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 2102 عام من األهداف اإلنمائية لأللفية، إلى أهداف التنمية المستدامة في خطة التنمية لما بعد
 الملخص التنفيذي

األهداف اإلمنائية لأللفية إطاراً مهماً وفعااًل للحشد العاملي لتحقيق جمموعة من األولويات التنموية املهمَّة  مثَّلت .1
يف خمتلف أرجاء العامل. وكان لتلك األهداف العديد من مواضع القوة اليت من شأهنا أن توفِّر أساساً جيداً لوضع 

ف اإلمنائية لأللفية يف شكل جمموعة من مثانية أهداف َيسُهل أهداف جديدة للتنمية املستدامة. وُوضعت األهدا
فهمها واستيعاهبا، وترتبط بغايات قابلة للقياس وحمدَّدة زمنياً. وقد ساعد ذلك على تعزيز الوعي العاملي، وتقوية 

هداف مواضع االلتزام السياسي واملساءلة، وحتسني املقاييس، وزيادة املشاركة اجملتمعية. غري أنه كان هلذه األ
يف اجلوانب ذات الصلة باملساواة، وحقوق اإلنسان، واحملدِّدات االجتماعية للصحة، اليت  سيَّما الضعف أيضاً، و 

د بشكل كاٍف. وعالوًة على ذلك، فقد اسُتبعد بعض مل تكن واضحة املعامل على حنٍو جيد أو مل تكن تُرصَ 
مل العبء املتزايد لألمراض غري السارية. وقد أحرزت األولويات الصحية املهمة من تلك األهداف، مبا يش

الدول األعضاء يف إقليم شرق املتوسط تقدُّمًا كبريًا َصْوب بلوغ اهلدف األول، والرابع، واخلامس، والسادس من 
فاق األهداف اإلمنائية األلفية، على الرغم من تفاوت هذا التقدُّم يف ما بني البلدان ويف داخلها أيضاً. وهناك ات

بني األوساط الصحية العاملية واحلكومات على مواصلة حتسني الصحة واحلد من التفاوت يف ذلك، يف مرحلة ما 
 األعمال اليت مل تكتمل من األهداف اإلمنائية لأللفية.جدول ، انطالقاً من 5112بعد 

، وذلك إبّان 5112 عام نمية ملا بعدومن املقرَّر أن تعقد اجلمعية العامة لألمم املتحدة مؤمتر قمة العتماد خطة الت .5
. ومت اقرتاح سبعة عشر 5112أيلول/سبتمرب  52إىل  52انعقاد الدورة السبعني للجمعية العامة، خالل الفرتة من 

غاية ترتبط هبذه األهداف، وتستند إىل ركائز االستدامة  161(، إىل جانب 1هدفًا للتنمية املستدامة )املرفق 
اجلميع  متتُّع، ومحاية البيئة، واملساواة االجتماعية. ويرمي اهلدف الثالث إىل "ضمان قتصاديةاالالثالث: التنمية 

بأمناط عيش صحية، وبالرفاهية يف مجيع األعمار"، يف حني تتقاطع الصحة أيضًا مع غالبية أهداف التنمية 
األعمال اخلاصة جدول  املستدامة األخرى. وهلذا اهلدف تسع غايات تتناول اجلوانب اليت مل تكتمل من

باألهداف اإلمنائية لأللفية، والعبء املتصاعد لألمراض غري السارية، وغايات شاملة تركِّز على الُنُظم )مبا يف 
ذلك التغطية الصحية الشاملة(. ومن األمهية مبكان، بالنسبة للمجاالت املندرجة حتت اهلدف اخلاص بالصحة، 

يمية اليت مت إرساؤها بالفعل، مع قائمة املؤشرات اخلاصة بأهداف التنمية أن تنسجم الغايات العاملية واإلقل
 .5116املستدامة، اليت يُنتَظر االنتهاء منها يف آذار/مارس 

ويف إطار سعيها لتحقيق أهداف التنمية املستدامة، ستواصل املنظمة دعم الدول األعضاء يف هذا اإلقليم ملعاجلة  .3
ة، اليت مت حتديدها، مبا يتوافق مع االسرتاتيجيات واملبادرات القائمة اخلاصة الصحية ذات األولوي اجملاالت

حمكومة مببادئ اإلدارة  5112 عام باملنظمة. وللدول األعضاء دوٌر حاسم تقوم به لضمان َكْون خطة ما بعد
ن النجاح الشامل السياسية، واملساءلة، واليت من شأهنا أن تفعل الكثري لضما والقيادةالرشيدة )احلوَكَمة(، 

ُمحَرز َصْوب بلوغ الغايات املتعلقة بالصحة يف ـألهداف التنمية املستدامة. وتقدِّم هذه الورقة ملخصًا للتقدُّم ال
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األهداف اإلمنائية لأللفية، يف الدول األعضاء يف منظمة الصحة العاملية إلقليم شرق املتوسط، وأهم التحدِّيات 
م ا لورقة أيضًا وصفًا موجزًا للوضع احلايل ألهداف التنمية املستدامة، مع الرتكيز على يف هذا اجملال، كما تقدِّ

ُمضيِّ ُقُدمًا واليت من بينها مواءمة غايات اهلدف الثالث مع االسرتاتيجيات ـاهلدف الثالث؛ وعلى ُسُبل ال
 .وخارطات الطريق القائمة، اخلاصة باملنظمة

  المقدمـة

، لبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية، وذلك بنهاية العام 5111حدَّدهتا األمم املتحدة عام سوف تنتهي املدة اليت  .4
ة من األولويات التنموية يف خمتلف . وقدَّمت هذه األهداف إطارًا عامليًا فّعااًل ملعاجلة جمموعة مهمّ 5112احلايل 

غ هذه األهداف، على الرغم من التفاوت الكبري أرجاء العامل. وأحَرَزت البلدان النامية تقدُّمًا كبريًا َصْوب بلو 
 هذا التقدُّم يف ما بني األهداف، ويف ما بني البلدان، ويف ما بني األقاليم. عليهكان   الذي

األهداف اإلمنائية لأللفية بالعديد من مواضع القوة اليت من شأهنا أن توفِّر أساسًا جيداً لوضع األهداف  متيَّزت  .2
ستدامة. وقد كان لوضع األهداف اإلمنائية لأللفية يف شكل جمموعة من مثانية أهداف َيسُهل اجلديدة للتنمية امل

هلذه األهداف، كان لذلك أثره يف تعزيز  زمنياً فهمها واستيعاهبا، وكذلك وضع غايات قابلة للقياس وحمدَّدة 
واملساءلة، وحتسني القياسات، وزيادة الوعي العاملي باالحتياجات واألولويات التنموية، وتقوية االلتزام السياسي 

يف اجلوانب ذات الصلة  سيَّما الاملشاركة اجملتمعية. ومع ذلك، فقد كان هلذه األهداف َمواطن َضْعف أيضاً، و 
باملساواة، وحقوق اإلنسان، واحملدِّدات االجتماعية للصحة، اليت مل تكن واضحة املعامل على حنو جيد، أو مل 

كاٍف. وفضاًل عن ذلك، مل تتضمَّن األهداف اإلمنائية لأللفية الكثري من األولويات الصحية، د بشكٍل  تكن تُرصَ 
مبا يف ذلك األمراض غري السارية، والصحة النفسية، والعنف واإلصابات. وأخرياً، وحيث كانت هذه العملية، يف 

يات املستَجدَّة املرتبطة بالتحوالت جزٍء كبرٍي منها، جترى حتت قيادة األمم املتحدة، فقد كان الرتكيز على ال تحدِّ
عت فيه تلك ض  الدميغرافية والوبائية، أقل من الرتكيز على التحديات اليت كانت قائمة يف الوقت الذي وُ 

األهداف. وتبين أهداف التنمية املستدامة على اخلربات املكتسبة من تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية، وهي 
 .5112اليت مل تتحقَّق بنهاية كمِّل تلك الغايات تُ 

ُمْحَرز َصْوب بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية ذات الصلة بالصحة، يف الدول ـوتقدِّم هذه الورقة ملخصاً للتقدُّم ال  .6
م أيضًا وصفاً  يات يف هذا اجملال. كما تقدِّ األعضاء يف منظمة الصحة العاملية إلقليم شرق املتوسط، وأهم التحدِّ

ضع احلايل ألهداف التنمية املستدامة، مع الرتكيز على اهلدف الثالث اخلاص بالصحة، وُسُبل املضيِّ موجزًا للو 
ُقُدماً، واليت من بينها مواءمة غايات اهلدف الثالث مع االسرتاتيجيات وخارطات الطريق القائمة اخلاصة 

 باملنظمة.

