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  ٢٠١٥الصحة في خطة التنمية لما بعد عام 
  

  ٢٠١٣مسودة ورقة معدة للجان اإلقليمية لمنظمة الصحة العالمية، 
  
  
مــن المــدير العــام "إدراج مناقشــة الصــحة فــي خطــة األمــم المتحــدة للتنميــة لمــا بعــد  ١١-٦٦ج ص عطلــب القــرار   -١

" وعـرض تقريــر عــن هــذه ٢٠١٣، كبنــد مــن جـدول أعمــال اللجــان اإلقليميـة لمنظمــة الصــحة العالميـة فــي عــام ٢٠١٥ عـام
، علــى ٢٠١٤نون الثــاني/ ينــاير المناقشــات، عــن طريــق المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الرابعــة والثالثــين بعــد المائــة فــي كــا

. ويحث القرار أيضًا الدول األعضاء على "ضـمان أن تكـون الصـحة محوريـة فـي والستينجمعية الصحة العالمية السابعة 
  "، وعلى المشاركة بنشاط في المناقشات ذات الصلة.٢٠١٥خطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 

  
لفيــة أنهــا محــرك قــوي للحفــاظ علــى الــدعم الخــاص بالصــحة كعنصــر حاســم مــن وقــد أثبتــت األهــداف اإلنمائيــة لأل  -٢

علـــى الرصـــد الكمـــي، هـــي جميعـــًا امـــور ثبتـــت  هعناصـــر التنميـــة. كمـــا أن بســـاطة اإلطـــار وســـهولة فهـــم أغراضـــه، وتركيـــز 
  استمراريتها. ومن أولويات المنظمة تأمين مكان للصحة في الجيل القادم من األهداف العالمية.

  
العـام المتحدة تكليفين واضحين لألمين العام لألمـم المتحـدة أثنـاء االجتمـاع وقد حددت الدول األعضاء في األمم   -٣

) ومـؤتمر األمـم ٢٠١٠أيلـول/ سـبتمبر  ٢٢-٢٠الرفيع المستوى لألمم المتحدة بشأن األهداف اإلنمائية لأللفيـة (نيويـورك، 
بخصوص كيفيـة ) وذلك ٢٠١٢حزيران/ يونيو  ٢٢-٢٠انيرو، البرازيل، ، ريو دي ج٢٠المتحدة للتنمية المستدامة (ريو +

  .٢٠١٥نشر عملية التحضير لخطة التنمية لما بعد عام 
  
، ٢٠١٥ويلخص هذا التقرير ما تم حتى اآلن استجابة لكال التكليفين، ويبين معالم العملية التي تستمر حتى عام   -٤

الناشــئ عــن المشــاورة المواضــيعية العالميــة بشــأن الصــحة، وكــذلك كيفيــة  بإيجــاز الجــزء الســرديكمــا أن التقريــر يســتعرض 
تناول موضوع الصحة في تقارير الفريق الرفيع المستوى وشبكة حلول التنميـة المسـتدامة، وأثنـاء المناقشـات األوليـة للفريـق 

  .٢٠١٣العامل المفتوح العضوية في حزيران/ يونيو 
  

  العملية حتى اآلن
  
عقـــد األمـــين العـــام لألمـــم المتحـــدة فريـــق شخصـــيات بـــارزة رفيـــع المســـتوى شـــارك فـــي  ٢٠١٢حزيـــران/ يونيـــو  فـــي  -٥

رئاسته رئيسا إندونيسـيا وليبيريـا ورئـيس وزراء المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية. وضـم الفريـق قـادة مـن 
  ٢٠١٣.١تقريره في أوائل حزيران/ يونيو المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة. وقدم الفريق 

  
 ٢وتلقى الفريق الرفيع المستوى، كمساهمة مبكرة في مداوالته، تقريرًا مـن فريـق عمـل تـابع لمنظومـة األمـم المتحـدة  -٦

يستند إلى  ٢٠١٥التقرير إطارًا واسع النطاق لما بعد عام  ويمثل منظمات من جميع أجزاء منظومة األمم المتحدة. ويضع
التنمية االقتصادية الشاملة واالستدامة البيئية، والتنمية االجتماعية الشـاملة (بمـا فـي ذلـك الصـحة) والسـلم واألمـن، ويرتكـز 

