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  العملية
  
عضــوًا يرشَّــحون مــن  ٣٠ت الــدول األعضــاء علــى إنشــاء فريــق عامــل يضــم وافقــ ٢٠أثنــاء مــؤتمر ريــو +   -٦

المجموعـــات اإلقليميـــة الخمـــس التابعـــة لألمـــم المتحـــدة والتـــي ستضـــع مجموعـــة أهـــداف للتنميـــة المســـتدامة. وســـوف 
ين . وحتـى تشـر ٢٠١٣يعرض الفريق تقريره على الجمعية العامة الثامنة والستين لألمم المتحدة فـي أيلـول/ سـبتمبر 

  لم يكن الفريق قد بدأ عمله الجوهري بعد. ٢٠١٢الثاني/ نوفمبر 
  
عقدت الجمعية العامة لألمم المتحدة فريقًا رفيع المسـتوى للشخصـيات البـارزة،  ٢٠١٢وفي حزيران/ يونيو   -٧

دا الشـمالية. شارك في رئاسته رئيس إندونيسيا ورئيس ليبيريا ورئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـ
الخـاص والحكومـات. ولالجتمـاع أمانـة مسـتقلة، وسـوف يقـدم تقريـره وضم الفريق قادة من المجتمع المدني والقطاع 

  .٢٠١٣أيار/ مايو  ٣١إلى األمين العام بحلول 
  
 وكمســاهمة فــي المــداوالت تلقــى الفريــق تقريــرًا مــن فرقــة العمــل التابعــة لمنظومــة األمــم المتحــدة والتــي تمثــل  -٨

يســتند إلــى  ٢٠١٥ويحــدد التقريــر إطــارًا واســعًا لمــا بعــد عــام  ١المنظمــات مــن كــل أجــزاء منظومــة األمــم المتحــدة.
التنميـــة االقتصـــادية واالســـتدامة البيئيـــة الشـــاملتين، والتنميـــة االجتماعيـــة الشـــاملة (بمـــا فـــي ذلـــك الصـــحة)، والســـالم 

. وصحبت التقرير الرئيسي ورقات مواضيعية، بما في ذلك واألمن، ويقوم على حقوق اإلنسان والمساواة واالستدامة
منظمــة الصــحة العالميــة باالشــتراك مــع اليونيســيف وصــندوق األمــم المتحــدة للســكان ورقــة خاصــة بالصــحة أعــدتها 

  ٢.وبرنامج األمم المتحدة لمكافحة األيدز
  
الرامية إلى تحفيز "الحوار العالمي"  وبالتوازي مع ذلك تتولى مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية قيادة الجهود  -٩

مشـاورة وطنيـة وٕاقليميـة علـى األقـل تقـوم بتيسـير  ١٠٠، مـن خـالل عقـد سلسـلة مـن ٢٠١٥بعد عام  بشأن خطة ما
أعمالهــا اللجــان االقتصــادية اإلقليميــة التابعــة لألمــم المتحــدة، ومــن خــالل برنــامج للوصــول إلــى المــواطنين، وتســع 

وتشــمل المواضــيع التــي تتناولهــا عــدم المســاواة، والســكان، والصــحة، والتعلــيم، والنمــو  مشــاورات عالميــة مواضــيعية.
االقتصــادي، والتوظيــف، والنزاعــات، والهشاشــة، وتصــريف الشــؤون، واالســتقرار البيئــي، واألمــن الغــذائي، والتغذيــة. 

بينمـــا تشـــكل بوتســـوانا  وتشـــارك منظمـــة الصـــحة العالميـــة فـــي قيـــادة العمليـــة المواضـــيعية الصـــحية مـــع اليونيســـيف،
  والسويد الدولتين العضوين القائدتين.

  
ولتنسيق جميع مسارات العمل هذه يلقى األمين العام الدعم من مستشارة خاصـة بشـأن التخطـيط اإلنمـائي   -١٠

. والمستشــارة الخاصــة هــي، بحكــم منصــبها، عضــو فــي الفريــق الرفيــع المســتوى، ومــن خــالل ٢٠١٥لمــا بعــد عــام 
طار فريق تنسيق رفيع المستوى ستضمن الربط بين الفريـق العامـل المفتـوح العضـوية وبـين سـائر أجـزاء عملها في إ

  عملية التشاور. وتلقى الدعم في عملها مباشرة من منظمة الصحة العالمية.
  

