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  الصحة في خطة التنمية 
  ٢٠٣٠المستدامة لعام 

  
  

  تقرير من األمانة
  
 
 الثامنـة دورتـه أثنـاء ٥٢ق١٣٨ت  مالقـرار واعتمد  ١في نسخة سابقة من هذا التقرير التنفيذي المجلس نظر -١

آثـار وتتضمن هذه النسخة المحدثة جزءًا منقحًا عـن  .٢٠١٦المعقودة في كانون الثاني/ يناير  المائة بعد والثالثين
  أهداف التنمية المستدامة على عمل المنظمة.

  
، اجتمـع رؤسـاء الـدول والحكومـات فـي المقـر الرئيسـي لألمـم المتحـدة بنيويـورك ٢٠١٥سـبتمبر / في أيلـول -٢

غايــة مرتبطــة بهــا، كــي  ١٧٩مــن أهــداف التنميــة المســتدامة و ١٧لالتفــاق حــول جيــل جديــد مــن األهــداف يتضــمن 
حتـى القادمـة ر حل محل األهداف اإلنمائية لأللفية وتسترشد به جهود التنمية العالميـة خـالل األعـوام الخمسـة عشـي

  .٢٠٣٠عام 
  
وتتتّبع هـذه الورقـة عمليـة وضـع أهـداف التنميـة المسـتدامة، وتسـلط الضـوء علـى أوجـه االخـتالف الرئيسـية  -٣

المجــاالت ذات األهميــة االســتراتيجية بالنســبة إلــى الصــحة  بعــض بينهــا وبــين األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة، وتوضــح
الفـرع األخيـر مـن  يسـلطو . التنمية المستدامة بالنسبة إلى عمل المنظمـةوستترتب آثار مهمة على أهداف  العالمية.
التغيرات المحتملة التي قد يلزم إدخالها على أولويات المنظمة وأساليب عملها، من أجل ضمان  الضوء على الورقة

  . اضطالع المنظمة بدور قيادي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة واستعراضها
  
  د أهداف التنمية المستدامةولم
  
 ٢٠١٥أصدرت الدول األعضاء في األمم المتحدة تكليفًا أول ببدء العمل بشأن خطة التنمية لما بعد عـام  -٤

وباالسـتناد إلـى الوثيقـة . ، أي قبل التاريخ المحـدد النتهـاء األهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة بخمـس سـنوات٢٠١٠في عام 
ُأنشــئ الفريــق  ،٢٠١٢الختاميــة لمــؤتمر األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة الــذي انعقــد فــي ريــو دي جــانيرو فــي عــام 

الذي يتـألف مـن و العامل المفتوح العضوية التابع للجمعية العامة لألمم المتحدة والمعني بأهداف التنمية المستدامة، 
األمـم المتحـدة، مـن أجـل وضـع مجموعـة مـن أهـداف التنميـة المسـتدامة التـي سـُتعرض ممثلي الـدول األعضـاء فـي 

، بعــد أن ٢٠١٤وقــدم الفريــق العامــل المفتــوح العضــوية اقتراحاتــه فــي عــام . علــى الجمعيــة العامــة كــي تنظــر فيهــا
                                                           

والمحاضــــر المــــوجزة للمجلــــس التنفيــــذي فــــي دورتــــه الثامنــــة والثالثــــين بعــــد المائــــة، الجلســــة  ١٣٨/١٤م تانظــــر الوثيقــــة    ١
 (باإلنكليزية)). ٢/ سجالت/١٣٨/٢٠١٦م ت(الوثيقة  ٢الفرع الخامسة، 

 لالطــالع علــى القــرار، وعلــى اآلثــار الماليــة واإلداريــة المترتبــة علــى اعتمــاد ١/ ســجالت/١٣٨/٢٠١٦م تانظــر الوثيقــة    ٢
  القرار بالنسبة إلى األمانة.
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الرئيسـية للتفـاوض أجرى عملية التشاور الخاصـة بـه، وتـم االتفـاق عندئـذ علـى أن هـذه االقتراحـات سُتشـّكل القاعـدة 
 .٢٠١٥سبتمبر / عليها رؤساء الدول والحكومات في أيلول يوافقحول مجموعة نهائية من األهداف 

 
، اعتمــــــدت الجمعيــــــة العامــــــة الــــــنص النهــــــائي لخطــــــة التنميــــــة المســــــتدامة ٢٠١٥ســــــبتمبر / وفــــــي أيلــــــول -٥

إطــار ســينداي للحــد مــن ( ٢٠١٥، الــذي يراعــي حصــائل االجتمــاعين اآلخــرين اللــذين انعقــدا فــي عــام ٢٠٣٠ لعــام
وخطـــة عمـــل أديـــس أبابـــا الصـــادرة عـــن المـــؤتمر الـــدولي الثالـــث لتمويـــل  ،٢٠٣٠-٢٠١٥مخـــاطر الكـــوارث للفتـــرة 

 ١).التنمية
  
. إعالن يقع في عشـرة صـفحاتبعد غاية،  ١٦٩هدفًا و ١٧المتن الرئيسي للوثيقة التي تنص على  يأتيو  -٦

وتركز الفروع الرئيسية لإلعالن على الخطة الجديـدة، ووسـائل تنفيـذها، . ١وترد قائمة األهداف الكاملة في الملحق 
  .ومتابعتها واستعراضها

 
 عمليتــانوهنــاك . ٢٠١٦ينــاير / كــانون الثــاني ١وســوف تــدخل أهــداف التنميــة المســتدامة حيــز النفــاذ فــي  -٧

وضع إطار عالمي للمؤشرات تحت رعاية اللجنة اإلحصائية لألمم  علىأوًال، يجري العمل . الحقاً  سوف ُتستكمالن
مــن  ٢٨المتحــدة، وبمشــاركة فريــق الخبــراء المشــترك بــين الوكــاالت والمعنــي بمؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامة و

إطــــار عــــالمي اقتــــراح علــــى  ،تمشــــيًا مــــع واليتهــــا ،اللجنــــة اإلحصــــائية ووافقــــت. ممثلــــي الــــدول األعضــــاء كمــــراقبين
خاصًا بالغايات مؤشرًا  ٢٣٠يتضمن ينبغي تقديمه إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة و للمؤشرات 

بتحسـينه كمنطلق عملي ورهنًا ، مؤشرًا مشموًال بالهدف المتعلق بالصحة ٢٦بما في ذلك غاية،  ١٦٩ البالغ عددها
  التقني في المستقبل.

  
تتســم بطــابع  ٢٠٣٠وثانيــًا، ففــي حــين أن األهــداف والغايــات المدرجــة فــي خطــة التنميــة المســتدامة لعــام  -٨

حيث تحدد كـل حكومـة غاياتهـا الوطنيـة الخاصـة بهـا "عالمي وبقابلية التطبيق الشامل، فإن اإلعالن يتوخى الحالة 
الطريقـة التـي ستسـير بهـا األمـور بيـد أن  ٢".مسترشدة بمستوى الطموح العالمي ولكـن مـع مراعـاة الظـروف الوطنيـة

لـم  على أرض الواقع والدور الذي ستضطلع به المؤسسات العالمية واإلقليمية لـدعم البلـدان فـي تحديـد هـذه الغايـات
  .يتضحا بعد

  
لمؤشــــرات، ســــتبدأ عمليــــة معقــــدة ومكثفــــة إلعــــداد التقــــارير والمتابعــــة اومــــا أن يــــتم االتفــــاق علــــى إطــــار  -٩

تولى األمـــين العـــام إصـــدار تقريـــر مرحلـــي ســـنوي بـــدعم مـــن المنظمـــات داخـــل منظومـــة األمـــم وســـي. واالســـتعراض
وسيفيد هذا التقرير المنتدى السياسـي الرفيـع المسـتوى المعنـي بالتنميـة المسـتدامة الـذي سـيقام تحـت رعايـة . المتحدة

بـالتواتر الـذي يحـدد (يـة المسـتدامة المجلس االقتصادي واالجتمـاعي، والـذي سـيتلقى أيضـًا تقريـرًا عالميـًا بشـأن التنم
تحت رعاية الجمعية العامـة، وسـيقدم التوجيـه السياسـي "وسيجتمع المنتدى الرفيع المستوى كل أربع سنوات ). الحقاً 

كما ستُنشأ آليات لالسـتعراض علـى الصـعيدين اإلقليمـي والـوطني، وغالبـًا  ٣".الرفيع المستوى بشأن الخطة وتنفيذها
  .شاطًا ومالءمة مما كانت عليه في حالة األهداف اإلنمائية لأللفيةما ستكون أكثر ن

  
ال يمكــن أن يتمثــل التحــول مــن األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة إلــى أهــداف التنميــة المســتدامة فــي قائمــة أطــول  -١٠

فأهـــداف التنميـــة المســـتدامة تختلـــف عـــن األهـــداف اإلنمائيـــة لأللفيـــة فـــي نـــواحي . مـــن األهـــداف والغايـــات فحســـب
  .هرية، كما يختلف السياق السياسي الذي ُوضعت فيه والذي ستُنفذ فيهجو 

