
 اجلمعيـة العامـة

 A األمم املتحدة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A)     GE.01-70150 

 مؤمتر األمم املتحدة الثالث
   بأقل البلدان منواً

 ٢٠٠١مايو / أيار٢٠-١٤بروكسل، بلجيكا، 

 جلسة مواضيعية تفاعلية

 دور الصحة: تعزيز القدرات اإلنتاجية

 موجز أعدته أمانة املؤمتر

يا إىل بطء فقد أدت املالر. إن الكـلفة االقتصـادية لسـوء حالـة الصـحة تفـوق كثرياً كل تقديراا السابقة                 -١
 يف املائة، وبلغ متوسط الناتج احمللي االمجايل للفرد الواحد يف البلدان ١,٣النمو االقتصادي يف أفريقيا بنسبة بلغت 

ويعقّد هذه املشكلة وباء . األفـريقية اخلاليـة مـن مـرض املالريـا ثالثـة أمـثاله يف البـلدان الـيت يوجد فيها هذا املرض                 
الـذي يؤدي إىل العجز واملوت دون متييز  ) اإليـدز (مـتالزمة نقـص املـناعة املكتسـب       /فـريوس نقـص املـناعة البشـرية       

ويقــدر أن تبــلغ كــلفة فــريوس نقــص املــناعة       . فيطــال فــيمن يطــال قطــاع الســكان الذيــن هــم يف ســنة العمــل        
والر من  بليون د٢٢، قرابة ٢٠١٠يف جنوب أفريقيا وحبلول عام ) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /البشرية

وقد قدر البنك .  يف املائة١٧دوالرات الواليـات املـتحدة، ممـا يـؤدي إىل هـبوط الـناتج احمللي االمجايل للبلد بنسبة            
الـدويل أن معـدل الـنمو يف أفريقيا يف التسعينات قلّ ثالثة أمثال ما كان ينبغي أن يكون عليه بسبب فريوس نقص         

وإضافة إىل ذلك، تتآكل النظم  . حوظاً عـلى االنـتاجية الـزراعية والصناعية       ويـترك اإليـدز أثـراً مـل       . املـناعة البشـرية   
التعلـيمية والصـحية عـلى حنـو خطـري يف العديـد مـن أقـل البـلدان منـواً بسـبب ارتفاع معدالت الوفيات يف صفوف                           

دان منواً بأن وقد أفادت تقارير بعض الشركات الكبرية يف أقل البل      . العامـلني يف جمـال الصحة ويف أوساط املعلمني        
والواقع أن األزمة الصحية تشكل عقبة أساسية يف    . الكـلفة اليت تتصل باإليدز قد جتاوزت إمجايل أرباحها السنوية         

 .سبيل النمو االقتصادي وختفيف حدة الفقر
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فحسن . وسلم املشاركون يف اجللسة املواضيعية بوجود صلة مباشرة بني حتسن الصحة والنمو االقتصادي             -٢
ة الصـحية يسـاهم يف التـنمية االقتصـادية مـن خـالل ارتفاع انتاجية اليد العاملة، وارتفاع معدالت االستثمار             احلالـ 

وبالتايل فإن االنفاق على الرعاية الصحية      . والـتوفري، وارتفـاع مستوى التحصيل العلمي، وتدين معدالت الوفيات         
.  والصــحة اجليــدة ميكــن أن تكــون وقــود حمــرك التــنمية.يعتــرب اســتثماراً ضــرورياً ومــثمراً ألغــراض الــنمو والتــنمية

والصـحة اجليـدة تعتـرب ضـرورية، وإن مل تكـن كافية، لبلوغ معدالت مرتفعة من النمو االقتصادي، هذه املعدالت                   
 .اليت تعتمد أيضاً على عوامل أخرى يذكر منها البيئة االقتصادية واالجتماعية والسياسية

 بـلداً ال يوجـد بينها إال أربعة بلدان تسري يف االجتاه الصحيح لبلوغ       ٤٩غ عددهـا    وأقـل البـلدان منـواً الـبال        -٣
، هذا اهلدف ٢٠١٥ بنسبة الثلثني حبلول عام ١٩٩٠اهلدف االمنائي الدويل وهو ختفيف معدل وفيات الرضع لعام    

