
  
  منظمـة الصحـة العالميـة

  ١١٧/١٢م ت  المجلس التنفيذي   
  ٢٠٠٦ يناير/ كانون الثاني ٩   المائة بعد السابعة عشرةالدورة 

  EB117/12   من جدول األعمال المؤقت ١١-٤البند 
  
  
  
  

  المرامي اإلنمائية لأللفية ذات الصلة بالصحة
  

  آخر التطورات بعد انعقاد الجلسة العامة الرفيعة المستوى 
  )٢٠٠٥سبتمبر  /أيلول(للجمعية العامة لألمم المتحدة 

  
  
  

  تقرير من األمانة
 
  
  

   ٢٠٠٥نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 
  
 وهو - )٢٠٠٥سبتمبر  / أيلول١٦-١٤نيويورك،  (٢٠٠٥كان الغرض من مؤتمر القمة العالمي لعام   -١

 اتخاذ مقـررات بـشأن التنميـة        - مم المتحدة  الجمعية العامة لأل   اجتماع عام رفيع المستوى عقدته    عبارة عن   
واألمن وحقوق اإلنسان واإلصالح المؤسسي لألمم المتحدة، وكذلك تقييم التقدم المحرز صوب بلوغ المرامـي               

  . اإلنمائية لأللفية
  
 طرأت مؤخراً على    وضع الئحة بالتطورات الكبرى التي     ٢٠٠٥ نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام       ومن  -٢

 وتعيد تلك النتائج تأكيد عزم الدول األعـضاء علـى           ١.ر والممارسات السائدة في مجال التعاون الدولي      األفكا
، بما ئيسية التي عقدتها األمم المتحدة الرليها في المؤتمرات ومؤتمرات القمةتحقيق المرامي واألهداف المتفق ع

ومن ركائز ". المرامي اإلنمائية لأللفية"عليها اسم في ذلك تلك المتفق عليها في مؤتمر القمة لأللفية والتي ُأطلق 
، باعتماد وتنفيذ اسـتراتيجيات إنمائيـة       ٢٠٠٦هذا االلتزام النداء الموجه إلى البلدان لكي تقوم، قبل نهاية عام            
عهـد  وتم أيضاً إعادة تأكيد االلتزامات التي ت      . وطنية شاملة من أجل بلوغ المرامي اإلنمائية المتفق عليها دولياً         

بها عدد من البلدان والرامية إلى دعم تلك الجهود بزيادة كبيرة في حجم المعونة المقدمة ، بما في ذلك وضـع                     
 من الناتج المحلي اإلجمالي ٪٠‚٧جداول زمنية لبلوغ المرمى الطويل األجل المتمثّل في تخصيص نسبة قدرها        

وسلّمت النتائج بأهمية تطـوير     . على نطاق واسع  ألغراض المساعدة اإلنمائية الرسمية، وتخفيف عبء الديون        
مصادر مبتكرة للتمويل من أجل التنمية، بما في ذلك المرفق الدولي لتمويل أنشطة التمنيع، وتحديـد مـساهمة        

  . تُقتطع من تذاكر الرحالت الجوية لتمويل المشاريع اإلنمائية
  
حو المبين  اسي الذي تؤديه الصحة على الن     وأكّدت الدول األعضاء، خالل المناقشات، على الدور األس         -٣

 التي تتضمن عدداً من اآلثار الهامة المباشرة وغير المباشرة بالنسبة لمنظمـة الـصحة               في نتائج مؤتمر القمة   
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   وستمكّن االلتزامات الخاصة بالمعونة، إذا تم الوفاء بها، من إتاحة . العالمية وبالنسبة للصحة العالمية بشكل أعم
مناسبة على اإلطالق لتعزيز اإلجراءات في المجاالت اإلنمائية الرئيسية، وبخاصـة فـي مجـالي               أفضل بيئة   

كما سيمكّن توافر مستويات أعلى من التمويل الصحي، المتاح بشكل مستدام وعلى نحو يمكن              . الصحة والتعليم 
ومن . لفية ذات الصلة بالصحة    إحراز تقدم صوب بلوغ المرامي اإلنمائية لأل       البرهنة على إمكانية  التنبؤ به، من    

شأن ذلك أن يسهم بدوره في تعزيز مصادر التمويل لجميع المرامي وفي إحداث تغيير كبيـر فـي أسـاليب                    
  . مواجهة التحدي المتمثّل في التغلّب على الفقر البشري