 ذات الصلة بالصحةالتقدُّم الُمْحَرز َصْوب بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية 

أحَرَزت الدول األعضاء يف هذا اإلقليم تقدُّمًا كبريًا َصْوب بلوغ اهلدف األول، والرابع، واخلامس، والسادس من  .2
م الذي مت إحرازه يف هذا اجملال، وأهم  األهداف اإلمنائية لأللفية، ذات الصلة بالصحة. ويناقش هذا القسم التقدُّ

تسريع وترية بلوغ هذه األهداف، وأهم التحدِّيات اليت أعاقت حتقيق املزيد من  اليت أجرَيت من أجل التدخالت
 عدداً من احلقائق الرئيسية يف هذا الشأن. 1التقدُّم. ويلخص اإلطار 
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 اهلدف األول من األهداف اإلمنائية لأللفية
هناك تقدُّم، على وجه العموم، يف حتقيق الغاية املتعلقة بالصحة يف اهلدف األول من األهداف اإلمنائية  كان  .8

لأللفية، يف هذا اإلقليم. فقد اخنفضت على املستوى اإلقليمي، نسبة نقص الوزن بني األطفال دون سن 
داً يف هذا اإلقليم، الغاية املتعلقة عشر بلأربعة (: وحقَّق 1)5115يف  %13.6إىل  1111يف  %55.6اخلامسة من 

بالصحة يف اهلدف األول من األهداف اإلمنائية لأللفية اخلاصة بـ "ختفيض نسبة السكان الذين يعانون من اجلوع 
. ومن بني أهم التحدِّيات اليت تعيق الوصول إىل الغاية املتعلقة بالصحة يف اهلدف األول من (1)مبقدار النصف"
يف  سيَّما الية لأللفية: عدم وجود األمن الغذائي، وعدم املساواة، وانعدام األمن داخل البلدان، و األهداف اإلمنائ

 البلدان اليت تواجه حاالت الطوارئ.

 ، حقائق إقليمية أساسية0اإلطار 
 اهلدف األول من األهداف اإلمنائية لأللفية

  5115يف  %13.6إىل  1111يف  %55.6اخنفضت نسبة نقص الوزن بني األطفال دون سن اخلامسة من 
 اهلدف الرابع من األهداف اإلمنائية لأللفية

  إىل  1111يف  مولود حي 1111وفاة لكل  113اخنفض معّدل الوفيات بني األطفال دون سن اخلامسة من
 5113مولود حي يف  1111وفاة لكل  22

 اهلدف اخلامس من األهداف اإلمنائية لأللفية
 وفاة لكل  121إىل  1111مولود حي يف  111.111وفاة لكل  341الوفيات بني األمهات من  اخنفض معّدل

 5113يف  مولود حي 111.111
 اهلدف السادس من األهداف اإلمنائية لأللفية

  إىل  5111نسمة يف  111.111إصابة لكل  2.2ارتفع عدد اإلصابات اجلديدة بفريوس اإليدز من
 5115يف  نسمة 111.111إصابة لكل  1.1

  مليون حالة 1إىل  5111يف  مليون حالة 5اخنفض عدد حاالت املالريا املؤكَّدة اليت أُبلغ عنها يف اإلقليم من 
 5113يف 

  حالة لكل  181إىل  5111يف  نسمة 111.111حالة لكل  526اخنفض عدد حاالت السل املوجودة، من
حالة  51السل السلبية لفريوس اإليدز من ، واخنفض عدد الوفيات بني حاالت 5115يف  نسمة 111.111

 5115يف  نسمة 111.111حالة لكل  16إىل  5111يف  نسمة 111.111لكل 
 )الفاو(، واليونيسف، وبرنامج األغذية ، قامت املنظمة، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة5111ويف  .1

العاملي، بصفة مشرتكة، بإعداد اسرتاتيجية وخطة عمل إقليمية بشأن التغذية. وقامت غالبية البلدان، يف وقت 
الحق، بإعداد سياسات وخطط عمل موازية، من أجل تنفيذها على الصعيد الوطين. وقد حان الوقت، يف ظل 

يات اجلديدة الناشئة، الستعراض التقدُّم ال لسياسات املوَصى به يف وثائق السياسات العاملية ُمحَرز، وهنج اـالتحدِّ
 يف هذا اإلطار.

                                                      

وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، ومصر، واملغرب،  وفلسطني، مان،ألردن، واإلمارات العربية املتحدة، والبحرين، وتونس، ومجهورية إيران اإلسالمية، وعُ . ا1
 .واململكة العربية السعودية
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 اهلدفان الرابع واخلامس من األهداف اإلمنائية لأللفية
ما تزال معّدالت وفيات األمهات واألطفال تشكِّل واحداً من اهلواجس الصحية الكبرية يف هذا اإلقليم. ويقع ما  .11

تقريباً من هذه  %12، كما أن (2)من وفيات األمهات واألطفال يف تسعة بلدان من هذا اإلقليم %12يزيد على 
، تقدُّمًا كبريًا يف خفض معّدالت 1111. وقد أحرز اإلقليم، منذ (3)الوفيات تنجم عن أسباب ميكن توقِّيها

وفيات األمهات واألطفال، وفقًا ملا توضحه أحدث بيانات الرصد اخلاصة باألهداف اإلمنائية لأللفية. ومع 
ذلك، فإن معّدالت االخنفاض ما تزال غري قادرة على بلوغ املعّدالت املطلوب حتقيقها، مبوَجب اهلدفني الرابع 

 .5112واخلامس، بنهاية 

د انتقل ترتيب معّدل وفيات األمهات يف هذا اإلقليم، من املرتبة الثانية، إىل املرتبة الثالثة ألعلى معّدل بني لق .11
أقاليم املنظمة، يف حني ظل ترتيب معّدل وفيات األطفال حيتل املرتبة الثانية ألعلى معّدل بني األقاليم. ومن بني 

ألهداف اإلمنائية لأللفية: غياب االلتزام الثابت بصحة األم أهم التحدِّيات اليت تعيق الوصول إىل غايات ا
ُمْسَندة بالبيِّنات اليت ـوالطفل، وعدم كفاية املوارد املالية، وعدم املساواة يف التغطية بالتدخالت الرفيعة اجلودة وال

وعدم االستقرار أثبتت جدواها من حيث الفعالية لقاء التكاليف؛ وعدم تكاُمل برامج صحة األمومة والطفولة، 
 يف البلدان اليت تواجه حاالت الطوارئ. سيَّما الوانعدام األمن، و 

 1111بني عاَمْي  %46واخنفض، على املستوى اإلقليمي، معّدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة بنسبة  .15
. غري أن %5.6(، مبعّدل اخنفاض سنوي مقداره %41)أقل من معّدل االخنفاض العاملي البالغة نسبته  5113و

املطلوب حتقيقها من أجل بلوغ غاية اهلدف الرابع من  %62هذا املعّدل يقل عن نسبة االخنفاض البالغة 
بلدان غاية اهلدف الرابع من األهداف اإلمنائية لأللفية،   (4)ستة ت. وحقق5112األهداف اإلمنائية لأللفية بنهاية 

وفاة )أو أقل( لكل  12طفال دون سن اخلامسة إىل بلدان أخرى من خفض وفيات األ (5)مخسة تكما متكَّن
إىل  41)من  5113و 1111بني عامي  %32مولود حي. كما اخنفض معّدل وفيات حديثي الوالدة بنسبة  1111
)من  5113و 1111بني عاَمْي  %43مولود حي، بينما اخنفض معّدل وفيات الرضع بنسبة  1111وفاة لكل  56
 مولود حي(. 1111وفاة لكل  43وفاة إىل  22

)أعلى من معّدل االخنفاض العاملي البالغة  5113و 1111بني عاَمْي  %21واخنفضت وفيات األمهات بنسبة  .13
 %22. غري أن هذا االخنفاض يقل عن نسبة االخنفاض البالغة %3(، مبعّدل اخنفاض سنوى قدره %42نسبته 

من  (6). وبلغت دولتان5112منائية لأللفية بنهاية املطلوب حتقيقها لبلوغ غاية اهلدف اخلامس من األهداف اإل
دول أخرى معّدل  (7)الدول األعضاء غاية اهلدف اخلامس من األهداف اإلمنائية لأللفية، كما حقَّقت تسع

