري
  الطفولة، والزيارات المنزلية في فترة ما بعد الوالدة والتمنيع.

لصـــحة الجنســـية واإلنجابيـــة، حيـــث للشـــباب خـــدمات صـــحية مالئمـــة للمـــراهقين تتضـــمن ا تـــوفَّرويلـــزم أن   -٦٤
ح البيانات عدم وصول الخدمات الصحية إلى المراهقين وتزايد العدوى بفيروس األيدز عندهم. وتعتبر الوقايـة  توضِّ

من الحمل المبكر غير المقصود، إلى جانب رعاية الفتيات والشابات أثناء الحمل والوالدة وفي فترة مـا بعـد الـوالدة، 
  عم صحتهن وصحة مواليدهن النفسية والبدنية.لد اً حيوي عامالً 

فـي المنـاطق النائيـة، إلـى السـلع الالزمـة إلنقـاذ أرواح النسـاء  اً ويفتقر العديـد مـن مرافـق الصـحة، خصوصـ  -٦٥
والمواليــد، وهــو مــا اســتبانته لجنــة األمــم المتحــدة المعنيــة بالســلع األساســية الالزمــة إلنقــاذ أرواح النســاء واألطفــال. 

تحـديات فـي هـذا السـياق الصـيغ الدوائيـة الجديـدة غيـر المسـجلة، واالختناقـات الكبـرى فـي سلسـلة اإلمــداد، وتشـمل ال
ونفـــاد المخزونـــات، والتكـــاليف فـــي البيئـــات التـــي ال تـــوفر خـــدمات مجانيـــة، وعـــدم تثقيـــف مقـــدمي الرعايـــة الصـــحية 

ع الخـاص الواسـعة فـي اسـتنباط األدويـة والقائمين على شؤونها بشأن السـلع وفعاليتهـا. ويجـب تسـخير خبـرات القطـا
سـيما فـي البيئـات الضـعيفة  الو ن أجـل زيـادة تـوافر هـذه السـلع، واألجهزة والتكنولوجيات الطبية، وصـنعها وتوزيعهـا مـ

  الموارد.

ويقــل علــى الصــعيد العــالمي وجــود المؤشــرات الالزمــة لرصــد جــودة رعايــة األمهــات والمواليــد، كمــا ينعــدم   -٦٦
لرصــد والتقيــيم فــي العديــد مــن البلــدان. ومراقبــة وفيــات األمهــات والوفيــات فــي الفتــرة المحيطــة بالحمــل وجــود آليــات ا

لتحســين نوعيــة الرعايــة. وقــد اعتمــد العديــد مــن البلــدان تشــريعات تقضــي  اً قويــ نهجــاً والتصــدي لهــا  يمكــن أن تكــون 
سري في األسباب التـي تـؤدي إلـى وفيـات  إلجراء تحقيق مدخالً باإلبالغ عن وفيات األمهات، مما يمكن أن يشكل 

                                                           
١    International Labour Organization. C183 – Maternity Protection Convention, 2000 (no. 183)   

(http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C183, accessed 27 March 2014).  
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األمهات وتخطيط اإلجراء التصحيحي الالزم لذلك. ويمكن اتبـاع نهـج مماثـل بشـأن الوفيـات التـي تحـدث فـي الفتـرة 
  المحيطة بالوالدة.

  اإلجراءات المقترحة

  ٢اإلجراءات الرئيسية للغرض االستراتيجي 

  :المصلحة حابأص مع بالتعاون يلي بما القيام للحكومات ينبغي

  ؛تحديث السياسات والمبادئ التوجيهية والقواعد والمعايير الوطنية بشأن رعاية األمهات والمواليد  (أ)
  ؛تشغيل نظم فعالة لتحسين النوعية بغية كفالة رعاية رفيعة الجودة قائمة على االحترام لألمهات والمواليد  (ب)
يب العــاملين الصــحيين، ووضــع أطــر تنظيميــة لمــوظفي اعتمــاد منــاهج دراســية علــى أســاس الكفــاءة لتــدر   (ج)
  ؛لقبالة وغيرهم من موظفي الرعاية الصحيةا

تــأمين زيــارات الرعايــة الالحقــة للــوالدة فــي األســبوع األول؛ وتــوفير رعايــة إضــافية جيــدة للمواليــد الصــغار   (د)
  ؛والمرضى

ـــُنُهج االبتكاريـــة لحفـــز العـــاملين ولتعزيـــز قـــدرة  (ه) الوصـــول إلـــى الرعايـــة وتحســـين نوعيتهـــا؛  دراســـة وتقيـــيم ال
ومواصــــلة التحــــري عــــن فعاليــــة التكلفــــة ومــــا يقتــــرن بهــــا مــــن مخــــاطر التمويــــل علــــى أســــاس األداء، علــــى غــــرار 

  ؛استحدثته بعض البلدان ما
كفالة تجهيز جميع المرافق على نحو كاف بأفرقة متعددة التخصصات من الموظفين القادرين علـى إدارة   (و)

التــي تحــدث لــدى األمهــات والمواليــد علــى مســتوى مرافــق اإلحالــة، مــع تــوفير البنــى التحتيــة األساســية المضــاعفات 
  ؛المثلى لهذا الغرض

ضــــمان إدراج الســــلع الالزمــــة إلنقــــاذ أرواح النســــاء واألطفــــال وصــــحتهم فــــي كــــل قائمــــة وطنيــــة لألدويــــة   (ز)
  ؛األساسية

طــاع الخــاص فــي توســيع الــدعوة التخــاذ اإلجــراءات وضــع اســتراتيجيات إلشــراك مــزودي الخــدمات مــن الق  (ح)
، واســتنباط تكنولوجيــات ابتكاريــة لتحســين الحصــائل الصــحية واإلمــالصالالزمــة بشــأن وفيــات المواليــد واألمهــات 

  ؛للمواليد واألمهات
فـي  استحداث مراقبة لوفيات األمهات والوفيات التي تحدث في الفترة المحيطة بالوالدة والتصدي لها، بمـا  (ط)

   ؛ساعة) ٢٤ذلك في غضون  يستحسن أن يتمذلك اإلبالغ عن هذه الوفيات (
تحسـين إشـراف الجمهـور علـى نوعيـة الرعايـة المقدمـة لألمهـات والمواليـد بواسـطة التوعيـة العامـة وتوســيع   (ي)

  .المشاركة المجتمعية
  

مؤسسات التدريب وسـائر أصـحاب ينبغي للحكومات أن تتعاون مع الرابطات المهنية والقطاع األكاديمي و   -٦٧
التــدخالت المتصــلة بالرعايــة بشــأن المصــلحة علــى إجــراء تحــديثات منتظمــة للسياســات الوطنيــة والمبــادئ التوجيهيــة 

المستمرة لصحة النساء واألطفال فيما يتصل بالمبادئ التوجيهية العالمية المستندة للبّينـات واالسـتراتيجيات المحـددة 
تشـغيل نظـم فعالـة لتحسـين النوعيـة واعتمـاد وٕانفـاذ تطبيـق قواعـد ومعـايير الرعايـة الرفيعـة  اً يضـ. وينبغي لهم أاً محلي

  الجودة والقائمة على االحترام لألمهات والمواليد.
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وينبغــي للحكومــات اعتمــاد منــاهج تعليميــة علــى أســاس الكفــاءة لتــدريب العــاملين فــي الرعايــة الصــحية مــع   -٦٨
وممارســـة مهنـــة القبالـــة والتمـــريض، بمـــا يشـــمل مهـــارات محـــددة لرعايـــة المواليـــد وضـــع أطـــر تنظيميـــة تحـــدد نطـــاق 

الصــغار بالنســبة لعمــرهم الحملــي أو المواليــد المرضــى، وٕاســداء المشــورة بشــأن اإلرضــاع وتــدريب الــدعم، والمعــايير 
يين، مثـــل الـــدنيا الالزمـــة لمقتضـــيات التعلـــيم. وينبغـــي، عنـــد االقتضـــاء، النظـــر فـــي عـــالج مســـألة نقـــص األخصـــائ

  أخصائيي األمراض العصبية واستشاريي اإلرضاع بالثدي.

ويلزم تخطيط مستويات المالك الوظيفي لكل مرفق يقدم الرعاية لألمهات والمواليد، وذلك بأسـلوب يضـمن   -٦٩
 اً توفير الخدمات على أسـاس مسـتمر، علـى مـدار السـاعة، وفـي جميـع أيـام األسـبوع. ويعـد العمـل فـي أفرقـة عنصـر 

: ينبغــــي أن تكــــون أفرقــــة العمــــل فــــي مستشــــفيات اإلحالــــة مــــن المســــتوى األولــــي والثــــانوي أفرقــــة متعــــددة اً ســــيأسا
التخصصات، وأن تشمل موظفين متخصصين في التوليد وطب األطفال والتخدير من أجل إدارة المضـاعفات عنـد 

  األمهات والمواليد.

لتـوفير الرعايـة الالزمـة لألمهـات  اً كافيـ اً جهيزهـا تجهيـز وينبغي تأمين بنيـة تحتيـة مالئمـة لمرافـق األمومـة وت  -٧٠
. ويجـب التقّيـد بقواعـد الوقايـة مـن العـدوى واألمـان البيولـوجي. والبـد مـن ضـمان التجهيـز اآلمـن بالكهربـاء، الرّضـعو 

ة وغســل اليــدين، والمــراحيض النظيفــة، وأمــاكن مناســبة لتوليــد النســاء مــع احتــرام الحرمــ اإلصــحاحوالمــاء، ومرافــق 
  الشخصية، وأماكن مخصصة لمعالجة المواليد المرضى.

وبعــد الــوالدة، ينبغــي أن تتلقــى النســاء والمواليــد فــي المرافــق الصــحية كافــة الخــدمات األساســية قبــل مغــادرة   -٧١
تلك المرافق. وينبغي وجود األم والطفل بصورة روتينية في نفس الغرفة مع اتخاذ االحتياطات الالزمـة لكفالـة تمّكـن 
األمهات من تقديم الرعاية على طريقـة الكنغـر ألطفـالهن علـى نحـو مـريح. وينبغـي التشـجيع علـى سـحب اللـبن مـن 

 الرّضـعأو  الصغار بالنسبة للعمر الحملي و/ الرّضعالثدي وخزنه في المرافق الصحية التي توفر الرعاية للخّدج، و 
ارة. وينبغــي القيــام علــى نحــو مالئــم بتجهيــز مرافــق المرضــى، باإلضــافة إلــى بنــوك اللــبن فــي مرافــق اإلحالــة المختــ

الرعايــة الثانويــة والمتخصصــة بالمعــدات وتــوفير المــالك الــوظيفي لوحــدات رعايــة المواليــد ووحــدات الحضــانة فيهــا، 
وربطهــا بمرافــق الرعايــة األوليــة بواســطة نظــام لإلحالــة جيــد العمــل. وتعتبــر الزيــارات الالزمــة للرعايــة فــي األســبوع 

  بعد الوالدة ضرورية إلسداء المشورة بشأن سلوكيات التماس الصحة والكشف عن أي مضاعفات. األول

وينبغي أن ُتدرج سلع إنقاذ األرواح (بما في ذلك التكنولوجيات األساسية) الالزمة لصحة النسـاء واألطفـال   -٧٢
متواصـــلة لجميـــع المرافـــق،  فـــي كـــل قائمـــة وطنيـــة مـــن قـــوائم األدويـــة األساســـية مـــع كفالـــة وجـــود سلســـلة إمـــدادات

  المرافق المحيطية النائية. اً وخصوص

وينبغـــي اســـتحداث عمليـــات رصـــد وتحســـين نوعيـــة الرعايـــة فـــي جميـــع الخـــدمات العامـــة والخاصـــة لرعايـــة   -٧٣
عن طريق مراقبة وفيات األمهات والوفيات التي تحـدث فـي الفتـرة المحيطـة بـالوالدة والتصـدي  الً ، وذلك مثاألمهات
ســجالت الــوالدة والوفيــات (بمــا فــي ذلــك وفيــات األجّنــة واإلمــالص) وعمليــات المســح الــدوري لتــوفر المرافــق لهــا، و 

الصحية ومدى تأهبها. ويمكن االستعانة بتكنولوجيا المعلومات في إجراء الرصـد اآلنـي: فـالهواتف المحمولـة، علـى 
ات بــين مقــدمي الرعايــة الصــحية والمجتمعــات. ســبيل المثــال، تشــكل وســيلة مفيــدة فــي زيــادة االتصــال وتبــادل البيانــ

االســتثمار فــي الــروابط المجتمعيــة والــروابط مــع الخــدمات لغــرض تحســين نوعيــة الرعايــة، كمــا تؤلــف  اً ويلــزم أيضــ
  االجتماعات والمساءلة عناصر رئيسية في عملية تحسين نوعية الرعاية.

تطبيـق الـُنُهج االبتكاريـة  اً دة الرعايـة. وينبغـي أيضـلضـمان جـو  عامًال محددًا هاماً وتعتبر حوافز الموظفين   -٧٤
عند االقتضاء، مثل اإلرشـاد والنصـح واالعتمـاد والتعلـيم المسـتمر مـن أجـل تحسـين نوعيـة الرعايـة والوصـول إليهـا. 
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. اً ويمكــن للســلطات الوطنيــة النظــر فــي تقــديم حــوافز مثــل المــدفوعات الماليــة والعــالوات واإلعــراب عــن التقــدير علنــ
قوم بعض البلـدان اآلن باتبـاع أسـلوب التمويـل علـى أسـاس األداء، ولكـن يلـزم مواصـلة التحـري عـن فعاليـة تكلفـة وت

  هذا األسلوب والمخاطر المقترنة به.

وتســـاعد توعيـــة الجمهـــور وزيـــادة مشـــاركة المجتمـــع علـــى تســـريع إدخـــال التحســـينات علـــى نوعيـــة الرعايـــة.   -٧٥
ـــ ـــالي فـــإن أعضـــاء البرلمـــان، ال ذين يمثلـــون المنتخبـــين ويقومـــون بوظـــائف التشـــريع والفحـــص الـــدقيق واعتمـــاد وبالت

من العوامل المحددة لرفاه النساء واألطفال.  عامًال أساسياً الميزانيات واإلشراف على اإلجراءات الحكومية، يشكلون 
رادة السياســــية ومـــن شـــأن المجتمـــع المــــدني والقيـــادات المحليـــة، بمــــا فـــي ذلـــك قيـــادات قطــــاع األعمـــال، تعزيـــز اإل

والمساعدة على زيادة التوعية العامة ومسؤولية المجتمع في التحري عن المشاكل ووضع حلولها. وبغية التمّكن من 
لكترونـي للنتـائج السـنوية إلذلك، يلزم كفالة حرية تدفق البيانات والمعلومات، مـع التـوفير العلنـي بواسـطة االتصـال ا

 المــرأة صــحة عــن والمســاءلة بالمعلومــات المعنيــة ات التــي تصــدرها اللجنــةالمســجلة فــي القطــاع الصــحي والتوصــي
  والطفل.

وثمـة منــافع متعــددة يمكــن جنيهــا مــن العمــل الــذي تقــوم بــه الشــراكات بــين القطــاعين العــام والخــاص، وهــي   -٧٦
ف وتعزيـز تـوفر تشمل ما يلي: رفع مستوى الدعوة؛ ونقل التكنولوجيا إلى البلدان المنخفضة الدخل؛ وخفـض التكـالي

ساســـية وأجهـــزة طبيـــة مضـــمونة الجـــودة؛ وتحســـين نوعيـــة الرعايـــة والخـــدمات المســـتندة للبّينـــات التـــي يقـــدمها أأدويـــة 
ممارســو الرعايــة الصــحية فــي القطــاع الخــاص؛ وتحســين وظيفــة اإلشــراف والتنظــيم التــي تؤديهــا الحكومــات؛ وٕاتاحــة 

الصــحية المســتندة ألربــاب العمــل وسياســات أمــاكن العمــل  خــدمات النقــل فــي حــاالت الطــوارئ؛ وتعزيــز الخــدمات
والبــرامج الداعمــة للحوامــل واألمهــات الجديــدات؛ وتطــوير التكنولوجيــات االبتكاريــة ذات القــدرة علــى خفــض وفيــات 

  المواليد واألمهات والوقاية من اإلمالص والعجز.

