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 العجز أو المرض انعدام مجرد ال

  لمحة عامة
  
هــذا و  ١.منظمــةاللعمــل تــوفير رؤيــة اســتراتيجية رفيعــة المســتوى  فــي برنامج العمــل العــام الغرض منيتمثل  -١

تبــدأ لمــدة ســت ســنوات يحــدد األولويــات والوجهــة الشــاملة   البرنامج الذي ُيعــد الثــاني عشــر فــي سلســلة بــرامج العمــل
وقــد ُأعــد برنــامج  ثمــرة تفاعــل واســع بــين أمانــة المنظمــة والــدول األعضــاء. ، وهــو ٢٠١٤ / ينــايركــانون الثــانيمــن 

يراعــي هــو . و ٢٠١٠امج عمــل واســع لإلصــالح فــي المنظمــة انطلــق عــام العمــل العــام الثــاني عشــر كجــزء مــن برنــ
نـــات الرئيســـية الثالثـــة إلصـــالح المنظمـــة  فـــي هـــذا و  البـــرامج واألولويـــات، وتصـــريف الشـــؤون، واإلدارة.هـــي: و المكوِّ

ظمــة إلــى فيهــا المنالتــي تســعى  الرئيســية المجــاالتالتــي ســتحدد أولويــات القيــادة برنــامج العمــل العــام حــدد الســياق، يُ 
مســـتويات ي ســـُينفذ فيهـــا العمـــل علـــى امتـــداد التـــتحكم بالطريقـــة التـــو ، العالميـــة ممارســـة نفوذهـــا فـــي ســـاحة الصـــحة

فعاليــة تصــريف الــدول  الوجهــة الالزمــة لتعزيــزسيرســم  فإن برنامج العمــل العــام ثانيًا،و لفة لألمانة وفيما بينها. المخت
الصــحة  تصــريف شــؤوننسيقي الذي تضطلع به المنظمــة فــي هي والتاألعضاء للشؤون، وكذلك لتقوية الدور التوجي

عبــر سلســلة واضــحة  تنظــيم عمــل المنظمــة علــى مــدى الســنوات الســت المقبلــةالبرنامج كيفية يشرح  العالمية. وأخيراً 
ل واآلثــار؛ وســبل مســاءلة المنظمــة عــن ســاهمة المنظمــة فــي تحقيــق مجموعــة جليــة مــن الحصــائ؛ وطبيعــة مللنتــائج
وستتولى ثالث ميزانيات برمجية عرض تفاصيل ما سيتحقق في كل  دام الموارد لتحقيق النتائج المرجوة.ستخطرق ا
 ثنائية.

 
وقد بدأت هذه العملية ويراعي برنامج العمل العام الحالي التعليقات المستفيضة على المسودات المتعاقبة.  -٢

والخطــوط  ٢٠١٢ديــد األولويــات فــي شــباط / فبرايــر بالمناقشــات أثنــاء اجتمــاع الــدول األعضــاء بشــأن البــرامج وتح
خــالل منتــديات تصــريف الشــؤون إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة الخامســة والســتين، واســتمرت مــن  المقدمــةالعريضــة 

فــي كــانون  الســابع عشــر لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة، واجتمــاع ٢٠١٢التالية: اللجان اإلقليمية الست في عام 
الالحقــــة علــــى شــــبكة ، والــــدورة الثانيــــة والثالثــــون بعــــد المائــــة للمجلــــس التنفيــــذي، والمشــــاورة ٢٠١٣ير ينــــا الثــــاني/

 اإلنترنت.
 
عمــل العــام الحــادي عشــر، رنامج العمل العام الثاني عشر إلى الدروس المستخلصة مــن برنــامج الويستند ب -٣

 لاســتجابة لطلــب الــدو  ٢٠١٣-٢٠٠٨ الخطــة االســتراتيجية المتوســطة األجــلمن عناصر أساسية مــن كما أنه يتض
صــحي للعــالم بأســره ال  الحــادي عشــر علــى جــدول أعمــالالعــام ضــاء. وفــي هــذا الصــدد ركــز برنــامج العمــل األع

للمنظمــة بحــد ذاتهــا، فــي حــين كــان دور المنظمــة هــو محــور الخطــة االســتراتيجية المــذكورة. ويســعى برنــامج العمــل 
الرؤيــة االســتراتيجية  وذلــك مــن خــالل ضــم ،فــي التــوازن فــي وثيقــة واحــدة العام الثاني عشر إلى إصــالح هــذا الخلــل

تركيــز المنظمــة لمحــور منظمــة فيهــا الالبيئــة التــي تعمــل كيفية تشــكيل على  والتركيز، أعالهالرفيعة المستوى المبينة 
مـــع دورة أوثــق ســنوات تحقيــق مواءمــة  ٦ســنوات إلـــى  ١٠برنــامج العمــل مــن  دةقليــل مـــتيكفــل ، ثانيــاً و وأولوياتهــا. 

علــى صــعيد رفيعــة المســتوى النتــائج المــن  اً مختــار  اً عــددبرنامج العمــل العــام الحــالي يحدد  ،ثالثاً و  التخطيط والميزنة.
التغييـــرات  يبـــين برنـــامج العمـــل العـــام، وأخيـــراً الحصـــائل واآلثـــار ويعـــين الوســـائل الالزمـــة لرصـــد إنجازهـــا وتقييمهـــا. 

 النتائج. تلكالمالية لتحقيق  ريقة توزيع المواردالطارئة على ط
  
 على النحو التالي:مرتبة برنامج العمل العام الثاني عشر  ومسّودة -٤
 

. منظمةفيه الذي تعمل اآلخذ في التغير الللسياق السياسي واالقتصادي والمؤسسي  حليالً ت ١ الفصليورد 
علــى  هــذه التغييــراتيــة تــأثير كيف هــذا الفصــل بــينيوبعد استعراض لالتجاهات الوبائية والديمغرافية الراهنة 

علــى  ، وكــذلك علــى تصــريف الشــؤون الصــحية والطلبــات المتغيــرةللبلــدان والــنظم الصــحية ،صــحة النــاس
  المنظمات الدولية في جزئه األخير.

                                                              

 من دستور منظمة الصحة العالمية. ٢٨بموجب المادة     ١
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مــن حيــث مــن حيــث وظائفهــا و  منظمــةال علــىآلثــار المترتبــة علــى هــذا التحليــل ا ٢ الفصــلبحــث ثــم يومــن 
ين بــهــذا الفصــل الصــالت القائمــة  ويبــّين .علــى حــد ســواء االســتمرارية والتغييــرإلــى الحاجــة  قيمهــا، ويبــرز

 .ةمنظمــإصــالح ال فــي عمليــة واإلدارة ،بتصــريف الشــؤونالخاصــة و  ،البرنامجيــةالسياق المتغير والعناصر 
وعلــى وجــه الخصــوص يــوفر الفصــل المزيــد مــن التفاصــيل عــن العالقــة بــين الوظــائف األساســية واألدوار 

  مسؤوليات على كل صعيد من أصعدة المنظمة.وال

على األولويات الست للقيادة التي توفر الوجهة البرمجية للسنوات الست المقبلة، ويعكس  ٣الفصل  ويركز
جانـــب تحديـــد البـــرامج واألولويـــات فـــي عمليـــة اإلصـــالح. ويتنـــاول الجـــزء األول مـــن الفصـــل الســـبل التـــي 

كيفيــة اســتجابتها للتحليــل فــي  مشــيرًا إلــىيــة علــى حــدة و حص كــل أولاسُتخلصت بها هذه األولويات، ثم يتف
 سياق الفصل األول، ويحدد العناصر الرئيسية لعمل المنظمة في كل حالة.

فــي عمليــة  واإلدارةعلــى أولــويتين أخــريين تتعلقــان بجوانــب تصــريف الشــؤون  ٤ الفصــل وينصــب اهتمــام
صــحية علــى المســتوى العــالمي، بمــا فــي ذلــك طريقــة اإلصالح وهما: دور المنظمة في تصريف الشــؤون ال

فــــي القطاعــــات  نإدارة الــــدول األعضــــاء لشــــؤون المنظمــــة؛ وكــــذلك دورهــــا فــــي عمليــــات تصــــريف الشــــؤو 
والمنتديات األخرى التي يمكن أن تؤثر على ميدان الصحة. ويركز الجزء الثاني من الفصل على إصالح 

   .باإلدارةالسياسات، واألنظمة، والممارسات المتعلقة 

ثــم  وفئــة إداريــة واحــدة.ضــمن خمــس فئــات تقنيــة بالتحديــد طريقــة تنظــيم عمــل المنظمــة  ٥الفصل ويصــف 
 ،التــي تتحمــل األمانــة مســؤوليتهاالُمخرجــات يعــرض هيكــل وعناصــر سلســلة النتــائج، ويوضــح العالقــة بــين 

ســتوى األثــر التــي تتقاســم علــى م الثمانيــة األهــدافٕانجــاز و إنجــاز الحصــائل  كــل مــن وكيفيــة مســاهمتها فــي
الــدول األعضــاء، والجهــات الشــريكة، واألمانــة المســؤولية عنهــا. ويرســم الجــزء األخيــر مــن الفصــل إطــارًا 

  جديدًا للرصد والتقييم.

معــالم نمــوذج جديــد للتمويــل ويحــدد الوجهــة التــي ســيتم فيهــا تحويــل المــوارد الماليــة بــين  ٦الفصل ويعرض 
  وات الست.فئات العمل خالل فترة السن
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   ١الفصل 
  

  السياق العام
  

  الحقائق السياسية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية الجديدة
  
دةُأعد -٥ الثاني عشر في ضوء الدروس المستفادة خالل فترة برنامج العمــل العــام برنامج العمل العام  ت مسوَّ

مســتدام. ورغــم التفــاؤل الــذي عــالمي الفتــرة مــن النمــو االقتصــادي ال إبــان ٢٠٠٥فــي عــام  الــذي وِضــعالحادي عشــر 
الثغــرات التــي  علــى أنهــاالتحــديات التــي تواجــه الصــحة العالميــة  وصــفبرنامج العمل العام الحادي عشر، فقــد  ساد

 تشوب العدالة االجتماعية والمسؤولية والتنفيذ والمعرفة.

ات العقــد األول مــن القــرن وقد أثبتت األحداث التي أعقبت ذلك مدى تبصــر هــذا التحليــل، فمــع تــوالي ســنو  -٦
إلــى اتســاع فجــوة عــدم المســاواة االجتماعيــة وســرعة  إلــى الرخــاء المشــترك، بــلالعولمــة الحــادي والعشــرين لــم تــؤد 

العديــد مــن البلــدان مــن شــرائح مــن الســكان فــي نضــوب المــوارد الطبيعيــة. وال ينفــي ذلــك فوائــد العولمــة التــي مكَّنــت 
وجـــود المشـــكالت وحـــاالت ظـــل فـــي  بـــاألحرى العولمـــة ، إذ ُطبِّقـــتينًا كبيـــراً تحســـين مســـتويات المعيشـــة لـــديها تحســـ

السياســـات والمؤسســـات الراهنـــة فـــي إيجـــاد التـــوازن بـــين الشـــواغل االقتصـــادية  وأخفقـــت اإلجحـــاف القائمـــة بالفعـــل؛
األحيان كغايــة السعي إلى تحقيق النمو االقتصادي في كثير من إلى ُينظر نتيجة لذلك كان و واالجتماعية والبيئية؛ 

  في حد ذاته.

ومع توالي سنوات العقد شهد العالم أشد األزمات المالية واالقتصــادية حــدة منــذ ثالثينيــات القــرن الماضــي.  -٧
قــد  األزمــة . ومــع ذلــك يتضــح بالفعــل أنكــل تجلياتهــا بعــدعلــى هــذه الكارثــة  المترتبــةالعواقــب الكاملــة  تســتنفدولــم 

النمــو جانبــًا مــن جوانــب العديــد مــن االقتصــادات الناشــئة والناميــة، ويشــهد صــراع  فيه ُيعدسرَّعت بحلول نظام جديد 
  عدد من البلدان المتقدمة للحفاظ على تعاٍف يتسم بالهشاشة. 

مــن الفقــر المطلــق فــي البلــدان  ممــن يعــانونأربــاع وفي بداية العقد الثاني من هذا القــرن يعــيش نحــو ثالثــة  -٨
للحصــول  يعــد مــؤهالً  لــمو مــن تلــك البلــدان أقــل اعتمــادًا علــى التمويــل الُميسَّــر ( قد أصــبح العديــدو المتوسطة الدخل. 

عليه). ونتيجة لذلك، فإن النهج المتبع للحد من الفقر والقائم على التنمية الممولة من الخــارج يتقــادم بســرعة. وبــدًال 
ت وتســتند إلــى صــكوك تنظيميــة عنه تنشأ الحاجة إلــى أســاليب جديــدة للعمــل تــدعم تبــادل المعرفــة وأفضــل الممارســا

  .من جهة أخرى والقطاع الخاص والمجتمع المدنيمن جهة، وبين الدول الدول مختلف ل الحوار بين قوية، وتسهِّ 

التمويــل الخــارجي والــدعم على أنه في الوقت ذاته سيظل العديد من أشد الفئات فقرًا في العالم يعتمد على  -٩
وكــذلك تركيــز معظــم الــدعم اإلنمــائي التقليــدي  -تركيز الحاجة األمــس طراد اب يزداد لذا فإن من المرجح أنالتقني. 

حــول كيفيــة تمويــل أسئلة مهمــة ، وهو أمر يطرح بدوره الت التداعي والهشاشةاالتي تعاني من أشد ح في البلدان -
  . أعمال األمم المتحدة في بلدان أخرى أكثر فقراً 

لســلطة النســبية للدولــة مــن ناحيــة، ولألســواق والمجتمــع المــدني وقــد شــهد القــرن الجديــد أيضــًا تحــوًال فــي ا -١٠
والشــبكات االجتماعيــة لألفــراد مــن ناحيــة أخــرى. وال ُيعــد دور القطــاع الخــاص كمحــرك للنمــو واالبتكــار دورًا جديــدًا. 
ي وتحتفظ الحكومات بسلطة القيادة والتنظيم، ولكنه أضحى من الصعب تصور إمكانية إحراز أي تقــدم ذي شــأن فــ

القضايا ذات األهمية العالميــة مثــل الصــحة واألمــن الغــذائي والطاقــة المســتدامة وتخفيــف وطــأة تغيُّــر المنــاخ، إن لــم 
يضطلع القطاع الخاص بدور مهم. وكذلك ففي البلدان المنخفضــة الــدخل تتجــاوز تــدفقات المــوارد مــن االســتثمارات 

ي تجاوزًا كبيرًا، وأثبتــت التحــويالت الماليــة فــي كثيــر مــن األحيــان األجنبية المباشرة والتحويالت المالية الدعم اإلنمائ
  أنها تفوق المعونة من حيث مرونتها في مواجهة التراجع االقتصادي.
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أســـفرت عنـــه التنميـــة فـــي مجـــال تكنولوجيـــا االتصـــاالت، وهـــو تمكـــين األفـــراد  األهـــم هـــو مـــا التغيُّـــرولعـــل  -١١
. فقــد غيــرت وســائل التواصــل الماضــي لــى اإلطــالق فــي بدايــة العقــدوالمجتمع المدني علــى نطــاق لــم يكــن متوقعــًا ع

األعمال والعالقــات الشخصــية والحركــات السياســية. كمــا أدت إلــى تحــول فــي  ممارسةاالجتماعي أسلوب العالم في 
هنــاك بالفعــل  فــإنحســابات مصــرفية، فحســب من فقراء العــالم  ٪١٠مجال اإلبالغ عن المخاطر. وفي حين يمتلك 

يجعــل توقــع تحقيــق إتاحــة الخــدمات الماليــة علــى نطــاق  مليار مشــترك فــي خــدمات الهــاتف المحمــول، مــا ٥,٣نحو 
واســع أمــرًا واقعيــًا. وفــي الوقــت نفســه فــإن الزيــادة الســريعة فــي إمكانيــة االتصــال التــي كانــت وراء نمــو االتصــاالت 

يتعلــق باحتمــال التعــرض لتعطــل  طر مــااالفتراضية، تنطوي على مخاطر في مقابــل مزاياهــا، ولــيس أقــل هــذه المخــا
  ُنظم العالمية المترابطة التي يعتمد عليها العالم اآلن.  ال

نتــائج مباشــرة علـــى  علـــى كثيــر منهــايترتــب علــى حــد ســواء  التحــديات والفـــرص مــن اً عــدد ويواجــه العــالم -١٢
 :على النحو التاليوذلك  الصحة العالمية

  
وما يترتب عليه من تقليص اإلنفــاق العــام لبلدان المتقدمة في بعض اإن استمرار التراجع االقتصادي  •

. يعــرض العقــد االجتمــاعي الُمبــرم بــين الشــعوب وحكوماتهــا لضــغط متزايــد أكثــر مــن أي وقــت مضــى
وقـــد يتســـبب الحـــد مـــن اإلنفـــاق العـــام فـــي خلـــق حلقـــة مفرغـــة تـــؤثر ســـلبًا علـــى الخـــدمات األساســـية 

بطالة بين الشباب. وفيمــا يتعلــق بــالطرف المقابــل مــن الطيــف واإلنجازات الصحية والتعليمية وزيادة ال
  يواجه المتقاعدون من العمل شبح الفقر واعتالل الصحة في سن الشيخوخة. فقد مري، العُ 

مــن ســكان العــالم فــي المــدن. وُتعــد ســرعة التحــول الحضــري غيــر  ٪٧٠ســيعيش  ٢٠٥٠وبحلول عام  •
ويتـــيح هـــذا . تلـــك المتوســـطة الـــدخلنخفضـــة الـــدخل و المخطـــط حقيقـــة واقعـــة، والســـيما فـــي البلـــدان الم

ولكنه  أمام قطاع الصحة، وخاصة من إدارات المدن التي لديها موارد كافية،التحول الحضري فرصًا 
علــى البلــدان  بالفائــدةالهجــرة بــين البلــدان  وقــد تعــود. اإلجحــافالســتبعاد و امخاطر  ينطوي أيضًا على

 ،علــى اإلطــالق هــذا األمــر غيــر مكفــولولكــن لتي يهاجرون إليهــا، التي يغادرها المهاجرون والبلدان ا
  ويتعرض العديد من المهاجرين إلى المخاطر الصحية المتنامية في سعيهم وراء الفرص االقتصادية.

إلــــى تعزيــــز النمــــو  مــــن الشــــبابتــــراكم العائــــد الــــديُمغرافي نتيجــــة لزيــــادة عــــدد الســــكان العــــاملين  أدى •
ة مـــن العـــالم. ويمثـــل ذلـــك بالنســـبة للعديـــد مـــن البلـــدان فرصـــة حاســـمة االقتصـــادي فـــي أمـــاكن عديـــد

لبطالة إذ يمكن ل إن لم تُبذل الجهود الكفيلة بزيادة معدالت توظيف الشباب. ضيعستولكنها األهمية، 
 المصــحوبة بغيــاب الحقــوق االقتصــادية والسياســية وأي شــكل مــن أشــكال الحمايــة االجتماعيــةالدائمــة 
  ضب والثورة. الغ فتيل أن تشعل

مثــل  الرئيسية لتحمل الكوكب العتباتتجاوز بعض  جرى. فقد كذلك تتعرض البيئة العالمية للضغوط •
المزيد من هذه الحدود. وفي أمــاكن عــدة مــن العــالم  تخطيسيتم  فقدان التنوع البيولوجي؛ وسرعان ما

الهــواء النقــي فــي المــدن ســيزيد تغيُّــر المنــاخ مــن خطــر اإلضــرار بشــروط الصــحة األساســية، بمــا فيهــا 
ـــاه الشـــرب المأمونـــة والكافيـــة واإلمـــدادات الغذائيـــة المأمونـــة والمغذيـــة مـــن أحـــداث الفـــرد وحمايـــة  ومي

. وتلقــى الــدواعي العلميــة للتنميــة المســتدامة قبــول معظــم األفــراد الســكن الالئــقتــوفير الطقس القاسية و 
ســتفيد مــن السياســات البيئيــة القويــة، وأنهــا والحكومات. وُيقــر هــؤالء بــأن الصــحة تســهم فــي تحقيقهــا وت

من أكثر طرق قياس التقدم فعالية. ومع ذلك فإن التقدم الُمحرز علــى المســتويين العــالمي ة تتيح واحد
والـــوطني فـــي إنشـــاء مؤسســـات ووضـــع سياســـات أقـــدر علـــى ضـــمان تطبيـــق نهـــج أكثـــر اتســـاقًا علـــى 

  ب لآلمال.البطء المخيِّ السياسات االجتماعية والبيئية واالقتصادية اتسم ب

حلــول  إيجــادإلــى في إطار التصدي لهذه التحديات تسعى البلدان صاحبة المصالح الوطنية المختلفة  •
للمشكالت المشتركة. وتقدم التجمعات العالمية (مثــل مجموعــة العشــرين) المحــدودة العضــوية أو ذات 
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ضايا محددة ولكنها تفتقر إلى الشــرعية العضوية المتماثلة في التفكير، وسيلة إلحراز تقدم أسرع في ق
التي تضفيها العمليات متعددة األطراف. وكذلك فإنه في مجــال الصــحة، كــان للتحالفــات واالئتالفــات 

 األطفــال واألمهــاتوالشراكات أثر فــي إحــراز تقــدم أســرع فيمــا يتعلــق بالتصــدي للتحــديات مثــل وفيــات 
إجـــراء  تتطلـــب ال تـــزالأشـــد المشـــكالت تعقيـــدًا ى أن علـــ والســـل والمالريـــا. هفيروســـوالعـــدوى ب األيـــدزو 

لتوصــل مــن أجــل افي منظمة شاملة العضــوية تحظى بإدارة جيدة  بشأنها متعددة األطرافمفاوضات 
 للجميع.  يحقق العدل اتفاق منصف إلى

  
  الصحي اآلخذ في التطور عملالبرنامج 

  
  االتجاهات الصحية والديمغرافية الراهنة

  

تقــدم كبيــر وغاياتهــا ُأحــرز  اعتماد زعماء العالم لألهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة علىمن عقد  أكثرانقضاء بعد  -١٣
المراضــة  وتقليــل حــاالت ،وتحســين التغذيــة ،فيــات األطفــال واألمهــاتو معــدل الفقــر، وخفــض  مــن الحــدمجــال فــي 

ــا. األيــدزفيــروس بعــدوى الوالوفيــات الناجمــة عــن  فــي الســنوات األخيــرة فــي وتســارعت وتيــرة التقــدم  والســل والمالري
البلــدان  داخــلالعديــد مــن البلــدان التــي تعــاني مــن أعلــى معــدالت والوفيــات، ولــو أنــه مــا تــزال هنــاك فجــوات واســعة 

 وفيما بينها.

مــن مجمــوع الوفيــات فــي صــفوف  ٪٣٥وما يزال سوء التغذية يشكل الســبب الكــامن وراء نســبة تقــدر بنحــو  -١٤
إلــى  ٪٢٨ة األطفــال المعــانين مــن ســوء التغذيــة فــي البلــدان الناميــة مــن األطفــال دون ســن الخامســة. وهبطــت نســب

. وتقــارب وتيــرة التقــدم هــذه مــا هــو مطلــوب إلنجــاز الهــدف المعنــي مــن األهــداف ٢٠١١و ١٩٩٠بــين عــامي  ٪١٧
 اإلنمائية لأللفية.

. وفضــًال عــن ٪٤١هــبط معــدل وفيــات األطفــال دون ســن الخامســة بنســبة  ٢٠١١و ١٩٩٠وبــين عــامي  -١٥
إلــى  ٢٠٠٠و ١٩٩٠ســنويًا بــين عــامي  ٪١,٨العــالمي فــي العقــد الماضــي مــن  لك، فقد تسارعت وتيرة االنخفاضذ

 الهدف اإلنمائي لأللفية.غاية ، بيد أن ذلك يظل غير كاف لبلوغ ٢٠١١و ٢٠٠٠سنويًا بين عامي  ٪٣,٢

بنحــــو إلــــى مــــا يقــــدر  ١٩٩٠حالــــة عــــام  ٥٤٣ ٠٠٠وهبطــــت حــــاالت الوفــــاة فــــي صــــفوف األمهــــات مــــن  -١٦
ولكــن معــدل تراجــع الوفيــات ينبغــي أن يتضــاعف مــن أجــل تحقيــق الغايــة المتعلقــة  .٢٠١٠حالــة عــام  ٢٨٧ ٠٠٠

وممـــا يبعـــث علـــى القلـــق بشـــكل خـــاص أن األطفـــال الـــذين يولـــدون ألمهـــات مراهقـــات  باألهـــداف اإلنمائيـــة لأللفيـــة.
 بلــدان المنخفضــة الــدخل والمتوســطة الــدخلالتقريبــًا مــن مجمــوع عــدد المواليــد فــي العــالم. وفــي  ٪١١يشــكلون نســبة 

تمثل التعقيدات الناجمة عن الحمل والوالدة السبب الرئيسي للوفيات في صفوف المراهقــات، كمــا أن وفيــات مــا قبــل 
 بين األمهات اللواتي تقل أعمارهن عن العشرين. ٪٥٠الوالدة أعلى بنسبة 

، وهــو مــا يقــل قلــيًال ٢٠١١و ٢٠٠٩ ين عــامبــي ٪٣٠وفيات الِولدان بنســبة تزيــد عــن وانخفضت معدالت  -١٧
الخامســة التــي  ســن عــن معــدل انخفــاض وفيــات األطفــال بشــكل عــام، فــي حــين زادت نســبة وفيــات األطفــال دون

 .٢٠١١عام  ٪٤٣إلى  ١٩٩٠عام  ٪٣٦الفترة الوليدية من تحدث في 

مليــون حالــة مالريــا  ٢١٦ن العالم خطر اإلصابة بالمالريا، وأسفر مــا ُيقــدر بنحــو اويواجه نحو نصف سك -١٨
ـــديري مـــن  ٪٨٦، منهـــا نســـبة ٢٠١٠وفـــاة عـــام  ٦٥٥ ٠٠٠عـــن  األطفـــال دون ســـن الخامســـة. وهـــبط المعـــدل التق

. واتســع نطــاق التغطيــة ٢٠١٠و ٢٠٠٠بــين عــامي  ٪١٧لإلصــابة بهــذا المــرض علــى المســتوى العــالمي بمقــدار 
اتســاعًا كبيــرًا إال أن مــن رش الثُمالي داخــل المبــاني والبمبيدات الحشرات  المعالجةبتدخالت مثل توزيع الناموسيات 
 المرض والوفيات من جديد. ظهورالواجب المواظبة على ذلك لمنع 
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كــان  ٢٠١١. وفــي عــام ٢٠٠٦ويشهد عدد الحاالت الجديدة مــن الســل كــل عــام انخفاضــًا بطيئــًا منــذ عــام  -١٩
تتعلــق بأنــاس مصــابين بفيــروس  ٪١٣مــن مليــون حالــة جديــدة منهــا نســبة تقــرب  ٨,٧هنــاك حســب التقــديرات زهــاء 

 ٪٥٠، وسيتحقق انخفاض بنســبة ١٩٩٠منذ عام  ٪٤١. وهبطت معدالت الوفيات الناجمة عن السل بنسبة األيدز
 .٢٠١٥على المستوى العالمي بحلول عام 

عمــا  ٪٢٤مليــون مصــاب أي أقــل بنســبة  ٢,٥ األيدزبلغ عدد المصابين حديثًا بفيروس  ٢٠١١وفي عام  -٢٠
مضادات الفيروسات القهقرية (هناك . وفي الوقت ذاته فإن القدرة على الحصول على ٢٠١٠يه الحال عام كان عل

حاليًا) تعنــي تحقيــق زيــادة  البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخلماليين شخص قيد المعالجة في  ٨أكثر من 
الــذين يقضــون نحــبهم ألســباب تتعلــق  بــالنظر إلــى انخفــاض أعــداد األيــدزالمتعايشــين مــع فيــروس شــاملة فــي عــدد 

 اآلن. األيدزبمرض 

ـــة فـــي المجتمعـــات األشـــد فقـــرًا وتهميشـــًا، وتتســـبب فـــي آالم مبرحـــة،  المداريـــةوتستشـــري األمـــراض  -٢١ المهمل
وٕاعاقــات دائمــة، وحــاالت وفــاة فــي صــفوف الماليــين مــن البشــر. وبــرهن الــنهج المنســق والمتكامــل المتبــع منــذ عــام 

 مكافحة هذه األمراض، والقضاء عليها، بل واستئصالها تماما.أن من الممكن  ٢٠٠٧

تخفــيض نســبة األشــخاص الــذين ال يمكــنهم الحصــول الهــدف اإلنمــائي لأللفيــة القاضــي ب ت غايــةتحققــ وقــد -٢٢
الفــوارق مــا تــزال قائمــة بــين البلــدان وضــمنها. أمــا بالنســبة رغــم أن النصف  مياه الشرب المأمونة إلى  باستمرار على 

 مليون إنسان يفتقرون إلى المرافق الصحية المحسنة. ٢٥٠٠فإن هناك  الصرف الصحي األساسية لخدمات

وما برح الكثير من الناس يعانون من شح األدوية في القطاع العام مما ُيضطرهم إلــى اللجــوء إلــى القطــاع  -٢٣
 إلــى ٢٠١١و ٢٠٠٧ الخاص حيث يمكن أن تكون األسعار أعلى بكثير. وأشارت المسوح التي ُأجريت بــين عــامي

المعــدل الوســطي  يبلــغ فــي البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الــدخل،فــي القطــاع العــام من بين األدوية التي تتوافر ه أن
األســعار  تكلفــة األدويــة ذات فحتــىفحســب. وعــالوة علــى ذلــك  ٪٥١,٨لتوافر مجموعة مختارة من األدوية الجنيسة 
 توسط خمسة أضعاف األسعار المرجعيــة الدوليــة؛ بــل إنهــا كانــت أعلــىالدنيا في القطاع الخاص كانت تبلغ في الم

األدوية األقل ســعرًا ذاتهــا قــد تكــون أبعــد مــن متنــاول األســر المنخفضــة  فتكلفة ضعفًا في بعض البلدان. ١٤بـ  منها
ة مــن أمــراض مزمنــالــذين يعــانون ألشــخاص ا . وُيعــدالــدخل التــي تحتاجهــا للحصــول علــى أنمــاط العــالج الشــائعة

 .أشد تعرضًا لمثل هذه الصعوبات تتطلب فترة طويلة من العالج

ســنة فمــا فــوق بــوتيرة أعلــى مــن أي  ٦٠وفي كل البلدان تقريبًا تتزايد نسبة األشخاص الــذين تبلــغ أعمــارهم  -٢٤
. وفــي الوقــت اً فئــة عمريــة أخــرى، وذلــك نتيجــة زيــادة طــول العمــر المتوقــع وانخفــاض معــدالت الخصــوبة فــي آن معــ

إلــى مســتوى لــم يســبق لــه مثيــل. وفــي فتــرة برنــامج العمــل العــام  المــراهقينتزيد أعــداد صــغار الســن فــي فئــة ذاتــه ســ
الثـــاني عشـــر ســـيتجاوز عـــدد األشـــخاص فـــوق الســـتين مـــن العمـــر عـــدد األطفـــال دون ســـن الخامســـة. وبحلـــول عـــام 

البلــدان درج حاليــًا فــي عــداد من كبار السن في العــالم ســتعيش فــي البلــدان التــي تنــ ٪٨٠فإن نسبة تزيد عن  ٢٠٥٠
شـــيخوخة الســـكان علـــى أنـــه دليـــل علـــى نجـــاح أنـــه يمكـــن النظـــر إلـــى  ورغـــم. المنخفضـــة الـــدخل والمتوســـطة الـــدخل

سياســات الصــحة العموميــة والتنميــة االقتصــادية االجتماعيــة فإنهــا تطــرح تحــديات أمــام المجتمعــات للتكيــف، بغيــة 
ســن والنهــوض بــأمنهم ومشــاركتهم االجتماعيــة. وفضــًال عــن ذلــك فــإن هــذه تعظيم القدرة الصــحية والوظيفيــة لكبــار ال

التركيــز علــى الصــحة ال لصــالح فئــات عمريــة معينــة  االســتمرار فــي التحوالت في األوضاع الديمغرافية تؤكــد أهميــة
 العمر. طيلةبمعزل عن غيرها، بل 

