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  لأللفية اإلنمائية األهداف بلوغ رصد
    المتعلقة بالصحة

 
  ٢٠١٥لما بعد عام  التنميةفي خطة الصحة 

  
  

  األمانة من تقرير
  
  
وقـد  ١.أحاط المجلس التنفيذي علمًا، في دورته الرابعة والثالثين بعد المائة بإصدار سابق من هذا التقريـر  -١

) لبيــان أحــدث التطــورات والخطــوات ٣٠إلــى  ٢٦مــن  الفقــراتتــم تحــديث اإلصــدار الــوارد أدنــاه للتقريــر (وخصوصــًا 
المقبلة المتوقعة. ويشمل التقرير ملخصًا لعمليـة التفـاوض الحكوميـة الدوليـة التـي تقـررت فـي الحـدث الخـاص الـذي 

والجـــزء  الســـردي  )٢٠١٣أيلـــول/ ســـبتمبر  ٢٥ُعقـــد بشـــأن التقـــدم نحـــو بلـــوغ األهـــداف اإلنمائيـــة لأللفيـــة (نيويـــورك، 
  .٢٠١٥أن الصحة في خطة التنمية لما بعد عام المستجد بش

  
 مناقشـة "إدراج العـام المـدير من ١١-٦٦ع ص ج القرار في الصحة جمعية طلبت ،٢٠١٣ مايو أيار/ في  -٢

 اللجـــان اجتماعـــات أعمـــال جـــدول بنـــود مـــن كبنـــد ،٢٠١٥ عـــام بعـــد لمـــا للتنميـــة المتحـــدة األمـــم خطـــة فـــي الصـــحة
 المجلـــس طريـــق عـــن المناقشـــات، هـــذه عـــن تقريـــر وعـــرض ،٢٠١٣ عـــام فـــي العالميـــة الصـــحة لمنظمـــة اإلقليميـــة
 العالميــة الصــحة جمعيــة علــى ،٢٠١٤ ينــاير/ الثــاني كــانون فــي المائــة بعــد والثالثــين الرابعــة دورتــه فــي التنفيــذي
  ".والستين السابعة

  
 االجتمـاع في المتحدة لألمم العام لألمين واضحة تكليفات المتحدة األمم في األعضاء الدول أصدرت وقد  -٣

 )٢٠١٠ ســبتمبر أيلــول/ ٢٢-٢٠ (نيويــورك، لأللفيــة اإلنمائيــة األهــداف بشــأن المتحــدة لألمــم المســتوى الرفيــع العــام
 )٢٠١٢ يونيــو حزيــران/ ٢٢-٢٠ البرازيــل، جــانيرو، دي ريــو ؛٢٠(ريــو+ المســتدامة للتنميــة المتحــدة األمــم ومــؤتمر

  .٢٠١٥ عام بعد لما للتنمية المتحدة األمم خطةل تحضيرال عملية في قدماً  السير كيفية بخصوص
  

  اآلن حتى العملية سير
  
 معنــي المســتوى رفيــع بــارزة شخصــيات فريــق االجتمــاع إلــى العــام األمــين دعــا ،٢٠١٢ يونيــو حزيــران/ فــي  -٤

 الخــاص. والقطـاع المـدني والمجتمـع الحكومـة مــن بـارزة شخصـيات مـن مكونـاً  ،٢٠١٥ عــام بعـد لمـا التنميـة بخطـة
  ٢٠١٣.٢ يونيو حزيران/ أوائل في تقريره الفريق قدم وقد

                                                           
 .(باإلنكليزية) بعد المائة، الجلسة السابعة نوالثالثيانظر المحاضر الموجزة للمجلس التنفيذي في دورته الرابعة    ١

شخصــيات الفريــق . تقريــر التنميــة المســتدامةشــراكة عالميــة جديــدة: القضــاء علــى الفقــر وتحويــل االقتصــادات مــن خــالل    ٢
 .٢٠١٣، المتحدة األمم منشورات، نيويورك .٢٠١٥ عام بعد لما التنمية بخطة معنيال رفيع المستوىالبارزة ال
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 األمـــم منظومـــة عمـــل أفرقـــة أحـــد مـــن تقريـــراً  مداوالتـــه، فـــي مبكـــر كإســـهام المســـتوى، الرفيـــع الفريـــق وتلقـــى  -٥
 واالسـتدامة الشـاملة، االقتصـادية التنميـة دعـائم: أربـع لـه ،٢٠١٥ لعـام التاليـة للسـنوات عاماً  إطاراً  يحدد ١المتحدة،
 اإلنســـان حقـــوق إلـــى تســـتند وهـــي واألمـــن، والســـلم الصـــحة)، ذلـــك فـــي (بمـــا الشـــاملة االجتماعيـــة والتنميـــة البيئيـــة،