  الالمساواة تقليل أجل من ومولود امرأة كل إلى الوصول: ٣ االستراتيجي الغرض

  ٣األساس المنطقي للغرض االستراتيجي 

لمبــادئ التغطيــة الصــحية الشــاملة  اً لكــل امــرأة ومولــود الحــق فــي الحصــول علــى رعايــة صــحية جيــدة وفقــ   -٧٧
وحقوق اإلنسان. ويتوقف الحصول على رعايـة عاليـة الجـودة لألمهـات والمواليـد علـى عـدة عوامـل، مـن بينهـا تـوفر 

وتــوزيعهم علــى نحــو منصــف. وفــي العديــد مــن  اً جيــد اً ين مــن ذوي الــدوافع، وتجهيــزهم تجهيــز عــاملين صــحيين مــاهر 
فــي المنــاطق الريفيــة، أحــد  اً البلــدان، يشــكل عــدم اإلنصــاف فــي فــرص الوصــول إلــى المهنيــين الصــحيين، خصوصــ

  العوامل الرئيسية لالرتفاع المستمر لوفيات النساء والمواليد.

يبلغ أكثر من ستة من بين البلدان ذات العبء األعلى لوفيات المواليد واألمهات وفي الوقت الحاضر، لم   -٧٨
فرد من السكان، وهو الحّد الالزم لتوفير  ١٠ ٠٠٠لكل  اً ومهني قبالة وممرض اً طبيب ٢٣الحّد األدنى األساسي من 

 ٢.دد مهنيــي القبالــةعلــى األقـل مــن نقــص حــاد فـي عــ اً بلــد ٣٨ويعــاني  ١.المجموعـة األساســية مــن خــدمات الرعايـة
وتسبب هذه العوامل، إضافة إلى سوء أحوال العمل وقلة الحوافز التـي تـدفع المـوظفين للعـيش والعمـل فـي المنـاطق 

                                                           
آذار/  ٢٧، تـــــــم االطـــــــالع فـــــــي http://apps.who.int/globalatlas/default.asp األطلـــــــس العـــــــالمي للقـــــــوى الصـــــــحية،    ١

 .٢٠١٤ مارس

٢    UNFPA. State of the world’s midwifery report 2011: delivering health, saving lives. New York: United Nations 

Population Fund; 2011.                                                                                                                                                 
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النائية أو في إطار الشرائح السكانية المحرومة، عدم المساواة فـي توزيـع العـاملين الصـحيين مـع تباينـات كبـرى فـي 
مواليـــد فــي البلــدان التــي تعــاني مـــن عــبء مرتفــع وغيــر متكــافئ لوفيـــات فــرص الحصــول علــى رعايــة األمهــات وال

  المواليد.

أمـــام األســـر فـــي التمـــاس الرعايـــة أثنـــاء الحمـــل  اً كبيـــر  اً ويمكـــن أن تشـــكل تكـــاليف الخـــدمات الصـــحية عائقـــ  -٧٩
ر االستشـــارات والـــوالدة وفـــي الفتـــرة الالحقـــة لهـــا. فالتكـــاليف المباشـــرة، مثـــل التســـديد المباشـــر لـــثمن األدويـــة وأجـــو 

واإلجــراءات، والتكــاليف غيــر المباشــرة، مثــل النقــل وخســائر الــدخل، أدت إلــى تباينــات حــادة فــي التغطيــة، الســيما 
ة مــن الســكان تكــاليف باهظــ  ٪ ١١للنســاء الالتــي يلــدن بمســاعدة مهنيــة مــاهرة. وفــي بعــض البلــدان، يتحمــل لغايــة 

منهم نتيجة للمصروفات المتصلة بالصحة، بمـا فـي   ٪ ٥إفقار  ، والتي تسببت فيلتسديد مدفوعات الرعاية الصحية
 علـى التغطيـة الصـحية الشـاملة تـوفير هـدف ويـنص ١.ذلك التكاليف المرتبطة بالرعاية األساسية لألمهات والمواليد

، نتيجـة لـذلك دون أن يتعرض لضائقة ماليـةعلى الوصول إلى الخدمات الصحية  اً أّن كل فرد ينبغي أن يكون قادر 
  بالنسبة للنساء واألطفال. اً ولكن العالم قد تخّلف في ضمان هذين الشرطين كليهما، خصوص

ويلزم اتخاذ تدابير خاصة في الخدمات الصحية والبيئات المجتمعية لوضع حّد النتهاكات حقـوق اإلنسـان   -٨٠
  .األطفال البناتالتي تحدث مع التمييز القائم على الجنس ضد 

علومات عن الميزانيـات إلـى تقييـد الشـفافية ومراقبـة صـحة األمهـات والمواليـد. وقـد أجـرت ويؤدي غياب الم  -٨١
بضـــعة بلـــدان حســـابات الصـــحة الوطنيـــة مـــع حســـابات فرعيـــة محـــددة لصـــحة األمهـــات والمواليـــد، وقـــد أصـــبح تتبـــع 

  في الفترة األخيرة. اً بارز  اً عنصر  اً المساعدات اإلنمائية المتاح علن

القطاع الخاص أن تتخذ تدابير خاصة لتعزيز الدعم المجتمعـي والـدعم فـي أمـاكن العمـل وينبغي لمنشآت   -٨٢
 عمـالً المقدم لألمهات فيما يخص الحمل واإلرضاع بالثـدي وتـوفير خـدمات مجديـة ومتيسـرة التكلفـة لرعايـة الطفـل، 

قادر، وينبغي  الخاصقطاع ). وال١٨٣بشأن حماية األمومة (رقم  ٢٠٠٠العمل الدولية لعام  ةبأحكام اتفاقية منظم
منــذ وقــت مبكــر، ووقايتــه ودعمــه مــن خــالل كفالــة امتثــال  اً ، اإلســهام فــي التــرويج لإلرضــاع بالثــدي حصــر اً لــه أيضــ

والقرارات الالحقة التي  األم لبن بدائل تسويق لقواعد الدولية ألحكام المدونة اً تام امتثاالً ممارسات التسويق والترويج 
العالمية بهذا الشأن، وكذلك من خالل التقّيد باألحكام القانونية والتنظيميـة الوطنيـة الراميـة  أصدرتها جمعية الصحة

  إلنفاذها.

ويستلزم الوصول إلى جميع النسـاء والمواليـد اسـتثمارًا فـي كافـة جوانـب النظـام الصـحي، بمـا يشـمل القيـادة   -٨٣
ادات، وتقـديم الخـدمات، ونظـم المعلومـات والتمويـل. وتصريف الشؤون، وقوى العمل، والبنى التحتية، والسلع واإلمـد

وتســتلزم الســياقات المختلفــة اتبــاع ُنُهــج مالئمــة لهــا، مــع توجيــه اهتمــام خــاص للتأهــب للطــوارئ اإلنســانية المعقــدة 
  واالستجابة العاجلة لمقتضياتها.

  
  
  
  

                                                           
 منظمـــة جنيـــف،. الشـــاملة طيـــةالتغ إلـــى الســـبيل: الصـــحية الـــنظم تمويـــل .٢٠١٠ العـــالم فـــي بالصـــحة الخـــاص التقريـــر    ١

 .٢٠١٠ العالمية، الصحة
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  اإلجراءات المقترحة

  ٣اإلجراءات الرئيسية للغرض االستراتيجي 

  :المصلحة أصحاب مع بالتعاون يلي بما القيام تللحكوما ينبغي

إجـــراء تحليـــل منـــتظم للعقبـــات التـــي تحـــول دون التحقيـــق الكامـــل النطـــاق لمعـــدالت مرتفعـــة مـــن التغطيـــة   (أ)
بمجموعــات مــن التــدخالت الفعالــة لكفالــة تقــديم رعايــة عاليــة الجــودة فــي إطــار النظــام الصــحي والمجتمــع واتخــاذ 

  ؛تلك العقباتاإلجراء الالزم إلزالة 
كفالــــة إدراج إجــــراءات تتعلــــق بصــــحة المواليــــد فــــي المبــــادرات والبــــرامج القائمــــة لتقــــديم خــــدمات الصــــحة   (ب)

  ؛اإلنجابية وصحة األمهات والمواليد واألطفال من أجل عدم تفويت أي فرصة للوصول إلى األمهات والمواليد
ن الكفـاءة والسـلوك القـائم علـى االحتـرام، ولتحسـين العاملة الصحية لضما لتنمية القوىإعداد وتنفيذ خطة   (ج)

  ؛لالحتياج اً الكثافة، وزيادة الدوافع واالحتفاظ بكوادر مناسبة من العاملين الصحيين وفق
تحقيــق األداء األمثــل للمــوظفين المتــاحين مــن خــالل النظــر فــي تفــويض المهــام للمــوظفين الصــحيين مــن   (د)

لمناسـبين ودور العــاملين الصـحيين المجتمعيــين فـي سـّد الفجــوات القائمـة بــين المسـتوى المتوسـط بالتــدريب والـدعم ا
  ؛األسر والخدمات الصحية

نفاذهــا بشــأن المســاواة فــي فــرص الحصــول علــى رعايــة األمهــات والمواليــد إ اعتمــاد القــوانين والسياســات و   (ه)
  ؛وكفالة جودتها في القطاعين العام والخاص

هـات والمواليـد علـى أســاس برنـامج للعمـل مسـتند للبّينـات، وتـوفير المــالك تخطـيط الخـدمات الصـحية لألم  (و)
  ؛الوظيفي الالزم لتقديمها

ضــمان إزالــة العقبــات (االجتماعيــة والماليــة) التــي تقّيــد حصــول األمهــات والمواليــد علــى الرعايــة، ويشــمل   (ز)
  ؛في بعض الشرائح السكانية اً ذلك البنات وهن األشد ضعف

  ؛موارد محلية إضافيةالصحي الوطني، بما في ذلك صحة األمهات والمواليد، وتعبئة  قاإلنفاتتبع   (ح)
إعــداد بــرامج مســتهدفة فــي ســياق المدرســة وخارجهــا لتوســيع نطــاق حصــول المــراهقين والراشــدين الشــباب   (ط)

  ؛واستخدامها، ومنح المراهقات الحوامل الدعم الكامل الالزم لهنالحديثة على وسائل منع الحمل 
النظـــر فـــي اتخـــاذ اســـتراتيجيات مجتمعيـــة لتحســـين الطلـــب علـــى الخـــدمات، والتأهـــب للـــوالدة والممارســـات   (ي)

والجمعيـات  العـاملون الصـحيون المجتمعيـوناألساسية لرعاية المواليد، بما في ذلـك الزيـارات المنزليـة التـي يجريهـا 
  النسائية المشاركة.

  

نحـــو تحقيـــق التغطيـــة الشـــاملة لرعايـــة  اً لـــدان مـــن أجـــل المضـــي قـــدمالخطـــوة األولـــى المقترحـــة للب تمثـــلتو   -٨٤
للعقبات التي تعترض توسيع نطـاق تـوفير مجموعـات التـدخالت الالزمـة  نظاميإجراء تحليل  فياألمهات والمواليد 

رية لتقديم الرعاية الجيدة. ويمكن العثور على هذه العقبات داخل النظام الصحي نفسه، ولكن فجوات المعارف األس
فـي تلـك اإلعاقـة. وينبغـي مراعـاة نتـائج تلـك  اً والمجتمعية، وسـوء المفـاهيم ونقـص المـوارد يمكـن أن تسـهم هـي أيضـ

  التحليالت عند تصميم خطط العمل الوطنية بشأن المواليد.
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ويشــكل إدراج اإلجــراءات المعنيــة بصــحة المواليــد فــي المبــادرات القائمــة بشــأن الصــحة اإلنجابيــة وصــحة   -٨٥
مهات والمواليد واألطفال وبرامج تقديم الخدمات (بما في ذلك البرامج الخاصة بفيروس األيدز والمالريا والتمنيع) األ

حاسم األهمية لضمان عدم تفويت أي فرصة للوصول إلى األمهات والمواليد. ويجب على البلدان أن تجري  عامالً 
عــاملين الصــحيين علــى تحســين كفــاءة المستشــفيات، والقضــاء ألي مــن الخــدمات يلــزم توفيرهــا، وحفــز ال اً نقــدي اً تقييمــ

  على اإلهدار والفساد، وتحقيق االستخدام األفضل للتكنولوجيات والخدمات الصحية.

وينبغي لكل بلد أن يضع خطة إنمائية شاملة للقوى العاملة الصحية تشتمل على التعليم والتدريب، وتوزيع   -٨٦
تفــاظ بهــم، ومعالجــة التفــاوت بــين عــدد العــاملين فــي الرعايــة الصــحية المتــوفرين المــوظفين المــاهرين وحفــزهم واالح

بالتدريب السابق للخدمة ثم تعيين الموظفين واالحتفاظ بهم. والبد للعاملين  اً وعدد الوظائف بواسطة نظام للتتبع بدء
نبغـي لظـروف العمـل أن تسـمح الصحيين من اتباع مواقف وسلوكيات قائمة على االحترام تجاه النساء والمواليـد، وي

للعاملين الصحيين االشتغال في بيئة تتسم باألمان واالحترام. وينبغي للخطط أن تشتمل على إجراءات ترمي لزيادة 
أو إعادة توزيعهم، والتنفيذ الفوري للتدابير العالجية عند اللزوم، بمـا فـي ذلـك  في توزيع القوى العاملة و/ اإلنصاف

ـــاء وعـــالوات األجـــر األجـــور المال هممـــنح ـــوفير الســـكن والكهرب فـــي حفـــز العـــاملين  عـــامًال فعـــاالً ئمـــة. ولقـــد كـــان ت
  الصحيين على العمل في المناطق النائية التي تقل الخدمات فيها.

ويعــد ضــمان األداء األفضــل للمــوظفين المتــاحين مــن بــين األولويــات. وثمــة بّينــات راســخة علــى إمكانيــة   -٨٧
رواح علــى نحــو مــأمون للعــاملين الصــحيين المتوســطي المســتوى، بشــرط حصــولهم علــى تفــويض تــدخالت إنقــاذ األ

، ينبغي للعاملين في مجال القبالة التمّكن مـن تقـديم الطائفـة الكاملـة لرعايـة التوليـد الطارئـة فمثالً التدريب المناسب. 
  حينما ال تتوفر سوى إمكانيات محدودة لإلحالة.