                                                           
  .٧٠/١ قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة   ١
 .٥٥، الفقرة ٧٠/١قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة    ٢

  .٨٧، الفقرة ٧٠/١قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة    ٣
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سلسـلة عـن هـذه األهـداف  انبثقـتقد و . فاألهداف اإلنمائية لأللفية كان لها غرض ثابت ويكاد يكون مفرداً  -١١
تحقيــق حصــائل  واســتهدفتالتــي انعقــدت فــي تســعينيات القــرن الماضــي، المعنيــة بالتنميــة مــن المــؤتمرات العالميــة 

وقـد صـيغت . فـي البلـدان الناميـة) فيمـا يتعلـق بـالفقر والتعلـيم والصـحة فـي المقـام األول(أفضل في التنميـة البشـرية 
في شكل اتفاق بين البلدان المتقدمة والبلدان الناميـة، وأشـار الهـدف الثـامن منهـا إلـى ضـرورة تكـوين شـراكة عالميـة 

  .٧إلى  ١للتنمية في سبيل بلوغ األهداف من 
  

متكاملــة وغيــر قابلــة للتجزئــة، وهــي عالميــة بطبيعتهــا "وأهــداف التنميــة المســتدامة، حســب تعبيــر اإلعــالن  -١٢
بالتنميـة بالتـالي هـي ُتعنـى و . هـداف أن تكـون مالءمـة لجميـع البلـدانهـذه األ وتتـوخى ١".وشاملة مـن حيـث تطبيقهـا

 .تتعلق بالبلدان النامية فحسب ولكنها ال
  

لــم يســبق لهــا مثيــل مــن حيــث النطـــاق "االخــتالف الرئيســي الثــاني فــي اتســاع نطــاق الخطــة؛ حيــث  ويتمثــل -١٣
وفــي حــين أن األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة اهتمــت بمجموعــة محــدودة مــن غايــات التنميــة البشــرية، فــإن  ١."واألهميــة

ميـة المسـتدامة مـع التركيـز بشـدة علـى أهداف التنمية المستدامة تشمل الركـائز االقتصـادية والبيئيـة واالجتماعيـة للتن
وفــي حــين أن اتســاع نطــاق الخطــة  ٢".أال يخلــف الركــب أحــدًا وراءه"اإلنصــاف، الــذي تكــررت اإلشــارة إليــه بعبــارة 

وعظــم طموحهــا كانــا موضــعا انتقــادات كثيــرة، فإنــه يمكــن الــدفع بــأن نطــاق أهــداف التنميــة المســتدامة يجســد طيــف 
الخطـــة المحـــدودة أفضـــل، مقارنـــة ب تجســـيداً  ،المشـــكالت التـــي ينبغـــي علـــى الحكومـــات فـــي الواقـــع أن تتصـــدى لهـــا

  .ألهداف اإلنمائية لأللفيةل
  

ومــع ذلــك فمعظــم البلــدان التــي . اإلنمائيــة لأللفيــة لــم تتنــاول أثــر العوامــل السياســية فــي البلــدان فاألهــداف -١٤
مازالت بعيدة جدًا عـن بلـوغ األهـداف، هـي تلـك التـي مـرت بفتـرة مـن االضـطرابات السياسـية المسـتمرة التـي تتطلـب 

بأهميــــة الســــالم واألمــــن كشــــرطين مــــن أهــــداف التنميــــة المســــتدامة  ١٦ويقــــر الهــــدف . الــــدعم اإلنســــاني واإلنمــــائي
  .ضروريين للتنمية المستدامة

  
تشــير هــذه  ٣".نقــر بــأن كــل بلــد يتحمــل المســؤولية الرئيســية عــن تحقيــق تنميتــه االقتصــادية واالجتماعيــة" -١٥

نقاط اإلعالن إلى اخـتالف أخيـر ينبغـي النظـر فيـه، أال وهـو عالقـة أهـداف التنميـة المسـتدامة  المأخوذة منالعبارة 
المزيــد مــن  حصــيلة المــؤتمر الــدولي الثالــث لتمويــل التنميــة الــذي انعقــد فــي أديــس أبابــا تــوليو . ســاعدة اإلنمائيــةبالم

لتمويل المحلي والخاص وتسلط الضوء على دور التمويـل العـام الـدولي، بمـا فـي ذلـك المسـاعدة اإلنمائيـة لاالهتمام 
وهناك توافق متنامي في اآلراء بشـأن اسـتمرار . األخرى الرسمية، في حفز المزيد من التمويل المتأتي من المصادر

أهمية المساعدة اإلنمائية خالل األعوام الخمسة عشر القادمة، ولكن مع تراجع عدد البلدان الفقيرة وتلك التـي كثيـرًا 
  .ما تعاني من الهشاشة

  
ام السياســي أدى إلــى واالهتمــ التمويــلوفضــًال عــن ذلــك فــإن نجــاح األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة فــي اجتــذاب  -١٦

س طيف واسع من جماعات المصالح، بمـا فـي ذلـك الوكـاالت ومارَّ . إذكاء حدة التنافس خالل فترة التشاور والتنفيذ
وفي حين أن هـذا . الدولية، ضغوطًا شديدة لضمان إدراج أولوياتها، دون االكتراث بمدى اتساق الخطة في مجملها

على األهمية شدد ي ٢٠٣٠لعام  التنمية المستدامة اإلعالن الوارد في خطة فإنالتنافس والتجزؤ غالبًا ما سيستمر، 
  .البالغة للطابع المترابط والمتكامل الذي تتسم به األهداف، من أجل ضمان تحقيق الغرض من الخطة الجديدة

                                                           
  .٥، الفقرة ٧٠/١قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة    ١
  .٤، الفقرة ٧٠/١العامة لألمم المتحدة قرار الجمعية    ٢
  .٤١، الفقرة ٧٠/١قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة    ٣
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ت األهداف اإلنمائية لأللفية في ظل مناخ من التفـاؤل العـالمي الشـديد، حيـث كانـت آفـاق زيـادة ُوضعوقد  -١٧
فانعـدام األمــن . ولكـن السـياق السياســي أصـبح اآلن مختلفـاً ). وقــد تحققـت بالفعـل(إنفـاق المسـاعدة اإلنمائيـة مشـرقة 

لبلـــدان الناميـــة أدت إلـــى الحـــد مـــن االقتصـــادي، وخفـــض الخـــدمات العامـــة، وزيـــادة عـــدم المســـاواة فـــي العديـــد مـــن ا
وبالفعل، فهناك من دفع بـأن حكومـات البلـدان . االهتمام السياسي بالتنمية الدولية وزادت من العداء العام للمساعدة

المتقدمـــة لـــن تحصـــل علـــى الحيـــز السياســـي الـــالزم للســـعي وراء فكـــرة التضـــامن العـــالمي الـــذي تســـتند إليـــه الخطـــة 
المزيد من أجـل التصـدي لعـدم المسـاواة وانعـدام األمـن فـي الـداخل، كجـزء مـن مسـاهمتها فـي الجديدة، إال إذا بذلت 

 ١.أهداف التنمية المستدامة
  

  التنمية المستدامةأهداف في الصحة  مكانة
  

ينبع عدد مـن الغايـات الصـحية المرتبطـة بأهـداف التنميـة المسـتدامة مـن البرنـامج غيـر المكتمـل لألهـداف  -١٨
لأللفيــة، فــي حــين أن العديــد مــن الغايــات الصــحية األخــرى مســتمدة مــن قــرارات جمعيــة الصــحة العالميــة اإلنمائيــة 

  .وخطط العمل المتعلقة بها
  

وفـي الوقـت ذاتـه، فمــن األهميـة بمكـان أن نقـر باتســاع نطـاق الخطـة الجديـدة، فهــي ال تنظـر إلـى الصــحة  -١٩
تـؤثر فـي األهـداف والغايـات علـى أنهـا ة ومحـدداتها الصحهدف في حد ذاته فحسب بل تنظر أيضًا إلى على أنها 

  .ال يتجزأ من التنمية المستدامة كجزءاألخرى وتتأثر بها، 
  

وقد جسدت األهداف اإلنمائية لأللفية طيفًا محدودًا نسبيًا من حصـائل التنميـة البشـرية، كـان مـن المنطقـي  -٢٠
أوسع بكثير من الشـواغل  اً على العكس من ذلك، تجسد طيفأما أهداف التنمية المستدامة فهي  أن تبرز الصحة من بينها.

