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   لأللفيةاإلنمائيةبلوغ األهداف 
   بالصحةذات الصلة

  
  

  األمانة من تقرير
  
  

ي سادت عقد التسعينات فلن تتمكن معظم البلدان النامية من بلوغ األهـداف             إذا استمرت االتجاهات الت     -١
م النامي تسير على طريـق تحقيـق        لوليس هناك، حالياً، أية منطقة في العا      .  لأللفية المتعلقة بالصحة   اإلنمائية

 هذه المعـدالت    أما بالنسبة لوفيات األمومة فإن القرائن تشير إلى أن انخفاض         . الهدف المتعلق بوفيات األطفال   
اقتصر على البلدان التي تسودها مستويات وفيات متدنية، في حين تشهد البلدان التي ترتفع فيها وفيات األمهات                 

لكن البيانات الخاصة بالتغطية بالتدخالت الصحية تبعث علـى         . ركوداً في هذه المعدالت بل إنها تسجل زيادة       
صبة يزداد في الكثير من البلدان، كما ازداد عدد النساء الالئـي  قدر أكبر من التفاؤل، حيث إن التمنيع ضد الح      

يشرف على والدتهن عامل صحي يتمتع بالمهارات الالزمة زيادة سريعة في بعض األقاليم، السيما في آسـيا،                 
  . بمبيدات الحشرات المعالجةوإن كان ذلك انطالقاً من مستوى أساس متدن، كما تزايد استخدام الناموسيات

  
   لأللفيةاإلنمائيةوجهات االستراتيجية األساسية لبلوغ األهداف الت
  
من الممكن التغلب على بطء التقدم المحرز لكن ذلك يتطلب توسيع نطاق البرامج الـصحية الحاليـة                   -٢

توسيعاً هائالً، وزيادة االستثمار بصورة كبيرة في القطاعات االجتماعية بوجه أعم، وبذل المزيد من الجهود في 
  .الي الطاقة واالتصاالتمج
  

مما يعني زيـادة    . الستنهاض الجميع من أجل الصحة    تقتضي الضرورة التفاني في بذل الجهود         •
 من أجل الصحة،    اإلنمائيةالتمويل من الميزانيات الوطنية ومستويات أعلى بكثير من المساعدات          

. لتعاون فيما بين بلدان الجنـوب     واتباع نُهج أكثر تساوقاً وفعالية في توفير المعونة والمزيد من ا          
 لأللفية، بوصفها ميثاقاً بين الـشمال والجنـوب، وكـذلك توافـق آراء              اإلنمائيةم األهداف   لّوتس

كالهما، بالحاجة إلـى هـذا      ) ٢٠٠٢مارس  / آذار(مونتيري في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية       
  .العمل الجماعي

  
ية للنمو مـع تـوفير      و يمنح األول  ي أوسع نطاقاً  إطار إنمائ ويتعين تناول موضوع الصحة ضمن        •

العدالة، والتالحم االجتماعي، والحماية االجتماعية، وتمكين الفقراء، وحماية الموارد الطبيعيـة،           
وعليه يتعين أن تكون االستراتيجيات . وخصوصاً المياه المأمونة الالزمة حتى يستخدمها اآلدميون

لعمومية اإلجمالية الرامية إلى الحد من الفقر وتنفيذ تلـك          ة راسخة الجذور في السياسات ا     يالصح
  .السياسات
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 وتوطيد دعائم النظم الصحية أمران البد منهما، حيـث          إن زيادة االستثمار في الصحة العمومية       •
٪ ٧٠إلى  ٪  ٦٠ة العريضة القاعدة يكفل بلوغ      يإن إتاحة فرص االستفادة الشاملة من النظم الصح       

من تلك المتعلقة بوفيات    ٪  ٨٠إلى  ٪  ٧٠ لأللفية المتعلقة بوفيات األطفال، و     ةاإلنمائيمن األهداف   
 والعادلة شرطاً مسبقاً لبلوغ الهدف المتصل بمكافحة األيـدز          وتعد النظم الصحية الفعالة   . األمومة

على ذلك الهدف وكذلك بلوغ األهداف       واإلبقاءواألمراض األخرى   والعدوى بفيروسه والمالريا    
ويمكن أن توسع البرامج الصحية التي تركز علـى حـاالت           . التمنيع واألمومة المأمونة  المتعلقة ب 

صائل الصحية  تعزيز الح  وبالتالي   - وأمراض بعينها من نطاق التغطية وتزيد من سبل االستفادة        
  . مادامت تساهم مادياً في تدعيم النظم الصحية- األكثر إنصافاً

  
ائفها على ما يرام دون توافر العاملين المدربين تدريباً جيداً          وال يمكن أن تؤدي النظم الصحية وظ        •

 لكنها تتعلـق    ،الموارد البشرية الصحية  وثمة جوانب مختلفة لمسألة     . والذين يتلقون أجوراً كافية   
 الـصحراء الكبـرى     ا جنوب يجه النقص في أجزاء من أفريق     فأو. أساساً بأوجه النقص والقصور   
 لأللفية، بما   اإلنمائيةسيع نطاق البرامج الرامية إلى بلوغ األهداف        حادة بشكل يحد من إمكانية تو     
وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات فيما يتعلق بالمرتبات والحوافز     . في ذلك البدء في معالجة األيدز     

واالستثمار في التدريب السابق للخدمات وفي الخدمة، وتعـديل مـزيج التوظيـف والمهـارات               
ات في مجال إيتاء الخدمات، وتنسيق المبادرات التـي تطلقهـا الجهـات             والمبادرة إلى سد الثغر   

المانحة، وتوفير الرعاية والمعالجة للعاملين الصحيين المتأثرين باأليـدز والعـدوى بفيروسـه،             
  .وهجرة المهنيين الصحيين

  
ثال علـى   والم.  لأللفية اإلنمائية أمراً أساسياً في األهداف       بنوع الجنس  وتشكل المشاغل المتصلة    •

دة ووأد البنات سيؤثر على التقدم المحرز في اتجاه تخفيض وفيات           نتقاء الجنس قبل الوال   ذلك أن ا  
كما يترك الزواج المبكر والعنف الممارس ضد المرأة أثرهما علـى           . األطفال في بعض األقاليم   

دوى صابة بع المرغوب فيه أو القسري من خطر اإل      صحة األمهات، وتزيد ممارسة الجنس غير       
بفهم أوجه الجور والظلـم     " األهداف"والبد أن تسترشد الجهود الرامية إلى بلوغ        . األيدزفيروس  

