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  خطة التنميةالصحة في 
      ٢٠١٥لما بعد عام 

  تقرير من األمانة
  
  

، أقــرت جمعيــة الصــحة العالميــة بأهميــة تنفيــذ االلتزامــات الدوليــة ذات الصــلة ١٤-٦٧ج ص عفــي القــرار  -١
لتنميـة لمـا بعـد االمتفق عليها، وحثـت الـدول األعضـاء علـى أن تضـمن أن تشـغل الصـحة موقعـًا محوريـًا فـي خطـة 

ـــام خطـــة التنميـــة لمـــا بعـــد عـــام ٢٠١٥عـــام  نحـــو تحقيـــق  بتســـريع وصـــون التقـــدم الُمحـــرز ٢٠١٥؛ وأن تضـــمن قي
ضــرورة العمــل  ٢٠١٥األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة ذات الصــلة بالصــحة؛ وأن ُتــدرج فــي خطــة التنميــة لمــا بعــد عــام 

علـــى تقليـــل العـــبء الـــذي يمكـــن الوقايـــة منـــه وتالفيـــه للمراضـــة والوفيـــات وحـــاالت العجـــز الناجمـــة عـــن اإلصـــابة 
لوقــت نفســه الصــحة النفســية؛ وأن تشــدِّد علــى ضــرورة بــاألمراض غيــر الســارية واإلصــابات، وأن تعــّزز أيضــًا فــي ا

  اتخاذ إجراءات متعددة القطاعات لمعالجة المحددات االجتماعية والبيئية واالقتصادية للصحة.

وفــي هــذا القــرار طلبــت جمعيــة الصــحة أيضــًا إلــى المــدير العــام مواصــلة المشــاركة النشــطة فــي المناقشــات  -٢
، لضـمان موقـع مركـزي للصـحة فـي جميـع العمليـات ذات الصـلة؛ ٢٠١٥عـام الجارية بشـأن خطـة التنميـة لمـا بعـد 

ومواصلة إبـالغ الـدول األعضـاء وتقـديم الـدعم عنـد الطلـب، بشـأن المسـائل والعمليـات المتعلقـة بوضـع الصـحة فـي 
  .٢٠١٥خطة التنمية لما بعد عام 

، بما في ذلك مسار ٢٠١٥م وعلى هذه الخلفية، يلخص هذا التقرير عملية وضع خطة التنمية لما بعد عا -٣
 .٢٠١٥العمل الذي سيؤدي إلى اعتماد مجموعة جديدة من أهداف التنمية المستدامة خالل عام 

  
  ٢٠١٥المضي قدمًا في وضع خطة التنمية لما بعد عام 

  
فــي تقريــر مقــدم إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة  ٢٠١٤ورد ملخــص للعمليــة التــي جــرت حتــى نيســان/ أبريــل  -٤

مشــاورة عالميــة واســعة النطــاق، اقتــرح الفريــق العامــل  إطــار، فــي ٢٠١٤وفــي آب/ أغســطس  ١والســتين.الســابعة 
المفتوح العضوية التابع للجمعية العامة لألمم المتحدة والمعنـي بأهـداف التنميـة المسـتدامة، الـذي يتـألف مـن ممثلـي 

وتســتند  ٢).١غايــة مرتبطــة بهــا (الملحــق  ١٦٩هــدفًا للتنميــة المســتدامة و ١٧الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة، 
هذه األهداف اإلنمائية إلى ركائز االستدامة الثالثة، وهي: التنمية االقتصادية وحماية البيئة والمسـاواة االجتماعيـة. 

، على وجه التحديد. كما تقر بـأن القضـاء ١٩٩٢وتعتمد هذه األهداف مبادئ إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية لعام 
  فقر ُيعد أكبر التحديات التي تواجه العالم في يومنا هذا، وشرطًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة.على ال

                                                           
  .٦٧/٢٠الوثيقة ج   ١
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، قــررت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة أن ٢٠١٤أيلــول/ ســبتمبر  ١٠الصــادر فــي  ٦٨/٣٠٩وفــي القــرار  -٥
ف التنميـة المسـتدامة فـي خطـة التنميـة اقتراح الفريق العامل المفتوح العضوية سُيمثل القاعـدة الرئيسـية إلدمـاج أهـدا

، مـــع اإلقـــرار بـــأن المســـاهمات األخـــرى ســـتؤخذ أيضـــًا فـــي االعتبـــار فـــي عمليـــة المفاوضـــات ٢٠١٥لمـــا بعـــد عـــام 
  الحكومية الدولية أثناء الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة.

