
  ٤/٢/ د إ تم   المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٧ نوفمبر/ الثانيتشرين  ١  االستثنائية بشأن مسودةالدورة 

  EBSS/4/2  برنامج العمـل العــام الثالث عشر
    من جدول األعمال المؤقت ٣ البند

  
  
 

  العمل العام الثالث عشر مسودة برنامج
  ٢٠٢٣- ٢٠١٩للفترة 

  
  

  الضعفاءالعالم وخدمة  سالمةوالحفاظ على عزيز الصحة ت
  

تعلمـون،  ل في رأيي أسوأ لحظة شهدتها منذ استهالل عملـي فـي منصـب المـدير العـام. وكمـا"دعوني أبدأ بوصف ما مثّ 
اني مـن عّ هذا المنصب حيث التقيت بأم وطفلها المُ في أواخر شهر تموز/ يوليو خالل أول شهر لي في اليمن لقد زرت 

سوء التغذية في صنعاء. وقد جالت هذه األم وطفلهـا طـوال سـاعات للوصـول إلـى المركـز الصـحي. وكانـت تتوسـل إلـى 
المـوظفين الطبيـين رعايـة طفلهــا إال إننـي عنـدما نظــرت إليهـا الحظـت أنهـا جلــد وعظـم. ولـم يكــن مـن المسـتبعد أن تلقــى 

قبـل طفلهـا غيـر أنهـا لـم تركـز علـى حالهـا بـل اقتصـر تركيزهـا علـى طفلهـا. وكـان ذلـك المشـهد مؤسـفًا للغايـة. مصرعها 
وكانت تلك اللحظة من المعاناة اإلنسانية لحظة الحقيقة بالنسبة إلي. فتلك اللحظـة تحـدد عمـل المنظمـة وسـبب وجودهـا 

نــا أال يغفــو لنــا جفــن حتــى ُينقــذ ذلــك الطفــل وتلــك األم علــى الســؤال التــالي: "مــا هــو ســبب وجــود المنظمــة؟" علي وتجيــب
 "وحتى ال يقاسي أي طفل وأم تلك الظروف. فلنعمل جميعنا معًا لبلوغ تلك الغاية النبيلة.

  .٢٠١٧كلمة الدكتور تيدروس أمام اللجان اإلقليمية في الفترة من أيلول/ سبتمبر إلى تشرين األول/ أكتوبر  -
  

  ما هي احتياجات العالم؟
  

متوسـط العمـر المتوقـع يتعـرض النـاس فـي كـل مكـان لمـزيج معقـد على الرغم من المكاسـب الملحوظـة المحققـة فـي 
ال يســـتطيع أكثـــر مـــن نصـــف ســكان العـــالم االســـتفادة مـــن الخـــدمات و  .مــن المخـــاطر التـــي تهـــدد صـــحتهم وعــافيتهم

العــوز األمــراض الســارية (مثــل فيــروس ويعــاني النــاس فــي كــل مكــان مــن الصــحية دون مواجهــة صــعوبات ماليــة. 
) واألمـراض غيـر السـارية (مثـل المناعي البشري والسل والمالريـا والتهـاب الكبـد وأمـراض المنـاطق المداريـة المهملـة

أمــــراض القلــــب واألوعيــــة الدمويــــة والســــرطان واألمــــراض الرئويــــة والســــمنة والســــكري) ومضــــاعفات الحمــــل والــــوالدة 
  وعواقب إدمان المواد واإلصابات. واضطرابات الصحة النفسية

  
ويتعرض العالم في الوقت الحاضر لمخاطر متزايدة وأكثر تعقيدًا تطرحها الطوارئ الصحية الشديدة التأثير (األوبئة 

علــى  والجــوائح والنزاعــات والكــوارث الطبيعيــة والتكنولوجيــة). ويتنــامى خطــر وقــوع هــذه األحــداث وتتزايــد أيضــًا بنــاءً 
لمحتملة لهذه األحداث على صحة اإلنسان والتماسك المجتمعـي واألمـن واالقتصـادات نتيجـة للمخـاطر ذلك اآلثار ا

مخالطـة اإلنسـان للحيـوان ومواطن الضعف المتقاربة مثل نمو السكان وحركتهم ونزوحهم والتوسـع الحضـري وزيـادة 
  .واستغالل البيئة وتغير المناخ والنزاعات وظهور مقاومة مضادات الميكروبات
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بد للعالم مـن دعـم البلـدان فـي تعزيـز الـنظم الصـحية إلحـراز التقـدم بهـدف تحقيـق التغطيـة وتصديًا لهذه المخاطر ال
الصــحية الشــاملة؛ وبنــاء القــدرة الوطنيــة واإلقليميــة والعالميــة علــى الصــمود الالزمــة للحفــاظ علــى ســالمة العــالم مــن 

لخدمات الصحية األساسية المنقذة للحياة بسرعة للفئات السكانية األوبئة والطوارئ الصحية األخرى وضمان إتاحة ا
المتضـــررة مـــن الطـــوارئ واســـتمرار هـــذه القـــدرة؛ ودعـــم البلـــدان كـــي تحـــرز التقـــدم مـــن أجـــل تحقيـــق أهـــداف التنميـــة 

  المستدامة.
  

المحققــة علــى  بتــاريخ ُيعتــز بــه مــن اإلنجــازات الخارقــة تمتــعتهــي و وقــد ُأنشــئت المنظمــة لتلبيــة هــذه االحتياجــات. 
ترسي أساس العالم الذي نعيش فيـه فـي الوقـت الحاضـر. وسـتعتمد مجال الصحة العمومية التي سنة في  ٧٠ مدى

وتواصل استخالص الدروس والتحسين عن طريق برنامج على هذه اإلنجازات العظيمة وتتصدى للتحديات الجديدة 
فــي العــالم وتخضــع للمســاءلة أمامهــا. وتتطلــب أســاليب وتتكــّون مــن الحكومــات الوطنيــة  العمــل العــام الثالــث عشــر.

عمل المنظمة واألولويات التي تحددها التكّيف المستمر في بيئة عالمية سـريعة التغيـر. ويعبـر برنـامج العمـل العـام 
عن اعتزام المنظمة التكّيـف مـع عـالم سـريع التغيـر. وقـد أخـذ برنـامج العمـل فـي  (برنامج العمل العام) الثالث عشر

األسـاس لتعبئــة  يويرســ ٢٠٢٣-٢٠١٩لحسـبان الخطـط االســتراتيجية لمكاتـب المنظمــة اإلقليميـة. وســيغطي الفتـرة ا
ـــــائيتين  ـــــة للثن ـــــة البرمجي ـــــة  ٢٠٢٣-٢٠٢٢و ٢٠٢١-٢٠٢٠المـــــوارد والميزاني ـــــة البرمجي ـــــي الميزاني ـــــؤثر أيضـــــًا ف وي

مــن خــالل آليــة إلعــادة تخصــيص المــوارد. وســترد اإلشــارة إلــى تكــاليف برنــامج العمــل فــي  ٢٠١٩-٢٠١٨ للثنائيــة
مبررات االستثمار القادمة. ويحدد برنامج العمل التزام المنظمة بتأييد الصحة في أهداف التنمية المسـتدامة وتعزيـز 

  ددهم سبعة مليارات نسمة.مستوى الطموح باسم األشخاص المستفيدين من خدمات المنظمة والبالغ ع
  

  عملية اإلعداد
بإسـهام الـدول األعضـاء  ٢٠١٧لبرنـامج العمـل العـام الثالـث عشـر فـي آب/ أغسـطس  مسـّودة مـذكرة مفـاهيمعدت أُ 

وُبحثــت هــذه الوثيقــة فــي  ١والمــديرين اإلقليميــين وغيــرهم مــن مــوظفي األمانــة والخبــراء الخــارجيين المعنيــين بــالتقييم.
الــداعي قتـراح االمفتوحـة. ووافقـت اللجــان اإلقليميـة علـى  إلكترونيـةاللجـان اإلقليميـة وُأتيحـت للجمهـور عبــر مشـاورة 

العــــام  برنـــامج العمـــلمســــودة  فـــي دورتـــه الثانيـــة واألربعــــين بعـــد المائـــة بـــإدراجإلـــى أن يوصـــي المجلـــس التنفيــــذي 
وبعـد أن يســتعرض المــديرون اإلقليميــون  ٢٠١٨.٢فــي جـدول أعمــال جمعيــة الصــحة فـي أيــار/ مــايو  عشــر الثالـث

ســينظر المجلــس التنفيــذي فــي المســودة فــي دورتــه االســتثنائية فــي تشــرين  العــام الثالــث عشــر مســودة برنــامج العمــل
قبل أن تنظر فيهـا  ٢٠١٨ني/ يناير ثم في دورته الثانية واألربعين بعد المائة في كانون الثا ٢٠١٧الثاني/ نوفمبر 

. وستكون هذه العملية من العمليات األكثـر شـموًال ٢٠١٨جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعون في أيار/ مايو 
  التي شهدتها المنظمة إلعداد برنامج عمل عام في تاريخها على مدى سبعين سنة. 

  
  رؤية المنظمة ومهمتها

  
العام الثالث عشر إلى أهداف التنمية المستدامة. وتتسـق أهـداف التنميـة المسـتدامة مـع  تستند مسودة برنامج العمل

"صحة جميع الشعوب أمر أساسي لبلوغ السلم واألمن، وهي تعتمـد علـى دستور المنظمة الذي ينص على ما يلي: 

                                                           
، علــى الموقــع ٢٠١٧)، المرحلــة الثالثــة (نيســان/ أبريــل ٢٠١٧-٢٠١١تقيــيم عمليــة إصــالح منظمــة الصــحة العالميــة (   ١

، تـــــــــم http://who.int/about/evaluation/stage3evaluationofwhoreform25apr17.pdf?ua=1اإللكترونــــــــي التــــــــالي: 
 ).٢٠١٧تشرين األول/ أكتوبر  ١٩االطالع في 

(ز) مـــن دســـتور المنظمـــة مـــن المجلـــس التنفيـــذي "تقـــديم برنـــامج عمـــل عـــام لفتـــرة معينـــة إلـــى جمعيـــة ٢٨تقتضـــي المـــادة    ٢
  الصحة للنظر فيه وٕاقراره".
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خطـة أهـداف التنميـة فـي إطـار  أهميـة محوريـة يكتسي العمل المتعدد القطاعـاتو  ١.التعاون األكمل لألفراد والدول"
وبالسياسـات فـي قطاعـات  واإلنصـافبالوضـع االقتصـادي والحقـوق  ألن صحة األشخاص تتأثر مباشـرةً  المستدامة

أخرى مثل الزراعة والنقل واإلسـكان والتعلـيم وبالبيئـة التـي يعيشـون فيهـا. ودور المنظمـة هـو قيـادة خطـة تحـول مـن 
  جميع الغايات المدرجة في أهداف التنمية المستدامة.أجل الصحة ودعم البلدان في بلوغ 

  
  هي التالية: هامن دستور  ١المادة ورؤية المنظمة المتأصلة الجذور في 

  
  من الصحة والعافية. عالم تبلغ فيه جميع الشعوب أرفع مستوى ممكن

  
  تتمثل مهمة المنظمة فيما يلي:وفي سياق أهداف التنمية المستدامة 

  
  الحفاظ على سالمة العالم/ خدمة الضعفاء.تعزيز الصحة/ 

  
ضـمنًا هـذه القـيم تـرد و طريقـة التفكيـر وااللتـزام اللـذين يرتكـز عليهمـا النجـاح. وترسي رؤية المنظمة ومهمتها وقيمها 

أساســية لضــمان ســعادة جميــع وهــي  أدنــاه) ١فــي المبــادئ المنصــوص عليهــا فــي دســتور المنظمــة (انظــر اإلطــار 
يجب على المنظمة أن تعمل بالتنسيق مع الجهات الشريكة وعالوة على ذلك،  ٢عالقاتها وأمنها.وانسجام الشعوب 

المضاعف إلى جانب تفادي المنافسة غير الضرورية أهمية حيوية لبلوغ غايات صحية طموحة ويكتسي هذا األثر 
  مثل الغايات الواردة في برنامج العمل العام الثالث عشر.

  
  منظمة الصحة العالمية: المبادئ دستور :١ اإلطار

  
  .العجز أو المرض انعدام مجرد ال واجتماعيًا، وعقلياً  بدنياً  السالمة اكتمال من حالة هي الصحة

 أو العنصر بسبب تمييز دون إنسان، لكل األساسية الحقوق أحد هو بلوغه يمكن الصحة من مستوى بأعلى التمتع
  .االجتماعية أو االقتصادية الحالة أو السياسية العقيدة أو الدين
  .والدولراد لألف األكمل التعاون على تعتمد وهي واألمن، السلم لبلوغ أساسي أمر الشعوب جميع صحة

  .للجميع أهميته له أمر وحمايتها الصحة تحسين مجال في دولة أية تحققه ما
  .الجميع على خطر السارية،راض األم والسيما ،راضاألم ومكافحة الصحة تحسين في المختلفة البلدان تفاوت
  .النشأة لهذه جوهري أمر متغيرة كلية بيئة في بانسجام العيش على والقدرة األهمية، بالغ أمر للطفل الصحية النشأة
 المسـتويات أعلـى لبلـوغ جـوهري أمـر الشـعوب لجميـع معـارف من بها يتصل وما والنفسية الطبية العلوم فوائد إتاحة

  .الصحية
  .البشر صحة تحسين في قصوى أهمية لهما الجمهور، من اإليجابي والتعاون المستنير، العام الرأي

  .كافية واجتماعية صحية تدابير باتخاذ إال المسؤولية بهذه الوفاء يمكن وال شعوبها، صحة عن مسؤولة الحكومات
  

                                                           
الموقـع اإللكترونـي (علـى  ٢٠١٤انظر الوثـائق األساسـية، الطبعـة الثامنـة واألربعـون، جنيـف: منظمـة الصـحة العالميـة؛    ١

، تم االطالع فـي http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-48th-edition-en.pdf#page=1التالي: 
 ).٢٠١٧تشرين األول/ أكتوبر  ١٩
  (على الموقع اإللكتروني التالي: منظمة الصحة العالمية دستور    ٢

http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/constitution-en.pdf?ua=1 ٢٠١٧تشرين األول/ أكتوبر  ٣١، تم االطالع في.( 
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وتحـدَّد أولوياتهـا لتعزيـز مسـاهمة المنظمـة إلـى أقصـى حـد فـي  العـام تـنظَّم مسـودة برنـامج العمـلٕاضافة إلى ذلـك، و 
لكـل واحـدة منهـا غايـة عاليـة المسـتوى  ثـالث أولويـات اسـتراتيجيةتحقيق أهـداف التنميـة المسـتدامة. وتتمحـور حـول 

بل هــي الوصــول إلــى مليــار شــخص (وغايــة جماعيــة هــي "الوصــول إلــى ثالثــة أضــعاف المليــار"). ثــم تصــف الُســ
وختامًا، تعرض المسودة طرق  .ثالثة تحوالت استراتيجيةمساهمة المنظمة في بلوغ تلك الغايات من خالل المقررة ل

  .خمسة تحوالت تنظيميةتنفيذ أمانة المنظمة لهذه التحوالت االستراتيجية في عملها ببيان 
  

  ٢٠٢٣-٢٠١٩العمل العام الثالث عشر للفترة  : مسودة برنامج١الشكل 

  
أعاله على عـدد مـن التحـوالت الرئيسـية، علـى  ١وتنطوي استراتيجية المنظمة الجديدة وفقًا لما يرد بيانه في الشكل 

المبــين أدنــاه فــي اللمحــة العامــة الرفيعــة المســتوى للمجــاالت الجديــدة أو المختلفــة التــي يشــملها برنــامج العمــل النحــو 
  العام الثالث عشر.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 خدمة الضعفاء –الحفاظ على سالمة العالم  –تعزيز الصحة  المهمة

األولويات 
 االستراتيجية

  حصول مليار شخص آخر على التغطية الصحية - التغطية الصحية
  تعزيز سالمة مليار شخص آخر  – الصحيةالطوارئ 