ة بشـأن الصـحة حررتهـا على حقوق اإلنسان والمسـاواة واالسـتدامة. وجـاء التقريـر مصـحوبًا بورقـات مواضـيعية، تشـمل ورقـ
  وبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز.المنظمة باالشتراك من اليونيسيف وصندوق األمم المتحدة للسكان 

  

                                                           
. تقريــر فريــق الشخصــيات البــارزة عالميــة جديــدة: القضــاء علــى الفقــر وتحويــل االقتصــادات مــن خــالل التنميــة المســتدامةشــراكة    ١

 .٢٠١٣، الصادر في حزيران/ يونيو ٢٠١٥الرفيع المستوى المعني بخطة التنمية لما بعد عام 

معنــــي بخطــــة األمــــم المتحــــدة للتنميــــة لعــــام بعــــد . تقريــــر فريــــق عمــــل منظومــــة األمــــم المتحــــدة الالمســــتقبل الــــذي نريــــد للجميــــع   ٢
 .٢٠١٥ عام
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، مــن خــالل ٢٠١٥وبعــد ذلــك عقــدت مجموعــة األمــم المتحــدة اإلنمائيــة "حــوارًا عالميــًا" بشــأن خطــة مــا بعــد عــام   -٧
اإلقليميــة التابعــة لألمــم يــة والمشــاورات اإلقليميــة تولــت تيســيرها اللجــان االقتصــادية مــن المشــاورات الوطن ١٠٠سلســلة مــن 

المتحــــدة، وبرنــــامج للوصــــول إلــــى المــــواطنين، وسلســــلة مشــــاورات عالميــــة مواضــــيعية. وكانــــت المواضــــيع المشــــمولة هــــي 
 ؛وتصــــريف الشــــؤون ؛الهشاشــــةوالنزاعــــات و  ؛والنمــــو والتوظيــــف ؛والتعلــــيم ؛والصــــحة ؛والــــديناميات الســــكانية ؛جحافــــاتإلا

  والمياه.  ؛والطاقة ؛واألمن الغذائي والتغذية ؛واالستدامة البيئية
  
إلـــى آذار/  ٢٠١٢مشـــاورة مواضـــيعية صـــحية دارت مـــن أيلـــول/ ســـبتمبر فـــي وشـــاركت منظمـــة الصـــحة العالميـــة   -٨

. وُعقـدت لقـائمتين بالـدور الرئيسـيالـدولتين العضـوين امع اليونيسيف وبمشاركة بوتسـوانا والسـويد بوصـفهما  ٢٠١٣مارس 
فــرد يمثلــون الــدول األعضــاء والــدوائر  ١٦٠٠زائــر، وشــارك أكثــر مــن  ١٥٠ ٠٠٠مشــاورة علــى شــبكة اإلنترنــت اجتــذبت 

مشـاورة وجهـًا  ١٤والقطـاع الخـاص فـي  متحـدة والشـراكات الصـحية العالميـةاألكاديمية والمجتمـع المـدني ووكـاالت األمـم ال
 ١٠٠آســيا وأمريكــا الجنوبيــة وأمريكــا الشــمالية وأوروبــا. وحصــائل كــل هــذه االجتماعــات، هــي وأكثــر مــن لوجــه فــي أفريقيــا و 

الــذي ُأنجــز مــن خــالل  ٤،وتــم تقــديم تقريــر المشــاورة ٣صــة إلكترونيــة علــى شــبكة اإلنترنــت.ورقــة تــم تقــديمها، متاحــة فــي من
ل أساس في بوتسوانا، إلى الفريق الرفيع المستوى قبل أن ينجز تقريره، كما أنه شكّ  حوار رفيع المستوى ُعقد في غابوروني

  ).٦٦/٤٧الوثيقة التي نظرت فيها جمعية الصحة العالمية السادسة والستون (الوثيقة ج
  
وبــــالتوازي مــــع ذلــــك أنشــــأ األمــــين العــــام شــــبكة حلــــول التنميــــة المســــتدامة التــــي يرأســــها األســــتاذ جيفــــري ساتشــــز.   -٩

