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 غضون جيل في في أفريقياتجنبها األطفال التي يمكن و مهات وفيات األ ىالقضاء عم
 االتحادية الديمقراطية(ثيوبيا إ)بند اقترحته جمهورية 

 مذكرة توضيحية
 

 :مقدمة
تحقيق البمدان األفريقية في حرزتو أي الذ الميمو  الكبير تقدمالفي  ى الشك سبيل إل ال .0

ظيرت أفقد . 2000من األىداف اإلنمائية لأللفية منذ إطالقيا في عام  كثيرال
بما  -تحقيق جميع األىداف اإلنمائية لأللفية بالحكومات األفريقية التزاما سياسيا قويا 

اليوم، أماات. تحسين صحة األميوكذلك وفيات األطفال حاالت في ذلك خفض معدالت 
 المعنيةالوطنية  ياأولويات طارإفي األفريقية األىداف الصحية  الدولمعظم  قد تبنتف
 تنفيذ ىذه الخطط. صوبتوجيو الموارد تقوم بو 

 
أطفال في أفريقيا و نساء ىناك  تمازال ،عالمشج التقدم ىذاومع ذلك، وعمى الرغم من  .2

الوقاية سباب يمكن ألمن الناس ف آالموت وي الجودة الرعاية الصحية ذاتإلى  ونفتقر ي
 .يامن

 
بيئية مستدامة، و اقتصادية و األساس لتحقيق تنمية اجتماعية  صحة السكان ىيتعد  .3

العالم تنفيذ األىداف اإلنمائية لأللفية ويتحرك وبينما يكمل م واألمن. السملكفالة  وكذلك 
التي مكاسب ال التأكد من استدامةالبد من ىداف اإلنمائية، مجموعة التالية من األالنحو 

 ومعالجتياالماضي بالنسبة لمنساء واألطفال وتحديد االحتياجات المستقبمية تحققت في 
 .بعناية

 
 في فريقية في مابوتوإدولة  48، اجتمع وزراء الصحة ووفود من 2006في سبتمبر ف .4

تيديد خطير في ل يتعرض عمى أن الحق في الصحة  موزمبيق حيث اتفقوا باإلجماع
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 لمعالجة ىذه المشكمة،و . ارئيسي قاتاليعد الصحة الجنسية واإلنجابية ضعف أفريقيا، وأن 
عمى خدمات الصحة الجنسية بشكل شامل الجميع خطة عمل لضمان حصول  وااعتمد

 واإلنجابية في القارة.
 

في  2009في أفريقيا في مايو ميات لحد من وفيات األحممة لمتعجيل باال إطالقتم  .5
إطار خطة عمل مابوتو، والتي تسمط الضوء عمى الحاجة إلى تحسين صحة المرأة 

كأولويات بالنسبة لمدول األفريقية لتحقيق األىداف اإلنمائية ميات والحد من وفيات األ
تكثف تنفيذ  توقع أن يمسكان والتنمية، و لأللفية وأىداف خطة عمل المؤتمر الدولي ل

إلى ؤدي تأن  المخطط كان مني أفريقيا. و ف مياتخطة عمل مابوتو لمحد من وفيات األ
في  والرضع ياتألموالبقاء لصحة التحسين باتجاه ومتزايدة اتخاذ إجراءات متضافرة 

في  مياتحد من وفيات األلتعجيل بالاحممة  فإن عمى ىذا النحو،و جميع أنحاء القارة. 
من المجاالت ذات األولوية الرئيسية  ةمستمدنيا إبل مبادرة جديدة؛  تليس أفريقيا

الجنسية والحقوق االتحاد االفريقي لتعزيز الصحة  ةسياسالمنصوص عمييا في إطار 
 (.2006( وخطة عمل مابوتو )2005في أفريقيا ) واإلنجابية 