 تحسين حياة مليار شخص – األولويات الصحية

التحوالت 
 االستراتيجية

التحوالت 
 التنظيمية

توسيع نطاق القيادة 
 – العالمية

الدبلوماسية والدعوة؛ 
والمساواة بين 

الجنسين واإلنصاف 
 والحقوق؛ والعمل

المتعدد القطاعات؛ 
 والتمويل

نهج متباين على أساس  –إحداث األثر في كل بلد 
 القدرة والضعف

الحوار 
  السياسي

لتطوير نظم  -
 مستقبلية

الدعم 
  االستراتيجي

لبناء نظم  -
 عالية األداء

  نظام صحي ناضج

  توفير الخدمات
سد الثغرات ل -

الحرجة في 
 الطوارئ

المساعدة 
  التقنية

لبناء  -
 مؤسسات
 وطنية

  نظام صحي هش

المنافع تركيز 
 العامة العالمية

   -على األثر 
اإلرشادات 

واالتفاقات بشأن 
وضع القواعد 
والمعايير، 

 والبيانات، واالبتكار

  ألغراض المساءلة واإلدارة من أجل تحقيق النتائجقياس األثر  
  إلحداث األثر على المستوى القطري واإلقليمي والعالميإعادة صياغة النموذج التشغيلي  
  لتوفير الموارد لألولويات االستراتيجيةتطوير الشراكات واالتصاالت والتمويل  
  لتحقيق األداء التنظيمي األمثلإعداد عمليات وأدوات حاسمة  
  لضمان منظمة سلسة وعالية األداءتعزيز تغيير الثقافة 
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  التحوالت الرئيسية في برنامج العمل العام الثالث عشر
أهــدافًا  ٢٠١٥حــدد العــالم فــي عــام  ستســتند المنظمــة فــي برنــامج العمــل العــام إلــى أهــداف التنميــة المســتدامة:

طموحة وسـترقى المنظمـة إلـى هـذا المسـتوى مـن الطمـوح بتأييـد الصـحة فـي أهـداف التنميـة المسـتدامة. وتتسـم هـذه 
األهداف بطابعها الشامل مما يعني أنها تنطبق على الجميع. وتركز أيضًا على تحقيق اإلنصاف وعدم تخلف أحد 

  عن الركب.
تتمثــل فــي  االســتراتيجيةيحــدد برنــامج العمــل العــام غايــات لكــل أولويــة مــن أولوياتــه  األثــر: ســتركز المنظمــة علــى

الوصول إلى مليار شخص. وٕاذ تنتقل المنظمة إلى ما يتجاوز التركيز على العملية أو المخرجات وحـدها، سـتجعل 
بلــدان والعمــل إلــى جانــب ل مســاهمتها بــدعم الاألثــر علــى األشــخاص محــور تركيــز عملهــا. وســتقيس نتائجهــا وتفّصــ

  جهات فاعلة أخرى في الحصائل واألثر.
األولوية االستراتيجية المتصلة بالتغطية الصحية الشـاملة واألولويـة االسـتراتيجية المتعلقـة ستركز المنظمة على 

الصـغيرة تغير المناخ فـي الـدول الجزريـة لتناول مسائل مثل  بالطوارئ الصحية وتحدد أيضًا "المجاالت الرئيسية"
  .لنفسية ورأس المال البشريومقاومة مضادات الميكروبات واألمراض غير السارية بما فيها الصحة ا

تنبثــق التغييــرات الرئيســية فــي مجــال الصــحة عــن ضــم العمــل التقنــي  ستوســع المنظمــة نطــاق قيادتهــا العالميــة:
سـيدعم القيـادة علـى ممـا  ي الرفيـع المسـتوىوالعمل المتصل بوضع القواعد والمعايير إلى الـدعوة إلـى الـدعم السياسـ

  كل مستوى من مستويات المنظمة.
ستعزز المنظمة دورهـا التشـغيلي مـن خـالل مـا يلـي: إتاحـة الخـدمات فـي عـدد  ستحدث المنظمة األثر في كل بلد:

السـتراتيجي فـي محدود من الدول الهشة؛ وتقديم المساعدة التقنية في تلك البلدان وفي بلدان أخـرى؛ وتـوفير الـدعم ا
  عدة بلدان؛ ودعم الحوار السياسي في جميع البلدان.

هذا العمل هو سمة فريدة من سمات المنظمـة ومصـدر  ستعزز المنظمة عملها المتصل بوضع القواعد والمعايير:
المتصــل بوضــع  ميزتهــا النســبية. وســتزيد المنظمــة تركيزهــا علــى األثــر ودعــم احتياجــات البلــدان فــي إطــار عملهــا

  القواعد والمعايير.
ســتندرج تعبئــة المــوارد فــي جهــود جماعيــة مشــتركة بــين الــدول  ســتوطد المنظمــة نهجهــا الخــاص بتعبئــة المــوارد:

األعضــاء واألمانــة ولــن يفــّرق بــين جهودنــا وجهــود الجهــات األخــرى. وســتدعو المنظمــة إلــى توســيع نطــاق حافظــة 
ة فيهــا. وســيدعم التركيــز علــى األثــر مبــررات االســتثمار فــي المنظمــة. تمويــل الصــحة التــي هــي مجــرد جهــة مشــارك

  وسيبرز تحقيق القيمة مقابل المال من خالل تدابير واضحة متصلة بالمردودية.
إن صحة الناس في العالم مسألة ال يمكـن أن تنتظـر. وسـتعمل  لألمور: الُمّلحستعمل المنظمة مع مراعاة الطابع 

  ح لألمور ابتداء من تسريع مسار برنامج العمل العام.لّ بع المُ المنظمة مع مراعاة الطا
  

  العالم الذي نود رؤيته –األولويات االستراتيجية 
  

: تعتبـر فتـرة السـنوات الخمـس المقبلـة فتـرة عمـل حاسـمة لـو أردنـا ضـمان تحقيـق ستحدد المنظمة أولويـات واضـحة
العـــام الثالـــث عشـــر ثـــالث أولويـــات اســـتراتيجية وتربطهـــا أهـــداف التنميـــة المســـتدامة. وتحـــدد مســـودة برنـــامج العمـــل 

  بغايات عالمية طموحة إلحراز التقدم على النحو التالي:
  حصول مليار شخص آخر على التغطية الصحية - التغطية الصحية
  تعزيز سالمة مليار شخص آخر – الطوارئ الصحية

  تحسين حياة مليار شخص – ةيالصح األولويات
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يســـاعد فعلـــى ســـبيل المثـــال، وتســـتند هـــذه األولويـــات االســـتراتيجية الشـــديدة التـــرابط إلـــى أهـــداف التنميـــة المســـتدامة. 
توســـيع نطـــاق التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة عـــن طريـــق تعزيـــز الـــنظم الصـــحية علـــى الكشـــف عـــن الطـــوارئ الصـــحية 

التغطيـة الصـحية الشـاملة  حـولسـاعد علـى توالوقاية منها والتصـدي لهـا. أمـا االسـتجابة لألولويـات الصـحية فـأمر ي
  أدناه. ٢ويرد بيان األساس المنطقي لهذه الغايات في اإلطار آثار.  إلى
  

  "غاية الوصول إلى ثالثة أضعاف المليار"كيفية استخالص  :٢اإلطار 
  

نصف سكان العالم فقط من تغطية الخدمات الصحية األساسية حسب سبل تعريفها، فـي  يستفيد التغطية الصحية.
، ُحسـبت تغطيـة الخـدمات الصـحية األساسـية ١-٨-٣أحسن األحوال. وتمشيًا مع مؤشر أهداف التنمية المستدامة 

ي تشــمل الصــحة علــى التــدخالت االقتفائيــة التــي تتــوفر بشــأنها البيانــات علــى نطــاق واســع (وهــ فــي المتوســط بنــاءً 
اإلنجابية وصحة األم والوليد والطفل؛ واألمراض السارية؛ واألمراض غير السـارية). ثـم اسـُتخدمت البيانـات الناتجـة 
عن ذلك لتقدير عدد األشخاص المستفيدين من هذه التغطية الصحية. وقد تكون البيانات المرجعية حتى أدنى مـن 

ة المســـتخدمة وحســـب طـــرق تعريـــف مجموعـــة الخـــدمات. وعليـــه، نصـــف ســـكان العـــالم حســـب المؤشـــرات االقتفائيـــ
سيحتاج مليار شخص آخر على األقل إلى الحصول على الخدمات الصحية األساسية فـي كـل فتـرة خمـس سـنوات 

المدرجـــة فـــي أهـــداف التنميـــة المســـتدامة والمتصـــلة  ٨-٣بغيـــة بلـــوغ الغايـــة  ٢٠٣٠و ٢٠١٥متراوحـــة بـــين عـــامي 
  .٢٠٣٠الشاملة للجميع بحلول عام بتحقيق التغطية الصحية 

الفئات السكانية التـي ينطبـق عليهـا تعبيـر "تعزيـز السـالمة" هـي الفئـات المقيمـة فـي بلـدان تحقـق  الطوارئ الصحية.
تحسين مجموعة من القدرات الحاسمة للكشف عن الطـوارئ الصـحية الكبـرى واالسـتجابة لهـا وهـي القـدرات الخمـس 

وســـتُقاس هـــذه القـــدرات باســـتخدام التاليـــة: التنســـيق والترصـــد وخـــدمات المختبـــرات واالســـتجابة واإلبـــالغ بالمخـــاطر. 
أســـس المقارنـــة المرجعيـــة لجعـــل هـــذا ). وســـتنظَّم ٢٠٠٥أدوات الرصـــد والتقيـــيم بموجـــب اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة (

المؤشــر شــامًال حتــى يتســنى ألي بلــد المســاهمة فــي تعزيــز ســالمة العــالم مــن خــالل تحســين حمايــة ســكانه. فتعزيــز 
  مة كل شخص.سالمة أي فئة سكانية أمر يعزز سال

ــات الصــحية. غايــة مختــارة مــن مســودة إطــار المنظمــة عــن  ١١اسُتخلصــت تقــديرات "تحســين الحيــاة" مــن  األولوي
اآلثــار، بتغطيــة الزيــادات فــي تــوفير الخــدمات الصـــحية المحــددة وتــدخالت الصــحة العموميــة أو التخفيضــات فـــي 

لـى وسـائل منـع الحمـل وزيـادة تغطيـة الخـدمات مسـتوى عوامـل الخطـر (مثـل خفـض التقـزم وتلبيـة الطلـب المتزايـد ع
الخاصة باضطرابات الصحة النفسية الوخيمـة وخفـض معـدل انتشـار ارتفـاع ضـغط الـدم وٕاتاحـة خـدمات اإلصـحاح 

ـــــى تحقيـــــق  ـــــة إل ـــــار اإلجـــــراءات الرامي ـــــي االعتب ـــــة). وتأخـــــذ التقـــــديرات ف ـــــاة خـــــالل  ١١المأمون ـــــة محســـــنة للحي غاي
). وتشير ٢٠٢٣يوهات "انعدام التدخل" (أي الوضع الراهن المرجعي حتى عام مقارنة بسينار  ٢٠٢٣-٢٠١٩  الفترة

مليــارات شــخص. وتخــص األعــداد التراكميــة خــالل فتــرة الخمــس ســنوات المــذكورة  ٤إلــى تحســين حيــاة أكثــر مــن 
ين هــذه الفئــات الســكانية المتداخلــة/ التــي ال تســتبعد إحــداها األخــرى. ولهــذا الســبب وأخــذًا فــي الحســبان التــداخل بــ

الغاية والغايتين المشـمولتين بـاألولويتين االسـتراتيجيتين األخـريين، ُخفـض عـدد األشـخاص المسـتفيدين مـن "تحسـين 
  الحياة" إلى مليار شخص.

  
وتســاهم عــدة جهــات فاعلــة فــي األثــر الموصــوف فــي هــذا الســياق وخصوصــًا الــدول األعضــاء بعينهــا. وللمســاءلة 

جماعي. وتضطلع المنظمة بدور محفز يحّدد من حيث نوعيته بوضوح منذ البداية  والجدارة في إحداث األثر طابع
وُتستكشـف األســاليب الكميــة لبيــان اآلثــار ويتجــاوز تطبيــق هــذه  ١لكـل غايــة فــي مســودة إطــار المنظمــة عــن اآلثــار.

هــذه الغايــات  األســاليب معيــار الممارســة الحــالي فــي بيــان اآلثــار فــي الصــحة العالميــة. وعــالوة علــى ذلــك، سترســي
  العالمية األسس الستراتيجيات محددة تركز على األقاليم والبلدان.

                                                           
، تـــم االطـــالع فـــي /http://www.who.int/about/gpw‐thirteen‐consultation/enانظـــر الموقـــع اإللكترونـــي التـــالي:    ١
  .٢٠١٧تشرين األول/ أكتوبر  ٣١
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  حصول مليار شخص آخر على التغطية الصحية -التغطية الصحية 
  

تتمثـل أولويــة المنظمــة االسـتراتيجية القصــوى فــي دعـم البلــدان لتعزيــز الـنظم الصــحية بهــدف إحـراز التقــدم مــن أجــل 
المدرجــة فــي أهــداف التنميــة المســتدامة  ٨-٣تحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة. ويتجلــى نهــج المنظمــة فــي الغايــة 

اطر الماليــة، وٕامكانيــة الحصــول علــى خــدمات تحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة، بمــا فــي ذلــك الحمايــة مــن المخــ(
ـــدة والفعالـــة والميســـورة  الرعايـــة الصـــحية األساســـية الجيـــدة وٕامكانيـــة حصـــول الجميـــع علـــى األدويـــة واللقاحـــات الجّي

فالنظم الصحية المتينة هي في الواقع همزة الوصل بين جميع األولويـات االسـتراتيجية الـثالث فـي برنـامج  ).التكلفة
  الثالث عشر. العمل العام

  
خـــدمات صـــحية تعزيزيـــة والتغطيـــة الصـــحية الشـــاملة هـــي أن يتســـنى لكـــل األشـــخاص والمجتمعـــات االســـتفادة مـــن 

تــتالءم مــع احتياجــاتهم وتتســم بجــودة كافيــة لتكــون فعالــة مــع ضــمان أال تــؤدي  ووقائيــة وعالجيــة وتأهيليــة وملطفــة
ويؤكـــد هـــذا التعريـــف أن التغطيـــة  ١لصـــعوبات ماليـــة.أيضـــًا االســـتفادة مـــن هـــذه الخـــدمات إلـــى تعـــرض المســـتفيدين 

الصــحية الشــاملة ال تقتصــر علــى الخــدمات الصــحية فحســب بــل تشــمل أيضــًا محــددات الصــحة وتعزيــز الصــحة 
تهــدد والوقايــة مــن األمــراض. والــنظم الصــحية القــادرة علــى الصــمود هــي نظــم قــادرة علــى التصــدي للمخــاطر التــي 

  لعالمي وتحسين التأهب لمواجهة هذه المخاطر والوقاية منها.الصحة العمومية على الصعيد ا
  

مؤشـرات اقتفائيـة لتغطيـة الخـدمات األساسـية  ١٠وسُيقاس النجاح مقابل تحقيق الغاية التالي ذكرها التي تستند إلى 
ــــر الســــارية).  ــــل؛ واألمــــراض الســــارية؛ واألمــــراض غي ــــد والطف ــــة وصــــحة األم والولي (التــــي تشــــمل الصــــحة اإلنجابي

مجموعـــة مـــن مؤشـــرات الخـــدمات األساســـية التـــي ال ينبغـــي اعتبارهـــا مؤشـــرات تحـــد مـــن تطلعـــات بلـــد معـــين  وهـــذه
  المالية. الصعوباتة أيضًا مؤشرات بخصوص التغطية الصحية الشاملة. وستتتبع المنظم

  
 حصول مليار شخص آخر على التغطية الصحية  

  
المعتمدة على الرعاية الصحية األوليـة والـنظم الصـحية القـادرة علـى الصـمود هـي أسـاس  والتغطية الصحية الشاملة

هـــذه المســـودة لبرنـــامج العمـــل العـــام الثالـــث عشـــر. واالنتقـــال إلـــى التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة خيـــار سياســـي تشـــجع 
ل وتحـــرك النمـــو فالتغطيـــة الصـــحية الشـــاملة تحـــد مـــن الفقـــر وتوجـــد فـــرص العمـــ ٢المنظمـــة البلـــدان علـــى اعتمـــاده.

االقتصادي وتعزز اإلنصاف وتنهض باألمن الصحي العالمي. ويقتضي نظام صحي قادر على الصمود مـا يلـي: 
لبنـى تـوافر سالسـل اإلمـداد واملة صـحية متحمسـة ووافيـة بـالغرض؛ التركيـز علـى الجـودة والمأمونيـة؛ وجود قوى عا

مشـــاركة المجتمـــع. والرعايـــة الصـــحية التـــي ف الشـــؤون؛ التحتيـــة والمعـــدات الفعالـــة؛ التمويـــل الكـــافي؛ حســـن تصـــري
تتصف بطـابع شـامل حقيقـي أمـر يـدعو إلـى التحـول مـن نظـم صـحية تصـمم حـول األمـراض والمؤسسـات الصـحية 

  إلى نظم صحية تستهدف األشخاص.
  