  
وعليـه،  . تعلّق بعضها بتخطيط القطاع الصحي    عواقب ي اللتزام بوضع استراتيجيات إنمائية وطنية      ول  -٤

 االسـتراتيجيات الوطنيـة     جميعفي  جزءاً   بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية، عقب مؤتمر القمة،         يكونينبغي أن   
وضع روابـط   ومن األمور األساسية، على غرار االستراتيجيات المماثلة السابقة،         . الرامية إلى الحد من الفقر    

وزارات الصحة دعماً من أجل تعزيز قدراتها الخاصة         بين اإلجراءات القطاعية والميزانيات، وقد تحتاج        قوية
استخدام إطار يستند إلى المرامي اإلنمائية لأللفية من صياغة استراتيجيات أكثـر       سيمكّن  و. بالتخطيط والميزنة 

طموحاً في مجال الحد من الفقر، مما يتيح إمكانية التخلّي عن المقاصد الوطنية البـسيطة التـي تـؤدي إلـى                     
وقد يكون من المفيد، في هذا الصدد، إعداد سيناريوهات بشأن النتـائج            .  ضئيلة إنمائية مساعدة   الحصول على 

  . الممكن توقعها من مختلف مستويات الموارد
  
وأكّد مؤتمر القمة أهمية زيادة حجم االستثمار في النُظم الصحية، بما في ذلك العـاملون الـصحيون                   -٥

. مدادات، وذلك من أجل بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية ذات الصلة بالصحة          والبنى األساسية ونُظم اإلدارة واإل    
 بغية التصدي لألخطار الكبـرى التـي        نظاميةمكّن ذلك من االعتراف بضرورة توفير مكونات وقدرات         قد  و

 زاوأنفلـون تتهدد الصحة العمومية، مثل األيدز والعدوى بفيروسه ومتالزمة االلتهاب الرئوي الحـاد الـوخيم               
    ١.يةالبشراألنفلونزا الطيور و

  
وتضمنت نتائج مؤتمر القمة عدداً من االلتزامات اإلضافية بخصوص الصحة ومسألة األيدز والعدوى               -٦

ومن بين تلك االلتزامات العمل على إتاحة خدمات الرعاية الصحية اإلنجابية للجميع بحلـول عـام                . بفيروسه
وتحسين )  من المرامي اإلنمائية لأللفية    ٤المرمى  (وفيات األطفال   ، وذلك أمر ضروري لتخفيض معدل       ٢٠١٥

وتقديم الدعم  ) ٢٠٠٥(؛ وتنفيذ اللوائح الصحية الدولية      ) من المرامي اإلنمائية لأللفية    ٥المرمى  (صحة األمومة   
يـز نُظـم    الالزم للشبكة العالمية لإلنذار بحدوث الفاشيات ومواجهتها، التابعة لمنظمة الصحة العالميـة؛ وتعز            

االقتراب بأقصى قدر   "، بما يمكّن من      وعالج مرضاه  االستجابة لمقتضيات الوقاية من األيدز والعدوى بفيروسه      
علـى  " واحد ثالث مرات  "؛ وتنفيذ مبدأ    ٢٠١٠من المرمى المتمثّل في إتاحة العالج للجميع بحلول عام          " ممكن

آلية رصد واحدة فـي مجـال األيـدز والعـدوى           استراتيجية واحدة وسلطة وطنية واحدة و     (الصعيد القطري   
؛ واتخاذ إجراءات عاجلة في مجال مكافحة السل والمالريا، وبخاصة في البلدان األكثر تضرراً مـن                )بفيروسه

هذين المرضين؛ وتعزيز اآلليات الطويلة األجل لتمويل البحوث الصحية، بما في ذلك البحوث الراميـة إلـى                 
. كروبات وأدوات تشخيصية وأدوية وعالجات جديدة لمواجهة الجوائح الكبـرى         ياستحداث لقاحات ومبيدات م   

  . وترد في الملحق المقتطفات ذات الصلة من نتائج مؤتمر القمة
  
 مؤتمر القمة العالمي استهلت الدورة الستون للجمعية العامة لألمم المتحدة أعمالها             أعمال  اختتام وفور  -٧

 وهـو يتعلـق    (العالميةماد قرار بشأن بناء القدرات في مجال الصحة العمومية          وتم اعت . بشأن المتابعة والتنفيذ  
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ألنفلونزا الطيـور واألنفلـونزا     وبشأن الحاجة إلى إقامة تعاون دولي من أجل التصدي          ) بتعزيز النُظم الصحية  
  ١.يةالبشر