 تزايد تعقيد التحديات الصحية 

والبيئيــة واالجتماعيــة، لحقــائق السياســية، واالقتصــادية، ديُمغرافيــة لبغــض النظــر عــن الجوانــب الوبائيــة وال  -٢٥
األثــر الــذي تخلِّفــه علــى المؤسســات المســؤولة حيــث إلى تزايد تعقيد برامج الصحة العالمية مــن  ، فهي تؤديالجديدة
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، ريكــيأم تريليــون دوالر ٦‚٤٥ اإلنفاق علــى الصــحة يإجمالبلغ  ٢٠١٠عام عن توفير رعاية صحية أفضل. وفي 
ونظـــرًا ألن قطـــاع . أمريكـــي تريليـــون دوالر ٢,٩٣وقـــدره  ٢٠٠٠عـــام المبلـــغ الـــذي ُأنِفـــق فـــي  أكثـــر مـــن ضـــعفأي 

رئيســي فــي فقــد اضــطلع بــدور أربــاب العمــل فــي العــالم الصــحة واحــد مــن القطاعــات التــي تســتأثر بــأكبر عــدد مــن 
 دوراً كمــا أدى قطــاع الصــحة يــة األخيــرة. واجهــة الصــدمات المالمعلــى تحقيــق االســتقرار فــي االقتصــادات مســاعدة 
دوالر  بليــون ١٠,٥٢زيــادة مماثلــة مــن المســاعدات اإلنمائيــة الصــحية وشــهد اإلنفــاق علــى مجــال التنميــة. أبــرز فــي 
  .في السنوات العشر التي تلت العام المذكورأمريكي بليون دوالر  ٢٦,٨إلى  ٢٠٠٠في عام أمريكي 

حي دون مــا هــو مطلــوب لتــوفير حتــى أبســط الخــدمات األساســية. وفــي بعــض البلــدان يظــل اإلنفــاق الصــ -٢٦
بشــكل أســرع ارتفــاع تكــاليف الرعايــة الصــحية كثيــر مــن االقتصــادات المتقدمــة وعلى النقــيض مــن ذلــك يتواصــل فــي 

علــى عــاتق المســنين مــن ألمــراض غيــر الســارية الــذي تلقيــه امــن النــاتج المحلــي اإلجمــالي بســبب العــبء المتزايــد 
 شــهدلبلــدان التــي توبالنســبة إلــى االتوقعات العامة، والتكاليف المتزايدة للتكنولوجيا. زيادة إلى جنب مع  اً السكان جنب

الرعايــة عــرض اســتدامة تمويــل نظــم تفــإن صــافي التبعــات المترتبــة علــى ذلــك يتمثــل فــي ، ًا مســتمراً اقتصــادي اً تراجعــ
عنهــا الكشــف اإلبكار في و من اإلصابة باألمراض ة تركز على الوقاي -يلزم إيجاد حلول ذكية . وسللخطر الصحية

مزيد من ٕاحراز الو في المواضع التي تحققت فيها التغطية الصحية الشاملة صيانة ل – وتعزيز أنماط الحياة الصحية
الضــغوط المســلطة تزيــد وٕان لم تحــدث تلــك التغييــرات فــإن مــن المــرجح أن . في المواضع التي لم تتحقق فيهاالتقدم 
  خدمات الرعاية الصحية. على مويل العام استبعاد الفئات التي ليس لديها سعة مالية للحصولعلى الت

، وال حقيقــة أنهــا تســبب المتزايــدة لألمــراض غيــر الســارية كســبب للوفــاة أمــرًا جديــداً الوبائيــة ُتعــد األهميــة وال  -٢٧
ثــل أمــراض القلــب، والســكتات، ومــا تــزال األمــراض المزمنــة، م. البلــدان جميــعبــاطراد حــاالت مراضــة ووفيــات فــي 

والسرطان، واألمراض التنفسية المزمنة، والسكري، تمثل السبب الرئيسي للوفيات في العالم حيــث تصــل نســبتها إلــى 
فــإن  ٢٠٠٨مليــون شــخص قضــوا نحــبهم بســبب األمــراض المزمنــة عــام  ٣٦من مجموع الوفيات. ومن أصل  ٪٦٣
البلــدان المنخفضــة الــدخل المبكــرة فــي مــن هــذه الوفيــات  ٪٩٠نســبة ماليين منهم كــانوا دون ســن الســتين وحــدثت  ٩

بمــدى وخامــة العواقــب االجتماعيــة واالقتصــادية التــي تترتــب علــى المتزايــد فمــا تغيــر هــو اإلقــرار . والمتوسطة الدخل
وزراء ال من جانب المهنيين الصحيين فحسب بل أيضــًا مــن قبــل  - عدم اتخاذ اإلجراءات التي تمليها هذه المعرفة

الفجــوة  فــي العقــد القــادم ســد المطروحــة، فإن من التحديات الكبــرى ومع ذلك .المالية ورؤساء الدول وعامة الجمهور
، ال فــي قطــاع الصــحة حصــرًا وٕانمــا علــى مســتوى فيمــا يتعلــق بالعمــل الفعلــي وتخصــيص المــوارد واقــعوال قــولبــين ال

  .الحكومات والمجتمعات ككل

ها محـــــِدداتي تطرحـــــه األمـــــراض غيـــــر الســـــارية، والســـــيما معالجـــــة أمـــــر ويتطلـــــب التصـــــدي للتحـــــدي الـــــذ -٢٨
إحــداث تحــول االجتماعية، والبيئية، واالقتصادية عبر استجابات متعددة القطاعات فــي نقــاط مختلفــة طــوال العمــر، 

وتمويلهــا فــإن عليهــا أن تعــزز مــن فعاليــة الخــدمات الصــحية  االســتمرار فــي تقــديم ورغــم. دور وزارات الصــحة فــي
، وأن تغــدو جــزءًا مــن نظــام شــامل لتــوفير العافيــة والرخــاء ال وســيط ومحــاور مــع الجهــات الحكوميــة األخــرىدورهــا ك

لــى القــدرة علــى قيــادة نطــاق واســع مــن مجــرد نظــام لمكافحــة األمــراض ومعالجتهــا. وعلــى هــذا فــإن الــوزارات تحتــاج إ
 تعقيد. الشركاء وتنظيمهم والتفاوض معهم في هذه البيئة المتزايدة ال

التــي يمكــن مــن خاللهــا ضــمان حصــائل  الوســائلمــع تزايــد التعقيــد تنشــأ الحاجــة إلــى تركيــز أعظــم علــى و  -٢٩
وأصــلب؛ والصــحة  صــحية أقــوى نظــمصــحية أفضــل وهــي: الصــحة كحــق إنســاني؛ واإلنصــاف الصــحي؛ وٕارســاء 

وهنــاك القيــود الماليــة.  واجهــةمكحصيلة للسياسات في طائفة واسعة من القطاعات المختلفة؛ واالبتكار والكفاءة في 
 .فــي الحصــائل الطبيــةكــذلك و الحصــول علــى الخــدمات الصــحية والمنتجــات الطبيــة فــوارق متزايــدة فــي القــدرة علــى 

تشكل عائقًا في وجه الجوانب األخرى مــن التنميــة االقتصــادية  لكونها أيضاً فقط وٕانما القلق بحد ذاتها وهي ال تثير 
 واالجتماعية.
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الصــحي الجديــد أن يقــر بالصــلة الوثيقــة بــين الصــحة والتنميــة المســتدامة. وتســهم  مج العمــللبرنــاوينبغــي  -٣٠
السياسة الصحية في التنمية المستدامة والحد من الفقر إذا جرت حماية الناس من تكبد نفقات كارثية عند إصابتهم 

ستتزايد أهمية العناية بالعالقة بــين بالمرض. وبالمثل فإن الصحة تستفيد من السياسات الرامية إلى تحسين البيئة. و 
يمكــن أن الصــحة، وتغيــر المنــاخ، والعوامــل البيئيــة األخــرى مثــل تلــوث الهــواء، علــى مــدى الســنوات المقبلــة. وأخيــرًا 

يسفر قياس األثر علــى الصــحة عــن إثــارة االهتمــام السياســي والعــام بسياســات االســتدامة التــي تحقــق حصــائل أكثــر 
 ديمومة.انتشارًا أو 

  تعزيز فعالية األمن الصحي والعمل اإلنساني

ٕان تعــذر التنبــؤ و الصــدمات، مــن الواجــب توقــع فمفاجــآت. الالتأهــب لمواجهــة ضــرورة اضــي أثبــت العقــد الم -٣١
الظهــور أخــرى عــاودت أمــراض جديــدة و جمــة عــن ا إذا كانــت ناّمــوبغــض النظــر عها أو مكانهــا أو شــدتها، مصــدر ب

  طبيعية. كوارثوقوع نزاعات أو بسبب اندالع 

اإلنســاني حتــى وقــت قريــب بمعــزل عــن الــُنظم المعنيــة بطــوارئ الصــحة العموميــة.  العمــلعملــت ُنظــم وقــد  -٣٢
وهنـــاك إقـــرار متزايـــد بضـــرورة وجـــود اســـتجابة أشـــمل إلدارة مخـــاطر الطـــوارئ، تعمـــل علـــى دمـــج الوقايـــة والحـــد مـــن 

  مخاطر الطوارئ والتأهب والترصد واالستجابة والتعافي.

إلــى مــن العمــل اإلنســاني وقلمــا يتســم التحــول  .مفتعــلالتمييــز بــين اإلغاثــة والتنميــة  فــإن ذلــكعلــى وعــالوة  -٣٣
ـــ نيمكـــو بطـــابع خطـــي،  التنميـــة ـــدان فـــي وترتفـــع عكســـية. نتـــائج المترابطـــة إلـــى الفصـــل بـــين البـــرامج ؤدي أن ي البل

ة. لأللفيــاف اإلنمائيــة األهــد بعــد حتــى هــدف واحــد مــنقلــة مــن تلــك البلــدان ولــم تحقــق ، معــدالت الفقــر المتضــررة
بنــاء القــدرات المؤسســية والسياســية، علــى توظيــف االســتثمارات فــي مرونــة واالســتقرار مــن الأكبــر قــدر بنــاء ينطوي و 

 اإلغاثــةوجــود صــلة وثيقــة تــربط تســليم بوالتلــك الحــاالت،  والتركيــز علــى التأهــب لحــاالت الطــوارئ مــن خــالل إدارة
 .ةالتنميباإلنسانية 

 في ميدان تصريف الشؤون الصحيةتحديات جديدة 

ثمــة إمكانيــة لنشــر المــوارد المتاحــة للعــالم لتحســين صــحة النــاس علــى نحــو يزيــد مــن فعاليتهــا وٕانصــافها.  -٣٤
إلى اعتماد صكوك تساعد على الحــد مــن التهديــدات المحدقــة ويمكن أن يؤدي النهوض بتصريف الشؤون الصحية 

 األنفلــــونزا لمواجهــــة بالتأهــــب طارالخــــاصإلا)، و ٢٠٠٥ة الدوليــــة (اللــــوائح الصــــحيبالصــــحة والعــــابرة للحــــدود (مثــــل 
اإلقليميــة  دون)، وذلك عبر الُنهج واالستراتيجيات المشــتركة لمعالجــة المشــكالت العالميــة، أو اإلقليميــة، أو الجائحة
وعبــر  ؛)علــى المســتوى الــدولي الصــحيين العــاملين توظيــف بشــأن الممارســة لقواعــد العالميــةمنظمــة ال مدونــة(مثــل 

، واألهـــداف المتعلقـــة بالصـــحة والـــزخم المتـــأتي مـــن األهـــداف المشـــتركة (مثـــل األهـــداف اإلنمائيـــة لأللفيـــة التضـــامن
 األمراض غير السارية).المقترحة بشأن  االختيارية والغايات

 عدة عوامل في توسيع جدول أعمال تصريف الشؤون الصحية وهي:وأسهمت  -٣٥

فبفضــل تكنولوجيــا  لصــحية حكــرًا علــى الــدول.لــم تعــد مســألة تصــريف الشــؤون ا .تعــدد األصــوات  (أ)
أضحت جهات فاعلة عديدة قادرة على إسماع صوتها وممارســة  المعلومات وشبكات التواصل االجتماعي

تأثيرهــا علــى القــرارات المتعلقــة بالصــحة وهــي تشــمل: شــبكات المجتمــع المــدني، وفــرادى المنظمــات غيــر 
لمجموعات المهنية، والمؤسســات الخيريــة، ونقابــات العمــال، الحكومية على المستوى الدولي والمجتمعي، وا

 والجماعات االنتشارية غير النظامية.ووسائل اإلعالم، والشركات الوطنية ومتعددة الجنسيات، واألفراد، 
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 حة العالمية تعقيدًا يومًا بعــد يــوم، كمــا أنتتزايد الساحة المؤسسية للص .الجهات الفاعلة الجديدة  (ب)
ي تحبذ إنشاء منظمات، وقنوات تمويــل، وأنظمــة للرصــد عوضــًا عــن إصــالح مــا هــو قــائم منهــا الحوافز الت

مــن انطالقــًا ذه التغيــرات فــي تطــور الفكــر التنمــوي الحــظ تــأثير بعــض هــيُ و بالفعــل تهــدد بزيــادة الطــين بلــة. 
ًا بأنهــا تصــب جــل علمللتعاون اإلنمائي الفعال، ن بوسابشراكة  ءً وانتهاإعالن باريس بشأن فعالية المعونة 

 ١فيما بين بلدان الجنوب وغيره من أشكال التعاون.ات والتعاون ى الشراكاهتمامها عل

يتمحــور الــزخم فــي الكثيــر مــن المــداوالت المتعلقــة بتصــريف الشــؤون حــول ســبل  .توسع الشواغل  (ج)
والتنميــة االقتصــادية. في الوقت ذاته من إعاقة أنشطة السفر، والتجارة،  التقليلحماية الصحة البشرية مع 

هناك أبعاد أخرى فأن التوصل إلى إرساء التوازن الصحيح في هذا الصدد يظل شاغًال بالغ األهمية  ورغم
للنقــاش ُتضــاف بفعــل التوســع فــي اســتخدام الصــكوك المعنيــة بحقــوق اإلنســان ممــا يزيــد مــن التركيــز علــى 

 العدالة واإلنصاف.

ثمــة مفهومــان متمــايزان ينطــوي  .الصــحة من أجــلؤون تصريف الشؤون الصحية وتصريف الش  (د)
بشــأن المحــددات  ي إعــالن ريــو السياســيلصــحة علــى النحــو الــوارد فــلاالجتماعيــة  محــِدداتعليهمــا نهــج ال

تصــريف الشـــؤون الصـــحية الــذي ُيعنـــى بالعديـــد مــن المســـائل التـــي  وهمـــا:  )٢٠١١االجتماعيــة للصـــحة (
أساســـًا بوظيفـــة التنســـيق، والتوجيـــه، واالتســـاق الـــداخلي، وتصـــريف  ســـلفت اإلشـــارة إليهـــا أعـــاله، والمتمثلـــة

 والسياســة العامــة تســعى إلــى التــأثير علــى تصــريف لــدعوةتتعلــق باالشــؤون مــن أجــل الصــحة وهــو وظيفــة 
 الشؤون في القطاعات األخرى على نحو يؤثر إيجابيًا على الصحة البشرية.

  تزايد الضغوط على المنظمات المتعددة األطراف
  

معـــدالت النمـــو تباطـــأت أيضـــًا المســـاعدة اإلنمائيـــة الرســـمية اإلجماليـــة فقـــد النمـــو الكلـــي فـــي  وكمـــا تباطـــأ -٣٦
 ٢٠٠٨عام  ٪٩في السنوات األخيرة من  ، حيث تراجعتالسنوية في المساعدة اإلنمائية الرسمية المتعددة األطراف

رعة أكبــــر مــــن المســــاهمات التمويــــل المخصــــص بســــينمــــو . وضــــمن هــــذا المجمــــوع ٢٠١١فحســــب عــــام  ٪١إلــــى 
 األساسية األخرى.

وينصب الجانب األعظم من التمويل المتعدد األطراف على خمس مجموعات رئيسية مــن المنظمــات. فقــد  -٣٧
إلى  ٢٠١٠في عام  مليار دوالر أمريكي ٥٤من القيمة اإلجمالية لهذا التمويل البالغة  ٪٨٠ذهبت نسبة تزيد على 
تنميــة األوروبــي إضــافة إلــى ميزانيــة االتحــاد األوروبــي)؛ والمؤسســة الدوليــة للتنميــة صندوق الالمؤسسات األوروبية (

 العـــالمي الصـــندوقالتنميـــة األفريقـــي واآلســـيوي؛ و  ومصـــرفي(البنـــك الـــدولي)؛ وصـــناديق األمـــم المتحـــدة وبرامجهـــا؛ 
متعــددة األطــراف منهــا منظمــة منظمــة  ٢٠٠. أما النسبة المتبقية فتتقاسمها أكثر من والمالريا والسل األيدز لمكافحة

 الصحة العالمية.

ويــؤدي تضــافر اإلجــراءات التقشــفية فــي البلــدان المانحــة وتشــرذم النظــام المتعــدد األطــراف إلــى سلســلة مــن  -٣٨
الضـــغوط المتعارضـــة أحيانـــًا علـــى المنظمـــات الدوليـــة. أوًال، فـــي حـــين أن الطلـــب ينصـــب علـــى العمـــل الـــذي يعـــود 

تــدعو فــي غالــب األحيــان إلــى تركيــز حصــري أقــوى علــى  ضــاء فــإن الجهــات المانحــةبالفائــدة علــى كــل الــدول األع
. ثانيــًا، فــي الوقــت الــذي تتمثــل فيــه الميــزة النســبية للكثيــر مــن المنظمــات المتعــددة األطــراف فــي اً البلــدان األشــد فقــر 

                                                              
فيما يلي التغييرات التي تجسدها الشراكة المتفق عليها بشأن التعاون اإلنمائي الفعــال فــي بوســان، جمهوريــة كوريــا، فــي     ١

أكبــر مــن األطــراف الفاعلــة  ''لــدينا بنيــة تعــاون إنمــائي تتســم بمزيــد مــن التعقيــد وتتميــز بعــدد: ٢٠١١كــانون األول/ ديســمبر 
عــن التعــاون بــين البلــدان فــي مراحــل مختلفــة مــن تنميتهــا، والتــي يمثــل الكثيــر  فضــالً الحكومية وتلك الفاعلــة مــن غيــر الــدول، 

متوسطة الدخل. وأصبحت أنشطة التعاون بــين بلــدان الجنــوب والتعــاون الثالثــي، واألشــكال الجديــدة مــن الشــراكات  بلداناً منها 
بين القطاعين العام والخاص، وغير ذلك من أساليب التنمية ووسائل تحقيقها من األنشطة األكثر وضوحًا التي تكّمــل القائمة 

  أشكال التعاون بين بلدان الشمال والجنوب."
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داء الـــذي تنفـــذه اســـتحداثها عـــن طريـــق التفـــاوض التفاقـــات، وقواعـــد، ومعـــايير، وســـلع عامـــة أخـــرى، فـــإن تقيـــيم األ
تصــريف  ُنظــم رغــم أنالوكاالت الثنائية، فرادى وجماعات، يركز بشكل أكبر على حصــائل التنميــة التقليديــة. ثالثــًا، 

الطلــب علــى توســيع  فــإن، فــي العديــد مــن منظمــات األمــم المتحــدة ذات ســمات خاصــة بكــل منهــا الشؤون والمساءلة
  ى زيادة تكاليف المعامالت المتعلقة بالتنسيق.التكامل الفعال على المستوى القطري يؤدي إل

وتتطلــب مجابهــة هــذه الضــغوط أن تحــدد كــل المنظمــات المتعــددة األطــراف مزاياهــا النســبية، وأن ترســي  -٣٩
قادرة على إدارة المخاطر بفعالية، وأن تضــمن كــذلك،  نظماً ياتها، وأن تكفل المساءلة المالية، وأن تقيم و بوضوح أول

أنهــا قــادرة علــى أن تبــرهن بصــورة مقنعــة علــى مــا تحققــه مــن نتــائج. وفــي العديــد مــن المنظمــات،  وهو األمر األهم،
  .الحديثةاإلصالح أسس تدابير ومن بينها منظمة الصحة العالمية، فإن هذه الشواغل شكلت 
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  ٢الفصل 
  

  قيم، ووظائف، ومزايا نسبية فريدة: منظمة الصحة العالمية
  
مكان الصدارة فــي ســبيل تحســين الصــحة حــول  ١٩٤٨ة منذ إنشائها في عام تحتل منظمة الصحة العالمي -٤٠

، تغيَّــرت التحــديات التــي تواجــه الصــحة العموميــة بطــرق جذريــة وبســرعة لــم األولالعــالم. ولكــن كمــا أوضــح الفصــل 
منظمــة فــي ضــمان تطــور المنظمــة ال. ويتمثل الغرض العام مــن برنــامج إصــالح في بعض الحاالت يسبق لها مثيل

مــن حيــث ضــرورة  -ويتنــاول هــذا الفصــل بالدراســة آثــار هــذا الســياق المتغيــر فــي المنظمــة لمواكبــة هــذه التغيــرات. 
  االستمرارية والتغيير. 

  مبادئ وقيم دائمةاالستمرارية: 

فـــي مثلمـــا هـــو مبـــّين منظمـــة علـــى التزامهـــا الوثيـــق بالمبـــادئ التـــي جـــاءت فـــي ديباجـــة دســـتورها (التظـــل  -٤١
  ). ١ اإلطار

  دستور منظمة الصحة العالمية: المبادئ -١ار اإلط

  الصحة هي حالة من اكتمال السالمة بدنيًا وعقليًا واجتماعيًا، ال مجرد انعدام المرض أو العجز.
التمتــع بــأعلى مســتوى مــن الصــحة يمكــن بلوغــه، هــو أحــد الحقــوق األساســية لكــل إنســان، دون تمييــز بســبب 

  أو الحالة االقتصادية أو االجتماعية. العنصر أو الدين أو العقيدة السياسية
  صحة جميع الشعوب أمر أساسي لبلوغ السلم واألمن، وهي تعتمد على التعاون األكمل لألفراد والدول.

  ما تحققه أية دولة في مجال تحسين الصحة وحمايتها أمر له أهميته للجميع.
ـــدان المختلفـــة فـــي تحســـين الصـــحة ومكافحـــة األمـــراض، والســـ يما األمـــراض الســـارية، خطـــر علـــى تفـــاوت البل

  الجميع.
النشأة الصحية للطفل أمر بالغ األهمية، والقــدرة علــى العــيش بانســجام فــي بيئــة كليــة متغيــرة أمــر جــوهري لهــذه 

  النشأة.
إتاحـــة فوائـــد العلـــوم الطبيـــة والنفســـية ومـــا يتصـــل بهـــا مـــن معـــارف لجميـــع الشـــعوب أمـــر جـــوهري لبلـــوغ أعلـــى 

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

الحكومــات مســؤولة عــن صــحة شــعوبها وال يمكــن الوفــاء بهــذه المســؤولية إال باتخــاذ تــدابير صــحية واجتماعيــة 
  كافية.

 
الماليـــة التـــي تهـــدد الحقـــوق والتنـــافس علـــى المـــوارد الطبيعيـــة النـــادرة، واألزمـــة  اإلجحـــاف،تزايـــد  ظـــلوفـــي  -٤٢

األساســية فــي الرعايــة الصــحية، ســيكون مــن الصــعب إيجــاد صــياغة أفضــل للتعبيــر عــن الصــحة كحــق أساســي، 
والعدالـــة االجتماعيـــة والمشـــاركة  اإلنصـــاف ؤديـــهيوشـــرط أساســـي لتحقيـــق الســـالم واألمـــن، وللـــدور الرئيســـي الـــذي 

  الشعبية والتضامن العالمي في عمل المنظمة. 
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فمـــن األهميـــة فـــي ســـياق برنـــامج العمـــل العـــام إعـــادة بيـــان العناصـــر األساســـية للـــنهج الـــذي تعتمـــده  كـــذلك -٤٣
 المنظمة في دورها الدستوري كحارس مستقل ومراقب للوضع الصحي العالمي واإلقليمي.

علــى إشــراك البلــدان  تضفي توليفة األساس الحكومي الــدولي للمنظمــة وهيكلهــا اإلقليمــي شــرعية فريــدة •
يســلط  ١ا. وعلى وجه الخصوص فإن استعراض تصريف الشؤون الصحية الوارد فــي الفصــل ودعمه

فــي الضوء علــى الحاجــة إلــى حلــول عبــر المفاوضــات للمشــكالت المشــتركة للصــحة الدوليــة، والســيما 
حــاالت التفاعــل بــين الصــحة والمصــالح القطاعيــة األخــرى (مثــل التجــارة، والهجــرة، واألمــن، والملكيــة 

وفضًال عن ذلك فإن القدرة على عقد وتيسير المفاوضات بشأن صكوك دولية ملزمة وغيــر  الفكرية).
ويظــل االلتــزام بالعمــل متعــدد األطــراف  ملزمــة تميــز المنظمــة عــن الجهــات الفاعلــة الصــحية األخــرى.

 عنصرًا أساسيًا من عناصر عمل المنظمة.

ها تتمتع بموقع فريد يتيح فإن ومنطقة وٕاقليماً بلدًا  ١٥٠وبفضل حضور المنظمة القطري في اكثر من  •
وييســر توســيع الصــالت  لــدعم التقنــي لفــرادى الــدول األعضــاء،كطــرف يــوفِّر االحفاظ علــى دورهــا  لها

لمصلحة التعاون بــين بلــدان الجنــوب والتعــاون الثالثــي. وستواصــل المنظمــة  وداخلهافيما بين البلدان 
صــحة النــاس عنصــرًا محوريــًا فــي جهــود اإلغاثــة مــن  بمــا يكفــل أن تكــون تــوفير المســاعدة اإلنســانية

  الكوارث.

تماشــيًا مــع مبــدأ المســاواة والعدالــة االجتماعيــة، ستســتمر المنظمــة فــي توجيــه تركيزهــا حيثمــا تتعــاظم  •
لصــحة لالحاجة. وفي حين سيظل عمل المنظمة ذا صلة بجميــع الــدول األعضــاء، تــرى المنظمــة أن 

إلى أن أكبر عدد مطلــق مــن الفقــراء  ١. ويشير التحليل في الفصل أهمية محورية في الحد من الفقر
لــذا فــإن التركيــز لــن يكــون و . الصــاعدةهــم اآلن مــن مــواطني البلــدان المتوســطة الــدخل واالقتصــادات 

 على البلدان فحسب، وٕانما على الفئات الفقيرة داخل البلدان كذلك.

 ةواإلنصــاف، وحقــوق اإلنســان وســتقوم بإنشــاء آليــالجنســانية،  تلتــزم المنظمــة بتعمــيم االهتمــام بمســائل •
خطـــة العمـــل علـــى نطـــاق  فعيـــلبت ملتزمـــةكمـــا أن المنظمـــة  .مســـاءلة لرصـــد فعاليـــة عمليـــة التعمـــيم

سياســات وبــرامج فــي المســاواة بــين الجنســين وتمكــين المــرأة تحقيــق ســعيًا وراء بلــوغ هــدف المنظومــة 
   .منظومة األمم المتحدة

الــذي يعــود بالفائــدة علــى الــدول األعضــاء  ميــدان وضــع القواعــد والمعــايير فــي بالعمــلوفيمــا يتعلــق  •
منظمــة قائمــة علــى العلــم والبيِّنــات ويتمحــور تركيزهــا حــول الصــحة  هــيمنظمــة الإن ف بصورة جماعية

واكتســــاًء بالطــــابع  العموميــــة، وســــوف تظــــل كــــذلك. وتــــزداد البيئــــة التــــي تعمــــل فيهــــا المنظمــــة تعقيــــداً 
عية المنظمــة وســلطتها التقنيــة تنبعــان مــن صــرامة امتثالهــا لالســتخدام المنهجــي ؛ ولكــن شــر السياســي

السياسات. ويعزز ذلك أيضًا وظيفة المنظمــة األساســية التــي تتمثــل  جميع للبيِّنات كأساس تستند إليه
تواصل المنظمــة . الصحية على الصعيد العالمي واإلقليمي والُقطري محِدداتفي رصد االتجاهات وال

 بالجوانــب الطبيــة البحتــة للمــرض، وٕانمــا فقــط ا وكالة معنية بالصــحة العموميــة، اهتمامهــا لــيسبصفته
ــــة و  االعــــتالالت الصــــحية محــــِدداتأيضــــًا ب فــــي ســــائر  لسياســــاتلبتعزيــــز الصــــحة كحصــــيلة إيجابي

 . القطاعات
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  الوظائف األساسية وتقسيم العمل
 

ج العمــل العــام الحــادي عشــر أساســًا ســليمًا لوصــف التــزال الوظــائف األساســية الســت المــذكورة فــي برنــام -٤٤
 وهذه الوظائف هي: .المنظمةطبيعة أعمال 

 
 التــي الشــراكات فــي والــدخول للصــحة الحاســمة األهميــة ذات بالمســائل يتعلــق فيمــا القيــادة تــوفير  -١

   مشتركة؛ بأعمال القيام تقتضي

  وبثها؛ وتجسيدها المفيدة المعارف توليد وحفز البحوث أعمال برنامج بلورة  -٢

   تنفيذها؛ ورصد وتعزيز والمعايير القواعد تحديد  -٣

   بالبينات؛ المسندة العامة والسياسات األخالقية الخيارات توضيح  -٤

   المستدامة؛ المؤسسية القدرة وبناء التغيير وحفز التقني الدعم إتاحة  -٥

  .الصحية االتجاهات وتقييم الصحي الوضع رصد   -٦
 

مختلـــف مســـتويات  بـــين اإلدارة الفعالـــة تقتضـــي تـــوافر تمييـــز واضـــح لـــألدوار والمســـؤوليات ومـــع ذلـــك فـــإن -٤٥
. ولكــي اً تقــوم بتحقيقــه عمليــالمنظمــة، وذلــك لــيس مــن حيــث طريقــة عملهــا معــًا فحســب، بــل وكــذلك مــن زاويــة مــا 

ار ومســؤوليات أدو  تكتسب الوظــائف األساســية الســت أهميــة تشــغيلية أعظــم فــإن مــن الواجــب النظــر إليهــا فــي إطــار
 المستويات الثالثة.

محور واحد  فيهذه العالقة على شكل مصفوفة تربط الوظائف األساسية الست إعداد تحليل اآلن ويجري  -٤٦
األدوار والوظــائف تحديــد العالقات على هذا النحو تعريف في محور آخر. وييسر  مع المستويات الثالثة للمنظمةو 

(توفير الدعم التقني، وحفز التغيير، وبناء القــدرات المؤسســية  ٥يتعلق بالوظيفة ففيما  ،وعلى سبيل المثال الشاملة.
اســتراتيجيات وضــع ) فــي األمانة داخلالمكتب القطري  الدور القيادي ( المستدامة) ستوضح المصفوفة كيف يتولى

واالتفاقيـــات، والصـــكوك والتفـــاوض عليهـــا؛ وٕادارة التعـــاون التقنـــي؛ وتنفيـــذ ورصـــد االلتزامـــات،  التعـــاون مـــع البلـــدان
 هذا الدور عند االســتجابة لحــاالت الطــوارئ واألزمــات. أمــا المكتــب اإلقليمــي فيتمثــلب يضطلعكما  القانونية الدولية؛

، فــي حــين يتــولى المقــر الرئيســي أمــر تنســيق إعــداد وتنســيقها حســب االقتضــاء في توفير الــدعم لهــذه العمليــات دوره
ر التعــاون التقنــي. يوترويج الممارســات الفضــلى فــي تــوف راتيجية التعاون بين البلدانباستتوجيهات المنظمة المتعلقة 

فإن المقر الرئيسي يقود عملية صياغة القواعد والمعايير التقنية، في حين أن دور المكاتــب  وعلى النقيض من ذلك
لتـــي تســـتند إليهـــا القواعـــد، تـــدابير المواءمـــة عنـــد الحاجـــة وتـــوفير بعـــض البينـــات ا اإلقليميـــة والقطريـــة هـــو مســـاندة

 والمعايير، والمنهجيات.

ويعتبــر ذلــك تطــورًا  ذاتــه لتحديــد األدوار والوظــائف علــى المســتوى البرنــامجي. التحليلــي وسُيســتخدم الــنهج -٤٧
وقد اسُتخدمت هذه الشــبكات غيــر الرســمية  ١بشبكات الفئات.بالغ األهمية حيث أنه سيؤدي إلى صياغة ما ُيسمى 

-٢٠١٤ المقترحــة للثنائيــة الميزانيــة البرمجيــةلمشــاركة علــى جميــع مســتويات المنظمــة فــي إعــداد علــى نحــو يكفــل ا
٢٠١٥. 

