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  لأللفية اإلنمائية األهداف بلوغ رصد
    بالصحة المتعلقة

 
  ٢٠١٥ عام بعد لما للتنمية المتحدة األمم خطة فيالصحة 

  
  

  األمانة من تقرير
  
  
 مناقشــة "إدراج العــام المــدير من ١١-٦٦ع ص ج القرار في الصحة جمعية طلبت ،٢٠١٣ مايو أيار/ في  -١

 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

  
 االجتمــاع في المتحدة لألمم العام لألمين واضحة تكليفات المتحدة األمم في األعضاء الدول أصدرت وقد  -٢

 )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
  
 مــدى علــى اجتماعاتهــا فــي اإلقليميــة اللجــان فيهــا نظــرت ســابقة نســخة ُتحــدِّث التــي الوثيقــة، هــذه وتُبــرز  -٣

 بشــأن ُنظــم الــذي الخــاص الحــدث فــي تقــررت التــي الدوليــة الحكوميــة المفاوضــات عمليــة الماضــية، القليلــة األشــهر
 أيضــاً  ُتلخــص وهــي ).٢٠١٣ ســبتمبر أيلــول/ ٢٥ (نيويــورك، لأللفيــة اإلنمائيــة األهــداف بلــوغ نحــو المحــرز التقــدم

  .٢٠١٥ عام بعد لما التنمية خطة في بالصحة المتعلق المستجد الخطاب
  

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

 الخــاص. والقطــاع المــدني والمجتمــع الحكومــة مــن بــارزة شخصــيات مــن مكونــاً  ،٢٠١٥ عــام بعــد لمــا التنميــة بخطة
  ٢٠١٣.١ يونيو حزيران/ أوائل في تقريره الفريق قدم وقد

                                                            
 شخصــياتال فريــق تقريــر .المســتدامة التنميــة خــالل مــن االقتصــادات وتحويــل الفقــر علــى القضــاء جديــدة: عالميــة شــراكة   ١
 .٢٠١٣، المتحدة األمم منشورات، نيويورك .٢٠١٥ عام بعد لما التنمية بخطة معنيال المستوى رفيعال بارزةال
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 األمـــم منظومـــة عمـــل أفرقـــة أحـــد مـــن تقريـــراً  مداوالتـــه، فـــي مبكـــر كإســـهام المســـتوى، الرفيـــع الفريـــق وتلقـــى  -٥
 واالســتدامة الشــاملة، االقتصــادية التنميــة دعــائم: أربــع لــه ،٢٠١٥ لعــام التاليــة للســنوات 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 عــام بعــد لمــا التنميــة خطــة بشــأن عالميــًا" "حــواراً  اإلنمائية المتحدة األمم مجموعة قادت بعد، وفيما  -٦

 لألمـــم التابعـــة اإلقليميـــة االقتصـــادية اللجـــان يّســـرتها إقليميـــة ومشـــاورات وطنيـــة مشـــاورة ٨٨ مـــن سلســـلة خـــالل مـــن
 العالميــة المشــاورات مــن وسلســلة (My World) عنوانــه اإلنترنت طريق عن المواطنين إلى للوصول وبرنامج المتحدة

 التــي المواضــيع وكانــت شــخص. 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/ بــين فيمــا الصــحة، بشــأن المواضــيعية المشــاورات قيــادة فــي واليونيســيف المنظمــة واشــتركت  -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 الخــاص) والقطــاع العالميــة الصــحية والشــراكات المتحــدة األمــم منظومــةل التابعــة والمنظمــات المــدني والمجتمــع

 منّصـــة علـــى وتُتـــاح وأوروبـــا. وآســـيا الشـــمالية وأمريكـــا الجنوبيـــة وأمريكـــا أفريقيـــا فـــي لوجـــه وجهـــاً  جـــرت مشـــاورة ١٤
 عــن التقريــر قُــدِّم وقــد ٢مقدَّمــة. ورقــة ١٠٠ مــن أكثــر وكــذلك االجتماعــات هــذه جميــع حصــائل اإلنترنت إلى مستندة

