
ما الهدف هنا؟

وتعزيز  الصحية  الحياة  ضمان 
الرفاهية للجميع يف جميع األعمار.

ملاذا؟

وتعزيز  الصحية  الحياة  ضمان 
األعمار  جميع  يف  للجميع  الرفاهية 
عامل مهم يف بناء مجتمعات مزدهرة.

التي  الكبرية  الخطوات  رغم  أنه  غري 
الناس  صحة  تحسني  يف  تحققت 
ال  األخرية،  السنوات  يف  ورفاهيتهم 
تزال هناك أشكال من انعدام املساواة 
الرعاية  عىل  الحصول  فرص  يف 
ستة  من  أكثر  يزال  وال  الصحية. 
بلوغهم  قبل  يموتون  طفل  ماليني 
ونصف  عام،  كل  الخامسة  سن 
إجمايل النساء يف املناطق النامية فقط 

الحصول عىل  يتمكن من  الالتي  هن 
الرعاية الصحية التي يحتجن إليها.

نقص  مثل فريوس  األوبئة،  وتنترش 
يحد  حيث  البرشية/اإليدز،  املناعة 
الناس  قدرة  من  والتمييز  الخوف 
التي يحتاجونها  عىل تلقي الخدمات 

ليعيشوا حياة صحية ومنتجة.

الجيدة  الصحة  عىل  والحصول 
حقوق  من  حق  هو  والرفاهية 
أن  يف  السبب  هو  وهذا  اإلنسان، 
فرصة  تتيح  املستدامة  التنمية  خطة 
شخص  كل  تمكني  لضمان  جديدة 
من الوصول إىل أعىل معايري الصحة 
والرعاية الصحية - ال أن تتوفر فقط 

لألكثر ثراء.

إن إنفاق

 بليون دوالر 
عىل 

تحصني األطفال 

يمكن  أن 

ينقذ حياة 

مليون طفل 
كل سنة

 الصحة الجيدة والرفاهية:
 ملاذا هما مهمان؟
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ما التقدم الذي تم 
إحرازه حتى اآلن؟

يف  التقدم  من  كبري  قدر  إحراز  تم 
ذلك  يف  بما  املجاالت،  من  العديد 
وكذلك  واألمهات،  األطفال  صحة 
املناعة  نقص  فريوس  معالجة  يف 
وغريهما  واملالريا  البرشية/اإليدز 

من األمراض.

النفاسية  وانخفض معدل الوفيات 
بنسبة ٥٠ يف املائة تقريبا منذ عام 
الحصبة  لقاحات  ونجحت  ١٩٩٠؛ 
يف إنقاذ ما يقرب من ١٥,٦ مليون 
٢٠٠٠؛  عام  منذ  الوفاة  من  حالة 
شخص  مليون   ١٣٫٦ وتمكن 
املضاد  العالج  عىل  الحصول  من 
نهاية  بحلول  الرجعية  للفريوسات 

عام ٢٠١٤.

شوطا  قطعنا  قد  نكون  وربما 
طويال، ولكن ال يزال أمامنا طريق 
فالتقدم  قطعه.  يتعني  أطول 
التغطية  تحقيق  يعني  الحقيقي 
األدوية  وتوفري  الشاملة؛  الصحية 
بتكلفة  األساسية  واللقاحات 
النساء  وصول  وضمان  ميسورة؛ 
الصحية  الرعاية  خدمات  كامل  إىل 
الجنسية واإلنجابية؛ ووضع نهاية 
يمكن  التي  األطفال  وفيات  لجميع 

تفاديها.

كم سيتكلف تحقيق 
هذه األهداف؟

الصحية  الحياة  كفالة  تتطلب 
أن  غري  قويا،  التزاما  للجميع 
الفوائد تفوق التكلفة. فاألشخاص 
االقتصادات  أساس  هم  األصحاء 

الصحية. 

فإذا أنفقنا، عىل سبيل املثال، بليون 
دوالر عىل توسيع تغطية التحصني 

الرئوي  وااللتهاب  األنفلونزا  ضد 
الوقاية  يمكن  التي  واألمراض 
إنقاذ  بمقدورنا  سيكون  منها، 
حياة مليون طفل يف كل سنة. ويف 
يف  التحسينات  أدت  املايض،  العقد 
الصحية  والرعاية  الصحة  مجال 
إىل ارتفاع نمو الدخل بنسبة ٢٤ يف 

املائة يف بعض من أفقر البلدان.

أما تكلفة التقاعس عن العمل، فهي 
األطفال  فماليني   - بكثري  أعظم 
سيظلوا يموتون من أمراض يمكن 
الوقاية منها، وستموت النساء أثناء 
تكاليف  وستظل  والوالدة،  الحمل 
ماليني  تغرق  الصحية  الرعاية 
واألمراض  الفقر.  براثن  يف  الناس 
غري املعدية وحدها ستكلف البلدان 
أكثر  الدخل  واملتوسطة  املنخفضة 
من ٧ تريليونات دوالر يف السنوات 

الخمس عرشة املقبلة.

ما الذي يمكنني القيام 
به للمساعدة؟

وحماية  بتعزيز  تبدأ  أن  يمكنك 
حولك،  من  وصحة  صحتك 
بشكل  مدروسة  خيارات  بتبني 
اآلمن،  الجنس  وبممارسة  جيد، 

وبتحصني أطفالك.

مجتمعك  يف  الوعي  رفع  ويمكنك 
الجيدة،  الصحة  بأهمية  املحيل 
فضال  الصحية،  الحياة  وأنماط 
الرعاية  خدمات  يف  الناس  حق  عن 

الصحية الجيدة.

املدارس  خالل  من  العمل  ويمكنك 
واملنظمات  والفرق  والنوادي 
للجميع،  األفضل  الصحة  لتعزيز 
مثل  األكثر ضعفا  للفئات  وخاصة 

النساء واألطفال.

الحكومة  مساءلة  أيضا  ويمكنك 
والقادة املحليني وغريهم من صناع 
بتحسني  التزاماتهم  عن  القرار 
الرعاية  إىل  الناس  وصول  فرص 

الصحية والصحة.

ملعرفة املزيد حول الهدف ٣ وغريه 
املستدامة،  التنمية  أهداف  من 

يمكنك زيارة املوقع الشبكي:

http://www.un.org/
sustainabledevelopment 