                                                              
. وُينــاقش المحتــوى البرنــامجي لهــذه الفئــات ٢٠١٢إن الفئات الست هي الفئات التي وافقت عليها الــدول األعضــاء عــام     ١
 .٥مزيد من التفصيل في الفصل ب
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كنمـــوذج لتحديـــد المســـاهمة ، وحتـــى علـــى مســـتوى أوســـع مـــن التفصـــيل، نهـــج المصـــفوفة سُيســـتخدموأخيـــرًا  -٤٨
مــدرج فــي  ج محــددكــل نــاتمســتوى مــن مســتويات المنظمــة فيمــا يتصــل بتســليم التــي ينبغــي أن يقــدمها كــل الدقيقــة 

  الميزانية البرمجية.

    إصالح المنظمة: استجابة استراتيجية لبيئة متغيرة

القــــرن الحــــادي والعشــــرين سلســــلة مــــن االلتزامــــات والفــــرص واالبتكــــارات والنجاحــــات واالنتكاســــات شــــهد  -٤٩
ســرعة تــأثر  األمــور التــي لــم يســبق لهــا مثيــل أيضــاً  ومــنالمســبوقة فــي تــاريخ الصــحة العموميــة.  غيــروالمفاجــآت 

المحركة  والقوىالسياسات.  ودوائر األمم بين كبيرة بصورة ناميعن الترابط المت الجديدة الناجمةالصحة بالتهديدات 
، ويكاد يكون من المؤكد أن تستمر في رسم معالم الصحة في الســنوات فعلياً  عالميةو لهذه التغييرات قوًى ذات نفوذ 

  .١ط على المنظمات الدولية المعروضة في نهاية الفصل من الضغو  وتعزز هذه القوى القادمة.

  مواءمة الشؤون المالية مع األولويات

ستواصل المنظمة االضطالع بدور حاسم باعتبارها السلطة التقنية الرائدة في مجال الصحة بالعــالم. وفــي  -٥٠
وعلى وجه . اإلصالححاجة إلى في أنها و  تتجاوز قدرتهاالتزامات مفرطة تتحمل  أنها لمنظمةل فقد تبينالوقت ذاته 

وعالوة  ال تتسم بما يكفي من االنتقائية والتركيز على الجانب االستراتيجي. لية تحديد األولوياتالخصوص فإن عم
وهو مــا ال يقتصــر يشير معظم المحللين اآلن إلى أنه سيترتب على األزمة المالية عواقب طويلة األجل، على ذلك 

عــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي التــي تــوفر نســبة كبيــرة مــن التمويــل الطــوعي نظمــة التمبلــدان  فحســب علــى
تستجيب استراتيجيًا للواقــع المــالي الجديــد المقيَّــد،  أن على  المنظمة أنلمنظمة الصحة العالمية. ولذا فمن الواضح 
كن التنبؤ به والمتــوائم مــع مجموعــة وعليه فإن التمويل المستدام الذي يمال أن تستجيب إداريًا ألزمة قصيرة األجل. 

توافق عليها الدول األعضاء أمر أساسي لرؤية إصالح المنظمــة. وتُنــاقش عمليــة التي تحدَّد بعناية و من األولويات 
مجموعة األولويات االستراتيجية الرفيعة المستوى بمزيــد مــن التفصــيل فــي  من خاللها تيرسأُ تحديد األولويات التي 

  .التالي الفصل

  بفعالية صريف الشؤون الصحيةت

إلــى ضــرورة قيــام المنظمــة بتعزيــز فعاليتهــا فــي مجــال تصــريف أيضــًا  ١يشــير التحليــل الــوارد فــي الفصــل  -٥١
الشؤون الصحية. وفي تعبير عملي عن الوظيفة المنوطة بالمنظمــة بموجــب الدســتور وهــي العمــل "كســلطة التوجيــه 

ف تصـــريف الشـــؤون الصـــحية مـــن عناصـــر عديـــدة، منهـــا دور والتنســـيق فـــي ميـــدان العمـــل الصـــحي الـــدولي" يتـــأل
المنظمة في عقد المؤتمرات المتعددة األطــراف للجمــع بــين البلــدان كــي تتفــاوض حــول االتفاقيــات واللــوائح والقــرارات 

الوكــاالت وقنــوات التمويــل وأنظمــة إعــداد  عــدد . واســتجابة لتزايــدودعــم تنفيــذها فــي البلــدان واالســتراتيجيات التقنيــة
التقارير في اآلونة األخيرة، فإن تصريف الشؤون الصحية يشمل أيضًا دور المنظمة في تحقيق المزيد من االتســاق 
والتنســـيق فـــي النظـــام الصـــحي العـــالمي. وأخيـــرًا يشـــير تصـــريف الشـــؤون الصـــحية إلـــى دور الـــدول األعضـــاء فـــي 

  رئاسية وصاحبة مصلحة في المنظمة.المنظمة باعتبارها جهات 

جميــع  تشــملحاســمة عالميــة ؤيــة العامــة إلصــالح المنظمــة يعــد تصــريف الشــؤون الصــحية وظيفــة وفي الر  -٥٢
مستويات المنظمة: في المقر الرئيســي مــن خــالل عمــل األجهــزة الرئاســية والتفاعــل مــع ســائر الجهــات الفاعلــة علــى 

ة اإلقليميــة وفــي التصــدي فــي التفاعــل مــع األجهــزة االقتصــادية والسياســيعلــى الصــعيد اإلقليمــي الصــعيد العــالمي؛ و 
للشــؤون اإلقليميــة ودون اإلقليميــة وغيرهــا مــن الشــؤون المحليــة العــابرة للحــدود؛ وعلــى المســتوى القطــري مــن خــالل 
مساعدة الحكومات في مساعيها إلصالح نظمها الصــحية وتعزيزهــا ومواءمــة الشــؤون الماليــة المحليــة والعالميــة مــع 

  .٤تصريف الشؤون الصحية في الفصل  مناقشة مسألةإلى برنامج العمل العام األولويات الصحية الوطنية. ويعود 
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  السعي وراء االمتياز التنظيمي

تستجيب العناصر اإلدارية في إصالح المنظمة إلى ضرورة إضفاء المزيد من المرونة وخفة الحركة على  -٥٣
يـــة. وتتمثـــل الرؤيـــة التـــي توجـــه المنظمـــة كـــي تـــتمكن مـــن مواجهـــة التغيـــر الســـريع فـــي االحتياجـــات الصـــحية العالم

اإلصــالح فــي التخلــي عــن الهياكــل اإلداريــة والتنظيميــة القديمــة وبنــاء منظمــة تتحلــى بالمزيــد مــن الفعاليــة والكفــاءة 
  والقدرة على االستجابة والموضوعية والشفافية والمساءلة.

اء مكاتــب قطريــة ومــن المنظــور الهيكلــي يكمــن الهــدف مــن ذلــك فــي تحســين دعــم البلــدان مــن خــالل إنشــ -٥٤
تــدعو الحاجــة فيهــا إلــى حضــور تكــون معــززة وخاضــعة للمســاءلة ومــزودة بمــا يناســب مــن المــوارد فــي البلــدان التــي 

ضــروريًا فسيتواصــل تقــديم الــدعم مــن خــالل المقــر الرئيســي والمكاتــب  إذا لم يكن هــذا الحضــورللمنظمة. أما  مادي
ح إلــى تحديــد أدوار ومســؤوليات أوضــح للمســتويات الثالثــة الرئيســية اإلقليميــة ودون اإلقليميــة. وثانيــًا ســعى اإلصــال

في المنظمة، من أجل تحقيق التآزر والمواءمة حــول الشــؤون السياســية واالســتراتيجية الشــائعة فــي المنظمــة برمتهــا، 
  الموارد والنتائج.  عنإلى تقسيم العمل مع المساءلة والسعي في الوقت ذاته 

دخــل علــى الــنظم قــد أُ  ســيكون العديــد مــن اإلصــالحات فــإن الجديــدمج العمــل العــام وعنــدما يبــدأ تنفيــذ برنــا -٥٥
إلــى  ما يتعلق بالموارد البشرية والتخطيط ووضــع الميزانيــات اســتناداً  اإلدارية في المنظمة. وتشمل هذه اإلصالحات

ذه اإلصــالحات علــى امتــداد فــإن تنفيــذ هــ النتــائج والرقابــة الماليــة وٕادارة المخــاطر والتقيــيم واالتصــاالت. ومــع ذلــك
فــي الجــزء  علــى نحــو مــا هــو معــروضأولوية لفترة برنــامج العمــل  سيظلداء األوراء مواصلة تحسين المنظمة سعيًا 

  .٤من الفصل  الثاني
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  ٣الفصل 
  

  تحديد األولويات 
 
يــات فــي تحديــد األولو التاليــة لمعــايير العلــى  ٢٠١٢ عــام فــي بدايــة اجتمــاع لهــااتفقت الدول األعضاء في  -٥٦

  التي سيغطيها برنامج العمل العام الثاني عشر.  ٢٠١٩-٢٠١٤المنظمة للفترة 

الوضــع الصــحي الــراهن بمــا فــي ذلــك: التوجهــات والتغيــرات الديمغرافيــة والوبائيــة والشــؤون الصــحية  •
المســتوى العــالمي و/ أو اإلقليمــي و/ أو علــى  المــرض؛ مع مراعاة عــبء المهملةالملحة والمستجدة و 

  ري.القط

 استراتيجيات التعاون القطري، إن وجدت، فضالً  في المحّددة واحتياجات فرادى البلدان لدعم المنظمة •
  عن الخطط الصحية واإلنمائية الوطنية.

التي تتعلق بالصحة أو تؤثر فيهــا مثــل اإلعالنــات واالتفاقــات والقــرارات  والصكوك المتفق عليها دولياً  •
ائق التـــي تعتمـــدها األجهـــزة الرئاســـية فـــي المنظمـــة علـــى المســـتويين والمقـــررات اإلجرائيـــة وســـائر الوثـــ

  العالمي واإلقليمي.

والعلـــــوم  بالمعرفـــــةوالقـــــدرة علـــــى االســـــتعانة  وعاليـــــة المردوديـــــةالبّينـــــات ب مشـــــفوعة تـــــدخالتووجـــــود  •
  تحسين الصحة.غراض والتكنولوجيا أل

  الميزة النسبية للمنظمة، بما في ذلك ما يلي:و  •

  البّينات استجابة للشؤون الصحية الراهنة والمستجدة؛إيجاد  القدرة على  (أ)

  القدرة على المساهمة في بناء القدرات؛  (ب)

  تقييم األداء؛على مداومة الإلى  الحتياجات المتغيرة استناداً تلبية ا على  ج)

كبيــر تــأثير المصــلحة ألجــل إحــداث العمــل مــع ســائر القطاعــات والمنظمــات وأصــحاب  إمكانية    (د)
  الصحة. في

  أولويات القيادة
  
 الســت ولويــاتاألنقطة انطــالق للتوصــل إلــى  ٢٠١٢التي تم االتفاق عليها في بداية عام المعايير وكانت  -٥٧
في استعراض السياق الــذي تعمــل فيــه المنظمــة علــى النحــو  في العملية. وتمثلت الخطوة األولى الواردة أدناه قيادةلل

 النسبية للمنظمة. المزاياعلى ايير، مع التركيز خصوصًا في ضوء هذه المع ١الوارد في الفصل 

وتمــنح أولويــات القيــادة تركيــزًا ووجهــة لعمــل المنظمــة. وتــرتبط هــذه األولويــات بــدور المنظمــة فــي تصــريف  -٥٨
التــي تبــذلها المنظمــة  الــدعوةالضــوء علــى المجــاالت التــي تمــس فيهــا الحاجــة إلــى جهــود  وتســلطالشــؤون الصــحية 

وهـــذه المجـــاالت هـــي التـــي ستســـعى فيهـــا المنظمـــة إلـــى صـــياغة  يـــة فـــي الســـاحة الصـــحية العالميـــة.وقيادتهـــا التقن



18

 العجز أو المرض انعدام مجرد ال

عمــل المنظمــة بمــا يكفــل دمــج  ســُينفذ فيهــاالتــي طريقــة الالــتحكم بو  المناقشــات العالميــة، وضــمان المشــاركة القطريــة،
  الجهود على امتداد مستوياتها وفيما بينها.

مجاالت تتســم فيهــا قيــادة ك الرسمي لسلسلة النتائج حيث إنها قد اختيرت ال تناظر الهيكلهذه المجاالت و   -٥٩
 مســائل ومواضــيعُتعــد وطنيــة جديــدة فإنهــا  ةحكومــ التــي تضــعها ولويــاتاأل. وعلــى غــرار المنظمــة بأهميــة رئيســية

 في مجموع عمل المنظمة. وبارزة للهوية محدِّدة

فعاليــة  وستخضــعلرصــد وتقيــيم أداء المنظمــة.  يةالرئيســ ةاألدا) ٥سلســلة النتــائج (انظــر الفصــل  وســتكون -٦٠
إطــار الرصــد والتقيــيم، ويــرتبط بسلســلة النتــائج  ٥ويبحــث الفصــل  .اً للتقيــيم أيضــ  لويــات القيــادةو في تنفيــذ أالمنظمة 

وتُنــاقش الخيــارات المتصــلة بفــرادى أولويــات القيــادة فــي  الميزانيــة البرمجيــة.واإلطــار التنظيمــي لعمــل المنظمــة فــي 
   الالحقة أدناه. روعالف

  ٢اإلطار 
  

  ٢٠١٩-٢٠١٤أولويات القيادة 
  

الخــدمات الصــحية األساســية أو  إتاحــة: تمكــين البلــدان مــن اســتدامة التغطية الصــحية الشــاملةالنهوض بمستوى 
ة في مجال الصــح موحداً  لتغطية الصحية الشاملة باعتبارها مفهوماً ا وتعزيزالمالية  الحمايةوتأمين  هاتوسيع نطاق

  العالمية.
  

: اإلســراع فــي التصدي للتحديات غيــر المكتملــة والتحــديات المقبلــة –المتعلقة بالصحة  اإلنمائية لأللفيةاألهداف 
بعــده. وتشــمل هــذه األولويــة اســتكمال استئصــال مــا و  ٢٠١٥حتــى عــام  األهــداف الراهنــة المتعلقــة بالصــحةتحقيــق 

  .المهملةمدارية المن أمراض المناطق شلل األطفال وأمراض مختارة 
  

  .واإلصابات، والعجز، والعنف، والصحة النفسيةتحدي األمراض غير السارية  مواجهة
  

القدرات المحــددة فــي اللــوائح  تمكين جميع البلدان من استيفاء شروط : ضماناللوائح الصحية الدولية تنفيذ أحكام
  .)٢٠٠٥الصحية الدولية (

  
التشــخيص  ووســائل(األدويــة واللقاحــات  والميســورة التكلفــةوالعاليــة الجــودة  ساســيةاألالمنتجــات الطبيــة  زيادة إتاحة

  .الصحية) توغير ذلك من التكنولوجيا
  

فـــي  اإلجحـــافللصـــحة باعتبارهـــا وســـيلة للحـــد مـــن حـــاالت االجتماعيـــة واالقتصـــادية والبيئيـــة  محـــِدداتلا تنـــاول
  بينها.فيما و الصحة داخل البلدان 

  
لبرنــامج  الغــرض الشــاملمــع  . وتماشــياً الســت أولويــات القيــادةكــل واحــدة مــن الفصــل هــذا  وتســتعرض بقيــة -٦١

األســاس المنطقــي الــذي يفســر ســبب اختيــار هــذه األولويــات، وكــذلك  هــو إرســاء مــن ذلــك ، فــإن القصــدالعمــل العــام
  للمنظمة ذاتها على مدى السنوات الست المقبلة. ووجهةرؤية  تحديد

  ية الشاملةالتغطية الصح النهوض بمستوى

وهــي تجمــع بــين  فــي عــداد أقــوى األفكــار فــي ميــدان الصــحة العموميــة. التغطيــة الصــحية الشــاملة تنــدرج -٦٢
وٕاعـــادة  التعزيـــز والوقايـــة والعـــالجأي  ،الالزمـــة لتحقيـــق الصـــحة الجيـــدة الخـــدمات إتاحـــةعنصـــرين أساســـيين همـــا: 
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تحــول دون الحمايــة الماليــة التــي تــأمين ن جهــة، و م ،الصحية محِددات، بما في ذلك الخدمات التي ُتعنى بالالتأهيل
 فــإن التغطيــة الصــحية الشــاملة تقــدم مفهومــاً  بــذا. و مــن جهــة أخــرى من جراء اعــتالل الصــحة الفقر الوقوع في براثن

وفــي هــذا المجــال فــإن الــدور  فــي الســنوات المقبلــة. وترسيخ اإلنصــاف الصــحي لتوجيه الصحة والتنمية متيناً  موحداً 
  لمنظمة، التقني منه والسياسي، يتسم بأهمية حاسمة إلحراز التقدم.القيادي ل

كعمليــة نشــيطة مــن علــى أنهــا مجموعــة دنيــا مــن الخــدمات، بــل التغطيــة الصــحية الشــاملة  وال ُينظــر إلــى -٦٣
يــدة التحقق التــدريجي التــي تقــوم فيهــا البلــدان بزيــادة إتاحــة الخــدمات العالجيــة والوقائيــة وكــذلك حمايــة األعــداد المتزا

 إلصابتهم باألمراض. من الناس من العواقب المالية الكارثية

مــن خــالل  العاليــة الجــودةويعتبــر ضــمان قــدرة كــل النــاس علــى االســتفادة مــن الخــدمات الصــحية الشــاملة  -٦٤
النــاس،  يحــس ائل صــحية أفضــل. ومــن األهــداف المحبــذة أيضــًا أنالتغطيــة الصــحية الشــاملة وســيلة لتحقيــق حصــ

األمــراض بفعاليــة  يقي ويعالج مــنأنهم قادرون على الوصول إلى نظام صحي بقيمة ضمان ذاته،  وكأمر قائم بحد
عنـــد منـــازلهم، ومجتمعـــاتهم المحليـــة، ومـــن خـــالل إحـــالتهم إلـــى المستوصـــفات والمستشـــفيات  فـــيوبتكلفـــة معقولـــة 

ل عـــام بســـبب تكلفـــة مليـــون إنســـان فـــي هاويـــة الفقـــر كـــ ١٠٠أال يقـــع  كفالـــة عى هـــذا الهـــدف إلـــىوسيســـاالقتضـــاء. 
 أهميــة فــيالصــحية  الــنظمهــذه  وتكتســيالخدمات الصحية التي يحتــاجون إليهــا (علــى نحــو مــا هــو حاصــل اليــوم). 

حصــائل مــؤتمر األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة بيــان وأكــد تــدعيم إرســاء مجتمــع مســتقر وآمــن. لحــد مــن الفقــر، و ا
االجتماعيــة والبيئيــة واالقتصــادية التــي الركــائز صــحية الشــاملة و علــى العالقــة بــين التغطيــة ال أيضــاً  ١)٢٠(ريــو + 

  تقوم عليها التنمية المستدامة. 

حــد الخــدمات بمجموعــة ثابتــة مــن ُتعنــى بتقــديم  الوتعــد التغطيــة الصــحية الشــاملة عمليــة ديناميــة. وهــي  -٦٥
المتاحــة للســكان؛ والنســبة  : طائفــة الخــدماتكمــا يلــي أدنــى، بــل تقــوم علــى إحــراز التقــدم علــى العديــد مــن الجبهــات

مــن  فحســب عــدد ضــئيل وتمكــن؛ ونسبة السكان المشمولين بالتغطيــة. تكاليف هذه الخدماتالمشمولة بالتغطية من 
فــي  إحــراز التقــدم –والفقيــرة  منهــا الغنيــة –بوســع جميــع البلــدان  إال أن، مــن التقــدمالقــدر األمثــل  مــن تحقيــق البلــدان

  .عالمياً  هدفاً  تصبح البلدان ويمكن أن كلمهمة بالنسبة إلى ة الصحية الشاملة فإن التغطي عليه. و هذا الصدد

. وتـــرتبط التغطيـــة األهـــداف اإلنمائيـــةوتكتســـي هـــذه النقطـــة أهميـــة حاســـمة فـــي تحديـــد الجيـــل الجديـــد مـــن  -٦٦
حماية االستثمارات و  المكاسب المحققةالستدامة  بالتنمية المستدامة؛ وهي تتيح سبيالً  وثيقاً  الصحية الشاملة ارتباطاً 

؛ ويمكــن لهــا أن ٢٠١٥ اإلنمائيــة لأللفيــة المتعلقــة بالصــحة بعــد عــام األهــداففــي المجموعــة الراهنــة مــن فــة الموظَّ 
صـــحية التغطيـــة التحقيـــق  ويقتضـــي. علـــى حـــد ســـواء غيـــر الســـاريةو تشـــمل المصـــالح المتعلقـــة بـــاألمراض الســـارية 

التــي يحتــاجون إليهــا بمــا فيهــا الخــدمات المتعلقــة بــاألمراض غيــر تــاح للنــاس جميــع الخــدمات تأن  الهادفــةشــاملة ال
  والصحة اإلنجابية. ،واألمراض المعدية ،والصحة النفسية ،السارية

 عملياً  للسنوات الست المقبلة فإنها تعد تعبيراً  قيادةمن أولويات ال التغطية الصحية الشاملة أولويةبوصف و  -٦٧
لة االجتماعية وتساعد على توثيــق عــرى الصــالت بــين السياســات العامــة عن شواغل المنظمة إزاء اإلنصاف والعدا

ســتركز علــى يعنــي ذلــك مــن الناحيــة العمليــة أن المنظمــة فــي مجــاالت الصــحة والضــمان االجتمــاعي واالقتصــاد. و 
 دماً فيض الطلبات الوارد من البلدان فــي شــتى أرجــاء العــالم التــي تطلــب المشــورة العمليــة عــن كيفيــة المضــي قُــ تلبية

ينصــب أعمــال المنظمــة  تركيــز ســتجعل التغطيــة الصــحية الشــاملة كمــا أنبهذا البرنــامج فــي ظــل ظروفهــا الوطنيــة. 
  م الصحي. اتعزيز النظبوضوح على 

                                                              
ـــة الصـــحية الشـــاملة لتعزيـــز الصـــحة والتماســـك االجتمـــاعي والتنميـــة البشـــرية واالقتصـــادية     ١ "نســـلم أيضـــًا بأهميـــة التغطي

المستدامة. ونتعهد بتعزيز النظم الصحية من أجل توفير التغطية الشاملة العادلــة. ونــدعو إلــى إشــراك جميــع الجهــات الفاعلــة 
" انظر قرار الجمعية .في العمل المنسق المتعدد القطاعات لتلبية االحتياجات الصحية لسكان العالم على نحو عاجلالمعنية 

  من الملحق. ١٣٩الفقرة  ٦٦/٢٨٨العامة لألمم المتحدة 
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أكثـــر  تهـــتموســـتركز المنظمـــة علـــى إدمـــاج الخـــدمات الصـــحية، بمـــا يعكـــس الشـــواغل إزاء الخـــدمات التـــي  -٦٨
التشـــديد علـــى البـــرامج التـــي تركـــز علـــى فئـــات  بعيـــدًا عـــن لتحـــول عمومـــاً وا مـــردود التكلفـــةالفعاليـــة و وباألشـــخاص ب

مــن الوقايــة  إدماج الخدمات فــي سلســلة الرعايــة الصــحية برمتهــا ابتــداءً  ضرورةاألمراض. وستستجيب المنظمة إلى 
بــين الرعايــة  بالتــدبير العالجــي لإلصــابات الحــادة. ومــن شــأن تحســين الــروابط بإعــادة التأهيــل مــروراً  األوليــة وانتهــاءً 

الطبيـــة واالجتماعيـــة والرعايـــة الطويلـــة األجـــل أن يحقـــق منـــافع كبيـــرة مـــن حيـــث رعايـــة المصـــابين بـــاألمراض غيـــر 
  السارية وصحة األمهات واألطفال وصحة السكان الطاعنين في السن.

وكعنصــر أساســي مــن عناصــر توســيع نطــاق التغطيــة الصــحية الشــاملة، ستواصــل المنظمــة العمــل علــى  -٦٩
وذلــك كشــرط مســبق  –تعزيــز نظــم المعلومــات القطريــة  بوسائل منها –البيانات الصحية وتحليلها واستخدامها جمع 

علــى إقامــة نظــم لألحــوال  التخــاذ القــرارات االســتثمارية ولتعزيــز الفعاليــة والمســاءلة. وسينصــب التركيــز خصوصــاً 
أوجه الــنقص الحاســمة والمــزيج غيــر المناســب مــن تضع  بالمثلالمدنية في البلدان التي ال توجد لديها هذه النظم. و 

أمــام تحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة كبرى المهارات والتفاوت في التوزيع الجغرافي للقوى العاملة الصحية عقبات 
هــذه المســألة مــن خــالل أنشــطة الــدعوة والتحليــل واالســتراتيجيات  معالجــة ســتظلوتحقيــق حصــائل صــحية أفضــل. و 

  .من بين األولويات المعتمدة ن ظروف عمل العاملين الصحيين وتدريبهم ورفع رواتبهمالرامية إلى تحسي

تتـــيح التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة تركيـــز عمـــل المنظمـــة علـــى السياســـات واالســـتراتيجيات والخطـــط  وأخيـــراً  -٧٠
ستستغل المنظمة ) +IHPإلى أعمال الشراكة الصحية الدولية ( الوطنية والخروج بالحصائل المنشودة منها. واستناداً 

الفاعلــة الرئيســية فــي  األطــراف ميزتها النسبية في عقد االجتماعــات وتيســيرها علــى المســتوى القطــري إلشــراك جميــع
م الصـــحي اعـــن مشـــروعات النظـــ بعيـــداً  اً أساســـي ذلـــك تحـــوالً  يجســـد. و الصـــحي ماتعزيـــز السياســـات الصـــحية والنظـــ

م الصحي، بما فيها الموارد البشرية وتمويــل اميع لبنات النظجتشكل عن ذلك أن  عوضاً  يكفلالصغيرة والمتفرقة، و 
المنظمـــة الســـلطات الوطنيـــة فـــي  ســـتدعمذلـــك  ٕاضـــافة إلـــىمـــن اســـتراتيجية عامـــة متســـقة. و  م الصـــحي، جـــزءاً االنظـــ

المحــددة علــى الصــعيد  األهــدافمســاهمات الشــركاء الخــارجيين والتمويــل المحلــي مــع  مواءمــة مســاعيها إلــى ضــمان
الفاعلــة مــن القطــاع الخــاص والمجتمــع المــدني والمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي  األطــراف تتزايد مشــاركةالوطني. وس

 االجتماعية.  محِدداتحوار السياسات العامة، وستمتد هذه المشاركة لتشمل قطاعات أخرى لضمان تناول أهم ال

  ت المقبلةوالتحديا الخطة غير المنجزةاألهداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة: 

حرز تقدم هائل في اإلنمائية لأللفية وغاياتها، أُ  لألهدافعلى اعتماد قادة العالم من الزمن بعد مرور عقد  -٧١
معدالت المراضة والوفيات الناجمة عــن العــدوى بفيــروس  وخفضوفيات األطفال واألمهات وتحسين التغذية  خفض
فــي الســنوات األخيــرة وتيــرة  تســارعتو الصرف الصحي. خدمات و  المياه النقية إتاحةوالسل والمالريا، وزيادة  األيدز

، وهــو أن يكتمــل استئصــال شــلل األطفــال وأوشــكلوفيــات. لأعلــى معــدالت تشــهد  التقــدم المحــرز فــي البلــدان التــي
  السبب الرئيسي في الوفيات والعجز لدى األطفال.

ع نطــاق النهــوج الناجحــة بعــد عــام ومــع ذلــك يلــزم القيــام بــالكثير مــن خــالل تكثيــف العمــل الجمــاعي وتوســي -٧٢
تحقيـــق  فـــي التـــي تحققـــت حتـــى اآلن ولضـــمان بلـــوغ مســـتويات أكثـــر إنصـــافاً  المكاســـب، مـــن أجـــل اســـتدامة ٢٠١٥

تقيــيم  يتســنىقبــل أن  ٢٠١٥بعــض الوقــت بعــد عــام ســيلزم فــي الواقــع و األهــداف بــين البلــدان والشــعوب والبــرامج. 
التقــدم  إحــرازمن الضــروري مواصــلة ضــمان  لذا فإن .كامالً  ية تقييماً مجموعة األهداف الحال على أساس المنجزات

اســـي والـــدعم المـــالي يإزاء األهـــداف الراهنـــة؛ ودعـــم الجهـــود الوطنيـــة بأنشـــطة الـــدعوة الالزمـــة الســـتدامة االلتـــزام الس
ة المـــوارد هـــو الحفــاظ علــى مســتويات االســتثمار فـــي الــنظم الوطنيــة والدوليــة لمتابعــمــن ذلــك  واألهــمالضــروريين؛ 

  والنتائج.

ومــع لمنظمــة ألســباب عديــدة. إلــى ا بالنسبة قيادةأولوية  ةالمنجز اإلنمائية لأللفية غير  األهداف وتعد خطة -٧٣
أن الــتعلم مــن الخبــرات المكتســبة فــي تحقيــق  األولــى المشــاوراتمــن  يتضح، األهدافبدء مناقشة الجيل الجديد من 
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عــام  لفتــرة مــا بعــد األهــدافحــول الجيــل المقبــل مــن  ٢٠١٢تدم في عام الراهنة أمر حاسم. وبدأ نقاش مح األهداف
علــى خــالل الســنوات األولــى مــن برنــامج العمــل هــذا. ومــع ذلــك أصــرت البلــدان إال النقاش  ولن ينتهي هذا ،٢٠١٥

لوقت المبذولة في االجديدة بالجهود  األهدافالمتعلق بعلى أال يمس النقاش الجاري  اختالف مستويات الدخل فيها
  .الراهن

بهــا  تســهمالطــرق الرئيســية التــي  طريقــة مــنبالصــحة  المتعلقــة األهدافيشكل العمل المنجز لتحقيق  وثانياً  -٧٤
أمــراض  القضــاء علــى عــدد مختــار مــنلــذلك الســبب فــإن و ، عــالم أكثــر إنصــافاً  ٕاقامــةالمنظمــة فــي الحــد مــن الفقــر و 

ألنهــا أحــد األســباب الرئيســية فــي العجــز  األولويــة نظــراً أو استئصــالها مشــمول فــي هــذه المهملــة  المنــاطق المداريــة
  ١.العالم ضعفاً  سكانأكثر  فئة من لدى ضياع اإلنتاجيةو 

 ،أولويــة واحــدة تحــت لــواءمــن عمــل المنظمــة  ةاإلنمائيــة لأللفيــة جوانــب عديــد األهــداف تجمــع خطــة وثالثــاً  -٧٥
، بل كوســيلة اس فقط كغاية في حد ذاتهخاصة ضرورة إقامة نظم صحية متينة ومؤسسات صحية فعالة، وذلك ليو 

  لتحقيق حصائل صحية مستدامة ومنصفة.

أولويــات أخــرى محــددة لمــا ســتقوم بــه  أيضــاً  فــإن هنــاك لسنوات الســت المقبلــة،الخاصة باالرؤية  رسم وعند -٧٦
فتـــرة الشـــوط إلتمـــام تشـــمل اســـتكمال استئصـــال فيـــروس شـــلل األطفـــال البـــري وتـــوفير كـــل مـــا يلـــزم  ، وهـــيالمنظمـــة

 بفيروســه مــن االســتجابة الطارئــة إلــى نمــوذج مســتدام والعــدوى األيــدز مكافحــة األخيــر. وبانتقــال العمــل فــي مجــال
وفيمــا يخــص الســل ســيظل  إعــداد مقــررات عالجيــة مبســطة.لتقــديم الخــدمات، ســتركز المنظمــة علــى طويــل األمــد 

 الوقايــة مــن مــن أجــل بــاء المــرض الثقيلــةالتــي تنــوء بأعفــي جميــع البلــدان ًا عــالج الخــط األول أساســي إتاحــةتحســين 
المالريــا فــإن رقعــة انتشــارها آخــذة فــي االنحســار، لكــن أضــحى مــن الصــعب وفيمــا يتصــل بزيــادة مقاومــة العقــاقير. 

