
  

  ١٣٨/١٤م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٥ ديسمبر/ كانون األول ١١  بعد المائة والثالثون الثامنةالدورة 
     EB138/14  من جدول األعمال المؤقت ٢-٧البند 

  
  
  

  الصحة في خطة التنمية 
  ٢٠٣٠المستدامة لعام 

  
  

  من األمانةتقرير 
  
 
، اجتمـع رؤسـاء الـدول والحكومـات فـي المقـر الرئيسـي لألمـم المتحـدة بنيويـورك ٢٠١٥سـبتمبر / أيلـول في -١

غايــة مرتبطــة بهــا، كــي  ١٧٩مــن أهــداف التنميــة المســتدامة و ١٧لالتفــاق حــول جيــل جديــد مــن األهــداف يتضــمن 
حتـى القادمـة عـوام الخمسـة عشـر حل محل األهداف اإلنمائية لأللفية وتسترشد به جهود التنمية العالميـة خـالل األي

  .٢٠٣٠عام 
  
وتتتّبع هـذه الورقـة عمليـة وضـع أهـداف التنميـة المسـتدامة، وتسـلط الضـوء علـى أوجـه االخـتالف الرئيسـية  -٢

بالنســبة إلــى الصــحة المجــاالت ذات األهميــة االســتراتيجية  بعــض بينهــا وبــين األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة، وتوضــح
الفـرع األخيـر مـن  يسـلطو . وستترتب آثار مهمة على أهداف التنمية المستدامة بالنسبة إلى عمل المنظمـة العالمية.
أولويات المنظمة وأساليب عملها، من أجل ضمان يلزم إدخالها على التغيرات المحتملة التي قد  الضوء على الورقة

  . أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة واستعراضهااضطالع المنظمة بدور قيادي في تنفيذ 
  
  د أهداف التنمية المستدامةولم
  
 ٢٠١٥الدول األعضاء في األمم المتحدة تكليفًا أول ببدء العمل بشأن خطة التنمية لما بعد عـام  أصدرت -٣

وباالسـتناد إلـى الوثيقـة . ، أي قبل التاريخ المحـدد النتهـاء األهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة بخمـس سـنوات٢٠١٠في عام 
ُأنشــئ الفريــق  ،٢٠١٢يــو دي جــانيرو فــي عــام الختاميــة لمــؤتمر األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة الــذي انعقــد فــي ر 

الذي يتـألف مـن و العامل المفتوح العضوية التابع للجمعية العامة لألمم المتحدة والمعني بأهداف التنمية المستدامة، 
ممثلي الـدول األعضـاء فـي األمـم المتحـدة، مـن أجـل وضـع مجموعـة مـن أهـداف التنميـة المسـتدامة التـي سـُتعرض 

، بعــد أن ٢٠١٤وقــدم الفريــق العامــل المفتــوح العضــوية اقتراحاتــه فــي عــام . عامــة كــي تنظــر فيهــاعلــى الجمعيــة ال
أجرى عملية التشاور الخاصـة بـه، وتـم االتفـاق عندئـذ علـى أن هـذه االقتراحـات سُتشـّكل القاعـدة الرئيسـية للتفـاوض 

 .٢٠١٥سبتمبر / ولعليها رؤساء الدول والحكومات في أيل يوافقحول مجموعة نهائية من األهداف 
 
، اعتمــــــدت الجمعيــــــة العامــــــة الــــــنص النهــــــائي لخطــــــة التنميــــــة المســــــتدامة ٢٠١٥ســــــبتمبر / وفــــــي أيلــــــول -٤

إطــار ســينداي للحــد مــن ( ٢٠١٥، الــذي يراعــي حصــائل االجتمــاعين اآلخــرين اللــذين انعقــدا فــي عــام ٢٠٣٠ لعــام
وخطـــة عمـــل أديـــس أبابـــا الصـــادرة عـــن المـــؤتمر الـــدولي الثالـــث لتمويـــل  ،٢٠٣٠-٢٠١٥مخـــاطر الكـــوارث للفتـــرة 

  ١).التنمية
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. إعالن يقع في عشـرة صـفحاتبعد غاية،  ١٦٩هدفًا و ١٧المتن الرئيسي للوثيقة التي تنص على  يأتيو  -٥
على الخطة الجديـدة، ووسـائل تنفيـذها، وتركز الفروع الرئيسية لإلعالن . ١وترد قائمة األهداف الكاملة في الملحق 

  .ومتابعتها واستعراضها
 
 عمليتــانوهنــاك . ٢٠١٦ينــاير / كــانون الثــاني ١وســوف تــدخل أهــداف التنميــة المســتدامة حيــز النفــاذ فــي  -٦

وضع إطار عالمي للمؤشرات تحت رعاية اللجنة اإلحصائية لألمم  علىأوًال، يجري العمل . الحقاً  سوف ُتستكمالن
مــن  ٢٨المتحــدة، وبمشــاركة فريــق الخبــراء المشــترك بــين الوكــاالت والمعنــي بمؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامة و

ومـــن المتوقـــع أن تقـــدم اللجنـــة اإلحصـــائية اقتراحهـــا إلـــى المجلـــس االقتصـــادي . ممثلـــي الـــدول األعضـــاء كمـــراقبين
  .٢٠١٦مارس / الجتماعي في آذاروا
  
تتســم بطــابع  ٢٠٣٠وثانيــًا، ففــي حــين أن األهــداف والغايــات المدرجــة فــي خطــة التنميــة المســتدامة لعــام  -٧

حيث تحدد كـل حكومـة غاياتهـا الوطنيـة الخاصـة بهـا "عالمي وبقابلية التطبيق الشامل، فإن اإلعالن يتوخى الحالة 
الطريقـة التـي ستسـير بهـا األمـور بيـد أن  ١".ن مـع مراعـاة الظـروف الوطنيـةمسترشدة بمستوى الطموح العالمي ولكـ

لـم  على أرض الواقع والدور الذي ستضطلع به المؤسسات العالمية واإلقليمية لـدعم البلـدان فـي تحديـد هـذه الغايـات
  .يتضحا بعد

  
التقــــارير والمتابعــــة لمؤشــــرات، ســــتبدأ عمليــــة معقــــدة ومكثفــــة إلعــــداد اومــــا أن يــــتم االتفــــاق علــــى إطــــار  -٨

بـــدعم مـــن المنظمـــات داخـــل منظومـــة األمـــم وســـيتولى األمـــين العـــام إصـــدار تقريـــر مرحلـــي ســـنوي . واالســـتعراض
وسيفيد هذا التقرير المنتدى السياسـي الرفيـع المسـتوى المعنـي بالتنميـة المسـتدامة الـذي سـيقام تحـت رعايـة . المتحدة

بـالتواتر الـذي يحـدد (تصادي واالجتمـاعي، والـذي سـيتلقى أيضـًا تقريـرًا عالميـًا بشـأن التنميـة المسـتدامة المجلس االق
تحت رعاية الجمعية العامـة، وسـيقدم التوجيـه السياسـي "وسيجتمع المنتدى الرفيع المستوى كل أربع سنوات ). الحقاً 

السـتعراض علـى الصـعيدين اإلقليمـي والـوطني، وغالبـًا كما ستُنشأ آليات ل ٢".الرفيع المستوى بشأن الخطة وتنفيذها
  .ما ستكون أكثر نشاطًا ومالءمة مما كانت عليه في حالة األهداف اإلنمائية لأللفية

  
فــي قائمــة أطــول  ال يمكــن أن يتمثــل التحــول مــن األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة إلــى أهــداف التنميــة المســتدامة -٩

فأهـــداف التنميـــة المســـتدامة تختلـــف عـــن األهـــداف اإلنمائيـــة لأللفيـــة فـــي نـــواحي . مـــن األهـــداف والغايـــات فحســـب
  .جوهرية، كما يختلف السياق السياسي الذي ُوضعت فيه والذي ستُنفذ فيه

  
هـداف سلسـلة مـن فقـد أفـرزت هـذه األ. فاألهداف اإلنمائية لأللفية كان لها غرض ثابت ويكـاد يكـون مفـرداً  -١٠

