
  ١٤٠/٣٢م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٦ ديسمبر/ كانون األول ١٢  بعد المائة األربعونالدورة 
     EB140/32  المؤقت من جدول األعمال ١-١١البند 

  
  
  

  تقدم الُمحرز في تنفيذ خطة التنميةال
 ٢٠٣٠المستدامة لعام 

  
  

  تقرير من األمانة
  
  
بشــأن  ١١-٦٩ج ص عالقــرار  ٢٠١٦اعتمــدت جمعيــة الصــحة العالميــة التاســعة والســتون فــي أيــار/ مــايو  -١

التي أجرتها الحقًا الدول األعضاء المداوالت . ويعكس هذا التقرير ٢٠٣٠الصحة في خطة التنمية المستدامة لعام 
في إنشاء نظم محّسنة تكفل تمتع الصحة بوضع مركزي فـي خطـة التي نظرت  اللجان اإلقليميةأثناء انعقاد دورات 

وشــّددت علــى ضــرورة أن ترتكــز األهــداف إلــى مــا تحقــق مــن إنجــازات فــي ميــدان  ،٢٠٣٠التنميــة المســتدامة لعــام 
 العمــل صــوب بلــوغ األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة وتوســيع نطــاق دور الصــحة فــي مجــال التنميــة المســتدامة، علــى أن

 .ترّكز دومًا على جانب التنفيذ على المستوى القطري
 
لــم المركــزي فــي التنميــة الصــحة دور ، وذلــك بــالنظر فــي المقــام األول إلــى أن جــزأينمــن التقريــر ويتكــون  -٢

يـة التـي يمكـن بهـا تحويـل الصـحة مـن خـالل تحقيـق كيفمنـه الالجزء األول ويوّضح نطاق، يحظ بعُد بتقدير واسع ال
تحقيـق تلـك األهـداف.  دور تحـويلي فـيهدفًا، وتمكين الصحة مـن أداء  ١٧أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها 

تشــكيل عمــل  ٢٠٣٠ســبل التــي تعيــد بموجبهــا خطــة التنميــة المســتدامة لعــام عــض المنــه فيبــّين بالجــزء الثــاني أمــا 
منــذ اعتمــاد أهــداف . وتواظــب األمانــة علــى المســتويين اإلقليمــي والعــالميوتنّســقه  مســتوى القطــريالمنظمــة علــى ال

األهــداف المتعلقــة بالصــحة بلــوغ العمليــة لســاليب علــى األهــا الُمقــّدم إلــى البلــدان دعمالتنميــة المســتدامة علــى تركيــز 
 .المرتبطة بهاغايات وال
 

 دور الصحة المركزي والتحويلي في التنمية المستدامة :أوالً 
 
تنميـة التـي تلبـي احتياجـات هي: "ال اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنميةحسبما تعّرفها التنمية المستدامة  -٣

هداف أونظرًا إلى أن  ١.قدرة األجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة"إلحاق الضرر بدون من  ليالحاالجيل 
من خالل التغلـب علـى لية حتياجات الحاااللتلبية أوليًا  مخططاً تنمية المستدامة هي ملك لكل البلدان، فإنها تمّثل ال

لتكليــل ومــن الشــروط األساســية . يــة المشــتركينالبيئالقوامــة دمــاج االجتمــاعي واالزدهــار و إلا، وتســتند إلــى المعوقــات
الصــــحة فهــــم دور  ،لمحــــددات االجتماعيــــة واالقتصــــادية والبيئيــــة للصــــحةتعلــــق باالعمــــل الجمــــاعي بالنجــــاح فيمــــا ي

ضمان تمّتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهيـة فـي ( ٣الهدف الذي يتمحور حول  التنميةمجال في  األساسي
 .ف األخرىجميع األهدا) على أن يرتبط ببلوغ جميع األعمار

 

                                                           
  المشترك، متاح على الرابط اإللكتروني التالي:اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية: مستقبلنا تقرير    ١

http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf  ٢٠١٦تشرين الثاني/ نوفمبر  ٣٠(تم االطالع في.( 
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 ١تحقيقهــا.ومؤشــر علــى المســتدامة وحصــيلة لتحقيقهــا تحقيــق التنميــة صــحة جيــدة شــرط مســبق لوالتمّتــع ب -٤
الُمحـرز صـوب بلـوغ التقـدم ب تـأثر أيضـاً ها تفعالية النظم الصحية، ولكنمرهونة جزئيًا بمدى  صحة األفراد والسكانو 

وتســـهم فـــي إحـــراز ذاك التقـــدم. ومـــن مكـــامن قـــوة خطـــة  األهـــداف االجتماعيـــة واالقتصـــادية والبيئيـــة األخـــرىمعظـــم 
يـــة تنمأهـــداف الكامـــل طائفـــة بـــر عتحســـين الصـــحة فـــرص  إمكانيـــة االطـــالع علـــى ٢٠٣٠المســـتدامة لعـــام التنميـــة 
 .المستدامة

 
جيـدة الصـحية ؛ وتعتمـد بـاألحرى الحصـائل الاالتجـاه ةجيـدة ليسـت خطيـة وال أحاديـ صـحةوحوافز التمتـع ب -٥

تفضـي الحصـائل مـا  األخـرى، وغالبـاً األهـداف صوب بلـوغ العمل شتركة بين جوانب المدخالت المالعديد من على 
 أيضـاً  انالحمايـة الماليـة يحفـز تـأمين الخـدمات الصـحية و ذا فإن إيتاء وب، المدخالتعليقات تعّزز تلك تالُمحّققة إلى 

هـو فـي حـد صـحة جيـدة . كما أن التمتع بالنمو االقتصاديتوفير فرص العمل وتحقيق في  ماناالبتكار ويسهعلى 
العمـل علـى تشـجيع . وبفضـل الالقـدرة علـى العمـليؤمن م و سهل التعلّ هو يالفقر والجوع، و طأة و وسيلة لتخفيف ذاته 

 التـــآزرالمتبادلـــة مـــن التعليقـــات اإليجابيـــة ومـــن أوجـــه واالســـتفادة  فـــي المجتمـــعقطاعـــات عبـــر مختلـــف الالمشـــترك 
ماثلــة التحــديات الكبــرى لمواجهــة   جديــدةســبالً تــوّفر يــة المســتدامة تنمأهــداف الوالمردوديــة، فــإن  المنــافع المشــتركةو 

لمترتبـة عواقـب اوال ،ومقاومة مضـادات الميكروبـات ،عجزلشيخوخة والوخصوصًا منها ما يلي: االصحة، أمام اليوم 
 ،بينهـاالتفاوتات الصحية داخل البلـدان وفيمـا و  ،التمويل المستدام مسألةو  ،هاثوتلوّ  ةوتدهور البيئ ،ر المناخعلى تغيّ 
 .ر والفقر في المناطق الريفيةالتحضّ أنشطة و  ،والهجرة

 
ــًا االحتياجــات الصــحية تبــاين و  يالعــالمالصــعيد  األهــداف علــىوبــالنظر إلــى انطبــاق  -٦  كبيــراً مــع ذلــك تباين

بلـد فيمـا يخـص دها كـل حـدّ ياألولويـات التـي األمـر نفسـه يصـّح بالتـالي بالنسـبة إلـى داخل البلدان وفيما بينهـا، فـإن 
األهداف توفر فإن األولويات المحلية، . وبصرف النظر عن الصحةالمتعلقة بوغيره من األهداف  ٣تحقيق الهدف 