املائة ممن ولدوا يف أقل    يف   ١٦ويف املتوسـط ال يبـلغ سن اخلمسني إال          . الـذي اعـتمدته قمـة األمـم املـتحدة لأللفيـة           
ومتوسط العمر . ، وهـذه نسـبة تـزيد عـلى ثالثـة أمـثاهلا يف البلدان النامية      ١٩٩٩ و١٩٩٥البـلدان منـواً بـني عـامي        

واألمراض .  سنة٦٥ سـنة فقـط، بيـنما يبـلغ هـذا املتوسـط يف البـلدان الـنامية                   ٥١املـتوقع يف أقـل البـلدان منـواً هـو            
، )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /اء هي املالريا، وفريوس نقص املناعة البشريةالرئيسية اليت تؤثر على الفقر

متالزمة /ويف العديد من أقل البلدان منواً، يعزى إىل ويالت فريوس نقص املناعة البشرية     . والسل، وأمراض الطفولة  
السنوات اخلمسني املاضية هذه وحدهـا تدمـري املكاسـب الصـحية اليت حتققت يف     ) اإليـدز (نقـص املـناعة املكتسـب       

ــنمية االقتصــادية       ــلى الت ــلدان ع ــذه الب ــدرة ه ــدد ق  ــيت ــالت ال ــناعة     . الوي ــريوس نقــص امل ــدد املصــابني بف ــلغ ع ويب
 يف املائة منهم يف البلدان    ٩٥ مليون نسمة، يوجد أكثر من       ٣٦) اإليدز(مـتالزمة نقـص املـناعة املكتسب        /البشـرية 
وارتفاع وفيات البالغني املتصلة باإليدز يؤدي إىل ظهور . ص نتيجة هذا الوباء  مـليون شخ   ١٣وقـد تـويف     . الـنامية 

 . مليون يتيماً يف أفريقيا وحدها١٢أعداد ضخمة من األيتام، الذين يبلغ عددهم 

فعلى سبيل املثال، متوت يف أثناء   . وينـبغي أن توضـع يف االعتـبار أيضـاً احلاجـات الصـحية اخلاصـة للنساء                 -٤
وإضافة إىل ذلك، يزداد حرمان املرأة يف اتمع تعقيداً         .  نسمة ١٠٠ ٠٠٠ امـرأة لكل     ١ ٤٠٠إثيوبيـا   الـوالدة يف    

بفعـل عمـليات اإلجهاض غري املشروعة وغري املأمونة، وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث، وتعرض النساء لإلصابة                
 الكربى، يرجح اآلن أن تكون النساء أكثر من ويف أفريقيا جنويب الصحراء. باألمراض اليت تنتقل باالتصال اجلنسي

فهن يتحملن القسط ). اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /الرجال عرضة لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية
أي مســؤولية رعايـــة األطفــال الذيــن تيــتموا نتـــيجة لفــريوس نقــص املـــناعة       : األكــرب مــن عــبء رعايـــة أســرهن    

 .املتالزمة/ والعناية بأفراد األسرة املصابني ذا الفريوس) اإليدز(ملناعة املكتسب متالزمة نقص ا/البشرية

وإضافة إىل هذه املشاكل، أدت الرتاعات االقليمية إىل انتقال الالجئني واملشردين بأعداد ضخمة، ال سيما  -٥
اد عبء هائل على نظام الرعاية  ويف بعض أقل البلدان منواً، أدى ذلك إىل اجي        . يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى    
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وجرى التأكيد أيضاً على ازدياد الفساد يف تقدمي الرعاية الصحية وعدم احترام الفقراء، ال سيما    . الصـحية الوطين  
 .النساء منهم

ومن األولويات املباشرة أولوية تركيز اجلهود على مكافحة األمراض املعدية الرئيسية يف أقل البلدان منواً،              -٦
ولذلك توجد . فهذا ينقذ أكرب عدد من الناس يف املدى البعيد    . من خالل الوقاية والعالج يف األجل القصري      وذلك  

أما . حاجـة إىل رد منسـق ومتماسـك لـتعزيز نظـم الـرعاية الصحية اليت أصاا الضعف وتكاد أن تكون غري عاملة            
خلدمات، واجلمع السليم بني مدخالت وموارد النظام تنظيم تقدمي ا: حتسني هذه النظم فيستلزم القيام باملهام التالية