تنفـــذ قـــوانين وسياســات بشـــأن المســاواة فـــي الحصـــول علــى الرعايـــة الجيـــدة وينبغــي للحكومـــات أن تعتمــد و   -٨٨
لألمهات والمواليد في القطاعين العام والخاص. وينبغي تضمين السياسات ما يلي: كفالة حصول النسـاء واألطفـال 

والوفيات الشامل على خدمات الرعاية الصحية دون معاناة من الصعوبات المالية؛ واإلشعار بشأن وفيات األمهات 
ُنهج مناسبة للسـياقات المحـددة تجـاه العـدوى بفيـروس األيـدز وتغذيـة اتباع التي تحدث في الفترة المحيطة بالوالدة؛ و 

)؛ وتشــريعات ١٨٣بشــأن حمايــة األمومـة (رقــم  ٢٠٠٠؛ والتصــديق علـى اتفاقيــة منظمــة العمـل الدوليــة لعـام الرّضـع
  األم. لبن ئلبدا تسويق لقواعد الدولية تخص تنفيذ المدونة

إلــى المعلومـات الموضـوعية والبّينــات عنـد وضــع خطـط توسـيع نطــاق الخـدمات الصــحية  االسـتنادوينبغـي   -٨٩
لعـدد حـاالت الحمـل والـوالدة الحادثـة فـي  اً لألمهات والمواليد. ويلزم من البلدان أن تقـّدر االحتياجـات  المطلوبـة وفقـ

تحديد مجموعة قياسية مـن خـدمات  اً تجهزها بالمعدات. ويلزم منها أيضبيئة ما وأن تشّيد البنى التحتية الضرورية و 
رعاية األمهات والمواليد لكل مستوى من مستويات توفير الصحة وأن تقرر عدد الموظفين وتشكيل أفرقـة العـاملين، 

يـد وأمـراض بمن فيهم القابالت وموظفو القبالة، وعنـد االقتضـاء، أخصـائيون مثـل أخصـائيي التوليـد وتمـريض الموال
األطفــال. ولقــد نجــح إعــداد خــرائط جغرافيــة لنقــاط الحصــول علــى الخــدمات فــي عــدة بلــدان فــي دعــم صــانعي القــرار 
على تحديد عـدد مرافـق األمومـة وتعيـين مواقعهـا مـن أجـل بلـوغ أكبـر عـدد ممكـن مـن األسـر والمجتمعـات. وينبغـي 

  في توفير الرعاية الجيدة في الفترة المحيطة بالوالدة. للتخطيط السليم أن يوفر المعلومات ألجل زيادة االستثمار

ويلزم وجود برامج موجهة داخل المدارس وخارجها بغية توسيع نطاق حصول المراهقين والراشدين الشباب   -٩٠
واســـتخدامها. وينبغـــي للتـــدابير المتخـــذة للوقايـــة مـــن الحمـــل المبّكـــر أن تتضـــمن الحديثـــة  علـــى طرائـــق منـــع الحمـــل

وتعلــيم مهــارات الحيــاة (للفتيــان والفتيــات) بغيــة  اً عامــ ١٨تشــريعات لمنــع أو تقليــل عــدد زيجــات الفتيــات دون ســّن 
مـن الحمـل المبكـر  المساعدة على بقاء الفتيات في المدارس، وخفض معدالت العالقـات الجنسـية القسـرية، والوقايـة
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وغــرس المعــايير والتقاليــد الثقافيــة اإليجابيــة لــديهم. وينبغــي أن تتــوفر للشــباب  اً عامــ ٢٠وغيــر المقصــود قبــل ســن 
إمكانية الحصول على طرائق منع الحمل والتثقيف الجنسي الشامل الذي يعزز قدرتهم، والمصمم من أجل تمكيـنهم 

 اً حرية ومسؤولية. وينبغي للبلدان أن تهيئ البيئة الالزمة لذلك. وينبغي أيضـمن اتخاذ القرارات الجنسية واإلنجابية ب
إتاحة الخدمات الصحية المناسبة للشباب لكي تقدم للمراهقات الحوامل الدعم الكامل الالزم لهن من أجل االستعداد 

  للوالدة واألمومة، بصرف النظر عن حالتهن الزوجية. اً جيد

ــت  -٩١ خلص مــن الفــروق فــي الحصــول علــى الرعايــة الصــحية، بمــا يشــمل دعــم تكلفــة ويلــزم وجــود سياســات لل
لضمان توفر خدمات صحية جيدة النوعيـة لألمهـات والمواليـد  اً الرعاية والتركيز على الشرائح السكانية األكثر ضعف

أن تقلـــل  ميســـورة التكلفـــة فـــي مواضـــع االســـتخدام (ممـــا يعنـــي خـــدمات مجانيـــة للعديـــد مـــن النـــاس). وينبغـــي للبلـــدان
من الجيب لتسديد التكاليف من خالل زيادة أشكال الدفع المسبق مع تجميع األمـوال  اإلنفاقاعتمادها على أسلوب 

لتقاســم المخـــاطر الماليــة علـــى مســتوى الســـكان. ويشــتمل الـــدفع المســبق عـــادة علــى الضـــرائب وغيرهــا مـــن الرســـوم 
يجـب علـى الحكومـات أن تحـدد أولويـات القطـاع الصـحي فـي أو رسوم التأمين. وبغية تعبئة المـوارد،  الحكومية و/

الميزانيات المحلية، مع زيادة كفاءة عمليات تجميع الدخل الـوطني واعتمـاد أسـاليب ابتكاريـة فـي جمـع األمـوال عـن 
  طريق فرض الضرائب على التبغ والكحول على سبيل المثال.

بحســب مصــادر التمويــل (ولكــل فــرد مــن الســكان) ويجــب علــى البلــدان تتبــع اإلنفاقــات الصــحية اإلجماليــة   ٩٢
واإلنفاقات اإلجمالية على الصـحة اإلنجابيـة وصـحة األم والمولـود والطفـل بحسـب مصـادر التمويـل (ولكـل فـرد مـن 
الســـكان). وينبغـــي لكافـــة الشـــركاء الرئيســـيين فـــي التنميـــة اإلبـــالغ بشـــأن المســـاعدة التـــي يقـــدموها لصـــحة األمهـــات 

تزاماتهم مع إبرام تعهدات بغـرض تمكـين السـلطات الوطنيـة مـن إعـداد ميزانيـات يمكـن الـتكهن بهـا والمواليد مقابل ال
  وتعزيز المساءلة المتبادلة.

وثمة دور حاسم األهمية في تقليص عدم المساواة أمام الوفيات والحصول على الرعايـة، وهـو الـدور الـذي   -٩٣
لطلب على الخدمات، والتأهب للوالدة وممارسات الرعاية األساسية تؤديه االستراتيجيات المجتمعية الرامية لتحسين ا

للمواليد، بما في ذلك الجمعيـات النسـائية التشـاركية والزيـارات المنزليـة المدعمـة بالعـاملين الصـحيين المجتمعيـين أو 
علــى  كبــر اآلثــارأالمتطــوعين أو الميّســرين مــن عامــة النــاس. وتــدل البّينــات علــى أن للجمعيــات النســائية التشــاركية 

  .اً الوفيات في األوساط السكانية األشد فقر 

  والمجتمعات واألسر اآلباء قدرة تسخير: ٤ االستراتيجي الغرض

  ٤األساس المنطقي للغرض االستراتيجي 

هناك أهمية حيوية إلزالـة العقبـات التـي تعتـرض الحصـول علـى الرعايـة المـاهرة عنـد الـوالدة وتسـخير قـدرة   -٩٤
سر والمجتمعـات، وٕاشـركهم فـي التمـاس الرعايـة علـى امتـداد الحمـل والـوالدة واأليـام واألسـابيع األولـى مـن اآلباء واأل

علــى  اً حيــاة األطفــال. وتشــتد هــذه األهميــة فــي البلــدان المنخفضــة الــدخل، حيــث ال تحصــل نصــف األمهــات تقريبــ
ن خارج المرافق الذين ال يحصلون على رعاية المولودي الرّضعمن   ٪ ٧٠رعاية ماهرة أثناء الوالدة. وهناك أكثر من 

حيث تحدث معظم وفيات األمهات والمواليد وحاالت اإلمالص. ويموت الكثير من المواليد في المنزل  ١بعد الوالدة
  دون التماس أي رعاية كانت.

                                                           
١    WHO, UNICEF. Accountability for maternal, newborn and child survival: the 2013 update. Countdown to 

2015: maternal, newborn and child survival. Geneva: World Health Organization; 2013.                                            
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ثمـا احتـاجوا والبد من تمكين النساء واآلباء واألسـر والمجتمعـات لكـي يلتمسـوا خـدمات الرعايـة الصـحية حي  -٩٥
إليها وضمان قدرتهم على تقديم الرعاية الموصى بها في المنزل بأنفسهم. وتتحدد الحصائل الصحية، السلبية منهـا 
واإليجابية، بالقرارات المتخذة في إطار األسر المعيشية، وبقـدرة األسـر علـى بلـوغ الرعايـة عنـد الحاجـة إليهـا وجـودة 

هم. ومما يؤسف له هو أن العديـد مـن الفـاعلين خـارج الخـدمات الصـحية الخدمات التي يحصلون عليها عند وصول
  في مناقشات أو جهود لتحسين صحتهم ولزيادة التغطية بالتدخالت األساسية. اً ال يشاركون غالب

وقـد اتضــحت آثــار هــذه الــُنُهج مــن خــالل البــرامج التـي تتــوخى تعزيــز الخــدمات الصــحية عــن طريــق تعبئــة   -٩٦
عتمـــاد الممارســـات الصـــحية، وتغييـــر القواعـــد االجتماعيـــة لزيـــادة الـــدعم االجتمـــاعي ومعالجـــة أعضـــاء المجتمـــع ال

العقبات التي تعترض الحصول على الخدمات. وتتضح التغّيرات الناتجـة بصـفة خاصـة فـي سـياق صـحة األمهـات 
  لصحتها وصحة أسرتها. عامًال حاسماً والمواليد. ويعتبر حق المرأة في اتخاذ القرارات 

) زيـادة التوعيـة بـالحقوق ١تصـنيف األنشـطة المجتمعيـة التوجـه فـي الفئـات األربـع التاليـة: ( اً ويمكن عموم  -٩٧
) تطــوير قــدرات المحافظــة ٢واالحتياجــات والمســؤوليات والمشــاكل المحتملــة المتصــلة بصــحة األمهــات والمواليــد؛ (

ت الطــــوارئ المتصــــلة بالتوليــــد والمواليــــد؛ علــــى الصــــحة، واتخــــاذ القــــرارات الصــــحية واالســــتجابة لمقتضــــيات حــــاال
) تحسـين ٤تعزيز شبكات الدعم االجتماعي بين النساء واألسر والمجتمعات والروابط مع الخدمات الصـحية؛ ( )٣(

نوعيـــــة الرعايـــــة عـــــن طريـــــق تعزيـــــز تفـــــاعالت الخـــــدمات الصـــــحية مـــــع النســـــاء واألســـــر والمجتمعـــــات واالســـــتجابة 
فــي البيئــات التــي تتســم  اً فــي كــل واحــد مــن هــذه المجــاالت، وخصوصــ اً ر ضــروريويعتبــر االســتثما ١.الحتياجــاتهم

بارتفـــاع معـــدالت وفيـــات األمهـــات والمواليـــد وبمحدوديـــة الوصـــول إلـــى الخـــدمات الصـــحية. ويلـــزم اتخـــاذ إجـــراءات 
مــع جماعيــة مــن قبــل أطــراف متعــددة، عــالوة علــى الجهــود الراميــة لتحســين نوعيــة الخــدمات الصــحية. وبوســع المجت

  المدني أداء دور محّفز بواسطة التحالفات والشبكات القائمة والمعززة.

ســيما اآلبــاء، موقــع الصــدارة فــي تقــديم الرعايــة للمواليــد. وفــي إمكــانهم، بــل وينبغــي لهــم، وتحتــل األســر، وال  -٩٨
تـه ودفئـه، والبـدء كفالة تقديم جوانب معّينة من الرعايـة لصـحة الرضـيع بعـد والدتـه، بمـا يشـمل المحافظـة علـى نظاف

في إرضـاعه بالثـدي فـي وقـت مبّكـر ورعايـة الحبـل الّسـري (بمـا فـي ذلـك اسـتعمال الكلورهكسـيدين عنـد االقتضـاء). 
ولذلك أهمية خاصة بالنسبة للرضع المولودين في المنـزل أو الـذين يخرجـون مـن المرافـق بعـد مـرور بضـع سـاعات 

في غالبية األحيان، فإن العديد من النساء  سلوكًا طبيعياً دي تعتبر على والدتهم. وٕاذا كانت ممارسات اإلرضاع بالث
  يحتجن مع ذلك إلى الدعم الماهر. 

وللتفاعالت بين مقدم الرعاية والطفل أهمية حاسمة في نمو الطفل النفساني واإلدراكي وينبغي أن تبدأ منذ   -٩٩
العصـبية وهمـا عـامالن هامـان للرضـع المولـودين  يوم الـوالدة. فالتواصـل البسـيط والمحاكـاة يحفـزان نضـوج المسـالك

  من عناصر رعاية المواليد. اً أساسي اً في أوانهم والخّدج على السواء. ويشكل دعم النمو المبكر للطفل عنصر 

وفي إمكان الرجال أداء دور في صحة األمهـات والمواليـد، بصـفتهم شـركاء فـي الحيـاة وآبـاء وأعضـاء فـي   -١٠٠
ا يكـــون الرجـــل صـــانع القـــرار الرئيســـي فـــي ســـلوك التمـــاس رعايـــة األم والمولـــود ويلـــزم منـــه فهـــم مـــ اً المجتمـــع. وكثيـــر 

االحتياجات والمخاطر وعالمات الخطر أثناء الحمل والوالدة وفترة ما بعـد الـوالدة. ويلـزم مـن البـرامج الصـحية التـي 
دون تهديـد لحقـوق المـرأة)، وأن تعمـل مـع للتفاعل مع المرأة توسيع فهم احتياجات الرجل ومنظوراتـه ( اً تصمم تقليدي

ألهميتهــا  اً الرجــال والنســاء (المراهقــون مــنهم والراشــدون) وتحــدد موقــع المنظــورات الجنســانية والحقــوق اإلنجابيــة نظــر 

                                                           
١    Working with individuals, families and communities to improve maternal and newborn health. Geneva: World 

Health Organization; 2003.                                                                                                                                            
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وحضـورهم أثنـاء الـوالدة، ودعمهـم مـن أجـل  لشـريكاتهمللجنسين. ويلزم من العاملين الصحيين تيسير مرافقة الرجـال 
  القرارات والتواصل بين الشريكين. تحسين اتخاذ

بشـــأن إجـــراء الزيـــارات  اً مشـــترك اً بيانـــ ٢٠٠٩ولقـــد أصـــدرت منظمـــة لصـــحة العالميـــة واليونيســـيف فـــي عـــام   -١٠١
المنزلية للمواليد باالستناد إلى بحوث تدل علـى تحسـن معـدالت بقـاء المواليـد علـى قيـد الحيـاة بفضـل الزيـارات التـي 

وبّينت الدراسات الواسـعة التـي ُأجريـت فـي أفريقيـا وآسـيا منـذ ذلـك الحـين  ١.المجتمعيونيجريها العاملون الصحيون 
أّن إجراء الزيارات المنزلية أثناء الحمل وفي األسبوع األول بعد الوالدة يؤدي إلـى زيـادة عـدد النسـاء الالتـي يلتمسـن 

د الزيـارات التـي يجريهـا العـاملون الصـحيون الرعاية قبل الوالدة ويحصلن على رعاية ماهرة أثنـاء الـوالدة. كمـا تسـاع
المجتمعيون األسر على تحسين رعايتها للمولود وتؤدي إلـى اتبـاع ممارسـات محّسـنة، مثـل تأجيـل االسـتحمام وبـدء 

  اإلرضاع بالثدي في وقت مبكر، مما يفضي إلى انخفاضات هامة في وفيات المواليد.

لـــدايات التقليـــديات وغيــــرهم مـــن األشــــخاص ذوي النفـــوذ أيضــــًا ويمكـــن لقـــادة المجتمعــــات وأفـــراد األســــر وا  -١٠٢
االضــطالع بــدور إيجــابي كوســطاء لتقــديم الــدعم. ويتمتــع أفــراد األســر المســنون مثــل الجــدة والحمــاة حســب الســياق 

أة الحامل بسلطة قوية وراسخة ثقافيًا التخاذ القرارات وتوفير الرعاية بالتأثير مثًال في النظام الغذائي الذي تتبعه المر 
  وعبء العمل والمسؤوليات األسرية وفرص االستعانة بالخدمات الطارئة.