  .بين الجنسين وتشجيع المرأة على إعمال حقوقها
  
 األساس الذي تقوم عليـه االسـتراتيجيات        واإلنصافويتعين أن تكون المشاغل المتصلة بالعدالة         •

 لأللفية بـدون أن يتحـسن بالـضرورة         اإلنمائيةألهداف  حيث يمكن بلوغ ا   . والسياسات الصحية 
 الذين عادة ما يصعب الوصول إليهم أكثر من سواهم          -الوضع الصحي للفقراء وأشد الناس تأثراً       

وقد تخفي المتوسطات الوطنية التفاوتات الهائلة بين األوضاع الصحية لمختلـف الفئـات             . أيضاً
ود نظم صحية أكثر عدالة وإنصافاً، وخصوصاً تحقيـق         ولرفع هذا التحدي البد من وج     . السكانية

المزيد من العدل فيما يتعلق بتوزيع الخدمات الصحية الجيدة النوعية، والتي تتركز عـادة فـي                
وقد يكون النظام الصحي في حد ذاته       . المراكز الحضرية وتقدم للسكان الذين هم أيسر حاالً نسبياً        

 إذا كانت تكاليف الرعاية الصحية تؤدي بالفقراء أو من هم           سبباً من أسباب الفقر، كما هو الحال      
في خصاصة إلى الفاقة، أو إذا كان عدم الحصول على الرعاية يؤدي إلى اإلصابة بالعجز طوال                

  .العمر، مما يحد من القدرة على كسب الرزق
  
ن، والسـيما   التي تؤثر في صحة البشر للحد من تعرض السكا        بالعوامل البيئية   ويتعين االهتمام     •

  .الفئات األفقر حاالً، للمخاطر الطبيعية، وكذلك الحد من تدمير أو تدهور الموارد الطبيعية
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، ومنها البلدان الخارجة لتوها من نزاعات عصفت بها وكـذلك البلـدان التـي                الدول الهشّة  إن  •
بشر في هـذه    ويعيش ماليين ال  . تضعف فيها الضوابط والسلطات، تتطلب اهتماماً خاصاً وكبيراً       

 لأللفية دون تلبية االحتياجـات التـي        اإلنمائيةالبلدان وفي مثيالتها وال يمكن لها بلوغ األهداف         
وهناك حاجة ملحة إلتباع نُهج جديدة إزاء التنمية الصحية في مثل هذه األماكن علـى               . تنفرد بها 

وأن توجد توازناً   . هاوجه االستعجال؛ وعلى هذه الدول أن تدرك االحتياجات الحقيقية وتعترف ب          
بين تعزيز القدرات الحكومية وتحسين سبل الحصول على الخدمات الصحية األساسية بـسرعة،             

  . المثاللوذلك، من خالل إسهام األطراف الفاعلة غير الحكومية، على سبي
  

   لأللفيةاإلنمائيةالدعم الذي توفره المنظمة لبلوغ األهداف 
  
 المنصوص عليها في إعالن األلفية لألمم اإلنمائيةظمة في بلوغ األهداف لمساهمة المنتم تقديم ملخص   -٣

 في بالصحةالتقرير الخاص  في ة والخمسين عالوة على التطرق إليهالمتحدة إلى جمعية الصحة العالمية السادس
هـداف  وستعمد المنظمة إدراكاً منها للحاجة الملحة لتسريع الجهود الراميـة إلـى بلـوغ األ               ٢٠٠٣.١ ،العالم

ستراتيجية المذكورة أعاله بإيجاز فـي خطـط عملهـا           لأللفية، إلى زيادة التركيز على التوجهات اال       اإلنمائية
ورغم أن هذه األهداف ال تمثل مجمل األعمال التي تضطلع بها المنظمة فإنها تحتل الصدارة فيما                . وميزانياتها

يمكن بالمقارنة بها قياس مجمل مساهمة المنظمة فـي         يتعلق بالدعم الذي تقدمه للدول األعضاء، وتشكل معالم         
  . الصحيةالتنمية

  
وستتعاون أمانة المنظمة، على نحو وثيق مع الدول األعضاء بشأن الطرق التي ينبغـي بهـا وضـع            -٤

 لأللفية موضع التنفيذ في عمليات التخطيط في المنظمة وتجسيدها في الميزانيـة البرمجيـة               اإلنمائيةاألهداف  
وباإلضافة إلى ذلك، سيغطي برنامج العمل العام الحادي عشر الحقبة الممتدة مـن             . ٢٠٠٧-٢٠٠٦حة  المقتر
 وهو  ٢٠١٥، وقد تم اختيار هذا اإلطار الزمني على وجه التحديد ليتطابق مع عام              ٢٠١٥ إلى عام    ٢٠٠٦عام  

  .التاريخ المحدد لبلوغ تلك األهداف
  

  التركيز على البلدان
  
 الصحة في الرؤية اإلستراتيجية وعملية التخطيط في البلدان نفسها بغية بلوغ األهداف             يتعين أن تتجذّر    -٥

كما ينبغـي أن تجـسد الجهـود        . وينبغي إدماجها في استراتيجيات وميزانيات الحد من الفقر       .  لأللفية اإلنمائية
. ون هذه األهـداف   المبذولة لتحسين التالحم االجتماعي، ووضع أطر السياسات العامة وتحسين تصريف الشؤ          

ولذا ستكثف أمانة المنظمة جهودها من أجل دعم بناء القدرات داخل وزارات الصحة والدخول في نقاش حول                 
االقتصاد الكلي وتسلّم زمام قيادة العمل المشترك بين القطاعات من أجل الـصحة، والمـساهمة فـي رسـم                   

ومن األهمية بمكان ضـمان تجـسيد   ). حد من الفقربما فيها ورقات استراتيجية ال (استراتيجيات الحد من الفقر     
ويشكل تحديد سقوف إلنفاق القطاع االجتمـاعي       . األولويات الصحية في خطط اإلنفاق والمخصصات الوطنية      

قضية ستحتاج بشأنها وزارات الصحة للمشورة والدعم الدائمين في مباحثاتها مع وزارات المالية والمؤسسات              
  .ستراتيجية المنظمة للتعاون البلداني إطاراً لهذا العملوتشكل ا. المالية الدولية

  

                                                            
ـ   . رسم مالمح المستقبل   :٢٠٠٣ م،التقرير الخاص بالصحة في العال    ؛  ٥٦/١١   الوثيقة ج    ١ ة الـصحة   جنيـف، منظم

  .٢٠٠٣العالمية، 
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فريدة من نوعها وال سابق لها مـن       " جملة" الثمانية لأللفية تشكل     اإلنمائيةوتدرك المنظمة أن األهداف       -٦
بيـد أن   . األهداف والمرامي المتفق عليها دولياً، أقرت في مجموعها من الدول الميـسورة والـدول الفقيـرة               

