
 

 

 

 
RESOLUTION 

 
 2–ق/66ش م/ل إ  اللجنة اإلقليمية

 2019تشرين األول/أكتوبر  لشـرق املتوسط

   الستون و  السادسة الدورة

 من جدول األعمال)أ(  3البند 

 

 إطار تنفيذ إقليمي إلنهاء وفيات حديثي الوالدة واألطفال واملراهقين

 صحتهم ونمائهمالتي يمكن الوقاية منها وتحسين 

 إن اللجنة اإلقليمية،

بعد أن استعرضت الورقة التقنية الخاصة بإطار التنفيذ اإلقليمي إلنهاء وفيات حديثي الوالدة واألطفال 
  1واملراهقين التي يمكن الوقاية منها وتحسين صحتهم ونمائهم؛

ن اإلقليم؛ وأن معظم أسباب % من سكا40وإذ تدرك أن حديثي الوالدة واألطفال واملراهقين يمثلون نحو 
هذه الفئات العمرية يمكن الوقاية منها أو عالجها؛ وأن منح األولوية لهذه الفئات العمرية  بينالوفاة واملراضة 

ز رأس املال البشري؛ سوف يحد   ِّ
 بقدر كبير من العبء الصحي وُيعز 

  بأن أعلى معدالت وفيات حديثي الوالدة واألطفال واملراهقين وإذ تقر  
ً
تقع في املناطق التي تشهد نزاعات وظروفا

 هشة؛

 من الزخم الذي أحدثته أهداف التنمية املستدامة، واالستراتيجية العاملية بشأن صحة املرأة 
ً
وانطالقا

(، 2023-2019(، وبرنامج العمل العام الثالث عشر ملنظمة الصحة العاملية )2030-2016والطفل واملراهق )
 ؛2023ورؤية 

 1-ق/62كر جهود الدول األعضاء الرامية إلى تنفيذ اإلجراءات املنصوص عليها في القرار ش م/ل إ وإذ تستذ
 الدوَل األعضاَء على جملة أمور منها إعداد أو تحديث خطط استراتيجية وطنية للصحة اإلنجابية 

َّ
)الذي حث

 لالستراتيجية العاملية لألم
ً
م املتحدة بشأن صحة املرأة والطفل وصحة األمهات وحديثي الوالدة واألطفال وفقا

ن الخاص بصحة املراهقين في االستراتيجية العاملية بشأن  4-ق/64واملراهق( والقرار ش م/ل إ  ِّ
بشأن تفعيل املكو 

 ؛2030-2016صحة املرأة والطفل واملراهق 

 الدول األعضاء على ما يلي: تحث .1

إلعداد و/أو تحديث خطط العمل والخطط االستراتيجية  بهذا القرار( لحق)امل استخدام اإلطار 1.1
 الوطنية املتعددة القطاعات بشأن صحة حديثي الوالدة واألطفال واملراهقين؛

________________________ 
 .66/3 إل /م ش 1
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حة ضمن مجاالت العمل االستراتيجية الثالثة لإلطار،  2.1 وضَّ
ُ
تنفيذ اإلجراءات الخاصة بالبلدان امل

 بما يتناسب مع السياق الُقطري؛

استخدام قائمة معالم التنفيذ الرئيسية الواردة في اإلطار وتقديم تقارير مرحلية موجزة عند  3.1
 االقتضاء؛

النظر في تجديد التركيز على الرعاية الصحية األولية والتغطية الصحية الشاملة باعتبار ذلك  4.1
 
ً
اهقين ونموهم الصحي للنهوض ببرنامج العمل الخاص ببقاء حديثي الوالدة واألطفال واملر  فرصة

 ونمائهم في اإلقليم؛

ستفادة، وتقديم تقرير عن التقدم  5.1
ُ
توثيق ونشر خبرات الُبلدان وممارساتها الُفضلى ودروسها امل

حَرز في تحقيق غايات أهداف التنمية املستدامة املتعلقة بصحة حديثي الوالدة واألطفال 
ُ
امل

 واملراهقين؛

 املدير اإلقليمي ما يلي: من تطلب .2

تقديم الدعم التقني للدول األعضاء في إعداد وتنفيذ سياسات واستراتيجيات وطنية بشأن صحة  2.1
ز على الطفل إلنهاء وفيات حديثي  ِّ

 
حديثي الوالدة واألطفال واملراهقين بأسلوب منهجي وشامل ُيرك

 حسين صحتهم ونمائهم؛الوالدة واألطفال واملراهقين التي يمكن الوقاية منها وت

تعزيز الشراكة مع وكاالت األمم املتحدة والجمعيات املهنية واملجتمع املدني والقطاع الخاص لدعم  2.2
 تنفيذ اإلطار وتوسيع نطاق تنفيذه على امتداد سلسلة الرعاية؛