ر وعوامـــل التمكـــين، لتغييـــلســـتة صـــكوك فـــي الجـــدول أدنـــاه تـــرد . و تحســـين الصـــحةرؤيـــة أكثـــر شـــمولية عـــن ســـبل 
وتعزيز النظم الصحية في المتعددة  المصلحةالذي تنجزه الجهات صاحبة المشترك بين القطاعات  العملوسيساعد 

تحقيـق قطـاع الصـحة وخارجـه علـى عوامـل التمكـين الالزمـة داخـل  . وتنطويالنظمزيادة فعالية تلك حد ذاتها على 
 .والبحث العلمي واالبتكار، والرصد والتقييم ،التمويل المستدام مسألةو وٕاعمال حقوق اإلنسان،  نصافاإل
 

  ٢٠٣٠فرص التغيير التي تتيحها خطة التنمية المستدامة لعام  :جدول
  

  ٢٠٣٠الفرص الجديدة التي تتيحها خطة التنمية المستدامة لعام   صكوك التغيير وعوامل التمكين الستة
العمل المشترك بين القطاعات الذي 

تنجزه الجهات صاحبة المصلحة 
  المتعددة

برسم السياسات؛ والجمع بين مكامن إدراج الصحة في جميع القطاعات المعنية 
  قوة الجهات صاحبة المصلحة المتعددة

تعزيز النظم الصحية من أجل تحقيق 
  التغطية الصحية الشاملة

إدراج برامج مكافحة األمراض بوصفها جزءًا ال يتجزأ من النظام الصحي الشامل 
موظفين الذي يؤمن تغطية كاملة بالخدمات الصحية المزّودة بعدد كامل من ال

  والجيدة اإلدارة جنبًا إلى جنب مع توفير الحماية من المخاطر المالية

تحسين صحة فئات السكان ككل عن طريق إشراك جميع األفراد، "عدم إهمال أي   مراعاة اإلنصاف وحقوق اإلنسان
  أحد"، وتمكين المرأة

المحلي بالتالزم مع مواءمة اجتذاب مصادر تمويل جديدة؛ والتشديد على التمويل   التمويل المستدام
  التدفقات المالية تالفيًا الزدواجية أداء وظائف النظام الصحي

                                                           
حزيـــران/  ٢٢-٢٠المســـتقبل الـــذي نصـــبو إليـــه. مـــؤتمر األمـــم المتحـــدة للتنميـــة المســـتدامة (ريـــو دي جـــانيرو، البرازيـــل،    ١

 .٦٦/٢٨٨الوثيقة الختامية. قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  ،)٢٠١٢  يونيو
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تعزيز البحث واالبتكار بوصفهما من أسس التنمية المستدامة، بوسائل منها تكوين   البحث العلمي واالبتكار
  رصيد من البحوث عن المحّددات والحلول الطبية واالجتماعية والبيئية

  لتقييمالرصد وا
تسخير التكنولوجيات الجديدة إلدارة الكميات الكبيرة من البيانات وتصنيفها 

 ٣لضمان تلبية احتياجات جميع األفراد؛ وتتبع التقدم المحرز صوب بلوغ الهدف 
  وجميع األهداف األخرى المتعلقة بالصحة

  
  المشترك بين القطاعات الذي تنجزه الجهات صاحبة المصلحة المتعددة العمل

 
المعنيـة برسـم الصـحة فـي جميـع القطاعـات دراج فرصـة كبيـرة إل ٢٠٣٠تتيح خطة التنمية المستدامة لعام  -٧

توحيـد العمـل مـن خـالل حفـز ، ولالنهـوج "الشـاملة للحكومـة ككـل")الصـحة فـي جميـع السياسـات" و ("دمـج  السياسات
عبـارة عـن هـي المحـّددة األهـداف المتعـددة. و  المصـلحةمع حشد طاقـات الجهـات صـاحبة إلى جنب  المهارات جنباً 

 ١٧(مثلمــا هــو موّضــح فــي الهــدف  لسياســات واإلجــراءاتاتحقيــق تماســك و  الشــراكاتأداة لتــذليل العقبــات وٕاقامــة 
تقتــرن باإلدمــاج مشــتركة إلــى أرضــية ) ٣(الهــدف ). وترتكــز الصــحة فــي جميــع البلــدان تعزيــز وســائل التنفيــذبشــأن 

إلـى تحقيقهـا  ٣الهـدف التـي يـدعو التغطيـة الصـحية الشـاملة (). وتسـهم ١الفقر (الهدف ة وطأاالجتماعي وتخفيف 
مسـالمة مجتمعات بشأن التشجيع على إقامة  ١٦الهدف (جزء من على نطاق أوسع ألمن العام أيضًا) في تحقيق ا

 غــذائي والتغذيــة المحســنةالقضــاء علــى الجــوع وتــوفير األمــن الفــإن إلــى المخــاطر البيئيــة،  اً نظــر للجميــع). و  وشــاملة
ضــمان تــوافر الميــاه وخــدمات . وقــد يفضــي لصــحة والتنميــةبالنســبة إلــى اهميــة هــي أمــور حاســمة األ) ٢(الهــدف 

مئات التي تُقّدر حاليًا بعدد الوفيات الناجمة عن أمراض اإلسهال: إلى تقليل ) ٦(الهدف  صرف الصحي للجميعال
ضمان حصـول الجميـع بشأن  ٧النظيفة في المنزل (الهدف  لطاقةعلى اسنويًا. ويمكن أن يؤدي الحصول اآلالف 

األمــاكن الهــواء فــي ) إلــى تقليــل معــدالت تلــّوث والمســتدامة بتكلفــة ميســورة علــى خــدمات الطاقــة الحديثــة الموثوقــة
 ١١لهــدف نقــل المســتدام، وٕادارة النفايــات، والمبــاني والصــناعة (االمغلقــة، بينمــا يــؤدي تقــديم الخــدمات فــي مجــال ال

استنشـاق هـواء إلـى ) ومسـتدامة جْعل المدن والمستوطنات البشـرية شـاملة للجميـع وآمنـة وقـادرة علـى الصـمودبشأن 
ث تلــوّ عــن  ســنوياً تــنجم أكثــر مــن ســتة ماليــين وفــاة إلــى تالفــي السياســات . وقــد يفضــي انتهــاج تلــك فــي المــدنأنقــى 
) ١١المشــمول بالهــدف الحضــري (). ويمّثــل التخطــيط ١٣ف المنــاخ وآثــاره (الهــدوطــأة تغّيــر تخفيــف ٕالــى و  ،الهــواء
أجمـع. وتسـهم  أنحـاء العـالميعيشون في األحيـاء الفقيـرة بمليون شخص  ٨٠٠لتحسين حياة أكثر من سانحة فرصة 

ــإبالنســبة صوصــًا تــدابير الصــحة والســالمة المهنيــة، وخ فــي لمهــاجرين والنســاء والعــاملين الصــحيين والعــاملين ى ال
العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمـل الالئـق للجميـع إسهامًا مباشرًا في تحقيق ، ةوغير مستقر  ةرسميغير وظائف 
تلـك الناجمـة عـن األمـراض المهنيـة و  واإلصـابات العديـد مـن الوفيـاتمن شـأنها أن تحـول دون وقـوع )، و ٨(الهدف 

 ســـتخدام المـــواد الكيميائيـــة والنفايـــات الســـامةالتلـــوث واالناجمـــة عـــن خســـائر األغذيـــة يعـــّد تقليـــل و . العمـــلالمتصـــلة ب
). ١٢ضمان وجود أنماط استهالك وٕانتاج مستدامة (الهدف لالعناصر األساسية والتخّلص منها على نحو آمن من 