 المنظمـــة كتبتهـــا الصـــحة عـــن ورقـــة منهـــا مواضـــيعية، ورقـــات الرئيســـي بـــالتقرير ُألحـــق وقـــد واالســـتدامة. والمســـاواة
  األيدز. لمكافحة المشترك المتحدة األمم وبرنامج للسكان المتحدة األمم وصندوق اليونيسيف مع بالتشارك

  
 ٢٠١٥ عـام بعـد لمـا التنميـة خطـة بشـأن عالميـًا" "حـواراً  اإلنمائية المتحدة األمم مجموعة قادت بعد، وفيما  -٦

 لألمـــم التابعـــة اإلقليميـــة االقتصـــادية اللجـــان يّســـرتها إقليميـــة ومشـــاورات وطنيـــة مشـــاورة ٨٨ مـــن سلســـلة خـــالل مـــن
 العالميـة المشـاورات مـن وسلسـلة (My World) عنوانـه اإلنترنت طريق عن المواطنين إلى للوصول وبرنامج المتحدة

 التـي المواضـيع وكانـت شـخص. مليون ١,٣ من أكثر إلى للتقديرات طبقاً  المشاورات هذه وصلت وقد المواضيعية.
 والهشاشة؛ والنزاع والتوظيف؛ والنمو والتعليم؛ والصحة؛ السكان؛ مياتاودين المساواة؛ عدم أشكال هي تناولها جرى

  والماء. والطاقة؛ والتغذية؛ الغذائي واألمن البيئية؛ واالستدامة الشؤون؛ وتصريف
  
 ســبتمبر أيلــول/ بـين فيمــا الصـحة، بشــأن المواضـيعية المشــاورات قيـادة فــي واليونيسـيف المنظمــة واشـتركت  -٧

ــــدولتين والســــويد بوتســــوانا وكانــــت ،٢٠١٣ مــــارس وآذار/ ٢٠١٢ ــــدتين. العضــــوين ال ــــذبت الرائ ــــر مشــــاورة واجت  عب
 األكاديميــة واألوســاط األعضــاء الــدول (يمثلــون شــخص ١٦٠٠ مــن أكثــر شــارك كمــا زائــر، ١٥٠ ٠٠٠ اإلنترنــت
 فــي ص)الخــا والقطــاع العالميــة الصــحية والشــراكات المتحــدة األمــم منظومــةل والمنظمــات التابعــة المــدني والمجتمــع

 منّصـــة علـــى وتُتـــاح وأوروبـــا. وآســـيا الشـــمالية وأمريكـــا الجنوبيـــة وأمريكـــا أفريقيـــا فـــي لوجـــه وجهـــاً  جـــرت مشـــاورة ١٤
 عـن التقريـر قُـدِّم وقـد ٢مقدَّمـة. ورقـة ١٠٠ مـن أكثـر وكـذلك االجتماعـات هـذه جميـع حصـائل اإلنترنت إلى مستندة

 بعـد لمـا التنميـة خطـة فـي الصـحة بشـأن المسـتوى الرفيـع الحـوار خـالل النهائية صيغته في ُوضع الذي ٣المشاورة،
 فــــــي تقريــــــره وضــــــع قبــــــل المســــــتوى الرفيــــــع الفريــــــق إلــــــى )٢٠١٣ مــــــارس آذار/ ٦-٤ (غــــــابوروني، ٢٠١٥ عــــــام

 اعتمادهــا لــدى والســتون السادســة العالميــة الصــحة جمعيــة فيــه نظــرت الــذي التقريــر أســاس وشــكَّل النهائيــة صــيغته
   .١١-٦٦ع ص ج القرار

  
 مـــن أكـــاديميين تضـــم التـــي المســـتدامة، حلـــول التنميـــة شـــبكة العـــام األمـــين أنشـــأ ذلـــك، مـــن التـــوازي وعلـــى  -٨