  المشاورة العالمية الخاصة بالصحة
  

وستسـتمر حتـى  ٢٠١٢ول/ أكتـوبر إن المشاورة المواضيعية الخاصة بالصحة، والتي بدأت في تشـرين األ  -١١
، تعتمـد علـى مجموعـة واسـعة مـن أصـحاب المصـلحة. وتعقـد المشـاورات مـع الـدول األعضــاء ٢٠١٣آذار/ مـارس 

                                                           
 الــذي المســتقبل حقيــقت .٢٠١٥لمــا بعــد عــام  لتنميــةاألمــم المتحــدة لاألمــم المتحــدة المعنــي بخطــة منظومــة عمــل  قيــفر     ١

 .٢٠١٢نيويورك األمم المتحدة، ، العام األمين مقدم إلى تقرير للجميع؛ نريده

: ورقـــــة مناقشــــــة صـــــادرة عــــــن منظمـــــة الصــــــحة العالميــــــة، ٢٠١٥خطـــــة التنميــــــة لمـــــا بعــــــد عــــــام إدراج الصـــــحة فــــــي     ٢
http://www.who.int/topics/millennium_development_goals/post2015/WHOdiscussionpaper_October2012.pdf  تـــــــــــــــم)

 .)٢٠١٢تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٢االطالع في 
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ومنظمــــات المجتمــــع المــــدني والقطــــاع الخــــاص والــــدوائر األكاديميــــة مــــن خــــالل االجتماعــــات، والــــدعوة إلــــى تقــــديم 
وســتكون الحصــيلة الرئيســية وثيقــة تجمــع الــدروس  ١األنترنــت. الورقــات، ومــن خــالل منصــة إلكترونيــة علــى شــبكة

، والتــي ٢٠١٥المســتفادة والتوصــيات بشــأن الطريقــة التــي ينبغــي بهــا إدراج الصــحة فــي خطــة التنميــة لمــا بعــد عــام 
ســتقدَّم إلــى الفريــق الرفيــع المســتوى واألمــين العــام بعــد عقــد اجتمــاع ختــامي رفيــع المســتوى فــي بوتســوانا فــي أوائــل 

  .٢٠١٣ عام
  

، ٢٠١٢أيلـول/ سـبتمبر  ١٤وفي إطار هذه العملية عقدت المنظمة جلسـة معلومـات للـدول األعضـاء فـي   -١٢
فـي أواخـر تشـرين األول/  ٢٠١٥وعقدت المستشارة الخاصة جلسة إعالميـة بشـأن التخطـيط اإلنمـائي لمـا بعـد عـام 

 .٢٠١٢ن األول/ ديســـمبر كـــانو  ١٤أكتـــوبر. ومـــن المعتـــزم عقـــد مشـــاورة أخـــرى للـــدول األعضـــاء فـــي جنيـــف فـــي 
وكمعلومات أساسية أعدت األمانة ورقة نقاش منشورة اآلن في موقع منظمة الصحة العالمية وموقـع األمـم المتحـدة 

  ٢على شبكة األنترنت.
  

  : نبذة وصفية٢٠١٥الصحة في خطة ما بعد عام 
  

التنمية المستدامة ومؤشر يدل  إن للصحة أهمية محورية بالنسبة إلى التنمية: فهي شرط أساسي للتقدم في  -١٣
عليها. ومع ذلك فإنه فـي حـين ال يوجـد أدنـى شـك فـي أن الصـحة يجـب أن يكـون لهـا مكـان فـي الجيـل التـالي مـن 

الضـــروري معالجـــة ثـــالث مـــن و  أنشـــطة التنميـــة يجـــب تـــوفير المبـــررات الخاصـــة بكيفيـــة تـــأطير الهـــدف الصـــحي.
  مجموعات من المسائل على األقل.