م الـُمحَرز في تنفيذ اإلطار اإلقليمي إلى اللجنة اإلقليمية 3.2 في دورتيها الثامنة  تقديم تقرير عن التقدُّ
 والسبعين. ،والستين



 

 

 2023-2019: إطار تنفيذ بشأن صحة حديثي الوالدة واألطفال واملراهقين في إقليم شرق املتوسط، 1امللحق 

 
 مؤشرات التقدم اإلجراءات األساسية املجال االستراتيجي

 :1املجال االستراتيجي 
حديثي تعزيز وصول 

واألطفال  الوالدة
ُمنصف ـواملراهقين ال

للخدمات الصحية 
الجيدة في إطار التغطية 

 الصحية الشاملة

واألطفال واملراهقين للخدمات الصحية الجيدة في إطار التغطية الصحية  الوالدة حديثيإجراءات من أجل تعزيز وصول 
 الشاملة

برامج تلبي احتياجات الجنسين، والخدمات املراعية لألطفال  وضعستعراض السياسات لضمان اإلنصاف، واملساواة، و ا •
 واملراهقين

قين لتقديمها على كل مستوى من مستويات واألطفال واملراه الوالدة حديثيتحديد مجموعة الخدمات الصحية األساسية ل •
 النظام الصحي )املجتمع املحلي، الرعاية الصحية األولية، واإلحالة(

 مجموعات الخدمات في الوقت الحالي، وتحديد الفجوات، وتوفير التغطية بالتدخالت نفيذإجراء تحليل موقف لتوصيف ت •

 واألطفال واملراهقين الوالدة لحديثيتحديث مجموعة التدخالت األساسية  •

 ضمان إدراج مجموعة الخدمات األساسية في املجموعة الوطنية للتغطية الصحية الشاملة •

 واألطفال واملراهقين في تدابير الحماية من املخاطر املالية والدةال بحديثيضمان إدراج التدخالت املعنية  •

 ضمان توافر ميزانية مخصصة للتنفيذ •

نات  •  واألطفال واملراهقين  الوالدة لحديثيبناء القدرات الوطنية من أجل تقديم خدمات الرعاية الصحية املتكاملة واملسندة بالبي 

 تعزيز توافر البيانات املصنفة  •
ً
ع التغطية وتكلفة التدخالت الصحية  وفقا واألطفال  الوالدة لحديثيللعمر والنوع لتتبُّ

 واملراهقين، والتركيز على اإلنصاف من أجل التصدي للتفاوتات بين الفئات السكانية املختلفة

 ضمان وجود أعداد كافية من العاملين الصحيين املهرة وأصحاب الكفاءة وتوزيعهم للقيام بمهام متعددة •

واألطفال واملراهقين بصورة مالئمة لألدوية، واللقاحات، واملنتجات الطبية، ووسائل التشخيص،  الوالدة حديثيضمان وصول  •
 واملعدات امليسورة التكلفة واملضمونة الجودة

 الخدمات ذلك املدارس، لتقديم الخدمات إلى الفئات السكانية التي تنقصهافي  تعزيز املنصات املجتمعية وتوسيع نطاقها، بما  •
ُهج مبتكرة لتحسين الوصول إلى الخدمات الجيدة •

ُ
 اعتماد ن

 حديثيلدى الُبلدان خطط وطنية لصحة  •
الوالدة واألطفال واملراهقين قائمة على 
رة التكاليف ومحددة  اإلنصاف وُمقدَّ

 امليزانية

لدى الُبلدان مجموعات من الخدمات  •
واألطفال  الوالدة لحديثيالصحية 

مجموعة التغطية واملراهقين ضمن 
 الصحية الشاملة 

% من 50لدى الُبلدان ما ال يقل عن  •
املرافق يعمل بها موظفون صحيون 
مدربون على مجموعات الرعاية الصحية 

 الوالدة واألطفال واملراهقين لحديثي

ذ الُبلدان املعايير والبروتوكوالت  • تنف 
ثة في مجال صحة  حدَّ

ُ
 الوالدة حديثيامل

 ن واألطفال واملراهقي

جري الُبلدان تقييمات دورية لجودة  •
ُ
ت

واألطفال  الوالدة لحديثيالرعاية املقدمة 
 واملراهقين

لدى الُبلدان كيان تنظيمي راسخ ُيعنى  •
بجودة الرعاية الصحية، بما في ذلك 

 لحديثيجودة الرعاية الصحية املقدمة 
 واألطفال واملراهقين  الوالدة

 تتضمن الخطط الوطنية للُبلدان  •
ً
تركيزا

 
ً
 5على الفئة العمرية املتراوحة بين  واضحا

 سنوات 9و

 واألطفال واملراهقين الوالدة لحديثيإجراءات من أجل تحسين وضمان جودة الرعاية املقدمة 