 هــدف مــن أهــداف التنميــةوفــي الخطــة التــي اقترحهــا الفريــق العامــل المفتــوح العضــوية ُوضــعت الصــحة ك -٦
جامع يرمي إلى "ضمان تمّتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية فـي المستدامة السبعة عشر، في شكل هدف 

هـــا ثـــالث غايـــات تـــرتبط نجميـــع األعمـــار". ويشـــتمل هـــذا الهـــدف الجـــامع المتعلـــق بالصـــحة علـــى تســـع غايـــات، م
ألمراض غيــر الســارية واإلصــابات، وثــالث غايــات شــاملة أي باألهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة، وثــالث غايــات تتعلــق بــا

واإلتاحـة الشـاملة لخـدمات الرعايـة الخاصـة بالصـحة  ،ملةالشا الصحية أنها تركز على الُنظم، بما في ذلك التغطية
  ١الجنسية واإلنجابية، والحد من المخاطر الناجمة عن تلوث الهواء والماء والتربة.

لمتعلـــق بالصـــحة ينطـــوي علـــى الجوانـــب الرئيســـية الالزمـــة لتحقيـــق الصـــحة وفــي حـــين أن الهـــدف الوحيـــد ا -٧
الجيدة، فإن الصحة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالعديد من األهداف الستة عشر األخرى المقترحـة. فالصـحة تسـهم علـى 

مـن عـدم المسـاواة، سبيل المثال في الحد من الفقر، واإلغاثة من الجوع والتغذية المحسَّنة، والمـدن المأمونـة، والحـد 
واالسـتهالك المســتدام، والطاقـة الميســورة التكلفـة والنظيفــة، وٕادارة المــواد الكيميائيـة الســامة، والميـاه النظيفــة وخــدمات 
اإلصحاح، والجهود المبذولة لمكافحة تغيُّر المناخ، والحفاظ على الُنظم البيئية المائيـة واألرضـية، كمـا تسـتفيد منهـا 

ذلــك، فــإن اإلحصــاءات الصــحية ُتعــد ضــمن القياســات الرئيســية للتقــدم صــوب إحــراز التنميــة  جميعــًا. وفضــًال عــن
المســــتدامة، ألن التمتــــع بالصــــحة الجيــــدة والعافيــــة علــــى أكمــــل وجــــه، يتوقــــف علــــى طيــــف واســــع مــــن التحســــينات 

  االقتصادية والبيئية واالجتماعية.

الطريـــــــــق إلـــــــــى العـــــــــيش معنـــــــــون وقـــــــــد ُجمـــــــــع الحـــــــــوار الخـــــــــاص بالتنميـــــــــة فـــــــــي التقريـــــــــر التجميعـــــــــي ال -٨
، الــــذي قدمــــه األمــــين العــــام لألمــــم المتحــــدة إلــــى الجمعيــــة العامــــة فــــي كــــانون األول/ ٢٠٣٠ عــــام بحلــــول بكرامــــة
أن تمضي بها قدمًا في المفاوضات التي لدول األعضاء لويعرض التقرير التجميعي رؤية يمكن  ٢٠١٤.٢  ديسمبر

الــذي ســُيعقد فــي  ٢٠١٥المتحــدة العتمــاد خطــة التنميــة لمــا بعــد عــام  ســُتجرى فــي الفتــرة الســابقة لمــؤتمر قمــة األمــم
. ومن المتوقع في هذا المؤتمر أن تتفـق القيـادات العالميـة علـى برنـامج عمـل تـاريخي وبعيـد ٢٠١٥أيلول/ سبتمبر 
قـت عامًا ويستهدف القضاء على الفقر وٕاحداث تحول في حياة الناس مع حماية الكوكب فـي الو  ١٥المدى يستمر 

  ذاته.

