
 
  
  
  
  
  
 

  ١٤-٦٧ع  ص  ج    والستون السابعةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٤

  WHA67.14    من جدول األعمال ١-١٤البند 
  
  
  

  ٢٠١٥الصحة في خطة التنمية لما بعد عام 
  

  
  جمعية الصحة العالمية السابعة والستون،

الصـحة فـي خطـة  :متعلقـة بالصـحةبعد أن نظرت في التقرير عن رصـد بلـوغ األهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة ال
  ١؛٢٠١٥التنمية لما بعد عام 

وٕاذ تؤكد مجددًا دستور منظمـة الصـحة العالميـة الـذي يـنص علـى أن التمتـع بـأعلى مسـتوًى مـن الصـحة   
يمكــن بلوغــه هــو أحــد الحقــوق األساســية لكــل إنســان دون تمييــز بســبب العنصــر أو الــدين أو العقيــدة السياســية أو 

  دية أو االجتماعية؛الحالة االقتصا
  

 لألمـم العامـة الجمعيـة اعتمدتـه الـذي األلفيـة إعـالن فـي عليهـا المنصوص المبادئ علىتؤكد مجددًا  وٕاذ
 فـي مراعاتهـا ضـرورة علـى وتؤكـد واإلنصـاف، والمسـاواة اإلنسـانية الكرامـة ذلك في بما ،٥٥/٢ القرار في المتحدة
   ؛٢٠١٥ عام بعد لما التنمية خطة

  
بــأن "المسـتقبل الـذي نصـبو إليـه"، الـذي يقـّر  ٦٦/٢٨٨لـى قـرار الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة تشـير إوٕاذ 

  ؛المستدامةالتنمية  أبعاد لكل ومؤشروحصيلة  مسبق شرطالصحة 

والمسـاواة والحقـوق فـي الجهـود المبذولـة  وٕاذ تشّدد أيضًا علـى أنـه ينبغـي تبديـد الشـواغل المتصـلة بالصـحة
  نمائية لأللفية؛ لتحقيق األهداف اإل

، الـذي يحـث الـدول ٢٠١٥ بشأن الصحة في خطة التنمية لما بعـد عـام ١١-٦٦ج ص عوٕاذ تذّكر بالقرار 
  ؛٢٠١٥محوريًا في خطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام  األعضاء على ضمان أن تشغل الصحة موقعاً 

الجهـود فـي تلـك البلـدان التـي يلـزم فيهــا  تكثيـفوٕاذ تؤكـد مجـدداً  ضـرورة الحفـاظ علـى اإلنجـازات الراهنـة و 
  ؛، وخاصة صحة األم والوليد والطفلتسريع التقدم نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة

بمـــا فـــي ذلـــك  ،األمهـــات والمواليـــد واألطفـــال ووفيـــاتهم، واألمـــراض الســـارية مراضـــةوٕاذ تُــدرك أيضـــا عـــبء 
المســـتجدة والعـــبء المتزايـــد  واألمـــراض، والمالريـــا، واألمـــراض المداريـــة المهملـــة والعـــدوى بفيروســـه، والســـلّ  األيـــدز

  لألمراض غير السارية واإلصابات؛

                                                           
 .٦٧/٢٠الوثيقة ج   ١
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وٕاذ تعتـــرف بـــأن التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة تنطـــوي ضـــمنًا علـــى حصـــول جميـــع النـــاس دون تمييـــز علـــى 
التعزيزيــة والوقائيــة والعالجيــة مجموعــة محــددة علــى الصــعيد الــوطني ممــا يلزمهــا مــن الخــدمات الصــحية الضــرورية 

والملطفة والتأهيلية وعلى األدوية األساسية الجيـدة والمأمونـة والميسـورة التكلفـة والفّعالـة، مـع كفالـة أّن اسـتخدام هـذه 
 والضـــعيفة الفقيـــرة الفئـــات علـــى خـــاص بشـــكل التركيـــز مـــعالخـــدمات ال يعـــّرض المســـتعملين إلـــى صـــعوبات ماليـــة؛ 

