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     صحة المواليد: مسّودة إطار المساءلة 

 تقرير من األمانة
 
  
 العمل بشأن صحة المواليد وطلبت من خطة ١٠-٦٧ع ص ج بموجب قرارها الصحة اعتمدت جمعية -١

مع مقاييس للتغطية والحصائل العامة، في جملة األمور، إعطاء األولوية إلنجاز خطة رصد أكثر تفصيًال  المديرة
كل "ويستهدف العديد من التدخالت الضرورية لتحقيق أهداف خطة عمل . من أجل تتبع التقدم في خطة العمل

النساء الحوامل خالل الحمل والوالدة. وبالتالي، ينبغي إدراج رصد التقدم نحو بلوغ أهداف الخطة كجزء  ،"مولود
يقدم و من اإلطار المشترك من أجل وضع حد لوفيات األمهات والمواليد وحاالت اإلمالص التي يمكن تالفيها. 

 وحاالت والمواليد األمهات لوفيات حد وضع أجل منتتبع التقدم  هذا التقرير تحديثًا بشأن خطط الرصد الرامية إلى
التي يتعّين  الرئيسية تالفيها. ويصف التقرير إجراءات التأثير والتغطية والجودة والمراحل يمكن التي اإلمالص

  والعمل الجاري لتحسين المقاييس.تنفيذها على المستويين العالمي والوطني، 
  
 لوفيات حدومبادرة وضع  "كل مولود"عمل  االستراتيجية لخطة واألغراض وتمت الموافقة على األهداف -٢

من خالل استعراض البيانات والّبينات وتحليلها، بما فيها المنشورات المستعرضة من  ١تالفيها يمكن األمهات التي
والمشاورات الواسعة النطاق مع الدول األعضاء وأصحاب المصلحة اآلخرين على الصعيد العالمي من  ٢األقران،

 اإلنترنت. وستساهم األهداف كذلك في وضع االستراتيجية شبكة خالل االجتماعات والمنتديات المفتوحة على
 بشأن العالمية القائمة ستراتيجيةالتي تستند إلى اال )٢٠٣٠-٢٠١٦(والمراهق  والطفل المرأة صحة بشأن العالمية
   ٣.وتشكل جزءًا أساسيًا من إطار الرصد الخاص بها ٢٠١٥-٢٠١٠والطفل للفترة  المرأة صحة

  
  تالفيها  يمكن األمهات التي لوفيات حدومبادرة وضع  "كل مولود"مواءمة خطة عمل 

  
 األمهات وفياتل حداستراتيجية بينما تحدد مبادرة وضع خمسة أغراض  "كل مولود" عملخطة تحدد  - ٣

) من أجل تحقيق األهداف المتفق عليها بشأن وضع ١ستة أغراض استراتيجية (انظر الجدول  تالفيها يمكن التي
. وتستهدف مجموعتا األغراض التغطية المنصفة بما فيها جودة الرعاية وٕاشراك تالفيها يمكن التي وفياتلل حد

 مستخدمي الخدمات الصحية وتحسين قياس الحصائل. 
                                                           

١      Strategies for ending preventable maternal mortality (EPMM) http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/ 

153544/1/9789241508483_eng.pdf?ua=1 (accessed 8 April 2015).                                                                             

  احة على العنوان التالي: متال، The Lancet’s Every Newborn Series 2014 الصالت بالسلسلةانظر    ٢
http://www.thelancet.com/series/everynewborn   ٢٠١٥ أبريل /نيسان ٨(تم االطالع في.( 

٣    Every Woman Every Child http://www.everywomaneverychild.org/news-events/news/1014-shaping-the-future-for-

healthy-women-children-adolescents-learn-more-about-the-process-to-update-the-global-strategy (accessed 8 April 

2015).                                                                                                                                                                                       
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  والمواليد األمهات لوفيات األغراض االستراتيجية لوضع حد: ١ الجدول
  

  تالفيها يمكن األمهات التي لوفيات حد وضع  "كل مولود"خطة عمل 
أثنـاء المخـاض والـوالدة واليـوم األول  الرعايةتعزيز   -١

  واألسبوع األول من الحياة واالستثمار فيها
  تحسين نوعية رعاية األم والوليد  -٢
الوصـــول إلـــى كـــل امـــرأة ومولـــود مـــن أجـــل تقليـــل   -٣

   الالمساواة
  المحلية واألسر والمجتمعات اآلباءتسخير قدرة   -٤
القيـــــاس وتتبـــــع البـــــرامج  – "مولـــــودكـــــل "إحصـــــاء   -٥

  والمساءلة

نظــــم القيــــاس وجــــودة البيانــــات تحســــين المقــــاييس و  -١
  لضمان إحصاء جميع وفيات األمهات والمواليد

التصـــــدي ألوجـــــه اإلجحـــــاف فـــــي إتاحـــــة خـــــدمات   -٢
ـــــــة الصـــــــحية  ـــــــة و الرعاي  الرعايـــــــة خـــــــدماتاإلنجابي

