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  ما الذي يحتاج إليه العالم؟  -١
 
في إمكان المنظمة أن تحّسن الصحة في العالم تحّسنًا عظيمًا خالل السنوات الخمـس القادمـة. ويتمثـل الهـدف   -١

إذا اسـتندت هـذه الفرصـة. ولكـن المنظمـة لـن تـنجح إال  اغتنـامفـي  ٢٠٢٣-٢٠١٩من برنامج العمل العام الثالث عشـر 
مــن أن الصــحة حاســمة األهميــة  ٢٠٣٠ام فــي عملهــا إلــى أهــداف التنميــة المســتدامة. وتــرى خطــة التنميــة المســتدامة لعــ

إلــى  المصــلحةالــذي يــدعو جميــع أصــحاب  ٣مســتقبل عالمنــا. وبعــد أن قطعــت المنظمــة التزامــًا بتحقيــق الهــدف أجــل 
جميــع األعمــار"، ســتتولى قيــادة برنــامج التغييــر الــذي يــدعم  "ضــمان تمتــع الجميــع بأنمــاط عــيش صــحية وبالرفاهيــة فــي

  صحة في أهداف التنمية المستدامة.البلدان في بلوغ جميع الغايات المتعلقة بال
  
وفــي األعــوام األخيــرة تحققــت مكاســب صــحية كبيــرة علــى صــعيد العــالم، فقــد زاد متوســط العمــر المتوقــع فــي   -٢

ماليـين طفـل  ٦بمقـدار  ٢٠١٦األطفـال دون سـن الخامسـة الـذين توفـوا فـي عـام  الكثير من أنحاء العالم، وانخفض عدد
مليــــون شــــخص مــــن األشــــخاص  ٢١، وأصــــبح استئصــــال شــــلل األطفــــال وشــــيكًا، ويحصــــل اآلن ١٩٩٠ مقارنــــة بعــــام

ين ن ماليــالمتعايشــين مــع فيــروس العــوز المنــاعي البشــري علــى العــالج. وبفضــل التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة، تمّكــ
مســاهمة فــي برنــامج العمــل ن عــدد أكبــر بكثيــر مــن البلــدان مــن الاألشــخاص مــن اإلفــالت مــن بــراثن الفقــر المــدقع، وتمّكــ

  العالمي.
  
 وعلــى الــرغم مــن هــذه اإلنجــازات، فمــازال النــاس فــي كــل مكــان يواجهــون مزيجــًا معقــدًا مــن المخــاطر المترابطــة  -٣

تـي يمتـد طيفهـا مـن الفقـر وعـدم المسـاواة إلـى النـزاع وتغّيـر المنـاخ. ومـازال وال -التي تهدد صـحتهم وعـافيتهم  بينها فيما
مضــــاعفات الحمــــل والــــوالدة، و النــــاس يعــــانون مــــن األمــــراض الســــارية، ومــــازال عــــبء األمــــراض غيــــر الســــارية يــــزداد. 

أكثــر مــن  واضــطرابات الصــحة النفســية وتعــاطي المــواد، واإلصــابات، تتطلــب جميعهــا اتخــاذ إجــراءات حازمــة. ومــازال
صــعوبات ماليــة. ويواجــه العــالم لنصــف ســكان العــالم غيــر قــادر علــى الحصــول علــى الخــدمات الصــحية دون التعــرض 

مخـــاطر تطرحهـــا الطـــوارئ الصـــحية الشـــديدة الوقـــع (األوبئـــة والجائحـــات والنزاعـــات والكـــوارث الطبيعيـــة والتكنولوجيـــة) 
عــدم المســاواة االجتماعيــة والسياســية واالقتصــادية  مــنمخــاطر العديــد مــن هــذه ال وينبــغومقاومــة مضــادات الميكروبــات. 

 ٪٣مليـون شـخص (أي مـا يزيـد علـى  ٢٤٤فقـد هـاجر أكثـر مـن  وعدم المساواة بين الجنسين وسائر محـددات الصـحة.
مليون من بين هـؤالء قسـرًا. ويبلـغ عـدد األشـخاص الالجئـين أكثـر مـن  ٦٥من سكان العالم) من بلدانهم األصلية؛ ونزح 

  مليون شخص. ٤٠ماليين شخص، ويقدر عدد النازحين داخليًا بأكثر من  ٣شخص، وطالبي اللجوء  ٢١
  
ن تمكّ لـُأنشئت منظمة الصحة العالمية لتكون سلطة التوجيـه والتنسـيق فـي ميـدان العمـل الصـحي الـدولي، و قد و   -٤

عامــًا  ٧٠هــا الــذي يمتــد علــى مــدى دول العــالم مــن العمــل معــًا مــن أجــل صــحة جميــع الشــعوب. وتفخــر المنظمــة بتاريخ
مثــل استئصــال الجــدري والتوّســع الســريع فــي العــالج المضــاد للعــدوى بفيــروس  -محفِّــزة الضــخمة و النجــازات اإلويشــمل 

فتــرات مــن بالمنظمــة  مــّرتتشــكل أساســًا للعــالم الــذي نعــيش فيــه اليــوم. ومــع ذلــك فقــد  التــي -العــوز المنــاعي البشــري 
وتســتجيب  ١ســتند المنظمــة مــن خــالل برنــامج العمــل العــام الثالــث عشــر إلــى إنجازاتهــا الماضــيةاألزمــات واإلهمــال. وست

تنطــوي علــى  ة، وتواصــل الــتعلم والتحّســن فــي الوقــت ذاتــه. وستشــرع المنظمــة فــي رحلــة طموحــة الللتحــديات المســتجدّ 
شـخص  ملياراتبعة أكثر من سفحسب بل وتنطوي أيضًا على تحّول الصحة العالمية وصحة  ل في األمانةإحداث تحوّ 

  في نهاية المطاف.
  

                                                           
ـــان   ١ ـــيم برنـــامج العمـــل العـــام الث ولـــم ُيســـتكمل بعـــد،  ُيجـــرى، مـــازال ٢٠١٩-٢٠١٤ي عشـــر للفتـــرة علـــى الـــرغم مـــن أن تقي

العبـــر ذات الصـــلة قـــد ُأخـــذت فـــي االعتبـــار فـــي برنـــامج العمـــل العـــام الثالـــث عشـــر بعـــد تقيـــيم مســـاهمة أمانـــة المنظمـــة  فـــإن
ًا األهـــــــداف اإلنمائيـــــــة لأللفيـــــــة المتعلقـــــــة بالصـــــــحة وســـــــائر التقييمـــــــات البرمجيـــــــة والمواضـــــــيعية التـــــــي ُأجريـــــــت مـــــــؤخر  فـــــــي

)http://www.who.int/about/evaluation/reports/en/ ٢٠١٧/ نوفمبر الثاني تشرين ٢٦، تم االطالع في.( 
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ويوضح كيف ستمضي في تنفيذه، ويوفر  ه االستراتيجي للمنظمةويحدد برنامج العمل العام الثالث عشر التوجّ   -٥
ه برنــامج العمــل العــام الثالــث عشــر عمليــات وضــع خطــط التنفيــذ إطــارًا لقيــاس التقــدم الُمحــرز فــي هــذا الجهــد. وســيوجّ 

البرمجيـــة وُأطـــر النتـــائج والخطـــط التشـــغيلية، فـــي كـــل ثنائيـــة. وقـــد روعيـــت فيـــه الخطـــط االســـتراتيجية لمكاتـــب  والميزانيـــة
الثالــث  برنــامج العمــل العــام ). وسيشــمل١المنظمــة اإلقليميــة، وُوضــع بالتعــاون مــع المــديرين اإلقليميــين (انظــر اإلطــار 

   لميزانيــــــات البرمجيــــــة الخاصــــــة بالثنــــــائيتينع اوضــــــوسيشــــــكل أساســــــًا لتعبئــــــة المــــــوارد و  ٢٠٢٣-٢٠١٩ عشــــــر الفتــــــرة
مـــن خـــالل إعـــادة  ٢٠١٩-٢٠١٨ . كمـــا أنـــه ســـيؤثر علـــى الميزانيـــة البرمجيـــة للثنائيـــة٢٠٢٣-٢٠٢٢و ٢٠٢١-٢٠٢٠

  تخصيص الموارد في إطار الصالحيات المخولة للمدير العام. 
  

  برنامج العمل العام الثالث عشر: عملية اإلعداد :١اإلطار 
، ُأعدت مسّودة مذكرة مفاهيم لبرنامج العمل العام الثالث عشر بمساهمة الدول األعضاء واألمانـة، ٢٠١٧ في آب/ أغسطس

وُقــدمت  ١، وباالســتناد إلــى التقييمــات الخارجيــة لعمــل المنظمــة.وممثلــو المنظمــة القطريــون بمــا فــي ذلــك المــديرون اإلقليميــون
نظــر فيهــا؛ وُأتيحــت للجمهــور مــن خــالل مشــاورة إلكترونيــة مفتوحــة ثــم مــذكرة المفــاهيم بعــد ذلــك إلــى اللجــان اإلقليميــة كــي ت

خضعت الستعراض األمانة مرة أخرى. ووافقت اللجان اإلقليمية على االقتراح بأن يوصي المجلس التنفيذي في دورته الثانية 
الصــــحة فــــي أيــــار/  مســــّودة برنــــامج العمــــل العــــام الثالــــث عشــــر فــــي جــــدول أعمــــال جمعيــــة بــــإدراجواألربعــــين بعــــد المائــــة 

كما ُنظر في مسّودة برنامج العمل العام الثالث عشر في دورة استثنائية للمجلس التنفيـذي فـي تشـرين الثـاني/  ٢٠١٨.٢ مايو
 ٤.بالمــدخالتوســاهم جميــع الــدول األعضــاء وســائر هيئــات األمــم المتحــدة والجهــات الفاعلــة غيــر الــدول  ٢٠١٧.٣نــوفمبر 

حــت فــي ضــوء التعليقــات نظــر فيهــا المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الثانيــة واألربعــين بعــد المائــة، ُنقّ وهــذه الوثيقــة المقدمــة كــي ي
لمنظمــة والمــوظفين التــابعين لهــم والمكاتــب مانــة االــواردة وبعــد إجــراء المزيــد مــن التعــاون مــع أعضــاء فريــق القيــادة الُعليــا أل

 الصـحة جمعيـة مـرة أخـرى مـن ِقبـل عشـر ج العمـل العـام الثالـثفـي برنـام وسوف ُينظر ٥.فريق مرجعي من الخبراءو  اإلقليمية
 .٢٠١٨ مايو الحادية والسبعين في أيار/ العالمية

  
 تهارؤية المنظمة ومهمّ   -٢
  
المنخفضـة  -يستند برنامج العمـل العـام الثالـث عشـر إلـى أهـداف التنميـة المسـتدامة ويالئـم جميـع البلـدان   -٦

ــًا بالنســبة إلــى أهــداف التنميــة المســتدامة، وفــي هــذا العــالم والمتوســطة والمرتفعــة الــدخل. فال صــحة ُتعــد أمــرًا جوهري
الصـــحة للجميــع داخـــل  تســاعد علـــى كفالــةالمتــرابط أصــبح دور المنظمـــة فــي تـــوفير المنــافع العامـــة العالميــة التـــي 

ا المنظمـة بوصـفها األوطان وعبر حدودها، أكثر أهمية من أي وقت مضى. كما أن المكانة الفريـدة التـي تتمتـع بهـ
منظمة تستند إلى العلم والبّينات وتتولى وضع القواعد والمعايير العالمية التي يمكن تطبيقها على الصعيد العالمي، 

صــوت المنظمــة المســموع فــي مجــال الصــحة وحقــوق وال غنــى عــن التغّيــر.  ســريعكســبها أهميــة حيويــة فــي عــالم تُ 
لصـالح عمـل ُيعنـى بالويلزم بذل جهود واسعة ومستدامة لبناء مجتمع  يتخلف أحد عن الركب. اإلنسان، لضمان أال

                                                           
، ٢٠١٧)، المرحلــــــــة الثالثــــــــة (نيســــــــان/ أبريــــــــل ٢٠١٧-٢٠١١تقيــــــــيم عمليــــــــة إصــــــــالح منظمــــــــة الصــــــــحة العالميــــــــة (   ١

http://who.int/about/evaluation/stage3evaluationofwhoreform25apr17.pdf?ua=1،  تشـــرين األول/  ١٩تـــم االطـــالع فـــي
  ).٢٠١٧أكتوبر 

المجلس التنفيذي "تقديم برنامج عمل عام لفترة معينـة إلـى جمعيـة الصـحة  من(ز) من دستور المنظمة ٢٨تطلب المادة    ٢
 ."للنظر فيه وٕاقراره

 .EBSS/4/2الوثيقة    ٣

دة برنـامج العمـل العـام الثالـث عشـر (متـاح علـى    ٤ انظر المحاضر الموجزة للدورة االستثنائية للمجلس التنفيذي بشـأن مسـوَّ
 ).http://apps.who.int/gb/or/الرابط التالي: 

  فريــــــق الخبــــــراء المرجعــــــي التــــــابع للمنظمــــــة والمعنــــــي بإطــــــار األثــــــر الخــــــاص بمســــــّودة برنــــــامج العمــــــل العــــــام الثالــــــث    ٥
ـــــي /http://www.who.int/about/what-we-do/gpw13-expert-group/en( ٢٠٢٣-٢٠١٩عشـــــر  ـــــم االطـــــالع ف كـــــانون  ٢٨، ت

 .)٢٠١٧األول/ ديسمبر 
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للتحــديات االســتجابة و  تحســين صــحتهم ومعالجــة محــددات الصــحة مســتقبل البشــرية المشــترك، وتمكــين الجميــع مــن
  الصحية.

 
ؤيـة مسـتمدة ر علـى برنامج العمل العام الثالث عشر  ينطويسياق أهداف التنمية المستدامة، ولذا فإنه في   -٧

  ، تنص على ما يلي:المنظمة دستورمن  ١من المادة 
 

  عالم تبلغ فيه جميع الشعوب أرفع مستوى ممكن من الصحة والعافية.
 
 ة المنظمة التي تتمثل فيما يلي: ص برنامج العمل العام الثالث عشر مهمّ ويلخّ   -٨
  

  تعزيز الصحة والحفاظ على سالمة العالم وخدمة الضعفاء.
  
ضمن القيم التي تتبناها المنظمة االلتزام بحقوق اإلنسـان والشـمولية واإلنصـاف، باالسـتناد إلـى المبـادئ وتت  -٩

  ١).٢التي ينص عليها دستور المنظمة (اإلطار 
  
  

  دستور منظمة الصحة العالمية: مبادئ مختارة (مع إضافة التشديد) :٢اإلطار 
بســبب العنصــر أو  دون تمييــزلكــل إنســان،  الحقــوق األساســيةهــو أحــد التمتـع بــأعلى مســتوى مــن الصــحة يمكــن بلوغــه، 

  الدين أو العقيدة السياسية أو الحالة االقتصادية أو االجتماعية.
  أمر أساسي لبلوغ السلم واألمن، وهي تعتمد على التعاون األكمل لألفراد والدول. جميع الشعوبصحة 
  ة األمراض، والسيما األمراض السارية، خطر على الجميع.البلدان المختلفة في تحسين الصحة ومكافح تفاوت

  
  

ور  -١٠ امج ويتمح ل برن ام العم ث الع ر الثال ول عش الث ح ات ث تراتيجية أولوي ة اس ع ضمانل مترابط  تمت
ق صوب التقدم: وھي أال ،األعمار جميع في العافيةبو بالصحة التمتع مع بالحياة الجميع ة تحقي  الصحية التغطي
 االستراتيجية األولويات ھذه وتستند. السكانية المجموعات صحة وتعزيز ،الصحية الطوارئ ةجھمواو الشاملة،

ز بلد، كل في األثر وإحداث القيادة، تعزيز: وھي استراتيجية، تحّوالت ثالثة إلى افع وتركي ة المن ة العام  العالمي
 االستراتيجية والتحّوالت األولويات ذهھ فإن وأخيراً، ٢.األساسية الست المنظمة وظائف ُيجّسد ما - األثر على
   ).أدناه ١ الشكل انظر( مؤسسية تحّوالت خمسة إلى بدورھا تستند

  
  
  
  
  
  

                                                           
، http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-48th-edition-en.pdf#page=7دستور منظمة الصحة العالمية (   ١

 ).٢٠١٨كانون الثاني/ يناير  ٢تم االطالع في 

ة للصــحة والــدخول فــي الشــراكات التــي تقتضــي القيــام بأعمــال تــوفير القيــادة فيمــا يتعلــق بالمســائل ذات األهميــة الحاســم   ٢
مشــتركة؛ وبلــورة برنــامج أعمــال البحــوث وحفــز توليــد المعــارف المفيــدة وتجســيدها وبثهــا؛ وتحديــد القواعــد والمعــايير وتعزيــز 

وحفــز التغييــر وبنــاء  ورصــد تنفيــذها؛ وتوضــيح خيــارات السياســات العامــة األخالقيــة والمســندة بالبّينــات؛ وٕاتاحــة الــدعم التقنــي
 القدرة المؤسسية المستدامة؛ ورصد الوضع الصحي وتقييم االتجاهات الصحية.
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: األولويــات والتحــّوالت ٢٠٢٣-٢٠١٩لمحــة عامــة عــن مســّودة برنــامج العمــل العــام الثالــث عشــر  :١الشــكل 
  االستراتيجية

  
 ٣يهــا برنــامج العمــل العــام الثالــث عشــر فــي اإلطــار وتــرد لمحــة عامــة رفيعــة المســتوى عــن األمــور الجديــدة أو المختلفــة التــي ينطــوي عل

  أدناه.
 

 ما هو الجديد في برنامج العمل العام الثالث عشر؟ :٣اإلطار 

، وضـع ٢٠١٥فـي عـام ستتخذ المنظمة من أهداف التنمية المستدامة أساسًا لبرنامج العمل العام الثالث عشـر. 
م أهــدافًا طموحــة وســوف ترقــى المنظمــة إلــى هــذا المســتوى مــن الطمــوح بمناصــرة الصــحة فــي أهــداف التنميــة العــال

في جميع األعمار، وعـدم تـرك أي أحـد خلـف  حياة جميع الناس مع التمتع بالصحةالمستدامة والعمل على ضمان 
لمســتدامة، ولكــن دور المنظمــة الركــب. وســيحدد كــل بلــد الطريــق الــذي ســيتبعه فــي ســبيل تحقيــق أهــداف التنميــة ا

 .والعافية التقدم ببرنامج أهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بالصحة غنى عنه لدفع ال

يـؤثر عمـل المنظمـة علـى النـاس. وسـتقوم المنظمـة مـن خـالل برنـامج العمـل العـام الثالـث  ستقيس المنظمة األثر.
ومسـاهمتها إلـى جانـب سـائر الجهـات الفاعلـة فـي تحقيـق  عشر بقياس نتائجها وتوضيح مساهمتها في دعم البلـدان

الحصائل واألثر. واستجابة للتحدي الذي يطرحه عدم ترك أي أحد خلف الركب، يحـدد برنـامج العمـل العـام الثالـث 
لكـل أولويـة مـن أولوياتـه االسـتراتيجية، لتركيـز األثـر علـى أسـرع النـاس تـأثرًا  مليـار شـخصعشر أهداف تتمثل في 

يقعـــون فـــي صـــميم عملـــه. وتصـــاحب برنـــامج العمـــل العـــام الثالـــث عشـــر مؤشـــرات لقيـــاس التقـــدم مـــن حيـــث الـــذين 
  .الحصائل واألثر

 خدمة الضعفاء –الحفاظ على سالمة العالم  –تعزيز الصحة 

  :يلي ما طريق عن األعمار جميع في العافيةبو  ضمان تمتع الجميع بالحياة مع التمتع بالصحة
  الصحية التغطية من آخر شخص مليار استفادة – الشاملة الصحية التغطيةالتقدم صوب تحقيق 

  أفضل نحو على الصحية الطوارئ من آخر شخص مليار حماية – الصحية الطوارئ مواجهة
 والعافية الصحة من بمزيد آخر شخص مليار تمتع - السكانية مجموعاتال صحة تعزيز

 – تعزيز القيادة
الدبلوماسية 

والدعوة؛ والمساواة 
بين الجنسين 
واإلنصاف في 
الصحة وحقوق 
اإلنسان؛ والعمل 

المتعدد القطاعات؛ 
 والشؤون المالية

اّتباع نهوج مختلفة  – إحداث األثر في كل بلد
 باالستناد إلى القدرة والضعف

الحوار 
 – السياسي

لوضع ُنظم 
 مستقبلية

الدعم 
   االستراتيجي

لبناء ُنظم  –
 داءرفيعة األ

المساعدة 
لبناء  – التقنية

المؤسسات 
 الوطنية

 تقديم الخدمات
لسد الثغرات  –

الحرجة في 
 الطوارئ

 الُنظم الصحية الهشة  الناضجةالُنظم الصحية 

تركيز المنافع 
العامة العالمية 

 – على األثر
اإلرشادات الخاصة 
بالقواعد والمعايير 

 ؛واالتفاقات
والبيانات والبحوث 

 واالبتكار

 من أجل الخضوع للمساءلة وٕادارة النتائج قياس األثر 
  إلحداث األثر الُقطري واإلقليمي والعالمي التشغيلإعادة تشكيل نموذج 
 لتوفير الموارد لألولويات االستراتيجية تطوير الشراكات واالتصاالت والتمويل 
 لتحقيق األداء التنظيمي األمثل تعزيز الُنظم والعمليات الحاسمة األهمية 
 لضمان منظمة سلسة وعالية األداء تعزيز تغيير الثقافة 

 المهمة

األولويات 
  االستراتيجية
 (واألهداف)

التحوالت 
 االستراتيجية

التحوالت 
 التنظيمية
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يتمحــور تركيـــز برنــامج العمـــل العــام الثالـــث عشــر حـــول ثــالث أولويـــات اســـتراتيجية ســتحدد المنظمـــة األولويـــات. 
م فـي جميـع األعمـار، وهـي: التقـدم صـوب وتعزيـز عـافيته حيـاة جميـع النـاس مـع تمـتعهم بالصـحةضمان لمترابطة 

 سيؤســـسو . تحقيـــق التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة، ومواجهـــة الطـــوارئ الصـــحية، وتعزيـــز صـــحة المجموعـــات الســـكانية
مبــــادرات منصــــية لــــدفع هــــذه األولويــــات قــــدمًا. ولزيــــادة التركيــــز، سترســــم المنظمــــة خــــرائط آلجــــال  برنــــامج العمــــل

قياسًا على برنـامج العمـل العـام الثالـث عشـر، مـع وضـع التركيـز علـى تجديـد  االستراتيجيات وخطط العمل العالمية
تلك التي تسهم في تقدم األولويـات االسـتراتيجية لبرنـامج العمـل العـام الثالـث عشـر. وسـتعّزز المنظمـة أوجـه التـآزر 

. وسـتركز المنظمـة روتواصل شحذ هذا التركيز مع تنفيذ برنامج العمـل العـام الثالـث عشـ بين األولويات والمنصات
في جميع أولوياتها على الحد من اإلجحافات الصحية على صعيد المجموعات السكانية، داخل البلدان وفيمـا بينهـا 

 سواًء بسواء. وستوّجه أولويات برنامج العمل العام الثالث عشر القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد.

ــ ســتعّزز المنظمــة القيــادة علــى جميــع المســتويات. ــرات الكبــرى فــي الصــحة نتيجــة التّ ت بــاع اإلرشــادات أتي التغّي
الخاصة بالقواعـد والمعـايير المسـّندة بـالعلم والبّينـات ونهـوج الصـحة العموميـة إزاء تعزيـز الصـحة والوقايـة، ودمجهـا 
اء مــع الــدعوة إلــى الــدعم السياســي الرفيــع المســتوى. وســيتطلب ذلــك الــدعم السياســي القــوي مــن ِقبــل الــدول األعضــ

 والمجتمع المدني والمشاركة معهما.

ستجري المنظمة عملياتها الُقطرية على نحو أكثر تركيـزًا وفّعاليـة، بالعمـل عـن سُتحدث المنظمة األثر في كل بلد. 
قــرب مــع الشــركاء، والمشــاركة فــي الحــوار السياســي، وتقــديم الــدعم االســتراتيجي والمســاعدة التقنيــة، وتنســيق تقــديم 

 للسياق الُقطري.  الخدمات، وفقاً 

يمثل وضع القواعد والمعايير إحدى وظائف المنظمة ونقاط قوتها  سُتعّزز المنظمة عملها الخاص بوضع القواعد.
الفريــدة؛ وهــي األســاس الــذي تســتند إليــه المكانــة الخاصــة التــي تتمتــع بهــا المنظمــة فــي ميــدان الصــحة العالميــة مــن 

فيمــا يتعلــق بأيــة مســألة تنــدرج  ،اتفاقــاتو  اتفاقيــات عتمــاداحية صــال خــالل جمعيــة الصــحة، والتــي تخــول بموجبهــا
المنظمــة عملهــا الخــاص بوضــع أمانــة وســُتعّزز  ١ وكــذلك اللــوائح والتوصــيات. ضــمن نطــاق اختصــاص المنظمــة،

وتركـز علـى دعـم  ، وتتنبأ بأثر البحوث واالكتشافات علـى الصـحة العموميـة وتقيمـه،القواعد المسّندة بالعلم والبّينات
تي تضـعها المنظمـة واالتفاقـات التـي تُبرمهـا. وسـتدعم األمانـة الـدول األعضـاء البلدان في تنفيذ القواعد والمعايير ال

فــي بنــاء ُنظمهــا الخاصــة بالمعلومــات الصــحية بتعزيــز قــدرتها علــى جمــع البيانــات الوطنيــة ودون الوطنيــة المصــّنفة 
 وتحليلها ونشرها واستخدامها، في سبيل وضع السياسات والخطط ورصدها. 

سيتطلب تأمين التمويل الالزم للمنظمـة وعملهـا بـذل الـدول الذي تتبعه إزاء تعبئة الموارد.  ستطور المنظمة النهج
األعضــاء واألمانــة لجهــود متضــافرة. وســُيعّزز التركيــز علــى إثبــات األثــر مبــّررات اســتثمار المــوارد بمــا يزيــد علــى 

الـــذي يتســـم بقـــدر كبيـــر مـــن المرونـــة. االشـــتراكات الُمقـــدَّرة. وســـتلتمس المنظمـــة التمويـــل الجيـــد المتعـــدد الســـنوات 
وسُيستدل على القيمة المحققة في مقابل المـال بالبّينـات الدالـة علـى الفّعاليـة مـن حيـث التكلفـة والبّينـات الدالـة علـى 
األثر الواقع على المجموعات السكانية األسرع تأثرًا. كما ستدعو المنظمة إلى تخصيص القدر األكبـر مـن التمويـل 

 حة الالزم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. العالمي للص

إن صحة النـاس فـي العـالم مسـألة  الطابع الُمّلح لألمور وحجم العمل الالزم وجودته. في عملهاالمنظمة  ستراعي
 بتسريع مسار برنامج العمل العام الثالث عشر. وتيرة العملال يمكن أن تنتظر. وستحدد المنظمة 

  
والقطاع  والمؤسسات البحثية مة بالتنسيق مع الشركاء، بما في ذلك المجتمع المدنييجب أن تعمل المنظو   -١١

الخاص، وبالمواءمة مع منظومة األمم المتحدة، من أجل تالفي االزدواجية، باستخدام إطـار المشـاركة مـع الجهـات 
ية واللجنة الدائمـة المشـتركة الفاعلة غير الدول. والمنظمة بوصفها عضوًا نشيطًا في مجموعة األمم المتحدة اإلنمائ

                                                           
 من دستور منظمة الصحة العالمية. ١٩انظر المادة    ١
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بــين الوكــاالت للمنظمــات اإلنســانية، ستواصــل تعزيــز الصــالت مــع شــركائها فــي األمــم المتحــدة. وتمشــيًا مــع تركيــز 
األمين العام على إصالح منظومة األمم المتحـدة اإلنمائيـة، ستواصـل المنظمـة المشـاركة فـي تنفيـذ مختلـف جوانـب 

وتلتــزم المنظمــة بــدعم اقتــراح األمــين العــام  ١،٢.ُيجــرى كــل أربــع ســنوات ورصــدهاســتعراض السياســات الشــامل الــذي 
"وحدة العمل في األمم المتحدة" لتحسين فّعالية األنشـطة التشـغيلية وكفاءتهـا علـى الصـعيد الُقطـري  لألمم المتحدة بـ

الُقطريـة لألمـم المتحـدة فـي  دعمًا لتحقيق البلـدان ألهـداف التنميـة المسـتدامة. وستشـارك المنظمـة كجـزء مـن األفرقـة
نظــام المنســقين المقيمــين وتعــزز قــدراتهم فــي مجــال الصــحة، مــع اإلقــرار بواليتهــا الدســتورية للعمــل كســلطة التوجيــه 

المنظمـة بخيـار تمديـد برنـامج العمـل العـام الثالـث عشـر فـي عـام  قـرّ والتنسيق في ميدان العمل الصحي الـدولي. وتُ 
قق التقدم المرضي، وبذا مواءمة دورة التخطيط االستراتيجي للمنظمة مع دورة أسرة ، إذا تح٢٠٢٥ إلى عام ٢٠٢٣

  األمم المتحدة األوسع نطاقًا. 
 