واســُتخدمت الشــبكة فــي عقــد اجتماعــات ألكــاديميين مــن جميــع أنحــاء العــالم مــن أجــل التركيــز علــى حلــول عمليــة لمســائل 
التنمية المستدامة. وُأعد التقرير بحيث يشكل مساهمة في كل من تقرير األمـين العـام إلـى الجمعيـة العامـة الثامنـة والسـتين 

العضـــوية. وتـــم تقـــديم تقريـــر شـــبكة حلـــول التنميـــة المســـتدامة فـــي حزيـــران/ لألمـــم المتحـــدة وٕالـــى الفريـــق العامـــل المفتـــوح 
  ٢٠١٣.٥ يونيو

  
عضوًا  ٣٠على إنشاء فريق عامل مفتوح العضوية يضم  ٢٠وأخيرًا فإن الدول األعضاء وافقت في مؤتمر ريو +  -١٠

للتنميـة المسـتدامة. وسـوف  مرشحًا من خمس مجموعات إقليمية في األمم المتحدة، وذلك من أجل إعداد مجموعـة أهـداف
، وســوف ينجــز عملــه فــي الوقــت المحــدد مــن أجــل الجمعيــة العامــة ٢٠١٣يقــدم الفريــق تقريــرًا مرحليــًا فــي أيلــول/ ســبتمبر 

  .٢٠١٤التاسعة والستون لألمم المتحدة والتي سُتعقد في أيلول/ سبتمبر 
  

ن مستشـارة خاصـة بشـأن تخطـيط التنميـة لمـا بعـد ولتنسيق كل مسارات العمل هـذه يلقـى األمـين العـام المسـاندة مـ  -١١
. وكانـت المستشـارة الخاصـة عضـوة بحكـم منصـبها فــي الفريـق الرفيـع المسـتوى، حيـث عملـت فـي إطـار فريــق ٢٠١٥عـام 

وتم تكليفها بضمان إقامة روابط بين الفريق العامل المفتوح العضوية وبين سـائر أجـزاء عمليـة من كبار مسؤولي التنسيق، 
  ر. ولقيت المساندة في عملها الخاص بالصحة من منظمة الصحة العالمية مباشرة.التشاو 

  
أثنــاء افتتــاح الجمعيــة العامــة  ٢٠١٣ســبتمبر  أيلــول/ ٢٥وســتُتوج هــذه المرحلــة مــن العمليــة بمناســبة خاصــة فــي   -١٢

ورسـم معـالم طريـق المضـي قُـدمًا لألمم المتحدة من أجـل اسـتعراض التقـدم المحـرز نحـو تحقيـق األهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة 
  ٦في هذا الصدد.

  
  

                                                           
٣   www.worldwewant2015.org/health  
 .٢٠١٣. تقرير المشاورة المواضيعية بشأن الصحة. نيسان/ أبريل ٢٠١٥الصحة في خطة التنمية لما بعد عام    ٤

 .٢٠١٣حزيران/ يونيو  ٦. تقرير األمين العام لألمم المتحدة، برنامج عمل للتنمية المستدامة   ٥

، وتقريرًا مرحليًا من الفريـق ٢٠١٥الوثائق المرجعية للمناسبة الخاصة ستشمل تقرير األمين العام عن خطة التنمية لما بعد عام    ٦
اف العامــل المفتــوح العضــوية، وتقريــر تجميعــي للمشــاورات الُقطريــة والمواضــيعية مــن إعــداد فريــق عمــل األمــم المتحــدة المعنــي باألهــد

 ) لم يكن قد تم االنتهاء من إعداد تلك الوثائق.٢٠١٣اإلنمائية لأللفية. وفي وقت كتابة هذه الوثيقة (تموز/ يوليو 
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  خريطة طريق للمستقبل
  

للمناسبة الخاصة ستتضمن عدة أمور منها خريطة طريق للعملية المفضية إلى عقـد  ٧إن مسودة الوثيقة الختامية  -١٣
اعتمــاد إطــار  فيــه، ومــن المــأمول أن يــتم ٢٠١٥بر مــؤتمر قمــة علــى مســتوى رؤســاء الــدول والحكومــات فــي أيلــول/ ســبتم

  جديد ومجموعة أهداف جديدة.
  