 عـــيش بأنمـــاط الجميـــع تمتـــع ضـــمان - المســـتدامة التنميـــة أهـــداف مـــن ٣ الهـــدفالبيئيـــة واالقتصـــادية واالجتماعيـــة. و
 قــد الصــحة أن إلــى المعلقــين بعــض رأشــا. عشــر الســبعة األهــداف أحــد هــو األعمــار جميــع فــي وبالرفاهيــة صــحية

 ثالثـة كانـت حيـث لأللفيـة، اإلنمائيـة األهـداف فـي عليـه كانـت بما مقارنة تراجعت قد مكانتها أن أو" بخسارة منيت"
 وتكتســـي شـــاملة، لتكـــون كافـــة المســـتدامة التنميـــة أهـــداف ممتُصـــ وقـــد. بالصـــحة معنيـــة ثمانيـــة أصـــل مـــن أهـــداف
. األهــــداف فــــرادى بهــــا يكتســــي التــــي نفســــها األهميــــة األهــــداف، عليهــــا تنطــــوي التــــي والشــــبكات المتبادلــــة الــــروابط
 حـد فـي كهـدف صـراحة بهـا ُأقـر قـد بينهـا وفيمـا البلـدان داخـل المسـاواة عـدم مـن الحـد أهمية فإن ذلك، عن وفضالً 
. الصـحة ذلـك فـي بمـا األخـرى األهـداف جميـع علـى ينطبـق وهـو ،)١٠ الهـدف( المسـتدامة التنمية أهداف من ذاته

 فـي رئيسـي كمسـاهم الصـحة ُوضـعت فقـد. أهميتها من يقلل وال منطقي أمر هو بالصحة خاص واحد هدف ووجود
 تستفيد الصحة أن كما. األهداف تلك من العديد تحقيق يتعذر الصحة دون فمن األخرى، المستدامة التنمية أهداف

  .األخرى األهداف تحقيق صوب الُمحرز التقدم من
  

علــى نحــو يميــز بــين الغايـات التــي ُعــّززت وُرحلــت مــن  ٣يوضــح الغايــات المدرجــة فــي الهـدف  ١الشـكل و  -٢١
 ١٧ والهـدف. محـددة" وسـيلة تنفيـذ"األهداف اإلنمائية لأللفية، وتلك التـي ُأضـيفت، وتلـك التـي ُيشـار إليهـا بوصـفها 

وهـو يغطـي التمويـل، والشـراكة، وتقيـيم  ،هو هدف شامل ُيعنى بوسـائل التنفيـذ التـي تتعلـق بجميـع األهـداف األخـرى
  .التكنولوجيا والبيانات الخاصة بها، والرصد، والمساءلة

  
  

                                                           
: واشـنطن العاصـمة. Barder O. Addis: a good first step, but a terrible last word, for 2015: انظر على سـبيل المثـال   ١

، تـــم االطـــالع http://www.cgdev.org/blog/addis-good-first-step-terrible-last-word-2015( ٢٠١٥مركـــز التنميـــة العالميـــة، 
  ).٢٠١٦آذار/ مارس  ١٥في 
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والغايــات  مــن أهــداف التنميــة المســتدامة المتعلــق بالصــحة الجيــدة والعافيــة ٣الهــدف إطــار   :١الشــكل 
  ٢٠٣٠في خطة التنمية المستدامة لعام  المشمولة به

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فلــم تُـذكر التغطيــة بـالتمنيع كغايـة محــددة، ولكنهـا ضــرورية مـن أجــل تحقيـق أربــع . أمـا الثغـرات فهــي قليلـة -٢٢
عايــة الخاصــة بالصــحة الجنســية واإلنجابيــة مدرجــة، ولكــن الحقــوق وٕاتاحــة الر . علــى األقــل مــن الغايــات التــي ُذكــرت

كــروا وكبــار الســن ذُ ). ٥الهــدف (فــي موضــع آخــر  االجنســية واإلنجابيــة، والعنــف والتمييــز ضــد النســاء والفتيــات ورد
اتجـاه وهـو (وشـيخوخة السـكان ). البيئـات المأمونـة(المتعلق بالمدن  ١١المتعلق بالتغذية وفي الهدف  ٢في الهدف 

ال وجـود لـه إال علـى نحـو غيـر مباشـر مـن خـالل أثـره ) عالمي تترتب عليه آثار مهمة بالنسـبة إلـى الـُنظم الصـحية
وبالتالي فينبغي أن ُينظر إليها باعتبار أنها جـزء ال يتجـزأ مـن التقـدم . على األمراض غير السارية والصحة النفسية

  . صوب التغطية الصحية الشاملة
  

 .األولويـــات القياديـــة للمنظمـــة عـــدد قليـــل مـــن المســـائل التـــي تشـــكللتنميـــة المســـتدامة مـــن أهـــداف اوتخلـــو  -٢٣
 ١وقد ُأدرجت في الفقرة من اإلعالن المتعلقة بالصحة. في عداد هذه المسائل مقاومة مضادات الميكروباتتندرج و 

  .ومع ذلك فهي أمر مهم أغفلته الغايات نفسها
  
  
  
  

                                                           
  .٢٦، الفقرة ٧٠/١قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة    ١

  المستدامة: من أهداف التنمية ٣الهدف 
 ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار

تحقيـق التغطيـة الصـحية الشـاملة، بمـا في ذلـك الحمايـة مـن المخـاطر الماليـة، وٕامكانيـة الحصول على خدمات : ٨- ٣الغاية 
 وٕامكانية حصول الجميع على األدويـة واللقاحات الجيدة والفعالة والميسورة التكلفة الرعاية الصحية األساسية الجيدة

خفـــــــــــض النســـــــــــبة العالميـــــــــــة : ١-٣
  للوفيات النفاسية

ايـــة لوفيـــات المواليـــد نه وضــع: ٢-٣
  تفاديهـا  يمكـنواألطفـال الـتي 

ـــع :٣-٣ يــــدز ألايــــة ألوبئــــة انه وضـ
والســل والمالريــا واألمــراض المداريــة 
المهملــة ومكافحــة االلتـــهاب الكبـــدي 

واألمــــراض المنقولــــة بالميــــاه الوبــــائي 
  واألمــراض المعديــة األخــرى

ضمان حصول الجميـع علــى : ٧-٣
ة الجنســـــــية حخــــــدمات رعايـــــــة الصـــــــ

 واإلنجابيـة
 

تخفـــــــــيض الوفيـــــــــات المبكـــــــــرة  :٤-٣
الناجمـة عـن األمـراض غــير المعديــة 

 تعزيز الصحة والسالمة العقليتينو 
تعزيـــــــز الوقايـــــــة مـــــــن إســـــــاءة  :٥-٣

  ااسـتعمال المـواد وعالجه
خفـــــــــــــــض عـــــــــــــــدد الوفيـــــــــــــــات  :٦-٣

ـــــوادث  ـــــن حـ ـــــة عـ ـــــابات الناجمـ واإلصـ
  المــرور إلى النصــف

مــــن عــــدد بدرجــــة كبيــــرة الحــــد  :٩-٣
الوفيـــــــات واألمـــــــراض الناجمـــــــة عـــــــن 
التعــــرض للمـــــواد الكيميائيـــــة الخطــــرة 

 والماء والتربةوتلويث وتلوث الهواء 

تعزيــز تنفيــذ االتفاقيــة اإلطاريــة  :أ -٣
لمنظمــــــة الصــــــحة العالميــــــة لمكافحــــــة 

  التبـغ 
تـــــــــوفير إمكانيـــــــــة الحصـــــــــول  ب: -٣

ــــــية  علــــــى األدويــــــة واللقاحــــــات األساسـ
دعـــم البحـــث والتطـــوير فـــي للجميـــع، و 

  مجال اللقاحات واألدوية
زيـــــــادة التمويــــــــل فـــــــي قطــــــــاع  ج: -٣

ي الصـــحة وتوظيــــف القــــوى العاملــــة فـــ
زيــادة  البلــدان الناميــةفــي هـــذا القطـــاع 

  كبيرة
قـــــــدرات فــــــي مجــــــــال التعزيــــــز  د: -٣

اإلنــــذار المبكــــر والحــــد مـــن المخـــاطر 
ا  وٕادارة المخاطر الصحية

لهدف
 ٣

 
من
 

أهداف
 

التنمية
 

المستدامة
: 

البرنامج
 

الموس
ع 

وغير
 

المكتمل
 

لألهداف
 

اإلنمائية
 

لأللفية
 

الغايات الجديدة في الهدف 
٣ 

من أهداف التنمية المستدامة
  

الغايات التيُ ُتعد وسائل تنفيذ في الهدف 
٣ 

من أهداف التنمية المستدامة
  

  التفاعالت مع أهداف التنمية المستدامة االقتصادية وسائر األهداف االجتماعية والبيئية 
 المعني بوسائل التنفيذ ١٧والهدف 
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  تقع في صميم الخطة الجديدة الُنظم الصحية
  

  :وينص اإلعالن على أنه -٢٤
  

وزيـادة العمـر المتوقـع لـدى الـوالدة، يجـب علينــا أن  النفسـيةلكفالـة تمتـع الجميـع بالصـحة والعافيـة البدنيـة و "
 ويلـي ذلـك…” (ونلتـزم بــ .نوّفر التغطية الصحية والرعايـة الصـحية الجيـدة للجميـع، ال يحـرم مـن ذلـك أحـد

  ١).ملخص موجز للغايات الصحية
  

تحقيـق جميـع مـن أجـل ضـرورية تـي ُتعـد ويجعل ذلك التغطية الصحية الشاملة الغايـة التـي ُيسـتند إليهـا وال -٢٥
الغايات األخرى، ما يبين أن من شأنها أن تعزز االتساق، وتحد من تجزؤ قطاع الصحة، وتسهم في تطوير الُنظم 

جميــع المجتمعــات المحليــة علــى و جميــع النــاس تعــرَّف التغطيــة الصــحية الشــاملة بأنهــا حصــول و . الصــحية القويــة
حمايتهم من الصعوبات المالية. وتشـمل التغطيـة الصـحية الشـاملة حمايـة  الخدمات التي يحتاجون إليها مع ضمان

  الصحة وتعزيزها والوقاية من األمراض وعالجها والتأهيل والرعاية الملطفة.
  