مولود حي. أما البلدان التسعة األخرى اليت تنوء بعبء  000 100وفاة لكل  52وفيات لألمهات يقل عن 
 باستثناء الصومال، حُتر ز تقدُّماً َصْوب بلوغ تلك الغاية.، فإهنا، (8)مرتفع

                                                      

 أفغانستان، وباكستان، وجيبويت، والسودان، والصومال، والعراق، ومصر، واملغرب، واليمن. .5
 ي لدى األطفال دون سن اخلامسة.النزف، واالرتعاج )تسمُّم احلمل(، واخلمج لدى األمهات وحديثي الوالدة واخلداج، واإلسهال وااللتهاب الرئو  .3
 البحرين، وتونس، ومجهورية إيران اإلسالمية، وعمان، ولبنان، ومصر. .4
 اإلمارات العربية املتحدة، واجلمهورية العربية السورية، وقطر، والكويت، وليبيا. .2
 ُعمان ولبنان .6
 العربية املتحدة، والبحرين، ومجهورية إيران اإلسالمية، وعمان، وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، واململكة العربية السعودية. اإلمارات .2
 أفغانستان، وباكستان، وجيبويت، والسودان، والعراق، ومصر، واملغرب، واليمن. .8
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أطلقت املنظمة، وصندوق األمم املتحدة للسكان، واليونيسف، بصورة مشرتكة مع الدول األعضاء، مبادرة حول  .14
إنقاذ حياة األمهات واألطفال، وذلك يف اجتماع رفيع املستوى ُعقد يف ديب، باإلمارات العربية املتحدة، يف  

. وصدر يف هناية االجتماع إعالن ديب، الذي أكَّدت فيه الدول األعضاء التزامها بـ: 5113نون الثاين/ يناير كا
إعداد وتنفيذ خطط لتسريع وترية التقدُّم يف جمال صحة األمهات واألطفال يف البلدان التسعة اليت تنوء بعبء 

ات الصلة بُنظُمها الصحية؛ وإنشاء آليات مرتفع؛ واختاذ خطوات ميكن قياسها من أجل تعزيز العناصر ذ
وج مبتكرة؛ وحتسني التنسيق هُ وج تقليدية ونُـ هُ للتمويل املستدام، وحشد املوارد احمللية والدولية من خالل اعتماد نُـ 

 واملساءلة بني مجيع الشركاء.

يذ اخلطط اخلاصة وقد عملت الوكاالت الثالث معًا يف شراكة وثيقة مع الدول األعضاء، من أجل إعداد وتنف .12
بتسريع وترية التقدُّم يف جمال صحة األمهات واألطفال. ومت تشكيل فريق استشاري تقين معين بصحة األمهات 
واألطفال، ملعاجلة املعوِّقات اليت تواجه تنفيذ هذه اخلطط. وتتناول اخلطط املتكاملة والشاملة القضايا اليت تـَُعدُّ 

سنَدة مُ ـوالوفيات بني األمهات واألطفال، مبا يف ذلك جمموعة من التدخالت البالغة األمهية للحّد من املراضة 
بالبيِّنات، مع استمرار الرعاية على املستوى اجملتمعي، والرعاية الصحية األولية، ومستويات اإلحالة األوىل، 

لحياة ونُُظم املعلومات الصحية والتمنيع، والتغذية، وبناء قدرات املوارد البشرية ذات الصلة، وتوافر السلع املنقذة ل
 على مستوى املناطق.

 اهلدف السادس من األهداف اإلمنائية لأللفية
كان هناك تقدُّم كبري، بوجه عام، يف هذا اإلقليم يف جمال مكافحة أمراض السل واملالريا واإليدز، والوقاية منها.  .16

أن ذلك مل يكن كافيًا لبلوغ غايات اهلدف السادس من األهداف اإلمنائية لأللفية. وتتمثَّل العوامل الرئيسية  إال
 أمام قدرات الُنُظم الصحية اليت تعرقل حتقيق املزيد من التقدُّم يف هذا اجملال، يف غياب امللكية، والتحديات املاثلة

اليت تنوء بالعبء األكرب من األمراض السارية، بصفة خاصة، فضاًل اليت يواجهها اإلقليم بصفة عامة، والبلدان 
القدرات  يات األخرى ذات الصلة باألمراضعن تأثري الطوارئ املعقدة يف هذا اإلقليم. ومن بني التحدِّ 

 التشخيصية يف البلدان، والتمويل.

املنظمة األخرى. غري أن الوضع الوبائي  يزال معّدل االنتشار العام ملرض اإليدز منخفضًا باملقارنة مع أقاليم وال .12
هلذا املرض يف اإلقليم ما زال يتَّسم بكونه وباًء ناشئاً. فقد تواصل االرتفاع يف عدد حاالت العدوى اجلديدة 

(، على الرغم من التقدُّم الذي 5115يف  31 213، مقارنًة بـ 5115حالة يف 165 63بفريوس اإليدز )يقدَّر بـ 
 أنشطة الرتصُّد، وتوافر العالج د من البلدان، من حيث وجود تفهُّم أفضل هلذا الوباء، وحتسُّنحتقَّق يف العدي

وفرص احلصول عليه. وترتكَّز حاالت العدوى اجلديدة، بشدة، يف الفئات السكانية الرئيسية األكثر ُعرضة 
هذه الفئات السكانية الرئيسية ملخاطر اإلصابة هبذا املرض. ويعدُّ إخفاق برامج مكافحة اإليدز يف استهداف 

من مرض اإليدز، السبب الرئيسي وراء ارتفاع عدد  عالجوالوصول إليها وإشراكها يف برامج الوقاية والفحص وال
 احلاالت.

اخنفض العبء اإلقليمي من املالريا، وكذلك عدد الدول األعضاء املتضرِّرة من هذا املرض. فقد اخنفض عدد و  .18
)مع  5113مليون حالة يف  1إىل  5111مليون حالة عام  5دة املبلَّغ عنها يف اإلقليم، من حاالت املالريا املؤكَّ 

(. كما اخنفض عدد الوفيات املبلَّغ 5113من احلاالت يف  %84مسؤولية بلَدْين اثنَـنْي، باكستان والسودان عن 
. وحقَّقت سبعة 5113وفاة يف  1152إىل  5111وفاة عام  5166عنها النامجة عن املالريا يف هذا اإلقليم من 
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، غاية اهلدف السادس من األهداف اإلمنائية لأللفية، املتعلقة 5113و 5111، خالل املدة بني عاَمْي (9)بلدان
يف وقوعات املالريا، وأربعة بلدان لوقف السراية  %22باملالريا، مبا يف ذلك حتقيق ثالثة بلدان خلفض يتجاوز 

جراء تقييم الجتاهات هذا املرض يف مخسة بلدان موطونة باملالريا )باكستان، وجيبويت، احمللية للمرض. ويتعذَّر إ
والسودان، والصومال، واليمن(، نظرًا لعدم اتساق عملية تبليغ املعلومات اخلاصة باملالريا يف هذه البلدان. 

املرض، ما يؤدِّي إىل  طر وفادةالبلدان، يف حني يتزايد خ وتواَصل احلفاظ على حالة اخللّو من املالريا يف بقية
 وقوع فاشيات حملية صغرية يف بعض البلدان.

وباكستان والسودان  داء السل، مع مسؤولية أفغانستان من العبء العاملي من %2يتسبَّب هذا اإلقليم يف و  .11
من  %63من العبء اإلقليمي من هذا الداء؛ )باكستان وحدها مسؤولة عن  %84.2والصومال واملغرب عن 

هذا العبء(. وقد حقَّق اإلقليم غايات اهلدف السادس من األهداف اإلمنائية لأللفية املتمثِّلة يف وقف حاالت 
، غري أنه مل يصل بعد إىل حتقيق غايات اسرتاتيجية دحر السل املتمثلة يف 5114وقوع السل وعكس اجتاهها يف 

وقوع السل يف اإلقليم بنسبة  معّدل صف. واخنفضخفض معّدالت انتشار السل والوفيات النامجة عنه مبقدار الن
(، كما اخنفض عدد 5113يف  000 100لكل  151إىل  1111نسمة عام  000 100لكل  136)من  15%

 نسمة خالل نفس الفرتة. 111.111لكل  53نسمة إىل  000 100لكل  52الوفيات النامجة عن السل من 

 بالصحةأهداف التنمية المستدامة والهدف الخاص 

، تأسيسًا على 5113أنشئ الفريق العامل املفتوح العضوية املعين بأهداف التنمية املستدامة، يف كانون الثاين/يناير   .51
(. واستناداً إىل عملية تفاوضية حكومية دولية شاملة، 51البيان اخلتامي ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة )ريو+