وفي غضون ذلـك سيسـتأنف الفريـق العامـل المفتـوح العضـوية عملـه بشـأن مختلـف القطاعـات فـي تشـرين الثـاني/   -١٤
. ويعتزم الفريق العامـل المفتـوح العضـوية إنجـاز ٢٠١٤نوفمبر، وسيبدأ النظر في األهداف باستفاضة أكثر في أوائل عام 

، وهو عبارة عن لجنة ٢٠لول أيلول/ سبتمبر من العام القادم. وهناك فريق عامل إضافي مكلف بموضوع ريو +مهامه بح
وســـينجز مهمتـــه بحلـــول أيلـــول/  ٢٠١٣خبـــراء معنيـــة بتمويـــل التنميـــة المســـتدامة، ســـيبدأ أيضـــًا العمـــل فـــي آب/ أغســـطس 

  .٢٠١٤سبتمبر 
  

ي سـُتعقد فــي أيلـول/ ســبتمبر هـذا ســيعقد األمـين العــام عـددًا مــن وخـالل العـام الــذي سـيعقب المناســبة الخاصـة التــ  -١٥
تمهيـد السـبيل". وسـُيعقد مناسـبة للتقيـيم فيمـا يتعلـق بجميـع  – ٢٠١٥المناسبات تحت موضوع "خطـة التنميـة لمـا بعـد عـام 

د الدول األعضاء ، وعندئذ سُيطلب من األمين العام أن يزو ٢٠١٤الدول األعضاء في األمم المتحدة، وذلك في ربيع عام 
للمجموعة الكاملة من المساهمات المتلقاة، وذلك قبل إطالق العملية الحكومية الدولية النهائية في الجمعيـة العامـة  تجميعب

، وسوف يتوج هذا العمل بعقد قمة رؤساء الدول/ الحكومات بعد ٢٠١٤التاسعة والستين لألمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر 
  ذلك بعام واحد. 

  
  : القصة حتى اآلن٢٠١٥الصحة في خطة التنمية لما بعد عام 

  
يلخص الفرع األخير من هذا التقرير مـا عليـه األمـور اآلن فيمـا يتعلـق بالصـحة فـي أيـة مجموعـة أهـداف خاصـة   -١٦

  بالمستقبل.
  

العامــة هــيمن موضــوع الصــحة علــى قــرار الجمعيــة  ٢٠١٥وحتــى قبــل عقــد المشــاورات األولــى بشــأن مــا بعــد عــام   -١٧
والـذي اعتـرف بـأن الصـحة "شـرط مسـبق للتنميـة  "نصـبوا إليـه"المسـتقبل الـذي الذي يحمل عنـوان  ٦٦/٢٨٨لألمم المتحدة 

  المستدامة بأبعادها الثالثة جميعًا ونتيجة من نتائجها ومؤشر عليها".
  

عيـة العامـة لألمـم المتحـدة وبقـرار الجم ٨وقد تعزز هذا الموقف بـإعالن ريـو بشـأن المحـددات االجتماعيـة للصـحة  -١٨
أمـــور منهـــا االهتمـــام بـــإدراج موضـــوع التغطيـــة  ةبشـــأن الصـــحة العالميـــة والسياســـة األجنبيـــة، والـــذي أوصـــى بعـــد ٦٧/٨١

  .٢٠١٥الصحية للجميع في المناقشات بشأن خطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 
  

الحفـــاظ علـــى العمـــل وتســـريعه بالفعـــل فيمـــا يتصـــل وركـــزت المناقشـــات المبكـــرة بشـــأن دور الصـــحة علـــى أهميـــة   -١٩
باألهداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة. وفي الوقت ذاته كان هناك اعتراف واسع النطاق بأن خطة الصحة أصبحت 