إحـــدى المشــكالت المعتـــرف بهـــا فــي زمـــن األهـــداف اإلنمائيــة لأللفيـــة، فـــي تجــزؤ الـــُنظم الصـــحية  تتمثــلو  -٢٦
أثرهــا علــى النظــام  وال يراعــيالُقطريــة الــذي نــتج عــن وضــع بــرامج منفصــلة يركــز كــل منهــا علــى غاياتــه الخاصــة 

الماليــة، يتوجــه فــي المقــام وتتفــاقم هــذه الحالــة عنــدما يضــع كــل برنــامج تقــديرًا منفصــًال لالحتياجــات . الصــحي ككــل
وتكــون النتيجــة النهائيــة هــي صــعوبة إنشــاء الــُنظم الصــحية القــادرة علــى . األول إلــى الــدعوة ال إلــى الميزنــة الدقيقــة

تقـــديم الرعايـــة المتكاملـــة التـــي تركـــز علـــى النـــاس والتـــي تحقـــق غايـــات متعـــددة مـــن خـــالل تقـــديرات واقعيـــة للتكلفـــة 
  . اإلجمالية

  
تغطـــي معظـــم الشـــواغل الصـــحية  الجديـــدة غايـــات الصـــحة الـــثالث عشـــرة الـــواردة فـــي الخطـــةونظـــرًا ألن  -٢٧

الوطنية ومعظم مجـاالت بـرامج عمـل المنظمـة، فـإن نهـج التنميـة الصـحية الوطنيـة الـذي يركـز علـى فـرادى البـرامج 
لمزيـد مـن التجـزؤ بمعزل عن البرامج األخرى، من شأنه أن يأتي بنتائج عكسـية، حيـث ُيحتمـل أن يـؤدي ذلـك إلـى ا

وما هو أهم من ذلك، فكما أشرنا أعاله، سيفشل هذا النهج في معالجة العديد . والتنافس اللذين شوهدا في الماضي
 .من المسائل الشاملة التي يصعب تصنيفها بوضوح ضمن مجاالت البرامج

  
  رة االهتمامأهداف التنمية المستدامة في إمكانها أن تضع تصريف الشؤون من أجل الصحة في بؤ 

  
متكاملــة وغيــر قابلــة "يتمثــل أحــد المبــادئ األساســية التــي تســتند إليهــا أهــداف التنميــة المســتدامة فــي أنهــا  -٢٨

وُتعـد ترجمــة هـذه الرؤيـة إلــى . ، فالتقـدم فــي مجـال مـا يتوقــف علـى التقـدم الُمحــرز فـي عـدة مجــاالت أخـرى"للتجزئـة
ــدًا . الخطــة الجديــدةإجــراء فعلــي أحــد التحــديات الرئيســية التــي تواجــه  وهنــاك العديــد مــن أوجــه التــآزر المعروفــة جي

ـــيم والتغذيـــة والحمايـــة االجتماعيـــة والنـــزاع مثـــل( ولكـــن هنـــاك صـــالت أخـــرى ). مـــا يوجـــد منهـــا بـــين الصـــحة والتعل
أهميــة، مثــل الصــالت بــين االســتهالك المســتدام وعوامــل خطــر األمــراض  عنهــا مباشــرة ومــع ذلــك فهــي ال تقــل غيــر

  .غير السارية، أو الصالت بين تغيُّر المناخ وانتشار األمراض المنقولة بالنواقل
  

وهناك شعور متنام بالقلق يمكن للروابط بين أهـداف التنميـة المسـتدامة أن تسـاعد علـى التصـدي لـه، وهـو  -٢٩
والفكــرة . مــن القطاعــات األخــرى فــي إمكانهــا أن تــؤثر إيجابــًا أو ســلبًا علــى الصــحة أن السياســات فــي عــدد متزايــد

                                                           
  .٢٦، الفقرة ٧٠/١قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة    ١
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هــي أنــه يلــزم اتخــاذ إجــراءات متعمــدة للتــأثير علــى  ١"تصــريف الشــؤون مــن أجــل الصــحة"األساســية التــي تقــف وراء 
متكامـــل وُيضـــفي الطـــابع ال. تصـــريف الشـــؤون فـــي ميـــادين السياســـات األخـــرى مـــن أجـــل تعزيـــز الصـــحة وحمايتهـــا

. ألهــداف التنميــة المســتدامة المزيــد مــن الشــرعية علــى ســعي المنظمــة إلــى أن تضــطلع بــدور أنشــط فــي هــذا الصــدد
وتشــمل المجــاالت ذات األهميــة الخاصــة حيــث يمكــن لتصــريف الشــؤون أن يكــون لــه أثــر إيجــابي علــى الصــحة، 

لــدخول، والهجــرة، واألمــن الغــذائي، واالســتهالك التجــارة والملكيــة الفكريــة، والطاقــة المســتدامة، وعــدم المســاواة فــي ا
وفــي حــين أن تركيــز معظــم االهتمــام بتصــريف الشــؤون مــن أجــل الصــحة قــد تمحــور حــول . واإلنتــاج المســتدامين

المســـائل العالميـــة، فـــإن اإلعـــالن يشـــير إلـــى أهميـــة تصـــريف الشـــؤون مـــن أجـــل الصـــحة علـــى الصـــعيدين الـــوطني 
  .واإلقليمي

  
فـي حـين أن هـذه ف. ائية لأللفية أثر على المشهد المؤسسي الخـاص بالصـحة العالميـةوكان لألهداف اإلنم -٣٠

الل السـنوات الخمـس نشئت خـاألهداف نجحت في تعبئة األموال واالهتمام السياسي، فإن العديد من اآلليات التي أُ 
تقــديم الخــدمات لســاهمت فــي خلــق مشــهد مؤسســي يســوده التنــافس علــى الصــعيد العــالمي، وُنظــم عشــرة الماضــية 

وعلـى ) لصـالح غايـة أو أخـرى(وكانـت النتيجـة أن التنـافس علـى التمويـل . من التجزؤ على الصعيد الُقطـريتعاني 
 .تمامالتعاون على تحسين الصحة ككل ووضع الناس ال األمراض في محور االه فاقاالهتمام العام، كثيرًا ما 

  
اديق المخصصــة لغــرض معــين بمــا يتــواءم مــع غايــات المزيــد مــن الصــنوٕاذ بــدأت المحادثــات بشــأن إنشــاء  -٣١

صحية محددة، من الجلي أن الجيل الجديـد مـن األهـداف قـد يزيـد الوضـع سـوءًا إال أن هنـاك خيـارًا بـديًال. فاعتمـاد 
أهــداف التنميــة المســتدامة أمــر يتــيح فرصــة إللقــاء نظــرة جديــدة علــى الترتيبــات المؤسســية الالزمــة لتحســين صــحة 

ظ عليها. ومن شأن هذا الـنهج أن يوسـع نطـاق النقـاش بخصـوص "الهيكـل الصـحي العـالمي" ليتجـاوز الناس والحفا
المناقشات الحالية المتعلقة بالتمويل وتحديد الوضع المؤسسـي. وبـدًال مـن ذلـك، تتـاح اآلن فرصـة لبـدء التفكيـر فـي 

ادها؛ وتحسـين األمـن الصـحي عبـر الحـدود؛ تحديد الترتيبات المؤسسية الالزمة لتمويل المنافع العامة العالمية وٕاعد
وتعزيـــز وجاهـــة هيئـــات األمـــم المتحـــدة واتســـاقها فـــي ميـــدان الصـــحة؛ والتصـــدي ألســـباب األمـــراض غيـــر الســـارية؛ 

األسس للترتيبات المؤسسية الرامية إلى تحسين تصريف الشؤون من  يوالنهوض بتوحيد القياس والمساءلة مما يرس
  أجل الصحة.

  
  التنمية المستدامةتمويل أهداف 

  
يعتبر تحقيق هذه األهداف أمرًا ميسور الكلفة إال أن هناك تحذيرات مهمة. ففي المقام األول، إن الغـرض  -٣٢

المنشود هو تحقيق األهداف التـدريجي كمـا فـي حـال أي إطـار معيـاري. وستباشـر البلـدان تحقيـق األهـداف بـالوتيرة 
ز هذه النقطة في حالة أهداف التنميـة المسـتدامة بالتشـديد علـى تحديـد التي تناسبها بالنظر إلى توافر الموارد. وت عزَّ

) بتــوخي ٣الغايــات الوطنيــة. وفــي المقــام الثــاني، يمكــن وينبغــي حســاب تكــاليف بعــض األهــداف (بمــا فيهــا الهــدف 
إلـى الدقـة.  درجة أكبر من الدقة حتـى لـو ظلـت تقـديرات تكـاليف بعـض الغايـات األبعـد مطمحـًا تفتقـر افتقـارًا شـديداً 

أساسـًا مـن ميزانيـات المعونـة (هـذا مـوطن قلـق يحـث غالبـًا علـى طـرح  الجديـدة وفي المقام الثالث، لن تمّول الخطـة
زالـت البلـدان المنخفضـة الـدخل العاديـة ي المقـام األول). وفـي الواقـع، ماالسؤال بشأن القدرة على تحمـل التكـاليف فـ

من إجمالي اإلنفـاق علـى الصـحة علـى الـرغم مـن الزيـادة الكبيـرة المسـجلة  ٪٧٥تعتمد على الموارد المحلية لتمويل 
 في المساعدة اإلنمائية من أجل الصحة في حقبة األهداف اإلنمائية لأللفية.