ا والــنظم الصــحية هــي اســتثمار ذكــي. وقطــاع الصــحة هــو مــن أســرع قطاعــات العمــل نمــوًا فــي العــالم. ويتــيح هــذ
القطـــاع وينشـــئ فرصـــًا للعمـــل وخصوصـــًا للنســـاء والشـــباب. ويـــربط االســـتثمار فـــي القـــوى العاملـــة لتحقيـــق التغطيـــة 

                                                           
  ما هي التغطية الصحية الشاملة؟ (على الموقع اإللكتروني التالي:    ١

http://www.who.int/health_financing/universal_coverage_definition/en/ ــــم تشــــرين األول/  ٢٢االطــــالع فــــي ، ت
  ).٢٠١٧أكتوبر 

٢   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).  
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الصحية الشاملة بين التعليم والعمل والمسـائل المتعلقـة بنـوع الجـنس والصـحة وييسـر تحقيـق المكاسـب عبـر أهـداف 
جية القوى العاملة األوسع نطاقًا ويعزز رأس المـال التنمية المستدامة. ويؤدي االستثمار إلى نظم صحية تحسن إنتا

البشـري ممــا يمثــل "أفضــل الخيـارات" لتحقيــق التنميــة االجتماعيــة واالقتصـادية والنمــو االقتصــادي الشــامل. ومنطلــق 
تمويـــل الصـــحة أن تســـتخدم البلـــدان مواردهـــا وأن ُيســـتخدم التمويـــل الخـــارجي كمـــوارد إضـــافية فقـــط عنـــد االقتضـــاء. 

تعزز البلدان فعالية إنفاقها على الصحة من خالل إنشاء مراكز امتياز إقليمية في مجاالت مثل مكافحة  ويمكن أن
  األمراض والتنظيم والجودة والبحث واالبتكار.

  
وتقدر المنظمة أن االستثمارات الرامية إلى تحقيق التغطية الصـحية الشـاملة والغايـات األخـرى المدرجـة فـي أهـداف 

مليـون حالـة وفـاة مبكـرة علـى الصـعيد العـالمي مـن اآلن  ٩٧امة المتعلقة بالصحة يمكن أن تقـي مـن التنمية المستد
فــي بعــض البلــدان. وســيتطلب بلــوغ الغايــات  ســنة ٨,٤وتزيــد متوســط العمــر المتوقــع بمــا قــدره  ٢٠٣٠وحتــى عــام 

مرور الزمن من مبلغ أولي قدره  المدرجة في أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة استثمارات جديدة تزداد مع
دوالرًا أمريكيًا لكل فرد بحلـول  ٥٨مليار دوالر أمريكي أو  ٣٧١مليار دوالر أمريكي في السنة إلى مبلغ قدره  ١٣٤
بلـدًا  ٣٢في المائـة عـن طريـق المـوارد المحليـة غيـر أن هنـاك  ٨٥. ويمكن تغطية هذه التكاليف بنسبة ٢٠٣٠عام 

مليـار دوالر أمريكـي ويظـل يحتـاج إلـى  ٥٤في العالم سيسجل ثغـرة سـنوية تصـل قيمتهـا إلـى  من البلدان األشد فقراً 
  ١المساعدة الخارجية.

  
ويجــب أن تنطــوي التغطيــة الصــحية الشــاملة علــى إتاحــة األدويــة واللقاحــات والمنتجــات الصــحية الميســورة التكلفــة 

الماليـة فـي عـدة سـياقات. وستسـاعد المنظمـة علـى  والمضمونة الجودة إذ تسبب تكـاليف األدويـة أغلبيـة الصـعوبات
اســـتنهاض اإلرادة السياســـية لضـــمان وضـــع سياســـات تشـــجع إتاحـــة المنتجـــات الصـــحية بمـــا فيهـــا سياســـات تتعلـــق 

االستثمار المحلي في منتجات من خالل التنظيم الفعال؛ ضمان جودة الاحة األدوية الجنيسة واالبتكار؛ يلي: إت  بما
إلمــدادات علـى مــدى إدارة المشـتريات وامــن األمـوال الخاصــة؛ التسـعير العــادل؛ مــن المـدفوعات  نظـم التغطيــة للحـد

انعــدام الفســاد فــي المشــتريات. وستواصــل المنظمــة دعــم تــوافر المنتجــات الجنيســة المضــمونة الجــودة نظــام اإلمــداد؛ 
سـبق للصـالحية الـذي سـيتطور لتلبيـة لتشتريها الوكـاالت العالميـة والبلـدان عـن طريـق برنـامج المنظمـة لالختبـار الم

علـى االحتياجـات الصـحية بهـدف  احتياجات البلدان الصحية المتغيرة. وستعزز تنسيق جهود البحث والتطوير بنـاءً 
زيادة فرص إتاحة األدوية والمنتجات الصحية. وستجدد التشديد على البيانـات والرصـد باسـتخدام البيانـات الروتينيـة 

فقــات أو االستقصــاءات أو كــل مــا هــو ضــروري لتمكــين الــنظم والبلــدان مــن الرصــد والتقيــيم عــن المطالبــات أو الن
والتطور بهدف تلبية االحتياجـات الصـحية المتغيـرة. وسـتعمل األمانـة مـن أجـل دعـم تعزيـز توافـق اآلراء بـين الـدول 

وتـدعم البلـدان فـي بلـوغ  األعضاء بشأن وضع سياسات فعالة تتصل بإتاحة األدويـة واللقاحـات والمنتجـات الصـحية
  الغايات المدرجة في أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة.

  
وترَهـــق الـــنظم الصـــحية واالجتماعيـــة فـــي بعـــض البلـــدان إرهاقـــًا شـــديدًا بســـبب وجـــود أعـــداد كبيـــرة مـــن األشـــخاص 

ن مــن منظــور اإلنصــاف المتنقلــين بمــن فــيهم المهــاجرون والالجئــون. وتعتبــر المنظمــة صــحة المهــاجرين والالجئــي
وحقوق اإلنسان عنصرًا أساسيًا من التغطية الصحية الشاملة وستساعد البلدان علـى مواجهـة هـذا التحـدي. وعمومـًا 
وتحقيقـــًا لعـــدم تخلـــف أحـــد عـــن الركـــب، يجـــب أن تركـــز الجهـــود الراميـــة إلـــى دعـــم التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة علـــى 

صــــعب الوصــــول إلــــيهم وينتمــــون إلــــى جميــــع الفئــــات العمريــــة األشــــخاص المهمشــــين والمعرضــــين للوصــــم الــــذين ي
واألشــخاص ذوي اإلعاقــة بغيــة ضــمان تجســيد حقهــم فــي الصــحة فــي الواقــع. والنجــاح فــي إحــراز التقــدم مــن أجــل 

  تحقيق التغطية الصحية الشاملة يستلزم أيضًا اعتماد موقف يدعم اإلنصاف.
  

                                                           
. علـــى الموقـــع اإللكترونـــي ٢٠٣٠منظمـــة الصـــحة العالميـــة تقـــدر تكـــاليف بلـــوغ الغايـــات الصـــحية العالميـــة بحلـــول عـــام    ١

 ./http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/cost-health-targets/enالتالي: 
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جـل تحقيـق التغطيـة الصـحية الشـاملة مـن خـالل اتخـاذ الخطـوات وستساعد المنظمة البلدان على إحراز التقدم من أ
  المبينة أدانه.

  
ستســلط المنظمــة الضــوء علــى أهميــة  إذكــاء الــوعي بالتغطيــة الصــحية الشــاملة علــى الصــعيد العــالمي: -١

) ٢٠١٩) واليابـــان (٢٠١٨التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة خـــالل اجتمـــاعي مجموعـــة العشـــرين فـــي األرجنتـــين (
)؛ واجتمـــاع محتمـــل رفيـــع المســـتوى ٢٠١٩) وفرنســـا (٢٠١٨واجتمـــاعي مجموعـــة الـــدول الســـبع فـــي كنـــدا (

)؛ ومــــؤتمرات القمــــة اإلقليميــــة. ٢٠١٩ملة (للجمعيــــة العامــــة لألمــــم المتحــــدة بشــــأن التغطيــــة الصــــحية الشــــا
وستنســق المنظمــة رســالتها عــن التغطيــة الصــحية الشــاملة مــع الــدول األعضــاء والجهــات الشــريكة اإلنمائيــة 
وتثــابر علــى النهــوض بالتحــالف الواســع النطــاق بشــأن التغطيــة الصــحية الشــاملة مــن خــالل استضــافة أمانــة 

 بمشاركة البنك الدولي. ٢٠٣٠شراكة التغطية الصحية الشاملة لعام 
 
إذ تنهض المنظمة بمشاركة المواطنين والحوار مـع المجتمـع المـدني وتتفاعـل مـع  تعزيز االستثمار المحلي: -٢

الحكومـــات التـــي تضـــم أعضـــاء البرلمانـــات ووزراء الشـــؤون الماليـــة ورؤســـاء الـــدول، ســـتدعو إلـــى االســـتثمار 
سالسل اإلمداد والخدمات ونظم المعلومات التي تدعم قطاع المحلي في العاملين الصحيين والبنى التحتية و 

 الصحة والسيما من خالل توفير البّينات على الفوائد الواسعة النطاق لمثل ذلك االستثمار.
  
ســتدعم المنظمــة بنــاء القــدرات فــي البلــدان لتتبــع مؤشــرات التغطيــة  القيــاس والتقيــيم واســتخالص الــدروس: -٣

القطــري وتجميــع هــذه البيانــات بهــدف تتبــع التقــدم المحــرز مــن أجــل بلــوغ  الصــحية الشــاملة علــى المســتوى
الغايــات العالميــة المرتبطــة بالتغطيــة الصــحية الشــاملة والمشــار إليهــا أعــاله. وســتتبادل األمانــة البيانــات عــن 
أســـس المقارنـــة المرجعيـــة مـــع البلـــدان وتعـــد دراســـات حـــاالت عـــن التقـــدم القطـــري المحـــرز مـــن أجـــل تحقيـــق 

طية الصحية الشاملة حتى تستطيع البلدان استخالص الدروس مـن البلـدان النظيـرة. وستصـنَّف البيانـات التغ
للـــتمكن مـــن قيـــاس التقـــدم المحـــرز بخصـــوص المســـاواة بـــين الجنســـين واإلنصـــاف فـــي الصـــحة. وستســـتخدم 

 المنظمة الموجزات القطرية كأساس لحوارها السياسي مع البلدان.
  
ســـتعزز المنظمـــة قـــدرة مكاتبهـــا القطريـــة لـــدعم البلـــدان فـــي وضـــع سياســـات  قطريـــة:تعزيـــز قـــدرة المكاتـــب ال -٤

للتغطيـــة الصـــحية الشـــاملة عـــن طريـــق توســـيع نطـــاق شـــراكة التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة. وستســـتفيد األفرقـــة 
القطريــة لخبــراء الــنظم الصــحية مــن خبــرة المنظمــة فــي مجــاالت تصــريف الشــؤون والتمويــل والقــوى العاملــة 

والجودة والسـالمة وٕاتاحـة األدويـة والصـحة الرقميـة والشـيخوخة والصـحة فـي مكـان العمـل والمسـائل الصحية 
المتعلقة بنوع الجنس واإلنصاف والحقوق وفيما يتصل بأمراض وتدخالت محددة. وستنسَّق هذه األفرقـة مـن 

 البلد.جانب مكتب المنظمة القطري المعني وتضم جهات شريكة معنية أخرى وفقًا لما يفضله 
  
ستساعد األمانة البلدان على إحراز التقدم بخصوص الغايـات  أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة: -٥

الــوارد ذكرهــا أدنــاه فــي أولويــة المنظمــة االســتراتيجية الثالثــة ممــا يمهــد الســبيل لكــي تتجّســد التغطيــة الصــحية 
 الشاملة بفعالية وكفاءة في التأثير في الصحة.

  
  تعزيز سالمة مليار شخص آخر – الصحيةالطوارئ 

  
  تتمثل أولوية المنظمة االستراتيجية الثانية فيما يلي:

  بناء القدرة الوطنية واإلقليمية والعالميـة علـى الصـمود الالزمـة للحفـاظ علـى سـالمة العـالم مـن األوبئـة
 والطوارئ الصحية األخرى واستمرار هذه القدرة؛

  األساســـية المنقـــذة للحيـــاة بســـرعة للفئـــات الســـكانية المتضـــررة مـــن ضـــمان إتاحـــة الخـــدمات الصـــحية
  الطوارئ.
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تسـتهدف تعزيـز سـالمة مليـار شـخص آخـر علـى األقـل مـن  وسُيقاس النجاح مقابل تحقيق الغاية التالي ذكرها التي
ى الصـعيد األثر المباشر للطوارئ الصحية والحـد نتيجـة لـذلك مـن خطـر اسـتمرار انتشـار هـذه الطـوارئ وتأثيرهـا علـ

القـدرات األساسـية المنصـوص العالمي. وستقيس الغاية التقدم التدريجي الذي تحرزه جميـع البلـدان مـن أجـل تحقيـق 
  ).٢٠٠٥عليها في اللوائح الصحية الدولية (

  
 تعزيز سالمة مليار شخص آخر  

  
بــــادل المعلومــــات ويتعــــرض كــــل بلــــد لألوبئــــة والطــــوارئ. فــــالخطر عــــالمي. والكشــــف المبكــــر وتقــــدير المخــــاطر وت

واالســـتجابة الســـريعة أمـــور أساســـية لتجنـــب المـــرض والوفـــاة والخســـائر االقتصـــادية علـــى نطـــاق واســـع. ومـــع ذلـــك، 
يتمتـــع جميـــع البلـــدان بالقـــدرات ذاتهـــا إلدارة المخـــاطر المرتبطـــة بـــالطوارئ الصـــحية. ولـــيس العـــالم آمنـــًا إال بقـــدر  ال
ســالمة مليــار شــخص آخــر أمــر يعــزز ســالمتنا جميعــًا. ففــي عالمنــا وتعزيــز تكــون ســياقاته األشــد ضــعفًا آمنــة.  مــا

ويتجلى نهج المنظمة المتبع للحفـاظ الحالي المترابط، لسنا آمنين إال بقدر ما يكون أضعف رابط من روابطنا آمنًا. 
تعزيـــــز قـــــدرات جميـــــع البلـــــدان، د المدرجـــــة فـــــي أهـــــداف التنميـــــة المســـــتدامة (-٣علـــــى ســـــالمة العـــــالم فـــــي الغايـــــة 

  ).البلدان النامية، في مجال اإلنذار المبكر والحد من المخاطر وٕادارة المخاطر الصحية الوطنية والعالمية سيماوال
  

واألمــن الصــحي العــالمي هــو مســؤولية جماعيــة. وســتعمل األمانــة مــع الــدول األعضــاء والجهــات الشــريكة لتعزيــز 
مراحــل التأهــب للطــوارئ ومواجهتهــا مــن خــالل تنفيــذ قــدرات إدارة المخــاطر المرتبطــة بــالطوارئ الصــحية فــي جميــع 

  ) وٕاطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث.٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية (
  

وستعمل المنظمة على أساس عالقات التعاون من أجل تعزيز قدرة السلطات الوطنية والمجتمعات المحلية تـدريجيًا 
شـامل لكـل األخطـار وٕارسـاء نظـم ومؤسسـات وشـبكات صـحية  نهـجعلى إدارة الطوارئ الصـحية مـن خـالل اعتمـاد 

تســتهدف الصــحة العموميــة وتركــز علــى النــاس. وترمــي خطــط العمــل الوطنيــة والقــدرات األساســية الحاســمة متينــة 
المحسنة المستجيبة لالستعراضات التالية لإلجراءات والتقييم الذاتي والخارجي والمختبرة عبر عمليات المحاكاة إلـى 

  حماية السكان على المستوى المحلي والوطني والعالمي. تحسين
  

وســــتحظى الــــنظم الوطنيــــة األشــــد متانــــة واألكثــــر قــــدرة علــــى الصــــمود بــــدعم اآلليــــات اإلقليميــــة والعالميــــة لإلنــــذار 
واالســـتجابة التـــي ستضـــمن اإلنـــذار المبكـــر وتنســـق الـــدعم الـــدولي الـــالزم الحتـــواء أثـــر الطـــوارئ الصـــحية وتخفيفـــه. 

