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المقــدمةالمقــدمة
  
على الرغم من الدالئل الواضحة على التقدم في خفض معدالت وفيات األمهـات             
واألطفال ما يزال هناك العديد من التحديات التي تواجه الحكومـات، فالمـشاكل             
المتعلقة باألمومة المأمونة تعزى إلى عوامل معقدة تـرتبط بمـستويات التنميـة             

  .جتماعية والعدالة الجندرية في أي بلداال
 إلى  إضافة  فالفروقات الكبيرة بين مناطق الريف والمدينة هي من أهم التحديات،         

سؤ التوزيع الجغرافي لمقدمي خدمات الرعاية الصحية عند الوالدة ونقصها، أيضا           
نقص خدمات ما بعد الوالدة وكما أنـه مـن الـضروري تطـوير اإلرشـادات                

والت المبنية على الدالئل ودمجها في مناهج التـدريب والتعلـيم وفـي       والبروتوك
  .نشاطات التعليم المستمر

وتعتبر اليمن من البلدان ذات معدالت وفيات األمهات وحديثي الوالدة العالية حيث            
 حالة وفاة في أوساط حـديثي       37 والدة حية و   100000 حالة وفاة لكل     365تبلغ  

مـن وفيـات    % 42ث الوالدة على التوالي، وتعود       طفل حدي  1000الوالدة  لكل    
من وفيات % 70 مضاعفات الحمل والوالدة، كما أن  إلى اإلنجاباالمهات في سن    

  .حديثي الوالدة يمكن تجنبها مـن خـالل الموائمـة بـين صـحة األم والطفـل             
 المباشرة كالنزف، وتعسر    األسباب وفيات ومراضة االمهات ما بين       أسبابوتتعدد  
 األسـباب  غير المباشرة والمتمثلة في    األسباب، وبين   ) العدوى(  واإلنتان   الوالدة،

االجتماعية واالقتصادية من عدم االهتمام بالفتاة منذ وطفولتها واإلنجاب المبكـر،           
ــة    الفقــر، والممارســات غيــر الــصحية المبنيــة علــى المعتقــدات الخاطئ

 

     تأسيس التحالف       
ü 

تي تبذل في دعم قضايا األمومة المأمونة، وتحقيقـا         انطالقاً من الجهود ال      
ألهداف التنمية األلفية جاءت مبادرة المجلس األعلى لألمومـة والطفولـة           

توصـيات   في إطار متابعـة   ) التحالف الوطني لألمومة المأمونة   (لتأسيس  
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م، حيث تـم    2005المؤتمر الوطني لألمومة المأمونة والذي عقد بصنعاء        
 –المجلس والجهات المعنية  والوكالة األمريكية للتعاون        تنسيق الجهود بين    

مشروع الخدمات الصحية األساسية ومنظمة الصحة العالمية والتي أثمرت         
م وبحـضور الجهـات   2007/  مايو15تلك الجهود بعقد لقاء تشاوري في   

ذات العالقة والمعنيين، وأسفر ذلك اللقاء إلى إنشاء لجنة تحضيرية قامـت           
رين بتحضير النظام األساسي للتحـالف ووضـع األهـداف          على مدار شه  

  والرؤية والرسالة الخاصة بالتحالف

 تأسيس التحالف    
 

ü               تم عقد اللقاء التأسيسي للتحالف الوطني لألمومة المأمونة بحضور الجمعية
 عـضو مـن أعـضاء       112م وبحضور 2007/  يوليو 23العمومية بتاريخ   

 من األفراد لالنتظام إلى     7ام األساسي وانتخاب    التحالف ، حيث تم إقرار النظ     
، )  من الجهات الحكومية9( عضو 21المجلس التنفيذي للتحالف والمكون من 

 أعضاء لجنة الرقابة    3، وكذلك تم انتخاب     )  من منظمات المجتمع المدني    5(
  .و التفتيش

  

ü  لس التنفيذياجلهات املمثلة يف ا: 
  

