
  
  
  
  
  
 

  ١١-٦٩ع  ص  ج    والستون التاسعةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٦أيار/ مايو  ٢٨

  WHA69.11    من جدول األعمال ٢-١٣البند 
  
  
  
  
 ٢٠٣٠الصحة في خطة التنمية المستدامة لعام   

  
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون،
  

دستور المنظمة الـذي يـنص علـى أن التمتـع بـأعلى مسـتوى مـن الصـحة يمكـن بلوغـه  إذ تؤكد مجددًا على
ــــدين أو ــــز بســــبب العنصــــر أو ال ــــوق األساســــية لكــــل إنســــان دون تميي ــــة  هــــو أحــــد الحق ــــدة السياســــية أو الحال العقي

  االقتصادية أو االجتماعية؛
  

تحويـل عالمنـا: " المعنـون )٢٠١٥( ٧٠/١قرار الجمعية العامـة لألمـم المتحـدة  مجددًا أيضًا على تؤكدوٕاذ 
، الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة الوثيقة الختامية لمؤتمر قمة األمم المتحدة "٢٠٣٠خطة التنمية المستدامة لعام 

لفقر بجميع أشكاله وأبعاده، بما في ذلك الفقر ، تسليمًا بأن القضاء على ا٢٠١٥العتماد خطة التنمية لما بعد عام 
غنــى عنــه للتنميــة المســتدامة وإليجــاد عــالم خــاٍل مــن الفقــر والجــوع  المــدقع، هــو أكبــر التحــديات العالميــة وشــرط ال

والمــرض والحرمــان، عــالم يســود فيــه احتــرام حقــوق اإلنســان والكرامــة اإلنســانية بمــا يشــمل تــوفير الرعايــة الصــحية 
  الجتماعية على نحو منصف وشامل، وُتكَفل فيه السالمة البدنية والنفسية واالجتماعية؛والحماية ا

  
بشــأن خطــة عمــل  ٢٠١٥ يوليــو تمــوز/ ٢٧فــي  ٦٩/٣١٣وٕاذ تؤكــد قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 

ـــا  ـــدولي الثالـــث لتمويـــل التنميـــة، التـــي تشـــكل جـــزءًا أصـــيًال مـــن خطـــة عمـــل أديـــس أباب لتنميـــة ل ٢٠٣٠للمـــؤتمر ال
المســتدامة، وتــدعمها وتكملهـــا، وتســاعد علـــى اســتجالء ســـياق غايــات وســـائل تنفيــذها بسياســـات وتــدابير ملموســـة، 
وتؤكــد مجــددًا االلتــزام السياســي القــوي بالتصــدي لتحــدي التمويــل وخلــق بيئــة مواتيــة علــى مختلــف األصــعدة للتنميــة 

   المستدامة بروح من الشراكة والتضامن الدوليين؛
  

ســـّلم باإلنجـــازات الكبيـــرة لألهـــداف اإلنمائيـــة لأللفيـــة بشـــأن تحفيـــز األعمـــال الجماعيـــة علـــى المســـتوى وٕاذ تُ 
العالمي من أجل تحسين الحصائل الصحية، والسيما فيما يتعلق باستيفاء الغايات العالمية الخاصة بفيـروس العـوز 

ـــال بنســـبة  ـــا وتخفـــيض وفيـــات األطف ـــاعي البشـــري والســـل والمالري ٪، وهـــي ٤٤وفيـــات األمهـــات بنســـبة ٪ و ٥٣المن
  تحقق غايات األهداف؛ تخفيضات جديرة بالترحيب حتى وٕان كانت لم

  
) بشأن الصحة في خطة التنمية ٢٠١٤( ١٤-٦٧ج ص ع) و٢٠١٣( ١١-٦٦ج ص عوٕاذ ُتذّكر بالقرارين 