 العالم الذي نود رؤيته -األولويات االستراتيجية   -٣
  

ســـتكون الســـنوات الخمـــس المقبلـــة حاســـمة األهميـــة لضـــمان تحقيـــق ســـتحدد المنظمـــة أولويـــات واضـــحة.   -١٢
يــة المســتدامة. ويحــدد برنــامج العمــل العــام الثالــث عشــر ثــالث أولويــات اســتراتيجية ويربطهــا بأهــداف أهــداف التنم

. وتتطلــب هــذه األهــداف عمــًال مشــتركًا بــين العديــد مــن طموحــة تســتند إلــى أهــداف التنميــة المســتدامة لــدفع التقــدم
نــة باالتجاهــات التاريخيــة تشــكل هــذه تحّفزهــا. ومقار  ياألطــراف، والســيما الــدول األعضــاء، ولكــن المنظمــة هــي التــ

مقارنـة بـاألداء  تـؤدي إلـى تحسـن كبيـراألهداف نقلة نوعية. وسيتطلب كل هدف مـن هـذه األهـداف جهـودًا موّسـعة 
بصـــدور بقـــدر كبيـــر. و  الســـابقةســـتؤدي إلـــى تســـريع االتجاهـــات أهـــداف تتجـــاوز األهـــداف األصـــلية، الســـابق. فهـــي 

يفيـد بـأن هـذه هـي اإلجـراءات الالزمـة إلبقـاء  نـداًء عاليـًا إلـى العـالمتوّجه المنظمـة برنامج العمل العام الثالث عشر 
  أهداف التنمية المستدامة على المسار الصحيح.

  
  :يلي ما طريق عن األعمار جميع في وبالعافية بالصحة التمتع مع الناس جميع حياة ضمان

  الشاملة التغطية الصحيةمن مليار شخص آخر دة استفا – الشاملة التغطية الصحيةإحراز التقدم صوب تحقيق 
  أفضل نحو على الصحية الطوارئ من آخر شخص مليارحماية  –الطوارئ الصحية مواجهة 

  تمتع مليار شخص آخر بمزيد من الصحة والعافية -تعزيز صحة المجموعات السكانية 
  

صـل، فهـي ال تتنـافى فيمـا بينهـا ولـذا وعلى الـرغم مـن أن األولويـات االسـتراتيجية معروضـة علـى نحـو منف  -١٣
قـدرتها علـى مـن  أيضـاً ز بعضـها الـبعض. ومثـال علـى ذلـك أن تعزيـز الـُنظم الصـحية يزيـد يلزم تنفيـذها بحيـث يعـزّ 

الصــمود وعلــى اكتشــاف الفاشــيات ومكافحتهــا قبــل أن تنتشــر؛ وتحســين وظــائف الصــحة العموميــة يســهم فــي جــودة 
ف المبكــــر عــــن األمــــراض ية الشــــاملة وُنظــــم الترصــــد القويــــة الالزمــــة للكشــــالرعايــــة الصــــحية فــــي التغطيــــة الصــــح

 أدناه الطابع المترابط الذي تتسم به األولويات االستراتيجية. ٢ويوضح الشكل  ومكافحتها.
  
  

                                                           
ــــــــالي:    ١ تــــــــم االطــــــــالع فــــــــي  ،http://www.who.int/un-collaboration/system-improvement/qcpr/en/انظــــــــر الــــــــرابط الت
 ).٢٠١٧تشرين األول/ أكتوبر   ٢٠

كفالة مسـتقبل أفضـل  - ٢٠٣٠إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام    ٢
كـانون  ١٣، تـم االطـالع فـي http://undocs.org/A/72/124 الـرابط التـالي:، متاحة على A/72/124−E/2018/3 للجميع (الوثيقة
 ).  ٢٠١٧األول/ ديسمبر 
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  برنامج العمل العام الثالث عشر: مجموعة من األولويات االستراتيجية واألهداف المترابطة :٢الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وتضطلع المنظمة بدور محّفز في تحقيق أهداف برنـامج العمـل العـام الثالـث عشـر. وال تسـتطيع أي جهـة   -١٤
والســيما الــدول األعضــاء نفســها،  -فاعلــة تعمــل بمفردهــا أن تحقــق هــذه األهــداف. وتلــزم مســاهمة جميــع الشــركاء 

إلـى العمـل الجمـاعي والمسـاءلة، وثمـة حاجـة فثمـة حاجـة  ولـذاوكذلك الجهات الفاعلة غير الـدول وأمانـة المنظمـة. 
أيضًا إلى إثبات اإلسهام في الحصائل واألثر. وبتحديد "أهـداف المليـار" الـثالث هـذه، تعلـن المنظمـة عـن طموحهـا 

ه دعوة إلى أعضـاء المجتمـع الصـحي العـالمي للعمـل مـع المنظمـة فـي سـبيل النهـوض بهـذه األهـداف القائمـة وتوجّ 
 المستدامة على النحو األمثل وتنفيذها. على أهداف التنمية 

  
  األعمار جميع في بالعافيةو حياة جميع الناس مع التمتع بالصحة  ضمان: الجامع الهدف

 
ضـمان تمتـع مـن أهـداف التنميـة المسـتدامة:  ٣الهـدف  لمنظمـة فـيا يتمثل األساس الذي يقـوم عليـه عمـل  -١٥

تركـز فـي المقـام  ومنظمـة الصـحة العالميـة هـي منظمـة. ي جميع األعمـارصحية وبالرفاهية فالجميع بأنماط عيش 
على تحسين الصحة فـي صـفوف  ، وتركز بصفة خاصةاألول على تعزيز الصحة ال على محاربة المرض فحسب

المجموعـــات الســـكانية الســـريعة التـــأثر وعلـــى الحـــد مـــن اإلجحافـــات. وبعـــدم تـــرك أي أحـــد خلـــف الركـــب، تســـتهدف 
النساء والرجال والفتيات والفتيان في جميع الجماعات، الفرصـة لـيس فقـط لينعمـوا بحيـاة طويلـة بـل  المنظمة إعطاء

وســتبحث المنظمــة قيــاس هــذا األســاس الــذي يســتند إليــه عملهــا باســتخدام متوســط العمــر وليتمتعــوا أيضــًا بالصــحة. 
من أهداف التنمية المستدامة،  ٣لهدف يتواءم مع ا يكون بمثابة مقياس جامعالمتوقع مع التمتع بالصحة، الذي قد 

 واستكماله بالهدف الملياري الثالثي، الذي يؤدي إلى ثالث أولويات محددة تتضمن أهدافًا مليارية متداخلة.
  

زيادة مسـتمرة منـذ القـرن التاسـع عشـر، وُيعـزى ذلـك فـي معظمـه  الوالدةوقد زاد متوسط العمر المتوقع عند   -١٦
قتصــادي وتــدابير الصــحة العموميــة مثــل التطعــيم والتغذيــة واإلصــحاح. وفــي يومنــا هــذا، إلــى النمــو االجتمــاعي اال

مازالــت القــوى االجتماعيــة االقتصــادية والسياســية والثقافيــة والبيئيــة واالقتصــادية تحــدث تغّيــرات فــي عــبء المــرض. 
 ةقافـــة الصـــحية المقترنـــالث ضـــحالةإيجـــابي. و  األثـــر الـــذي يترتـــب عليهـــاومـــع ذلـــك، فيلـــزم بـــذل الجهـــود لضـــمان أن 

 
تمتع مليار شخص 

آخر بمزيد من 
 الصحة والعافية

مليار حماية 
شخص آخر من 
الطوارئ الصحية 
 على نحو أفضل

استفادة مليار 
شخص آخر من 
التغطية الصحية 

  الشاملة
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مـن الصـعب علـى األشـخاص انتقـاء خيـارات صـحية ألنفسـهم جعـل تبضعف السياسات الرامية إلى تعزيز الصحة، 
وألسرهم. ويتيح االستثمار في تعزيز الصحة والوقاية من المرض للبلدان أن تتصدى للشواغل االقتصـادية المتعلقـة 

  تالفي المرض.  عند إمكانيةحقيق الوفورات ن من تبارتفاع تكاليف الُنظم الصحية وتمكّ 
 
ولــم يــزد متوســط العمــر المتوقــع مــع التمتــع بالصــحة بــالوتيرة نفســها التــي زاد بهــا متوســط العمــر المتوقــع،   -١٧

مـــا تصـــاحبه المراضـــة وتـــدهور األداء الـــوظيفي، مـــا يجعـــل التمتـــع بالصـــحة فـــي مرحلـــة  والتقـــدم فـــي العمـــر عـــادةً 
للتركيز. وُيعزى ُمعظم سنوات العمر المصححة باحتساب مدد العجز فـي األعمـار المتقدمـة الشيخوخة محورًا مهمًا 

إلى الحـاالت المرضـية المزمنـة، ويمكـن لآلثـار التراكميـة لهـذه الحـاالت أن تـؤدي إلـى فقـدان القـدرات الوظيفيـة عنـد 
لة علـى أن التمتـع بالصـحة فـي مرحلـة وفي الوقت ذاته، فقد ظهرت البّينات الدا رعاية.البلوغ الكبر واالعتماد على 

ويشكل ضمان التمتع  .الموروث الجينيالشيخوخة يتوقف على النماء في مرحلة الطفولة المبكرة ويتحدد من خالل 
  ًا في جميع البلدان. لحّ بالصحة في مرحلة الشيخوخة تحديًا مُ 

 
مــــن حيــــث  -الفتيــــات والفتيــــان  ومازالــــت الفــــروق القائمــــة علــــى نــــوع الجــــنس بــــين النســــاء والرجــــال وبــــين  -١٨

االحتياجات الصحية، والسلوكيات التي تنطوي على مخاطر، والسلطة المخولة والسيطرة على الموارد والمعلومـات، 
تقف في سبيل تحسين الحصائل الصحية. ويلزم أن تراعي السياسات  -وٕامكانية الحصول على الخدمات الصحية 

ين كمحـــدد للصـــحة (مـــن جملـــة المحـــددات أخـــرى) عنـــد التصـــدي لمشـــكالت والبـــرامج االعتبـــارات الخاصـــة بالجنســـ
  اإلتاحة والمخاطر.

 
مــن أهــداف التنميـــة المســتدامة يكتســي أهميــة محوريــة بالنســبة إلــى عمـــل  ٣وعلــى الــرغم مــن أن الهــدف   -١٩

ى نحـو غيـر المنظمة، فإن نصف هذه األهداف تقريبًا لها صلة مباشرة بأنشطة المنظمـة. ويـؤثر عمـل المنظمـة علـ
العالقــة المتشــعبة بــين برنــامج العمــل العــام الثالــث عشــر  ٣مباشــر باألهــداف المتبقيــة ويتــأثر بهــا. ويوضــح الشــكل 

  وأهداف التنمية المستدامة.
 

  الصحة في أهداف التنمية المستدامة  :٣الشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اف التنمية المستدامة جميع أهد
 األخرى ذات الصلة غير المباشرة

 غاية) ١٦٧(

 أهداف التنمية المستدامة 
المباشرة بإطار األثر  ةذات الصل

 الصحي للمنظمة

 من أهداف  ٣الهدف 
 التنمية المستدامة

 غاية) ١٣(
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ة للصـــحة اّتبـــاع نهـــوج متعـــددة القطاعـــات وتتطلـــب االســـتجابة للمحـــددات االجتماعيـــة والبيئيـــة واالقتصـــادي  -٢٠
برنـامج إلـى ترتكز على منظور خاص بحقـوق اإلنسـان. ويكتسـي العمـل المتعـدد القطاعـات أهميـة محوريـة بالنسـبة 

أهداف التنمية المستدامة بسبب طيف المحددات التي تؤثر في صحة الناس، مثـل المركـز االجتمـاعي االقتصـادي 
االجتماعيـة. وتشـمل المحـددات األخـرى حمايـة حقـوق اإلنسـان وٕاعمالهـا، وسياسـات ونوع الجنس وسائر المحددات 

القطاعات األخرى مثل الزراعة والمناخ والنقل واإلسـكان والشـؤون الماليـة والتعلـيم، والبيئـة التـي يعـيش فيهـا النـاس. 
وٕاعــالن ريــو )، ١٩٨٦حة ()، وميثــاق أوتــاوا لتعزيــز الصــ١٩٧٨آتــا بشــأن الرعايــة الصــحية األوليــة ( -وٕاعــالن ألمــا

وبيـان هلسـنكي بشـأن دمـج الصـحة فـي جميـع السياسـات )، ٢٠١١السياسي بشأن المحـددات االجتماعيـة للصـحة (
)، تقـدم جميعهـا ٢٠١٦( ٢٠٣٠)، وٕاعالن شنغهاي بشأن تعزيز الصحة فـي خطـة التنميـة المسـتدامة لعـام ٢٠١٣(

   إرشادات مفيدة بشأن االستجابة المتكاملة.
  

ص عليــه دســتور المنظمــة، مثــاًال وُيعــد الحــق فــي التمتــع بــأعلى مســتوى مــن الصــحة يمكــن بلوغــه الــذي يــن  -٢١
على القيم التي يسـتند إليهـا نهـج المنظمـة القـائم علـى حقـوق اإلنسـان. ويـرتبط هـذا الحـق بطيـف واسـع مـن الحقـوق 

، وفـي الغـذاء ناسـبالمدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، بمـا فـي ذلـك الحـق فـي مسـتوى معيشـي م
والصـــحي، وفــي ميــاه الشـــرب وخــدمات اإلصــحاح المأمونـــة، وفــي التحســين المتواصـــل والملــبس واإلســكان المالئــم 

للظروف المعيشية. وقد استخدمت المنظمة مبادئ حقـوق اإلنسـان فـي الـدفاع عـن تـدابير الصـحة العموميـة الراميـة 
  . إلى الصحة النفسية مكافحة التبغو إلى التصدي لطيف من المشكالت يمتد من تغّير المناخ 

  
الحيـاة وتبين االتفاقية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ كيف يؤدي عمل المنظمة الخاص بوضـع القواعـد إلـى   -٢٢

. وتعتمد االتفاقية على االلتزامات الملزمة قانونًا التـي قطعتهـا الـدول األطـراف، والحـوار المتعـدد مع التمتع بالصحة
ء دوائــر صــناعة التبــغ. ويتطلــب إحــراز التقــدم فــي مــع طائفــة مــن أصــحاب المصــلحة، باســتثنا القطاعــات، والتعــاون

لـدعم التنفيـذ  -اللتـين تقـدمهما المنظمـة  -مكافحة التبغ االلتـزام السياسـي للـدول األعضـاء، والـدعوة والخبـرة التقنيـة 
  ورصده، والمشاركة النشيطة للمجتمع المدني، بما في ذلك رصد أنشطة دوائر صناعة التبغ على الصعيد المحلي. 

  
وســتدعم المنظمــة العمــل علــى نطــاق الحكومــة والمجتمــع فــي ســبيل تحســين صــحة المجموعــات الســكانية   -٢٣

صــحية ُتشــرك هياكــل وســيتطلب ذلــك سياســات وعافيتهــا والحــد مــن اإلجحافــات الصــحية فــي جميــع مراحــل الحيــاة. 
شـرك الحكومـة ككـل" و"تشـمل ز على النهوج المتعـددة القطاعـات التـي "تُ وتركّ  صريف الشؤون والهياكل االجتماعيةت

  المجتمع ككل" و"تدمج الصحة في جميع السياسات" وُتعالج جميع المحددات الصحية معالجة شاملة.
 
وتتمثل عقبة رئيسية تعوق التقدم باألولويات الصحية في عدم كفايـة القـدرات الخاصـة بالصـحة العموميـة.   -٢٤
لعديـــد مـــن البلـــدان عـــن ثغـــرات كبـــرى تحـــول دون تحقيـــق تقيـــيم وظـــائف الصـــحة العموميـــة األساســـية فـــي ا كشـــفوي

ووضـــع الهياكـــل  ،ترتيبـــات تصـــريف الشـــؤون المالئمـــةاتخـــاذ األهـــداف الصـــحية. ويلـــزم تعزيـــز الصـــحة العموميـــة ب
المنظمـــة التوصـــيات المسترشـــدة بالبّينـــات  أمانـــة المؤسســـية األساســـية، وزيـــادة مجموعـــة الفنيـــين المـــدربين. وســـتقدم

تقيــيم قــدرات الصــحة العموميــة وأدائهــا فــي الــدول األعضــاء وتحســينها، مــع إعطــاء األولويــة لحمايــة والــدعم التقنــي ل
  الصحة وتعزيزها وترصد األمراض والوقاية منها.

  
وتعزيـز عـافيتهم فـي جميـع األعمـار  حياة جميع النـاس مـع التمتـع بالصـحةعلى ضمان المنظمة  ستعملو   -٢٥

التغطيــة الصــحية الشــاملة، ومواجهــة الطــوارئ الصــحية، وتعزيــز صــحة  مــن خــالل مــا يلــي: التقــدم صــوب تحقيــق
  .المجموعات السكانية
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  الشاملة التغطية الصحية منمليار شخص آخر  استفادة - الشاملة التغطية الصحية
 

أتـــا ليســـلط الضـــوء علـــى التغطيـــة  -عامـــًا علـــى إعـــالن ألمـــا ٤٠، ســـيحتفل العـــالم بمـــرور ٢٠١٨فــي عـــام   -٢٦
  لشاملة. الصحية ا

  
وعمــًال بالمبــادئ التــي يــنص عليهــا دســتور المنظمــة، ســتدعم المنظمــة البلــدان فــي تعزيــز ُنظمهــا الصــحية   -٢٧

لتتقـــدم نحـــو التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة. ويمثـــل التقـــدم نحـــو التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة خيـــارًا سياســـيًا يعـــود بفوائـــد 
   ١بلدان على اعتماد هذا الخيار.المنظمة الأمانة ع ة. وتشجّ اجتماعية واقتصادية مهمّ 

  
مــن أهــداف التنميــة المســتدامة  ٨-٣الغايــة  مــعالتغطيــة الصــحية الشــاملة  وســيتواءم عمــل المنظمــة بشــأن  -٢٨

التــي تركــز علــى تحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة، بمــا فــي ذلــك الحمايــة مــن المخــاطر الماليــة، وٕاتاحــة خــدمات 
تاحــة األدويــة واللقاحــات األساســية المأمونــة والفّعالــة والجيــدة والميســورة التكلفــة ، وإ الجيــدةالرعايــة الصــحية األساســية 
  لالطالع على المزيد من المعلومات). ٤أمام الجميع (انظر اإلطار 

  
ويتمثل جوهر التغطية الصحية الشـاملة فـي الـُنظم الصـحية القويـة والقـادرة علـى الصـمود التـي تركـز علـى   -٢٩

يـــة األوليـــة أساســـًا لهـــا. وُتعـــد الخـــدمات القائمـــة علـــى المجتمعـــات المحليـــة وتعزيـــز الصـــحة النـــاس وتتخـــذ مـــن الرعا
والوقايـــة مـــن األمـــراض مـــن عناصـــرها الرئيســـية. وســـوف تـــدعم األمانـــة البلـــدان فـــي التقـــدم صـــوب تحقيـــق التغطيـــة 

يــة والملّطفــة التــي تالئــم الصــحية الشــاملة وهــدف ضــمان أن الخــدمات الصــحية الُمعــّززة والوقائيــة والعالجيــة والتأهيل
االحتياجات وتتسم بالجودة الالزمة لتكون فّعالـة والتـي ال تعـّرض المسـتخدم لصـعوبات ماليـة، متاحـة لجميـع النـاس 

  ٢والمجتمعات المحلية ويمكنهم استخدامها.
  

دة مســبقًا وتحــدث الصــعوبات الماليــة عنــدما يتجــاوز الــدفع المباشــرة لســداد التكــاليف الصــحية العتبــة المحــد  -٣٠
ؤدي إلـى تـردي األسـرة تحـت خـط الفقـر. وُيشـار إلـى هـذه المـدفوعات المباشـرة يـعلـى الـدفع، أو عنـدما لقدرة األسرة 

  .على التواليبوصفها "كارثية" أو "مفقرة" 
  

المنظمــة مــع البلــدان لضــمان أن التقــدم صــوب تحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة فّعــال مــن  أمانــة وســتعمل  -٣١
  سياقاتها.مع فة وأنه يتماشى مع األولويات الوطنية للبلدان و حيث التكل

  
وســـوف ترصـــد المنظمـــة تقـــدم العـــالم صـــوب تحقيـــق التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة ومســـاهمة األمانـــة نفســـها،   -٣٢

باستخدام الهدف الطموح للتغطية بالخدمات القائم على أهداف التنميـة المسـتدامة الـذي يـرد أدنـاه، والـذي سُيسـتخدم 
مــن  ٨-٣ولــن يــتمكن العــالم مــن تحقيــق الهــدف مؤشــر للصــعوبة الماليــة يســتند إلــى أهــداف التنميــة المســتدامة.  مــع

تحقيـق التغطيـة  الرامـي إلـىإذا مـا اسـتمرت المعـدالت البطيئـة للتغيـر  ٢٠٣٠أهداف التنمية المستدامة بحلـول عـام 
، سـيتعين علـى ٢٠٣٠لمسـتدامة بحلـول العـام من أهداف التنمية ا ٨-٣الصحية الشاملة. ومن أجل تحقيق الهدف 

. ويشـير ٢٠٢٣العالم على أقـل تقـدير أن يحقـق هـدف "المليـار" الـذي يـنص عليـه برنـامج العمـل العـام بحلـول عـام 

                                                           
١   Ghebreyesus TA. All  roads  lead  to universal health  coverage.  Lancet Global Health, 2017; 5(9): 839‐40 

(http://thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214‐109X(17)30295‐4/fulltext, accessed 19 October 2017).    

  ما هي التغطية الشاملة بالخدمات الصحية؟    ٢
)http://www.who.int/health_financing/universal_coverage_definition/en/ تشـــــــــــــرين األول/  ٢٢، تـــــــــــــم االطـــــــــــــالع فـــــــــــــي

 .٢٠١٧ أكتوبر
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تحليــل المســارات الحاليــة إلــى أنــه فــي حــال عــدم تحقــق هــدف التغطيــة الصــحية الشــاملة الــذي يــنص عليــه برنــامج 
بموجب أهداف التنمية المستدامة لن  ٢٠٣٠، فإن الهدف المحدد لعام ٢٠٢٣لول عام بح الثالث عشر العمل العام

لتغييــر مــرتين أو حتــى ثــالث الحاليــة لوتيرة الــيتحقــق. وســيتطلب تحقيــق هــدف برنــامج العمــل العــام هــذا مضــاعفة 
اإلنمائيـة  اعلـةالف الجهـاتتـدعمها لزم زيـادة العمـل زيـادة عظيمـة علـى عـدة أصـعدة مـن ِقبـل الحكومـات تمرات. وسـ

التقـدم صـوب التغطيـة  تعـوقتحّفزها األمانة. ويلزم التنسـيق الوثيـق مـن أجـل تـذليل العقبـات التـي وسائر الشركاء، و 
تقـــدم صـــوب تحقيـــق التغطيـــة الصـــحية كـــي يالصـــحية الشـــاملة. وســـتدعم المنظمـــة كـــل بلـــد مـــن البلـــدان دعمـــًا قويـــًا 

بــع تقــديم الخــدمات الهــدف إلــى مجموعــة مــن المؤشــرات التــي تتّ ويســتند  الشــاملة، دون تــرك أي أحــد خلــف الركــب.
ينبغـــي أال تحـــد بـــأي حـــال مـــن طموحـــات البلـــدان المتعلقـــة بالتغطيـــة الصـــحية الشـــاملة. وســـتعمل  والتـــي األساســـية،

  مد منها هذه المؤشرات التتبعية. المنظمة مع الشركاء لتصميم حزمة الخدمات األساسية التي ُتست
  

  الشاملة التغطية الصحية منمليار شخص آخر  دةاستفا :٤اإلطار 
الخاص بأهـداف التنميـة المسـتدامة (تغطيـة الخـدمات الصـحية األساسـية)،  ١-٨-٣يستند هذا الهدف إلى المؤشر 

الـــذي ُحســـب علـــى أســـاس التـــدخالت التتبعيـــة للصـــحة اإلنجابيـــة وصـــحة األم والوليـــد والطفـــل واألمـــراض المعديـــة 
لتقدير عدد األشـخاص  ويمكن بعد ذلك استخدام هذه المؤشراتالتي تتوافر بيانات بشأنها. واألمراض غير السارية 

إلــى إمكانيــة الحصــول علــى هــذه الخــدمات الصــحية  تقريبــاً المشــمولين بهــذه الخــدمات. ويفتقــر نصــف ســكان العــالم 
المتعلقـة بالتغطيـة الصـحية مـن أهـداف التنميـة المسـتدامة  ٨-٣ولذا، فإنه يلزم من أجـل تحقيـق الغايـة  ١األساسية.

، أن تتــاح الخــدمات الصــحية األساســية أمــام مليــار شــخص آخــر فــي كــل فتــرة ٢٠٣٠الشــاملة للجميــع بحلــول عــام 
. ولضـمان وصـول التغطيـة الصـحية الشـاملة إلـى األشـخاص األشـد فقـرًا ٢٠٣٠و ٢٠١٥خمس سنوات بين عـامي 

ن بــالعجز، ســتُبذل الجهــود لرصــد اإلتاحــة العادلــة وتوجيههــا المصــابياألشــخاص واألشــد تهميشــًا والنســاء واألطفــال و 
إلى هذه الجماعات ولضمان وصـول التغطيـة بالخـدمات إلـى مـن تمـس حـاجتهم إليهـا دون أن يتعرضـوا لصـعوبات 

 مــن مجموعــةهــذه الُتســتمد منهــا  التــيالخــدمات األساســية  حزمــة لتصــميمالمنظمــة مــع الشــركاء  وســتعمل ٢ماليــة.
  .األداء تتبعفي  المستخدمةوتحسين ُنظم القياس  بعيةالتتالمؤشرات 

  
 دعمــًا لهــذه الجهــود ستســاعد أمانــةويتقــدم العديــد مــن البلــدان بنجــاح صــوب التغطيــة الصــحية الشــاملة. و   -٣٣

ما هو قائم من خرائط الطريق المتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة والخطط الوطنيـة لقطـاع  استعراضعلى المنظمة 
فـــي وضـــع حـــزم الخـــدمات الصـــحية أيضـــًا البلـــدان  مانـــةاأل . وســـتدعم، واالســـتناد إليهـــاُألطـــر اإلقليميـــةالصـــحة وا

األساسية الوطنية الخاصة بها؛ وستضع المرتسـمات الُقطريـة الشـاملة لبيانـات األداء الوثيقـة كأسـاس لحوارهـا بشـأن 
قيـق التغطيـة الصـحية الشـاملة حتـى يمكـن السياسات مع البلدان؛ وسُتجري دراسات الجدوى لتقدم البلدان صـوب تح

للبلــدان أن تــتعلم مــن أقرانهــا؛ وســتدعم بنــاء القــدرات لتعزيــز ُنظــم البيانــات وتحليلهــا والتبليــغ عنهــا علــى الصــعيدين 
الـــوطني ودون الـــوطني. وقــــد اعتمـــد جميـــع أقــــاليم المنظمـــة اآلن ُأطــــرًا وخـــرائط طريـــق للتغطيــــة الصـــحية الشــــاملة 

  ).٥ (اإلطار
  

                                                           
١        World Bank and WHO: half the world lacks access to essential health services, 100 million still pushed 

into extreme poverty because of health expenses; 2017 
(http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/half-lacks-access/en/, accessed 13 December, 2017).  