 ٤الناتج التقرير ُصمِّم وقد المستدامة. التنمية لمسائل عملية حلول إيجاد على التركيز أجل من العالم أنحاء مختلف
 المفتــوح العامـل الفريــق وفـي والســتين الثامنـة العامــة الجمعيـة دورة إلـى العــام األمـين تقريــر فـي الســواء علـى كإسـهام

 .٢٠١٢ عـــام فـــي ٢٠ريـــو+ مـــؤتمر لتوصـــية اســـتجابة ٥ُأنشـــئ الـــذي المســـتدامة التنميـــة بأهـــداف المعنـــي العضـــوية
 التابعـة الخمـس اإلقليميـة المجموعـات مـن تسـميتهم تجـري عضـواً  ٣٠ مـن العضـوية المفتـوح العامـل الفريق ويتكون
   المستدامة. التنمية أهداف من مجموعة إعداد أجل من المتحدة لألمم

فريق عمل منظومة األمـم المتحـدة المعنـي بخطـة التنميـة  األمين العام. نيويورك، إلىالمستقبل الذي نريد للجميع. تقرير    ١                                                           
 .٢٠١٢، ٢٠١٥لألمم المتحدة لما بعد عام 

٢   www.worldwewant2015.org/health  ٢٠١٣ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٩(تم االطالع في.( 
 ٢٠١٣ نيسان/ أبريـل، الصحة. تقرير المشاورة المواضيعية العالمية بشأن ٢٠١٥لتنمية لما بعد عام اخطة في  الصحة   ٣
)www.worldwewant2015.org/file/337378/download/366802 ٢٠١٣ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٩، تم االطالع في.( 
 ٢٠١٣ حزيـــــــــران/ يونيـــــــــو ٦، المتحـــــــــدةلألمـــــــــم  األمـــــــــين العـــــــــامجـــــــــدول أعمـــــــــال للتنميـــــــــة المســـــــــتدامة: تقريـــــــــر مـــــــــن    ٤
)http://unsdsn.org/files/2013/11/An-Action-Agenda-for-Sustainable-Development.pdf تشـــــرين  ٢٩، تـــــم االطـــــالع فـــــي

 ).٢٠١٣ الثاني/ نوفمبر
 .٦٧/٥٥٥ اإلجرائيانظر المقرر    ٥
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 بخطـة معنيـة خاصـة مستشـارة جانـب مـن هـذه، األعمـال تـدفقات تنسـيق فـي الدعم، العام األمين تلقى وقد  -٩
   مباشر. بشكل الصحة مجال في عملها المنظمة وتدعم .٢٠١٥ عام بعد لما التنمية

  
ـــة ذروة وكانـــت  -١٠ ـــدة مجموعـــة وضـــع بشـــأن األولـــى التشـــاور مرحل  الخـــاص الحـــدث هـــي األهـــداف مـــن جدي

   قدمًا. المضي كيفية تحديد غرضه شمل والذي أعاله، ١ الفقرة في المذكور
  

  ٢٠١٥ عام إلى الطريق العامة: الجمعية في حدثت التي التطورات
  

ــــة رحبــــت  -١١ ــــى ُأنجــــز بمــــا الخــــاص الحــــدث حصــــائل وثيق ــــق عــــن أيضــــاً  أعربــــت ولكنهــــا اآلن، حت  إزاء القل
 الفقـــــر ذلـــــك فـــــي بمـــــا مجـــــاالت، عـــــّدة فـــــي التنفيـــــذ تســـــريع إلـــــى الحاجـــــة وأكـــــدت ١المحـــــرز. التقـــــدم فـــــي التفـــــاوت
 خـــــــدمات علـــــــى الجميـــــــع وحصـــــــول األطفـــــــال، ووفيـــــــات االبتـــــــدائي، التعلـــــــيم علـــــــى الحصـــــــول وتعمـــــــيم والجـــــــوع،
 وخـــــــدمات الميـــــــاه إلـــــــى والوصـــــــول البيئيـــــــة واالســـــــتدامة األمومـــــــة، صـــــــحة ذلـــــــك فـــــــي بمـــــــا اإلنجابيـــــــة، الصـــــــحة

 لـدعم المخصـص التمويل زيادة الحدث في الخاص القطاع من ومشاركين مانحة بلدان عّدة أعلنت وقد اإلصحاح.
 فإنهــا المحــددة، االقتراحــات مــن القليــل تتضــمن الحصــائل وثيقــة أن مــن الــرغم وعلــى األهــداف. المحــددة اإلجــراءات

 ومجموعـة وحيـد إطـار إلى الحاجة األعضاء الدول وأكدت التنمية. أجل من معززة عالمية شراكة إلى الحاجة تُبرز
 جميــع فــي للتطبيــق وقابلــة عالميــة تكــون وأن المســتدامة التنميــة مبــادئ إلــى تســتند أن ينبغــي التــي األهــداف، مــن

  البلدان.
  