وســع نطاقــًا والحاجــة إلــى أهميــة الصــحة فــي تلبيــة أهــداف التنميــة المســتدامة األ اللــذين يشــيران ٢٠١٥لمــا بعــد عــام 
  إلى تسريع التقدم بشأن األعمال التي لم تكتمل من األهداف اإلنمائية لأللفية؛

  
وٕاذ ُتسلِّم بأهمية اسـتراتيجيات المنظمـة وخطـط عملهـا العديـدة المتصـلة بالصـحة والـنظم الصـحية والصـحة 

، وٕاذ تؤكـــد أن دعـــم ٢٠٣٠كـــأدوات مفيـــدة فـــي مواصـــلة العمـــل بشـــأن خطـــة التنميـــة المســـتدامة لعـــام  ، ،العموميـــة
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المنظمة للبلدان فـي تنفيـذ هـذه االسـتراتيجيات ينبغـي أن يـوفَّر بطريقـة متسـقة، ومتوائمـة مـع االحتياجـات والسـياقات 
  رى؛واألولويات الوطنية، وبالتنسيق الفّعال مع وكاالت األمم المتحدة األخ

  
العتمــاد نهــج متكامــل ومتعــدد  ٢٠٣٠ وٕاذ تســلِّم أيضــًا بالفرصــة التــي تتيحهــا خطــة التنميــة المســتدامة لعــام

مــن يتــألف ُيســلِّم بــأن الــنظم الصــحية كيــان متســق  ، والتــرويج الصــحي والعافيــةالقطاعــات بدرجــة أكبــر إزاء الصــحة
  ؛بأمراض أو مواضيع محدَّدةلمعنية النظم والخدمات وليس سلسلة من المبادرات المنفصلة ا

  
قـدرة كـل النـاس بـدون تمييـز علـى الوصـول تعنـي  وٕاذ ُتسلَّم عالوة على ذلك بأن التغطية الصـحية الشـاملة

إلى مجموعة محددة وطنيًا من الخدمات الصـحية األساسـية الضـرورية الترويجيـة، والوقائيـة، والعالجيـة، والملطفـة، 
واللقاحــات األساســية، والســليمة، وذات التكلفــة المعقولــة، والفعالــة، والجيــدة، مــع ضــمان أن والتأهيليــة، وٕالــى األدويــة 

ة، مـع التأكيـد بشـكل خـاص علـى الشـرائح يـض المستخدمين في الوقت نفسه إلى مصـاعب مالهذه الخدمات ال يعرّ 
  ١الفقيرة، والضعيفة، والمهمَّشة من السكان؛

  
العاملــة الصــحية العموميــة هــم جــزء أصــيل فــي بنــاء نظــم صــحية  ىوٕاذ تقــر بــأن العــاملين الصــحيين والقــو 

  قوية وصامدة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛
  

) بشـأن اإليبـوال الـذي سـلَّم المجلـس التنفيـذي فيـه بالضـرورة الملحـة ٢٠١٥( EBSS3.R1وٕاذ ُتذكِّر بالقرار 
ــــى الصــــمود  ــــادرة عل ــــة وق ــــنظم صــــحية قوي ــــدان ل ــــع البل ــــوفير جمي ــــوائح الصــــحية لت ــــذ الل ــــة بمســــتطاعها تنفي ومتكامل

) بشكل كامل، ولديها القـدرة علـى التأهـب لحـاالت الطـوارئ المتعلقـة بالصـحة، وٕاحـراز تقـدم صـوب ٢٠٠٥( الدولية
تحقيق التغطية الصحية الشاملة التي تعزز سبل الحصول على الخدمات الصحية بشكل شـامل ومنصـف ويضـمن 

  ر معقولة؛تقديم الخدمات الجيدة بأسعا
  

وٕاذ ُتسلِّم بأهمية تعزيز النظم الصحية وبناء القـدرات مـن أجـل التـدابير الصـحية العموميـة الواسـعة النطـاق 
لضمان دعمًا  االجتماعية، واالقتصادية، والبيئية والعمل على التصدي لمحدِّدات الصحة وترويجها وحماية الصحة