ويوضح التقرير التجميعي المتطلبات الالزمة لتحقيق حصيلة واقعية ولكن طموحة لمؤتمر القمة الخـاص،  -٩
في إعالن؛ وخطة عملية خاصة بهذا اإلعالن ترد في شكل مجموعة  تصاغتتمثل في رؤية ملهمة بشأن المستقبل 

فيـــذ الخطـــة ولتجديـــد الشـــراكة العالميـــة مـــن أجـــل متكاملـــة مـــن األهـــداف والغايـــات والمؤشـــرات؛ والوســـائل الكافيـــة لتن
  التنمية؛ وآلية لضمان ترجمة الوعود إلى إجراءات، وٕاطار لرصد التنفيذ واستعراضه.

وتعزيزهـــا. لتأطيرهـــا كمـــا يحـــدد التقريـــر التجميعـــي ســـتة عناصـــر أساســـية لوضـــع خطـــة التنميـــة المســـتدامة  -١٠
دم المســاواة؛ وضــمان التمتــع بموفــور الصــحة؛ وبنــاء وتركــز هــذه العناصــر علــى القضــاء علــى الفقــر ومكافحــة عــ

األمـــان والســـالم فـــي المجتمعـــات وتقويـــة  تعزيـــزاقتصـــاد قـــوي يشـــمل الجميـــع ويفضـــي إلـــى التحـــول؛ والعمـــل علـــى 
                                                           

  .أيضاً  ٦٨/١٣انظر الوثيقة ج   ١
  .A/69/700لألمم المتحدة  العامةالجمعية وثيقة   ٢
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المؤسسات؛ وحماية ُنظمنا اإليكولوجية لصالح كافة المجتمعات وأطفالنا؛ وحفز التضامن العالمي مـن أجـل التنميـة 
  المستدامة.

الجمعيــــة العامــــة الخطــــوط العريضــــة لعمليــــة المفاوضــــات  ت، حــــدد٢٠١٤كــــانون األول/ ديســــمبر  وفــــي -١١
التــي يشــارك فــي رئاســتها الممــثالن الــدائمان أليرلنــدا وكينيــا. وُعقــدت  ٢٠١٥الخاصــة بخطــة التنميــة لمــا بعــد عــام 
 ٢١-١٩التي ُعقدت في الفتـرة  . وفي الدورة األولى٢٠١٥شباط/ فبراير  ٢٥الدورتان األوليان لهذه العملية بحلول 

ة إيصــال مــا تســعى خطــة التنميــة إلجــراء التقيــيم، اتفقــت الــدول األعضــاء علــى ضــرور  ٢٠١٥كــانون الثــاني/ ينــاير 
بطريقـــة واضـــحة ومقتضـــبة وجذابـــة ومفهومـــة. وينبغـــي أن يتســـم  إلـــى الجمهـــور إلـــى تحقيقـــه ٢٠١٥بعـــد عـــام  لمـــا
أن يقــع كمــا ينبغــي اإللهــام وأن يركــز علــى النــاس وعلــى الكوكــب،  بــالتطلع وأن يبعــث علــىلتواصــل مــع الجمهــور ا

د كبيـر لإلبقـاء علـى األهـداف السـبعة عشـر والغايـات المرتبطـة بهـا التـي أييـالفقر المدقع في صميمه. وكان هناك ت
القـدرات  التمويـل وبنـاء -اقترحها الفريق العامل المفتوح العضوية. واتفقـت الـدول األعضـاء علـى أن وسـائل التنفيـذ 

تــواءم مــع طموحــات أهــداف التنميــة المســتدامة وغاياتهــا. واتفقــت الــدول األعضــاء تينبغــي أن  -ونقــل التكنولوجيــا 
ســوف تشــمل إعالنــًا سياســيًا، وأهــداف التنميــة المســتدامة والغايــات  ٢٠١٥أيضــًا علــى أن حصــيلة أيلــول/ ســبتمبر 

  اءلة.المرتبطة بها، ووسائل التنفيذ، وٕاطارًا للرصد والمس

، فقـد ٢٠١٥شباط/ فبراير  ٢٠-١٧أما الدورة الثانية للمفاوضات الحكومية الدولية التي انعقدت في الفترة  -١٢
ركــزت علــى اإلعــالن، بمــا فــي ذلــك مقدمــة لتصــاحب األهــداف والغايــات ووســائل التنفيــذ وٕاطــار الرصــد. وشــملت 