  
مـم المتحـدة، فـي    وتسهم منظمة الصحة العالمية، بوصفها عضواً في المجموعة اإلنمائية التابعة لأل     -٨

صياغة استراتيجية مشتركة بين جميع وكاالت األمم المتحدة وخطة عمل من أجل متابعة النتائج التي تمخّـض     
صـياغة خطـط    تتولى  وسيتم إيالء اهتمام خاص لحشد الدعم الالزم للدول األعضاء التي           . عنها مؤتمر القمة  

 نظراً  في هذا الصدد   مصلحة خاصة    مة الصحة العالمية  ولمنظ. طموحة من أجل بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية      
  . المكثف في البلدان كما أنها تتحمل مسؤولية خاصةلوجودها 

  
  الدعم المقدم من أجل بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية

  
بـاريس،  (حضر المنتدى الرفيع المستوى الثالث بشأن المرامي اإلنمائية لأللفية ذات الصلة بالصحة               -٩
 بمن فيهم وزراء الصحة ووزراء الماليـة        - كبار راسمي السياسات  ) ٢٠٠٥نوفمبر   / تشرين الثاني  ١٥ و ١٤
 وذلـك لمناقـشة     -  بلدان نامية ورؤساء وكاالت مانحة ومصارف إنمائية إقليمية ومبادرات صحية عالمية           من

 األزمة  المشكالت بين تلك    ومن.  المطروحة أمام بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية ذات الصلة بالصحة         المشكالت
 المعونة وما ينجم عن ذلك من مصاعب تعتـرض سـبيل            بيةوتقلالقائمة في مجال الموارد البشرية الصحية؛       
؛ والتنسيق بين األطراف الفاعلة في الميـدان        مضمونة االستمرار توسيع حجم االستثمار الصحي على فترات       

 علـى إمكانيـة     آثار المشكالتولجميع تلك   .  العالمية الصحي على الصعيد القطري، ودور الشراكات الصحية      
وأعربت عدة هيئات مانحة عن نيتها زيادة تدفقات المعونة بشكل          ". الهشة"إعادة بناء النُظم الصحية في الدول       

إتاحتهـا مباشـرة للميزانيـات      (توفير موارد جديدة في شـكل مـرن         ومن البلدان،   " الموجة األولى "كبير في   
 زيادة أعـداد  تمكين البلدان، مثالً، من     من شأنه   ذلك  و).  أعوام ١٠قد تصل إلى    (ى فترة طويلة    وعل) الحكومية

وسيقوم كل من منظمـة الـصحة       . لعامليناستمرار تدفق األموال لدفع أجور ا      وضمان    الصحية قواها العاملة 
" الموجة األولى "ير لتحديد   العالمية والبنك الدولي، في إطار األنشطة الخاصة بمتابعة المنتدى، باستكشاف معاي          

 والتعاون مع سائر الشركاء بغية تبين أفضل السبل لتقديم الدعم إلى البلـدان فـي مجـالي                  المعنيةمن البلدان   
  .في قائمة الدول المختارة" الهشة"وتم االتفاق على إدراج الدول . تخطيط الموارد الجديدة واستخدامها

  
وتشمل تلك  .  الخاصة بأفضل الممارسات للشراكات الصحية العالمية      واستعرض المنتدى أيضاً المبادئ     -١٠

، األنشطة المضطلع بها علـى      ) أدناه ١٥انظر الفقرة   (المبادئ، استناداً إلى إعالن باريس بشأن فعالية المعونة         
الصعيد القطري في إطار شراكات من قبيل الصندوق العالمي لمكافحة األيدز والسل والمالريـا والـصندوق                

وهناك عـدد مـن الـشراكات       . العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع وشراكة دحر المالريا وشراكة دحر السل          
وتـم تـشجيع    . األخرى بصدد الحصول على تأييد من مجالس إدارتها العتماد أفضل الممارسات المـذكورة            

  . في هذا الصددالشراكات على استعراض تبرعاتها وبرامج عملها وتكييفها وفقاً ألفضل الممارسات 
  
، إطالق الشراكة العالمية من أجل صحة األم والوليد والطفل كمساهمة           ٢٠٠٥سبتمبر   /وتم، في أيلول    -١١

وتلك الشراكة ال تكتفي .  المتمثّلين في تخفيض وفيات األطفال وتحسين صحة األمومةالمرميينترمي إلى بلوغ 
وكاالت التابعة لمنظومة األمـم المتحـدة ورابطـات المهنيـين           بالجمع بين البلدان النامية والبلدان المانحة وال      