المؤتمرات اإلنمائية العالمية التي انعقدت في تسـعينيات القـرن الماضـي، وكانـت ترمـي إلـى تحقيـق حصـائل أفضـل 
وقد صـيغت فـي شـكل . في البلدان النامية) فيما يتعلق بالفقر والتعليم والصحة في المقام األول(في التنمية البشرية 

النامية، وأشار الهدف الثامن منها إلى ضرورة تكوين شراكة عالميـة للتنميـة فـي  اتفاق بين البلدان المتقدمة والبلدان
  .٧إلى  ١سبيل بلوغ األهداف من 

  
متكاملــة وغيــر قابلــة للتجزئــة، وهــي عالميــة بطبيعتهــا "حســب تعبيــر اإلعــالن وأهــداف التنميــة المســتدامة،  -١١

ومـن ثـم فهـي ُتعنـى بالتنميـة . هـداف أن تكـون مالءمـة لجميـع البلـدانهـذه األ وتتوخى ١".وشاملة من حيث تطبيقها
  .تتعلق بالبلدان النامية فحسب ولكنها ال
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لــم يســبق لهــا مثيــل مــن حيــث النطـــاق "االخــتالف الرئيســي الثــاني فــي اتســاع نطــاق الخطــة؛ حيــث  ويتمثــل -١٢
وفــي حــين أن األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة اهتمــت بمجموعــة محــدودة مــن غايــات التنميــة البشــرية، فــإن  ١."واألهميــة

ميـة المسـتدامة مـع التركيـز بشـدة علـى أهداف التنمية المستدامة تشمل الركـائز االقتصـادية والبيئيـة واالجتماعيـة للتن
وفــي حــين أن اتســاع نطــاق الخطــة  ٢".أال يخلــف الركــب أحــدًا وراءه"اإلنصــاف، الــذي تكــررت اإلشــارة إليــه بعبــارة 

وعظــم طموحهــا كانــا موضــعا انتقــادات كثيــرة، فإنــه يمكــن الــدفع بــأن نطــاق أهــداف التنميــة المســتدامة يجســد طيــف 
الخطـــة المحـــدودة أفضـــل، مقارنـــة ب تجســـيداً  ،حكومـــات فـــي الواقـــع أن تتصـــدى لهـــاالمشـــكالت التـــي ينبغـــي علـــى ال

  .ألهداف اإلنمائية لأللفيةل
  

ومــع ذلــك فمعظــم البلــدان التــي . فاألهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة لــم تتنــاول أثــر العوامــل السياســية فــي البلــدان -١٣
ضـطرابات السياسـية المسـتمرة التـي تتطلـب مازالت بعيدة جدًا عـن بلـوغ األهـداف، هـي تلـك التـي مـرت بفتـرة مـن اال

مــــن أهــــداف التنميــــة المســــتدامة بأهميــــة الســــالم واألمــــن كشــــرطين  ١٦ويقــــر الهــــدف . الــــدعم اإلنســــاني واإلنمــــائي
  .ضروريين للتنمية المستدامة

  
تشــير هــذه  ٣".نقــر بــأن كــل بلــد يتحمــل المســؤولية الرئيســية عــن تحقيــق تنميتــه االقتصــادية واالجتماعيــة" -١٤

نقاط اإلعالن إلى اخـتالف أخيـر ينبغـي النظـر فيـه، أال وهـو عالقـة أهـداف التنميـة المسـتدامة  المأخوذة منالعبارة 
المزيــد مــن  حصــيلة المــؤتمر الــدولي الثالــث لتمويــل التنميــة الــذي انعقــد فــي أديــس أبابــا تــوليو . بالمســاعدة اإلنمائيــة

الـدولي، بمـا فـي ذلـك المسـاعدة اإلنمائيـة لتمويل المحلي والخاص وتسلط الضوء على دور التمويـل العـام لاالهتمام 
وهناك توافق متنامي في اآلراء بشـأن اسـتمرار . الرسمية، في حفز المزيد من التمويل المتأتي من المصادر األخرى

أهمية المساعدة اإلنمائية خالل األعوام الخمسة عشر القادمة، ولكن مع تراجع عدد البلدان الفقيرة وتلك التـي كثيـرًا 
  .ني من الهشاشةما تعا

  
واالهتمــام السياســي أدى إلــى  التمويــلوفضــًال عــن ذلــك فــإن نجــاح األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة فــي اجتــذاب  -١٥

س طيف واسع من جماعات المصالح، بمـا فـي ذلـك الوكـاالت ومارَّ . إذكاء حدة التنافس خالل فترة التشاور والتنفيذ
وفي حين أن هـذا . إدراج أولوياتها، دون االكتراث بمدى اتساق الخطة في مجملهاالدولية، ضغوطًا شديدة لضمان 

على األهمية شدد ي ٢٠٣٠لعام  التنمية المستدامة اإلعالن الوارد في خطة التنافس والتجزؤ غالبًا ما سيستمر، فإن
  .تحقيق الغرض من الخطة الجديدة البالغة للطابع المترابط والمتكامل الذي تتسم به األهداف، من أجل ضمان

  
ت األهداف اإلنمائية لأللفية في ظل مناخ من التفـاؤل العـالمي الشـديد، حيـث كانـت آفـاق زيـادة ُوضعوقد  -١٦

فانعـدام األمــن . ولكـن السـياق السياســي أصـبح اآلن مختلفـاً ). وقــد تحققـت بالفعـل(إنفـاق المسـاعدة اإلنمائيـة مشـرقة 
العامـــة، وزيـــادة عـــدم المســـاواة فـــي العديـــد مـــن البلـــدان الناميـــة أدت إلـــى الحـــد مـــن االقتصـــادي، وخفـــض الخـــدمات 

وبالفعل، فهناك من دفع بـأن حكومـات البلـدان . االهتمام السياسي بالتنمية الدولية وزادت من العداء العام للمساعدة
ذي تســـتند إليـــه الخطـــة المتقدمـــة لـــن تحصـــل علـــى الحيـــز السياســـي الـــالزم للســـعي وراء فكـــرة التضـــامن العـــالمي الـــ

                                                           
  .٥، الفقرة ٧٠/١قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة    ١
  .٤، الفقرة ٧٠/١قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة    ٢
  .٤١، الفقرة ٧٠/١قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة    ٣
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الجديدة، إال إذا بذلت المزيد من أجـل التصـدي لعـدم المسـاواة وانعـدام األمـن فـي الـداخل، كجـزء مـن مسـاهمتها فـي 
 ١.أهداف التنمية المستدامة

  
  التنمية المستدامةأهداف في الصحة  مكانة

  
بأهـداف التنميـة المسـتدامة مـن البرنـامج غيـر المكتمـل لألهـداف  ينبع عدد مـن الغايـات الصـحية المرتبطـة -١٧

اإلنمائيــة لأللفيــة، فــي حــين أن العديــد مــن الغايــات الصــحية األخــرى مســتمدة مــن قــرارات جمعيــة الصــحة العالميــة 
   . وخطط العمل المتعلقة بها

  
وفـي الوقـت ذاتـه، فمــن األهميـة بمكـان أن نقـر باتســاع نطـاق الخطـة الجديـدة، فهــي ال تنظـر إلـى الصــحة  -١٨

ن الصـحة ومحـدداتها تـؤثر أبالرفاهية في جميع األعمار، بـل على أنها ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية و 
  . بموجبها في األهداف والغايات األخرى وتتأثر بها، نظرًا لكونها جزءًا ال يتجزأ من التنمية المستدامة

  
وقد جسدت األهداف اإلنمائية لأللفية طيفًا محدودًا نسبيًا من حصـائل التنميـة البشـرية، كـان مـن المنطقـي  -١٩

أوسع بكثير من الشـواغل  اً تجسد طيف أما أهداف التنمية المستدامة فهي على العكس من ذلك، أن تبرز الصحة من بينها.
 عـــيش بأنمـــاط الجميـــع تمتـــع ضـــمان - المســـتدامة التنميـــة أهـــداف مـــن ٣ الهـــدفوالبيئيـــة واالقتصـــادية واالجتماعيـــة. 

