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  تقرير مرحلي حول إنقاذ حياة األمهات واألطفال
 املقدمة

1. مص هذا التقرير يلخالتقد إنقاذ حياة األمهات  بشأن 2013لعام  6- /ق60ز يف تنفيذ القرار ش م /ل إ احملر
 .واألطفال

  زاحملر التقدماحلالة و

 الوضع اإلقليمي

2. تعإقليم شرق  يف العمومية الصحةب يتعلق ما يف القلق الرئيسية بواعث من بنياألمهات و وفيات األطفال د
 وفيات، و٪50ل األمهات مبعد وفيات ضااخنف ،2013و 1990الفترة ما بني عاميفقد شهد اإلقليم يف  املتوسط.
 غايةي بلَال ت االخنفاض، فإن مستويات هذه اإلجنازات وعلى الرغم من 1,2.٪46 لمبعددون سن اخلامسة  األطفال
 ل وفيات األطفال دون سن اخلامسة مبقدار الثلثنييف ختفيض معد لاملتمثِّلأللفية  اإلمنائية األهدافمن  الرابعاهلدف 

حبلول  وذلك ،)%75( مبقدار ثالثة أرباع مهاتل وفيات األفيض معدختيف  لاملتمثِّ اخلامس اهلدف غايةو،  )67%(
أقاليم منظمة الصحة  بني مستوى أعلى ثالث هو م شرق املتوسطإقلي وفيات األمهات يف مستوىو .2015عام 

 بعد لهو ثاين أعلى معدف وفيات األطفال مستوى أما، شرق آسيا جنوب إقليمفريقي واأل اإلقليم بعد، العاملية
من  واخلامس الرابع اهلدفني بلوغشرق املتوسط من  إقليم نيتمكَّ فلن، االجتاه احلايل استمرإذا و. اإلقليم األفريقي

 .اإلمنائية لأللفية األهداف

 املبادرة اإلقليمية

املبذولة يف سبيل اجلهود لتكثيف يف إطار سعيه  نظمة الصحة العاملية لشرق املتوسطاإلقليمي مل كتباملى تولَّ .3
ت هذه قَطلأُوقد  واألطفال. حياة األمهات إنقاذبشأن  ةمبادرزمام ، اإلقليميف  واألطفال هاتصحة األم حتسني

مع  باالشتراك ،اليونيسفو ،لسكاناألمم املتحدة لوصندوق  ،منظمة الصحة العاملية لبمن ق قليميةاإلبادرة امل
 .2013عام يناير كانون الثاين/ يف، املتحدةالعربية  اإلمارات ديب، د يفقع رفيع املستوى يف اجتماع الدول األعضاء

النهوض ملواجهة: واألطفال حياة األمهاتإنقاذ " ديب إعالنإىل  ص االجتماعلُوخ الذي  اإلعالن"، وهو يالتحد
متسريع وترية  وضع وتنفيذ خططباألعضاء  الدولفيه ت التزماختاذ ول؛ اطفاألو هاتصحة األميف جمال  التقد

                                                     
1 Levels and Trends in Child Mortality: Report 2014 Estimates Developed by the UN Inter-agency Group for Child Mortality 
Estimation. New York: The United Nations Children’s Fund; 2014. 
2 Trends in Maternal Mortality: 1990 to 2013. Estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, The World Bank and the United Nations 
Population Division. Geneva: World Health Organization; 2014. 
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 حشد، ومستدامةمتويل  إنشاء آلياتو ؛مها الصحيةظُنيف  ذات الصلةعناصرها تعزيز للقياس لقابلة  خطوات
 مجيع الشركاء. بني التنسيق واملساءلة وحتسنيمبتكرة؛ و أساليب تقليدية من خالل املوارد احمللية والدولية