 
 عمى الصعيد القاريفي أفريقياميات حممة التعجيل بالحد من وفيات األ ا القإطعند و  .6

، تم اختيار ثماني دول أفريقية 2009من قبل وزراء االتحاد األفريقي لمصحة في مايو 
من الشركاء  اد األفريقي واألمم المتحدة وغيرىمن قبل الحكومات ومفوضية االتحا

في أفريقيا عمى المستوى الوطني في ميات من وفيات األ إلطالق حممة التعجيل بالحد
انا ونيجيريا إثيوبيا وماالوي وموزمبيق وغ ىي المختارة ذلك العام. وكانت الدول الثماني 

وفيات في إلى النسب العالية  ورواندا والسنغال وتشاد. واستند اختيار تمك الدول
. الجاىزالمرتبط بنوع الجنس، وااللتزام السياسي نمائي اإل اض المؤشر ف، وانخمياتاأل

 .مياتاألالحد من وفيات التعجيل ب إمكانية إثبات  وكان يتعين عمييا
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االنخفاض الكبير في معدل وفيات األطفال الذين من خالل التشجيع ب، 2002وفي عام  .7
 أفريقيةلك حكومات بما في ذ أعوام، وضع المجتمع الدولي، 5تقل أعمارىم عن 

والواليات المتحدة بالتعاون مع اليونيسيف ومنظمة  واليندإثيوبيا  اتحكومتصدرىا ت)
، تجنبيانياء وفيات األطفال التي يمكن إلرؤية ، ( آخرينشركاء و الصحة العالمية، 

 جديدة.الىداف األتحقيق ببااللتزام  وتعيد
 

خبير في  800أكثر من ، 2013يناير  07لى إ 05الفترة من  فياجتمع وبالمثل،  .8
التي ، لتحميل الوضع الراىن لنوعية الرعاية ميات في أروشا، تنزانيامجال صحة األ

عن  ن في مؤتمر أروشاوعبر المشاركو أثناء الحمل والوالدة. ة األفريقيمرأة ال تتمقاىا
خالل السنوات الخمس  منةاآلحرز بشأن األمومة تقديرىم لمنجاح غير العادي الذي أ

 منميات معدل وفيات األ من٪  33الحد بنسبة  وخاصةالماضية والعشرين 
، أصدر المؤتمر وفي الختام .2000في  273.465إلى  0990في عام  409.053

من  منةدروس األمومة اآلو  األميات صحةبشأن أفضل األدلة المتاحة،  تضمنبيانا، 
ألىداف اإلنمائية من اكثر حداثة األتجربة ال، و الماضيةخمس والعشرين السنوات ال

 لأللفية.
 

 :وضع صحة األم والطفل في أفريقيا
في  39، انخفض عدد وفيات األطفال في أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 0990منذ عام  .9

من نحو عمى المستوى العالمي سن الخامسة  دون انخفض عدد وفيات األطفال و . المائة
تمكنت وقد . 2000مميون في عام  6.9إلى ما يقدر بنحو  0990في عام  امميون 02

دول وأيضا  الدخل المتوسطذات أخرى الدخل و منخفضة دول تتراوح بين  ، متنوعةدول 
 تقل أعمارىم عن  األطفال لوفيات  يامعدالتبشكل كبير من  من الحد، مرتفعة الدخل

مما يدل عمى أن التقدم ممكن عبر سياقات  -لعقدين الماضيين خمس سنوات خالل ا
 اقتصادية وجغرافية متنوعة.
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 6.9 والبالغ عددىا حديثي الوالدةالطفال وفيات األحاالت نصف سبب نحو يعزى  .00

حديثي لمضاعفات الوالدة والعدوى و ، الوالدة المبكرةإلى  بشكل رئيسي، مميون حالة
ىناك  أثناء المخاض. باإلضافة إلى ذلك،تقريبا مميون طفل  0.0ويموت دة. الوال

جراء مضاعفات الوالدة. وتشمل األسباب الرئيسية من ميات حالة وفاة أل 200,000
 تكمنالتي سوء التغذية و االلتياب الرئوي واإلسيال والمالريا  ،لاطفاأليات األخرى لوف

مميون طفل في  22قدر منظمة الصحة العالمية أن وتوراء أكثر من ثمث ىذه الوفيات. 
 العالم ال يكممون دورة كاممة من المقاحات األساسية.