مكافحــة المخــاطر بشــأن صــات متعــدد القطاعــات والتخصّ العمــل الصــحة الواحــدة" إلــى تعزيــز النهــج "يــؤدي اتبــاع و 
 .اعل بين اإلنسان والحيوان والبيئةالتفعلى صعيد الصحية 

 
ويتجــاوز نطــاق المســؤولية عــن دور الصــحة فــي التنميــة المســتدامة حــدود قطــاع الصــحة بكثيــر. وينطــوي  -٨

 –الحصــول علــى أقصــى الفوائــد مــن إطــار األهــداف علــى التعــاون فيمــا بــين الجهــات صــاحبة المصــلحة المتعــددة 
منظمـــات غيـــر الحكوميـــة الفـــي و  فـــي القطـــاعين العـــام والخـــاصككـــل و  علـــى نطـــاق منظومـــة األمـــم المتحـــدةوذلـــك 

التـي والمـوارد لـديهم أيضـًا المعـارف المواطنين الذين ينبغـي أن يكـون فرادى المدني، وبدعم من منظمات المجتمع و 
ب إلى فـتح البـاالعمل المشترك بين القطاعات . كما سيؤدي لتغييرتمّكنهم من أن يصبحوا أطرافًا فاعلة في عملية ا

 ).١٦جديدة (انظر الفقرة تمويل آليات أمام وضع 
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  تعزيز النظم الصحية من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة
  
تنــاول لمة خصيصــًا علــى بــرامج مصــمّ فــي مجــال التمتــع بالصــحة والرفــاه األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة ترّكــز   -٩

ســـيما (وال يةوالطفـــل ومكافحـــة األمـــراض الســـار خصوصـــًا منهـــا تلـــك المتعلقـــة بصـــحة األم و حـــاالت صـــحية معينـــة، 
الخـدمات هـا ، بمـا فيككـلداء النظم الصحية قليل جدًا ألاهتمام  سابقًا إال ول). ولم يُ والسل هفيروساأليدز والعدوى ب

مـن خـالل الوضـع هـذا لمسـتدامة تنميـة اأهـداف ال. وتصـّحح لقيـام بـذلكالمتأتية مـن افوائد عليه ُأهِملت الالصحية؛ و 
بالكامـل جنبـًا إلـى جنـب مـع تـأمين  التغطيـة الصـحية الشـاملةتحقيـق التغطية الصحية الشـاملة: تحقيق التأكيد على 

التغطيــة منصـفة وقـادرة علـى الصـمود. و صـحية إطـار إنشــاء نظـم فـي ) ٨-٣الغايـة (الحمايـة مـن المخـاطر الماليـة 
ــذة فــي الحقبــة لبــرامج مكافحــة  ليســت بــديالً هــي الصــحية الشــاملة  بــاألحرى تلــك  بــل تضــم؛ ةالســابقاألمــراض الُمنّف

شـاملة مـن الخـدمات إطار إيتاء مجموعة زيادة التغطية السكانية ضمن البرامج على نحو يتسنى فيه االستمرار في 
العمل المشـترك عن أهمية  ٣فيما بين مختلف مكونات الهدف التكامل . وال تقل أهمية الحاجة إلى تحقيق الصحية

  .ية المستدامةتنمأهداف الالنواحي المتعلقة بجميع عبر بين القطاعات 
  

  ١مظلة التغطية الصحية الشاملة:تحت  ٣وفيما يلي ثالثة مرامي عامة يمّيزها الهدف   -١٠
مـن خـالل األهداف اإلنمائية لأللفيـة ر وفر في إطاصحة أالُمحرز صوب التمتع بالتقدم وتيرة تسريع   •

  ؛وصحة األم والطفل تحسين التغذيةو  يةسار مكافحة األمراض البشأن  أكثر طموحاً وضع غايات 
الصــحية بحيــث تشــمل األمــراض غيــر الســارية والصــحة النفســية واإلصــابات نطــاق الحصــائل توســيع   •

  ؛بها والتدخالت المرتبطة
اتفاقيـــة منظمـــة  وســـائل وأدوات مثـــلبفضـــل تنفيـــذ التـــدخالت الصـــحية فـــي  ســـبل عمليـــةاتبـــاع تعزيـــز   •

تســــريع وتيــــرة و إتاحــــة األدويــــة واللقاحــــات زيــــادة اإلطاريــــة بشــــأن مكافحــــة التبــــغ؛ و الصــــحة العالميــــة 
مبّكـرًا بوقـوع نـذار ؛ واإلصحيةالعاملة تعزيز القوى اللصحة و قطاع االتمويل الكافي لها؛ وتوفير تطوير 

  .ٕادارتهاو  المخاطر الصحية
  

طـوال العمـر، الخـدمات الصـحية المتكاملـة التـي تركـز علـى النـاس إيتـاء  التغطية الصحية الشاملةوتشمل   -١١
مرهونة بتجاربهم السابقة والراهنة  صحة األفرادبأن  األمراض المزمنة،وتسّلم في الوقت نفسه، وخاصًة فيما يتعلق ب

عليهــا مــن عواقــب علــى مــدى ســنوات والتــي قــد تســتمر أيضــًا عبــر مــع مــا يترتــب مجتمــع واالقتصــاد والبيئــة، فــي ال
  األجيال.

  
  مراعاة اإلنصاف وحقوق اإلنسان

  
المبـدأ المنصـوص عليـه فـي دسـتور ، فإنه يـنقض على مستوى السكانعالوة على انعدام فعالية اإلجحاف   -١٢

 األفـــراد المســـاس بحريـــاتخـــالل الحـــق فـــي التمتـــع بـــأعلى مســـتوى مـــن الصـــحة يمكـــن بلوغـــه مـــن المنظمـــة بشـــأن 
. وقــد ســّلمت األهــداف فــي حــد ذاتــهُيصــبى إلــى بلوغــه  اً غرضــعامــل تمكــين و واســتحقاقاتهم، فيمــا يمثــل اإلنصــاف 

ًا لهذا الوضع، تصحيح، و داخل البلداناإلنمائية لأللفية على نطاق واسع بقصور االهتمام الُمولى ألوجه اإلجحاف 
كل عن طريق تحسين صحة جميع كلسكان فئات اإلى تحسين صحة  راحةً صتهدف ية المستدامة تنمأهداف الفإن 

  .ألمم المتحدةمن دون إهمال أي أحد"، مثلما دعا إلى ذلك األمين العام لاألفراد "
                                                           

كـانون األول/  ١(تم االطـالع فـي https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3 انظر الرابط اإللكتروني التالي:    ١
 ).٢٠١٦ديسمبر 
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بين األنشطة الرامية إلى تحقيق  متبادالً  اّ دعمهناك فإن  ١في مجال الصحة،إلى تحقيق اإلنصاف  وسعياً   -١٣
والمســـاواة داخـــل البلـــدان  )٥الجنســـين (الهـــدف ز المســـاواة بـــين األهـــداف التـــي تعـــزّ صـــوب بلـــوغ والعمـــل  ٣ الهـــدف

 ١٦هـدف التمييزيـة (الغيـر القـوانين المساواة) والشفافية والمسـاءلة و  الحد من انعدامبشأن  ١٠هدف ال( ةامصفة عب
قـوة اإلنصـاف تحقيـق صـوب  الحركـة). ولكـي تصـبح التشجيع على إقامـة مجتمعـات مسـالمة وشـاملة للجميـعبشأن 