 قــد الصــحة أن إلــى المعلقــين بعــض رأشــا. عشــر الســبعة األهــداف أحــد هــو األعمــار جميــع فــي وبالرفاهيــة صــحية
 ثالثـة كانـت حيـث لأللفيـة، اإلنمائيـة األهـداف فـي عليـه كانـت بما مقارنة تراجعت قد مكانتها أن أو" بخسارة منيت"

 وتكتســي شــاملة، لتكــون كافــة المســتدامة التنميــة أهــداف ممتُصــ وقــد . بالصــحة معنيــة ثمانيــة أصــل مــن أهــداف
 وفضـالً . األهـداف فـرادى بهـا يكتسـي التـي نفسـها األهميـة األهـداف، عليهـا تنطوي التي والشبكات المتبادلة الروابط

 مـن ذاتـه حـد فـي كهـدف صـراحة بهـا ُأقـر قـد بينهـا وفيمـا البلدان داخل المساواة عدم من الحد أهمية فإن ذلك، عن
 ووجــود. الصــحة ذلــك فــي بمــا األخــرى األهــداف جميــع علــى ينطبــق وهــو ،)١٠ الهــدف( المســتدامة التنميــة أهــداف
 أهـداف فـي رئيسـي كمسـاهم الصحة ُوضعت فقد. أهميتها من يقلل وال منطقي أمر هو بالصحة خاص واحد هدف
 مـن تسـتفيد الصـحة أن كمـا. األهـداف تلـك مـن العديـد تحقيـق يتعـذر الصـحة دون فمـن األخـرى، المسـتدامة التنمية
  .األخرى األهداف تحقيق صوب الُمحرز التقدم

  
علــى نحــو يميــز بــين الغايـات التــي ُعــّززت وُرحلــت مــن  ٣يوضــح الغايــات المدرجــة فــي الهـدف  ١الشـكل و  -٢٠

 ١٧ والهـدف. محـددة" وسـيلة تنفيـذ"األهداف اإلنمائية لأللفية، وتلك التـي ُأضـيفت، وتلـك التـي ُيشـار إليهـا بوصـفها 
وهـو يغطـي التمويـل، والشـراكة، وتقيـيم  ،هو هدف شامل ُيعنى بوسـائل التنفيـذ التـي تتعلـق بجميـع األهـداف األخـرى

  .التكنولوجيا والبيانات الخاصة بها، والرصد، والمساءلة
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
: واشـنطن العاصـمة. Barder O. Addis: a good first step, but a terrible last word, for 2015: انظر على سـبيل المثـال   ١

، تـــم االطـــالع http://www.cgdev.org/blog/addis-good-first-step-terrible-last-word-2015( ٢٠١٥مركـــز التنميـــة العالميـــة، 
  ).٢٠١٥نوفمبر / تشرين الثاني ٢٤في 
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  ٢٠٣٠إطار األهداف والغايات الصحية في خطة التنمية المستدامة لعام   :١الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

محــددة، ولكنهـا ضــرورية مـن أجــل تحقيـق أربــع  فلــم تُـذكر التغطيــة بـالتمنيع كغايـة. أمـا الثغـرات فهــي قليلـة -٢١
وٕاتاحــة الرعايــة الخاصــة بالصــحة الجنســية واإلنجابيــة مدرجــة، ولكــن الحقــوق . علــى األقــل مــن الغايــات التــي ُذكــرت

كــروا وكبــار الســن ذُ ). ٥الهــدف (فــي موضــع آخــر  االجنســية واإلنجابيــة، والعنــف والتمييــز ضــد النســاء والفتيــات ورد
وهـو اتجـاه (وشـيخوخة السـكان ). البيئـات المأمونـة(المتعلق بالمدن  ١١علق بالتغذية وفي الهدف المت ٢في الهدف 

ال وجـود لـه إال علـى نحـو غيـر مباشـر مـن خـالل أثـره ) عالمي تترتب عليه آثار مهمة بالنسـبة إلـى الـُنظم الصـحية
ا باعتبار أنها جـزء ال يتجـزأ مـن التقـدم وبالتالي فينبغي أن ُينظر إليه. على األمراض غير السارية والصحة النفسية

  . صوب التغطية الصحية الشاملة
  

وتتمثل إحدى المشكالت القليلة في خلو أهداف التنمية المستدامة من إحـدى األولويـات القياديـة للمنظمـة،  -٢٢
مـر مهـم ومع ذلك فهـي أ ١وقد ُأدرجت في الفقرة من اإلعالن المتعلقة بالصحة. وهي مقاومة مضادات الميكروبات

  .أغفلته الغايات نفسها
  
  
  
  
  

                                                           
  .٢٦، الفقرة ٧٠/١قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة    ١

المخـــاطر الماليـــة، وٕامكانيـــة الحصــول علــى تحقيـــق التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة، بمـــا فــي ذلـــك الحمايـــة مـــن : ٨-٣الغايــة 
 وٕامكانية حصول الجميع على األدويـة واللقاحات الجيدة والفعالة والميسورة التكلفة خدمات الرعاية الصحية األساسية الجيدة

البرنامج
 

غير
 

المكتمل
 

لألهداف
 

اإلنمائية
 

لأللفية
 

الغايات الجديدة في أهداف التنمية المستدامة
 

الغايات التيُ ُتعد وسائل تنفيذ في أهداف التنمية المستدامة
 

 التفاعالت مع أهداف التنمية المستدامة االقتصادية وسائر األهداف االجتماعية والبيئية 
 المعني بوسائل التنفيذ ١٧والهدف 

ــــة : ١-٣ خفــــض النســــبة العالمي
 للوفيات النفاسية

ايـــــــة لوفيـــــــات نه وضـــــــع: ٢-٣
 يمكـــــنالمواليـــــد واألطفـــــال الـــــتي 

 تفاديهـا 
ايــــــــة ألوبئــــــــة نه وضــــــــع :٣-٣
ــــــــــا ألا ــــــــــل والمالريـ ــــــــــدز والسـ يـ

واألمـــــــراض المداريـــــــة المهملـــــــة 
ـــــــدي  ـــــــهاب الكبـ ـــــــة االلتـ ومكافحـ
ــــــة  ــــــراض المنقولـ ــــــائي واألمـ الوبـ
بالميــــــــاه واألمــــــــراض المعديــــــــة 

 األخــرى
ــــع ضــــمان : ٧-٣ حصــــول الجمي

ة حعلـــــى خـــــدمات رعايـــــة الصـــــ
 الجنسـية واإلنجابيـة
 

ـــات المبكـــرة  :٤-٣ تخفـــيض الوفي
الناجمــــــة عــــــن األمــــــراض غــــــير 

تعزيـز الصـحة والسـالمة و المعديـة 
 العقليتين

تعزيـز الوقايـة مــن إســاءة  :٥-٣
 ااسـتعمال المـواد وعالجه

ــــــات  :٦-٣ ــــــدد الوفيـ ــــــض عـ خفـ
واإلصــابات الناجمــة عــن حـــوادث 

 المــرور إلى النصــف
الحــــد مــــن عــــدد الوفيــــات  :٩-٣

واألمـــراض الناجمـــة عـــن التعـــرض 
للمـــواد الكيميائيـــة الخطــرة وتلويــث 

 وتلوث الهواء والماء والتربة

تعزيز تنفيذ االتفاقية اإلطارية  :أ -٣
ـــة لمكافحـــة  ـــة الصـــحة العالمي لمنظم

 التبـغ 
تـــــوفير إمكانيـــــة الحصـــــول  ب: -٣

ـــية  ـــة واللقاحـــات األساسـ ـــى األدوي عل
دعــم البحــث والتطــوير فــي للجميــع، و 

 مجال اللقاحات واألدوية
زيــــادة التمويـــــل فــــي قطـــــاع  ج: -٣

الصـحة وتوظيـف القـوى العاملــة فـي 
 البلدان الناميةفي هـذا القطـاع 

ــــز  د: -٣ ــــي مجـــــال التعزي ــــدرات ف ق
اإلنـــذار المبكـــر والحـــد مــن المخــاطر 

