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  مسّودة برنامج العمل العام 
  ٢٠٢٣-٢٠١٩الثالث عشر، 

  العام المدير من تقرير
 
الثانية واألربعين بعد المائة في مســــــّودة  دورته، نظر المجلس التنفيذي في ٢٠١٨في كانون الثاني/ يناير   -١

. وترد ٢ق١٤٢م تواعتمد المجلس بعد ذلك القرار  ١ونقحها. ٢٠٢٣-٢٠١٩برنامج العمل العام الثالث عشــــــــــــــر 
  المسّودة المنقحة في الملحق.

  
  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة

  
 .٢ق١٤٢ت  مبه المجلس التنفيذي في القرار  يجمعية الصحة مدعوة إلى اعتماد مشروع القرار الذي يوص  -٢

   

                                                           
للمجلس التنفيذي في دورته الثانية واألربعين بعد المائة الجلســــــة  زةوالمحاضــــــر الموج ٢تنقيح  ١٤٢/٣م تانظر الوثيقة    ١

 ).باإلنكليزية)، والجلسات الرابعة والسابعة والثامنة (٢) والجلسة الثالثة (الفرع ٢الثانية (الفرع 
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 الملحق

 
 
 

  مسّودة برنامج العمل العام 
    ٢٠٢٣-٢٠١٩ ،الثالث عشر

  
  تعزيز الصحة والحفاظ على سالمة العالم وخدمة الضعفاء

  
  

  
  

شـــــــخص أو يمـــــــوت لمجـــــــرد أنـــــــه "الصـــــــحة حـــــــق مـــــــن حقـــــــوق اإلنســـــــان. وينبغـــــــي أال يمـــــــرض أي 
  الدكتور تيدروس - "فقير أو غير قادر على الحصول على الخدمات التي يحتاج إليها.
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  ما الذي يحتاج إليه العالم؟  -١
  
نًا عظيمًا خالل الســـــنوات الخمس القادمة. ويتمثل   -١ ن الصـــــحة في العالم تحســـــّ في إمكان المنظمة أن تحســـــّ

هذه الفرصـــــة. ولكن المنظمة لن تنجح إال  اغتنامفي  ٢٠٢٣-٢٠١٩الهدف من برنامج العمل العام الثالث عشـــــر 
أن الصحة حاسمة  ٢٠٣٠ام إذا استندت في عملها إلى أهداف التنمية المستدامة. وترى خطة التنمية المستدامة لع

الذي يدعو جميع أصــــــــــحاب  ٣مســــــــــتقبل عالمنا. وبعد أن قطعت المنظمة التزامًا بتحقيق الهدف من أجل األهمية 
ع الجميع بأنماط عيش صـــــــحية وبالرفاهية في جميع األعمار"، ســـــــتتولى قيادة برنامج إلى "ضـــــــمان تمت المصـــــــلحة

  صحة في أهداف التنمية المستدامة.التغيير الذي يدعم البلدان في بلوغ جميع الغايات المتعلقة بال
  
في  وفي األعوام األخيرة تحققت مكاســـب صـــحية كبيرة على صـــعيد العالم، فقد زاد متوســـط العمر المتوقع  -٢

ماليين  ٦بمقدار  ٢٠١٦الكثير من أنحاء العالم، وانخفض عدد األطفال دون ســـــــن الخامســـــــة الذين توفوا في عام 
مليون شخص من األشخاص  ٢١، وأصبح استئصال شلل األطفال وشيكًا، ويحصل اآلن ١٩٩٠  طفل مقارنة بعام

ن ماليين مية االقتصادية واالجتماعية، تمكّ المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري على العالج. وبفضل التن
مساهمة في برنامج العمل ن عدد أكبر بكثير من البلدان من الاألشخاص من اإلفالت من براثن الفقر المدقع، وتمكّ 

  العالمي.
  