دة وثيقة المناقشة المواضيع الواسعة النطاق التالية: ضـرورة توضـيح كيـف أن الركـائز الـثالث  المناقشات حول مسوَّ
األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة إلــى أهــداف التنميــة  مــن للتنميــة المســتدامة تعتمــد بعضــها علــى الــبعض؛ وٕادارة االنتقــال

المســتدامة؛ ووضــع أهــداف التنميــة المســتدامة فــي إطــار بســيط وجــذاب يتعلــق "بالنــاس والكوكــب والشــراكة والرخــاء" 
المثال؛ وضرورة تمثيل المواضيع تمثيًال قويًا، بمـا فـي ذلـك عـدم المسـاواة ونـوع الجـنس والمـرأة والشـباب على سبيل 

والقدرة على الصمود والهجرة وتغيُّر المنـاخ؛ وكـذلك مواضـيع الشـفافية والشـمول وتعـدد األبعـاد واإلنتـاج واالسـتهالك 
يتضـــمن المواضـــيع الرئيســـية للهـــدف الخـــاص  المســـتدامان. ومـــن المنظـــور الخـــاص بالصـــحة ينبغـــي لإلعـــالن أن

دة أولـى لإلعـالن  بالصحة، فضًال عن الدور الذي تلعبه الصحة عمومًا في التنمية المستدامة. وُيتوقـع صـدور مسـوَّ
  في شهري حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو. والتفاوض بشأنهابحلول نهاية نيسان/ أبريل، 

. وفــي الــدورة التــي ٢٠١٥الدوليــة حتــى نهايــة تمــوز/ يوليــو  الحكوميــة وســوف تســتمر عمليــة المفاوضــات -١٣
آذار/ مــارس، ســيتمحور التركيــز حــول مؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامة  ٢٧و ٢٣ســُتعقد فــي الفتــرة الواقعــة بــين 

نيســان/ أبريــل، ســتنظر الــدول األعضــاء فــي وســائل التنفيــذ والشــراكات العالميــة مــن  ٢٤-٢٠وغاياتهــا. وفــي الفتــرة 
الدورات الثالث األخيـرة  ستختتمأيار/ مايو. و  ٢٢-١٨التنمية المستدامة. وسيجري استعراض التقدم في الفترة أجل 

مفاوضـــات التمـــوز/ يوليـــو،  ٣١-٢٧تمـــوز/ يوليـــو، و ٢٤-٢٠حزيـــران/ يونيـــو، و ٢٥-٢٢التـــي ســـُتعقد فـــي الفتـــرة 
  دولية بشأن الوثيقة الختامية.الحكومية ال

تمويل خطـة التنميـة المسـتدامة الجديـدة اعتبـارًا رئيسـيًا ينبغـي للـدول األعضـاء أن وُيعد السؤال حول كيفية  -١٤
تنظر فيه وسيكون محور المناقشة خالل المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، الذي سُيعقد في أديس أبابا بإثيوبيا 

لتحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة تموز/ يوليو. وسيتمثل تحد رئيسي في مواءمة التمويل الالزم  ١٦-١٣في الفترة 
  على الصعيدين العالمي والوطني.

رصــد التقــدم الُمحــرز صــوب تحقيــق أهــداف التنميــة الخاصــة بمؤشــرات الوقــد ُأســندت مهمــة وضــع إطــار  -١٥
المستدامة وغاياتها إلى اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة. وُطلب إلى اللجنة وآليات عملها دعم هذه العملية بـاقتراح 



  A68/14    ٦٨/١٤ج

4 

. ونظـرًا ألن أهـداف التنميـة المسـتدامة السـبعة عشـر ٢٠١٥لمؤشرات وُوضعت قائمـة مؤقتـة بحلـول شـباط/ فبرايـر ا
غاية، وألن بعـض الغايـات تتضـمن عـدة مكونـات، أسـفرت هـذه العمليـة عـن عـدد كبيـر مـن المؤشـرات  ١٦٩تشمل 