بلوغ أهداف محدده مرتبطة بالصحة ينبغي أن تستند إلى استراتيجيات صحية أوسع نطاقاً تأخذ فـي                محاوالت  
االعتبار، في السياق المحلي، العدالة واإلنصاف واالنتماء العرقي ونوع الجنس، إضافة إلى المحددات الرئيسية              

  .يةالعتالل الصحة، بما فيها العبء الناجم عن اإلصابات واألمراض غير السار
  
 لأللفية علـى المـستوى القطـري        اإلنمائيةوسيتم تنسيق جهود أمانة المنظمة في دعم بلوغ األهداف            -٧

ضمن وسائل التخطيط الجماعي لألمم المتحدة، بما في ذلك التقييم القطري المشترك وإطـار األمـم المتحـدة                  
ة في األمم المتحدة على زيـادة تـأثير       وستعمل األمانة جاهدة في إطار اإلصالحات الجاري      . اإلنمائيةللمساعدة  

  .وفعالية األمم المتحدة وخصوصاً ضمن األفرقة القطرية لألمم المتحدة ونظام المنسقين المقيمين
  

  التتبع والرصد والتبليغ
  
 اإلنمائيـة للمنظمة دور هام تضطلع به في كفالة النزاهة والجودة في وضع التقارير عـن األهـداف                   -٨

ويتطلب ذلك توفر فهم عميق ألوجه فعالية وحدود مختلف النُهج في جمع البيانـات،              . الصحةلأللفية المتصلة ب  
وتعمد المنظمة، في . وكثيراً ما تدعو الحاجة للتوجيه واإلرشاد في تفسير النتائج المستخلصة من شتى المصادر          

ية النطاق لتوليد وتنـسيق      وهي محاولة تعاونية عالم    -عملها مع الشركاء بما في ذلك شبكة القياسات الصحية          
 على تعزيز تطبيق المبادئ والممارسات السليمة في توليد البيانـات           -الدعم لنظم المعلومات الصحية القطرية      

  . وتحليلها وتعميمها واستخدامها
  
 لأللفية في   اإلنمائيةوتقدم أمانة المنظمة الدعم للدول األعضاء في جهودها إلدراج األهداف والمرامي              -٩
وينبغي أن يتسم تحديد المرامي بالطموح على الدوام، وضمان استخدام الحد األقـصى مـن               . ياق الوطني الس

وتعكف الكثير من البلدان حالياً على إضافة مـرام مناسـبة علـى             . الموارد والجهود لبلوغ األهداف الصحية    
األمراض غير السارية في بعض     و. الصعيد المحلي إلى عملية التبليغ، وخصوصاً فيما يتعلق بالصحة اإلنجابية         

ويتمثل التحدي المطروح في هذا المجال في التأسيس على متانة العملية الراهنة لرصد التقـدم فـي                 . الحاالت
 في الوقـت    - مع توافق اآلراء بشأن مجموعة محدودة من المؤشرات          - لأللفية   اإلنمائيةاتجاه بلوغ األهداف    

 المحلية إلى أقصى حد وإظهارها ألهم االتجاهات الصحية علـى مـدى     الذي يتم فيه زيادة مالءمتها لألوضاع     
  . العقد المقبل

  
ويتطلب توفير الدعم للتبليغ والمعلومات من أجل رسم السياسيات الصحية تـدعيم نظـم المعلومـات                  -١٠

الصحية، وتحسين تنسيقها ودمجها في النظام اإلحصائي الوطني وتوجيهها بقـدر أكبـر وجهـة األولويـات                 
ومما يتسم بأهمية خاصة في هذا المجال قيام المزيد من التعاون مـع مكاتـب اإلحـصاء الوطنيـة                   . القطرية

وعليه فإن زيادة التوفيـق بـين       .  لأللفية ذات الصلة بالمجاالت األخرى     اإلنمائيةالمسؤولة عن رصد األهداف     
تفادي االزدواجية في نظم المعلومات     الشروط التي تفرضها الجهات المانحة فيما يتعلق بالتبليغ أمر ضروري ل          

الهشة وتشويهها لضمان عودة نظم المعلومات بالفائدة على عملية رسم السياسات على المستويين الوطني ودون 
  .الوطني

  
 -وينبغي أن تركز الجهود الرامية إلى تعزيز النظم الصحية أيضاً على الحاجة لوجود بيانات تفصيلية   -١١

 بالنظر  -ت االجتماعية واالقتصادية، والفئات اإلثنية، والمناطق الجغرافية، وما إلى ذلك           بحسب الجنس، والفئا  
  .بضرورتها األساسية في وضع االستراتيجيات الصحية التي تستهدف الفئات السكانية األسرع تأثراً
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احة للقطـاع    تتبع حجم الموارد المت    عمليةوهناك دور رئيسي ينبغي ألمانة المنظمة أن تضطلع به في             -١٢
وتعاني نظم تتبع الموارد الحالية من ضعف       . الصحي واستغالل تلك الموارد على الصعيدين العالمي والوطني       

شديد، فاإلبالغ بشأن إسهامات المانحين قد يبالغ فيه، أو أنه ال يجري على نحو منتظم وفي المواعيد المحددة،                  
واألموال التي يقدمها القطاع    ) أن االلتزامات المتعهد بها   وكذلك بش (وهناك نقص في المعلومات بشأن االتفاقات       

األمر الذي يؤدي إلـى صـعوبة       (كذلك فالمعلومات عن التمويل الداخلي للصحة بيانات غير واقعية          . الخاص
وحتـى عنـد    . ما البيانات الخاصة بتخصيص الموارد وإنفاقها     أو أنها ناقصة، والسي   ) مقارنة البيانات القطرية  

، في تتبع تدفق الموارد، فإن قدرة صانعي السياسات قدرة محـدودة            السّل البرامج، كبرنامج مكافحة     نجاح آحاد 
ويتولى الفريق العامل المعني بتتبـع      . فيما يخص وصف وتتبع وتحليل مجموعة الموارد المتاحة للقطاع ككل         

لمية والبنك الدولي ومنظمة     الصحة العالمية، وهو فريق يتألف من خبراء من منظمة الصحة العا            منظمة موارد
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، إعداد مجموعة توصيات بشأن أساليب إصالح بنية نظم تتبع الموارد               