  وٕادارة المخاطر الصحية

 ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار
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  الُنظم الصحية تقع في صميم الخطة الجديدة
  

  :وينص اإلعالن على أنه -٢٣
  

وزيـادة العمـر المتوقـع لـدى الـوالدة، يجـب علينــا أن  النفسـيةلكفالـة تمتـع الجميـع بالصـحة والعافيـة البدنيـة و "
ويلـي ذلـك …” (ونلتـزم بــ .نوّفر التغطية الصحية والرعايـة الصـحية الجيـدة للجميـع، ال يحـرم مـن ذلـك أحـد

  ١).ملخص موجز للغايات الصحية
  

تحقيـق جميـع مـن أجـل ضـرورية تـي ُتعـد ويجعل ذلك التغطية الصحية الشاملة الغايـة التـي ُيسـتند إليهـا وال -٢٤
الغايات األخرى، ما يبين أن من شأنها أن تعزز االتساق، وتحد من تجزؤ قطاع الصحة، وتسهم في تطوير الُنظم 

التغطيــة الصــحية الشــاملة بأنهــا حصــول جميــع المجتمعــات المحليــة وجميــع النــاس علــى تعــرَّف و . الصــحية القويــة
حمـايتهم مـن الصـعوبات الماليـة. وتشـمل  من المخاطر الصـحية مـع ضـمان وقايتهمالخدمات التي يحتاجون إليها و 

  تعزيزها والوقاية من األمراض وعالجها والتأهيل والرعاية الملطفة.التغطية الصحية الشاملة حماية الصحة و 
  

إحـــدى المشــكالت المعتـــرف بهـــا فــي زمـــن األهـــداف اإلنمائيــة لأللفيـــة، فـــي تجــزؤ الـــُنظم الصـــحية  تتمثــلو  -٢٥
أثرهــا علــى النظــام  وال يراعــيالُقطريــة الــذي نــتج عــن وضــع بــرامج منفصــلة يركــز كــل منهــا علــى غاياتــه الخاصــة 

الماليــة، يتوجــه فــي المقــام وتتفــاقم هــذه الحالــة عنــدما يضــع كــل برنــامج تقــديرًا منفصــًال لالحتياجــات . الصــحي ككــل
وتكــون النتيجــة النهائيــة هــي صــعوبة إنشــاء الــُنظم الصــحية القــادرة علــى . األول إلــى الــدعوة ال إلــى الميزنــة الدقيقــة

تقـــديم الرعايـــة المتكاملـــة التـــي تركـــز علـــى النـــاس والتـــي تحقـــق غايـــات متعـــددة مـــن خـــالل تقـــديرات واقعيـــة للتكلفـــة 
  . اإلجمالية

  
ـــ -٢٦ تغطـــي معظـــم الشـــواغل الصـــحية  الجديـــدة ات الصـــحة الـــثالث عشـــرة الـــواردة فـــي الخطـــةونظـــرًا ألن غاي

الوطنية ومعظم مجـاالت بـرامج عمـل المنظمـة، فـإن نهـج التنميـة الصـحية الوطنيـة الـذي يركـز علـى فـرادى البـرامج 
يـد مـن التجـزؤ بمعزل عن البرامج األخرى، من شأنه أن يأتي بنتائج عكسـية، حيـث ُيحتمـل أن يـؤدي ذلـك إلـى المز 

وما هو أهم من ذلك، فكما أشرنا أعاله، سيفشل هذا النهج في معالجة العديد . والتنافس اللذين شوهدا في الماضي
 .من المسائل الشاملة التي يصعب تصنيفها بوضوح ضمن مجاالت البرامج

  
  االهتمامأهداف التنمية المستدامة في إمكانها أن تضع تصريف الشؤون من أجل الصحة في بؤرة 

  
متكاملــة وغيــر قابلــة "يتمثــل أحــد المبــادئ األساســية التــي تســتند إليهــا أهــداف التنميــة المســتدامة فــي أنهــا  -٢٧

وُتعـد ترجمــة هـذه الرؤيـة إلــى . ، فالتقـدم فــي مجـال مـا يتوقــف علـى التقـدم الُمحــرز فـي عـدة مجــاالت أخـرى"للتجزئـة
ــدًا . الجديــدة إجــراء فعلــي أحــد التحــديات الرئيســية التــي تواجــه الخطــة وهنــاك العديــد مــن أوجــه التــآزر المعروفــة جي

ـــيم والتغذيـــة والحمايـــة االجتماعيـــة والنـــزاع مثـــل( ولكـــن هنـــاك صـــالت أخـــرى ). مـــا يوجـــد منهـــا بـــين الصـــحة والتعل
أهميــة، مثــل الصــالت بــين االســتهالك المســتدام وعوامــل خطــر األمــراض  عنهــا مباشــرة ومــع ذلــك فهــي ال تقــل غيــر

  .أو الصالت بين تغيُّر المناخ وانتشار األمراض المنقولة بالنواقل غير السارية،
  

وهناك شعور متنام بالقلق يمكن للروابط بين أهـداف التنميـة المسـتدامة أن تسـاعد علـى التصـدي لـه، وهـو  -٢٨
والفكــرة . أن السياســات فــي عــدد متزايــد مــن القطاعــات األخــرى فــي إمكانهــا أن تــؤثر إيجابــًا أو ســلبًا علــى الصــحة

                                                           
  .٢٦، الفقرة ٧٠/١قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة    ١
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هــي أنــه يلــزم اتخــاذ إجــراءات متعمــدة للتــأثير علــى  ١"تصــريف الشــؤون مــن أجــل الصــحة"األساســية التــي تقــف وراء 
وُيضـــفي الطـــابع المتكامـــل . تصـــريف الشـــؤون فـــي ميـــادين السياســـات األخـــرى مـــن أجـــل تعزيـــز الصـــحة وحمايتهـــا

. لــى أن تضــطلع بــدور أنشــط فــي هــذا الصــددألهــداف التنميــة المســتدامة المزيــد مــن الشــرعية علــى ســعي المنظمــة إ
وتشــمل المجــاالت ذات األهميــة الخاصــة حيــث يمكــن لتصــريف الشــؤون أن يكــون لــه أثــر إيجــابي علــى الصــحة، 
التجــارة والملكيــة الفكريــة، والطاقــة المســتدامة، وعــدم المســاواة فــي الــدخول، والهجــرة، واألمــن الغــذائي، واالســتهالك 

حــين أن تركيــز معظــم االهتمــام بتصــريف الشــؤون مــن أجــل الصــحة قــد تمحــور حــول  وفــي. واإلنتــاج المســتدامين
يشـــير إلـــى أهميـــة تصـــريف الشـــؤون مـــن أجـــل الصـــحة علـــى الصـــعيدين الـــوطني المســـائل العالميـــة، فـــإن اإلعـــالن 

  .واإلقليمي
  

فـي حـين أن هـذه ف. ي الخـاص بالصـحة العالميـةوكان لألهداف اإلنمائية لأللفية أثر على المشهد المؤسس -٢٩
نشئت خـالل السـنوات الخمـس األهداف نجحت في تعبئة األموال واالهتمام السياسي، فإن العديد من اآلليات التي أُ 

تقــديم الخــدمات لســاهمت فــي خلــق مشــهد مؤسســي يســوده التنــافس علــى الصــعيد العــالمي، وُنظــم  عشــرة الماضــية 
وعلـى ) لصـالح غايـة أو أخـرى(وكانـت النتيجـة أن التنـافس علـى التمويـل . من التجزؤ على الصعيد الُقطـريتعاني 

 .تمامالتعاون على تحسين الصحة ككل ووضع الناس ال األمراض في محور االه فاقاالهتمام العام، كثيرًا ما 
  
المزيــد مــن الصــناديق المخصصــة لغــرض معــين بمــا يتــواءم مــع غايــات صــحية وٕاذ بــدأت المحادثــات بشــأن إنشــاء  - ٣٠