٢   Service coverage within universal health coverage: how large is the gap? Technical Note December 13, 2017 
(http://www.who.int/healthinfo/universal_health_coverage/report/uhc_report_2017_technical_note.pdf?ua=1, 
accessed 14 December, 2017).  
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  : اُألطر وخرائط الطريق للتغطية الصحية الشاملة في أقاليم المنظمة٥طار اإل
  : رؤية للتغطية الصحية الشاملة٢٠٢٠-٢٠١٥أفريقيا. برنامج أفريقيا لتطوير الصحة  -
  ) ٢٠١٤األمريكتان. استراتيجية لحصول الجميع على الخدمات الصحية والتغطية الصحية الشاملة ( -
  )٢٠١٥جية اإلقليمية للتغطية الصحية الشاملة (جنوب شرق آسيا. االستراتي -
: ٢٠٢٠-٢٠١٥أوروبـــا. األولويـــات لتعزيـــز الـــنظم الصـــحية فـــي اإلقلـــيم األوروبـــي التـــابع للمنظمـــة فـــي الفتـــرة  -

  تحويل األقوال بشأن التركيز على األشخاص إلى أفعال
 م شرق المتوسطشرق المتوسط. إطار العمل بشأن االرتقاء بالتغطية الصحية الشاملة في إقلي -
التوجـه إلــى تحقيــق صـحة أفضــل: إطــار عمـل إلقلــيم غــرب لهــادئ. التغطيـة الصــحية الشــاملة: غـرب المحــيط ا -

  )٢٠١٥المحيط الهادئ (
  

  إتاحة الخدمات وجودتها
  

يتمثل التحدي الرئيسي في إحراز التقدم صوب التغطية الصحية الشاملة في العقبات المستمرة التي تحـول   -٣٤
ول علــى الخــدمات الصــحية. وقــد تكــون هــذه العقبــات اقتصــادية (نتيجــة لإلنفــاق المباشــر وعــدم كفايــة دون الحصــ

فــي متناولهــا)، أو متعلقــة ال تكــون الخــدمات للمجموعــة الســكانية أو  حيثمــا ال تتــوافرالتمويــل العــام)، أو جغرافيــة (
 عـدم مراعـاةموعـة السـكانية)، أو ثقافيـة (حزمة الخدمات االحتياجات الصحية للمج عدم تلبيةبالخصائص الوبائية (

العتبــــارات الثقافيــــة علــــى النحــــو الــــالزم لتقــــديم الخــــدمات أو اســــتعمالها لالخــــدمات أو القــــوى العاملــــة التــــي تقــــدمها 
بفّعاليــة). وتكتســي اإلتاحــة العادلــة أهميــة محوريــة لتحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة، وعنــدما تعتمــد البلــدان الخيــار 

هذه العقبات تدريجيًا والتوسع في إتاحة الخدمات الشاملة  ذليلمبدئي فهي في الواقع تلتزم بالعمل على تالسياسي ال
في سـبيل تلبيـة احتياجـات المجموعـة السـكانية. وسـتعمل أمانـة المنظمـة مـع البلـدان علـى تحديـد هـذه العقبـات التـي 

  وتدعم التوسع التدريجي في اإلتاحة. ناتوتقدم الحلول المسّندة بالبيّ  تحول دون إتاحة الخدمات الصحية
  

وتتطلــب الرعايــة الصــحية األوليــة الفّعالــة والكفــوءة خــدمات الرعايــة الصــحية المتكاملــة. وســتكفل المنظمــة   -٣٥
ضـــمان إتاحـــة الرعايـــة الثانويـــة و  عمـــل برامجهـــا معـــًا مـــن أجـــل دعـــم البلـــدان فـــي تقـــديم الرعايـــة الصـــحية المتكاملـــة

بالرعاية الصحية األولية على نحو مالئم التوقيـت، وضـمان التغطيـة بهـا. وسـتؤكد المنظمـة والمتخصصة المرتبطة 
أيضًا الحاجة إلى ُنظم صحية أقوى تتضمن خـدمات تعزيـز الصـحة والخـدمات الوقائيـة مـن خـالل وظـائف الصـحة 

ع نهــوج الصــحة العموميــة األساســية. وبالعمــل مــع البلــدان علــى تعزيــز هــذه الخــدمات ستســاعد المنظمــة علــى وضــ
  لُنظم للمساعدة على حفز التحّسن.الرقمية واالبتكارات األخرى الخاصة با

  
التـزال تكتسـي هـي وال غنى عن الرعاية الصحية األولية إلحـراز التقـدم صـوب التغطيـة الصـحية الشـاملة و   -٣٦

ألم والمولـــود والطفـــل أهميـــة محوريـــة بالنســـبة إلـــى البـــرامج غيـــر المكتملـــة لألمـــراض غيـــر الســـارية وبـــرامج صـــحة ا
والمراهــق. وفضــًال عــن ذلــك، فــإن جميــع الــُنظم الصــحية، بمــا فــي ذلــك تلــك التــي تخــص البلــدان األشــد فقــرًا، يتعــين 
عليهــا التصــدي للعــبء المتزايــد لألمــراض غيــر الســارية والتغلــب عليــه. ولــن يكــون ذلــك ممكنــًا فــي غيــاب الرعايــة 

مـــة لـــدعمها للبلـــدان بشـــأن األمـــراض غيـــر الســـارية والصـــحة النفســـية، الصـــحية األوليـــة القويـــة. ومـــع تعزيـــز المنظ
ستواصل أيضًا دعم الجهود الرامية إلى الوقاية من األمراض السارية ومكافحتها، بما فـي ذلـك الجهـود المبذولـة فـي 

الكبد وأمراض  يدز والعدوى بفيروسه والسل والمالريا والتهابيمكن الوقاية منها باللقاحات واألمجال األمراض التي 
المنــاطق المداريــة المهملــة وســائر األمــراض المحمولــة بالنواقــل مثــل الحمــى الصــفراء وحمــى الضــنك، والشــيكونغونيا 

، وضـمان الحفـاظ علـى خلـو ومرض فيروس زيكا. وستستمر المنظمة في التزامهـا الكامـل باستئصـال شـلل األطفـال
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تنفيذ أنشطة استئصال شلل األطفال لن تتعرض للضـياع أثنـاء العالم من شلل األطفال وأن المكاسب التي تحققت ب
. وفـي سـبيل الحفـاظ علـى المكاسـب التـي تحققـت فـي مجـال بقـاء العملية االنتقالية إلى مرحلة ما بعد شـلل األطفـال

لية األمهات واألطفال على قيد الحياة، ستواصل المنظمة جهودها الرامية إلى تحسين إتاحة الخدمات المأمونة والعا
الجــودة للوقايــة مــن وفيــات األطفــال الحــديثي الــوالدة، التــي تمثــل نصــف وفيــات األطفــال دون ســن الخامســة تقريبــًا، 
وستحسن معالجة األسباب الرئيسية لوفيـات األطفـال مثـل االلتهـاب الرئـوي واإلسـهال. وثمـة حاجـة أيضـًا إلـى زيـادة 

  إتاحة الجراحة المأمونة والفّعالة. 
  

مثــل  فــي التغطيــة الصــحية الشــاملة، مثلــهتمتــع بالصــحة فــي مرحلــة الشــيخوخة أهميــة محوريــة ولضــمان ال  -٣٧
أولويات برنامج العمل العام الثالث عشر األخرى. ومن المتوقع أن يتضاعف عـدد األشـخاص الـذين تزيـد أعمـارهم 

بة مجتمعيــة جذريــة. ، وســيتطلب هــذا التحــّول الــديُمغرافي غيــر المســبوق اســتجا٢٠٥٠عامــًا بحلــول عــام  ٦٠علــى 
وستدعم األمانة الدول األعضاء في تعزيز التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة عن طريق اإلجراءات المحددة في 

)، وعــن طريــق عقــد التمتــع بالصــحة فــي ٢٠١٦االســتراتيجية وخطــة العمــل العــالميتين بشــأن الشــيخوخة والصــحة (
ـــُنظم الصـــحية مـــع  .٢٠٣٠-٢٠٢٠مرحلـــة الشـــيخوخة المخطـــط لـــه فـــي الفتـــرة  وتشـــمل هـــذه اإلجـــراءات مواءمـــة ال

احتياجــات الســكان المســنين، مــع التركيــز بصــفة خاصــة علــى تحســين األداء الــوظيفي للمســنين والتــدبير العالجــي 
لألمراض المزمنة؛ وتحسين إتاحة األدوية؛ وٕانشاء ُنظم الرعايـة الطويلـة األجـل بمـا فـي ذلـك الخـدمات القائمـة علـى 

لمحلية؛ وتعزيز الرعاية الملّطفة وتهيئة البيئات المراعية للمسنين؛ وتحسـين القيـاس والرصـد والفهـم فـي المجتمعات ا
  لتمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة.مجال ا

  
 ال داع لهـا وُيعد توافر خدمات الرعاية الملّطفة محدودًا في معظم أنحاء العالم، مـا يسـهم فـي معانـاة كبيـرة  -٣٨

سرهم. وسـتؤكد المنظمـة الحاجـة إلـى إنشـاء أو تعزيـز الـُنظم التـي تشـمل الرعايـة الملّطفـة كجـزء لماليين المرضى وأ
يتجزأ من العالج المقدم في إطار سلسـلة الرعايـة. وسـُتعّزز المنظمـة التـوافر الكـافي لألدويـة األساسـية الخاضـعة  ال

ل فــي التــدبير العالجــي لأللــم، مــع الوقايــة فــي للمراقبــة الدوليــة فــي الرعايــة الملّطفــة، بمــا فــي ذلــك تلــك التــي ُتســتعم
  الوقت ذاته من تسريبها وٕاساءة استعمالها. 

  
ولعدم ترك أي أحد خلف الركب، يجب أن ترّكـز الجهـود الراميـة إلـى دعـم التغطيـة الصـحية الشـاملة علـى   -٣٩

مـار، وٕايـالء تركيـز شين والموصـومين والـذين يصـعب الوصـول إلـيهم مـن جميـع األعالوصول إلى األشخاص المهمّ 
مؤشرات خاصة للنساء والفتيات واألشخاص الذين ينتمون إلى الشـرائح الخمسـية األفقـر واألشـخاص تحديد خاص و 

المصـابين بـالعجز. ويتطلـب التقـدم بنجـاح صـوب التغطيــة الصـحية الشـاملة أيضـًا اعتمـاد موقـف يـدعم اإلنصــاف. 
 -مــن تعزيـز الصــحة إلــى الرعايــة الملّطفــة  -لصــحية الشــاملة فــي تعريـف التغطيــة ا التركيــز وتضـع سلســلة الرعايــة

علـــى ضـــرورة أن تعمـــل الخـــدمات الصـــحية علـــى الوقايـــة مـــن المعانـــاة والتخفيـــف مـــن حـــدتها علـــى صـــعيد جميـــع 
  الجماعات والفئات العمرية على نحو منصف.

  
طــالبي اللجــوء والنــازحين و  وجــود المجموعــات الســكانية النازحــة مثــل المهــاجرين ألقــىوفــي بعــض البلــدان،   -٤٠

علـــى الـــُنظم الصـــحية واالجتماعيـــة. وتـــرى المنظمـــة مـــن خـــالل منظـــور حقـــوق اإلنســـان  بعـــبءوالالجئـــين  داخليـــاً 
األهميــة فــي التغطيــة الصــحية  حاســمواإلنصــاف الــذي تعتمــده أن إتاحــة الخــدمات الصــحية لجميــع النــاس عنصــر 

  على مواجهة هذا التحدي. الشاملة من أجل تحقيق اإلنصاف، وستساعد البلدان 
  

  القوى العاملة الصحية
  

ُيعد تقديم الرعاية الصحية واالجتماعية في كل نظام وفي كل بلد كثيـف العمالـة، ويتطلـب تقـديم الخـدمات   -٤١
المأمونة والعالية الجودة في األماكن الحضرية والريفية قوى عاملة صحية واجتماعيـة مالئمـة للغـرض وجيـدة األداء 

توزيعًا عادًال. ومع ذلك، فعلى صعيد العالم، يزداد التفاوت بين العرض واالحتياجات (اسـتنادًا إلـى أهـداف  وموزعة
التنميــة المســتدامة) والطلــب (القــدرة علــى التوظيــف)، يــؤدي إلــى نقــص فــي المهــارات والمــوظفين حتــى فــي البلــدان 
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لوبائيــة التــي تواجــه البلــدان، وعــن التطلــع إلــى تحقيــق للتحــوالت الديُمغرافيــة واالمرتفعــة الــدخل. وينشــأ الــنقص نتيجــة 
 ٢٠٣٠التغطية الصـحية الشـاملة ونمـاذج تقـديم الخـدمات المتكاملـة التـي تركـز علـى النـاس. وتشـير التوقعـات لعـام 

إلــى أن االســتثمار الــالزم لتعلــيم العــدد الكــافي مــن العــاملين الصــحيين وتــوظيفهم مــن أجــل تحقيــق التغطيــة الصــحية 
مــن أهــداف التنميــة المســتدامة. وتســلط هــذه التحــديات الضــوء  ٣مــن تكلفــة تحقيــق الهــدف  ٪٥٠ة يبلــغ نحــو الشــامل

رتبط بـالتعليم ي تـعلى أهمية مشاركة القطاعات المتعددة وضـرورتها مـن أجـل االسـتجابة لسـوق العمـل الديناميـة التـ
علــى نحــو يشــمل أهــداف التنميــة  -ة والتوظيــف والصــحة والشــؤون الماليــة ونــوع الجــنس والشــباب بصــالت متبادلــ

  .٨و ٥و ٤و ٣المستدامة 
  

وستدعم المنظمة البلدان في استعراض الخيارات السياسية، بما في ذلك اُألطـر التنظيميـة المالئمـة، وُنظـم   -٤٢
ــــى تلبيــــة االحتياجــــات الحاليــــة ــــيم القــــادرة عل  اإلدارة والمعلومــــات الخاصــــة بــــالموارد البشــــرية الصــــحية، وُنظــــم التعل

والمسـتقبلية للمجتمعــات المحليــة. وينبغــي لنمــاذج تعلــيم الفنيــين الصــحيين الخاضــعة للمســاءلة المجتمعيــة أن يقابلهــا 
لخــدمات اتقـديم ل جديــدة  توّسـع فـي التعلــيم والتـدريب المهنــي التقنـي لســائر الوظـائف الصـحية واالجتماعيــة. ونمـاذج

ب ما تقتضيه السياقات الوطنية ودون الوطنيـة، لتعظـيم دور االبتكار حس تستلزمسالمتكاملة التي تركز على الناس 
التأهيـل والخـدمات  خـدمات العاملين الصحيين واالجتماعيين في تقديم الرعاية المتعـددة التخصصـات، بمـا فـي ذلـك

وســـيكون التنســـيق ضـــروريًا بـــين القطاعـــات فـــي داخـــل البلـــدان وعلـــى صـــعيد  المجتمعيـــة فـــي جميـــع مراحـــل الحيـــاة.
اإلقليميـــة فـــي كثيـــر مـــن األحيـــان، مـــن أجـــل االســـتثمار فـــي خلـــق الوظـــائف والعمـــل الالئـــق.  االقتصـــاديةالمنـــاطق 

أن تــدخل فــي حســاباتها تنقــل العــاملين الصــحيين وهجــرتهم علــى الصــعيد وســتحتاج البلــدان علــى نحــو متزايــد إلــى 
جيـــات الجديـــدة، بمـــا فـــي ذلـــك وستخضـــع التكنولو العـــالمي، لضـــمان اســـتدامة القـــوى العاملـــة الصـــحية واالجتماعيـــة. 

وفضـًال عـن  التكنولوجيات الرقمية، للتقييم للوقوف على مدى قدرتها على تطوير تقديم الخدمات على نطاق واسـع.
ذلــك، فــإن معظــم القــوى العاملــة الصــحية فــي العــالم مكونــة مــن اإلنــاث؛ ولــذا فــإن المنظمــة ســتولي عنايــة خاصــة 

  الالئقة.للمساواة بين الجنسين ولظروف العمل 
  

  إتاحة األدوية واللقاحات والمنتجات الصحية
  

واللقاحـات والمنتجـات الصـحية الميسـورة التكلفـة ألدويـة ل اإلتاحـة المالئمـةتشمل التغطية الصـحية الشـاملة   -٤٣
والمضــمونة الجــودة (بمــا فــي ذلــك وســائل التشــخيص واألجهــزة، والــدم ومنتجــات الــدم). وفــي العديــد مــن الســياقات، 

األدويــة الســبب الرئيســي الــذي يــؤدي إلــى الصــعوبات الماليــة. وستســاعد المنظمــة علــى حشــد  المباشــر لشــراء الــدفع
لمنتجــــات الصــــحية، بمــــا يتماشــــى مــــع ل اإلتاحــــة المالئمــــةز اإلرادة السياســــية لضــــمان وضــــع السياســــات التــــي تعــــزّ 

تكــار والملكيــة الفكريــة، بمــا فــي ذلــك االســتراتيجية وخطــة العمــل العــالميتين للمنظمــة بشــأن الصــحة العموميــة واالب
نتجات عن طريق التنظيم الفّعـال؛ ضمان جودة المة األدوية الجنيسة واالبتكارات؛ السياسات المتعلقة بما يلي: إتاح
ممارســات الشــراء وسالســل طيــة التــي تحــد مــن الــدفع المباشــر؛ التســعير العــادل؛ االســتثمار المحلــي فــي خطــط التغ

. وستواصـــل المنظمـــة دعـــم تـــوافر المنتجـــات الجنيســـة ؛ وتعزيـــز االســـتخدام المالئـــمن الفســـاداإلمـــداد التـــي تخلـــو مـــ
المضمونة الجودة لتشتريها الوكاالت العالمية والبلدان عن طريق برنامج المنظمة لالختبار المسبق للصالحية الذي 

ــ هــود البحــث والتطــوير بنــاًء علــى ز المنظمــة تنســيق جرة. وســتعزّ ســيتطور لتلبيــة احتياجــات البلــدان الصــحية المتغّي
االحتياجـــات الصـــحية بهـــدف زيـــادة إتاحـــة األدويـــة والمنتجـــات الصـــحية، وستشـــمل هـــذه الجهـــود األدويـــة التقليديـــة 

باسـتخدام جميـع الوسـائل المالئمـة،  -المنظمة مـن جديـد علـى البيانـات والرصـد  أمانة (الشعبية). وسينصب تركيز
ــُنظم والبلــدان مــن الرصــد  -ات الروتينيــة والمســوح الخاصــة بالنفقــات بمــا فــي ذلــك البيانــات عــن المطالبــ لتمكــين ال

رة. وستعمل المنظمة مع الشركاء وأصحاب المصلحة على ر بهدف تلبية االحتياجات الصحية المتغيّ والتقييم والتطوّ 
ظيمــي والمبـــادرات دعــم اإلنتـــاج المحلــي للمنتجـــات الصــحية والتشـــجيع علــى نقـــل التكنولوجيــا مـــن خــالل الـــدعم التن

اإلنمائية اإلقليمية. وستعمل األمانة دعمـًا لتعزيـز توافـق اآلراء بـين الـدول األعضـاء بشـأن وضـع السياسـات الفّعالـة 
التـــي تـــدعم البلـــدان فـــي بلـــوغ الغايـــات الخاصـــة بأهـــداف التنميـــة  دويـــة واللقاحـــات والمنتجـــات الصـــحيةإلتاحـــة األ

  المستدامة المتعلقة بالصحة.
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  لشؤون والتمويلتصريف ا
  

تقــدم صــوب تحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة. تُيعــد تصــريف الشــؤون حاســم األهميــة إذا كانــت البلــدان ل  -٤٤
النظــــام الصــــحي، وتنظــــيم  وتهيئــــةوالتخطــــيط،  اتالسياســــالحكومــــات  ويشــــمل الــــدور المحــــوري الــــذي تضــــطلع بــــه

ـــا. وســـتعمل  ـــل، والمـــوارد البشـــرية والتكنولوجي ـــدول األعضـــاء علـــى تعزيـــز الخـــدمات، والتموي ـــة المنظمـــة مـــع ال أمان
أساليب تقديم الخـدمات التـي تخضـع لقيـادة النـاس وترّكـز تصريف الشؤون في ميدان الصحة، بالتركيز على تعزيز 

وضع بما في ذلك الوطنية و  المحلية الصحية اتقدر على الناس. وستساعد إجراءات تصريف الشؤون على تعزيز ال
ـــديم الخـــدمات المنظمـــة  ســـتدعمالتنظـــيم. كمـــا و  والتمويـــل السياســـات ـــد السياســـات، وتق تعزيـــز آراء النـــاس فـــي تحدي

  ورصدها، وتدعم إنشاء منابر للمواطنين من قبيل جمعيات الصحة الوطنية.
  

تعزيــز ثــالث وظــائف علــى الصــعيد الُقطــري، وهــي: إدرار الــدخل،  التمويــل الكــافي للصــحة تــأمين ويتطلــب  -٤٥
علـى  ُنظـم تجميـع المـوارد إنشـاءبـدعم  مـن الكفـاءةويمكـن للبلـدان أن تحّسـن  لشراء االسـتراتيجي.وتجميع الموارد، وا

 واســتحداث المســتوى األول مــن الرعايــة، متانــةوٕانشــاء شــبكات الخــدمات الصــحية التــي تســتند إلــى ؛ نحــو مؤسســي
فــــي إدراج األدويــــة  لتشــــاركيةوا تطبيــــق المنهجيــــات المســــّندة بالبّينــــات وظيفــــة الشــــراء االســــتراتيجي، بمــــا فــــي ذلــــك

وتـــدعم  ؛ وٕانشـــاء ُنظـــم الســـداد لمقـــدم الخـــدمات التـــي تتوّجـــه إلـــى األداء، وآليـــات الحـــوافز.والتكنولوجيـــات الصـــحية
النهج القائم على التغطية الصحية الشاملة، وتحديدًا النهج الذي ترتبط فيه الموارد المالية المجّمعـة بإنشـاء  المنظمة

لتقــديم الخــدمات التــي تلبــي احتياجــات الســكان، والســيما المجموعــات الســكانية الســريعة التــأثر. الشــبكات المتكاملــة 
ـــيالت وتـــدعم المؤسســـات الوطنيـــة لوضـــع اســـتراتيجيات تقيـــيم التكنولوجيـــات المنظمـــة  أمانـــة وســـتتولى إعـــداد التحل

لنتـائج وٕالـى اإلنصـاف، وُنظـم سـتدعم المنظمـة وضـع الميزانيـات الصـحية التـي تتوّجـه إلـى ا الصحية وتمويلها. كمـا
  . الشاملةالصحية تتبع النفقات الصحية، مع التركيز على الفقراء دعمًا للتحقيق التدريجي للتغطية 

  
  ُنظم المعلومات الصحية

  
ســـتتعاون أمانـــة المنظمـــة مـــع الـــدول األعضـــاء مـــن أجـــل تحســـين ُنظمهـــا الخاصـــة بالمعلومـــات الصـــحية   -٤٦

سبيل تحقيق التغطيـة الصـحية الشـاملة. وسـتدعم المنظمـة البلـدان فـي إنشـاء ُنظـم وقدرتها على التحليل والتبليغ في 
ومحـــددات الصـــحة؛ وتتبـــع األوضـــاع والحصـــائل الصـــحية، بمـــا فـــي ذلـــك  الصـــحية شـــاملة وفّعالـــة لرصـــد المخـــاطر

االجتماعيـة  الوفيات المحددة األسباب؛ وتقييم أداء النظام الصحي. وستساعد المنظمـة البلـدان بالتعـاون مـع اللجـان
اإلحصاءات سائر االقتصادية اإلقليمية لألمم المتحدة وسائر وكاالت األمم المتحدة، على تعزيز التسجيل المدني و 

المنظمـة البلـدان علـى تصـنيف البيانـات  أمانـة ية البيانات وأمنها. وستساعدالحيوية، ومعالجة المسائل المتعلقة بسرّ 
لمســاواة بــين الجنســين واإلنصــاف فــي الصــحة. وستحّســن المنظمــة وتطــّور حتــى يمكــن قيــاس التقــدم الُمحــرز فــي ا

المعايير واألدوات مثل بيانات المطالبات الروتينية، والدراسات الخاصة بالنفقات، والمسوح السكانية، لتمكين البلدان 
أيضـًا علـى  المنظمـة ملسـتعو من رصد االحتياجات الصحية المتغّيرة وتقييمها والتكّيف على النحو الـالزم لتلبيتهـا. 

ع مؤشرات التغطية الصحية الشاملة على الصعيد دون الوطني والصـعيد الـوطني كجـزء قدرة البلدان على تتبّ  تعزيز
من ُنظم المعلومـات الصـحية الفّعالـة والمّتسـقة. وسـيجري تحليـل البيانـات الخاصـة بالتغطيـة الصـحية الشـاملة لتتّبـع 

  التغطية الصحية الشاملة (انظر أيضًا الفرع الخاص بالبيانات أدناه).هدف تحقيق التقدم الُمحرز صوب 
  

  الدعوة
  

سُتعّزز المنظمة القيادة بإذكاء الـوعي العـالمي بشـأن التغطيـة الصـحية الشـاملة. وسُتسـلط المنظمـة الضـوء   -٤٧
العامــة لألمــم  علــى التغطيــة الصــحية الشــاملة فــي اجتماعــات مجموعــة الــدول الســبع ومجموعــة العشــرين والجمعيــة

المتحدة (بما في ذلك االجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالتغطية الصحية الشـاملة الُمقـرر عقـده فـي 
)، ومؤتمرات القمـة اإلقليميـة كلمـا أمكـن. وستُنسـق المنظمـة رسـالتها عـن التغطيـة الصـحية الشـاملة مـع ٢٠١٩ عام

تعزيـــز التعـــاون والشـــراكة بـــين أصـــحاب المصـــلحة مـــن خـــالل التحـــالف الـــدول األعضـــاء وشـــركاء التنميـــة وتواصـــل 
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 ٢٠٣٠الواســع النطـــاق بشـــأن التغطيـــة الصــحية الشـــاملة، باستضـــافة أمانـــة شــراكة التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة لعـــام 
بالتعــاون مــع البنــك الــدولي. وســُتعّزز المنظمــة االســتثمار المحلــي بتشــجيع مشــاركة المــواطنين وبــإجراء الحــوار مــع 
المجتمع المدني وبالتفاعل مع الحكومات، بمـا فـي ذلـك أعضـاء البرلمانـات ووزراء الشـؤون الماليـة ورؤسـاء الـدول. 

 والبحوث نى التحتية وسالسل اإلمداد والخدماتوستدعو المنظمة إلى االستثمار المحلي في العاملين الصحيين والبُ 
البّينات الدالة على فوائد هذا االستثمار في تعزيز االقتصاد  وُنظم المعلومات التي يستند إليها قطاع الصحة، وتقدم

العامة التي واإلدارية المالية  الجيدة في مجال الشؤون هر. وسُتساعد المنظمة على توثيق الممارساتدالصحي المز 
    تمّكن من استخدام الموارد المالية الشحيحة على نحو فّعال من حيث التكلفة.