الحلــول  واختبــاراألفــراد المهملــين تحديــد تتــوخى الموضــوعية فــي دة بــرامج عمــل محــدّ تغييــر فعليــة، فإنــه يلــزم وضــع 
الـــذي يعـــود علـــى ، شـــمولية التدريجيـــة" فـــي تحقيـــق اإلنصـــافنهـــج "الوتنفيـــذها. وتفضـــل المنظمـــة اتبـــاع  الممكنـــة

  على األقل التي يعود بها على األوفر منهم حّظًا. المحرومين، أيًا كانوا، بالمنافع نفسها
  

  التمويل المستدام
  

فرقــة العمـــل الرفيعـــة مــا تقولـــه ل. ووفقـــًا إلـــى تحســين الصـــحةجميـــع الـــنظم الراميــة التمويـــل المســتدام يعــّزز   -١٤
خــل قطــاع معــدالت اإلنفــاق دافإنــه ينبغــي أن ُيخّصــص مــن  ٢بالتمويــل المبتكــر للــُنظم الصــحية، المســتوى المعنيــة

عانـت إلـى حـد كبيـر مـن تـدني مسـتوى التـي  ظم الرعايـة الصـحيةلـن ثالثـة أربـاعالو  نثلثـيالبـين مبلـغ يتـراوح الصحة 
بــرامج الالتركيــز علــى . وقــد أدى ذاك أللفيــةإلنمائيــة لهــداف احقبــة األبــرامج مكافحــة األمــراض فــي هــا مقارنــة بتمويل

ازدواجيــة وظــائف النظــام فــي تــدفقات ماليــة موازيــة و يجــاد إالمــذكورة إلــى تحقيــق نتيجــة غيــر مقصــودة تمثلــت فــي 
إدراج التغطيــة الصــحية . وينبغــي أن يــؤدي المشــترياتٕاجــراء المعلومــات و المتعلقــة بجمــع تلــك مــن قبيــل الصــحي، 

  .الصحةقطاع تمويل مل في ميدان شنهج أاتباع إلى  التنمية المستدامةمن أهداف  ٣الهدف الشاملة في 
  

ًا يضـــم عالميــ اً إطــار مــؤتمر الــدولي الثالـــث لتمويــل التنميــة الصــادرة عــن الأديــس أبابـــا وتحــّدد خطــة عمــل   -١٥
التحــديات لتصــدي لطائفــة لالالزمــة إصــالح ممارســات التمويــل العالميــة وتوليــد االســتثمارات بشــأن مجــاالت عمــل 

رؤســـاء الـــدول والحكومـــات وقـــد قطـــع  ٣.أهـــداف التنميـــة المســـتدامةالُمجّســـدة فـــي  االقتصـــادية واالجتماعيـــة والبيئيـــة
تراجع في المساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة عكس اتجاه الات بالتزاموا خطة العمل اعتمد نالذي نالساميالممثلين و 
 تــهتنميتحقيــق المســؤولية عــن كــل بلــد فــي المقــام األول أن يتحمــل وا علــى ضــرورة أكــد همولكــنبلــدان األشــد فقــرًا، لل

تعزيـــز اإلدارة تشـــمل مـــثًال المبـــادئ التوجيهيـــة لتمويـــل الصـــحة فـــإن فـــي هـــذا الســـياق، . و االقتصـــادية واالجتماعيـــة
ه زيادة القدرة الكليـة لإلنفـاق العـام (بمـا فيـبغية  المحلي والحد من التهرب من دفع الضرائبعلى الصعيد الضريبية 

الممارسـات فإن مـن شـأن أديس أبابا، خطة عمل المبادئ المنصوص عليها في إلى ). وٕاضافة لصحةالُمخّصص ل
؛ إعــادة التوزيــععلــى قــدرة ًا للوذلــك تعظيمــية، اإليــرادات الصــحتجّمــع التــدفقات الماليــة و ؤ تقلــل مــن تجــز أن الجيــدة 

احتياجــات بربــط المخصصــات عــن طريــق الســكان فئــات الخــدمات الصــحية ذات األولويــة و مــع األمــوال مواءمــة و 
  الجهات المعنية بتقديم الخدمات.أداء بالصحية و السكان 

  
                                                           

على نطاق واسع ولكنهما ال ُيعّرفان دومًا. فاإلنصـاف هـو انعـدام وجـود اختالفـات ُيستخدم تعبيرا "اإلنصاف" و"المساواة"    ١
، تـم /www.who.int/gho/health_equity/about/enويب فيما بين فئات النـاس (يمكن تجنبها أو غير عادلة أو قابلة للتص

)، وهــو ينطــوي ضــمنًا علــى ضــرورة أن تُتــاح أمــام الجميــع فرصــة عادلــة لبلــوغ ٢٠١٦كــانون األول/ ديســمبر  ١االطــالع فــي 
كامل إمكاناتهم الصحية، أما اإلجحـاف فـي مجـال الصـحة فهـو مفهـوم معيـاري يتعـّذر قياسـه بدقـة. وعلـى النقـيض مـن ذلـك، 

االختالفــات الملحوظــة بــين الفئــات الفرعيــة ضــمن فئــة معّينــة مــن  -صــده يمكــن قيــاس انعــدام المســاواة فــي مجــال الصــحة ور 
 وهو بمثابة وسيلة غير مباشرة لتقييم مدى اإلجحاف في مجال الصحة. –السكان 

: تحليــل ). القيــود المفروضــة علــى تعزيــز األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة المتعلقــة بالصــحة٢٠١٠الصــحة العالميــة (منظمــة    ٢
التكاليف والتمويل. وثيقة معلومات أساسية لفرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية بالتمويـل المبتكـر للـُنظم تخلل الفجوات التي ت

 .: القيود المفروضة على أنشطة التعزيز والتكاليف١الصحية 

 ).٢٠١٥( ٦٩/٣١٣قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة    ٣
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ويتيح العمل عبر مختلف القطاعات فرصًا جديدة للتمويـل المشـترك لمواءمـة األهـداف المنشـودة بموجبهـا.   -١٦
٪ ٤٠ أنــه يمكــن تــوفير تكــاليف إجماليــة بنســبة ٢٠١٢وتبــّين مــثًال مــن تقيــيم الطاقــة العالميــة الــذي ُأجــِري فــي عــام 

مليـار دوالر أمريكـي سـنويًا عنـد اتبـاع نهـج شـامل ال مسـتقل فـي رسـم السياسـات الراميـة إلـى  ٨٠يصل مبلغها إلـى 
وستسـاعد المبـادرات المقّدمـة  ١بلوغ الغايات الُمحـّددة بشـأن اسـتخدام الطاقـة وتغّيـر المنـاخ ونوعيـة الهـواء والصـحة.