Ø المجلس األعلى لألمومة والطفولة  
Ø وزارة الشئون االجتماعية والعمل  
Ø وزارة الصحة العامة والسكان  
Ø وزارة التربية والتعليم  
Ø  واإلرشاداألوقافوزارة   
Ø وزارة حقوق االنسان  
Ø  اإلعالموزارة  
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Ø اللجنة الوطنية للمرأة  
Ø  االجتماعية الخيريةاإلصالحجمعية   
Ø اتحاد نساء اليمن  
Ø  اليمنيةرةاألسجمعية رعاية   
Ø جمعية القابالت اليمنيات  
Ø مؤسسة الصالح االجتماعية لتنمية  
ü رؤيتنــا

نسعى مع كافة الشركاء إلى حصول األمهات وحديثي الوالدة على خدمات 
  وبرامج داعمة لحقوقهم في الصحة واألمان والحياة الكريمة

 

ü     مبادئنـــا: 

 
o  اإلنسانالدفاع عن األمومة المأمونة كحق أساسي من حقوق.  
o االلتزام بتعزيز الوعي وفهم األمومة المأمونة.  
o  بناء القدرات الوطنية لتحقيق أهداف األمومة المأمونة على مختلف

 .المستويات وضمان استدامتها

o   التعاون والشراكة مع المحيط الوطني واإلقليمي والدولي في تبادل
 .الخبرات والمعلومات والتجارب

o في تحقيق أهداف األمومة  المأمونة وربط تشجيع المساهمات الطوعية 
  .النشاط المحلي مع الرؤى العالمية لألمومة المأمونة
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ü االستراتيجيات: 
 

o  التشبيك بين أعضاء التحالف والشركاء بهدف تعزيز وتكامل الجهود
لتحسين ودعم األمومة المأمونة  وصحة حديثي الوالدة في إطار العمل 

  .ف والشركاء المساهمينالعام ألعضاء التحال
o  التنسيق في خطط وأنشطة التحالف مع متطلبات سياسات واستراتيجيات

  .التنمية الوطنية وكذلك مع أنشطة وخطط األعضاء
o القيام بالدراسات والبحوث الالزمة.  
o زيادة وعي الجمهور لدعم ومناصرة قضايا األمومة المأمونة.  
o  كل القوانين والقرارات والنظم ذات المناصر والتأييد لتنمية ومراجعة وتنفيذ

  .العالقة
o  خدمات األمومة المأمونة وحديثي إلىتمكين األمهات واألسر من الوصول 

  .الوالدة
o تحسين جودة خدمات األمومة وصحة حديثي الوالدة.  
o مراقبة وتقييم األنشطة ونشر التحديث ألنشطة وبرامج التحالف. 

 

ü أهدافنـــا: 
ü  
o مهات وحديثي الوالدة بحسب ما تنص عليه تخفيض وفيات ومراضة األ

  .األلفيةالوطنية لتحقيق أهداف التنمية  االستراتيجيات
o رفع وزيادة معدالت الوالدة التي تتم تحت إشراف كوادر مؤهلة 
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ü  أبرز توجهات التحالف املستقبلية
  

o تقوية البنية التحتية للتحالف الوطني لألمومة المأمونة   
o  الوطني لألمومة المأمونة ،أهدافه واستراتيجياته التعريف بالتحالف  
o  رفع الوعي المجتمعي وتقديم المعلومات حول قضايا األمومة المأمونة

   وأهميتها في تعزيز صحة األمهات وحديثي الوالدة
o  كسب تأييد ومناصرة أصحاب القرار وصانعي السياسات في قضايا

   األمومة المأمونة
o منظمات – خاص –حكومي ( طاعات المختلفة تقوية مبدأ الشراكة بين الق 

   في قضايا األمومة المأمونة وصحة المواليد)مجتمع مدني 
o  بناء وتعزيز قدرات العاملين في مجال األمومة المأمونة  
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