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 الفقر  حدة مخفيفالكومسيك لعال  مجاوع ملالرابع عشر تجماا  ال  سفرت عنالتي أ اتيات السياسوصت

الفقر  حدة تخفيفالكومسيك لعمل  ملجموعةعةر السيقسقت خالل االجتمقع الرابع  انقشةةملعقدت جلسة 

(PAWG) أن 
ً
 للحد من وفيقت األمهقت واألطفقل في لى بعض التوصيقت السيقسيةإ كقنت شد توصلت العمل مجموعة، علمق

لسيقسة ا وصيقت. تهقمةدول األعضقء في هذه القضية الالسيقسقت بين ال قربتقتحقيق و ، اإلسالمي تعقون مانظمة ال دول 

 ،في ضوء الانتقئج الرئيسية لتقرير البحث املعانون "وفيقت األطفقل واألمهقت في البلدان اإلسالمية" تحددت املقدمة أدنقه

ل إلىامل قتلى استبيقن السيقسوردود الدول األعضقء ع  . مكتب تنسيق الكومسيك رسل

 قيقح، وتفطفا وال  الرّضعو  هاتألمل ي صحال رعاي ال وفير ستراتيجي  / سياس  لما: تطوير 1السياس  توصي  

 . الرعاي  الصحي  قدميالموزيع العاد  مل

 

 الساس املنطقي:

فإن  ؛واألطفقل رّضعوفيقت األمهقت والمن  لحدفعقلة من حيث التكلفة لالة و بل جر  املتدخالت اللى الرغم من توفر ع

 مقتفقدة من هذه الخدمن حيث االست خفضة في العديد من األمقكنمانلألمهقت والرضع واألطفقل  املقدمة رعقيةالتدخالت 

ل في ، والانقالرعقية جودةقت وتوافرهق، و الوصول إلى الخدم مثل)بقإلمداد  ذات الصلةعوامل الانظقم الصحي ف. تهقوتغطي

على استخدام تؤثر  (االجتمقعية الضوابطوالتعليم، و ، مثل الدخل)بقلطلب  ذات الصلة والعوامل (قالت الطوارئ ح

 الخقصة بقلتوليد واألطفقل.  الرعقية الصحية خدمقت

قت والرضع ألمهالخقصة بقبقلرعقية الصحية  مق يتعلقفي بين أفقر شرائح السكقن ة عقلية من عدم املسقواةنسب هانقك

 تحدي جتمع يبق املشرائح قلوصول إلى أفقر ف. واألطفقل
ً
خدمقت ل إلى تحسين الوصو  عد  ي  وبقلتقلي  في العديد من البلدان. ق

عقلية الجودة في املرافق  خدمقتال، وضمقن ألمهقت والرضع واألطفقل ذات الجودة العقليةالرعقية الصحية الخقصة بق

 أمر  ؛الفقيرة من السكقن الفئقت قهرين بين يديالخدمقت امل زّوديتحسين توافر م، و العقمة
ً
عدل بقلغ األهمية لتخفيض م ا

إلى  تحتقج يقتهنحالتي تهدد و  هقتاألم التي تطقل ضقعفقتقملفكبير على املستوى الوطني.  وفيقت األمهقت واألطفقل بةكل

في . ةفي املانقطق الريفي ال سيمق في العديد من األمقكن ، ولكن هذه الخدمة غير متوفرةحقالت الطوارئ في  إسعقفسيقرات 

تمل الانقئية. من املحاملانقطق و  ريقفبين، خقصة في األ أشرب املرافق مزودي خدمقت مدر  ، شد ال يكون لدى كثير من األحيقن

، إلى الخدمقتسقعد تحسين إمكقنية الوصول أن ي
ً
 مقنالض ليف املقلية من خالل برامجوالقدرة على تحمل التكق مقديق

 ،ملدربينتحسين توافر العقملين الصحيين ا ثم إنتغلب على العوائق االشتصقدية. على ال عقئالتالنسقء وال؛ التأمين الصحيو 

قلغ ب الفقيرة واملانقطق الريفية أمر  ق التي يسهل الوصول إليهق في املانقط ذات األسعقر املعقولة والخدمقت عقلية الجودة

ت وتطوير استراتيجيق ،القوى العقملة اتهانقك حقجة إلى سيقسة لتحسين شدر  ستكون و األهمية للحد من عدم املسقواة. 

