
 

 

 ةـاللجنة اإلقليمي
 ـطلشرق المتوس

 2014 تشرين األول/أكتوبر9 

  الحادية والستونالدورة 

 2192تشرين األول/أكتوبر  22–91، الجمهورية التونسية ،تونس

 اجتماع تقني
 إنقاذ حياة األمهات واألطفال

 االجتماع أهداف
 :يف ما يلياالجتماع  تتمثل أهداف

 حياة األمهات واألطفال يف البلدان ذات  تسليط الضوء على التقدُّم الـُمحَرز يف تنفيذ املبادرة اإلقليمية إلنقاذ
األولوية يف ما يتعلق باهلدفني الرابع واخلامس من األهداف اإلمنائية لأللفية، ومناقشة ُسُبل ووسائل استدامة 

  ؛االلتزام هبذه املبادرة
 فني الرابع مناقشة النـُُهج االسرتاتيجية خلفض وفيات األمهات واألطفال يف البلدان اليت رمبا مل حتقق اهلد

 ؛واخلامس من األهداف اإلمنائية لأللفية، ال سيَّما يف البلدان اليت متر حباالت طوارئ
  يف ما يتعلق بصحة األمهات واألطفال 5102تعريف الدول األعضاء خبطة ما بعد عام. 

 معلومات أساسية
املتحدة للسكان والبنك الدويل وشعبة  تشري التقديرات اليت أعدهتا منظمة الصحة العاملية واليونيسف وصندوق األمم

أم  93 000األمم املتحدة للسكان وفريق األمم املتحدة املشرتك يف ما بني الوكاالت املعين بوفيات األطفال، إىل أن 
من هذه الوفيات، اليت كان من  %39و .2002شرق املتوسط يف  طفل دون سن اخلامسة توفوا يف إقليم 933 000و

يعود إىل أسباب تتعلق باحلمل والوالدة وأمراض الطفولة الشائعة مثل: النزف، وتسمم احلمل املمكن توفيها، 
وفاة لكل  290)االرتعاج(، واإلصابة بالعدوى، واإلسهال، وااللتهاب الرئوي. ومُتثِّل هذه النسبة من وفيات األمهات 

 .ن اخلامسةوالدة حية بني األطفال دون س 0000وفاة لكل  95ووالدة حية،  000 000
وحدا هذا الوضع بالدول األعضاء إىل حتديد صحة األمهات واألطفال كمجال من اجملاالت اخلمس ذات األولوية 
لعمل منظمة الصحة العاملية يف اإلقليم. وزادت اجلهود املبذولة من أجل حتسني صحة األمهات واألطفال يف اإلقليم، 

حياة األمهات واألطفال. وقامت املنظمة وصندوق األمم املتحدة وشرع املكتب اإلقليمي يف مبادرة حول إنقاذ 
للسكان واليونيسف، باالشرتاك مع الدول األعضاء، بإطالق هذه املبادرة اإلقليمية يف اجتماع رفيع املستوى احتضنته 

عه، كما خرج هذا وهذا احلَدث هو األول من نو  .2009مدينة ديب، باإلمارات العربية املتحدة يف كانون الثاين/يناير 
االجتماع بإعالن ديب الذي التزمت فيه الدول األعضاء بوضع وتنفيذ خطط شاملة لتسريع وترية التقدُّم يف جمال صحة 

 

 

 
 

 



 
 

 

- 2 - 
 
 

 ،2009كما اعتمدت اللجنة اإلقليمية، يف دورهتا الستني اليت انعقدت يف تشرين األول/أكتوبر   األمهات واألطفال.
، الذي دعت فيه اللجنة اإلقليمية الدول األعضاء إىل الوفاء مبا قطعته علي 0-/ق00إعالن ديب مبوجب القرار ش م/ل إ

كما حثَّ القرار البلدان اليت تنوء بعبء مرتفع من وفيات األمهات  نفسها من التزامات عَّبَّ عنها إعالن ديب.
عراق ومصر واملغرب( على تعزيز واألطفال )أفغانستان وباكستان واجلمهورية اليمنية وجيبويت والسودان والصومال وال

الشراكات املتعددة القطاعات من أجل تنفيذ اخلطط الوطنية لتسريع الوترية، وختصيص املوارد الوطنية البشرية منها 
 واملالية، وحشد املوارد من املاحنني والشركاء والوكاالت اإلمنائية.

ان واليونيسف لدعم الدول األعضاء يف إعداد ومنذ ذلك احلني، عملت املنظمة مع صندوق األمم املتحدة للسك
وتُركِّز اخلطط يف كل بلد من البلدان التسع آنفة الذكر على الفئات السكانية األكثر  خطط تسريع الوترية وتنفيذها.