   السكان؛ من والمهمشة

 وبرنـامج بيجـين عمـل منهـاججميع االلتزامات المعنية الُمتفق عليهـا دوليـًا، بمـا فيهـا  تنفيذ بأهمية تسلموٕاذ 
 المعنــي السياســي واإلعــالن ،حتــى اآلن الستعراضــها تعقــد التــي والمــؤتمرات والتنميــة للســكان الــدولي المــؤتمر عمــل

اإلعــالن السياســي بشــأن فيــروس نقــص المناعــة و  تهــاومكافح) المعديــة(غيــر  الســارية غيــر األمــراض مــن بالوقايــة
 التغطيـة تـوفير تحقيـق فـي ٦٧/٨١) وقـرار الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة العـوز المنـاعي البشـرييدز (ألالبشرية/ ا
  الصحية؛ الحصائل وتحسين الشاملة الصحية

 النطـــاق، الواســـعة عموميـــةال الصـــحة تـــدابير لتنفيـــذ القـــدرات وبنـــاء الصـــحية الـــنظم تعزيـــز بأهميـــة تقـــرّ  وٕاذ
  والشاملة؛ المنصفة التغطية بلوغ أجل من الصحة محددات ومعالجة الصحة وحماية

في القطاعات الخارجة عن نطاق قطـاع الصـحة تـأثير كبيـر فـي واإلجراءات وٕاذ تشدد على أن للسياسات 
غـراض سياسـات قطـاع الصـحة ، ومن ثّم الحاجة إلى تحديـد أوجـه التـآزر بـين أوالعكس بالعكس الحصائل الصحية

الـذي يشـمل الحكومـة ككـل والمجتمـع ككـل  ٢٠١٥والقطاعات األخرى، مـن خـالل نهـج خطـة التنميـة لمـا بعـد عـام 
  ودمج الصحة في جميع السياسات؛

تصميمنا على اتخاذ إجراءات بشأن المحددات االجتماعيـة للصـحة مثلمـا اتُِّفـق علـى ذلـك  مجّدداً  تؤكد وٕاذ
  ؛١٤-٦٢ع ص جثيقة جماعيًا في الو 

تعزيز التعاون الدولي والوفاء بااللتزامات تجاه التمويل الصحي الوطني والدولي، وضمان  وٕاذ تسلم بأهمية
 مع األولويات الصحية الوطنية؛ومواءمته التعاون اإلنمائي الدولي في مجال الصحة فعالية 

الــنظم الصــحية باإلضــافة إلــى الحصــائل  أداءقيــاس يشــمل  أنينبغــي تعزيــز الصــحة  رصــدتــدرك أّن  وٕاذ
  ؛والعجز والمراضة الوفياتو  متوسط العمر المتوقع مع التمتع بالصحةالصحية التي تتناول 

وٕاذ تســلم بأهميــة القــوى العاملــة الصــحية وٕاســهامها األساســي فــي أداء الــنظم الصــحية لوظيفتهــا وضــرورة 
ـــــــــــــــرارات جمعيـــــــــــــــة الصـــــــــــــــحة العالم ـــــــــــــــزام بق ـــــــــــــــي االلت ـــــــــــــــة ذات الصـــــــــــــــلة، والســـــــــــــــيما االســـــــــــــــتمرار ف   القـــــــــــــــرار ي

بخصـــوص مدونـــة المنظمـــة العالميـــة لقواعـــد الممارســـة بشـــأن توظيـــف العـــاملين الصـــحيين علـــى  ١٣-٦٣ج ص ع
  ،المستوى الدولي

  على ما يلي: ٢٠١٥بعد عام  خطة التنمية لماالصحة في  ، في سياق١الدول األعضاء تحث  -١

، مـــع التقّيـــد ٢٠١٥خطـــة التنميـــة لمـــا بعـــد عـــام  أن تشـــارك مشـــاركة نشـــطة فـــي المناقشـــات حـــول  )١(
  بالعملية التي وضعتها الجمعية العامة لألمم المتحدة؛

  ؛٢٠١٥خطة التنمية لما بعد عام أن تكفل إدراج الصحة في صميم   )٢(
                                                           

 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.    ١
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نحــو تحقيــق بتســريع وصــون التقــدم الُمحــرز  ٢٠١٥بعــد عــام أن تضــمن قيــام خطــة التنميــة لمــا   )٣(
الجنسـية واإلنجابيـة والصـحة األم الطفـل و صـحة هـا بمـا في ،لأللفية ذات الصلة بالصـحةاألهداف اإلنمائية 
  والسل والمالريا؛العوز المناعي البشري والتغذية وفيروس 