فاعتمــاد أهــداف التنميــة محــددة، مــن الجلــي أن الجيــل الجديــد مــن األهــداف قــد يزيــد الوضــع ســوءًا إال أن هنــاك خيــارًا بــديًال. 
المستدامة أمر يتيح فرصة إللقاء نظرة جديـدة علـى الترتيبـات المؤسسـية الالزمـة لتحسـين صـحة النـاس والحفـاظ عليهـا. ومـن 
شــأن هــذا الــنهج أن يوســع نطــاق النقــاش بخصــوص "الهيكــل الصــحي العــالمي" ليتجــاوز المناقشــات الحاليــة المتعلقــة بالتمويــل 

ســي. وبــدًال مــن ذلــك، تتــاح اآلن فرصــة لبــدء التفكيــر فــي تحديــد الترتيبــات المؤسســية الالزمــة لتمويــل وتحديــد الوضــع المؤس
المنــافع العامــة العالميــة وٕاعــدادها؛ وتحســين األمــن الصــحي عبــر الحــدود؛ وتعزيــز وجاهــة هيئــات األمــم المتحــدة واتســاقها فــي 

األسـس للترتيبـات  يبتوحيـد القيـاس والمسـاءلة ممـا يرسـ ميدان الصحة؛ والتصدي ألسباب األمـراض غيـر السـارية؛ والنهـوض
  المؤسسية الرامية إلى تحسين تصريف الشؤون من أجل الصحة.

  
  تمويل أهداف التنمية المستدامة

  
يعتبر تحقيق هذه األهداف أمرًا ميسور الكلفة إال أن هناك تحذيرات مهمة. ففـي المقـام األول، إن الغـرض المنشـود  - ٣١

لدان تحقيق األهداف بالوتيرة التي تناسـبها بـالنظر هو تحقيق األهداف التدريجي كما في حال أي إطار معياري. وستباشر الب
ز هذه النقطة فـي حالـة أهـداف التنميـة المسـتدامة بالتشـديد علـى تحديـد الغايـات الوطنيـة. وفـي المقـام  إلى توافر الموارد. وتعزَّ

تــوخي درجــة أكبــر مــن الدقــة حتــى لــو ظلــت ) ب٣الثــاني، يمكــن وينبغــي حســاب تكــاليف بعــض األهــداف (بمــا فيهــا الهــدف 
 الجديــدة تقــديرات تكــاليف بعــض الغايــات األبعــد مطمحــًا تفتقــر افتقــارًا شــديدًا إلــى الدقــة. وفــي المقــام الثالــث، لــن تمــّول الخطــة
م ي المقــاأساســًا مــن ميزانيــات المعونــة (هــذا مــوطن قلــق يحــث غالبــًا علــى طــرح الســؤال بشــأن القــدرة علــى تحمــل التكــاليف فــ

٪ مـن إجمـالي اإلنفـاق ٧٥زالت البلـدان المنخفضـة الـدخل العاديـة تعتمـد علـى المـوارد المحليـة لتمويـل األول). وفي الواقع، ما
علــى الصــحة علــى الــرغم مــن الزيــادة الكبيــرة المســجلة فــي المســاعدة اإلنمائيــة مــن أجــل الصــحة فــي حقبــة األهــداف اإلنمائيــة 

 لأللفية.
  

                                                           
١     See for example: Governance for health in the 21st century: a study conducted for the WHO Regional 

Office for Europe. Copenhagen; WHO Regional Office for Europe: 2011 
(EUR/RC61/Inf.Doc./6,http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/148951/RC61_InfDoc6.pdf, 
accessed 24 November 2015); Frenk J, Moon S. Governance challenges in global health. N Engl J Med. 
2013;368:936-942 (http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1109339, accessed 24 November 2015).  
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لمــا وردت اإلشــارة إليــه أعــاله، تبقــى المســاعدة اإلنمائيــة مهمــة بالنســبة إلــى بعــض البلــدان غيــر أنــه يحتمــل  ووفقــاً  - ٣٢
وســتكون ســبل تحســين دمــج  ١انخفــاض عــدد البلــدان وســتتركز هــذه المســاعدة فــي عــدد قليــل مــن البلــدان الهشــة واألقــل نمــوًا.

فيمــا يتعلــق بهــذه البلــدان. وفــي عــدد كثيــر مــن الحــاالت، تقّوضــت المســاعدة اإلنســانية واإلنمائيــة مــن دواعــي القلــق المتنــامي 
فرص اإلنعاش المستدام وتطوير النظم الصحية التي يمكن أن ترسي نهجًا للتصدي لكل األخطار في مجـال األمـن الصـحي 

  أجًال أو انعدام تقديمه.نتيجة للثغرة المتكّونة عند انتهاء المساعدة اإلنسانية القصيرة األجل وتأخر الدعم اإلنمائي األطول 
  
نيا مـن الـدخل المتوسـط ينمـو نمـوًا وبلـدان الشـريحة الـدُ ويتوقع أن يظل اقتصاد العديد من البلـدان المنخفضـة الـدخل  - ٣٣

ســريعًا نســبيًا فــي المســتقبل المنظــور. وسيتواصــل تعزيــز قــدرة البلــدان علــى جمــع األمــوال وٕانفاقهــا علــى الصــعيد المحلــي إذا 
ا المعلنة خالل المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية والرامية إلى زيـادة فعاليـة الـنظم الضـريبية الوطنيـة واتسـمت تحققت النواي

بفعاليتهـا وواءمـت الشـراكات غيـر المشـروعة الضـريبية التدفقات و  الضرائبدفع التهرب من لمكافحة التدابير العالمية المتخذة 
  ستثمارات مع مبادئ تحسين الصحة والتنمية المستدامة.االالمعقودة مع كيانات القطاع الخاص 

  
والتســاؤل الرئيســي المطــروح عنــد االلتفــات بالتحديــد إلــى قطــاع الصــحة هــو مــدى تغييــر أهــداف التنميــة المســتدامة  - ٣٤

ألنماط اإلنفاق الراسخة ضمن القطاع. وال تهدد األمراض غير السارية األمن العالمي كما كان يتوقع حدوثه في حال األيـدز 
راض فـــي البلـــدان ذات الـــدخل المـــنخفض والمتوســـط تهـــدد بســـحق الـــنظم أو الجـــوائح غيـــر أن الزيـــادة المســـجلة فـــي هـــذه األمـــ

زالـت وكـاالت المسـاعدة وما الصحية الهشة ما لم توظف استثمارات سريعة فـي مجـال الوقايـة مـن األمـراض وتعزيـز الصـحة.
اإلنمائيــة تعتبــر األمــراض غيــر الســارية مجــاًال متنافســًا للحصــول علــى األمــوال المخصصــة للصــحة (علــى الــرغم مــن ضــرورة 
العمل المشترك بين القطاعات) ولعل االهتمام المتنامي بالنظم الصحية هو أشد ارتباطًا بالشواغل بشـأن األمـن الصـحي منـه 

  على األشخاص. بالتغطية الصحية الشاملة والرعاية المركزة
  

  المتابعة واالستعراض
  
االســتعراض الســنوي للتقــدم المحــرز الــذي يجريــه التــي يعــدها األمــين العــام لألمــم المتحــدة المرحليــة ســتوجه التقــارير  - ٣٥

واالســتعراض الــذي  المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعيبرعايــة  المنتــدى السياســي الرفيــع المســتوى المعنــي بالتنميــة المســتدامة
ه العمليــة تعزيــز المســاءلة فيمــا يتعلــق بااللتزامــات المعلنــة تجريــه الجمعيــة العامــة كــل أربــع ســنوات. وٕاذا كــان الغــرض مــن هــذ

  خالل الجمعية العامة، فمن األهمية بمكان أال تتخبط الصورة الرفيعة المستوى في تقارير مفصلة عن الغايات والمؤشرات.
  