ثــارت هــواجس قويــة بخصــوص إدراج أهميــة أوســع نطاقــًا اآلن، وبوجــوب إدراج األمــراض غيــر الســارية. وعــالوة علــى هــذا 
الصــحة كحــق أساســي. ونظــرًا التســاع نطــاق مجموعــة المصــالح داخــل قطــاع  صــياغةف فــي الصــحة وبخصــوص اإلنصــا

أي هدف صـحي تتسـع لهـذه الهـواجس المختلفـة كلهـا.  لصياغة شاملةالصحة فإن التحدي الرئيسي تمثل في إيجاد طريقة 
  وأخيرًا فمن الضروري البرهنة بوضوح على الروابط بين الصحة وبين مختلف جوانب التنمية المستدامة.

                                                           
فــي وقــت كتابــة هــذه الوثيقــة، لــذا ينبغــي  ٢٠١٣لــم يكــن قــد تــم بعــد االنتهــاء مــن إعــداد الوثيقــة الختاميــة للمناســبة الخاصــة لعــام    ٧

نشطة التي تمـت حتـى يقة إرشادية. والنقطة الرئيسية في هذه المرحلة هي أنه على الرغم من كثرة األاعتبار خريطة الطريق مجرد وث
اآلن فإن عملية االتفاق على األهداف والغايات، والتي ال يمكن االنتهاء منها إال في إطار عمليـة حكوميـة دوليـة كاملـة، مازالـت فـي 

 مرحلة مبكرة نسبيًا.

 .٢٠١٢و ، أيار/ ماي٨-٦٥ج ص ع   ٨
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وتضمن تقرير اجتماع بوتسوانا جزءًا سـرديًا واضـحًا بشـأن دور الصـحة بنـاًء علـى هـذه االعتبـارات. وشـمل ثالثـة   -٢٠
لصــحة مكــون حاســم مــن مكونــات التنميــة المســتدامة ورفاهيــة اإلنســان ومــن ثــم فإنهــا تســهم فــي تحقيــق عناصــر هــي: (أ) ا

الغرض الشامل ألية مجموعة جديـدة مـن األهـداف العالميـة؛ (ب) الشـغل الشـاغل ألي هـدف صـحي سـيكون تحقيـق أوفـر 
ألهـداف اإلنمائيـة الحاليـة لأللفيـة قدر من الصحة في جميع مراحل العمر، وسيشمل ذلـك تسـريع وٕاكمـال العمـل الخـاص با

والتوسع في العمل على تغطية األمراض غير السـارية؛ (ج) التغطيـة الصـحية الشـاملة هـي وسـيلة لبلـوغ غايـة تحقيـق هـذه 
  الحصائل كما أنها غاية في حد ذاتها.

  
طيـة الصـحية الشـاملة هـي والنقطة األخيرة جديرة بالتركيز عليها. ففي حين أن بعض المشاركين تمسـكوا بـأن التغ  -٢١

ولـه قيمتـه لـدى النـاس فـي حـد  مرغوبمجرد وسيلة لتحقيق حصائل صحية أفضل ذهب مشاركون آخرون إلى أنها هدف 
  ذاته، وذلك من خالل ضمان حصولهم على جميع الخدمات التي يحتاجون إليها دون أن يتحملوا مخاطر مالية كبيرة.

  
تقريـر الفريـق الرفيـع المسـتوى هـي القضـاء علـى الفقـر المـدقع فـي سـياق التنميـة والرسالة الرئيسية التي وردت في   -٢٢

. ولهــذه الغايــة يقتــرح الفريــق إجــراء خمــس نقــالت تحويليــة تشــكل المبــادئ األساســية. وهــذه ٢٠٣٠المســتدامة بحلــول عــام 
مؤسســـات عامـــة فاعلـــة  الـــنقالت هـــي: عـــدم تجاهـــل أحـــد، وتســـليط الضـــوء علـــى التنميـــة المســـتدامة، وٕاحـــالل الســـلم وبنـــاء

  ومتفتحة وخاضعة للمساءلة، وصياغة شراكة عالمية جديدة.
  

