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  تقرير مرحلي حول بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقة بالصحة،  
 2015الصحية العاملية بعد عام  واألهداف

 قدمةامل

اإلمنائية  والسادس من األهدافالرابع واخلامس  ب بلوغ األهدافوالتقدم املُحرز ص التقرير هذايلخص  .1
 يف إقليم شرق املتوسط. 1لأللفية

 زحرم املُوالتقدالراهن الوضع 

  من األهداف اإلمنائية لأللفيةالرابع واخلامس اهلدفان 
 1000وفاة لكل  57إىل  103(من  %45وفيات األطفال دون سن اخلامسة يف اإلقليم مبقدار  لمعداخنفض  .2

ويبلغ متوسط  .%47، وهو معدل مياثل معدالت االخنفاض العاملية بواقع 2012و 1990 عامي والدة حية) بني
، بينما معدل االخنفاض الالزم سنوياً %2.7معدل االخنفاض احلايل يف وفيات األطفال دون اخلامسة يف اإلقليم 

 .2%7.6هو  2015 عام حبلول لتحقيق غاية اهلدف الرابع من األهداف اإلمنائية

من وفيات األطفال دون سن اخلامسة يف اإلقليم (أفغانستان،  %93.6 مسؤولة عن تسعة بلدان وهناك .3
ذي حيرزه ن التقدم ال)، مع تباي، واليمنوباكستان، وجيبويت، والسودان، والصومال، والعراق، ومصر، واملغرب

ويتراوح االخنفاض يف . من األهداف اإلمنائية لأللفية تبايناً كبرياً الرابعاهلدف غ لبلوهذه البلدان كل بلد من 
يف  %81يف الصومال و %17بني  2012 إىل 1990يف املدة من املعدل األساسي لوفيات األطفال دون اخلامسة 

داف من األه الرابعوقد حقق سبعة بلدان يف اإلقليم الغاية املنشودة من اهلدف . اململكة العربية السعودية
ونس، واململكة ، وتوفيات األطفال دون سن اخلامسة (مجهورية إيران اإلسالميةختفيض اإلمنائية لأللفية يف 
وقلَّصت بالفعل مخس دول أخرى من الدول األعضاء ). مان، وقطر، ولبنان، ومصرالعربية السعودية، وع

ة (اإلمارات العربية املتحدة، والبحرين، والدة حي 1000وفاة أو أقل لكل  15وفيات األطفال دون اخلامسة إىل 
 ).واجلمهورية العربية السورية، والكويت، وليبيا

                                                 
ألف: ختفيض معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة مبقدار الثلثني يف الفترة  -4اإلمنائية لأللفية: الغاية  األهدافللهدف الرابع من  النوعيةة لغايا   1

ألف: ختفيض معدل وفيات  -5. أما الغايات النوعية للهدف اخلامس من األهداف اإلمنائية لأللفية فبياا على النحو التايل: الغاية 2015و 1990
. والغايات النوعية 2015باء: تعميم إتاحة خدمات الصحة اإلجنابية حبلول عام  -5؛ والغاية 2015و 1990األمهات مبقدار ثالثة أرباع يف الفترة 

وبدء احنساره  2015  وقف انتشار فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز حبلول عام ألف:  -6 للهدف السادس من األهداف اإلمنائية لأللفية هي: الغاية
؛ والغاية تاجونهجلميع من حي 2010حبلول عام  من فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز  العالجعميم إتاحة باء: ت -6؛ والغاية اعتبارا من ذلك التاريخ

  خ.وبدء احنسارها اعتبارا من ذلك التاري 2015  وقف انتشار املالريا وغريها من األمراض الرئيسية حبلول عام جيم:  - 6
الفريق املشترك بني وكاالت األمم املتحدة املعين بتقدير وفيات األطفال. منظمة  . أعد التقديرات2013: تقرير مستويات واجتاهات وفيات األطفال   2

  .2013األمم املتحدة للطفولة، 
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4. حديثي الوالدة أحد العوامل الدافعة يف إمجايل وفيات األطفال، إذ ارتفع نصيب وفيات حديثي  وفياتل مثِّوت
يف  %46ليصل إىل  1990من وفيات األطفال دون اخلامسة يف  %38الوالدة على الصعيد العاملي من حوايل 