تشرين يف  لشرق املتوسط ةالعاملي الصحة ملنظمة جنة اإلقليميةللّون الست الدورة عالنت على اإلقَقد صادو .4
ب هذا ، مبوجاألعضاء الدولاللجنة اإلقليمية ت عدوقد . 6-/ق60ش م/ ل إ  قراراليف  2013عام  أكتوبراألول/
ل وفيات معد منعبئاً جسيماً  لتتحماليت  الدول تحثَّ، وديب يف إعالناملنصوص عليه  الوفاء بااللتزام إىل القرار،

) واليمن ،والسودان ،والصومال ،وباكستان ،واملغرب ،والعراق ،مصرو ،وجيبويت ،(أفغانستاناألطفال األمهات و
البشرية املوارد  ختصيصو ،التقدمتسريع وترية لوطنية  تنفيذ خطط من أجل متعددة القطاعات الشراكة تعزيزعلى 

املدير ت اللجنة إىل وطلبوكاالت التنمية. والشركاء و من املاحنني تعبئة موارد إضافية والعمل على ،الوطنيةواملالية 
يف جمال صحة األمهات  التقدمخططها الوطنية لتسريع وترية  تنفيذيف  جهود الدول األعضاء مدعأن ي اإلقليمي

 ةالوطني ططاخل تنفيذ ز يفاحملر التقدمحول  اللجنة اإلقليمية إىل 2015حىت عام سنوياً  تقريراًم يقدوأن واألطفال، 
 .التقدملتسريع وترية 

 اليونيسفاملتحدة للسكان/وصندوق األمم لشراكة بني منظمة الصحة العاملية/ا

 اًفني اًنظمة دعمامل موتقد ،2013عام  يف ديب منذ إطالقها املبادرة اإلقليمية تنفيذ منظمة الصحة العامليةتدعم  .5
األمم املتحدة للسكان  مع صندوق شراكة وثيقةإطار يف  ،الوفياتة بعبء لَاملثقَالتسعة  بلدانلل يومب يوماً اًفمكثّ

 دف إىل سداليت األمهات واألطفال صحة يف جمال  التقدمتسريع وترية  خطط من أجل تنفيذوذلك ، واليونيسف
 يف هذه البلدان. اإلمنائية لأللفيةاهلدفني الرابع واخلامس من األهداف الفجوات يف بلوغ 

 وثيق مع اتصال يوميوصندوق األمم املتحدة للسكان، واليونيسف على  ،منظمة الصحة العامليةظلت  .6
يف جمال  التقدمتسريع وترية  خططإعداد ية أثناء الفور املساعدة التقنية ة بالعبء لتقدميلَة املثقَالتسع الدول األعضاء

 .واألطفال األمهاتصحة 

7. عالوطنيةربامج مسؤويل المع  ضوايستعرل 2013 عام يونيوحزيران/يف الشركاء تقين بني  د اجتماعق دة مسو
 كل وكالة،لدى  على نقاط القوةبناء وال، واالتفاق عليها األنشطة املطلوبةحتديد ، والتقدمتسريع وترية  خطط

  .هاورصداخلطط تنفيذ  يف دعم اومسؤوليا الوكاالت الثالثاملنوطة بدوار األ وتنسيق

يونيو حزيران/يف التقين للشركاء  جتماعاال بعد ااخلاصة  خططلل النهائيةاغة صيمن ال معظم البلدانانتهى  .8
ما  يفتأثري الواإلنصاف لضمان يت تعاين احلرمان ال املناطق اجلغرافيةتستهدف شاملة و النهائية اخلططو .2013

 والوفياتاألمراض  من يف احلد بالغة األمهيةاملسائل  ططاخل وتتناول األمهات واألطفال. وفياتيتعلق بتخفيض 
على  ناتة بالبيدسناملُالفعالة  التالتدخباالستفادة من ، وذلك والتغذيةالتمنيع مبا يف ذلك  واألطفال، بني األمهات

  .يةاألول اإلحالةو والرعاية الصحية األولية اتمعمستوى 

بلدان خطط تسريع  ةستت قَأطلَ ،2014عام  أغسطسآب/حىت  2013أغسطس آب/ من الفترةخالل  .9
 واملغرب). ،ومصر ،والعراق ،الصومالو ،والسودان ،(أفغانستانالوترية رمسياً 