ملنوط بالفريق العامل املفتوح العضوية املعين بأهداف التنمية املستدامة، يف إعداد مقتَـرَح اتُفق على أن يتمثَّل الدور ا
مبجموعة من األهداف التنموية املستدامة كي تنظر فيها اجلمعية العامة يف دورهتا الثامنة والستني. وقد مت إعداد 

 .5114م املتحدة يف أيلول/سبتمرب ، وَحظ َي برتحيب اجلمعية العامة لألم5114املقرتح اآلنف الذكر يف 

( العتماد خطة التنمية ملا بعد عام 5وسيتم إقرار أهداف التنمية املستدامة خالل مؤمتر قمة األمم املتحدة )  .51
، والذي سُيعقد يف شكل جلسة 5112أيلول/ سبتمرب  52إىل  52، املقرَّر عقده يف نيويورك، يف الفرتة من 5112

عامة رفيعة املستوى للجمعية العامة. وسوف تنطلق أهداف التنمية املستدامة من األهداف اإلمنائية لأللفية، 
. وسيشمل إقرار أهداف التنمية املستدامة أيضا االتفاق على 5112وتستكمل الغايات اليت مل تتحقَّق بنهاية 

 5116عامًا ) 12مادها من ق َبل الدول األعضاء، مع حتديد إطار زمين مدته أهداف ومؤشِّرات جديدة ليتم اعت
غاية ترتبط هبذه األهداف، وتستند إىل  161(، إىل جانب 1(. ومت اقرتاح سبعة عشر هدفًا )املرفق 5131 –

 ركائز االستدامة الثالث: التنمية االقتصادية، ومحاية البيئة، واملساواة االجتماعية.

ومت حتديد ستة عناصر لتحقيق أهداف التنمية املستدامة، واليت تساعد على تأطري وتعزيز الطابع العاملي،  .55
 واملتكامل، والتحويلي هلذه اخلطة: 

 .الكرامة: القضاء على الفقر ومكافحة انعدام املساواة 
  ل.املعرفة وعدم إقصاء النساء واألطفاتوفري الصحة و  التمتُّع مبوفورالناس: ضمان 

                                                      

يف حاالت وقوع املالريا. أما اجلمهورية العربية السورية،  %57دية خفضًا يزيد على حقَّقت أفغانستان، مجهورية إيران اإلسالمية، واململكة العربية السعو  .1
 والعراق، وعمان، واملغرب فقد أوقفت السراية احمللية هلذا املرض.
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  :حيدث حتوالً اقتصاد قوي وشامل للجميع، و  بناءالرخاء. 
 محاية نُُظمنا البيئية لصاحل مجيع اجملتمعات وصاحل أطفالنا.األرض كوكب : 
  تقوية مؤسساتالعدالة: العمل على إقامة جمتمعات آمنة ومساملة، و. 
 .الشراكة: حفز التضاُمن العاملي ألغراض التنمية املستدامة 

، كان هناك توافق عام يف الرأي 5112 عام ية االتفاق على إطار التنمية املستدامة يف مرحلة ما بعدويف أثناء عمل .53
اليت مل تكتمل من األهداف اإلمنائية لأللفية، وأنه  من البنوداستفادة اإلطار من الدروس املستخلصة  ضرورةعلى 

ديدة املتمثلة يف القضاء على الفقر، وضمان يات العاملية املتشابكة العذا اإلطار أن يواجه التحدِّ هلينبغي 
 املنا؛؛ وأنه البد ملبادئ املشاركة، واملساءلة، ي لتغريُّ االستدامة البيئية، وحتقيق العدالة االقتصادية، والتصدِّ 

الة، لضمان حتقيق نتائج تكون فعَّ ، 5112واملساواة، وعدم التمييز أن تدخل يف أي إطار عمل ملرحلة ما بعد 
 (.3) ة، ومستدامةفَ ص  نْ ومُ 

األساسي والشامل  ملوضوعل اتمثَّ ي أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر. و بنيثالث الالصحة  رتيبت وجاء .54
ع اجلميع بأمناط عيش صحية، وبالرفاهية يف مجيع األعمار". واهلدف للهدف اخلاص بالصحة يف "ضمان متتُّ 

ب وْ م صَ للتقدُّ  اً مقياس خذ أيضاً تّ ذاته، بل ينبغي أن يُـ ب فرداً أو من مستقالً  اجلامع اخلاص بالصحة، ليس هدفاً 
 واالجتماعية دات االقتصاديةحتقيق األهداف األخرى للتنمية املستدامة بالنظر إىل أن الصحة تتأثر باحملدِّ 

للصحة، مبا يف  دات مهمة أيضاً والبيئية. فعلى سبيل املثال، تعد املوضوعات اخلاصة بكثري من األهداف حمدِّ 
 بالصحة ذلك الفقر والتغذية والتعليم. كما ترتبط أهداف أخرى مثل املدن املستدامة، والطاقة، ارتباطًا وثيقاً 

ل إحدى باحلصائل الصحية. إذن، فقياس اآلثار الصحية، واملنافع املشرتكة لألهداف والغايات ذات الصلة، ميثِّ و 
دات االجتماعية والبيئية على احلصائل الصحية، مبا يف ذلك األمراض غري دِّ ر هبا احملل اليت تؤثِّ بُ طرق تقييم السُ 

يكون هلا  اليت ميكن أنأي من سياسات التنمية املستدامة  رصد وحتديدوسيلة ل ل أيضاً كما أهنا متثِّ   .السارية
 م الغذاء.ظُ ل نُ بالصحة، مثل تعطُّ  عواقب تضرُّ 

، والسالمة القائم الرصد، قدر اإلمكان، إىل التأييد السياسي ( ومؤشرات5وسوف تستند الغايات )اإلطار  .52
غاية، خالل الدورات املختلفة جلمعية  11التقنية، واالقتصاد، والقابلية للقياس، واألمهية. ومت اقرتاح أكثر من 

ن الصحة العاملية، وغريها من اجتماعات األجهزة الرئاسية. وتغطي مؤشرات أخرى مقرتحة، جمموعة واسعة م
من املؤشرات مؤشرًا  111الربامج الصحية وبرامج مكافحة األمراض. وهناك قائمة مرجعية عاملية تتألف من 

، وهي هتدف إىل توفري يةادة الوكاالت الصحية العاملقل املنظمة و بَ (، مت االتفاق عليها من ق  4الصحية األساسية)
م الصحية على ظُ ة باخلدمات، واستجابة النُ ة عن الوضع الصحي، وعوامل اخلطر، والتغطيزَ معلومات موجَ 

 املستوى الوطين.

واستنادًا إىل الدروس املستفادة من تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية، فإن رصد أهداف التنمية املستدامة ذات  .56
من أجل ضم  ،طري واإلقليمي والعامليالصلة بالصحة سيتطلب وجود آليات راسخة للمساءلة على املستوى القُ 

 ينبغي أن تكون هذه اآلليات ،وعلى حنو مثايل .ت واالزدواجية وعدم الكفاءةب التفتُّ خمتلف املبادرات معاً، وجتنُّ 
ية. وينبغي أن يصب رصد الغايات إصالحنات، وشفافة، وتقود إىل إجراءات سندة بالبيِّ شاملة، ومستقلة، ومُ 

أهداف التنمية املستدامة. وميكن اخلاص ب، يف إطار املساءلة الشامل ذات الصلة بالصحة، واملراجعات املقابلة هلا
م الذي حترزه إجراء مراجعات دورية منتظمة للتقدُّ  من خالل آليات رصد متعددة، تشمل حتقيق ذلك فقط



 2مناقشات تقنية /22 ش م/ل إ

 

 

8 

 

خرباء مستقلني،  منيتم اإلبالغ عنه من خالل مجعية الصحة العاملية، وتشكيل أفرقة مراجعة و الدول األعضاء 
 ر وسيلة مباشرة للتعبري عن رأي الناس.رفع تقاريرها إىل األجهزة الرئاسية، ورمبا آليات مساءلة جمتمعية واليت توفِّ ت

 ذات الصلة بالصحة الغايات التسع )أو األهداف الفرعية( ألهداف التنمية المستدامة :2إلطار ا
 األعمال اليت مل تكتمل من األهداف اإلمنائية لأللفية   

 مولود  000 100ل يف كحالة وفاة  21معّدل وفيات األمهات على الصعيد العاملي إىل أقل من  خفض
 5131حي حبلول عام 