 76(إذ اخنفض من  2012و 1990عامي بني  %42ع يف اإلقليم بواقع ضع معدل وفيات الرراجت، بينما .2012
 ).ةوالدة حي 1000وفاة لكل  44إىل 

ع الصعيد العاملي، تراج وعلى. 2013و 1990بني عامي  %50يف اإلقليم مبقدار  األمهاتوفيات  تاخنفضو .5
إىل  1990والدة حية يف  100000لكل  وفاة 380ذاا، من دة خالل امل %45مبقدار  األمهاتمعدل وفيات 

من األهداف  اخلامسلبنان بالفعل الغاية املنشودة من اهلدف ومان وحقق كل من ع .2013وفاة يف  210
 100000وفاة لكل  25عن  األمهاتويقل معدل وفيات  .األمهاتبتقليص وفيات واخلاصة اإلمنائية لأللفية 

والدة حية يف تسع دول من الدول األعضاء؛ وهي: اإلمارات العربية املتحدة، ومجهورية إيران اإلسالمية، 
جميع باستثناء الصومال، فو. مان، وقطر، والكويت، ولبنان، وليبياوع، واململكة العربية السعودية والبحرين،

من هذه الوفيات، حتقق تقدماً  %96,3، وحيدث ا األمهاتء اليت تنوء بعبء مرتفع من وفيات الدول األعضا
من األهداف اإلمنائية لأللفية؛ وهذه الدول هي: أفغانستان،  اخلامساة من اهلدف حنو بلوغ الغاية املتوخ

 ، واليمن.وباكستان، وجيبويت، والسودان، والعراق، ومصر، واملغرب

إىل البلدان املتوسطة الدخل، وتواجه هذه البلدان الثالث عقبات أقل يف حتقيق املغرب و ،ومصر ،العراقينتمي  .6
نة بباقي الدول األعضاء اليت مقار ،من األهداف اإلمنائية لأللفية اخلامسو الرابعالغايات املتوخاة من اهلدفني 
فقد جنحت مصر، على سبيل املثال، يف بلوغ  .واألطفال دون اخلامسة األمهاتتنوء بعبء مرتفع من وفيات 

الرابعاة من اهلدف الغايات املتوخ ماً يف حتقيق الغايات املتوخا ماضية قُداة من األهداف اإلمنائية لأللفية، كما أ
 الرابع اهلدفنياة من كال ميضي قُدماً يف حتقيق الغايات املتوخكذلك املغرب الذي . واخلامسمن اهلدف 
من وفيات األطفال دون  اليت تنوء بعبء مرتفع ،باقي البلدان. ويواجه من األهداف اإلمنائية لأللفية واخلامس

على  هامن األهداف اإلمنائية لأللفية، ومن اخلامسو الرابع، صعوبات يف بلوغ اهلدفني اخلامسة ووفيات األمهات
حديات التنموية املُعقَّدةلة املوارد، وعدم االستقرار السياسي، والتوجه اخلصوص ق. 

ت منظمة الصحة العاملية قَواألطفال يف اإلقليم، أطلَ األمهاتويف إطار تكثيف اجلهود الرامية إىل حتسني صحة  .7
واح األمهات رمبادرة إلنقاذ أ ،باالشتراك مع الدول األعضاء ،وصندوق األمم املتحدة للسكان واليونيسف

 .2013واألطفال يف اجتماع رفيع املستوى عقد يف ديب، باإلمارات العربية املتحدة يف كانون الثاين/يناير 
واختتم هذا االجتماع أعماله بإصدار إعالن ديب، والذي أعرت فيه الدول األعضاء عن التزامها مبا يلي: وضع ب

واألطفال، واختاذ خطوات قابلة للقياس لتعزيز العناصر  تاألمهاوتنفيذ خطط تسريع الوترية لتحقيق صحة 
مها الصحية، وإرساء آليات للتمويل املستدام، وحشدظُاملرتبطة بن املوارد احمللية والعاملية باتباع نج تقليدية ه

ملتوسط ت اللجنة اإلقليمية لشرق ادوقد اعتم .ومبتكرة، وحتسني التنسيق بني مجيع الشركاء وتعزيز املساءلة
 .2013يف دورا الستني اليت عقدت يف تشرين األول/أكتوبر إعالن ديب، 