أهميــة بــاطراد . وســتتزايد تقــديم الخــدمات أغلــى ثمنــاً أمســى الوصــول إلــى األشــخاص األكثــر عرضــة لإلصــابة بهــا و 
ســتحتل المنظمــة مركــز الطليعــة فــي تقــديم عــالوة علــى ذلــك، السريع العــالي الجــودة. و  العالج القائم على التشخيص

 لخفــض معــدالتمردوديــة متاحــة لــدينا من أكثــر األدوات العندما يتاح لقاح فعال. واللقاحات هي  المعيارية المشورة
مــع ، "عقــد اللقاحــات"ع العمــل العــام مــ وستتماشــى خطــة برنــامج). بشــكل متزايــد وفيــات األطفــال (ووفيــات البــالغين

 . الصحة العموميةخدمات سائر نقطة دخول لمقام التمنيع  أن يقومعلى ضمان  بوجه خاص التركيز

وستشكل الجهــود المتعلقــة بتخفــيض معــدالت وفيــات األمهــات واألطفــال والِولــدان عــامًال حاســمًا فــي تعزيــز  -٧٧
والنمــو تنظــيم األســرة، وتشــمل األولويــات الخاصــة  طيلة العمر، وذلك منذ الحمل وحتى الشيخوخة. الصحة والعافية

 فــي الســاعات األربــع والعشــرين المحيطــة بــالوالدة المنفــذة ، والتــدخالتالمــراهقينالطفولة المبكرة، وصــحة  في مرحلة
فــي وقــت وبــدء الرضــاعة الطبيعيــة  ،وٕانعــاش المواليــد ،أوكسيتوســين بعــد الــوالدة هرمــون وٕاعطــاء المخــاض،(إدارة 
  ).مبكر

العالميــة  األهــدافاإلنمائية لأللفية أن الطريقة التي تحدد بهــا  األهدافمن تحقيق  ن العبر المستخلصةمو  -٧٨
السياســية وتــؤثر فــي نقــل المــوارد.  البــرامجفهــم العــالم للتنميــة. وبالتــالي ترســم هــذه األهــداف مالمــح  طريقــةتؤثر فــي 

مــع أن . و ٢٠١٥التنميــة بعــد عــام  خطــةحة فــي الصــ مكانــةالمنظمــة أولويــة خاصــة لتــأمين  ســتمنحه األســباب ولهــذ
فــي الحــد مــن الفقــر، فهــي تســتفيد مــن  مباشــرة علــى أن الصــحة تســهم فــإن االخــتالف قليــل، محــاور النقــاش متشــعبة

التــي تقــوم كلهــا  الــدعائم الــثالث علــى مســتوى لقياس التقــدم المحــرز رصينة ة المحسنة وتوفر وسيلةيالسياسات البيئ
 صـــحي أوســـع نطاقـــاً عمـــل تدامة. والتحـــدي المطـــروح هـــو إعـــداد وصـــف يتماشـــى مـــع برنـــامج عليهـــا التنميـــة المســـ

                                                              

 العمــل وتيــرة مــن التســريعترد أولويات محددة في هذا الصدد في خارطة الطريــق الخاصــة بــاألمراض المداريــة المهملــة.     ١
جنيــف، منظمــة الصــحة العالميــة،  .للتنفيــذ طريــق خريطــة: المهملــة المداريــة المنــاطق ألمــراض العــالمي األثــر علــى للتغلــب
  ).WHO/HTM/NTD/2012.1(الوثيقة  ٢٠١٢
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مصــالح مختلــف تضــارب بــين يحــول دون حــدوث فيمــا يتعلــق بــاألمراض غيــر الســارية والــنظم الصــحية) و  والســيما(
  .القطاعات

  ، والعنف، واإلصابات، والعجزمواجهة تحدي األمراض غير السارية والصحة النفسية

والطلبــات  ،من حيث حجم المشــكلةجليًا  يصبح، على منحو متزايد، القيادة هذهولوية ألس المنطقي األساو  -٧٩
  . في هذ الشأن ووجود والية واضحة متفق عليها دولياً  ،كي تقوم المنظمة بالدور القيادي الواردة من البلدان

عواقــب  ف، واإلصــابات،، بمــا فــي ذلــك العجــز، والعنــالعــبء المتنــامي لألمــراض غيــر الســاريةســيخّلف و  -٨٠
االقتصــادي  المنتــدىالنظم الصــحية. وقــد ذكــر  يتهدد ألفراد واألسر والمجتمعات كما أنهإلى ا صحية مدمرة بالنسبة

 فــيبشــأن األمــراض غيــر الســارية  اتالعــالمي أن أحــد المخــاطر العالميــة الشــاملة الكبــرى هــو أن عــدم اتخــاذ إجــراء
بالعواقــب  الكلــيويــرتبط األثــر االقتصــادي  .تراكميــة هائلــة فــي المخرجــاتخســائر  سيســفر حتمــًا عــناألجل القصير 

مــن  ٪١٥الســكري فــي بعــض البلــدان وحــدها نســبة داء تستنفد رعاية مرضــى . و المالية التي تتحملها النظم الصحية
والبالغـــة  العاليـــة المردوديـــة فـــي الوقـــت الـــراهن علـــى التـــدخالتعلـــى أن المبـــالغ المنفقـــة ميزانيـــة الرعايـــة الصـــحية. 

ترليــون دوالر  ٤٧ قــدرهاحول دون تكبد االقتصاد العالمي خسائر فــي المســتقبل ت يمكن أنمليار دوالر أمريكي  ١١
أن تحســين  تبــرهن بالبيِّنــات كيــفأن يمكــن إلجــراءات المتخــذة فــإن ا. وخالصــة القــول ٢٠٣٠عــام  بحلــول أمريكــي
 التنمية االقتصادية.قيق تحفي الحد من الفقر وفي  كبيراً  إسهاماً  يسهم الصحة

نحــبهم بســبب العنــف واإلصــابات غيــر المتعمــدة.  شــخصوفــي كــل عــام يقضــى أكثــر مــن خمســة ماليــين  -٨١
ويرجع ربع هذه الوفيات إلى عمليات االنتحار أو القتل، كمــا أن حــوادث االصــطدام علــى الطــرق مســؤولة عــن ربــع 

لعمــل مــن لعقــد ك ٢٠٢٠-٢٠١١قد أعلنــت الفتــرة لمتحدة آخر من الوفيات المذكورة. وكانت الجمعية العامة لألمم ا
حــوادث الســقوط، والغــرق، والحــروق، والتســمم بــدورها فــي عــداد األســباب البــارزة  وتنــدرج. أجل السالمة علــى الطــرق

  للوفاة.

. العــالممــن ســكان  ٪١٥مليــون شــخص عــاجز فــي العــالم، وهــو مــا يعــادل نســبة  ١٠٠٠وهنــاك أكثــر مــن  -٨٢
جز بسبب شيخوخة السكان والتصاعد العالمي في الحاالت الصحية المزمنة. وعلى امتــداد العــالم ويتزايد انتشار الع

ــًا مــا  يواجــه العــاجزون حــواجز الرعايــة الصــحية ُيحرمــون مــن ضــخمة، ويعــانون مــن حصــائل صــحية ســيئة، وغالب
  الالزمة.

 ففــيعــالمي.  عمــل رنــامجهي عبارة عن باألمراض غير السارية مكافحة العمل على المطردة في زيادة وال -٨٣
بـــين  ال يـــزداد انتشـــار األمـــراض غيـــر الســـارية واعـــتالالت الصـــحة النفســـية  البلـــدان المنخفضـــة والمتوســـطة الـــدخل

، وٕانما بين األفــراد الــذين هــم فــي أكثــر ســنوات العمــر إنتاجيــة كــذلك. وأشــد اآلخذ عددهم في الزيادة فحسب لمسنينا
األمــراض غيــر الســارية  النــاجم عــنعــبء اليقيــا حيــث مــن المتوقــع أن يزيــد مــا يســتوقف هــذا االتجــاه النظــر فــي أفر 

واألمــراض الناجمــة عــن ســوء التغذيــة األمــراض الســارية وأمــراض األمومــة والفتــرة المحيطــة بــالوالدة عــبء ليتجــاوز 
  . ٢٠٣٠لتصبح هذه األمراض سبب الوفاة األكثر شيوعًا بحلول عام 

علــى مكافحــة أربعــة أمــراض غيــر ســارية فــي المقــام األول المقبلــة  وستركز المنظمــة خــالل الســنوات الســت -٨٤
ويرد النهج الذي يتعين على الدول األعضــاء وســائر الشــركاء وأمانــة  ٢الخطر المسببة لها. عواملكبرى و  ١أساسية

-٢٠١٣المنظمـــة اتباعـــه فـــي خطـــة العمـــل العالميـــة بشـــأن الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية ومكافحتهـــا للفتـــرة 
٢٠٢٠.  

                                                              
  األمراض القلبية الوعائية والسرطانات وأمراض الرئة المزمنة وداء السكري.    ١
  غير الصحي والخمول البدني وتعاطي الكحول على نحو ضار.تعاطي التبغ والنظام الغذائي     ٢
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أولوية المنظمة في االنتقال من أنشطة الدعوة إلى العمل المتعدد القطاعــات  تتمثل هذه الخطة في سياقو  -٨٥
 أيضــاً فسينصــب الــدعم التقنــي  أمــاســيركز تحســين أنشــطة المكافحــة علــى الوقايــة، و خــالل الســنوات الســت المقبلــة. 

معانــــاة األشــــخاص تخفيــــف تكلفــــة، و  منتجــــات دوائيــــة أيســــر إتاحــــةوتحســــين  األمــــراض مبكــــراً  الكشــــف عــــن علــــى
التــي تشــح  المواضــعجديدة مناسبة لالستخدام في  تالمتعايشين مع األمراض المزمنة، وتطوير منتجات وتكنولوجيا

  خدمات الرعاية الصحية األولية. تقديمها بواسطة المزمع يةمقررات العالجالط يفيها الموارد وتبس

نطــاق تــدخالت الصــحة  ؛ وتوســيعرصــدتمانــة علــى المعلومــات والوفيمــا يتعلــق بالصــحة النفســية ســتركز األ -٨٦
مــع  ،الــدول األعضــاء فــي وضــع السياســات واالســتراتيجيات والصــكوك القانونيــة ودعــمالنفســية المســندة بالبّينــات؛ 

فــي خــدمات الرعايــة األوليــة؛  دمجهــاعلــى حمايــة الحقــوق؛ وتطــوير خــدمات الصــحة النفســية و  التركيــز خصوصــاً 
 م النفسي في حاالت الطوارئ اإلنسانية.وتقديم الدع

وفيمــا يتعلــق بحــوادث العنــف واإلصــابات غيــر المتعمــدة فــإن األمانــة ســتركز علــى توســيع قاعــدة البينــات  -٨٧
وفــي  الالزمة لمنعها، وستوســع مــن نطــاق الــدعم المقــدم إلــى الــدول األعضــاء لرصــد هــذه المشــكالت والتصــدي لهــا،

رعايــة حــاالت ، وتــوفير الخــدمات بمــا فــي ذلــك الوقايــة؛ وبرمجــة الدعوةلتخطيط؛ و ميدان بناء القدرات؛ والسياسات وا
فــإن المنظمــة ستتوســع فــي أنشــطة النهــوض بالبيانــات المتعلقــة بــذلك،  بالعمل الخاص بــالعجزوفيما يتعلق الرضح. 
ل المســــتندة إلــــى إعــــادة التأهيــــل والتكنولوجيــــات المســــاِعدة، وتعزيــــز إعــــادة التأهيــــ الصــــحية لتــــوفير الــــُنظموتعزيــــز 

اجتمــاع الجمعيــة العامــة و المجتمعــات المحليــة، بمــا يتماشــى مــع خطــة العمــل علــى مســتوى المنظمــة بشــأن العجــز، 
دوليــًا حــول المصــابين  المتفق عليهــا، واألهداف اإلنمائية األخرى األهداف اإلنمائية لأللفيةبالرفيع المستوى المعني 

  بالعجز.

أن إحراز تقدم حقيقي إزاء جميع األمراض غيــر الســارية ال يمكــن أن  في على أن واقع الحال يظل متمثالً  -٨٨
يعتمد على قطاع الصحة وحده. وفي حــين ينطبــق هــذا األمــر علــى الكثيــر مــن االعــتالالت الصــحية، يشــير تحليــل 

 داتمحــدِ مــن ال بشــدةالمســتويات ومتعــددة  واســعةها إلــى طائفــة محــِدداتأســباب األمــراض غيــر الســارية و  بشأنأجري 
النظــام الغــذائي وتعــاطي رداءة و فــي البيئــة . وتتــراوح هــذه الطائفــة بــين التعــرض للســموم الضــارة فيمــا بينهــا المترابطة

التبغ وزيادة استهالك الملح والكحول وأنماط الحياة الخاملة. وترتبط هذه الطائفة بــدورها بسياســات الــدخل واإلســكان 
بادالت التجارية والتمويل واإلعالنات تبأنماط التجارة والفي حد ذاتها تتأثر  والتوظيف والنقل والزراعة والتعليم، التي
  والثقافة والتواصل على الصعيد الدولي. 

هذه العوامل، ومع ذلك اليزال تنسيق  من لبكل عام الحوافز السياسية المتصلةومن الممكن تحديد فرادى  -٨٩
أبــرز التحــديات التــي تواجــه الصــحة العالميــة وبالتــالي مــن  اً واحــدككــل المجتمعــات  متماســكة علــى مســتوى اســتجابة

اتخــاذ إجــراءات منســقة ومتعـــددة فــي ذلــك النجــاح إحــراز المنظمــة. وســيتطلب  القيــادة فــي فإنــه واحــد مــن أولويــات
  المستوى العالمي وٌاإلقليمي والوطني والمحلي.القطاعات على 

اجتماع الجمعية العامة الرفيع  خاللعضاء دور المنظمة في المطالب المقدمة من الدول األ زيد وضوحوي -٩٠
رصــد عــالمي وضــع إطــار صــدد ب ٢٠١١الســارية ومكافحتهــا فــي عــام غيــر المســتوى بشــأن الوقايــة مــن األمــراض 

متعــدد اللتعزيــز العمــل  سياســية؛ ووضــع خيــارات االختياريــةوالتوصــيات بشــأن مجموعــة مــن الغايــات العالميــة  شامل
الفعالة؛ وممارسة دور القيادة والتنســيق فــي تعزيــز العمــل العــالمي  الشراكات ها إقامةبوسائل من، وتسهيله القطاعات

  صناديق األمم المتحدة وبرامجها ووكاالتها.  أنشطةفيما يتعلق ب

وضــع القواعــد والمعــايير وبنــاء  كفاءاتهــا فــي مجــاليإلــى كثيــرًا الميــدان وسيســتند عمــل المنظمــة فــي هــذا  -٩١
بالتغذية (انظر  يتصلفيما خصوصًا االجتماعية، و  محِدداتعمل بشأن البال وثيقاً  تباطاً يرتبط ار عمل القدرات، وهو 

علــى دور المنظمــة المتنــامي فــي تصــريف شــؤون  جيــداً  مثــاالً يعــّد هــذا العمــل ربمــا كــان األهــم مــن ذلــك أن أدنــاه)، و 
  الصحة على جميع مستويات المنظمة.
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  )٢٠٠٥تنفيذ أحكام اللوائح الصحية الدولية (
الناجمــة عــن أســباب الصــدمات دفاعات العــالم ضــد تضطلع المنظمة بدور قيادي في األنظمة التي تشكل  -٩٢

  .ميكروبية

التفاعــل بــين  إنحيــث (األمراض الحيوانيــة المصــدر ويتسع نطاق هذه الصدمات أكثر فأكثر، والسيما من  -٩٣
تعتمــد علــى الــنظم والبــرامج  ل الحمايــةتزا. ومــامن األمراض الجديدة) ٪٧٥مصدر نسبة  هو اآلن البشر والحيوانات

عن األمراض المستجدة واألمراض التي قد تصبح أوبئــة والتــي تتحقــق مــن  في الوقت الحقيقيالتي تجمع معلومات 
تمثــل . و ووأده فــي مهــدهالشــائعات وتصــدر اإلنــذارات المبكــرة وتحشــد اســتجابة دوليــة فوريــة بهــدف احتــواء أي تهديــد 

) الصك القانوني األساسي الالزم لتحقيق األمن الجمــاعي. ومــع ذلــك خلــص تقريــر ٢٠٠٥( اللوائح الصحية الدولية
أن العــالم لــيس إلــى  )٢٠٠٩( H1N1الصادر عن لجنة المراجعة المعنية باللوائح فيما يتعلــق بالجائحــة  ٢٠١١عام 

  .العمومية دد الصحةهتو  ةمستدام ةمماثل ةعالمي ةي طارئأل لجائحات الحادة أومستعدًا كما ينبغي للتصدي ل

الجائحــة ا األنفلــونز إطــار التأهــب لمواجهــة والصكوك األخرى مثل ) ٢٠٠٥وتركز اللوائح الصحية الدولية ( -٩٤
كون لــه أثــر يإيــالء األولويــة إلــى تنفيــذ أحكــام هــذه اللــوائح ســ غيــر أن العموميــة، المحيطــة بالصــحة األخطــارعلــى 

والــذي يميــل إلــى االســتجابة بشــكل أكثــر  ١فــي الفصــل  مشــار إليــهال. ويتماشــى هــذا الــنهج مــع التوجــه أوســع نطاقــاً 
رصــــد تواللمواجهتهــــا والحــــد مــــن المخــــاطر الطارئــــة والتأهــــب  الوقايــــةإلدارة المخــــاطر الطارئــــة التــــي تشــــمل  شــــموالً 

قد معدل الوفيات والمراضة والخلل االجتماعي واألثر االقتصادي الذي  خفض ليتحقق بالتالي واالستجابة والتعافي،
  ينجم عن األوبئة والكوارث الطبيعية والنزاعات والطوارئ البيئية والطوارئ المتعلقة باألغذية.

بــأن  تفيــد النتــائج التــي بدعم مماثــل مــن )٢٠٠٥األولوية الممنوحة لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية (تحظى و  -٩٥
فــي علــى الصــمود  أقدرلطوارئ أصبحت من المخاطر والتأهب وٕادارة ا استثمرت في الحدالبلدان والمجتمعات التي 

بغــض النظــر عــن أســباب الخطــر. أكبــر فعاليــة باالســتجابة لمقتضــياتها  هــي تميــل إلــىلكــوارث األخــرى و مواجهــة ا
الدول األعضاء على التأهب واالستجابة للمخــاطر  في قدراتأنه اليزال هناك تباين شديد ثمة أمر حاسم هو  لكنو 

  طويلة األجل.الالوخيمة و 

ـــزمتقـــديم مـــا  األمانـــة الناحيـــة العمليـــة ســـتتولىومـــن  -٩٦ البلـــدان مـــن دعـــم لبنـــاء قـــدراتها األساســـية الالزمـــة  يل
الموعـــد النهـــائي المحـــدد فـــي عـــام حلـــول ) قبـــل ٢٠٠٥للـــوائح الصـــحية الدوليـــة ( ١ المرفـــقالمنصـــوص عليهـــا فـــي 

االتصـــال الوطنيـــة؛  بمراكـــز واالتصـــالوالتنســـيق  ؛والسياســـة والتمويـــل ؛التشـــريعات الوطنيـــة ويشـــمل ذلـــك:. ٢٠١٦
والترصــد؛ واالســتجابة؛ والتأهــب؛ واإلبــالغ عــن المخــاطر؛ والمــوارد البشــرية؛ والمختبــرات. وســتتولى المنظمــة دعــم 
الجهود الوطنية واإلبالغ عن التقدم المحرز. وفضًال عن ذلك ستعزز المنظمة نظمها وشبكاتها لضــمان االســتجابة 

دمـــج فـــي المســـتقبل. وسيشـــمل ذلـــك مواصـــلة تطـــوير عمليـــة  العموميـــةلصـــحة وعلـــى نحـــو منســـق لطـــوارئ ا ســـريعاً 
صــيانة تلــك و  المســتوى العــالمي واإلقليمــي والقطــري،وُنظم إدارة المعلومات واالتصاالت على  يةالسياسات اترشاداإل

ا وتقييمها والتحقق منهفي أي وقت على النحو الالزم لكشف أحداث الصحة العمومية الوخيمة عند وقوعها  العملية
  .االستجابة لها وتنسيق

  زيادة إتاحة المنتجات الطبية األساسية العالية الجودة والفعالة والميسورة التكلفة 

 ، وتعزيــزالمهنيــين الصــحيين كفــاءة: زيــادة ، ومنهــاالعديد من الوعــود جعبتها تحمل التكنولوجيا الجديدة في -٩٧
ر والمــوارد التــي يمكــن أن تــؤثر فــي صــحتهم. ويســتلزم إحــراز وٕاذكاء وعــي النــاس بالمخــاط ،نجاعة المرافق الصحية

تشــخيص  ووســائلأدويــة ولقاحــات  تلبيــة العديــد مــن االحتياجــات الصــحية العالميــة األكثــر إلحاحــاً مجــال التقــدم فــي 
جديــدة. وفــي الوقــت ذاتــه يمكــن لتنــامي الطلــب علــى أحــدث وأفضــل مــا يتــوفر أن يزيــد مــن التكــاليف زيــادة هائلــة. 

أن تحّســن كــن الحكــم علــى قيمــة التكنولوجيــا الصــحية بمعــزل عــن النظــام الصــحي الــذي تســتخدم فيــه. ويمكــن يم وال
بــد أن يســير التقــدم كفالــة الســرية. والشــأن مــن ضــمانات بيلــزم لسجالت الطبية اإللكترونية جودة الرعاية، وتقدم مــا ا
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التطــور التكنولــوجي االحتياجــات  يلّبــين أن إلــى جنــب مــع الســلوك األخالقــي والتنظــيم الفعــال لضــما العلمــي جنبــاً 
  .بطريقة أخالقية الصحية لفقراء العالم

الطبيــة األساســية العاليــة الجــودة  التكنولوجيــاتإتاحــة على تحديدًا  العموميةويتوقف اإلنصاف في الصحة  -٩٨
 إتاحــةتعــد زيــادة  لــذا .ىواإلجــراءات والــنظم األخــر التشــخيص  ووســائلالتكلفــة: األدويــة واللقاحــات  والميسورةوالفعالة 

  لفترة برنامج العمل العام الثاني عشر.  هذه المنتجات أولوية استراتيجية

الضــغط علــى ميزانيــات الصــحة فــي كــل مكــان، لكنــه يكتســي أهميــة خاصــة فــي  األســعارويخفــف تيســير  -٩٩
الخــاص. وقـــد  همجيـــب علـــى الكثيــر مـــن األشــخاص ســـداد النفقــات الطبيـــة مــنيتعــين البلــدان الناميـــة، حيــث اليـــزال 

ألن  فــي مواجهــة العــبء المتزايــد لألمــراض غيــر الســارية نظــراً  أكثــر حســماً  بتكــاليف ميســورةاألدويــة ت إتاحــة أضــح
األدويــة األساســية فــي المراحــل األولــى مــن  إتاحــةالمصابين بها قد يلزمهم العالج طوال العمر. أضف إلى ذلك أن 

  .واقب وزيادة التكاليف الحقاً تفاقم الع تحول دون اإلصابة بالمرض يمكن أن

لتحقيـــق التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة، كمـــا أن تحســـين  حاســـماً  أمـــراً  المنتجـــات الطبيـــة إتاحـــةويعـــد تحســـين  -١٠٠
إتاحة ربط استراتيجيات تحسين  في سياسة التمويل الصحي. ويلزم أيضاً  جوهريان الفعالية وتقليل اإلهدار عنصران

العمـــل فـــي قطـــاع الصـــحة  بوســـائل منهـــايـــع هـــذه المنتجـــات وجودتهـــا، ضـــمان أمـــن جمالمنتجـــات الطبيـــة بمســـألة 
  .الميكروباتتزايد مقاومة مضادات  األخرى للوقاية منوالقطاعات 

يشــجع علــى بمــا شــراء األدويــة واســتخدامها علــى نحــو رشــيد تعزيــز المنظمــة ستواصل  ومن الناحية العملية -١٠١
. وستواصــل المنظمــة عالمــات الشــركات المنتجــة األصــلية لاألدويــة التــي تحمــ اســتخدام األدويــة الجنيســة أكثــر مــن
فيمــا يتعلــق بالتســميات وممارســات التصــنيع الجيــدة والمعــايرة البيولوجيــة وتحديــد  أنشــطتها فــي مجــال وضــع القواعــد

. وســتعزز المنظمــة أنشــطة األخــرى الصــحية تالتشخيص والتكنولوجيــا ووسائلالمنتجات واختيار األدوية األساسية 
ـــدان الوالتطـــوير فيمـــا يخـــص المنتجـــات الطبيـــة التـــي تحتـــاج إليهـــا البحـــث  ـــدخل، وستواصـــل تنفيـــذ المنخفضـــة بل ال

كمــا أن المنظمــة ســتتابع االســتراتيجية وخطــة العمــل العــالميتين بشــأن الصــحة العموميــة واالبتكــار والملكيــة الفكريــة. 
 المغشوشــة /المــزورة /النوعيـــة المتدنيـــة الطبيـة المنتجاتمساندة المفاوضات الرامية إلى إنشاء آليات لمنع ومكافحة 

    .المزيفة/ المغشوشة/ التوسيم

الصــحية الميســورة  تالتكنولوجيــا مــن أجــل اســتحداث وستشمل األعمال التي ستنجز في المستقبل االبتكــار -١٠٢
إليهــا كبــار الصــحية التــي يحتــاج  تعــن التكنولوجيــا التكلفــة الالزمــة لتســتخدم فــي مجــال صــحة األم والطفــل فضــالً 

استقالل والتغلب على اإلعاقات. ومن بالسن واألشخاص المتعايشون مع األمراض المزمنة لمساعدتهم على الحياة 
وخاصــة فــي بلــدان اإلقلــيم  ،لزيــادة االعتمــاد علــى الــذات المواتيــةالمواضــيع الشــاملة التركيــز علــى تهيئــة الظــروف 

اإلنتاج المحلــي فرصــًا حقيقيــة لزيــادة إتاحــة  التي يتيح فيهاالظروف في  األفريقي. وستدعم المنظمة نقل التكنولوجيا
لــذا فــإن  المنتجات وتوفرها بأسعار ميسورة. أما الشبكات اإلقليمية للبحث والتطــوير واالبتكــار فهــي موجــودة بالفعــل.

وســتكون أنشــطة التطــوير الحلقة المفقودة في العديد من البلدان تتمثل في توفر القدرة الوطنية الكافية على التنظيم. 
 يقلــص تــدريجياً  فــي هــذه األولويــة، بمــا حاســماً  اإلقليميــة أو الوطنيــة عنصــراً  التنظيميــةوالدعم المقدمة إلى السلطات 

عين مـــن بلـــدان العـــالم كوســـيلة لتيســـير دخـــول المصـــنِّ  لصـــالحيةلالمســـبق  ختبـــاراللالعالميـــة بـــرامج الاالعتمـــاد علـــى 
  النامي إلى األسواق. 

فــي الصــحة  اإلجحــافاالجتماعيــة واالقتصــادية والبيئيــة للصــحة كوســيلة للتقليــل مــن  محــِدداتالتنــاول 
  بينهافيما داخل البلدان و 

االجتماعية واالقتصادية والبيئية للصحة بجديد في المنظمة، فيعود أصل هذا  محِدداتال بشأن ليس العمل -١٠٣
مكافحة تعــاطي  بشأنيعد مقرر المنظمة اإلجرائي كما ة. تا بشأن الرعاية الصحية األوليآ - العمل إلى إعالن ألما
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يتصــدى ألحــد أشــد  واضــحاً  التبــغ مــن خــالل اتفاقيــة منظمــة الصــحة العالميــة اإلطاريــة بشــأن مكافحــة التبــغ نهجــاً 
 جــرىللتبــغ. و الصــرفة تنــاول العواقــب البيولوجيــة الطبيــة  مــن التــي تــؤدي إلــى الوفــاة أو العجــز بــدالً  فتكــاً  محــِدداتال
إثــر االجتمــاع الرفيــع المســتوى  االجتماعيــة واكتســب هــذا العمــل زخمــاً  محــِدداتال بشــأن علــى العمــلمجــددًا لتشــديد ا

، واللجنــة ٢٠١١ ســبتمبر للجمعية العامة بشأن الوقاية من األمراض غير الســارية ومكافحتهــا الــذي عقــد فــي أيلــول/
االجتماعيــة للصــحة الــذي عقــد فــي  محــِدداتالمعنــي بالوالمــؤتمر العــالمي  ،االجتماعيــة للصــحة محــِدداتالمعنيــة بال

  ٢٠١١.١أكتوبر  ريو دي جانيرو في تشرين األول/

بالطائفــة  صــريحاً  إقــراراً  تســتلزم وطريقــة للتفكيــر بشــأن الصــحة االجتماعية للصحة نهجــاً  محِدداتوتشكل ال -١٠٤
بطــة بـــاعتالل الصــحة وبالحصـــائل المرت محـــِدداتاالجتماعيــة واالقتصـــادية وغيرهــا مــن ال محـــِدداتلمــن االعريضــة 

وزيــادة متوســط العمــر المتوقــع مــن  إلــى النهــوض بالحصــائل الصــحية محــِدداتوتهــدف هــذه الالصــحية المجحفــة. 
برنــامج العمــل العــام وفــي مسودة مع عنوان  تماشياً  –يعد تطبيق هذا النهج على نطاق أوسع بذا و التمتع بالصحة. 

أولوية اســتراتيجية فــي حــد ذاتــه للســنوات الســت  –المنظمة جميع مستويات ي طائفة من المجاالت المختلفة فإطار 
  المقبلة.

ولهــذه األولويــة العديــد مــن التــداعيات العمليــة، منهــا ضــرورة بنــاء القــدرات وٕاتاحــة أدوات تنســيق السياســات  -١٠٥
ذلــك ســتتناول  باإلضــافة إلــىاالجتماعيــة فــي أعمــال األمانــة والــدول األعضــاء. و  محــِدداتمــن أجــل إدمــاج نهــج ال

حمايــة إلنصاف في الصحة، ويشمل ذلك العمل علــى ا وستعززالصحة  محِدداتمن األعمال التقنية  واسعةطائفة 
والتأهب لمواجهة الكوارث ووضع المعايير فيما يتعلق باألخطار البيئية وتغير المناخ وسياسات  الصحة االجتماعية

. العديــدة المياه النقية وخدمات الصرف الصحي وغيرها مــن األمــور ةوٕاتاحوالتغذية  السالمة الغذائيةو الطاقة والنقل 
أن الصحة، وتقليل مؤداها في مجال األمراض غير السارية يقوم على فكرة  األعمال أضف إلى ذلك أن الكثير من

 تعبيــر يالرئيسية، هي حصيلة السياسات في طائفة من القطاعــات األخــرى وهــ محِدداتوال الخطر التعرض لعوامل
ملموس عن نهج حكومة برمتها أو مجتمع برمته تجاه الصحة. وبالمثل تستلزم مخرجات أخرى زيادة اإلنصاف في 

فيمــا يتعلــق بــالنمو فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة وتنظــيم خــدمات الرعايــة الصــحية وجمــع  والســيماوالحصائل،  اإلتاحة
مــن  ااالجتماعيــة وغيرهــ محــِدداتجــزء يتنــاول الالبيانات الصحية ونشرها. وسيسلط الضوء على المخرجات في كــل 

  الميزانية البرمجية لتوضيح النطاق الذي تغطيه هذه المخرجات.في  محِدداتال

وضرورة تحسين تصريف شؤون الصحة، سواء داخل الحكومات الوطنية وفيما يتعلق بالعدد المتنامي مــن  -١٠٦
االجتماعيــة، علــى النحــو الــوارد فــي  محــِدداتنهــج الفي مفهــوم  األطراف الفاعلة في قطاع الصحة، مشمولة ضمنياً 

ـــارة تصـــريف شـــؤون الصـــحة.  . ويشـــار إلـــى ذلـــك عمومـــاً السياســـيإعـــالن ريـــو   محـــِدداتنهـــج الأيضـــًا يعـــزز و بعب
، ويشـــار إلـــى ذلـــك اإلنســـان فـــي صـــحة االجتماعيـــة تصـــريف الشـــؤون فـــي القطاعـــات األخـــرى بطـــرق تـــؤثر إيجابيـــاً 

ويتضــح هــذا المنظــور األخيــر فــي نهــج المجتمــع برمتــه تجــاه األمــراض غيــر  بتصــريف الشــؤون مــن أجــل الصــحة.
مشــاركة فــي مبــادرة السياســة الســبعة البلــدان العــن وزراء خارجيــة  ٢٠١٠ فــي بيــان صــدر فــي عــامكــذلك و  ،الســارية

انية السياســـة الخارجيـــة، ومنهـــا األمـــن وٕارســـاء الســـالم واالســـتجابة اإلنســـ مجـــاالتل" ٢:الخارجيـــة والصـــحة العالميـــة
وتُنــاقش مســألة  ٣.يــة االجتماعيــة واالقتصــادية وحقــوق اإلنســان والتجــارة تــأثير قــوي علــى الحصــائل الصــحية"والتنم

  تصريف الشؤون الصحية بمزيد من التفصيل في الفصل التالي.