 بعــد لمــا التنميــة خطــة فــي الصــحة بشــأن المســتوى الرفيــع الحــوار خــالل النهائية صيغته في ُوضع الذي ٣المشاورة،
 صـــيغته فـــي تقريــره وضـــع قبـــل المســتوى الرفيـــع الفريـــق إلــى )٢٠١٣ مـــارس آذار/ ٦-٤ (غـــابوروني، ٢٠١٥ عــام

 ص ج القرار اعتمادها لدى والستون السادسة العالمية الصحة جمعية فيه نظرت الذي التقرير أساس وشكَّل النهائية
   .١١-٦٦ع
  
 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 العامــل الفريــق وفــي والســتين الثامنــة العامــة الجمعيــة دورة إلــى العــام األمــين تقريــر فــي الســواء علــى كإســهام

 .٢٠١٢ عـــام فـــي ٢٠ريـــو+ مـــؤتمر لتوصـــية اســـتجابة ٥ُأنشـــئ الـــذي المســـتدامة التنميـــة بأهـــداف المعنـــي العضـــوية
 التابعــة الخمــس اإلقليميــة المجموعــات مــن تســميتهم تجــري عضــواً  ٣٠ مــن العضــوية المفتــوح العامــل الفريق ويتكون
   المستدامة. التنمية أهداف من مجموعة إعداد أجل من المتحدة لألمم

                                                            
فريق عمل منظومة األمم المتحــدة المعنــي بخطــة التنميــة  ،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/ أبريــل، 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 حزيــــــــــران/ يونيــــــــــو ٦، لألمــــــــــم المتحــــــــــدة األمــــــــــين العــــــــــامجــــــــــدول أعمــــــــــال للتنميــــــــــة المســــــــــتدامة: تقريــــــــــر مــــــــــن    ٤
)http://unsdsn.org/files/2013/11/An-Action-Agenda-for-Sustainable-Development.pdf تشــــــرين  ٢٩، تــــــم االطــــــالع فــــــي

 ).٢٠١٣ الثاني/ نوفمبر

 .٦٧/٥٥٥ اإلجرائيانظر المقرر    ٥
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 بخطــة معنيــة خاصــة مستشــارة جانــب مــن هــذه، األعمــال تــدفقات تنســيق في 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، ٣ الفقرة في المذكور
  

  ٢٠١٥ عام إلى الطريق العامة: الجمعية في حدثت التي التطورات
  

 التفــاوت إزاء القلــق عــن أيضــاً  أعربــت ولكنهــا اآلن، حتــى ُأنجــز بمــا الخــاص الحــدث حصــائل وثيقة رحبت  -١١
 وتعمـــيم والجـــوع، الفقـــر ذلـــك فــي بمـــا مجـــاالت، عـــّدة فــي التنفيـــذ تســـريع إلـــى الحاجــة وأكـــدت ١المحـــرز. التقـــدم فــي

 ذلــك فــي بمــا اإلنجابيــة، الصــحة خــدمات علــى الجميــع وحصــول األطفال، ووفيات االبتدائي، التعليم على الحصول
 مانحــــة بلــــدان عــــّدة أعلنــــت وقــــد اإلصــــحاح. وخــــدمات الميــــاه إلــــى والوصــــول البيئيــــة واالســــتدامة األمومــــة، صــــحة

 وعلــى األهــداف. المحــددة اإلجــراءات لــدعم المخصــص التمويــل زيــادة الحــدث فــي الخــاص القطــاع مــن ومشــاركين
 معــززة عالميــة شــراكة إلــى الحاجــة تُبــرز فإنها المحددة، االقتراحات من القليل تتضمن الحصائل وثيقة أن من الرغم
 تســتند أن ينبغــي التــي األهــداف، مــن ومجموعــة وحيــد إطــار إلــى الحاجــة األعضــاء الــدول وأكــدت التنميــة. أجل من
  البلدان. جميع في للتطبيق وقابلة عالمية تكون وأن دامةالمست التنمية مبادئ إلى
  

 مجموعــة في ستنظر التي الدولية الحكومية العمليات من سلسلة الستهالل أيضاً  الخاص الحدث واسُتخدم  -١٢
 المقبلــة العامــة الجمعيــة دورة خــالل ســتتفق، والتي ،الحالية العامة الجمعية دورة خالل المستدامة التنمية أهداف من