الجمـع بـين    والمؤسسات األكاديمية والبحثية والجمعيات والمنظمات غير الحكومية، بل تسعى أيـضاً إلـى              
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وتتولى منظمة الصحة العالمية    .  مما يساعد على مواءمة الجهود وتكثيفها       كانت منفصلة في الماضي    مبادرات،
  . الشراكةاستضافة تلك 

  
ويتيح أول تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية عن المرامي اإلنمائية لأللفية تحديثاً إحصائياً عالمياً                -١٢
 بالصحة، وتحليالً يتعلق بـاإلجراءات      ذات الصلة ن التقدم المحرز صوب بلوغ كل من المرامي والغايات          أبش

 المناقشات الحكومية الدولية بـشأن      بلورةلك التقرير على     وساعد ذ  ١.للتعجيل بالتقدم المحرز  الواجب اتخاذها   
  . ٢٠٠٥الصحة تحضيراً لمؤتمر القمة العالمي لعام 

  
  " عام التنمية: "٢٠٠٥سنة 

  
١٣-  وناقشت الجمعية العامة   . ، على التنمية واحتياجات البلدان الفقيرة     ٢٠٠٥ب اهتمام العالم، في عام      انص

 تقرير الفريق الرفيع المستوى المعني بالتهديـدات والتحـديات         ٢،عة والخمسين لألمم المتحدة، في دورتها التاس    
وأوصى الفريق المـذكور بإعـادة بنـاء        . تحقيق األمن الجماعي الدولي   التغيير، الذي أكّد أهمية الصحة في       و

مـراض  القدرات الصحية العمومية بوصفها وسيلة فعالة للدفاع العالمي ضد اإلرهاب البيولوجي وفاشـيات األ            
  . المعدية الفتاكة

  
ونشر مشروع األمم المتحدة لأللفية تقريره وأدرج فيه النتائج التي خلصت إليها فرق العمـل العـشر                   -١٤

ودعا التقرير البلدان النامية إلى الشروع في إعداد خطط وطنية طموحة لبلوغ المرامي اإلنمائيـة                ٣.التابعة له 
 مليـون   ١٩٥ ٠٠٠عدة الخارجية المقدمة إلى البلدان النامية بقيمة تناهز         لأللفية، كما دعا إلى زيادة حجم المسا      

وتم اعتبار اإلجراءات الرامية إلى تحسين الـصحة مـن األمـور    . ٢٠١٥ و٢٠٠٥ر أمريكي بين عامي     دوال
ين واستند األمين العام لألمم المتحدة إلـى التقريـر        ". مصيدة الفقر "األساسية لمساعدة البلدان على اإلفالت من       

صـوب تحقيـق    : في جو من الحرية أفـسح     "المذكورين إلعداد التقرير الذي قدمه إلى الجمعية العامة بعنوان          
، والذي أدرج فيه اقتراحاته بخصوص اإلصـالح المؤسـسي لألمـم            "التنمية واألمن وحقوق اإلنسان للجميع    

   ٤.المتحدة
  
باريس، الفترة مـن    (و تعزيز فعالية المعونة     وفي المنتدى الرفيع المستوى المعني بالتقدم المشترك نح         -١٥
 بلد من البلدان النامية والبلدان      ١٠٠وقّع ممثّلون عن أكثر من      ) ٢٠٠٥مارس   / آذار ٢فبراير إلى    /شباط ٢٨

المانحة واألمم المتحدة والبنك الدولي ولجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية فـي الميـدان                
 بتقـديم    فعالية المعونة، وتعهدوا، بموجب ذلك،     مصارف إنمائية إقليمية على إعالن باريس بشأن      االقتصادي و 

المعونة واستخدامها على نحو أكثر فعالية، كما اتفقوا على غايات ملموسة ومؤشرات محـددة لتقيـيم التقـدم                  
ول متفق عليها وفي الوقـت       سيتم، على سبيل المثال، توزيع المعونة وفقاً لجدا        ٢٠١٠ فبحلول عام    ٥.المحرز

 من تدفقات المعونة في ظل نُهج تستند إلى البرامج؛ كما ستستفيد الهيئات المانحـة،      ٪٦٦المحدد؛ وسيتم توفير    
  . بشكل أفضل، من نُظم الشراء والرصد القطرية