 5131اليت ميكن جتنبها، حبلول عام  ،وضع هناية لوفيات حديثي الوالدة واألطفال دون سن اخلامسة ،
حالة وفاة يف كل  15عن بسعي البلدان إىل بلوغ هدف خفض وفيات حديثي الوالدة إىل ما ال يقل 

حالة وفاة يف كل  52مولود حي، وخفض وفيات األطفال دون سن اخلامسة إىل ما ال يقل عن  1111
 مولود حي 1111

  وضع هناية ألوبئة اإليدز والسل واملالريا واألمراض املدارية املهملة ومكافحة االلتهاب الكبدي الوبائي
 5131حبلول عام  ،ألمراض الساريةواألمراض املنقولة باملياه وغريها من ا

 األمراض غري السارية واإلصابات   
 ج وتعزيز خفض الوفيات املبكرة النامجة عن األمراض غري السارية مبقدار الثلث من خالل الوقاية والعال

 5131حبلول عام  الصحة والسالمة النفسية
 الوقاية من إساءة استعمال مواد اإلدمان، مبا يشمل تعاطي املخدرات وتناول الكحول على حنو  تعزيز

 ر بالصحة، وعالج ذلكاض
  5151خفض عدد الوفيات واإلصابات النامجة عن حوادث املرور على الطرق مبقدار النصف، حبلول عام 

 مظُ نُ ز على الالغايات الشاملة اليت تركِّ     
  الشاملة خلدمات رعاية الصحة اجلنسية واإلجنابية، مبا يف ذلك خدمات ومعلومات تنظيم ضمان اإلتاحة

 5131، وإدماج الصحة اإلجنابية يف االسرتاتيجيات والربامج الوطنية، حبلول عام ااألسرة والتوعية هب
  ل على خدمات حتقيق التغطية الصحية الشاملة، مبا يف ذلك احلماية من املخاطر املالية، وإمكانية احلصو

األساسية وإمكانية حصول اجلميع على األدوية واللقاحات  ،الرعاية الصحية األساسية العالية اجلودة
 املأمونة والعالية اجلودة والفعالة وامليسورة التكلفة

 ض للمواد الكيميائية اخلطرة وتلويث وتلوث رجة كبرية من عدد الوفيات واألمراض النامجة عن التعرُّ داحلد ب
 5131حبلول عام  ،اهلواء واملاء والرتبة

 في اإلقليم 2102 عام دماً بخطة التنمية لما بعدقُ  ضي  ل المُ بُ سُ 
ال. فاألولويات تواجه التنمية الصحية يف هذا اإلقليم حتديات كبرية ينبغي معاجلتها بأسلوب شامل وفعَّ  .52

السارية واألمن الصحي، واألمراض غري السارية، االسرتاتيجية اإلقليمية اخلمس )تعزيز النظم الصحية، واألمراض 
اليت أقرهتا الدول األعضاء يف الدورة التاسعة  ،ا(ب للطوارئ واالستجابة هلوصحة األمهات واألطفال، والتأهُّ 

طوال فرتة تنفيذ  ،ل أولويات بالنسبة للدول األعضاء وللمنظمة، ستظل متثِّ 5115جنة اإلقليمية، عام واخلمسني للّ 
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إدماج بعض هذه األولويات، مثل األمراض غري السارية، وتعزيز ص بأهداف التنمية املستدامة. و ر اخلااإلطا
وج االسرتاتيجية التالية مبثابة املرشد هُ . وستكون النُـ مًا كبرياً ل تقدُّ م الصحية، يف غايات اهلدف الثالث، ميثِّ ظُ النُ 

 زمة من أجل بلوغ الغايات املنشودة.لتنفيذ اإلجراءات الال ُقُدماً ك ه التحرُّ الذي يوجِّ 
 العمر  ةليميتد ط إلطار الصحة من أجل التنمية املستدامة يف القرن احلادي والعشرين، أن يعتمد هنجاً  البد

يف مجيع األعمار من خالل التغطية الصحية الشاملة، والسياسات املناصرة للصحة  والعافية لتعظيم الصحة
 يف مجيع القطاعات.

  ومساعدة  ،ئ الظروف االجتماعية والبيئية املناسبة لتعزيز صحة السكانذ سياسات هتيِّ للبلدان أن تنفِّ ينبغي
اإلشراك الكامل جلميع  عدُّ يُ األفراد على اختاذ قرارات صحية ومستدامة يف ما يتعلق حبياهتم اليومية. و 

 هلدف الثالث.ا ملقتضيات الفعال لضمان التنفيذ أساسياً  القطاعات احلكومية على أعلى املستويات شرطاً 
  ِّيات اليت ي للتحدِّ البد من االستفادة من اخلربات املكتسبة من األهداف اإلمنائية لأللفية من خالل التصد

 ضية.نقواجهها العديد من بلدان اإلقليم على مدى السنوات اخلمس عشرة امل
  ُاإلقليم. وعلى ذلك، فإن تنفيذ اإلطار اخلاص م املعلومات الصحية يف معظم بلدان ظُ هناك ثغرات كبرية يف ن

(، اليت أقرهتا 2م املعلومات الصحية واملؤشرات األساسية لرصد الوضع الصحي وأداء النظام الصحي)ظُ بنُ 
مة واملساءلة، ستكون أمورًا أساسية لنجاح كَ ْو اللجنة اإلقليمية يف دورهتا احلادية والستني، واعتماد آليات احلَ 

 .5112ة يف مرحلة ما بعد الربامج الصحي
 أولويات ك ،يتعلق معظم غايات اهلدف الثالث باجملاالت اليت سبق وأن اعتمدهتا املنظمة واألمم املتحدة

على ذلك، رئيسية يف ظل رؤية واضحة، وأهدافًا اسرتاتيجية سليمة، ويف بعض احلاالت، غايات عاملية. و 
ها، منسجمة ومتوائمة مع إرساؤ  العاملية واإلقليمية، اليت سبقمن األمهية مبكان أن تأيت الغايات واملؤشرات ف

 .5116ر االنتهاء منها يف آذار/ مارس نتظَ قائمة مؤشرات أهداف التنمية املستدامة، اليت يُ 
 حيث يواجه العامل، وهذا اإلقليم على وجه غري مسبوقيف توقيت  أيتداد أهداف التنمية املستدامة يإن إع ،

حيث األعداد ومن من ل يف التهديدات الصحية العاملية، والنزاعات املتصاعدة، يات تتمثَّ حتدِّ ، اً حتديدأكثر 
م ري للسكان، واالرتداد عن كثري من التقدُّ قس حيث احل دَّة، ما يؤدي إىل وقوع أزمات إنسانية وإىل نزوح

بعدد من غايات  ستوياتعلى أرفع امل وسيكون االلتزام الذي أحرز يف جمال التنمية على مدى عقود مضت.
اهلدف الثالث، كتحسني فرص احلصول على الرعاية الصحية، وحتسني خدمات الصحة النفسية، أمرًا بالغ 

 األمهية.

بالنسبة لكل  ماً دُ قُ  ل املضيّ بُ ح، بشكل أكثر حتديداً، سُ ج يف االعتبار، فإن النقاط التالية توضِّ هُ أخذ هذه النُـ بو  .58
 ضمن األولويات اإلقليمية، واالسرتاتيجيات وخطط الطريق القائمة اخلاصة باملنظمة. من العناصر الرئيسيةعنصر 

 الصحة اإلجنابية وصحة األم والوليد والطفل
يف جمال  ل هاجسًا كبرياً م الذي مت إحرازه، فسوف تظل وفيات األمهات واألطفال تشكِّ على الرغم من التقدُّ  .51

 الصحة العمومية يف هذا اإلقليم.