  والمواليد لألمهات الصحية
ضـمان التغطيـة الصـحية الشـاملة للرعايـة الصـحية   -٣

والمواليـــــد  لألمهـــــات الصـــــحية الرعايـــــةاإلنجابيـــــة و 
  الشاملة

 وحــاالت األمهــات وفيــاتالتصــدي لجميــع أســباب   -٤
ـــــة المراضـــــة  وحـــــاالت األمهـــــات ومراضـــــة اإلنجابي
  العجز

 النســـــاء احتياجـــــات لتلبيـــــة الصـــــحية الـــــنظم تعزيـــــز  -٥
  وأولوياتهن والفتيات

 الرعايـــة جـــودة تحســـين أجـــل مـــن المســـاءلة ضـــمان  -٦
  واإلنصاف

  
 ١والتدخالت األساسية معروفـة جيـدًا وهـي تبـدأ خـالل فتـرة مـا قبـل الحمـل وتسـتمر خـالل مرحلـة المراهقـة.  -٤

وتشــمل العوامــل الرئيســية للنجــاح فــي تنفيــذ خطــة العمــل والمبــادرة القيــادة الُقطريــة، والرعايــة المتكاملــة لــألم والطفــل 
مركزيـــة، تعزيـــز الـــنظم الصـــحية  ئم علـــى حقـــوق اإلنســـان، وبصـــورةواإلنصـــاف، والمســـاءلة، واعتمـــاد نهـــج قـــا معـــًا،
فيهـــا الحاجـــة إلـــى تـــوفير الســـلع الضـــرورية، وتـــوافر البنيـــة التحتيـــة األساســـية، وكفايـــة القـــوى العاملـــة الصـــحية،  بمـــا

وعــالوة علــى ذلــك، تشــدد الخطــط علــى ضــرورة تحســين قيــاس الحصــائل والمــوارد الوافيــة لتمويــل الرعايــة الصــحية. 
صحية (معدل الوفيات ومعدل المراضة) بهدف تيسـير التخطـيط وتلبيـة االحتياجـات البرمجيـة والنهـوض بالتنسـيق ال

  ضمن القطاع الصحي وخارجه. 
  
إال مـــن خـــالل تحســـين التغطيـــة وجـــودة الرعايـــة للنســـاء  "كـــل مولـــود"ولـــن يـــتم تحقيـــق أهـــداف خطـــة عمـــل   -٥

واألطفــال عنــد الــوالدة فــي المرافــق، وتــوفير الرعايــة للمواليــد الصــغار والمرضــى، وتحســين الرعايــة المنزليــة، وتعزيــز 
غالبيــة وفيــات األمهــات ألســباب توليديــة خــالل الــوالدة وبعــدها مباشــرة.  تحــدثمشــاركة المجتمــع المحلــي. وبالمثــل، 

 يمكــن األمهــات التــي لوفيــات حــد وضــعالتــالي، سيســاهم تحســين التغطيــة وجــودة الرعايــة خــالل هــذه الفتــرة فــي وب
  تالفيها.

  
                                                           

 ةــة التناسليـة للصحـادئ التوجيهيـــع والمبــألساسية والسلالت اـــق. التدخــــود والمراهـــولـل صحة األم والمــن أجــالشراكة م   ١
، المتاحة على العنوان التالي: ٢٠١٢وصحة األم والطفل والمراهق، جنيف: منظمة الصحة العالمية، 

http://www.who.int/pmnch/topics/part_publications/essential_interventions_18_01_2012.pdf?ua=1  تم االطالع)
  ).٢٠١٥ أبريل نيسان/ ٨ في
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ز الخطتــين علــى الوقــت الــذي يحــيط بــالوالدة باعتبــاره الفتــرة األكثــر خطــورة، فهمــا تقــّران يــوعــالوة علــى ترك  -٦
وبعـدها، بهـدف تحسـين  الـوالدة قبـل المقدمـة مـرورًا بالرعايـةالرعاية، انطالقًا من فترة ما قبل الحمـل و  بأهمية سلسلة

اإلمــالص. وســيتيح تــوفير سلســلة الرعايــة علــى ســبيل  حــاالتالحصــائل الصــحية لألمهــات والمواليــد والوقايــة مــن 
للمــرض وٕادارتهــا بهــدف الوقايــة مــن وفيــات  المصــاحبة المثــال مــن تقــديم التــدخالت الراميــة إلــى تحديــد االعــتالالت

البشــري واألمــراض غيــر  المنــاعي العــوز ات (بشــكل غيــر مباشــر) التــي تعــزى إلــى عواقــب اإلصــابة بفيــروساألمهــ
 وسـائل الـدم والسـمنة أثنـاء الحمـل. وستسـاهم إتاحـة ضـغط السارية من قبيل اإلصابة المسبقة بداء السـكري وارتفـاع

وفيــات األمهــات. ويلــزم إيــالء اهتمــام األســرة والرعايــة بعــد اإلجهــاض كــذلك فـي تخفــيض معــدل  الحمــل وتنظــيم منـع
خـاص للنســاء واألطفــال والمـراهقين الــذين يعيشــون فــي بيئـات تســودها النزاعــات وتشـريد الســكان والكــوارث الطبيعيــة 

     ١بما أنهم يمثلون أكثر من نصف عدد وفيات األمهات والمواليد على الصعيد العالمي.
  