  
بالتعـاون مـع التجمعـات أنشطة ميسرة للتعلم والعمل القائمين على المشـاركة ويوصى بتعبئة المجتمع عبر   -١٠٣

إتاحـــة الخـــدمات ســـيما فـــي الســـياقات الريفيـــة حيـــث يتـــدنى مســـتوى هـــدف تحســـين صـــحة األم والوليـــد، والالنســـائية ب
الصـحية. ويمكــن أن تــؤثر التـدخالت تــأثيرًا إيجابيــًا فـي معــدل وفيــات المواليـد وأن يحّســن إجــراء المزيـد مــن البحــوث 

األنشـــطة الميســـرة للـــتعلم والعمـــل فهـــم اآلثـــار علـــى صـــحة األم وعلـــى التمـــاس رعايـــة األم. وينبغـــي أن يركـــز تنفيـــذ 
عـات النسـائية علـى إجـراء مناقشـات مواتيـة تسـتطيع المـرأة خاللهـا تحديـد مـع التجمالقائمين على المشاركة بالتعاون 

المشاكل ذات األولوية والدعوة إلى إيجاد حلول محلية لصحة األم والوليد. وسعيًا إلـى ضـمان الجـودة، ينبغـي تنفيـذ 
  هذه التدخالت إلى جانب الرصد والتقييم الوثيقين والتكيف المسبق مع السياق المحلي.

  
قد نجح العاملون الصحيون من عامة النـاس بمـن فـيهم الـدايات التقليـديات فـي أداء مهـام متصـلة بتـوفير و   -١٠٤

الرعايــة الصــحية للمــرأة والوليــد ويمكــنهم أن يكونــوا أعضــاء مهمــين فــي فريــق األشــخاص المعنيــين بشــؤون الصــحة. 
مسـاعدة علـى التوليـد إال أنهـم قـد وليس الغرض المنشـود أن يحـل هـؤالء األشـخاص محـل المهنيـين الصـحيين فـي ال

ينهضـــون علـــى نحـــو فعـــال بتـــدخالت تتصـــل بصـــحة األم والوليـــد والصـــحة اإلنجابيـــة وتشـــمل علـــى ســـبيل المثـــال 
الحصـــر التمـــاس الرعايـــة المالئمـــة والتأهـــب للـــوالدة والمضـــاعفات ودعـــم الرضـــاعة الطبيعيـــة. وغالبـــًا مـــا تعتبـــر  ال

ظـــى بالتقـــدير واالحتـــرام ومـــن المهـــم إيجـــاد أدوار جديـــدة يضـــطلعن بهـــا فـــي الـــدايات التقليـــديات مـــوارد مجتمعيـــة تح
مجاالت مثل توفير الـدعم المتواصـل للمـرأة أثنـاء المخـاض (بحضـور عامـل متخصـص) والعمـل كهمـزة وصـل بـين 

  ٢المجتمعات المحلية والخدمات الصحية.
  

                                                           
١    WHO, UNICEF. Home visits for the newborn: a strategy to improve survival. Geneva: World Health 

Organization; 2009.                                                                                                                                          

توصــــيات منظمــــة الصــــحة العالميــــة. تحقيــــق المســــتوى األمثــــل ألدوار العــــاملين الصــــحيين عــــن طريــــق تفــــويض المهــــام    ٢
؛ والوثيقـة ٢٠١٢ألغراض تحسين إتاحة التـدخالت الرئيسـية المتصـلة بصـحة األم والوليـد، جنيـف: منظمـة الصـحة العالميـة؛ 

نــة تعزيــز مأمونيـــة الحمــل: الــدور الحاســـم للعامــل الصــحي المؤهـــل  والصــادرة عــن منظمـــة الصــحة العالميــة واالتحـــاد المعنو 
  .٢٠٠٤الدولي للقابالت واالتحاد الدولي ألطباء النساء والتوليد، جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 
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تران مـــع إجـــراءات أخـــرى فـــي نقـــل ويمكـــن أن تـــؤثر وســـائط التواصـــل االجتمـــاعي ووســـائل اإلعـــالم بـــاالق  -١٠٥
المعــارف وتغييــر الســلوك وغــرس المســاءلة االجتماعيــة بشــأن خــدمات رعايــة صــحة الوليــد. وقــد ســاهمت حمــالت 

فزيون فـي زيـادة عـدد الـوالدات فـي المرافـق الصـحية وبـدء الرضـاعة الطبيعيـة فـي يالدعوة المعتمدة على الراديو والتل
  وفي تدخالت أخرى. وتعزز النهج المتعددة الجوانب تأثير الرسائل.وقت مبكر والتعويل الحصري عليها 

  
ويمكــن تســخير الخبــرة الكبيــرة التــي يتمتــع بهــا القطــاع الخــاص فــي مجــال االتصــاالت االســتراتيجية لتغييــر   -١٠٦

يـادة القواعد االجتماعيـة (مثـل قبـول وفيـات األمهـات والمواليـد كـأمر محتـوم) والنهـوض بالسـلوك الصـحي األمثـل وز 
الطلب على الرعاية المتسمة بحسن الجودة. وتتحلى عـدة شـركات خاصـة بالقـدرة علـى إجـراء البحـوث والبحـث عـن 
مصــادر متنوعــة للبيانــات لتكــوين فهــم الــدوافع الســلوكية ممــا يعتبــر ثــروة قّيمــة للغايــة لــم تســتغل بعــد كامــل طاقاتهــا. 

بحمـــالت الـــدعوة المتعـــددة الوســـائط عبـــر منصـــات  وتتـــأثر الشـــراكات بـــين القطـــاعين العـــام والخـــاص بوجـــه خـــاص
فزيــــون ووســـــائط التواصـــــل االجتمــــاعي والصـــــحة اإللكترونيـــــة ياالتصــــاالت الراهنـــــة للقطــــاع الخـــــاص والراديـــــو والتل

  وتكنولوجيا الهاتف المحمول.
  

ية وتصـميم وقد تسهم منظمات المجتمع المدني إسهامًا ملحوظًا فـي تعبئـة المجتمـع وتكـوين اإلرادة السياسـ  -١٠٧
  السياسات وتساعد على مساءلة الحكومات والدوائر الصحية عن تنفيذ برامجها وخططها.

  
وتجــــرى استعراضــــات منتظمــــة لنتــــائج الــــنهج المســــندة بالبينــــات الراميــــة إلــــى تســــخير قــــوة النســــاء واآلبــــاء   -١٠٨

دور اســـتقبال الحوامـــل قبـــل والمجتمعـــات المحليـــة فـــي مجـــاالت مثـــل التأهـــب للـــوالدة والمضـــاعفات؛ ونظـــم النقـــل؛ و 
الــوالدة؛ ومشــاركة المجتمعــات المحليــة فــي تخطــيط البــرامج وتحســين الجــودة؛ وتخفيــف العقبــات الماليــة والتحــويالت 
النقديــة؛ والتــدبير العالجــي المتكامــل لحــاالت المــرض لــدى الطفــل والوليــد؛ واســتخدام تكنولوجيــا الهــاتف المحمــول؛ 

فيــات فــي الفتــرة المحيطــة بــالوالدة؛ والتمويــل القــائم علــى النتــائج. وســتوجه النتــائج والتحقــق مــن وفيــات األمهــات والو 
  السياسة القادمة بشأن هذه النهج.
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  اإلجراءات المقترحة
  

  ٤اإلجراءات الرئيسية للغرض االستراتيجي 
  

  ينبغي للحكومات االضطالع بما يلي بالتعاون مع أصحاب المصلحة:
  
 ؛التسامح بخصوص وفيات األمهات والمواليد التي يمكن تالفيها تعزيز عدم  ) أ(

زيادة قوة رأي اآلباء والمجتمع المـدني ووسـائل اإلعـالم ووسـائط التواصـل االجتمـاعي إلـى أقصـى حـد مـن   ) ب(
 ؛أجل توفير المعلومات وتغيير القواعد

م والوليد وانتفاع النساء واألسر إجراء تحليل منهجي للعقبات التي تعرقل إتاحة خدمات متسمة بالجودة لأل  (ج)
والمجتمعـــات المحليـــة بممارســـات الرعايـــة المنزليـــة األساســـية ومشـــاركة المجتمعـــات النشـــطة فـــي تحديـــد األولويـــات 

  ؛وتخطيط اإلجراءات المالئمة
  ؛تزويد أفراد األسرة بمن فيهم الرجال بالمعارف والقدرات الالزمة لتوفير الرعاية المنزلية الجيدة  (د)
توطيـــد الـــروابط بـــين المجتمـــع المحلـــي والمرافـــق الصـــحية مـــن خـــالل تطبيـــق نهـــج ابتكاريـــة للوصـــول إلـــى   ـ)(ه

  ؛المناطق النائية
  ؛اعتماد نهج مشتركة لتحسين جودة الرعاية داخل المنزل وفي الدوائر الصحية  (و)

تعبئــة المجتمــع وخصوصــًا فــي (ز) تقيــيم فائــدة المنظمــات المجتمعيــة مثــل التجمعــات النســائية التشــاركية للنهــوض ب
  ؛صفوف سكان األرياف الذين تتاح لهم فرص محدودة للحصول على الرعاية

اعتمـــاد اســـتراتيجيات مســـندة بالبينـــات لتوليـــد الطلـــب علـــى الخـــدمات واســـتمراره باالعتمـــاد علـــى إجـــراءات    (ح)
  ؛مجتمعية التوجه

دعمهـا للمطالبـة بالشـفافية ومراقبـة فـرص إتاحـة إشراك منظمات المجتمـع المـدني داخـل البلـدان وتمكينهـا و   (ط)
  ؛خدمات الرعاية وجودة هذه الخدمات وتحسينها

إشـــراك القطـــاع الخـــاص لـــدعم حمـــالت االتصـــاالت المتعـــددة الوســـائط بهـــدف تغييـــر القواعـــد االجتماعيـــة   (ي)
  ل.وتعزيز عدم التسامح بشأن الوفيات التي يمكن تالفيها والدعوة إلى اتباع السلوك األمث

  
بــد للمجتمعــات المحليــة واألســر واألفــراد مــن االعتــراف بــأن الوفيــات وحــاالت اإلمــالص لــدى األمهــات وال  -١٠٩

والمواليــد هــي حــاالت يمكــن تالفيهــا وليســت أمــرًا محتومــًا. وضــمانًا لعــدم التســامح بخصــوص الوفيــات التــي يمكــن 
 ،ة التـي تحـيط بـالوالدة وبقـاء المولـود علـى قيـد الحيـاةتالفيها، يجب أن يطرأ تغيير في القواعد والتوقعات االجتماعي

ومن الضروري أن تتاح الفرص لآلباء المتأثرين بحـاالت اإلمـالص أو بوفيـات المواليـد للتعبيـر عـن آرائهـم. ويمكـن 
واصـل اللجوء إلى استراتيجيات األنداد المعتمدة على آراء اآلباء لتعبئة المجتمع المدني ووسائل اإلعالم ووسائط الت

  االجتماعي من أجل نشر المعلومات وتغيير القواعد.
  

أيضًا على عوامل تحدد الطلـب  ٣وينبغي أن يركز تحليل العقبات المقترح في إطار الغرض االستراتيجي   -١١٠
على خـدمات رعايـة صـحة األم والوليـد وتـؤثر فـي تـوفير الرعايـة الذاتيـة الموصـى بهـا فـي المنـزل فـي بلـدان تسـجل 

مرتفعة في عبء وفيات المواليد. ومن األساسـي إدراك الـدوافع والعناصـر الثقافيـة والهيكليـة والماليـة التـي  مستويات
تدعم األسر والمجتمعات المحلية لتطبيق ممارسات الرعايـة المنزليـة الجيـدة والتمـاس الرعايـة المالئمـة لـألم ووليـدها 
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ج أنشـطة ترمـي إلـى إتاحـة فـرص للمـرأة واألسـرة للتعبيـر من أجل تصميم استجابة مالئمـة. وينبغـي أن تشـمل البـرام
  عن رأيهما وتمكينهما من المشاركة في تحديد األولويات المتصلة بالمشاكل والحلول.

  
وعندما تكون فرص إتاحة الخدمات الصحية غير متكافئة أو متدنية، ينبغي أن تأخذ البلدان فـي االعتبـار   -١١١

ســـيما فـــي لتحســـين رعايـــة األم والمولـــود، وال المجتمعيـــين بوصـــفهم مـــوارد فعالـــة االســـتثمار فـــي العـــاملين الصـــحيين
المناطق التي يصعب الوصول إليها وضمان إدماجهم باعتبارهم موارد بشرية مهمة إلـى جانـب المهنيـين الصـحيين 

ن األمــور فيمــا يخــص مســائل صــحة األم والطفــل. ويعتبــر التــدريب المالئــم واإلشــراف الــداعم والنشــر والتعــويض مــ
  الضرورية.

  
وينبغــي إيــالء العنايــة لتــدعيم المنظمــات المجتمعيــة مثــل التجمعــات النســائية بغيــة تعزيــز تعبئــة المجتمــع   -١١٢

باتبــاع نهــج قائمــة علــى الحــوار علــى غــرار الــدورات الميســرة للــتعلم والعمــل القــائمين علــى المشــاركة. ويكتســي هــذا 
ف التي تتاح لهم فرص محدودة للحصول على الرعاية. وهناك حاجـة األمر أهمية خاصة في صفوف سكان األريا

ملحة إلى مواصلة تقييم فائدة اتباع هذا النهج في المناطق الحضرية الفقيرة ومع جهات فاعلة أخرى تشـمل الرجـال 
  والجدات.

  
نشــطة ويضــطلع أفــراد األســرة وعلــى الخصــوص الرجــل واألب أيضــًا بــدور مهــم. وينبغــي إشــراكهم فــي األ  -١١٣

األســرية الفرديــة والمجتمعيــة لتعزيــز إســهامهم فــي دعــم صــحة األســرة. ويمكــن لقنــوات مختلفــة أن تبنــي القــدرة علــى 
تـــوفير الرعايـــة المنزليـــة الجيـــدة مثـــل أنشـــطة التثقيـــف الصـــحي وحمـــالت اإلعـــالم والزيـــارات المنزليـــة التـــي يجريهـــا 

  العاملون الصحيون المجتمعيون المدربون.
  

ــ  -١١٤ صــائل الصــحية لــدى األم وطفلهــا توطيــد الــروابط بــين المجتمعــات المحليــة والمرافــق الصــحية الح نويحسِّ
سيما حيثما توفر خدمات اإلحالة. وتتيح تكنولوجيا الهاتف المحمـول التـي تتـوفر حاليـًا علـى نطـاق واسـع ويمكـن وال

هـــذه التكنولوجيـــا  اســـُتخدمت. وقـــد وصـــولها إلـــى المنـــاطق النائيـــة فـــي عـــدة بلـــدان أحـــد الـــنهج لتحســـين هـــذه الـــروابط
استخدامًا ناجحًا لإلمداد بالرسائل الصحية وٕانشاء خطوط اتصال للمساعدة وتيسير الرصد اآلني للوالدات والوفيات 

  ويمكن ربطها بتدخالت التعبئة المجتمعية لتعزيز التآزر.
  