 وعلى الرغم من هذه اإلنجازات، فمازال الناس في كل مكان يواجهون مزيجًا معقدًا من المخاطر المترابطة  -٣

والتي يمتد طيفها من الفقر وعدم المســــــــــــــاواة إلى النزاع وتغّير المناخ.  -التي تهدد صــــــــــــــحتهم وعافيتهم  بينها  فيما
مضـــــــــــاعفات الحمل و ومازال الناس يعانون من األمراض الســـــــــــارية، ومازال عبء األمراض غير الســـــــــــارية يزداد. 

، تتطلب جميعها اتخاذ إجراءات حازمة. ومازال والوالدة، واضـــطرابات الصـــحة النفســـية وتعاطي المواد، واإلصـــابات
صــــعوبات مالية. لأكثر من نصــــف ســــكان العالم غير قادر على الحصــــول على الخدمات الصــــحية دون التعرض 

ويواجه العالم مخاطر تطرحها الطوارئ الصـــــــــحية الشـــــــــديدة الوقع (األوبئة والجائحات والنزاعات والكوارث الطبيعية 
عدم المســـــــــــــــاواة االجتماعية  منالعديد من هذه المخاطر  وينبغمضـــــــــــــــادات الميكروبات.  والتكنولوجية) ومقاومة

مليون  ٢٤٤فقد هاجر أكثر من  والســــياســــية واالقتصــــادية وعدم المســــاواة بين الجنســــين وســــائر محددات الصــــحة.
قســرًا. ويبلغ مليون من بين هؤالء  ٦٥من ســكان العالم) من بلدانهم األصــلية؛ ونزح  ٪٣شــخص (أي ما يزيد على 

ماليين شــــــخص، ويقدر عدد النازحين داخليًا  ٣شــــــخص، وطالبي اللجوء  ٢١عدد األشــــــخاص الالجئين أكثر من 
  مليون شخص. ٤٠بأكثر من 

  
ُأنشـــــئت منظمة الصـــــحة العالمية لتكون ســـــلطة التوجيه والتنســـــيق في ميدان العمل الصـــــحي الدولي، قد و   -٤
أجل صـــــحة جميع الشـــــعوب. وتفخر المنظمة بتاريخها الذي يمتد على مدى  ن دول العالم من العمل معًا منتمكّ لو 

ع الســـــريع في العالج المضـــــاد  -محفِّزة الضـــــخمة و النجازات اإلعامًا ويشـــــمل  ٧٠ مثل اســـــتئصـــــال الجدري والتوســـــّ
 تمرّ تشـــــــكل أســـــــاســـــــًا للعالم الذي نعيش فيه اليوم. ومع ذلك فقد  التي -للعدوى بفيروس العوز المناعي البشـــــــري 

فترات من األزمات واإلهمال. وستستند المنظمة من خالل برنامج العمل العام الثالث عشر إلى إنجازاتها بالمنظمة 
ن في الوقت ذاته. وســـتشـــرع المنظمة في رحلة وتســـتجيب للتحديات المســـتجدّ  ١الماضـــية ة، وتواصـــل التعلم والتحســـّ
فحســـــب بل وتنطوي أيضـــــًا على تحّول الصـــــحة العالمية وصـــــحة  ل في األمانةإحداث تحوّ تنطوي على  طموحة ال
  شخص في نهاية المطاف. ملياراتبعة أكثر من س

                                                           
عـد، ولم ُيســــــــــــــتكمـل ب ُيجرى، مـازال ٢٠١٩-٢٠١٤على الرغم من أن تقييم برنـامج العمـل العـام الثـاني عشــــــــــــــر للفترة    ١
العبر ذات الصــــــــــــــلة قد ُأخذت في االعتبار في برنامج العمل العام الثالث عشــــــــــــــر بعد تقييم مســــــــــــــاهمة أمانة المنظمة  فإن
األهـــداف اإلنمـــائيـــة لأللفيـــة المتعلقـــة بـــالصــــــــــــــحـــة وســـــــــــــــــائر التقييمـــات البرمجيـــة والمواضــــــــــــــيعيـــة التي ُأجريـــت مؤخرًا  في
)http://www.who.int/about/evaluation/stage3evaluationofwhoreform25apr17.pdf?ua=1 آذار/  ١٣، تم االطالع في