  ؛ مارالحياة الصحية وترويج العافية للجميع بكل األع
  

وٕاذ تذّكر أيضًا بأهمية تدعيم مواءمة وتنسيق التدخالت العالمية في ميدان تقويـة الـنظم الصـحية، بمـا فـي 
ذلك على مستوى الرعاية الصحية األولية، وتقـر بالـدور الهـام الـذي ينبغـي أن تضـطلع بـه منظمـة الصـحة العالميـة 

  في هذا الصدد؛
  

ول، والمــوارد البشــرية للمبــادرة العالميــة الستئصــال شــلل األطفــال، وٕاذ تحــيط علمــًا بالبنيــة التحتيــة، واألصــ
  وعملية الموروث الجارية على امتداد البلدان حسب االقتضاء؛

  
واالستشـرافي للعـاملين التكامـل الرشـيد  الحاجة إلى تركيز المشـاركة المجتمعيـة االنتبـاه علـىعلى وٕاذ تؤكد 

البلــد وٕاجراءاتــه،  غايــاتبدرجــة أكبــر فــي الــنظم الصــحية العاملــة المتســقة مــع  الصــحيين علــى المســتوى المجتمعــي
مباشــرة إلــى المجتمعــات المحليــة مــن أجــل  عناصــر فاعلــة رئيســية لتــوفير الخــدمات الصــحية األساســية وعلــى أنهــم

  ؛٢٠٣٠التنمية المستدامة لعام خطة  تحقيق أهداف
  
  

                                                           
 ).٢٠١٤( ١٤-٦٧ج ص عانظر القرار    ١
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  األهداف
  

 متكاملـة وال تقبـل التجزئـة، ٢٠٣٠ وغايـات خطـة التنميـة المسـتدامة لعـامأن أهـداف علـى  تؤكد مجـدداً وٕاذ 
والمســاواة  )البيئــيالبعــد االجتمــاعي، و البعــد االقتصــادي، و  البعــد( المســتدامة وأنهــا تــوازن بــين األبعــاد الثالثــة للتنميــة
نحـــو شـــامل، مـــع مراعـــاة ذات طبيعـــة عالميـــة وقابلـــة للتطبيـــق علـــى وأنهـــا  ،بـــين الجنســـين وتمكـــين النســـاء والفتيـــات

  الحقائق والقدرات ومستويات التنمية الوطنية المختلفة واحترام السياسات واألولويات الوطنية؛
  

لتنميــة المســتدامة مــن أهــداف ا ٣ الهــدف ، بمــا فــي ذلــك٢٠٣٠لعــام  المســتدامة التنميــةبخطــة  وٕاذ ترحــب
تؤكـــد مجـــددًا غاياتهـــا المحـــددة  وٕاذ ار"،"ضـــمان تمتـــع الجميـــع بأنمـــاط عـــيش صـــحية وبالرفاهيـــة فـــي جميـــع األعمـــ

أهميـــة تعزيـــز النظـــام الصـــحي  تشـــدد علـــى، وٕاذ والمترابطـــة وكـــذلك األهـــداف والغايـــات األخـــرى المرتبطـــة بالصـــحة
  بالنظر إلى دوره الحاسم في تحقيق جميع الغايات؛

  
اه، وعلـى توسـيع نطـاق والنفسـية والرفـ علـى التزامـات محـددة بتعزيـز الصـحة البدنيـةأيضـًا وٕاذ تؤكد مجـددًا 

بمــا فــي ذلــك: تحقيــق  ٢٠٣٠ لعــام متوســط العمــر المتوقــع للجميــع، علــى النحــو الــوارد فــي خطــة التنميــة المســتدامة
أي شـــخص متخّلفـــًا عـــن يتـــرك  التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة والحصـــول علـــى الرعايـــة الصـــحية الجيـــدة؛ وضـــمان أال