  دعم البلدان
  

 نطـاق علـى المتاحـة الخبـرات مـن وتسـتفيد الصـحة قطـاع فـي الشـركاء بـين التنسيق قيادة المنظمة لىستتو   -٤٨
 وســـتعمل. الُقطريـــة لألولويـــات وفقـــاً  المعنيـــة واإلقليميـــة الُقطريـــة المكاتـــب الجهـــود هـــذه تنســـيق وســـتتولى. المنظمـــة
 واألمـــراض الصـــحية بـــالُنظم لخاصـــةا الخبـــرات ذلـــك فـــي بمـــا منهـــا، واالســـتفادة خبراتهـــا جميـــع دمـــج علـــى المنظمـــة
 جديـد لـنهج األساس أيضاً  النهج هذا وسيضع. معها ومشاركة للبلدان دعماً  الحصر، ال المثال سبيل على المحددة
  .النهج هذا ٤ الشكل ويوضح. المنظمة داخل أمانة الصحية والطوارئ الصحية الُنظم تنسيق إزاء متكامل
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 الموارد 
 البشرية
 

البلد
 الوطنية الخاصة بالتغطية الصحية خريطة الطريق

 التي تستند إلى (السياسات واالستراتيجياتو ة الشامل
 والخطط الصحية الوطنية)

 إطار العمل الُقطري للمنظمة

 المكتب الُقطري

المكتب
 اإلقليمي

المقر 
 الرئيسي

فريق العمل 
 المشترك

خطة الدعم الُقطري بشأن التغطية 
 الصحية الشاملة

 اتحاد الشركاء
والصندوق  انحة الثنائيةوالجهات الم البنك الدولي، يشمل(

العالمي لمكافحة األيدز والسل والمالريا، والتحالف العالمي من 
 )والمؤسسات الخيرية أجل اللقاحات والتمنيع،

 األنشطة

فريق العمل 
 المشترك

المكتب 
 الُقطري

 المكتب

 اإلقليمي

المقر 
 الرئيسي

سيالتنسيق في المكاتب الُقطرية واإلقليمية والمقر الرئي 

رصد العملية 

تخصيص الموارد 

لدعم لوضع خطط الطريق/ السياساتا 
 واالستراتيجيات والخطط الصحية الوطنية 

المسح البيئي وتحليل الحالة 

التنسيق بين برامج الشركاء وبرامج المنظمة 

الدعم التقني وبناء القدرات 

إطار العمل اإلقليمي وآليات االستعراض السنوي للتقدم 
عـــــارف، والوســـــاطة، وبنـــــاء القـــــدرات علـــــى توليـــــف الم

 نطاق البلدان
ملخصات السياسات والحوارات بشأن السياسات 
التنسيق بين الشركاء اإلقليميين 

 الوظائف المتعلقة بوضع القواعد:
 االستراتيجيات اإلقليمية

 الوظائف المتعلقة بوضع القواعد:
 المبادئ التوجيهية والبيانات

اتحاد الشركاء 
اع الرفيع المستوىاالجتم 
تعبئة الموارد 

  خدام نهج ُمعّزز وبالمشاركة معهادعم البلدان في تولي القيادة بشأن التغطية الصحية الشاملة باست :٤الشكل 
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  

  
 أفضل نحو على الصحية الطوارئ من آخر شخص مليار حماية –الطوارئ الصحية 

  
 تتمثل األولوية االستراتيجية للمنظمة فيما يلي:  -٤٩

يـــة والعالميـــة القـــادرة علـــى الصـــمود الالزمـــة لحمايـــة العـــالم مـــن األوبئـــة بنـــاء القـــدرات الوطنيـــة واإلقليم •
  ؛وسائر الطوارئ الصحية، والحفاظ عليها

ضمان أن المجموعات السكانية المتضررة من الطوارئ الحادة والممتدة يمكنها الحصول بسرعة على  •
  لمرض.نقذة للحياة بما في ذلك تعزيز الصحة والوقاية من االخدمات الصحية المُ 

  
، ومسـاهمة ضـمان حمايـة أفضـل للنـاس مـن الطـوارئ الصـحيةوستتولى المنظمة رصد تقدم العـالم صـوب   -٥٠

حمايــة األشــخاص األكثــر  وســتتولى المنظمــة ،باســتخدام الهــدف الطمــوح المبــين أدنــاه ســواًء بســواء، األمانــة نفســها،
 ٦ا علـى الصـعيد العـالمي (انظـر اإلطـار والحد من خطـر اسـتمرار انتشـار هـذه الطـوارئ وتأثيرهـ ،تعرضًا للمخاطر
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يجعــل المقارنــات التاريخيــة فــي وتيــرة التحــّول أقــل أهميــة. وســيلزم  ويكتســب التغييــر فــي هــذا المجــال زخمــاً أدنــاه). 
التي تُبذل، بما في ذلك تلك التي تبـذلها الـدول األعضـاء، مـن أجـل تحقيـق هـذا  داالستناد إلى هذا الزخم في الجهو 

  التوّسع الالزم في نقلة نوعية في الزيادة مقارنة باألداء السابق. ويتمثلالهدف، 
 

  حماية مليار شخص آخر من الطوارئ الصحية على نحو أفضل :٦اإلطار 
ألهـداف التنميـة المسـتدامة (القـدرات الخاصـة بـاللوائح الصـحية الدوليـة والتأهـب  ١-د-٣يستند هذا الهـدف إلـى المؤشـر 

بزيــادة قــدرة الــُنظم  العــالم أكثــر تأهبــًا للطــوارئ الصــحية العمــل علــى تحقيــق هــذا الهــدف ســيجعلو للطــوارئ الصــحية). 
واســـتنادًا إلـــى  .علـــى نحـــو قابـــل للقيـــاس ،مليـــار شـــخصلصـــالح مجموعـــة ســـكانية مكونـــة مـــن الصـــحية علـــى الصـــمود 

خص، فــي ســبيل تحســين االتجاهــات الســابقة، يمكــن ألمانــة المنظمــة العمــل مــع بلــدان يبلــغ تعــداد ســكانها معــًا مليــار شــ
وســتقيس المنظمــة هــذا الهــدف باالســتناد إلــى أنشــطة المنظمــة التــي تــدعم البلــدان فــي تعزيــز  التأهــب للطــوارئ الصــحية.

تأهبها للطوارئ الصحية. ومن الواضح أيضًا أن هناك حاجـة إلـى أسـاليب أفضـل للقيـاس مـن أجـل توثيـق التحّسـن، وأن 
يكون هذا المؤشر عالميًا حتـى بحيث األسس المرجعية  وسُتصممدة في هذا المجال. المنظمة قادرة على تولي زمام القيا

ض وســـرعة متغّيــرات بشـــأن التعــرّ  بـــإدراجز أدوات القيــاس وســـوف ُتعــزَّ  الهـــدف العــالمي. فــي المســـاهمةألي بلــد  تتســنى
علـى ال ينطـوي  اية أفضـل"والتمتـع بــ"حمالتأثر. ويؤدي تعزيز سـالمة أي مجموعـة سـكانية إلـى تحسـين سـالمة الجميـع. 

مــن رامترات اللبــ أدقأي تقــدير مطلــق للســالمة. وتُقــّر المنظمــة بضــرورة مواصــلة العمــل للحصــول علــى وصــف وقيــاس 
الخطر الوبائي وقدرة الُنظم على الصمود. ولذا فـإن المنظمـة سـتعمل مـع الشـركاء المعنيـين علـى نطـاق القطاعـات  قبيل

  س الالزمة. كافة الستكمال تطوير أدوات القيا
  

تعرض كل البلـدان لألوبئـة والطـوارئ، والعـالم بأسـره معـرض للخطـر. والـُنظم العالميـة واإلقليميـة لإلنـذار يو   -٥١
المبكــر والترصــد القــائم علــى األحــداث قــد ُوضــعت بالفعــل؛ وســوف تتــاح البّينــات أمــام الشــركاء األساســيين والبلــدان 

جيــة ومالئــم التوقيــت. ويــؤدي تعزيــز قــدرة المجتمعــات المحليــة المعّرضــة للمخــاطر والجمهــور علــى نحــو أكثــر منه
والبلـــدان علـــى الصـــمود مـــن خـــالل التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة إلـــى وضـــع األســـاس الـــالزم إلدارة مخـــاطر الطـــوارئ 
الصـحية. والكشــف المبكـر وتقــدير المخـاطر وتبــادل المعلومـات واالســتجابة السـريعة، ُتعــد جميعهـا ضــرورية لتالفــي 

تمتــع جميــع البلــدان بالقــدرات يواإلصــابة والوفــاة والخســائر االقتصــادية علــى نطــاق واســع. ومــع ذلــك، فــال  المراضــة
 وضـمان حمايـةنفسها في إدارة مخاطر الطوارئ الصحية. وسالمة العالم تتوقف على سالمة البيئات األسرع تأثرًا. 

 جميعًا. سالمتنا ُيعّزز ،من الطوارئ الصحية على نحو أفضل مليار شخص آخر
  

وســتعمل األمانــة مــع الــدول األعضــاء والشــركاء علــى زيــادة الكشــف عــن جميــع مخــاطر الطــوارئ الصــحية   -٥٢
والتأهـب واالسـتجابة للطـوارئ واكتشـافها والقدرة على إدارة المخاطر على نطـاق جميـع مراحـل الوقايـة مـن المخـاطر 

وٕاطار ِسـنداي للحـد مـن مخـاطر الكـوارث. ويشـمل ) ٢٠٠٥والتعافي منها عن طريق تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (
هـــذا العمـــل أنشـــطة المنظمـــة المتعلقـــة بمكانتهـــا المحوريـــة بوصـــفها قائـــد مجموعـــة الصـــحة التـــي تقـــدم المســـاعدات 

 مــن اإلنســانية، وســوف ُينّســق تنســيقًا وثيقــًا مــع عمــل المنظمــة بشــأن تغيُّــر المنــاخ. وســتعمل المنظمــة علــى أســاس
زيز قدرة السلطات الوطنيـة والمجتمعـات المحليـة تـدريجيًا علـى إدارة الطـوارئ الصـحية باعتمـاد ل تعفي سبيالتعاون 

ز علــى ظــم ومؤسســات وشــبكات صــحية متينــة تســتهدف الصــحة العموميــة وترّكــنهــج شــامل لكــل األخطــار وٕارســاء نُ 
موجـــب اللـــوائح الصـــحية النـــاس، باالســـتناد إلـــى وظـــائف الصـــحة العموميـــة األساســـية والقـــدرات األساســـية الالزمـــة ب

التـي  -). وتهدف خطط العمل الوطنية إلرساء القدرات األساسية الحاسـمة األهميـة والحفـاظ عليهـا ٢٠٠٥الدولية (
إلى تعزيز  -والخارجية وُتختبر بواسطة عمليات المحاكاة  اضات الالحقة والتقييمات الذاتيةتوضع استجابة لالستعر 

لصــعيد المحلــي والــوطني والعــالمي. وســوف تُــدمج بــرامج التأهــب المحــددة مثــل حمايــة المجموعــات الســكانية علــى ا
  مبادرة المستشفيات المأمونة في هذه الخطط.
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وستحظى النظم الوطنية األمتن واألقدر على الصمود بدعم اآلليات اإلقليمية والعالمية لإلنذار واالستجابة   -٥٣
. مــن حدتــه فتخفيــالالزم الحتــواء أثــر الطــوارئ الصــحية و ق الــدعم الــدولي الــالتــي ستضــمن اإلنــذار المبكــر وتنّســ

وستعمل المنظمة أيضـًا عـن كثـب مـع الجهـات الشـريكة لتحديـد أنشـطة البحـث والتطـوير واالبتكـار وتنسـيقها بهـدف 
  تحسين الكشف عن األمراض الجديدة والمستجدة والوقاية منها والتصدي لها.

 
رة مـن النزاعـات. ة والمتضـرّ وخصوصًا في البلـدان الهّشـ راً تأثوتستهدف المنظمة خدمة األشخاص األسرع   -٥٤

ويشـــمل هـــؤالء األشـــخاص النســـاء واألطفـــال والمســـنين واألشـــخاص المصـــابين بـــالعجز والفقـــراء، الـــذين يتضـــررون 
 وقــعل هــذه البلــدان نســبة كبيــرة مــن األوبئــة الشــديدة الجمــيعهم فــي هــذا الظــروف علــى نحــو غيــر متناســب. وتســجّ 

بــذا تــداخًال طبيعيــًا بــين مجــاالت الطــوارئ  شــّكلاة فــي إطــار أهــداف التنميــة المســتدامة، وتلّبــغيــر المُ واالحتياجــات 
. ويعاني السـكان النـازحون قسـرًا مـن الضـعف بصـفة وتعزيز صحة المجموعات السكانية والتغطية الصحية الشاملة

مان إتاحة الخدمات الصحية األساسية مع السلطات الوطنية والجهات الشريكة لض أمانة المنظمةة. وستعمل خاصّ 
، لألشخاص األشد والصحة النفسية والدعم النفسي نقذة للحياة، بما في ذلك تعزيز الصحة والوقاية من األمراضالمُ 

دمج التطعيم وسائر حمالت الوقاية مـن األوبئـة فـي حـاالت الطـوارئ اإلنسـانية ل األمانة دعماً حاجة إليها. وستعمل 
ل رة. كمـا سيشـكّ لمشـتركة المضـادة لشـلل األطفـال والكـوليرا والمالريـا) مـن أجـل الجماعـات المتضـرّ (مثل الحمالت ا

  ًا من عناصر هذا العمل.تنفيذ استراتيجية المنظمة الجديدة لمكافحة النواقل عنصرًا مهمّ 
 
ات ز المنظمـــة فـــي هـــذه الظـــروف علـــى الوقايـــة مـــن انهيـــار الـــُنظم الصـــحية، والحفـــاظ علـــى الخـــدموســـتركّ   -٥٥

الحاسمة األهمية، وبناء الُنظم الصحية في أعقاب األزمات والنزاعات. ويـربط هـذا التحـدي الطـوارئ الصـحية ربطـًا 
التغطيــة الصــحية الشــاملة. وتتفــاقم الطــوارئ الصــحية بســبب الضــعف والهشاشــة اللــذين تعــاني منهمــا الــنظم بوثيقــًا 

رئ والتأهــب لهــا والكشــف عنهــا واالســتجابة لهــا والتعــافي الصــحية نفســها التــي يتعــين عليهــا الوقايــة مــن هــذه الطــوا
ع ضعف النظم الصحية والنظم الصحية الضعيفة تزيد من حدة الطـوارئ الصـحية. وسـتتبّ منها. فالطوارئ الصحية تُ 

رة بقيــاس مــدى إتاحــة التــدخالت وتنفيــذها، المنظمــة أثــر عملهــا فــي مجــال االســتجابة للطــوارئ فــي البلــدان المتضــرّ 
  عن حصائل المجاالت الخاضعة للرصد بموجب الهدف الخاص بالتغطية الصحية الشاملة.فضًال 

 
 ١ويرد وصـف نهـج المنظمـة إزاء الطـوارئ الصـحية فـي إطـار النتـائج الخـاص ببرنـامج الطـوارئ الصـحية.  -٥٦

 وهو يسعى إلى ضمان ما يلي:

عموميـة أمـام المجموعـات نقذة للحياة وتـدخالت الصـحة الإتاحة الحصول على الخدمات الصحية المُ  •
  الطوارئ الصحية؛من السكانية المتضررة 

جميع البلدان أصبحت مؤهلة للتخفيف من وطأة المخاطر الناجمة عن األخطار المعديـة التـي تمثـل  •
  تهديدًا شديدًا؛

اضـــطالع جميـــع البلـــدان بتقيـــيم ومعالجـــة الثغـــرات الحرجـــة التـــي تتخلـــل التأهـــب للطـــوارئ الصـــحية،  •
) والقـــدرات ٢٠٠٥فـــي مجـــال القـــدرات األساســـية فـــي إطـــار اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة (فـــي ذلـــك  بمـــا

  الخاصة بإدارة مخاطر الطوارئ الصحية المتعلقة بجميع األخطار؛

                                                           
  التالي:  اإللكتروني انظر الرابط   ١

http://www.who.int/about/finances-accountability/funding/financing-dialogue/emergencies-programme-results-

framework.pdf   
 .٢٠١٩-٢٠١٨ية ). ُحّدثت القائمة الواردة في النص للميزانية البرمج٢٠١٧تشرين األول/ أكتوبر  ٢٠(تم االطالع في 
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ال والمـزود دعم البرامج الوطنية للطوارئ الصحية عن طريق برنامج المنظمة للطـوارئ الصـحية الفّعـ •
  بالموارد المطلوبة.

  
ات كبرى على البرنامج خالل العامين الماضيين؛ وأدى ذلك إلى إحراز تقـدم كبيـر فـي وقد ُأدخلت إصالح  -٥٧

مراعاة النتائج التي خلصت إليها لجنة اإلشراف االستشارية المستقلة. ومـع ذلـك فسـينبغي لمواصـلة تعزيـز البرنـامج 
هــذه التغييــرات  لتشــكّ تطــوير بعــض إجــراءات العمــل فــي المنظمــة وتعزيــز عمــل المنظمــة فــي المكاتــب الُقطريــة. و 

  تتطلب حلوًال مؤسسية.أولويات مؤسسية و 
  

وستســاعد الصــلة القويــة بالتغطيــة الصــحية الشــاملة فــي عــدد مــن المجــاالت التــي تتمثــل تحديــدًا فيمــا يلــي:   -٥٨
ة الوقايــة مــن انهيــار الــُنظم الصــحية فــي الــدول الهّشــجئين والمهــاجرين؛ الالتأهــب، والخــدمات الصــحية الخاصــة بــال

االستفادة من الفرص التـي يتيحهـا التعـافي إلعـادة بنـاء الـُنظم الصـحية علـى رة من النزاع والسريعة التأثر؛ تضرّ والم
ق أثنـاء نحو أفضل. وتمثل المشـاركة القويـة مـن ِقبـل المجتمعـات المحليـة عنصـرًا حاسـم األهميـة، علـى نحـو مـا ُوثّـ

  يبوال.إلأزمة ا
  

طفال، سينبغي اسـتمرار بعـض الوظـائف الضـرورية للحفـاظ علـى ومع اقتراب العالم من استئصال شلل األ  -٥٩
خلــو العــالم مــن شــلل األطفــال. وفضــًال عــن ذلــك، فــإن برنــامج مكافحــة شــلل األطفــال قــد ســاعد علــى تعزيــز الــُنظم 

برنـــامج. وينبغـــي دمـــج الوظـــائف الالصـــحية ويجـــب الحفـــاظ علـــى هـــذه المكاســـب األعـــم اآلن وقـــد بـــدأ تقلـــيص هـــذا 
فــي الجهــود الصــحية األوســع نطاقــًا (فســيلزم مــثًال  ص لشــلل األطفــالي يــدعمها حاليــًا التمويــل المخّصــاألساســية التــ

استيعاب الترصد المتكامل لألمراض والُنظم الخاصة بالتأهب للفاشيات واالستجابة لها في الجهود األخرى المتعلقة 
  لوجي). و بالسالمة البيولوجية واألمن البي

  
طالع بدور حاسم األهميـة فـي تنفيـذ هـذه الوظـائف وتنسـيقها، والسـيما فـي الـدول وستواصل المنظمة االض  -٦٠

صـة لشـلل األطفـال وسـاهم فـي ة أو الفاشلة التـي ُنشـر فيهـا قـدر كبيـر مـن المـوارد المخصّ ذات الُنظم الصحية الهشّ 
  تعزيز النظام الصحي العام. 

  
صــــة ن يــــؤدي ســــحب المــــوارد المخصّ وســــتحدد المنظمــــة البلــــدان والمنــــاطق داخــــل البلــــدان حيــــث يمكــــن أ  -٦١

الستئصال شلل األطفال إلى ضـعف شـديد فـي قـدرة النظـام الصـحي الـوطني علـى تقـديم خـدمات التمنيـع األساسـية 
وعلى الكشف عن الطوارئ واالستجابة لها. ثم ستعمل األمانة بعد ذلك مـع البلـدان المعنيـة وشـركائها لوضـع حلـول 

ة األهميــة كأســاس إلدارة المخــاطر والطــوارئ وٕاعــادة بنــاء هــذا الجانــب مــن مســتدامة تحــافظ علــى القــدرات الحاســم
  النظام الصحي.

  
  الصحة والعافيةمن مزيد تمتع مليار شخص آخر ب - لسكانيةاتعزيز صحة المجموعات 

  
ات اختيـرت علـى أسـاس مـن خـالل خمـس منّصـ في تمتع مليار شخص بالصحة والعافيةالمنظمة  ستسهم  -٦٢

، الحيــاة مــع التمتــع بالصــحةإلــى تآكــل فــرص تحقــق  المنّصــات ديات التــي تتصــدى لهــاالمعــايير التاليــة: تــؤدي التحــ
أخطــارًا وجوديــة تهــدد ازدهــار اإلنســان، وتبلــغ  شــّكلة، وتمحــددات الصــح لمعالجــةوتتطلــب نهجــًا متعــدد القطاعــات 

وهـذه  .ة بميـزة نسـبية، وتمثـل مجـاالت تحظـى فيهـا المنظمـتكاليف الفرصة البديلة المرتبطة بها تريليونات الـدوالرات
المنصات المترابطة تدعم أيضًا األولويتين االستراتيجيتين األخريين المتعلقتين بالتغطيـة الصـحية الشـاملة والطـوارئ 

  الصحية.
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الهـــدف الجـــامع  ات اّتبـــاع نهـــج متكامـــل علـــى نطـــاق المنظمـــة، يـــدعموســـيتطلب العمـــل بشـــأن هـــذه المنّصـــ  -٦٣
التقــدم األولويــات االســتراتيجية الــثالث المتمثلــة فــي و  وتعزيــز العافيــة بالصــحةالحيــاة مــع التمتــع الرامــي إلــى ضــمان 

، ويعّظــم وتعزيــز صــحة المجموعــات الســكانية الطــوارئ الصــحيةمواجهــة التغطيــة الصــحية الشــاملة و  تحقيــق صــوب
كات وعمليــات ات محــور تركيــز االهتمــام السياســي الرفيــع المســتوى والشــراهــذه المنّصــ شــّكلأوّجــه التــآزر بينهــا. وست

وستدعم البلدان في تنفيذ عمل المنظمة الخاص بوضع القواعـد مـع إشـراك طيـف واسـع مـن الشـركاء  ،تعبئة الموارد
  والخبراء في الوقت ذاته. 

  
على الرغم من أن عنوان "تعزيز صحة المجموعات السكانية" واسع النطاق، إال أن المنظمة سوف تسهم و   -٦٤

 نقطـة انطـالق شـّكليالوصف الوارد أدنـاه منصات الخمس. وفضًال عن ذلك، فإن فيه على نحو مرّكز من خالل ال
ات أثناء تنفيذها علـى اختبـار األفكـار . وفي سبيل تسريع التقدم، ستعمل المنصّ وسيصبح أشد تحديدًا بمرور الوقت

لمزيـد مـن المـوارد حقـق فيهـا النتـائج علـى االفرص الواعـدة. وستحصـل المجـاالت التـي تُ  تسعى إلى تحقيقالجديدة و 
ات. وســُتحدد غايــات هــذه المنّصــ إلــىالمنظمــة الــذي توّجهــه ســتثمار المــن أجــل تعظــيم الفّعاليــة مــن حيــث التكلفــة ل

، في ضوء البّينات يةالمنصّ ات. وسُتجري المنظمة استعراضًا دوريًا للمبادرة ة من المنصّ نة لكل منصّ ومؤشرات معيّ 
  امن الفرص، وتعّدل استراتيجيتها بناًء على ذلك.الدالة على اإلجراءات الفّعالة ومك

  
ومســاهمة األمانــة نفســها،  ُيحــرز فــي تعزيــز صــحة المجموعــات الســكانيةوسترصــد المنظمــة التقــدم الــذي   -٦٥

لالطـــالع علـــى  ٧باســـتخدام الهـــدف الطمـــوح القـــائم علـــى أهـــداف التنميـــة المســـتدامة الـــوارد أدنـــاه (انظـــر اإلطـــار 
وســيتطلب الهــدف بــذل جهــود متضــافرة مــن جانــب  لمســتخدمة فــي حســاب التقــديرات).المعلومــات بشــأن الطريقــة ا

العديد من األطراف، بما في ذلك الدول األعضاء، ولكـن ذلـك ُيعـد ضـروريًا إلبقـاء خطـة أهـداف التنميـة المسـتدامة 
  على المسار الصحيح.

  
  والعافية الصحةمزيد من ب آخر شخص مليار تمتع :٧ اإلطار

  
عــدد مـن الغايــات الخاصــة تقــديرًا مركبــًا ُيحسـب بجمــع  يتمتعــون بمزيـد مــن الصــحة والعافيـةشـخاص الــذين يمثـل عــدد األ

تحقيـــق الغايـــات الراميـــة إلـــى تحســـين الحيـــاة خـــالل بأهـــداف التنميـــة المســـتدامة. وتنظـــر التقـــديرات فـــي العمـــل الـــالزم ل
 مــع مراعــاة  )٢٠٢٣ اهن المرجعــي حتــى عــاممقارنــة بســيناريوهات "عــدم التــدخل" (أي الوضــع الــر  ٢٠٢٣-٢٠١٩ الفتــرة

وســُتعّين الحصــائل واآلثــار المحــددة التــي ســُتدرج فــي  .تتنــافى فيمــا بينهــاأن ذلــك يشــمل مجموعــات ســكانية متداخلــة وال 
تنشيط العمل الجماعي مـن أجـل الصـحة  إلى هذا الهدف يرميو التقدير المرّكب، في اإلطار الخاص باألثر والمساءلة. 

  .بدورها كُمحّفز وفي رصدها الدقيق لتتبع التقدم المنظمة اهمةمسوتعزيز 
  

  تحسين رأس المال البشري في جميع مراحل الحياة :١ة المنصّ 
  

، مـع اّتبـاع الـنهج الشـامل لمراحـل الحيـاةاسـتخدام االبتكـار و تستهدف المنظمة تحسين رأس المال البشـري ب  -٦٦
تمكـين النـاس مـن الحصـول وب ،تقـديم الخـدمات المتكاملـةل قين،التركيز بصفة خاصة علـى النسـاء واألطفـال والمـراه

علــى المعلومـــات والمنـــافع والخـــدمات التـــي يحتـــاجون إليهـــا مـــن أجـــل البقـــاء علـــى قيـــد الحيـــاة واالزدهـــار فـــي جميـــع 
  األعمار. 

  
وهنـــاك نقـــاط حاســـمة األهميـــة فـــي جميـــع مراحـــل الحيـــاة يمكـــن فيهـــا تحســـين رأس المـــال البشـــري بواســـطة   -٦٧

عـــّزز وتُ  (مثـــل التغذيـــة والعنـــف والـــتعلم واللعـــب وغيرهـــا) الت المســـّندة بالبّينـــات التـــي تتصـــدى لعوامـــل الخطـــرالتـــدخ
ألشـخاص فـي الوقـت الحاضـر علـى ا -صحية واجتماعيـة واقتصـادية  -الصحة والعافية. ويعود ذلك بفائدة ثالثية 

لنمــــو االقتصــــادي الــــذي تحقــــق مــــؤخرًا مــــن ا ٪١١ألجيــــال التاليــــة. ومثــــال علــــى ذلــــك أن علــــى امســــتقبلهم و علــــى و 
البلـــدان المنخفضـــة والمتوســـطة الـــدخل، نـــتج عـــن الحـــد مـــن الوفيـــات التـــي يمكـــن تالفيهـــا فـــي جميـــع مراحـــل  فـــي
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ومــن شــأن االســتثمار فــي صــحة صــغار األطفــال واألطفــال والمــراهقين ونمــائهم وفــي تنظــيم األســرة ورعايــة  ١الحيــاة.
ــ يحقــقالحمــل والــوالدة، أن  إلــى الحــد مــن اضــطرابات أن يــؤدي ، و تقريبــاً  ١إلــى  ١٠إلــى التكلفــة غ نســبتها فائــدة تبل

ومن شأن الحفاظ على القدرات الوظيفيـة للمسـنين  الصحة النفسية واألمراض غير السارية في مراحل الحياة التالية.
علــى نحــو  تهمعــافيوأن يعــّزز  ،علــى الرعايــة ومــن اعتمــادهمأن يســاعد علــى الحــد مــن تكــاليف الرعايــة الصــحية 

  نهم من مواصلة المساهمة في المجتمع. يمكّ 
  

مـــن أهـــداف التنميـــة المســـتدامة (بشـــأن ضـــمان  ٧-٣وســـيكون هنـــاك تركيـــز خـــاص علـــى معالجـــة الغايـــة   -٦٨
(بشأن ضمان حصـول الجميـع علـى  ٦-٥حصول الجميع على خدمات رعاية الصحة الجنسية واإلنجابية) والغاية 

يــــة وعلــــى الحقــــوق اإلنجابيــــة) فيمــــا يتعلــــق بالمســــاواة بــــين الجنســــين والتمكــــين خــــدمات الصــــحة الجنســــية واإلنجاب
ـــة مـــن التـــدخالت المســـّندة  ٥ويوضـــح الشـــكل  االقتصـــادي للمـــرأة. ـــاه كيـــف يمكـــن لمجموعـــة اســـتراتيجية متكامل أدن

رأس  مــن يزيــد ، أنبالبّينــات المقدمــة فــي المراحــل الحاســمة األهميــة، بمشــاركة األفــراد واألســر والمجتمعــات المحليــة
  المال البشري في جميع مراحل الحياة.