مؤسس ي على تحسين جودة الرعاية الصحية املقدمة لحديثي الوالدة واألطفال واملراهقين في املجتمعات املحلية  طابعإضفاء  •
 واملرافق الصحية؛ وبناء الشراكات وإرساء آليات املساءلة من أجل اإلشراف على التنفيذ

 الوالدة حديثيجابية وصحة األمهات، وصحة تحديث أو إعداد السياسات الوطنية، والقواعد، واملعايير في مجاالت الصحة اإلن  •
 واألطفال واملراهقين ونمائهم، 

ً
 إلى معايير منظمة الصحة العاملية استنادا

 واألطفال واملراهقين في املرافق الصحية  الوالدة حديثيتنفيذ معايير منظمة الصحة العاملية بشأن رعاية  •
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 مؤشرات التقدم اإلجراءات األساسية املجال االستراتيجي

 اعتماد مناهج دراسية قائمة على الكفاءة للعاملين الصحيين املعنيين بتقديم الرعاية لحديثي الوالدة واألطفال واملراهقين  •

 بناء القدرات الوطنية لتنفيذ الرعاية ذات الجودة طيلة مراحل العمر وعلى امتداد سلسلة الرعاية  •

 األطفال واملراهقين، وجودتها على جميع املستوياتالوالدة و  حديثيضمان توافر السلع األساسية لألمهات و  •

 انوالتوجيه السريري   تدريبعلى املستويين الوطني ودون الوطني، بما في ذلك ال الرصد واإلشراف نظمتعزيز  •

ُهج وطنية من أجل مشاركة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص في خطط تحسين الجودة  •
ُ
 إعداد استراتيجيات ون

 بتكارات والتكنولوجيات لتحسين جودة الرعايةتعزيز استخدام اال  •

واألطفال واملراهقين عبر إذكاء الوعي  الوالدة لحديثيتعزيز املشاركة والرقابة املجتمعية على جودة الرعاية الصحية املقدمة  •
 العام وزيادة مشاركة املجتمع املدني

  بوصفهارصد تجارب املرض ى  •
ً
 أساسيا

ً
 لرعايةللتأكد من تحسين جودة ا مؤشرا

 تنفيذ أنشطة للتقييم، بما في ذلك البحوث التطبيقية، على املستويْين الوطني ودون الوطني •

 

 :2املجال االستراتيجي 
 حديثي الوالدةحماية 

واألطفال واملراهقين من 
األثر الناجم عن 
 الطوارئ الصحية

 الناجم عن الطوارئ الصحيةإجراءات من أجل حماية املواليد واألطفال واملراهقين من األثر 

الوالدة واألطفال واملراهقين الصحية في إجراءات التأهب للطوارئ اإلنسانية  حديثيضمان التمثيل املالئم الحتياجات  •
 واالستجابة لها، وكذلك في آليات التنسيق

 الوالدة واألطفال واملراهقين ضمن املجموعة الصحية املعنية بالطوارئ اإلنسانية حديثيإنشاء فريق عامل معني بصحة  •

وتقدير املخاطر في جميع مراحل الوقاية من املخاطر والكشف عنها، والتأهب للطوارئ، التأكد من أن تدابير الكشف املبكر  •
 الوالدة واألطفال واملراهقين حديثيواالستجابة لها والتعافي منها تتضمن االحتياجات الصحية الخاصة ب

ا، واستخدام تلك البيانات لتحديد الوالدة واألطفال واملراهقين، واستعراضه بحديثيالحصول على البيانات الصحية املتعلقة  •
 أولوية اإلجراءات

الوالدة واألطفال  لحديثيتخطيط مجموعة منسقة من األنشطة وتنفيذها استجابة لألولويات الصحية التي جرى تحديدها  •
 واملراهقين

 يةواألطفال واملراهقين في الطوارئ اإلنسان الوالدة لحديثيتحديد مجموعات الخدمات الصحية األساسية  •

واألطفال  الوالدة لحديثيضمان احتواء خطط تأهب الُبلدان للطوارئ واالستجابة لها على مجموعات الخدمات الصحية  •
 واملراهقين، مع توافر الوسائل املناسبة لتقديم تلك الخدمات