من هذا النوع في تمويل الخدمات الصحية الوقائية التي يتدنى مستوى تزويـدها بـالموارد بشـكل خطيـر، ولـم تسـتأثر 
. ٢٠١٣مليــار دوالر أمريكــي علــى الصــحة بالعــالم فــي عــام  ٧٤٠٠٪ مــن المبلــغ الُمنفــق بمقــدار ٣,٦ســوى بنســبة 

فإن البلدان عاكفة على وضـع خطـط  ٢م المتحدة بشأن الطاقة المستدامة للجميع،وبموجب مبادرة األمين العام لألم
ــــوغ الهــــدف  ــــة تعّضــــد بل ــــة الحديثــــة ( ٧عمــــل وطني ــــى خــــدمات الطاق ــــع بتكلفــــة ميســــورة عل ضــــمان حصــــول الجمي

)؛ وبإمكـــان وزارات الصـــحة إدراج االحتياجـــات مـــن الطاقـــة فـــي قطـــاع الصـــحة. وتعتـــرف أقـــل والمســـتدامة الموثوقـــة
لدان نموًا في معظمها بأن الصحة عرضة لآلثار الناجمة عن تغّير المنـاخ، وٕان لـم ُتخّصـص للمشـاريع الصـحية الب

وتُتــاح أيضــًا األمــوال المرصــودة لتغّيــر  ٣٪ مــن التمويــل الــدولي للتكيــف مــع تغّيــر المنــاخ.١,٥إال نســبة تقــل مــن 
ـــ ـــِزم بت ـــغ الـــذي ألُت ـــة الصـــحة، وخصوصـــًا المبل ـــاخ المنـــاخ ألغـــراض حماي وفيره مـــن خـــالل الصـــندوق األخضـــر للمن

وباإلضــافة إلــى ذلــك، فــإن األمــوال المقدمــة مــن  ٢٠٢٠.٤مليــار دوالر أمريكــي/ ســنويًا بحلــول عــام  ١٠٠ بمقــدار
قد تساعد علـى تخفيـف حـّدة المخـاطر الصـحية البيئيـة، بوسـائل منهـا مـثًال الـتخّلص تـدريجيًا  ٥مرفق البيئة العالمية
  ).ضمان وجود أنماط استهالك وٕانتاج مستدامة، ١٢الرصاص أو الزئبق (الهدف من المواد الخطرة ك

  
  البحث العلمي واالبتكار

  
، أهــداف التنميــة المســتدامة بلــوغلمــن الشــروط األساســية  واالبتكــار واســتخدام التكنولوجيــات الجديــدةالبحــث   -١٧

مسـتحدثة إيجـاد وسـائل إلـى  أيضـاً بـل ، واسـتحداثها كنولوجيات جديدة يشير حصرًا إلى ابتكار تاالبتكار العلى أن 
مهنــة الطــب، نطــاق القــوى العاملــة الصــحية خــارج زيــادة أعــداد الصــكوك القانونيــة والماليــة، وســبل لتطبيقهــا، ومنهــا 

العالقـات المتبادلـة تحقيقـات فـي مزيـد مـن الالإجراء . وسيساعد الخدمات الصحيةيتاء واستخدام منصات مشتركة إل
التـــي ُيســـتند إليهـــا كأســـاس التخـــاذ  ٦غييـــرإيجـــاد مبـــّررات التوجميـــع األهـــداف األخـــرى علـــى  ٣بـــين الهـــدف  القائمـــة

                                                           
١              Johansson TB, Patwardhan A, Nakincenovic N, Gomez-Echeverri L, eds. Global Energy 

Assessment: Toward a sustainable future. England: Cambridge University Press, 2012 
(http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/Flagship-Projects/Global-Energy-
Assessment/Global_Energy_Assessment_FullReport.pdf, accessed 1 December 2016).  

 ).٢٠١٦تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٩، تم االطالع في www.se4all.orgالطاقة المستدامة للجميع (   ٢

، تــم االطــالع فــي www.climatefundsupdate.org/Homeمعلومــات ُمحّدثــة عــن األمــوال الُمخّصصــة لتغّيــر المنــاخ (   ٣
 ).٢٠١٦تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٩

ـــــــــاخ (   ٤ ـــــــــم االطـــــــــالع https://www.greenclimate.fund/homeالصـــــــــندوق األخضـــــــــر للمن ـــــــــي، ت كـــــــــانون األول/  ١ف
 ).٢٠١٦ ديسمبر

تشــــرين الثــــاني/  ٢٩) (تــــم االطــــالع فــــي www.thegef.org/topics/chemicals-and-wasteمرفــــق البيئــــة العالميــــة (   ٥
 ).٢٠١٦نوفمبر 

أهــداف التنميــة ). اســتعراض الغايــات الُمحــّددة فــي ٢٠١٥المجلــس الــدولي للعلــوم، المجلــس الــدولي للعلــوم االجتماعيــة (   ٦
    ٢٠١٥المستدامة من منظور علمي. باريس: المجلس الدولي للعلوم، 

http://www.icsu.org/publications/reports-and-reviews/review-of-targets-for-the-sustainable-
development-goals-the-science-perspective-2015/SDG-Report.pdf  

 ).٢٠١٦األول/ ديسمبر  كانون ١تم االطالع في(
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بنــاء القــدرات البحثيــة وتشــجيع ّســق فــي اتبــاع نهــج من، وهــي تحقيقــات يتطلــب إجراؤهــا الصــحةإجــراءات فــي مجــال 
  ١.االبتكار في كل بلد

  
قطــاع القائمــة غيـر المندرجــة ضــمن نطــاق التكنولوجيــات تطبيــق النـاجح علــى بتكــار كمـا ينطــوي ضــمنًا اال  -١٨

سـواها مـن تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت و  هـاالرعاية الصحية األولية، بما فيعلى مجال إيتاء خدمات  ةالصح
ة الشـــاملاإلتاحـــة وســـيلة لتعزيـــز خلويـــة دوات مثـــل الهواتـــف الالواســـع النطـــاق ألســـتخدام . ويـــوّفر االالرقميـــةالنهـــوج 

أهــداف لبلــوغ طائفــة مــن الغايــات الُمحــّددة فــي دعم تقــديم الــالصــحة الرقميــة القــدرة علــى . وتمتلــك مات الصــحيةلخــدل
) ٤-٣يات (الغايـة وقايـة مـن األمـراض وتغييـر السـلوكعـارف الالزمـة للالحصـول علـى الم، ومنهـا المسـتدامةالتنمية 

ث لالســتثمارات فــي مجــال البحــالقطــاعين العــام والخــاص توظيــف و  ج)-٣الغايــة وتــدريب القــوى العاملــة الصــحية (
االبتكــار)  إقامــة ُبنــى تحتيــة قــادرة علــى الصــمود، وتحفيــز التصــنيع المســتدام الشــامل للجميــع، وتشــجيع، ٩(الهــدف 

تنشــــــــيط الشــــــــراكة العالميــــــــة مــــــــن أجــــــــل تحقيــــــــق ، ١٧(الهــــــــدف وٕاقامــــــــة الشــــــــراكات والتعــــــــاون عبــــــــر القطاعــــــــات 
  ).المستدامة التنمية

  
  لرصد والتقييما
  

األهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة، واحـدًا مـن مكـامن قـوة ة عّينـمغايـات تحقيـق صـوب رصـد التقـدم المحـرز شّكل   -١٩
إطــار أهــداف التنميــة فــي . أمــا بالنســبة إلــى الصــحة تعزيــز المســاءلةأم للقيــاس التقــدم المحــرز فــي حــد ذاتــه ســواء 

وتسـهم فـي بلوغهـا كّلهـا علـى حـد سـواء،  ٣ف األخرى إلـى جانـب الهـدف جميع األهداالمستدامة، فإنها تستفيد من 
غاية بشـأن  ١٣هذا برمته. وترد إطار أهداف التنمية المستدامة الُمحرز أن يشمل قياس التقدم ليتحّتم بالتالي على 
القضـاء ( ٢الهـدف ، ومنهـا ألهدافغايات أخرى تتعلق بالصحة في سائر ا أيضاً ترد ، ولكن ٣الصحة في الهدف 

ضـمان تـوافر الميـاه ( ٦ والهـدف )،المسـتدامة على الجوع وتـوفير األمـن الغـذائي والتغذيـة المحسـنة وتعزيـز الزراعـة
ضـــمان حصـــول الجميـــع بتكلفـــة ميســـورة علـــى خـــدمات الطاقـــة ( ٧والهـــدف  )،وخـــدمات الصـــرف الصـــحي للجميـــع