 بعــد لمــا التنميــة خطــة مــن كجــزء األهداف من ووحيدة نهائية مجموعة على )،٢٠١٤ سبتمبر أيلول/ في بدأت (التي
   .٢٠١٥ عام
  

 بأهـــداف المعنـــي العضــوية المفتـــوح العامــل الفريـــق ينتهــي أن بعـــد يلـــي. كمــا هـــو المقتــرح العمـــل وتسلســل  -١٣
 بشــأن جارٍ  والعمل .٢٠١٤ عام أوائل في األهداف في النظر يبدأ سوف التمهيدية، مناقشاته من المستدامة التنمية
 والنقــل الطاقــة بشــأن العامــل الفريــق لمناقشــات إعــدادها يجــري التــي المختصــرات فــي صــحية روابــط وٕادراج اقتــراح

 ينبغــي ،٢٠١٤ ســبتمبر أيلــول/ فــي العامــة الجمعيــة افتتــاح موعد وبحلول المستدامة. والمدن المناخ وتغير المستدام
 التنميــة أهــداف مــن مجموعــة وضــع ذلــك فــي بمــا ،٢٠ريــو+ مــؤتمر عقــب اســُتهلت التــي األعمــال جميــع تكــون أن

   اسُتكملت. قد المستدامة،
  

 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

 الســلم بــين الصــالت في األعضاء الدول تفكر لكي فرصاً  توّفر سوف أنها أيضاً  المرجح ومن المفصلة. المناقشات
 ُأنجــز مــا لتقيــيم لقــاء عقد المتوقع ومن االقتصادي. والنمو التنمية في وكذلك اإلنسان، وحقوق السالح ونزع واألمن
 نهـــائي اســـتعراض بمثابـــة األخيـــر اللقـــاء يكـــون وســـوف .٢٠١٤ ســـبتمبر أيلـــول/ فـــي وآخـــر ٢٠١٤ عـــام أوائـــل فـــي

  السابقة. عشر االثني األشهر خالل المفاوضات لتقدم تقييم وكذلك لأللفية، اإلنمائية لألهداف
  

                                                            
١   http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/Outcome%20documentMDG.pdf  الثــــــاني/ تشــــــرين  ٢٩(تــــــم االطــــــالع فــــــي

 ).٢٠١٣ نوفمبر
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 خطــة هــي – األهــداف مــن ومجموعــة وحيــد إطــار إنشــاء فــي العمليــة مــن األخيــرة المرحلــة تتمثــل وســوف  -١٥
 عليهــا اتفــق التــي المســتدامة التنميــة أهــداف إلــى تســتند ســوف التــي – ٢٠١٥ عــام بعــد لمــا للتنميــة المتحــدة األمــم
 العــام األمين يقدم وسوف التفصيل. من بمزيد تتناولها وقد األهداف هذه وتتضمن العضوية، المفتوح العامل الفريق

 خــالل النهائيــة الدوليــة الحكوميــة العملية ُيطلق ثم ومن المتلقاة، الُمدخالت نطاق بكامل موجزاً  األعضاء للدول أوالً 
 الــدول رؤســاء قمــة مــؤتمر فــي ذروتهــا ستبلغ التي ،٢٠١٤ سبتمبر أيلول/ في والستين التاسعة العامة الجمعية دورة

   بعام. ذلك بعد والحكومات
  

  اآلن حتى التطورات :٢٠١٥ عام بعد ما خطة في الصحة
  

 إليــه"، نصــبو الــذي "المستقبل ٦٦/٢٨٨ المتحدة لألمم العامة الجمعية قرار في بارزة مكانة الصحة تبوأت  -١٦
 عليهــا"، ومؤشــر نتائجهــا مــن ونتيجــة جميعــاً  الثالثــة بأبعادهــا المســتدامة للتنميــة مســبق "شــرط الصــحة بأن 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
  