8. وشمن وفيات  ف إىل الدول األعضاء اليت تنوء بعبء مرتفعكثَّاملكتب اإلقليمي يف تقدمي الدعم التقين املُ عر
 ،هذا. واملكاتب القُطُرية، وذلك بالتعاون مع صندوق األمم املتحدة للسكان واليونيسف واألمهات األطفال
الوترية واألطفال خطط تسريع األمهاتت كل الدول األعضاء اليت تنوء بعبء مرتفع من وفيات وقد أعد 

سقت خطط العمل املشتركة بني منظمة وات. واألطفال، وجاري تنفيذ هذه اخلطط األمهاتلتحقيق صحة 
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مع خطط تسريع الوترية لتحقيق صحة  ،2015- 2014وكذلك امليزانيات للثنائية  ،الصحة العاملية والبلدان
لة اعتمادات مالية لتغطية تكاليف ؤهصت السلطات الوطنية يف البلدان التسع املُوخص. واألطفال األمهات

يونيسف كما ساهم يف متويل بعض األنشطة صندوق األمم املتحدة للسكان والهلا.  طخطَّبعض األنشطة املُ
 واجلهات املاحنة.وسائر األطراف املعنية 

9. من  وتتناول خطط تسريع الوترية قضايا على قدر بالغ من األمهية لتقليص وفيات األمهات واألطفال واحلد
دة بالبينات على املستوى سنباألمراض، مبا يف ذلك التمنيع والتغذية، باستخدام تدخالت فعالة م إصابتهم
 األوىل.اإلحالة على مستوى وعلى مستوى الرعاية الصحية األولية و ،اتمعي

 من األهداف اإلمنائية لأللفية السادساهلدف 

وبدء احنساره اعتباراً من ذلك  2015انتشار فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز حبلول عام  وقفألف:  -6الغاية 
  التاريخ

يف االزدياد. ويف  اًالعدد اإلمجايل حلاالت اإلصابة اجلديدة بفريوس نقص املناعة البشرية يف اإلقليم آخذ يزالال .10
لة سجحالة مقارنة باحلاالت اجلديدة املُ 63165، قُدرت حاالت اإلصابة اجلديدة بالفريوس بنحو 2012العام 

ويظل املعدل اإلمجايل النتشار فريوس نقص املناعة البشرية  .3حالة 39593والبالغ عددها آنذاك  2002يف 
 .منخفضاً

ز بكثافة يف األجزاء اليت يوجد ا ، ويتركَّدجوباء مست صف بأنهيتيزال وباء فريوس اإليدز يف اإلقليم وال .11
املخدرات عن زة يف أوساط الذين يتعاطون ركَّاملُقد تأكد حدوث األوبئة و. ملخاطر أعلى ضونمعرسكان 

ظ مثل الحكما ت. وليبيا ،واملغرب ،ومصر ،وباكستان ،ومجهورية إيران اإلسالمية ،طريق احلقن يف أفغانستان
فريوس أوبئة وتسجل  .بني الرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجال يف تونس والسودان ومصراألوبئة هذه 

الت وقد جنحت التدخ .واملغرب ،والسودان ،وجيبويت ،اكستانزة يف أوساط العاملني باجلنس يف بركَّاإليدز املُ
املوجة اليت تستهدف الفئات السكانية املُهضة ملخاطر مرتفعة، لكن ال تزال التغطية مبثل هذه الربامج غري عر
 .كافية

معدل انتشار  اخنفاض. فالتالتدختصل إليهم ، وال التهماملتعايشني مع فريوس اإليدز حب أكثروال يعلم  .12
فرضان حتدياً أمام ض الناس ملخاطر أكثر يعروالوصم املرتبط بالسلوكيات اليت ت ،الفريوس يف عموم السكان

املشورة بشأنه إىل الذين سيستفيدون من هذه اخلدمات إسداء تقدمي خدمات اختبار الكشف عن الفريوس و
 .استفادةأكرب 

 جلميع من حيتاجونه 2010إتاحة العالج من فريوس نقص املناعة البشرية حبلول عام  تعميمباء:  - 6الغاية 

يف  ذة للحياة ارتفاعاً سريعاًنقارتفع عدد األفراد الذين حيصلون على املعاجلة مبضادات الفريوسات القهقرية املُ .13
 نارتفع عدد األفراد الذي 2013و 2006فبني عامي  .من املطلوب أاإلقليم، لكن تتزايد إتاحة املعاجلة مبعدل أبط