                                                      
 .٢٠٠٥منظمة الصحة العالمية، جنيف، . الصحة والمرامي اإلنمائية لأللفية   ١
 .A/59/565الوثيقة    ٢
 .٢٠٠٥نيويورك، مشروع األمم المتحدة لأللفية، . خطة عملية لبلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية: االستثمار في التنمية   ٣
 .largerfreedom/org.un.www://http: متاح على الموقع اإللكتروني التالي   ٤
 .org.aidharmonisation.www://http: متاح على الموقع اإللكتروني التالي   ٥
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ني والتزمت حكومات البلدان المرتفعة الدخل، في مؤتمر القمة لمجموعـة الـدول الـصناعية الثمـا                 -١٦
ومن شأن ذلك أن يؤدي، بحلول عام       .  ، بزيادة حجم المعونة   )٢٠٠٥يوليو   / تموز ٨-٦غلينيغلس، اسكتلندا،   (

 مليون دوالر أمريكي في شكل مساعدة إنمائية تستفيد منها          ٥٠ ٠٠٠، إلى تخصيص مبلغ إضافي قيمته       ٢٠١٠
اتفقت المجموعة كذلك على إلغـاء جميـع        و. جميع البلدان النامية، وإلى مضاعفة المعونة المقدمة إلى أفريقيا        

 لـم يخـصص     وعلى الرغم من أن ذلك المبلـغ      .  بلداً تستوفي الشروط الالزمة لذلك     ١٨الديون المستحقة من    
 ركّز بشكل خاص على المرامـي اإلنمائيـة         ١، فإن البالغ الصادر عن مؤتمر القمة      تحديداً ألغراض الصحة  

كما توصل وزراء المالية والتنمية في االجتماعين السنويين للبنـك الـدولي   . لأللفية واأليدز والعدوى بفيروسه   
  .  وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق بشأن تخفيف عبء الديون على نحو شامل

  
 المملكة المتحدة   قبلولي لتمويل أنشطة التمنيع من      ، إطالق المرفق الد   ٢٠٠٥سبتمبر   /تم، في أيلول  و  -١٧

ومن المتوقع أن توفّر تلك اآللية مبلغـاً        . سبانيا والسويد ألبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وفرنسا وإيطاليا و      
 مليون دوالر أمريكي خالل السنوات العشر القادمة لدعم األنشطة التـي يـضطلع بهـا                ٤٠٠٠إضافياً يناهز   

 اللقاحات والتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع بغية تحسين فرص الحصول على اللقاحات غير صندوق
ويقوم ذلك  .  لقاحات جديدة في البلدان الفقيرة     والبدء باستخدام المستخدمة بدرجة كافية واإلسراع بوتيرة التنمية       

ة األمد والملزمة قانوناً التي تعهدت بهـا        المرفق بجمع األموال عن طريق االقتراض مقابل االلتزامات الطويل        
  .  المانحةالجهات

  
  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي 

  
  .المجلس التنفيذي مدعو إلى اإلحاطة علماً بالتقرير الوارد أعاله  -١٨
  
  
  

                                                      
 .servlet/uk.gov.8g.www://http: متاح على الموقع اإللكتروني التالي   ١
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  الملحق
  

  ٢٠٠٥١نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 
  

  مقتطفات تشير إلى الصحة والقضايا الصحية
  

 متالزمة نقص المناعة المكتـسب     /)فيروس العوز المناعي البشري    (س نقص المناعة البشرية   فيرو
  والمالريا والسل والمسائل الصحية األخرى ) المكتسبمتالزمة العوز المناعي(
  
والمالريا والسل  ) األيدز(متالزمة نقص المناعة المكتسب      /نسلم بأن فيروس نقص المناعة البشرية       -٥٧

 شديدة للعالم أجمع، كما تطرح تحديات خطيرة بالنسبة لتحقيـق           اًمعدية األخرى تشكل أخطار   واألمراض ال 
ونقر بأهمية الجهود والمساهمات المالية الكبيرة من جانب المجتمـع          . )المرامي اإلنمائية  (األهداف اإلنمائية 

ـ          لّالدولي، في حين نس    ب اسـتجابة دوليـة     م بأن هذه األمراض والتحديات الصحية األخرى الناشـئة تتطل
  : لهذه الغاية، نلتزم بما يلياًوتحقيق. مستديمة

  
زيادة االستثمار، باالعتماد على اآلليات القائمة ومن خالل الشراكة، لتحسين النظم الصحية              )أ(

في البلدان النامية وفي البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بهدف توفير مـا يكفـي مـن                  
ال الصحة ومن الهياكل األساسية ونظم اإلدارة واللوازم لتحقيق األهداف اإلنمائيـة            العاملين في مج  