حرماناً، واليت تنوء بعبء مرتفع من وفيات األمهات واألطفال، وتنخفض يف أوساطها التغطية بالتدخالت الـُمسَندة 
وتشكلَّت فرق استشارية تقنية يف كل بلد من البلدان اليت حتظى باألولوية يف ما يتعلق باألهداف اإلمنائية  لبيِّنات.با

لأللفية، من أجل التصدِّي للقيود اليت تعرتض سبيل تنفيذ هذه اخلطط، كما جيري يف الوقت الراهن تقوية آليات 
 دة من اجلهات املوجودة على األصعدة اإلقليمية والدولية والُقطرية.التنسيق بني مجيع األطراف املعنية، مع االستفا

 التقدُّم الُمحَرز

، كانت البلدان التسع قاطبة قد شرعت يف تنفيذ خططها لتسريع الوترية، مستفيدة 2002حبلول كانون الثاين/يناير 
وقد خصص املكتب اإلقليمي مبلغ  ني.من االعتمادات املالية األولية اليت توافرت هلا من مصادر حملية ومن املاحن

يف  %33ماليني دوالر أمريكي دعمًا هلذه اجلهود، ووصلت معدالت التنفيذ بالنسبة هلذه االعتمادات إىل  2.0
وحددت البلدان التسع مجيعها صحة األمهات واألطفال كَّبامج حتظى باألولوية يف الثنائية  .2002أيلول/سبتمَّب 

من أجل دعم مواصلة تنفيذ هذه  2009-2002ماليني دوالر أخرى للثنائية  5ق، مت توفري احلالية، ومن هذا املنطل
اخلطط. وجرى تعزيز العناصر املرتبطة بنظام صحة األمهات واألطفال، وطُوِّرت أدوات للتقييم التقين من أجل حتسني 

ي اآلن التصدِّي للثغرات يف املوارد جودة الرعاية الصحية باألمهات واألطفال وتعزيز تدابري مكافحة العدوى. وجير 
البشرية املرتبطة بصحة األمهات واألطفال، واألدوية والسلع الـُمنِقذة للحياة، والعمليات وحبوث التنفيذ، ونُُظم 

 .املعلومات الصحية على مستوى املناطق

وأظهرت إرادهتا السياسية لدعم صحة األمهات واألطفال باعتبارها أولوية تتصدر  وأثبتت الدول األعضاء التزامها،
جداول أعمال الصحة الوطنية، وُأحرِز تقدُّم يف تنفيذ خطط تسريع الوترية، وإن تفاوتت القدرة على استيعاب املوارد 

 املوجودة.

)وهو أقل  20 000بلغ  2009األمهات يف وتشري تقديرات الوفيات الصادرة عن األمم املتحدة إىل أن عدد وفيات 
 92 000وفاة(، وأن عدد وفيات األطفال دون سن اخلامسة وصل إىل  09 000بنحو  2000من الوفيات الـُمسجَّلة يف 

وفاة  050، بلغت نسبة وفيات األمهات 2009ويف  (.2002وفاة عن الوفيات الـُمسجَّلة يف  92 000)باخنفاض بلغ 
والدة حية. واحنسر  0000وفاة لكل  99حية، بينما بلغت وفيات األطفال دون سن اخلامسة  والدة 000 000لكل 

مستوى وفيات األمهات يف إقليم شرق املتوسط الذي احتل املرتبة الثالثة، بعد أن كان يف املرتبة الثانية، بني األقاليم 
 .التابعة للمنظمة بعد اإلقليم األفريقي وإقليم جنوب شرق آسيا
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شرع املكتب اإلقليمي، بالتعاون مع الشركاء، يف حتليل التقدُّم الـُمحَرز لبلوغ اهلدفني الرابع واخلامس من  وقد
األهداف اإلمنائية لأللفية يف الدول األعضاء. ويشري التحليل إىل أن سبع دول من الدول األعضاء قد حققت 

حققت بالفعل اهلدف الرابع، بينما حققت مستويات منخفضة من وفيات األمهات واألطفال، وست دول أخرى 
دولتان أُخريان اهلدف اخلامس من األهداف اإلمنائية لأللفية. ومع أخذ هذه املعلومات بعني االعتبار، ينبغي أن حتظى 
مخس دول أعضاء، إىل جانب البلدان التسع ذات األولوية يف ما يتعلق باألهداف اإلمنائية لأللفية، مبزيد من االهتمام 