  .الخاصة بالصحة
  

  سويةلنعمل 
  
 لأللفية فرصة إلقامة شراكات جديدة وتفتح للمنظمة        اإلنمائيةأما على الصعيد اإلقليمي، فتتيح األهداف         -١٣
 اإلنمائية والسياسية مثل الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا والجماعة           اإلنمائيةذاً إلى المنتديات اإلقليمية     منف

كما تشارك المنظمة في الجهـود      . للجنوب األفريقي ورابطة أمم جنوب شرق آسيا ومصارف التنمية اإلقليمية         
 لأللفية، وفي عدد من العمليات األخـرى كتلـك          نمائيةاإلاإلقليمية المشتركة بين الوكاالت والمتعلقة باألهداف       

نوفمبر / تشرين الثاني( لأللفية اإلنمائيةاقتراح لتنفيذ األهداف : العمليات التي أفضت إلى إصدار إعالن برازيليا
وقد شارك في هذه العملية عدد من رؤساء الحكومات والبرلمـانيين والمؤسـسات الماليـة الدوليـة             ). ٢٠٠٣

التنمية لالتفاق بشأن أساليب التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن تنفيذ األهداف في أمريكا الالتينيـة                ووكاالت  
 اإلنمائية منتدى آسيوي إقليمي رفيع المستوى عن األهداف         ٢٠٠٥كما سيعقد في عام     . ومنطقة البحر الكاريبي  
  .لأللفية المتعلقة بالصحة

  
جهود العالمية الرامية إلى وضع نهوج أكثر فعاليـة واتـساقاً           وستشارك المنظمة مشاركة كاملة في ال       -١٤

وقـد  . لتقديم المعونة، وستدرج في هذه المناقشة مواضيع تتعلق بالتجارب واالحتياجات الخاصة بقطاع الصحة            
 الرسمية المقدمة للصحة، مع تخصيص جزء  اإلنمائيةشهدت السنوات األخيرة زيادة هائلة في حجم المساعدات         

وترتبط هذه الزيادة بظهور عدد من      .  األموال الجديدة للوقاية من األيدز والعدوى بفيروسه ومعالجتهما        كبير من 
المبادرات الصحية والشركاء الجدد، وللعديد منهم واليات وأولويات وإجراءات إدارية خاصة بهم مما يفـرض               

ي مجال الصحة أن تمنح األولويـة لمـسألة          ف اإلنمائيةلذا ينبغي للمساعدات    . طلباً متزايداً على النظم القطرية    
وإلدارة الهياكل والعمليات، وعلى الشركاء في عملية التنمية العمل من أجل تحقيـق             . تعزيز المؤسسات القائمة  

  .اتساق أفضل بين النهوج وبينها وبين النظم القطرية
  
شراكات دوليـة مـن أجـل       وستعمل أمانة المنظمة مع شركائها في منظومة األمم المتحدة على بناء              -١٥

كما عقدت أمانة المنظمة، بالتعاون مع البنك الدولي، اجتماعي المنتدى الرفيـع المـستوى المعنـي                . الصحة
ديسمبر /  وأبوجا، كانون األول   ٢٠٠٤يناير  / جنيف، كانون الثاني  ( لأللفية المتعلقة بالصحة     اإلنمائيةباألهداف  
ة والمالية، والشركاء الثنائيين والمتعددي األطراف في عمليـة         وهذا المنتدى يجمع بين وزراء الصح     ) ٢٠٠٤
 لأللفيـة المتعلقـة     اإلنمائية من أجل التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن ما يلزم اتخاذه لبلوغ األهداف               التنمية

وساهمت أمانة المنظمة أيضاً في أعمال مشروع األلفية، بما في ذلـك فـرق العمـل           . بالصحة والعمل الحفّاز  
  .الخاصة باألهداف المتعلقة بالصحة وفي إعداد تقريرها إلى األمين العام لألمم المتحدة
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 إلى إقامة نظام تجاري ومالي يتسم باالنفتاح والتقيد بالقواعد وإمكانية التنبؤ به وعـدم  ٨وتدعو الغاية    -١٦
مراض للحـدود مـع النـاس       والتجارة يمكن أن تؤثر على الصحة تأثيراً مباشراً عن طريق عبور األ           . التمييز

عندما تؤدي التعريفات المخفضة إلـى خفـض أسـعار المعـدات            (والسلع على سبيل المثال، أو غير مباشر        
كما يمكن أن تؤثر األنظمة الدولية لحماية العالمات التجارية علـى القـدرة علـى               ). والمنتجات الطبية، مثالً  

لتجارة في مجال الخدمات الصحية علـى الـنظم الـصحية         الحصول على األدوية األساسية؛ وقد يؤثر انفتاح ا       
وتقدم أمانة المنظمة دعمها للدول األعضاء من أجل ترصد أثر االتفاقـات            . الوطنية وتوفر الموظفين الصحيين   

التجارية الدولية على الصحة العمومية والتشجيع على اتباع  سياسات تجارية وصحية واقعية مما يخدم التنمية                
  .البشرية

  
 الجهـود   ١ويدعم الحق في الصحة، الذي تنص عليه وتؤكده صكوك حقوق اإلنـسان ذات الـصلة،                -١٧

ن إعمال الحـق    أومع  . الرامية إلتاحة تكافؤ الفرص فيما يتعلق باالستفادة من مرافق الصحة وسلعها وخدماتها           
لمرافـق والـسلع    في الصحة يتم بصورة تدريجية، فإن هذا الحق يستلزم اتخاذ خطوات مدروسـة لزيـادة ا               

والخدمات الصحية المتاحة، والتمكين من الوصول إليها وتحسين جودتها مع االهتمام بالفئات السكانية السريعة              
كما يفرض هذا الحق التزامات فورية كالقضاء على التمييز الذي يقتضي تـوفير البيانـات التفـصيلية                 . التأثر

  .لمجتمعات الشاملة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالصحةوإقامة آليات يقصد بها ضمان مشاركة األفراد وا
  
 مؤشراً على الذكرى الخامسة النعقاد مؤتمر قمة األلفية فحسب، وإنمـا هنـاك          ٢٠٠٥ولن يكون عام      -١٨

أيضاً اعتراف عام بأن هذا العام يمثل فرصة فريدة من نوعها لتحقيق توافق جديد في الرأي بشأن دعم تعزيز                   
 سلسلة من األحداث التي ستنظم بهدف مواصلة تحسين التـزام           ٢٠٠٥وسيشهد عام   .  الدوليين التعاون والعمل 

 أمانة المنظمة مشاركة نشيطة مع سائر شركائها في         توشارك.  لأللفية اإلنمائيةالمجتمع الدولي ببلوغ األهداف     
، ٢٠٠٥ينـاير   / ع األلفية في كانون الثـاني      بإطالق التقرير الخاص بمشرو    تاإلجراءات التحضيرية التي بدأ   