  
زيادة رأس المال البشري في جميع مراحل الحياة بواسطة مجموعة متكاملة من التدخالت المسّندة  :٥الشكل 
 بالبّينات
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 الوالدة والرضع

مرحلة مرحلة الطفولة المبكرة و 
 والمراهقة الطفولة

  الشباب والبلوغ
 بما في ذلك الحمل والوالدة

 الشيخوخة

 تالئم الفئات العمرية وتقدم في المراحل الحاسمة األهمية مجموعة التدخالت المتكاملة ذات األولوية التي -الُنظم الصحية 
(التدخالت الخاصة باألمراض ذات العبء  التكنولوجيات المساعدة؛ منع الحملنيع؛ التغذية؛ النشاط البدني؛ الصحة النفسية؛ التم

 األكبر بالنسبة إلى اإلناث)

 تكاملة ذات األولوية التي تقدم في المراحل الحاسمة األهميةمجموعة التدخالت الم -والمجتمعات المحلية  األفراد واألسر
 الثقافة الصحية ومشاركة المجتمع المحلي

التفاوت المحتمل على صعيد 
في جميع مراحل الحياةالنطاق 

 اإلمكانات

 القدرة
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وســتحدد المنظمــة مجموعــة متكاملــة ذات أولويــة مــن التــدخالت لتحســين اإلمكانــات البشــرية علــى نطــاق   -٦٩
التكنولوجيـات لتمكـين األشـخاص مـن الحصـول علـى المعلومـات والمنـافع والخـدمات  وتستخدمجميع مراحل الحياة؛ 

كانــاتهم فــي جميــع مراحــل الحيــاة؛ مــل إمالتــي يحتــاجون إليهــا مــن أجــل البقــاء علــى قيــد الحيــاة واالزدهــار وتحقيــق كا
المشكالت المتعلقة بالقياس، بطرق مـن بينهـا المواءمـة مـع مؤشـر  ُتعالجر نهوج التنفيذ والتوّسع في البلدان؛ و تختبو 

  ووضع مؤشر للنماء في مرحلة الطفولة المبكرة. ،إيجاد الحلول للبلدانمن أجل رأس المال البشري للبنك الدولي 
 

   .تسريع العمل على الوقاية من األمراض غير السارية وتعزيز الصحة النفسية: ٢ة المنصّ 
  

مليـــون مـــن األشـــخاص الـــذين تتـــراوح أعمـــارهم بـــين  ١٥تتســـبب األمـــراض غيـــر الســـارية ســـنويًا فـــي وفـــاة   -٧٠
المنظمـة إلـى دعـم البلـدان فـي تحقيـق الغايـة المدرجـة فـي أهـداف التنميـة المسـتدامة  أمانـة عامًا. وتهـدف ٧٠و ٣٠

، عـن طريـق الوقايـة ٢٠٢٣والمتمثلة في الحد من الوفيات المبكرة الناجمة عن األمراض غير السارية، بحلول عام 
وتالفــي معظــم الوفيــات  -والعــالج وتعزيــز الصــحة والعافيــة النفســية. ويمكــن الوقايــة مــن قــدر كبيــر مــن المراضــة 

الراميــة إلــى الحــد مــن أربعــة مــن عوامــل الخطــر الناجمــة عــن األمــراض غيــر الســارية بواســطة التــدخالت  -المبكــرة 
الرئيســية، أال وهــي: تعــاطي التبــغ، وتعــاطي الكحــول علــى نحــو ضــار، والنظــام الغــذائي غيــر الصــحي، والخمــول 

الفّعال ألمراض القلـب واألوعيـة  للعالجالبدني. ويلزم أن تكون الجهود المبذولة للوقاية مصحوبة باإلتاحة المنصفة 
اضــطرابات الصــحة  شــّكلالســكري وأمــراض الجهــاز النفســي المزمنــة والحــاالت الصــحية النفســية. وتوالســرطان وداء 

ومـع ذلـك، فمعظـم األشـخاص المتضـررين ال يتـاح لهـم الحصـول علـى  ؛من العـبء العـالمي للمـرض ٪١٣النفسية 
، وهناك تدخالت فّعالـة وفضًال عن ذلك، فإن اإلصابات والعنف ُيعدان من عوامل الخطر المهمة العالج والرعاية.

مــن حيــث التكلفــة للوقايــة مــن حــدوث العنــف وحــوادث المــرور واألســباب األخــرى التــي تــؤدي إلــى اإلصــابة، ولتقــديم 
وستعمل أمانة المنظمة مع الدول األعضاء  الخدمات الطارئة والخدمات الطويلة األجل التي يحتاج إليها الضحايا.

ود الرامية إلى تنفيذ التدابير العظيمة الوقع والفّعالة من حيث التكلفـة، بمـا فـي وسائر الشركاء على التوّسع في الجه
ذلك بالعمل من خالل اللجنة المستقلة الرفيعة المستوى المعنيـة بـاألمراض غيـر السـارية وفرقـة عمـل األمـم المتحـدة 

) ومكافحتها وفريـق األمـم المتحـدة المشتركة بين الوكاالت المعنية بالوقاية من األمراض غير الُمعدية (غير السارية
مـن  جريئـةالمعني بالتعاون في مجال السـالمة علـى الطـرق، إلقنـاع نخبـة مـن المسـؤولين باعتمـاد خيـارات سياسـية 

أجل الصحة. وستعّزز المنظمة دورها القيادي وقدرتها التقنية على دعم البلدان في تنفيذ حصائل الدورة االسـتثنائية 
أمانــة . وســتقدم ٢٠١٨ مــم المتحــدة بشــأن األمــراض غيــر الســارية، التــي ُيعتــزم عقــدها فــي عــامللجمعيــة العامــة لأل

إلى البلدان بشأن "أفضل الخيارات" وسـائر التـدخالت التـي  ١المنظمة المساعدة التقنية واإلرشادات المسّندة بالبّينات
ع ســـائر الشـــركاء، بمـــا فـــي ذلـــك وســـتعمل المنظمـــة مـــ ٢يوصـــى بهـــا للوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية وعالجهـــا.

المجتمع المدني والقطاع الخاص، على الحد من عبء األمراض غير السارية، ولكـن إذا تبـين أن هنـاك ممارسـات 
البلــدان فــي الحــد مــن  المســّندة بالبّينــات ة، ســيتعالى صــوت المنظمــة تنديــدًا بهــا. وســتدعم إرشــادات المنظمــةضــارّ 

 ؛ن األحماض الدهنية المتحولـة االصـطناعية والمضـادات الحيويـة فـي األغذيـةوالتخلص م ؛والسكر استعمال الملح
مــن تعــاطي مــن تعــاطي التبــغ و والحــد ؛ وٕاعــادة تركيــب بعــض المنتجــات علــى نحــو يــؤدي إلــى نظــام غــذائي صــحي

؛ والحــد مــن انتشــار الخمــول ووقــف تســويق األغذيــة والمشــروبات غيــر الصــحية لألطفــال ؛الكحــول علــى نحــو ضــار
ز الدعم الذي تقدمه أمانة المنظمـة إلـى الـدول األعضـاء علـى مجـاالت االلتـزام األربعـة التـي يشـتمل . وسيركّ يالبدن

                                                           
والسـالمة علـى الطـرق إلنقــاذ  ،mhGAPو ECHOو PENو RESOLVEو SHAKEو HEARTو MPOWERالحـزم التقنيـة    ١

 .األرواح، ومجموعة أدوات التنفيذ للحد من تعاطي الكحول على نحو ضار

ـــــــق عليـــــــه رســـــــميًا اســـــــم "التـــــــذييل    ٢   ر الســـــــارية المحـــــــدَّث لخطـــــــة العمـــــــل العالميـــــــة للوقايـــــــة مـــــــن األمـــــــراض غيـــــــ ٣يطل
). انظـــر الـــرابط التـــالي أيضـــًا: ٢٠١٧( ١١-٧٠ج ص عجمعيـــة الصـــحة فـــي القـــرار  واعتمدتـــه"، ٢٠٢٠-٢٠١٣ومكافحتهـــا 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/259232/1/WHO-NMH-NVI-17.9-eng.pdf?ua=1  كــــانون  ١٥(تــــم االطــــالع فــــي
 ).٢٠١٧األول/ ديسمبر 



   EB142/3    ١٤٢/٣ت  م

27 

عليها اإلعالن السياسي الجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة الرفيع المستوى المعني بالوقاية من األمـراض غيـر 
لشــؤون، والوقايــة مــن عوامــل الخطــر والحــد منهــا، )، وهــي: تصــريف ا٢٠١١( ومكافحتهــا (غيــر الســارية) المعديــة

والترصد والرصد والتقييم، والرعاية الصحية. وسُتعّزز أمانة المنظمة الدعم التقني المقدم إلى البلدان لسد الفجوة في 
عــالج الصــحة النفســية، وتنفيــذ خــدمات الرعايــة الصــحية واالجتماعيــة العظيمــة األثــر، وتقــديم حزمــة مــن التــدخالت 

 لمردود للحاالت المرضية الشائعة.ا ذات
 

  تسريع التخلص من األمراض السارية الشديدة الوقع واستئصالها.  :٣المنّصة 
  

بمــا فــي ذلــك األيــدز  -علــى الــرغم مــن إمكانيــة الوقايــة والعــالج مــن األمــراض الســارية وحــاالت العــدوى   -٧١
راض المعديــة المنقولــة جنســيًا وأمــراض المنــاطق والعــدوى بفيروســه والســل والمالريــا والتهــاب الكبــد الفيروســي واألمــ

مازالت تطرح تحديًا كبيرًا في مجال الصحة العمومية في معظم البلدان، وتتسبب فـي وفـاة هي ف -المدارية المهملة 
أكثـــر مـــن أربعـــة ماليـــين شـــخص ســـنويًا. ويوشـــك العـــالم علـــى استئصـــال شـــلل األطفـــال وداء التنينـــات (داء الـــدودة 

ذلــك فيلــزم بــذل جهــود ضــخمة ومرّكــزة لبلــوغ هــذين الهــدفين المــرحليين. وقــد كشــفت أهــداف التنميــة  الغينيــة)، ومــع
ة لتسريع مسار "البرنامج غير المكتمل" لألمـراض السـارية. ومـع ذلـك، فـإن لحّ المستدامة من جديد عن الضرورة المُ 

ريع وتيرة الجهود المبذولـة للوقايـة مـن ، ال يمكن أن تتحقق دون تس٢٠٣٠غاية "وضع نهاية لألوبئة" المحددة لعام 
ودمـــج  -باســـتخدام التـــدخالت الفّعالـــة مـــن حيـــث التكلفـــة والعظيمـــة األثـــر  - اوالـــتخلص منهـــ اومكافحتهـــ األمـــراض

ها االستجابة الخاصة باألمراض المحددة فـي الـُنظم الصـحية التـي تركـز علـى النـاس. وستسـتند المنظمـة علـى سـجلّ 
ألمــراض الســارية، فــي العمــل مــع الشــركاء علــى وضــع أســاس مســتدام للجهــود المبذولــة الحافــل فــي مجــال محاربــة ا

للــتخلص مــن األيــدز والعــدوى بفيروســه والســل والمالريــا والتهــاب الكبــد وأمــراض المنــاطق المداريــة المهملــة بحلــول 
ة والمؤسسـات الماليـة المنظمة إلى تحقيق نقلة نوعية بالعمل مع البلدان وشركاء التنميأمانة . وستسعى ٢٠٢٣ عام

على مواءمة السياسات واالستراتيجيات والتـدخالت العظيمـة األثـر ودمجهـا؛ والتوّسـع فـي الجهـود المبذولـة للوصـول 
اإلنصــــاف؛ وتــــأمين التمويــــل القــــوي والجــــودة المحّســــنة وفّعاليــــة  وتعزيــــزإلــــى المجموعــــات الســــكانية األســــرع تــــأثرًا 
ت المتعـــددة والمجتمعـــات المحليـــة؛ والتوّســـع فـــي اســـتخدام األدوات والنهـــوج االســـتثمارات؛ وتعزيـــز مشـــاركة القطاعـــا

االبتكارية الجديدة. وستضع المنظمة إرشادات متكاملة بشأن القواعد والمعايير على نطاق مختلـف األمـراض لتحـل 
روس العــوز محــل االســتراتيجيات التــي توشــك علــى االنتهــاء (مثــل االســتراتيجيات العالميــة لقطــاع الصــحة بشــأن فيــ

). وسـتتواءم هـذه ٢٠٢١المناعي البشري والتهـاب الكبـد واألمـراض المعديـة المنقولـة جنسـيًا، التـي سـتنتهي فـي عـام 
ية تواؤمًا تامًا مع الركائز األساسية ألولويات المنظمة الخاصـة بالتغطيـة الصـحية الشـاملة والطـوارئ المبادرة المنصّ 

ز بشــدة علــى المســاواة بــين الجنســين واإلنصــاف جميــع السياســات، وترّكــالصــحية؛ وســُتعّزز مبــدأ دمــج الصــحة فــي 
واالضـــطالع وحقـــوق اإلنســـان. وســـتعمل المنظمـــة مـــع الشـــركاء علـــى توليـــد الـــزخم السياســـي حـــول خطـــة التســـريع، 

لقيــــادة فــــي االجتمــــاع األول الرفيــــع المســــتوى للجمعيــــة العامــــة لألمــــم المتحــــدة بشــــأن الســــل (الُمقــــّرر عقــــده فــــي با
األعضـاء علـى اسـتدامة التغطيـة ) وفي سائر األحداث الرئيسية. وستعمل المنظمة مع الشركاء والـدول ٢٠١٨ عام

بــالتطعيم وتعزيزهــا، وضــمان عــدم تــرك أي طفــل خلــف الركــب، حتــى فــي األمــاكن األبعــد واألصــعب فــي الوصــول 
إليهــا. وٕالـــى جانـــب الــتخلص مـــن األمـــراض الســـارية ذات العــبء الكبيـــر، ســـيظل استئصــال شـــلل األطفـــال والـــدودة 

  كبير من الجهود إلى التخطيط لمرحلة ما بعد استئصال المرض. الغينية من األولويات الرئيسية، مع توجيه قدر
 

   : التصدي لمقاومة مضادات الميكروبات.٤المنّصة 
  

 ٢٠٣٠وفـــاة ســـنويًا، وبحلـــول عـــام  ٧٠٠ ٠٠٠تـــؤدي مقاومـــة مضـــادات الميكروبـــات إلـــى مـــا يقـــدر بنحـــو   -٧٢
لـي اإلجمـالي. وتهـدف المنظمـة إلـى دوالر أمريكـي مـن النـاتج المح تريليـون ٣,٤ستصل الخسـائر التـي تسـببها إلـى 

. ولتحقيــق هــذا ٪١٠الحــد مــن النســبة المئويــة لحــاالت عــدوى الــدم الناجمــة عــن الكائنــات المقاومــة لألدويــة بنســبة 
الهدف، سُتعّزز المنظمة الحوار الخاص بالسياسات والحوار التقني بشأن مقاومة مضادات الميكروبات على نطاق 
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، وسـتقدم الـدعم االسـتراتيجي للتوسـع فـي اإلجـراءات الشـاملة والمسـتدامة الراميـة إلـى القطاعات في الدول األعضاء
التصــدي لمقاومــة مضــادات الميكروبــات والممرضــات المحــددة ذات الصــلة. وستشــمل هــذه اإلجــراءات زيــادة الــوعي 

يجية قويـة للوقايـة وتنفيـذ اسـترات ٢وتحسين الترصد والبحـث؛ ١بشأن المشكلة وفهمها على جميع مستويات المجتمع؛
واســتخدام األدويــة المضــادة للميكروبــات علــى النحــو األمثــل فــي مجــال صــحة اإلنســان  ٣مــن العــدوى ومكافحتهــا؛

بمـــا فـــي ذلـــك مـــن خـــالل الشـــراكة العالميـــة للبحـــث والتطـــوير فـــي مجـــال  ٥وتعزيـــز البحـــث والتطـــوير، ٤والحيـــوان؛
ة ومبـادرة أدويـة األمـراض المهملـة. وسـتعمل المنظمـة أيضـًا المضادات الحيوية الُمبرمة بين منظمة الصحة العالميـ

عن كثب مـع فريـق التنسـيق المشـترك بـين الوكـاالت التـابع لألمـم المتحـدة، وسـُتعّزز نهـج "الصـحة الواحـدة" الثالثـي 
هـا المشترك بين منظمة األغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الصحة العالمية، وتواصل عمل

مــع وكــاالت األمــم المتحــدة وجميــع الشــركاء المعنيــين لضــمان إدارة المضــادات الحيويــة ومبيــدات الحشــرات ووســائل 
  التشخيص االبتكارية، واستخدامها بمزيد من الفّعالية.

  
كن التصدي لآلثار الصحية المترتبة على تغّير المناخ في الدول الجزرية الصغيرة الناميـة وسـائر األمـا: ٥المنّصة 

   السريعة التأثر.
  

الدول األسرع تأثرًا قدرًا متزايدًا من المخاطر المتعلقة بالمناخ والتلوث. وفي هذه الدول، يؤثر تغّير  هتواجه  -٧٣
المناخ على نحو غيـر متناسـب علـى األشـخاص األشـد فقـرًا وتهميشـًا وعلـى النسـاء واألطفـال. وتـزداد خطـورة تلـوث 

ويــؤدي الحــد مــن  .وفــاة ســنوياً  ليــونم ٦,٥، إذ يتســبب فــي غيــر الســارية عامــل مــن عوامــل خطــر األمــراضكالهــواء 
القصيرة األجل مثل الكربون األسود فضًال عن ثاني أكسيد الكربون  تلوث الهواء إلى تقليل انبعاثات ملوثات المناخ

وفــي ث الهـواء. وستتوّسـع المنظمــة فـي جهودهـا الراميــة إلـى الوقايـة مــن األمـراض الناجمـة عــن تلـو الطويـل األجـل. 
ل إليهــا مــؤتمر األطــراف فــي اتفاقيــة األمــم ) والقــرارات التــي توّصــ٢٠١٥( أعقــاب اتفــاق بــاريس بشــأن تغّيــر المنــاخ

)، ستواصــل ٢٠١٧ تشــرين الثــاني/ نــوفمبر ١٧-٦المتحــدة بشــأن تغّيــر المنــاخ فــي دورتــه الثالثــة والعشــرين (بــون، 
 تمويـلة مضـاعفناخ والصحة وأثر تلوث الهواء. وتستهدف المنظمة المنظمة العمل في مجال العالقة بين تغّير الم

، لضــمان قــدرة الــُنظم الصــحية فــي جميــع الــدول الجزريــة ٢٠٢٣بحلــول عــام  مــراتالصــحة ثــالث ب المتعلــقالمنــاخ 
 ٢٠٣٠الصــغيرة الناميــة علــى الصــمود أمــام الظــواهر المناخيــة الشــديدة واألمــراض التــي تتــأثر بالمنــاخ بحلــول عــام 

؛ ومســاعدة البلــدان علــى ضــمان تراجــع انبعاثــات ي مشــكلة ال تقتصــر علــى الــدول الجزريــة الصــغيرة الناميــة)(وهــ
مـن خـالل . وسـتقوم المنظمـة بـذلك ٢٠٣٠الكربون في العالم من أجل تحقيق الفوائد الصحية المشتركة بحلول عام 
المـوجزات الُقطريـة ومبـّررات االسـتثمار؛  دعم الدعوة على الصعيدين الوطني والعـالمي؛ وتـوفير البّينـات عـن طريـق

وتأمين الدعم التقني وبناء القدرة على التنفيذ؛ وتيسير إتاحة التمويل المخّصص للمناخ أمام وزارات الصحة؛ ودعـم 

                                                           
عــن طريــق األســبوع العــالمي للتوعيــة بشــأن المضــادات الحيويــة، وتعلــيم العــاملين فــي الرعايــة الصــحية وتــدريبهم، وتــوفير    ١

 ، والممارسات الزراعية.والبيطريالتعليم المتواصل في القطاعين الصحي 

ـــة، والتقنيـــات  التشـــخيصمقاومـــة مضـــادات الميكروبـــات، ووســـائل  النظـــام العـــالمي لترصـــدتعزيـــز عـــن طريـــق    ٢ االبتكاري
 الجزيئية.

"نّظفــوا المنظمــة خــدمات اإلصــحاح والنظافــة فــي المرافــق الصــحية، وتعزيــز التمنيــع، وحملــة و تــوفير الميــاه طريــق عــن    ٣
 ".إلنقاذ األرواح  أيديكم

راف على مضادات الميكروبات، وتقديم اإلرشادات التقنية، ووضع التشريعات واللوائح، واّتباع ممارسـات اإلشعن طريق    ٤
 الشراء المستدامة، والتسعير، وٕارساء القدرة التنظيمية، ووضع المعايير.

مكافحــة فــرط باســتخدام البحــوث الســلوكية وتحديــد خصــائص المنتجــات المتســهدفة، ووضــع آليــات التمويــل االبتكاريــة، و    ٥
اســتعمال األدويــة واســتعمالها الــدفاعي بوضــع القواعــد والمعــايير، وٕاشــراك الجهــات التنظيميــة، وتعزيــز الشــراكات الشــفافة بــين 

 القطاعين العام والخاص.
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ربـط مـن خـالل القدرة على الصمود فـي مواجهـة تغّيـر المنـاخ، وٕاتاحـة الطاقـة والميـاه فـي مرافـق الرعايـة الصـحية؛ و 
يــات المنظمــة األخــرى، بمــا فــي ذلــك تعزيــز القــدرات الخاصــة بــإدارة مخــاطر الطــوارئ المتعلقــة بالمنــاخ. ذلــك بأولو 

واألمــراض ولبنـاء القــدرة علــى الصــمود فـي مواجهــة انتشــار األمــراض المحمولــة بالنواقـل والمنقولــة بالميــاه واألغذيــة، 
، تشـمل المبكر المحّسنة واالسـتجابة المنّسـقة القويـة الترصد واإلنذارالرصد و سُتعّزز المنظمة ُنظم المتعلقة بالعمل، 

) وأمــاكن العمــل . وفيمــا يتعلــق بتلــوث الهــواء (أي تلــوث الهــواء فــي األمــاكن المكشــوفة وفــي المنــازلإذكــاء الــوعي
بمـا فـي ذلـك قطـاع النقـل والطاقـة واإلسـكان  -وتخفيف وطأة تغّير المناخ، ستعمل المنظمة مع مختلف القطاعات 

ـــوطني والمحلـــي لرصـــد نوعيـــة الهـــواء، ووضـــع  -والتخطـــيط الحضـــري  والعمـــل النفايـــاتوٕادارة  علـــى الصـــعيدين ال
استراتيجيات االنتقال إلى التكنولوجيات وأنواع الوقود الصحية وضمان أن الهواء الذي تتنفسه المجموعات السكانية 

ة الهـواء، وأن البّينـات العلميـة سـتُترجم إلـى يفي بالمعايير التي تـنص عليهـا المبـادئ التوجيهيـة للمنظمـة بشـأن نوعيـ
 سياسات فّعالة. 

  
  كيف ستساهم المنظمة -التحّوالت االستراتيجية   -٤
 

حة أعــاله إلــى ثالثــة تحــّوالت اســتراتيجية، أال وهــي: تعزيــز القيــادة ستســتند األولويــات االســتراتيجية الموّضــ  -٧٤
  المنافع العامة العالمية على األثر. على جميع المستويات، وٕاحداث األثر في كل بلد، وتركيز

  
  تعزيز القيادة

 
يســتند التحــّول االســتراتيجي األول إلــى وظيفــة المنظمــة األساســية التــي تتمثــل فــي تــولي القيــادة فيمــا يتعلــق   -٧٥

  مشتركة.حيثما يلزم بذل الجهود اللصحة والدخول في شراكات بالنسبة إلى ابالمسائل ذات األهمية الحاسمة 
  

علـى المنظمـة  سـتعمل ظمة على الدعوة من أجل الصـحة علـى أرفـع المسـتويات السياسـية.ستعمل المن  -٧٦
. ، وداخـل منظومـة األمـم المتحـدةدور الصـحة الحيـوي فـي التنميـة البشـرية علـى جميـع المسـتويات الحكوميـةإعالء 

درجــة عاليــة مــن  وستشــارك المنظمــة مــع طيــف مــن الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول. وتســتدعي القيــادة العالميــة أيضــاً 
التنسيق السياسي والعمل الجماعي على نطاق مستويات المنظمة الثالثـة، بمـا فـي ذلـك مـن خـالل فريـق السياسـات 

  العالمية الذي يضم المدير العام والمديرين اإلقليميين ونواب المدير العام ورئيس مكتب المدير العام. 
  

وتــدعو إلــى إحــراز التقــدم والســيما فــي  -البّينــات والعلــم باالســتناد إلــى  -وســُتعّزز المنظمــة صــوتها العــام   -٧٧
وســيتعالى صــوت المنظمــة تنديــدًا  .المجــاالت ذات األهميــة الخاصــة المحــددة فــي برنــامج العمــل العــام الثالــث عشــر

بالصـحة. وسـتكون  بممارسات أي من القطاعات بما فـي ذلـك دوائـر الصـناعة، التـي تشـير البّينـات إلـى أنهـا تضـرّ 
 مسـتوى مـنأعلى تمتـع الجميـع بـ، تمشيًا مـع دسـتورها، فـي طليعـة الـدعوة إلـى الحـق فـي الصـحة مـن أجـل المنظمة
لعـاملين الطبيـين فـي ظـروف . وسيتعالى صوت المنظمة تنديدًا بالهجوم على المرافق الطبيـة وايمكن بلوغهالصحة 
  النزاع.

  
الصـــحية التغطيـــة الـــذي يشـــمل ، فيـــةوالعا بالصـــحةتعزيـــز الحيـــاة مـــع التمتـــع وُيعـــد عمـــل المنظمـــة بشـــأن   -٧٨

عمــًال تقنيــًا وسياســـيًا. فالصــحة هــي موضـــوع  وتعزيـــز صــحة المجموعــات الســـكانية، الشــاملة، والطــوارئ الصــحية،
لمناقشات سياسية رفيعة المستوى في طيف متنـام مـن المنتـديات السياسـية يمتـد مـن مجموعـة العشـرين إلـى مجلـس 

ة الصــحة العالميــة هــي منظمــة للــدول األعضــاء وســتظل كــذلك؛ لكــن المفــاهيم األمــن التــابع لألمــم المتحــدة. ومنظمــ
طيـف مـن المصـالح  يتعرضالحالية لتصريف الشؤون العالمية تشمل أيضًا طيفًا من الجهات الفاعلة غير الدول. و 

المؤسسـات شـبكة مـن التحالفـات واالئتالفـات تضـم المنظمـات غيـر الحكوميـة و لتـأثير المتعلقة بالسياسة والسياسـات 
. وُتعـــد توعيـــة هـــذه الجهـــات الفاعلـــة حاســـمة األهميـــة لعمـــل المنظمـــة. التابعـــة للقطـــاع الخـــاصالخيريـــة والكيانـــات 
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ـــة مثـــل  دبلوماســـيتها الصـــحية وتعمـــل المنظمـــة وســـُتعّزز علـــى إدراج الصـــحة فـــي عمـــل الهيئـــات السياســـية العالمي
وفـي في عمل الهيئـات السياسـية اإلقليميـة والبلديـة. مجموعة العشرين ومجموعة الدول السبع ومجموعة "بريكس"، و 

الواقع أن "إدماج الصحة في جميع السياسات" يتحقق أكثر ما يتحقق على صعيد الحكومـات المحليـة، ويسـتند إلـى 
زهــا عــن هــذه وفــي الوقــت ذاتــه ستضــع المنظمــة القواعــد والمعــايير التــي تميّ القيــادة التــي يضــطلع بهــا المحــافظون. 