 الخدمقت الصحية. زوديللتوزيع العقدل مل ةحقفز 

 مقرسقت االجتمقعية والثققفية أيضاملعتقدات وامل
ً
ئل واتحديد الح وبقلتقلي فإنطلب الرعقية.  من النسقء تعيق ق

شبول  نيحّس رفع مستوى الوعي و يمكن أن ي ةالحسقس الثققفية االجتمقعية والثققفية املحلية وتطوير برامج التدخل

 ألمهقت والرّضع واألطفقل. الرعقية الصحية الخقصة بقخدمقت 
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إدراج  نبأ ، أصبح هانقك إدراك متزايدعقمليةصحية الاملتحدة للتغطية ال عن األمم ةالصقدر  ةاألخير  تصريحقتمع ال

 سيكون أمر  عقمليةالرعقية الصحية ال ضمن الرعقية الصحية الخقصة بقألمهقت والرّضع واألطفقلخدمقت 
ً
  ا

ً
 جدا

ً
 هقمق

 نسبة للبلدان لبقل
ً
لكل  70تخفيض نسبة وفيقت األمهقت في العقلم إلى أشل من ) SDG-3.1 أهدافنحو تحقيق  لمض ي شدمق

 12تخفيض وفيقت األطفقل حديثي الوالدة إلى مق ال يقل عن ) SDG-3.2 أهداف( و 2030بحلول عقم  حي مولود ألف 100

مولود حي بحلول عقم   1,000لكل  25وفيقت األطفقل دون الخقمسة إلى مق ال يقل عن  ، وتخفيضحي مولود 1,000لكل 

2030). 

 

من خال   ،فطفا وال  الرّضعو  هاتألمل ي صحال رعاي ال : تحسين أداء النظام الصحي وتجودة2السياس   توصي 

 . بروتوكولت الرعاي ، والرصد املنمظم للاعاييرل املوص ى بها عايير تطبيق املالمدريب و 

 

 الساس املنطقي:

ري   بل الصحية إحدى االستراتيجيقت الرئيسية لخفض شقبالت مقهرات في املرافق بوجود  نجقبتحسين معدالت اإل  عتل

 في ، فإن. ومع ذلكوفيقت النسقء شبيل أو بعيد الوالدةوفيقت األمهقت و 
ً
لعديد ا معدل وفيقت األمهقت واألطفقل مرتفعة جدا

ة دهانقك مخقوف من أن جو و  فر الققبالت الققنونيقت املقهرات،، رغم تو اإلسالمي تعقون ن الدول األعضقء في مانظمة الم

أن نظقم الرعقية الصحية ذات الجودة العقلية كفيل للوشقية ديثة إلى الرعقية في املرافق الصحية رديئة. تةير تقديرات ح

 حقلة وفقة تصيب الرّضع حديثي الوالدة. ومليون  وفيقت األمهقت من نصف

يقسية ش بروتوكوالتوهانقك الرشيد وضمقن املسقءلة.  يقترح أصحقب املصلحة تحسين جودة الرعقية من خالل الحكم

روتوكوالت ل هذه البثقرسة مممبعيد الوالدة، لكن  مضقعفقتب لدى إصقبتهن إلدارة الوالدة الطبيعية ولعالج وإحقلة النسقء

 مق تكون ضعيفة في ال هقورصد
ً
شقئمة على  يلبرامج تمو  تعض  و  في هذا الةأن و، بلدان املانخفضة واملتوسطة الدخلغقلبق

 خدمقت الصحية. تةير الدراسقت أيضلتحسين جودة ال مقكنبعض األ الانتقئج في 
ً
ستوى إلى أنه في كثير من األحيقن يكون م ق

