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يقوم المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بتنظيم اجتماع رفيع المستوى بشأن "إنقاذ حياة الأمهات والأطفال: تسريع وتيرة التقدم
المحرز لبلوغ المرمين الرابع والخامس من المرامي الإنمائية للألفية في الإقليم"، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسف وصندوق

الأمم المتحدة للسكان، من أجل تحديد أولويات صحة النساء والأطفال. وستجري فعاليات هذا الحدث في 30-29 كانون الثاني/يناير 2013
تحت رعاية سمّو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، وسيحضرها رموز قيادية،

بمن فيهم مسؤولين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء، والشركاء الرئيسيين، وأعضاء البرلمانات، ووزراء الصحة، والتعليم العالي،
والتخطيط، والممثلين عن الهيئات الإقليمية، والأطراف المعنية.

  

 وسيتيح المنتدى الذي يستمر يومين الفرصة لحوار قيادي من أجل:

  

 زيادة المرتسم والالتزام بشأن صحة الأمومة، والمراهقين، والأطفال (ومن ضمنهم الأطفال حديثي الولادة) مع التركيز على العدالة؛

  

تيسير الحوار السياسي لتسريع وتيرة الأعمال المبذولة لبلوغ التغطية الشاملة في الإقليم بالخدمات الصحية للأمهات، والمراهقين،
وحديثي الولادة، والأطفال؛

  

المناقشة والاتفاق حول حزم الأعمال المسندة بالبينات الخاصة بالرعاية وتنفيذ استراتيجيات مواصلة الرعاية؛

  

تشكيل لجنة إقليمية رفيعة المستوى للنساء والأطفال، حتى تتتبع التقدم المحرز في التنفيذ، والدعوة، وحشد الموارد، ومساءلة
البلدان حول مسؤوليتها في تحسين حياة النساء والأطفال.

  

 والنتائج المتوقعة من الاجتماع هي: زيادة التزام القادة في الإقليم بتحسين صحة الأمومة والطفولة بما يتوافق مع الأهداف العالمية
المستجدة؛ وإعداد إعلان إقليمي بشأن صحة الأمومة والطفولة يحتوي على التزامات محددة؛ وتشكيل لجنة إقليمية معنية بصحة

الأمومة والطفولة؛ والموافقة على آليات التنسيق العملي وتسريع وتيرة التقدم المحرز في المرمى الرابع والمرمى الخامس من
المرامي الإنمائية للألفية في الإقليم، وزيادة التزام الشركاء بدعم الأعمال المتسارعة بشأن صحة الأمومة والطفولة في الإقليم.

  

 المواقع ذات الصلة

  

مذكرة مفاهيم
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