
  بيان مشترك بشأن صحة األمهات والمواليد

  تعجيل الجهود الالزمة إلنقاذ حياة النساء والمواليد

 بـشأن األهـداف     ىقادة العالم في االجتماع الرفيـع المـستو       بينما يلتقي    ،2008سبتمبر  / أيلول 25اليوم،  
ـ            ،اإلنمائية لأللفية  دان حتـى تبلـغ الهـدف        نعلن تعهدنا على نحو مشترك بأن نضاعف من دعمنا المقدم للبل

، وهو هدف يتسم بأقـل قـدر        “سين صحة األمهات  تح”الخامس من األهداف اإلنمائية لأللفية، الذي يتمثل في         
  .من التقدم من بين سائر األهداف اإلنمائية

أعلـى معـدالت وفيـات      تعاني مـن     سنعزز من الدعم الموفر للبلدان التي        ،وخالل السنوات الخمس القادمة   
تحقيـق   في مجال تقوية نظمها الصحية حتى تصل إلـى           المعنية وسوف نساند البلدان  . اء النفاس األمهات أثن 

 الذي يتضمن تقليل معدل وفيات األمهات أثناء النفاس بنـسبة           ،ذلك المقصد المزدوج للهدف اإلنمائي الخامس     
وف تسهم جهودنـا    وس. 2015 في المائة، إلى جانب توفير خدمات الصحة اإلنجابية للجميع بحلول عام             75

  .”تخفيض معدل وفيات األطفالب“  المتعلق في بلوغ الهدف اإلنمائي الرابعالمشتركة أيضاً

 من النـساء للمـوت      500 000ما يزيد عن    يتعرض   و ،في كل دقيقة، تموت امرأة خالل الحمل أو الوالدة        ف
ثناء األربـع وعـشرين سـاعة       ، يموت أكثر من مليون من المواليد أ       وفي كل عام أيضاً   . كل عام لهذا السبب   
وتمثل وفيات األمهات أثناء النفاس أكبر وجـه        .  من جراء االفتقار للرعاية الصحية السليمة      األولى من حياتهم  

 في المائة من هذه الوفيات تحدث في البلـدان  99من وجوه اإلجحاف على الصعيد الصحي في العالم؛ ونسبة        
كل سبع نساء تتعـرض للمـوت ألسـباب    بين مة امرأة واحدة من وث. فريقياأ والنصف منها يقع بـالنامية  

  . امرأة في السويد17 400 كل بينتتصل بالحمل في النيجر، في حين أن هذا االحتمال يبلغ امرأة واحدة 

ومن حسن الحظ أن الغالبية الساحقة من وفيات األمهات والمواليد يمكن تجنبها عن طريق تـدخالت ثبتـت                   
  . فيه وكل والدة آمنة أجل ضمان أن يكون كل حمل مرغوباً وذلك من،فعاليتها

  :وسوف نعمل مع الحكومات والمجتمع المدني من أجل تدعيم قدرات البلدان على االضطالع بما يلي

 وضمان استناد الخطط الصحية إلى األهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة             الالزمة إجراء تقديرات لالحتياجات    ●  
   األداء؛ منوقيامها على أساس

   على نحو عاجل؛مطلوبةتقدير تكلفة الخطط الوطنية، وتعبئة الموارد ال  ●  



زيادة الخدمات الصحية الرفيعة النوعية بهدف تمكين الجميع من الحصول علـى خـدمات الـصحة                  ●  
، والسيما فيما يتصل بتنظيم األسرة، وتوفير اإلشراف المتسم بالمهارة عند الـوالدة وتقـديم               اإلنجابية

عاية التوليد الالزمة في الحاالت الطارئة وتهيئة العناية الواجبة للمواليد، وإقامة الـصالت الالزمـة               ر
  ؛فيما يتعلق بمنع ومعالجة فيروس نقص المناعة البشرية

  االستجابة للحاجة الماسة لتوفير عاملين مهرة في الميدان الصحي، وخاصة القابالت؛  ●  

  ، والسيما بالنسبة للفقراء؛واجب تحول دون تحقيق الوصول الالتصدي للعوائق المالية التي  ●  

لوفيات األمهات أثناء النفاس واعتاللهن، مما يـشمل عـدم المـساواة بـين              معالجة األسباب الجذرية      ●  
 والسيما من قبل البنـات، وزواج األطفـال، وحمـل    ـ االلتحاق بالتعليم  ىالجنسين، وانخفاض مستو

  المراهقات؛

  . الرصد والتقييمتعزيز نظم  ●  

 نطالب الدول األعضاء بأن تعجل من جهودهـا الراميـة إلـى بلـوغ               ،2015وإبان العد التنازلي نحو عام      
وبوسعنا، إذا عملنا مع بعضنا، أن نحقـق الهـدفين الرابـع            .  عن صحة األم والوليد    الصحة اإلنجابية، فضالً  

  .والخامس من األهداف اإلنمائية لأللفية
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