املنظمة الرتكيز على البلدان اليت تنوء بعبء ثقيل والبلدان اليت تتضرر بشكل مباشر أو غري مباشر جراء ستواصل  .31
أوضاع الطوارئ املعقدة. ومع ذلك، فسوف تقوم بلدان اإلقليم مجيعها بوضع خطط اسرتاتيجية وتشغيلية من 
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لالسرتاتيجية العاملية احملدَّثة  ، وفقاً 5151 – 5116ة لفرت أجل الصحة اإلجنابية وصحة األم والوليد والطفل، ل
. 5112ر أن تعتمدها اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف أيلول/سبتمرب لصحة املرأة والطفل واملراهق، واليت من املقرَّ 

على العدالة الصحية وعلى احملددات االجتماعية ذات الصلة  اً ز ومركِّ  ومتكامالً  وسيكون النهج املتبع شامالً 
، من الزخم املوجود حالياً  استفادةً نات. و ة بالتدخالت املسندة بالبيِّ ف، من أجل ضمان التغطية املنصبالصحة

فسوف تتواصل مبادرة "إنقاذ حياة األمهات واألطفال"، يف شراكة كاملة مع اليونيسف، وصندوق األمم 
رد إعداد البلدان اليت تعاين من طري. ومبجاملتحدة للسكان، وغري ذلك من الشركاء املعنيني على املستوى القُ 

يدة )مرفق دعبء مرتفع يف هذا اإلقليم خلططها اخلاصة هبا، فيمكنها االستفادة من آلية التمويل العاملية اجل
 نشئ إلتاحة دعم االسرتاتيجية العاملية.التمويل(، الذي أُ 

استنادًا إىل اخلربات  ،ياتي للتحدِّ منظمة الصحة العاملية ملتزمة بتعزيز الدعم التقين للدول األعضاء للتصدِّ  .31
ز، وحتسني جودة م احملرَ تعزيز القدرات الوطنية لرصد التقدُّ باملكتسبة من تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية، و 

واإلحصاءات احليوية. كما ستواصل املنظمة تقدمي التوجيهات واإلرشادات  ةاملدني األحوال الرعاية، وتسجيل
ثيق وتشاطر التدخالت الناجحة تو الواضحة حول كيفية التعامل مع صحة األم والطفل يف حاالت الطوارئ، و 

جي، آليات التعاون والتنسيق، سواء على الصعيد الداخلي أو اخلار  عزيزوأفضل املمارسات يف هذا اإلقليم؛ وت
من أصحاب املصلحة الرئيسيني  هامن صندوق األمم املتحدة للسكان، واليونيسف، وغري  مع كلٍ وذلك 
 املعنيني.

 األمراض السارية
ب بلوغ اهلدف السادس من األهداف وْ م حىت اآلن صَ من تقدُّ مما أحرز ينبغي للبلدان يف هذا اإلقليم االستفادة  .35

د نطاقها مبا يؤدي إىل بلوغ الغايات اجلديدة ملرحلة ما بعد مبات، وكذلك اإلمنائية لأللفية، وذلك بتعزيز اخلدم
 أمراض اإليدز والسل واملالريا واألمراض املدارية املهملة.يف ما يتعلق ب 5112

م املنظمة إطاراً للعمل من خالل اسرتاتيجيتها العاملية لقطاع الصحة بشأن مرض اإليدز والعدوى بفريوسه يف تقدِّ  .33
، واالسرتاتيجية اخلاصة 5131 – 5116، واالسرتاتيجية التقنية العاملية بشأن املالريا للفرتة 5151 – 5116الفرتة 

د هذه االسرتاتيجيات اخلدمات والتدخالت األساسية اليت ينبغي (. وحتدِّ 5132 – 5112بالقضاء على السل )
 .يف هذا اجملال والربامج ل لضمان وحتسني جودة اخلدماتبُ د السُ لناس عليها، كما حتدِّ احصول 

وجيرى حاليًا تنقيح وإعداد اسرتاتيجيات وخطط عمل إقليمية استنادًا إىل التوجيهات الواردة يف االسرتاتيجيات  .34
 العاملية وإىل خصوصيات البلدان، وكذلك إىل التحديات اخلاصة بربامج حمدَّدة.

ز التدخالت احملددة تعزِّ  ،(5151 – 5116اإليدز ) مرضإعداد خطة عمل إقليمية بشأن  حالياً جيرى كما  .32
بدعم من املنظمة: جتديد االلتزام السياسي،  ،ي هلاالسياق. ومن بني التحديات الكبرية اليت يتعني التصدِّ 

خلطر اإلصابة  ةاإليدز، والرتكيز على الفئات السكانية األشد عرض رضي ملواالستثمار الكايف يف جمال التصدِّ 
ز الالمركزية والتكامل لضمان والنماذج اجلديدة لتقدمي اخلدمات اليت تعزِّ  ،الت العالية التأثري، والتدخداءهبذا ال

اإلسراع يف توسيع نطاق تقدمي اخلدمات، واإلنصاف والكفاءة، وتطبيق األساليب املبتكرة يف جمال الوقاية 
 اليت ميكن أن تعزز من تأثري التدخالت.و  ،واالختبار واملعاجلة
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ا دعم مجيع من خالهل( واليت يتم 5151 – 5116إعداد خطة عمل إقليمية بشان املالريا ) أيضاً  حالياً وجيرى  .36
ص من هذا املرض عن طريق مزيج من التدخالت تسريع اجلهود الرامية إىل التخلُّ من أجل البلدان املوطونة 

سرتاتيجية التقنية العاملية اليت اعتمدهتا مجعية سق هذه اخلطة اإلقليمية مع االتَّ للسياقات احمللية. وت مة وفقاً املصمَّ 
ل يف ضمان اإلتاحة الشاملة لسبل الوقاية من ف من ركائز ثالث تتمثَّ ، واليت تتألَّ 5112الصحة العاملية يف 

ا؛ وحتويل همن وعالجها؛ وتسريع اجلهود الرامية إىل التخلص من املالريا وحتقيق حالة اخللوّ  ،وتشخيصها ،املالريا
وتعزيز  ؛ع يف البحوثتسخري االبتكار والتوسُّ  عمة فتتمثل يفاد املالريا إىل تدخل أساسي. أما العناصر الدترصُّ 

 البيئة املواتية.

فق مع الركائز الثالث تَّ مبا ي(، 5151 – 5116كذلك إعداد خطة عمل إقليمية بشأن السل )  حالياً وجيرى  .32
وهي: رعاية ووقاية متكاملتان تركزان على املريض، وسياسات  ،لسلاألساسية لالسرتاتيجية العاملية للقضاء على ا

زة. وتأخذ اخلطة اإلقليمية يف االعتبار الوضع الوبائي القائم، والوضع م داعمة جريئة، وحبوث وابتكارات معزَّ ظُ ونُ 
 السياسي الراهن يف اإلقليم.

 األمراض غري السارية واإلصابات
ى بالفعل برؤية السارية ومكافحتها مثااًل لواحد من جماالت العمل اليت حتظَ الوقاية من األمراض غري  دُّ عَ تُـ  .38

اإلعالن السياسي  ز على توسيع نطاق تنفيذيوالتزامات عاملية واضحة. فعلى املستوى اإلقليمي، يتواصل الرتك
غري السارية  الصادر عن االجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن الوقاية من األمراض

(. وقد اعتمد مجيع البلدان إطار العمل الذي يغطي التدخالت 6إىل إطار العمل اإلقليمي) ومكافحتها، استناداً 
لتفعيل االلتزامات الواردة يف اإلعالن السياسي الصادر عن األمم واضحة االسرتاتيجية، باعتباره خارطة طريق 

دة ، خضع هذا اإلطار للتحديث ليعكس االلتزامات احملدَّ 5115يف  ليميةل اللجنة اإلقبَ املتحدة. ومنذ إقراره من ق  
  بشأنز، واليت يقصد منها توجيه الدول األعضاء م احملرَ ضمن جمموعة من املؤشرات ذات الصلة بالتقدُّ تولي زمنياً 

باألمم  ةاملراجعة التاليز على املستوى الوطين يف تنفيذ التدخالت االسرتاتيجية حىت موعد م احملرَ كيفية قياس التقدُّ 
من أجل حتقيق الغايات العاملية، مع إجراء بعض التعديل لضمان االتساق  حالياً  . والعمل جارٍ 5118املتحدة يف 
 طار اخلاص بأهداف التنمية املستدامة.اإلوالتواؤم مع 

بصفة ت النفسية، و أن معّدل انتشار االضطرابا ،العاملي ضأظهرت نتائج الدراسة اليت أجريت حول عبء املر  .31
، األعلى يف بلدان هذا اإلقليم، وهي راجعة يف أسباهبا، بالكامل تقريباً  واالكتئاب واضطرابات القلق، هحمدَّدة، 

ة تفعيل خطة العمل الشاملة اخلاصة بالصحة يَ غْ إىل أوضاع الطوارئ املعقدة السائدة يف خمتلف أرجاء اإلقليم. وبُـ 
فقد مت اقرتاح إطار عمل إقليمي  ،هتا مجعية الصحة العاملية السادسة والستونأقرَّ ، اليت 5151 – 5113النفسية 

د يف دورهتا الثانية والستني. وحيدِّ  ،نظر فيه اللجنة اإلقليميةكي تلتوسيع نطاق العمل يف جمال الصحة النفسية،  
ة، والرعاية الصحية، وتعزيز الصحة مَ  جماالت احلوكَ رْب هذا اإلطار جمموعة من التدخالت االسرتاتيجية الرئيسية عَ 

جمموعة من املؤشرات لرصد التقدم احملرز يف تنفيذ  م هذا اإلطار أيضاً د، والرصد والبحوث. ويقدِّ والوقاية، والرتصُّ 
 هذه التدخالت.