 مجموعـة في ستنظر التي الدولية الحكومية العمليات من سلسلة الستهالل أيضاً  الخاص الحدث واسُتخدم  -١٢
التاســعة والســتين  دورةالــ خــالل ســتتفق، والتــي الحاليــة، العامــة الجمعيــة دورة خــالل المســتدامة التنميــة أهــداف مــن
 خطـة مـن كجـزء األهـداف من ووحيدة نهائية مجموعة على )،٢٠١٤ سبتمبر أيلول/ في تبدأ (التي العامة لجمعيةل

   .٢٠١٥ عام بعد لما التنمية
  

 بأهـــداف المعنــي العضــوية المفتــوح العامـــل الفريــق انتهــى أن بعــد يلــي. كمـــا هــو المقتــرح العمــل وتسلســل  -١٣
 ،األولية التقييمية (المعقود من جانب الجمعية العامة والـذي تقـوده الـدول األعضـاء) مناقشاته من المستدامة التنمية
 روابــط وٕادراج اقتــراح بشــأن جــارٍ  والعمــل .٢٠١٤ عــام أوائــل فــيوالغايــات المحتملــة  األهــداف فــي النظــرفــي  بــدأ

 المنـاخ وتغيـر المسـتدام والنقـل الطاقـة بشـأن العامـل الفريـق لمناقشـات إعـدادها يجـري التـي المختصـرات فـي صحية
 األعمال جميع تكون أن ينبغي ،٢٠١٤ سبتمبر أيلول/ في العامة الجمعية افتتاح موعد وبحلول المستدامة. والمدن
فـي  اسـُتكملت قـد المسـتدامة، التنميـة أهـداف مـن مجموعـة وضـع ذلك في بما ،٢٠ريو+ مؤتمر عقب اسُتهلت التي

   .شكل تقرير من األمين العام إلى الجمعية العامة
  

 العامــة الجمعيــة رئــيس يعقــد ســوف ،٢٠ريــو+ مــؤتمر فــي عليهــا المتفــق المتابعــة أنشــطة إلــى وباإلضــافة  -١٤
 بعــد لمــا التنميــة "خطــة موضــوع إطــار فــي ٢٠١٤ عــام خــالل المتحــدة األمــم فــي األعضــاء الــدول لجميــع لقــاءات
 مــن المزيــد تتطلــب قــد التــي المســائل علــى للتركيــز محفــالً  اللقــاءات هــذه تــوفِّر وســوف الســبيل". تمهيــد :٢٠١٥ عــام

 السـلم بـين الصـالت في األعضاء الدول تفكر لكي فرصاً  توّفر سوف أنها أيضاً  المرجح ومن المفصلة. المناقشات
أن تعقـد لقـاءات تقييميـة  المتوقـع ومـن االقتصـادي. والنمو التنمية في وكذلك اإلنسان، وحقوق السالح ونزع واألمن

. وستشمل هذه اللقـاءات اسـتعراض التقـدم المحـرز نحـو بلـوغ األهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة، ٢٠١٤في أيلول/ سبتمبر 

                                                           ١   http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/Outcome%20documentMDG.pdf  تشـــــرين الثـــــاني/  ٢٩(تـــــم االطـــــالع فـــــي
 ).٢٠١٣ نوفمبر
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عن االجتماع الرفيع المسـتوى للجمعيـة العامـة بشـأن الوقايـة  ٢٠١١في عام  واستعراض اإلعالن السياسي الصادر
  من األمراض غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها.