ن نقــص الخــدمات اتبــاع نهــج مــ التــي تعــانيويتطلــب تكــوين الطلــب علــى الخــدمات للمجتمعــات المحليــة   -١١٥
ابتكارية قائمة على استراتيجيات مسندة بالبينات. وعلى سبيل المثال، يمكن أن تؤخذ التحويالت النقديـة المشـروطة 
إلى األسر والمجتمعات المحلية في االعتبار حيثما تعرقل الظروف المالية إتاحة الرعاية الصحية بتوخي الدقـة فـي 

  ودية.الرصد من أجل بيان المرد
  

إلى تحسين المراقبـة والشـفافية  اللجنة المعنية باإلعالم والمساءلة في مجال صحة المرأة والطفلوقد دعت   -١١٦
البرلمانيين وقـادة المجتمعـات والمجتمـع المـدني وعامـة السـكان علـى المطالبـة بالمعلومـات والمشـاركة النشـطة  ِبَحثْ 

دمـة إلـى األم والطفـل ورصـدها. وينبغـي أن تتـوخى البلـدان تنفيــذ فـي تخطـيط الخـدمات الصـحية وجـودة الرعايـة المق
هذه التوصيات. وعلـى نحـو مماثـل، ينبغـي لجميـع أصـحاب المصـلحة المعنيـين قبـول المسـاءلة المسـتقلة عـن تنفيـذ 

  خطة العمل هذه على الصعيد العالمي كجزء من التزامهم بإنقاذ أرواح المواليد.
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  القياس وتتبع البرامج والمساءلة –اء كل مولود : إحص٥الغرض االستراتيجي 
  

  ٥األساس المنطقي للغرض االستراتيجي 
  

تتــيح اإلحصــاءات الحيويــة معلومــات ال غنــى عنهــا وتســاهم فــي هــذه الحالــة فــي تعزيــز فعاليــة السياســات   -١١٧
دد الــوالدات البــالغ ومســتوى اســتجابتها الحتياجــات المــرأة والطفــل. وعلــى الــرغم مــن ذلــك، لــم يســجل حــوالي ثلــث عــ

. وال يســـجل نصـــف ٢٠١٠مليـــون والدة علـــى الصـــعيد العـــالمي إضـــافة إلـــى ثلثـــي عـــدد الوفيـــات خـــالل عـــام  ١٣٥
البلـــدان الموجـــودة فـــي اإلقلـــيم األفريقـــي وٕاقلـــيم جنـــوب شـــرق آســـيا التـــابعين للمنظمـــة أســـباب الوفـــاة فـــي إحصـــاءاتها 

وال تتبـع نظـم تسـجيل اإلحصـاءات الحيويـة فـي بعـض  ١ة.الحيوية وتوجد أوجـه قصـور جسـيمة ضـمن الـنظم الراهنـ
البلـــدان التوصـــيات العالميـــة بشـــأن األطفـــال الـــذين ينبغـــي إحصـــاؤهم وتطبـــق فـــي الغالـــب فـــي جـــزء مـــن البلـــد فقـــط. 

تسجل جميع الوفيات في بلدان أخرى. ويؤدي عدم جمـع بيانـات عاليـة الجـودة بشـأن تسـجيل الـوالدات والوفيـات  وال
ســباب الوفــاة إلــى عــدم تــوفر المعلومــات الحاســمة لوضــع السياســات والتخطــيط والتقيــيم علــى مســتوى بمــا فــي ذلــك أ

جميع قطاعات التنمية بما فيها قطاع الصحة والخدمات الصحية. وٕان قـرار مجلـس األمـم المتحـدة لحقـوق اإلنسـان 
A/HRC/19/L.24  القانونيــة فــي كــل مكــان لــه بالشخصــية  ُيعتــرفبشــأن تســجيل الــوالدات وحــق كــل إنســان فــي أن

  مكرس كليًا لتسجيل الوالدات واالعتراف بالشخصية القانونية للجميع دون تمييز.
  

بـد مـن وتوسِّـع نطـاق إتاحتهـا، الوٕاذ ترسي الحكومات والجهات الشريكة التدخالت المتصـلة بصـحة الوليـد   -١١٨
زامات المقطوعـة لوضـع حـد للوفيـات وحـاالت زيادة المعلومات وتحسينها لرصد التقدم المحرز من أجل تحقيق االلت

  اإلمالص لدى المواليد التي يمكن تالفيها وتقييم هذا التقدم.
  

ويتوفر عدد قليل من المؤشرات الشـاملة لرصـد تكـافؤ فـرص إتاحـة خـدمات رعايـة األم والوليـد وجـودة هـذه   -١١٩
لة إلى أدوات استقصاء األسـر عـن رعايـة الخدمات. وقد بدأ اتخاذ بعض الخطوات لتحسين القياس مثل إضافة أسئ

األم والوليد في الفترة التالية للوالدة وٕالى أدوات تقييم المرافق عن مدى توفر السلع األساسية التي تستهدف بالتحديد 
زالـــت هنـــاك عـــدة ومـــع ذلـــك، ماوالكورتيكوســـتيرويدات المســـتخدمة قبـــل الـــوالدة. المواليـــد وتشـــمل معـــدات اإلنعـــاش 

بتنظيم األسرة والرعاية قبل هة في جمع هذه البيانات. وطالما ُجمعت البيانات عن المؤشرات المتعلقة تحديات مواج
الـــوالدة والمســـاعدة علـــى التوليـــد عبـــر الدراســـات االستقصـــائية األســـرية الســـكانية بمـــا فيهـــا الدراســـات االستقصـــائية 

ؤشـــرات. وقـــد أدرجـــت معلومـــات إضـــافية عـــن الســـكانية والصـــحية والدراســـات االستقصـــائية الجماعيـــة المتعـــددة الم
االتصــاالت الالحقــة للــوالدة فيمــا يخــص المواليــد فــي هــذه الدراســات االستقصــائية فــي اآلونــة األخيــرة ويــزداد بــاطراد 
عدد البلدان التي تتوفر لـديها البيانـات. ومـن ضـمن المعـالم المقترحـة فـي هـذه الخطـة عمليـة لتوليـد مؤشـرات يمكـن 

ار إلضــافتها إلــى الدراســات االستقصــائية األســرية بهــدف قيــاس ممارســات رعايــة الوليــد وجــوهر أخــذها فــي االعتبــ
  الرعاية التالية للوالدة.

  
ة بــالوالدة تــزال تســجل فــي جمــع البيانــات عــن حصــائل الرعايــة فــي الفتــرة المحيطــالوهنــاك ثغــرات كبــرى   -١٢٠

المؤشــرات واختبارهــا وٕادراجهــا فــي نظــم معلومــات بــد مــن إيــالء عنايــة أكثــر صــرامة لوضــع وتغطيتهــا وجودتهــا وال
اإلدارة الصحية. ويدرج عدد قليل من المؤشرات المتصلة بصحة الوليد في الوقت الحالي في نظم معلومات اإلدارة 
الصــحية الروتينيــة باســتخدام البيانــات بشــكل محــدود لتحســين الجــودة. ومــن الضــروري االتفــاق علــى مجموعــة مــن 

ة واإلضــافية التــي ال تســتهدف تتبــع التغطيــة الســكانية للتــدخالت الفعالــة فحســب بــل تتبــع جــودة المؤشــرات األساســي

                                                           
١ Oomman N, Mehl G, Berg M, Silverman R. Modernising vital registration systems: why now? Lancet 

2013;381(9875):1336–7.                                                                                                                                               
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الرعاية في الدوائر الصحية أيضًا بهدف استخدامها في سـياقات مختلفـة تشـمل حـاالت الطـوارئ اإلنسـانية المعقـدة. 
ر الخــدمات األساســية لــألم والوليــد بــد للمــديرين علــى جميــع المســتويات مــن اإللمــام بمــدى قــدرة النظــام علــى تــوفيوال

وتحديد مواطن ضعف األداء التي يمكن إصالحها عن طريق تحسين التخطـيط والميزنـة وتـوفير الخـدمات. ويمكـن 
إدمــاج العديــد مــن المؤشــرات فــي نظــم المعلومــات الصــحية الروتينيــة بــالتحقق مــن صــحة النتــائج بشــكل دوري عبــر 

  دراسات استقصائية محددة.
  

قبلــت عــدة بلــدان ترصــد حــاالت وفــاة األمهــات واالســتجابة لمقتضــياتها كوســيلة فعالــة لتحديــد حــاالت  وقــد  -١٢١
الوفــاة وتقصــي محــدداتها واتخــاذ تــدابير إصــالحية بشــأن األســباب التــي يمكــن تالفيهــا. وينبغــي اعتبــار الوفيــات فــي 

يــل تلــوي لألثــر المــرتبط ببــدء التحقــق مــن الفتــرة المحيطــة بــالوالدة عنصــرًا مهمــًا مــن هــذه المبــادرات. وقــد بــّين تحل
فـي  ٪٣٠الوفيات في الفترة المحيطة بالوالدة فـي البلـدان ذات الـدخل المـنخفض والمتوسـط تسـجيل انخفـاض بنسـبة 

وتتضـمن التوجيهـات الجديـدة  ١علـى عمليـة التحقـق بـاإلجراءات. ءً معدل الوفيات عندما ُربطت الحلول المحـددة بنـا
وشركائها توصيات واضحة بشأن سبل النجاح في تنفيذ أنشـطة ترصـد وفيـات األمهـات علـى الصادرة عن المنظمة 

وتنهض التوجيهات بنهج متـدرج وتقتـرح التركيـز علـى تعزيـز أنشـطة ترصـد وفيـات األمهـات واالسـتجابة  ٢وجه تام.
عــزز التحقــق مــن لمقتضــياتها فــي المرافــق الصــحية قبــل توســيع نطاقهــا لتشــمل المجتمعــات المحليــة. ويحتمــل أن ي

وفيــات األمهــات والوفيــات فــي الفتــرة المحيطــة بــالوالدة وربــط النتــائج بعمليــة وطنيــة القــدرة علــى تجنــب أســباب الوفــاة 
إال أن آليات الحماية القانونية التي من شأنها تيسير عمليات االستعالم التامة ليست كافيـة فـي  .التي يمكن تالفيها

  اقات النهج تبقى في الغالب غير مستغلة.مما يعني أن كامل ط ،عدة بلدان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
١   Pattinson R, Kerber K, Waiswa P, Day LT, Mussell F, Asiruddin SK et al. Perinatal mortality audit: counting, 

accountability, and overcoming challenges in scaling up in low- and middle-income countries. Int J Gynaecol 

Obstet. 2009;107 (Suppl. 1):S113–21, S121–2.                                                                                                           

ترصد وفيات األمهات واالستجابة لمقتضياتها: توجيهات تقنية. المعلومـات التخـاذ اإلجـراءات الراميـة إلـى تالفـي وفيـات    ٢
  .٢٠١٣ ،منظمة الصحة العالمية ،األمهات، جنيف
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  اإلجراءات المقترحة
  

  ٥اإلجراءات الرئيسية للغرض االستراتيجي 
  

  ينبغي للحكومات االضطالع بما يلي بالتعاون مع أصحاب المصلحة:
يـــت االســـتثمار فـــي تغطيـــة تســـجيل الـــوالدات والوفيـــات وجودتهـــا بـــالنهوض بتســـجيل كـــل مولـــود حـــي أو م  ) أ(

 ؛وتسجيل حاالت اإلمالص ووفيات المواليد

األخذ في االعتبار استخدام شهادات محددة للوفاة فـي الفتـرة المحيطـة بـالوالدة تسـجل بيانـات إضـافية عـن   ) ب(
 ؛حاالت اإلمالص والعمر الحملي والوزن عند الميالد إضافة إلى المضاعفات لدى األمهات

صـلة بـالفترة المحيطـة بـالوالدة وضـمان جمـع حصـائل كـل الـوالدات إعداد مجموعـة مـن البيانـات الـدنيا المت  (ج)
  ؛بتوفير تعاريف متسقة ووصالت مشتركة بقواعد البيانات لتسجيل اإلحصاءات الحيوية

إضــــفاء الطــــابع المؤسســــي علــــى أنشــــطة ترصــــد وفيــــات األمهــــات والوفيــــات فــــي الفتــــرة المحيطــــة بــــالوالدة   (د)
نشــطة باستعراضــات الوفيــات فــي الفتــرة المحيطــة بــالوالدة واتخــاذ اإلجــراءات واالســتجابة لمقتضــياتها بــربط هــذه األ

  ؛للتصدي للعوامل الممكن تالفيها والمحددة عبر هذه االستعراضات
  ؛تتبع حصائل المراضة والعجز وخصوصًا عندما يوسع نطاق الرعاية المكثفة للمواليد  (هـ)
صـــحة األم والوليـــد وتحديـــدها (باالســـتناد إلـــى المؤشـــرات تقيـــيم المؤشـــرات الوطنيـــة لتـــوفير خـــدمات رعايـــة   (و)

  ؛) وٕادماجها في النظم واألدوات الروتينية لجمع البيانات٢العالمية المقترحة في الملحق 
حث البرلمانيين وقـادة المجتمعـات والمجتمـع المـدني وعامـة السـكان علـى المطالبـة بالمعلومـات والمشـاركة   (ز)

  ؛إلتاحة الخدمات الصحية المتسمة بالجودة والمقدمة إلى المرأة والطفلالنشطة في التخطيط والرصد 
إعــداد اســتراتيجيات إلشــراك القطــاع الخــاص فــي تحســين نظــم تســجيل الــوالدات والوفيــات مــن حيــث جمــع   (ح)

  البيانات وجودتها وفي االستثمار في آليات ابتكارية لجمع البيانات ووضع هذه اآلليات وتنفيذها.
  

بغي أن تعتمد البلدان نظمًا لتسجيل الوالدات والوفيات وتستثمر في تحسينها وتأخذ في االعتبار آليـات وين  -١٢٢
ابتكاريــة لجمــع البيانــات باالســتعانة بالعــاملين الصــحيين المجتمعيــين واســتخدام الهــاتف المحمــول مــثًال. وينبغــي أن 

الناحية البرمجيـة ألسـباب الوفـاة. وينبغـي إدراج يقترن تسجيل حاالت اإلمالص ووفيات المواليد بتصنيف وجيه من 
البيانات اإلضافية (مثل العمر الحملي والوزن عند الميالد) وبحث المحددات االجتماعية للوفيـات. ومـن الضـروري 

  رصد جودة البيانات واكتمالها باستمرار وينبغي نشر البيانات كأساس للتخطيط.
  

ي لتحسين البيانـات عـن اإلسـهامات الوطنيـة بالنسـبة إلـى جميـع الحصـائل والبد من االستثمار والدعم التقن  -١٢٣
المتصلة باألمهات والوالدات من حيث كميتها واتساقها وتواترهـا كجـزء مـن مجموعـة البيانـات الـدنيا الخاصـة بـالفترة 

ة. وينبغـي للبلـدان المحيطة بالوالدة والمرتبطة بتسـجيل اإلحصـاءات الحيويـة والبيانـات المنبثقـة عـن المرافـق الصـحي
تدعيم آليات ترصد وفيات األمهـات واالسـتجابة لمقتضـياتها وترصـد الوفيـات فـي الفتـرة المحيطـة بـالوالدة بـربط هـذه 
األنشــطة باستعراضـــات الوفيـــات فـــي الفتــرة المحيطـــة بـــالوالدة واتخـــاذ اإلجــراءات للتصـــدي للعوامـــل الممكـــن تالفيهـــا 

لـــدى الخـــديج  الشـــبكية اعـــتاللالمهـــم أيضـــًا تتبـــع حصـــائل العجـــز (مثـــل والمحـــددة عبـــر هـــذه االستعراضـــات. ومـــن 
  نطاق الرعاية المكثفة للمواليد. توسِّعسيما بالنسبة إلى البلدان التي ) والوالصمم والشلل الدماغي
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) ٢وينبغي ألصحاب المصلحة تقيـيم المؤشـرات األساسـية العالميـة المقترحـة ضـمن خطـة العمـل (الملحـق   -١٢٤
هــــذه المؤشــــرات بعــــد تقييمهــــا فــــي نظــــم إدارة المعلومــــات الصــــحية الوطنيــــة. وسيتواصــــل وضــــع مجموعــــة وٕادمــــاج 

) لكي تشمل مجاالت تهيئـة الخـدمات ١٣٥المؤشرات المقترحة في إطار تنفيذ خطة العمل (المشار إليها في الفقرة 
  والحصائل واالنتفاع بالخدمات وتغطية التدخالت وجودة الرعاية.