)تعاطي املخدرات وتناول الكحول على حنو ضار  مواد اإلدمان ذي ميكن عزوه إىل معاقرةإن عبء املرض ال .41
وبغية تعزيز استجابة الصحة  .يف إقليم شرق املتوسط، يُعزى إىل حد كبري، إىل تعاطي املخدرات ،(بالصحة

العمومية ملشاكل املخدرات، مت إعداد إطار إقليمي يف هذا الشأن، بالتعاون مع منظمات اجملتمع املدين، 
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وبرنامج األمم املتحدة  ،رميةومنظمات األمم املتحدة الشقيقة )مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجل
 ني.ني وإقليميِّ اإليدز(، وخرباء دوليِّ  ملكافحةاملشرتك 

ووكاالت األمم  وستواصل املنظمة العمل مع الدول األعضاء يف اإلقليم من أجل الوفاء بالتزامات هذه الدول، .41
املتحدة املعنية، خلفض عبء اإلصابات والوفيات النامجة عن حوادث املرور على الطرق، مبوجب قرار اجلمعية 

، 2121 – 2100د العمل من أجل السالمة على الطرق قْ ع  بشأن  ،(64/522العامة لألمم املتحدة )القرار 
 ، وفقاً وجوانب الرعاية التالية للتصادم ،لة عن دعم البياناتالذي تتوىل املنظمة األمانة العامة له. واملنظمة مسؤو 

رع يف اإلجراءات الالزمة إلعداد شُ  قد. و د العمل من أجل السالمة على الطرققْ ع  باصة خلاللخطة العاملية 
 تقييم شامل حلجم ومسات املراضة والوفيات النامجة عن إصابات املرور على الطرق يف اإلقليم، ووضع خطة فعالة

. وسيجرى تنظيم اجتماع وزاري رفيع املستوى، مطلع النامجة عنها للوقاية من هذه اإلصابات واحلد من الوفيات
 ، من أجل إطالق هذه اخلطة.5116

 التغطية الصحية الشاملة
التغطية الصحية الشاملة، حبسب التعريف، هي تعبري عملي عن القلق حيال اإلنصاف يف الصحة واحلق يف  .45

سهم يف تعزيز التنمية املستدامة. ويتألف اهلدف من حتقيق التغطية الصحية الشاملة من عنصرين تُ  الصحة، وهي
، والتأهيل(، والتغطية باحلماية لعالجة )الوقاية، وتعزيز الصحة، واضروريالتغطية باخلدمات الصحية ال –مرتابطني 

ذاته. والتغطية الصحية الشاملة عملية دينامية،  يف حد حمل تقديروكالمها  –بالنسبة للجميع  ،من املخاطر املالية
م على عدة جبهات: جمموعة ذات حد أدىن ثابت، بل تتعلق بإحراز تقدُّ خدمات حزمة جمرد وهي ليست 

ى من النسبة من تكلفة هذه اخلدمات اليت تُغطَ و ة اليت ميكن احلصول عليها جبودة عالية؛ ضرورياخلدمات ال
ب حتقيق وْ ز صَ م احملرَ والنسبة من السكان املشمولني بالتغطية. ويُعدُّ رصد التقدُّ  ؛خالل ترتيبات الدفع املسبق

من التدخالت الصحية  %81، ويشمل ضمان التغطية بنسبة ال تقل عن التغطية الصحية الشاملة أمرًا أساسياً 
 الصفر.مستوى فقر، إىل مُ ـ/ الكارثيعن ضمان خفض معّدل اإلنفاق ال الرئيسية جلميع الفئات السكانية، فضالً 

(. 2بالتغطية الصحية الشاملة) ماً دُ تعمل املنظمة مع الدول األعضاء لتنفيذ إطار العمل اإلقليمي بشأن الدفع قُ  .43
دة وهذا األمر يستلزم دعم الدول األعضاء لتكوين رؤية، وإعداد اسرتاتيجية، وحتديد خارطة للطريق تكون حمدَّ 

سم بالكفاءة، والذي وفعااًل ويتَّ  قيق التغطية الصحية الشاملة نظامًا صحيًا قوياً ك لتحب التحرُّ ويتطلَّ  .السياق
لقطر، مبا يف ذلك اخلاصة باميكنه تقدمي خدمات رفيعة اجلودة يف ما يتصل بطيف عريض من األولويات الصحية 

والصحة اإلجنابية. كما  عدية،مُ ـتلك األولويات املتعلقة باألمراض غري السارية، والصحة النفسية، واألمراض ال
 ،كافية من أجل الصحة  م متويل صحي جتمع أمواالً ظُ ، نُ ك لتحقيق التغطية الصحية الشاملة أيضاً ب التحرُّ يتطلَّ 

ألدوية والتكنولوجيات األساسية، وإدارة رشيدة، ونظم معلومات صحية ابطريقة منصفة ومستدامة، وإتاحة 
ز على االعتبارات اإلنسانية، وقوى عاملة وخدمات فعالة وعالية اجلودة تركِّ تؤدي وظائفها على النحو املطلوب، 

 ،ومستدام ،عمتوقَّ  ،ع باحلماس املطلوب. وستكون هناك حاجة إىل متويل طويل األمدوتتمتَّ  جيداً  بة تدريباً درَّ مُ 
 ع الدول األعضاء.ل مجيبَ من أجل الصحة )من املوارد احمللية والدولية(، لضمان حتقيق هذا العنصر من ق  



 2مناقشات تقنية /22 ش م/ل إ

 

 

13 

 

 صحة البيئة
عدد ستواصل املنظمة دعم بلدان إقليم شرق املتوسط يف جهودها املتضافرة من أجل احلد بدرجة كبرية من  .44

حبلول عام  ،ة اخلطرة، وتلويث وتلوث اهلواء واملاء والرتبةيض للمواد الكيميائالنامجة عن التعرُّ واألمراض الوفيات 
هنج تعاوين مشرتك بني عدة وكاالت، مع تأكيد الدور القيادي لقطاع الصحة . ومن الضروري تبينِّ 5131

عن دعوة الوكاالت األخرى املتخصصة يف خدمات  د، فضالً ة والرتصُّ مَ العمومية من حيث مسؤوليات احلوكَ 
يل: دعم على النحو التا. وميكن إجياز النهج اإلقليمي لتحقيق هذا األمر يف هذا اجملالصحة البيئة، وحفزها 

 البلدان الختاذ إجراءات مناسبة للتخفيف من أثر املخاطر البيئية.

ميكن ختفيف العبء الكبري لعوامل اخلطر البيئية القابلة للتعديل يف ما يتعلق باألمراض السارية وغري  يولك .42
ر، بالشراكة مع حاو  مُ ـالسارية يف هذا اإلقليم، ينبغي لوزارات الصحة يف اإلقليم تويل أدوار الوسيط املفوَّض وال

، والرتويج للتدخالت اجملدية من حيث التكلفة، اخلاصة بصحة املعنية اتكوماحلاجلهات الفاعلة األخرى داخل 
 اية إىل التخفيف من اآلثار، إىل املكافحة.قالبيئة، بداية من الو 

، 5111 – 5114للصحة والبيئة  ، االسرتاتيجية اإلقليمية5113ت اللجنة اإلقليمية يف دورهتا الستني، عام أقرَّ  .46
-/ ق 61وإطار العمل اخلاص هبا، وذلك ملواجهة املخاطر البيئية، وإقرار التدخالت املناسبة هلا )ش م / ل إ 

ن يْ كال القرارَ   دُّ عَ ، قرارًا حول اآلثار الصحية لتلوث اهلواء. ويُـ 5112(. واعتمدت مجعية الصحة العاملية، يف 2
يف توجيهها للعمل من أجل بلوغ أهداف التنمية املستدامة، مع االستفادة من أدوات عملية سوف تستمر 

 األهداف اإلمنائية لأللفية. إطاريف  ،ق حىت اآلن يف جمال صحة البيئةم امللحوظ الذي حتقَّ التقدُّ 