ويف األجل الطويل يعتمد حتسني صحة سكان أقل   . الصـحي، والـتمويل واإلشـراف القـوي مـن جـانب احلكومات            
البـلدان منـواً أيضـاً عـلى إجـراءات تـتجاوز قطـاع الصحة، مثل احلصول على الغذاء السليم والكايف، واملاء النقي،                        

وحتـتاج أقـل البـلدان منـواً إىل زيـادة كـبرية يف االنفاق على الصحة تتجاوز            . ، والتعلـيم األساسـي    واملـرافق الصـحية   
 دوالرات مـن دوالرات الواليات املتحدة للفرد يف  ١٠ و٥مسـتويات االنفـاق احلاليـة الـيت يـتراوح متوسـطها بـني               

. الطلب يف البلدان متقدمة النمو    وأحـد املشـاكل األساسـية مشـكلة تسـعري األدويـة حبسب معايري العرض و               . السـنة 
 .وتوجد حاجة ملحة إىل اتفاق دويل بشأن حتديد مستويات للتسعري تعكس قدرة أقل البلدان منواً على الدفع

وملـنظمات محايـة املستهلكني دور أساسي تؤديه يف محاية الصحة وحتسينها، وخاصة يف توعية املستهلكني        -٧
ئية مثل نظافة املياه وكفاية املرافق الصحية؛ وتشجيع االستخدام الرشيد للعقاقري؛  للـتركيز مـثالً عـلى الـتدابري الوقا        

وباإلضافة إىل ذلك، تستطيع هذه املنظمات دعم حقوق املرضى؛ والعمل كقوة مضادة . واستخدام األدوية البديلة
جارية على صحة   لكـبح تعسـف الشـركات يف اسـتخدام نفوذهـا يف السـوق؛ والسـعي إىل ختفيـف أثـر القواعـد الـت                        

ولـذا ينـبغي إدراج بـناء قدرات منظمات محاية املستهلكني يف صلب أي نقاش يعقد         . الفقـراء يف أقـل البـلدان منـواً        
 .بشأن مسائل السياسة الصحية

ويدل التأثري املتزايد للقواعد التجارية املتعددة األطراف على الصحة يف جماالت كثرية مثل امللكية الفكرية  -٨
ة يف اخلدمات ومعايري الصحة البشرية والنباتية على أن حتقيق أهداف الصحة العامة ينبغي أن حيظى باهتمام والتجار

وجيب أن تكون أقل البلدان منواً . مركزي يف السياسات التجارية الوطنية ويف االتفاقات التجارية املتعددة األطراف
التفاق املتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة  قـادرة عـلى استخدام االستثناءات املتاحة قانوناً يف ا         

وتؤدي هجرة األطباء واملمرضني من أقل      . بغيـة ضـمان حصـوهلا عـلى األدويـة والسـلع األساسـية بأسـعار ميسورة                
بد من اختاذ وال . البـلدان منـواً لـتوفري خدمـام يف البـلدان املـتقدمة إىل استرتاف موارد أساسية يف أقل البلدان منواً                  

 .تدابري عاجلة ملعاجلة آثار هذه اهلجرة

 ٢٠ و ١٥وسيقتضـي بـلوغ األهداف املتصلة بالصحة زيادة االستجابة الدولية زيادة بالغة تتراوح ما بني                 -٩
وميكن حتقيق ذلك عن  . بـليون دوالر مـن دوالرات الواليـات املـتحدة سنوياً من املوارد املالية اإلضافية واملستدامة               
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متالزمة نقص /وتشمل الزيادة يف املبلغ أمواالً ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية    .  ختصـيص موارد جديدة    طـريق 
 باليـني دوالر مـن دوالرات الواليـات املـتحدة سـنوياً ملـنطقة أفريقيا       ١٠ إىل ٥تقـدر ب   ) اإليـدز (املـناعة املكتسـب     

نفاق كافية ومستمرة لتوفري نظم صحية فعالة إذا        وال بد من ضمان مستويات إ     . جـنوب الصحراء الكربى وحدها    
 .أريد ختفيف وطأة الفقر