  
يـــر مــــن البلــــدان المنخفضــــة أوًال، علـــى الــــرغم مــــن أن التحســـينات التــــي تمــــت فــــي مجـــال الصــــحة فــــي كث  -١٤

والمتوســطة الــدخل علــى مــدى العقــد الفائــت كانــت تحســينات تبعــث علــى اإلعجــاب فــإن التقيــيم التــام لمــدى تحقيــق 
للحفــاظ  ٢٠١٥األهــداف الحاليــة سيســتغرق بعــض الوقــت. كمــا أنــه اليــزال يتعــين القيــام بكثيــر مــن العمــل بعــد عــام 

مستويات أكثر إنصافًا لتحقيق األهداف بين البلـدان والمجموعـات  على المكاسب التي تحققت حتى اآلن، ولضمان
الســـكانية والبـــرامج. لـــذا فمـــن الضـــروري (أ) مواصـــلة العمـــل علـــى ضـــمان التقـــدم نحـــو تحقيـــق مجموعـــة األهـــداف 

لي الصحية الحالية؛ (ب) مساندة الجهود الوطنية بأنشطة الدعوة الالزمة للحفاظ على االلتزام السياسـي والـدعم المـا
الالزمــين؛ (ج) وهــو األمــر البــالغ األهميــة فــي هــذا الصــدد، الحفــاظ علــى مســتويات االســتثمار فــي الــنظم الوطنيــة 

إنجـازه بعـد فيمـا يتعلـق بالمجموعـة والدولية لتتبع النتائج والموارد. وقصارى القول إن برنامج العمـل الـذي لـم يكتمـل 
بالصــحة يجــب أن يشــكل نقطــة البــدء وأن يــتم دمجــه فــي اإلطــار الحاليــة مــن األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة المتعلقــة 

  للسنوات القادمة.
  

يكـف برنــامج العمـل الصـحي العــالمي عـن التغيـر بطريقــة تـؤثر علـى كيفيــة تحديـد األولويـات فــي  ثانيـًا، ال  -١٥
المســتقبل. والتغيــر الرئيســي هــو االعتــراف السياســي بالتــأثير المجتمعــي واالقتصــادي لألمــراض غيــر الســارية. ومــع 

ت أخـرى. فالتـأثير يتمثـل بـاألحرى فـي أن يتمثل في أن األمراض غير السارية تحل محل أولويـا ذلك فإن التأثير ال
النـــاس ينبغـــي أن يحصـــلوا علـــى الخـــدمات التـــي يحتـــاجون إليهـــا، وأن العمـــل يمتـــد ليشـــمل المحـــددات االجتماعيـــة 

                                                           
١    http//:www.worldwewant2015.org/health  ٢٠١٢تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢١(تم االطالع في(. 

 صـندوق األمـم المتحـدة للسـكانو  واليونيسـيفيـدز برنامج األمـم المتحـدة المشـترك لمكافحـة األن ق العمل المشترك بييفر     ٢
: الصــحة فــي ٢٠١٥بخطــة األمــم المتحــدة للتنميــة لمــا بعــد عــام ومنظمــة الصــحة العالميــة ومنظومــة األمــم المتحــدة والمعنــي 

، لمواضــــــــــــــــــــيعيالفكــــــــــــــــــــري امحــــــــــــــــــــور ال – ٢٠١٥خطــــــــــــــــــــة األمــــــــــــــــــــم المتحــــــــــــــــــــدة للتنميــــــــــــــــــــة لمــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــام 
http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/thinkpieces/8_health.pdf  ٢٢(تـــــــــم االطـــــــــالع فـــــــــي 

 .)٢٠١٢تشرين الثاني/ نوفمبر 
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ــًا أكبــر بضــرورة  واالقتصــادية والبيئيــة للصــحة، ولــيس فقــط أســباب االعــتالل الطبيــة الحيويــة. كمــا أن هنــاك اعتراف
، واإلنصـــاف فـــي اإلنســـان الصـــحة كحـــق مـــن حقـــوقســـتخدمة وعلـــى الغايـــات المنشـــودة: التركيـــز علـــى الوســـائل الم

وتعزيـــز الـــنظم الصـــحية وزيـــادة  ؛الصـــحة، والمســـاواة فـــي الفـــرص، واالتفاقـــات العالميـــة التـــي تعـــزز األمـــن الصـــحي
 ؛ئيـة للصـحةومعالجة المحـددات االقتصـادية واالجتماعيـة والبي ؛واالبتكار والكفاءة كاستجابة للقيود المالية ؛مرونتها

  واالستجابة المتعددة القطاعات التي تكون فيها الصحة حصيلة من حصائل كل السياسات.
  