 
أفريقيا تقدما ممحوظا في معالجة المشاكل ، تحرز عمى الرغم من ىذه األرقام الكئيبة .00

في التناقص.  ةوفيات آخذفإن ىذه الل، ونتيجة لذلك، اطفواأل ياتالصحية لألم
 وفيات األطفال دون سن الخامسة في نسبةالمعدل السنوي لالنخفاض في  تضاعفو 

. ومع ذلك، 2000- 2000و  2000- 0990 بين الفترتين جنوب الصحراءأفريقيا 
األىداف حقيق األفريقية ليس سريعا بما فيو الكفاية لتدول في معظم الفإن التقدم 

وفيات حديثي الوالدة لبالنسبة  وخاصة بطيئااالنخفاض ىذا يعد و اإلنمائية لأللفية. 
 األميات.وفيات و 

 
 ئةالمافي  38، منطقة أفريقيا جنوب الصحراءوتمثل وفيات األطفال حديثي الوالدة في  .02

وفيات حديثي لأعمى معدل لدى ىذه المنطقة و  عمى المستوى العالميوفيات تمك المن 
والدة حية في حالة  0,000فاة لكل حالة و  34) األخرى ناطق العالمبمالوالدة مقارنة 

، واإلسيال وااللتياب الرئوي "ي الوالدةفي حديث الدم  تسمم"وتعد أمراض . ( 2000 عام
في و عن معظم الوفيات بين األطفال دون سن الخامسة في أفريقيا. مسؤولة والمالريا 

لعدوى إلى افي أفريقيا  ٪ من وفيات حديثي الوالدة 05، يمكن أن يعزى 2000عام 
دون سن الخامسة لف طفل أ 500نحو  وفاةأدت المالريا إلى و . والدةبعممية الرتبطة الم
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الوفيات في أفريقيا جنوب الصحراء في حين ساىمت ظم ىذه معوتحدث   ،في العالم
 6بنسبة المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية في األطفال دون سن الخامسة الوفيات 
ماليين األطفال من أمراض يمكن ويموت . 2000ئة من الوفيات في عام افي الم

، قدرت تغطية التحصين في أفريقيا 2000 في عامفالوقاية منيا عن طريق المقاحات. 
عمى حصنين ألطفال غير الممن ا كبير يحصل عددئة، ولم افي الم 77بنسبة 

مميون طفل دون  065حيث يعاني أيضا  مرتفعاال انتشار سوء التغذية وماز المقاحات. 
 تيم.األولى من حيااأللف يوم سن الخامسة من التقزم بسبب سوء التغذية خالل 

  
أيضا عامل خطر لوفيات حديثي الوالدة واألطفال الرضع. ففي ميات وفيات األوتعد  .03

شراف عاممين ميرة في مجال إئة فقط من الوالدات تحت افي الم 48، جرت 2000عام 
حدث أثناء المخاض والوالدة، ي ميات الصحة في أفريقيا. وأكبر عدد من وفيات األ

بالغ  اأمر الماىرات القابالت ويعد وجود بعد الوالدة. خالل الساعات األربع والعشرين و 
 اليدىن.األىمية إلنقاذ حياة النساء ومو 

 

( 0)وىي " تأخرات ثالثة"معالجة  ملم يت مافإنو  وفقا لصندوق األمم المتحدة لمسكان،  .04
حالة طوارىء في التأخير في البت في طمب المساعدة الطبية المناسبة لمواجية أي 

( التأخر في تمقي 3ل إلى منشأة توليد مناسبة؛ و )و وص( التأخر في ال2؛ )الوالدة
 .منةألمومة اآللبرنامج مكن أن ينجح أي ال ي،  نشأةعاية الكافية عند الوصول إلى مالر 