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

  
إلى ذلـك، تسـتهدف المنظمـة خدمـة األشـخاص األشـد ضـعفًا وخصوصـًا فـي البلـدان الهشـة والمتضـررة مـن  وٕاضافة

النزاعـات. وتسـجل هــذه البلـدان نسـبة كبيــرة مـن األوبئــة الشـديدة التـأثير واالحتياجــات غيـر الملبـاة فــي إطـار أهــداف 
عمل األمانــة مــع الســلطات والجهــات التنميــة المســتدامة. ويعــاني الســكان النــازحون مــن الضــعف بوجــه خــاص. وســت

  الشريكة الوطنية لضمان إتاحة الخدمات الصحية األساسية المنقذة للحياة لألشخاص األشد حاجة إليها.
  

وستركز المنظمة في هذه السياقات على الوقاية من انهيار النظم الصحية والحفاظ على الخـدمات الحاسـمة وٕاعـادة 
والنزاعـات. ويـربط هـذا التحـدي الطـوارئ الصـحية ربطـًا وثيقـًا بالتغطيـة الصـحية بناء النظم الصحية عقب األزمـات 

الشــاملة. وتــزداد الطــوارئ الصــحية ســوءًا مــن جــراء حالــة الضــعف والهشاشــة التــي تعــاني منهــا الــنظم الصــحية التــي 
لهـا واالنتعـاش منهـا.  البد من تزّودها بالقدرة على الوقاية من هـذه الطـوارئ والتأهـب لهـا والكشـف عنهـا واالسـتجابة
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تتبع الضـعيفة تضـخم الطـوارئ الصـحية. وسـفالطوارئ الصحية تقوض الـنظم الصـحية فـي حـين أن الـنظم الصـحية 
  المنظمة أثر عملها في مجال االستجابة للطوارئ في البلدان المتضررة عن طريق قياس إتاحة التدخالت وتنفيذها.

  
وهـو  ١إطـار النتـائج الخـاص ببرنـامج الطـوارئ الصـحية.صحية فـي ويرد وصف نهج المنظمة المتصل بالطوارئ ال

  يضمن ما يلي:
  إتاحــــة الخــــدمات الصــــحية األساســــية المنقــــذة للحيــــاة وتــــدخالت الصــــحة العموميــــة للفئــــات الســــكانية

 ؛المتضررة من الطوارئ الصحية

  تمثـل تهديـدات تأهيل جميع البلدان للتخفيف من وطأة المخـاطر الناجمـة عـن األخطـار المعديـة التـي
 ؛خطيرة

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

 ؛الخاصة بإدارة مخاطر الطوارئ الصحية المتعلقة بجميع األخطار

  المـزود الفعـال و  برنـامج المنظمـة للطـوارئ الصـحية الصحية عن طريـق لطوارئلبرامج الوطنية الدعم
  بالموارد المطلوبة.

  
وعنــد القضــاء علــى شــلل األطفــال ســيتعين مواصــلة جهــود الترصــد وٕان لــم يكــن ذلــك عــن طريــق نظــام مخصــص 

ن التبليـغ عـن جميـع حـاالت الشـلل الرخـو ومستقل أحيانًا لترصد الشلل الرخو الحاد. والموارد التي اسُتخدمت لضما
الحاد خالل فترة مبادرة استئصال شلل األطفال يجري تقليصها على الصعيد العالمي وهذا أمر له تأثير خاص فـي 
الـــدول ذات الـــنظم الصـــحية الهشـــة أو الفاشـــلة حيـــث ُوزع معظـــم هـــذه المـــوارد. وفـــي هـــذه الســـياقات، كانـــت المـــوارد 

ألطفال تعزز النظام الصحي العام بضمان القدرة على ترصد فاشيات وطوارئ أخـرى المخصصة الستئصال شلل ا
واالستجابة لها على نطاق أوسع. ويجب توخي الحذر في إدارة خطر استمرار تقوض النظم الصـحية الهشـة أصـًال 

البلــدان حيــث  فــي ســياق مرحلــة االنتقــال إلــى مــا بعــد شــلل األطفــال. وســتحدد المنظمــة تلــك البلــدان والمنــاطق داخــل
يمكن أن يقوض سحب الموارد المخصصة الستئصال شلل األطفال تقويضـًا شـديدًا قـدرة نظـام صـحي وطنـي علـى 
الكشف عن الطـوارئ واالسـتجابة لهـا. واسـتنادًا إلـى هـذه التحلـيالت، سـتعمل األمانـة مـع البلـد والجهـات الشـريكة لـه 

ة كأساس إلدارة المخاطر والطوارئ وٕاعادة بناء هذا الجانـب إليجاد حل مستدام بهدف الحفاظ على القدرات الحاسم
  من النظام الصحي.

  
  تحسين حياة مليار شخص – ةيالصح األولويات

  
األولويــــة تســــتند مســــودة برنــــامج العمــــل العــــام الثالــــث عشــــر برمتهــــا إلــــى أهــــداف التنميــــة المســــتدامة فــــي حــــين أن 

أهـداف التنميـة في مجال الصحة المرتبط بأهداف محددة من االستراتيجية الثالثة هي دعم البلدان كي تحرز التقدم 
وتتخلــل الصــحة جميــع أهــداف التنميــة المســتدامة التــي ال ترســي األســاس لهــذه األولويــة فحســب بــل  ٢المســتدامة.

                                                           
  انظر الموقع اإللكتروني التالي:    ١

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

). وتحــــدَّث القائمــــة الــــواردة فــــي الــــنص مــــن أجــــل الميزانيــــة البرمجيــــة ٢٠١٧تشــــرين األول/ أكتــــوبر  ٢٠تــــم االطــــالع فــــي (
 .٢٠١٩-٢٠١٨ للثنائية

 ٢٠٣٠إطــار المؤشــرات العالميــة ألهــداف وغايــات خطــة التنميــة المســتدامة لعــام مؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامة:    ٢
ـــــــي التـــــــالي ـــــــى الموقـــــــع اإللكترون ـــــــم االطـــــــالع فـــــــي /https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list: (عل ، ت

 ).٢٠١٧تشرين األول/ أكتوبر   ٢٠
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غم مـن ذلـك، يمكـن تحديـد غايـات معينـة لتركيـز عمـل المنظمـة لبرنامج العمل العام الثالث عشر إجماًال. وعلـى الـر 
وتحديد أولوياته. وتحدد هذه األولويـة غايـات معينـة عبـر عـدة أهـداف للتنميـة المسـتدامة (تشـمل علـى سـبيل المثـال 

المتصــل بأنمــاط العــيش الصــحية والرفاهيــة) غيــر أن المنظمــة ســتتناول جميــع أهــداف التنميــة  ٣الحصــر الهــدف  ال
وســــُيقاس النجــــاح حســــب تحقيــــق الغايــــة العامــــة التــــالي ذكرهــــا المســــتدامة عــــن طريــــق العمــــل المتعــــدد القطاعــــات. 

  والمصاغة بضم الغايات األكثر تحديدًا الوارد تفصيلها أدناه.
  

  حياة مليار شخصتحسين  
  

وسـتدعم المنظمــة البلـدان فــي تحقيــق أهـداف التنميــة المسـتدامة المتعلقــة بالصــحة بـالتركيز علــى غايـات محــددة فــي 
  أربعة مجاالت ذات أولوية على النحو التالي:

  
  صحة المرأة والطفل والمراهق  -١

o ) ٥٠بنسبة معدل وفيات األمهات) خفض وفيات األمهات٪ 

o  ٣٠خفض معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة بنسبة٪ 

o  ١٠وسائل منع الحمل الحديثة بنسبة عبر وسائل منع الحمل زيادة مستوى تلبية الطلب على٪ 

o  نقطة مئوية ٤٠ن عنق الرحم بنسبة بلقاح سرطازيادة التغطية 

o م والعافيــة النفســية زيــادة نســبة األطفــال دون ســن الخامســة ذوي النمــو الســليم مــن حيــث الصــحة والــتعل
 ٪١٥بمقدار واالجتماعية 

o  ٣٥الحد من عدد األطفال دون سن الخامسة المصابين بالتقزم بنسبة٪ 

o  ٣٥الحد من عدد األطفال المصابين بالهزال بنسبة٪  
o  ١٠خفض معدل انتشار أعمال العنف البدني و/ أو الجنسي التي يرتكبها العشير بنسبة٪  

  
 البشــري والســل والمالريــا والتهــاب الكبــد وأمــراض المنــاطق المداريــة المهملــةالعــوز المنــاعي فيــروس   -٢

  ومقاومة مضادات الميكروبات وشلل األطفال
o  خفــض حــاالت العــدوى الجديــدة بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري بمقــدار مليــون حالــة علــى األقــل فــي

 السنة

o  ٥٠خفض الوفيات الناجمة عن السل بنسبة٪ 

o  ٥٠عن المالريا بنسبة خفض الوفيات الناجمة٪ 

o  بفيــروس التهــاب الوقايــة مــن نصــف مليــون حالــة وفــاة فــي الســنة تــنجم عــن أمــراض الكبــد المرتبطــة
 Cوفيروس التهاب الكبد  B الكبد

o  بلداً  ٣٥القضاء على مرض واحد على األقل من أمراض المناطق المدارية المهملة في 

o  :أو  فيــروس شــلل األطفــال البــريانعــدام حــاالت شــلل األطفــال التــي يســببها استئصــال شــلل األطفــال
 المشتق من اللقاحاتو فيروس شلل األطفال الساري 
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o  حـــاالت مـــن  ٪٨٠وللريفامبيســـين إلـــى زيـــادة مســـتوى التغطيـــة لعـــالج الســـل المقـــاوم لألدويـــة المتعـــددة
 اإلصابة المقدرة

o  مضادات الميكروبـات مرضات مقاومة لن المرتبط بمُ النسبة المئوية للوفيات الناجمة عن اإلنتاخفض
  ٪١٠بنسبة 

  
  الناجمة عن حوادث المروراألمراض غير السارية والصحة النفسية وٕادمان المواد واإلصابات   -٣

o  ٢٥الحد من تعاطي التبغ بنسبة٪ 

o  (استهالك الفرد) ٪١٠الحد من تعاطي الكحول على نحو ضار بنسبة 

o الحفاظ على مستويات ثابتة لفرط الوزن (بما في ذلك السمنة) لدى الطفل والمراهق 

o التخلص من الدهون المتحولة المنتجة بأساليب صناعية 

o  ٢٠خفض معدل انتشار ارتفاع ضغط الدم بنسبة٪ 

o  نقطة مئوية ٤٠زيادة تغطية الخدمات المتصلة باضطرابات الصحة النفسية الوخيمة بنسبة 

o  ٢٠ت الناجمة عن حوادث المرور بنسبة الوفياخفض٪  
  
  آثار تغير المناخ والبيئة على الصحة  -٤

o إتاحة مياه الشرب المأمونة لمليار شخص 

o  مليون شخص ٨٠٠إلى إتاحة خدمات اإلصحاح المأمونة 

o  ٥خفض معدل الوفيات بسبب تلوث الهواء بنسبة٪ 

o مـــن عـــدد األشـــخاص المقيمـــين فـــي البلــدان ذات الـــدخل المـــنخفض والمتوســـط والمســـتفيدين مـــن  الحــد
إمــــدادات كهربائيــــة يمكــــن التعويــــل عليهــــا وخــــدمات أساســــية للميــــاه خــــدمات مستشــــفيات تفتقــــر إلــــى 

 ٪٥٠و ٪٤٠واإلصحاح بنسبة تتراوح بين 

o الدخل المنخفض والمتوسط مضاعفة مبلغ التمويل الخاص بالمناخ لحماية الصحة في البلدان ذات 

o  ١٠خفض الوفيات الناجمة عن أمراض متأثرة بالمناخ بنسبة٪  
  

ويتضمن إطار المنظمة عن اآلثار معلومات إضافية مفصلة عن هـذه الغايـات بمـا فـي ذلـك مسـاهمة المنظمـة مـن 
المســتدامة "معــارك يمكــن وتجّســد هــذه المجموعــة المختــارة مــن الغايــات المدرجــة فــي أهــداف التنميــة  ١أجــل بلوغهــا.

الفــوز فيهــا" تعــرَّف علــى أنهــا "أولويــات الصــحة العموميــة ذات التــأثير الواســع النطــاق فــي الصــحة واالســتراتيجيات 
وقــد اســُتمدت الغايــات عــن طريــق عمليــة تنطلــق مــن القاعــدة إلــى القمــة وتشــارك فيهــا  ٢الفعالــة المعروفــة لتناولهــا".

المجــــاالت التــــي يمكــــن أن تعــــود فيهــــا المنظمــــة بــــأكبر الفوائــــد علــــى البلــــدان. بــــرامج المنظمــــة بعينهــــا. وهــــذه هــــي 
  التركيز على بعض هذه الغايات.بد لكل بلد من من التركيز على كل غاية لكنه ال يتمكن أي بلد ولن

                                                           
  ./http://www.who.int/about/gpw-thirteen-consultation/enيرجى االطالع على الموقع اإللكتروني التالي:    ١
٢          US Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention. 

“Winnable Battles: Final Report.” March 30, 2017 (https://www.cdc.gov/winnablebattles/index.html, 
accessed 20 October 2017).  
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للمخاطر الحالية التي تهدد وجود اإلنسان وبقاءه على قيـد الحيـاة وازدهـاره، سـتتحول مسـألة واحـدة فـي كـل  وتصدياً 
  مجال إلى مبادرة رئيسية:

 تغير المناخ في الدول الجزرية الصغيرة 

 مقاومة مضادات الميكروبات 

 األمراض غير السارية بما فيها الصحة النفسية 

 العقلي المبكر لدى الطفل والمراهق رأس المال البشري بما فيه النمو  
  

. ويعنـي طـابع المجـاالت بتريليـون دوالروقد وقع الخيار على هـذه المجـاالت ألنهـا تمثـل مخـاطر وجوديـة ومشـاكل 
الرئيســي أن كــل مجــال ســينطوي علــى نهــج منصــة مشــتركة وأفقيــة علــى نطــاق المنظمــة. وســتكون هــذه المجــاالت 

الرفيع المستوى والعمل المتعـدد القطاعـات والشـراكات. وستسـتعرض المنظمـة سي أيضًا محور تركيز االهتمام السيا
دوريًا الغايات المدرجة في أهداف التنمية المسـتدامة والمبـادرات الرئيسـية فـي ضـوء البّينـات علـى األعمـال الناجحـة 

  على ذلك. والسياقات المتيحة للفرص، وتكّيف استراتيجيتها بناءً 
  

  سبل مساهمة المنظمة –التحوالت االستراتيجية 
  

سترتكز هذه األولويات االستراتيجية على تحوالت استراتيجية رئيسية في المنظمـة هـي التاليـة: توسـيع نطـاق القيـادة 
  ١على األثر. المنافع العامة العالميةالعالمية وٕاحداث األثر في كل بلد وتركيز 

  
  توسيع نطاق القيادة العالمية

  
سـتنهض المنظمـة بـدور الصـحة  ستعمل المنظمة على الدعوة من أجل الصحة على أرفع المسـتويات السياسـية:

الحيوي فـي التنميـة البشـرية علـى جميـع المسـتويات الحكوميـة. وسـتعمل أيضـًا مـع المجتمـع المـدني وتتعـاون تعاونـًا 
ميـة أيضـًا درجـة عاليـة مـن العمـل الجمـاعي علـى وثيقًا مع الجهات الفاعلـة الصـحية العالميـة. وتتطلـب القيـادة العال

ـــة خـــالل  ـــة واجتماعـــات اللجـــان اإلقليمي ـــة وتعتبـــر أعمـــال فريـــق السياســـات العالمي نطـــاق مســـتويات المنظمـــة الثالث
  أمثلة يقتدى بها في هذا الصدد. ٢٠١٧ عام
  

وستوطد المنظمة رأيها العام وتدعو، استنادًا إلى البّينات العلمية على األنشطة الناجحة، إلـى إحـراز التقـدم والسـيما 
فـــي مجـــاالت ذات أهميـــة خاصـــة محـــددة فـــي برنـــامج العمـــل العـــام الثالـــث عشـــر وهـــي التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة 

                                                           
أدنـاه وبيـان  ست وظائف. ويرد ذكـر هـذه الوظـائف ٢٠١٩-٢٠١٤حدد برنامج العمل العام الثاني عشر للمنظمة للفترة    ١

تـوفير القيـادة فيمـا يتعلـق بالمسـائل ذات األهميـة  -١سبل تمثيلها في برنامج العمل العام الثالث عشر بين قوسـين معقـوفين: 
توســيع نطــاق القيــادة انظــر الفــرع المعنــون " [ الحاســمة للصــحة والــدخول فــي الشــراكات التــي تقتضــي القيــام بأعمــال مشــتركة

بلــورة برنــامج أعمــال البحــوث وحفــز توليــد المعــارف المفيــدة وتجســيدها  -٢" مــن برنــامج العمــل العــام الثالــث عشــر]؛ العالميــة
تحديــد القواعــد والمعــايير وتعزيــز ورصــد  -٣]؛ مــن برنــامج العمــل العــام الثالــث عشــرانظــر الفــرع المتعلــق باالبتكــار  وبثهــا [

برنــامج اإلرشــادات واالتفاقــات بشــأن وضــع القواعــد والمعــايير مــن  –العالميــة  انظــر الفــرع المتصــل بالمنــافع العامــة تنفيــذها [
هـذه الوظيفـة هـي جـزء مـن  توضـيح خيـارات السياسـات العامـة األخالقيـة والمسـندة بالبّينـات [ -٤]؛ العمل العام الثالـث عشـر

إتاحـة الـدعم  -٥]؛ عمل العام الثالث عشربرنامج الالحوار السياسي مع البلدان على أساس المنافع العامة العالمية في إطار 
هذه الوظيفة هي أسلوب المساعدة التقنية في الـدول الهشـة فـي إطـار  التقني وحفز التغيير وبناء القدرة المؤسسية المستدامة [

هـــذه الوظيفـــة تخـــص الفـــرع  رصـــد الوضـــع الصـــحي وتقيـــيم االتجاهـــات الصـــحية [ -٦]؛ برنـــامج العمـــل العـــام الثالـــث عشـــر
  ].برنامج العمل العام الثالث عشرصل بالبيانات في إطار المت
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ل البشــري ومقاومــة مضــادات الميكروبــات واألمــراض والطــوارئ الصــحية والمجــاالت الرئيســية المتمثلــة فــي رأس المــا
غيـــر الســـارية وتغيـــر المنـــاخ. وســـتبدي المنظمـــة أيضـــًا اعتراضـــها علـــى الممارســـات التـــي تضـــر بالصـــحة وعلـــى 
المنظمــات ودوائــر الصــناعة التــي تســبب إجراءاتهــا أضــرارًا مماثلــة. وســتعزز بالتــالي وظيفتهــا فــي مجــال االتصــال 

  والدعوة بشكل ملحوظ.
  