  
                                                           

١          See for example: Governance for health in the 21st century: a study conducted for the WHO Regional 
Office for Europe. Copenhagen; WHO Regional Office for Europe: 2011 (EUR/RC61/Inf.Doc./6, 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/148951/RC61_InfDoc6.pdf, accessed 15 March 2016); 
Frenk J, Moon S. Governance challenges in global health. N Engl J Med. 2013;368:936-942 
(http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1109339, accessed 15 March 2016).  
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لمــا وردت اإلشــارة إليــه أعــاله، تبقــى المســاعدة اإلنمائيــة مهمــة بالنســبة إلــى بعــض البلــدان غيــر أنــه  ووفقــاً  -٣٣
وسـتكون سـبل  ١يحتمل انخفاض عدد البلدان وستتركز هذه المساعدة في عدد قليل من البلدان الهشـة واألقـل نمـوًا.

فيما يتعلق بهـذه البلـدان. وفـي عـدد كثيـر مـن تحسين دمج المساعدة اإلنسانية واإلنمائية من دواعي القلق المتنامي 
الحـــاالت، تقّوضـــت فـــرص اإلنعـــاش المســـتدام وتطـــوير الـــنظم الصـــحية التـــي يمكـــن أن ترســـي نهجـــًا للتصـــدي لكـــل 
األخطــار فــي مجــال األمــن الصــحي نتيجــة للثغــرة المتكّونــة عنــد انتهــاء المســاعدة اإلنســانية القصــيرة األجــل وتــأخر 

  أجًال أو انعدام تقديمه.الدعم اإلنمائي األطول 
  
نيا مــن الــدخل المتوســط وبلــدان الشــريحة الــدُ ويتوقــع أن يظــل اقتصــاد العديــد مــن البلــدان المنخفضــة الــدخل  -٣٤

ينمــو نمــوًا ســريعًا نســبيًا فــي المســتقبل المنظــور. وسيتواصــل تعزيــز قــدرة البلــدان علــى جمــع األمــوال وٕانفاقهــا علــى 
الصــعيد المحلــي إذا تحققــت النوايــا المعلنــة خــالل المــؤتمر الــدولي الثالــث لتمويــل التنميــة والراميــة إلــى زيــادة فعاليــة 

الضـريبية التـدفقات و  الضـرائبدفـع التهـرب مـن لمكافحـة اتسمت التدابير العالمية المتخـذة النظم الضريبية الوطنية و 
االسـتثمارات مـع مبـادئ تحســين بفعاليتهـا وواءمـت الشــراكات المعقـودة مـع كيانـات القطـاع الخــاص غيـر المشـروعة 

  الصحة والتنمية المستدامة.
  

قطــاع الصـــحة هـــو مـــدى تغييـــر أهـــداف التنميـــة  والتســاؤل الرئيســـي المطـــروح عنـــد االلتفـــات بالتحديـــد إلـــى -٣٥
المستدامة ألنماط اإلنفـاق الراسـخة ضـمن القطـاع. وال تهـدد األمـراض غيـر السـارية األمـن العـالمي كمـا كـان يتوقـع 
حدوثــه فــي حــال األيــدز أو الجــوائح غيــر أن الزيــادة المســجلة فــي هــذه األمــراض فــي البلــدان ذات الــدخل المــنخفض 

ق النظم الصحية الهشة ما لم توظف استثمارات سريعة في مجال الوقاية من األمراض وتعزيز والمتوسط تهدد بسح
زالت وكاالت المساعدة اإلنمائيـة تعتبـر األمـراض غيـر السـارية مجـاًال متنافسـًا للحصـول علـى األمـوال وما الصحة.

مـــام المتنـــامي بـــالنظم المخصصـــة للصـــحة (علـــى الـــرغم مـــن ضـــرورة العمـــل المشـــترك بـــين القطاعـــات) ولعـــل االهت
الصــحية هــو أشــد ارتباطــًا بالشــواغل بشــأن األمــن الصــحي منــه بالتغطيــة الصــحية الشــاملة والرعايــة المركــزة علــى 

  األشخاص.
  

  المتابعة واالستعراض
  

التي يعدها األمين العـام لألمـم المتحـدة االسـتعراض السـنوي للتقـدم المحـرز الـذي المرحلية ستوجه التقارير  -٣٦
ـــه  ـــة المســـتدامةيجري  المجلـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعيبرعايـــة  المنتـــدى السياســـي الرفيـــع المســـتوى المعنـــي بالتنمي

واالستعراض الذي تجريه الجمعية العامة كل أربع سنوات. وٕاذا كان الغرض مـن هـذه العمليـة تعزيـز المسـاءلة فيمـا 
ان أال تتخبط الصورة الرفيعة المستوى في تقارير يتعلق بااللتزامات المعلنة خالل الجمعية العامة، فمن األهمية بمك

  مفصلة عن الغايات والمؤشرات.
  

وستتسم هذه العملية حتمًا بالتعقيـد إذ تنطـوي علـى عالن. اإلويرد وصف عملية المتابعة واالستعراض في  -٣٧
مؤشــــرًا خاصــــًا بالهــــدف المتصــــل  ٢٤مؤشــــر عــــالمي بمــــا فــــي ذلـــك  ٢٠٠غايـــة ومــــا يحتمــــل أن يزيــــد علـــى  ١٦٩

بالصحة. وعليه، هناك خطر إضافي هو أن تؤدي شواغل المساءلة المشروعة إلى فـرط الطلـب علـى البيانـات وأن 
  سيما في البلدان التي تنوء بعبء متطلبات التبليغ الراهنة.التعجز العملية عن اكتساب الدعم و 

  
  

                                                           
  على سبيل المثال: تجسد هذه النقطة المعارف المتعارف عليها (انظر    ١
 Kharas H, Prizzon A, Rogerson A. Financing the post-2015 Sustainable Development Goals - a rough roadmap. 

London; Overseas Development Institute: 2014 (  
الواقعيـة التـي ممـا يبـين الحـوافز  غير أن عدة تحاليل ال تظهر إال عالقة ضعيفة بين المساعدة اإلنمائية والتنميـة االقتصـادية

  تظل توجه تخصيص المعونة.
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نظـــم التبليـــغ الراهنـــة لرصـــد الغايـــات  وفيمـــا يخـــص الهـــدف المتصـــل بالصـــحة، يمكـــن اســـتخدام العديـــد مـــن -٣٨
الفرديـــة. وعـــالوة علـــى ذلـــك، تتـــيح الخطـــة الجديـــدة فرصـــة لترشـــيد متطلبـــات التبليـــغ المنصـــوص عليهـــا فـــي قـــرارات 
متعددة صـادرة عـن جمعيـة الصـحة العالميـة إال أن الخطـر الرئيسـي المواجـه هـو أن تركـز الجهـود الحاليـة المبذولـة 

دم المحـــرز ومحاســـبة الحكومـــات وغيرهـــا مـــن الجهـــات علـــى الغايـــات الفرديـــة حصـــرًا لوضـــع المؤشـــرات وتقيـــيم التقـــ
 سيما مسألة اإلنصاف.لترابط بين األهداف والغايات والبإغفال الصورة العامة وعالقات ا

  
ويمكـــن أن تخـــدم عـــدة مؤشـــرات شـــاملة غـــرض رصـــد التقـــدم المحـــرز مـــن أجـــل تحقيـــق الهـــدف المتصـــل  -٣٩

ومتوســط  ١ســنة مــن العمــر ٧٠بالصــحة، بمــا فيهــا مؤشــرات متوســط العمــر المتوقــع وعــدد حــاالت الوفــاة قبــل بلــوغ 
معـدل الوفيـات صـد أن ير متوسـط العمـر المتوقـع مـع التمتـع بالصـحة ومن شأن العمر المتوقع مع التمتع بالصحة. 

