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 الوقاية من االضطرابات الوراثية والخلقية ورعايتها، 
  في ذلك الرعاية السابقة للحمل بما

 
 أهداف االجتماع

 تتمثل أهداف االجتماع فيما يلي:
 ؛تسليط الضوء على التقدُّم احملرز يف اإلقليم بشأن تعزيز الرعاية السابقة للحمل 
 الطرق والسبل اليت ميكن هبا تعزيز التزام البلدان إزاء تبين تدخالت للرعاية السابقة للحمل ضمن  تناول

برامج وطنية للصحة اإلجنابية والنفسية وصحة حديثي الوالدة واألطفال، وذلك متاشيًا مع االسرتاتيجية 
ي عليها أهداف والغايات اليت تنطو  2030-2016العاملية لألمم املتحدة لصحة املرأة والطفل واملراهق 

 ؛التنمية املستدامة
  آليات تعاونية لدعم البلدان يف توسيع نطاق األنشطة املتعلقة بالرعاية السابقة للحمل. إنشاءمناقشة 

 أساسية معلومات 
توفري املبادرات الصحية ذات السمات الطبية احليوية والسلوكية واالجتماعية  الرعاية السابقة للحمل هي

وتسهم الرعاية السابقة للحمل يف خفض وفيات األمهات واألطفال وحتسني . للنساء واألزواج قبل حدوث احلمل
التعرض للبيئات وأوجه احلصائل الصحية هلم من خالل الوقاية من السلوكيات غري الصحية واألمراض الوراثية 

ي لقضايا التغذية وتسهم أيضًا يف حتسني صحة النساء وعافيتها من خالل التصد  . احملفوفة باملخاطر، ومعاجلتها
 .والعقم وضعف اخلصوبة والصحة النفسية وعنف العشري والعنف اجلنسي واستخدام مواد اإلدمان

صحة حديثي الوالدة واألطفال مع منوهم سهم الرعاية السابقة للحمل، على املدى الطويل، يف حتسني ت  و 
من  ، وذلكودخوهلم مرحليت املراهقة والبلوغ، وتسهم أيضًا يف التنمية االجتماعية واالقتصادية لألسر واجملتمعات

 .جيداً بشأن خصوبتها وصحتها خالل مساعدة املرأة على اختاذ قرارات مستنرية ومدروسة
فإن ن الرعاية السابقة للحمل متكِّن من حتسني عافية النساء واألطفال، وبرغم تزايد البي نات والرباهني على أ

الت انتشار ، يف اإلقليم، معد  . وتتفاوتثغرة يف الرتكيز على سلسلة الرعاية إبان الفرتة السابقة للحمل هناك
ت اخللقية ى االضطراباعز  وت  . ةمن مجيع الوالدات احلي   %5و %2األمراض الوراثية والتشوهات اخللقية ما بني 

ومع ذلك، فهناك وعي عند احلمل.  الت زواج األقارب وصغر سن األمهات أو تقدُّمهالرئيسية إىل ارتفاع معد  
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متناٍم بأن هناك ثغرات يف سلسلة الرعاية، إىل جانب جمموعة من البي نات والرباهني اليت تبني  أن الرعاية السابقة 
ن حصائل احلمل وصحة األطفال الحقاً، ويتماشى ذلك مع وحتسُّ للحمل ميكن أن تزيد عافية النساء واألزواج 
 .االسرتاتيجية العاملية وأهداف التنمية املستدامة

ت مرتبطة بالرعاية السابقة اشاط يف مبادر نت البلدان املرتفعة الدخل واملتوسطة الدخل بويف اإلقليم، شرع  
وقام معظم هذه البلدان بتدعيم هذا النوع من الرعاية عرب توفري التثقيف الصحي وخدمات الفحص . للحمل

ومع ذلك، فهناك حاجة لوضع خطط وطنية شاملة للرعاية السابقة للحمل،  .لزواجلواملشورة الطبية السابقة 
طنية القائمة وتراعي األعراف د طيلة العمر وتتواءم مع السياسات الصحية الو  تلك اخلطط جهجًا ميت  حبيث تتبَّن 

يها يف اخلدمات احلالية اخلاصة بصحة األمهات وينبغي إدماج املبادرات اليت يتم تبنِّ  .الثقافية والقيم السائدة
 .واألطفال واملراهقني

، ٌعِقد اجتماع مع الدول األعضاء بدعم من صندوق األمم املتحدة للسكان واليونيسف 2015ويف عام 
ني واإلقليميني، وأسفر االجتماع عن توافق يف الرأي حول جمموعة من التدخالت األساسية وإطار واخلرباء الدولي

وجرى إعداد حزمة من التدخالت  .تنفيذي وقنوات تقدمي اخلدمات فيما يتعلق بالرعاية السابقة للحمل
وجيري حالياً دمج هذه  .مل يف البلدانواخلطوات الرباجمية املستندة إىل البي نات الرامية إىل تعزيز الرعاية السابقة للح

احلمل وبعد الوالدة، مع الرتكيز بوجه خاص على الوقاية من  أثناءاحلزمة يف حزمة أوسع نطاقًا تغطي الرعاية 
 .االضطرابات اخللقية الشائعة ورعايتها

 التحديات التي يواجهها اإلقليم
 على اآليت:يات املاثلة أمام الرعاية السابقة للحمل تنطوي التحد  

 تفاوت مستويات تنفيذ تدخالت الرعاية السابقة للحمل؛ 
 ؛وراثية واخللقية يف معظم البلداننقص البيانات الوبائية حول االضطرابات ال 
   م الصحية وتقوية آليات التعاون والتنسيق، داخليًا وخارجياً، مع أصحاب املصلحة ظ  احلاجة إىل تعزيز الن

 ؛ملحاإلتاحة الشاملة خلدمات الرعاية السابقة للالرئيسيني من أجل ضمان 
  القيود اليت تواجهها جهود توسيع نطاق الرعاية السابقة للحمل نتيجة لعدم االستقرار السياسي

 واالضطراب األمين ال سَيما يف البلدان اليت متر حباالت طوارئ.

 المتوقعةالنتائج 
 ؛وصفها عنصراً أساسياً يف عناصر سلسلة الرعايةالتزام البلدان بتعزيز الرعاية السابقة للحمل ب 
  االتفاق على دمج عنصر الرعاية السابقة للحمل يف التخطيط االسرتاتيجي لربامج الصحة اإلجنابية

 ؛والنفسية وصحة حديثي الوالدة واألطفال
 ة د  سن  م  ـحمل الاالعرتاف بالتغطية الصحية الشاملة على أجها السبيل إىل تقدمي تدخالت الرعاية السابقة لل

 .بالبي نات والعالية املردود، على حنو شامل ضمن سلسلة الرعاية
  االتفاق على تبين تدخالت أساسية للرعاية السابقة للحمل من أجل الوقاية من حاالت اإلمالص

 .الوالدة، وكذلك حتسني احلصائل الصحية لألطفال واألمهاتاحلمل وبعد  أثناءوالوفيات واملِراضة 