  
لجميع أصحاب المصلحة بدءًا من البرلمانيين وقادة المجتمعات ووصوًال إلى المجتمع المدني وعامة بد وال  -١٢٥

الســـكان مـــن المطالبـــة بالمعلومـــات والمشـــاركة فـــي التخطـــيط والرصـــد إلتاحـــة الخـــدمات الصـــحية المتســـمة بـــالجودة 
  ساءلة عن تنفيذ خطة العمل هذه.والمقدمة إلى المرأة والطفل باحتمال استخدام سجالت للقياس بهدف تعزيز الم

  
ز الـــنظم الروتينيـــة، ينبغـــي للبلـــدان والجهـــات الشـــريكة اإلنمائيـــة إجـــراء دراســـات استقصـــائية أســـرية   -١٢٦ وٕاذ تعـــزَّ

دوريـــة للحصـــول علـــى بيانـــات عـــن معـــدل الوفيـــات وتغطيـــة التـــدخالت واالنتفـــاع بالخـــدمات. وينبغـــي أيضـــًا إشـــراك 
جيل الــوالدات والوفيــات مــن حيــث جمــع البيانــات وجودتهــا وفــي االســتثمار فــي القطــاع الخــاص فــي تحســين نظــم تســ

  سيما من خالل استخدام الهاتف المحمول.ت ووضع هذه اآلليات وتنفيذها والآليات ابتكارية لجمع البيانا
  

  إطار للنجاح
يوسـع نطـاق األهـداف "كل مولود" في مفهوم "كل امرأة، كل طفل" و  ٦ُيدرج إطار األثر المبّين في الشكل   -١٢٧

واألطفـــال، وتعزيـــز نمـــو الطفـــل  واإلمـــالص، والمواليــدبشــمول الحـــّد مـــن الوفيـــات التـــي يمكــن الوقايـــة منهـــا للنســـاء، 
والرأســـمال البشــــري. ويشــــمل مســــتوى حصـــائل اإلطــــار كافــــة مجموعــــات تـــدخالت الصــــحة اإلنجابيــــة وصــــحة األم 

نحو رعاية النساء والمواليد أثناء المخاض والوالدة واألسبوع والمولود والطفل، مما يوجه تركيز خطة العمل الخاص 
األول من الحياة، وكذلك نحو المواليد الصغار والمرضى، مع توخي تحقيـق غـرض التغطيـة الصـحية الشـاملة بكـل 
مجموعــــة مــــن المجموعــــات. وتســــتلزم زيــــادة التغطيــــة بالرعايــــة الجيــــدة تغييــــر البــــرامج فــــي إطــــار النظــــام الصــــحي 

، فـإن اً ع. كما تقتضي مدخالت النظام الصحي المعـزز قياسـات دقيقـة وتتبـع صـارم للبـرامج ومسـاءلة. أخيـر والمجتم
كـــل ســـياق مـــن الســـياقات االجتماعيـــة والسياســـية، واالقتصـــادية، والبيئيـــة، والبيولوجيـــة، والقانونيـــة يـــؤثر فـــي جميـــع 

  مستويات التغيير.
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  إطار أثر كل مولود -٦الشكل 
  

  
  ثقافية -وبائية، وبيئية، واقتصادية، واجتماعية  :عوامل ظرفية

  

وتحقيــق أهــداف خفــض الوفيــات لــن يــتم ســوى عــن طريــق إدخــال التحســينات علــى تغطيــة ونوعيــة الرعايــة   -١٢٨
ح أهـداف مؤقتـة للتـدخالت أثناء الوالدة ورعايـة المواليـد الصـغار والمرضـى. لـذا يجـري اقتـرا الرّضعالمقدمة للنساء و 

المسندة بالبّينات فيما يخص التغطية وجودة الرعاية المقدمة في الفترة المحيطة بالوالدة، ورعاية المواليد المعرضـين 
  ).١للخطر، والزيارات المنزلية والجمعيات التشاركية لدعم النساء والمواليد (الملحق 

  ٢٠٢٠أهداف التغطية بحلول عام   -١٢٩

مـن النسـاء الالتـي يلـدن فـي   ٪ ٩٠: تتلقـى الرعايـة وجودتهـا فـي الفتـرة المحيطـة بـالوالدة تغطية  أ)(
الجــودة قائمــة علــى االحتــرام، وهــي تشــتمل علــى تقــديم الرعايــة  عاليــةالمرافــق والمولــودين فيهــا رعايــة فعالــة 

تصـــيب األم  األساســـية أثنـــاء الحمـــل والمخـــاض وبعـــد الـــوالدة، مـــع رعايـــة الوقايـــة مـــن المضـــاعفات التـــي
والمولـــود وٕادارتهـــا علـــى نحـــو مناســـب. وتشـــكل مراقبـــة وفيـــات األمومـــة والوفيـــات التـــي تحـــدث فـــي الفتـــرة 

 اً قائمـ اً عـن االسـتجابة فـي الموعـد المناسـب والرصـد المنـتظم لنوعيـة الرعايـة قسـم الً المحيطة بـالوالدة، فضـ
  بذاته من الخدمات الصحية المقدمة لألمهات والمواليد.

يجــري إنعــاش مــا يقــارب نصــف المواليــد يــة الرعايــة وجودتهــا للمواليــد الصــغار والمرضــى: تغط  ب)(
عنــد الــوالدة بعــد تجفــيفهم وحفــزهم بعنايــة، ويــتم ذلــك اإلنعــاش بالتهويــة باســتخدام  اً الــذين ال يتنفســون تلقائيــ

غـرام  ٢٠٠٠عـن  كيس وقناع؛ ويتلقى نحو نصف المواليـد الخـّدج المسـتقرين أو المواليـد الـذين يقـل وزنهـم
رعايــة األم علــى طريــق الكنغــر وغيرهــا مــن أشــكال رعايــة الــدعم؛ ويتلقــى مــا ال يقــل عــن نصــف المواليــد 

  المالص، والمواليد واألطفالالحد من الوفيات الممكن الوقاية منها للنساء، وا
 تعزيز نمو الطفل والرأسمال البشري
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 كل مولود

 طفلكّل 

  رعاية الصحة 
 اإلنجابية

  رعاية
 الحمل 

رعاية الفترة 
  المحيطة
 بالوالدة

 رعاية المولود
  الصغير

 أو المريض
   الرعاية ما

   رعاية صحة الوالدة  بعد
  الطفل ونموه

   رعاية صحة
  تغطية شاملة  المراهق

  جودة الرعاية مع االبتكار
القوى العاملة 

  الصحية
السلع 

 والتكنولوجيات
ة   ال

ُنظم المعلومات 
   لصحيةا

تمكين المجتمع والسلوكيات 
  الصحية في المنزل

  حسب كل امرأة، وكل مولود، وكل طفل:
 المساءلة والبيانات من أجل اإلجراء الالزم لتحقيق المساواة

 القيادة وتصريف الشؤون، والشراكات، والتمويل
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بالمضــادات الحيويــة. ويجــري تحديــد األهــداف الخاصــة  اً صــابتهم بعــدوى بكتيريــة خطيــرة عالجــإالمحتمــل 
  العجز. بكل بلد فيما يخص رعاية المواليد المكثفة الشاملة، بما في ذلك تتبع

: يحقــق كــل بلــد زيــادة ال تقــل الزيــارات المنزليــة ودعــم الجمعيــات التشــاركية للنســاء والمواليــد  ج)(
) مـن الرعايـة المبكـرة  ٪ ٧٠إذا كان الحد األساسـي فيهـا يزيـد علـى   ٪ ٩٠(أو زيادة لغاية   ٪ ٢٠نسبتها عن 

شـجيع الرضـاعة بالثـدي، وٕاسـداء المشـورة الالحقة للوالدة للنسـاء والمواليـد فـي غضـون يـومين مـن الـوالدة لت
وفحص المضاعفات لدى األم والمولـود، وتنظـيم األسـرة بعـد الـوالدة. وتؤلـف الـروابط مـع الـُنُهج المجتمعيـة 

  هذه االستراتيجية. في اً هام اً التشاركية وجمعيات اآلباء عنصر 

  ٢٠٢٥بحلول عام  التغطيةأهداف   -١٣٠

ــــا فــــي ال  (أ) ــــة وجودته ــــة الرعاي ــــرة المحيطــــة بــــالوالدةتغطي ــــد فت مــــن النســــاء بمســــاعدة   ٪ ٩٥: تل
نظــر االجــودة قائمــة علــى االحتــرام ( عاليــةمــاهر، وتحصــل كــل امــرأة ومولودهــا علــى رعايــة فعالــة  مهنــي
  ).١٢٩ الفقرة

علـــى األقـــل مـــن   ٪ ٧٥ إنعـــاش : يجـــريتغطيـــة الرعايـــة وجودتهـــا للمواليـــد المعرضـــين للمخـــاطر  (ب)
 بالتهويـــة اإلنعـــاش ذلـــك ويـــتم بعنايـــة، وحفـــزهم تجفـــيفهم بعـــد الـــوالدة عنـــد اً تلقائيـــ نفســـونيت ال الـــذين المواليــد
 وزنهـم يقـل الذين المواليد أو المستقرين الخّدج على األقل من المواليد  ٪ ٧٥ ويتلقى وقناع؛ كيس باستخدام

يقـل عــن  ال مـا ويتلقـى الـدعم؛ رعايـة أشـكال مـن وغيرهـا الكنغـر طريـق علـى األم رعايـة غـرام ٢٠٠٠ عـن
  .الحيوية بالمضادات اً عالج خطيرة بكتيرية بعدوى صابتهمإ المحتمل المواليد من  ٪ ٧٥

ـــارات  (ج) ـــة الزي ـــات ودعـــم المنزلي ـــد للنســـاء التشـــاركية الجمعي مـــن النســـاء   ٪ ٩٠: يحصـــل والموالي
ويجـري تتبـع نوعيـة  والمواليد على رعاية مبكرة الحقة للوالدة رفيعة الجـودة فـي غضـون يـومين مـن الـوالدة.

الرعاية الالحقة للوالدة مع استخدام قياسات محسـنة لتقيـيم المضـمون والحصـائل علـى المـدى األبعـد، مثـل 
  . ٢٠٢٥في جميع البلدان بحلول عام   ٪ ٥٠بنسبة  اً هدف تغذية اإلرضاع بالثدي حصر 

  مقاييس النجاح
مي لتحقيق أهداف طموحة لخفض الوفيات وأهداف تتعلق خطة العمل المعنونة كل مولود باتخاذ إجراء ير   -١٣١

منهــا. وســتحدد معــالم للتأشــير علــى المســار الــذي  الوقايــة يمكــن التــي واإلمــالصمــن وفيــات المواليــد  للحــدالتغطيــة 
). ١(الملحـق  ٢٠٢٠-٢٠١٤يفضي لألثر المرغوب، وستحدد هذه المعـالم علـى المسـتوى العـالمي والـوطني للفتـرة 

طــة االنطــالق للمســاءلة واإلشــراف المســتقل واألســاس الــذي يســتند إليــه رصــد التقــدم المحقــق فــي وستشــكل المعــالم نق
وسيكونا  ٢٠١٥التنفيذ. ويتزامن الرصد والتقييم مع استعراضات التقدم نحو بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية في عام 

  ع آلية المساءلة الجديدة.ألهداف التنمية المستدامة، والترابط م ٢٠١٥جاهزين لمنظور ما بعد عام 

، مــع قياســات التغطيــة والحصــائل لغــرض تتبــع التقــدم المحــرز، مرحلــة الً وتشــكل خطــة للرصــد أكثــر تفصــي  -١٣٢
علــى المســتوى العــالمي. وســيلزم جمــع هــذه المؤشــرات واســتخدامها فــي إجــراء البرنــامج الــوطني داخــل البلــدان. مــع 

  يجيات تمثل المعالم األخرى.واسترات اإلمالصتحديد واضح للتدخالت بشأن 
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داخـــل البلـــدان. وتشـــمل المعـــالم الوطنيـــة (علـــى ســـبيل المثـــال  الرّضـــعالتغييـــر الحقيقـــي للنســـاء و  ثوســـيحد  -١٣٣
لمـا يقولـه المجتمـع،  اإلصغاءالحصر) كفالة ما يلي: إدراج السلع في القوائم الوطنية لألدوية األساسية وتتبعها؛  ال

خطــط الصــحية الوطنيــة وحســاب تكاليفهــا مــن أجــل تيســير معالجــة صــحة المواليــد والنســاء بصــفة خاصــة؛ شــحذ ال
نجابية وصحة األم والمولود والطفـل، إلالوطنية على الصحة ا اإلنفاقاتعلى نحو مناسب؛ تتبع  اإلمالصوحاالت 
  بشأنها. واإلبالغ

ـــالنظر إلـــى   -١٣٤ يلزم تـــوفير مجموعـــة مـــن لخطـــة العمـــل، فســـ اً أساســـي اً المـــرأة ورضـــيعها يشـــكالن مفهومـــ أنوب
، ولهــذا االعتمــاد المتبــادل أهميــة حيويــة اً حــدهما يعتمــد علــى اآلخــر أيضــأالتــدخالت لكليهمــا: فهمــا متمــايزان ولكــن 

لكليهما.  وكإضافة لخطة العمـل هـذه، سـتعد منظمـة الصـحة العالميـة واليونيسـيف مـع الشـركاء مبـادرة مالئمـة لـألم 
اية األمهات والمواليد في المرافق، وترتبط باألعمال المجتمعيـة وتعزيـز الـنظم والرضيع تركز على تحسين نوعية رع

الصحية المحلية. وسـيجري تحديـد طائفـة مـن القواعـد والمعـايير لنوعيـة الرعايـة المقدمـة فـي الفتـرة المحيطـة بـالوالدة 
البلـدان والخبـراء التقنيـين، سـيلزم  والفترة التي تليهـا مباشـرة، وبمجـرد التثبـت مـن هـذه القواعـد والمعـايير بالتشـاور مـع

  تكييفها واعتمادها في إطار البلدان.

ويتطلب تحقيق الرؤية وأهداف خفض الوفيـات والتغطيـة المشـروحة فـي خطـة العمـل وجـود مؤشـرات قابلـة   -١٣٥
للقيــــاس لغــــرض تتبــــع التقــــدم المحــــرز وٕابــــالغ السياســــات والبــــرامج الصــــحية. وشــــمل اختيــــار المؤشــــرات األساســــية 

) عمليـــة لتحديـــد درجـــات الصـــلة المباشـــرة بإطـــار خطـــة العمـــل، وأهـــدافها وغاياتهـــا واســـتعراض البيانـــات ٢ (الملحـــق
. ويجري في بعض الحاالت االتفاق بشـأن المؤشـرات األساسـية وتتبعهـا، بيـد أنـه سـيلزم إجـراء اختبـار اً المتاحة حالي

ويلــزم القيــام بعمــل عاجــل لتحســين قياســات هــذه إضــافي لــبعض المؤشــرات وٕادراجهــا فــي نظــم القياســات الوطنيــة. 
. ويشـــكل تفعيـــل هـــذه المؤشـــرات اً المؤشـــرات وغيرهـــا مـــن مؤشـــرات الـــدعم ولزيـــادة عـــدد البلـــدان التـــي تتبعهـــا روتينيـــ

  .١من المعالم القصيرة األجل المدرجة في الملحق  اً األساسية مع قائمة واسعة بالمؤشرات الضرورية األخرى قسم

  أولويات البحث
يلــزم وضــع البحــث فــي مجــال تقــديم الرعايــة والتطــوير واكتشــاف االحتياجــات فــي صــدارة الجهــود الراميــة   -١٣٦

أولويـات البحـث بشـأن صـحة المولـود  ٢٠٢٥-٢٠١٣لخفض وفيات المواليد. ولقد حددت الممارسـة العالميـة للفتـرة 
  أولويات بتحسين تقديم التدخالت المعروفة. ١٠كاآلتي: تتعلق تسع من 

وتشـــمل أولويـــات البحـــث الرئيســـية فـــي مجـــال تقـــديم التـــدخالت مـــا يلـــي: التوصـــل إلـــى ُنُهـــج لزيـــادة الســـبل   -١٣٧
المبسطة إلنعاش المولـود فـي المسـتويين األوليـين مـن مسـتويات النظـام الصـحي؛ وتحديـد العـدوى التـي يصـاب بهـا 

توسيع نطـاق الرضـاعة الحصـرية بالثـدي  المولود وٕادارتها على مستوى المجتمع؛ والتخلص من العقبات التي تعوق
في رعايـة الحبـل السـري لـدى  الكلورهيكسيدينورعاية األم لمولودها على طريقة الكنغر في المرافق؛ وتقييم استخدام 

المواليد في مرافق الرعاية الصحية؛ ووضع استراتيجيات لتحسين نوعية الرعاية المقدمة في المرافق أثنـاء المخـاض 
  والوالدة.