وأثَّرت حاالت الطوارئ اليت مير هبا عدد من  .2009الرتكيز على صحة األمهات واألطفال يف الفرتة املتبقية وحىت هناية و 
الدول األعضاء تأثرياً بالغاً على التقدُّم الذي أحرزته هذه الدول من قبل، األمر الذي يلزم معه اتباع نـُُهج مبتكرة ملعاجلة 

واألطفال. واحلاجة قائمة، حىت يف البلدان اليت حققت مستويات منخفضة من وفيات االحتياجات الصحية لألمهات 
األمهات واألطفال، لوضع خطط اسرتاتيجية تضمن استدامة اإلجنازات اليت حتققت، ولتنفيذ التدخُّالت الـُمستهَدفة من 

 .ثي الوالدةأجل مزيد من االخنفاض يف وفيات األمهات واألطفال ال سيَّما وفيات األطفال حدي
وسوف تواِصل منظمة الصحة العاملية دعمها للدول األعضاء يف تنفيذ خطط تسريع وترية التقدُّم يف جمال صحة 
األمهات واألطفال بشراكٍة وتنسيٍق وثيقني مع صندوق األمم املتحدة للسكان واليونيسف واألطراف املعنية الرئيسية 

 .سية لتحقيق الغايات املنشودةللحفاظ على التزاٍم ُمستَداٍم وإرادة سيا
ومل يبَق سوى عام تقريبًا لإلبالغ عن ما حققته البلدان من تقدُّم يف بلوغ هذه الغايات. ومن األمهية البالغة مواصلة 

. والتزام الدول األعضاء وما تضطلع به من 2009اجلهود الرامية إىل إعداد خطط مالئمة وفق خطة التنمية ما بعد عام 
، ومعاجلة القضايا ذات األولوية إلنقاذ 2009أساسيان يف دفع النقاش الدائر حول خطة التنمية ما بعد عام  دور أمران

 حياة األمهات واألطفال، مع االستفادة من اخلَّبات اليت اكتسبها اإلقليم يف هذا املضمار.

 التحديات التي يواجهها اإلقليم
ِقل إحراز تقدُّم يف جمال صحة األمهات واألطفال: عدم املساواة يف من بني التحديات الكثرية الـُمحددة اليت تُعر 

توافر خدمات صحة األمهات واألطفال وسهولة احلصول عليها وجودهتا؛ والنقص يف املوارد البشرية؛ وعدم كفاية املوارد 
ك تدين مكافحة العدوى وعدم املالية وغياب االلتزام الـُمستَدام بصحة األمهات واألطفال؛ وسوء جودة الرعاية مبا يف ذل

 االستقرار السياسي واالضطراب األمين ال سيَّما يف البلدان اليت متر حباالت طوارئ.
ومنظمة الصحة العاملية ملتزمة بتكثيف الدعم يف جمال صحة األمهات واألطفال، مع الرتكيز بصفة خاصة على 

مراضة األمهات واألطفال ووفياهتما، وكذلك الرتكيز على  البلدان التسع اليت حتظى باألولوية، وتنوء بعبء مرتفع من
تلك البلدان الباقية اليت حتتاج إىل إحراز تقدُّم أكَّب لبلوغ الغايات املنشودة. ويتضمن الدعم الذي تُقدُّمه املنظمة ما 

جعة عملية بناء الُقُدرات يلي: تعزيز الرعاية الصحية األولية باألمهات واألطفال مبا يضمن حتقيق التغطية الشاملة؛ ومرا
الوطنية وتقويتها من أجل حتسني جودة الرعاية؛ وتوثيق وتبادل التدخُّالت الناجحة واملمارسات املثلى يف اإلقليم؛ وتقوية 

 .آليات التعاون والتنسيق، داخلياً وخارجياً، مع صندوق األمم املتحدة للسكان، واليونيسف وسائر األطراف املعنية
 رجوةالنتائج الم

حيثُّ املكتب اإلقليمي الدول األعضاء على احلفاظ على مستوى رفيع من االلتزام باملبادرة اإلقليمية إلنقاذ حياة 
 األمهات واألطفال، والتصدِّي للثغرات اليت تُعيق تنفيذ خطط تسريع وترية التقدُّم يف جمال صحة األمهات واألطفال.

، وتناول القضايا اليت حتظى باألولوية إلنقاذ حياة األمهات واألطفال، 2009م والوفود مدعوَّة ملناقشة خطة ما بعد عا
 مستفيدين يف ذلك من اخلَّبات اليت سبق واكتسبها اإلقليم يف هذا الصدد.


