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  العملية
  
لمتحـدة فريقـًا رفيـع المسـتوى للشخصـيات البـارزة، عقدت الجمعية العامـة لألمـم ا ٢٠١٢في حزيران/ يونيو   -٦

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

  .٢٠١٣أيار/ مايو  ٣١األمين العام بحلول  إلى
  
وكمســاهمة فــي المــداوالت تلقــى الفريــق تقريــرًا مــن فرقــة العمــل التابعــة لمنظومــة األمــم المتحــدة والتــي تمثــل   -٧

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

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

  ٢وبرنامج األمم المتحدة لمكافحة األيدز.
  
وبالتوازي مع ذلك تتولى مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية قيادة الجهود الرامية إلى تحفيز "الحوار العالمي"   -٨

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

عالمية مواضيعية. وتشمل المواضيع التي تتناولها عدم المساواة، والسكان، والصحة، والتعليم، والنمو  ةمشاور  عشرة
االقتصــادي، والتوظيــف، والنزاعــات، والهشاشــة، وتصــريف الشــؤون، واالســتقرار البيئــي، واألمــن الغــذائي، والتغذيــة. 

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

  
ولتنسيق جميع مسارات العمل هذه يلقى األمين العام الدعم من مستشارة خاصـة بشـأن التخطـيط اإلنمـائي   -٩

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

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

عضــوًا يرشَّــحون مــن  ٣٠وافقــت الــدول األعضــاء علــى إنشــاء فريــق عامــل يضــم  ٢٠أثنــاء مــؤتمر ريــو +و   -١٠
المجموعـــات اإلقليميـــة الخمـــس التابعـــة لألمـــم المتحـــدة والتـــي ستضـــع مجموعـــة أهـــداف للتنميـــة المســـتدامة. وســـوف 

  . ٢٠١٣يعرض الفريق تقريره على الجمعية العامة الثامنة والستين لألمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر 
  
  
  
  

                                                           
 الــذي المســتقبل تحقيــق. ٢٠١٥األمــم المتحــدة المعنــي بخطــة األمــم المتحــدة للتنميــة لمــا بعــد عــام فريــق عمــل منظومــة     ١

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

  : ورقة مناقشة صادرة عن منظمة الصحة العالمية، ٢٠١٥خطة التنمية لما بعد عام إدراج الصحة في     ٢
http://www.who.int/topics/millennium_development_goals/post2015/en/  ٢٠١٣نيسان/ أبريل  ١٥(تم االطالع في(.  

http://www.worldwewant2015.org/health   ٢٠١٣نيسان/ أبريل  ١٥(تم االطالع في(. 
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  المشاورة العالمية الخاصة بالصحة
  

إلــــــــى آذار/  ٢٠١٢ُعقــــــــدت المشــــــــاورة المواضــــــــيعية الخاصــــــــة بالصــــــــحة مــــــــن تشــــــــرين األول/ أكتــــــــوبر   -١١
، ووصـــلت إلـــى ُأنـــاس مـــن جميـــع أنحـــاء العـــالم كـــي تجمـــع مـــدخالت بشـــأن دور الصـــحة فـــي خطـــة ٢٠١٣ مـــارس
ع. ـــــــر للموقــــــزائ ١٥٠ ٠٠٠ت ـــــــت اجتذبــــــة اإلنترنـــــــشبك ىــــــاورة علــــــدت مشـــــــ. وُعق٢٠١٥ام ـــــــد عـــــــبع لمــــا التنميــــة

ــــــوش مشـــــاورة وجهـــــًا لوجـــــه فـــــي أفريقيـــــا وآســـــيا وأمريكـــــا الجنوبيـــــة وأمريكـــــا  ١٣فـــــرد فـــــي  ١٥٠٠ن ـــــــر مـــــــأكث اركـ
ـــــر مـــــن  الشـــــمالية ـــــدم أكث ـــــا، وُق ـــــى شـــــبكة  ١٠٠وأوروب ـــــة. وجميـــــع المســـــاهمات متاحـــــة فـــــي منصـــــة عل ورقـــــة بحثي
  .www.worldwewant2015.org/health اإلنترنت

  
وتم تجميع كل المدخالت في مسودة تقرير نظر فيها المشاركون في الحوار الرفيع المستوى الذي ُعقد في   -١٢

الختــامي إلـــى الفريـــق الرفيـــع المســـتوى وٕالـــى . وقُـــدم التقريـــر ٢٠١٣آذار/ مـــارس  ٦و ٥يـــومي  ببوتســـواناغــابوروني 
داد ملخـص مـن صـفحتين فـي منتصـف آذار/ مـارس لتـوفير المعلومـات األمين العام في آخر آذار/ مارس. وتم إع

  الالزمة لالجتماع الختامي لفريق الشخصيات البارزة الرفيع المستوى.
  