 األنشطة ذات األولويةتنفذ  املؤهلةالتسعة مجيع البلدان كان  ،2014عام  ينايركانون الثاين/حبلول شهر و .10
وعالوة على  دوالر. 2600000 بلغتمنظمة الصحة العاملية و لبقمن األولية  االعتماداتباالستفادة من  لخططل
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 بلغواليت  ،2015-2014فترة للبني املنظمة والبلدان  التعاون برنامج رة يف إطاراملقرامليزانية فقد مت توفيق ، ذلك
 التسعة البلدانالوطنية يف  السلطات تصوقد خص .التقدمتسريع وترية  خططمع ، دوالر 7000000إمجاليها 
األمم املتحدة للسكان  صندوققام كما  األنشطة املخطط هلا. بعضتغطية تكاليف إضافية ل العبء أمواالًاملثقلة ب

  هذه اخلطط.يف إطار  نشطةاأل بعضبتمويل  ،األخرى واجلهات املاحنةاملعنية  املنظمات وكذلك، واليونيسف

البلدان  بنييف ما منظمة االعتمادات األولية لل منالتنفيذ  التمعدتفاوتت ، 2014 سبتمرب/وبنهاية أيلول .11
وبلغ  واليمن. ومصر،، وجيبويت، والسودان، والصومال، يف باكستان ٪100 صل إىلتل، لةاملؤهالتنفيذ  لمعد

 ).1الشكل (اإلقليم  يف ٪99اإلمجايل 
 

 2014 سبتمرب/لأيلو، لتسريع وترية التقدموطنية  خطط لتدشنياملخصصة  لألموال معدالت التنفيذ. 1 الشكل 

تسريع  خطط أثناء إعداداليت مت حتديدها التمويلية  الفجواتحشد موارد إضافية لسد يف بعض البلدان جنح  .12
 ٪31.5 سبق حتديدها بنسبةمت ختفيض الفجوة التمويلية اليت  2014أبريل نيسان/يف منتصف فمثالً، . التقدموترية 

 يف السودان. ٪26.2يف املغرب و

13. خريطة  (منظمة الصحة العاملية/صندوق األمم املتحدة للسكان/اليونيسف)الوكاالت الشريكة الثالث ت أعد
الالزمة املوارد حشد إجراءات مساعدة الدول األعضاء يف للماحنني بشأن البلدان اليت تنوء بعبء ثقيل، وحددت 

املكتب  وأعد. 2015بعد عام ط ذات الصلة خبطة التنمية ملا اخلطو، التقدمتسريع وترية ألنشطة متويل خطط 
 .ذات الصلة املوارد حشدبصرية ملساعدة البلدان يف أنشطة الدعوة وومسعية  اًمواداإلقليمي 

 الدعم التقين اإلضايف

وىل ي ،ة بالعبءلَاملثقَيف الدول األعضاء التسع  التقدمتسريع وترية تنفيذ خطط يف الوقت الذي يتم فيه  .14
حتليل مدى يشتمل ذلك على . والتقدمتسريع وترية طط املتعقلة خبتعزيز عناصر النظام الصحي لاهتمام خاص 

وفقا واملنقذة للحياة يف البلدان. واملعدات ، وتوافر األدوية األمهات واألطفالتوافر املوارد البشرية خلدمات صحة 
لذلك، وم تسريع وتريةع إطار لرصد تنفيذ خطط ضنظام املعلومات الصحية إثراء يف  هوتستخدم مؤشرات، التقد
 يف باكستان.  ميدانياًاالرتيادي نموذج وجيري اختبار اليف هذه البلدان. للمناطق 
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15. وتعتالعدوى ر ببناء ولألمهات وحديثي الوالدة واألطفال دون سن مخس سنوات. ب الرئيسي لوفيات ااملسب
تقييم مكافحة العدوى لالستخدام يف لالقدرات الوطنية يف جمال مكافحة العدوى، وضع املكتب اإلقليمي أداة 