 ).٢٠١٨مارس 
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ويوضـــح كيف ســـتمضـــي في تنفيذه،  ه االســـتراتيجي للمنظمةويحدد برنامج العمل العام الثالث عشـــر التوجّ   -٥
 في التدريجي التقدمالعام الثالث عشــــــــــر  ه برنامج العملويوفر إطارًا لقياس التقدم الُمحرز في هذا الجهد. وســــــــــيوجّ 

عمليات وضـــع خطط التنفيذ والميزانية البرمجية وُأطر النتائج والخطط التشـــغيلية، في كل و  االســـتراتيجية، األولويات
ثنائية. وقد روعيت فيه الخطط االســــــــتراتيجية لمكاتب المنظمة اإلقليمية، وُوضــــــــع بالتعاون مع المديرين اإلقليميين 

وسيشكل أساسًا لتعبئة الموارد  ٢٠٢٣-٢٠١٩ الثالث عشر الفترة  برنامج العمل العام  ). وسيشمل١ اإلطار(انظر 
. كما أنه ســـــيؤثر على الميزانية ٢٠٢٣-٢٠٢٢و ٢٠٢١-٢٠٢٠ لميزانيات البرمجية الخاصـــــة بالثنائيتينوضـــــع او 

 حيات المخولة للمدير العاممن خالل إعادة تخصــــــــيص الموارد في إطار الصــــــــال ٢٠١٩-٢٠١٨  البرمجية للثنائية
  .٢٠١٩ لعام

  
  برنامج العمل العام الثالث عشر: عملية اإلعداد :١اإلطار 

، ُأعدت مســــــّودة مذكرة مفاهيم لبرنامج العمل العام الثالث عشــــــر بمســــــاهمة الدول األعضــــــاء ٢٠١٧في آب/ أغســــــطس 
، وبـــاالســــــــــــــتنـــاد إلى التقييمـــات الخـــارجيـــة لعمـــل وممثلو المنظمـــة القطريون واألمـــانـــة، بمـــا في ذلـــك المـــديرون اإلقليميون

وُقدمت مذكرة المفاهيم بعد ذلك إلى اللجان اإلقليمية كي تنظر فيها؛ وُأتيحت للجمهور من خالل مشـــــــــــــــاورة  ١المنظمة.
د إلكترونية مفتوحة. ووافقت اللجان اإلقليمية على االقتراح بأن يوصــــــــــــــي المجلس التنفيذي في دورته الثانية واألربعين بع

جمعيــة الصــــــــــــــحــة في أيــار/ ل المؤقــت عمــالاألمســــــــــــــّودة برنــامج العمــل العــام الثــالــث عشــــــــــــــر في جــدول  بــإدراجالمــائــة 
ُنظر في مســّودة برنامج العمل العام الثالث عشــر في دورة اســتثنائية للمجلس التنفيذي في تشــرين الثاني/ و  ٢٠١٨.٢ مايو

 ٤.بالمدخالتوســــاهم جميع الدول األعضــــاء وســــائر هيئات األمم المتحدة والجهات الفاعلة غير الدول  ٢٠١٧.٣نوفمبر 
مانة في ضـــوء التعليقات الواردة وبعد إجراء المزيد من التعاون مع أعضـــاء فريق القيادة الُعليا أل النص مرة أخرى حُنقّ  وقد
  ٥.فريق مرجعي من الخبراءو  لمنظمة والموظفين التابعين لهم والمكاتب اإلقليميةا
  
  تهارؤية المنظمة ومهمّ   -٢
  
المنخفضــــة  -يســــتند برنامج العمل العام الثالث عشــــر إلى أهداف التنمية المســــتدامة ويالئم جميع البلدان   -٦

والمتوســـــــطة والمرتفعة الدخل. فالصـــــــحة ُتعد أمرًا جوهريًا بالنســـــــبة إلى أهداف التنمية المســـــــتدامة، وفي هذا العالم 
الصـــــــــــحة للجميع داخل  تســـــــــــاعد على كفالةية التي المترابط أصـــــــــــبح دور المنظمة في توفير المنافع العامة العالم