 تطمب:ياألطفال ميات و أمراض األو وفيات التعامل مع لذلك، فإن  .05
 ضمان الحصول عمى الرعاية الصحية الجيدة؛• 
 ؛تياضمان وصول الخدمات إلى المجتمعات التي تعاني من قم• 
 السموك وليس فقط التدخالت الطبية الحيوية؛التركيز عمى تغيير • 
 القضاء عمى رسوم االستعمال بالنسبة لمرعاية المنقذة لحياة النساء واألطفال؛• 
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 زيادة التركيز عمى الشير األول من حياة الطفل؛• 
 سجالتاستخدام بتنفيذ اإلشراف الدوري عمى الموارد البشرية وضمان المساءلة • 

 األداء؛
 بدقة لرصد وقياس التقدم المحرز؛التي يجري تحميميا بيانات استخدام ال• 

 ضمان إشراك المجتمعوكذلك تجديد االلتزام السياسي والممكية •        
 

من الحكومات قوي اللتزام االأمر ممكن فقط مع ميات خفض معدالت وفيات األ إن .06
ميات واألطفال حديثي اإلجراءات الممموسة إلنقاذ حياة األتخذ مستدامة. وتالجيود الو 

الوالدة من خالل االلتزام بحصول الجميع عمى الرعاية ورصد التقدم والموارد، ومن خالل 
 البحوث العممياتية.

 
حاالت محمية معينة، سواء كانت ذات صمة مباشرة )عمى لستراتيجيات إيمكن تكييف  .07

اإلجياض أو تعفن الدم  وأ أو ببوادرهواإلصابة بالتشنج الحممي ، نزيفالسبيل المثال، 
غير مباشرة )عمى سبيل المثال، فيروس نقص المناعة ذات صمة غير اآلمن( أو 

وفيات مع المعدية( غير فقر الدم ، أو األمراض  وأ (السلالدرن ) وأالمالريا  وأالبشرية 
 .ميات المرتبطة بالوالدةاأل
 

قادة في مختمف اللممساءلة حيث يتحمل  ذكيإلنشاء نظام كبيرة أىمية عطاء إإن  .08
أي مكان  في أكثر منو ىنا  عميو التأكيدأبدا لمساءلة عن نتائج ال يمكن االمستويات 

واألطفال في  والرضعصحة األميات سجل نتائج خاص ب استحداث فإن آخر. لذلك، 
 يخدم بالتأكيد ىذه القضية.عموم أفريقيا س

 
فكارنا حورية ألمستمرة لجعل المرأة أكثر مالرعاية جب إعادة تعريف اإلطار الناجح لمي .09

ويتعين أن يكون ل. اطفواأل حديثي الوالدةميات و صحة األالصحة اإلنجابية و بشأن 
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 عية لمصحة، مثل الفقر والفوارق بين الجنسينممحددات االجتماأكثر شمولية لالتواصل 
 القائم عمى نوع الجنس والمياه والصرف الصحي والتغذيةالعنف والعنف الجنسي و 

 والنقل.
 

عمى الوصول إلى النساء واألطفال المستبعدين اجتماعيا كبر أالتركيز بشكل يجب  .20
 ...واإلعاقة، الخ والتعميم ةوالجغرافيبسبب الثقافة 

 

عمى خدمات مجانية من أجل الحفاظ عمى اإلنجازات يجب عمينا ضمان حصول الجميع  .20
، المرتبطة بالوالدة عند الطمب ضمن نظام صحي قوي لتنظيم األسرة والرعاية الطارئة

بشكل صحيح، وخاصة المدربين والعاممين في المجال الصحي  اآلمنإلى اإلجياض 
 خدمات القبالة. يقدمن الالئي واولئكالقابالت 

 ما الذي يتعين عممه ؟
لبناء عمى الزخم الذي نجم عن التقدم الممحوظ المحرز نحو األفريقيين يجب عمى القادة ا .22