فـي وقـت تحتـل فيـه التنميـة المسـتدامة الصـدارة فـي  ٢٠١٥مناقشة خطة التنمية لمـا بعـد عـام ثالثًا، تجري   -١٦
بدنيـة أعلـى، ومـن ثـم فـإن مسـاهماتهم المجال السياسي. وعالوة على حقيقة أن األصحاء يتمتعون بقدرات إدراكية و 

فـي الحـد مـن الفقـر مـن خـالل تـوفير الحمايـة الماليـة  تسـهمتكون أكثـر إنتاجيـة فـي المجتمـع فـإن السياسـة الصـحية 
المحتملــين مــن  المســتفيدينالمتأصــلة فــي التغطيــة الصــحية الشــاملة. وباإلضــافة إلــى ذلــك فــإن الصــحة فــي عــداد 

  ت أخرى، كقطاعات النقل والطاقة والتخطيط العمراني.السياسات التي توضع في قطاعا
  

ستكتسي الصلة بين التنمية المستدامة والحد مـن الفقـر أهميـة محوريـة للنقـاش الـدائر حـول أهـداف التنميـة   -١٧
والحصــائل الصــحية يمكــن تعريفهــا بدقــة وقياســها، كمــا أن الشــواغل الصــحية فوريــة وشخصــية ومحليــة.  المســتدامة

وبإمكان قياس أثر التنمية المستدامة على الصحة أن يحقق اهتمامًا عموميًا وسياسـيًا بطريقـة تكـون التأييـد الشـعبي 
وبالمثـل،  ١بعاثات ثـاني أكسـيد الكربـون).للسياسات التي لها حصائل متناثرة أو مؤجلة بصورة أكبر (مثل خفض ان

تشــكل الصــحة عنصــرًا هامــًا مــن نهــوج شــاملة أخــرى للتنميــة تســعى إلــى أن تحــل محــل النــاتج المحلــي اإلجمــالي أو 
إلــى تكملتــه كمؤشــر رئيســي للتقــدم االقتصــادي. كمــا أن العمــل الــذي تضــطلع بــه المنظمــة بشــأن الصــحة كمقيــاس 

يبين طريقة عملية لضمان التكامل على نحو أوثـق بـين الـدعائم االقتصـادية واالجتماعيـة للتقدم في قطاعات أخرى 
  والبيئية للتنمية المستدامة.

  
  التغطية الصحية الشاملة ومتوسط العمر المتوقع من التمتع بالصحة

  
بالصــحة  إن الهــدف المتمثــل فــي التغطيــة الصــحية الشــاملة ُيحتمــل أن يالئــم مجموعــة الشــواغل المتعلقــة  -١٨

والتـــي نوقشـــت أعـــاله. ولهـــذا الهـــدف عنصـــران مترابطـــان، أال وهمـــا: تـــوفير التغطيـــة بالخـــدمات الصـــحية الالزمـــة 
وعمليـــة تحقيـــق  ٢(الوقايـــة والتعزيـــز والعـــالج والتأهيـــل) وتـــوفير التغطيـــة بالحمايـــة مـــن المخـــاطر الماليـــة لكـــل فـــرد.

وال يتعلق األمـر بحزمـة إجـراءات محـددة تمثـل الحـد األدنـى  التغطية الصحية الشاملة هي عملية تتسم بالديناميكية.
مجموعـة الخـدمات المتاحــة للنـاس، ونسـبة تكـاليف تلـك الخــدمات بـل يتعلـق بتحقيـق التقـدم علـى عــدة جبهـات هـي: 

  ونسبة السكان المشمولين بالتغطية. ؛المشمولة بالتغطية
  

سم بـالقوة والكفـاءة يسـتطيع تقـديم خـدمات جيـدة لتلبيـة ويتطلب التقدم نحو التغطية الشاملة نظامًا صحيًا يت  -١٩
مجموعــة كبيــرة مــن األولويــات الصــحية للبلــدان. والخــدمات الالزمــة تحســن الصــحة أو تصــونها، وتتــيح للنــاس أن 

                                                           
تعمل المنظمة مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة بشأن الكيفية التي يمكن بها اتخاذ الصحة مقياسًا للتقـدم فـي     ١

قطاعات أخرى، مثل الطاقة المسـتدامة، وهـي قطاعـات قـد تكـون هـي نفسـها موضـوع أهـداف مسـتقبلية. وباإلضـافة إلـى ذلـك 
موارد المائيــة ومــع الفريــق االستشــاري لألمــين العــام لألمــم المتحــدة بشــأن تعمــل المنظمــة مــع لجنــة األمــم المتحــدة المعنيــة بــال

الميــاه والصــرف الصــحي علــى صــياغة هــدف يتعلــق بالميــاه. واتخــاذ الصــحة مقياســًا للتقــدم فــي قطاعــات أخــرى، وصــياغة 
مـة المتبعـة فـي صـياغة أهداف لها أثر مباشر في الصحة (مثل مياه الشرب واإلصحاح) هما أمران يكمالن االستراتيجية العا

 هدف صحي عام أو أكثر.