هــــذه العمليــــة حتمــــًا بالتعقيــــد إذ تنطــــوي علــــى  وستتســــم. عــــالناإلويــــرد وصــــف عمليــــة المتابعــــة واالســــتعراض فــــي  - ٣٦
مؤشـرًا خاصـًا بالهـدف المتصـل بالصـحة. وعليـه،  ٢٤مؤشر عالمي بمـا فـي ذلـك  ٢٠٠غاية وما يحتمل أن يزيد على  ١٦٩

هناك خطر إضافي هو أن تؤدي شواغل المساءلة المشروعة إلى فرط الطلب على البيانـات وأن تعجـز العمليـة عـن اكتسـاب 
  سيما في البلدان التي تنوء بعبء متطلبات التبليغ الراهنة.الالدعم و 

  
وفيمـــا يخـــص الهـــدف المتصـــل بالصـــحة، يمكـــن اســـتخدام العديـــد مـــن نظـــم التبليـــغ الراهنـــة لرصـــد الغايـــات الفرديـــة.  - ٣٧

عــن  وعــالوة علــى ذلــك، تتــيح الخطــة الجديــدة فرصــة لترشــيد متطلبــات التبليــغ المنصــوص عليهــا فــي قــرارات متعــددة صــادرة
جمعية الصحة العالمية إال أن الخطر الرئيسي المواجه هـو أن تركـز الجهـود الحاليـة المبذولـة لوضـع المؤشـرات وتقيـيم التقـدم 

لتــرابط بــين المحـرز ومحاســبة الحكومـات وغيرهــا مـن الجهــات علـى الغايــات الفرديــة حصـرًا بإغفــال الصـورة العامــة وعالقـات ا
  اإلنصاف.سيما مسألة األهداف والغايات وال

                                                           
  تجسد هذه النقطة المعارف المتعارف عليها (انظر على سبيل المثال:    ١
 Kharas H, Prizzon A, Rogerson A. Financing the post-2015 Sustainable Development Goals - a rough 

roadmap. London; Overseas Development Institute: 2014 (  
الواقعيـة التـي أن عدة تحاليل ال تظهر إال عالقة ضعيفة بين المساعدة اإلنمائية والتنميـة االقتصـادية ممـا يبـين الحـوافز  غير

  تظل توجه تخصيص المعونة.
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ويمكن أن تخـدم عـدة مؤشـرات شـاملة غـرض رصـد التقـدم المحـرز مـن أجـل تحقيـق الهـدف المتصـل بالصـحة، بمـا  - ٣٨
ومتوسـط العمـر المتوقـع مـع التمتـع  ١سـنة مـن العمـر ٧٠فيها مؤشرات متوسـط العمـر المتوقـع وعـدد حـاالت الوفـاة قبـل بلـوغ 

معــدل الوفيــات وســنوات العمــر المتســمة بــالتمتع أن يرصــد متوســط العمــر المتوقــع مــع التمتــع بالصــحة  ومــن شــأنبالصــحة. 
تـزال التحـديات مطروحـة بشكل موثـوق. ومـع ذلـك، البدرجة أقل من الصحة الجيدة (أي المعاناة من العجز) إذا تسنى قياسه 

على نطاق الفئات السكانية وتسمح بتتبـع التقـدم المحـرز فـي فيما يتعلق بتوافر البيانات التي يمكن مقارنتها مع مرور الزمن و 
  الحد من أوجه اإلجحاف.

  
ويشدد اإلعالن مقارنة باألهداف اإلنمائيـة لأللفيـة تشـديدًا أكبـر بكثيـر علـى عمليـات المتابعـة واالسـتعراض القطريـة  - ٣٩

طــابع السياســي األكبــر للخطــة الجديــدة وٕالــى وســع واإلقليميــة بوصــفها أساســًا للمســاءلة واإلجــراءات التصــحيحية. ونظــرًا إلــى ال
نطاقها، يمكن االفتـراض أن هيئـات المجتمـع المـدني وغيرهـا ستسـتخدم أهـداف التنميـة المسـتدامة لمسـاءلة الحكومـات. وعلـى 

مـدني عكس األهداف اإلنمائية لأللفية مجددًا، من المحتوم أن تؤدي وسـائط التواصـل االجتمـاعي التـي يسـتخدمها المجتمـع ال
وجيل شديد التواصل من الدعاة المعنيـين اجتماعيـًا دورًا مهمـًا فـي تحديـد مـدى تقبـل الجمهـور ألهـداف التنميـة المسـتدامة فـي 

  البداية ثم في التشديد على تعزيز المساءلة على فرض أن تحظى هذه األهداف بقبول الجمهور.
  

  عمل المنظمة علىاآلثار 
  
أن تتســم باالبتكــار والشــمول والتوجــه  ٢٠٣٠خطــة عــام  نفيــذكــي تكــون قــادرة علــى ت ينبغــي لمنظومــة األمــم المتحــدة - ٤٠

داخــل  فـي مجــاالت عـدة وسـيتطلب ذلــك إدخـال تغييـرات جامعــةاالحتياجـات المختلفـة للبلــدان.  ةتلبيــالقــدرة علـى إلـى النتـائج و 
 عمليــة التحــول. حفــزوبعضــها اآلخــر يتطلــب العمــل علــى  ،جاريــة بالفعــل. وبعــض هــذه التغييــرات اوعلــى نطاقهــ المنظومــة

النهـوج  نحـووينبغي النظـر إلـى اآلثـار المترتبـة علـى أهـداف التنميـة المسـتدامة بالنسـبة إلـى المنظمـة فـي سـياق التحـول العـام 
  المتكاملة لتنفيذ هذه األهداف.

  
ة جميـع األولويـات الرئيسـية الـواردة فـي برنـامج تشمل الغايات المتعلقة بالصحة في إطـار أهـداف التنميـة المسـتدامو  - ٤١

. وستواصل منظمة الصحة العالمية العمل عن كثب مع جهات شريكة أخرى داخـل ٢٠١٩-٢٠١٤العمل العام الثاني عشر 
  منظومة األمم المتحدة وخارجها غير أنها تعد المنظمة العالمية الوحيدة المكلفة بتغطية ميدان الصحة برمته.

  
أهــداف التنميــة المســتدامة أن تواصــل المنظمــة وظائفهــا الرئيســية وتعززهــا علــى النحــو المبــين فــي برنــامج  وتقتضــي - ٤٢

دعــــم البلــــدان إلدرار التمويــــل الــــالزم؛ وٕاســــداء المشــــورة بشــــأن التــــدخالت العمــــل العــــام الثــــاني عشــــر وخصوصــــًا مــــن حيــــث 
ـــك، ســـتفرض الخطـــة وتحديـــد المؤشـــرات؛ واســـتراتيجيات التنفيـــذ األكثـــر مردوديـــة؛  وتحديـــد أولويـــات البحـــث. وفضـــًال عـــن ذل

  متطلبات جديدة على المنظمة على المستوى العالمي واإلقليمي والقطري.
  

  تصريف الشؤون من أجل الصحة
  
للمنظمة لالضطالع بدور ريادي فـي تصـريف الشـؤون تتيح أهداف التنمية المستدامة فرصة جديدة ومثيرة للحماس  - ٤٣

مــن أجــل الصــحة. وســيظل تحقيــق الغايــات الفرديــة ينــدرج فــي صــميم أعمــال المنظمــة األساســية غيــر أن بلــوغ هــذا المطمــح 
  األبعد سيتطلب النظر في أهداف التنمية المستدامة بوصفها خطة "متكاملة وغير قابلة للتجزئة" على النحو المتوخى.

  
                                                           

١    Norheim OF, et al. Avoiding 40% of the premature deaths in each country, 2010-30: review of national 
mortality trends to help quantify the UN Sustainable Development Goal for health. Lancet. 
2015;385(9964):239-252. http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61591-9.  
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وتشمل المسائل المطروحة للنقاش ما يلي: تعزيز فعاليـة المنظمـة فـي تصـريف الشـؤون مـن أجـل الصـحة (التفاعـل  - ٤٤
مـــع العمليـــات السياســـية فـــي قطاعـــات أخـــرى) علـــى المســـتوى العـــالمي وعلـــى الصـــعيدين اإلقليمـــي والقطـــري بصـــفة متزايـــدة؛ 

ســيما فيمــا يــرتبط بــاألمن الصــحي وتطــوير المنــافع ة والي صــياغة هيكــل الصــحة العالميــواالضــطالع بــدور أكثــر اســتباقية فــ
  العامة العالمية؛ وقياس الفعالية والتأثير في تصريف شؤون الصحة.