خفــض معــدل وفيــات المواليــد واألطفــال واألمهــات عــن طريــق ؛ وتســريع وتيــرة التقــدم المحــرز حتــى اآلن فــي الركــب
؛ وحصـــول الجميـــع علـــى خـــدمات الرعايـــة ٢٠٣٠ عـــام وضـــع نهايـــة لجميـــع هـــذه الوفيـــات التـــي يمكـــن تجنبهـــا قبـــل

الصحية الجنسية واإلنجابية، بما في ذلـك خـدمات تنظـيم األسـرة والمعلومـات والتثقيـف؛ وٕانهـاء أوبئـة فيـروس العـوز 
والسل والمالريا فضًال عـن تسـريع جهـود مكافحـة التهـاب الكبـد، واإليبـوال وسـائر األمـراض  يدزألا /يالمناعي البشر 

المداريــة الســارية واألوبئــة، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق معالجــة تزايــد مقاومــة مضــادات الميكروبــات ومشــكلة األمــراض 
سـارية وعالجهـا، بمـا فـي ذلـك االضـطرابات ال والتي تؤثر على البلدان الناميـة؛ والوقايـة مـن األمـراض غيـر المهملة

  للتنمية المستدامة؛ اً كبير  اً السلوكية والتنموية والعصبية، والتي تمثل تحدي
  

هي وسيلة لتحقيق غايـات أخـرى تنـدرج  ، وٕانمااأن الصحة ال تمثل مجرد غاية في حد ذاتهعلى وٕاذ تؤكد 
إلــى أن االســتثمارات فــي مجــال الصــحة تســهم فــي تشــير وٕاذ ، ٢٠٣٠ضــمن أهــداف خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 

الجـــامع المســـتدام، والتنميـــة االجتماعيـــة، والحمايـــة البيئيـــة، واستئصـــال الفقـــر والجـــوع والحـــد مـــن  النمـــو االقتصـــادي
 ؛اإلجحاف، وٕاذ تسلم أيضًا بالفوائد المتبادلة بين تحقيق الهدف الخاص بالصحة وبلوغ جميع األهداف األخرى

  
بشــأن الصـــحة العموميــة واالبتكـــار والملكيـــة االســـتراتيجية وخطــة العمـــل العـــالميتين علــى دًا وٕاذ تؤكــد مجـــد

 ١الفكرية؛
  

  وسائل التنفيذ
  

، بما فيها أهداف التنمية المستدامة، يمكن تحقيقها ٢٠٣٠خطة التنمية المستدامة لعام أن  اً وٕاذ تدرك أيض
فــي إطــار تنشــيط شــراكة عالميــة مــن أجــل التنميــة المســتدامة، تــدعمها السياســات واإلجــراءات الملموســة الــواردة فــي 

، والتي تساعد، وتكمـل، ٢٠٣٠ يتجزأ من خطة التنمية المستدامة لعام عمل أديس أبابا، والتي تعتبر جزءًا ال خطة
، بما في ذلك آليتها لتيسير التكنولوجيـا، والتـي تتعلـق ٢٠٣٠سياق غايات وسائل تنفيذ خطة عام  بيانن على وتعي

بـالموارد العامــة المحليـة، وأنشــطة األعمـال والتمويــل الخاصـة المحليــة والدوليـة، والتعــاون اإلنمـائي الــدولي، والتجــارة 
لـــدين، والتصـــدي للمســـائل الُنظميـــة، والعلـــوم، والتكنولوجيـــا، الدوليـــة كمحـــرك للتنميـــة، والـــديون والقـــدرة علـــى تحمـــل ا
  واالبتكار، وبناء القدرات، والبيانات، والرصد، والمتابعة؛