وستبلغ ذروتها مع الجلسة العامة الرفيعة المستوى لمناقشة نتائج قمة األلفية، التي ستنعقد في بدايـة الـدورة                  
  ).٢٠٠٥سبتمبر / أيلول(الستين للجمعية العامة لألمم المتحدة 

  
 ٢. بعـد المائـة    ة في دورته الخامسة عشرة     لأللفي اإلنمائيةوناقش المجلس التنفيذي موضوع األهداف        -١٩

وتم تقـديم مـشروع قـرار    . عتماد قرار بشأن هذا الموضوعاواقترح أعضاء المجلس أثناء النقاش أنه يتعين  
. أبريـل /  نيـسان  -مارس  / فبراير وآذار / لكترونية في شباط  إألعضاء المجلس كي يكون موضع مشاورات       
ويرد أدنـاه مـشروع     . ار بصيغته األصلية  ر؛ وأيد آخرون الق   تواقترح بعض األعضاء إدخال بعض التعديال     

  ٣.القرار مع التعديالت المقترحة
  
  
  
  

                                                            
الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكـن           "هو صيغة مختصرة لعبارة     " الحق في الصحة    " ١

 ".بلوغه
  ).النص اإلنكليزي(، ٢، المحاضر الموجزة لالجتماع الثالث، الفرع ٢/سجالت/ ١١٥/٢٠٠٥م ت   انظر الوثيقة ٢
وفيمـا يخـص    . رحة ضمن أقواس مربعة وتم شطب األجزاء المحذوفة بوضع خط فوقهـا             وردت اإلضافات المقت     ٣

 اقترح أعضاء شطب كل إشارة إلى مختـصر         /النسخة اإللكترونية المتاحة للمجلس يرجى االنتباه إلى أن أحد األعضاء         
"MDGs "        ائية المتفق عليها دولياً، بما فيهـا       األهداف اإلنم "األهداف اإلنمائية لأللفية بالنسخة اإلنكليزية واستبداله بعبارة

ذات "وفي بعض الحاالت تظهر عبارة األهداف اإلنمائية لأللفية المتفـق عليهـا دوليـاً               ". تلك الواردة في إعالن األلفية    
  ".الصلة بالصحة
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  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 
  
  : إلى النظر في مشروع القرارة مدعوجمعية الصحة  -٢٠
  

  جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسون،  
  

  ١ لأللفية ذات الصلة بالصحة؛نمائيةاإلبلوغ األهداف الخاص بإذ نظرت في التقرير   
  

وإذ تذكر بااللتزامات الواردة في إعالن األمم المتحدة لأللفية الذي اعتمدته الجمعية العامـة                
  ٣ وخطة األمين العام لتنفيذ هذا اإلعالن؛٢٠٠٠.٢سبتمبر / لألمم المتحدة في أيلول

  
]   لأللفيةاإلنمائية لأللفية، األهداف األهداف المتضمنة في إعالن األمم المتحدة[ وإذ تدرك أن   

تـشكل  ]   المتفق عليها دولياً بما فيها تلك التي تضمنها إعالن األمم المتحدة لأللفية            اإلنمائيةاألهداف   [
 السابقة، تمثل توافـق آراء      اإلنمائيةلدولية، وأنها على خالف المرامي      ال في ميدان التنمية     ونقطة تح 

ومعالم يقـاس بواسـطتها     ن الميسورة والفقيرة، وتحدد أولويات واضحة للعمل        بالغ األهمية بين البلدا   
   اإلجراءات ذات الصلة للبلدان المتقدمة والنامية؛، وتحددالتقدم المحرز

  
 لأللفية وأن هذه األهـداف      اإلنمائيةم بأن الصحة عنصر مركزي في بلوغ األهداف         وإذ تسلّ   

جدول أعمال   ] تكون الصحة جزءاً أساسياً من     ] [ ركزياً في تحتل الصحة موقعاً م   [ تفسح المجال ألن    
   السياسي والموارد المالية لقطاع الصحة؛التنمية وتعبئة االلتزام

  
وإذ تحيط علماً مع القلق بأن االتجاهات الراهنة تدل على أن العديد من البلـدان المنخفـضة                   

 قـد   بالمثل]  وأنه[ ،  ٢٠١٥صحة بحلول عام     لأللفية ذات الصلة بال    اإلنمائيةالدخل لن تبلغ األهداف     
مما [  يتسنى لبلدان عديدة بلوغ هذه األهداف إال في صفوف المجموعات السكانية األيسر حاالً فيها،              ال

  ؛تساع الفجوة في المساواة، وأنه ثمة ضرورة التخاذ إجراءات عاجلة بهذا الصددايزيد من ] يمكن أن 
  

] المزيـد مـن     ] [  التوسع توسعاً هائالً في   [ طى أسرع يتطلب    وإذ تنوه بأن تحقيق التقدم بخ       
وتوفر نظم صحية يعمل فيها عدد كاف مـن         . ستثمار في الموارد المالية   االالتدخالت الناجعة، وزيادة    

؛ والتركيـز   ]والخـاص   [ العـام   ] القطاعين  [ العام  ] القطاع  [ الموظفين وفعالة، وبناء القدرات في      
  العمل الجماعي ضمن البلدان وبينها؛و المساواة في الحصائل، تركيزاً كامالً على

  
 وال يمكن بلوغها بمعـزل عـن        تآزر بعضها البعض   لأللفية   اإلنمائيةم بأن األهداف    وإذ تسلّ   

، وأن بلوغ أهـداف أخـرى       "األهداف" في بلوغ جميع     تحظى بأهمية مركزية  ة  ن الصح إغيرها حيث   
  الصحة؛] سيؤثر على   [] سيترك أثره على [

  

                                                            
 .٥٨/٥   الوثيقة ج١
 .٥٥/٢  قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  ٢
 .٥٦/٣٢٦  الوثيقة ج ٣
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 لأللفية واألهداف التي حددتها جمعية الصحة،       اإلنمائيةوإذ تدرك التكامل القائم بين األهداف         
  بما فيها تلك المتصلة باأليدز والعدوى بفيروسه والسل والمالريا؛

  
  ] الذي يدعو إلى زيادة االستثمار في البلدان النامية؛ ١٩-٥٥ج ص عوإذ تذكر بالقرار [   

  
 التنمية والتعاون في الميدان االقتصادي ملتزمة       منظمةإلى أن الدول األعضاء في      وإذ تشير   [   