                                                              
حـــدد اإلعـــالن السياســـي الصـــادر عـــن المـــؤتمر العـــالمي خمســـة مجـــاالت للعمـــل يطلـــب مـــن المنظمـــة فيهـــا دعـــم الـــدول     ١

 ) إعــادة توجيــه٣) المشاركة في رسم السياســات وتنفيــذها؛ (٢) تحسين تصريف شؤون الصحة والتنمية؛ (١األعضاء وهي: (
) تصريف الشؤون والتعــاون علــى الصــعيد العــالمي؛ ٤في الصحة؛ ( اإلجحافقطاع الصحة نحو تعزيز الصحة والتقليل من 

  ) رصد التقدم المحرز وزيادة المساءلة.٥(
  البرازيل وفرنسا وٕاندونيسيا والنرويج والسنغال وجنوب أفريقيا وتايلند.    ٢
  ).٢٠٠٧إعالن أوسلو الوزاري (لعام     ٣
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  ٤الفصل 
  واإلدارة شؤونالتصريف 

 إصالح المنظمة.يتناول هذا الفصل أولويتين تتصالن باثنين من المكونات الثالثة لعملية  -١٠٧

 بــدور المنظمــة قيــام مــع العالميــة، الصــحة فــي االتســاق زيــادة :الشــؤون تصــريف فــي المنظمــة دور تعزيــز
 صــحة فــي الفعاليــة مــن بمزيــد اإلســهام مــن الفاعلــة األطــراف مختلــف مــن طائفــة يمّكــن وتــوجيهي تنســيقي
  .الشعوب جميع

 والفعاليــة بالكفــاءة والتمتــع االمتيــاز بلــوغ إلــى المنظمــة ســعي :اإلدارة وممارســات ونظــم سياســات إصــالح
  .للمساءلة والخضوع والشفافية والموضوعية االستجابة على والقدرة

  دور المنظمة في تصريف شؤون الصحة العالمية

عـــددًا مـــن التحـــديات التـــي تواجـــه تصـــريف شـــؤون الصـــحة العالميـــة. وبإيجـــاز فـــإن هـــذه  ١حـــدد الفصـــل  -١٠٨
 التحديات هي:

مـــن المســـائل المرتبطـــة بالصـــحة التـــي يتطلـــب االتفـــاق بشـــأنها مفاوضـــات متأنيـــة  هنـــاك عـــدد متزايـــد •
 لضمان التوازن بين المصالح التقنية والسياسية؛

تحـــديات أمـــام واســـعة مـــن الجهـــات الفاعلـــة المنخرطـــة فـــي ميـــدان الصـــحة العالميـــة الطائفـــة التطـــرح  •
 السلطة التنسيقية والتوجيهية للمنظمة؛

تصـــريف الشـــؤون فـــي الجهـــات الفاعلـــة وميـــادين  أن يســـفر مان تفـــاديهنـــاك اهتمـــام متصـــاعد بضـــ •
 المنشــود،فــي الوضــع مــن ذلــك، و  ، وأن يــؤدي علــى العكــسعن اإلضــرار بالصــحة السياسات األخرى

 إلى إحداث أثر إيجابي عليها.

تصــريف  ميــز بــيناالجتماعية والوارد أعــاله قــد  محِدداتبال الخاص فرعوفيما يتعلق بالنقطة األخيرة فإن ال -١٠٩
وتصــريف الشــؤون فــي  ،لتنســيق واإلدارة وتحقيــق االتســاق الــداخلي فــي المقــام األولاوظيفــة  ، وهــيشــؤون الصــحة

المجتمعـــي الكامـــل لتحســـين  الـــنهج الحكـــومي/ لالتـــي تشـــم لـــدعوةاوظيفـــة  ، وهـــيســـائر القطاعـــات لفائـــدة الصـــحة
اإلقــرار بــأن دور المنظمــة  المهموأخيرًا فإن من  .. وعلى المنظمة أن تكون قادرة على القيام بكلتا الوظيفتينالصحة

، بــل إنــه يبــرز أكثــر فــأكثر علــى الصــعيد في تصريف شؤون الصحة العالمية ال يتجســد فحســب فــي المقــر الرئيســي
 .كذلك اإلقليمي والقطري

وُتعنى اإلصالحات بتصريف الشؤون الصحية من زاويتي األجهزة الرئاسية للمنظمة والدور الذي تضــطلع  -١١٠
به المنظمة في التنسيق بين الجهات الفاعلة الصحية األخرى، وكذلك دور المنظمة في تصريف الشــؤون مــن أجــل 

 الصحة.

  إصالح األجهزة الرئاسية

 قــد خــدمأن تصريف الدول األعضاء لشؤون المنظمــة  تقر أغراض إصالح األجهزة الرئاسية بأنه في حين -١١١
الفاعلــة فــي مجــال الصــحة  األطــرافوالطلبــات الجديــدة وتزايــد عــدد  تغيــر الســياق فــإنفــي الماضــي،  جيــداً المنظمــة 
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وبالنســبة لجمعيــة الصــحة العالميــة، والمجلــس  العالميــة يحــتم تغييــر طريقــة تصــريف شــؤون المنظمــة فــي حــد ذاتهــا.
ت، فـــي تحديـــد األولويـــا فـــي تعزيـــز نهـــج أكثـــر اســـتراتيجية وتنظيمـــاً يتمثـــل التنفيـــذي، واللجـــان اإلقليميـــة فـــإن الهـــدف 

وضــمان اتســاق ومواءمــة عمليــات تصــريف لجوانــب البرمجيــة والماليــة فــي المنظمــة، االســتراتيجية ل مراقبــةالوتعزيــز 
وذلــك عــن طريــق  توافــق اآلراء الحكــومي الــدولي،وتحسين الفعالية والشــمول فــي بنــاء الشؤون على امتداد المنظمة، 

  تعزيز أساليب عمل األجهزة الرئاسية

 ،دوره االســتراتيجيو  التنفيــذي والرقــابي دورهتعزيــز  فــإن التركيــز سينصــب علــى تنفيــذيالللمجلــس بالنســبة و  -١١٢
على ضمان أن  ستساعد زيادة التركيز االستراتيجي فإنجمعية الصحة فيما يتعلق بأساليبه في العمل. أما تبسيط و 

المنظمــة بتصــريف شــؤون  قعلــى نحــو أوثــتتيح القرارات تحسين تحديد األولويات. وســيرتبط عمــل اللجــان اإلقليميــة 
د أفضل الممارسات في مختلف األقــاليم. ولتكملــة هــذه التغييــرات وخاصة بأعمال المجلس التنفيذي، وستوحَّ  عالميًا،

إحاطــة األعضــاء الجــدد  بمــا فــي ذلــك، شــؤون المنظمــةستحســن األمانــة الــدعم الــذي تقدمــه إلــى وظــائف تصــريف 
  الوقت المناسب.في  ادهاكذلك رفع جودة الوثائق وٕاعدو بالمعلومات 

تنـــامي االهتمـــام السياســـي بالصـــحة واإلقـــرار بالصـــالت التـــي تـــربط بـــين الصـــحة والعديـــد مـــن  آثـــارومـــن  -١١٣
 عوضــاً  حكوميــة دوليــةالمجــاالت األخــرى للسياســات االجتماعيــة واالقتصــادية، تنــامي الطلــب علــى القيــام بعمليــات 

دةفاقــات دائمــة وشــاملة. و القيام بعمليات تقنية محضة بغية التوصل إلــى ات عن  ُيتوقــع برنــامج العمــل العــام فــي مســوَّ
إلعـــداد االجتماعـــات، وٕاحاطـــة  هـــذا الطلـــب علـــى األرجـــح. وبالتـــالي ســـتبني المنظمـــة القـــدرات الالزمـــة أال يـــنخفض

 بأقصى درجات الفعالية.ٕادارة هذه العمليات المشاركين بالمعلومات، و 

وضـــع ســـية وهـــي اإلبـــالغ الـــوطني. وضـــمانًا الرتكـــاز عمليـــات وثمـــة مســـألة تـــرتبط بإصـــالح األجهـــزة الرئا -١١٤
ط وتعــزز اإلبــالغ الــوطني بشــأن القرارات الوطنية والعالمية سواء بسواء على قاعدة بينات أقوى فــإن المنظمــة ستبسِّــ

ـــة، واســـتخدام تكنولوجيـــاالبيانـــات الصـــحية، والقـــوانين والسياســـات الوطنيـــة ـــذ قـــرارات جمعيـــة الصـــحة العالمي  ، وتنفي
 المعلومات الحديثة على نحو أفضل لجمع هذه المعلومات وتوزيعها.

  الشراكات المستضافة

، وكخطوة أولى على طريق توسيع الــدور الرقــابي لألجهــزة الرئاســية للمنظمــة، علــى ٢٠١٣تم االتفاق عام  -١١٥
اكات التـــي تستضـــيفها أن تكفـــل لجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة التابعـــة للمجلـــس التنفيـــذي إخضـــاع ترتيبـــات الشـــر 

المنظمة لالستعراض على أساس كل حالة علــى حــدة. وســيدرس االســتعراض مســاهمة هــذه الشــراكات فــي النهــوض 
مع المنظمــة. وســتقوم اللجنــة المــذكورة بعــد ذلــك بتقــديم أيــة توصــيات ضــرورية  تواصلهابالحصائل الصحية وفعالية 
 في جدول أعماله. دائمإلى المجلس في إطار بند 

  الدولجهات الفاعلة غير ال

واسعة مــن الجهــات الفاعلــة طائفة  معالمنظمة  بمشاركةذو صلة صالح اإلعنصر آخر من عناصر  ثمة -١١٦
، والمؤسســات، والهيئــات والشــراكات ،ومنظمــات المجتمــع المــدني ،الــدولالمنظمــات غيــر التــي تشــمل  لــدولاغيــر 

ولكــي تضــطلع  ، وبطــرق مختلفــة، علــى الصــحة العالميــة.التــي تــؤثر جميعهــا وكيانــات القطــاع الخــاص األكاديميــة،
المنظمة بسلطة توجيهية وتنسيقية فإن ذلك يتطلب منها منطقيًا االنخراط. وثمة فوائد جلية يمكن جنيهــا مــن توســيع 

 بــد مــن تفاديهــا، ولــيس أقلهــا حمايــة الوظيفــة المعياريــة للمنظمــةال أن هناك أيضًا مخاطر بالغــة الشبكة العالقات، إ
اســتحداث مبــادئ وممارســات تحكــم االنخــراط مــع شــتى  عمليــة وكانــت مــن أي شــكل مــن أشــكال المصــالح الراســخة.

 ، وتسلِّم فضًال عن ذلك بأن التفاعل يجري ألغراض مختلفة وفي سياقات متباينة،الدولأنواع الجهات الفاعلة غير 
نيــة هــي إرســاء مثــل هــذه المبــادئ، واإلجــراءات، مــا تــزال قيــد التنفيــذ وقــت إعــداد برنــامج العمــل العــام. علــى أن ال
 وآليات المراقبة في أسرع وقت ممكن خالل فترة السنوات الست.



29 

العجز أو المرض انعدام مجرد ال  

 تعزيز دور المنظمة في تصريف الشؤون من أجل الصحة

وهنــاك منظــوران هامــان  .يتخذ دور المنظمــة فــي تصــريف الشــؤون مــن أجــل الصــحة أشــكاًال عمليــة عديــدة -١١٧
فـــي طائفـــة مـــن العمليـــات العالميـــة، الصـــحة وتعزيـــز وٕادراج برنـــامج العمـــل العـــام وضـــع لتحديـــد مختلفـــان بالنســـبة 
 الصلة بين دور المنظمة في تصريف الشؤون وأولويات القيادة الست. تدعيمو  ؛واإلقليمية، والوطنية

  تحديد وضع الصحة وتعزيزها

وميـــة الدوليـــة (اتفاقـــات ســـتركز المنظمـــة علـــى التـــرويج للشـــواغل الصـــحية فـــي طائفـــة مـــن المنتـــديات الحك -١١٨
ة وحقـــوق اإلنســـان وتغيـــر المنـــاخ وغيرهـــا مـــن االتفاقـــات) التـــي ال تحتـــل يـــمفاوضـــات التجار الالسياســـات الخارجيـــة و 

ضمن شواغلها الرئيسية، لكن قراراتها يمكن أن تؤثر فــي الحصــائل الصــحية. وســيكون دور المنظمــة  الصحة مكاناً 
عــالوة علــى نــات والتــأثير لتحقيــق المزيــد مــن الحصــائل الصــحية اإليجابيــة. و فــي هــذه التفــاعالت هــو االســتعانة بالبيّ 

ستواصــل المنظمــة التــرويج للصــحة باعتبارهــا مســألة مهمــة فــي اســتجابة األمــم المتحــدة اإلنســانية مــن خــالل ذلــك 
اعي ومجلــس اللجنة الدائمــة المشــتركة بــين الوكــاالت والجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة والمجلــس االقتصــادي واالجتمــ

مــن قبيــل مجموعــة الــدول الثمــاني ومجموعــة الــدول  الهيئــاتوغيرهــا مــن لمنظومــة األمــم المتحــدة الرؤساء التنفيذيين 
وتعنـــي مثـــل هـــذه الـــُنهج العمـــل علـــى مســـتويات رفيعـــة مـــن الحكومـــات، والتواصـــل مـــع وزراء الخارجيـــة  العشـــرين.

 والمالية، ورؤساء الدول والحكومات.

علــى كبيــر تــأطير الجيــل التــالي مــن األهــداف العالميــة تــأثير لســيكون  :٢٠١٥بعــد عــام خطــة التنميــة لمــا  -١١٩
الصحة موضعها المالئم وأن يــتم التأكيــد بوضــوح  تحتلأولويات التنمية وتمويلها لسنوات قادمة. ويشكل ضمان أن 

والمنــاخ الــذي تجــري  على دورها تحديًا رئيســيًا فــي مجــال تصــريف الشــؤون الصــحية وأولويــة مــن أولويــات المنظمــة.
فيه المفاوضات مناخ غير واضح المعالم ومعقد وتنافسي بين مصــالح قطاعيــة عديــدة تســعى إلــى أن تكــون ممثَّلــة. 
كما أن عملية التشاور الجارية تقتضــي المواءمــة علــى جميــع مســتويات المنظمــة واالتســاق فــي توجيــه الرســائل لــدى 

  .اب المصلحة اآلخرينالتواصل بين المنظمة والدول األعضاء وأصح

في حزيران/ يونيو  ٢٠يبين استعراض لألعمال التحضيرية لعقد مؤتمر ريو + الصحة والتنمية المستدامة: -١٢٠
: تحقيق التــآزر الفعــال بشــأن تعزيــز وهو جانبًا ذا صلة من جوانب العمل الخاص بتصريف شؤون المنظمة ٢٠١٢

اب المصــلحة اآلخــرين. وتضــمنت المســودة األولــى لإلعــالن المصالح الصحية بين األمانة والدول األعضاء وأصــح
المقر الرئيسي واألقــاليم مــع  وعملت أمانة المنظمة فيإشارة عابرة فحسب إلى الصحة.  ٢٠الختامي لمؤتمر ريو +

الــدول األعضــاء فــي جنيــف ونيويــورك، ومــع مجموعــات مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة، علــى إعــداد موقــف مقنــع 
الــنص النهــائي كــل  ويغطــيالمفاوضــون هــذا الموقــف فــي ريــو فــي خاتمــة المطــاف.  تبنــىوقــد  بشــأن دور الصــحة،

توفر الصــحة رابطــًا هامــًا بــين عمليــة وضــع  ٢٠وفي إطار متابعة مؤتمر ريو + ١.فعلياالشواغل الصحية للمنظمة 
لقطاعــات األخــرى، . وباإلضــافة إلــى ذلــك فــإن العمــل مــع ا٢٠١٥أهداف إنمائية مســتدامة وبــين خطــة مــا بعــد عــام 

يبــين قيمــة المؤشــرات واألمــن الغــذائي والتغذيــة،  والتكيــف معــه، والميــاه واإلصــحاح، وتغيــر المنــاخ كقطــاع الطاقــة،
  .الصحية كوسيلة من وسائل قياس التقدم عبر دعائم التنمية المستدامة الثالث

نهــج أكثــر اتســاقًا إزاء عمــل إن منظمــة الصــحة العالميــة ملتزمــة باتبــاع  الصــحة وٕاصــالح األمــم المتحــدة: -١٢١
وتعزيز وضع الصحة في  ،من أجل مواءمة الدعم المقدم لألولويات الوطنية، و األمم المتحدة على المستوى الُقطري
                                                              

 .تســع فقــرات بشــأن الصــحة والســكان "المســتقبل الــذي نصــبو إليــه المعنونــة " ٢٠الوثيقة الختاميــة لمــؤتمر ريــو +تشمل      ١
بمـــا يلـــي: "نســـلم بـــأن الصـــحة شـــرط مســـبق للتنميـــة المســـتدامة بأبعادهـــا الثالثـــة جميعـــًا". وتعقـــب هـــذه الجملـــة الوثيقـــة وتبـــدأ 

واألمـــراض الســـارية  ،وشـــلل األطفـــال ،والمالريـــا ،والســـل ،األيـــدزو  ،الشـــاملةية االفتتاحيـــة إشـــارات إلـــى أهميـــة التغطيـــة الصـــح
وحمايـــة حقـــوق  ،والصـــحة الجنســـية واإلنجابيـــة ،وتعزيـــز الـــنظم الصـــحية ،وٕاتاحـــة األدويـــة ،واألمـــراض غيـــر الســـارية ،األخـــرى

  .وااللتزام بخفض معدالت وفيات األمهات واألطفال ،اإلنسان في هذا السياق
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، وتنســيق المجموعــة الصــحية فــي وحــدة العمــل فــي األمــم المتحــدة طأطــر األمــم المتحــدة للمســاعدة اإلنمائيــة وخطــ
لمســتقل الــذي أجــري مــؤخرًا للبلــدان التــي تجــري فيهــا تجربــة مبــادرة توحيــد األداء كمــا أن التقيــيم ا حــاالت الطــوارئ.

أشــار إلــى أن عمليــات إصــالح األمــم المتحــدة حققــت بعــض التقــدم علــى المســتوى القطــري، ولكــن مواصــلة التقــدم 
يســي. وفــي ستتوقف على مــا إذا كانــت الــدول األعضــاء مســتعدة أم ال لــدعم تعزيــز التكامــل علــى مســتوى المقــر الرئ

هــذه الظــروف تتمثــل أولويــة منظمــة الصــحة العالميــة فــي تعزيــز دور المكاتــب اإلقليميــة مــن أجــل العمــل كجــزء مــن 
التابعــة لمجموعــة التنميــة بــاألمم المتحــدة، وآليــات  اإلقليميــة الفريــق القطــري لألمــم المتحــدة، ومــن أجــل دعــم األفرقــة

عطــى األولويــة للتمثيــل بفعاليــة. وعلــى مســتوى المقــر الرئيســي تُ  فيهــافــي تلــك األقــاليم التــي تعمــل  ،التنســيق اإلقليمــي
(واللجنـــة الرفيعـــة المســـتوى المعنيـــة بـــالبرامج)،  المعنـــي بالتنســـيق الرفيـــع المســـتوى فـــي مجلـــس الرؤســـاء التنفيـــذيين

 .والمشاركة على نحو أكثر انتقائية بكثير مع مجموعة التنمية في األمم المتحدة

شـــراكة بوســـان للتعـــاون فـــإن  ١ علـــى نحـــو مـــا أورد الفصـــل ي مرحلـــة مـــا بعـــد بوســـان:التعـــاون اإلنمـــائي فـــ -١٢٢
فــي جمهوريــة كوريــا فــي تشــرين الثــاني/ نــوفمبر  االجتمــاع المعقــود بشــأن التنميــةبعــد  ، التــي ُأنشــئتاإلنمــائي الفعــال

مل يؤكــد علــى نهــوج إلى أن كل إطار قائم على "المعونة" أفسح المجال لتوافق آراء دولــي أعــم وأشــ أشارت، ٢٠١١
الشــراكة فــي التعــاون، والســيما العالقــات بــين بلــدان الجنــوب والعالقــات الثالثيــة. وفــي ســياق إعــالن بــاريس بشــأن 

رهن مــن خــالل مبــادرات ُبــ؛ فقــد اً وتتبعيــ اً قياديــ اً للصــحة دور  ، ضــمنت المنظمــة أنفعالية المعونة وبرنــامج عمــل أكــرا
علــى أنــه رغــم تعــدد األطــراف الفاعلــة المختلفــة الصحة والمواءمة فــي أفريقيــا و  (+IHP) مثل الشراكة الصحية الدولية

فإن التنسيق بخصوص االستراتيجيات الصحية الوطنية يمكن تحســينه. وهــذه النهــوج يتجــاوز نطاقهــا األمــم المتحــدة 
زيــادة فــي الكفــاءة  والمنظمات غيــر الحكوميــة، ويمكــن أن تشــهد ومصارف التنميةالثنائية  الوكاالت اإلنمائيةشمل يل

ستضــطلع المنظمــة وفي الحصائل الصــحية علــى الســواء. ومــع بدايــة تحديــد معــالم الشــراكة الجديــدة لمــا بعــد بوســان 
علــى نحــو يمكــن أن يــوفر نموذجــًا  النتــائج المحققــةيــرتبط بن تصريف الشؤون الصحية يتحس أنيوضح  بدور نشيط

 للقطاعات األخرى.

ــًا فــي جميــع  ياإلقليمــاإلقليمــي ودون  ُيعــد التكامــل االقتصــادي اإلقليمــي:الصــحة والتكامــل  -١٢٣ اتجاهــًا متنامي
. ورغم أن العديد من هــذه المؤسســات يجــنح إلــى التركيــز أساســًا علــى التنميــة االقتصــادية فــإن بإمكانهــا أنحاء العالم

ى يتــولل فــإن االتحــاد األوروبــي وعلــى ســبيل المثــا أن تــؤثر علــى نحــو متســاٍو فــي السياســات الصــحية واالجتماعيــة.
في ميــدان الصــحة العالميــة.  الجهات الفاعلة الرئيسية ىحدالسياسة الخارجية إلى حد يجعله إ تنسيق بعض جوانب

ويمكن للمنظمة أن تضطلع . اً ستتتبع مع مضي الزمن هذا النمط أيض وعلى األرجح فإن الهيئات اإلقليمية األخرى
، والتجمعــات السياســية اإلقليميــة ودون مــن العالقــات مــع مصــارف التنميــة اإلقليميــةبــدور متعــاظم فــي بنــاء شــبكات 

خاصــة اإلقليميــة واللجــان االقتصــادية بميــزة التنميــة  مصــارفاإلقليمية، واللجان االقتصــادية لألمــم المتحــدة. وتتمتــع 
 .اً مع هي أنها تستطيع جمع وزراء الصحة ووزراء المالية

   يادة في المنظمةوأولويات القتصريف الشؤون الصحية 
نظرًا لتنوع التحديات في مجال الصــحة وتزايــد عــدد الجهــات الفاعلــة فلــيس بغريــب أن تكــون ســاحة العمــل   -١٢٤

بـ "البنيان" فإن من  تصريف الشؤون الصحيةوعوضًا عن وصف الخاص بتصريف الشؤون الصحية ساحة معقدة. 
داخلة وتنافسية أحيانــًا وتضــم أطرافــًا فاعلــة عديــدة ] مت تصريف الشؤون "مجموعات نظام [ الحديث عنه كـاألفضل 

وهــذا الوصــف مالئــم بوجــه خــاص فيمــا يخــص  ١تتصــدى لمشــكالت مختلفــة مــن خــالل مبــادئ وعمليــات متنوعــة".
 ،، حيث تتنــافس الــدوائر المتداخلــة لتصــريف الشــؤونالمتعلقة بالصحة األهداف اإلنمائية لأللفيةبشأن إنجاز العمل 

علــى الســيطرة، وعلــى المــوارد  ،التمويــل وصــكوكألمم المتحدة والشراكات والمجموعــات الدعويــة من خالل وكاالت ا
العديــد مــن شــركاء التنميــة  تمتلــكقــدرة علــى مســاعدة البلــدان التــي الضــمان على أنه من الزاوية التحليلية فإن حتمًا. 

ًا أساســـيًا فـــي عمليـــة إصـــالح يمثـــل عنصـــر  إدارة هـــذا الوضـــع المعقـــد وخفـــض تكـــاليف المعـــامالت فـــيالخـــارجيين 
 المنظمة.

                                                              

١   Fidler, D. The Challenges of Global Health Governance, Council on Foreign Relations, May 2010.  
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أثــر القطاعــات عظــم  ،٣علــى النحــو المــذكور فــي الفصــل  الســارية، غيــر بــاألمراض الخــاص العمــلويبين  -١٢٥
المتعلــق بــاألمراض  برنــامج العمــلوبالمثــل فــإن . الصــحةمــن أجــل  الشــؤون تصــريف األخرى ويؤكد بــذا علــى أهميــة

 االجتماعيــــة محــــِدداتال مــــن خــــاص بوجــــه الطبقــــات ومتعــــددة واســــعة مجموعــــةيوضــــح كيــــف تــــؤثر غيــــر الســــارية 
 الدافعـــة القـــوى فـــرغم إمكانيـــة إيجـــادوكمـــا ألمحنـــا أعـــاله . علـــى الحصـــائل الصـــحية المترابطـــة والبيئيـــة واالقتصـــادية
 أبــرز من اً واحد زاليال المجتمعات عبر سقةنالم االستجابة إعداد فإن المحددات بكل من هذه يتعلق فيما للسياسات
 اليوم. العالمية الصحة مجال في الشؤون تصريف في التحديات

أوًال تشــكل . بطــريقتين الصــحية، الشــؤون تصــريف منظــور مــن أهميتهــا الشــاملة الصــحية التغطيــة وتكتســي -١٢٦
. الصــحية نظمهــا إصــالح أو تعزيــز إلــى تســعى وهــي البلــدان جميــع يهــم هــدفاً  الُقطــري المســتوى علــى هــذه التغطيــة
تتــيح ســبيًال  أن ،٢٠١٥ عــام بعــد مــا خطــة فــي الصــحة وضــع تحديــد بكيفيــة الخاص النقاش في ،مكنوثانيًا فإنها ي

ــ هــدف مــن الســبل لتحديــد  الخــاص العمــل بإنجــاز المتعلقــة الشــواغل بــين يجمــعيــروج اإلنصــاف والحقــوق، و  دموحِّ
 الســارية غيــر لألمــراض ديالتصــ إلــى الحاجــة نفســه الوقــت فــي تســتوعب بينمــا لأللفيــة، الحاليــة اإلنمائيــة باألهــداف
 . الصحة اعتالل أسباب وسائر

 الشـــؤون تصـــريف فـــي المنظمـــة لـــدور إضـــافياً  جانبـــاً  تبـــرزان مـــن أولويـــات القيـــادة أخريـــان أولويتـــان وهنـــاك -١٢٧
 األمــر وهــذا. البلــدان في الالزمة للتنفيذ القدرات ببناء الدولية الصكوك على التفاوض ه يتعين ربطأن هوو  الصحية،

 األمن لتحقيق الرئيسي القانوني الصك اللوائح وتوفر. )٢٠٠٥( الدولية الصحية اللوائح حالة في خاص بوجه جلي
 أي لكشــف الالزمــة بالقــدرات الخاصــة بالمتطلبــات البلــدان كــل وفــاء علــى تعتمــد آثارهــا أن بيــد ،الجمــاعي الصــحي
 .بشأنه إجراءات واتخاذ عنه والتبليغ العمومية الصحة على دولياً  قلقاً  يثير مستجد أو جديد تهديد

 إعـــالن ذلـــك فـــي بمـــا دوليـــة، اتفاقـــات بعـــدة يتـــأثر الطبيـــة المنتجـــات بإتاحـــة الخـــاص العمـــل فـــإن وبالمثـــل  -١٢٨
(وٕادراجــه فــي  (تــريبس) العموميــة والصــحة الفكريــة الملكيــة لحقــوق التجاريــة بالجوانــب المتعلــق االتفــاق بشــأن الدوحة

 اللتــين الفكريــة، والملكيــة واالبتكــار العموميــة الصــحة بشــأن العــالميتين لعمــلا وخطــة واالســتراتيجية ،)اتفــاق تــريبس
 المتدنيــة الطبيــة المنتجــات بخصــوص الشــؤون لتصــريف جاريــة التــزال أخــرى عمليــات وهنــاك. االتفــاق هــذا أعقبتــا
ــ اللــوائح، حالــة وعلــى غــرار أنــه، بيــد .المزيفــة/ المغشوشــة/ التوســيم المغشوشــة/ المــزورة/ النوعيــة  التــام التــأثير إنف
مــن  واإلقليمــي الُقطــري المســتوى علــى المؤسســات تعزيــز أو بنــاء علــى ســيتوقف الشــؤون بتصريف الخاصة للقرارات

  .العملي موضع التطبيق االتفاقات تنفيذ القرارات ووضع أجل

  بناء القدرات في مجال تصريف الشؤون

دارة هــذا إلالمنظمــة برمتهــا  لــى امتــدادع قــدراتالتصــريف الشــؤون فــي ضــرورة بنــاء  تشــترك جميــع جوانــب -١٢٩
تها الذاتيــة، وأن تــوفر الــدعم، مــن جهــة أخــرى، اوعلــى األمانــة، مــن جهــة، أن تعــزز قــدر البرنامج بمزيد من الفعالية. 

 للدول األعضاء عند الحاجة إليه.

ظــام الــدولي وللن وبالنســبة لألمانــة فــإن تــدابير تعزيــز القــدرات ستشــمل بنــاء فهــم أشــد تطــورًا لــدور المنظمــة -١٣٠
الواسع في صفوف الموظفين اإلداريين والتقنيين، بحيث يتمكنون من استيعاب تأثير مسائل تصــريف الشــؤون علــى 

التــــدريب علــــى الدبلوماســــية الصــــحية، الــــذي يعتبــــر إلزاميــــًا اآلن لممثلــــي  توســــيع نطــــاقســــيجري وتحديــــدًا عملهــــم. 
لمفــروض أن يتضــمن هــذا التــدريب اســتخدام أدوات مــن األرجــاء األخــرى مــن المنظمــة. ومــن ا ليصــل إلــىالمنظمة، 

 وتحديـــد مالمـــح اختصاصـــات مثـــل العالقـــات الدوليـــة والعلـــوم السياســـية بمـــا يتـــيح النهـــوض بتحليـــل الـــنظم المعقـــدة
 الجهات صاحبة المصلحة.

 ثبحيــ هاعلــى جميــع مســتوياتالــداخلي زيادة فعالية التنسيق وفضًال على ذلك فإن تأثير المنظمة سيتعزز ب -١٣١
 تتمكن من اتخاذ مواقف متسقة وقوية لدعم الصحة في مختلف المحافل المذكورة أعاله.
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ة للــدول األعضــاء فــإن اســتراتيجيات تعزيــز القــدرات فــي مجــال تصــريف الشــؤون التــي ســتحظى أمــا بالنســب -١٣٢
ل السياســـة ارات الدوليـــة فـــي وزارات الصـــحة؛ والتنســـيق بـــين الـــوزارات بشـــأن مســـائبـــدعم المنظمـــة تشـــمل تقويـــة اإلد

عالميـــة متعـــددة الـــوزارات؛ وعمليـــات التبـــادل المنـــتظم مـــع الهيئـــات  الصـــحية العالميـــة؛ وٕاعـــداد اســـتراتيجية صـــحية
األكاديمية، والمنظمات غيــر الحكوميــة، والكيانــات األخــرى فيمــا يتعلــق بمســائل الصــحة العالميــة؛ وتبــادل المــوظفين 

   موظفين في ميدان الدبلوماسية والمفاوضات الصحية.بين الوزارات ومع المنظمات الدولية؛ وتدريب ال

   السياسات والُنظم والسياسات اإلداريةإصالح 

، سينفذ العديد منها قبل بدء فترة برنامج العمل العام. كثيرةفي المنظمة من مكونات  اإلدارةيتألف إصالح  -١٣٣
 برنــامج اإلدارة العــام الــذي ســيكون حاســماً فــي  المحــددة وبالتالي يسلط هذا الجزء من الوثيقة الضوء على األولويــات

  أداء المنظمة على مدى فترة برنامج العمل التي تمتد لست سنوات.  معالمفي رسم  تحديداً 

  دون اإلقليمية والقطريةو التنسيق التنظيمي: المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية 

. ن عنصرين أساســيين حاســمين كليهمــا، وهو مكّون ميتأثر األداء بالعالقة بين مختلف مستويات المنظمة -١٣٤
المواقـــف بشـــأن مســـائل اتخـــاذ السياســـات واالســـتراتيجيات و  بوضـــعيتعلـــق  فيمـــاالتـــآزر والتنســـيق  ويســـتلزم األداء أوالً 
ٕالـــى الماليـــة و  وبالشـــؤونالموارد البشـــرية المتعلقـــة بـــقواعـــد الالتوحيـــد فـــي تطبيـــق  أيضـــاً  ويتطلـــبالصـــحة العالميـــة، 

أن توحــد جهودهــا لتعمــل ككتلــة جميــع أجــزاء المنظمــة  فــإن علــىعــداد التقــارير. وبــذلك إلاءات إجراءات إداريــة وٕاجــر 
ومخرجــات . ومع ذلك فإن التمييز بين األعمال وتقسيمها أمران حاسمان بالنسبة إلى تحديد المهــام واألنشــطة واحدة

  إطار ملموس للمساءلة. ومن دون هذا التمييز يتعذر تعريف المسؤوليات اإلدارية بوضوح أو وضع محددة.