                                                           
 .)٢٠٠٩( ١٦-٦٢ج ص ع) والقرار ٢٠٠٨( ٢١-٦١ج ص عفي القرار  المعتمدتين   ١
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تنميـة لل إطار األهـداف األخـرىوفي  ١٧الهدف  التنفيذ الخاصة بالغايات في إطاروسائل تأكيد وٕاذ تكرر 
علـى أن  اً ، وتشـدد أيضـكافئـة لألهـداف والغايـات األخـرىتحقيـق الخطـة وتتسـم بأهميـة ملتعتبـر أساسـية  ،المستدامة
التنمية المستدامة خطة تمثل عناصر مهمة لتحقيق  وكذلك الغايات المترابطة األخرى د٣ج و٣وب ٣و أ٣الغايات 

  ؛٢٠٣٠لعام 
  

يتطلبــان شــراكة عالميــة متجــددة  ٢٠٣٠لعــام  لتنميــة المســتدامةاوٕاذ تؤكــد مجــددًا أن نطــاق وطمــوح خطــة 
للتنميــة المســتدامة فــي ســبيل تعبئــة الوســائل الضــرورية لضــمان تنفيــذها، علمــًا بــأن هــذه الشــراكة ســتعمل بــروح مــن 
التضــامن العــالمي، والســيما التضــامن مــع األشــد فقــرًا ومــع النــاس الــذي يواجهــون حــاالت الضــعف، وأنهــا ستيســر 

فيـــذ كـــل األهـــداف والغايـــات، وأنهـــا ســـتجمع بـــين الحكومـــات، والقطـــاع الخـــاص، االنخـــراط العـــالمي الكثيـــف لـــدعم تن
رد الماليــة وغيــر والمجتمــع المــدني، ومنظومــة األمــم المتحــدة، والجهــات الفاعلــة األخــرى، وســتقوم بتعبئــة كــل المــوا

 المالية المتاحة؛
  

 واالستعراضالمتابعة 
  

لمسـاعدة الحكومـات فـي متابعتهـا  ٧٠/١ من قرار الجمعية العامـة لألمـم المتحـدة رقـم ٤٨ تذكر بالفقرةوٕاذ 
لألهداف والغايات، بما في ذلك وسائل التنفيذ، ويؤكد على التزام قطاع الصـحة بالمسـاهمة ودعـم هـذه  استعراضهاو 

  ؛ات اإلحصائية في البلدان الناميةالعملية، والسيما االلتزام بتعزيز القدر 
  

برعايــة الجمعيــة العامــة والمجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي تقــر بــأن المنتــدى السياســي الرفيــع المســتوى  وٕاذ
 ة واالستعراض على الصعيد العالمي،سيضطلع بالدور المحوري في اإلشراف والمتابع

  
  على ما يلي: ١الدول األعضاء حثت  -١

والعــالمي بغيــة تحقيــق أهــداف وغايــات أن ُتعــزز العمــل الشــامل علــى الصــعيد الــوطني واإلقليمــي  )١(
 المتعلقة بالصحة؛ ٢٠٣٠خطة التنمية المستدامة لعام 

أن ُتعطــي أولويــة لتعزيــز الــنظم الصــحية، بمــا فــي ذلــك ضــمان تــوفير قــوى عاملــة صــحية مدربــة  )٢(
هـــا، فيمـــا يعـــرف والحفـــاظ عليلتحقيـــق التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة  ومنحهـــا المكافـــآت الكافيـــةبشـــكل كـــاف 

، بمـا فـي ذلـك إتاحـة لخدمات التعزيزية والوقائية والعالجيـة والتأهيليـة والملطفـةللجيد من احة الشاملة اإلتاب
وضـــمان الحمايـــة مـــن  األدويـــة واللقاحـــات األساســـية المأمونـــة والفعالـــة والجيـــدة والميســـورة التكلفـــة للجميـــع،