فاعلــة فــي مجــال الصــحة العالميــة. ويــوفر إطــار المشــاركة مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول اإلرشــادات الجهــات ال
الالزمة للدخول في شـراكات مـع جميـع أنـواع الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول، مـع الحفـاظ فـي الوقـت ذاتـه علـى نزاهـة 

 ة بالصحة. المنظمة واستقاللها عن المصالح الضارّ 
  

   تالعمل المتعدد القطاعا
  

يمكنهــا العمــل علــى  قطــاع الصــحة، فــإن البلــدان ال نطــاق لمــا كانــت محــددات الصــحة الرئيســية تقــع خــارج  -٧٩
وباعتمـاد  ،تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة إال بمشاركة القطاعات األخرى بخالف قطاع الصحة

د القطاعات هو أيضـًا الطريـق الـذي ستسـهم نهج إشراك الحكومة ككل والنهج الشامل للمجتمع ككل. والعمل المتعد
المنظمــة مــن خاللــه فــي الصــحة فــي جميــع أهــداف التنميــة المســتدامة الســبعة عشــر. وينبغــي لخطــة إصــالح األمــم 
المتحدة أن تمّكن المنظمة من العمل بمزيد من الفّعالية مع القطاعات األخرى بخالف قطاع الصحة على الصـعيد 

ثــار الصـحية المترتبــة علــى تغّيـر المنــاخ والبيئــة وسـائر العوامــل التــي تتـرك أثــرًا كبيــرًا الُقطـري مــن أجـل التصــدي لآل
  على الصحة.

 
مّكن الجهات الفاعلة في مجال الصحة من المشاركة وال يكون العمل المتعدد القطاعات ممكنًا إال عندما تُ   -٨٠

نظمــة علــى تعزيــز نهــج "دمــج الصــحة فــي بفّعاليــة فــي العمليــات السياســية للقطاعــات األخــرى ودعمهــا. وســتعمل الم
الحكوميـة إزاء العمـل المتعـدد القطاعـات واتسـاق السياسـات. وستشـرك  والنهوج الخاصـة بـالوزارات "جميع السياسات

وضع برنامج متسق يشمل قطاعات متعددة ومعالجة محددات الصحة الرئيسية في  تأييدالمنظمة رؤساء الدول في 
ســــتثمار القطــــاعين الخــــاص والعــــام فــــي الوقايــــة األوليــــة، حســــب االقتضــــاء، وســــتوفر بلــــدانهم. وســــتدعم المنظمــــة ا

اإلرشــادات المســّندة بالبّينــات التــي تــدعم الخيــارات والتــدخالت الصــحية، مــع إدارة حــاالت تضــارب المصــالح علــى 
  النحو المالئم بتطبيق إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول، في الوقت ذاته.

  
  ة بين الجنسين واإلنصاف في الصحة وحقوق اإلنسان المساوا

  
إذ تستند المنظمة في برنامج العمل العام الثالث عشـر إلـى أهـداف التنميـة المسـتدامة، تلتـزم بضـمان عـدم   -٨١

تــرك أي أحــد خلــف الركــب. ويســتند عمــل المنظمــة كلــه إلــى الحــق فــي التمتــع بــأعلى معــايير الصــحة التــي يمكــن 
نص عليـه دسـتور المنظمـة. وتلتـزم المنظمـة فـي مشـاركتها علـى جميـع المسـتويات، بتطبيـق تحقيقها على نحو ما يـ

 تــؤدي إلــى تعزيــز التــي ، وهــي النهــوجالنهــوج القائمــة علــى المســاواة بــين الجنســين واإلنصــاف والحقــوق إزاء الصــحة
ل حقــوق األشــخاص ن المجتمعــات المحليــة. وســتعمل المنظمــة مــن أجــيالقــدرة علــى الصــمود وتمكــ بنــاءالمشــاركة و 

ومن أجـل  أو السريعة التأثر (مثل المهاجرين والنازحين داخليًا والالجئين) والجماعات المهّمشة ١المصابين بالعجز
واســـتجابة لتوصـــيات الفريـــق العامـــل الرفيـــع المســـتوى المعنـــي بـــالحقوق الصـــحية واإلنســـانية للمـــرأة  ٢عـــدم التمييـــز.

                                                           
  )  ٢٠١٦انظر اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة (   ١
)https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html ـــــــــــــــــم ، ت

 ).٢٠١٧كانون األول/ ديسمبر  ١٠ي االطالع ف

  ام التمييز في األماكن الصحية ت المنظمة على خطة تحقيق انعدوقعّ    ٢
)/http://www.who.int/hrh/news/2017/zero_discrimination-in-health-care/en تشــــــــــرين األول/  ٢٠، تــــــــــم االطــــــــــالع فــــــــــي

 ).٢٠١٧ أكتوبر
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ًا إطــارًا للتعــاون مــع مكتــب المفــوض الســامي يــنص علــى عــدة طــرق يمكــن والطفــل والمراهــق، وّقعــت المنظمــة مــؤخر 
هما، بما في ذلك بناء القدرة على الصعيد الُقطري على تنفيذ النهوج القائمـة علـى بين تعاونالعززا بها تللوكالتين أن 
الصــحة. وســتغتنم الطريقــة التــي تنظــر بهــا آليــات حقــوق اإلنســان القائمــة فــي المســائل المتعلقــة ب حســينالحقــوق، وت

مـن أهـداف التنميـة المسـتدامة (تحقيـق المسـاواة بـين الجنسـين  ٥للدعوة إلى تعميم الهدف  السانحة المنظمة الفرص
وتمكين كل النساء والفتيات). وستعمل على القضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيـات فـي كـل 

يع النسـاء والفتيـات فـي المجـالين العـام والخـاص؛ والقضـاء علـى مكان؛ والقضاء على جميع أشكال العنف ضد جم
ة، مــن قبيــل زواج األطفــال والــزواج المبكــر والــزواج القســري، وتشــويه األعضــاء التناســلية جميــع الممارســات الضــارّ 

بـأن معظـم  سـّلملإلناث. كما ستعمل علـى ضـمان أن جميـع الجهـود المبذولـة فـي مجـال التغطيـة الصـحية الشـاملة تُ 
  العاملين الصحيين من النساء وأن معظم الرعاية الصحية غير الرسمية تقدمها النساء.

 
  التمويل 

  
إذ تضـــطلع المنظمـــة بأعمـــال الـــدعوة مـــع رؤســـاء الحكومـــات، وتشـــارك فـــي الحـــوار مـــع المجتمـــع المـــدني،   -٨٢

مار المحلي فـي الصـحة الـذي وتدعم الميزنة المسّندة بالبّينات والموّجهة إلى تحقيق النتائج، ستصيغ مبررات االستث
ُيقّلــل المصــروفات المباشــرة إلــى أدنــى حــد ويحــد مــن النفقــات الكارثيــة علــى الصــحة. وستســتفيد المنظمــة أيضــًا مــن 
مكانتهــا القياديــة وقــدرتها علــى عقــد االجتماعــات فــي الــدعوة إلــى تــوفير قــدر كــاٍف ومســتمر ويمكــن التنبــؤ بــه مــن 

  الصحة والتمويل االبتكاري. ب الخاصةل األنشطة اإلنسانية المساعدة اإلنمائية الرسمية وتموي
 

  إحداث األثر في كل بلد
 

يستند التحّول االستراتيجي الثاني إلى وظيفتين من وظائف المنظمة األساسـية، أال وهمـا: صـياغة الخيـارات   -٨٣
  اء القدرة المؤسسية المستدامة.السياسية األخالقية والمسّندة بالبّينات، وتقديم الدعم التقني، وحفز التغيير، وبن

  
يشـكل هـذا التحـّول االسـتراتيجي محـور برنـامج  ستضع المنظمة البلدان بوضوح في الصميم مـن عملهـا.  -٨٤

العمل العـام الثالـث عشـر وسيصـبح محـور التركيـز علـى جميـع مسـتويات المنظمـة. وسـُتعّزز المنظمـة عملهـا علـى 
ه برنـــامج العمـــل العـــام الثالـــث عشـــر أولويـــات ن األثـــر. ويوّجـــالصـــعيد الُقطـــري فـــي جميـــع األمـــاكن لضـــمان تحســـي

فــي مشــاركتها مــع فــرادى  األمانــةالمنظمــة وعملهــا فــي العمــوم؛ ومــع ذلــك، فــإن التركيــز المحــدد للــنهج الــذي تتبعــه 
ض ، وبــذا ضــمان مالءمــة الــدعم وفّعاليتــه. وفــي بعــالســياق الُقطــري والقــدرات الُقطريــةالبلــدان ســيكون مرنــًا لمراعــاة 

السياســات واالســتراتيجيات ووضــع رســم المتعلقــة ب -األمــاكن ســُتجرى هــذه المشــاركة علــى مســتوى المراحــل األوليــة 
وفــي بعضــها اآلخــر ســُتجرى علــى مســتوى المراحــل التاليــة مــع التركيــز علــى المســاعدة التقنيــة  -القواعــد والمعــايير 

شاركة مزيجًا من النهوج، وسيتغّير محور تركيز الدعم وتعزيز تقديم الخدمات. وفي العديد من البلدان ستتضمن الم
  المقدم من المنظمة عبر الزمن.

  
الُقطريـة والسـياق حتياجـات الوفي جميع البلدان ستشارك المنظمة في حوار بشأن السياسات، ُيصمم وفقًا ل  -٨٥

الخـــاص بوضـــع  عمـــل المنظمـــةلالبلـــدان  طبيـــق، كأســـاس لتعـــاون المنظمـــة مـــع البلـــدان وكوســـيلة لضـــمان تالُقطـــري
القواعد. وقد تقدم أمانة المنظمة أيضًا الدعم االستراتيجي إلى البلدان في تنفيذ إرشادات المنظمـة الخاصـة بالقواعـد 

بنـــاء المؤسســـات والقـــدرات. وفـــي مجموعـــة فرعيـــة صـــغيرة مـــن البلـــدان  فـــي للمعاونـــةوالمعـــايير، والمســـاعدة التقنيـــة 
دة، فـي المقـام األول علـى تعزيـز تقـديم الخـدمات مـن أجـل تنسـيق اسـتجابة ستعمل المنظمة أيضًا لفترة زمنية محـدو 

  قطاع الصحة وحشدها.
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ويتطلب تعزيز عمل المنظمة على الصعيد الُقطري، بما فـي ذلـك عملهـا الخـاص بتعزيـز تقـديم الخـدمات،   -٨٦
غـــرض، والتفـــويض لل المالئـــم توليفـــة تتكـــون مـــن اضـــطالع المكتـــب الُقطـــري للمنظمـــة بالقيـــادة، وهيكـــل المـــوظفين

المناسب للسلطة، وٕاجراءات العمل التي تيّسر الفّعالية والكفاءة. وستدعم جميع مستويات المنظمة هذا التركيز على 
األثـــر الُقطـــري. وقـــد تعمـــل المنظمـــة فـــي بعـــض الحـــاالت بوصـــفها المـــالذ األخيـــر لتـــوفير الـــدعم، مـــن أجـــل الوفـــاء 

ركة بــين الوكـــاالت، باعتبارهـــا الوكالــة التـــي تقـــود مجموعــة الصـــحة فـــي بالتزاماتهــا فـــي إطـــار اللجنــة الدائمـــة المشـــت
الطوارئ اإلنسـانية. ومـع ذلـك، فـإن هـذه الحـاالت ُتعـد قليلـة نسـبيًا. أمـا الحـاالت األكثـر شـيوعًا فهـي تلـك التـي يلـزم 

ــفيهــا علــى المنظمــة أن تضــمن وجــود قاعــدة تقنيــة قويــة والعمــل كجهــة منظِّ  لشــركاء دعمــًا قة للعديــد مــن امــة ومنسِّ
 قدراتها وجوانب ضعفها. ل وفقاً المنظمة النهج الذي تتبعه إزاء البلدان أمانة للسلطات الوطنية. وسُتكّيف 

 
  جهة شريكة في الحوار السياسي 

  
سـتناد إلـى وظائفهـا باالالمنظمة دورها في دفع الحوار السياسـي فـي جميـع الـدول األعضـاء،  أمانة ستوطد  -٨٧

عد والمعايير. وسيتوقف محور تركيز هذا الحوار السياسي ومواضيعه على مدى ُنضـج النظـام المتعلقة بوضع القوا
ظم الصحية الجيدة األداء، سيركز هذا الحـوار عن الموجزات القطرية. وفي النُ  ذات الصلةالبيانات سائر الصحي و 

اسـتخدامها فـي دعـم بلـدان أخـرى  ظم الصـحية المسـتقبلية التـي يمكـن بعـد ذلـكفي الغالب على االبتكارات وبنـاء الـنُ 
المنظمـة الحـوار أمانـة اليـة، سـترّكز تسعى إلى االمتيـاز وٕالهـام هـذه البلـدان. وسـعيًا إلـى تحقيـق أقصـى حـد مـن الفعّ 

رهـــا األجهـــزة الرئاســـية للمنظمـــة، علـــى االحتياجـــات القطريـــة والموضـــوعات العالميـــة ذات الصـــلة التـــي تناقشـــها وتقرّ 
 فيـه . وسـتعمل المنظمـة بوصـفها مصـدرًا موثوقـاً يكـون لهـا حضـور دائـمداخل البلدان حيثما ن تكييف خبراتها وتحسّ 

  للمعارف والبيانات على دعم اإلجراءات السياسية ومناصرتها على نحو فّعال تمشيًا مع األولويات العالمية.
  

  جهة معنية بتقديم الدعم االستراتيجي
  

عزيــز الــُنظم الصــحية مــن أجــل تعظــيم صــالبتها وأدائهــا فيمــا ســتقدم األمانــة الــدعم االســتراتيجي لمواصــلة ت  -٨٨
يتعلق بالنتائج الصحية واإلنصاف واالستدامة المالية. وسيشمل ذلك إسـداء المشـورة بشـأن مختلـف جوانـب التغطيـة 
الصـــحية الشـــاملة. وســـُيقدم الـــدعم االســـتراتيجي مـــن خـــالل الحضـــور الُقطـــري علـــى المســـتوى الـــوطني أو المكاتـــب 

  ية أو المقر الرئيسي، حسب السياق.اإلقليم
  

  جهة شريكة في المساعدة التقنية 
  

فـي المسـاعدة  اً صـممة وفقـًا الحتياجـات البلـدان، وتعمـل بوصـفها شـريكستقدم المنظمة المساعدة التقنية المُ   -٨٩
ويـــل التقنيـــة يتعـــاون مـــع الحكومـــة وســـائر الشـــركاء علـــى تحديـــد الصـــعوبات والتصـــدي لهـــا وتـــذليلها، واجتـــذاب التم

الكافي، وبنـاء مؤسسـات أكثـر صـالبة مـع مـرور الوقـت. وُيعـد هـذا الـدعم مالئمـًا بصـفة خاصـة بالنسـبة إلـى الـُنظم 
العديد من الدول األعضاء  ىالشديد. وسيكون لد أوالصحية الضعيفة وفي السياقات التي تتسم بالضعف المتوسط 

ت ممتـــدة مســـتمرة علــى الصـــعيد دون الـــوطني. وســـتُقّدم المعنيــة أيضـــًا أزمـــات حــادة متكـــررة ينبغـــي إدارتهـــا أو أزمــا
من الحضور الوطني والحضور دون الوطني حسـب االقتضـاء.  مزيجمساعدة المنظمة في هذه األماكن من خالل 

وقــد يحتــاج بعــض البلــدان إلــى المســاعدة التقنيــة أو التعــاون التقنــي؛ فــي حــين قــد يحتــاج بعضــها اآلخــر إلــى نهــج 
  مرّكب.

  
  لتقديم الخدمات  جهة منّسقة

  
سُتعّزز األمانة تقديم الخدمات في الدول واألمـاكن التـي تتسـم بالهشاشـة الشـديدة أو سـرعة التـأثر أو تشـهد   -٩٠

نزاعــًا واســع النطــاق. وهــذا هــو األســلوب الــذي ســبق أن اتفقــت عليــه الــدول األعضــاء فيمــا يتعلــق ببرنــامج المنظمــة 
المنظمة حاليـًا فـي بعـض البلـدان. ويتضـمن تعزيـز تقـديم الخـدمات ة أمانللطوارئ الصحية والدور الذي تضطلع به 
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تنســــيق مجموعــــة الصــــحة، بمــــا فــــي ذلــــك الشــــركاء الــــدوليون والوطنيــــون الــــذين يتولــــون التقــــديم المباشــــر للخــــدمات 
واإلمــدادات. وفــي العديــد مــن هــذه البلــدان ستنســق المنظمــة مجموعــات الصــحة وخطــط االســتجابة اإلنســانية. وقــد 

المنظمـة علـى نحـو اسـتثنائي ولفتـرات قصـيرة بوصـفها المـالذ األخيـر لتقـديم الخـدمات إلـى حـين إيجـاد حلـول تعمـل 
أشــد صــالبة. وســتعمل المنظمــة مــن خــالل مــزيج مــن الحضــور الــوطني وقــدر كبيــر مــن الحضــور دون الــوطني، 

  التي تقدم خدمات صحية. بالتنسيق مع وكاالت األمم المتحدة األخرى والجهات الفاعلة في المجال اإلنساني
  

تحديــد الــدعم األمثــل الــذي يمكــن للمنظمــة أن تقدمــه فــي بلــد مــا، فــي لوفــي العمــوم، تتمثــل الخطــوة األولــى   -٩١
النظـــر فـــي أولويـــات البلـــد واحتياجاتـــه مـــن خـــالل عمليـــات التخطـــيط مـــن القاعـــدة إلـــى القمـــة. وتلعـــب اســـتراتيجيات 

فــي تمكــين الــدول األعضــاء المعنيــة وأمانــة المنظمــة مــن تحديــد رؤيــة  التعـاون الُقطــري للمنظمــة دورًا حاســم األهميــة
متوسطة المدى وبرنامج اسـتراتيجي مشـترك علـى الصـعيد الُقطـري. كمـا أنهـا تسـاعد علـى تحديـد أولويـات األنشـطة 

البلـد التي تستطيع المنظمة من خاللها إضافة أكبـر قـدر مـن القيمـة، والتعـّرف علـى المجـاالت التـي ال يحتـاج فيهـا 
إلى دعم مباشر من المنظمة. ولم توضع النهوج األربعـة لـدعم المنظمـة المقـدم علـى الصـعيد الُقطـري المشـار إليهـا 

واألعلـى قيمـة لكـل  األنسبأعاله، لتكون أساسًا لتصنيف البلدان، وٕانما لتوفر إطارًا توجيهيًا للنظر في أنواع الدعم 
 بلد. 

  
  ى األثرتركيز المنافع العامة العالمية عل

 
يســتند التحــّول االســتراتيجي الثالــث إلــى ثــالث وظــائف مــن وظــائف المنظمــة األساســية، أال وهــي: تحديــد   -٩٢

ل عمـ؛ ورصد الوضع الصـحي وتقيـيم االتجاهـات الصـحية؛ وبلـورة برنـامج هالقواعد والمعايير وتعزيز تنفيذها ورصد
أنشــطة المنظمــة المتعلقــة بوضــع القواعــد والمعــايير ه البحــوث وحفــز توليــد المعــارف المفيــدة وتجســيدها وبثهــا. وتوّجــ

والبيانـــات والبحـــث االبتكـــار، إنشـــاء المنـــافع العامـــة العالميـــة. وتتمثـــل وظيفـــة المنظمـــة الُمثلـــى فـــي ضـــمان إتاحـــة 
المعلومــات الرســمية واالســتراتيجية حــول المســائل التــي تــؤثر فــي صــحة النــاس. ويتطلــب أداء هــذه الوظيفــة بفّعاليــة 

  يمكن إثبات أنه تؤدي إلى تحسين الحصائل الخاصة بالصحة والعافية.  على نحوعلى عمل اآلخرين التأثير 
 
ن منظمــات الصــحة العالميــة بواليتهــا بــيتنفــرد المنظمــة ســُتعّزز المنظمــة عملهــا الخــاص بوضــع القواعــد.   -٩٣

ميزتها النسبية. وتمثـل اتفاقيـة المنظمـة لسلطتها و  ُتعد مصدرًا رئيسياً التي  المستقلة القواعد والمعايير بتقديمالمتعلقة 
ـــوائح الصـــحية الدوليـــة ( ـــونزا ٢٠٠٥اإلطاريـــة بشـــأن مكافحـــة التبـــغ والل ) واإلطـــار الخـــاص بالتأهـــب لمواجهـــة األنفل

مثيل لهـا فـي تصـريف الشـؤون الصـحية العالميـة. ومـن األمـور األساسـية الالزمـة لتحسـين دور  الجائحة صكوكًا ال
االحتياجـات القطريـة وأن يكـون لهـا  أسـاس ل، ضـمان أن تقـوم المنـافع العامـة العالميـة علـىالمنظمة في هـذا المجـا

  أثر ملموس على الصعيد القطري، مع مراعاة أن يكون هذا األثر ذا طابع طويل األجل.
 
تــي وُتسـتخدم عبـارة "القواعــد والمعـايير واالتفاقيـات" لإلشــارة إلـى طيـف واســع مـن المنـافع العامــة العالميـة ال  -٩٤

تقدمها المنظمة استرشادًا باحتياجات البلدان، والتي تسـتفيد منهـا البلـدان والمنظمـات الشـريكة علـى نحـو جمـاعي ال 
يمكــن تصــنيف منتجــات  ٢ووفقــًا لتقيــيم لوظيفــة المنظمــة المتعلقــة بوضــع القواعــد والمعــايير ُأجــري مــؤخرًا، ١فــردي.

 وضع القواعد والمعايير على النحو التالي:

االتفاقيات/ اللوائح/ التوصيات التنظيمية التي تعتمدها  – وضع القواعد والمعايير الدستوريةمنتجات  •
   مماثلة (مثل هيئة الدستور الغذائي).إحدى الهيئات الجمعية الصحة أو 

                                                           
 .١إضافة  ١٣٠/٥م تانظر الوثيقة    ١

٢                                                 Evaluation of WHO’s Normative Function (July 2017). Available at 

http://who.int/about/evaluation/reports/en/ (accessed 15 December 2017).                                                                   
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القواعد والمعايير التي تضعها األمانة بخصوص  – منتجات وضع القواعد والمعايير العلمية والتقنية •
مـــن المجـــاالت المواضـــيعية اســـتنادًا إلـــى البّينـــات العلميـــة ومشـــورة الخبـــراء التقنيـــين  مجموعـــة واســـعة

  الرئيسيين.
التقريــر الســنوي لإلحصــاءات الصــحية العالميــة والتقريــر علــى غــرار  – تقييمــات االتجاهــات الصــحية •

  .مهاتالخاص بعبء المرض العالمي والتقرير الخاص بالمالريا في العالم والتقرير عن وفيات األ

 وبناًء على توصيات تقييم وظيفة المنظمة المتعلقة بوضع القواعد والمعايير، ستضطلع المنظمة بما يلي:  -٩٥

إيــالء األولويــة لمنتجــات وضــع القواعــد والمعــايير بنــاًء علــى تقيــيم للطلبــات واالحتياجــات، مــن أجــل  •
د مــن الحــاالت بنــاًء علــى الوفـاء بــالتزام المنظمــة بإحــداث األثــر فــي كــل بلــد؛ وســيكون ذلــك فــي العديــ

  المقررات اإلجرائية التي تتخذها األجهزة الرئاسية للمنظمة؛
وضــع مبــادئ توجيهيــة وٕاجــراءات لضــمان الجــودة مـــن أجــل تصــميم جميــع منتجــات وضــع القواعـــد  •

والمعايير وصياغتها ونشرها/ متابعتها (ستستند جميع منتجات وضع القواعد والمعايير بمـا فـي ذلـك 
يات وخرائط الطريق وخطط العمل العالمية إلى معايير متفق عليهـا وخضـعت السـتعراض االستراتيج

مستقل كما هو الحال بالنسـبة إلـى المبـادئ التوجيهيـة التقنيـة)، بمـا فـي ذلـك تعظـيم االسـتعانة بكبـار 
  الخبراء الدوليين ومشاركتهم؛

ق األثر وعدم االكتفاء بتقييم جودة توحيد الُنظم والخطط للرصد والتقييم وتبسيطها والتركيز على توثي •
  منتجات وضع القواعد والمعايير وتوصياتها.

  
صـــات العلميـــة وستسترشـــد إرشـــادات المنظمـــة الخاصـــة بالقواعـــد والمعـــايير بـــالتطورات فـــي ميـــدان التخصّ   -٩٦

لتــي تتــيح الجينوميــات وعلــم التخّلــق والتعــديل الجينــي والــذكاء االصــطناعي والبيانــات الضــخمة، اعلــم الجديــدة مثــل 
جميعها فرصًا للتحّول وتشكل في الوقت ذاته خطـرًا علـى الصـحة العالميـة. وبالفعـل يجـب علـى المنظمـة أن تكـون 
في طليعة هذه الميادين العلمية وفي مواجهة التحديات األخالقية التي تطرحها. فعلم الجينوميات مـثًال سـيؤدي إلـى 

التحـري فـي المجموعـات السـكانية  فحـوصة والوقايـة الثانويـة، و الطب الشخصي ويؤثر على الرعاية الصحية األوليـ
واألفـــراد، واإلنصـــاف فـــي إتاحـــة األدويـــة. وســـتطرح تكلفـــة األدويـــة الشخصـــية تحـــديًا أمـــام قـــدرة البلـــدان علـــى تـــوفير 

نيـــة اإلتاحـــة المنصـــفة والشـــاملة. وتحتـــل المنظمـــة مكانـــة فريـــدة تمكنهـــا مـــن فهـــم اآلثـــار األخالقيـــة والتنظيميـــة والمه
واالقتصـــادية ومعالجتهـــا علـــى نحـــو اســـتباقي، وتقـــديم إرشـــادات مســـتقلة ذات شـــرعية عالميـــة لضـــمان أن الميـــادين 

 العلمية الجديدة ُتعّزز التغطية الصحية الشاملة وال تقوضها.
  

 -وفــي الوقــت ذاتــه يجــب أن تواصــل المنظمــة ضــمان أن راســمي السياســات ومنفــذي اإلجــراءات الصــحية   -٩٧
يضـعون األخـالق فـي صـميم عمليـة صـنع القـرار. وبـالتركيز علـى القـيم الفرديـة  -الدولي والوطني  على الصعيدين

إلـى  العـالميو  مثل الكرامة اإلنسانية واالحترام؛ واستخدام لغـة االلتـزام والمسـؤولية؛ والـدعوة علـى الصـعيدين الـوطني
مكن للمنظمة أن ُتعّزز الثقة وتزيد الشفافية وتحّسن التضامن والمعاملة بالمثل والتفاهم المتبادل، وغيرها من القيم، ي

المساءلة. وستعمل المنظمة على ضمان أن جميع السياسات والتدخالت الخاصة بالصحة العمومية والبحوث تقـوم 
وســتولى عنايــة علـى أســاس األخــالق، وستســتمر فـي وضــع اإلرشــادات األخالقيــة فــي الميـادين الصــحية المســتجدة. 