. وتســتلزم القيــادة وتصــريف الشــؤون علــى هــذين الجــانبين التنســيقيينوتتناول جوانب مختلفة مــن اإلصــالح  -١٣٥
مــن حيــث إصــالح األمــم  جهودهــا، ســواء كــان ذلــك جميــع أجــزاء المنظمــة توحــد نحــو فعــال فــي مجــال الصــحة أن

أو غيــر األدويــة  إتاحــةوضــع اســتراتيجيات لزيــادة  وأ الجديــدة اإلنمائيــة لألهــدافوضــع إطــار أو مــن حيــث المتحدة 
تعد النظم الجديــدة للتخطــيط ووضــع الميزانيــات وتخصــيص المــوارد وســائل لتعزيــز  في المقابل. و ذلك من المجاالت

(علــى النحــو الموصــوف فــي  ا بوضوح على كــل مســتوى مــن مســتويات المنظمــةمتمييز األعمال وتقسيمها وتحديده
  . )٢الفصل 

  األداء في البلدان تعزيز

ُيعد دور المنظمة القيادي على المستوى الُقطري عنصرًا ذا أهمية خاصــة مــن عناصــر برنــامج اإلصــالح.  -١٣٦
واإلدارة، وتنميـــة قـــدرات المـــوظفين، والخـــدمات التنظيميـــة، التـــي تزيـــد مـــن فعاليـــة مكاتـــب  ،السياســـاتيشـــمل ذلـــك و 

تعــاون المنظمــة مــع البلــدان التــي لــيس  علــى نحــو أعــم ي تشــكلالمنظمــة فــي البلــدان والمنــاطق واألقــاليم، وتلــك التــ
تحديث العمليات واألدوات الالزمة لوضع االنتظام في مادي. ويعني ذلك من الناحية العملية  حضورللمنظمة فيها 

البلدان، وخاصة زيــادة التركيــز علــى مجــاالت التعــاون كــي تضــطلع بــدور أكبــر فــي تحديــد مع استراتيجيات التعاون 
البلــدان مــع السياســات  مــعمواءمة استراتيجيات التعــاون توثيق عرى كافة البلدان في يلزم ولويات في المستقبل. و األ

 ات واالستراتيجيات والخطط الصحية الوطنيــة؛ وينبغــي أن تــدرج عنــد االقتضــاء العناصــر الرئيســية لتلــك االســتراتيجي
  ١في إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية.

البلدان، يلزم تيســير تــدفق المعلومــات  معتجاوز عملية استراتيجيات التعاون لنسبة إلى المجاالت التي تباو  -١٣٧
المكاتــب بالــدعم الــالزم وٕاحاطتهــا علمــًا بــآخر التطــورات علــى تلــك مــن المكاتــب الُقطريــة وٕاليهــا وفيمــا بينهــا، وتزويــد 

الل المكاتــب القطريــة التــي تســعى للحصــول علــى عــد زيــادة ســبل التواصــل كوســيلة لزيــادة اســتقتصــعيد المنظمــة. و 
                                                              

  البلدان أيضًا في بعض البلدان التي ال توجد للمنظمة مكاتب قطرية فيها. مععد استراتيجيات التعاون ستُ     ١
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تفعيـــل بشـــأن لرؤيـــة المنظمـــة المســـتقبلية  ةالمعرفـــة والمـــوارد مـــن جميـــع أجـــزاء المنظمـــة ومـــن أمـــاكن أخـــرى، أساســـي
  القطري. حضورها

 ى ذلــــكوأولويــــات المنظمــــة (كمــــا تــــنص علــــ البلــــدانوتتطلــــب القيــــادة الُقطريــــة المواءمــــة بــــين احتياجــــات  -١٣٨
البلدان) والمالك الوظيفي ومجموعة المهارات وفئات التصنيف في المكاتب الُقطرية. وأخيرًا  مععاون استراتيجية الت

فــإن تعزيــز قــدرات المنظمــة فيمــا يتعلــق بالقيــادة الُقطريــة يتطلــب تــوفير خــدمات تنميــة قــدرات المــوظفين المصــممة 
)؛ علـــى النحـــو المبـــّين أعـــاله الصـــحة (والســـيما فـــي مجــال دبلوماســـية مكاتـــب المنظمـــةخصيصــًا لـــتالئم احتياجـــات 

  ذه المكاتب؛ وٕاعداد قائمة بأسماء من يصلحون لرئاستها. وتعزيز إجراءات اختيار رؤساء ه

  المعارفاالتصاالت االستراتيجية وٕادارة 

إتاحـــة البيِّنـــات المحدثـــة وآراء الخبـــراء والمعرفـــة الُقطريـــة المتعمقـــة جميعهـــا ضـــرورية لبنـــاء الكفـــاءة  ســـتظل -١٣٩
طريقـــة ضـــمان هـــذه بســـرعة . وتتغيـــر ى هـــذه الكفـــاءةوالحفـــاظ علـــكافـــة يـــة لمـــوظفي المنظمـــة علـــى مســـتوياتها المهن

الحديثــة علــى االســتخدام  المعــارفبث وٕادارة المعلومات المهنيــة المالئمــة. وســتركز اســتراتيجية إدارة  كفالةاإلتاحة و 
ـــاجعـــالي المـــردود للتكنولوجيـــات  مالئمـــة ألدوارهـــم المهنيـــة وتســـجيلها وتخزينهـــا المعرفـــة ال كـــي يتـــاح للمـــوظفين إنت

  القطري. الحضورضرورية لتفعيل  المعرفة واستعادتها واستخدامها وتبادلها. وكما ذكر آنفا فإن

السياســات والــنظم الالزمــة لتنســيق عالقــات المنظمــة مــع المراكــز المتعاونــة  المعــارف إدارةأيضــًا وتغطــي  -١٤٠
 عــن ضــمان والتواصــل مــع الــدول األعضــاء وتقــديم التقــارير إليهــا؛ فضــالً  ولجــان الخبــراء االستشــاريين؛مجموعــات و 

  . وٕامكانية إتاحتها جودة مخرجات المنظمة المنشورة

 ،ويعنــي تزايــد تعقيــد المشــهد المؤسســي والصحة مسألة تثير شواغل عامة وسياسية في شتى أرجــاء العــالم. -١٤١
 اليــوم،علــى مــدار  ال الصحة، وتغطيــة وســائل اإلعــالموظهور أطراف فاعلة جديدة تؤثر في اتخاذ القرارات في مج

وتزايد الطلب من الجهات المانحة والسياسيين والجمهور على توضيح أثر أعمال المنظمة، أن االتصاالت السريعة 
تتمتــع ضــرورية. والعناصــر األساســية فــي اســتراتيجية االتصــاالت هــي ضــمان تقــديم خدمــة  والفعالــة والمنســقة جيــداً 

فــي  اً نشــاطعلــى التــدخل لتلبيــة الطلبــات المتزايــدة فــي مواجهــة حــاالت الطــوارئ؛ واتبــاع نهــج أكثــر  لالزمــةبالقــدرة ا
 على قياس تصور الجمهور وأصحاب والمواظبةلعمل مع الموظفين ووسائل اإلعالم لتوضيح دور المنظمة وأثره؛ ا

 للمنظمة. المصلحة

  المساءلة وٕادارة المخاطر والشفافية

فـــي صـــميم عمليـــة  وهـــة المخـــاطر وتقييمهـــا علـــى نحـــو يتســـم بمزيـــد مـــن الفعاليـــة والشـــمول إدار إن مكـــّون  -١٤٢
. الغــرضيشمل نطاقًا واســعًا مــن الخــدمات الضــرورية لتحقيــق هــذا  المكونلذا فإن هذا ، للمنظمةاإلصالح اإلداري 

ت راســخة لضــمان ، مــع وجــود إجــراءاكافــة وتستند هذه الخدمات إلــى ســجل للمخــاطر يغطــي جوانــب إدارة المخــاطر
تحديث هذا السجل بانتظام وتقديم التقارير عن االمتثال وتخفيــف المخــاطر إلــى اإلدارة العليــا للمنظمــة للنظــر فيهــا. 
ولضمان عمل نظام إدارة المخاطر على نحو فعال، سيتم تعزيز خدمات المراجعة والمراقبة الداخلية، وٕانشاء مكتب 

ايير السلوكيات األخالقية من جانب الموظفين وضمان وضع أعلى معــايير مع التركيز على مع ،جديد لألخالقيات
إدارة  وتلقــىالممارسة في مجال األعمال (والسيما فيما يتعلق بتضــارب المصــالح واإلفصــاح عــن البيانــات الماليــة). 

ة بــين خــدمات لجنة الخبراء االستشاريين المســتقلة التــي تــوفر فضــًال عــن ذلــك الصــلالدعم من المخاطر في األمانة 
لجنــة البرنــامج  أي المراقبــة الداخليــة واألجهــزة الرئاســية فــي المنظمــة، مــن خــالل المجلــس التنفيــذي ولجنتــه الفرعيــة

والميزانية واإلدارة. وأخيرًا فإن هذا الجانب من جوانــب اإلصــالح يشــمل وظيفــة المراقبــة فيمــا يتعلــق بــالتقييم وبتعزيــز 
  وتسهيل إجراء عدة دراسات تقييمية مستقلة.كافة المنظمة على مستوياتها التقييم كجزء ال يتجزأ من وظائف 
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   ٥الفصل 
  تنظيم العمل، وقياس النتائج، ورصد األداء

تنظــيم عمــل المنظمــة خــالل فتــرة برنــامج العمــل العــام. ويشــرح  اإلطــار الخــاص بطريقــةهــذا الفصــل  يحــدد -١٤٣
ز عليها. ويحدد الفصل كل اآلثار والحصائل التي سيسهم ببعض التفصيل سلسلة النتائج ونظرية التغيير التي ترتك

ــ عــن العالقــة بــين سلســلة النتــائج الرســمية وأولويــات القيــادة.  ٣ل الشــرح الــوارد فــي الفصــل فيها عمل المنظمة، ويكمِّ
 وأخيرًا يصف الفصل كيف سيقوم النهج الجديد للرصد والتقييم بتقدير الجوانب المختلفة ألداء المنظمة.

  المجاالت البرمجيةيم: فئات العمل و التنظ

علــى أن مــن الواجــب ترتيــب عمــل  ٢٠١٢فبرايــر عــام  وافقت الــدول األعضــاء فــي اجتمــاع لهــا فــي شــباط/ -١٤٤
من هذه الفئات هي فئات برمجية تتوزع العمل التقنــي للمنظمــة، أمــا  المنظمة حول عدد محدود من الفئات. وخمٌس 

 ُحددت هذه الفئات على النحو التالي:السادسة فتغطي كل الخدمات المؤسسية. و 

  :والســل  ،والعــدوى بفيروســه األيــدزخفــض عــبء األمــراض الســارية، بمــا فــي ذلــك األمــراض الســارية
  .المهملة وأمراض المناطق المدارية ،والمالريا

  :خفــــض عــــبء األمــــراض غيــــر الســــارية، بمــــا فــــي ذلــــك أمــــراض القلــــباألمــــراض غيــــر الســــارية، 
واإلصـــابات، مـــن خـــالل  ،والعجـــز ،واالضـــطرابات النفســـية ،والســـكري ،ئتينالـــر  وأمـــراض ،والســـرطان

 الخطــر ورصــد األمــراض غيــر الســارية وعوامــل ،تعزيز الصحة والحد من المخاطر، والوقاية والعــالج
  .هاالمسببة ل

  :وتحســـين الصـــحة أثنـــاء الحمـــلالوفيـــاتالمراضـــة و  تخفـــض معـــدالتعزيـــز الصـــحة طيلـــة العمـــر ،، 
وتعزيــز النشــاط  ؛وتحسين الصــحة الجنســية واإلنجابيــة ؛والمراهقة ،والطفولة ،الوليدية والفترة والوضع،

الصـــحية ومراعـــاة  محـــِدداتوالتمتـــع بالصـــحة فـــي مرحلـــة الشـــيخوخة، مـــع مراعـــاة ضـــرورة التصـــدي لل
  األهداف اإلنمائية المتفق عليها دوليًا، وخصوصًا األهداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة.

 تقـــديم الخـــدمات علـــى نحـــو  تنظـــيم الـــُنظم الصـــحية مـــع التركيـــز علـــى دعـــم تعزيـــزالصـــحية:  الـــنظم
ونظــم  ؛الموارد البشــرية الصــحية وتعزيز ؛ والتمويل من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة؛متكامل

ة المعقولــة التكلفــ التكنولوجيــات الصــحيةوتعزيــز إتاحــة  ؛وتيسير نقــل التكنولوجيــا ؛المعلومات الصحية
   .الصحية النظموتعزيز بحوث  ؛والجيدة والمأمونة والفعالة

 :الترصد واالستجابة الفعالة لفاشــيات األمــراض، وللطــوارئ دعم التأهب و  التأهب والترصد واالستجابة
الصــحية العموميــة الشــديدة، واإلدارة الفعالــة للجوانــب المتعلقــة بالصــحة فــي الكــوارث اإلنســانية، مــن 

  األمن الصحي.تتباب اسأجل اإلسهام في 

 /ــة:  الخــدمات المؤسســية تنظيميــة والخــدمات المؤسســية الالزمــة للحفــاظ ال القيــادةالوظــائف التمكيني
 .وكفاءتها في أداء وظيفتهاالمنظمة تماسك عرى على 

فئــــة الخــــدمات  فــــي ، وذلــــك ســــواء فــــي الفئــــات التقنيــــة الخمــــس أومجــــاالت برمجيــــةوتنقســــم الفئــــات إلــــى  -١٤٥
 للميزانية البرمجية.  فر اإلطار التنظيميالمؤسسية، مما يو 
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ُتخدمت علـــى 
لتوصـــل إلـــى 

، مــع  الخمــس
طــار اإلحداث 

كــل  ضــمنت 

صــكوك متفــق 
وتعبِّــر  .مجــي

على االتســاق 

سلســلة النتــائج 

 

حــددة. وتبــين 
ــاح فــي تقــديم 
جرت اإلشارة 
د إلــى جانــب 

تفاصــيل  جيــة

 األثر

 مع 
 شركاء

تحسين صحة
 الناس

المر انعدام جرد

ـات التـــي اســـُت
جماعيـــًا، فـــي ا
 فئــات العمــل 
ر أيضــًا اســتح

يــاتحديــد األولو 
  قوم بها.

وصة بالبينــات، 
كــل مجــال برم
ف هو الحفاظ ع

  م.

سعراض كامــل 

مح مخرجــات ة
النجــ قاسيُ وســ 

نحو ما ج وعلى
برمجيــة ســتحد

رمج ل ميزانيــةكــ

ولية مشتركة م
ألعضاء والشر

ة 
صحية 
من 
 طر

ت

مج ال  

تحديـــد األولويـــ
ت المعـــايير، ج

على ألولويات
ــراهن، قــد أنــار
لمعــايير فــي تح

لها أن تقو مكن

خالت مســنودة
هــا فــي كووجهت

سيكون الهدف
مج العمل العام

اســتعن المفيــد 
 ل أدناه.

يزانيــة البرمجيــة
 .المعنيــةائيــة 

ومع تحقيقها. 
إن الميزانيــة الب

كوســتوفر  رج.

 الحصائل

 

مسؤو
الدول ا

تعزيز إتاحة
الخدمات الصح

أو الحد م و/
عوامل الخط

لتكراريـــة فـــي ت
فقـــد اســـُتخدمت 

عايير تحديد األ
ـع الصــحي الــ
 تطبيــق تلــك ال
يمكألمور التي 

علــى وجــود تــدخ
يــز المنظمــة و

. وسز واالتجاه
 الثالث لبرنام

  فارق

فــإن مــن صــائلها
تائج في الشكل

الميفــي  الثــين
فتــرة الثناخــالل 

لحصائل المزم
فــإ ٢ الفصــل 

علــق بكــل ُمخــر

 ت

 
ج 
 ت

العمليـــة النيـــة 
ف، ٣ي الفصـــل 

تطبيق مع فإن
لبلــدان والوضــ
. وهكــذا فــإن ت
من أصل كل ا

خــاص عال دها
 بصــياغة تركي
 محور التركيز
 بين الثنائيات

منظمة الفث ال

وحصالمنظمــة  
عليه سلسلة النت

الثال ت البرمجيــة
خإنجازهــا عــن 

شطة األمانة بال
ســيم العمــل فــي
نظمــة فيمــا يتع

.برمجيجال 

المخرجات

إنجاز
النواتج
والخدمات

ت البـــرامج التقن
و المـــذكور فـــي

وة على ذلك فال
جــات فــرادى ال

المقترحــة مجية
عله المنظمة من

تشــديدير، مــع 
م مــة، قــد تحّكــ
عن  البرمجية

مليات المقارنة 

تحدث: كيف 

أثــر أعمــال  ل
ي الذي تقوم ع

المجــاالتمــن  
مســؤولة ع مانــة

جات يربط أنش
ألساســية وتقس
ســتوى فــي المن

في كل مججات 

 شطة

 ة األمانة

هام 
راءات 
 خذة

شـــتقاق مجـــاالت
وعلـــى النحـــو 

وعاللمنظمة. 
علــى احتياج ـة

 الميزانية البرم
تفع سوفة ما 

تطبيــق المعــايي
 نســبية للمنظم

في الميزانية ة
مل إلتاحة عم

ظرية التغيير:

ض فــي تفاصــيل
ساس المنطقي

سلة النتائج

م كــل مجــالن 
ألمتــي تكــون ا

مؤشر للمخرج 
ق بالوظــائف ا
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  ة النتائج
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ويوضَّح األس .
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 جات
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األمور الت جات
 من خالل ت
المتعلق فرعي ال

مســاهمة التــي 
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لبشرية 
 والمادية
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إليه في
ذلك الم
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الموار
وا
وا
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  الحصائل

ينبغــي علــى الــذي  التغييــرتمثــل التــي حصــائل الفي بلــوغ  سلسلةمن الفي المستوى التالي المخرجات  تسهم -١٥٠
الحصــائل علــى  كــل حصــيلة مــن تحقيــقفــي تقــدم المحــرز وُيقــاس ال. فــي البلــدان هتحقيقــ أن يســهم فــي األمانــة عمــل

، وعلــى مســتويات أو الحــد مــن عوامــل الخطــر المؤسســيةلقــدرات اأو  التــي تطــرأ علــى السياســاترات يــالتغيأســاس 
 . التغطية بالخدمات أو مدى إتاحتها

ويعتمــد تحقيــق هــذه الحصــيلة علــى بحصــيلة معينــة.  ضــمن الميزانيــة البرمجيــة برمجــيويــرتبط كــل مجــال  -١٥١
ــــات بعــــض العوامــــل التــــي ال تخضــــع لســــيطرة المنظمــــة (مثــــل االســــتقرار السياســــي واالقتصــــادي، وتمويــــل  الميزاني

نطــاق تــأثير المنظمــة. وعلــى ســبيل  ضــمن تقــع سلســلة النتــائج علــى امتــدادمهمــة  تالمحليــة). علــى أن هنــاك صــال
االجتماعية، والشــؤون الجنســانية، واإلنصــاف، وحقــوق  محِدداتالمثال فإن الحصائل الناجمة عن العمل المتعلق بال

علــى الرعايــة) بــالترافق مــع حصــائل فئــة الــنظم الصــحية وتعزيز الحصــول المنصــف  الوصماإلنسان (مثل الحد من 
تســـهم فـــي ضـــمان أن يـــؤدي  (مثـــل سياســـات المـــوارد البشـــرية والماليـــة، والحصـــول علـــى األدويـــة، ومـــا إلـــى ذلـــك)

 إلى الحصيلة المتعلقة بهذا الفيروس واألثر المصاحب لها. األيدزالمخرجان الخاصان بفيروس 

 المجـــال البرمجـــيفـــي تحقيـــق حصـــيلة وحيـــدة فـــي  مجـــال برمجـــيضـــمن كـــل المدرجـــة المخرجـــات وتســـهم  -١٥٢
. ســواء فــي فئــة العمــل ذاتهــا أو عبــر الفئــات اً أخــرى أيضــ مجــاالت برمجيــةبعــض المخرجــات تــؤثر علــى و   .المعني

فــي توســيع  تســهمباللقاحــات  الوقايــة منهــالمرتبطة باألمراض التي يمكن امخرجات المنظمة وعلى سبيل المثال فإن 
ومــع تصــاعد وعــالوة علــى ذلــك، طعــيم فــي صــفوف المجموعــات الســكانية التــي يصــعب الوصــول إليهــا. الت تغطيــة

المخرجــات فــإن ، االهتمــام باســتخدام اللقاحــات فــي الوقايــة ممــا كــان يعتبــر حتــى اآلن مــن األمــراض غيــر الســارية
    السارية.في الحصيلة واألثر المتعلقين باألمراض غير  اً أيضسهم تس المجال البرمجيضمن هذا 

  اآلثار

مســتدام التغييــر الفــي األثــر العــام للمنظمــة أي فــي الحصــائل على أعلى مستوى من سلســلة النتــائج تســهم و  -١٥٣
التــي تســهم هــذه  الخاصــة بــاألثرالثمانيــة  واألهــداف. والبلــداناألمانــة فــي تحقيقهــا  تســاهمفــي صــحة الســكان التــي 

الحصــائل بــين القائمــة العالقــة ال تتســم ضــحة فــي الملحــق. و مو  ،، ومــن ثــم مخرجــات المنظمــةفي تحقيقهــا الحصائل
أكثــر يمكــن أيضــًا أن يتــأتى األثــر مــن ، و واحــد أكثــر مــن أثــربطابع إفرادي تحديدًا: فقــد تســهم الحصــيلة فــي واآلثار 

علــى  مجــاالت برمجيــةعلــى الحصــائل فــي خمســة يعتمــد مــثًال معــدل وفيــات األطفــال فتخفــيض  .حصيلة واحــدةمن 
هــا باللقاحــات، والتغذيــة، والصــحة اإلنجابيــة، وصــحة ب، والمالريــا، واألمــراض التــي يمكــن تجناأليــدزروس األقــل (فيــ

االجتماعيــــة والــــنظم  محــــِدداتالمســــتندة إلـــى حصــــائل، كمــــا ورد أعــــاله، تتعلـــق بال األمهـــات، والولــــدان، واألطفــــال)
 الصحية.

) واآلثـــار التـــي تســـهم فيهـــا والغايـــات، يةوالبيانـــات األساســـالمجموعـــة الكاملـــة مـــن الحصـــائل (المؤشـــرات، و  -١٥٤
 ١.جميعها موضح في الملحق نتائجالضمن سلسلة مخرجات المنظمة 

  خلق التغيير –نتائج المنظمة 

 تحديــد الصــالت فــي سلســلة النتــائج تجــاوزند دراسة كيفية إحداث عمل المنظمــة للتغييــر فــإن مــن المفيــد ع -١٥٥
ات إلنتــاج الحصــائل، وطــرق تــآزر الحصــائل بطــرق مختلفــة تقــديم شــرح ســردي لســبل تضــافر المخرجــو  المصــورة،

                                                              

، مــثالً بلــة لألجهــزة الرئاســية للمنظمــة، بمــا فــي ذلــك، قد تدعو الحاجة إلى تعديل الحصــائل لمراعــاة نتــائج المــداوالت المق    ١
  .٢٠١٥التنمية بعد عام  بخطةالمناقشات المتعلقة 
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باإلضــافة إلــى ذلــك  يتــيحو للمنظمــة"  ةعليه "نظرية التغيير الشامل أن يطلق، الذي يمكن هذا السردو   إلنتاج اآلثار.
 لشرح االفتراضات والمخاطر التي تؤثر على النتائج. المجال

، موضــح أعــاله فيمــا يتصــل لمنظمــةلالتغيير الشــاملة  وهذا التحليل، الذي يمكن أن ُيطلق عليه اسم نظرية -١٥٦
معظــم الحــاالت يمكــن األثر علــى معــدل وفيــات األطفــال. وفــي وبالهــدف المتعلــق بــبمجموعــة مختــارة مــن الحصــائل 

زيادة العمل المعياري في المقر الرئيسي، والدعم الذي تقدمه المكاتــب اإلقليميــة  عالقة خطية إلى حد ما بين تحديد
إذ يوضــح جانبــًا مــن القصــة فحســب المنظــور على أن هــذا في الميدان.  التي تحققت رية إلى البلدان، والنتائجوالقط

ُتحدث منظمــات معياريــة متعــددة األطــراف، كيف  يغفل بعض العناصر البارزة التي تتسم بأهمية بالغة في شرح هإن
والســيما  أكثــر فــأكثر إغنــاء نظريــة التغييــرلية إلــى مثل منظمة الصحة العالمية، أثرها الملحوظ. وتسعى الفقرات التا

 فيما يتعلق بدور المنظمة المعياري.

علــى نحــو خطــي بســيط، أو فــي ســياق التــأثير األكثــر  األيــدزالمبــادئ التوجيهيــة لعــالج  يمكــن رؤيــة أثــرو  -١٥٧
بالترافق مع الدعم القطــري  المبادئ التوجيهية الجديدةأدت ففي سلسلة النتائج الواردة أعاله . تعقيدًا الذي تقع داخله

القصــة  إلــى من خاللــهُينظر المنظور الوحيد الذي هي البلد  ت حالةولكن إذا كان إلى زيادة الحصول على العالج.
فإن هناك خطرًا مــن إغفــال حصــائل أخــرى ذات أهميــة مماثلــة. وعلــى ســبيل المثــال فــإن المبــادئ التوجيهيــة للعــالج 

وعلــى الشــركاء اإلنمــائيين كــذلك.  والمالريــا والســل األيــدز لمكافحــة العــالمي الصــندوقتــؤثر علــى سياســات تمويــل 
بــد لنظريــة أســعار العــالج. واليؤثر كذلك في ، واإلنتاج، ومن ثم المشتريات بدوره يطالوالتأثير على سياسة العالج 

تــؤثر فيــه المبــادئ التوجيهيــة توسِّــع مــن المســار الرئيســي الــذي التغيير أن تستوعب واقع أن هذه "التأثيرات الشبكية" 
 .الصحةعلى 

ووســـائل واللقاحـــات، ألدويـــة، باالختبـــار المســـبق لصـــالحية االمتعلـــق وثمـــة مثـــال آخـــر ينبثـــق مـــن العمـــل  -١٥٨
عة إلــى الســوق، والســيما مــن البلــدان إلــى جلــب المزيــد مــن الجهــات المصــنِّ : وهــو وظيفــة معياريــة ترمــي التشــخيص
االختبــار المســبق للصــالحية يخلِّــف أثــرًا كبيــرًا علــى صــناعة األدويــة الجنيســة، فوبالتــالي خفــض األســعار.   النامية،

، ويــؤدي إلــى يســهم فــي توســيع نطــاق ميزانيــات المعونــة الــذيوأســفر ذلــك عــن خفــض األســعار،  والســيما فــي الهنــد.
بعــد مــن ذلــك بحيــث وستمضي نظرية التغيير األكثر اكتماًال إلى أ زيادة الحصول على العالج، والسيما في أفريقيا.

تنظيميــة ال الســلطاتوتنميــة قــدرات ج تــأثيرات أخــرى، بمــا فيهــا األثــر علــى الجهــات المصــنعة الناشــئة فــي أفريقيــا ُتدرِ 
 وطنية.ال

التــي أدت مشــورة المنظمــة فقــد  ســلبية.أو ر علــى األســواق بصــورة إيجابيــة يوبمقــدور العمــل المعيــاري التــأث -١٥٩
مقايســة الُمْمتَــِز المنــاعي  اختبــار أدوات تشــخيص الســل المســتندة إلــىمجموعة ل استجابة للمبيعات الواسعةأصدرتها 

، وبيعهــا، واســتخدامها فــي الهنــد التــي تعتبــر أكبــر ســوق لهــذه المجموعــةإلــى حظــر تصــنيع هــذه  المــرتبط بــاإلنزيم
التشــخيص  بــارالختجهــة أخــرى فــإن تأييــد المنظمــة ومــن نــد. وحذت بلدان أخرى، مثل كمبوديا، حذو اله المنتجات.

أدى إلــى اعتمــاده ريفامبيسين لــدى البــالغين  دواء ومقاومة السل للكشف عن عن) XPERTMTB/RIFللسل ( السريع
 بلدًا في غضون العامين األولين من إصدار توجيه السياسات المعني. ٧٣في 

وك القانونيــة ويرجــع جانــب كبيــر مــن العمــل المعيــاري للمنظمــة إلــى االتفاقــات المعتمــدة بالتفــاوض والصــك -١٦٠
والمســاهمة فــي إبــرام  المفاوضــاتالــدعوة إلــى عقــد المتفــق عليهــا بــين الــدول األعضــاء. وتعــد القــدرة علــى  األخــرى

قصــة كيفيــة تحقيــق المنظمــة فــي وجــود المنظمــة وينبغــي أن يكــون جانبــًا مــن  األساســي االتفاقــات جــزءًا مــن الســبب
بتقديم المشورة إلــى البلــدان بشــأن تعلق بوكالة تقنية صرفة الكتفت ه لو كان األمر يللنتائج. وعلى سبيل المثال، فإن

اتخذت مســار مســاعدة الــدول  اإلجراءات التي يمكن لها اتخاذها لكبح تعاطي التبغ. وعوضًا عن ذلك فإن المنظمة
 التبغ.األعضاء على التفاوض للتوصل إلى معاهدة بهذا الشأن وهي اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة 

أحكامهــا موضــع  بوضــع جميــع البلــدان التــي صــادقت عليهــا تقــمولم تصادق كل البلدان على هذه المعاهدة، كما لم 
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بالعمل أن تقــوم بــذلك بصــورة مشــروعة  على أن وجود هذه المعاهدة بحد ذاته يتيح لألطراف الراغبة التنفيذ الكامل.
 ١وبدعم من صك متفق عليه دوليا.

لتقيــيم األثــر يتمثــل فــي تعقــب الصــلة بــين التوجيهــات  التقليــديالجائحــة فــإن الــنهج فلونزا األنوفيمــا يتعلــق بــ -١٦١
أنــه يشــكل جانبــًا مــن القصــة فحســب. فبمــا  إاليعتبر هذا أمرًا مفيدًا التقنية للمنظمة وٕاعداد خطط التأهب القطرية. و 
ائفـــة مـــن الشـــركاء اآلخـــرين الـــدول األعضـــاء وط تجميـــعت مـــن نـــأن المنظمـــة ليســـت وكالـــة تقنيـــة فحســـب فقـــد تمك

ويوضح هذا اإلطــار، الــذي تــم التوصــل إليــه بعــد أربــع  .الجائحة األنفلونزا لمواجهة بالتأهب الخاص اإلطارلصياغة 
. وفــي األجــل الطويــل ســتتم البرهنــة علــى نجــاح هــذا التغييــر ة، جانبــًا آخــر مــن قصــةسنوات من المفاوضــات المكثفــ

وفــي العينات الفيروسية والحصول المنصــف علــى اللقاحــات واألدويــة.  ى تبادلومد جائحة جديدة وقوعاإلطار عند 
 األنفلــونزاتفشــي ذاته. فهو يســاعد علــى التأهــب فــي حالــة  في حدفإن هذا اإلطار يتمتع بقيمة متأصلة  الوقت نفسه

إلــى جانــب  من خــالل ضــمان مســاهمة البلــدان والجهــات المصــنعة فــي الجهــود الوطنيــة وذلك في المستقبل الجائحة
 لفيروسات.ل ةمضاداألدوية الالتزامها بنشر مخزونات اللقاحات و 

ويتمثــل أحــد أبعــاد  .كــذلك )٢٠٠٥( علــى اللــوائح الصــحية الدوليــةالــواردة أعــاله نطبــق الكثيــر مــن النقــاط ي -١٦٢
 اً نظامــح تــوفر أن اللــوائ يفــ ويتمثــل بعــد آخــرالقدرات الالزمــة فــي فــرادى البلــدان،  ها على حفزتأثير آثار اللوائح في 

حــدوث فاشــية أو حالــة طــوارئ، وهــو مــا يتمتــع بقيمــة يســتند إلــى القواعــد لتوجيــه العمــل فــي حالــة و  عليــه دوليــاً  اً متفقــ
 الصــحية الدوليــة فــإن اللــوائح ،مكافحــة التبــغل كان األمر بالنســبة إلــى االتفاقيــة اإلطاريــةمتأصلة في حد ذاته. وكما 

بشــأن حمايــة الصــحة مســنودة بتقيــيم صــارم للمخــاطر وببينــات  عالميــةاعــد التشــكل أيضــًا مجموعــة عريضــة مــن القو 
علمية. ويكفل مثل هذا النظام درجة عاليــة مــن االتســاق والتكامــل مــع القواعــد األخــرى للقــانون الــدولي، والســيما فــي 

 ميدان التجارة، واألمن الدولي، وحقوق اإلنسان.