 األطبقء غقلبو خالل التدريب التنةيطي. حتقج إلى تحسين من تو  ة،قءة مقدمي الخدمقت الصحية مانخفضكف
ً
  يتوفرونال ق

، األمر الذي إضقفيعمل  في كونون في املنةآت الصحية أو ي
ً
 يؤثر أيض ليال

ً
 على جودة الرعقية في املرافق الصحية. ق

، ة العقمةيرافق الصحاملفي العديد من  معطوبةأو  غير متوفرة في الغقلب األدوية األسقسية أو املعدات الطبيةتكون 

 ملخزون.ا نفقد يقتضمقن التمويل والتخطيط في الوشت املانقسب لةراء وتوزيع اللوازم سيسقعد على تجانب تحدلكن 

مر  أرتكزة على النسقء وفي الوشت املانقسب املو واملانصفة فعقلة المانة و ال صحية الرعقية الن توفير يجد اإلشقرة إلى أ

 .االستفقدة منهقو  هذه الرعقية الصحية لتحسين شبول  جوهري  

 

والطفل لضاان الخدمات دون انقطا  قبل  رضيعتحسين اسماراري  رعاي  صح  الم وال: 3توصي  السياس  

 .ضع برامج محددة للمحويالت النقدي  املشروفط توأثناء الحال والولدة وفترة ما بعد الولدة من خال  أمور أخرى 

 

 الساس املنطقي:



 

3 
 

 اإلسالمي، وغقلب تعقون ن الدول األعضقء في مانظمة الفي العديد م كبيرةلوالدة ا مق شبلأن الرعقية  صحيح
ً
ق تكون أكثر م ق

م من على الرغو مانخفضة. تكون األطفقل بعد الوالدة األمهقت و استمرارية رعقية  إال أنفي زيقرة واحدة على األشل،  %90من 

 قبالتش أو تحت رعقية ةفق صحيا، فإن العديد من النسقء ال يلدن في مر ةصحيال املرافق منالرعقية مق شبل الوالدة تلقي 

مة الصحة . توص ي مانظمستويقته أعلى حيث يكون خطر املوت في فترة مق بعد الوالدةرعقية طبية خالل يتلقين  ات، والمقهر 

مبكرة في الثلث األول من  أن تكون هذه الزيقرات الرعقية مق شبل الوالدة، وترى لنسقء ألجل زيقرات ل 8 العقملية الن بإجراء

، والتي تمت التوصية (+ANC4) زيقرات من أجل الرعقية مق شبل الوالدةهانقك على األشل أربع ، في العديد من البلدان الحمل.

 بهق سقبق
ً
 مانخفضة إلى حد كبير )غقلبوهذه ، ق

ً
، (جل الرعقية مق شبل الوالدةأل  ةمن معدل زيقرة واحد%50مق تكون أشل من  ق

 . انججيةوارد والتدخالت املود واملسيحتقج إلى مزيد من الجه زيقرات، فإنه أمر   8أمق وصول عدد هذه الزيقرات إلى 

ولكن تغطية  ،مرتفعة في العديد من البلدان تكون  األولى قتأو الجرع ختقرةامل ققحقتلل املقلية تغطيةالفإن وبقملثل، 

 ةصحلاضقئعة: يوفر كل اتصقل بمزود الفرص هي المانخفضة. هذه تكون األسقسية"  ققحقتميع الجرعقت املوص ى بهق لل"ج

ثي الوالدة لهن وألطفقلهن حدي ، والسعي للحصول على رعقية فوريةةصحيالفق ار املةورة للنسقء للوالدة في فرص إسداء امل

 ملحددة حسب العمر. هانقك حقجة أيضالكقملة ا لققحقتبعد الوالدة، واستكمقل جرعقت ال في فترة مق
ً
ة إلى برامج التوعي ق

ة يفتح ملحمولتف اواتكانولوجيق الهلالسريع  نشةقراال النسيقن أن  ينبغي عدمو  املجتمعية للحفقظ على استمرارية الرعقية.