األوطان وعبر حدودها، أكثر أهمية من أي وقت مضـــــى. كما أن المكانة الفريدة التي تتمتع بها المنظمة بوصـــــفها 
منظمة تستند إلى العلم والبّينات وتتولى وضع القواعد والمعايير العالمية التي يمكن تطبيقها على الصعيد العالمي، 

صــــــوت المنظمة المســــــموع في مجال الصــــــحة وحقوق وال غنى عن التغّير.  ســــــريعا أهمية حيوية في عالم كســــــبهتُ 

                                                           
، ٢٠١٧)، المرحلـــة الثـــالثـــة (نيســــــــــــــــان/ أبريـــل ٢٠١٧-٢٠١١تقييم عمليـــة إصــــــــــــــالح منظمـــة الصــــــــــــــحـــة العـــالميـــة (   ١

http://who.int/about/evaluation/stage3evaluationofwhoreform25apr17.pdf?ua=1،  آذار/  ٥تــــــــــم االطــــــــــالع فــــــــــي
  ).٢٠١٨ مارس

عية الصـــحة المجلس التنفيذي "تقديم برنامج عمل عام لفترة معينة إلى جم من(ز) من دســـتور المنظمة ٢٨تطلب المادة    ٢
 ."للنظر فيه وٕاقراره

 .EBSS/4/2الوثيقة    ٣

دة برنامج العمل العام الثالث عشر (متاح   ٤ على  ةانظر المحاضر الموجزة للدورة االستثنائية للمجلس التنفيذي بشأن مسوَّ
 ).٢٠١٨آذار/ مارس  ٥، تم االطالع في http://apps.who.int/gb/or/الرابط التالي: 

  فريق الخبراء المرجعي التـــــابع للمنظمـــــة والمعني بــــإطــــار األثر الخـــــاص بمســــــــــــــّودة برنــــامج العمـــــل العـــــام الثـــــالــــث    ٥
آذار/  ٥الع في ، تم االط/http://www.who.int/about/what-we-do/gpw13-expert-group/en( ٢٠٢٣-٢٠١٩عشـــــــــــــــر 

 .)٢٠١٨ مارس
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لصالح عمل ُيعنى باليتخلف أحد عن الركب. ويلزم بذل جهود واسعة ومستدامة لبناء مجتمع   اإلنسان، لضمان أال
االســـتجابة للتحديات و  لصـــحةتحســـين صـــحتهم ومعالجة محددات ا مســـتقبل البشـــرية المشـــترك، وتمكين الجميع من

  الصحية.
  
رؤية مســتمدة على برنامج العمل العام الثالث عشــر  ينطويســياق أهداف التنمية المســتدامة، ولذا فإنه في   -٧

  ، تنص على ما يلي:المنظمة دستورمن  ١من المادة 
  

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

  تعزيز الصحة والحفاظ على سالمة العالم وخدمة الضعفاء.
  
وتتضــمن القيم التي تتبناها المنظمة االلتزام بحقوق اإلنســان والشــمولية واإلنصــاف، باالســتناد إلى المبادئ   -٩

  ١).٢(اإلطار التي ينص عليها دستور المنظمة 
  
  

  ] مع إضافة التشديد [دستور منظمة الصحة العالمية: مبادئ مختارة  :٢اإلطار 
بســـبب العنصـــر أو  دون تمييزلكل إنســـان،  الحقوق األســـاســـيةالتمتع بأعلى مســـتوى من الصـــحة يمكن بلوغه، هو أحد 

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

  
ر الثالث العام العمل برنامج ويتمحور  -١٠ تراتيجية أولويات ثالث حول عش مانل ةمترابط اس  تمتع ض

حة التمتع مع بالحياة الجميع حية التغطية تحقيق: وهي أال ،األعمار جميع في العافيةبو بالص املة، الص  الش
 ثالثة إلى االستراتيجية األولويات هذه وتستند. السكانية المجموعات صحة وتعزيز ،الصحية الطوارئ ةمواجهو