 لأللفيـــة اإلنمائيـــة األهـــداف بشـــأن العمـــل تســـريع أهميـــة علـــى للمنظمـــة اإلقليميـــة اللجـــان مناقشـــات وأكـــدت  -١٨
 أن ينبغــي وأنــه نطاقــاً  أوسع أصبح الصحة عمل برنامج بأن متزايد إقرار هناك ذاته، الوقت وفي بالصحة. المتعلقة
 علــى تنفَّــذ للصــحة االجتماعيــة المحــددات بشــأن إجــراءات اتخــاذ إلــى ســتحتاج التــي الســارية غيــر األمــراض يشــمل
 الصــحة، فــي اإلنصــاف إدراج صــوب قــوي تحــرك هنــاك كــان ذلــك، عــن وفضــالً  ككــل. والمجتمــع الحكومــة صــعيد
 الصــحة إدراج وصــوب الشــباب، أوســاط فــي والســيما واإلنجابيــة، الجنســية الصــحة إلــى االهتمــام مــن المزيــد وٕايــالء
 تمثــل قــد المطــروح التحــدي فــإن الصــحة، قطــاع اهتمامــات نطــاق التســاع ونظــراً  لإلنســان. األساســية الحقــوق ضمن
 حاجــة فثمــة وكــذلك المختلفــة. االهتمامــات هذه جميع يتضمن للصحة هدف صياغة يتيح شمولي أسلوب إيجاد في
  المستدامة. للتنمية األخرى والجوانب الصحة بين للروابط واضح إثبات إلى
  

 االهتمامــات مــن العديــد أعــاله) 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،
 وغايــة الحصــائل هــذه لتحقيــق وسيلة الشاملة الصحية التغطية تحقيق وُيعد (ج) السارية؛ غير األمراض يشمل لكي

  نفسه. الوقت في ذاتها حد في مطلوبة
  

 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
 إليهــا يحتــاجون التــي الخــدمات علــى الحصــول علــى قــدرتهم إلــى باالطمئنان شعورهم خالل من ذاته، حد في الناس
 عــن عملــي تعبيــر وهــو اإلنصــاف؛ حــول يتمحــور هــدف فهــو ذلك، عن وفضالً  كبرى. مالية لمخاطر التعرض دون

                                                            
  .٨-٦٥ع ص ج القرار بموجب الصحة جمعية ِقبل من اعُتمد   ١
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 االهتمامات مع تمشياً  البلدان" جميع على ويسري العالمي بالطابع و"يصطبغ الصحة؛ في للحق التدريجي اإلعمال
 فــي العمــل ويجــري .٢٠١٣ ســبتمبر أيلــول/ فــي ُعقــدت التــي الخاصــة للمناســبة الختاميــة الوثيقــة يهــاعل نصــت التــي

 الصحية بالتغطية يتعلق فيما الُمحرز التقدم لتقييم الالزمة والقياسات المؤشرات وضع على العالمية الصحة منظمة
  الدولي. البنك مع بالتعاون وذلك الشاملة،

  
 التنميــة إطــار فــي المــدقع الفقــر علــى القضاء 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
 أجــل مــن االقتصــادات وتحويــل التغييــرات، هــذه صــلب فــي 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 اإلنســـان تمتــع "ضــمان وهــو: ،٤ الهـــدف مــن الصــحة بشـــأن للمشــاورة الرئيســي الموضــوع
 تالفيها؛ يمكن التي الخامسة دون األطفال ووفيات الرضع وفيات على "القضاء هي: به المرتبطة الخمس والغايات
 الكامــل التطعــيم علــى يحصــلون الــذين للخطــر، المعرضــين الســن 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
 هــذه تحقيــق فــإن الهــدف، هذا في الصحية الحصائل على نركز أننا حين "في قائالً  المستوى الرفيع الفريق ويمضي
  ."األساسية الصحية الرعاية لخدمات الشاملة اإلتاحة يتطلب الحصائل

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

 علــى القــدرة وبنــاء االجتماعيــة؛ الحمايــة بــُنظم التأثر السريعة والفئات الفقراء تغطية وهما: بالصحة متعلقتين غايتين
 النســاء وتمكــين الجنســين بــين المســاواة بشــأن ٢ والهدف الطبيعية. الكوارث عن الناجمة الوفيات من والحد الصمود
 األمـــن بشـــأن ٥ والهـــدف منهـــا. والـــتخلص والفتيـــات النســـاء ضـــد العنـــف أشـــكال جميـــع مـــن الوقايـــة يشـــمل والفتيـــات
 الميــاه لخــدمات الشــاملة اإلتاحــة بشــأن ٦ والهــدف الــدم. وفقــر والُهزال التقزم من الحد يشمل الجيدة والتغذية الغذائي