. ومع ذلك، فبحلول 391014 ليصل إىل أضعافحيصلون على املعاجلة مبضادات الفريوسات القهقرية سبعة 
                                                 

  .2013تقديرات برنامج األمم املتحدة املشترك ملكافحة اإليدز يف   3
4 UNAIDS, WHO. Global AIDS Response Progress Report 2014 data tool, unvalidated 
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2012 التقديري لعدل املغ لَبيف تونس %50لمعاجلة مبضادات الفريوسات القهقرية للني تغطية السكان املؤه 
 .  5%15تزال التغطية اإلقليمية تقف عند وال، فقط

ل فريوس اإليدز من األم إىل طفلها اوباء فريوس اإليدز، فال يزال عدد حاالت انتقالكاملة لصورة إىل ال وبالنظر .14
ق املكتب اإلقليمي، بالتعاون مع اليونيسف وبرنامج األمم أطلَ ،2012ويف عام  .يف االرتفاع يف اإلقليم اًآخذ

للقضاء على انتقال فريوس  اًك ملكافحة اإليدز وصندوق األمم املتحدة للسكان، إطار عمل إقليميراملشتاملتحدة 
 .نقص املناعة البشرية من األم إىل الطفل

مبادرة إقليمية إلاء أزمة معاجلة فريوس نقص املناعة البشرية من  2013ت منظمة الصحة العاملية يف قَكما أطلَ .15
واهلدف من هذه املبادرة . الخنفاض معدالت التغطية باختبارات الكشف عن الفريوس وعالجه يالتصدأجل 
وعالوة على ذلك، وضع . حتفيز تسريع وترية معاجلة فريوس نقص املناعة البشرية يف البلدان ذات األولويةهو 

كل من منظمة الصحة العاملية وبرنامج األمم املتحدة املشتقريراً مشتركاً للدعوة عن تسريع ك ملكافحة اإليدز تر
صدر وزراء الصحة أولشرق املتوسط.  جنة اإلقليميةوترية املعاجلة، وعرِض هذا التقرير على الدورة الستني للّ

وا فيه الدول األعضاء على وضع أهداف سنوية طموحة الختبارات الكشف عن الفريوس وعالجه، قراراً حثّ
يف هذا  منظمة الصحة العاملية تقدمي الدعمفيه من واختاذ إجراءات عاجلة للتعجيل بإتاحة العالج، وطلبوا 

لي م بالتحليل التسلسالقيا إرشادات تساعد البلدان علىوضع و ،املكتب اإلقليمي أدوات . كما أعداال
وضع خطط لتسريع وترية  ذا التحليله ب، على أن يعقُ)اإلبقاء، العالج، الختبارراحل عالج فريوس اإليدز (امل

  ة.املعاجل

وبدء احنسارها اعتباراً من  2015جيم: وقف انتشار املالريا وغريها من األمراض الرئيسية حبلول عام  -  6الغاية 
 ذلك التاريخ

بلغ العبء  ،2012يف العام و .رضة خلطر اإلصابة باملالريامن السكان يف اإلقليم يف مناطق ع %45يعيش حوايل  .16
وأظهر االجتاه اإلقليمي احنساراً تدرجيياً . حالة وفاة 18000ومليون حالة إصابة  13اإلقليمي التقديري للمالريا 

حالة لكل  30، إذ اخنفض هذا املعدل من أكثر من 2012و 2000ي بني عاميف املعدل التقديري حلدوث املالريا 
 .2012نسمة يف  1000حالة لكل  20إىل أقل من  2000نسمة يف  1000

دة، بينما تقع باقي احلاالت األخرى يف من عبء احلاالت املؤكَّ %80وتستأثر باكستان والسودان بأكثر من  .17
هذه البلدان، تسري أفغانستان على الدرب حنو بلوغ ومن بني  .والصومال ،واجلمهورية اليمنية ،أفغانستان

السادساة من اهلدف الغايات املتعلقة باملالريا واملتوخ حدوث ع معدل من األهداف اإلمنائية لأللفية، إذ تراج
وبيانات املالريا  .2000يف العام احلاالت اليت وقعت مقارنة ب 2012يف  %50احلاالت املؤكدة مبا يزيد على 