وتتضمن أولويات البحث المحددة ما يلي: تكييـف رعايـة األم للمولـود علـى طريقـة الكنغـر مـن أجـل إتاحـة   -١٣٨
للمخـاطر أثنـاء الحمـل والمخـاض فـي  اً تقديمها على المستوى المجتمعي؛ والكشف المبكر عـن النسـاء األشـد تعرضـ

الحيوية الفموية المناسبة لعالج اإلنتان لدى إطار المجتمع؛ وتحسين وتبسيط الرصد قبل الوالدة؛ وتقييم المضادات 
المولــود؛ وتحديــد دور المراجعــات فــي الفتــرة المحيطــة بــالوالدة فــي تحســين نوعيــة الرعايــة المقدمــة أثنــاء المخــاض 

  والوالدة؛ وتطوير مؤثرات سطحية وأجهزة زهيدة التكلفة للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
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؛ لالبتسـاركتشـاف: فـي مجـال العلـم والتكنولوجيـا مـن أجـل فهـم المسـارات المسـببة إبراز أولويات بحوث اال  -١٣٩
واألدويــة الجديــدة المضــادة للتقلصــات الرحميــة لغــرض تأجيــل االبتســار؛ واكتشــاف مــؤثرات ســطحية مســتقرة ويســيرة 

اكن الرعاية وعوامـل االستخدام؛ ولقاحات فعالة لألمهات للوقاية من اإلنتان عند المواليد؛ ووسائل التشخيص في أم
بيولوجية محسنة لتحديد اإلنتان عند الوليد وعالجه؛ وسبل محسنة للكشف عن الضـيق الجنينـي؛ وتحديـد واصـمات 

  بيولوجية لتأخر النمو داخل الرحم واإلمالص السابق للوالدة.

  التنسيق
كومــات وصــانعو سيقتضــي تنفيــذ خطــة العمــل مشــاركة العديــد مــن أصــحاب المصــلحة، بمــا فــي ذلــك الح  -١٤٠

القـــرار، والبلـــدان المانحـــة، واألمـــم المتحـــدة والمنظمـــات المتعـــددة األطـــراف األخـــرى والمؤسســـات الخيريـــة العالميـــة 
والمجتمــــع المــــدني، والعــــاملين فــــي مجــــال الرعايــــة الصــــحية ورابطــــاتهم المهنيــــة، ومجتمــــع األعمــــال، والمؤسســــات 

  ).٣نظر الملحق ااألكاديمية والبحثية (

ـــة للصـــحة وتحـــد  -١٤١ ـــرامج المتكامل ـــود فـــي ســـياق الب ـــة صـــحية لكـــل مول د الخطـــة أولويـــات العمـــل إلتاحـــة بداي
اإلنجابيـــة وصـــحة األم والمولـــود والطفـــل والمراهـــق. وتشـــكل الخـــدمات الصـــحية لـــألم والطفـــل منصـــة مثاليـــة لتقـــديم 

الريـا والعـدوى بفيـروس مجموعات متكاملة تشتمل على طائفـة مـن التـدخالت، بمـا فـي ذلـك التـدخالت الخاصـة بالم
رؤيــة للمجتمعــات  ٢٠١٥األيــدز والتغذيــة والتمنيــع. وثمــة أهميــة حيويــة ألن تتضــمن أهــداف التنميــة لمــا بعــد عــام 

الصحية التي ُيضمن فيها بقاء النساء والمراهقـات والمواليـد واألطفـال علـى قيـد الحيـاة وازدهـارهم. وسـيتوقف تنسـيق 
ومؤمنة للرعاية المستمرة من أجل تحقيق انخفاض كبير في وفيات األم والمولود  تنفيذ هذه الرؤية على سلسلة قوية

  وعلى تغيير التنمية البشرية.  اً والطفل التي يمكن الوقاية منها، والقادرة على بناء مجتمعات أكثر إنصاف

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة 
  جمعية الصحة مدعوة العتماد مسودة خطة العمل.  -١٤٢
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  ١الملحق 
  

  ٢٠٣٥-٢٠١٤األهداف والغايات والمعالم العالمية والوطنية للفترة 

  

 على المستوى العالمي
: تقيـيم التقـدم المحـرز فــي تحقيـق األهـداف الوطنيـة المتمثلــة فـي خفـض عــدد ٢٠٣٥

 ١٠حـاالت وفـاة و ١٠وفيات المواليد وحاالت اإلمالص إلـى مـا يسـاوي أو يقـل عـن 
بلــوغ معــدل عــاملي حتقيــق هــدف مولــود حــي علــى التــوالي  ١٠٠٠ت إمــالص لكــل حــاال

مولــود حــي ومعــدل  ١٠٠٠حــاالت وفــاة لكــل  ٧لوفيــات األطفــال حــديثي الــوالدة يســاوي 
 والدة ١٠٠٠حاالت لكل  ٨عاملي حلاالت اإلمالص يساوي 

: استعراض التقدم المحـرز فـي تحقيـق األهـداف الوطنيـة المتمثلـة ٢٠٣٠
قـل مـا يسـاوي أو يإلـى وحـاالت اإلمـالص خفض عدد وفيـات المواليـد في 
ــ ١٢ن عــ معلــم بلــوغ معــدل عــالمي تحقيــق  حالــة إمــالص ١٢ووفــاة  ةحال

مولــود  ١٠٠٠لكــل  ةوفــاحــاالت  ٩يســاوي  ال حــديثي الــوالدةاألطفــلوفيــات 
 والدة ١٠٠٠لكل حاالت  ٩ومعدل عالمي لحاالت اإلمالص يساوي  حي

: استعراض التقدم المحرز فـي تحقيـق األهـداف الوطنيـة المتصـلة ٢٠٢٥
األطفــال حـــديثي معلــم بلــوغ معــدل عـــالمي لوفيــات تحقيـــق  وفيــاتال بمعــدل
ومعدل عالمي لحاالت  ود حيمول ١٠٠٠لكل  ةوفاحالة  ١٢يساوي  الوالدة

 والدة ١٠٠٠لكل حالة  ١١اإلمالص يساوي 

: استعراض التقدم المحرز فـي تحقيـق األهـداف الوطنيـة المتصـلة ٢٠٢٠
األطفــال حـــديثي معلــم بلــوغ معــدل عـــالمي لوفيــات تحقيـــق  وفيــاتال بمعــدل
ومعدل عالمي لحاالت  مولود حي ١٠٠٠لكل  ةوفاحالة  ١٥يساوي  الوالدة

 والدة ١٠٠٠لكل حالة  ١٤اإلمالص يساوي 

  المعالم العالمية
  ضــمان إدراج غايــات  :٢٠١٥المســاءلة فــي خطــط مــا بعــد عــام

وحــاالت اإلمــالص وفيــات المواليــد محــددة تخــص خفــض معــدل 
 معـــدل وفيـــات األطفـــال دون ســـن الخامســـةإضـــافة إلـــى خفـــض 
 .٢٠١٥في إطار التنمية لما بعد عام  ومعدل وفيات األمهات

 :رصـــــد الخطـــــط وتحســـــين بيانـــــات التغطيـــــة البرمجيـــــة  البيانـــــات
وعمليـــات تقيـــيم ثغـــرات اإلنصـــاف والجـــودة واســـتخدامها والتقيـــيم 
ألغـــــراض تحســـــين المؤشـــــرات واالســـــتثمار لضـــــمان تتبـــــع هـــــذه 
المؤشرات علـى نطـاق واسـع. وٕاحصـاء كـل والدة وكـل حالـة وفـاة 

ــــــدى األمهــــــات  ــــــك حــــــاالت اإلمــــــالص ل ــــــي ذل ــــــال بمــــــا ف واألطف
واالســـتثمار فـــي تســـجيل األحـــوال المدنيـــة واإلحصـــاءات الحيويـــة 
واالبتكــار ألغــراض التحســين وضــمان إحصــاء أشــد النــاس فقــرًا. 
وتصــميم مجموعــة مــن البيانــات الــدنيا المتصــلة بــالفترة المحيطــة 

 بالوالدة واختبارها.
 :اســية مــن المؤشــرات وضــع معــايير الجــودة ومجموعــة أس الجــودة

ــيم جــودة خــدمات رعايــة األم والمولــود علــى جميــع مســتويات  لتقي
 توفير الرعاية الصحية (مجموعة تدخالت مراعية لألم والطفل).

 :ضــــمان تواصــــل االســــتثمار فــــي مجــــال صــــحة األم  االســــتثمار
واســتدامته فــي حقبــة التنميــة لمــا بعــد  ٢٠١٥والمولــود خــالل عــام 

 .٢٠١٥عام 
 اســتحداث األدوات والســلع األساســية وتكييفهــا  لبحــث:االبتكــار وا

وتعزيــز إتاحتهــا لتحســين رعايــة األم والمولــود فــي الفتــرة المحيطــة 
بــالوالدة؛ واالتفــاق علــى برنــامج للبحــث منســق ومحــدد األولويــات 
وتعميمه واالستثمار فيه من أجـل تحسـين حصـائل صـحة الخـدج 

ــــد. وضــــرورة التركيــــز الخــــاص علــــى حــــاال ت اإلمــــالص والموالي
 المهملة والمغفلة.

 :ضــمان تنســيق الــدعم بــين الجهــات الشــريكة فــي األمــم  التنســيق
المتحـدة والجهــات المانحـة واألوســاط األكاديميـة والمنظمــات غيــر 
الحكومية وتكثيـف الجهـود فـي البلـدان العشـرين التـي يسـجل فيهـا 

 من حاالت وفاة المواليد. ٪٨٠
 صــرة جديــدة لصــحة الوليــد الجهــات المناصــرة: تكــوين جهــات منا

وٕاشراكها في مجال الصحة اإلنجابية وصحة األم والوليـد والطفـل 
  والمراهق إلدماج الرسائل الخاصة بصحة الوليد.

  الوطنيةالمعالم 
 :اســـتعراض االســـتراتيجيات والسياســـات والمبـــادئ  الخطـــط الوطنيـــة

اإلنجابيــة وصــحة األم والوليــد التوجيهيـة الوطنيــة الخاصــة بالصـحة 
وغاياتهـا  خطـة العمـل لكـل مولـودوشحذها تمشيًا مع هـدف والطفل 

لتركيــز الواضــح علــى الرعايــة فــي الفتــرة ومؤشــراتها، بمــا فــي ذلــك ا
 المحيطة بالوالدة ورعاية صغار المواليد/ المواليد المرضى.

  :ـــود البيانـــات بتحســـين بيانـــات التغطيـــة البرمجيـــة إحصـــاء كـــل مول
. وٕاضــــفاء وعمليــــات تقيــــيم ثغــــرات اإلنصــــاف والجــــودة واســــتخدامها

ــــى  ــــة واإلحصــــاءات الطــــابع المؤسســــي عل تســــجيل األحــــوال المدني
ــــالفترة وتكييــــف  لحيويــــةا ــــدنيا المتصــــلة ب ــــات ال مجموعــــة مــــن البيان

واســـتخدامها وتنفيـــذ أنشـــطة ترصـــد حـــاالت وفـــاة  المحيطـــة بـــالوالدة
ــــــــالوالدة واالســــــــتجابة األمهــــــــات/ الوفــــــــاة  ــــــــرة المحيطــــــــة ب فــــــــي الفت

 لمقتضياتها.
 :بمجموعــــة اعتمــــاد معــــايير الجــــودة والمؤشــــرات الخاصــــة  الجــــودة

فــل مــن أجــل تقيــيم جــودة خــدمات رعايــة تــدخالت مراعيــة لــألم والط
األم/ المولود على جميع مسـتويات النظـام الصـحي وضـمان إتاحـة 
الســلع األساســية فــي مجــال الصــحة اإلنجابيــة وصــحة األم والوليــد 

 .والطفل
 :وضــــع اســــتراتيجية محســــوبة التكــــاليف بشــــأن المــــوارد  االســــتثمار

ة وصــحة الصــحة اإلنجابيــالبشــرية الصــحية أو إدماجهــا فــي خطــط 
 األم والوليد والطفل وضمان تخصيص الموارد المالية الكافية.

  :ضـــمان تـــدريب العـــاملين الصـــحيين ونشـــرهم العـــاملون الصـــحيون
ودعمهــــم، وعلــــى الخصــــوص مــــن يعمــــل مــــنهم فــــي مجــــال القبالــــة 

 والتمريض والعاملون الصحيون المجتمعيون.
 :كييفهــــا اســــتحداث األدوات والســــلع األساســــية وت االبتكــــار والبحــــث

وتعزيـــز إتاحتهـــا لتحســـين رعايـــة األم والمولـــود فـــي الفتـــرة المحيطـــة 
بـــالوالدة؛ واالتفـــاق علـــى برنـــامج للبحـــث منســـق ومحـــدد األولويـــات 
وتعميمــه واالســتثمار فيــه مــن أجــل تحســين حصــائل صــحة الخــدج 
والمواليد. وضرورة التركيز الخاص على حاالت اإلمالص المهملـة 

 والمغفلة.
 :مشــــاركة مــــع المجتمعــــات المحليــــة وممثلــــي المجتمــــع ال المشــــاركة

المـــدني وســـائر أصـــحاب المصـــلحة مـــن أجـــل تســـخير قـــوة األفـــراد 
واألسر والمجتمعـات لضـمان إتاحـة خـدمات الرعايـة األساسـية لـألم 

 والمولود وتغطيتها.
 :ـــاء والجهـــات المناصـــرة ـــة حتـــى  آراء اآلب تغييـــر القواعـــد االجتماعي

رر أمـرًا غيـر مقبـول بقـدر مـا أصـبحت تصبح وفاة المواليـد دون مبـ
  وفاة األمهات أثناء الوالدة غير مقبولة.