  
والغايـات القابلـة  األهـداف مـن ومجموعـة وحيـد إطـار إنشـاء فـي العمليـة من األخيرة المرحلة تتمثل وسوف  -١٥

 التـي المسـتدامة التنميـة أهـداف إلى تستند سوف التي ،٢٠١٥ عام بعد لما للتنمية المتحدة األمم خطة أي ،للقياس
 يقـدم وسـوف التفصـيل. مـن بمزيـد تتناولهـا وقد األهداف هذه وتتضمن العضوية، المفتوح العامل الفريق عليها اتفق

 الدوليـة الحكوميـة العمليـة ُيطلـق ثـم ومـن المتلقـاة، الُمـدخالت نطـاق بكامـل مـوجزاً  األعضاء للدول أوالً  العام األمين
 قمـة مـؤتمر فـي ذروتها ستبلغ التي ،٢٠١٤ سبتمبر أيلول/ في والستين التاسعة العامة الجمعية دورة خالل النهائية
   بعام. ذلك بعد والحكومات الدول رؤساء

  
  اآلن حتى التطورات :٢٠١٥ عام بعد ما خطة في الصحة

  
 إليـه"، نصـبو الـذي "المستقبل ٦٦/٢٨٨ المتحدة لألمم العامة الجمعية قرار في بارزة مكانة الصحة تبوأت  -١٦
 عليهـا"، ومؤشـر نتائجهـا مـن ونتيجـة جميعـاً  الثالثـة بأبعادهـا المسـتدامة للتنميـة مسـبق "شـرط الصـحة بـأن أقر الذي
   .٢٠١٥ عام بعد لما التنمية خطة في الصحة بشأن األولى المشاورات بدء قبل ذلك وكان

  
 العامــة الجمعيــة وقــرار ١للصــحة االجتماعيــة المحــددات بشــأن السياســي ريــو إعــالن الموقــف هــذا وعــزز  -١٧
 التغطيـــة إدراج فـــي بـــالنظر أمـــور، جملـــة بـــين أوصـــى، الـــذي الخارجيـــة والسياســـة العالميـــة الصـــحة بشـــأن ٦٧/٨١

    .٢٠١٥ عام بعد لما للتنمية المتحدة األمم خطة مناقشة في الشاملة الصحية
  

 األهـــداف بشـــأن العمـــل تســـريع أهميـــة علـــى ٢٠١٣فـــي عـــام  للمنظمـــة اإلقليميـــة اللجـــان مناقشـــات وأكـــدت  -١٨
 أوســع أصــبح الصــحة عمــل برنــامج بــأن متزايــد إقــرار هنــاك ذاتــه، الوقــت وفــي بالصــحة. المتعلقــة لأللفيــة اإلنمائيــة

 االجتماعيـة المحـددات بشـأن إجـراءات اتخـاذ إلـى سـتحتاج التـي السـارية غيـر األمـراض يشمل أن ينبغي وأنه نطاقاً 
 اإلنصـاف إدراج صوب قوي تحرك هناك كان ذلك، عن وفضالً  ككل. والمجتمع الحكومة صعيد على تنفَّذ للصحة

 إدراج وصوب الشباب، أوساط في والسيما واإلنجابية، الجنسية الصحة إلى االهتمام من المزيد وٕايالء الصحة، في
 قـد المطـروح التحـدي فـإن الصحة، قطاع اهتمامات نطاق التساع ونظراً  لإلنسان. األساسية الحقوق ضمن الصحة
 فثمـة وكـذلك المختلفـة. االهتمامـات هـذه جميـع يتضـمن للصـحة هـدف صياغة يتيح شمولي أسلوب إيجاد في تمثل
  المستدامة. للتنمية األخرى والجوانب الصحة بين للروابط واضح إثبات إلى حاجة

  
 االهتمامـات مـن العديـد أعـاله) ٧ الفقرة (انظر بوتسوانا في ُعقد الذي المستوى الرفيع الحوار تقرير ويدعم  -١٩
 عنصــراً  الصــحة ُتعــد (أ) وهــي: ثالثــة، اعتبــارات علــى نــص وقــد اإلقليميــة. واللجــان الصــحة جمعيــة ناقشــتها التــي

 مــن مجموعــة ألي الجــامع الغــرض فــي تســهم فهــي ثــم ومــن اإلنســان ورفــاه المســتدامة التنميــة عناصــر مــن حيويــاً 
 مراحل جميع في األمثل المستوى إلى بالصحة الوصول في الصحة هدف اهتمام وسيتمثل (ب) العالمية؛ األهداف
 فيه والتوسع واستكماله، بالصحة المتعلقة لأللفية اإلنمائية األهداف تحقيق على العمل تسريع ذلك وسيشمل العمر،
 وغايـة الحصـائل هـذه لتحقيـق وسيلة الشاملة الصحية التغطية تحقيق وُيعد (ج) السارية؛ غير األمراض يشمل لكي