ة بطابعـه التقنـي والسياسـي. يالصـح واألولويـاتيتسم عمل المنظمة في إطار التغطية الصحية والطـوارئ الصـحية و 

والصــــحة هــــي موضــــوع مناقشــــات سياســــية رفيعــــة المســــتوى فــــي مجموعــــة متناميــــة مــــن المنتــــديات السياســــية مــــن 
الميــة هــي منظمــة مؤلفــة مــن اجتماعــات مجموعــة العشــرين إلــى مجلــس األمــن لألمــم المتحــدة. ومنظمــة الصــحة الع

الدول األعضاء غير أن تصريف الشـؤون فـي هـذا المجـال لـم يعـد حكـرًا علـى وزارات الصـحة أو حتـى الحكومـات. 
ويجـــري التفــــاوض بشــــأن طائفــــة مــــن المصــــالح السياســــية والمصــــالح المتعلقــــة بالسياســــات عبــــر شــــبكة مكثفــــة مــــن 

ومية ومؤسسات خيرية وكيانات خاصة. ويكتسي التواصل مع التحالفات واالئتالفات تشارك فيها منظمات غير حك
هــذه الجهــات الفاعلــة أهميــة حاســمة بالنســبة إلــى عمــل المنظمــة. وســتعمل المنظمــة علــى إدراج الصــحة فــي هيئــات 
سياسية عالمية مثل مجموعة العشرين ومجموعـة الـدول السـبع ومجموعـة بـريكس، ومـع الهيئـات السياسـية اإلقليميـة 

مكتــب األمــم المتحــدة ستواصــل المنظمــة بوصــفها عضــوًا نشــطًا فــي مجموعــة األمــم المتحــدة اإلنمائيــة و وقادتهــا. و 
  لتنسيق الشؤون اإلنسانية توطيد الروابط مع الجهات الشريكة لها في األمم المتحدة.

  
إذ تخــرج المحــددات الرئيســية للصــحة (مثــل الــدخل والتعلــيم والبيئــة) عــن نطــاق قطــاع  .العمــل المتعــدد القطاعــات

الصــــحة، ال يمكــــن للمنظمــــة أن تســــتهدف فــــي عملهــــا إال التغطيــــة الصــــحية والطــــوارئ الصــــحية وأهــــداف التنميــــة 
ًا أهميـة المستدامة المتعلقة بالصحة بمشاركة قطاعات غير قطاع الصحة. ويكتسي العمل المتعـدد القطاعـات أيضـ

حاســــمة للنجــــاح فــــي إحــــراز التقــــدم فــــي المجــــاالت الرئيســــية المتمثلــــة فــــي رأس المــــال البشــــري ومقاومــــة مضــــادات 
الميكروبــــات واألمــــراض غيــــر الســــارية وتغيــــر المنــــاخ. وٕاضــــافة إلــــى الغايــــات المحــــددة المشــــمولة بأهــــداف التنميــــة 

ذي تســلكه المنظمــة لتنــاول جميــع أهــداف التنميــة المســتدامة، فــإن عمــل المنظمــة المتعــدد القطاعــات هــو المســلك الــ
فيمـا يلـي:  هدفًا. وقد بـّين سـجل عمـل المنظمـة علـى مسـتوى القطاعـات تحقيـق النتـائج ١٧المستدامة البالغ عددها 

ر تغيــر االعتــراف بآثــاالجديــدة لتمويــل الصــحة العالميــة؛ األدوات إتاحــة األدويــة؛ تجــارة المنتجــات غيــر الصــحية؛ 
برنــامج ن تقلــيص عوامــل الخطــر المرتبطــة بــاألمراض غيــر الســارية. وينبغــي أن يمّكــصــحة اإلنســان؛ المنــاخ علــى 

العمل الخاص بإصـالح األمـم المتحـدة منظمـة الصـحة العالميـة حتـى مـن تعزيـز فعاليـة عملهـا مـع القطاعـات غيـر 
كبير على الصحة. وستعقد ثر الصحية على الصعيد القطري لتناول مسائل تغير المناخ والبيئة وعوامل أخرى لها أ

  المنظمة شراكات متعددة القطاعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة.
  

وتشـــمل الــــُنهج الراميــــة إلــــى النهـــوض بالعمــــل المتعــــدد القطاعــــات مــــا يلـــي: (أ) تمكــــين الجهــــات الفاعلــــة الصــــحية 
ل فــي إطــار العمليــات الخاصــة بسياســات هــذه المشــاركة فــي "والتفــاوض مــن أجــل" الصــحة علــى نحــو فعــا مــن )١(

دمج الصحة في جميـع السياسـات" والـنهج الشـامل للحكومـة ككـل مـن المسـتوى القطاعات األخرى أي تشجيع نهج "
نقل  واتساق السياسات؛ (ب)من المشاركة في الحوار السياسي الرفيع المستوى ) ٢لمحلي إلى المستوى العالمي، (ا

) لتصريف شؤون الصحة والعافية وأوجه عدم المساواة فـي مجـال الصـحة ومحـدداتها إلـى محور التركيز (والموضع
المراحــل األوليــة بدرجــة أكبــر أي علــى مســتوى محــددات الصــحة التــي تتــأثر بالسياســات واالســتراتيجيات القطاعيــة؛ 

ا على نحو يأخذ فـي والمشاركة مع قطاعات وجهات فاعلة أخرى بهدف اعترافها بأهمية توخي تنفيذ جداول أعماله
مشاركة رؤساء الدول فـي تأييـد جـدول أعمـال متسـق ومتعـدد األضرار الصحية لدى السكان؛ (ج) الحسبان الفوائد و 

دعم الزيادة المكثفة في استثمارات القطاعين العـام الصحة الرئيسية في بلدانهم؛ (د) القطاعات والتصدي لمحددات 
تشــديد عمــل المنظمــة علــى التوجيــه العملــي الــذي يــدعم الجهــات الفاعلــة ) فــي مجــال الوقايــة األوليــة؛ (هـــ والخــاص

  وصانعي القرارات في تحديد الخيارات والتدخالت الصحيحة.
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المســاواة والوضــع االجتمــاعي والمســائل  تشــمل محــددات الصــحة عــدم .المســاواة بــين الجنســين واإلنصــاف والحقــوق
المتعلقة بنوع الجنس. وٕاذ تستند المنظمة في برنامج العمل العام الثالث عشر إلى أهـداف التنميـة المسـتدامة، تلتـزم 
بضــمان عــدم تخلــف أحــد عــن الركــب. والحــق فــي الصــحة يــدعم جميــع أعمــال المنظمــة. وســتغتنم المنظمــة الفــرص 

المســـاواة بـــين بمـــن أهـــداف التنميـــة المســـتدامة المتعلـــق  ٥غايـــات المدرجـــة فـــي الهـــدف للـــدعوة مـــن أجـــل تحقيـــق ال
ضـمان حصـول الجميـع علـى خـدمات الصـحة " ، بما في ذلك الدعوة مـن أجـلالجنسين وتمكين كل النساء والفتيات

همشــة وعــدم ومــن أجــل حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة والفئــات الم ١"،الجنســية واإلنجابيــة وعلــى الحقــوق اإلنجابيــة
ومــن منظــور تــاريخي، مــن النّيــر إعــادة النظــر فــي دســتور المنظمــة لمالحظــة مــا أبــداه مؤسســو  ٢التعــرض للتمييــز.

"التمتـع بـأعلى مسـتوى مـن الصـحة يمكـن الدستور من تبّصر شديد بخصوص حقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية (
ب العنصــر أو الــدين أو العقيــدة السياســية أو الحالــة بلوغــه هــو أحــد الحقــوق األساســية لكــل إنســان، دون تمييــز بســب

("الحكومـات مسـؤولة عـن صــحة شـعوبها، وال يمكـن الوفـاء بهــذه االقتصـادية أو االجتماعيـة") والحمايـة االجتماعيــة 
"التشــجيع، بالتعــاون مــع الوكــاالت المســؤولية إال باتخــاذ تــدابير صــحية واجتماعيــة كافيــة") والمحــددات االجتماعيــة (

تخصصـــة األخـــرى عنـــد االقتضـــاء، علـــى تحســـين التغذيـــة واإلســـكان واإلصـــحاح والترفيـــه واألحـــوال االقتصـــادية الم
وأحوال العمل وغيرها من نواحي صحة البيئة"). وهذه القيم التأسيسية هي مهمة في الوقت الحاضر بقدر ما كانـت 

حقــوق ويسـتهدف تحقيـق المسـاواة بــين وسـتنهض المنظمـة بتنفيــذ نهـج يقـوم علـى ال ٣سـنة. ٧٠مهمـة منـذ أكثـر مــن 
ن المجتمعات مـن ممارسـة الجنسين واإلنصاف في مجال الصحة ويعزز المشاركة ويبني القدرة على الصمود ويمكّ 

  حقها في الصحة.
  

مـــن  تمويـــل الصــحة مثـــل تمويــل التغطيـــة الصــحية الشـــاملة هــو خيـــار سياســي. وتتـــأتى الغالبيــة العظمـــى .التمويــل
المــوارد الصــحية مــن المصــادر المحليــة. ومــع ذلــك، يختلــف مــدى تخصــيص المــوارد العامــة فــي الحكومــات اختالفــًا 
شديدًا. وعـالوة علـى ذلـك، يخـص أكثـر مـن نصـف قيمـة اإلنفـاق المحلـي علـى الصـحة مصـروفات يتحملهـا األفـراد 

األشــخاص مــن الحصــول علــى الرعايــة  . ونتيجــة لــذلك، ُيحــرم مئــات ماليــينمــن أمــوالهم الخاصــة فــي عــدة بلــدان
الصــحية األساســية ألنهــم يعجــزون عــن تحمــل تكاليفهــا ببســاطة. وهــذه الطريقــة لتمويــل الرعايــة الصــحية هــي طريقــة 
خاطئة من الناحية األخالقية وغير فعالة من الناحية االقتصادية. وٕاذ تضطلع المنظمة بأعمال الدعوة عبر رؤساء 

الموجهــة إلــى تحقيــق النتــائج، ع المجتمــع المــدني وتــدعم الميزنــة المســندة بالبّينــات و بــالحوار مــالحكومــات وتــنهض 
ستبين المبررات لالستثمار المحلي في الصحة الذي يقّلل المصروفات من األموال الخاصة إلى أدنى حد ويخفّـض 

على عقد االجتماعات للـدعوة النفقات الهائلة المتصلة بالصحة. وستستخدم المنظمة أيضًا مكانتها القيادية وقدرتها 
إلــى تــوفير قــدر مــن المســاعدة اإلنمائيــة الرســمية واإلعانــة اإلنســانية يكــون كافيــًا ومســتمرًا ويمكــن التنبــؤ بــه لتمويــل 

  الصحة.
  
  
  
  

                                                           
 المدرجة في أهداف التنمية المستدامة. ٦-٥الغاية    ١

المنظمــة هــي جهــة موقعــة علــى خطــة تحقيــق انعــدام التمييــز فــي الســياقات الصــحية (علــى الموقــع اإللكترونــي التــالي:    ٢
http://www.who.int/hrh/news/2017/zero_discrimination-in-health-care/en/ تشـرين األول/  ٢٠، تم االطالع في

  ).٢٠١٧أكتوبر 
  لكتروني التالي: ) (على الموقع اإل١٩٤٦دستور منظمة الصحة العالمية (   ٣

http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-48th-edition-en.pdf#page=1 تـــــم االطـــــالع فـــــي ،
 ).٢٠١٧تشرين األول/ أكتوبر   ٢٠
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  إحداث األثر في كل بلد
  

ــا مباشــرةً  ــدان فــي صــميم عمله لعــام هــذا التحــول االســتراتيجي هــو محــور برنــامج العمــل ا .ستضــع المنظمــة البل
جريـــت أثنـــاء عشـــر ويعتمـــد نجـــاح تنفيـــذ هـــذا البرنـــامج علـــى هـــذا التحـــول. واســـتنادًا إلـــى المناقشـــات التـــي أُ  الثالـــث

اجتماعـــات اللجـــان اإلقليميـــة الســـت، ســـيكون نهـــج المنظمـــة أكثـــر تكّيفـــًا مـــع مختلـــف الســـياقات القطريـــة. وســـتتخذ 
المنظمــة إجــراءات تشــغيلية فــي مجموعــة محــدودة مــن الــدول الشــديدة الهشاشــة والضــعيفة والمتضــررة مــن النزاعــات 

رة إعداد هذه الوثيقة). وستعمل في مجموعة أكبر من البلدان مثل العراق والجمهورية العربية السورية واليمن (في فت
علـــى تعزيـــز قـــدرتها علـــى المســـاعدة التقنيـــة ووظيفتهـــا االستشـــارية االســـتراتيجية بـــدعم تصـــريف الشـــؤون فـــي بنـــاء 
المؤسسات والتطوير االستراتيجي لنظم صحية عالية األداء. وستشارك في جميع البلدان في الحوار السياسي بشأن 

يلــي: اســتمرار التطــور وزيــادة االســتثمارات فــي الــنظم الصــحية واســتمرار االبتكــار وتبــادل أفضــل الممارســات.  مــا
ف مع االحتياجات القطرية هو األساس لتعاون المنظمة مع البلدان. وستقدم المنظمـة أيضـًا فالحوار السياسي المكيّ 

المســاعدة التقنيــة فــي مجموعــة فرعيــة مــن البلـــدان  الــدعم االســتراتيجي إلــى البلــدان عنــد االقتضــاء. وســتقدم كـــذلك
المعنيـــة. كمـــا ســـتوفر الخـــدمات فـــي البلـــدان المســـتفيدة مـــن المســـاعدة التقنيـــة، عنـــد االقتضـــاء. وســـيعمل المـــديرون 

  اإلقليميون إضافة إلى المدير العام على توجيه تنفيذ هذا التحول االستراتيجي الحاسم.
  