. وجيري التدريب على ، وقام باختبار هذه األداة ميدانياًبعبء فادح من وفيات األمهات واألطفال املثقلةالبلدان 
تقييم من لتمكني الدول األعضاء مماثلة جيري وضع أداة ما اليت تنوء بعبء ثقيل، كاستخدام األداة يف البلدان 

 ل يف املراكز الصحية واملستشفيات. اطفواأل هاتجودة خدمات صحة األم

خدمات امليدانية يف جمال بحوث وإجراء التنفيذ يتناول عملية الاملعرفية  اتالفجوعمل بشأن إطار وأُعد  .16
املطلوب إدخاهلا على تحسينات الإىل حتديد العمل . ويهدف إطار 2014مارس يف آذار/ل اطفواأل هاتصحة األم

من أجل حتقيق االستفادة منها مع توافر مستوى مقبول  كل بلدلألمهات واألطفال يف  ةماملقد ةيصحالدمات اخل
ر الذي حتدثه األثيف حتديد األنشطة البحثية ذات األولوية اليت دف إىل حتسني العمل ام إطار خداستو. من اجلودة
على سبيل املثال، مت حتديد ف. التقدمتسريع وترية خطط من خالل  املقدمةاألمهات واألطفال  صحةخدمات 

التماس الرعاية الطارئة لألطفال يف املغرب، وعوائق الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية األولية ملعاجلة األمراض 
 . ةأولوي ويذ حبث يكموضوعغري السارية عند النساء احلوامل يف السودان 

 ةاخلطر ياتالسلوك وتقييمل اطفواأل هاتألما ةصحالصحي وتعزيز لتثقيف لأداة املكتب اإلقليمي  أعدوقد  .17
اإلجراءات الالزمة لتعزيز املمارسات املنقذة للحياة بني الوقوف على ملساعدة البلدان يف  2014 مارسيف آذار/

 .ناألمهات وأسره

، لتعزيز صحة عرب األجهزة احملمولة تطبيق ج الصحة اإللكترونية، مبا يف ذلك الصحةالنظر يف جيري و .18
، ياتتغيري السلوكالتوعية من أجل النهج يف جماالت هذا يتم تطبيق و. املثقلة بالعبء واألطفال يف البلدان األمهات

املغرب، وقد جنح واخلدمات اللوجستية، وتقدمي اخلدمات.  وقواعد التمويل والسداد، ترصد،وال ،ومجع البيانات
تطبيق ج الصحة اإللكترونية يف إدارة حاالت الطوارئ املتعلقة بصحة األمهات واألطفال يف على سبيل املثال، 

 الثانوي. الرعاية مستوى يف واملستشفيات  ،واملرافق الصحية الطرفية ،التنسيق بني اتمعب

ستويات العاملي اهليئات القائمة على امل، باالستفادة من جيري تعزيز آليات التنسيق بني مجيع األطراف املعنيةو .19
املستوى عمل على  وفرقلتنسيق صحة األمهات واألطفال  اًجلان البلدانقد أنشأت بعض فواإلقليمي والقطري. 

تسريع وترية يف رصد ودعم تنفيذ خطط  لعمل معاًاتواصل الوكاالت الشريكة الثالث و. ومستوى املناطقالوطين 
صحة األمهات واألطفال لتقدمي املشورة معين بفريق استشاري تقين ل يف هذا اإلطار، مت تشكييف البلدان. و التقدم

قات اليت تواجه تنفيذ اخلطط. بشأن معاجلة املعو 

إىل البعثات هذه . ودف التقدمتسريع وترية  إىل البلدان لدعم تنفيذ خططوإيفادها البعثات  جيري تنظيمو .20
رمد صالتقد يف دعم التنفيذ، وحتديد  ف املعنيةااألطرز يف التنفيذ وحتديد املعوقات وتقييم مشاركة خمتلف احملر