ي المطــرد والشــامل للجميــع والمســتدام، والعمالــة تعزيــز النمــو االقتصــاد( ٨ والهــدف )،والمســتدامة الحديثــة الموثوقــة
جْعــل المــدن والمســتوطنات البشــرية شــاملة للجميــع ( ١١الهــدف )، و الكاملــة والمنتجــة، وتــوفير العمــل الالئــق للجميــع

، الـذي يشـمل )ضـمان وجـود أنمـاط اسـتهالك وٕانتـاج مسـتدامة( ١٢)، والهدف ومستدامة وآمنة وقادرة على الصمود
  .للمواد الكيميائية والنفايات السليمة بيئياً اإلدارة 

  
جمــع وٕادارة كنولوجيــات الهائــل فــي تتطــّور بفضــل الوقــد تعــّزز إجــراء البحــوث الصــحية ورصــدها وتقييمهــا   -٢٠
لكشـف عـن غـراض األوتصـنيفها أصـبحت متاحـة، التـي من البيانات األولية ُمطرد  بشكل متزايدةالكبيرة والكميات ال

بــين ًا إلقامــة صــالت ة" حــافز ضــخمالبيانــات ال"ظهــور ويمثــل  ٢تــي تمــّس حاجتهــا إليهــا.الســكانية ال األفــراد والفئــات
إلــى  فضــيتلتحليلهــا أســاليب جديــدة وزيــادة ســبل إتاحــة البيانــات واســتحداث  قواعــد البيانــات فــي مختلــف القطاعــات

  .تدخالت جديدةتفضي إلى تنفيذ  وفتح مساراتاألمراض فهم تحسين 
  
  
  

                                                           
بحـوث التغطيـة الصـحية الشـاملة. جنيـف: منظمـة : ٢٠١٣منظمة الصحة العالمية. التقرير الخاص بالصحة فـي العـالم    ١

  .٢٠١٣الصحة العالمية، 
(تـــــم  )/www.who.int/ehealth/resources/ecosystem/en(النظـــــام البيئـــــي للبيانـــــات الصـــــحية والبيانـــــات الضـــــخمة    ٢

 ). ٢٠١٦تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٩االطالع في 
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  ٢٠٣٠تنظيم عمل المنظمة بشأن خطة التنمية المستدامة لعام   :ثانياً 
  

تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة المجــال أمــام فــي العمــل الُمتبعــة ممارســات تتــيح التغييــرات الطارئــة علــى   -٢١
األمانـة فـي . وتشـّدد ٢٠٣٠األمانة لتزويد الدول األعضاء بدعم أفضل إّبـان تنفيـذها لخطـة التنميـة المسـتدامة لعـام 

تركيزها على األساليب العملية لبلوغ األهداف والغايات المرتبطة بها. وتتمتع المنظمة بوضع قوي يمّكنها من تقديم 
، وذلـك نظـرًا إلـى دور المنظمـة فـي وضـع هالدعم إلنشاء نظم أفضل لتحسـين الصـحة داخـل قطـاع الصـحة وخارجـ

ر القيـــادة واالنخـــراط فـــي الشـــراكات، وبلـــورة برنـــامج أعمـــال المعـــايير فـــي مجـــال الصـــحة علـــى النحـــو التـــالي: تـــوفي
البحوث، وتحديد القواعد والمعايير، وتوضيح خيارات السياسـات العامـة األخالقيـة والمسـندة بالبّينـات، وتقـديم الـدعم 

ه المنظمة . ويتوافق النهج الذي تتبعاالمؤسسية المستدامة، ورصد االتجاهات الصحية وتقييمه اتالتقني وبناء القدر 
زيـادة فعاليتهـا وكفاءتهـا ممـا يـؤدي إلـى ها، إصـالحغراضـها الُمحـّددة بشـأن المستدامة مع أتنمية أهداف الحقبة في 

خطــة بشــأن منظمــة العمــل عــن محــاور ككــل. ويــرد أدنــاه توضــيح لثالثــة  العــالموشــفافيتها ومســاءلتها علــى مســتوى 
صــوب نظمـة الم مـن األمثلـة علـى ذلـك: توجيـه عمـلدد قليـل ، إلـى جانـب اختيـار عـ٢٠٣٠التنميـة المسـتدامة لعـام 

  وتوسيع نطاقها. الشراكاترسيخ وت؛ التنفيذالبلدان في مجال دعم و ؛ ٢٠٣٠خطة التنمية المستدامة لعام تطبيق 
  

  ٢٠٣٠توجيه عمل المنظمة صوب تطبيق خطة التنمية المستدامة لعام 
  

. بـالنظر إلـى امـتالك على المسـتويين اإلقليمـي والعـالميعمل المنظمة على المستوى القطري وتنسيقه   -٢٢
كاتبها القطرية ممدفوع بأنشطة عمل المنظمة وٕامساكها بزمامها، فإن ية المستدامة تنمالالحكومات الوطنية ألهداف 

فـي . وبفضـل حصـول الممثلـين القطـريين للمنظمـة علـى دورات تدريبيـة اإلقليمي والعـالميوبتنسيقه على الصعيدين 
فـي الخطـط التنميـة المسـتدامة المتعلقة بالصحة مـن أهـداف غايات اللدمج  أكثر استعداداً فقد أصبحوا ، ٢٠١٦ام ع

ة داخــل قطــاع الصــحمــن المصــلحة الجهــات الشــريكة والجهــات صــاحبة واالســتراتيجيات الصــحية الوطنيــة، وٕاشــراك 
رؤيـة لبيـان  آليـات تنسـيقليميـة والمقـر الرئيسـي اإلقمكاتب ال . وأعّدتالجهات الفاعلة غير الدولها بما فيوخارجه، 

الممارسـات  لـى، وتحديد أمثلـة ع٢٠٣٠خطة التنمية المستدامة لعام  تحقيق أهداففيما يخص متماسكة المنظمة ال
  .تطبيقها على نطاق أوسعقد يتسنى الجيدة التي 

  
األولويات البرمجية للمنظمة المبّينـة فـي تشمل . مواءمة الميزانية البرمجية مع أهداف التنمية المستدامة  -٢٣

بشـــأن  ٣أغـــراض الهـــدف  ،، والميزانيـــات البرمجيـــة المقابلـــة لهـــا٢٠١٩-٢٠١٤برنـــامج العمـــل العـــام الثـــاني عشـــر، 
 )١الفقـر (الهـدف تـي تتنـاول الصحة. أما األهداف األخـرى المتعلقـة بالصـحة فهـي مشـمولة أيضـًا، بمـا فيهـا تلـك ال

) ٦ فوالميـاه والصـرف الصـحي (الهـد) ٥ ) والمسـاواة بـين الجنسـين (الهـدف٤تعليم (الهدف وال) ٢ع (الهدف والجو 
واالســــتهالك واإلنتــــاج ) ١١) والتحّضــــر (الهــــدف ١٠(الهــــدف  المســــاواةانعــــدام و  )٨والنمــــو االقتصــــادي (الهــــدف 

). ونظــرًا إلــى أن ١٧الهــدف ( ) والشــراكات١٦) والســالم والعدالــة (الهــدف ١٣وتغيــر المنــاخ (الهــدف ) ١٢ (الهــدف
 ،تنميــة المســتدامةأهــداف الُأِعــّدا قبــل اعتمــاد  ٢٠١٧-٢٠١٦مجيــة العــام الثــاني عشــر والميزانيــة البر العمــل برنــامج 