غايـة. والـتقط الفريـق الموضـوع الرئيسـي  ٥١هـدفًا و ١٢ مـن وُترجمت هذه المبادئ عندئذ إلى مجموعة إيضـاحية  -٢٣
القضاء على "هي:  ، أي "ضمان حياة صحية". والغايات الخمس التي تصحب هذا الهدف٤للمشاورة الصحية في الهدف 

فــي أعــداد األطفــال  ٪×الوفيــات التــي يمكــن الوقايــة منهــا بــين األطفــال الرضــع ودون ســن خمــس ســنوات؛ والزيــادة بنســبة 
والمراهقين والبالغين المعرضين للخطر وكبار السن الذين يحصلون على التطعيمات كاملـة؛ وتقليـل نسـبة وفيـات األمهـات 

سمة؛ والتأكد من حصول الجميـع علـى حقـوق وخـدمات الصـحة الجنسـية واإلنجابيـة؛ ن ١٠٠ ٠٠٠لكل × بحيث التتجاوز 
وتقليـــل وطـــأة اإلصـــابة بفيـــروس نقـــص المناعـــة المكتســـب (العـــوز المنـــاعي البشـــري) والســـل والمالريـــا وأمـــراض المنـــاطق 

قال إنـه "بـالرغم مـن أننـا نركـز المدارية المهملة، واألمراض غير المعدية (غير السارية) ذات األولوية)". واسترسل الفريق و 
هذا الهدف، فـإن تحقيـق هـذه النتـائج يتطلـب تعمـيم الحصـول علـى الرعايـة الصـحية على كل النتائج المتعلقة بالصحة في 

  األساسية".
  

) غـايتين صـحيتين متصـلتين ١القضاء على الفقر (الهـدف  وللصحة دور في عدة أهداف أخرى مقترحة. ويشمل  -٢٤
همــا: تغطيــة الفقــراء والمعرضــين للفقــر بأنظمــة الحمايــة االجتماعيــة، وبنــاء المرونــة وتقليــل الوفيــات الناتجــة عــن الكــوارث 

لنســـاء بشـــأن المســـاواة بـــين الجنســـين وتمكـــين المـــرأة منـــع كـــل أشـــكال العنـــف ضـــد الفتيـــات وا ٢الطبيعيـــة. ويشـــمل الهـــدف 
ــا.  ٥والقضــاء عليهــا. ويشــمل الهــدف  بشــأن التأكــد مــن األمــن الغــذائي والتغذيــة تقليــل اإلصــابة بــالتقزم والضــمور واألنيمي

بشـأن االسـتفادة مـن الميـاه والصـرف الصـحي التركيـز علـى ميـاه الشـرب المأمونـة والحـد مـن التغـوط فـي  ٦ويشمل الهدف 
شــيدة والمؤسســات الفعالــة تــوفير هويــة قانونيــة مجانيــة وشــاملة، مثــل ســجالت بشــأن اإلدارة الر  ١٠العــراء. ويشــمل الهــدف 
بشأن التأكد من وجود مجتمعـات مسـتقرة وغيـر مضـطربة خفـض الوفيـات الناتجـة عـن العنـف  ١١المواليد. ويشمل الهدف 

  األطفال. ضدوالقضاء على كل أشكال العنف 
  

 بتعبيـرة أهـدافًا إيضـاحية. ويعبَّـر عـن ذلـك فيمـا يخـص الصـحة ويشمل أيضًا تقرير شبكة حلول التنمية المسـتدام  -٢٥
"تــوفير الصــحة والرفاهيــة فــي جميــع مراحــل العمــر". ومــع ذلــك فعلــى خــالف الفريــق الرفيــع المســتوى فــإن التغطيــة الصــحية 

لعـالج مـن األمـراض الشاملة التي "تشمل رعاية الصحة الجنسية واإلنجابيـة، وتنظـيم األسـرة، والتمنيـع الروتينـي، والوقايـة وا
  السارية وغير السارية" مشمولة أيضًا كغاية محددة.