بشــكل وســنوات العمــر المتســمة بــالتمتع بدرجــة أقــل مــن الصــحة الجيــدة (أي المعانــاة مــن العجــز) إذا تســنى قياســه 
تزال التحديات مطروحة فيما يتعلق بتوافر البيانات التي يمكن مقارنتها مع مرور الزمن وعلى موثوق. ومع ذلك، ال

  م المحرز في الحد من أوجه اإلجحاف.نطاق الفئات السكانية وتسمح بتتبع التقد
  

ويشدد اإلعالن مقارنة باألهداف اإلنمائية لأللفية تشـديدًا أكبـر بكثيـر علـى عمليـات المتابعـة واالسـتعراض  -٤٠
القطريــة واإلقليميــة بوصــفها أساســًا للمســاءلة واإلجــراءات التصــحيحية. ونظــرًا إلــى الطــابع السياســي األكبــر للخطــة 

قها، يمكن االفتراض أن هيئات المجتمع المدني وغيرهـا ستسـتخدم أهـداف التنميـة المسـتدامة الجديدة وٕالى وسع نطا
ـــوم أن تـــؤدي وســـائط التواصـــل  ـــة مجـــددًا، مـــن المحت لمســـاءلة الحكومـــات. وعلـــى عكـــس األهـــداف اإلنمائيـــة لأللفي

ــًا دورًا مهمــًا فــي االجتمــاعي التــي يســتخدمها المجتمــع المــدني وجيــل شــديد التواصــل مــن الــدعاة المعنيــين اجتم اعي
تحديد مدى تقبل الجمهور ألهـداف التنميـة المسـتدامة فـي البدايـة ثـم فـي التشـديد علـى تعزيـز المسـاءلة علـى فـرض 

  أن تحظى هذه األهداف بقبول الجمهور.
  

  اآلثار على عمل المنظمة
  

باالبتكـار والشـمول  أن تتسـم ٢٠٣٠خطـة عـام  نفيـذينبغي لمنظومـة األمـم المتحـدة كـي تكـون قـادرة علـى ت -٤١
فــي  االحتياجــات المختلفــة للبلــدان. وســيتطلب ذلــك إدخــال تغييــرات جامعــة ةتلبيــالقــدرة علــى والتوجــه إلــى النتــائج و 

، وبعضـها اآلخـر يتطلـب العمـل جاريـة بالفعـل. وبعـض هـذه التغييـرات اوعلـى نطاقهـ المنظومـةداخـل  مجاالت عدة
اآلثـار المترتبـة علـى أهـداف التنميـة المسـتدامة بالنسـبة إلـى المنظمـة على حفز عملية التحـول. وينبغـي النظـر إلـى 

  النهوج المتكاملة لتنفيذ هذه األهداف. نحوفي سياق التحول العام 
  

تنفيــذ أهــداف هــو تيســير  ٢٠٣٠الخطــة لعــام والغــرض الرئيســي مــن اســتجابة المنظمــة االســتراتيجية لــدعم  -٤٢
إلـى التنفيـذ تـدريجيًا  ظلـه في البلدانتسعى سللتنمية  جديداً وتتيح أهداف التنمية المستدامة إطارًا ة. التنمية المستدام

يفـرض هـذا اإلطـار الجديـد متطلبـات جديـدة وفريـدة علـى المنظمـة و انطالقًا من السياقات الوطنية والموارد المتاحة. 
الصـحة الخاصـة بأن تدعم تنفيـذ الخطـط الوطنيـة  وسُيتوقع من المنظمة. على المستوى العالمي واإلقليمي والقطري
إدمـــاج الخطـــط واالســـتراتيجيات واعتبـــارات التعـــاون وستشـــمل هـــذه الجهـــود فـــي ســـياق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة. 

. ٢٠٣٠وسـع نطـاق الخطـة لعـام تسـتجيب لنطـاق/ التـي اإلنمائي على المستوى الوطني في اإلجـراءات المسـتهدفة 
ســتخدام المحــدد مشــعل الريــادة فــي االخطــط البلــدان وبرامجهــا وسياســاتها اإلنمائيــة  تكــونأن ضــمان أيضــًا  يوســتعن

وسـُيتوقع مـن الهدف والفعال للتمويل اإلنمائي الخـارجي والتمويـل المحلـي الحـديث التعبئـة (الـذي تدعمـه المنظمـة). 
                                                           

١    Norheim OF, et al. Avoiding 40% of the premature deaths in each country, 2010-30: review of national 
mortality trends to help quantify the UN Sustainable Development Goal for health. Lancet. 
2015;385(9964):239-252. http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61591-9.  
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وتنبثق عن إرشـادات وثيقـة عبر تدخالت مستهدفة ترمي إلى التأثير مضاعفة الدعم التقني ما يلي: المنظمة أيضًا 
أي جمـع البيانـات ورصـدها وتحسين قدرة البلدان على إدارة المعلومـات (الصلة بالموضوع بشأن القواعد والمعايير؛ 

المؤسســات الوطنيــة (واإلقليميــة) وتيســير  وطيــدنهــج جديــدة للتــدريب وبنــاء القــدرات؛ ودعــم توتيســير والتبليــغ عنهــا)؛ 
نقل المعارف وآليات التعاون القطريـة؛ ووضـع أسـاليب جهود وتيسير النقاش لتحديد اإلصالحات الصحية الالزمة؛ 

 جديدة لتيسير الشراكات بين القطاعات.
 
ة لمـا المنظمة على مدى السنوات الخمس الماضية علـى تحديـد وضـعها فـي حقبـة الصـحة والتنميـ عملتو  -٤٣

اإلداريــة البرمجيــة و واســع النطــاق اســتهدف تعزيــز أبعــاد عمــل المنظمــة  مــن خــالل برنــامج إصــالح ٢٠١٥بعــد عــام 
 األعمــال النظــر فــيأن تعيــد والمتصــلة بتصــريف الشــؤون غيــر أن أهــداف التنميــة المســتدامة تقتضــي مــن المنظمــة 

بــد لهــا مــن إرســاء الالتــي  الجهــاتفــي تحقيــق األغــراض المعنيــة و  ســبل فــياالضــطالع بهــا و  بــد لهــا مــنال التــي
  الشراكات معها بهدف ضمان حسن توقيت التنفيذ وفعاليته.

  
  اآلثار البرمجية

  
تقتضـي أهـداف التنميـة المسـتدامة أن تواصـل المنظمـة وظائفهـا الرئيسـية وتعززهـا علـى  .إدماج األولويات -٤٤

وخصوصـًا مـن حيـث دعـم البلـدان إلدرار  ٢٠١٩-٢٠١٤النحو المبين في برنـامج العمـل العـام الثـاني عشـر للفتـرة 
تحديـد المؤشـرات؛ وتحديـد التمويل الالزم؛ وٕاسـداء المشـورة بشـأن التـدخالت واسـتراتيجيات التنفيـذ األكثـر مردوديـة؛ و 

أولويــات البحــث. وهنــاك تــواؤم شــديد مــن حيــث المضــمون بــين عمــل المنظمــة ونطــاق أهــداف التنميــة المســتدامة. 
فالغايات المرتبطـة بالصـحة ضـمن أهـداف التنميـة المسـتدامة تشـمل جميـع األولويـات الرئيسـية المحـددة فـي برنـامج 

ومـــع ذلـــك، ســـيكون مـــن الضـــروري اســـتعراض األهميـــة النســـبية . ٢٠١٩-٢٠١٤العمـــل العـــام الثـــاني عشـــر للفتـــرة 
وستواصــل المنظمــة العمــل عــن كثــب مــع جهــات شــريكة أخــرى داخــل منظومــة األمــم المعلقــة علــى مختلــف الفئــات. 

 المتحدة وخارجها غير أنها تعد المنظمة العالمية الوحيدة المكلفة بتغطية ميدان الصحة برمته.
 
ــة والتمو  -٤٥ ــل وتخصــيص المــواردالتخطــيط والميزن مــن القاعــدة إلــى القمــة  اً برنــامج اإلصــالح نهجــيعتمــد  .ي

لوضـــع الخطـــط والميزانيـــات بهـــدف تعزيـــز اســـتجابة المنظمـــة لالحتياجـــات الصـــحية الوطنيـــة. وفـــي الوقـــت ذاتـــه، 
هيكـــل الميزانيـــة البرمجيـــة الحـــالي يـــؤدي براســـمي الخطـــط إلـــى العمـــل فـــي نطـــاق مجـــالهم البرمجـــي المحـــدد  مـــازال

اآلن توجيـــه دعـــم المنظمـــة إلـــى مجموعـــة أوســـع مـــن  ٢٠٣٠لعـــام والتنـــافس علـــى مـــوارد تمويلـــه. وتســـتلزم الخطـــة 
، ٢٠٣٠ة للخطــة لعــام وســعيًا إلــى االســتجاب األولويــات الوطنيــة فــي قطــاع الصــحة ومــا يتصــل بــه مــن قطاعــات.

للصـحة العامـة  تهأو استراتيجيالبلد في إطار خطة  ية الفرديةمجاالت البرمجإسهام السيتعين على المنظمة ضمان 
يطـــرح تنظـــيم و . وســـيتطلب ذلـــك التعـــاون المكثـــف واألنشـــط داخـــل البـــرامج وفيمـــا بينهـــا داخـــل هـــذا اإلطـــار. هـــاوعمل

أسـئلة مهمـة بشـأن الطريقـة التـي يمكـن بهـا لعمليـات التخطـيط والميزنـة أيضـًا  ٢٠٣٠استجابة المنظمة للخطة لعام 
 وتخصيص الموارد أن توفر الحوافز الالزمة للحث على المزيد من العمل التعاوني على نطاق المنظمة.