 اإلصابة. دة من البلدان األخرى غري قاطعة يف ما يتعلق باخنفاض عدد حاالتالوار

واملغرب) يف القضاء على املالريا يف  ،مانوع ،والعراق ،جنحت أربعة بلدان (اجلمهورية العربية السورية وقد .18
إيران اإلسالمية واململكة ماً جيداً يف القضاء على هذا املرض (مجهورية ان آخران تقددالعقد املنصرم، وحيرز بلَ

 ).العربية السعودية

                                                 
  بناء على تقديرات منظمة الصحة العاملية/برنامج األمم املتحدة املشترك ملكافحة اإليدز احتسبت  5
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هذا التمويل وشهدت السنوات األخرية زيادة كبرية يف التمويل املخصص لدحر املالريا يف اإلقليم، إذ ارتفع  .19
هذا ويأيت معظم ، 2012مليون دوالر يف  250ليقترب من  2008مليون دوالر أمريكي يف  100من أقل من 
ة باملبيدات املديدة عاجلَت زيادة التمويل عن حتسني إتاحة الناموسيات املُروقد أسفَ حنة.اجلهات املاالتمويل من 

املفعول، وأدوات التشخيص واملعاجلة، بيأن معدل التغطية ال يزال بعيداً عن املعدل العاملي د. 

20. يف ضعف أنظمة باإلقليم  ن التحدي الرئيسي الذي يواجه مكافحة املالرياويكمب من التشخيص، فما يقر
سم كما تت .بلغ عنها ال يتم تأكيدها بالفحص اهري أو االختبار السريعمن حاالت اإلصابة باملالريا املُ 80%

د املالريا بالضعف يف الكثري من البلدان، فال تكشف هذه األنظمة يف أنظمة املعلومات الصحية وأنظمة ترص
مي اخلدمات قدّالتزام مي ل يف تدنجوهري يتمثَّ هناك حتدو .رةقداملُ من احلاالت %10الوقت احلايل سوى 

م يف انتشار املقاومة لألدوية املضادة سهِي، وهو ما الصحية من القطاع اخلاص بالدالئل اإلرشادية للمعاجلة
البنية األساسية الصحية  ضعفحتديات أخرى منها تواجه مكافحة املالريا و. للمالريا وللمبيدات احلشرية

السيالعوامل د اخلطر بسبب العوامل االجتماعية السياسية وما يف املناطق النائية واملناطق احلدودية، وتصاع
 .البيئية، والتعويل على موارد خارجية غري مضمونة االستمرار

21. ل املنظمة تقدمي الدعم إىل الدول األعضاء لبناء قُوسوف تواصا الوطنيدة يف جمال القضاء على املالريارا .
دة االستراتيجية التقنية العاملية ملنظمة الصحة العاملية وسيتم تسريع وترية اجلهود املبذولة مبا يتماشى مع مسو

 .2025-2016 مدةلل

 16إىل  1990نسمة يف  100000حالة وفاة لكل  34واخنفضت الوفيات بسبب اإلصابة بالسل يف اإلقليم من  .22
ع من كما هبط أيضاً املعدل التقديري حلدوث السل، فتراج). %53( 2009نسمة يف  100000ة لكل حالة وفا

وخالصة  ).%9( 2012نسمة يف  100000حالة لكل  109إىل  1990نسمة يف  100000حالة لكل  121
 ،من األهداف اإلمنائية لأللفية السادساة من اهلدف على الصعيد اإلقليمي بالفعل الغايات املتوخ قالقول، حتقّ

 .ووقف الوفيات النامجة عن اإلصابة به ،والرامية إىل احنسار معدل حدوث السل

 1990نسمة يف  100000حالة لكل  268وكان التراجع يف معدل انتشار السل أكثر وضوحاً، إذ اخنفض من  .23
 ). %32.8( 2012نسمة يف  100000حالة لكل  180إىل 

البالغ اإلصابة بالسل، وحالة من العدد التقديري حلاالت  430789عن ما إمجاليه غ فقط أُبل، 2012ويف  .24
 .غ عنها على الصعيد العامليبلَمن حاالت السل املُ %70م اإلقليم بنسبة سهِوي. حالة يف اإلقليم 616591

25. من عبء السل يف اإلقليم،  %84.5واملغرب بنسبة  ،والصومال ،والسودان ،وباكستان ،م أفغانستانسهِوت
من هذا العبء %63ل باكستان وحدها شكِّوت. 