، ٢٠١٢أيلـول/ سـبتمبر  ١٤وفي إطار هذه العملية عقدت المنظمة جلسـة معلومـات للـدول األعضـاء فـي   -١٣
فـي أواخـر تشـرين األول/  ٢٠١٥التخطـيط اإلنمـائي لمـا بعـد عـام وعقدت المستشارة الخاصة جلسة إعالميـة بشـأن 

ومـــن المعتـــزم عقـــد جلســـة . ٢٠١٢كـــانون األول/ ديســـمبر  ١٤مشـــاورة للـــدول األعضـــاء فـــي جنيـــف فـــي و  ،أكتـــوبر
وكمعلومـات أساسـية أعـدت األمانـة ورقـة نقـاش منشـورة اآلن فـي موقــع . ٢٠١٣معلومـات أخـرى فـي نيسـان/ أبريـل 

  ١نترنت.إلعالمية وموقع األمم المتحدة على شبكة امنظمة الصحة ال
  

  الحصائل الرئيسية للمشاورة
  

إن األصـــحاء يســـهمون فــــي تحقيـــق التنميــــة المســـتدامة. وفــــي الوقـــت نفســــه تعـــود السياســــات التـــي تعــــزز   -١٤
م التقــدم االســتدامة بالفائــدة علــى صــحة اإلنســان. فصــحة الســكان ومــدة اإلنصــاف فــي توزيعهــا يشــكالن مقياســًا لتقيــي

المحرز فـي كـل جوانـب السياسـات االقتصـادية واالجتماعيـة والبيئيـة. وهنـاك بينـات متزايـدة تشـير إلـى وجـود عالقـة 
وهكذا ُتعتبر الصحة نتيجـة مـن نتـائج الحـد سببية بين نصيب الفرد من الدخل وبين متوسط العمر المتوقع عمومًا. 

  من الفقر وشرطًا أساسيًا له.
  

كثر من عقد من الزمان على اعتماد قادة العالم لألهداف اإلنمائية لأللفية انخفضت معدالت وبعد مرور أ  -١٥
وفيات األطفال واألمهات انخفاضًا كبيرًا. وقّل عدد من يصـابون بـاالعتالالت ذات الصـلة باأليـدز والسـل والمالريـا 

ونــة وخــدمات اإلصــحاح للمزيــد مــن مــن يتوفــون مــن جرائهــا. وتحســنت التغذيــة وأتيحــت الميــاه المأمكمــا قــّل عــدد 
وعلــى نطــاق العــالم أصــبح النــاس يعيشــون حيــاة أطــول وأصــح مــن أي وقــت مضــى. ولكــن المكاســب التــي النــاس. 

تحققت هشة والتقدم يّتسـم بالتبـاين: فـال تـزال هنـاك ثغـرات وٕاجحافـات كبيـرة داخـل البلـدان وفيمـا بينهـا. وألن منظمـة 
ًا. ويعني ذلك دعم الجهـود الوطنيـة فإنه يجب أن تكون أكثر طموح ٢٠١٥الصحة العالمية تتطلع إلى ما بعد عام 

                                                           
: الصـحة فـي خطـة األمـم ٢٠١٥بخطـة األمـم المتحـدة للتنميـة لمـا بعـد عـام األمـم المتحـدة المعنـي  عمل منظومـةفريق     ١