والنهوض ) اإليدز(وأُعـرب عـن الـتأييد إلنشـاء صـندوق عـاملي ملكافحـة مـتالزمة نقـص املـناعة املكتسب                   -١٠
املعايري وال بد من إنشاء صندوق عاملي للصحة إذا أريد الوفاء ب. بالصـحة، وهـو أمـر ممكـن تنفيذه يف رأي اجللسة          

وذُكر أن الغرض من الصندوق هو . ونوقشـت الشـروط الالزمة لتشغيل الصندوق بفعالية    . احملـددة يف قمـة األلفيـة      
ويشمل هذا الصندوق . الوقايـة، وحتسـني احلصـول على الرعاية الصحية واألدوية بأسعار ميسورة، وبناء القدرات          

لتكنولوجيات اليت توجد حاجة ماسة إليها لدرء ومكافحة حبـث وتطويـر العقاقري واللقاحات اجلديدة وغريها من ا         
وينــبغي إنشــاء مراكــز إقلــيمية للــتدريب يف جمــال الــبحث . األمـراض الــيت تؤثــر يف أقــل البــلدان منــواً بصــفة رئيسـية  
ومن شأن تنفيذ برامج ختفيف عبء الديون أن يفرج عن . والـتطوير حبيـث تركـز عـلى األمراض الواسعة االنتشار          

 .وجد حاجة ماسة إليها الستثمارها يف جمال الصحةأموال ت

ومن املبادئ اليت حددا املفوضية ألجل . وقدمـت املفوضـية األوروبيـة آراءهـا يف صـندوق الصحة العاملي        -١١
دعم الصندوق أنه ينبغي للماحنني توفري موارد إضافية وجديدة على مدى فترة زمنية ممتدة؛ وأن تتخذ بلدان منظمة 

والتـنمية يف امليـدان االقتصـادي تدابـري لـتحمل نصـيب عـادل من العبء املايل العاملي لتخفيف وطأة الفقر               الـتعاون   
املالريا والسل وفريوس نقص : ومكافحـة األمـراض؛ وأن يتبع ج عام يستهدف األمراض السارية الرئيسية الثالثة       

ي أن تكون الرعاية الصحية ملكاً للبلدان، والسعي     وينبغ). اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /املـناعة البشـرية   
إىل إدمـاج االسـتراتيجيات اإلمنائيـة الوطـنية وتطويـر الـنظم الصـحية، والتنسيق الفعال يف امليدان مع إيالء األولوية                   

أن وينبغي . وينبغي أن يكون الصندوق مفتوحاً جلميع األطراف املهتمة يف القطاعني العام واخلاص. جلهـود الوقاية  
يكــون للصــندوق هيكــل نــاظم يتســم بالشــفافية والــتركيز عــلى النــتائج، وينــبغي إيــالء األولويــة خلفــض تكــاليف     

وســتنظر . وسـتزيد فعاليــة الصـندوق العــاملي إذا الـتزمت الصــناعة بـنظام تســعري عـاملي مــتدرج     . املعـامالت للبــلدان 
 .ليهيو/جمموعة الثمانية يف إنشاء الصندوق العاملي يف جنوة يف متوز

واعتمدت املفوضية األوروبية مؤخرا برنامج عمل شامال بشأن األمراض السارية مع توجيه اهتمام خاص     -١٢
ويدعو هذا الربنامج . واملالريا والدرن) اإليدز(مـتالزمة نقـص املـناعة املكتسب    /إىل فـريوس نقـص املـناعة البشـرية      

ويشمل برنامج العمل . إضافية وزيادا بوسائل أعلى كفاءةالشركاء العامليني إىل تطوير وج حديثة لتقدمي موارد 
وأقر جملس الشؤون العامة باالحتاد األورويب   . طـرح عطـاءات عامليـة لـلعقاقري األساسـية للحصـول عـلى أسعار أقل               

 .مايو/ أيار١٤بقوة برنامج العمل هذا يف 
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تولت وضعه منظمة الصحة العاملية (وهـناك إطـار عمل شامل جديد للنهوض بالصحة يف أقل البلدان منوا       -١٣
وسيضمن . قدم باعتباره مشروعا ممكن تنفيذه) بإسهامات من املشتركني يف االجتماع التحضريي للصحة يف أوتاوا