سل الرئوي اليت واستطاع اإلقليم للعام السادس على التوايل احلفاظ على معدل النجاح يف معاجلة حاالت ال .26
 ، وهو معدل أعلى من اهلدف العاملي.  %88لطاخة البلغم عند  الختبارابيتها أثبتت النتائج إجي

27. مان، ولبنان، ومصر، واململكة ويقترب معدل حدوث السل يف العديد من البلدان يف اإلقليم (البحرين، وع
حالة لكل  20- 10لقضاء على السل (إذ يصل معدل حدوث السل إىل ا مستوىالعربية السعودية) من 

االت لكل ح 10نسمة)، بينما هبط معدل حدوث السل يف بعض البلدان األخرى إىل أقل من  100000
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وحتتاج البلدان املتبقية إىل مزيد  ).نسمة (األردن، اإلمارات العربية املتحدة، واألرض الفلسطينية احملتلة 100000
  .2035من الدعم للقضاء على السل حبلول 

28. رئيسي وهناك حتد ؛من األهداف اإلمنائية لأللفية اخلاصة بالسل السادساة من اهلدف يف حتقيق الغايات املتوخ 
إىل االستفادة  ساس،يف األ ،ويعود السبب يف ذلكه. وهو معدل الكشف دون األمثل عن حاالت اإلصابة ب

فا عليها يت عدمات التشخيص، والبيئات التنظيمية الاحملدودة خلتاحة اإلاحملدودة من التكنولوجيا احلديثة، و
عالية مثل لفئات املُعرضة خلطورة اإىل مزيد من االهتمام إيالء ذلك، هناك حاجة إىل وعالوة على  الزمن.

املتعددة، واملصابني بعدوى مشتركة للسل واإليدز، واملخالطني ملرضى  لألدويةاملرضى املصابني بالسل املقاوم 
 .السل، واألطفال املصابني ذا املرض

فشل الكشف عنها وذلك من واهلدف من االستراتيجية العاملية ملكافحة السل هو الكشف عن احلاالت اليت  .29
ب: لضمان االستفادة السريعة من وسائل التشخيص اجلديدة؛ وتعزيز مسامهة كافة عج متعدد الشخالل 

 ما يتعلق باإلبالغ عن السل األطراف املعنية يف مكافحة السل ورعاية مرضاه؛ وحتسني البيئة التنظيمية يف
يف  نمب ملخاطر عالية فئات املُعرضةلتدبري العالجي للسل يف أوساط الواالستخدام الرشيد ألدوية السل؛ وتقوية ا

ن بعدوى وواملصاب ،تعددةاملدوية ألذلك السكان املتنقلون، واألطفال، واملخالطون ملرضى السل املقاوم ل
مشتكة للسل واإليدز.ر 

 2015 عام ة العاملية بعديهداف الصحاأل

من االلتزام،  عالٍم منظمة الصحة العاملية الدعم إىل الدول األعضاء يف احلفاظ على مستوى قدت سوف .30
، مع صندوق األمم املتحدة للسكان واليونيسف واألطراف املعنية الرئيسيةوثيقة واالستثمار يف إقامة شراكات 
دعم خطط  ي للفجوات يفلتصدمن أجل ا، ودعم اجلهود الرامية إىل حشد املوارد والتنسيق الوثيق معها مجيعاً

رات البلدان إلطالق خططها دن أوجه هذا الدعم تعزيز قُوتتضم. تسريع وترية حتقيق صحة األمهات واألطفال
م وتطبيق آليات التنسيق مع الشركاء من أجل رصد التقد ،الوطنية وتنفيذها، وضمان حتقيق النتائج املثلى

 .ي للعقباتز والتصدحراملُ

، ة يف جمال الصحة العموميةة واملستجديات املستمرلتحدل ،وبقوة ،2015خطة التنمية ملا بعد عام ى تتصدو .31
أساسي لدفع النقاش حول خطة التنمية ملا بعد عام بدور لدول األعضاء اوتضطلع  وهذا أمر بالغ األمهية.

 .مبا يضمن تناول القضايا ذات األولوية ،2015
  

  

  

  

 