 الرسمية، وهو التزام أعيد تأكيده      اإلنمائية من ناتجها القومي اإلجمالي للمعونة       ٪٠,٧بتخصيص نسبة   
، )٢٠٠٢مـارس   / مـونتيرى، المكـسيك، آذار    (في المؤتمر الدولي المعني بالتمويل من أجل التنمية         

 بتخصيص  االلتزامحيث تم   ) ٢٠٠١أبوجا،  (ؤتمر القمة األفريقي المعني باأليدز والعدوى بفيروسه        وم
إلـى التـزام البلـدان      ] بالتزام  ] [ تشير  ] [ وإذ تذكر   [ [  ؛]لرسمي للصحة   انفاق  إل من ا  ٪١٥نسبة  

 من اإلنفاق ٪١٥فراد بإ) ٢٠٠١أبوجا، (األفريقية في القمة األفريقية المعنية باأليدز والعدوى بفيروسه 
  ]الرسمي للصحة؛

  
 باالقتصاد الكلي   ةجنة المعني وإذ تحيط علماً بأن العديد من البلدان أنشأت بموجب توصيات اللّ            

الوطنيـة  (والصحة آليات حكومية دولية مكرسة للصحة والتنمية تغطي جميع المـستويات اإلداريـة              
[ ثيقة ومنتظمـة مـع بـرامج المجتمـع المـدني            تصاالت و اوتقيم  ) لصحيةاواإلقليمية وفي الدوائر    

  ؛]المؤسسات الدينية والقطاع  الخاص 
  

 العمل والتمكين على مستوى المجتمـع المحلـي فـي        المساواة بين الجنسين   بأهميةم  وإذ تسلّ   
  وضع نُهج أكثر إنصافاً وفعالية إزاء التنمية الوطنية؛

  
  : الدول األعضاءإلى تطلب  -١
  

 لأللفية بوصفها مركزية األهمية بالنسبة للتنميـة     اإلنمائيةد على األهداف    إعادة التأكي   )١(  
 بأهداف صحية أخرى، من قبيل تلك المتفـق         استكمالهاوالتي قد تدعو الحاجة إلى      الصحية،  

عليها في مؤتمرات األمم المتحدة األخرى، وسواها من األهداف واالسـتراتيجيات العالميـة             
الصحة، والتي تعكس االحتياجـات الـصحية ذات األولويـة          ة  يالمتضمنة في قرارات جمع   

  ؛للبلدان
  

" خططـاً "في سياق عمليات رسم السياسات والتخطيط الحالية         ]  تضع ] [أن تضع   [   )٢(  
 التالية بصفتها دليالً يسترشد به في تسريع خطى التقدم نحو بلـوغ     اإلجراءاتوطنية تتضمن   

وأن تولي المزيـد مـن االهتمـام للتنميـة          [ الصحة   لأللفية ذات الصلة ب    اإلنمائيةاألهداف  
  ]: المتوازنة بغية بلوغ جميع األهداف

  
 لأللفية ومراميها في صـلب غايـات الخطـط          اإلنمائيةأن تدرج األهداف      )أ(  

 والصحية الوطنية، والتي يتعين أن توجهها الحكومات الوطنية، بدعم من           اإلنمائية
  ؛ولويات الصحية اإلجمالية للبلدان المعنيةنمائيين، وأن تراعي األإلالشركاء ا

  
أن تضمن تجسيد أوراق استراتيجية الحد من الفقر، أو ما يعادلها، لألهداف              )ب(  

 لأللفية ذات الصلة بالصحة، وكذلك تجسيد األولويات بالنـسبة للـصحة            اإلنمائية
   المرتبطة بها؛واإلنفاقوالحد من الفقر في أطر الميزانيات 
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 رصداً جيداً، مستوى التمويل للتدخالت      ، من خالل عملية مرصودة    أن ترفع   )ج(  
   لأللفية؛اإلنمائيةلصحية ذات الصلة ببلوغ األهداف االة التي تتناول األوضاع عالف

  
تُشرك وزارات المالية في    ] تدعم االتصال والتنسيق بين القطاعات و       [ أن    )د(  

دة الحصة المخصصة   اهدف زي النقاش المتعلق بتخصيص الموارد للقطاع الصحي ب      
قتـضاء، بتنقـيح الحـدود      الللصحة من الموارد الحكومية اإلجمالية والقيام، عند ا       

نفاق الصحي الذي تمولـه     إلقطاع العام كي تفسح المجال لزيادة ا      لالقصوى إلنفاق ا  
  ؛اإلنمائيةالمساعدات 

  
ن يكـون   آتا، كي تضمن أ   -أن تضع في اعتبارها إعالن ألما      ]ووفقاً لـ   [   )ه(  

وفقـاً  ] [ الخاصة  والعامة  [ للنظم الصحية    [ تدعيم الوظائف األساسية     العمل على 
بحيث تساهم في إيتاء حصائل صحية أفضل وأكثر عدالة فـي           ] آتا  -إلعالن ألما 

   لأللفية؛اإلنمائية بجميع األهداف ةالمجاالت المتصل
  

 مجـال المـوارد     معالجة األزمة المتفاقمة فـي    أن تتخذ إجراءات عاجلة ل      )و(  
 الرعاية األولية في المناطق     خدماتلصحة، وخصوصاً من أجل     االبشرية من أجل    

  الفقيرة؛
  

، بما في ذلك إجراء بحـوث حاسـمة         [ أن تعزز نظم المعلومات الصحية        )ز(  
بهدف تنوير عملية اتخاذ القرارات، مع تفـادي        ] األهمية على الخدمات الصحية،     

 والتأكيد على الحاجة للبيانات المصنفة بحسب العمـر،         أية زيادة في عبء اإلبالغ    
والفئة االجتماعية االقتصادية، والجنس والعرق؛ وتدعيم نظامي الرصـد والتقيـيم       

  اللذان يعززان المساءلة، والتمكين والمشاركة؛
  

 إلى تحليالت لنـوع الجـنس       اإلنمائيةستناد السياسات الصحية و   االتأكد من     )ح(  
  ؛واة بين الجنسين وتمكين المرأةوالسعي إلى المسا

  
ستفادة القصوى من صكوك حقوق اإلنسان في السعي لبلـوغ األهـداف            الا  )ط(  

 لأللفية، إدراكاً منها بأن إطار حقوق اإلنسان يمكن أن يزيد التركيز على             اإلنمائية
تخاذ ا وييسر التمكين والمشاركة المشروعة في عمليات        اإلنمائيةالعدالة في الجهود    

  قرارات؛ال
  
 من الناتج   ٪٠,٧البلدان المتقدمة على بذل جهود ملموسة لبلوغ هدف تخصيص نسبة            تحث [  -٢