برنــــامج األمــــم المتحــــدة المشــــترك لمكافحــــة األيــــدز المواضــــيعي،  محــــور التفكيــــر – ٢٠١٥المتحــــدة للتنميــــة لمــــا بعــــد عــــام 
واليونيســـــــــــــيف وصـــــــــــــندوق األمـــــــــــــم المتحـــــــــــــدة للســـــــــــــكان ومنظمـــــــــــــة الصـــــــــــــحة العالميـــــــــــــة ومنظومـــــــــــــة األمـــــــــــــم المتحـــــــــــــدة 

http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/thinkpieces/8_health.pdf  تـــــــــــــــم االطـــــــــــــــالع فـــــــــــــــي)
 ).٢٠١٣ أبريل/ نيسان  ١٥
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بأنشطة الدعوة الالزمة للحفاظ على االلتزام السياسي والـدعم المـالي. كمـا يعنـي مواصـلة بنـاء الـنظم الخاصـة بتتبـع 
  اإلنفاق والنتائج.

  
وهنــاك طــرق جديــدة أخــذت تظهــر لتحســين الصــحة: تكنولوجيــات جديــدة وفــرص جديــدة للتواصــل، ونمــاذج   -١٦

جديدة لمشاركة المـواطنين فـي صـنع القـرار. وفـي الوقـت نفسـه فـإن مفهـوم الصـحة الجيـدة آخـذ فـي التطـور، ويتجـه 
يعنـي مجـرد الوقايـة والعـالج  نحو عالم يحقق فيه الناس صـحتهم وعـافيتهم بأنفسـهم ويحـافظون عليهمـا بـدًال مـن أن

ويجـــب أن تتـــأقلم الـــنظم الصـــحية مـــع هـــذه التغيـــرات، ومـــع ارتفـــاع التوقعـــات، وكـــذلك مـــع التحـــديات مـــن المـــرض. 
مليار مراهق في العـالم، وفـي الوقـت ذاتـه تشـهد بلـدان كثيـرة زيـادة  ١,٨والبيئية والصحية. ويوجد اآلن الديموغرافية 

يخون. كمــا أن تغيــر المنــاخ والهجــرة والتوســع العمرانــي غيــر المخطــط هــي أمــور ســريعة فــي عــدد الســكان الــذين يشــ
تسـتحث ظهـور أخطـار جديـدة علـى الصـحة. وُتعـد األمـراض غيـر السـارية اآلن سـببًا رئيسـيًا مـن أسـباب الوفـاة فـي 

  البلدان كافة، بصرف النظر عن مستوى الدخل.
  

ــًا. فكــل بلــد هــو ومــن الضــروري أن يجيــئ أي هــدف مســتقبلي خــاص بالصــ  -١٧ حة علــى النحــو المالئــم عالمي
مـــوطن ألســـر وأفـــراد يفتقـــرون إلـــى الوســـائل أو التغذيـــة أو األدويـــة أو الرعايـــة فيمـــا يتعلـــق بالوقايـــة أو العـــالج مـــن 
االعــتالل. لــذا فمــن الضــروري أن تجســد األهــداف الصــحية المســتقبلية هــذه الحقــائق العالميــة، بمــا يضــمن أن يــتم 

ق، بمــا فــي ذلــك االعتبــارات الخاصــة بالجنســين، "مترابطــة" علــى نطــاق األهــداف. ولكــن ال يوجــد اإلنصــاف والحقــو 
تمامـــًا: لـــذا يجـــب أن تكـــون األهـــداف المســـتقبلية قابلـــة للتكيـــف مـــع الواقـــع الـــذي يواجهـــه كـــل بلـــد  نبلـــدان متمـــاثال

  حدة. على
  

طـــة التنميـــة لمـــا بعـــد عـــام وبعـــد مشـــاورات عالميـــة مستفيضـــة بـــدأت تظهـــر صـــيغة جديـــدة للصـــحة فـــي خ  -١٨
. وينبغـــي ألي هـــدف إنمـــائي شـــامل أن يـــدرج الصـــحة كعامـــل حاســـم يســـهم فـــي التنميـــة المســـتدامة وعافيـــة ٢٠١٥

اإلنسان ويجعلها حصيلة من حصائلهما. وفي هذا تلبية للمطالبة المتناميـة بـأال يقتصـر األمـر علـى النـاتج المحلـي 
المستدامة، وبـأن يـتم التركيـز بصـورة أفضـل علـى اإلنصـاف. كمـا أن  اإلجمالي لقياس مدى النمو الصحي والتنمية

