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  الصحة في خطة األمم المتحدة للتنمية
  ٢٠١٥لما بعد عام 

  
  

  الصحة العالمية السادسة والستون،جمعية   
  

الـــذي يـــنص علـــى أن التمتـــع بـــأعلى مســـتوًى مـــن  نظمـــة الصـــحة العالميـــةمإذ تؤكـــد مجـــددًا علـــى دســـتور 
ـــدة  ـــدين أو العقي الصـــحة يمكـــن بلوغـــه هـــو أحـــد الحقـــوق األساســـية لكـــل إنســـان، دون تمييـــز بســـبب العنصـــر أو ال

  السياسية أو الحالة االقتصادية أو االجتماعية؛
  

ألمـم المتحـدة الـذي اعتمدتـه الجمعيـة العامـة لالمبادئ المنصوص عليهـا فـي إعـالن األلفيـة  تؤكد علىوٕاذ 
الكرامــة اإلنســانية والمســاواة واإلنصــاف، وتؤكــد علــى ضــرورة مراعاتهــا فــي خطــة ذلــك  بمــا فــي ،٥٥/٢فــي القــرار 

  ؛٢٠١٥التنمية لما بعد عام 
  

لألمــم المتحــدة بشــأن "الوفــاء بالوعــد: متحــدون الصــادر عــن الجمعيــة العامــة  ٦٤/٢٩٩تــذكر بــالقرار وٕاذ 
لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية"، والذي طلب إلى "األمين العام تقديم تقارير سنوية عن التقدم المحرز في تحقيق 

وتقــديم التوصــيات فــي تقــاريره الســنوية، حســب االقتضــاء، التخــاذ المزيــد مــن  ٢٠١٥األهــداف اإلنمائيــة حتــى عــام 
  "؛٢٠١٥من أجل المضي قدمًا بخطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام الخطوات 

  
الصـــادر عـــن الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة بعنـــوان "المســـتقبل الـــذي  ٦٦/٢٨٨بـــالقرار  أيضـــاً  تـــذكروٕاذ 

 نصــبو إليــه"، الــذي ســلم بــأن الصــحة شــرط مســبق للتنميــة المســتدامة بأبعادهــا الثالثــة جميعــًا ونتيجــة مــن نتائجهــا
ومؤشر عليها، وطلب جملة أمور منهـا إنشـاء فريـق عامـل مفتـوح العضـوية يقـدم اقتراحـًا بخصـوص أهـداف التنميـة 

  المستدامة كي تنظر فيه الجمعية العامة لألمم المتحدة؛
  

"الصــحة العالميــة والسياســة الخارجيــة"، الــذي  بشــأن ٦٧/٨١لجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بقــرار اواعترافــًا 
لة أمور منها "إدراج موضوع التغطية الصحية للجميع في المناقشات بشأن خطة األمـم المتحـدة للتنميـة أوصى بجم

  في سياق التحديات الصحية العالمية"؛ ٢٠١٥لما بعد عام 
  

تالحــظ حصــيلة المشــاورة المواضــيعية العالميــة بشــأن الصــحة فــي خطــة األمــم المتحــدة للتنميــة لمــا بعــد وٕاذ 
  ؛٢٠١٣جت بالحوار الرفيع المستوى الذي ُعقد في غابوروني في بتسوانا في آذار/ مارس ، والتي تو ٢٠١٥عام 

  
وٕاذ تــذكر أيضــًا بــإعالن ريــو بشــأن المحــددات االجتماعيــة للصــحة، الــذي أيدتــه جمعيــة الصــحة العالميــة 

  ؛٢٠١٢الصادر في أيار/ مايو  ٨-٦٥ج ص عالخامسة والستون في القرار 
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العالميـــة واإلقليميـــة والوطنيـــة العديـــدة الجاريـــة بشـــأن الصـــحة فـــي خطـــة األمـــم  تثنـــي علـــى المشـــاوراتوٕاذ 
  ؛٢٠١٥المتحدة للتنمية لما بعد عام 