  نفسه. الوقت في ذاتها حد في مطلوبة
  

  .٨-٦٥ع ص ج القرار بموجب الصحة جمعية ِقبل من اعُتمد   ١                                                           
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 ليســت الشــاملة الصــحية التغطيــة أن المشــاركين بعــض رأى حيــث عليهــا. بالتأكيــد جــديرة األخيــرة والنقطــة  -٢٠
 بتقــدير يحظــى مطلوبــاً  هــدفاً  تمثــل أنهــا اآلخــر بعضــهم رأى حــين فــي أفضــل، صــحية حصــائل لتحقيــق وســيلة ســوى
 إليهـا يحتـاجون التـي الخـدمات علـى الحصـول علـى قـدرتهم إلـى باالطمئنـان شعورهم خالل من ذاته، حد في الناس
 عـن عملـي تعبيـر وهـو اإلنصـاف؛ حـول يتمحـور هـدف فهـو ذلك، عن وفضالً  كبرى. مالية لمخاطر التعرض دون

 االهتمامات مع تمشياً  البلدان" جميع على ويسري العالمي بالطابع و"يصطبغ الصحة؛ في للحق التدريجي اإلعمال
   .٢٠١٣ سبتمبر أيلول/ في ُعقدت التي الخاصة للمناسبة الختامية الوثيقة عليها نصت التي

  
 التنميـة إطـار فـي المـدقع الفقـر علـى القضـاء في المستوى الرفيع الفريق تقرير في الرئيسية الرسالة وتتمثل  -٢١

 أال األساســية، المبــادئ تمثــل جوهريــة تغييــرات خمســة ذلــك لتحقيــق الفريــق ويقتــرح .٢٠٣٠ عــام بحلــول المســتدامة
 أجـل مـن االقتصـادات وتحويـل التغييـرات، هـذه صـلب فـي المستدامة التنمية ووضع شخص؛ أي إغفال عدم وهي:
 والخاضــعة والمنفتحــة الفعالــة العامــة والمؤسســات الســالم وبنــاء للجميــع، الشــامل النمــو وتحقيــق العمــل فــرص إيجــاد

  جديدة. عالمية شراكة وٕاقامة للمساءلة،
  

 الفريـــق واختـــار غايـــة. ٥٤و هـــدفاً  ١٢ مـــن تتـــألف إرشـــادية مجموعـــة إلـــى المبـــادئ هـــذه ذلـــك بعـــد وتتـــرجم  -٢٢
 حياتـــه". طــوال بالصــحة اإلنســان تمتــع "ضــمان وهــو: ،٤ الهـــدف مــن الصــحة بشــأن للمشــاورة الرئيســي الموضــوع
 تالفيها؛ يمكن التي الخامسة دون األطفال ووفيات الرضع وفيات على "القضاء هي: به المرتبطة الخمس والغايات
 الكامـل التطعـيم علـى يحصـلون الـذين للخطـر، المعرضـين السـن وكبار والبالغين والمراهقين، األطفال، نسبة وزيادة
 بخــدمات الشــاملة التغطيــة وضــمان األكثــر؛ علــى ١٠٠ ٠٠٠ لكــل × إلــى وفيــات األمومــة نســبة وخفــض ؛٪× إلــى

 يـــدزألا عـــن النـــاجم المـــرض عـــبء مـــن والحـــد واإلنجابيـــة؛ الجنســـية الحقـــوق وٕاعمـــال واإلنجابيـــة الجنســـية الصـــحة
 األولويـــة". ذات الســـارية غيـــر واألمـــراض المهملـــة المداريـــة المنـــاطق وأمـــراض والمالريـــا والســـل بفيروســـه والعـــدوى
 هـذه تحقيـق فـإن الهـدف، هذا في الصحية الحصائل على نركز أننا حين "في قائالً  المستوى الرفيع الفريق ويمضي
  .األساسية" الصحية الرعاية لخدمات الشاملة اإلتاحة يتطلب الحصائل

  
 يتضـمن الفقر على القضاء بشأن ١ فالهدف المقترحة. األخرى األهداف من عدد في دوراً  الصحة وتلعب  -٢٣