  
  التقارير واالستعراضات المتعلقة بالتقدم المحرز

  
مـــن حيـــث اتســـاعها إلـــى جانـــب طائفـــة المحـــددات الصـــحية  ٣تطـــرح الغايـــات المتصـــلة بالصـــحة فـــي ظـــل الهـــدف  - ٤٥

المجســـدة فـــي كامـــل مجموعـــة أهـــداف التنميـــة المســـتدامة تحـــديًا ال يســـتهان بـــه علـــى تصـــريف الشـــؤون ويتعلـــق بســـبل التبليـــغ 
بنــدًا فــي بنــود  ٢٠٠٩المتســق عــن مــدى تحّســن الصــحة. وقــد أدرجــت اجتماعــات األجهــزة الرئاســية التابعــة للمنظمــة منــذ عــام 

جدول األعمال متصًال برصد التقدم المحرز من أجل تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية. وفي إطار الخطـة الجديـدة والموسـعة 
، سيتســم تخصــيص بنــد واحــد مــن بنــود جــدول األعمــال يشــمل جميــع الغايــات الــثالث عشــرة ٢٠٣٠للتنميــة المســتدامة لعــام 

الفئـات التقنيـة الخمـس التـي تشـملها الميزانيـة  ٣تغطـي الغايـات فـي ظـل الهـدف بالتعقيد والتكرار ويعتبر أمرًا غيـر منطقـي إذ 
 البرمجية.

 
لعــالمي علــى المســتوى ا واستعراضــهما التقــدم واألداء أفضــل طريقــة للتبليــغ عــن وتشــمل المســائل المطروحــة للنقــاش - ٤٦

   .واإلقليمي والقطري
  

  تحديد األولويات
  
قلما تشير الخطة الجديدة إلى ضرورة إدخال تعديل أساسـي علـى الفئـات أو المعـايير المسـتخدمة لتحديـد األولويـات  - ٤٧

عليهـــا مـــع الـــدول األعضـــاء. ومـــع ذلـــك، ســـيكون مـــن الضـــروري اســـتعراض األهميـــة النســـبية المعلقـــة علـــى مختلـــف والمتفـــق 
  الفئات.

  
وتشمل المسائل المطروحة للنقاش ما يلي: تعـديل األولويـات النسـبية للفئـات الـواردة فـي الميزانيـة البرمجيـة وبرنـامج  - ٤٨

 .تجسيد أي تعديل في الخطط والميزانيات الالحقةالعمل العام في ضوء الخطة الجديدة؛ وضمان 
  

  التمويل وتعبئة الموارد
  
تعلــق الخطــة الجديــدة أهميــة أكبــر مــن ذي قبــل علــى مســائل مثــل األمــراض غيــر الســارية علــى أنــه لــيس هنــاك مــا  - ٤٩

المسـاعدة يكفل أن يحـذو تمويـل المنظمـة حـذو ذلـك نظـرًا إلـى اسـتمرار االعتمـاد علـى األمـوال الطوعيـة المقدمـة مـن وكـاالت 
  والتعاون ألغراض التنمية. الرسميةاإلنمائية 

  
ســيما تمويــل مجــاالت مثــل األمــراض ي: ضــمان تمويــل الخطــة الجديــدة والالمســائل المطروحــة للنقــاش مــا يلــ وتشــمل - ٥٠

غير السارية وأعمال تصريف شؤون الصحة األوسع نطاقًا والتغطيـة الصـحية الشـاملة؛ وتوسـيع قاعـدة التمويـل لتجسـيد خطـة 
 ر.أوسع نطاقًا في مجال الصحة دون أن تعرض البرامج الراهنة للخط

 
  وضع البرامج وتخصيص الموارد

  
ســعى برنــامج اإلصــالح الحــالي إلــى اعتمــاد نهــج مــن القاعــدة إلــى القمــة لوضــع الخطــط والميزانيــات بهــدف تعزيــز  - ٥١

زال هيكــل الميزانيــة البرمجيــة الحــالي يــؤدي براســمي مــا اســتجابة المنظمــة لالحتياجــات الصــحية الوطنيــة. وفــي الوقــت ذاتــه،
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في نطاق مجالهم البرمجي المحدد والتنافس علـى مـوارد تمويلـه. وتسـتلزم الخطـة الجديـدة اآلن توجيـه دعـم الخطط إلى العمل 
  المنظمة إلى مجموعة أوسع من األولويات الوطنية في قطاع الصحة وما يتصل به من قطاعات.

  
فـي مجـال الصـحة أكثـر  وتشمل المسائل المطروحة للنقاش مـا يلـي: تكييـف توقيـت التخطـيط وهيكلـه لتجسـيد خطـة - ٥٢

اعتمادًا علـى توجيـه البلـدان؛ وضـمان تخصـيص المـوارد الكافيـة لتصـريف الشـؤون مـن أجـل الصـحة وتطـوير الـنظم الصـحية 
 والعمل المشترك بين القطاعات الذي تقتضيه الخطة الجديدة.

  
وتترتـــب آثـــار جوهريـــة علـــى هـــذه النقطـــة بالنســـبة إلـــى عمـــل المنظمـــة والســـيما علـــى الصـــعيد الُقطـــري. فمـــن أجـــل  - ٥٣

إطــار خطــة أو اســتراتيجية مجــاالت البــرامج تســهم فــي علــى المنظمــة ضــمان أن فــرادى  تعينســييــدة، االســتجابة للخطــة الجد
مـا وتعمل داخل هذا اإلطار. وسيتطلب ذلك المزيد من التعاون النشيط داخل البرامج وفيما بينها مقارنـة ب الصحة العامة للبلد

لتخطـيط والميزنـة وتخصـيص عمليـات اكما يطـرح ذلـك أسـئلة مهمـة بشـأن الطريقـة التـي يمكـن بهـا ل الماضي.كان يحدث في 
    المزيد من العمل التعاوني على نطاق المنظمة. لحث علىالحوافز الالزمة ل وفرالموارد أن ت

  
  كفاءات موظفي المنظمة

  
ذين يتمتعــون بالكفـــاءات الالزمـــة فــي هـــذه المجـــاالت ســتؤدي الخطـــة الجديـــدة إلــى زيـــادة الطلـــب علــى المـــوظفين الـــ - ٥٤

وغيرهـــا مـــن المجـــاالت المبينـــة فـــي أهـــداف التنميـــة المســـتدامة إذ تركـــز علـــى االســـتراتيجيات الوطنيـــة والعمـــل المشـــترك بـــين 
  القطاعات. وقد كان العديد من هذه التغييرات متوقعًا في البرنامج الراهن إلصالح المنظمة.

  
سـيما علـى فين واحتياجـات الخطـة الجديـدة والالمطروحـة للنقـاش التوفيـق بـين تخطـيط شـؤون المـوظ وتشمل المسائل - ٥٥

  المستوى القطري وفيما يتعلق باألنشطة المشتركة بين القطاعات وأنشطة تصريف الشؤون من أجل الصحة.
  
  ةـاتمــخ
  
الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في ع تضمان تمتتاح للمنظمة بإيجاز الفرصة لتبين أن الهدف المتمثل في  - ٥٦

هو أكثر من هدف يجمع الغايات الفردية التي تسـهم فـي تحقيقـه. وتضـفي الطبيعـة المتكاملـة ألهـداف التنميـة  جميع األعمار
  المستدامة أيضًا طابعًا شرعيًا جديدًا على التصدي لمحددات الصحة األوسع نطاقًا.