العمــل الخــاص بوضــع همية جانب آخــر مــن جوانــب أ اتضحت ٢٠١٣وبداية عام  ٢٠١٢وفي نهاية عام  -١٦٣
بشأن مكافحــة األمــراض غيــر  اختياريةعالمية  غاياتوهو استحداث إطار للرصد، وتحديد المؤشرات ورسم  القواعد

اشــتمل علــى الكثيــر مــن المصــالح السياســية والتجاريــة  إذ إنهالسارية والوقاية منها. ولم يكن ذلك مجرد عملية تقنية 
القيــام ضــمن إطــار زمنــي اختيــار مجموعــة مــن البلــدان و  هذا اإلطــار فــي مدى نجاحل مثل اختبار بسيطويتاألخرى. 

أو قيــاس المؤشــرات المتفــق عليهــا. بيــد أن نظريــة التغييــر قامــت باعتمــاد معقول بتقييم ما إذا كانــت هــذه البلــدان قــد 
أصــبح لعــالم اأن  مــن خــالل حقيقــةة للمنظمة القيمة المضاف البيِّنات تبرهن بشدة على أنعد آخر وهو بُ ستشير إلى 

التــي تواجــه  لمخــاطر االجتماعيــة، واالقتصــادية، والسياســيةل مــن أجــل التصــديرصد التقدم جماعيًا اآلن قادرًا على 
 بغير ذلك. على نحو ما كان ليتحققوذلك جميع البلدان، 

  قياس األداء: إطار للرصد والتقييم

  ائجرصد األداء باستخدام سلسلة النت

يســتند إليهــا هــذا التــي واألســئلة  تشكل سلسلة النتائج األداة الرئيسية التــي ســيقيَّم مــن خاللهــا أداء المنظمــة. -١٦٤
ميزانيـــة الالمحـــددة فـــي بلـــوغ المخرجـــات المـــوارد المخصصـــة ل فـــي كـــل ثنائيـــة األمانـــة اســـتخدمتهـــل  التقيـــيم هـــي:

واآلثــار التــي يســهم فيهــا المتفــق عليهــا حصــائل علــق بالتقدم ملمــوس فيمــا يت؟ وهل ُأحِرز على هذا األساس برمجيةال
  ؟عمل المنظمة

                                                              

قبــول الــدول بالتزامــات دوليــة بشــأن مكافحــة التبــغ لحمايــة الصــحة العموميــة يصــوغ تفســير وتنفيــذ  وفضًال عن ذلك فإن     ١
ســيما بشــأن التجــارة والملكيــة الفكريــة، كمــا قــد يكــون لــه أثــر ملمــوس التزاماتهــا بموجــب المجــاالت األخــرى للقــانون الــدولي، وال

علـــى الـــدعاوى الناشـــئة بهـــذا الشـــأن. وفـــي هـــذا الصـــدد فـــإن للوظـــائف المعياريـــة للمنظمـــة تـــأثير بـــيِّن يتجـــاوز حـــدود الصـــحة 
  العمومية.
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وتعتبــر البرهنــة علــى كيفيــة مســاهمة عمــل المنظمــة أو تــأثيره علــى الحصــائل واآلثــار الصــحية أمــرًا بــالغ  -١٦٥
مســاهمتها فــي النهــوض بالصــحة علــى وجــه اإلجمــال. فالمنظمــة  ةاألهمية لتقدير فعالية عمل المنظمــة ولتبيــان قيمــ

. وستســـتخدم أيضـــاً  ســـتقيم وتشـــرح الصـــلة بـــين مســـاهمتها وٕانجـــاز تلـــك الحصـــائل الصـــحيةو عـــن الحصـــائل   غلّ بســـت
المنظمة الطرق واآلليات القائمة، والسيما النظم الوطنية، واالستعراضات المتوافرة للبرامج والنظم، وستنسق جهودها 

 ثار.الحصائل واآل ها منتقييم إنجازاتمن أجل مع الشركاء اآلخرين 

 ،الشـــركاءســـائر علـــى التعـــاون مـــع البلـــدان و المحققـــة علـــى مســـتوى اآلثـــار والحصـــائل إلنجـــازات ا وتتوقـــف -١٦٦
نتــائج وحــدها فإنهــا منظمــة التعــزى إلــى اإلنجــازات ال  رغم أنوب. حيال ذلك واضحاً  برنامج العمل العام موقفاً تخذ يو 
التــي ُيقــّيم علــى ، و إنجازات الجهات األخــرى لتعزيزا باستخدام مواردهنظمة التي تحققها عمل المبرتبط بشكل وثيق ت

 أداء المنظمة ككل. أساسها 

لكل حصيلة من حصائل المنظمة بما يغطي، حيثمــا  والغايات البيانات األساسيةوقد تم تحديد المؤشرات و  -١٦٧
التــي  والغايــات) ســيةالبيانــات األسا( أمكن، فترة السنوات الست الكاملة لبرنــامج العمــل العــام. وتــم اختيــار المؤشــرات

فإن  لألمراض غير السارية، المجال البرمجي، وفي اعتمدتها االتفاقات الدولية في حال توافرها. وعلى سبيل المثال
وزيــادة التمــارين البدنيــة، وخفــض اســتهالك ومــدخول الملــح، المتعلقــة بالحــد مــن تعــاطي التبــغ، ( والغايــاتالمؤشــرات 

 . االختيارية الغاياتالمي المتفق عليه دوليًا ومن مجموعة من مباشرة من إطار الرصد الع قد اسُتخلصت )الكحول

وهــي محــددة فــي  في تحقيق األهداف الثمانية لألثر الصــحي من أجل المساهمةوتتضافر أعمال المنظمة  -١٦٨
. واالســتثناءات فــي اً من بين مجموعــة المؤشــرات المتفــق عليهــا دوليــهذه  ألثراأهداف وتم اختيار مؤشرات  .الملحق
يات، والحد والعجز والنابعة من الكوارث والفاش بالوقاية من الوفاةالمتعلقة  لآلثارلحالة هي المؤشرات المختارة هذه ا

 المنظمة هي التي قامت بإعداد المؤشرات لهذين الهدفين. إذ إنالصحي،  اإلجحافمن حاالت 

مــد لتحقيقهــا ال يتوافــق بدقــة مــع أن اإلطــار الزمنــي المعتاستخدام األهداف المتفق عليها دوليــًا  عوائقومن  -١٦٩
رصــد التقــدم  علــى ســبيل المثــالو طار الرصد. الضبط الدقيق إلوسيتطلب ذلك  ،اإلطار الزمني لبرنامج العمل العام

لــن يكــون إقرارًا بــأن الكثيــر مــن البلــدان  ٢٠١٥األهداف اإلنمائية لأللفية سيتواصل بعد عام  المحرز صوب تحقيق
 الحاجــة إلــى تكييــف إطــارالمنظمــة  وستســتعرضعنــد تلــك النقطــة. المتعلقــة باألهــداف  مــن بلــوغ الغايــات قــد تمكــن
فــإن وعلــى النقــيض مــن ذلــك، فــي ضــوء مــا يــتم االتفــاق عليــه بشــأن الجيــل التــالي مــن األهــداف اإلنمائيــة.  الرصــد

. وســيبين إطــار ٢٠٢٥عــام  سيمتد إلــى بالنسبة للهدف المتعلق باألمراض غير الساريةاإلطار الزمني المتفق عليه 
 تحيد عنه. التي البلدان التي تمضي على الطريق الصحيح لبلوغ الهدف النهائي أو تدريجياً الرصد 

  تقييم التقدم المحزر في ضوء أولويات القيادة واإلصالح

التركيــز والوجهــة الالزمــين لعمــل المنظمــة.  ٣الســت المدرجــة فــي الفصــل  البرمجيــةتــوفر أولويــات القيــادة   -١٧٠
بــرز وتُ  ، بــدور المنظمــة فــي تصــريف الشــؤون الصــحية٤ط هذه األولويــات، وعلــى النحــو المفصــل فــي الفصــل وترتب

 المجاالت التي تمس الحاجة فيها إلى الدور الدعوي للمنظمة وقيادتها التقنية في الساحة الصحية العالمية.

باالستناد إلى  البرمجيةات القيادة المكونات الفردية ألولويرسم خرائط ومن الناحية النظرية فإن بالمستطاع  -١٧١
األهــداف المتعلقــة مــن خــالل سلسلة النتائج. وبهذا المعنى تُقاس أولويــة القيــادة المتعلقــة باألهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة 

، والســل، والمالريــا. علــى أن األيــدزاألثر على معدالت وفيات األمهات واألطفــال والحــد مــن عــدد المتــوفين بســبب ب
كمجـــاالت أساســـية وأيضـــًا  البرمجيـــةالغـــرض الشـــامل لهـــذه األولويـــات، مـــن الزاويـــة  غـــي أن يراعـــي أيضـــاً التقيـــيم ينب

 للبرهنة على الدور القيادي للمنظمة والعمل المتكامل على امتدادها. 
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 تصــريف إصــالح" بشــأن ٤اللتــين ناقشــهما الفصــل  يتعلــق بــاألولويتين فيمــاويتطلــب األمــر نهجــًا ممــاثًال  -١٧٢
  عملية إصالح المنظمة نتائج رفيعة المستوى لهاتين األولويتين وهي: دارة". وتحدد خطة تنفيذواإل الشؤون

 بدور المنظمة قيام مع العالمية، الصحة في االتساق زيادة :الشؤون تصريف في المنظمة دور تعزيز 
 صحة في الفعالية من بمزيد اإلسهام من الفاعلة األطراف مختلف من طائفة يمّكن وتوجيهي تنسيقي
  .الشعوب جميع

 والفعالية بالكفاءة والتمتع االمتياز بلوغ إلى المنظمة سعي :اإلدارة وممارسات ونظم سياسات إصالح 
 .للمساءلة والخضوع والشفافية والموضوعية االستجابة على والقدرة

فيــذ عمليــة مــن خطــة تن باعتبارهــا جــزءاً وُتحــدد مخرجــات أكثــر تفصــيًال إلصــالح تصــريف الشــؤون واإلدارة  -١٧٣
وستخضـــع  مـــن الميزانيـــة البرمجيـــة). ٦اإلصـــالح (كمـــا أن هـــذه المخرجـــات تظهـــر كمؤشـــرات للحصـــائل فـــي الفئـــة 

للتقيــيم أيضــًا عبــر المســوح المنتظمــة آلراء الجهــات  واإلدارة الحصــائل الرفيعــة المســتوى إلصــالح تصــريف الشــؤون
 صاحبة المصلحة.

  إطار المساءلة: الرصد والتقييم

المخرجــات  إنجــازرصــد إلــى التقيــيم المنــتظم للتقــدم علــى طريــق تحقيــق النتــائج مــع التركيــز علــى سيســتند ال -١٧٤
واستخدام الموارد المالية. وسُينفذ استعراض سنوي لمنتصف المدة بعــد الســنة األولــى مــن الثنائيــة كمــا ســيجري تقيــيم 

التقــدم المحــرز نحــو بلــوغ غايــات  الشــامل تعراضبعد إقفال الثنائية. وسيقيِّم هــذا االســ أشمل ألداء الميزانية البرمجية
مقــدار كــذلك الحصائل المحددة في برنامج العمل العام، وسيدرس مدى مساهمة المنظمة فــي تحقيــق تلــك الغايــات و 

 مساهمات الشركاء اآلخرين. تعزيزإسهام المنظمة في 

تــوفير ومــن المزمــع مســتقبًال  .كلتــا عمليتــي الرصــد أساســًا علــى اإلبــالغ الــذاتي وحتى هذا التاريخ اعتمــدت -١٧٥
. وسيســتخدم رصــد مســتقلةقسط أكبر من الموضوعية وذلك من خالل االستعانة، حيثما كــان ذلــك مناســبًا، بخبــرات 

. كمــا أنــه اً التقدم التقارير الوطنية بشأن اإلنجازات المحققة على طريق تحقيــق اآلثــار والحصــائل المتفــق عليهــا دوليــ
 المشار إليها أعاله فيما يتصل بأولويات القيادة واإلصالح.أكثر بالنوعية المعنية  سيستفيد من الطرق

علــى أولويــات التقيــيم المعمــق مــع الــدول األعضــاء فــي ســياق سياســة التقيــيم  التقيــيم إدارة وســيتفق فريــق  -١٧٦
ات القيــادة. ، أو أولويــ، أو المواضــيع متعــددة االهتمامــاتالمجــاالت البرمجيــةعلــى  هذه األولويات ركزتوقد  الجديدة

 المســتقلةوتمشيًا مع سياسة التقييم فسُتصمم كل عملية للتقييم على نحو يكفــل الموضــوعية مــع االســتعانة بــالخبرات 
 حسب االقتضاء.

إطـــار المســـاءلة االســـتفادة مـــن نتـــائج الرصـــد والتقيـــيم فـــي اتخـــاذ  تحقيـــق جـــدوىمـــن أجـــل ومـــن الضـــروري  -١٧٧
لتحقيــق النتــائج، وكــذلك تــوفير الخبــرات  توســيع نطــاق األنشــطةٕارشــاد و  التدابير التصحيحية لمعالجة قصــور األداء؛

    المفيدة التي يمكنها توجيه دورة التخطيط التالية.
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  ٦الفصل 
  الموارد المالية

األخيــر  فــرعالماهيــة اإلنجــازات التــي ســتحققها المنظمــة خــالل فتــرة برنــامج العمــل العــام، يبــّين  تحديــدبعــد  -١٧٨
  تحقيق تلك النتائج.ل الموارد الالزمةبإيجاز 

  نموذج تمويل جديد

التــي اتفقــت عليهــا األجهــزة مواءمــة األولويــات إلــى منظمــة التمويــل عمــل فــي جديــد  نهــجسيفضــي اتبــاع  -١٧٩
وتــأمين اســتقراره،  لتمويــلباالتنبــؤ إمكانية وضمان قدر أكبر من  ؛منظمة مع األموال المتاحة لتمويلهاالرئاسية في ال

، بفعاليــة مــواردلٕادارة اأكبــر، و واقعيــة مــن تعزيــز أنشــطة التخطــيط القــائم علــى النتــائج بوالــتمكن فــي نهايــة المطــاف 
 الشفافية والمساءلة.مستوى وزيادة 

المواءمـــة بـــين  فـــياخـــتالل هنـــاك ، . أوالً الغرضـــينهـــذين مـــا ُأِريـــد بلـــوغ عـــدة قيـــود إذا لـــى ب عويلـــزم التغّلـــ -١٨٠
محــددة للغايــة. مســاهمات طوعيــة االعتمــاد علــى نــاجم جزئيــًا عــن  وهــوهــا المتاحة لتمويل واألموالالميزانية البرمجية 

االعتمــاد علــى هشاشــة ناجمــة عــن  هنــاك ،ثالثــاً و . يكــون غيــر قابــل للتنبــؤ بــه قــدهــذا النــوع مــن التمويــل فــإن وثانيــًا، 
الــنهج ع مــن جــراء اتبــاالشفافية  نقص فيو  لمعامالتباهظة لتكاليف هناك ، من المانحين. ورابعاً  قاعدة ضيقة جداً 

التمويــل واالســتجابة  فجــواتالــالزم لســد  المخصــصالتمويــل غيــر فــإن ، أخيــراً و  مــوارد وٕادارتهــا.ي حشــد الفــالحاليــة 
فـــي مجـــال التمويـــل علـــى إدخـــال  جديـــد نمـــوذج اتبـــاعوســـينطوي  .ال يتـــوافر ســـوى بقـــدر محـــدود للظـــروف المتغيـــرة

 لمــواردا جديــد لتقــدير، باالســتناد إلــى نهــج دول األعضــاءوالــ األمانــةالتــي تتبعهــا تغييرات في السياسات والممارســات 
بدقــة متزايــدة، وذلــك باســتخدام سلســلة  المخرجــاتتكلفــة  متتاليــةوستُقّدر في إطــار كــل ثنائيــة . وحشدها وتخصيصها

فـــي هـــذا  فتـــرة انتقاليـــة ٢٠١٥-٢٠١٤مـــن المعـــايير لحســـاب تكـــاليف الوحـــدة المناســـبة. وســـتكون الثنائيـــة األولـــى 
تخصــيص المــوارد بــين مســتويات المجــال أمــام مســؤوليات فــي الميزانيــة من ثم سيتيح الوضوح في تمييز ال. و الصدد

صيغ تخصيص ثابتة. بمخرجات، وبدرجة أقل رامية إلى تكوين مهام ومسؤوليات لكي تكون مسندة أكثر بالمنظمة 
  .الكاملمقدرة التكاليف ب ميزانيةإلى  أيضاً في عملية االنتقال ستكون عملية حشد الموارد مرتكزة تقدم وبعد إحراز 

: االشــتراكات ، هــيمــن المصــادربتوليفة منظمة سيتواصل تمويل ميزانيات ال يتعلق بمصادر التمويلوفيما  -١٨١
 غيــر الــدول. من الــدول ومــنعلمًا بأن المساهمات المذكورة مقدمة من جهات مانحة ، درة والمساهمات الطوعيةالمق

القــدرة علــى رفع مستوى لميزانية البرمجية و مع ا مواءمة المواردفي مجال التمويل زيادة  جديد نموذجسيّسهل اتباع و 
مــن الــدول وزيــادة قاعــدة الجهــات المانحــة وتُقّلــل إمكانيــة التعــرض للخطــر بتوســيع . وتحقيــق مرونتهــا لمواردبــاالتنبــؤ 

غيــر جهــات مانحــة مــن مــن يــل للحصــول علــى تمو إمكانيــة االســتفادة مــن مصــادر جديــدة مختــارة تــوفير و تنويعهــا 
  .لالدو 

خــاص بشــؤون كل حــوار تتخــذ شــعمليــة جديــدة وأكثــر شــفافية المتبــع فــي هــذا المضــمار لــنهج كمــا يعتمــد ا -١٨٢
مبــدأ الالــنهج علــى ويقــوم هــذا . بهــا بمزيــد مــن اليقــين لتنبــؤيمكــن االكامــل و ممولــة بإلــى تــأمين ميزانيــة التمويل يرمــي 

اللجـــان حصـــرًا، ويبـــدأ ذلـــك عنـــد  لـــدول األعضـــاءو مـــن صـــالحية اوالبـــرامج هـــاألولويـــات القائـــل إن االتفـــاق علـــى 
جمعيــة الــدول األعضــاء فــي  وتقــرتنفيــذ الميزانيــة. ُتعقــد قبــل جمعيــة الصــحة العالميــة التــي لــدى اإلقليميــة ويختــتم 

ُتعتمــد فــي إطارهــا ال التــي المتبعة حاليًا من الممارسة وهو تحول مهم  ،بكاملهاعلى الميزانية البرمجية تلك  الصحة
لــى قــدر أكبــر مــن المســؤولية ضــمنًا عالتغييــر وينطــوي هــذا رة. دمــن االشــتراكات المقــالممولــة  نسبة من الميزانيــةإال 
مــذكورة. ومــن ثــم الميزانيــة المــع مواءمــة المــوارد بشــأن أيضــا بــل  فحســب،محتــوى الميزانيــة البرمجيــة فيمــا يخــص  ال

وتتــاح البــرامج واألولويــات. عتمــاد اعقــب  الجهــات المانحــةسائر األعضاء و  منظمة وشفافة مع الدولُتستهل عملية 
اإلمكــان، وذلـــك باســتخدام تكنولوجيـــا  تقـــدم فــي تمويـــل جميــع أجـــزاء الميزانيــة بطريقـــة شــفافة قـــدرال المعلومــات عــن
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، اية السنة الماليةهذا الحوار قبل بدوُيختتم و/ أو المرونة. مستويات التوصيف و وبيان الجهات الممولة، اإلنترنت، 
  لتعبئة منسقة مركزة للموارد على مستوى المنظمة.ًا تمويل أهدافالمتبقية في ال حاالت النقصومن ثم تصبح 

  أثناء فترة الميزانية.باستعراض التقدم المحرز في تمويل الميزانية  األجهزة الرئاسية في المنظمةوتقوم  -١٨٣

  ٢٠١٩-٢٠١٤اتجاهات تمويل الفترة 

برنــامج العمــل العــام طــوال فتــرة مســتمر علــى نطــاق واســع تأمين غطاء تمــويلي العمل العام مج يتوخى برنا -١٨٤
واحــدة بــين كــل تقريبًا فيما اإلجمالي بالتساوي ُيوّزع هذا الغطاء المالي دوالر أمريكي. وس مليار ١٢بمبلغ قدره ككل 
  .أمريكي دوالر لياراتم ٤يقرب من كل ثنائية ستستأثر بما  يعني أنما ؛ الثنائيات الثالث من

برنــامج العمــل الصــحي لصــالح توزيع المــوارد داخــل المنظمــة إدخال تغييرات على  في الوقت نفسهوسيلزم  -١٨٥
تعــويض الزيــادات الحاصــلة فــي  فــي هــذا الصــددســيتعين لســنوات المقبلــة. و فــي اواألولويــات االســتراتيجية الناشــئ 

فـــإن نســـبة المـــوظفين المتخصصـــين الرتفـــاع  رى. ونظـــراً أخـــمواضـــع فـــي بتخفـــيض التمويـــل الميزانيـــة ء بعـــض أجـــزا
يكون لزامــًا علــى عمليــة ، ســ. وأخيــراً تصــاعديًا بالضــرورةو  اً يكون تــدريجيســ التحــول نحــو األولويــات المحــددة حــديثاً 

، وذلــك بحــد ذاتــهبرنــامج العمــل العــام نفســه المتــوخى فــي طويــل األجــل المنظــور أن تتبنى ال تخطيط الموارد البشرية
  .الست نواتالسخالل فترة  المنفذةواألنشطة للموظفين المخصصة  بين الموارد مستقرتوازن  تحقيقًا لضمان

  تحويل الموارد في إطار الحفاظ على ميزانية مستقرة

قواعـــد والمعـــايير العالميـــة والمبـــادئ النظمـــة وضـــع الم ية، ستواصـــلســـار ، األمـــراض ال١فئـــة باليمــا يتعلـــق ف -١٨٦
والعــالج إعطاء اللقاحــات منصات تكنولوجيات الوقاية واختبارات التشخيص و لقة بالعالج و المتعمبسطة الالتوجيهية 

وتقييمهــا علــى النحــو  تيســير صــياغة السياســات واالســتراتيجيات والخطــطبســتقوم المنظمــة كمــا الكيميــائي الوقــائي. 
وضــع وتنفيــذ على المجتمع المدني،  ذلك : العمل مع الدول األعضاء والشركاء والمجتمعات المحلية، بما فيالتالي

دعم هــذا العمــل لرصــد والتقيــيم. وســيُ لوأطر  محسوبة التكلفة،سياسات عالمية واستراتيجيات إقليمية ووطنية، وخطط 
وكــذلك برصــد األوضــاع العالميــة واإلقليميــة عمليــة صــنع القــرار المســندة بالبّينــات دمج نظــم المعلومــات لتحســين بــ

عنــد ، الشــهاداتٕاصــدار وتقديم التقــارير و ، مسارات عبء المرض وتوقعتحليلها، و لومات جمع المعبفضل  والقطرية
خــالل فتــرة  ١ فئــةبالفيمــا يتعلــق حدد األهداف الذي تتبعــه المنظمــة لنهج االستراتيجي الموفي ضوء ا االقتضاء.

تظــل المنظمــة أن  المنتظــرة، فــإن مــن مقبلــفــي الســنوات الالمتوقع إحرازه تقدم ال، وكذلك هذاالعام العمل برنامج 
  لهذه الفئة.المخصصة لموارد في إطار تخفيض ا ٢٠١٩قادرة على بلوغ أهدافها حتى عام 

الفقر بــ وثيقــاً  يــرتبط ارتباطــاً ، وهــو الــنظم الصــحيةبــإغراق المتزايــد لألمــراض غيــر الســارية  العــبء ويهــدد -١٨٧
بــين البلــدان  اإلجحــافالتــي تســبب حــاالت  ســريواألوتقــزيم مســتويات االقتصــاد الكلــي التنميــة االقتصــادية حجــيم وت

الواســـع النطـــاق لمجموعـــات مســـندة بالبّينـــات مـــن تنفيـــذ الالـــدعم التقنـــي الـــالزم لتعزيـــز  المنظمـــةقدم وســـت والســـكان.
على عالج المصابين بأمراض غير  ، والقادرة"الخيارات"أفضل تحت عنوان  يةعالية المردودالتدخالت السياساتية ال

الهــدف مــن ذلــك . و إجمــاالً  الســكانخطورتهــا علــى هــا، والحــد مــن اإلصــابة ب خطــربشدة لة المعرضين سارية، وحماي
وطنيـــة متعـــددة وخطـــط وتنفيـــذ بـــرامج وضـــع و  ؛وطنيـــة غايـــاتتحديـــد : القيـــام بمـــا يلـــي تعزيـــز قـــدرة الحكومـــات علـــى

الحكوميـــة ائر الـــدو شـــترك فيهـــا جميـــع ككـــل بحيـــث تالقطاعـــات الصـــحية وغيـــر الصـــحية علـــى مســـتوى القطاعـــات 
فـــي مجـــال تقـــديم الخـــدمات و وتـــوفير مبـــادئ توجيهيـــة ومعـــايير إلدارة األمـــراض غيـــر الســـارية؛  ؛المجتمـــع المـــدنيو 
ضــمان الراميــة إلــى تجديــد الجهــود و تعزيــز الــنظم الصــحية إطــار فــي هــا وعالجعــن تلــك األمــراض لكشــف المبكــر ا

األدوات التـــي أقرتهـــا جمعيـــة الصـــحة فـــي ظـــل مراعـــاة  جوقيـــاس النتـــائ لعالجهـــا؛ األدويـــة األساســـية الالزمـــةإتاحـــة 
العــام برنــامج العمــل ضــرورية خــالل فتــرة  ٢فئــة ال زيــادة التركيــز والمــوارد فــيتكــون  ومــن المتوقــع أنالعالميــة. 

  واجهة هذا الوباء المستجد.لمالدعم الكافي من تزويد البلدان بلمنظمة من أجل تمكين االثاني عشر 



43 

العجز أو المرض انعدام مجرد ال  

بــين التــآزر تعّزز أوجه  من التدخالتمتكاملة منظمة سياسات ومجموعات ستوفر ال ،٣فئة ال يخصوفيما  -١٨٨
مراهــق وغيرهــا مــن بــرامج الصــحة والطفــل وال الجنســية واإلنجابيــة وصــحة األم والوليــدالتــدخالت الخاصــة بالصــحة 

ي الحصـــول علـــى المســـاواة فـــغـــراض تعزيـــز ألمســـندة بالبّينـــات المنظمـــة قواعـــد ومعـــايير وأدوات عّد ة. وســـتموميـــالع
 المنظمــةكمــا ســتؤيد . ينالجنســالمســاواة بــين حقوق و قائم على التمتــع بــالإطار العالية الجودة ضمن خدمات الرعاية 

الســبل الكفيلــة بتنفيــذ تــدخالت راميــة إلــى ة حــول خاصــدراســات وســائل منهــا إجــراء ، بهــاتجميععملية بلــورة البّينــات و 
ت التـــدخالتنفيـــذ التكنولوجيـــات الجديـــدة لتعزيـــز فعاليـــة بفضـــل لك ذالســـكان، وكـــتغطيـــة أعلـــى مســـتوى مـــن تحقيـــق 
علــم األوبئــة والرصــد والمســاءلة، تحســين ؛ وكــذلك ة الــدخلوتعزيــز القــدرات البحثيــة فــي البلــدان المنخفضــ ؛ونطاقهــا

، وفيــات األمهــاتعمليــات اســتعراض والمســاءلة، وتحســين المعنيــة بالمعلومــات لجنــة النفيــذ توصــيات وســائل منهــا تب
بشأن مسألة التمتع بالصحة والنشاط فــي لقيادة ا المنظمة أيضاً وفر الرعاية. وسترصد جودة واالستجابة، و ترصد وال

مواطن الضــعف طــوال التعرض و حاالت الوعي بأهمية التغيير الديمغرافي، وتراكم ة عن طريق إذكاء لشيخوخسن ا
ــدعم االســتراتيجي وســعيًا إلــى تقــديم هــ. لبّينــاتباالســتجابات المشــفوعة باعــن طريــق زيــادة المعرفــة و ، العمــر ذا ال

يكــون إحــداث مــن المتوقــع أن فــإن ، ٣الفئــة التــي تنــدرج ضــمن نطــاق  المجــاالت البرمجيــةبللبلــدان فيمــا يتعلــق 
  العام الثاني عشر.الزمًا خالل فترة برنامج العمل زيادة متواضعة في الموارد 

معــايير بقواعــد و الدول األعضاء والمجتمع الصــحي العــالمي زّود ستمنظمة فإن ال ،٤فئة أما بالنسبة إلى ال -١٨٩
التقنــي والسياســاتي، عنــد اللــزوم. كمــا ستّســهل الــدعم كــذلك بالسياســة العامــة، و  مســندة بالبّينــات فــي مجــال وخيــارات
ن هــا مــن اســتخالص العبــر مــن بلــدان أخــرى بشــألتمكينكافــة تبــادل الخبــرات ونتــائج البحــوث بــين البلــدان المنظمــة 

مضــي قــدمًا نحــو ق تدعم اإلصالحات التي تائبطر م ذلك التغطية الصحية الشاملة. وسوف يتالسبل الكفيلة بتحقيق 
وتعزيــز  علــى قــدم المســاواة؛ المخــاطر الماليــةمــن  حمايــةتــوفير الو  النــاسلخدمات التي تركز علــى اإلتاحة الشاملة ل

الجهــود ُتكّثف . وســوتوجيهــه علــى تنظــيم القطــاع الصــحيالجهــود الراميــة إلــى تحســين أداء الــنظم الصــحية والقــدرة 
تهيئــة الظــروف على طرد بشكل مالزيادة األدوية والمنتجات والتكنولوجيات الطبية، وستركز إتاحة تحسين مبذولة لال

ن األولويــات مــهــي ودعمهــا لسلطات التنظيميــة مهارات اتطوير مسألة كما أن لزيادة االعتماد على الذات. المواتية 
خــالل زيادة المــوارد تكون  أن في هذا الصددُيتوقع و هذه الفئة.  ضمن سياق لرئيسية لعمل المنظمة في المستقبلا

بل ُســمــن أجــل دعــم البلــدان فــي تعزيــز وذلــك هــذه الفئــة، ضــرورية فــي العــام الثــاني عشــر فتــرة برنــامج العمــل 
  مبادئ الرعاية الصحية األولية.ًا إلى استناد الخدماتتلك تحمل تكاليف تمكينها من الخدمات و حصولها على 

القــدرات  واســتدامةى استيفاء لإمنظمة الدول األعضاء في جهودها الرامية ستدعم ال، ٥الفئة ب صليتفيما و  -١٩٠
بلــورة ) والتنســيق بــين القطاعــات الصــحية. وستواصــل المنظمــة ٢٠٠٥في مجاالت اللوائح الصحية الدوليــة (الواردة 

المخــاطر الصــحية وتــأثير أنشــطة االســتجابة، ومواكبــة التطــورات الناشــئة التــي تــؤثر علــى يناميــات البّينــات بشــأن د
تحسين السياسات الوطنيــة في ميدان دعم الالمنظمة دم تغير المناخ والتكنولوجيات الجديدة. وستقأثر الصحة، مثل 

الوقايــة والتأهــب واالســتجابة تحســين قــدرات ، وكــذلك والحــد منهــا صــحة اإلنســانالمحيقــة بالمخــاطر  تحديــدالمتعلقة ب
األكثــر  للبلــداناألولويــة فــي إطــار إعطــاء ، هطلبــيالمنظمة الدعم المباشر إلــى أي بلــد كما ستقدم واإلنعاش المبكر. 