مـع التركيـز بصـفة خاصـة علـى الشـرائح الفقيـرة والسـريعة التـأثر والمهمشـة  اإلنفاق المباشـر علـى الصـحة،
 ؛٢٠٣٠ باعتبارها عناصر أساسية لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام ٢من السكان،

عبـــر جميـــع  التعـــاوني علـــى الصـــعيد الـــوطني واإلقليمـــي والعـــالمي أن تؤكـــد علـــى ضـــرورة العمـــل )٣(
لمحـــددات االجتماعيـــة والبيئيـــة واالقتصـــادية للصـــحة، وللحـــد مـــن القطاعـــات الحكوميـــة وداخلهـــا لمعالجـــة ا

والمسـاهمة فـي التنميـة المسـتدامة، بمـا  ، وخصوصًا مـن خـالل تمكـين النسـاء والفتيـات،اإلجحاف الصحي
 في ذلك إدماج "الصحة في جميع السياسات" حسب االقتضاء؛

وتعــزز تعبئــة المــوارد المحليــة أن ُتحــدد أولويــات االســتثمارات فــي مجــال الصــحة بشــكل مناســب  )٤(
ثــار آ، وفقــًا لمــا قــد تحققــه االســتثمارات فــي الصــحة مــن والدوليــة الموجهــة إلــى الصــحة واســتخدامها الفعــال

 واسعة النطاق ومتعددة القطاعات على االقتصادات والمجتمعات المحلية؛

                                                           
  التكامل االقتصادي اإلقليمي. ، منظماتاالقتضاء وحسب   ١
 .١٤-٦٧ج ص ع انظر القرار   ٢
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 رية وغيـر السـاريةاللقاحات واألدوية الخاصة باألمراض السا في مجالالبحث والتطوير  تدعمأن  )٥(
 علــى األدويــة واللقاحــات األساســيةســبل الحصــول  ٕاتاحــة، و التــي تــؤثر فــي البلــدان الناميــة فــي المقــام األول

الذي يؤكد حق البلدان النامية فـي اسـتخدام أحكـام  "تريبس" عالن الدوحة بشأن اتفاقوفقًا إل بتكلفة ميسورة
الخاصــة بأوجــه  حقــوق الملكيــة الفكريــة وبالصــحة العامــةلمتعلــق بالجوانــب المتصــلة بالتجــارة مــن االتفــاق ا

 ١؛المرونة الالزمة لحماية الصحة العمومية والسيما إتاحة األدوية للجميع

البيطريــة والبيئيــة مــع إيــالء اهتمــام خــاص لألمــراض و  بــين المجموعــات الطبيــة حــوارأن ُتعــزز ال )٦(
مة لمضادات الميكروبات بطريقة تساعد فـي الناشئة والمعاودة، إلى جانب ظهور مسببات األمراض المقاو 

القـدرات الالزمـة  أو بنـاء تعزيز وتحسـين الترصـد والبحـث واتخـاذ التـدابير الوقائيـة والتـدريب لضـمان تـوفير
 ؛وٕادارتها التحديات الصحية العالميةلمواجهة هذه 

تتســم  جيــدةوطنيــة مســاءلة أن تطــور، علــى أســاس اآلليــات القائمــة حيثمــا أمكــن ذلــك، عمليــات  )٧(
 منــــتظمبالشــــمولية والشــــفافية، بمــــا يتفــــق مــــع السياســــات والخطــــط واألولويــــات الوطنيــــة، للقيــــام بالرصــــد ال

، والتـي ينبغـي ٢٠٣٠ واستعراض التقدم المحـرز فـي تحقيـق أهـداف وغايـات خطـة التنميـة المسـتدامة لعـام
  أن تشكل األساس لتقييم التقدم المحرز على الصعيدين العالمي واإلقليمي؛