يـــة أن تفـــي بـــالغرض وأن يتبـــاين محـــور تركيزهـــا وقـــدرتها ونموذجهـــا التشـــغيلي ويتحـــتم علـــى مكاتـــب المنظمـــة القطر 
إال أن حضــور المنظمــة القطـــري  ميــزة نســبية رئيســـيةالقطــري  ُيعــد أثــر المنظمـــةحســب الســياق القطــري. ومبـــدئيًا، 

القطريـة أكثـر  وينبغـي أن تصـبح االسـتراتيجياتيقتضي تحوًال كبيرًا لضمان تنفيذ برنامج العمل العام الثالث عشر. 
ألغـراض ري والتنظيمي على الصعيد القطري امستوى االستقالل البرمجي والمالي واإلدويجب رفع  لطلبلًا استهداف

بـدور ال يسـتهان بـه فـي تـوفير الخـدمات أو المسـاعدة التنفيذ الفعال وخصوصـًا فـي سـياقات تضـطلع المنظمـة فيهـا 
الخبـــرات التقنيـــة ومهـــارات إدارة البـــرامج وا بمهـــارات عاليـــة تشـــمل أن يتمتعـــ المنظمـــةالتقنيـــة. ويتعـــين علـــى ممثلـــي 

  .لصحةا في مجالها يوقادتها ومدير  سفراء المنظمةللعمل بوصفهم  والمهارات الدبلوماسيةوتعبئة الموارد  والدعوة
  

، سـتعزز المنظمـة مشـاركتها مـع أسـرة منظومة األمم المتحـدة اإلنمائيـةوتمشيًا مع تركيز األمين العام على إصالح 
األمــم المتحــدة وعملهــا ضــمن هــذه المنظومــة لــدعم البلــدان علــى أســاس فــردي. وســتظل المنظمــة تشــارك فــي تنفيــذ 

  ١لالستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات وفي رصدها.الجوانب المختلفة 
  

  ًا على قدرة البلدان وضعفها، وفقًا لألساليب العامة الموصوفة أدناه.وستتبع المنظمة نهجًا متباينًا إزاء البلدان ومبني
  

الــدول األعضــاء،  جميــعســتوطد المنظمــة دورهــا فــي دفــع الحــوار السياســي فــي  .جهــة شــريكة فــي الحــوار السياســي
اســتنادًا إلــى وظائفهــا المتعلقــة بوضــع القواعــد والمعــايير. وســيختلف محــور تركيــز هــذا الحــوار السياســي ومواضــيعه 
حسب مستوى نضوج النظام الصحي والبيانات المعنية األخرى عن المـوجزات القطريـة. وفـي سـياق الـنظم الصـحية 

ذا الحوار على االبتكارات وبناء نظم صحية مستقبلية يمكن بعـد ذلـك العالية األداء للغاية، من المحتمل أن يركز ه
اســتخدامها مجــددًا لــدعم بلــدان أخــرى تســعى إلــى بلــوغ االمتيــاز وٕالهــام هــذه البلــدان. وســعيًا إلــى تعزيــز الفعاليــة إلــى 

، حيثمـا أقصى حد، ستركز المنظمـة الحـوار علـى االحتياجـات القطريـة والموضـوعات العالميـة ذات الصـلة وتحسـن
يكون حضورها دائمًا، تكييف خبراتهـا داخـل البلـدان. وسـتعمل المنظمـة بوصـفها مصـدرًا موثوقـًا للمعـارف والبيانـات 

  على دعم اإلجراءات السياسية ومناصرتها على نحو فعال تمشيًا مع األولويات العالمية.

                                                           
، تــــم /http://www.who.int/un-collaboration/system-improvement/qcpr/enاإللكترونــــي التــــالي:  انظــــر الموقــــع   ١

  .٢٠١٧تشرين األول/ أكتوبر  ٢٠االطالع في 
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هــذا أســلوب ستســتخدمه األمانــة فــي عــدة دول أعضــاء لــديها نظــم صــحية  .جهــة معنيــة بتقــديم الــدعم االســتراتيجي
ناضجة وقادرة على الصمود إلـى حـد مـا لكنهـا تسـعى إلـى زيـادة متانتهـا وتحسـين أدائهـا إلـى أقصـى حـد مـن حيـث 

أعـاله النتائج الصحية واإلنصاف واستدامة التمويل. وأفرقة العمل المعنية بالتغطية الصحية الشـاملة الـوارد وصـفها 
هــي مثــال علــى الــدعم االســتراتيجي. وســيقدَّم الــدعم االســتراتيجي عبــر الحضــور المحلــي والــوطني أو المكاتــب دون 

  اإلقليمية أو الدعم المباشر من المكاتب اإلقليمية أو المقر الرئيسي حسب السياق.
  

ت القطريــة فــي ســياقات تتســم هــذا أســلوب ستســتخدمه المنظمــة وفقــًا لالحتياجــا .جهــة شــريكة فــي المســاعدة التقنيــة
بضـــعف نظمهـــا الصـــحية ويكـــون مســـتوى ضـــعفها مـــن معتـــدل إلـــى مرتفـــع. وستشـــهد عـــدة دول مـــن الـــدول المعنيـــة 

دولة أيضًا أزمات حادة متكررة ينبغي إدارتها و/ أو أزمات جاريـة ممتـدة األمـد علـى  ٥٠و ٤٥المتراوح عددها بين 
عديــــد مــــن هــــذه البلــــدان مجموعــــات الصــــحة وخطــــط االســــتجابة المســــتوى دون الــــوطني. وستنســــق المنظمــــة فــــي ال

اإلنسانية. وستعمل أيضًا بوصفها جهة شريكة في المساعدة التقنية العملية جنبًا إلـى جنـب مـع الحكومـة وبالتعـاون 
الوثيــق مــع جهــات شــريكة أخــرى مــن أجــل تحديــد العقبــات الرئيســية والتصــدي لهــا والتغلــب عليهــا وجــذب التمويــل 

الجهة بناء مؤسسات أكثر متانة مع مرور الوقت. وقد تضطلع بصورة استثنائية وخالل فترات وجيزة بدور الكافي و 
مقدمة لخدمات المالذ األخير بينما يجـري العمـل علـى إيجـاد حلـول أكثـر متانـة. وتقـدَّم مسـاعدة المنظمـة فـي هـذه ال

  السياقات عبر حضور وطني وحضور دون وطني حسب مقتضى الحال.
  

دول (مجموعــة فرعيــة محــدودة  ١٠هــذا أســلوب ستســتخدمه المنظمــة فــي حــوالي  .شــريكة فــي تــوفير الخــدماتجهــة 
دولة والمشار إليها أعاله) تتسم بشدة الهشاشة والضعف والنزاع على  ٥٠و ٤٥جدًا من الدول المتراوح عددها بين 

المنظمـــة للطـــوارئ يتعلـــق ببرنـــامج نطـــاق واســـع. وهـــو األســـلوب الـــذي ســـبق أن اتفقـــت عليـــه الـــدول األعضـــاء فيمـــا 
والـــدور الـــذي تضـــطلع بـــه المنظمـــة حاليـــًا فـــي بعـــض البلـــدان غيـــر أنـــه سيشـــمل أيضـــًا األســـاليب األخـــرى  الصـــحية

المذكورة أعاله. ويستلزم بلد بأكمله في بعض األحيان أو مجرد جزء منه فـي أحيـان أخـرى أسـلوب تـوفير الخـدمات 
وٕاتاحــة الخــدمات واإلمــدادات يشــمل تــوفير الخــدمات تنســيق مجموعــة الصــحة كخــدمات المــالذ األخيــر. و المباشــرة 

مباشرًة. وستعمل المنظمة من خالل حضور وطني وحضور دون وطني مهم في هـذه السـياقات. ويكتسـي التنسـيق 
  بين وكاالت األمم المتحدة أهمية خاصة في هذه السياقات. 

  
  على األثر المنافع العامة العالميةتركيز 

  
 اإلرشـادات واالتفاقـات الفعالـة بشـأن وضـع القواعـد والمعـاييرتعتبر المنافع العامة العالمية (واإلقليمية) بما في ذلك 

واالبتكار والبيانات شرطًا أساسيًا حاسمًا للعمل المتباين الفعال على الصعيد القطري. وهي األساس الذي يمكن أن 
  لقطرية المحددة.تنطلق منه التدخالت المكيفة مع السياقات ا

  
تنفـرد المنظمـة مـن ضـمن منظمـات الصـحة العالميـة  .ستوطد المنظمـة دورهـا فـي تـوفير المنـافع العامـة العالميـة

بواليتهــا المتعلقــة بوضــع القواعــد والمعــايير التــي هــي مصــدر رئيســي لســلطتها وميزتهــا النســبية. واتفاقيــة المنظمــة 
ـــوائح الصـــحية الدوليـــة ( ـــونزا ٢٠٠٥اإلطاريـــة بشـــأن مكافحـــة التبـــغ والل ) واإلطـــار الخـــاص بالتأهـــب لمواجهـــة األنفل

ال مثيل لها في تصريف الشؤون الصـحية العالميـة. ومـن األمـور األساسـية لتحسـين دور المنظمـة  الجائحة صكوك
في هذا المجال ضمان أن تقوم المنافع العامة العالميـة علـى االحتياجـات القطريـة وأن يكـون لهـا أثـر ملمـوس علـى 

  المستوى القطري.
  

على طائفة واسـعة مـن المنـافع العامـة العالميـة التـي تتيحهـا  لةللدالوُيستخدم التعبير "القواعد والمعايير واالتفاقيات" 
المنظمــــة علــــى أســــاس االحتياجــــات القطريــــة غيــــر أنهــــا تعــــود علــــى البلــــدان والمنظمــــات الشــــريكة بفائــــدة جماعيــــة 
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ت يمكـن تصـنيف منتجـا ٢جـري مـؤخرًا،ووفقًا لتقييم لوظيفة المنظمـة المتعلقـة بوضـع القواعـد والمعـايير أُ  ١فردية. ال
  واعد والمعايير على النحو التالي:وضع الق

 االتفاقيات/ اللوائح/ التوصيات التنظيمية التـي تعتمـدها  – منتجات وضع القواعد والمعايير الدستورية
ــــل هيئــــة الدســــتور الغــــذائي). وتختلــــف هــــذه المنتجــــات شــــكالً  ــــة (مث ــــة مماثل  جمعيــــة الصــــحة أو هيئ

ومضمونًا. فهي أحيانًا صكوك ملزمـة قانونـًا. وتعتمـد المنظمـة منتجـات وضـع القواعـد والمعـايير عـن 
 طريق سلطتها الدستورية.

 القواعد والمعايير التي تضعها األمانـة بخصـوص  – منتجات وضع القواعد والمعايير العلمية والتقنية
ّينـــات العلميـــة ومشـــورة الخبـــراء التقنيـــين مجموعـــة واســـعة مـــن المجـــاالت المواضـــيعية اســـتنادًا إلـــى الب

 الرئيسيين.

 التقريــر و  العالميــة لإلحصــاءات الصــحيةتقريــر الســنوي علــى غــرار ال – تقييمــات االتجاهــات الصــحية
 والتقريــر عــن وفيــات األمهــات التقريــر الخــاص بالمالريــا فــي العــالمو  الخــاص بعــبء المــرض العــالمي

  .٢٠١٥والعد التنازلي إلى عام 
  

  معايير، ستضطلع المنظمة بما يلي:بوضع القواعد والوبناًء على توصيات تقييم وظيفة المنظمة المتعلقة 
  ـــاءً إيـــالء األولويـــة ـــة  لمنتجـــات وضـــع القواعـــد والمعـــايير بن ـــيم للطلبـــات واالحتياجـــات وأولوي علـــى تقي

 المنظمة المؤسسية المتمثلة في دعم نهج إحداث األثر في كل بلد؛

  توجيهيـــة وٕاجـــراءات لضـــمان الجـــودة مـــن أجـــل تصـــميم جميـــع منتجـــات وضـــع القواعـــد إعـــداد مبـــادئ
والمعــايير وصــياغتها وتعميمهــا/ متابعتهــا (ستســتند جميــع منتجــات وضــع القواعــد والمعــايير بمــا فيهــا 
االسـتراتيجيات وخـرائط الطريـق وخطـط العمـل العالميـة إلـى معـايير متفـق عليهـا وتخضـع الســتعراض 

 حال عليه بالنسبة إلى المبادئ التوجيهية التقنية)؛مستقل كما هو ال

  توحيـــد الـــنظم والخطـــط للرصـــد والتقيـــيم وتبســـيطها وتحويـــل التركيـــز مـــن تقيـــيم جـــودة منتجـــات وضـــع
  القواعد والمعايير وتوصياتها إلى توثيق اآلثار.

  
تتطلب إرشـادات معياريـة وعالوة على ذلك، ستجري المنظمة دراسات استشـرافية عـن التكنولوجيـات الجديـدة التـي سـ

مثل تكنولوجيات الذكاء االصطناعي والتشغيل اآللي وتعديل الجينات والبيانات الضـخمة التـي تتـيح للصـحة فرصـًا 
  للتحول وتعرضها في بعض الحاالت للمخاطر.

  
هـم مـن ذلـك وبإيجاز، ستعد المنظمة منتجات أفضل وأقل عددًا وأكثر تركيزًا علـى االحتياجـات القطريـة. واألمـر األ

الذي يتسق مع الموضوع العام لبرنامج العمل العام الثالث عشر هو تحول قيـاس النجـاح مـن إعـداد وثيقـة أو حتـى 
االنتفـاع بهــا إلــى التــأثير النهـائي فــي حيــاة اإلنســان (الـذي يمكــن قياســه أو وضــع نموذجـه فــي حالــة التــأثير الطويــل 

  القواعد والمعايير التعاون الوثيق مع الدول األعضاء. األمد). وسيتطلب هذا النهج الخاص بأعمال وضع 
  

البيانــات هــي مــورد أساســي للــدول األعضــاء كــي تبلــغ أهــدافها وغاياتهــا تحقيقــًا للتغطيــة الصــحية الشــاملة  .البيانــات
وأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة. ويطلب دستور المنظمة من الـدول األعضـاء تقـديم تقـارير سـنوية عـن 

                                                           
 .١إضافة  ١٣٠/٥م تانظر الوثيقة    ١

٢   Evaluation of WHO’s Normative Function (July 2017). http://who.int/about/evaluation/reports/en/.  
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فــي دعــم الــدول األعضــاء فــي جمــع  ولألمانــة دور حاســم ١وضــع الصــحة واإلجــراءات المتخــذة لتحســين الصــحة.
البيانات وتحليلهـا والتبليـغ عنهـا واسـتخدامها علـى نحـو فعـال. وسـتركز المنظمـة علـى أدوار تمنحهـا ميـزة نسـبية أي 
وضــع المعــايير لجمــع البيانــات ومســاعدة البلــدان علــى تــدعيم نظــم جمــع البيانــات وتعزيــز شــفافية البيانــات وتيســير 

القـــرارات وتشـــجيع اســـتخدام البيانـــات للمســـاءلة العالميـــة واإلقليميـــة والوطنيـــة. وتعزيـــزًا اســـتخدام البيانـــات فـــي صـــنع 
  لتحسين عمليات صنع القرارات المسندة بالبّينات في الدول األعضاء، ستضطلع المنظمة باألعمال التالية: 

 ي تحتــاج وضــع المعــايير لجمــع البيانــات وتــوفير األدوات والــدعم لمختلــف منصــات جمــع البيانــات التــ
التصــنيف الــدولي لألمــراض فضــًال عــن وضــع بسيشــمل هــذا العمــل االحتفــاظ  .إليهــا الــدول األعضــاء

لكـــل حصـــيلة صـــحية حاســـمة المعـــايير بشـــأن أفضـــل ممارســـات القيـــاس عبـــر مختلـــف نظـــم البيانـــات 
وصفة من صفات النظم الصحية بما في ذلك تسجيل الوالدات والوفيات واستقصاءات األسـر والـنظم 

دارية للخدمات الصحية وسجالت األمـراض ونظـم الترصـد. وسيشـمل وضـع المعـايير التقيـيم وفهـم اإل
االستخدام المحتمل لألساليب الجديدة لجمع البيانات مثل الصور الملتقطة عبر األقمار االصطناعية 

 وأجهزة االستشعار البيئي ووسائط التواصل االجتماعي.

 سينطوي هذا العمـل  .ان لمساعدتها على تدعيم نظم البيانات الرئيسيةتقديم المساعدة التقنية إلى البلد
علـــى التبليـــغ عـــن األمـــراض بمـــا فـــي ذلـــك مواصـــفات مقاومـــة المضـــادات الحيويـــة وتســـجيل الـــوالدات 
والوفيات وسجالت األمراض المزمنة ونظـم البيانـات عـن اسـتخدام المستشـفيات والعيـادات والسـجالت 

انـات عـن مطالبـات رد التكـاليف واستقصـاءات األسـر. وسـتدعَّم نظـم البيانـات الطبية اإللكترونية والبي
بهــدف تــوفير معلومــات عمليــة علــى المســتوى المحلــي ومعلومــات مجمعــة علــى الصــعيدين اإلقليمــي 
والـــوطني. وســـتقدَّم المســـاعدة التقنيـــة أيضـــًا فيمـــا يتصـــل بـــنظم المعلومـــات عـــن الميزانيـــات والنفقـــات 

ن معلومـــات مفصـــلة عـــن المـــوارد الماليـــة والمـــوارد البشـــرية الخاصـــة بـــالنظم والتـــرخيص التـــي تتضـــم
 الصحية.