التي ميات تحقيق األىداف اإلنمائية لأللفية وتجديد التزاميم بإنياء وفيات األطفال واأل
 .2005ما بعد عام ليمكن تجنبيا خالل جيل واحد تماشيا مع أجندة التنمية المستدامة 

 
، خالل تحاد األفريقيحكومات االو رؤساء دول أن يصدر ح قتر يتحقيقا ليذه الغاية،  .23

 االبو، غينيا االستوائية، "إعالن، في م2004 في يونيوالثالثة والعشرين  العادية دورتيم
 يمد التزاميكدليل عمى تجد "وقاية منيااليمكن األطفال التي األميات و وفيات نياء إبشأن 
 في غضون جيل واحد.تجنبيا يمكن التي واألطفال ت ميانياء وفيات األإ عمى  يموعزم

 
 :اإلعالن، من بين أمور أخرىوىذا  .24
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معظم فييا في المناطق التي تحدث  جيودىمزيادة بيقيين ر األفالتزام القادة يؤكد مجددا • 
 الوفيات؛

وحديثي ات ميصحة األخدمات عمى الجميع حصول تحقيق بلتزام االعمى تأكيد يعيد ال• 
ميات لصحة األأفريقية من خالل وضع خارطة طريق بصورة جيدة  الوالدة والطفل

طة عمل مابوتو من خالجولة الثانية  نضمتعاما ت 20 لمدة حديثي الوالدة والطفلو 
 في أفريقيا؛ميات حد من وفيات األالتعجيل بال وتعزيز تنفيذ حممةة ددمجال
، مثل تي تعاني من تدني الخدماتت السكانية العمى ضرورة توسيع نطاق الفئايشدد • 

 ،منخفضذات الدخل الالريفية و الفئات ، و كثيرةعباء أب تنوءالفئات التي 
عمى األىمية الكبيرة لضمان التعاون المتعدد القطاعات ومعالجة القضايا التي يشدد • 

والرجل وتغير المناخ  تتجاوز القطاع الصحي مثل تعميم الفتيات واألوالد وتمكين المرأة
 والمياه والصرف الصحي؛

تعزيز جيودىم  إلىجميع الدول األعضاء والشركاء وأصحاب المصمحة اآلخرين  يدعو• 
 نحو ىدف مشترك لضمان المساءلة المتبادلة والتمويل.

ميات وحديثي الوالدة صحة األلالدول األعضاء إلى وضع واعتماد سجل نتائج  يدعو• 
 عموم أفريقيا.ل في والطف

 
عمى ع النساء واألطفال جميحصول بضرورة اإلعالن ىو االقتناع ىذا إن منطمق  .25

قبل الوالدة ذات جودة ممكنا من خالل توفير رعاية ذلك ويكون دة. ذات الجو الرعاية 
ما بعد الوالدة. وىذا يعني أن لية رعاال، و منةالوالدة اآلو والتغذية لألميات الحوامل؛ 

والحماية من التدفئة طبيعية، و الرضاعة والية، احموفر ليم التستاألطفال حديثي الوالدة 
أمراض مثل فيروس نقص المناعة البشرية. وىذا يعني أيضا حماية النساء واألطفال من 

 موسياتوالنا المقاحات من خاللأمراض معدية مثل المالريا وااللتياب الرئوي 
 والمضادات الحيوية.
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يمكن واألطفال التي ميات األوفيات  القضاء عمىما ىو مبين أعاله، فإن "إعالن ك .26
لحفاظ عمى المكاسب التي تحققت في إطار األىداف اإلنمائية الى ايدف ي" الوقاية منيا

يا مع أفريقيا، وخاصة إلى المجتمع الدولي لتعزيز تعاونالموجية لأللفية ويجدد الدعوة 
ال ينبغي أن يموت أطفال فضمان التغطية الصحية الشاممة لكل امرأة وكل طفل. ل
 سباب يمكن تجنبيا.يات ألأمو 

- 
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