  ؛٢٠١٥لأللفية، المتصلة بالصحة، بحلول عام 
  

تنفيذ تدابير ترمي إلى زيادة قدرات البالغين والمراهقين على حماية أنفـسهم مـن خطـر                  )ب(
  اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية؛

  
 لجميع االلتزامات التي حددت في إعالن االلتزام بشأن فيروس نقص المناعة            التنفيذ الكامل   )ج(

عن طريق توفير قيادة أكثر فعالية والنهـوض         ٢)األيدز(متالزمة نقص المناعة المكتسب      /البشرية
باستجابة شاملة لتحقيق تغطية واسعة النطاق ومتعددة القطاعات من أجل توفير الوقاية والرعايـة               

عم وتعبئة موارد إضافية من المصادر الوطنية والثنائية والمتعـددة األطـراف ومـن              والعالج والد 
 والـسل والمالريـا،     األيـدز القطاع الخاص وتوفير التمويل الوافر للصندوق العـالمي لمكافحـة           

فـي  ) األيـدز (متالزمة نقص المناعة المكتسب      /عن عنصر فيروس نقص المناعة البشرية      فضالً
برامج منظومة األمم المتحدة المشاركة في مكافحة فيروس نقـص المناعـة            برامج عمل وكاالت و   

  ؛)األيدز( /البشرية
  

وضع وتنفيذ مجموعة من التدابير للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية وتوفير العالج               )د(
والرعاية للمصابين به بهدف االقتراب قدر اإلمكان من بلوغ هدف الحصول على العالج لجميع من            

، بطرق منها زيادة الموارد والعمل من أجل القضاء على الوصمة           ٢٠١٠حتاجون إليه بحلول عام     ي
والتمييز الملتصقين بالمصابين، وتحسين الحصول على أدوية ميسورة التكـاليف والتخفيـف مـن              

) األيـدز (متالزمة نقص المناعة المكتسب      /ضعف مناعة المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية      
  سيما األطفال اليتامى والمستضعفون وكبار السن؛ئل الصحية األخرى، والوالمسا

                                                      
 .٦٠/١قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة    ١
 .، المرفق٢٦/٢  - القرار دإ   ٢
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تأمين التنفيذ الكامل اللتزاماتنا بموجب األنظمة الصحية الدولية التـي اعتمـدتها جمعيـة                )ه(
 بما في ذلك ضـرورة دعـم الـشبكة          ٢٠٠٥،١مايو   /الصحة العالمية الثامنة والخمسون في أيار     

   األمراض والتصدي لها التابعة لمنظمة الصحة العالمية؛العالمية لإلنذار بتفشي
  

في جميع البلدان، بوسائل منهـا ضـمان        “ العناصر الثالثة ”العمل بنشاط على تنفيذ مبادئ        )و(
 ضمن إطار عمل واحد متفق عليه بشأن فيروس         اًعمل المؤسسات المتعددة والشركاء الدوليين جميع     

 لتنسيق عمـل جميـع      اًيوفر أساس ) األيدز(المناعة المكتسب   متالزمة نقص    /نقص المناعة البشرية  
 لديها والية ذات قاعدة عريضة ومتعددة       األيدزالشركاء، مع وجود هيئة تنسيق وطنية واحدة معنية ب        

ونرحـب  . القطاعات، وفي إطار نظام واحد متفق عليه للرصد والتقييم علـى الـصعيد القطـري              
 فيما بـين    األيدزلعمل العالمي المعني بتحسين التنسيق بشأن       بالتوصيات الهامة المقدمة من فريق ا     

  المؤسسات المتعددة األطراف والمانحين الدوليين، وندعم هذه التوصيات؛
  

، علـى النحـو     ٢٠١٥تحقيق حصول الجميع على خدمات الصحة اإلنجابية بحلول عـام             )ز(
ي استراتيجيات بلـوغ األهـداف   المطروح في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، ودمج هذا الهدف ف   

، ومنها األهداف الواردة في اإلعالن بشأن األلفية، التي ترمي إلى الحد            اًاإلنمائية المتفق عليها دولي   
من وفيات األمهات وتحسين صحة األم والحد من وفيات األطفال وتعزيز المساواة بـين الجنـسين                

والقضاء علـى   ) األيدز(لمناعة المكتسب   متالزمة نقص ا   /ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية    
  الفقر؛