ـــه يلـــزم تحقيـــق ال ـــد مـــن فإن الشـــيخوخة والصـــحة ومقاومـــة مضـــادات المواءمـــة فيمـــا يتعلـــق بمجـــاالت مـــن قبيـــل مزي
ــــــات،  ــــــل، وحــــــاالت العجــــــز الميكروب ــــــةوٕاعــــــادة التأهي ــــــةو  والتغذي ــــــة . ســــــالمة األغذي ــــــة البرمجي وســــــتحرص الميزاني

خطـــة بشـــأن ، علـــى مواءمـــة العمـــل ٢٠٢٤-٢٠٢٠وبرنـــامج العمـــل العـــام الثالـــث عشـــر  ٢٠١٩-٢٠١٨ المقترحـــة
الجهـات منظومـة األمـم المتحـدة و تابعـة لالهيئـات السـائر داخـل المنظمـة، وكـذلك مـع  ٢٠٣٠التنمية المستدامة لعام 

 .انحةالشريكة وتلك الم
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  دعم البلدان في مجال التنفيذ
  

وعقـب يـة المسـتدامة تنمأهـداف البلـوغ فـي إطـار . قامـت المكاتـب اإلقليميـة، م البلـدانلدعاإلقليمية طر األ  -٢٤
بوضــع خــرائط طريــق وخطــط عمــل وتقــديم مبــادرات محــّددة ، كــّل فيمــا يخصــها اللجــان اإلقليميــةاسترشــادها بأعمــال 

لالحتياجـات ا علـى تقييمهـإقليميـة معّينـة بنـاًء أولويـات تزّود البلدان بالدعم في مجال التنفيذ. وُتحدَّد في تلك األطر 
ل لتمويـاتـوفير األولويـات: تلك أمثلة على . وفيما يلي دعم الدول األعضاءكفيلة بلاالصحية الوطنية وأفضل السبل 

تحقيــق اإلنصــاف فــي مجــال  ١اإلقليم؛االبتكــاري بــاإلقليم األفريقــي فــي إطــار برنــامج التحــول الــذي تطّبقــه المنظمــة بــ
الصـحة  ٣آسـيا؛شـرق جنـوب بـإقليم الخـدمات الصـحية فـي الخطـوط األماميـة بتغطيـة ال ٢؛األمريكتينالصحة بإقليم 

لطــوارئ التصــدي ل ٤؛٢٠٢٠بمــا يتماشــى مــع إطــار سياســة الصــحة فــي خطــط التنميــة الوطنيــة بــاإلقليم األوروبــي، 
نظـم تعزيـز التغطيـة الصـحية الشـاملة و تحقيـق مـع الممتـدة بـإقليم شـرق المتوسـط بـالتالزم الحادة واألزمـات الصـحية 

وسـائل رصـد واسـتعراض متعلقة ببلدان معينة تحديـدًا بـاالقتران مـع وضـع لصحية الغايات اال ٥؛المعلومات الصحية
فـإن فـي مجـال الصـحة، التابعـة للمنظمـة لى عمل المكاتب اإلقليميـة وعالوة ع ٦.إقليم غرب المحيط الهادئتينة بم
يـــة تنمجميـــع أهـــداف اليـــزّود الـــدول األعضـــاء بالـــدعم الـــالزم لتنفيـــذ  منبـــراً تـــؤمن ألمـــم المتحـــدة لللجـــان اإلقليميـــة ا

  ٧.المستدامة
  

  األمانـــــة فـــــي معـــــرض استرشـــــادها . أعـــــّدت والتحـــــولوالمؤسســـــات تعزيـــــز الـــــنظم الصـــــحية: األســـــس   -٢٥
) بشــأن تعزيــز الوظــائف األساســية للصــحة العموميــة دعمــًا لبلــوغ التغطيــة الصــحية ٢٠١٦( ١-٦٩ج ص ع بــالقرار

أســس إرســاء : (أ) علــى النحــو التــالي الصــحية هــاثــالث اســتراتيجيات مختلفــة لــدعم البلــدان فــي تعزيــز نظم الشــاملة،
تعزيـز ؛ (ب) لنمـو المـاليالبلدان نموًا والدول الهّشة المحدودة اإلمكانـات فـي مجـال تحقيـق اأقل النظم الصحية في 

تــأمين لنمــو و تحقيــق اجيــدة لأقــل البلــدان نمــوًا التــي تتمتــع باالســتقرار ولــديها إمكانــات  فــي ةمؤسســات الــنظم الصــحي
ذلـك تحـديات فـي تحقيـق رغـم التـي تواجـه متقدمـة النمـو ) تحويل النظم الصحية المعقدة في البلدان ال(ج االستقرار؛

ذا الـــنهج، التبـــاع هـــ ودعمـــاً ، أو فـــي صـــون تلـــك التغطيـــة وذاك األمـــن. التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة واألمـــن الصـــحي
 والتمويــلالمتعلقــة بتصــريف الشــؤون مســؤوليات شــبكات تقنيــة للــنظم الصــحية تتكفــل بالإنشــاء علــى األمانــة تعكــف 

  .الخدماتٕايتاء الصيدالنية والمنتجات الطبية و ستحضرات والموالمعلومات والقوى العاملة 
  

 سـيما الناميـةة تعزيـز قـدرات جميـع البلـدان، والأهميـ د-٣الغايـة ؤكـد . تبرنامج المنظمة للطـوارئ الصـحية  -٢٦
لَّــُغ . وتُبإلنـذار المبكــر والحـد مــن المخــاطر وٕادارة المخـاطر الصــحية الوطنيـة والعالميــةفــي مجـاالت كــّل مــن ا، منهـا

                                                           
. ٢٠٢٠-٢٠١٥المنظمـــة اإلقليمـــي ألفريقيـــا. برنـــامج التحـــول ألمانـــة منظمـــة الصـــحة العالميـــة فـــي إقلـــيم أفريقيـــا مكتـــب    ١

 .AFR/RC66/7والوثيقة  ٢٠١٥برازافيل: مكتب المنظمة اإلقليمي ألفريقيا، 

 .CD55/INF/6تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في إقليم األمريكتين، الوثيقة    ٢

المنظمة اإلقليمي لجنوب شرق آسيا. الصحة في أهداف التنمية المستدامة: أين نحن اآلن في إقلـيم جنـوب شـرق مكتب    ٣
والمائــدة الوزاريــة المســتديرة:  ٢٠١٦المنظمــة اإلقليمــي لجنــوب شــرق آســيا، عــام مكتــب آســيا؟ مــا الخطــوة التاليــة؟ نيــودلهي: 

 . SEA/RC69/4والتغطية الصحية الشاملة، الوثيقةأهداف التنمية المستدامة 

فــــــي إقلــــــيم المنظمــــــة األوروبــــــي،  ٢٠٣٠خطــــــة التنميــــــة المســــــتدامة لعــــــام ســــــعيًا إلــــــى وضــــــع خريطــــــة طريــــــق لتنفيــــــذ    ٤
 .EUR/RC66/17  الوثيقة

 .٥وثيقة إعالمية  /٦٣التغطية الصحية الشاملة وٕاعداد حزمة من الخدمات الصحية األساسية، الوثيقة ش م/ل إ   ٥