 علـى القـدرة وبنـاء االجتماعيـة؛ الحمايـة بـُنظم التأثر السريعة والفئات الفقراء تغطية وهما: بالصحة متعلقتين غايتين
 النسـاء وتمكـين الجنسـين بـين المسـاواة بشـأن ٢ والهدف الطبيعية. الكوارث عن الناجمة الوفيات من والحد الصمود
 األمـــن بشـــأن ٥ والهــدف منهـــا. والــتخلص والفتيـــات النســـاء ضــد العنـــف أشــكال جميـــع مـــن الوقايــة يشـــمل والفتيــات
 الميـاه لخـدمات الشـاملة اإلتاحـة بشـأن ٦ والهـدف الـدم. وفقـر والُهزال التقزم من الحد يشمل الجيدة والتغذية الغذائي

 حســـن بشـــأن ١٠ والهـــدف العـــراء. فـــي التغـــوط مـــن والحـــد المأمونـــة الشـــرب ميـــاه علـــى التركيـــز يشـــمل واإلصـــحاح
 مجانـاً  المواليـد، تسـجيل مثـل القانونيـة بالهويـة المتعلقـة الخـدمات تـوفير يشـمل المؤسسـات وفعاليـة الشـؤون تصريف
 والقضــاء العنــف عــن الناجمــة الوفيــات مــن الحــد يشــمل والســلمية المســتقرة المجتمعــات بشــأن ١١ والهــدف للجميــع.

  األطفال. ضد العنف أشكال جميع على
  

 التعبيــر يجــري بالصــحة يتعلــق وفيمــا إرشــادية. أهــدافاً  أيضــاً  المســتدامة التنميــة حلــول شــبكة تقريــر ويشــمل  -٢٤
 الفريـق إلـى بالنسـبة فإنـه المقابـل وفـي الحيـاة". مراحـل جميـع فـي والعافيـة الصحة "تحقيق عبارة خالل من ذلك عن

 الروتيني، والتمنيع األسرة، وتنظيم واإلنجابية، الجنسية الصحة "تشمل التي الشاملة اإلتاحة ُأدرجت المستوى الرفيع
  محددة. كغاية وعالجها"، السارية غيرو  السارية األمراض من والوقاية

  
 فـي المشـاركون الميسـرون وأقر الصحة. عن محددة واحدة مناقشة العضوية المفتوح العامل الفريق وأجرى  -٢٥

 الـرغم وعلـى المسـتدامة. التنميـة إلـى بالنسـبة محوريـة أهميـة ذات الشاملة الصحية التغطية بأن أعدوه الذي الموجز
 أعـرب اآلخـر الـبعض فإن للصحة، جامع كهدف الشاملة الصحية للتغطية األعضاء الدول من كبير عدد دعم من
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 كوسـيلة الشـاملة الصـحية التغطيـة واتخـاذ الحيـاة، مراحـل جميـع فـي الصـحة من األمثل المستوى لتحقيق دعمه عن
 أي فــي رئيســياً  عنصــراً  ســتكون الشــاملة الصــحية التغطيــة أن علــى األعضــاء الــدول مــن العديــد وأكــد ذلــك. لتحقيــق
 الخــاص اإلطــار فــي الســارية غيــر لألمــراض التصــدي ضــرورة علــى وأكــدت جيــداً  يعمــل االجتماعيــة للحمايــة إطــار
 الجنسية والحقوق الصحة تمثل أن ضرورة على أيضاً  األعضاء الدول من العديد وأكد .٢٠١٥ عام بعد ما بمرحلة

 األعضـاء الـدول مـن عـدد وأكـد ٢٠١٥.١ عـام بعـد ما لمرحلة الصحة إطار عناصر من أساسياً  عنصراً  واإلنجابية
 واإلســكان والطاقــة النقــل (مثــل األخــرى والقطاعــات الصــحة بــين مــا والصــالت والشــباب المــرأة صــحة علــى أيضــاً 
   والزراعة). والبيئة

  
 بريـلأنيسـان/  ٤ –آذار/ مـارس  ٣١وقام الفريق العامل المفتـوح العضـوية، فـي دورتـه العاشـرة (نيويـورك،   -٢٦

مجـال تركيــز للتنميـة المســتدامة. وفـي إطــار مجـال التركيــز المســمى  ١٩) بتجميـع الغايــات المحتملـة ضــمن ٢٠١٤
ن التاليـة: األهـداف اإلنمائيـة الصـحية غيـر "الصحة والديناميات السكانية" تم تنظيم الغايـات المحتملـة تحـت العنـاوي

يــات الصــحية العالميــة المســتجدة؛ والتغطيــة الصــحية الشــاملة والمحــددات األعــم العــتالل و ملــة لأللفيــة؛ واألولتالمك
  الصحة؛ والمسائل ذات الصلة بالديناميات السكانية.  