  
تعزيـز الـنظم الوطنيـة ودون سيكون مـن األهميـة بمكـان  .التقارير واالستعراضات المتعلقة بالتقدم المحرز -٤٦

ى تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. ة للرصــد المتكامــل لبــرامج الصــحة وأدائهــا فــي إطــار الجهــود الراميــة إلــالوطنيــ
بيانـــات آنيـــة ودقيقـــة وتحليلهـــا ورصـــدها واســـتخدامها مـــن أجـــل جمـــع مســـاعدة البلـــدان علـــى وســُيطلب مـــن المنظمـــة 

يطــرح وســع نطــاق الغايــات الصــحية ضـمان األداء والمســاءلة انطالقــًا مــن األغــراض والبيانــات. وعــالوة علـى ذلــك، 
ضـمان تمتّـع الجميـع بأنمـاط عـيش صـحية وبالرفاهيـة فـي جميـع مـن أهـداف التنميـة المسـتدامة ( ٣في ظل الهـدف 

نميـة المسـتدامة تحـديًا كبيـرًا فـي مجـال ) ونطاق المحددات الصحية المجسدة فـي كامـل مجموعـة أهـداف التاألعمار
وقــد أدرجــت اجتماعــات األجهــزة تصــريف الشــؤون أال وهــو ســبل تــوفير مؤشــر موثــوق بــه لمــدى تحّســن الصــحة. 
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بنــدًا فــي بنــود جــدول األعمــال متصــًال برصــد التقــدم المحــرز مــن أجــل  ٢٠٠٩الرئاســية التابعــة للمنظمــة منــذ عــام 
، سيتســم ٢٠٣٠. وفــي إطــار الخطــة الجديــدة والموســعة للتنميــة المســتدامة لعــام تحقيــق األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة

 .تخصيص بند واحد من بنود جدول األعمال يشمل جميع الغايات الثالث عشرة بالتعقيد والتكرار
 
أفضـل طريقـة السـتعراض التقـدم واألداء والتبليـغ عنهمـا علـى المسـتوى وتشمل المسـائل المطروحـة للنقـاش  -٤٧

 تلبية الحاجة إلى تعزيز المواءمة واالستثمار على الصعيد العالمي بهدف تعزيزوسبل ؛ اإلقليمي والقطريالعالمي و 
 للقياس والمساءلة.النظم القطرية 

  
دة إلـى بحـوث متصـلة ذان يشـمالن تلبيـة الحاجـة المتزايـمـن المتوقـع أن يمثـل البحـث واالبتكـار اللـ .البحث -٤٨

حيـــث وضـــع السياســـات مـــن فـــي تحقيـــق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة بالسياســـات والـــنظم الصـــحية عـــاملين رئيســـيين 
وسيؤدي تنظيم المشاريع االجتماعية إلى إيجاد الحلول وتستهدف البلدان والجهات وتنفيذها على المستوى القطري. 

وسـتحدد الحاجـة أكثـر التكنولوجيـات واالبتكـارات مردوديـة وتـأثيرًا علـى كامـل نطـاق األهـداف. الكشف عن الشريكة 
إلى آلية منهجية ومتفق عليها دوليًا تتصدى للثغرات في مجال البحـث فـي سـياق أهـداف التنميـة المسـتدامة مالمـح 

 عمل المنظمة في هذا المجال.
  

عم تحديــد احتياجــات البحــث ومســار اســتحداث حلــول لــدأفضــل طريقــة وتشــمل المســائل المطروحــة للنقــاش  -٤٩
 سهلة المنال وميسورة الكلفة في سياق أهداف التنمية المستدامة.

  
 اآلثار اإلدارية

  
ــدان -٥٠ ــدعم المقــدم إلــى البل تمثــل فــي يتحــديًا علــى المنظمــة  ٢٠٣٠يطــرح الطــابع العــالمي للخطــة لعــام  .ال

ملكيـة البلـدان والعمـل وتشـدد األهـداف تشـديدًا أكبـر علـى تنظيم دعمها من أجـل تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة. 
علـى المسـتوى القطـري أن تكّيـف نهجهـا مـع بصـفة متزايـدة وعليـه، سـُيطلب مـن المنظمـة المشترك بـين القطاعـات. 

وتعبئــة هــذا الســياق الــوطني بينمــا تســعى إلــى المشــاركة فــي العمــل علــى جميــع المســتويات والقطاعــات الحكوميــة 
  . ويجب على المنظمة تحسين قدرتها على تلبية هذه المتطلبات المعقدة.العمل

  
ة الطلـب علـى المـوظفين الـذين يتمتعـون إلـى زيـاد ٢٠٣٠لعـام سـتؤدي الخطـة  .كفاءات مـوظفي المنظمـة -٥١

فــي هــذه المجــاالت وغيرهــا مــن المجــاالت المبينــة فــي أهــداف التنميــة المســتدامة إذ تركــز علــى المناســبة بالكفــاءات 
االســتراتيجيات الوطنيــة والعمــل المشــترك بــين القطاعــات. وقــد كــان العديــد مــن هــذه التغييــرات متوقعــًا فــي البرنــامج 

بـالتركيز علـى عـدد سياسات والممارسات في مجال الموارد البشرية وأجريت إصالحات لل نظمة.الراهن إلصالح الم
التي سبق تحديدها علـى أنهـا مسـائل ذات أهميـة اسـتراتيجية إذ تيسـر إدارة القـوى العاملـة فـي المنظمـة من المسائل 

واالحتياجــات القطريــة  المــوظفينمــالك بــين التوفيــق أداة رئيســية لضــمان ويعتبــر التنقــل الجغرافــي بكفــاءة وفعاليــة. 
ألنــه قــدر عظــيم مــن المرونــة الوظيفيــة أن أهــداف التنميــة المســتدامة تتوقــع إضــافة إلــى ذلــك ظهــور حاجــة إلــى  إال

تناول طائفة أوسع من المسائل مع طائفة أكبر من الجهات صاحبة المصلحة مقارنة سُيطلب من موظفي المنظمة 
تقــدير مهــارات المــوظفين التقنيــين ويحتمــل أن يكــون مــن الضــروري إعــادة الحــالي.  بمــا هــو الحــال عليــه فــي الوقــت

وخبـــراتهم وأســـاليب عملهــــم الالزمـــة علــــى جميـــع المســــتويات بهـــدف االســــتجابة لنطـــاق أهــــداف التنميـــة المســــتدامة 
 وطبيعتها المتكاملة.
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  الصحة أجل من الشؤون تصريف
 
فـــي  يـــادير تضـــطلع بـــدور  كـــيللحمـــاس  ومثيـــرةالتنميـــة المســـتدامة للمنظمـــة فرصـــة جديـــدة  أهـــدافتتـــيح  -٥٢

صميم أعمال المنظمة األساسية غير  في يندرجتحقيق الغايات الفردية  وسيظلتصريف الشؤون من أجل الصحة. 
وغيــر قابلــة خطــة "متكاملــة  هابوصــفأهــداف التنميــة المســتدامة  فــي النظــرســيتطلب  األبعــد المطمــح هــذا بلــوغأن 

وقـــد اســـتهدفت إصـــالحات المنظمـــة المتعلقـــة بتصـــريف الشـــؤون تحســـين مشـــاركة النحـــو المتـــوخى.  علـــى "للتجزئـــة
وكان الغرض من الجهات الشريكة التي تضطلع بدور مهم في مجال الصحة العالمية.  ةالمنظمة مع مجموعة كبير 

ميــة الراميــة إلــى دعــم الصــحة فــي الوقــت لوتعزيــز اتســاق الجهــود العافائــدة الصــحة الســكانية األساســي المنشــود هــو 
ولـم تكـن هـذه األهـداف المتـوخى تحقيقهـا فـي مجـال تصـريف الشـؤون أساسـية علـى قـدر أكبـر ممـا هـي عليـه ذاته. 

 وسـيعتمد نجـاح تحقيـق األهـداف علـى قـدرة المنظمـةعد مطمحها. نطاق أهداف التنمية المستدامة وبُ اآلن نظرًا إلى 
 ويتحقـــق ضـــمنوتوســـيع نطـــاق العمـــل ليتجـــاوز قطـــاع الصـــحة توطيـــد العالقـــات الراهنـــة فـــي قطـــاع الصـــحة علـــى 

  .وفيما بينها في الوقت ذاتهقطاعات أخرى 
  

مـا يلـي: تعزيـز فعاليـة المنظمـة فـي تصـريف الشـؤون مـن أجـل الصـحة  للنقـاش المطروحـة المسـائل تشـمل  -٥٣
 والقطــري اإلقليمــي الصــعيدين وعلــى العــالمي المســتوى علــى) أخــرى قطاعــات فــي السياســية العمليــات(التفاعــل مــع 

 بــاألمن يــرتبط فيمــا والســيما العالميــة الصــحة هيكــل صــياغة فــي اســتباقية أكثــر بــدور واالضــطالع متزايــدة؛ بصــفة
  : الصحة شؤون تصريف في والتأثير الفعالية وقياس العالمية؛ العامة المنافع وتطوير الصحي