  تغطيةتقييم بلوغ غايات ال
 التغطية الشاملة لكل مجموعات التدخالت

  ٢٠٢٥تقييم بلوغ غايات التغطية بحلول عام 
  ٪ من املواليد على الرعاية اجليدة٩٥] الرعاية عند الوالدة: حصول ١[
  رعاية األم لطفلها على طريقة الكنغر بنسبة تفوقليد املرضى: توفري ] رعاية صغار املواليد واملوا٢[
  وتوفري الرعاية املكثفة  ٪٧٥بنسبة تفوق أو تساوي لإلنتان  والتدبري العالجي ٪٧٥أو تساوي  

  خاصة ببلدان معينة)الشاملة للمواليد (غايات 
  لضمان  ٪ ٥٠والدة وبنسبة ٪ لتوفري الرعاية بعد ال٩٠الرعاية اجملتمعية: التغطية بنسبة ] ٣[
 األشهر الستة األوىل من العمرالرضاعة الطبيعية احلصرية خالل  

  ٢٠٢٠عام بحلول التغطية تقييم بلوغ غايات 
  على الرعاية الجيدةفي المرافق ٪ من المواليد ٩٠] الرعاية عند الوالدة: حصول ١[
األم لطفلهـا علـى طريقــة رعايـة تـوفير المرضــى: والمواليـد ] رعايـة صـغار المواليـد ٢[

بنسبة تفوق أو تساوي  إلنتانل والتدبير العالجي ٪٥٠بنسبة تفوق أو تساوي  الكنغر
  خاصة ببلدان معينة)وتوفير الرعاية المكثفة الشاملة للمواليد (غايات  ٪٥٠

 في توفير الرعاية بعد الوالدة ٪٢٠الرعاية المجتمعية: زيادة بنسبة ] ٣[

 الوطنيعلى المستوى 
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  ٢الملحق 
  

  ١المؤشرات العالمية المقترحة لخطة العمل لكل مولود
  
  مؤشرات إضافية  مؤشرات أساسية لكل مولود  

  األثر

    معدل وفيات األمهات*  -١
  حاالت اإلمالص أثناء الوضع معدل  معدل حاالت اإلمالص  -٢
  معدل انخفاض الوزن عند الميالد*  *األطفال حديثي الوالدةمعدل وفيات   -٣

  معدل االبتسار  
  بالنسبة إلى العمر الحمليالحجم  صغار

معــدالت المراضــة لــدى األطفــال حـــديثي 
  الوالدة، مثل اإلصابة بالعدوى

معدالت العجز الطويل األجل بعـد إصـابة 
  حديثي الوالدة باعتالالتاألطفال 

التغطية: توفير الرعاية 
  لجميع األمهات والمواليد

 الوالدة بإشراف عامل متخصص*  -٤

ــــألم   -٥ ــــوالدة ل ــــة المبكــــرة بعــــد ال ــــوفير الرعاي ت
 والطفل*

التعويل الحصري على الرضاعة الطبيعية   -٦
  حتى الشهر السادس من العمر*

  

التغطية: المضاعفات 
  ضافيةوخدمات الرعاية اإل

استخدام الكورتيكوستيرويدات قبل الوالدة  -٧
 إنعاش المواليد  -٨

 رعايـــة األم لطفلهـــا علـــى طريقـــة الكنغـــر  -٩
 ودعم التغذية

  عالج اإلنتان لدى األطفال حديثي الوالدة  -١٠

  معدل العمليات القيصرية*

  تسجيل الوفيات بما في ذلك أسباب الوفاة  تسجيل الوالدات*  اإلسهام: اإلحصاء
مجموعات  اإلسهام:

 التدخالت لتوفير الخدمات
  لكل مولود

القواعــــد والمعــــايير المراعيــــة لــــألم والطفــــل القابلــــة 
  للقياس

  رعاية صغار المواليد والمواليد المرضى
  

  

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= مؤشـرات غيـر اللون الرمادي؛ ٢٠١٣المؤشر على النحو المحدد والمتتبع في اإلحصاءات الصحية العالمية لعام     =* ١
طلــب تقييمــًا إضــافيًا التســاق القيــاس ويــرتبط = مؤشــر يتالخــط األســود العــريض متتبعــة بشــكل روتينــي فــي الوقــت الحــالي؛

  .١ الملحقبالمعالم الواردة في 
  .١ الملحق= مجموعة اإلسهامات التي تتطلب قواعد ومعايير ينبغي تحديدها وربطها بالمعالم الواردة في الخط المائل 

ـــيم اإلنصـــاف حســـب الشـــريحة الخ مســـية الحضـــرية/ الريفيـــة وينبغـــي تتبـــع جميـــع المؤشـــرات علـــى نحـــو يســـمح بتقســـيمها لتقي
  واإلقليمية ومن حيث الثروة على سبيل المثال.
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  ٣الملحق 
  

  اإلجراءات حسب الفئات المستهدفة
  

  لكل فرد دور يضطلع به
  

  اإلجراءات  الجهات الفاعلة
الحكومات وواضعو السياسات على 
المستويين الوطني واإلقليمي وعلى 

  الصعيد العالمي

 :ـــــة ـــــادئ اســـــتعراض  الخطـــــط الوطني االســـــتراتيجيات والسياســـــات والمب
اإلنجابيـــة وصـــحة األم والوليـــد التوجيهيـــة الوطنيـــة الخاصـــة بالصـــحة 

ــــات والمؤشــــرات والطفــــل  وتنقيحهــــا تمشــــيًا مــــع الهــــدف المحــــدد والغاي
خطــة العمــل لكــل مولــود، بمــا فــي ذلــك التركيــز الواضــح  المحــددة فــي

 على الرعاية في الفترة المحيطة بالوالدة.

 تخصـــيص المـــوارد الماليـــة الكافيـــة لصـــحة األم والمولـــود  يـــات:الميزان
 وضمان االستثمار الكافي لتحسين جودة الرعاية.

 :اعتماد التشريعات المالئمة بشأن تسجيل الوالدات واإلخطار  التشريع
بوفيــــات األمهــــات وحمايــــة األمومــــة والمدونــــة الدوليــــة لقواعــــد تســــويق 

 بدائل لبن األم.

 :وضـــــع اســـــتراتيجية محســـــوبة التكـــــاليف بشـــــأن  العـــــاملون الصـــــحيون
الصــــحة اإلنجابيــــة المــــوارد البشــــرية الصــــحية أو إدماجهــــا فــــي خطــــط 

ملين الصـــــحيين لضـــــمان تـــــدريب العـــــا وصـــــحة األم والوليـــــد والطفـــــل
سيما من يعمل منهم في مجال القبالة والتمـريض ونشرهم ودعمهم، وال

ـــوالدة و  العـــاملون والعـــاملون المتخصصـــون المشـــرفون علـــى حـــاالت ال
 الصحيون المجتمعيون.

 :اعتماد معايير الجودة ومجموعة أساسية من المؤشرات لتقييم  الجودة
خدمات رعاية األم والمولود على جميع مستويات توفير الرعاية  جودة

 الصحية.

 :إدراج السلع األساسية لصحة األم والمولود في قائمة  السلع األساسية
ن اإلمـداد المتواصـل بهـا علـى جميـع األدوية األساسية الوطنية وضـما

 مستويات النظام الصحي.

 :المشاركة مع المجتمعات المحلية وممثلـي المجتمـع المـدني  المشاركة
ــــوة األفــــراد واألســــر  وســــائر أصــــحاب المصــــلحة مــــن أجــــل تســــخير ق
والمجتمعــات لضــمان إتاحــة خــدمات الرعايــة األساســية لــألم والمولــود 

 وتغطيتها.

 :تسـجيل مولـود بإضـفاء الطـابع المؤسسـي علـى  إحصاء كل المساءلة
وتنفيــذ أنشــطة ترصــد حــاالت  األحــوال المدنيــة واإلحصــاءات الحيويــة

في الفترة المحيطة بالوالدة ووفاة األطفال حديثي وفاة األمهات والوفاة 
  الوالدة واالستجابة لمقتضياتها.
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  اإلجراءات  الجهات الفاعلة
المنظمات المنتمية إلى منظومة 
ددة األمم المتحدة والوكاالت المتع

  األطراف األخرى

 ضـــمان إدراج غايـــات محـــددة تخـــص خفـــض معـــدل  :السياســـة العامـــة
معــدل وفيــات وحــاالت اإلمــالص إضــافة إلــى خفــض وفيــات المواليــد 

ومعـدل وفيـات األمهـات فـي إطـار التنميـة  األطفال دون سن الخامسـة
 .٢٠١٥لما بعد عام 

 :ود الحكوميــة تــوفير المســاعدة والــدعم التقنيــين للجهــ المســاعدة التقنيــة
 المبذولة في مجاالت التخطيط والتنفيذ والمساءلة.

 :ضمان تنسيق الدعم بين الجهات الشريكة في األمم المتحدة  التنسيق
من جميع  ٪٨٠وتكثيف الجهود في البلدان العشرين التي يسجل فيها 

 حاالت وفاة المواليد.

 :تقيـيم وضع معايير الجودة ومجموعة أساسـية مـن المؤشـرات ل الجودة
جودة خدمات رعاية األم والمولود على جميع مستويات توفير الرعاية 

 .الصحية

 :ضـــمان تواصـــل االســـتثمار المتعـــدد األطـــراف فـــي مجـــال  االســـتثمار
واســتدامته فـــي حقبــة التنميـــة  ٢٠١٥صــحة األم والمولـــود خــالل عـــام 

 .٢٠١٥بعد عام  لما
 :يــة وصــحة إشــراك جهــات مناصــرة للصــحة اإلنجاب الجهــات المناصــرة

األم والوليــد والطفــل والمراهــق بهــدف ضــمان اتســاق الرســائل الخاصــة 
  بصحة الوليد وتنسيقها.

الصــــحة تعبئــــة األمــــوال لســــد الثغــــرات ودعــــم تنفيــــذ خطــــط  التمويــــل:   الجهات المانحة والمؤسسات
التــي تكــون محســوبة التكــاليف اإلنجابيــة وصــحة األم والوليــد والطفــل 

 البلدان وتركز على الوالدة. ومسندة بالبينات وتملكها

 :دعــم تــدريب العــاملين الصــحيين ونشــرهم،  تــدريب العــاملين الصــحيين
بما في ذلك االستثمار المتصل بالعاملين في مجال القبالة والتمريض 
ــــوالدة والعــــاملين  ــــى حــــاالت ال والعــــاملين المتخصصــــين المشــــرفين عل

ـــوفير تـــدخالت أساســـ ـــذين يمكـــنهم ت ـــين ال ية تتســـم الصـــحيين المجتمعي
 بالجودة وتركز على الوالدة.

 :دعــم إتاحــة الســلع األساســية ذات الجــودة مــن خــالل  الســلع األساســية
االســـــتثمار فـــــي التمويـــــل االبتكـــــاري وٕارســـــاء حـــــوافز تمـــــنح للمنتجـــــين 
والمشـــترين ودعـــم ضـــمان الجـــودة وتنظيمهـــا وجهـــود البحـــث والتطـــوير 

 لتحسين المنتجات.

 :قطريـــــة وتعزيـــــز المســـــاءلة بشـــــأن  المشـــــاركة فـــــي اتفاقـــــات المســـــاءلة
  التدفقات المالية.
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  اإلجراءات  الجهات الفاعلة
اسـتحداث األدوات والسـلع األساسـية وتكييفهـا االستثمار فـي  االبتكار:   الشركات الخاصة

واالســــتثمار فــــي  لرعايــــة األم والمولــــود فــــي الفتــــرة المحيطــــة بــــالوالدة؛
حمالت التغيير االجتماعي والسلوكي، بما فيهـا الحمـالت التـي تصـل 

 الناس فقرًا وضعفًا. إلى أشد

 :النهـــوض بأفضـــل الممارســـات وٕارســـاء الشـــراكات مـــع القطـــاع  التنفيـــذ
  العام لتحسين توفير الخدمات.

المنظمات غير الحكومية 
والمجتمعات المحلية و/ أو 

  مجموعات اآلباء

 :دعــــم الرعايــــة الوقائيـــة قبــــل الفتــــرة  العـــاملون الصــــحيون المجتمعيـــون
اإلحالــــة إلــــى مرافــــق الخــــدمات األساســــية المحيطــــة بــــالوالدة وبعــــدها و 

 والشاملة عند االقتضاء.

 :تعزيز القيادة والمساءلة المجتمعية إلزالة  القيادة والمساءلة المجتمعية
العوائـــق (المتصـــلة بالنقـــل مـــثًال) وتحميـــل مقـــدمي الخـــدمات الصـــحية 
المســــؤولية عــــن تــــوفير خــــدمات تتســــم بــــالجودة وتوطيــــد الــــروابط بــــين 

 محلية والمرافق.المجتمعات ال

  :تحديـــد المناصـــرين المحليـــين ودعمهـــم بمـــن فـــيهم الجهـــات المناصـــرة
البرلمـــــانيون ومجموعـــــات اآلبـــــاء والمهنيـــــون والمتطوعـــــون الصـــــحيون 
المجتمعيون وقادة المجتمعات؛ وٕاشراك المناصرين وربطهم فـي مجـال 

ضـمان الصحة اإلنجابية وصحة األم والوليد والطفل والمراهـق بهـدف 
 .الرسائل الخاصة بصحة الوليد وتنسيقها اتساق

 :تكوين الطلب على الخدمات ودعمه باالعتماد على إجراءات  الطلب
تتخـــــذها المجتمعـــــات (علـــــى غـــــرار حـــــوافز مثـــــل التحـــــويالت النقديـــــة 
ـــــــنظم  ـــــــل واســـــــتنهاض همـــــــم المجتمـــــــع وال ـــــــأمين والنق المشـــــــروطة والت

 والتعاونيات لالدخار واالئتمان).

 :ايــة خاصــة للمراهقــات وتنفيــذ نهــج تســاعد علــى إيــالء عن المراهقــات
 الوقاية من الحمل المبكر وغير المرغوب فيه.

 :االســـتعانة بالعـــاملين الصـــحيين  الســـعي إلـــى الحصـــول علـــى الرعايـــة
المجتمعيـــين والعـــاملين المتخصصـــين المشـــرفين علـــى حـــاالت الـــوالدة 
والقـــــابالت بهـــــدف الحصـــــول علـــــى الخـــــدمات األساســـــية لرعايـــــة األم 

 مولود التي تنقذ أرواح األطفال واألمهات.وال

 :الــــدعوة إلــــى التغييــــر؛ والمطالبــــة بخــــدمات تتســــم  الجــــودة والمســــاءلة
بـالجودة وتكـون ميسـورة الكلفـة وســهلة المنـال؛ واإلبـالغ عـن الخــدمات 

  المتدنية الجودة عبر اآلليات الحكومية وغير الحكومية.
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  اإلجراءات  الجهات الفاعلة
األوساط األكاديمية ومؤسسات 

  البحث
 االتفــاق علــى برنــامج  ولويــات المتصــلة باحتياجــات البحــث:تحديــد األ

حصـــائل صـــحة لتحســـين  للبحـــث منســـق ومحـــدد األولويـــات وتعميمـــه
 والمواليد. الخدج

 :تشــجيع زيــادة تخصــيص األمــوال مــن الميزانيــة  االســتثمار فــي البحــث
 للبحوث المتصلة بالتدخالت االبتكارية.

 :سـيما مؤسسـات البحـث، والاء القـدرات فـي بنـ بناء القـدرة علـى البحـث
 في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتدريب المهنيين.

 :نشر نتائج البحوث وأفضل الممارسات. نشر النتائج 

 :تدعيم الشبكات العالمية لمقدمي الخدمات والباحثين  تكوين الشراكات
  ميين.يوالمدربين األكاد

ألولويــات المتعلقــة بالتــدخالت األساســية تحديــد ا التــدخالت األساســية:   المهنيون الصحيون
فـي الفتــرة المحيطــة بــالوالدة ورعايـة صــغار المواليــد والمواليــد المرضــى 
فـــي إطـــار مجموعـــة متكاملـــة مـــن خـــدمات الصـــحة اإلنجابيـــة وصـــحة 

 األم والوليد والطفل.

 :تــوفير خــدمات متكاملــة ومتســمة بــالجودة للطفــل  العــاملون الصــحيون
 عة لتدريب العاملين وٕابقائهم وحفزهم.واألم باعتماد نهج سري

 :العمل مـع األجهـزة المحليـة والوطنيـة لضـمان اتسـاق  السلع األساسية
تــوافر الســلع األساســية واإلمــدادات الضــرورية لتــوفير تــدخالت رئيســية 

 في الفترة المحيطة بالوالدة.

 :ســيما عــن طريــق تنفيــذ أنشــطة ترصــد رصــد جــودة الرعايــة وال الجــودة
فــي الفتــرة المحيطــة بــالوالدة واالســتجابة األمهــات والوفــاة  حــاالت وفــاة
  لمقتضياتها.
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