زّود . وســتتصــدي لهــاإدارة المخــاطر والعلــى أو محــدودة قــدرات ضــعيفة التي لــديها و حاالت الطوارئ عرضة لخطر 
 ةومتكاملــ ةفعالــالتابعــة لهــا، بغيــة وضــع بــرامج وطنيــة لصــحة امــن خــالل وزارات م بالــدعالمنظمــة الــدول األعضــاء 

ٕاعطــاء تقييمــات الخبــراء و ٕاجــراء العمــل و عقــد المشــاورات التقنيــة وحلقــات لطوارئ الصحية من خــالل دارة مخاطر اإل
خــالل فتــرة الفئــة هــذه إطــار االســتراتيجي فــي المنظمــة دعم يتســنى تزويــد البلــدان بــومن المتوقع أن  .اتالتوجيه

  .٢٠١٩حتى عام مستوى ثابت في هذه الفئة في الوقت نفسه على الموارد ب الحفاظهذا و برنامج العمل العام 

 منظمــةتكامــل وظــائف الالالزمــة للحفــاظ علــى المؤسســية قيــادة والخــدمات التضــمن التــي ت ٦الفئــة  وبفضــل -١٩١
تصــريف الشــؤون واإلدارة ي مكــونمبّينــة فــي حــديات اللتالخمس األخــرى، والتصــدي لفئات يتسنى تحقيق ال ،وكفاءتها

دور أكثـــر فعاليــة فـــي مــن أداء منظمــة الن هـــذه الفئــة مهـــام القيــادة التــي تمّكـــ. وتضــم فــي عمليــة إصـــالح المنظمــة
لتحســين صــحة  علــى حــد ســواءوالماليــة قامــة الشــراكات وتعبئــة المــوارد العلميــة إ الصحية العالميــة و تصريف الشؤون 

علـــى مســـتوى التـــآزر والتماســـك أوجـــه اإلشـــراف علـــى عمليـــة اإلصـــالح وضـــمان تضـــم الفئـــة مســـألة كمـــا الســـكان. 
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بيئــة عمــل تهيئــة التنظيمــي، و  التكامــلمتنوعة مــن الخــدمات األساســية التــي تســهم فــي ككل، وتشمل طائفة  منظمةال
ومــن المتوقــع مقــر الرئيســي. العلــى مســتوى اإلقليميــة و على صعيد المكاتب القطرية والمكاتب مواتية، وٕادارة العمل 

حــّتم اشــتراط ممــا يكبيــرة، وفــورات يــة عاليــة و دإلى تحقيــق مردو  منظمةإصالح الاالستثمار األولي في أن يفضي 
 ر.العام الثاني عشفي هذه الفئة خالل فترة برنامج العمل الموارد خفض 
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  الملحق
   األثربالخاصة الغاية   مؤشر األثر  باألثر الخاصالهدف 

مـــــن وفيـــــات األطفـــــال دون الخامســـــة مـــــن الحـــــد 
  العمر

مقارنــة بالبيانــات األساســية لعــام  ٢٠١٥تحقيــق انخفــاض بمقــدار الثلثــين بحلــول عــام   معدل وفيات األطفال دون الخامسة من العمر
١٩٩٠  

ألساســية لعــام مقارنــة بالبيانــات ا ٢٠١٥بحلــول عــام  ٪٧٥تحقيــق انخفــاض بمقــدار   األمهاتمعدل وفيات   الحد من وفيات األمهات
١٩٩٠  

الحــد مــن عــدد األشــخاص الــذين يموتــون بســبب 
  والسل والمالريا األيدز

بحلــول  األيدزفي عدد األشخاص الذين يموتون بسبب  ٪٢٥تحقيق انخفاض بنسبة   والسل والمالريا األيدزعدد األشخاص الذين يموتون بسبب 
  )مليون ١,٤٢٥أي ( ٢٠٠٩مقارنة بالبيانات األساسية لعام  ٢٠١٥عام 

في عدد األشــخاص الــذين يموتــون بســبب الســل بحلــول  ٪٥٠تحقيق انخفاض بنسبة 
  ١٩٩٠مقارنة بالبيانات األساسية لعام  ٢٠١٥عام 

ـــذين يموتـــون بســـبب  ٪٧٥تحقيـــق انخفـــاض بنســـبة  ـــافـــي عـــدد األشـــخاص ال  المالري
   ٢٠٠٠مقارنة بالبيانات األساسية لعام  ٢٠١٥بحلول عام 

يات المبكــرة الناجمــة عــن األمــراض الحد من الوف
  غّير السارية

عامــًا  ٧٠-٣٠تحقيــق انخفــاض فــي احتمــاالت وفــاة األشــخاص البــالغين مــن العمــر   الوفيات المبكرة الناجمة عن األمراض غّير السارية
بســــبب األمــــراض القلبيــــة الوعائيــــة والســــرطان والســــكري وأمــــراض الجهــــاز التنفســــي 

  ٢٠٢٥بحلول  ٪٢٥المزمنة بنسبة 

   ٢٠١٤استكمال استئصال شلل األطفال بحلول نهاية عام   استئصال شلل األطفال   استئصال شلل األطفال 

  ٢٠١٥استكمال استئصال داء التنينات بحلول عام   استئصال داء التنينات  استئصال داء التنينات

الوقاية من الوفيات والمرض والعجز النــاجم عــن 
  حاالت الطوارئ

رئ الحــادة الكبــرى التــي يعــود فيهــا المعــدل الخــام نسبة حاالت الطوا
  للوفيات إلى مستوياته األساسية المقبولة في غضون ثالثة أشهر

  من حاالت الطوارئ ٪٧٠

الحد من التباين بين الريف والحضر فــي وفيــات 
  األطفال دون الخامسة من العمر

ـــاين بـــين الريـــف والحضـــر فـــي وفيـــات األطفـــال دون  الحـــد مـــن التب
  ة من العمرالخامس

الحد من الفجوة المطلقة بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية في وفيات األطفال 
   ٢٠٢٠-٢٠١٥في الفترة  ٪٢٥دون الخامسة من العمر بنسبة 
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ت الرئيســــــــــــــية زيــــــــــــــادة إتاحــــــــــــــة التــــــــــــــدخال  والعدوى بفيروسه األيدز  ١

  األيدزلألشخاص المتعايشين مع فيروس 
البــــالغين مــــن (عــــدد حــــاالت العــــدوى الجديــــدة بــــين األطفــــال 

  )أعوام ٥-صفرالعمر 
  ) ٢٠١٥( ٤٣ ٠٠٠أقل من   )٢٠١١( ٣٣٠ ٠٠٠

ــــــذين  األيــــــدزعــــــدد األشــــــخاص المتعايشــــــين مــــــع فيــــــروس  ال
  يتعاطون عالجًا مضادًا للفيروسات القهقرية 

  )٢٠١٥(مليون  ١٥  )٢٠١١( ماليين ٨

الحاصــالت  األيــدزنسبة النساء الحوامل المصــابات بفيــروس 
الوقايــة (علــى العــالج باألدويــة المضــادة للفيروســات القهقريــة 

) بمضــادات الفيروســات القهقريــة أو العــالج بهــذه المضــادات
للحــد مــن انتقــال الفيــروس مــن األم إلــى الطفــل أثنــاء الحمــل 

  والوالدة

٢٠١٥( ٪٩٠  )٢٠١١( ٪٥٧(  

العــدد التراكمــي لعمليــات ختــان الــذكور الطبــي الطــوعي التــي 
  بلدًا ذا أولوية ١٤ُأجريت في 

  )٢٠١٦(مليون  ٢٠,٨  )٢٠١١(مليون  ١,٤

ـــــــم   السل ـــــــذين ت ـــــــادة عـــــــدد مرضـــــــى الســـــــل ال زي
  عالجهم بنجاح 

العدد التراكمي للُمعاَلجين بنجاح من مرضى السل فــي إطــار 
ية العـــالج التـــي أوصـــت بهـــا المنظمـــة بـــرامج تعتمـــد اســـتراتيج

  ١٩٩٥منذ عام 

  )٢٠١٥(مليون  ٧٠  )٢٠١١(مليون  ٥١

العــــــدد الســــــنوي لمرضــــــى الســــــل المصــــــابين بالســــــل المقــــــاوم 
بمـــــــا فـــــــي (المتعـــــــددة إصـــــــابة مؤكـــــــدة أو مفترضـــــــة  لألدويـــــــة
الــــــــــــــــــذين ) الحــــــــــــــــــاالت المقاومــــــــــــــــــة للريفامبيســــــــــــــــــين ذلــــــــــــــــــك
ددة علــى صــعيد الســل المقــاوم لألدويــة المتعــ لعــالج ُأخضــعوا
  العالم

  )٢٠١٥بحلول ( ٢٧٠ ٠٠٠  )٢٠١١( ٥٥ ٥٩٧

زيــــــادة إتاحــــــة العــــــالج بــــــالخط األول مــــــن   المالريا
األدويـــــــــــة المضـــــــــــادة للمالريـــــــــــا لحـــــــــــاالت 

  اإلصابة بالمالريا المؤكدة

ـــــا فـــــي  النســـــبة المئويـــــة للحـــــاالت المؤكـــــدة لإلصـــــابة بالمالري
األدويـــة القطـــاع العـــام التـــي تتلقـــى العـــالج بـــالخط األول مـــن 

  المضادة للمالريا وفقًا لسياسة وطنية

٢٠١٥( ٪٧٠  )٢٠١١( ٪٥٠(  
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  الغاية   البيانات األساسية   مؤشر الحصيلة  الحصيلة  المجال البرمجي  الفئة
أمـــراض المنـــاطق المداريـــة   

  المهملة
زيــــادة إتاحــــة األدويــــة األساســــية ألمــــراض 

  المناطق المدارية المهملة واستدامتها
عــدد الــدول األعضــاء التــي تــم فيهــا اإلشــهاد علــى استئصــال 

  داء التنينات
٢٠١٩( ١٩٤  )٢٠١٤( ١٨٣(  

ـــــق هـــــدف  ـــــدول األعضـــــاء التـــــي توصـــــلت إلـــــى تحقي عـــــدد ال
ــــــة ــــــق بالســــــكان المعرضــــــين  التغطي الموصــــــى بــــــه فيمــــــا يتعل
ـــــــي والبلهارســـــــيا  لمخـــــــاطر ـــــــات اللمف اإلصـــــــابة بـــــــداء الفيالري
ـــــــــــــــــة  واألدواء ـــــــــــــــــق الترب ـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــن طري ـــــــــــــــــة المنقول الديداني
العـــالج الكيميـــائي الوقـــائي المنـــتظم الطـــارد  خـــالل مـــن وذلـــك
  للديدان

٢٠٢٠( ١٠٠  )٢٠١٢( ٢٥(  

األمــــــــــراض التــــــــــي يمكــــــــــن   
  الوقاية منها باللقاحات

زيــــادة تغطيــــة اللقاحــــات للفئــــات الســــكانية 
  والمجتمعات التي يصعب الوصول إليها

معدل التغطية العالمي بالجرعات الثالث مــن اللقــاح التــوليفي 
  المضاد للخناق والكزاز والشاهوق

  )٢٠١٥(أو أكثر  ٪٩٠   )٢٠١١( ٪٨٣

  )٢٠١٥( ٤  )٢٠١١( ١  أقاليم المنظمة التي نجحت في التخلص من الحصبة
بلــــــدًا التــــــي  ٧٥نســــــبة بلــــــدان العــــــد التنــــــازلي البــــــالغ عــــــددها 

ـــــــــــــــت ـــــــــــــــروس  أدخل ـــــــــــــــة أو الفي لقاحـــــــــــــــات المكـــــــــــــــورات الرئوي
ــــــــي ــــــــورم الحليمــــــــي البشــــــــري وتوســــــــعت  أو العجل فيــــــــروس ال
ذاتــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــي التــــــــــــــــــــدخالت الراميــــــــــــــــــــة  الوقــــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــي
الرئـــوي أو اإلســـهال أو ســـرطان عنـــق  بااللتهـــا مكافحـــة إلـــى

  الرحم 

  ٪٥٠  ٪صفر
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ـــــــر الســـــــارية  ٢ األمـــــــراض غّي

عوامـــــــــل  ٤أمـــــــــراض و ٤(
  )خطر

زيادة إتاحــة التــدخالت الراميــة إلــى الوقايــة 
مـــــــن األمـــــــراض غيـــــــر الســـــــارية وعوامـــــــل 

  الخطر المسببة لها وتدبيرها العالجي

على األقل فــي معــدالت  ٪١٠تحقيق انخفاض نسبي بمقدار 
الكحــول علــى نحــو ضــار حســب االقتضــاء فــي إطــار  تعاطي

  السياق الوطني

بحلـــــول ٪١٠التخفـــــيض بنســـــبة   –
  ٢٠٢٥عام 

فــــي معــــدل االنتشــــار  ٪٣٠تحقيــــق انخفــــاض نســــبي بمقــــدار 
ســـنة أو  ١٥الـــراهن لتعـــاطي التبـــغ بـــين البـــالغين مـــن العمـــر 

  . أكثر

بحلول  ٪٣٠التخفيض بنسبة   –
  ٢٠٢٥عام 

في معــدل انتشــار نقــص  ٪١٠بمقدار تحقيق انخفاض نسبي 
  النشاط البدني 

بحلول  ٪١٠التخفيض بنسبة   –
  ٢٠٢٥عام 

فـــــي انتشـــــار ارتفـــــاع  ٪٢٥تحقيـــــق انخفـــــاض نســـــبي بمقـــــدار 
ضـــــغط الـــــدم أو احتـــــواء انتشــــــار ارتفـــــاع ضـــــغط الـــــدم تبعــــــًا 

  للظروف الوطنية

تحقيـــق انخفـــاض نســـبي بمقـــدار   –
  ٢٠٢٥بحلول عام  ٪٢٥

  من المقرر وضعها  –  ل انتشار داء السكري والسمنة وقف زيادة معد      
علــى األقــل مــن األشــخاص المســتحقين للعــالج  ٪٥٠حصول 

باألدوية للوقايــة مــن النوبــات القلبيــة والســكتات الدماغيــة علــى
  ) بما في ذلك ضبط سكر الدم(األدوية والمشورة الطبية 

علــى األقــل  ٪٥٠تغطيــة بنســبة   –
)٢٠٢٥(  

فــــي متوســــط مــــدخول  ٪٣٠اض نســــبي بمقــــدار تحقيــــق انخفــــ
متوســط مــدخول الفــرد : الصــوديوم بمقيــاس/ السكان من الملح

الموحــد حســب الســن محســوبًا ) كلوريــد الصــوديوم(مــن الملــح 
  سنة فأكثر ١٨بالغرامات يوميًا لألفراد البالغين من العمر 

بحلول  ٪٣٠التخفيض بنسبة   –
  ٢٠٢٥عام 

ويــة األساســية الميســورة التكلفــة بمــا إتاحــة التكنولوجيــات واألد
فــي ذلــك األدويــة الجنيســة، الضــرورية لعــالج األمــراض غّيــر

فـــــي منشـــــآت القطـــــاع العـــــام  ٪٨٠الســـــارية الرئيســـــية، بنســـــبة 
  والخاص على حد سواء 

على األقل  ٪٨٠تغطية بنسبة   –
)٢٠٢٥(  
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  الغاية   البيانات األساسية   مؤشر الحصيلة  الحصيلة  المجال البرمجي  الفئة
الصــــــحة النفســــــية ومعــــــاقرة 

  مواد اإلدمان
الصـــحة زيـــادة إتاحـــة الخـــدمات الخاصـــة ب

النفســـــــــية واالضـــــــــطرابات الناجمـــــــــة عـــــــــن 
  تعاطي مواد اإلدمان

نســـــــبة األشـــــــخاص الـــــــذين يعـــــــانون مـــــــن اضـــــــطراب نفســـــــي 
الــــــــــــــــــذهان؛ االضــــــــــــــــــطراب الوجــــــــــــــــــداني الثنــــــــــــــــــائي ( حــــــــــــــــــاد
الـــذين يحصـــلون علـــى ) المعتـــدل أو الحـــاد االكتئـــاب الُقطـــب؛

  الخدمات 

قيــد (من المقرر وضــعها 
  )اإلعداد

بحلول عام  ٪٢٠زيادة بنسبة 
٢٠٢٠  

قيــد (من المقرر وضــعها   نسمة ١٠٠ ٠٠٠معدل االنتحار السنوي لكل 
  )اإلعداد

بحلول  ٪١٠التخفيض بنسبة 
  ٢٠٢٠عام 

خفــــــــــــــض عوامــــــــــــــل الخطــــــــــــــر المســــــــــــــببة   العنف واإلصابات
واإلصــــــــــــــابات مــــــــــــــع التركيــــــــــــــز  للعنــــــــــــــف

ــــى الســــالمة علــــى الطــــرق، وٕاصــــابات  عل
األطفـــال، والعنـــف ضـــد األطفـــال والنســـاء 

  والشباب

لخفـــــــض ) المؤشـــــــرات العالميـــــــة(المؤشـــــــر العـــــــالمي ســـــــيحدد 
الخطــــــر الخاصــــــة بالســــــالمة علــــــى الطــــــرق كجانــــــب  عوامــــــل

-٢٠١١(عقـــد العمـــل مـــن أجـــل الســـالمة علـــى الطـــرق  مـــن
٢٠٢٠(  

–  –  

زيـــــــــــادة إتاحـــــــــــة الخـــــــــــدمات لألشـــــــــــخاص   العجز والتأهيل
  المصابين بالعجز

لزيـــادة إتاحـــة ) المؤشـــرات العالميـــة(ســـُيحدد المؤشـــر العـــالمي 
ــــالعجز كجــــزء مــــن خطــــة ال خــــدمات لألشــــخاص المصــــابين ب

  العمل العالمية بشأن العجز

–  –  

  )٢٠٢٥(مليون  ١٠٢  )٢٠١١(مليون  ١٦٥  المصابين بالتقزُّممن العمر عدد األطفال دون الخامسة   الحد من عوامل الخطر التغذوية  التغذية
الالتــي تتــراوح أعمــارهن(نســبة النســاء البالغــات ســن اإلنجــاب 

  من المصابات بفقر الدم) سنة ٤٩و ١٥بين 
٢٠٢٥( ٪١٥  )٢٠١٥( ٪٣٠(  
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الصــحة اإلنجابيــة وصــحة   ٣

األم والوليــــــــــــــــــد والطفــــــــــــــــــل 
  والمراهق

زيــادة إتاحــة التــدخالت الخاصــة بتحســين 
  صحة المرأة والوليد والطفل والمراهق

عــدد النســاء الالتــي يســتخدمن وســائل منــع الحمــل ألغــراض 
  بلداً  ٦٩األشد فقرًا البالغ عددها تنظيم األسرة في البلدان 

  )٢٠١٥(مليون  ٣٢٠  مليون ٢٦٠

الوالدات التي ُتجرى تحت إشــراف العــاملين الصــحيين المهــرة 
نســــبة والدات المواليــــد األحيــــاء التــــي ُتجــــري تحــــت إشــــراف (

  ؛)العاملين الصحيين المهرة

٢٠١٥( ٪٧٥   )٢٠١١( ٪٦٩(  

ــــوالدة لألمهــــات و  ــــة لل ــــد الرعايــــة التالي نســــبة األمهــــات (الموالي
والمواليد الذين تلقوا زيارة الرعايــة التاليــة للــوالدة خــالل يــومين 

  ؛)من تاريخ الوالدة

٢٠١٥( ٪٦٠  )٢٠١٠( ٪٤٦(  

نســـــبة (الرضـــــاعة الطبيعيـــــة الحصـــــرية خـــــالل ســـــتة أشـــــهر 
ــع البــالغين  أشــهر مــن العمــر الــذين يعتمــدون  ٥-صــفرالرضَّ

  ؛)على الرضاعة الطبيعية حصراً 

٢٠١٥( ٪٤٠  )٢٠١١( ٪٣٧(  

نســبة األطفــال (عــالج االلتهــاب الرئــوي بالمضــادات الحيويــة 
شــهرًا المشــتبه فــي إصــابتهم  ٥٩-صــفرالبــالغين مــن العمــر 

بااللتهــــــــاب الرئــــــــوي والــــــــذين يتلقــــــــون العــــــــالج بالمضــــــــادات 
  ).الحيوية

٢٠١٥( ٪٦٠  ٪٤٧(  

ن فتــاة تبلــغ مــ ١٠٠٠لكــل (معــدالت الــوالدة عنــد المراهقــات 
  )سنة ١٩-١٥العمر 

 ١٠٠٠مــــــــــن كــــــــــل  ٥٠
  )٢٠٠٩(فتاة 

 فتاة ١٠٠٠من كل  ٤٥
)٢٠١٥(  

زيادة نســبة كبــار الســن الــذين يســتطيعون   الشيخوخة والصحة
  االحتفاظ بحياة مستقلة

كجــــزء مــــن ) المؤشــــرات العالميــــة(ســــيحدَّد المؤشــــر العــــالمي 
إطار عالمي لرصــد الشــيخوخة والصــحة سيوضــع فــي كــانون 

  ٢٠١٤مبر ديس/ األول 

–  –  

تعميم مبادئ المساواة بــين 
الجنســـــــــــــــين واإلنصـــــــــــــــاف 

  وحقوق اإلنسان

دمـــــــج مبـــــــادئ المســـــــاواة بـــــــين الجنســـــــين 
واإلنصاف وحقوق اإلنسان فــي سياســات 

  وبرامج األمانة والبلدان

وضـــع عمليـــات التقيـــيم لضـــمان قيـــاس مبـــادئ المســـاواة بـــين 
  الجنسين واإلنصاف وحقوق اإلنسان في برامج األمانة

  نعم  ال
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المحـــــــــــــددات االجتماعيـــــــــــــة 

  للصحة
زيـــــــــادة تنســـــــــيق السياســـــــــات فيمـــــــــا بـــــــــين 
القطاعـــات مـــن أجـــل التصـــدي للمحـــددات 

  االجتماعية للصحة 

 ألـــف٢الغايـــة (المعـــدل الصـــافي لاللتحـــاق بـــالتعليم االبتـــدائي 
  )  المتعلقة باألهداف اإلنمائية لأللفية

 ٢٠١٥( ٪١٠٠   )٢٠٠٨( ٪٩٠(  

لفقيــرة الــذين تحســنت ظــروفهم المعيشــية عــدد ســكان األحيــاء ا
المتعلقــــــة باألهــــــداف اإلنمائيـــــــة  دال٧الغايــــــة (تحســــــنًا كبيــــــرًا 

  )  لأللفية

  )٢٠٢٠(مليون  ١٠٠   ال ينطبق 

ـــــى مصـــــادر ميـــــاه الشـــــرب   الحد من المخاطر البيئية على الصحة  الصحة والبيئة ـــــذين يفتقـــــرون إل نســـــبة الســـــكان ال
  المحسنة

٢٠١٥( ٪٩  )٢٠١٠( ٪١١(  

  )٢٠١٥( ٪٢٥  )٢٠١٠( ٪٣٧  نسبة السكان الذين يفتقرون إلى مصادر اإلصحاح المحسنة
نســبة الســكان الــذين يعتمــدون علــى الوقــود الصــلب فــي المقــام 

  األول ألغراض الطهي
٢٠١٥( ٪٣٨  )٢٠١٠( ٪٤١(  

السياســــات واالســــتراتيجيات   ٤
  والخطط الصحية الوطنية

جميــــــــــــــــع البلــــــــــــــــدان لــــــــــــــــديها سياســــــــــــــــات 
ـــــــة واســـــــترات يجيات وخطـــــــط صـــــــحية وطني

شـــــاملة ُحـــــدِّثت خـــــالل الســـــنوات الخمـــــس 
  األخيرة

عــــدد البلــــدان التــــي لــــديها اســــتراتيجية وطنيــــة لقطــــاع الصــــحة 
تشــتمل علــى أهــداف وغايــات ُحــدِّثت خــالل الســنوات الخمــس 

  األخيرة

٢٠١٥( ١٣٥  )٢٠١٣( ١١٥(  

الخــــــــــــــــــــــدمات الصــــــــــــــــــــــحية 
المتكاملــة التــي تركــز علــى 

  الناس

تــوفير التمويــل والمــوارد وضع السياســات و 
البشـــرية لزيـــادة إتاحـــة الخـــدمات الصـــحية 

  المتكاملة التي تركز على الناس

  )٢٠١٥( ٦٥  )٢٠١٤( ٥٠  عدد البلدان التي تنفذ استراتيجيات الخدمات المتكاملة
نســـــبة البلـــــدان التـــــي تواجـــــه نقصـــــًا حـــــادًا فـــــي القـــــوى العاملـــــة 

  الصحية
٢٠١٤( ٪٢٠  )٢٠٠٦( ٪٣٠(  

ــــــــــــــــــــــــــــــــة إتاحــــــــــــــــــــــــــــــــة ا ألدوي
والتكنولوجيــــــــــات الصــــــــــحية 
  وتعزيز القدرات التنظيمية

تحســـــــــــين إتاحـــــــــــة األدويـــــــــــة والمنتجـــــــــــات 
والتكنولوجيـــــــات الطبيـــــــة اآلمنـــــــة والفعالـــــــة 
ــــى نحــــو  ــــة الجــــودة واســــتخدامها عل والعالي

  رشيد

  )٢٠١٥( ٪٨٠  )٢٠١١( ٪٤٨  توافر األدوية القائفة في القطاعين العام والخاص 

 الُنظم الصحية والمعلومــات
  والبيِّنات

جميع البلدان لــديها ُنظــم للتســجيل المــدني 
  واإلحصاءات الحيوية تعمل جيداً 

عدد البلدان التي تبلِّغ المعلومات عن أسباب الوفاة باســتخدام 
  التنقيح العاشر للتصنيف الدولي لألمراض

٢٠١٥( ١١٢  )٢٠١٣( ١٠٨(  
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القدرات في مجــالي اإلنــذار   ٥

  واالستجابة
بالحــــد األدنــــى مــــن  تحظــــى البلــــدان كافــــة

القــــدرات األساســــية التــــي حــــددتها اللــــوائح 
فـــــــي مجـــــــال ) ٢٠٠٥(الصـــــــحية الدوليـــــــة 

  اإلنذار واالستجابة لجميع المخاطر

عــــدد البلــــدان التــــي اســــتوفت القــــدرات األساســــية التــــي تــــنص 
  وتحافظ عليها) ٢٠٠٥(عليها اللوائح الصحية الدولية 

٢٠١٦( ١٩٥  )٢٠١٣( ٨٠(  

ســــبب األمــــراض التــــي قــــد ت
  أوبئة وجوائح

زيادة قــدرة البلــدان علــى بنــاء القــدرة علــى  
الصـــــــمود والتأهـــــــب الكـــــــافي لمقتضـــــــيات 
األوبئـــة والجـــوائح الكبـــرى مـــن أجـــل حشـــد 
اســــــتجابة ســـــــريعة، ويمكــــــن التنبـــــــؤ بهـــــــا، 

  وفعالة

نسبة البلدان التــي لــديها اســتراتيجية وطنيــة تشــمل القــدرة علــى 
  هب لها الصمود لألوبئة والجوائح الكبرى والتأ

٢٠١٥( ٪٥٠  )٢٠١١( ٪٤٠(  

إدارة مخـــــــــــــاطر الطـــــــــــــوارئ   
  وٕادارة األزمات

تحظــى البلــدان بالقــدرة علــى إدارة مخــاطر 
الصــــــــحة العموميــــــــة المرتبطــــــــة بحــــــــاالت 

  الطوارئ

نســبة البلــدان التــي تحظــى بالحــد األدنــى مــن القــدرات الالزمــة 
  إلدارة مخاطر الصحة العمومية المرتبطة بحاالت الطوارئ

  )٢٠١٩( ٪٨٠  بقال ينط

جميـــع البلـــدان تحظـــى بالقـــدر الكـــافي مـــن   السالمة الغذائية
التأهــــــب للوقايــــــة مــــــن مخــــــاطر الســــــالمة 

  الغذائية وتخفيفها 

عــــدد البلــــدان التــــي لــــديها آليــــات كافيــــة للوقايــــة مــــن مخــــاطر 
  السالمة الغذائية وتخفيفها 

٢٠١٥(١٣٦/١٩٤  )٢٠١٣(١١٦/١٩٤(  

أي حــــاالت شــــلل نــــاتج عــــن  عــــدم وجــــود  استئصال شلل األطفال
فيـــروس شـــلل األطفـــال البـــري أو فيـــروس 
شـــلل األطفـــال مـــن الـــنمط الثـــاني المشـــتق 

  من اللقاحات على الصعيد العالمي

عــــدد البلـــــدان التـــــي أبلغـــــت عـــــن حـــــاالت الشـــــلل النـــــاتج عـــــن 
فيـــروس شـــلل األطفـــال البـــري أو فيـــروس شـــلل األطفـــال مـــن 

هر االثنــي عشــر النمط الثاني المشــتق مــن اللقاحــات فــي األشــ
  الماضية

  )٢٠١٩( صفر  )٢٠١٢( ٨

التصـــــــــــــــــــــدي للفاشـــــــــــــــــــــيات 
  واألزمات

ــــة  ــــدان تســــتجيب اســــتجابة كافي جميــــع البل
لمقتضــــيات المخــــاطر وحــــاالت الطـــــوارئ 

  التي تؤثر على الصحة العمومية 

نســــــبة البلــــــدان التــــــي أبــــــدت اســــــتجابة كافيــــــة لحالــــــة طــــــوارئ 
ووضـــع للتصـــدي ألي خطـــر بعـــد إجـــراء تقيـــيم مبـــدئي منســـق 
  خطة استجابة خالل خمسة أيام من بدء حالة الطورائ

  ٪١٠٠  ال ينطبق
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  الغاية   البيانات األساسية   مؤشر الحصيلة  الحصيلة  المجال البرمجي  الفئة
تعزيــــــــز االتســــــــاق فــــــــي مجــــــــال الصــــــــحة   القيادة وتصريف الشؤون  ٦

العالميـــة، مـــع تـــولي المنظمـــة القيـــادة فـــي 
تمكـــين الجهـــات الفاعلـــة العديـــدة المختلفـــة 
مــــن االضــــطالع بــــدور نشــــط وفعــــال فــــي 

  سالمساهمة في ضمان الصحة لكل النا

مستوى رضاء أصحاب المصــلحة عــن دور المنظمــة القيــادي 
  في قضايا الصحة العالمية

باالســــــتناد إلــــــى (مرتفــــــع 
مـــــــــــــن  تقـــــــــــــدير مركـــــــــــــب

استقصـــاء آراء أصــــحاب 
المصـــــــلحة فـــــــي تشـــــــرين 

  )٢٠١٢نوفمبر / الثاني

استقصــــاء (مرتفــــع علــــى األقــــل 
أصـــــــــــــحاب المصـــــــــــــلحة لعـــــــــــــام 

٢٠١٥(  

الشــــــفافية والمســــــاءلة وٕادارة 
  المخاطر

ل المنظمـــــــــــة بطريقـــــــــــة خاضـــــــــــعة تعمـــــــــــ 
ـــــــديها إطـــــــار إلدارة  للمســـــــاءلة وشـــــــفافة ول

  المخاطر وٕاطار للتقييم يعمالن جيداً 

نســــبة المخــــاطر المؤسســــية التــــي اعُتمــــدت خطــــط االســــتجابة 
  لمقتضياتها ونفِّذت

  )٢٠١٥( ٪١٠٠  ال ينطبق

التخطـــــــــــــيط االســـــــــــــتراتيجي 
  وتنسيق الموارد والتبليغ

د مـــع مواءمـــة التمويـــل وتخصـــيص المـــوار 
أولويــــات واحتياجــــات الصــــحة فــــي الــــدول 
األعضـــاء فـــي إطـــار اإلدارة القائمـــة علـــى 

  النتائج

مواءمة الدخل والنفقات مع الميزانية البرمجية المعتمدة حسب 
  الفئات والمكاتب الرئيسية

  ٪١٠٠متسقة بنسبة   غير متوائمة بالكامل

لــى إرســاء تنظــيم اإلدارة بفعاليــة وكفــاءة ع  التنظيم واإلدارة
  صعيد المنظمة 

  )٢٠١٥(قوي    كافٍ   مستوى أداء تنظيم وٕادارة المنظمة

تحســــــــــــين فهــــــــــــم الجمهــــــــــــور وأصــــــــــــحاب   االتصاالت االستراتيجية
  المصلحة لعمل المنظمة 

نســـبة الـــدول األعضـــاء وممثلـــي أصـــحاب المصـــلحة اآلخـــرين 
  الذين قيَّموا أداء المنظمة على أنه ممتاز أو جيد

٢٠١٥( ٪٨٥  )٢٠١٣( ٪٧٧(  
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