 .، أهداف التنمية المستدامةWPR/RC67.R5القرار    ٦

 /http://www.regionalcommissions.org/category/sustainable-developmentانظر الرابط اإللكتروني التـالي:    ٧
 ).٢٠١٦كانون األول/ ديسمبر  ١في تم االطالع (
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الكـوارث الطبيعيـة وتلـك التـي ، وُتلحـق األمـراض المعديـةفاشية مـن فاشـيات  ١٠٠المنظمة سنويًا باندالع أكثر من 
لطـوارئ جديـد لمنظمـة الالبرنـامج حـّدد يمليـون شـخص سـنويًا. و  ٢٠٠الضرر بما يزيد علـى هي من صنع اإلنسان 
إلــى األدوار التقنيــة معــّززة قــدرات تشــغيلية ويضــيف لطــوارئ، مجــال االســتجابة لفــي ويؤكــده الصــحية دور المنظمــة 

مـن الوقايـة إلدارة المخاطر تتألف من دورة كاملة كي تزّود نفسها بتقدم األمانة الدعم للبلدان ل. و والمعيارية التقليدية
 وىقــى نحــو يضــم علــالبرنــامج منهــا مبّكــرًا. وتُــدمج عناصــر والتعــافي لهــا واالســتجابة لمواجهتهــا والتأهــب المخــاطر 

، المرجعية من المعاييرعمليات، وأخرى مجموعة واحدة من الو ، واحد مساءلةومجال وميزانية واحدة،  ة،املة واحدع
  قدرة على الصمود.أكثر يرتكز إلى الغرض الُمتمّثل في إنشاء نظم صحية أقوى و و 
  

  ترسيخ الشراكات وتوسيع نطاقها
  

لتعـاون ل ظمـة. اسـتراتيجية المنستراتيجي على نطاق منظومـة األمـم المتحـدةاالالتخطيط والتنفيذ واإلبالغ   -٢٧
الهيئـــات األخـــرى فـــي منظومـــة األمـــم المتحـــدة عمـــل أداة لتنســـيق عمـــل المنظمـــة فـــي البلـــدان مـــع مـــع البلـــدان هـــي 

األخيـر عـن يل دل. ويعـرض الـإطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائيـةين، وذلك بوسائل منها اإلنمائيوالشركاء 
المتعلقة بالصحة في جميع أهداف رامية إلى بلوغ الغايات خطوات مع البلدان تعاون المنظمة للصياغة استراتيجية 

الميزانيـــة سُتوَضـــع و  ١.الصـــحية الوطنيـــةواالســـتراتيجيات والخطـــط فـــي إطـــار السياســـات وذلـــك يـــة المســـتدامة، تنمال
تخطـيط لغايـات المتعلقـة بالصـحة التـي ُحـدِّدت بواسـطة عمليـة على ضـوء تلـك ا ٢٠١٩-٢٠١٨البرمجية المقترحة 

سـواء كانـت منظمـة بنشـاط مـع هيئـات عديـدة فـي منظومـة األمـم المتحـدة (قطـري. وتشـارك المسـتوى الالبدأت علـى 
يـة المسـتدامة علـى تنمبشـأن أهـداف القصـد مواءمـة عملهـا الوكاالت) بأم أخرى مشتركة بين حكومية دولية كيانات 
قرار الجمعيـة العامـة لألمـم . وقد ُيحصل على إرشادات إضافية من القطريالمستوى العالمي واإلقليمي و ين ويالمست

  ٢لسياسة األنشطة التنفيذية.كل أربع سنوات بشأن االستعراض الشامل الذي يجري  المتحدة
  

مـع واسـعة فـي العمـل اسـتراتيجية مشـاركة منظمـة . تشـارك المنظمة خارج نطـاق األمـم المتحـدةشراكات ال  -٢٨
ومنهـا علـى سـبيل المثـال، المصلحة من أجل تحقيق أهداف التنمية المسـتدامة، الجهات صاحبة متنوعة من طائفة 

ات المهنيــة رابطــالشــراكات الصــحية العالميــة والمؤسســات الخيريــة والقطــاع الخــاص والمنظمــات غيــر الحكوميــة وال
يــزّود إطــار . و اإلعــالم والمجتمــع المــدني طوســاط األكاديميــة ووســائالدوليــة والوكــاالت الماليــة ومعاهــد البحــث واأل

، المنظمـة باألسـاس الـالزم )٢٠١٦( ١٠-٦٩ج ص عالُمعتمـد فـي القـرار  الـدول غيـر الفاعلـة الجهات مع المشاركة
تحسـين بشأن  اتطلب. ومن األمثلة على تلبية الالشفافية والمساءلةتكفل دة آليات محدّ دمج لتعزيز تلك الشراكات، و 

الشــراكة الصــحية مــن  ٢٠١٦أيلــول/ ســبتمبر فــي الــذي حــدث  لالتحــوّ ميــدان تعزيــز الــنظم الصــحية،  التنســيق فــي
  ٢٠٣٠.٣ بشأن التغطية الصحية الشاملة لعام الشراكة الصحية الدولية) إلى +IHP(+ الدولية 

  
تـؤدي المنظمـة فـي معـرض اسـتفادتها . وشـريكة فيهـا لمبادرات الصحية العالميةلرائدة بوصفها منظمة ال  -٢٩

الشـراكات التـي ٕاقامـة و إنجاز األعمال في  ياً وتعاون قيادياً خارجها، دورًا شراكات داخل منظومة األمم المتحدة و من ال
رأة والطفـل العالميـة بشـأن صـحة المـاالسـتراتيجية  ومنهـا مـا يلـي:يـة المسـتدامة، تنمتتقاطع مـع العديـد مـن أهـداف ال

                                                           
١   http://apps.who.int/iris/handle/10665/251734 ) ٢٠١٦كانون األول/ ديسمبر  ٥في تم االطالع.( 

االسـتعراض الشـامل الـذي يجـري كـل أربـع سـنوات لسياسـة األنشـطة التنفيذيـة بشأن  ٦٧/٢٢٦تنفيذ قرار الجمعية العامة    ٢
 . A/71/63 – E/2016/8التي تضطلع بها منظومة األمم المتحدة من أجل التنمية. تقرير األمين العام. 

كـانون األول/  ١فـي تـم االطـالع ( /http://www.internationalhealthpartnership.net/enانظر الرابط اإللكتروني التالي:    ٣
  ).٢٠١٦ديسمبر 
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ن األمــراض عمــل األمــم المتحــدة المشــتركة بــين الوكــاالت المعنيــة بالوقايــة مــوفرقــة  ١)؛٢٠٣٠-٢٠١٦والمراهــق (
اإلصــــحاح الميــــاه و و  ؛لمــــرأة وصــــحة الطفــــلوالمبــــادرة المعنيــــة بحيويــــة ا ؛ومكافحتهــــا(غيــــر الســــارية) غيــــر المعديــــة 

اســـتراتيجية هملـــة: المداريـــة المأمـــراض المنـــاطق الُمحـــرز بشـــأن مكافحـــة التقـــدم وتيـــرة تســـريع والتصـــّحح مـــن أجـــل 
واللجنــة الرفيعـة المســتوى )؛ ٢٠٢٥-٢٠١٦( األمــم المتحـدة للعمــل مـن أجــل التغذيـة؛ وعقـد ٢٠٢٠-٢٠١٥ عالميـة

للجنــــة وفريــــق الخبــــراء المشــــترك بــــين الوكــــاالت التــــابع ؛ المعنيــــة بالعمالــــة فــــي مجــــال الصــــحة والنمــــو االقتصــــادي
  والمعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة. ألمم المتحدةفي ااإلحصائية 

  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

 حاطة علمًا بهذا التقرير.المجلس مدعو إلى اإل  -٣٠
  
  

=     =     =  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .١٤٠/٣٤م تانظر الوثيقة    ١