  
أن بعض البلدان أحرزت تقدمًا جيدًا نحو تحقيق بعض األهـداف  على الرغم منتعرب عن قلقها ألنه وٕاذ   

يسـت علـى مسـار التحقيـق التـام لـبعض أو كـل األهـداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصـحة فـإن بلـدانًا أخـرى كثيـرة ل
  ؛٢٠١٥المتعلقة بالصحة بحلول عام 

  
التـي يلـزم فيهـا  تعرب عن تقديرها لضرورة الحفاظ علـى اإلنجـازات الراهنـة وتسـريع الجهـود فـي البلـدانوٕاذ 

  ،٢٠١٥تسريع التقدم نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة بحلول عام 
  
  :على ما يلي ١الدول األعضاء تحث  -١

  ؛٢٠١٥ضمان أن تكون الصحة محورية في خطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام   )١(

ـــة ومواءمـــة الجهـــود   )٢( ـــد علـــى الخطـــط واألولويـــات الوطني ـــة فـــي إطـــار التأكي ـــة الُقطري تعزيـــز الملكي
بالصـحة الحاليـة، والبنـاء علـى ذلـك مـن أجـل والموارد من أجـل تحقيـق األهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة المتعلقـة 

  الحفاظ على التقدم المحرز في الحصائل الصحية؛

ـــة لمـــا بعـــد عـــام   )٣(  ٢٠١٥المشـــاركة بنشـــاط فـــي المناقشـــات الخاصـــة بخطـــة األمـــم المتحـــدة للتنمي
  يتعلق بالعمليات التي أنشأتها الجمعية العامة لألمم المتحدة؛ فيما

أجل تحقيق الغايات واألهداف الصحية المتفق عليها، والحفاظ على الجهود الوفاء بالتزاماتها من   )٤(
  وتسريعها من أجل تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة؛

 المتعلقـة بالصـحة تسريع التعاون الدولي لدعم البلدان التي قد ال تحقق األهداف اإلنمائيـة لأللفيـة  )٥(
  ؛٢٠١٥بحلول عام 

  ما يلي: المدير العام تطلب من  -٢

ضمان أن تكون مشاورات منظمة الصحة العالمية بشأن الصحة في خطة األمم المتحـدة للتنميـة   )١(
وأن  ١مشــاورات شــاملة ومفتوحــة لجميــع األقــاليم واألقــاليم الفرعيــة والــدول األعضــاء، ٢٠١٥لمــا بعــد عــام 

  ؛خرى الجاريةتستهدي هذه المشاورات بالمعلومات المالئمة من العمليات األ

االســتمرار فــي المشــاركة فــي المناقشــات الجاريــة بشــأن خطــة األمــم المتحــدة للتنميــة لمــا بعــد عــام   )٢(
العمل مع األمين العام لألمم المتحدة على ضمان أن تكون الصحة محوريـة فـي كـل العمليـات ب، و ٢٠١٥

  ذات الصلة؛

  

                                                           
 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.    ١
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الــدعوة إلــى تكثيــف تعبئــة المــوارد الماليــة والتقنيــة، انطالقــًا مــن الــروح الســائدة فــي إعــالن بوســان   )٣(
ألهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة المتعلقـة ل هاتسريع تحقيق فيالدول األعضاء  دعمبشأن فعالية التنمية، من أجل 

  ؛٢٠١٥بالصحة بحلول عام 

كبنـد مـن بنـود جـدول  ،٢٠١٥لتنمية لما بعـد عـام إدراج مناقشة الصحة في خطة األمم المتحدة ل  )٤(
، وعــرض تقريــر عــن هــذه ٢٠١٣اجتماعــات اللجــان اإلقليميــة لمنظمــة الصــحة العالميــة فــي عــام  أعمــال

، عــن طريــق المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الرابعـة والثالثــين بعــد المائــة فــي كــانون الثــاني/ ينــاير المناقشـات
  على جمعية الصحة العالمية السابعة والستين. ،٢٠١٤

  
  ٢٠١٣مايو  أيار/ ٢٧، التاسعةالجلسة العامة   
  ٩المحاضر الحرفية/ /٦٦ج  
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