 بـالوالدة المحيطـة الفتـرة فـي ووفيات األطفال المؤشرات العالمية لوضع حد لوفيات األمهات
  الوالدة  الحديثي األطفال ووفيات

  
، قامــت منظمــة الصــحة العالميــة واليونيســف بتنســيق إجــراءات المتابعــة بشــأن تنفيــذ ٢٠١٤مــايو  /أيــار منــذ  -٧

  ٢من خالل ثالث أفرقة عاملة: الدعوة والتنفيذ القطري والقياسات. "كل مولود"خطة عمل 
  
 طـبالو  للتصـحح لنـدن ويضم الفريق المعنـي بالقياسـات، الـذي تشـترك فـي رئاسـته كـل مـن المنظمـة وكليـة  -٨

رسـم الخـرائط التقنيـة ) ١(المداري، طائفة من الخبراء التقنيين وأصحاب المصلحة. وهو يركـز علـى ثالثـة مسـارات: 
إضفاء الطابع المؤسسـي علـى المؤشـرات الرئيسـية واإلضـافية فـي ) ٢(تطوير المؤشرات واألدوات والعمل الجاري؛ و 

تعزيـز القيـادة بهـدف  )٣(منصات جمـع البيانـات علـى الصـعيد الـوطني ونظـم القياسـات العالميـة لغـرض المسـاءلة؛ 
   تحسين جمع البيانات وجودتها واستخدامها التخاذ اإلجراءات.

  
) للفريــــق المعنــــي ٢٠١٤ديســــمبر /كــــانون األول ٤و ٣ســــا، وخــــالل االجتمــــاع األول (فيرنيــــه فــــولتير، فرن  -٩

بالقياسات، تم االتفاق على خطة لتحسين القياسات توفر تقييمًا إضافيًا للمؤشـرات الرئيسـية واإلضـافية لرصـد خطـة 
. وحددت خطة تحسين القياسـات هـذه أيضـًا أدوات جمـع البيانـات والثغـرات واالحتياجـات المتعلقـة "كل مولود"عمل 
ين القياسات. ويـدعم الفريـق حاليـًا، مـن خـالل عملـه مـع المؤسسـات األكاديميـة (بمـا فيهـا ثالثـة مراكـز امتيـاز بتحس

وشبكتين في أفريقيا وآسيا) والشـركاء اآلخـرين، مواصـلة تنقـيح المؤشـرات واختبارهـا، مـن خـالل العمـل علـى إضـفاء 
 األحـوال (مثل المؤشرات المستخدمة في سـجالتطابع مؤسسي عليها وٕادراجها في منصات جمع البيانات الوطنية 

وجمــع اإلحصــائيات الحيويــة ونظــم إدارة المعلومــات الصــحية القائمــة علــى المرافــق والمســوحات المنزليــة).  المدنيــة
  وسيتم نشر التقارير بشأن االجتماع والعمل الجاري قريبًا. 

  
 األمهــات التــي لوفيــات حــدمبــادرة وضــع ويجــري العمــل مــن أجــل مواءمــة إطــار قيــاس التقــدم المحــرز فــي   -١٠
مع إطار الرصد الخاص بالمواليد. وسيساهم العمل المتزامن بشأن تحديد معـايير قابلـة للقيـاس تتعلـق  تالفيها يمكن

بالرعاية خالل الوالدة وخالل األسبوع األول بعد الوالدة لـألم والطفـل فـي تتبـع المؤشـرات بشـأن جـودة الرعايـة، ومـن 
  .٢٠١٥من عام المتوقع أن تصبح جاهزة لالختبار الميداني خالل النصف الثاني 

  
                                                           

  ،٢٠١٥إعالن أبو ظبي،  :لكل امرأة ولكل طفل في كل مكان   ١
 http://www.who.int/pmnch/activities/advocacy/globalstrategy/delhi/en/.  

  ./http://www.everynewborn.org/contactالعنوان التالي:  انظر لالطالع على اختصاصات كل فريق عمل   ٢
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وٕاطــار الرصــد التــابع  ٢٠١٥لأللفيــة لمــا بعــد عــام  اإلنمائيــة وينبغــي أن تــؤدي المفاوضــات بشــأن األهــداف  -١١
لهـــا إلـــى اتفـــاق حـــول قائمـــة مـــن المؤشـــرات تشـــمل المؤشـــرات بشـــأن الصـــحة اإلنجابيـــة وصـــحة األمهـــات والمواليـــد 

والمراهـق. وسـيتم إعـداد  والطفـل المـرأة صـحة مية بشـأنواألطفال. وتساهم هذه المناقشات في وضع استراتيجية عال
 ٢٠١٥لأللفيـة لمـا بعـد عـام  خطط أكثر تفصيًال بعد وضع الصيغة النهائية للمؤشرات المتعلقة باألهـداف اإلنمائيـة

  ولإلطار الجديد لرصد االستراتيجية العالمية. المقترحة
  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

  التقرير. بهذا علماً  اإلحاطة مدعو إلىالمجلس   -١٢
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