علومات واملساءلة عن املعنية بامللجنة اخلاصة بال اخلطوات القادمة والدعم التقين الالزم ومتابعة تنفيذ خارطة الطريق
 والصومال، ميدانية إىل باكستان والسودان،بعثات مت إيفاد ، 2014آب/أغسطس وحىت . "والطفلصحة املرأة 

 واليونيسف.األمم املتحدة للسكان بالتنسيق مع صندوق  ،املغرب
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 اخلطوات املستقبلية

، صحة األمهات واألطفالبااللتزام  استمرار ضمانيف ضرورة  لدول األعضاءاأمام  التحدي الرئيسيل يتمثّ .21
تسريع وترية  تنفيذ خطط قصور يف أو رإىل تأخي ؤدتقد  اليت، التمويلفجوات لي االلتزام على التصدإذ سيساعد 

املنقذة والسلع  األدويةنقص و ،الرعاية اجليدة لتقدمي الكافيةالبشرية  املواردوجيب االهتمام أيضاً بنقص  .التقدم
 وتفتتها.  اخلدمات جودةي وذلك جبانب تدن، يف املناطق النائية، وخاصة للحياة

تسريع  خططلصاحل  الدعوةمن  مستوى عالٍ حلفاظ علىا يتعني على الدول األعضاء، الفترة املقبلة يفو .22
 ومناحلكومة من خمتلف مستويات االلتزام  من أجل احلفاظ على صحة األمهات واألطفاليف جمال  التقدموترية 

 خططاملخصصة لتنفيذ موال ألاتدفق وجيب ضمان انتظام . يةالتمويلالفجوات  دلس املواردوحشد الشركاء، 
والسلع  واألدوية البشرية املاهرة لمواردوأيضاً ضمان التوفري املنتظم ل ستويات،على خمتلف امل التقدمتسريع وترية 

املناطق  مستوىحىت نظام املعلومات الصحية الرعاية ووجيب أيضاً العمل على حتسني جودة  املنقذة للحياة.
إجراء اجة إىل ، فضالً عن احلالتقدمتسريع وترية  تنفيذ خططلك رصد مستوى اجلودة يف وينبغي كذ. الصحية

 .ةاملناسبامليدانية بحوث ال

 االلتزام؛ من مستوى عالٍ حلفاظ علىامن أجل  دعم الدول األعضاءب ستقوم منظمة الصحة العاملية .23
األطراف املعنية و واليونيسفاألمم املتحدة للسكان  مع صندوقوثيقني تنسيق شراكة و يف واستثمار جهودها

 .التقدمتسريع وترية  خطط متويلاليت تشوب  لفجواتلي للتصد الالزمة املواردحشد جهود ودعم  ة؛الرئيسي
 باالشتراك مع التنفيذ،عملية تتابع وف ساخلطط و تنفيذ البلدان على اتقدربدعم تقوية  أيضا نظمةاملوستقوم 
 مع الشركاء آليات التنسيقزيادة تعزيز  سيتمو ثلى.امل نتائجالوصول للتنفيذ والسالسة  لضمان ،الرئيسينيالشركاء 

 . معوقاتللي والتصد زاحملر التقدملرصد 

24. و ،2015ني أو أدىن من عام حنن قاب قوسالدول األعضاء بعضح لمن غري املرج التأن ة بالعبء لَاملثقَ عس
اليت انطلقت اجلهود ل بذل يتواصأن  ومن األمهية مبكان اإلمنائية لأللفية.اهلدفني الرابع اخلامس من األهداف حتقق 

 لذلك .2015بعد عام ملا  التنميةخطة  يفالقضايا معاجلة هذه  ضمانمع ، التقدمتسريع وترية  خطط يف إطار
وتوجيه  ،2015عام  حول خطة التنمية ملا بعدالنقاش الدائر  ملسامهة يفاأساسي يف  دور عليها األعضاء لدولفا

 بةساملكت اتعلى اخلرببناء ال، وواألطفال حياة األمهات إلنقاذ لقضايا ذات األولويةي لالتصدو مسار هذا النقاش،
 .اإلقليم يف