  
  ةـاتمــخ
  

ع الجميــع بأنمــاط عــيش صــحية تــضــمان تمتتــاح للمنظمــة بإيجــاز الفرصــة لتبــين أن الهــدف المتمثــل فــي   -٥٤
هـو أكثـر مـن هـدف يجمـع الغايـات الفرديـة التـي تسـهم فـي تحقيقـه. وتضـفي الطبيعـة  وبالرفاهية في جميع األعمـار

  لتصدي لمحددات الصحة األوسع نطاقًا.المتكاملة ألهداف التنمية المستدامة أيضًا طابعًا شرعيًا جديدًا على ا
  
ويمكن للمنظمة أن تضطلع بدور ريادي (وتقدم في الواقع مثاًال لقطاعات أخرى) فيما يتصل بسبل وضـع   -٥٥

الخطـــة الجديـــدة موضـــع التنفيـــذ إال أن نجاحهـــا يســـتوجب مواءمـــة أولوياتهـــا وشـــؤونها الماليـــة مـــع الخطـــة الجديـــدة؛ 
لمجموعــة أوســع نطاقــًا مــن االحتياجــات الصــحية؛ ودعمهــا عبــر نظــم لــإلدارة البشــرية  واســتجابة خططهــا وميزانياتهــا

والمالية تيسر أساليب العمل الجديدة. وستظل وظـائف المنظمـة األساسـية وجيهـة غيـر أنـه قـد يكـون مـن الضـروري 
وء خطــة التنميــة تعــديل التــوازن فيمــا بينهــا واألدوار والمســؤوليات النســبية علــى مختلــف مســتويات المنظمــة فــي ضــ

  .٢٠٣٠المستدامة لعام 
    

  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 
  

ـــــــى  ةمـــــــدعو جمعيـــــــة الصـــــــحة   -٥٦ ـــــــذي فـــــــي  اعتمـــــــادإل ـــــــس التنفي ـــــــه المجل ـــــــذي يوصـــــــي ب مشـــــــروع القـــــــرار ال
  .٥ق١٣٨ت  م القرار
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  ١الملحق 
  

  أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر
  

  القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان  ١
  المستدامة القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المّحسنة وتعزيز الزراعة  ٢
  ع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمارضمان تمت  ٣
  للجميع التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعّلم مدى الحياة ضمان  ٤
  تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات  ٥
  مستدامة ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وٕادارتها إدارة  ٦
  والمستدامة ثة الموثوقةضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحدي  ٧
تعزيــز النمــو االقتصــادي المطــرد والشــامل للجميــع والمســتدام، والعمالــة الكاملــة والمنتجــة، وتــوفير   ٨

  العمل الالئق للجميع
، وتشـــجيع والمســـتدام إقامـــة ُبنـــى تحتيـــة قـــادرة علـــى الصـــمود، وتحفيـــز التصـــنيع الشـــامل للجميـــع  ٩

  االبتكار
  الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها  ١٠
  ومستدامة ل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمودجع  ١١
  ضمان وجود أنماط استهالك وٕانتاج مستدامة  ١٢
متحـــدة مـــع التســـليم بـــأن اتفاقيـــة األمـــم ال( اتخـــاذ إجـــراءات عاجلـــة للتصـــدي لتغّيـــر المنـــاخ وآثـــاره  ١٣

اإلطاريـــة بشـــأن تغيـــر المنـــاخ هـــي المنتـــدى الـــدولي والحكـــومي الـــدولي الرئيســـي للتفـــاوض بشـــأن 
  )العالمي التصدي لتغير المناخ على الصعيد

حفــــظ المحيطــــات والبحــــار والمــــوارد البحريــــة واســــتخدامها علــــى نحــــو مســــتدام لتحقيــــق التنميــــة   ١٤
  المستدامة

وترميمهــا وتعزيــز اســتخدامها علــى نحــو مســتدام، وٕادارة الغابــات حمايــة الــنظم اإليكولوجيــة البّريــة   ١٥
علـــى نحـــو مســـتدام، ومكافحـــة التصـــحر، ووقـــف تـــدهور األراضـــي وعكـــس مســـاره، ووقـــف فقـــدان 

  التنوع البيولوجي
ُيهّمـش فيهـا أحـد مـن أجـل تحقيـق التنميـة المسـتدامة، وٕاتاحــة  تشـجيع إقامـة مجتمعـات مسـالمة ال  ١٦

إلــى العدالــة، وبنــاء مؤسســات فعالــة وخاضــعة للمســاءلة وشــاملة للجميــع  إمكانيــة وصــول الجميــع
  على جميع المستويات

  المستدامة تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية  ١٧
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  ٢الملحق 
  

  من أهداف التنمية المستدامة ٣الغايات الثالث عشرة المتصلة بالصحة في ظل الهدف 
  

مولـــود حـــي بحلـــول  ١٠٠ ٠٠٠حالـــة وفـــاة لكـــل  ٧٠إلـــى أقـــل مـــن  األمهـــاتوفيـــات خفـــض النســـبة العالميـــة ل  ١-٣
  ٢٠٣٠ عام

، بسـعي جميـع ٢٠٣٠ لوفيات المواليد واألطفال دون سـن الخامسـة التـي يمكـن تفاديهـا بحلـول عـام حدوضع   ٢-٣
مولود حـي، وخفـض  ١٠٠٠ كللحالة وفاة  ١٢البلدان إلى بلوغ هدف خفض وفيات المواليد على األقل إلى 

  مولود حي ١٠٠٠ كللحالة وفاة  ٢٥وفيات األطفال دون سن الخامسة على األقل إلى 
المدارية المهملة ومكافحة التهاب الكبـد واألمـراض المناطق يدز والسل والمالريا وأمراض ألألوبئة ا حدضع و   ٣-٣

  ٢٠٣٠ األخرى بحلول عام الساريةالمنقولة بالمياه واألمراض 
ة بمقدار الثلث من خـالل الوقايـة والعـالج وتعزيـز ساريتخفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن األمراض غير ال  ٤-٣

  ٢٠٣٠الصحة والسالمة العقليتين بحلول عام 
تعزيــز الوقايــة مــن إســاءة اســتعمال المــواد، بمــا يشــمل تعــاطي مــواد اإلدمــان وتنــاول الكحــول علــى نحــو يضــر   ٥-٣

  بالصحة، وعالج ذلك
إلــى النصــف بحلــول علــى المســتوى العــالمي خفــض عــدد الوفيــات واإلصــابات الناجمــة عــن حــوادث المــرور   ٦-٣

  ٢٠٢٠ عام
ضمان حصول الجميع على خـدمات رعايـة الصـحة الجنسـية واإلنجابيـة، بمـا فـي ذلـك خـدمات تنظـيم األسـرة   ٧-٣

، وٕادمــاج الصــحة اإلنجابيــة فــي االســتراتيجيات والبــرامج بتنظــيم األســرةالتوعيــة الخاصــة أنشــطة معلومــات و الو 
  ٢٠٣٠الوطنية بحلول عام 

التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك الحماية من المخاطر المالية، وٕامكانية الحصول على خـدمات  تحقيق  ٨-٣
والمأمونـة الجّيدة  األساسيةالرعاية الصحية األساسية الجيدة وٕامكانية حصول الجميع على األدوية واللقاحات 

  والفعالة والميسورة التكلفة
األمراض الناجمة عن التعـّرض للمـواد الكيميائيـة الخطـرة وتلويـث وتلـّوث الحد بدرجة كبيرة من عدد الوفيات و   ٩-٣

  ٢٠٣٠الهواء والماء والتربة بحلول عام 
مكافحــــــة التبــــــغ فــــــي جميــــــع البلــــــدان، بشــــــأن تعزيــــــز تنفيــــــذ االتفاقيــــــة اإلطاريــــــة لمنظمــــــة الصــــــحة العالميــــــة   أ -٣

  االقتضاء حسب
هـا ب أثرية التـي تتـسـار ة وغيـر السـاريألمراض الالخاصـة بـادوية دعم البحث والتطوير في مجال اللقاحات واأل  ب -٣

البلدان النامية في المقام األول، وتوفير إمكانية الحصول علـى األدويـة واللقاحـات األساسـية بأسـعار معقولـة، 
 إلعالن الدوحة بشـأن االتفـاق المتعلـق بالجوانـب المتصـلة بالتجـارة مـن حقـوق الملكيـة الفكريـة وبالصـحة وفقاً 

في االتفاق بشـأن الجوانـب  التي تردالعامة، الذي يؤكد حق البلدان النامية في االستفادة بالكامل من األحكام 
سـيما ، والعموميـةتعلق بأوجه المرونة الالزمة لحماية الصـحة الوتالمتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية 

  العمل من أجل إمكانية حصول الجميع على األدوية
زيــادة التمويــل فــي قطــاع الصــحة وتوظيــف القــوى العاملــة فــي هــذا القطــاع وتطويرهــا وتــدريبها واســتبقائها فــي   ج -٣

  والدول الجزرية الصغيرة النامية، زيادة كبيرة اً البلدان نمو أقل البلدان النامية، وبخاصة في 
ســيما البلــدان الناميــة، فــي مجــال اإلنــذار المبكــر والحــد مــن المخــاطر وٕادارة تعزيــز قــدرات جميــع البلــدان، وال  د -٣

  المخاطر الصحية الوطنية والعالمية

=     =     =  