  
  المدير العام ما يلي: طلب منت  -٢

بهـدف تنفيـذ  أن يعزز نهجًا متعدد القطاعات وأن تشارك المنظمة بفعالية علـى جميـع المسـتويات  )١(
لمبدأ مفاده أن أهداف  اً فيما يتعلق بالصحة بشكل منسق، وفق ٢٠٣٠أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 

متكاملـــة وغيـــر قابلـــة للتجزئـــة، بمـــا فـــي ذلـــك مـــن خـــالل المواءمـــة  ٢٠٣٠خطـــة التنميـــة المســـتدامة لعـــام 
  ؛وتحسين التعاون عبر برامج المنظمة

أن يشارك فـي سـياق التخطـيط االسـتراتيجي والتنفيـذ والتبليـغ علـى نطـاق منظومـة األمـم المتحـدة،   )٢(
  ؛٢٠٣٠ م المتسق والمتكامل لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعاممن أجل ضمان تقديم الدع

كـل علـى  ٢٠٣٠دعـم التنفيـذ المتكامـل لخطـة التنميـة المسـتدامة لعـام أن يقوم بدور اسـتباقي فـي   )٣(
مـــع الـــدول األعضـــاء، لوضـــع خطـــة طويلـــة األجـــل الـــوطني واإلقليمـــي والعـــالمي، بالتشـــاور  مـــن المســـتوى

نظمــــة علــــى جميــــع المســــتويات فــــي ســــبيل تحقيــــق خطــــة التنميــــة المســــتدامة لما لتعظــــيم أثــــر مســــاهمات
  ؛٢٠٣٠ لعام

أن يعمـل مــع فريـق الخبــراء المشـترك بــين الوكـاالت المعنــي بمؤشـرات أهــداف التنميـة المســتدامة،   )٤(
 المتعلقة بالصحة؛ أهداف التنمية المستدامةحسب االقتضاء، من أجل مواصلة إعداد وبلورة مؤشرات 

يتخـــذ خطـــوات لضـــمان تطـــوير القـــدرات والمـــوارد الالزمـــة، علـــى جميـــع مســـتويات المنظمـــة، أن   )٥(
، وخاصــة لــدعم شــمولية ٢٠٣٠والحفــاظ عليهــا لتحقيــق النجــاح فــي تحقيــق خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 

 ، مع اإلقـرار٢٠٣٠وتكامل الخطط الوطنية المعنية بالصحة كجزء من تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 
بأن الكفاءات الالزمة تشمل القدرة على العمل مع قطاعات متعددة، واالستجابة لمجموعة أوسع نطاقًا من 

بما في ذلـك دعـم التقـدم صـوب تحقيـق التغطيـة الصـحية الشـاملة وتـوفير الـدعم لبنـاء  ،األولويات الصحية
 ؛القدرات أو الدعم التقني

التكنولوجيــا واألدوات الجديــدة  التطــوير فــي مجــالأن يســاعد الــدول األعضــاء فــي تعزيــز البحــث و   )٦(
، مع إيالء اهتمام خـاص الحتياجـات البلـدان الناميـة المتعلقـة بـالبحوث تقييم التكنولوجيات الصحيةوكذلك 

                                                           
 أهداف التنمية المستدامة. من ٣ب من الهدف ٣انظر الغاية    ١
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باالســتناد الصـحية والتطـوير، باالعتمـاد علــى االسـتراتيجيات وخطـط العمـل والبــرامج ذات الصـلة، والسـيما 
وعمليـــة العمـــل العـــالميتين بشـــأن الصـــحة العموميـــة واالبتكـــار والملكيـــة الفكريـــة  االســـتراتيجية وخطـــةإلـــى 

ـــةتحقيـــق إتاحـــة ، والســـيما ٢٠٣٠خطـــة التنميـــة المســـتدامة لعـــام بغيـــة تحقيـــق متابعتهـــا   اللقاحـــات واألدوي
 غيـــرو الالزمـــة لعـــالج األمـــراض الســـارية  ووســـائل التشـــخيص الجيـــدة والمأمونـــة والفعالـــة والميســـورة التكلفـــة