طاعيــة أو مواضــيعية. ولــذا فقــد أعــرب العالميــة. وفضــًال عــن ذلــك، قــد تكــون هنــاك مؤشــرات وطنيــة أو إقليميــة أو ق
عــدد مـــن الـــدول األعضـــاء عـــن قلقهــا إزاء ارتفـــاع عـــدد المؤشـــرات الـــذي ســيؤدي إلـــى كبـــر عـــبء التبليـــغ الـــوطني، 

تســهل إدارتــه. وقــد أعلنــت اللجنــة اإلحصــائية التابعــة إلدارة  كــي وأعربــت عــن تفضــيلها لعــدد أصــغر مــن المؤشــرات
ألمـــم المتحـــدة عـــن عزمهـــا علـــى أن تســـتهدف قائمـــة مختصـــرة تشـــمل عـــددًا مـــن الشـــؤون االقتصـــادية واالجتماعيـــة ل
  مؤشرًا. ١٢٠و ١٠٠المؤشرات األساسية يتراوح ما بين 

وتعنــي عمليــة اختيــار عناصــر القائمــة المختصــرة حتميــة اســتبعاد بعــض المؤشــرات. وفــي مجــال الصــحة،  -١٦
ــل، يجــب تــوخي حيــث يوجــد عــدد مــن الغايــات والمؤشــرات المتعلقــة باألهــداف  اإلنمائيــة لأللفيــة التــي ينبغــي أن ترحَّ

الحرص على عدم إهدار العمل الجديد القيم الذي ُنفِّذ بشأن األمراض غير السارية واإلصـابات، والتغطيـة الصـحية 
الشــاملة، والمحــددات االجتماعيــة والبيئيــة للصــحة. وتقــدم قــرارات جمعيــة الصــحة العالميــة بعــض اإلرشــادات التــي 

رات المتعلقــة بالصــحة. وغالبــًا علــى االختيــار، ولكــن هــذه القــرارات تشــتمل علــى العديــد مــن الغايــات والمؤشــ تســاعد
، ٢٠١٦لن تنتهـي عمليـة اختيـار المؤشـرات الرئيسـية قبـل دورة اللجنـة اإلحصـائية التـي سـُتعقد فـي آذار/ مـارس  ما

  المؤشرات األساسية.قد ُحدد كتاريخ مستهدف لوضع  ٢٠١٥رغم أن كانون األول/ ديسمبر 
  

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
  

  جمعية الصحة مدعوة إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير. -١٧
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  الملحق
  أهداف التنمية المستدامة المقترحة من ِقبل الفريق العامل

  العضوية التابع للجمعية العامةالمفتوح 
  

  القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان  ١ف الهد
  

  القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحسَّنة وتعزيز الزراعة المستدامة  ٢ الهدف
  

  ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار  ٣ الهدف
  

  التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميعضمان   ٤ الهدف
  

  تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات  ٥ الهدف
 

  دارتها إدارة مستدامةإ ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع و   ٦ الهدف
 

  خدمات الطاقة الحديثة والموثوقة والمستدامةضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على   ٧ الهدف
 

تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتـوفير العمـل   ٨الهدف
  الالئق للجميع

 
  إقامة ُبنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع وتشجيع االبتكار  ٩ الهدف

 
  الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها  ١٠ف الهد

 
  جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة  ١١ الهدف

 
  نتاج مستدامةإ ضمان وجود أنماط استهالك و   ١٢ الهدف

 
  اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغيُّر المناخ وآثاره  ١٣ الهدف

 
  حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة  ١٤ الهدف

 
حماية الُنظم اإليكولوجية البرية وترميمهـا وتعزيـز اسـتخدامها علـى نحـو مسـتدام، وٕادارة الغابـات علـى   ١٥ الهدف

فقــــدان التنــــوع نحــــو مســــتدام، ومكافحــــة التصــــحر، ووقــــف تــــدهور األراضــــي وعكــــس مســــاره، ووقــــف 
  البيولوجي

  
لتشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال ُيهمَّش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وٕاتاحـة ا  ١٦ الهدف

إمكانية وصول الجميع إلـى العدالـة، وبنـاء مؤسسـات فعالـة وخاضـعة للمسـاءلة وشـاملة للجميـع علـى 
  جميع المستويات

  
  وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامةتعزيز وسائل التنفيذ   ١٧ الهدف

=     =     =  


