
 
 

 

 

 

  

  
 تحت رعاية محمد بن راشد

يھدف إلى الحفاظ على حياة األمھات واألطفالدولياً  مؤتمراً دبي تستضيف   

في المؤتمر األول من نوعه    دولة 22 وزراء صحة ومسؤولون رفيعو المستوى يمثلون  

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،  -  2013كانون الثاين/يناير 29،ديب

(الثالثاء) في دبي  اليومنائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه هللا) تنطلق 
منظمة الصحة العالمية ومنظمة فعاليات مؤتمر دولي رفيع المستوى يتعاون في تنظيمه كل من 

وزراء صحة ومسؤولون رفيعو ، ويشارك في جلساته يسيف وصندوق األمم المتحدة للسكاناليون
وفيات األمھات واألطفال  الحد منب بھدف االتفاق على السبل الكفيلة دولة، 22المستوى من 

 الرابع والخامس من األھداف اإلنمائية لأللفية ينالھدففي اتجاه تحقيق وتسريع وتيرة التقدم 
   . شرق المتوسط إقليم فيالثالثة 

ومن المقرر أن ُتستھل أعمال المؤتمر بكلمة ستلقيھا حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
رئيسة سلطة مدينة دبي آل مكتوم، سمو األميرة ھيا بنت الحسين، سفيرة األمم المتحدة للسالم 

المنظمات غير الحكومية  يممثلتتضمن الترحيب بالوفود المشاركة بما في ذلك  ،الطبية
.المشاركين في االجتماع والجھات المانحة  

ويناقش المؤتمر الجھود والمبادرات التي من شأنھا الوصول إلى أفضل الصيغ الكفيلة بتحقيق 
الھدفين الرابع والخامس من األھداف اإلنمائية لأللفية الثالثة التي اتفق عليھا زعماء العالم في 

  في العالم.  تحسين صحة النساء واألطفاليركزا على  واللذين 2000العام 

ً المؤتمر ويولي  ً  اھتماما نظرا لحجم المعاناة لھا األولوية أفردت بلدان  10بالوضع في  خاصا
استراتيجية األمين العام الكبيرة فيھا ضمن ھذا المجال، وھي الدول التي تم تحديدھا في إطار 

واألطفال وھي: أفغانستان وجيبوتي ومصر والعراق  لألمم المتحدة العالمية لصحة النساء
والمغرب وباكستان والصومال وجنوب السودان والسودان واليمن. وتعمل ھذه البلدان مع 
اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وصندوق األمم المتحدة في إعداد خطط لتوسيع نطاق 

الخطط  ضا إلى النظر فيقاش في المؤتمر، حيث سيتم التطرق أياألعمال المطروحة للن
الموارد كذلك ، و2015عام الالسيناريوھات الواقعية للتقدم الذي يمكن تطبيقه منذ اآلن وحتى و

 الالزمة لتنفيذھا.

، بإصدار إعالن دبي بشأن صحة األم والطفل في إقليم شرق المتوسطسوف تختتم المناقشات و
مستوى التغطية بالتدخالت والخدمات التعبير عن التزامھم بتحسين  حضورتوقع من اليُ حيث 
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أفغانستان والبحرين وجيبوتي ومصر  وتمثل الوفود المشاركة كالً من: الصحية لألم والطفل.
وباكستان وفلسطين وتونس  سورياوإيران والعراق واألردن والكويت ولبنان وعمان والمغرب و
عالوة على الدولة المضيفة ، وقطر والسعودية والصومال وجنوب السودان والسودان واليمن

.اإلمارات العربية المتحدة  

أعوام فقط من الموعد المحدد لتحقيق  خمسة أي قبل، 2010 وتعود خلفيات المؤتمر إلى العام
ستراتيجية األمين العام لألمم إ آنذاك على تأييدبلدان العالم  حيث اتفقتاألھداف اإلنمائية لأللفية، 

إلى تسريع وتيرة التقدم في األھداف اإلنمائية رمي والتي ت ،طفالالمتحدة حول صحة النساء واأل
ن بالحد من وفيات األطفال وتحسين صحة يلأللفية المرتبطة بالصحة، والسيما الھدفين المعني

حيث كان التقدم المحرز فيھما ھو األشد بطئاً. األمھات على التوالي،  

تحقيق ھذه األھداف. ومع أن بعض حو نخطوات قد تبنت بلدان إقليم شرق المتوسط  كانتو
ال تزال األمھات واألطفال الوفيات بين  ، فإن أعدادكانت محل تقديرالبلدان حققت انجازات 

في بلدان أخرى. ونتيجة لذلك، فإن متوسط معدالت االنخفاض السنوي لوفيات األمھات كبيرة 
و  1990ي العالم. فبين عامي واألطفال في اإلقليم يجعله في مرتبة من بين أدنى المعدالت ف

سنويا، وانخفضت وفيات األطفال دون الخامسة  ٪2.6، انخفض معدل وفيات األمھات بنسبة 2010
٪ في السنة فقط.2بنسبة   

امرأة في سن  39000طفل دون سن الخامسة من العمر وحوالي  923000تشير التقديرات إلى أن و
يمكن منع الغالبية العظمى من ھذه الوفيات في حين  ،اإلنجاب يلقون حتفھم في اإلقليم كل عام
المؤتمر تأكيد فرص وصول تلك الحلول إلى يھدف ، حيث بحلول مؤكدة الفعالية وعالية المردود

 المزيد من نساء وأطفال اإلقليم.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بأن جميع النساء ينبغي أن يكون في مقدورھن الحصول على 
للوالدة في الحمل، والرعاية الماھرة أثناء الوالدة، والرعاية والدعم ألسابيع بعد  الرعاية السابقة
أن منظمة الصحة العالمية تشدد على أھمية إشراف المھنيين الصحيين المھرة على  الوالدة. كما

العالجي في الوقت المناسب يمكن أن يفصل بين الحياة والموت. دخل: فالتعمليات الوالدةجميع   

 تحديداً ضمن األيامفي الفترة التالية للوالدة، و وجھاإلى أتصل خطورة وفاة الطفل  إلى أنيشار 
. وتؤكد منظمة الصحة العالمية على أھمية الوالدة اآلمنة ورعاية األطفال األولى في حياته 28 الـ

ل حديثي الوالدة، واتخاذ الخطوات الفعالة (بما في ذلك التطعيم) للوقاية من األمراض مث
االلتھاب الرئوي واإلسھال، وھما القاتالن الرئيسيان لألطفال دون سن الخامسة، فضال عن 
تحسين التغذية. فسوء التغذية عامل أساسي يساھم في أكثر من ثلث وفيات األطفال، ويجعل 
األطفال أكثر عرضة لإلصابة بأمراض شديدة. إن التدخالت التي تتناول ھذه القضايا متضمنة 

اإلرشادية للصحة اإلنجابية، وصحة  األدلةالتدخالت األساسية واإلمدادات، و في حزمة"
األمھات وحديثي الوالدة واألطفال" التي أصدرتھا منظمة الصحة العالمية وجامعة أغاخان عام 

  ف وشركاء آخرون.ي، بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان ومنظمة اليونيس2011

  االتصال على:لمزيد من المعلومات يرجى 
  سارة راسل
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