 حســـن بشـــأن ١٠ والهـــدف العـــراء. فـــي التغـــوط مـــن والحـــد المأمونـــة الشـــرب ميـــاه علـــى التركيـــز يشـــمل واإلصـــحاح
 مجانــاً  المواليــد، تســجيل مثــل القانونيــة بالهويــة المتعلقــة الخــدمات تــوفير يشــمل المؤسســات وفعاليــة الشــؤون 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
 الفريــق إلــى بالنســبة فإنــه المقابــل وفــي الحيــاة". مراحــل جميــع فــي والعافية 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

  
 فــي المشــاركون الميســرون وأقر الصحة. عن محددة واحدة مناقشة العضوية المفتوح العامل الفريق وأجرى  -٢٥

 الــرغم وعلــى المســتدامة. التنميــة إلــى بالنســبة محوريــة أهميــة ذات الشاملة الصحية التغطية بأن أعدوه الذي الموجز
 أعــرب اآلخــر الــبعض فإن للصحة، جامع كهدف الشاملة الصحية للتغطية األعضاء الدول من كبير عدد دعم من
 كوســيلة الشــاملة الصــحية التغطيــة واتخــاذ الحيــاة، مراحــل جميــع فــي الصحة من األمثل المستوى لتحقيق دعمه عن
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 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 ام بمرحلة

 األعضــاء الــدول مــن عــدد وأكــد ٢٠١٥.١ عــام بعد 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

  
  االستنتاجات

  
 مــن ســيتحدد كاملــة دوليــة حكوميــة عمليــة خاللهــا جريتســ شــهراً  ١٨ يتبقــى الوثيقــة، هــذه كتابــة وقــت فــي  -٢٦

 والبعثــات الخارجيــة الشــؤون وزراء المناقشــات معظــم إجــراء وســيتولى ُتعتمــد. ســوف التــي واألهــداف اإلطــار خاللهــا
 واإلحاطــة بالمعلومــات الــوطنيين ممثلــيهم الصــحة وزراء تزويــد ضــمان وســيكون نيويــورك. في المتحدة لألمم الدائمة
   بنجاح. العملية هذه استكمال أجل من األهمية بالغ وأهميتها، الصحة دور حول متسقة نصوص خالل من الوافية

  
 إلــى وتســتند شــاملة األهــداف بشــأن ُتعــد التــي والنصوص اآلن. حتى جيد بقدر الصحة مكانة ترسخت وقد  -٢٧
 أو و/ وســيلة الشــاملة الصــحية التغطيــة اعتبــار مــع األعمــار جميــع فــي األمثل المستوى إلى بالصحة الوصول مبدأ
 ســيتحقق ذلــك كــان وٕاذا الغايات بشأن اتفاق إلى التوصل كيفيةولم تتضح بعد في هذه المرحلة  ذاتها. حد في هدفاً 
   .ال أم
  

 مــــن واســــع نطــــاق بــــإدراج يســــمح نهــــج دعــــم فــــي المرحلــــة هــــذه فــــي للمنظمــــة الرئيســــي االهتمــــام ويتمثــــل  -٢٨
 بــين المنافســة مــن الحــد إلــى االســتراتيجية هــذه تــؤدي حيــث أوحــد، إطــار ضمن الصحة بقطاع الخاصة االهتمامات

 إلــى ســعيها المنظمــة وستواصــل الســكانية. الفئــات ومختلــف الصــحية التــدخالت ومختلــف الصــحية الحــاالت مختلف
  المستدامة. للتنمية الثالث الدعائم صعيد على الُمحرز التقدم لقياس كوسيلة الصحة مؤشرات استخدام

  
  التنفيذي المجلس من المطلوب اإلجراء

  
   التقرير. بهذا علماً  اإلحاطة إلى مدعو المجلس  -٢٩

  
  

  
=     =     =  

                                                            
 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