  
وعقـد الفريــق العامــل المفتـوح العضــوية مناقشــة واحــدة محـددة بشــأن الصــحة. وعلــى الـرغم مــن أن التقريــر المــوجز   -٢٦

املة محوريــة للتنميــة الرســمي لــم ُينشــر بعــد فــإن الميســرين المشــاركين فــي مــوجزهم الشــفوي أقــروا بــأن التغطيــة الصــحية الشــ
وفــي حــين أيــد كثيــر مــن الــدول األعضــاء أن التغطيــة الصــحية الشــاملة هــدف صــحي جــامع فقــد تحــدثت دول المســتدامة. 
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أعضاء أخرى لصالح متوسط العمر المتوقع مع التمتع بالصحة، أو تحسين الصحة طيلة العمر، أو توفير أكبـر قـدر مـن 
التغطيـة الصـحية الشـاملة وسـيلة لتحقيـق هـذه األغـراض. وشـدد عـدد كبيـر مـن الصحة طيلة مراحل العمـر علـى أن تكـون 

الـــدول األعضـــاء علـــى أن التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة ينبغـــي أن تكـــون بالضـــرورة عنصـــرًا رئيســـيًا ألي إطـــار جيـــد للحمايـــة 
وشـددت معظـم  .٢٠١٥االجتماعية، وأكد على أهميـة التصـدي لألمـراض غيـر السـارية فـي اإلطـار الخـاص بمـا بعـد عـام 

الــدول األعضــاء علــى أن الصــحة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق ذات الصــلة بهــا يلــزم أن تشــكل عنصــرًا رئيســيًا ألي إطــار 
. وشــددت عــدة دول أعضــاء أيضــًا علــى صــحة المــرأة والشــباب وعلــى الــروابط بــين ٢٠١٥خــاص بالصــحة لمــا بعــد عــام 

  قة واإلسكان والبيئة والزراعة).قطاع الصحة والقطاعات األخرى (مثل النقل والطا
  

  الخالصة
  

األولــى المتوجــة بعقــد  مرحلتهــاإن عمليــة صــياغة مجموعــة جديــدة مــن األهــداف اإلنمائيــة العالميــة بلغــت نهايــة   -٢٧
نـا عامـان سـتبت م. واليـزال أما٢٠١٣مناسبة خاصة في الجمعية العامة الثامنة والستين لألمم المتحدة في أيلـول/ سـبتمبر 

أثناءهما عملية حكومية دولية كاملة في اإلطار الذي سُيعتمد واألهداف التي سُتعتمد. وسيجري كثيـر مـن النقـاش بواسـطة 
وزارات الخارجية والبعثات الدائمـة لـدى األمـم المتحـدة فـي نيويـورك. ومـن األمـور ذات األهميـة الكبـرى إلتمـام هـذه العمليـة 

ثليهــا الــوطنيين بالمعلومــات وتطلعهــم علــى التطــورات أوًال بــأول، مــع تــوفير ســرد غ وزارات الصــحة ممبنجــاح ضــمان أن تبّلــ
  متسق بشأن دور الصحة وأهميتها.

  
وفيمــــا يتعلــــق بجــــوهر الموضــــوع فــــإن وضــــع الصــــحة راســــخ بصــــورة جيــــدة حتــــى اآلن. كمــــا أن الجــــزء الســــردي   -٢٨

األعمــار مــع كــون التغطيــة الصــحية الشــاملة يتســم بالشــمول ويســتند إلــى تــوفير أكبــر قــدر مــن الصــحة فــي جميــع  الناشــئ
غايــة فــي حــد ذاتهــا. ويتــيح هــذا الــنهج اســتيعاب مجموعــة متنوعــة مــن المصــالح داخــل قطــاع الصــحة ضــمن  وســيلة و/ أو

إطــار واحــد. ويتمثــل موقــف منظمــة الصــحة العالميــة فــي الحفــاظ علــى هــذه االســتراتيجية بغيــة تالفــي التنــافس بــين مختلــف 
أو مختلــف التــدخالت الصــحية أو مختلــف فئــات الســكان. وسنواصــل كــذلك متابعــة اســتخدام المؤشــرات اعــتالالت الصــحة 

  الصحية كوسيلة لقياس التقدم المحرز في دعائم التنمية المستدامة الثالثة كافة. 
  
  

  