 لالتصقل بقلنسقء واألسر لتذكيرهم بقلرعقية وضمقن استمرارية تلقيهق
ً
 جديدا

ً
من تحديد  ال بدو  .للرعقية الصحية فرصق

 و  ،الرعقية وتقديم الحلول العالجية استمرارية العراشيل التي تقف أمقم
ً
 أيضق

 
قمج تعيين أهداف وتحديقت برنلهانقك حقجة

ألمهقت والرضع واألطفقل، وذلك لتطوير سيقسقت مانقسبة للرعقية الصحية الخقصة لية الرعقية الصحية ر التدخل الستمرا

ل لضمقن النسقء الحوام، يمكن تطوير برامج تحويالت نقدية مةروطة تستهدف في هذا الصددبقألمهقت والرضع واألطفقل. 

 مق بعد الوالدة.  هقتاألمو  ألطفقلارعقية  ةاستمراري

 رعاي الللاعلومات الصحي  من أتجل مراقب  مسموى ممكاملٍ  طوير / تحسين نظم إدارة ت: 4توصي  السياس  

صعيدين على ال باا في ذلك وفيات المهات تالولدات والوفياتسمجيل و  الصحي  الخاص  بالمهات والرضع والفطفا ،

 .الوفطني واملحلي

 

 املنطقي:الساس 

جيدة. لاصحية الخدمقت اللتحديد التحديقت واألولويقت في تقديم  جوهري  صحية األسقسية أمرالبيقنقت ال رصد إن

 قفةالةف ، كمق يسقهم في إدارة الصحة العقمةخصيصهقتخطيط املوارد وت يسهل املعلومقت الصحية أنظمةتعزيز ف

  . من شأن أنظمة املعلومقت الصحيةالخقضعة للمسقءلة
ّ
من اتخقذ  ةفي الحكومن املسؤولين التي تعمل بكقمل طقشتهق أن تمك

 .في الوشت املانقسب بانقًء على بيقنقت موثوشة تهدف إلى تعزيز الوصول إلى الخدمقت الصحيةشرارات سليمة 

ل جودة مثبإدارة املعلومقت الصحية ذات صلة  اإلسالمي تحديقت تعقون ن الدول األعضقء في مانظمة التواجه العديد م

ال و بقإلضقفة إلى االفتققر إلى التحقق الدشيق ضمن برامج مختلفة.  ،جمع البيقنقت ةوتكرار وتجزئ ،التققرير وحسن توشيتهق

 عن عدم وجودقةوالوف حقالت الوالدةء تسجيل كقٍف ليوجد لدى بعض الدول األعضق
ً
لة كقمال سبقبلأل  تسجيل ، فضال

 و  ،فقةلو ا التي تقف وراء حقالت دشيقةالو 
ً
دث سشاند أحتل. على تقدير مؤشرات وفيقت األمهقت واألطفق هذا يؤثر سلبق

ت ، وهي متوفرة على املستوى الوطني. هذه التقديراالانمقذج على قوملبلدان الانقمية إلى تقديرات تتقديرات الوفيقت في ا
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 أمر معرفة أسبقب الوفيقت تبق  . يدون الوطن الحقالت على الصعيديست مفيدة لتشبع ل
ً
خطيط بقلغ األهمية لتطوير وت ا

الذي  (HMIS) تحديد املواد الخطرةنظقم توفير مثل هذه املعلومقت من  من املمكنو التدخالت الصحية العقمة املانقسبة. 