ذلـــك يعـــد إقـــرارًا بـــأن الصـــحة الجيـــدة تتحـــدد بجوانـــب عديـــدة للتنميـــة، بمـــا فيهـــا التعلـــيم والطاقـــة المســـتدامة والميـــاه 
ن تمثـل واإلصحاح والتكيف مع تغير المنـاخ وتخفيـف وطأتـه، مثلمـا تتحـدد بالوقايـة والعـالج مـن المـرض. ويمكـن أ

  .٢٠١٥استدامة العافية للجميع هدفًا شامًال لخطة التنمية لما بعد عام 
  

والهــدف الصــحي الشــامل، الــذي يضــطلع فيــه قطــاع الصــحة بــدور أكبــر ولكنــه أبعــد مــا يكــون عــن الــدور   -١٩
الحصــري، يرمــي إلــى الوصــول بالصــحة إلــى المســتوى األعلــى فــي جميــع مراحــل العمــر. وينبغــي أن يشــمل ذلــك 

ريع خطة األهداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة، والحد من عبء األمراض غير السارية، وضمان التغطية تس
الصحية الشـاملة واإلتاحـة الشـاملة. ويمكـن أن تشـمل خطـة األهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة غايـات للقضـاء علـى وفيـات 

لشـاملة لخـدمات الصـحة الجنسـية واإلنجابيـة، والقضـاء األمهات واألطفال التي يمكن الوقاية منها، وتوفير اإلتاحة ا
الجيـل الخـالي مـن األيـدز والعـدوى بفيروسـه والسـل. ويمكـن على المالريا، واستئصال شلل األطفـال، وتحقيـق رؤيـة 

أيضــًا أن توضــع غايــات للحــد مــن اإلصــابة بــأمراض القلــب واألوعيــة الدمويــة والســرطان والــداء الســكري واعــتالالت 
  تنفسي وما يرتبط بذلك من عوامل الخطر.الجهاز ال

  
ومن سـبل تحقيـق حصـائل صـحية أفضـل ضـمان اسـتفادة الجميـع مـن الخـدمات الصـحية الشـاملة والعاليـة   -٢٠

الجودة من خالل التغطية الصحية الشاملة واإلتاحة الشاملة. وثمة هدف آخر مستصوب هو أن ُيعتبر الناس قيمة 
اح لهـم نظـام صـحي يـوفر الوقايـة والعـالج مـن االعـتالل بفعاليـة وتكلفـة ميسـورة في حد ذاتهم، وذلك بضمان أن يتـ

داخل منازلهم وفي مجتمعاتهم المحلية، ومـع تـوفير اإلحالـة إلـى العيـادات والمستشـفيات عنـد اللـزوم. ومـن عناصـر 
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ة الخــدمات مليــون شــخص فــي دائــرة الفقــر ســنويًا بســبب تكلفــ ١٠٠ذلــك الهــدف أيضــًا ضــمان الحيلولــة دون وقــوع 
الصحية التي يحتاجون إليها (كما هو الشأن اليوم). فهذه النظم الصحية أداة هامة للحد من الفقـر وتعزيـز اسـتقرار 

  المجتمع وأمنه.
  

وســوف يتطلــب تحقيــق األهــداف بيئــة قويــة  .إن بلــورة األهــداف الصــحية العالميــة هــي خطــوة مــن خطــوات  -٢١
وداعمة. وسيتطلب ذلك بدوره اسـتثمارًا كبيـرًا فـي الـنظم مـن أجـل إعـداد وتحليـل واسـتخدام البيانـات، واسـتثمارًا كبيـرًا 
فــي القــوى العاملــة الصــحية المدربــة جيــدًا والمحفــزة. وسيقتضــي ذلــك آليــات مســتقلة أقــوى للمحاســبة (بمــا فــي ذلــك 

بــة داخــل البلــدان والمراقبــة العالميــة)، والمشــاركة القويــة مــن جانــب المجتمــع المــدني والقطــاع الخــاص، هياكــل المراق
وتســريع الجهــود الراميــة إلــى تعزيــز المؤسســات المكلفــة بتــوفير صــحة أفضــل علــى المســتوى العــالمي والــوطني علــى 

  السواء.
  

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
  

  اإلحاطة علمًا بالتقرير.جمعية الصحة مدعوة إلى   -٢٢
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