  مزدوجة االستخدام.خاصة للبحوث ال
 

   البيانات
  

ُتعــد البيانــات الدقيقــة والمالئمــة التوقيــت مــوردًا ضــروريًا للــدول األعضــاء كــي تحقــق الغايــات المدرجــة فــي   -٩٨
تعزيــــز صـــــحة و  التغطيـــــة الصــــحية الشـــــاملة والطــــوارئ الصـــــحيةبأهــــداف التنميـــــة المســــتدامة واألهـــــداف الخاصــــة 



   EB142/3    ١٤٢/٣ت  م

35 

كمـا  م علـى رصـد أهـداف التنميـة المسـتدامة المتعلقـة بالصـحة، وحارسـها.وُتعد المنظمة القائ .المجموعات السكانية
رات الخاصــة بــالبرامج وزيــادة المســاءلة. ويطالــب دســتور المنظمــة الــدول اتلــزم البيانــات لقيــاس األداء وتحســين القــر 

حاســم  ولألمانــة دور ١األعضــاء بتقــديم تقــارير ســنوية عــن الوضــع الصــحي واإلجــراءات المتخــذة لتحســين الصــحة.
وسـتركز نحـو فّعـال. األهمية في دعـم الـدول األعضـاء فـي جمـع البيانـات وتحليلهـا والتبليـغ عنهـا واسـتخدامها علـى 

إتاحة البيانات  المنظمة على المجاالت التي تتمتع فيها بميزة نسبية، وهي: وضع المعايير لجمع البيانات؛ وضمان
ة مــن أجــل تحســين تعزيــز حزمــة تقنيــة متســقعيد العــالمي؛ أجــل الرصــد علــى الصــ مــن تهــإامكانيــة مقارنو  الصــحية

خدام البيانـات تيسـير اسـتجمـع البيانـات؛ تعزيـز شـفافية البيانـات؛ مسـاعدة البلـدان علـى تـدعيم ُنظـم الرصد والتقيـيم؛ 
 التشــجيع علــى اســتخدام البيانــات للمســاءلة علــى الصــعيد العــالمي واإلقليمــي والــوطني. وتعزيــزاً فــي صــنع القــرارات؛ 

  لتحسين عمليات صنع القرار المسّندة بالبّينات في الدول األعضاء، ستضطلع المنظمة باألعمال التالية.
 
الـدعم لمختلـف منّصـات جمـع البيانـات التـي تحتـاج إليهـا تقـديم معايير جمع البيانات وتـوفير األدوات و  وضع •

ليـة للمنظمـة التـي تشـمل التصـنيف سيشمل هذا العمـل االحتفـاظ بمجموعـة التصـنيفات الدو و  الدول األعضاء.
الـــدولي لألمـــراض والتصـــنيف الـــدولي لتأديـــة الوظـــائف والعجـــز والصـــحة. كمـــا سيشـــمل أيضـــًا تحديـــد معـــايير 
أفضل ممارسات القياس في مختلف ُنظم البيانات لكل من الحصائل الصـحية ومحـددات الصـحة وخصـائص 

واليــــد والوفيــــات والدراســــات االستقصــــائية لألســــر الــــنظم الصــــحية البالغــــة األهميــــة، بمــــا فــــي ذلــــك تســــجيل الم
المعيشــية وُنظــم البيانــات اإلداريــة الخاصــة بالخــدمات الصــحية وســجالت األمــراض وُنظــم الترصــد. وسيشــمل 
وضـــع المعـــايير تقيـــيم إمكانـــات األســـاليب االبتكاريـــة واالســـتفادة منهـــا فيمـــا يتعلـــق بتســـجيل البيانـــات وتحليلهـــا 

ها، مثــــل الصــــور الملتقطــــة عبــــر األقمــــار االصــــطناعية وأجهــــزة االستشــــعار البيئــــي والتبليــــغ عنهــــا واســــتخدام
  والتكنولوجيا المحمولة والسحابية ووسائل التواصل االجتماعي.

دعــم الــدول األعضــاء فــي تعزيــز القــدرات اإلحصــائية الوطنيــة علــى جميــع المســتويات لضــمان تــوافر البيانــات  •
الئمـة التوقيـت والموثـوق فيهـا والمصـّنفة، بمـا فـي ذلـك مـن خـالل الهيئـة الصحية العاليـة الجـودة والمتاحـة والم

وسـتعمل المنظمـة مـع الشـركاء علـى تقـديم الـدعم التقنـي التعاونية العالمية للبيانـات الصـحية، عنـد االقتضـاء. 
ــــالخطط  ــــرتبط ب ــــُنظم المعلومــــات الصــــحية، التــــي ت ــــة الخاصــــة ب ــــات الوطني ــــال والمنّســــق لألولوي والمــــالي الفّع
االستراتيجية لقطاع الصحة الوطني وعمليات االستعراض. وسينطوي هذا العمل علـى التبليـغ عـن األمـراض، 
بمــا فــي ذلــك تســجيل المواليــد والوفيــات، وســجالت األمــراض المزمنــة، والــُنظم الخاصــة بتقــديم البيانــات عــن 

الخاصــة بمطالبــات رد التكــاليف، اســتخدام المستشــفيات والعيــادات، والســجالت الطبيــة اإللكترونيــة، والبيانــات 
والدراسات االستقصائية لألسر المعيشية. وستقدَّم المساعدة التقنيـة أيضـًا فـي مجـال ُنظـم المعلومـات الخاصـة 

لة عــن المــوارد الماليــة والمــوارد البشــرية الخاصــة بالميزانيــات والنفقــات والتــرخيص، التــي تــوفر معلومــات مفّصــ
ظـــم البيانـــات بهـــدف تـــوفير معلومـــات عمليـــة علـــى المســـتوى المحلـــي ومعلومـــات دعَّم نُ بـــالُنظم الصـــحية. وســـتُ 

مجّمعة على الصعيدين اإلقليمي والوطني. وستعمل أمانة المنظمـة مـع الـدول األعضـاء علـى تحديـد الثغـرات 
 الرئيســية فــي البيانــات الالزمــة لرصــد التغطيــة الصــحية الشــاملة وأهــداف التنميــة المســتدامة المتعلقــة بالصــحة

وزيادة الفّعالية. وسُتستخدم هذه الثغـرات فـي توجيـه االنتبـاه إلـى أولويـات االسـتثمارات اإلضـافية الموّجهـة إلـى 
  البيانات، بما يتماشى مع إطار الرصد والتقييم الوطني. 

و منهجــي وشــفاف كــي تسترشــد بهــا حــدعــم الــدول األعضــاء فــي تحســين القــدرة علــى ترجمــة البّينــات علــى ن •
وســُيقدم الــدعم إلــى الــدول األعضــاء فــي إنشــاء منّصــات البيِّنــات  .مليــات صــنع القــرار الــوطنيوع اتالسياســ

                                                           
  من دستور منظمة الصحة العالمية  ٦٥-٦١المواد    ١
)http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-48th-edition-en.pdf#page=1 تشـــــــرين  ٢٠، تـــــــم االطـــــــالع فـــــــي
  ).٢٠١٧ألول/ أكتوبر ا
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مـــن البحـــوث العالميـــة والبيانـــات المحليـــة والمعـــارف الســـياقية المحـــددة. وعنـــد تطبيـــق هـــذه  الُمســـتمدةالدامغـــة 
كــين مــن وضــع المنّصــات ســيتلقى راســمو السياســات وســائر أصــحاب المصــلحة الــدعم فــي حــوار تــداولي للتم
  السياسات وتحسين األداء؛ وسيشمل ذلك الدعم المقدم إلجراء التحليل االقتصادي والسياسي.

تشجيع التبليغ المنفتح عـن البيانـات الصـحية مـن جانـب الـدول األعضـاء واألمانـة ودعـم الـدول األعضـاء فـي  •
المصــحوبة بالوثــائق الداعمــة لهــا وســتزداد أهميــة البيانــات المفّصــلة  إنشــاء مســتودعات شــفافة لهــذه البيانــات.

والتبليـــغ المنفـــتح، نظـــرًا إلـــى تركيـــز أهـــداف التنميـــة المســـتدامة علـــى اإلنصـــاف فـــي الصـــحة. وُتعـــد البيانـــات 
المنفتحـــة مـــن المنـــافع العامـــة العالميـــة. وســـتعمل المنظمـــة مـــع أصـــحاب المصـــلحة والشـــركاء علـــى الصـــعيد 

ذلــك تحســين اإلتاحــة  ويســتهدفية الخاضــعة للملكيــة الوطنيــة. الُقطــري تعزيــزًا ودعمــًا إلنشــاء المراصــد الصــح
المنفتحــة للبيانــات الصــحية واإلحصــاءات والتحاليــل علــى الصــعيد الُقطــري لــدعم التقــدم بااللتزامــات الوطنيــة 
ورصده، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة والتغطية الصـحية الشـاملة وسـائر األولويـات 

  ودون الوطنية.  الوطنية
تعزيـــز التصـــنيف االســـتراتيجي للبيانـــات بجمعهـــا وتحليلهـــا والتبليـــغ عنهـــا إلرشـــاد البـــرامج علـــى نحـــو أفضـــل  •

فــي المســوح والبيانــات الروتينيــة  ،باالســتناد إلــى مــا يلــي: نــوع الجــنس والــدخل والعــرق والعجــز والفئــات العمريــة
كـة لهـا ضـروريًا لتحقيـق اواة فـي الصـحة والعوامـل المحرّ وُيعد تحديد أوجه عدم المسـ وسائر مصادر البيانات.

اإلنصاف في الصحة وتحسين تنفيذ البرامج. وتشكل ُنظم المعلومات الصحية أساسًا لرصد عدم المساواة في 
  الصحة.

المؤسســات والشــبكات األكاديميــة والجهــات الفاعلــة غيــر الــدول  التــي تشــملالعمــل مــع المؤسســات المعنيــة،  •
وتشــمل األمثلــة علــى . ر فــي مجــال جمــع المعلومــات الصــحية وتحليلهــا واســتخدامها االســتراتيجيومراكــز الفكــ

ومشــروع التعــاون بشــان العــبء هــذا النــوع مــن المبــادرات مختلــف جهــود "العــد التنــازلي" الجاريــة والمقترحــة، 
  .مع المنظمةوالمراكز المتعاونة معهد القياسات والتقييم في المجال الصحي  بقيادةالعالمي للمرض 

ـــتع • ـــدعم اإلدارة االســـتراتيجية وال ـــة ســـتتمكن و  م الفطـــن فـــي المنظمـــة.لّ ضـــمان تـــوافر البيانـــات والمقـــاييس ل أمان
المنظمــة علــى هــذا النحــو مــن قيــاس أدائهــا وفقــًا لبرنــامج العمــل العــام الثالــث عشــر (بمــا فــي ذلــك االتجاهــات 

) وتضمن وتعزيز صحة المجموعات السكانية يةالتغطية الصحية الشاملة والطوارئ الصحمجال المسجلة في 
، ومعالجـة البيانـات الحاسـمة األهميـة بالتعـاون مـع في التوقيـت المالئـم اإلحصاءات الصحية العالميةإصدار 

  .الدول األعضاء
حفز االستثمار من جانب الوكاالت المانحة والمصارف اإلنمائية والحكومات الوطنية في سد ثغرات البيانـات  •

لرصـــــد األولويـــــات  الثغـــــرات الرئيســـــية فـــــي جمـــــع البيانـــــات الضـــــرورية األمانـــــةوســـــتحدد  األهميـــــة. الحاســـــمة
االستراتيجية لبرنامج العمل العام الثالث عشر وأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصـحة، فـي كـل بلـد علـى 

فــي ت االســتثمارات الجديــدة توجيــه االنتبــاه إلــى أولويــافــي حــدة. وسُيســتخدم التبليــغ عــن الثغــرات فــي البيانــات 
  جمع البيانات.

  
  البحث واالبتكار

  
ُيعــــد البحــــث والتطــــوير حاســــمي األهميــــة بالنســــبة إلــــى المنظمــــة بوصــــفها منظمــــة قائمــــة علــــى المعرفــــة.   -٩٩

وتستضيف المنظمة برامج البحث الخاصة، وتنسـق البحـوث المشـتركة بـين بلـدان متعـددة، وتـدعم بنـاء القـدرات فـي 
مركــز متعــاون معهــا. وقــد تــم تنــاول وظــائف البحــث الحاســمة  ٧٠٠أنهــا تســتفيد مــن أكثــر مــن  مجــال البحــث. كمــا

األهمية بالفعل ودمجها في األولويـات االسـتراتيجية ذات الصـلة علـى النحـو التـالي: البحـث والتطـوير دعمـًا إلتاحـة 
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لشـاملة، وتنسـيق البحـوث فـي األدوية وٕاخضاعها الختبار الصالحية المسبق فـي الفـرع الخـاص بالتغطيـة الصـحية ا
الدبلوماســـية ، فللتحـــّوالت االســـتراتيجية اً البحـــث أيضـــًا أساســـُيعـــد الطـــوارئ فـــي الفـــرع الخـــاص بـــالطوارئ الصـــحية. و 

والــدعوة واإلرشــادات الخاصــة بالقواعــد والمعــايير واالتفاقــات يجــب أن تســتند إلــى أفضــل العلــوم والبّينــات. وستســتفيد 
وفــي الوقــت ذاتــه  الختصاصــات يمتــد مــن العلــوم االجتماعيــة إلــى بحــوث التنفيــذ.المنظمــة مــن طيــف واســع مــن ا

ستستفيد المنظمة من ميزتها النسبية في تحديد االحتياجات وترجمة المعارف تيسيرًا للبحوث التي ُيفّضـل أن ُتجـرى 
  في المؤسسات البحثية.

 
. ويمكـن لالبتكـارات أن ُتسـّرع تحقيـق على وضع الحلول االبتكاريـة والتوسـع فيهـاأيضًا ستساعد المنظمة و   -١٠٠

وستســـتخدم المنظمـــة أهـــداف التنميـــة المســـتدامة واألهـــداف التـــي يـــنص عليهـــا برنـــامج العمـــل العـــام الثالـــث عشـــر. 
االبتكـــارات العلميـــة والتكنولوجيـــة واالبتكـــارات االجتماعيـــة أو االبتكـــارات فـــي مجـــال األعمـــال أو  -مختلـــف النهـــوج 

وقد تشمل االبتكارات "العكسية"  -أي موقع جغرافي وأي قطاع  -ر االبتكارية في أي مكان وقد تنشأ األفكا المال.
ــ -ع والتعــاون بــين بلــدان الجنــوب. ويتمثــل تحــد رئيســي لالبتكــار فــي التوّســ ع علــى نحــو مســتدام. وتقتضــي والتوّس

هـا علـى مختلـف السـياقات بعض االبتكارات خاصة االبتكارات ذات النطاق العالمي تحسـينات تحويليـة يمكـن تطبيق
والمستخدمين على الصعيد الدولي. وبعض االبتكارات األخرى، مثل االبتكارات الُمصّممة لتالئم الظروف المحلية، 
تــزداد احتمــاالت اســتمرارها عنــدما يســتند المبتكــرون القريبــون مــن المشــكلة إلــى فهمهــم المتبصــر فــي وضــع حلــول 

  تخفيف حدته.ل الفشل و بتكار إلى المجازفة والقدرة على تحمّ تتكّيف مع الواقع المحلي. ويحتاج اال
 

ويتمثل الـدور األشـد فّعاليـة للمنظمـة، إذ تعمـل فـي مجـال ميزتهـا النسـبية، فـي التصـدي لمعّوقـات االبتكـار   -١٠١
  بوصفها جهة ميّسرة و"مؤيدة لمؤيدي" االبتكار. وستركز المنظمة في هذا الصدد على ثالثة أدوار.

 
سـتركز المنظمـة علـى التواصـل مـع ممـولي البحـث واالبتكـار والتواصـل بـين المسـتويات  .اراالبتكـ صياغة  -١٠٢

الثالثــة للمنظمــة لالســتفادة مــن آرائهــا ومــن الفهــم المتبصــر الــذي تتمتــع بــه البلــدان. ويمكــن للمنظمــة أن تشــارك فــي 
ي مجـال الصـحة وتتماشـى مـع باحتياجات وثغرات محددة ف التي تتعلقصياغة الدعوة إلى االبتكارات أو التحديات 

، يمكـن لهـا أن تسـتخدم شـبكاتها مبكـرةأولوياتها االستراتيجية. وبضمان المنظمة لتأييد المستخدم النهائي في مرحلة 
لتعظيم فرص التكرار والتوّسع. وسـتعمل المنظمـة مـثًال علـى رعايـة المبـادرات والتعـاون معهـا مثـل الشـراكة العالميـة 

ل المضـــادات الحيويـــة المبرمـــة بـــين منظمـــة الصـــحة العالميـــة ومبـــادرة أدويـــة األمـــراض للبحـــث والتطـــوير فـــي مجـــا
المهملــة، واالئــتالف المعنــي بابتكــارات التأهــب لمواجهــة األوبئــة، ومركــز التعــاون العــالمي التــابع لمجموعــة العشــرين 

على التنسيق بين الشركاء والمعني بالبحث والتطوير بشأن مقاومة مضادات الميكروبات. وستساعد المنظمة أيضًا 
الجنـــوب فـــي مجـــال البحـــث مخطـــط البحـــث والتطـــوير. وســـتعمل علـــى تعزيـــز التعـــاون بـــين بلـــدان  مـــعكمـــا تفعـــل 
  واالبتكار.

 
يمكـن للمنظمـة اسـتنادًا إلـى عالقتهـا الوثيقـة بالحكومـات، أن تضـطلع بـدور فريـد فـي  .االبتكار في التوّسع  -١٠٣

لمنظمــة بــربط االبتكــارات والمبتكــرين وممــولي تســتطيع افّعالــة واســتدامتها. و حفــز التوّســع فــي االبتكــارات الصــحية ال
. وسـيتطلب فـي الـُنظم الصـحية االبتكارات بالحكومات، أن تحفّـز التوّسـع المسـتدام فـي االبتكـارات المسـّندة بالبّينـات

 تــينا يمــثالن معــًا الجهوالقطــاع الخــاص عــادة مــ ةذلــك أحيانــًا المشــاركة البنــاءة مــع القطــاع الخــاص، إذ إن الحكومــ
ع في االبتكار. ومع خضوع االبتكارات لالختبار وانتقالها إلى مرحلة على التوسّ  تعمالن تين اللتينالرئيسي تينالفاعل

على نطاق واسع، يمكن للمنظمة أيضًا أن تسـاعد علـى تجميـع البّينـات لالسترشـاد بهـا فـي وضـع المبـادئ  التطبيق
  التوجيهية.

 
تتمتع المنظمة بمكانة تؤهلها للتعريف بالنجاحات والعبر المستخلصة، ما سيكتسي أهمية  .تعظيم االبتكار  -١٠٤

  بالغة لمواصلة التوّسع في االبتكارات واستدامتها.
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 العمـل برنامج في ُقطعت التي بالوعود للوفاء الالزم األساس - المؤسسية التحّوالت  -٥
  عشر الثالث العام

 
ّســن قابــل للقيــاس فــي صــحة النــاس علــى الصــعيد الُقطــري، إال بإدخــال لــن تــنجح المنظمــة فــي إحــداث تح  -١٠٥

تغييرات جوهرية على نمـوذج العمـل والـُنظم والثقافـة القائمـة فيهـا. وسيخضـع تنفيـذ هـذه التحـّوالت المؤسسـية لتوجيـه 
سـل التحـّوالت على تسل اإلشرافم المدير العام في حفز التغيير؛ فريق السياسات العالمية الذي سيتولى ما يلي: دع

 ضمان أن التغيير يستند إلى أفضل الممارسات المّتبعة على نطاق المنظمة.وتنفيذها؛ 
  

  قياس األثر من أجل الخضوع للمساءلة وٕادارة النتائج
 

ســـتقوم المنظمـــة برصـــد التقـــدم الُمحـــرز فـــي تنفيـــذ برنـــامج العمـــل العـــام الثالـــث عشـــر وستســـتعين فـــي ذلـــك   -١٠٦
تتماشــى األهــداف والغايــات والمؤشــرات التــي يــنص عليهــا برنــامج سالخــارجي المســتقل. و بمــوظفي األمانــة وبــالتقييم 

جمعيـــة الصـــحة العالميـــة.  التـــي اعتمـــدتهاالعمـــل العـــام الثالـــث عشـــر مـــع أهـــداف التنميـــة المســـتدامة أو القياســـات 
رصـــد األداء  يصـــيغ سالســـل النتـــائج بمزيـــد مـــن الوضـــوح، للتمكـــين مـــن لألثـــر والمســـاءلةوستضـــع المنظمـــة إطـــارًا 

وتحليل القيمة المحققة فـي مقابـل المـال وخضـوع األمانـة للمسـاءلة. وسـيتطلب هـذا التركيـز علـى األثـر كشـفًا مقنعـًا 
ومساهمة كل مستوى من مسـتوياتها. ويتوقـف التقـدم علـى العديـد  من األهداف عن مساهمة المنظمة في كل هدف

ها، مــن الحكومــات والكيانــات التابعــة لألمــم المتحــدة والمجتمــع مــن الجهــود المشــتركة التــي تبــذلها المنظمــة وشــركاؤ 
المدني والقطاع الخاص. ولهذا السبب ال يهم أن ُينسب الفضل في تحقيق أوجه التقدم إلـى أطـراف معينـة بقـدر مـا 
يهـــم تحقيـــق األثـــر وبنـــاء الثقـــة فـــي قيـــادة المنظمـــة ومســـاهمتها فـــي هـــذا النجـــاح المشـــترك. وتـــرد مســـاهمة المنظمـــة 

ـــامج العمـــل العـــام الثالـــث عشـــر و  ـــد مـــن التفصـــيل بالتفصـــيل فـــي برن ـــاألثر طـــاراإلفـــي ســـوف تـــرد بمزي  الخـــاص ب
لمؤشرات الكمية. وعلى الـرغم مـن أن التي تكّمل االمساءلة. وسوف ُتدرج المنظمة دراسات الحالة الُقطرية النوعية و 

ع البيانـات ُيجـرى علـى الصـعيد الُقطـري؛ ولـذا برنامج العمل العام الثالث عشر ينص علـى أهـداف عالميـة، فـإن تتبـ
وقـد  ١فإن الموجزات الُقطرية والتقارير اإلقليمية العالمية على نطاق المنظمة بشأن هذه األهداف سـتكون ضـرورية.

ُأنشــئت دائــرة جديــدة للمقــاييس والقيــاس للمســاعدة علــى إضــفاء الطــابع المؤسســي علــى عمليــة رصــد أهــداف برنــامج 
لثالث عشر وغاياتـه. وفضـًال عـن قيـاس األثـر البرمجـي، سـتقيس المنظمـة أيضـًا التحـّول االسـتراتيجي العمل العام ا

  والمؤسسي باستخدام سجل متكامل للقياس. 
  

  إعادة تشكيل نموذج التشغيل إلحداث األثر الُقطري واإلقليمي والعالمي
 

نهج المتمـايز إلحـداث األثـر وفقـًا للسـياق سيتطلب تنفيذ التحّوالت االستراتيجية الموّضحة أعاله والسـيما الـ  -١٠٧
  الُقطري، تغيير النموذج التشغيلي للمنظمة. وتشمل األولويات الرئيسية ما يلي:

تعزيـز جـودة القيـادة علـى الصـعيد الُقطـري لضــمان تـوافر ممثلـي المنظمـة ذوي الكفـاءات العاليـة مــن  •
  لمؤهلين لالستجابة ألولويات البلدان؛القادة والدبلوماسيين العاملين بفّعالية في مجال الصحة وا

                                                           
، علـى ٢٠٣٠)، تحويـل عالمنـا: خطـة التنميـة المسـتدامة لعـام ٢٠١٥( ٧٠/١ينص قرار الجمعية العامـة لألمـم المتحـدة    ١

أن األهـــداف والغايـــات "تراعـــي اخـــتالف الواقـــع المعـــيش فـــي كـــل بلـــد وقدراتـــه ومســـتوى تنميتـــه وتحتـــرم السياســـات واألولويـــات 
مرامي ذات طابع عالمي ُيطمح إلـى بلوغهـا، حيـث تحـدد كـل حكومـة غاياتهـا الوطنيـة الخاصـة بهـا  الوطنية. وتعتبر الغايات

ســبل إدمــاج هــذه  ر أيضــاً مسترشــدة بمســتوى الطمــوح العــالمي ولكــن مــع مراعــاة الظــروف الوطنيــة. وعلــى كــل حكومــة أن تقــرّ 
ــــــات العالميــــــة الطموحــــــة ضــــــمن عمليــــــات التخطــــــيط والسياســــــات واالســــــتراتيجيا ت الوطنيــــــة." انظــــــر الــــــرابط التــــــالي: الغاي

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld،  تشــــــــــــــرين األول/  ٢٠تــــــــــــــم االطــــــــــــــالع فــــــــــــــي
 ).٢٠١٧ أكتوبر
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  ضمان التعاون الواضح والقابل للقياس مع جميع الدول األعضاء في المنظمة؛ •
تزويــــد المنظمــــة علــــى الصــــعيد الُقطــــري باالســــتقالل البرمجــــي والمــــالي واإلداري والتنظيمــــي الكــــافي  •

ءلة بشـأن أدائهـا وبروزهـا لتمكينها من تنفيذ عملها على نحـو فّعـال، مـع خضـوعها فـي المقابـل للمسـا
  وأثرها؛

ضمان أن االستراتيجيات الُقطرية (مثل اسـتراتيجيات التعـاون الُقطـري) توّجـه أولويـات برنـامج العمـل  •
وتــدعم الخطــط االســتراتيجية الوطنيــة؛ وتــنص علــى اإلجــراءات وسالســل النتــائج الثالــث عشــر العــام 

  ومقاييس األداء الواضحة؛ 
تب المنظمة اإلقليمية فـي دعـم تنفيـذ برنـامج العمـل العـام الثالـث عشـر مـن تحسين االستفادة من مكا •

خــالل االســتراتيجيات وخطــط العمــل اإلقليميــة التــي تراعــي الخصــائص اإلقليميــة والســياق اإلقليمــي، 
عــن طريــق تبــادل أفضــل الممارســات واألفكــار الجديــدة، واالســتفادة مــن أوجــه الكفــاءة الناجمــة عــن 

  ؛األخذ بالالمركزية
تعزيز الدور القيادي للمنظمة ودورها في التعاون مع الشركاء ودعـوتهم إلـى االجتمـاع، بمـا فـي ذلـك  •

الشـركاء فــي منظومـة األمــم المتحـدة والمؤسســات الثنائيـة والمتعــددة األطـراف والمؤسســات األكاديميــة 
  ١الصحة في خطة التنمية المستدامة؛ مكانة والمجتمع المدني، من أجل إعالء

جغرافيــًا، لتكــون قريبــة مــن األمــاكن التــي تــزداد فيهــا  -والســيما الخبــرة التقنيــة  -توزيــع المــوارد  إعــادة •
  أهمية األثر.

  
 تطوير الشراكات واالتصاالت والتمويل لتوفير الموارد لألولويات االستراتيجية

  
ام الثالـــث عشـــر، مـــن لضـــمان تـــوافر المـــوارد المســـتدامة والعاليـــة الجـــودة الالزمـــة لتنفيـــذ برنـــامج العمـــل العـــ  -١٠٨

األهميــة بمكــان وضــع خطــة أوســع نطاقــًا للتحــّول فــي المشــاركة الخارجيــة، تســتهدف اّتبــاع نهــج أكثــر اســتراتيجية 
وأطــول أجـــًال علـــى صـــعيد المنظمـــة. فمــن شـــأن النمـــوذج الجديـــد فـــي المشــاركة الخارجيـــة أن يجمـــع معـــًا الوظـــائف 

االت على جميع مستويات المنظمة الثالثة لضمان اّتباع نهـج موّجـه الخاصة بتعبئة الموارد والبرامج التقنية واالتص
ق إزاء المشــاركة الخارجيــة. وســُتعّزز هــذه الجهــود مكانــة المنظمــة فــي ميــدان الصــحة العالميــة األوســع نطاقــًا ومنّســ

ركات ن مــــن االســــتفادة مــــن الشــــراكات الفّعالــــة مــــع الحكومــــات والمجتمــــع المــــدني والمؤسســــات الخيريــــة والشــــمّكــــتُ و 
 والمنظمات المتعددة األطراف.