  أمراض المناطق المدارية المهملة؛مواليد و صحة الل هتمامضرورة إيالء مزيد من االبأن تسّلم   )٤(

ــ  )٥( يمكــن  الــذيعــبء ال تقليــلضــرورة العمــل علــى  ٢٠١٥عــام  التنميــة لمــا بعــد خطــةدرج فــي أن ُت
ــ اإلصــابة عــن ناجمــةالعجــز ال حــاالتوالوفيــات و  المراضــةالوقايــة منــه وتالفيــه لمعــدالت  األمراض غيــر ب

  ية؛نفسفي الوقت نفسه الصحة ال أيضاً  تعّزز وأن ،واإلصابات ،يةسار ال

عزيــز وتاإلتاحــة الشــاملة لخــدمات الوقايــة ا أن تعــّزز التغطيــة الصــحية الشــاملة، المعّرفــة علــى أنهــ  )٦(
رئيسي لعنصر الصحة في  مبدأكوالحماية من المخاطر المالية رعاية الملطفة والعالج والتأهيل والالصحة 

  ؛٢٠١٥خطة التنمية لما بعد عام 

على ضرورة اتخاذ إجـراءات متعـددة القطاعـات لمعالجـة المحـددات االجتماعيـة والبيئيـة أن تشّدد   )٧(
من أوجه اإلجحاف الصـحية واإلسـهام فـي تحقيـق التنميـة المسـتدامة، بمـا فـي والحد االقتصادية للصحة، و 

  حسب االقتضاء؛ ،الصحة في جميع السياساتذلك دمج 

 يــةمــن الصــحة البدن بلوغــه يمكــن مســتوى بــأعلى التمتــع فــي لحــقل الكامــل اإلعمــال إلــى تــدعوأن   )٨(
  ؛المستدامة المنصفة والشاملةالتنمية ى أنه حاسم لتحقيق تنظر إلى هذا الحق علوالنفسية وأن 

ُيحرز مـن تقـدم عـن طريـق تعزيـز  ماالتقييم المنتظم ل عملياتمن خالل  المساءلة أهميةأن تقّر ب  )٩(
بيانـات ال تصـنيف مـع بـالتالزمواإلحصـاءات الحيويـة ونظـم المعلومـات الصـحية،  ةاألحوال المدني سجالت
   صاف في الصحة؛رصد معدالت اإلن لغرض

أن ُتدرج المؤشرات المتعلقة بالصحة ألغراض قياس التقدم الُمحرز في جميع األبعاد ذات الصلة   )١٠(
  للتنمية المستدامة؛

تشــــّدد علــــى أهميــــة تعزيــــز الــــنظم الصــــحية، بمــــا فيهــــا لبنــــات النظــــام الصــــحي الســــت (تقــــديم  أن  )١١(
ت والتكنولوجيــــات؛ والتمويــــل؛ وتصــــريف الشــــؤون الخــــدمات؛ والمعلومــــات؛ والمنتجــــات الصــــحية واللقاحــــا

والقيادة)، بالنسبة إلـى التقـدم الُمحـرز نحـو تحقيـق التغطيـة الصـحية الشـاملة وصـونها، وتحسـين الحصـائل 
  الصحية؛ 

  المدير العام ما يلي: من تطلب  -٢

، ٢٠١٥ة المشـــاركة النشـــطة فـــي المناقشـــات الجاريـــة بشـــأن خطـــة التنميـــة لمـــا بعـــد عـــام لمواصـــ  )١(
  بالعمل مع األمين العام لألمم المتحدة، لضمان موقع مركزي للصحة في جميع العمليات ذات الصلة؛

المســائل والعمليــات المتعلقــة تقــديم الــدعم، عنــد الطلــب، بشــأن إبــالغ الــدول األعضــاء و مواصــلة   )٢(
  .٢٠١٥بعد عام  الصحة في خطة التنمية لمابوضع 

  
  ٢٠١٤مايو  أيار/ ٢٤، التاسعةالجلسة العامة 

  ٩المحاضر الحرفية/ /٦٧ج   
=     =     =  