 لناجم عن الطوارئ الوالدة واألطفال واملراهقين عند قياس االستجابة لألثر ا حديثيإدراج مؤشرات صحية محددة تتصل ب •
واألطفال واملراهقين في حاالت  الوالدة لحديثيتعزيز قدرة السلطات املحلية واملجتمعات املحلية على إدارة الوضع الصحي  •

 الطوارئ 

اعتمدت الُبلدان ونفذت الدليل العملي  •
لصحة الطفل واملراهق في األوضاع 

 اإلنسانية 

أدرجت الُبلدان التدخالت الصحية  •
الوالدة واألطفال  حديثية باملعني

واملراهقين في خطط التأهب للطوارئ 
 واالستجابة لها

لدى الُبلدان مجموعة فرعية للتنسيق في  •
الوالدة  حديثيمجال صحة األمهات و 

واألطفال واملراهقين ضمن آلياتها 
 الوطنية لتنسيق الطوارئ 

 لحديثيلدى الُبلدان مؤشرات صحية  •
ن مدمجة في واألطفال واملراهقي الوالدة

أدوات التقدير، والرصد، والتقييم 
 املستخدمة في الطوارئ اإلنسانية. 
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 مؤشرات التقدم اإلجراءات األساسية املجال االستراتيجي

 
 :3املجال االستراتيجي 
تعزيز تكامل البرامج 
الصحية، والتنسيق 
املتعدد القطاعات 

والشراكات من أجل 
ع   حديثي الوالدةتمتُّ

واألطفال واملراهقين 
 بصحة أفضل 

ابط بين البرامج، والتنسيق والشراكات بين القطاعات املتعددةإجراءات من أجل تعزيز   الرو

 الوالدة واألطفال واملراهقين حديثيللجهات صاحبة املصلحة املعنية بصحة  ةخرائط شامل عدادإ •

واألطفال  الوالدة لحديثيإنشاء آلية للتنسيق تتضمن جميع البرامج الصحية املعنية بقصد تقديم الخدمات الصحية املتكاملة  •
 واملراهقين في نقاط تقديم الخدمة

إنشاء آليات للمشاركة الرسمية للقطاعات والجهات املعنية، في وجود هيكل واضح للحوكمة، وتمثيل قوي لألطراف املجتمعية  •
 والشباب ون الفاعلة، بما في ذلك املراهق

ُهج وشراكات متعددة القطاعات •
ُ
 بناء قدرات ومهارات الجهات املعنية من خالل ن

ج الصحة في جميع السياسات وضمان ذلك من خالل العمل مع القطاعات الحكومية املعنية إلعداد السياسات ادمإتعزيز  •
نات في املجاالت التي تتضمنها والية كل قطاع من القطاعات التي لها تأثير مباشر  واملبادئ التوجيهية والتوصيات املسندة بالبي 

 الوالدة واألطفال واملراهقين حديثيعلى صحة 

النماء في مرحلة الطفولة املبكرة، وعملية تسريع العمل العاملي من أجل صحة  تحقيقنفيذ إطار رعاية التنشئة من أجل ت •
وتحويل إمكاناتهم  زدهاراملراهقين من خالل التكامل والتنسيق املتعدد القطاعات ملساعدة األطفال واملراهقين على البقاء واال 

 الصحية والبشرية 

بشكل أكبر مع القطاع الخاص، واألوساط األكاديمية، والروابط املهنية، واملنظمات املجتمعية )مثل منظمات  تعزيز املشاركة •
 املجتمع املدني واملنظمات الشبابية وجماعات اآلباء(

 بناء قدرة القطاع الخاص واملنظمات غير الحكومية في مجال تقديم الخدمات •
 نمية، والجهات اإلنسانية الفاعلة في تخطيط األنشطة املشتركة، وتنفيذها ورصدها مشاركة وكاالت األمم املتحدة، وشركاء الت •

لدى الُبلدان آليات تنسيق نشطة في  •
واألطفال  الوالدة حديثيمجال صحة 

 واملراهقين داخل وزارة الصحة 

لدى الُبلدان خريطة شاملة للجهات  •
 حديثيصاحبة املصلحة املعنية بصحة 

 راهقينواألطفال وامل الوالدة

لدى الُبلدان بنية أو آلية قائمة للتنسيق  •
مع القطاع الخاص، واملجتمع املدني، 
واملنظمات غير الحكومية واملنظمات 

 املجتمعية 

لدى الُبلدان آلية للتنسيق املتعدد  •
القطاعات بها تمثيل مالئم للبرامج 

الوالدة واألطفال  حديثيالصحية املعنية ب
 واملراهقين 

خطة صحية وطنية متعددة لدى الُبلدان  •
القطاعات للمراهقين متوائمة مع عملية 
تسريع العمل العاملي من أجل صحة 

 املراهقين

 