 رصد التقدم احملرز
 العام واخلاص، واجملتمع نْي مي اخلدمات الصحية يف القطاعَ احلكومات، وشركاء التنمية، ومقدِّ  اعتبار يتعنيَّ  .42

عن حتقيق الغايات ذات الصلة مسؤولة على حد سواء،  ،د الوطنية ودون الوطنية والدوليةعُ على الصُ  ،املدين
رصد خاص بتلك للبالصحة يف أهداف التنمية املستدامة. ولضمان وجود مساءلة جيدة، مت إعداد إطار 

ب بلوغ أهداف التنمية وْ م صَ رصد التقدُّ ل ،أن حمور الرتكيز ، يرىيتكونراء اآل يف الغايات. غري أن توافق
على املستوى اإلقليمي  لذلك الرصد التكميلي جيرىعلى املستوى الوطين، بينما ينبغي أن يتم املستدامة، 

ب بلوغ األهداف اخلاصة هبا، وْ ز صَ م احملرَ واملستوى العاملي. وعلى الدول األعضاء جتميع البيانات حول التقدُّ 
عنصر تكميلي مهم ألنشطة الرصد مبثابة وحتليل هذه البيانات واإلبالغ هبا. وستكون أنشطة الرصد واملراجعة 

 صنَّفةمُ دون إقليمية . ويُعدُّ توافر بيانات ةوالعاملي ةاإلقليميو  يات الوطنيةواملراجعة الرمسية اليت تتم على املستو 
، عدم اإلنصافاية األمهية لضمان حتديد أوجه ودة ومتاحة يف الوقت املناسب، أمرًا يف غعالية اجلو موثوقة 

 ورصدها، ومعاجلتها.

وباالستفادة من جتربة األهداف اإلمنائية لأللفية، جند أن إعداد وتوافر وإتاحة بيانات صحية عالية اجلودة يف  .48
ب بلوغ وْ ز صَ م احملرَ شديد األمهية لرصد التقدُّ  اً أمر  سيكون ،املؤشرات الصحية الرئيسية عنالوقت املناسب، 

يف هذا  ،أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة بالصحة. ويف هذا اخلصوص، فإن الرتكيز يف أعمال املنظمة
سيتواصل على اثنتني من األولويات: مساعدة البلدان على تنفيذ اإلطار اخلاص بنظم املعلومات  ،اإلقليم

األساسية لرصد الوضع الصحي وأداء النظام الصحي، الذي أقرته اللجنة اإلقليمية؛ وتقوية الصحية واملؤشرات 
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نظم تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية، استناداً إىل االسرتاتيجية اإلقليمية اليت أقرهتا اللجنة اإلقليمية 
 ىاإلبالغ عن الوفيات اليت تعز  (. وعلى اجلانب اآلخر، فإن تعزيز2-/ق61 م/ل إ يف دورهتا الستني )ش

 دة، أمر عظيم األمهية بالنسبة إلطار الرصد واملساءلة اخلاص بأهداف التنمية املستدامة. واستناداً ألسباب حمدَّ 
على مدى العامني املنصرمني، قامت املنظمة  إىل التقييمات السريعة والشاملة اليت أجريت يف مجيع البلدان تقريباً 

ز للعمل مبوجبها يف هذا الشأن. وسوف تركِّ حمدَّدة، ل دولة من الدول األعضاء خبارطة طريق مؤخرًا بتزويد ك
على اختاذ اإلجراءات املناسبة  ،املنظمة على تقدمي اخلربات التقنية الالزمة ملساعدة السلطات الوطنية ذات الصلة

 ملعاجلة الثغرات املوجودة يف هذا اجملال.

 خاتمة

ريات التحويلية غيعناصر أساسية لدفع الت ،ة، وااللتزام السياسي، واملوارد املاليةثابتلدانية امللتزمة والالقيادة الب دُّ عَ تُـ  .41
ظهر اخلربات املكتسبة من تنفيذ ، وأهداف التنمية املستدامة. وتُ 5112عة لإلطار اخلاص مبرحلة ما بعد املتوقَّ 

ركائز أساسية لتهيئة بيئة مواتية لتحقيق  ،لتزام السياسيواال ،األهداف اإلمنائية لأللفية أن القيادة البلدانية
أثره يف إتاحة فرصة فريدة من نوعها  5112حصائل صحية أفضل. وكان إلعداد اإلطار اخلاص مبرحلة ما بعد 

 اإلمنائية لأللفية. األهدافللمجتمع الصحي العاملي لضمان إدراج األولويات الصحية اليت كانت مستبعدة يف 

 ةباإلضافة إىل قائمة الغايات اخلاصة باهلدف الثالث، هناك ارتباط وثيق لكثري من األهداف الستة عشر و  .21
ب حتقيق األهداف وأوجه . ويتطلَّ 5112 بعداملقرتحة، اليت ترمي إىل تقليص الفوارق وحتسني الصحة األخرى 

اجلهات الفاعلة على خمتلف املستويات،  متعددة القطاعات، تشمل العديد من و زر املشرتكة استجابة منسَّقة آالت
اليت تعرقل العمل املشرتك بني  ،البريوقراطية واملالية الطويلة األمد ثبطاتالقضاء على امل كما سيتطلب ذلك أيضاً 

 لعملبني الوكاالت الدولية واحلكومات وأصحاب املصلحة من اجلهات غري احلكومية. وسيتواصل او القطاعات، 
ب حتقيق الغايات املشرتكة ألهداف وْ ك صَ لتحديد دور واضح لكل كيان يف إطار التحرُّ  بني خمتلف الشركاء

االلتزام، والقدرات اإلدارية يف قطاعاهتا الصحية من  عناصر ومن املهم أن تقوم البلدان ببناء .التنمية املستدامة
أكرب قدر من أوجه التآزر  أجل العمل مع القطاعات األخرى املعنية بتحسني الصحة، والعكس صحيح، لتحقيق

من أجل الصحة والتنمية املستدامة يف سياق اهلدف اخلاص بالصحة وغريه من األهداف ذات الصلة، ولضمان 
 املساواة يف جمال الصحة.

عات، اوسيظل تعزيز تعاون احلكومات، واجملتمعات احمللية، واجملتمع املدين، والشركاء يف البلدان املتضررة من النز  .21
الستقرار السياسي، واألوضاع اإلنسانية املتدهورة، سيظل حيتل موقعًا متقدمًا على جدول أعمال املنظمة وعدم ا

ويأيت على نفس القدر من  والدول األعضاء، لضمان حصول السكان على خدمات صحية مبستوى أفضل.
إنشاء نظم صحية تتسم باملرونة والتواؤم، وهو أمر سيبقى بندًا مهمًا على جدول األعمال لعدة سنوات  األمهية

 قادمة يف هذا اإلقليم.
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 ضمان التعليم اجليد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلُّم مدى احلياة للجميع . 4اهلدف 

 حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني كل النساء والفتيات . 2اهلدف 

 تدامةضمان توافر املياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارهتا إدارة مس . 6اهلدف 

 ضمان حصول اجلميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة احلديثة املوثوقة واملستدامة . 2اهلدف 

. تعزيز النمو االقتصادي املطَّرد والشامل للجميع واملستدام، والعمالة الكاملة واملنتجة، وتوفري العمل الالئق 8اهلدف 
 للجميع

 ، وحتفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع االبتكارإقامة بـََُن حتتية قادرة على الصمود . 1اهلدف 

 . احلّد من انعدام املساواة داخل البلدان ويف ما بينها11اهلدف 

 . جعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة11اهلدف 

 . ضمان وجود أمناط استهالك وإنتاج مستدامة15اهلدف 

 اختاذ إجراءات عاجلة للتصدِّي لتغريُّ املنا؛ وآثاره. 13اهلدف 

 حفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها على حنو مستدام لتحقيق التنمية املستدامة . 14اهلدف 

و . محاية الُنظُم اإليكولوجية الربية وترميمها وتعزيز استخدامها على حنو مستدام، وإدارة الغابات على حن12اهلدف 
 مستدام، ومكافحة التصحُّر، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوُّع البيولوجي

. التشجيع على إقامة جمتمعات مساملة ال يهمَّش فيها أحد من أجل حتقيق التنمية املستدامة، وإتاحة 16اهلدف 
 اءلة وشاملة للجميع على مجيع املستوياتإمكانية وصول اجلميع إىل العدالة، وبناء مؤسسات فعَّالة وخاضعة للمس

 . تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من أجل حتقيق التنمية املستدامة12اهلدف 

 