. تمويـــل الـــنظم الصـــحية: الســـبيل إلـــى التغطيـــة الشـــاملة، جنيـــف، منظمـــة ٢٠١٠التقريـــر الخـــاص بالصـــحة فـــي العـــالم     ٢
 .٢٠١٠الصحة العالمية، 
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يحصلوا علـى الـدخل ولألطفـال أن يتعلمـوا، وتـزودهم بسـبل الخـروج مـن دائـرة الفقـر. وفـي الوقـت ذاتـه فـإن الحمايـة 
ر المالية تنقذ الناس من الوقوع في دائرة الفقر الناتج عن المدفوعات المباشرة الخاصة بالصـحة. وهكـذا من المخاط

  الحد من الفقر.وفإن التغطية الصحية الشاملة عنصر محوري من عناصر التنمية المستدامة 
  

ورة األهــداف ويتــيح أيضــًا اســتخدام التغطيــة الصــحية الشــاملة، كهــدف جــامع، طريقــة لتــأطير وصــون صــ  -٢٠
الصحية األخرى المتفق عليها دوليًا والتي تتعلق بأمراض محددة بأهداف فرعية. وهي، بحكم تعريفها، تعبير عملي 

  عن القلق إزاء اإلنصاف في الصحة والحق في الصحة.
  

ضـًا ومن الواضح أنه رغم أن عنصري التغطية الصحية الشاملة لهما قيمة في حد ذاتهما فإنها يسـهمان أي  -٢١
تشـــكل زيـــادة متوســـط العمـــر  فـــي خفـــض معـــدالت الوفـــاة والمراضـــة والعجـــز لـــدى جميـــع الســـكان. وبهـــذا المعنـــى ال

  بل حصيلة من حصائل التقدم نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة.  بديالً المتوقع هدفًا 
  

الصــعوبات فــي وسيصــبح متوســط العمــر المتوقــع مــع التمتــع بالصــحة أفضــل أيضــًا شــريطة التغلــب علــى   -٢٢
يشمل فقط معدالت الوفاة بـل يشـمل معـدالت المراضـة والعجـز كـذلك. بيـد أن قطـاع الصـحة واحـد  القياس، ألنه ال

فقــط مــن القطاعــات التــي تســهم فــي زيــادة متوســط العمــر المتوقــع (مــع التمتــع بالصــحة) والــذي يعتمــد أيضــًا علــى 
ـــًا وعلـــى ســـائر المحـــددات  مجموعـــة كبيـــرة مـــن العوامـــل األخـــرى، بمـــا فـــي ذلـــك السياســـات اإلنمائيـــة األوســـع نطاق

االجتماعية واالقتصادية والبيئية للصحة. لذا فـإن مـن األفضـل النظـر إلـى متوسـط العمـر المتوقـع علـى أنـه مقيـاس 
  جامع لكل جوانب التنمية والتي تشتمل على الصحة وال تقتصر عليها.

  
  خاتمة

  
العنصر البرمجي الخـاص بإصـالح المنظمـة. ومـن ثـم ينبغـي  سيكون لألهداف الصحية الجديدة تأثير في  -٢٣

لألولويــات االســتراتيجية فــي برنــامج العمــل العــام الثــاني عشــر أن تعكــس المجموعــة التاليــة مــن األهــداف العالميــة 
المتعلقة بالصحة. ويتمثل الغرض من هذا التقرير في حفـز النقـاش بـين الـدول األعضـاء بشـأن الكيفيـة التـي ينبغـي 

تـــأطير وقيـــاس األهـــداف المســـتقبلية للصـــحة العالميـــة، وٕاعـــداد نبـــذة وصـــفية تتمحـــور حـــول وضـــع الصـــحة فـــي  بهـــا
برنامج العمل العالمي. وسيكون للتعبير عن رأي مشترك وللنبذة الوصفية الواضحة من جانب قطـاع الصـحة تـأثير 

  محالة عملية صعبة ومعقدة. قوي على عملية ستكون ال
  
  

  المجلس التنفيذياإلجراء المطلوب من 
  

  المجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير.  -٢٤
  
 

=     =     =  