التنفيذ الفعال إلطار العمل الذي وضعته منظمة الصحة العاملية تطبيقا متسقا جلميع مبادئ العمل األساسية الرامية   
وهناك سبعة عناصر أساسية تنطوي على أدوار ومسؤوليات حلكومات   .  يف أقـل البلدان منوا     إىل الـنهوض بالصـحة    

وينـبغي تعبــئة مــوارد إضــافية لألولويـات الصــحية مــن املــاحنني   . أقـل البــلدان منــوا واــتمع الـدويل عــلى حــد ســواء  
فيــف عــبء الديــون وشــركاء املوجوديــن، وتكملــتها بالصــناديق االســتئمانية العامليــة، والوفــورات املــتحققة مــن خت 

وينـبغي توجيـه األمـوال وإدارـا بكفـاءة وفعاليـة، مـع تعزيـز الـتكامل مـع العمـليات اإلمنائية مثل                    . الـتمويل اجلـدد   
وسيقتضي إنتاج وتوزيع سلع عامة عاملية شراكات استراتيجية بني الكيانات    . ورقـات اسـتراتيجية احلـد مـن الفقر        
توفـري حوافـز للـبحوث والـتطوير فـيما يتعـلق بالعقاقري واللقاحات              � �١: ا يـلي  العامـة واخلاصـة مـن أجـل حتقيـق مـ           

ــدة؛  ــة األساســية؛   � �٢اجلدي ــثة     � �٣ختفيــض ســعر األدوي ــادة فــرص احلصــول عــلى التكــنولوجيا الصــحية احلدي زي
سني نتائج وينـبغي تطويـر خمططـات فعالـة يف جمال الصحة عن طريق دعم املاحنني املنسق مع حت                 . واملسـاعدة التقـنية   

وأدوات وطــرق تقيـــيم األداء، وتعزيــز توافـــق اآلراء بشــأن املعـــايري واالســتراتيجيات، وتـــبادل اخلــربات وأفضـــل      
املمارسـات، واسـتخدام املوردين التقليديني واملتطوعني، ومشاركة اتمعات احمللية وزيادة االهتمام ببناء القدرات    

. ن طريق آليات مستقلة وجديرة بالثقة وبالقياس إىل أهداف متفق عليهاوينبغي تقييم التقدم ع. البشرية واملؤسسية
. وينـبغي القيـام حبمـالت للمناصـرة والتعبئة االجتماعية والتوعية لتهيئة مساندة سياسية بني املاحنني واحلفاظ عليها             

ة الدولية والقواعد وجيـب حتقيـق االتسـاق يف السياسـات عـرب القطاعات والوكاالت فيما يتعلق بالسياسات اإلمنائي         
واملعاهدات املتعددة األطراف يف جماالت التجارة واالستثمار، والتنمية االقتصادية، والبيئة، ومحاية امللكية الفكرية، 

ويسـتند هـذا اإلطـار إىل مـبادئ رئيسية هي القيادة السياسية، وحتسني الروابط بني السياسات                 . وسياسـات العمـل   
ية وأخريا برامج مت تكييفها مع االحتياجات اخلاصة للبلدان مثل املعايري املتعلقة باجلنسني واإلجراءات العاملية والوطن

 .واملعايري الثقافية املتسلسلة بعناية

مالحظــة احلقيقــة الدامغــة اجلديــدة بشــأن دور حتســني الصــحة يف التــنمية  ) أ: (واختــتمت اجللســة مبــا يــلي -١٤
لعمل الذي وضعته منظمة الصحة العاملية لتحسني الصحة يف أقل البلدان           الـتأييد القـوي إلطـار ا      ) ب(االقتصـادية؛   

وشــجعت الــدول األعضــاء عــلى املســامهة يف . منــوا، واإلســهام يف الــنمو االقتصــادي وحتقيــق أهــداف إمنائيــة دوليــة 
شاركون وحث امل. اإليدز والنهوض بالصحة/الصندوق العاملي اجلديد اخلاص ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية

 .القطاع اخلاص على تطوير نظام تسعري متدرج للعقاقري األساسية

 ـ ـ ـ ـ ـ

 