  
وتنطـــوي موافقـــة الـــدول األعضـــاء علـــى الميزانيـــة البرمجيـــة للمنظمـــة علـــى التـــزام ضـــمني بضـــمان التمويـــل   -١٠٩

ل تحـديًا. ومـن أجـل تمويـل األولويـات االسـتراتيجية الـثالث وتنفيـذها شـكّ الكامل. ومع ذلك فقـد تبـّين أن هـذا األمـر يُ 
ع الطموحــات التــي ينطــوي عليهــا برنــامج العمــل العــام الثالــث عشــر، ُيعــد تــوفير والحصــول علــى نتــائج تتماشــى مــ

مستويات مالئمة من التمويل الذي يتسم بمزيـد مـن المرونـة واالتسـاق وٕامكانيـة التنبـؤ بـه، حاسـم األهميـة. وسـيعمل 
يــل اإلضــافي الــالزم بمــا المقــر الرئيســي للمنظمــة ومكاتبهــا اإلقليميــة والُقطريــة مــع الــدول األعضــاء علــى تعبئــة التمو 

يتجـــاوز االشـــتراكات الُمقـــدَّرة. وســـتعمل المنظمـــة بـــالتوازي علـــى تحســـين إدارة المـــنح والعمليـــات المتعلقـــة بالمشـــاركة 
الخارجيـــة إلـــى أقصـــى حـــد ممكـــن، مـــن أجـــل تعزيـــز األداء الرفيـــع المســـتوى والشـــفاف للوظيفـــة الخاصـــة بالعالقـــات 

  ابل المال. الخارجية، وٕاثبات تحقق القيمة في مق
 

                                                           
 األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية لضمان استجابة متسقة لمنظومة األمم المتحدة.بما في ذلك إطار عمل    ١
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وتتواجد المنظمة في عالم من الشركاء يضطلع فيه كـل مـنهم بـدور حاسـم األهميـة لتحقيـق أهـداف التنميـة   -١١٠
المستدامة. وستسـتفيد المنظمـة مـن دورهـا فـي التنسـيق والقيـادة فـي ميـدان الصـحة العالميـة الـذي يسـتند إلـى خبرتهـا 

عوة إلى تـوفير التمويـل العـام العـالمي الكـافي والمسـتدام للصـحة في وضع القواعد والمعايير وخبرتها التقنية، في الد
 التمتــعحيـاة النـاس مـع وعندئـذ فقـط سـتتمكن الجهـات الفاعلـة فـي مجـال الصـحة علــى نحـو جمـاعي مـن ضـمان  -

  . وتعزيز صحة المجموعات السكانية الطوارئ الصحية مواجهةو وتحقيق التغطية الصحية الشاملة بالصحة 
 

نظمة أن تحقق األهداف الطموحة لبرنامج العمل العام الثالث عشر إال بالتعاون مـع الشـركاء وال يمكن للم  -١١١
من جميع القطاعات بما في ذلـك المجتمـع المـدني والقطـاع الخـاص. وفـي الوقـت ذاتـه، يجـب علـى المنظمـة وقايـة 

وســتنفذ المنظمــة إطــار بالســمعة والتــأثير الــذي ال موجــب لــه.  عملهــا مــن تضــارب المصــالح والمخــاطر التــي تمــّس 
م التقـدم الُمحـرز مـع المشاركة مع الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول لفائـدة الصـحة العموميـة العالميـة ومصـلحتها، وسـتقيّ 

  الدول األعضاء والشركاء. 
 

وستستمر المنظمـة فـي إعـداد رسـائل ومبـادرات وحمـالت للـدعوة فـي مجـال الصـحة العموميـة تتماشـى مـع   -١١٢
بل تحسـين سـقة ومعـّززة عـن ُسـقصـة متّ  علىمبادرات التواصل الرقمي واالجتماعي  وسترّكزجية. أولوياتها االستراتي

م هـذه القصـة بفعـل الشـراكات بيـان أثـر التمويـل ونتائجـه. وسـُتعظَّ مـن أجـل ة للحياة في جميـع أنحـاء العـالم، المنظم
ر أصـــحاب المصـــلحة الرئيســـيين. االســـتراتيجية مـــع المجتمـــع المـــدني ووســـائل اإلعـــالم والمؤسســـات الوقفيـــة وســـائ

وستدعم المكاتب اإلقليميـة والمكاتـب القطريـة الرئيسـية االتصـاالت العامـة وحمـالت الـدعوة الجريئـة. وسـيوفر إطـار 
 النتائج التي تستند إلى األثر في هذا البرنامج العام للعمل أساسًا صلبًا لهذه الجهود.

  
  قيق األداء التنظيمي األمثلتعزيز الُنظم والعمليات الحاسمة األهمية لتح

 
رة ل االســتراتيجي والمؤسســي للمنظمــة قــوى عاملــة مالئمــة للغــرض وعاليــة الكفــاءة ومتطــوّ ســيتطلب التحــوّ   -١١٣

  وُمحّفزة ورفيعة األداء ومتمكنة. ومن أجل تحقيق ذلك، سينبغي إدخال عدد من التغييرات.
جنســين والتمثيــل الجغرافــي علــى نطــاق ع بتعزيــز التكــافؤ بــين المالئمــة للغــرض. تحقيــق زيــادة التنــوّ  •

جميع مستويات المنظمـة؛ وتجديـد القـوى العاملـة والتخطـيط التطلعـي لتعاقـب المـوظفين الـذي يدعمـه 
التوظيـف االســتراتيجي والمالئـم التوقيــت وتحســين الفـرص المتاحــة للمهنيــين الشـباب؛ والتنفيــذ الكامــل 

وسـيتطلب تركيـز المنظمـة علـى تنفيـذ أهـداف التنميـة بعهـا المنظمـة. لسياسة التنقل الجغرافـي التـي تتّ 
للعمـل مـع العديـد مـن القطاعـات  ،المستدامة مزيجًا أوسع نطاقًا من التخصصـات المهنيـة والمهـارات

  المشورة االستراتيجية والسياسية ال المشورة التقنية فقط.تزويد البلدان بالمختلفة و 
لتمكــين المهنــي مــن خــالل المســارات الوظيفيــة والنهــوض رة. التنميــة المهنيــة واعاليــة الكفــاءة ومتطــوّ  •

وٕاعـادة التوجيـه نحـو  المترتبـة عليهـابثقافة التعلم؛ وتحسين القدرات اإلدارية وزيادة السلطة والمساءلة 
  التنظيم الذي يتمحور حول البلدان؛ ومكافأة االبتكار والتعاون.

وتعزيـــز الفـــرص المتاحـــة لـــذوي األداء العـــالي ُمحفّـــزة ورفيعـــة األداء ومتمكنـــة. إدارة أداء المـــوظفين  •
وزيــادة اســـتخدام أدوات التنميـــة المهنيـــة والــتعلم المهنـــي؛ وٕاحـــراز التقـــدم نحــو ثقافـــة التعـــاون؛ وتعزيـــز 

  االحترام داخل المنظمة كقيمة أساسية.

. وتلتزم نفسهاب تبدأوال تستطيع المنظمة العمل على نحو فعال على تحقيق المساواة بين الجنسين دون أن   -١١٤
المنظمة بإدماج الجميع والتنوع والتكافؤ بين الجنسين كما يتضح من تعيين عدد من النسـاء يفـوق عـدد الرجـال فـي 

/ ١مـن المـديرين مـن الرتـب مـد ٪٢٩,٧فريق المدير العام للقيـادة العليـا. وفـي بدايـة واليـة المـدير العـام الجديـد كـان 
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نسـبة  أمـاحقق التكافؤ بين الجنسين إال في المكتب اإلقليمي ألوروبـا، من النساء، وال يت ١على نطاق المنظمة ٢مد
جمعيــة الصــحة العالميــة الســبعين بلغــت نســبة  فــي. و ٪٢٨,٣ فقــد بلغــت النســاء بــين المــديرين فــي المقــر الرئيســي

مــن رؤســاء وفــود الــدول األعضــاء. وتســتهدف المنظمــة تحقيــق المســاواة بــين الجنســين فــي صـــفوف  ٪٣١النســاء 
، وتشجع الدول األعضاء على تحقيق التكافؤ بين الجنسين في رؤساء الوفـود المشـاركة ٢٠٢٣يها بحلول عام مدير 

ـــة لتحســـين الغايـــات المتعلقـــة بالتكـــافؤ بـــين الجنســـين فـــي صـــفوف  ـــة الصـــحة. وستشـــمل الجهـــود المبذول فـــي جمعي
ك المسـارات الخاصـة بترقيـة الموظفـات. ر المهنـي للنسـاء، بمـا فـي ذلـالموظفين جهودًا ملموسة لدعم القيـادة والتطـوّ 

لمضــايقات فــي مكــان تتصــدى لالتــوازن بــين متطلبــات العمــل والحيــاة و  تراعــيومــن شــأن السياســات المؤسســية التــي 
غيرهــا مــن المشــكالت، أن تــدعم الجهــود المبذولــة لزيــادة عــدد النســاء اللــواتي يتقلــدن المناصــب العليــا فــي لالعمــل و 
  المنظمة.

علــى نطــاق  ٢/ مــد١مــن المــديرين مــن الرتــب مــد ٪٣٣,١ي بدايــة واليــة المــدير العــام، كــان وبالمثــل فإنــه فــ  -١١٥
ـــدان الناميـــة ( ١المنظمـــة ـــا).  ٪٩٤,٧فـــي المقـــر الرئيســـي و ٪١١,٧مـــن مـــواطني البل فـــي المكتـــب اإلقليمـــي ألفريقي

لمــديرين ، بحيــث يصــبح ثلــث ا٢٠٢٣وتســتهدف المنظمــة مضــاعفة هــذا العــدد ثــالث مــرات كحــد أدنــى بحلــول عــام 
أن تشــمل  علجهــود الراميــة إلــى تحســين التنــوّ لعلــى األقــل فــي المقــر الرئيســي مــن مــواطني البلــدان الناميــة. وينبغــي 

 لـيس هـوالتـدريب الـداخلي فـي الوقـت الحـالي غيـر مـدفوع األجـر، ف ولمـا كـانالتـدريب الـداخلي فـي المنظمـة.  أيضاً 
نتمـون للبلـدان المنخفضـة والمتوسـطة الـدخل. ويـؤدي هـذا الوضـع بمـن فـيهم المللعديد من الشـباب المتميـزين  اً متاح
ل مدخًال إلى فـرص العمـل الالحقـة؛ يمثّ  قدعدم المساواة حيث إن التدريب الداخلي في المنظمة  تداعي حلقاتإلى 
إلـى  عنـد عـودتهم نو المتـدربالـذي يحدثـه قدراتها الوطنيـة في ر تطوّ الالبلدان من  يؤدي هذا الوضع إلى حرمانكما 

  بلدانهم. ولذا فسوف تسعى المنظمة إلى تعزيز المساواة في إتاحة التدريب الداخلي. 
  

  وسيشمل تحول المنظمة في مجال اإلدارة والتنظيم ما يلي:  -١١٦
د والشــفاف والخاضــع للمســاءلة فــي إطــار إرســاء تفــويض الســلطة الواضــح والموّحــ – تمكــين المــديرين •

المنظمـــة الثالثـــة، وٕاضـــفاء الطـــابع المؤسســـي علـــى إدارة ســـق علـــى نطـــاق مســـتويات هيكـــل إداري متّ 
  المخاطر والمقاييس الخاصة بإدارة التكاليف، وتوفير التدريب الكافي واألدوات الكافية.

اســـتعراض وتحســـين  – يّســـرهاالخـــدمات والـــُنظم اإلداريـــة والتنظيميـــة التـــي تـــدعم عمليـــات البـــرامج وتُ  •
مـن أجـل  ،واألدوار والسياسـات واإلجـراءات التقنيـين واإلداريـينية للموظفين القدرات اإلدارية والتنظيم

تقــديم الــدعم الكامــل لتنفيــذ البــرامج وتيســيره، والســيما مــا يلــي: التخطــيط والتبليــغ المتصــالن بالميزانيــة 
والبرامج واإلدارة المالية، وٕادارة الموارد البشرية، والمشتريات، بما في ذلك تقييم فرص عقـد الشـراكات 

  راتيجية مع سائر وكاالت األمم المتحدة.االست
تنفيذ عمليـة علـى نطـاق جميـع مسـتويات المنظمـة للتحسـين  – إجراءات العمل ذات الفّعالية والكفاءة •

المنهجــــي والمتواصــــل للجــــودة، تتضــــمن إدارة التغييــــر وتقيــــيم جــــودة الخــــدمات التنظيميــــة واإلداريــــة 
ويشــمل ذلــك اّتبــاع نهــج نظــامي لجمــع أفضــل  .وتكاليفهــا ومــدى مالءمــة توقيتهــا علــى نحــو منــتظم
  الممارسات وتوثيقها وتبادلها على نطاق المنظمة.

طة والمالئمــة للغــرض التــي تســتند إلــى متطلبــات العمــل الحاســمة ُنظــم تكنولوجيــا المعلومــات المبّســ •
يــة الجــودة . االســتثمار فــي ُنظــم تكنولوجيــا المعلومــات الســهلة االســتخدام والعالاألهميــة لتنفيــذ المهــام

                                                           
البيانات الخاصة بالمكتب اإلقليمـي لألمـريكتين/ منظمـة الصـحة للبلـدان و بيانات واردة من خمسة أقاليم والمقر الرئيسي؛    ١

 األمريكية غير متوفرة.
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والمرنة والمحّدثة باسـتمرار، التـي تسـتند إلـى تعريـف متطلبـات العمـل الحاسـمة األهميـة لتنفيـذ المهـام 
 وتقييم الحلول أو الُنظم المستخدمة في مكاتب المنظمة أو وكاالت األمم المتحدة األخرى.

  
(انظـــر أدنـــاه)، بـــل أيضـــًا وال تكتســـي مواصـــلة االلتـــزام بالمســـاءلة والشـــفافية أهميـــة لقيـــاس األثـــر فحســـب   -١١٧

بوصفها أساسًا لنموذج التشغيل. وُتعد مبادئ إدارة المخاطر واالمتثال والتقييم حاسمة األهمية إلحـداث التحـّول فـي 
المنظمـة. وتتمثــل المســؤولية المؤسسـية للمنظمــة فــي أن تكـون قــادرة علــى تحديـد المخــاطر التــي قـد تــؤثر علــى أداء 

  .األمانة والتخفيف من وطأتها
  

 اتسام المنظمة بالسالسة ورفعة األداءتعزيز تغيير الثقافة لضمان 
  

  ز المنظمة على تعزيز ثالثة أبعاد تنظيمية، أال وهي:رفيعة األداء، ستركّ  مؤسسيةمن أجل تحقيق ثقافة   -١١٨
ومناخهـا، وُتعـد ذات معنـى وداللـة  تهـاأهداف مشتركة تدعمها ثقاف حول المنظمة ستلتف -المواءمة  •

  إلى فرادى الموظفين بالنسبة
علــى ســتحظى المنظمــة بالقــدرات والعمليــات اإلداريــة والحــافز علــى النهــوض بالمســؤوليات  - التنفيــذ •

  نحو ممتاز
ستتســم المنظمــة بالفّعاليــة فــي فهــم وضــعها وبيئتهــا الخارجيــة والتفاعــل معهمــا وتشــكيلهما  - التجديــد •

  والتكّيف معهما.
  

يكـون االنتسـاب األولـي لموظفيهـا إلـى و  تتسـم بالسالسـةمنظمـة  إيجـادي الت الرئيسية فوسيتمثل أحد التحوّ   -١١٩
المنظمــة ال إلــى بــرامجهم المحــددة. وســتعمل جميــع مســتويات المنظمــة الثالثــة معــًا عــن كثــب وتركــز بوضــوح علــى 

ـــة المنظمـــة واســـتراتيجياتها وأنشـــ ـــد مـــن المواءمـــة بـــين رؤي طتها األثـــر الُقطـــري والنتـــائج والمســـاءلة. وســـيتحقق المزي
لها إلـى منظمـة تعتمـد بقـدر اليومية. وستعمل المنظمة أيضًا سعيًا إلى تحقيق ثقافة أكثر ابتكارًا، وسيشمل ذلك تحوّ 

أكبر على التكنولوجيا الرقمية والشبكات. ومن خـالل هـذه العمليـة، ستصـبح المنظمـة أكثـر مرونـة وأكثـر قـدرة علـى 
  لخارجية.التكّيف مع التغّيرات التي تطرأ على البيئة ا

 
ولن يمثل تغيير الثقافة مبادرة منفصلة، بل سُيدمج في مبادرات المنظمة الجارية وفي جميع أجزاء العملية   -١٢٠

الرامية إلى تحّول المنظمة. وسيخضع التغيير لتوجيه القيادة الُعليـا ولملكيـة وقيـادة جميـع أجـزاء المنظمـة، وسـيتوّجه 
. وستشــارك مكانــة مركزيــةتضــع البلــدان فــي و  ســم بالسالســة والتعــاونتتمنظمــة  يجــادإلــى العقليــات والســلوكيات إل

الحــوار المتواصــل واســتقاء اآلراء. وتتــألف  بــإجراء، جوهريــةالمنظمــة والبلــدان والشــركاء فــي تغييــر الثقافــة مشــاركة 
وحــدة المنظمـة مـن األمانـة والـدول األعضـاء؛ ولــذا فسـيكون مـن األهميـة بمكـان مواصــلة تطـوير ثقافـة مشـتركة مـن 

  تمكين المنظمة من تحقيق كامل إمكانتها.ل ،الغرض والثقة
 
 والمسـاءلة لألثـر الجديد اإلطار - عمل إلى عشر الثالث العام العمل برنامج ترجمة  -٦

  األداء وتقييم والرصد البرمجية للميزانية
  

ة، يلـزم وضـع إطـار من أجـل االنتقـال مـن اسـتراتيجية رفيعـة المسـتوى إلـى خطـة تنفيـذ وٕالـى ميزانيـة برمجيـ  -١٢١
عمــل أمانــة المنظمــة للتغييــر  إحــداثتنظيمــي لتوجيــه عمــل األمانــة خــالل فتــرة برنــامج العمــل العــام وتحديــد كيفيــة 

  وقياسه.
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 وعند تصميم اإلطار الجديد لألثر والمساءلة، روعيت المبادئ التوجيهية التالية:  -١٢٢

  جي لبرنـامج العمـل العـام الثالـث عشـر لضـمان أن التوّجـه االسـتراتي -التركيز على األثر والحصـائل
وسيسـاعد التركيـز  ،إلحداث األثر على صحة الناس وعافيتهم ُيترجم إلى عمـل تضـطلع بـه المنظمـة

غايــات . وقــد بــدأت األمانــة بالفعــل فــي تحديــد جــزؤ هــذا العمــلتعلــى تالفــي  ،علــى األثــر والحصــائل
 ثر والحصائل إلدراجها في اإلطار.أليتعلق با مالئمة فيما

 بـأن تكـون  ألمانـة علـى مسـتويات المنظمـة الثالثـةلللسـماح  -لمرونة التنظيمية والمساءلة ضمان ا
 أكبر قدر من الفّعالية والكفاءة لتحقيق النتائج والخضوع للمساءلة بشأنها.ب منظمة

 وضــع إطـار للنتــائج ييّسـر اّتبــاع نهــج يزيـد مــن التركيـز علــى البلــدان. - وضـع البلــدان فــي الصــميم 
يوفر إطار النتائج أساسًا أفضل لتعريف ما تقدمه المنظمة على الصعيد الُقطري وتحديـد وينبغي أن 

أولوياتــه، بمــا فــي ذلــك تحســين المواءمــة مــع اســتراتيجيات التعــاون الُقطــري والجهــود المبذولــة لتحقيــق 
 التي تخضع لملكية البلدان.و أهداف التنمية المستدامة 

 ُنظم وٕاضـفاء عليـه مسـتويات المنظمـة وبـين البـرامج والـ نطـاقإرسـاء التعـاون علـى  - تعزيز التعاون
  لتيسير المساءلة المشتركة بشأن النتائج. الطابع المؤسسي

 
ســقة داخــل األمــم ويتــواءم إطــار المنظمــة الخــاص بــاألثر والمســاءلة مواءمــة تامــة مــع سلســلة النتــائج المتّ   -١٢٣

  أدناه هذا اإلطار. ٦المتحدة. ويوضح الشكل 
  

  ار المنظمة لألثر والمساءلةإط :٦الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تمشــيًا مــع الــنهج الــذي يركــز علــى األثــر والحصــائل لبرنــامج العمــل العــام الثالــث عشــر، ســيتمحور عمــل   -١٢٤
لتين للقيــادة والتمكــين. وتســهم هــذه الحصــائل علــى نحــو مشــترك فــي يالمنظمــة حــول ثمــاني حصــائل صــحية وحصــ

ث لبرنامج العمل العام الثالث عشر. وستحّول المنظمة نفسـها إلـى منظمـة ذات تحقيق األولويات االستراتيجية الثال
أدنــاه تصــنيفًا مبــدئيًا  ٨فّعاليــة وكفــاءة حتــى يمكنهــا إنجــاز العمــل المتوقــع لتحقيــق هــذه الحصــائل. ويعــرض اإلطــار 

إعـداد الميزانيـة للحصائل ألغراض التوضيح، ويمكن أن يتغير هذا التصنيف بموافقة الدول األعضـاء مـع مواصـلة 
 . ٢٠٢١-٢٠٢٠ البرمجية

 اآلثار الحصائل الُمخرجات األنشطة الُمدخالت

جميع الموارد في 
 إطار كل برنامج

 

ّمة وٕاجراء كل مه
 تنفذه المنظمة

 

مخرجات محددة 
تبين بوضوح 

الذي ستقدمه  ما
 المنظمة

 

زيادة إتاحة 
الخدمات الصحية أو 

الحد من عوامل 
 الخطر
 

تحقيق الحصائل 
 حّسنةالصحية المُ 
 

األمانة والدول األعضاء  -المسؤولية المشتركة  خضوع األمانة للمساءلة
 والشركاء
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  : برنامج العمل العام الثالث عشر: التصنيف المبدئي للحصائل٨اإلطار 
  
  تعزيز الُنظم الصحية دعمًا للتغطية الصحية الشاملة دون صعوبات ماليـة، بمـا فـي ذلـك اإلتاحـة  :١الحصيلة

  المنصفة على أساس نوع الجنس والسن والدخل والعجز
  مــن األوبئــة وســائر  حمايــة النــاس علــى نحــو أفضــللتــدعيم القــدرات الوطنيــة واإلقليميــة والعالميــة  :٢الحصــيلة

الطــوارئ الصــحية وضــمان اإلتاحــة الســريعة للخــدمات الصــحية األساســية الُمنقــذة للحيــاة، بمــا فــي ذلــك تعزيــز 
  الصحة والوقاية من المرض، أمام المجموعات السكانية المتضررة من الطوارئ

 تحسين رأس المال البشري في جميع مراحل الحياة :٣لة الحصي  
  الوقاية من األمراض غيـر السـارية وعالجهـا وتـوفير تـدبيرها العالجـي، ومكافحـة عوامـل خطرهـا،  :٤الحصيلة

  وٕاعطاء األولوية للصحة النفسية وتحسينها
  تسريع التخلص من األمراض السارية الشديدة الوقع واستئصالها :٥الحصيلة  
 الحد من مقاومة مضادات الميكروبات :٦يلة الحص  
  معالجــة اآلثــار الصــحية المترتبــة علــى تغّيــر المنــاخ والمخــاطر البيئيــة وســائر محــددات الصــحة :٧الحصــيلة ،

  في الدول الجزرية الصغيرة النامية وغيرها من األماكن السريعة التأثر في ذلك بما
  يانات واالبتكارتعزيز القدرة الُقطرية في مجال الب :٨الحصيلة  

  قيادة المنظمة ووظائفها التمكينية
  تعزيز القيادة وتصريف الشؤون واإلدارة والدعوة من أجل الصحة :٩الحصيلة  
  تحســين إدارة المــوارد الماليــة والبشــرية واإلداريــة فــي ســبيل تحقيــق الشــفافية وتحقيــق الكفــاءة فــي  :١٠الحصــيلة

  نتائجاستخدام الموارد والفّعالية في تقديم ال
  

  وتمثل حصائل إطار النتائج المقترح العمود الفقري لتنظيم عمل المنظمة وهيكلة الميزانية البرمجية.   -١٢٥
 

ويمثل إطار التنظيم الجديد تحّوًال عن الفئات الست ومجاالت البرامج الواحد والثالثين لبرنامج العمل العام   -١٢٦
إلى إعاقـة التعـاون بـين البـرامج.  ولكنها أدتضوحًا، األمراض والمشكالت الصحية أشد و  تجعل التيالثاني عشر 

واالنتقال مـن فئـات العمـل إلـى الحصـائل مـن شـأنه أيضـًا أن يـوفر أساسـًا أفضـل لتحديـد األولويـات ووضـع البـرامج 
على الصعيد الُقطري. وهو يتواءم على نحو أوضح مع التخطيط الُقطري وٕانجاز العمل الالزم، والسيما فيما يتعلـق 

  وتقييم عمل المنظمة في البلدان. اف التنمية المستدامةبأهد
 

. برنـــامج العمـــل العـــام الثالـــث عشـــروعمـــل األمانـــة الـــذي يســـهم مباشـــرة فـــي هـــذه الحصـــائل موضـــح فـــي   -١٢٧
وستستمر الترجمة إلى خطة مفّصلة من خالل عملية تخطيط الميزانية البرمجية، التي تشارك فيها الدول األعضاء 

والموظفــون علــى نطــاق المنظمــة. وعنــد تحديــد ذلــك، ســتتأكد األمانــة مــن التركيــز علــى أوجــه  ةاألمانــوفريــق قيــادة 
التـــآزر فـــي العمـــل علـــى كـــل مســـتوى مـــن المســـتويات، والســـيما تحقيـــق النتـــائج فـــي البلـــدان، ومـــن توضـــيح الخطـــط 

  المفّصلة لكيفية مساهمة الحصائل في األولويات االستراتيجية الثالث.
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التـــي اعتمـــدتها جمعيـــة الصـــحة  ٢٠١٩-٢٠١٨ار هيكيليـــة علـــى الميزانيـــة البرمجيـــة ولـــن تكـــون هنـــاك آثـــ  -١٢٨
العالمية السبعون ويجـري اآلن تنفيـذها. ومـع ذلـك، فـإن األمانـة سـتعيد تخصـيص األمـوال الخاضـعة لسـلطة المـدير 

ُتجّســد الميزانيــة  العــام لبــدء المواءمــة التدريجيــة مــع األولويــات الجديــدة لبرنــامج العمــل العــام الثالــث عشــر. وســوف
اإلطار التنظيمـي تجسـيدًا تامـًا، باالسـتناد إلـى الحصـائل  ٢٠٢٣-٢٠٢٢والثنائية  ٢٠٢١-٢٠٢٠البرمجية للثنائية 

المذكورة أعاله. وسُتشّكل أساسًا للبرمجة والتخطيط والمّيزنة خـالل ثنـائيتين علـى األقـل فـي اإلطـار الزمنـي لبرنـامج 
م األمانة المعلومات عن المتطلبات المّيزنية لبرنامج العمل العـام الثالـث عشـر فـي العمل العام الثالث عشر. وستقد

  .ذات صلةوثيقة 
 

ونظــرًا إلــى الطــابع المتكامــل للعمــل الــالزم لتنفيــذ برنــامج العمــل العــام الثالــث عشــر، ســتكون زيــادة التمويــل   -١٢٩
ا. وقد طالب المدير العام الـدول األعضـاء األهمية. فنوعية األموال تكاد ال تقل في أهميتها عن كمه حاسمةالمرن 

إلى الثقة ويمّكن اإلدارة من تقديم اإلنجازات. كمـا أن زيـادة االشـتراكات  يشير ذلك فإنبعدم تخصيص مساهماتها. 
 الُمقدَّرة ستمنح المنظمة مزيدًا من االستقالل. 
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