  
عـد سلسـلة مـن المشـاورات، إطـارًا يمكـن ا، بفـوعملت منظمة الصحة العالمية مع البنك الدولي على أن يعر   -٢٧

أن تســتخدمه الــدول األعضــاء لقيــاس تقــدمها نحــو تحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة. ويمكــن أيضــًا أن يســتخدم هــذا 
اإلطــار كأســاس لتعريــف األهــداف والغايــات إذا قــررت الــدول األعضــاء أن تــدرج التغطيــة الصــحية الشــاملة ضــمن 

   .٢٠١٥خطة التنمية لما بعد عام 
  

  الخطوات المقبلة
  

سوف تشكل استنتاجات الفريق العامل المفتوح العضوية جزءًا من التقريـر الـذي سـيقدمه األمـين العـام كـي   -٢٨
 إلـى. وسيفضـي ذلـك ٢٠١٤تنظر فيه الجمعية العامة أثناء دورتها التاسعة والستين التي سُتعقد في أيلول/ سبتمبر 

 للقيــاسالمرحلـة النهائيــة مــن المناقشـات الحكوميــة الدوليــة والتـي ســتتم فيهــا مناقشـة إطــار األهــداف والغايـات القابلــة 
. وسـتجري كثيـر مـن المناقشـات ٢٠١٥) التي ستعتمد بعدئـذ فـي أيلـول/ سـبتمبر ٢٠١٥(خطة التنمية لما بعد عام 

 نيويـورك. فـي المتحـدة لألمـم الدائمـة والبعثـات الخارجيـة وزراءأثناء الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة بواسـطة 
 متســقة نصــوص خــالل مــن الوافيــة واإلحاطــة بالمعلومــات الــوطنيين ممثلــيهم الصــحة وزراء تزويــد ضــمان وســيكون

  بنجاح. العملية هذه استكمال أجل من األهمية بالغ وأهميتها، الصحة دور حول
  

سـتقوم علـى األسـاس المنطقـي الـذي  ٢٠١٥خطة التنميـة لمـا بعـد عـام  ومن المفهوم على نطاق واسع أن  -٢٩
مفاده أن الصحة شـرط أساسـي لتحقيـق التنميـة المسـتدامة ونتيجـة مـن نتائجهـا ومؤشـر يـدل علـى نجاحهـا. ومـن ثـم 

. ويتسـم الجـزء السـردي المسـتجد بالشـمول ويسـتند ٢٠١٥فإن مكانة الصـحة راسـخة فـي خطـة التنميـة لمـا بعـد عـام 
ى تحقيق أقصى مسـتوًى مـن الصـحة فـي جميـع األعمـار. ومازالـت هنـاك غايـات محـددة فـي سـياق أهـداف خطـة إل

تخضـع للنقـاش، ويلـزم أن تتسـق مـع مـا يـتم اقتراحـه مـن خـالل الجمعيـة العامـة وسـائر  ٢٠١٥التنمية لما بعـد عـام 
  آليات تصريف الشؤون الدولية.

  

 وسُتعقد .١٩٩٤ عام في القاهرة في انعقد الذي والتنمية للسكان الدولي للمؤتمر العشرين الذكرى ٢٠١٤ عام يوافق   ١                                                           
 من التحضيرية، األحداث من سلسلة أعقاب في ٢٠١٤ سبتمبر أيلول/ في المتحدة لألمم العامة للجمعية استثنائية دورة
  بالمستقبل. الخاصة اإلرشادات ووضع الُمحرز التقدم استعراض أجل
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 بقطاع الخاصة االهتمامات من واسع نطاق بإدراج يسمح نهج دعم في للمنظمة الرئيسي االهتمام ويتمثل  -٣٠
 الصـحية الحـاالت مختلـف بين تشجع التعاون وتقلل التنافس االستراتيجية هذه إن حيث أوحد، إطار ضمن الصحة
 الصـحة مؤشـرات اسـتخدام إلـى سـعيها المنظمـة وستواصـل السـكانية. الفئـات ومختلـف الصـحية التـدخالت ومختلف
  المستدامة. للتنمية الثالث الدعائم صعيد على الُمحرز التقدم لقياس كوسيلة

  
  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 

  
  اإلحاطة علمًا بهذا التقرير.جمعية الصحة مدعوة إلى   -٣١
  
  
  

=     =     =  