  
ريادي (وتقدم في الواقـع مثـاًال لقطاعـات أخـرى) فيمـا يتصـل بسـبل وضـع الخطـة ويمكن للمنظمة أن تضطلع بدور  - ٥٧

الجديــدة موضــع التنفيــذ إال أن نجاحهــا يســتوجب مواءمــة أولوياتهــا وشــؤونها الماليــة مــع الخطــة الجديــدة؛ واســتجابة خططهــا 
بشـرية والماليـة تيسـر أسـاليب العمـل وميزانياتها لمجموعة أوسع نطاقـًا مـن االحتياجـات الصـحية؛ ودعمهـا عبـر نظـم لـإلدارة ال

الجديـــدة. وســـتظل وظـــائف المنظمـــة األساســـية وجيهـــة غيـــر أنـــه قـــد يكـــون مـــن الضـــروري تعـــديل التـــوازن فيمـــا بينهـــا واألدوار 
  .٢٠٣٠والمسؤوليات النسبية على مختلف مستويات المنظمة في ضوء خطة التنمية المستدامة لعام 

    
  التنفيذياإلجراء المطلوب من المجلس 

  
  المجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير. - ٥٨
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  ١الملحق 
  

  أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر
  

  القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان  ١
  المستدامة الغذائي والتغذية المّحسنة وتعزيز الزراعةالقضاء على الجوع وتوفير األمن   ٢
  ع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمارضمان تمت  ٣
  للجميع ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعّلم مدى الحياة  ٤
  تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات  ٥
  مستدامة ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وٕادارتها إدارة  ٦
  والمستدامة ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة  ٧
تعزيــز النمــو االقتصــادي المطــرد والشــامل للجميــع والمســتدام، والعمالــة الكاملــة والمنتجــة، وتــوفير   ٨

  عالعمل الالئق للجمي
، وتشـــجيع والمســـتدام إقامـــة ُبنـــى تحتيـــة قـــادرة علـــى الصـــمود، وتحفيـــز التصـــنيع الشـــامل للجميـــع  ٩

  االبتكار
  الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها  ١٠
  ومستدامة ل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمودجع  ١١
  وٕانتاج مستدامة ضمان وجود أنماط استهالك  ١٢
مـــع التســـليم بـــأن اتفاقيـــة األمـــم المتحـــدة ( اتخـــاذ إجـــراءات عاجلـــة للتصـــدي لتغّيـــر المنـــاخ وآثـــاره  ١٣

اإلطاريـــة بشـــأن تغيـــر المنـــاخ هـــي المنتـــدى الـــدولي والحكـــومي الـــدولي الرئيســـي للتفـــاوض بشـــأن 
  )العالمي التصدي لتغير المناخ على الصعيد

وارد البحريــــة واســــتخدامها علــــى نحــــو مســــتدام لتحقيــــق التنميــــة حفــــظ المحيطــــات والبحــــار والمــــ  ١٤
  المستدامة

حمايــة الــنظم اإليكولوجيــة البّريــة وترميمهــا وتعزيــز اســتخدامها علــى نحــو مســتدام، وٕادارة الغابــات   ١٥
علـــى نحـــو مســـتدام، ومكافحـــة التصـــحر، ووقـــف تـــدهور األراضـــي وعكـــس مســـاره، ووقـــف فقـــدان 

  التنوع البيولوجي
ُيهّمـش فيهـا أحـد مـن أجـل تحقيـق التنميـة المسـتدامة، وٕاتاحــة  ع إقامـة مجتمعـات مسـالمة التشـجي  ١٦

إمكانيــة وصــول الجميــع إلــى العدالــة، وبنــاء مؤسســات فعالــة وخاضــعة للمســاءلة وشــاملة للجميــع 
  على جميع المستويات

  المستدامة التنميةتعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق   ١٧
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  ٢الملحق 
  

  من أهداف التنمية المستدامة ٣الهدف المتصلة بالصحة في ظل الغايات الثالث عشرة 
  

مولـــود حـــي بحلـــول  ١٠٠ ٠٠٠حالـــة وفـــاة لكـــل  ٧٠إلـــى أقـــل مـــن  األمهـــاتوفيـــات خفـــض النســـبة العالميـــة ل  ١-٣
  ٢٠٣٠ عام

، بسـعي جميـع ٢٠٣٠ لوفيات المواليد واألطفال دون سـن الخامسـة التـي يمكـن تفاديهـا بحلـول عـام حدوضع   ٢-٣
مولود حـي، وخفـض  ١٠٠٠ كللحالة وفاة  ١٢البلدان إلى بلوغ هدف خفض وفيات المواليد على األقل إلى 

  مولود حي ١٠٠٠ كللحالة وفاة  ٢٥وفيات األطفال دون سن الخامسة على األقل إلى 
المدارية المهملة ومكافحة التهاب الكبـد واألمـراض المناطق يدز والسل والمالريا وأمراض ألألوبئة ا حدوضع   ٣-٣

  ٢٠٣٠ األخرى بحلول عام الساريةالمنقولة بالمياه واألمراض 
ة بمقدار الثلث من خـالل الوقايـة والعـالج وتعزيـز ساريفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن األمراض غير التخ  ٤-٣

  ٢٠٣٠الصحة والسالمة العقليتين بحلول عام 
تعزيــز الوقايــة مــن إســاءة اســتعمال المــواد، بمــا يشــمل تعــاطي مــواد اإلدمــان وتنــاول الكحــول علــى نحــو يضــر   ٥-٣

  بالصحة، وعالج ذلك
إلــى النصــف بحلــول علــى المســتوى العــالمي خفــض عــدد الوفيــات واإلصــابات الناجمــة عــن حــوادث المــرور   ٦-٣

  ٢٠٢٠ عام
ضمان حصول الجميع على خـدمات رعايـة الصـحة الجنسـية واإلنجابيـة، بمـا فـي ذلـك خـدمات تنظـيم األسـرة   ٧-٣

اإلنجابيــة فــي االســتراتيجيات والبــرامج ، وٕادمــاج الصــحة بتنظــيم األســرةالتوعيــة الخاصــة أنشــطة معلومــات و الو 
  ٢٠٣٠الوطنية بحلول عام 

تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك الحماية من المخاطر المالية، وٕامكانية الحصول على خـدمات   ٨-٣
والمأمونـة الجّيدة  األساسيةالرعاية الصحية األساسية الجيدة وٕامكانية حصول الجميع على األدوية واللقاحات 

  والفعالة والميسورة التكلفة
الحد بدرجة كبيرة من عدد الوفيات واألمراض الناجمة عن التعـّرض للمـواد الكيميائيـة الخطـرة وتلويـث وتلـّوث   ٩-٣

  ٢٠٣٠الهواء والماء والتربة بحلول عام 
ي جميــــــع البلــــــدان، مكافحــــــة التبــــــغ فــــــبشــــــأن تعزيــــــز تنفيــــــذ االتفاقيــــــة اإلطاريــــــة لمنظمــــــة الصــــــحة العالميــــــة   أ -٣

  االقتضاء حسب
هـا ب أثرية التـي تتـسـار ة وغيـر السـاريألمراض الالخاصـة بـادعم البحث والتطوير في مجال اللقاحات واألدوية   ب -٣

البلدان النامية في المقام األول، وتوفير إمكانية الحصول علـى األدويـة واللقاحـات األساسـية بأسـعار معقولـة، 
ن االتفـاق المتعلـق بالجوانـب المتصـلة بالتجـارة مـن حقـوق الملكيـة الفكريـة وبالصـحة إلعالن الدوحة بشـأ وفقاً 

في االتفاق بشـأن الجوانـب  التي تردالعامة، الذي يؤكد حق البلدان النامية في االستفادة بالكامل من األحكام 
سـيما ، والعموميـةلصـحة التعلق بأوجه المرونة الالزمة لحماية اوتالمتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية 

  العمل من أجل إمكانية حصول الجميع على األدوية
زيــادة التمويــل فــي قطــاع الصــحة وتوظيــف القــوى العاملــة فــي هــذا القطــاع وتطويرهــا وتــدريبها واســتبقائها فــي   ج -٣

  والدول الجزرية الصغيرة النامية، زيادة كبيرة اً نمو البلدان أقل البلدان النامية، وبخاصة في 
ســيما البلــدان الناميــة، فــي مجــال اإلنــذار المبكــر والحــد مــن المخــاطر وٕادارة تعزيــز قــدرات جميــع البلــدان، وال  د -٣

  المخاطر الصحية الوطنية والعالمية

=     =     =  