  ]القومي اإلجمالي بوصفها مساعدات إنمائية للبلدان النامية؛ 
  
لمحـرز فـي ضـمان اسـتخدام     االبلدان النامية على مواصلة التأسيس على التقـدم          تحث [  -٣

  ]؛ اإلنمائيةى بلوغ األهداف والمرامي لاستخداماً فعاالً كي تساعد ع الرسمية اإلنمائيةالمساعدات 
  
  : المدير العامإلى تطلب  -٤

  
ضمان تجسيد اإلجراءات ذات األولوية لتوفير الدعم للدول األعضاء فـي تـسريع               )١(  

، ٢٠٠٧-٢٠٠٦ لأللفية في الميزانية البرمجية المقترحـة        اإلنمائيةالتقدم نحو بلوغ األهداف     
  خطط االستراتيجية المقبلة، وبرنامج العمل العام الحادي عشر؛وال
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 زيادة الدعم الذي تقدمه المنظمة على المستويات العالميـة واإلقليميـة والوطنيـة              [  )٢(  
  ]:توفير الدعم للدول األعضاء بناء على طلبها، من أجل،  ] [ لتمكين الدول األعضاء من

  
نحو تحقيق النتائج وتتوفر لها الموارد      رسم سياسات واستراتيجيات موجهة       )أ(  

  الكافية من أجل التنمية الصحية؛
  

العامـة   [ المزودة بما يكفي من الموظفين والتمويـل      تدعيم النظم الصحية      )ب(  
  وتنفيـذ  [القـادرة على تحقيق حصائل منصفة على النطاق الـوطني          ] والخاصة  

 بـشأن الهجـرة الدوليـة        ]على النحو الكامل  [ ١٩-٥٧ع ص ج القرار   ]مراعاة   [
  للموظفين الصحيين؛ 

  
تحديد المجموعات المعرضة للتأثر ذات االحتياجـات الـصحية المحـددة             )ج(  

  هذه االحتياجات؛] لتناول  ] [ لتلبية[ واستحداث برامج منصفة 
  

 الصالت المشتركة بين القطاعات لمعالجـة العوامـل االجتماعيـة           توطيد  )د(  
   ؛والبيئية المحددة للصحة

  
إجراء حوار حول السياسات مع المؤسسات المالية الدولية، لتصدر عمليتي            )ه(  

نمائيين في مجال الصحة، وضمان تنسيق الدعم       إلالمواءمة والتنسيق مع الشركاء ا    
  ؛ البلدانيةتعلى أساس األولويا

  
ستخدام أطر ا  ]ع التقاريرـالغ ووض ـاء اإلب ــادة أعب ـوضع، دون زي  [   )و(  

 اإلنمائيـة التي تكفل قياس التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف         ] المناسبة  [ التقييم  
تـدرك أن التـدابير الخاصـة       [ لقصير  الأللفية ذات الصلة بالصحة على المدى       

علـى تحديـد أيـة       ] لتي تـساعد البلـدان    ا [ و] لصحية تتغير ببطء    ابالحصائل  
لـى حـصائل صـحية      يحتمل أن تفضي أكثر من غيرها إ      ] موارد   ] [ مدخالت [

  أفضل؛
  

 ذات  اإلنمائيـة إجراء بحوث في المجاالت التي تعزز تحقيق األهـداف          [   )ز(  
ث في المجاالت التي تعزز تحقيق حصائل صـحية         وإجراء بح  ] الصلة بالصحة؛ 

  ]أفضل؛ 
  

 استراتيجية متماسكة وموفورة الموارد مشفوعة بأهداف واضحة ومنتجـات          وضع[   )٣(  
من أجل المساعدة ، ٢٠٠٧-٢٠٠٦ك في إطار الميزانية البرمجية المقترحة وذلقابلة لإلنجاز، 

إلى جمعية الصحة   ] كل سنتين   [ على تقدم العمل في المجاالت المذكورة أعاله، وتقديم تقرير          
عن التقدم المحرز في تنفيذ هذه االستراتيجية وتحقيق أهداف محددة، مثـل صـحة الطفـل                

  .]واألم
  

تمام الواجب للمشكالت الخاصة بالبلـدان الخارجـة لتوهـا مـن            يالء االه إضمان    )٤(  
  النزاعات وغيرها من أشكال األزمات؛
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تقديم الدعم الفعال والمساهمة في سياق إصالح منظومة األمم المتحدة، فـي زيـادة                )٥(  
تأثير وفعالية األفرقة القطرية لألمم المتحدة، واالستزادة مـن تبـسيط، ومواءمـة وتنـسيق               

اءات ضمن منظومة األمم المتحدة ومع الشركاء اآلخرين؛ وتحسين توافـق مـدخالت             اإلجر
  األمم المتحدة مع األولويات الوطنية؛

  
خالل مشاركة المنظمة في إدارة الشراكات الصحية العالمية وفي منتديات من قبيـل               )٦(  

قتـصادي والمنتـدى     التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان اال       اإلنمائيةلجنة المساعدة   
العمـل،    بتعزيـز  ، لأللفية ذات الصلة بالـصحة     اإلنمائيةالرفيع المستوى المعني باألهداف     

 اإلنمائية والتنسيق في مجال المساعدة      التساوقالجهود الرامية إلى زيادة     بنشاط، على تعزيز    
تضمن أن من تكاليف المعامالت التي تتكبدها الحكومات، والتي  ، مما يخفضمن أجل الصحة

العامـة  [  بغية توفير الموارد التي تعزز على نحو فعال النظم الـصحية   توفر هذه المبادرات  
  .ذات القاعدة العريضة] الخاصة و

  
 المشاركة مشاركة مناسبة في الجلسة العامة الرفيعـة  القيام، كجزء من التحضيرات،     )٧(  

، )٢٠٠٥سـبتمبر   / أيلـول (األلفية  المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن حصيلة قمة         
نمائيين والحكومات المانحة، بما في ذلك من خالل مجموعة الثمانية          إلبالتعاون مع الشركاء ا   

الكبار وتجمعات البلدان المتقدمة والنامية، لزيادة االلتزام السياسي وحشد الموارد المالية، بغية 
  . الصلة بالصحة لأللفية ذاتاإلنمائيةتوفير الدعم لتنفيذ األهداف 
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  الصحة في األهداف اإلنمائية لأللفية
   األهداف والغايات والمؤشرات المتعلقة بالصحة

  في مجموعة األهداف اإلنمائية لأللفية

  