  ـــة ودعـــم إعـــداد ـــدول األعضـــاء واألمان تشـــجيع التبليـــغ المنفـــتح عـــن البيانـــات الصـــحية مـــن جانـــب ال
ســـتزداد أهميـــة البيانـــات  .مســـتودعات للبيانـــات الشـــفافة خاصـــة بهـــذه البيانـــات فـــي الـــدول األعضـــاء

يـــغ المنفـــتح نظـــرًا إلـــى التركيـــز علـــى اإلنصـــاف فـــي مجـــال الصـــحة فـــي إطـــار أهـــداف المفصـــلة والتبل
 التنمية المستدامة. والبيانات المنفتحة هي منفعة عامة عالمية.

  النهــوض بالتصــنيف االســتراتيجي للبيانــات لتحســين توجيــه البــرامج بخصــوص المســائل المتعلقــة بنــوع
مـن األساسـي تحديـد أوجـه  .اءات والبيانـات الروتينيـةالجنس واإلنصاف والفئات العمرية في االستقص

عدم المساواة في مجال الصحة والعوامل المحركة لها لتحقيق اإلنصـاف فـي مجـال الصـحة وتحسـين 
 تنفيذ البرامج. وترسي نظم المعلومات الصحية األسس لرصد عدم المساواة في مجال الصحة.

 صارف التنميـة والحكومـات الوطنيـة فـي سـد ثغـرات حفز االستثمارات من جانب الوكاالت المانحة وم
ســـتحدد المنظمـــة الثغـــرات الرئيســـية فـــي جمـــع البيانـــات الضـــرورية لرصـــد تحقيـــق  .البيانـــات الحاســـمة

التغطيــــة الصــــحية الشــــاملة وأهــــداف التنميــــة المســــتدامة المتعلقــــة بالصــــحة فــــي كــــل بلــــد علــــى حــــدة. 
نتباه إلـى األولويـات التـي تسـتهدف اسـتثمارات جديـدة وسُتستخدم التقارير عن ثغرات البيانات للفت اال

 لجمع البيانات.

                                                           
  من دستور المنظمة (على الموقع اإللكتروني التالي:  ٦٥إلى  ٦١المواد من    ١

http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-48th-edition-en.pdf#page=1 ــــــــــــي ، تــــــــــــم االطــــــــــــالع ف
 ).٢٠١٧تشرين األول/ أكتوبر   ٢٠
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  العمل مع المؤسسات المعنية التي تشمل المؤسسات والشبكات األكاديمية والمنظمات غير الحكوميـة
بمــا فــي ذلــك  وأفرقــة التفكيــر فــي مجــال جمــع المعلومــات الصــحية وتحليلهــا واســتخدامها االســتراتيجي

الخـاص بعـبء المـرض العـالمي والـدول األعضـاء ية والتقييم ومؤسسة التعـاون معهد القياسات الصح
 في جميع الدول األعضاء. عبء المرض العالميمن أجل رفع تقارير سنوية عن 

 ســتتمكن المنظمــة علــى هــذا النحــو مــن قيــاس أدائهــا وفقــًا  .ضــمان تــوافر البيانــات والقياســات للمنظمــة
لبرنــامج العمــل العــام الثالــث عشــر بمــا فــي ذلــك االتجاهــات المســجلة فــي التغطيــة الصــحية الشــاملة 

 العالمية. والطوارئ الصحية وأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة ورصد اإلحصاءات الصحية

  والتحليـل لتوجيـه عمليـات صـنع القـرارات قدرتها على اسـتخدام البيانـات دعم الدول األعضاء لتحسين
ســيركز هــذا العمــل علــى تطــوير القــدرة التحليليــة فــي الــدول األعضــاء وعلــى إبــالغ صــانعي  .الوطنيــة

  القرارات بالبيانات على نحو فعال باستخدام أدوات عرض البيانات واألدوات المتصلة بها.
  

األثــر ويجعــل مــا هــو مســتحيل فــي الوقــت الحاضــر أمــرًا ممكنــًا فــي المســتقبل ويمكــن أن  يعجــل االبتكــار –االبتكــار
ـــدان  ـــيهم غيـــر ممكـــن. ويمثـــل أيضـــًا مصـــدرًا لنمـــو البل يســـاعد علـــى الوصـــول إلـــى أشـــخاص ُيعتقـــد أن الوصـــول إل

هج االجتماعيـــة أو هـــج مختلفـــة أي العلـــوم والتكنولوجيـــا أو الـــنُ االقتصـــادي. ويمكـــن أن تنشـــأ االبتكـــارات باســـتخدام نُ 
التجاريـــة أو الماليـــة وأن تصـــدر عـــن أي مكـــان أي عـــن أي مكـــان جغرافـــي أو أي قطـــاع. ويتمثـــل أحـــد التحـــديات 

سيما االبتكـارات ذات امته. وتقتضي بعض االبتكارات والالرئيسية المتصلة باالبتكار في االرتقاء بهذا النشاط واستد
ى مختلــف الســياقات والمنتفعــين علــى المســتوى الــدولي. ويــرجح أن النطــاق العــالمي تحســينات تحويليــة تنطبــق علــ

تســتمر ابتكــارات أخــرى مثــل االبتكــارات المكيفــة مــع الســياقات المحليــة عنــدما يعــزز المبتكــرون األقــرب إلــى مشــكلة 
ت رؤاهم الستحداث حلول مكيفة مع السـياق المحلـي. ويفتـرض االبتكـار المجازفـة والتمتـع بالقـدرة علـى تحمـل حـاال

منظمة وقيادتها أساسيتين لنجاح أي برنامج يركز علـى الالفشل (وتخفيف وطأتها). ومن هذا المنطلق، تعتبر ثقافة 
  االبتكارات.

  
هــو أن تتصــدى للعوائــق التــي تعرقــل االبتكــار  ،إذ تعمــل فــي مجــال ميزتهــا النســبية ،ودور المنظمــة األكثــر فعاليــة

بالشــراكة مــع ممــولي  ،تكــار. وســتركز المنظمــة علــى المســتوى الــداخليبوصــفها جهــة ميســرة أي "مؤيــدة مؤيــدي" االب
  :على ما يلي، االبتكار والمبتكرين

  
ربط مراكـز االبتكـار داخـل المنظمـة تجنبـًا للتكـرار واالزدواجيـة وتحفيـزًا لعمليـة/ ثقافـة االبتكـار والثقـة بهـا  – الروابط
  أيضًا.

  
  ضمان إبراز التفكير االبتكاري وتقديره في إطار بناء القدرات داخل المنظمة. – القدرات

  
  تكوين ثقافة لالبتكار تركز على العمل واألثر وتقدر األفكار وتعزز المساءلة وتقبل الفشل األولي. – الثقافة

  
  تكار.اإلشادة باالبتكارات الجارية أو المنجزة وٕابرازها بهدف تدعيم ثقافة االب – اإلبالغ

  
  وعلى المستوى الخارجي، ستضطلع المنظمة باألدوار التالية التي تمنحها ميزة نسبية:

  
سـتركز المنظمـة علـى الـربط بممـولي البحـث واالبتكـار والـربط عبـر  المنظمة ودورهـا فـي تعريـف االبتكـار وربطـه:

تشـارك فـي صـياغة نـداءات داعمـة  مستوياتها الثالثة لتعزيز وجهة نظرها والرؤى القطرية المفصـلة. ويمكـن لهـا أن
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لالبتكـــارات أو التحـــديات الكبـــرى التـــي تتوافـــق مـــع االحتياجـــات والثغـــرات المحـــددة المتصـــلة بالصـــحة وتتـــواءم مـــع 
أولوياتهــا االســتراتيجية. وٕاذ تضــمن المنظمــة تأييــد المســتخدم النهــائي فــي أبكــر مرحلــة، يمكــن أن تســتخدم شــبكاتها 

االئــتالف إلــى أقصــى حــد. وعلــى ســبيل المثــال، ســتتعاون المنظمــة مــع مبــادرات مثــل  لزيــادة فــرص التكــرار والتوســع
المعنـــي بابتكـــارات التأهـــب لمواجهـــة األوبئـــة ومركـــز التعـــاون العـــالمي التـــابع لمجموعـــة العشـــرين والمعنـــي بالبحـــث 

ر مــا تفعلــه علــى غــراوالتطــوير بشــأن مقاومــة مضــادات الميكروبــات وتســاعد أيضــًا علــى تنســيق الجهــات الشــريكة 
  يتصل بمخطط البحث والتطوير. فيما

  
يمكـن للمنظمـة أن تضـطلع بـدور فريـد فـي حفـز االرتقـاء باالبتكـارات الصـحية  .المنظمة ودورها فـي حفـز االبتكـار

ثقــــة وقــــدرة علــــى عقــــد االجتماعــــات فــــي صــــفوف علــــى مصــــداقيتها ومــــا تتمتــــع بــــه مــــن  الناجعــــة واســــتدامتها بنــــاءً 
الحكومات. وهذا أمر سيستدعي أحيانـًا المشـاركة البنـاءة مـع القطـاع الخـاص إذ تمثـل الحكومـات والقطـاع الخـاص 
معــًا فــي الغالــب الجهــات الفاعلــة الرئيســية التــي ترتقــي باالبتكــار. وتســتطيع المنظمــة أيضــًا المســاعدة علــى تجميــع 

  االبتكارات وفي مرحلة االنتقال إلى االرتقاء بها من أجل توجيه وضع المبادئ التوجيهية. البّينات إذ ُتختبر
  

نها من وصف االبتكارات الصحية المهمـة واإلبـالغ بهـا المنظمة في وضع يمكّ  .المنظمة ودورها في نشر االبتكار
والــدروس المستخلصــة لمواصــلة  بفضــل تأثيرهــا وتميزهــا علــى الصــعيد العــالمي. ومــن األساســي اإلبــالغ باإلنجــازات

  االرتقاء بهذه االبتكارات واستدامتها.
  

  سبل أمانة المنظمة للتنفيذ –التحوالت التنظيمية 
  

 ســترتكز األولويــات والتحــوالت االســتراتيجية علــى تحــوالت تنظيميــة. وتنــدرج هــذه التحــوالت فــي نطــاق اإلدارة عــادةً 
. وســـيعتمد تنفيـــذ هـــذه التحـــوالت التنظيميـــة علـــى توجيـــه فريـــق السياســـات وُتعـــرض فـــي هـــذا الســـياق لإلعـــالم أساســـاً 

العالميــة الــذي يضــم المــديرين اإلقليميــين ونــواب المــدير العــام والمــدير العــام. وسيشــرف الفريــق علــى هــذه التحــوالت 
نطـاق المنظمـة.  المحتملة التي ينبغي إيالء األولوية لتنفيذها وتسلسل تنفيذها واستناده إلى أفضـل الممارسـات علـى

حــدث فرقــًا قــابًال للقيـاس فــي صــحة النــاس علــى ورؤيـة النجــاح هــي فــي منظمـة الصــحة العالميــة باعتبارهــا منظمـة تُ 
  المستوى القطري.

  
  قياس األثر ألغراض المساءلة واإلدارة من أجل تحقيق النتائج

  
لتقيــيم النتــائج. وســيتطلب هــذا  سترصــد المنظمــة غايــات برنــامج العمــل العــام الثالــث عشــر وتعــد ســجالت منتظمــة

التركيـــز علـــى األثـــر بيانـــًا مفيـــدًا عـــن مســـاهمة المنظمـــة بالنســـبة إلـــى كـــل غايـــة وعلـــى كـــل مســـتوى مـــن مســـتويات 
المنظمـــة. وٕاذ يعتمـــد التقـــدم علـــى عـــدة إجـــراءات مشـــتركة تتخـــذها المنظمـــة والجهـــات الشـــريكة لهـــا مـــن الحكومـــات 

زوه إلــى كــل طــرف بالتحديــد أمــر أقــل أهميــة مــن إحــداث األثــر وتكــوين والمجتمــع المــدني والقطــاع الخــاص، فــإن عــ
الثقة بمساهمة المنظمة في ذلك النجاح المحقق على أساس متبـادل. ويـرد وصـف مسـاهمة المنظمـة بالتفصـيل فـي 

وســتدرج المنظمــة  ١إطــار المنظمــة المصــاحب عــن اآلثــار أيضــًا.مســودة برنــامج العمــل العــام الثالــث عشــر وفــي 
نجــاح القطريــة النوعيــة فــي ســجلها لتقيــيم النتــائج ويتــولى فريــق مســتقل اســتعراض نتائجهــا علــى المســتوى القصــص 

الخـــارجي. أمــــا اإلدارة مــــن أجــــل تحقيــــق النتــــائج فستســـتلزم القيــــادة علــــى جميــــع المســــتويات لتحقيــــق األداء العــــالي 
األولويــات االســتراتيجية وفــي التحــوالت  خدم مؤشــرات كميــة ونوعيــة لتقيــيم التقــدم المحــرز فــيتواالعتــراف بــه. وسُتســ

االســتراتيجية والتنظيميــة. وهــذا التشــديد المعــزز علــى تتبــع النتــائج وقياســها قــد يتطلــب تغييــرات فــي هيكــل بيانــات 
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المنظمة واستراتيجيتها وعدد موظفيها المعنيين. وترد غايـات عالميـة فـي برنـامج العمـل العـام الثالـث عشـر غيـر أن 
يجري على الصعيد القطري وغالبًا ما يكون عبء المرض مجمعًا في بلدان محددة. وعليه، ستكتسـي تتبع البيانات 

  ١الموجزات القطرية والتقارير اإلقليمية عن هذه الغايات العالمية على نطاق المنظمة أهمية رئيسية.
  

  لميإعادة صياغة النموذج التشغيلي إلحداث األثر على المستوى القطري واإلقليمي والعا
  

سيكون من الضروري تغيير هياكل المنظمة ونموذجها التشغيلي بغية تنفيذ التحوالت االستراتيجية الموصوفة أعاله 
  ما يلي: الرئيسية وخصوصًا النهج المتباين إلحداث األثر وفقًا للسياق القطري. وتضم األولويات

  المنظمــة علــى المســتوى القطــري "قلــب الهــرم" لوضــع البلــدان فــي صــميم العمــل بضــمان تحديــد دور
بوضـوح وٕاجـراء التخطــيط وتخصـيص األمـوال مــن الميزانيـة ونشــر المـوارد البشـرية حســب البلـد ولــيس 

 حسب المجال البرمجي؛

  تعزيــز جــودة القيــادة علــى المســتوى القطــري لضــمان جيــل جديــد مــن ممثلــي المنظمــة ذوي الكفــاءات
بــالقوة والفعاليــة فــي مجــال الصــحة ومــؤهلين تمامــًا  نيالعاليــة الــذين يضــمون قــادة ودبلوماســيين متســم

 لالستجابة لألولويات القطرية؛

 ضمان التعاون الواضح والقابل للقياس مع جميع الدول األعضاء في المنظمة؛ 

 ري ااالســـتقالل البرمجـــي والمـــالي واإلدتمكـــين المنظمـــة علـــى المســـتوى القطـــري مـــن خـــالل تزويـــدها ب
والمقترن بالمساءلة المقابلة عـن  على الصعيد القطريعملها على نحو فعال لتنفيذ الكافي  والتنظيمي

 أدائها ووضوح صورتها وأثرها؛

  توضــيح األدوار علــى مســتويات المنظمــة الثالثــة التــي ينبغــي أن تعتمــد نهجــًا أكثــر تماســكًا وتكــامًال
 ر؛على الصعيد القطري بقيادة ممثل المنظمة لتحسين تحقيق الحصائل وٕاحداث األث

  تحسين جودة استراتيجيات التعـاون القطـري بتعزيـز طـابع هـذه االسـتراتيجيات االسـتراتيجي والتشـغيلي
عبر إجراءات ومـوارد واضـحة وضـمان تكاملهـا لالسـتجابة لبرنـامج العمـل الصـحي الـوطني والعـالمي 

 في سياق تنفيذ أهداف التنمية المستدامة؛

 لــى المســتوى القطــري مــع الجهــات الشــريكة بمــا فيهــا تعزيــز تعــاون المنظمــة وعقــدها لالجتماعــات ع
منظومــة الجهــات الشــريكة فــي األمــم المتحــدة (تمشــيًا مــع مبــادرات األمــين العــام الراميــة إلــى إصــالح 

) والمؤسســات الثنائيــة والمتعــددة األطــراف والمؤسســات األكاديميــة والمجتمــع األمــم المتحــدة اإلنمائيــة
 ٢ة التنمية المستدامة؛المدني لتعزيز الصحة في إطار خط

                                                           
ـــــرار    ١ ـــــا: خطـــــة الت٢٠١٥( ٧٠/١الق ـــــل عالمن ـــــة العامـــــة لألمـــــم المتحـــــدة، تحوي ـــــة المســـــتدامة ) الصـــــادر عـــــن الجمعي نمي

األهـداف والغايـات "تراعـي اخـتالف الواقـع المعـيش فـي كـل بلـد وقدراتـه ومسـتوى تنميتـه وتحتـرم ، يـنص علـى أن ٢٠٣٠ لعام
السياسات واألولويات الوطنية. وتعتبر الغايات مرامي ذات طابع عالمي ُيطمح إلـى بلوغهـا، حيـث تحـدد كـل حكومـة غاياتهـا 

 بمستوى الطموح العالمي ولكن مع مراعاة الظروف الوطنية. وعلى كل حكومة أن تقرر أيضـاً  الوطنية الخاصة بها مسترشدة
ســبل إدمــاج هــذه الغايــات العالميــة الطموحــة ضــمن عمليــات التخطــيط والسياســات واالســتراتيجيات الوطنيــة." (انظــر الموقــع 

، تـــم االطـــالع فـــي https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworldاإللكترونـــي التـــالي: 
 ).٢٠١٧تشرين األول/ أكتوبر  ٢٠
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  النهــوض بصــورة المنظمــة ودورهــا فــي مجــال الــدعوة علــى المســتوى القطــري بتعيــين عــدد أكبــر مــن
  موظفي االتصال على المستوى القطري وتدعيم أفرقة االتصال المركزية واإلقليمية.