  
تشجيع التمويل الطويل األجل، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص حيثمـا                )ح(

، لصالح إجراء األبحاث األكاديمية والصناعية، وكذلك الستحداث لقاحات ومبيدات          اًيكون ذلك مناسب  
 جديدة من أجل التصدي لألوبئة الكبيرة وأمـراض         ميكروبات، ومعدات تشخيص، وأدوية وعقاقير    

المناطق الحارة وغيرها من األمراض مثل أنفلونزا الطيور والمتالزمة التنفسية الحـادة الوخيمـة،              
 في األعمال المتعلقة بحوافز السوق، من خالل آليات من قبيل االلتزامـات المـسبقة               اًوالمضي قدم 

  بالشراء حيثما يكون ذلك مناسبا؛
  

 في أكثـر    اًالتشديد على ضرورة التصدي على وجه االستعجال للمالريا والسل، خصوص           )ط(
  .البلدان المتضررة، والترحيب بتعزيز المبادرات الثنائية والمتعددة األطراف في هذا الصدد

  
  التمويل من أجل التنمية

  
٢٣-  [...]  
  

ـ   نسلم بقيمة استحداث مصادر مبتكرة للتمويل شريطة أال تشكل ت           )د(  علـى   اًلك المصادر عبئ
ـ . البلدان النامية دون مسوغ   مـع االهتمـام بـالجهود والمـساهمات     اًوفي هذا الصدد، نحيط علم

والمناقشات الدولية، ومنها مثال العمل من أجل مكافحة الجوع والفقر، الرامية إلى تحديد مـصادر               
يد المحلـي أو الخـارجي،      مبتكرة وإضافية لتمويل التنمية من القطاع العام أو الخاص على الصع          

وستطبق بعض البلدان تدابير المرفق الدولي للتمويـل،        . لزيادة مصادر التمويل التقليدية واستكمالها    
ـ      .  أخرى استهلت المرفق الدولي لتمويل التحصين      اًفي حين أن بلدان    ، اًوهناك بلـدان سـتقدم قريب

                                                      
 .٣- ٥٨ع ص ج قرار جمعية الصحة العالمية   ١
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 لتمويل مشاريع إنمائية، وبخاصة     اًباستخدام سلطاتها الوطنية، مساهمة من خالل بطاقات السفر جو        
وتنظر بلـدان أخـرى فـي       . في قطاع الصحة، إما مباشرة أو عن طريق المرفق الدولي للتمويل          

  إمكانية ومدى مشاركتها في هذه المبادرات؛
  

  االستثمار
  
٢٥-  [...]  
  

لنقية سنضع سياسات تكفل االستثمار المالئم بطريقة مستدامة في مجاالت الصحة، والمياه ا             )ب(
والصرف الصحي، واإلسكان والتعليم، وتوفير المنافع العامة وشبكات األمان االجتمـاعي لحمايـة             

  القطاعات المستضعفة والمحرومة في المجتمع؛
  

  المبادرات ذات التأثير السريع
  
ت نعقد العزم، في ضوء الحاجة إلى التعجيل بتحقيق التقدم الفوري في البلدان التي تجعل االتجاهـا                 -٣٤

، على أن نحدد وننفذ على وجـه        اًالحالية فيها من غير المحتمل تحقيق األهداف اإلنمائية المتفق عليها دولي          
يتسق مع االستراتيجيات اإلنمائية الوطنية الطويلة األجـل         السرعة المبادرات القطرية بدعم دولي كاف، بما      

. ة بعث األمل في تحقيق األهداف اإلنمائية      التي تعد بتحقيق تحسينات فورية ودائمة في حياة الشعوب وإعاد         
وفي هذا الصدد، سنتخذ إجراءات مثل توزيع الناموسيات الواقية من المالريا، بما في ذلك التوزيع المجاني                

، والعقاقير الفعالة المضادة للمالريا، وتوسيع نطاق برامج التغذيـة فـي المـدارس              اًحيثما يكون ذلك مناسب   
 قدر اإلمكان، وإلغاء رسوم التعليم االبتدائي، وحيثما يكون ذلـك      اًغذية المنتجة منـزلي  المحلية، واستخدام األ  

  . رسوم خدمات الرعاية الصحيةاًمناسب
  

  إدارة وحماية بيئتنا المشتركة: التنمية المستدامة
  
  : اللتزامنا بتحقيق التنمية المستدامة، فإننا نعقد العزم كذلك على القيام بما يليالًإعما  -٥٦
  

الماء من  ”الترويج لعقد األمم المتحدة للتعليم من أجل التنمية المستدامة، والعقد الدولي للعمل               )أ(
  ؛“أجل الحياة

  
[...]  