  .يشسم بقلجودة والعملية

 من املهم ، لذلك
ً
مقت لتعزيز نظقم إدارة املعلو  والحفقظ عليهق تحتيةالالبنية  ريص املوارد الالزمة لتطويتخص جدا

 هيئقتل مث املعانييند التعقون مع مختلف ، يعفي تجميع البيقنقت وحدةمن أجل ضمقن الو ملصمم بةكل جيد. الصحية ا

 وزارات واملانظمقت ذات الصلة أمر وال ءاإلحصق
ً
  ا

ً
آلية تنسيق شوية متعددة القطقعقت. ستكون هانقك حقجة إلى  بانقءل جوهريق

 املرافق الصحية واملجتمعقت. شبلقت من تغطية املعلوم

 

لى املمجماع م إتقد   والطفل، مسمدام  حو  الرعاي  الصحي  للارأة علياي تطوير برامج ت: 5توصي  السياس  

 . باسمويات المعليم املنخفض  ذي الصل بهدف القضاء على عدم املساواة 

 

 الساس املنطقي:

 قعتبقره اسشثمقر ب
ً
 تعليم اإلنقث أمر  تحسين د  عل ، ي  يلواستراتيجية على املدى الطو  ا

ً
 حيويق

ً
ت األمهقت وفيق تقليلل ا

الثروة مستوى التعليم و في  األطفقلو  هقتمن عدم املسقواة في الرعقية الصحية لألم كبيرٍ  لوحظ وجود شدرٍ فقد واألطفقل. 

 كذلك التعليم يعد و واملانقطق الحضرية والريفية. 
ً
 رئيسي عقمال

ً
لعدم املسقواة في الوضع االجتمقعي واالشتصقدي واإلشقمة  ق

املقدمة  يةالرعقية الصح كبيرة في إلى زيقدة يؤدي التعليم فيالقضقء على عدم املسقواة و في املانقطق الحضرية والريفية. 

 ففلألمهقت واألطفقل. 
ً
ي التي ماإلسال  تعقون ظمة الن الدول األعضقء في ماني العديد ممستوى تعليم اإلنقث مانخفضة جدا

ع الرعقية الصحية الخقصة بقألمهقت والرضنسبة االستفقدة من  فيهق األطفقل وتقلوفيقت األمهقت و ترتفع فيهق معدالت 

 واألطفقل. 

القرارات املتعلقة بقلرعقية الصحية ألنفسهن وألطفقلهن.  هقاملرأة واتخقذفي تمكين  التعليم سقعدومن املرجح أن ي

ر ان افتققر النسقء إلى اإلذن هو إحدى األسبقب الرئيسية لعدم اإلنجقب في املرافق الصحية، ولكن
ل
ذك  ح أنمن املرج وي 

يمكن تشجيع األنةطة الرامية إلى زيقدة الوعي بين األمهقت والنسقء  هذا السبب،لو . ةتمكين املرأ تخف هذه العقبقت مع

 االستراتيجية رفيعة املستوى. نونيةالقق الحوامل من خالل الوثقئق واللوائح

 

 :اتالسياس توصياتتحقيق أدوات 

 وضح مجقلتأن  ملجموعة العمل: في اجتمقعقتهق الالحقة، يمكن الفقر حدة مخفيفالكومسيك لعال  مجاوع 

  قتالسيقس
ً
 .املذكورة أعاله بطريقة أكثر تفصيال

 

، يصدر مكتب تنسيق الكومسيك دعوات لتقديم ومسيكفي إطقر تمويل مةروع الك تاويل مشرو  الكومسيك:

عمل ال ةكة في مجموعلدول األعضقء املةقر  ، يمكن لم. من خالل تمويل مةروع الكومسيككل عقفي ةقريع املمقترحقت 
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لتحقيق و يتم تمويلهق من خالل املانح املقدمة من مكتب تنسيق الكومسيك. لمتعددة األطراف  يةتقديم مةقريع تعقون

ق تتضمن وربمق تمويل مةروع الكومسيك. فا، يمكن للدول األعضقء االستفقدة من مر املذكورة أعاله قتسالسيقتوصيقت 

 ،ةوإعداد الدراسقت التحليلي ورشقت العمل،اسية وتبقدل الخبراء و وزيقرات در  يةوبرامج تدريب إشقمة ندوات هذه املةقريع

 . ، إلخةيبياملواد / الوثقئق التدر إعداد و  ،وتقييم االحتيقجقت