  .أمام الجميع السارية
أن يـــدعم الـــدول األعضـــاء فـــي إجـــراء بحـــوث الـــُنظم الصـــحية لوضـــع نهـــوج أكثـــر فعاليـــة لتـــأمين   )٧(

  وتوفير اإلتاحة الشاملة للخدمات الصحية مع إيالء عناية خاصة الحتياجات البلدان النامية؛
بـين بلـدان الجنـوب والتعـاون بين بلدان الشمال والجنوب والتعاون فيما أن ييسر التعاون المحسن   )٨(

والتعاون الدولي بشأن ما يتعلق بالصحة من العلوم والتكنولوجيا واالبتكـار وٕاتاحتهـا، ويعـزز تبـادل  الثالثي
المعــارف بنــاًء علــى شــروط متفــق عليهــا، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل تحســين التنســيق بــين اآلليــات القائمــة، 

  آلية عالمية لتيسير التكنولوجيا؛والسيما على صعيد األمم المتحدة، ومن خالل 
أن يعمـــل مـــع الـــدول األعضـــاء لضـــمان أن المنظمـــة ستســـاهم مســـاهمة فعالـــة فـــي متابعـــة خطـــة   )٩(

للتقدم  ، في إطار واليتها القائمة، عن طريق دعم االستعراضات المواضيعية٢٠٣٠التنمية المستدامة لعام 
الُمحرز صوب تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك المواضيع الشـاملة التـي تصـب حيثمـا أمكـن 
فـي دورة المنتـدى السياســي الرفيـع المسـتوى وتتــواءم معهـا، وفقــًا لطرائـق تحـددها الجمعيــة العامـة والمجلــس 

  االقتصادي واالجتماعي في سياق المنتدى السياسي الرفيع المستوى.
العـالمي  عـن التقـدم مـرة كـل سـنتين،، على األقل بشكل دوري الدول األعضاء أن يقدم تقريرًا إلى  )١٠(

المرتبطــة بهــا واألهــداف والغايــات األخــرى المتعلقــة  والغايــاتأهــداف الصــحة ككــل  تحقيــق فــيواإلقليمــي 
الصـحية المسـتدامة  ، بمـا فـي ذلـك التركيـز علـى التغطيـة٢٠٣٠التنمية المستدامة لعام خطة  بالصحة في
  ؛واإلنصاف

أن يدعم الدول األعضاء في تعزيز قدراتها اإلحصـائية الوطنيـة علـى جميـع المسـتويات، والسـيما   )١١(
في البلدان النامية، من أجل ضمان بيانات الصحة العالية الجودة والمتاحة والمالئمة التوقيت والتي يعـول 

  ة التعاونية للبيانات الصحية عند اللزوم؛عليها والمصنفة، بما في ذلك من خالل الهيئ
، والسـيما ٢٠٣٠أن يدعم الدول األعضـاء فـي تعزيـز التبليـغ بشـأن خطـة التنميـة المسـتدامة لعـام   )١٢(

  الهدف المتعلق بالصحة والغايات المرتبطة به؛
يـة وبرنـامج في االعتبار عند إعداد الميزانيـة البرمج ٢٠٣٠أن يأخذ خطة التنمية المستدامة لعام   )١٣(

  العمل العام، حسب االقتضاء؛
إلـى جمعيـة الصـحة العالميـة السـبعين مـع  فـي تنفيـذ هـذا القـرار عن التقـدم المحـرز أن يقدم تقريراً   )١٤(

  .تقديم تقارير إلى جمعيات الصحة المستقبلية مرة كل سنتين على األقل بعد ذلك
  

  ٢٠١٦ مايو/ أيار ٢٨، الثامنة العامة الجلسة
  ٨/الحرفيةالمحاضر / ٦٩ج
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