  
مساعدة البلدان النامية في جهودها إلعداد خطط متكاملة بشأن إدارة موارد المياه وكفـاءة                )ح(

لتوفير الحصول على مياه الشرب المأمونـة       استخدامها كجزء من استراتيجياتها اإلنمائية الوطنية و      
في ذلـك    بما ٢،وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ   ١ لإلعالن بشأن األلفية   اًوالمرافق الصحية األساسية وفق   

 عدد السكان غير القادرين على الحصول       ٢٠١٥العمل على أن ينخفض بمقدار النصف بحلول عام         
تتوافر لهم سبل الوصول إلى المرافق الـصحية         على مياه الشرب المأمونة أو دفع ثمنها والذين ال        

  األساسية؛
                                                      

 .٥٥/٢انظر القرار    ١
ير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، تقر (خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة    ٢

 E.03.II.A.1منشورات األمم المتحدة، رقـم المبيـع         (٢٠٠٢سبتمبر   / أيلول ٤ -أغسطس   / آب ٢٦جنوب أفريقيا،   
 ).، المرفق٢، الفصل األول، القرار )والتصويب
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[...]  
  
تشجيع اإلدارة السليمة للنفايات الكيميائية والخطرة طوال دورة حياتها، وفقا لجدول أعمال              )ك(

 استخدام وإنتاج المـواد     ٢٠٢٠ وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ، بهدف أن يتحقق بحلول عام          ٢١القرن  
التقليل إلى أدنى حد من اآلثار السيئة الخطيرة علـى صـحة اإلنـسان              الكيميائية بطرق تؤدي إلى     

وعلى البيئة باستخدام إجراءات تتسم بالشفافية وتستند إلى أساس علمي لتقييم المخاطر وإدارتهـا،              
وذلك باتباع وتنفيذ نهج استراتيجي طوعي إزاء اإلدارة الدولية للمواد الكيميائيـة، ودعـم البلـدان               

يز قدراتها فيما يتعلق باإلدارة السليمة للنفايات الكيميائية والنفايات الخطـرة بتقـديم             النامية في تعز  
  المساعدة التقنية والمالية، حسب االقتضاء؛

  
  المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

  
٥٨-  [...]  
  

  ضمان االستفادة على قدم المساواة من الصحة اإلنجابية؛  )ج(
  

  غراض التنميةتسخير العلم والتكنولوجيا أل
  
  :ولذلك نلتزم بما يلي[...]   -٦٠
  

تعزيز وتوطيد اآلليات القائمة ودعم المبادرات المتخذة من أجل البحث والتطوير، بوسائل              )أ(
منها الشراكات الطوعية بين القطاعين العام والخاص، بقصد تلبية االحتياجـات الخاصـة للبلـدان           

الموارد الطبيعية واستخدامها بـشكل مـستدام واإلدارة        النامية في ميادين الصحة والزراعة وحفظ       
  البيئية والطاقة والحراجة وأثر تغير المناخ؛

  
  تلبية االحتياجات الخاصة ألفريقيا

  
٦٨-  [...]  
  

 على تعليم ابتدائي    ٢٠١٥دعم االلتزام األفريقي بضمان حصول جميع األطفال بحلول عام            )ب(
  الرعاية الصحية األساسية؛جيد وكامل ومجاني وإلزامي وكذلك على 

  
 [...]  

  
 والمالريا والسل في أفريقيا، في مجال       األيدزتقديم المساعدة، بهدف بناء جيل ال يعاني من           )ط(

الوقاية منها ورعاية المصابين بها، والعمل على االقتراب قدر اإلمكان من بلوغ هـدف حـصول                
فـي  ) األيدز(ة نقص المناعة المكتسب     متالزم /الجميع على عالج لفيروس نقص المناعة البشرية      

، وتشجيع الشركات الصيدالنية على جعل العقاقير، بمـا فيهـا           ٢٠١٠البلدان األفريقية بحلول عام     
العقاقير المضادة للفيروسات الرجعية، ميسورة التكلفة وفي المتناول في أفريقيـا، وكفالـة زيـادة               

نح حيثما أمكن ذلك، من أجل مكافحة المالريـا         المساعدة الثنائية والمتعددة األطراف، على شكل م      
  .أفريقيا، وذلك بتعزيز النظم الصحية والسل واألمراض المعدية األخرى في

  
=     =     =  