  
وســتعمل األمانــة مــع الــدول األعضــاء لتحســين تصــريف الشــؤون بحيــث تعــد األجهــزة الرئاســية جــداول أعمــال ذات 
طـــابع اســـتراتيجي أكبـــر وتقّســـم بوضـــوح المســـؤوليات بـــين المجلـــس التنفيـــذي وجمعيـــة الصـــحة وبـــين األمانـــة (إدارة 

 أعضاء مكتب المجلس التنفيذيمكين المنظمة) والدول األعضاء (جهاز تصريف شؤون المنظمة) أيضًا. وينبغي ت
للعمل مع األمانة بـين اجتماعـات المجلـس التنفيـذي. وال ينبغـي أن يكـون المجلـس التنفيـذي جمعيـة أخـرى للصـحة. 

  وينبغي توضيح دور "اإلدارة" ودور "جهاز تصريف الشؤون".
  
  ةر الشراكات واالتصاالت والتمويل لتوفير الموارد لألولويات االستراتيجيطويت
  

ستقتضي مهمة المنظمة الجديدة على النحـو المبـين فـي مسـودة برنـامج العمـل العـام الثالـث عشـر تحـوًال فـي طريقـة 
التعامــل مــع أنشــطة جمــع األمــوال واالتصــاالت بهــدف تنفيــذ األولويــات االســتراتيجية الــثالث الجديــدة. وســيكون مــن 

المبينـــة. وستســـتثمر المنظمـــة فـــي هيكـــل موحـــد  الضـــروري إرســـاء مجموعـــة مـــن نمـــاذج الشـــراكات لتحقيـــق النتـــائج
قـوة نموذجهـا الالمركـزي. الخاصة ببرنامج العمل الصـحي بتسـخير لالستجابة للشواغل العالمية واإلقليمية والوطنية 

وسعيًا إلى تعزيز الموارد وتكثيف الجهود إلى أقصـى حـد وٕاحـداث أثـر أكبـر، سـتجمع المنظمـة جهـود تعبئـة المـوارد 
  وأنشطة الدعوة والشراكات لتكون متكاملة.واالتصاالت 

  
تعتمــد الــدول األعضــاء الميزانيــة البرمجيــة للمنظمــة، تلتـزم أيضــًا بتمويلهــا بالكامــل وٕان كــان ال يحصــل ذلــك  وعنـدما

في الواقع. وينبغي للدول األعضاء أن تعمل مع األمانة لجمع األمـوال الالزمـة للمنظمـة لتنفيـذ برنـامج العمـل العـام 
نة الالزمة لتنفيذ برنامج العمل العام الثالـث عشـر. الذي اعتمدته. وسيتعين خفض التخصيص لمنح المنظمة المرو 

والمنظمــة توجــد فــي نظــام إيكولــوجي للجهــات الشــريكة التــي ال يمكنهــا تحقيــق الغايــات المدرجــة فــي أهــداف التنميــة 
المســتدامة إال إذا عملــت كلهــا معــًا. وعليــه، فمــن مصــلحة المنظمــة أيضــًا أن تكفــل اســتدامة تمويــل النظــام الصــحي 

وتعتبر دورها كجهة شريكة ستساعد في جهود تعبئة الموارد التي تبذلها جهـات فاعلـة عالميـة أخـرى معنيـة  العالمي
  بالصحة.

  
وستضــطلع المنظمــة بصــفة متزايــدة بــدور محــوري فــي إعــداد رســائل وأنشــطة للــدعوة وحمــالت فــي مجــال الصــحة 

ل الرقمي واالجتمـاعي القصـة عـن سـبل تحسـين العمومية تتواءم مع أولوياتها االستراتيجية. وستروي وسائط التواص
المنظمـة للحيـاة فـي جميــع أنحـاء العـالم. وســتدعم المكاتـب اإلقليميـة والمكاتـب القطريــة الرئيسـية االتصـاالت العامــة 
وحمالت الدعوة الجريئة. وسيرسي إطار النتائج المعتمدة على األثر في هذا البرنامج العام للعمل أساسًا متينًا لهذه 

  هود المبذولة في مجال االتصاالت.الج
  

وال يمكن للمنظمة أن تحقـق الغايـات الطموحـة الـواردة فـي برنـامج العمـل العـام الثالـث عشـر دون مسـاهمة الجهـات 
الشــريكة مــن جميــع القطاعــات بمــا فيهــا المجتمــع المــدني والقطــاع الخــاص. ويمكنهــا أيضــًا أن تضــطلع بــدور حفــز 

تنفيذ إطار المشـاركة غير الدول والحكومات. وسيتعين بالتالي على المنظمة ضمان  الشراكات بين الجهات الفاعلة
مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول علــى نحــو يمّكــن مــن إرســاء الشــراكات وحمايــة نزاهــة المنظمــة فــي الوقــت ذاتــه. 

  وستقتضي الشراكات أيضًا التواضع من المنظمة.
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  التنظيمي األمثل إعداد عمليات وأدوات حاسمة لتحقيق األداء
  

  ستشمل تحوالت المنظمة المتصلة بالقوى العاملة تهيئة قوى عاملة تتسم بما يلي:
 ؛ وتطــوير مــواطن تنفيــذ االســتراتيجي لسياســة التنقــل الجغرافــي. الوســائل المســتخدمة: التفــي بــالغرض

والتمثيـــل الجغرافـــي علـــى نطـــاق جميـــع مســـتويات  التكـــافؤ بـــين الجنســـينالقـــوة فـــي التنـــوع مـــن خـــالل 
ــــف المنظمــــة؛  ــــذي يدعمــــه التوظي ــــة والتخطــــيط التطلعــــي لتعاقــــب المــــوظفين ال ــــوى العامل ــــد الق وتجدي

 المتاحة للموظفين المهنيين الشباب.وتحسين الفرص  الحسن التوقيتو االستراتيجي 

 كـين المهنـي خـالل المسـارات تتمتع بكفاءات عالية وراقية. الوسائل المستخدمة: التطوير المهني والتم
الوظيفية والنهوض بثقافة التعلم؛ وتحسين القـدرات اإلداريـة وتعزيـز االسـتقالل والمسـاءلة ذات الصـلة 

 وٕاعادة التوجيه نحو منظمة تركز على البلدان؛ ومكافأة االبتكار والتعاون.

 مـــوظفين الـــوافين بـــالغرض تكـــون متحمســـة وعاليـــة األداء وممكَّنـــة. الوســـائل المســـتخدمة: إدارة أداء ال
وتحســـين الفـــرص المتاحـــة للمـــوظفين ذوي األداء العـــالي وتكثيـــف اســـتخدام أدوات التحســـين؛ وٕاحـــراز 

  التقدم من أجل تكوين ثقافة التعاون؛ وتعزيز االحترام ضمن المنظمة كقيمة أساسية.
  

علــى ذلــك، ال تســتطيع المنظمــة العمــل علــى نحــو فعــال علــى تحقيــق المســاواة بــين الجنســين دون أن تطبــق  وعــالوة
نســاء  ١٠ذلـك علــى نفســها. وتلتــزم المنظمــة بتحقيـق اإلدمــاج والتنــوع والتكــافؤ بــين الجنسـين كمــا يتضــح مــن تعيــين 

يــا. وفــي الوقــت الحــالي، تبلــغ نســبة النســاء رجــال فــي اآلونــة األخيــرة فــي فريــق المــدير العــام الجديــد للقيــادة العل ٥و
غيـر أن التكـافؤ بـين الجنسـين ال يتحقـق إال فـي  ١على نطـاق المنظمـة ٢/ مد١من الرتب مدمن المديرين  ٪٢٩,٧

. وخــالل جمعيــة الصــحة ٪٢٨,٣حيــث تبلــغ نســبة النســاء مــن المــديرين المكتــب اإلقليمــي ألوروبــا والمقــر الرئيســي 
من رؤساء وفود الدول األعضاء. وستكون غايات المنظمة المنشودة في  ٪٣١سبة النساء العالمية السبعين بلغت ن

أن تحقـــق التكـــافؤ بـــين الجنســـين فـــي صـــفوف مـــديريها ورؤســـاء الوفـــود  ٢٠٢٣مجـــال المســـاواة بـــين الجنســـين لعـــام 
مـن المـديرين  ٪٣٣,١المشاركة في جمعيـة الصـحة. وفـي الوقـت الحـالي، تبلـغ نسـبة المـواطنين مـن البلـدان الناميـة 

فـي المكتـب اإلقليمـي ألفريقيـا).  ٪٩٤,٧في المقر الرئيسي و ٪١١,٧( ١على نطاق المنظمة ٢/ مد١من الرتب مد
فســتكون أن تبلــغ نســبة المــواطنين مــن البلــدان الناميــة  ٢٠٢٣أمــا غايــة المنظمــة المنشــودة فــي مجــال التنــوع لعــام 

التـدريب الـداخلي وينبغي أن تشمل الجهود الرامية إلـى تحسـين التنـوع أيضـًا . من المديرين في المقر الرئيسي ٪٣٥
  في المنظمة الذي قد ينطلق منه التساقط المتسلسل لعدم التنوع.

  
  باإلدارة والتنظيم ما يلي: تحوالت المنظمة المتصلةوستشمل 
 تسـق علـى إرسـاء تفـويض للسـلطات واضـح وموحـد ومـدعوم ضـمن هيكـل إداري م – تمكين المـديرين

نطــاق مســتويات المنظمــة الثالثــة وتطبيــق نهــج قــائم علــى المخــاطر ومتنبــه للتكــاليف وتــوفير أنشــطة 
 التدريب واألدوات الكافية.

 ضـمان إتاحـة المـوارد البشـرية والماليـة  – نشر الموارد البشـرية والماليـة المالئمـة علـى نطـاق المنظمـة
بالغرض ودعـم المـوظفين كـي يـؤدوا مهـامهم مـن خـالل  المالئمة لتنفيذ خدمات إدارية وتنظيمية وافية

االســــتثمار المنهجــــي فــــي التعلــــيم والتــــدريب والتطــــوير ودعــــم األقــــران والتحســــين الــــذاتي وٕادارة األداء 
 والرصد والتقييم.

                                                           
في خمسة أقاليم والمقر الرئيسي. أما البيانات الخاصة بالمكتـب اإلقليمـي لألمـريكتين/ منظمـة الصـحة للبلـدان األمريكيـة    ١

  فليست متاحة.
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 اسـتعراض القـدرات  – دعم عمليات البرامج وتيسيرها عن طريـق الخـدمات والـنظم اإلداريـة والتنظيميـة
اسات واإلجراءات اإلدارية والتنظيمية وتحسينها دعمـًا وتيسـيرًا لتنفيـذ البـرامج علـى وجـه واألدوار والسي

تــام وخاصــة مــا يلــي: التخطــيط والتبليــغ المتصــالن بالميزانيــة والبــرامج واإلدارة الماليــة وٕادارة المــوارد 
ت األمـــم البشــرية والمشــتريات بمــا فــي ذلـــك تقيــيم الفــرص لعقــد شــراكات اســـتراتيجية مــع ســائر وكــاال

 المتحدة في مجاالت تكون للمنظمة فيها ميزة نسبية.

 تنفيــــذ مبــــادرة التحســــين المســــتمر لجــــودة إجــــراءات إدارة  – كفــــاءة إجــــراءات إدارة األعمــــال وفعاليتهــــا
األعمـال وامتيازهــا: المشــاركة فــي إدارة جــودة إجــراءات إدارة أعمــال المنظمــة مــن خــالل إجــراء تحليــل 

اليــة ووضــع خطــة عمــل لتحقيــق التركيــز والتبســيط والقيمــة مقابــل المــال وامتيــاز وتقيــيم لإلجــراءات الح
اإلجـــراءات العامـــة عـــالوة علـــى تنفيـــذ عمليـــة منهجيـــة ومســـتمرة لتحســـين الجـــودة علـــى نطـــاق جميـــع 
مســـتويات المنظمـــة تـــدير التغييـــر وتقـــّيم جـــودة الخـــدمات اإلداريـــة والتنظيميـــة وتكاليفهـــا ودقـــة توقيتهـــا 

 بانتظام.

 حـــة نظـــم مبســـطة ووافيـــة بـــالغرض لتكنولوجيـــا المعلومـــات تســـتند إلـــى متطلبـــات األعمـــال الحاســـمة إتا
االســـتثمار فـــي نظـــم لتكنولوجيـــا المعلومـــات ســـهلة االســـتخدام وعاليـــة الجـــودة ووافيـــة  – لتنفيـــذ المهـــام

بــــالغرض تســــتند إلــــى تعريــــف متطلبــــات األعمــــال الحاســــمة لتنفيــــذ المهــــام وتقيــــيم الحلــــول أو الــــنظم 
  المستخدمة في مكاتب المنظمة أو وكاالت األمم المتحدة األخرى.

  
  تعزيز تغيير الثقافة لضمان منظمة سلسة وعالية األداء

  
الثقافة التنظيمية هي طرق تفكير وسلوكيات تسمح للموظفين بالعمل على نحو متسق واالمتياز في التنفيذ وتحقيـق 
األهداف بشكل مستدام. وسيتمثل أحد التحوالت الرئيسية في تكوين منظمة سلسة يكون االنتساب األولي لموظفيهـا 

يات المنظمــة الثالثــة معــًا عــن كثــب وتركــز بوضــوح إلــى المنظمــة وال إلــى بــرامجهم المحــددة. وســتعمل جميــع مســتو 
  على األثر والمساءلة. وستعمل المنظمة أيضًا من أجل تكوين ثقافة أكثر ابتكارًا تركز على النتائج.

  
ولن يكون التغيير الثقافي مبادرة منفصلة بـل سـُيدمج فـي كـل جـزء مـن طـرق تطويرنـا للمنظمـة. وسـيتحكم كـل جـزء 

تغيير الثقافي ويقوده. ولـن يقتصـر التغييـر الثقـافي علـى جهـود االتصـاالت بـل سيشـمل بنـاء من المنظمة في هذا ال
القــدرات فــي الســلوكيات الجديــدة الالزمــة لنــا لتجســيد منظمــة سلســة تقــوم علــى التعــاون وتــدعم البلــدان فــي صــميم 

لبلـدان والجهـات الشـريكة مـن عملها. ولن يطوَّر هذا التغييـر علـى مسـتوى القمـة بـل ستشـارك فيـه جـذريًا المنظمـة وا
  خالل تقديم التعليقات وتعهيد الجموع باستمرار.

  
وتتــألف المنظمــة مــن األمانـــة والــدول األعضــاء فيهـــا علــى حــد ســـواء. ومــن المهــم مواصـــلة تطــوير ثقافــة الغـــرض 

  المشترك والثقة بين هذين الشقين حتى يتسنى للمنظمة تحقيق كامل طاقاتها.
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