  المؤشرات الصحية  الغايات الصحية
  القضاء على الفقر المدقع والجوع  :١الهدف 

  ٢٠١٥ و١٩٩٠ الذين يقل دخلهم اليومي عن دوالر واحد إلى النصف في الفترة ما بين تخفيض نسبة السكان  :١الغاية 
تخفيض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع إلى النـصف            : ٢الغاية 

  ٢٠١٥ و١٩٩٠بين  في الفترة ما
  عدد األطفال ناقصي الوزن الذين يقل عمرهم عن خمس سنوات  -٤
 الحد األدنى الستهالك الطاقـة      نسبة السكان الذين ال يحصلون على       -٥

  الغذائية
  تحقيق تعميم التعليم االبتدائي  :٢الهدف 

  ٢٠١٥كفالة تمكن األطفال في كل مكان، سواء الذكور أو اإلناث منهم، من إتمام مرحلة التعليم االبتدائي بحلول عام   :٣الغاية 
  تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة   :٣الهدف 

، وبالنسبة لجميع مراحل التعليم فـي موعـد         ٢٠٠٥إزالة التفاوت بين الجنسين في التعليم االبتدائي والثانوي ويفضل أن يكون ذلك بحلول عام                 :٤الغاية 
  ٢٠١٥يتجاوز عام  ال

  تخفيض معدل وفيات األطفال  :٤الهدف 
تخفيض معدل وفيات األطفال دون سـن الخامـسة بمقـدار             :٥الغاية 

  ٢٠١٥ و١٩٩٠ترة ما بين الثلثين في الف
  معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة  -١٣
  معدل وفيات الرضع  -١٤
   ضد الحصبةعيننّالممنسبة األطفال البالغين من العمر سنة واحدة   -١٥

  األمومةتحسين صحة   :٥الهدف 
تخفيض معدل وفيات األمومة بمقدار ثالثة أرباع في الفتـرة           :٦الغاية 

  ٢٠١٥ و١٩٩٠ما بين 
  معدل وفيات األمومة  -١٦
 مـن ذوي    عاملين صحيين نسبة الوالدات التي تجري تحت إشراف         -١٧

  المهارة
  األيدز والمالريا وغيرهما من األمراض/ مكافحة فيروس العوز المناعي البشري  :٦الهدف 

األيدز بحلـول   / وقف انتشار فيروس العوز المناعي البشري       :٧الغاية 
  اعتباراً من ذلك التاريخ وبدء انحساره ٢٠١٥عام 

معدل انتشار فيروس العوز المناعي البشري لدى النساء الحوامـل            -١٨
   عاما٢٤ و١٥الالئي تتراوح أعمارهن بين 

  وسائل منع الحملالعازل من بين  استخداممعدل   -١٩
نسبة األيتام الذين يزاولون الدراسة إلى المدارس وتردد غير األيتام            -٢٠

   سنة على المدارس١٤ و١٠مارهم بين الذين تتراوح أع
وقف انتشار المالريا وغيرها من األمراض الرئيسية بحلول          :٨الغاية 

   اعتباراً من ذلك التاريخا وبدء انحساره٢٠١٥عام 
  معدالت االنتشار والوفيات المرتبطة بالمالريا  -٢١
نسبة السكان المقيمين في المناطق المعرضة لخطر المالريا الـذين            -٢٢

  يتخذون تدابير فعالة للوقاية من المالريا وعالجها 
  معدالت االنتشار والوفيات المرتبطة بالسل  -٢٣
اسـتراتيجية  عدد حاالت السل التي اكتشفت وتم شفاؤها في إطار            -٢٤

  المعالجة القصيرة األمد تحت اإلشراف المباشر
   االستدامة البيئيةضمان  :٧الهدف 

نمية المستدامة في السياسات والبرامج القطرية إدماج مبادئ الت    :٩الغاية 
  وانحسار فقدان الموارد البيئية

  نسبة السكان الذين يستخدمون الوقود الصلب  -٢٩

تخفيض نسبة األشخاص الذين ال يمكنهم الحصول على مياه           :١٠الغاية 
المأمونة إلى النصف بحلول عـام      ومرافق اإلصحاح   الشرب  
٢٠١٥  

ن يمكنهم بصورة مستدامة الحصول على مـصدر         الذي السكاننسبة    -٣٠
  ، في المدن واألريافمحسن للمياه

 لمعيشة ما ال يقل عن      ٢٠٢٠تحقيق تحسن كبير بحلول عام        :١١الغاية 
   مليون من سكان األحياء الفقيرة١٠٠

 الذين يمكـنهم الحـصول علـى        السكان الحضريين والريفيين  نسبة    -٣١
  إصحاح محسن 

  شراكة عالمية من أجل التنميةإقامة   :٨الهدف 
  المضي في إقامة نظام تجاري ومالي يتسم باالنفتاح والتقيد بالقواعد والقابلية للتنبؤ به وعدم التمييز  :١٢الغاية 
   االحتياجات الخاصة ألقل البلدان نمواً تلبية  :١٣الغاية 
  لنامية الصغيرة الجزرية االحتياجات الخاصة للبلدان غير الساحلية والدول اتلبية  :١٤الغاية 
  المعالجة الشاملة لمشاكل ديون البلدان النامية باتخاذ تدابير على المستويين الوطني والدولي لجعل تحمل ديونها ممكنا في المدى الطويل   :١٥الغاية 
  التعاون مع البلدان النامية لوضع وتنفيذ استراتيجيات تتيح للشباب عمالً الئقاً ومنتجاً  :١٦الغاية 
التعاون مع شركات المستحضرات الصيدالنية إلتاحة األدوية         :١٧الغاية 

  األساسية بأسعار ميسورة في البلدان النامية
نسبة السكان الذين يمكنهم الحصول على األدوية األساسية بأسعار           -٤٦

  ميسورة بشكل مستدام
  جديدة، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات واالتصالالتعاون مع القطاع الخاص إلتاحة فوائد التكنولوجيات ال  :١٨الغاية 
 والتقرير السنوي األول المرتكز على). ٢٠٠٢يوليو /  تموز٣١ (A/57/270 تنفيذ إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية، تقرير األمين العام، الوثيقة :المصدر

قاعدة البيانات الخاصة ؛ )٢٠٠١سبتمبر /  أيلول٦ (A/56/326 الوثيقة ين العام، تقرير األم،"الدليل التفصيلي لتنفيذ وإعالن األمم المتحدة بشأن األلفية"
    .، منظمة الصحة العالمية٢٠٠٤يوليو / بمؤشرات األلفية التي تم التحقق منها في تموز

=     =     =  