تراتيجية، تحّوالت  المنافع وتركيز بلد، كل فيالصــــــــــــحة العمومية  على األثر وإحداث القيادة، تعزيز: وهي اس
 والتحّوالت األولويات هذه فإن وأخيراً، ٢.األساسية الست المنظمة وظائف يُجّسد ما - األثر على العالمية العامة

   ).أدناه ١ الشكل انظر( مؤسسية تحّوالت خمسة إلى بدورها تستند االستراتيجية
  
  
  
  

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

 ).٢٠١٨كانون الثاني/ يناير  ٢تم االطالع في 

الشـــــراكات التي تقتضـــــي القيام بأعمال توفير القيادة فيما يتعلق بالمســـــائل ذات األهمية الحاســـــمة للصـــــحة والدخول في    ٢
مشــــــــــــــتركة؛ وبلورة برنامج أعمال البحوث وحفز توليد المعارف المفيدة وتجســــــــــــــيدها وبثها؛ وتحديد القواعد والمعايير وتعزيز 
 ورصـــــد تنفيذها؛ وتوضـــــيح خيارات الســـــياســـــات العامة األخالقية والمســـــندة بالبّينات؛ وٕاتاحة الدعم التقني وحفز التغيير وبناء

 القدرة المؤسسية المستدامة؛ ورصد الوضع الصحي وتقييم االتجاهات الصحية.
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: األولويات والتحّوالت ٢٠٢٣-٢٠١٩لمحة عامة عن مســــــّودة برنامج العمل العام الثالث عشــــــر  :١الشــــــكل 
  االستراتيجية

  
األمور الجديدة أو المختلفة التي ينطوي عليها برنامج العمل العام الثالث وترد لمحة عامة رفيعة المســــــــــــــتوى عن 

  أدناه. ٣عشر في اإلطار 
  

  ما هو الجديد في برنامج العمل العام الثالث عشر؟ :٣اإلطار 
، ٢٠١٥في عام ســـتتخذ المنظمة من أهداف التنمية المســـتدامة أســـاســـًا لبرنامج العمل العام الثالث عشـــر. 

هدافًا طموحة وســــوف ترقى المنظمة إلى هذا المســــتوى من الطموح بمناصــــرة الصــــحة في أهداف وضــــع العالم أ
في جميع األعمار، وعدم ترك أي  حياة جميع الناس مع التمتع بالصـــحةالتنمية المســـتدامة والعمل على ضـــمان 

أحد خلف الركب. وســـيحدد كل بلد الطريق الذي ســـيتبعه في ســـبيل تحقيق أهداف التنمية المســـتدامة، ولكن دور 
  .والعافية التقدم ببرنامج أهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بالصحة غنى عنه لدفع المنظمة ال

يؤثر عمل المنظمة على الناس. وســتقوم المنظمة من خالل برنامج العمل العام الثالث  ستقيس المنظمة األثر.
عشر بقياس نتائجها وتوضيح مساهمتها في دعم البلدان ومساهمتها إلى جانب سائر الجهات الفاعلة في تحقيق 

العمل العام الحصـــــــــــــائل واألثر. واســـــــــــــتجابة للتحدي الذي يطرحه عدم ترك أي أحد خلف الركب، يحدد برنامج 
لكل أولوية من أولوياته االســــــتراتيجية، لتركيز األثر على أســــــرع  مليار شــــــخصالثالث عشــــــر أهداف تتمثل في 

الناس تأثرًا الذين يقعون في صميم عمله. وتصاحب برنامج العمل العام الثالث عشر مؤشرات لقياس التقدم من 
  .الحصائل واألثرحيث 

 خدمة الضعفاء –الحفاظ على سالمة العالم  –تعزيز الصحة 

  :يلي ما طريق عن األعمار جميع في العافيةبو  بالحياة مع التمتع بالصحةضمان تمتع الجميع 
  الصحية التغطية من آخر شخص مليار استفادة – الشاملة الصحية التغطيةتحقيق 
  أفضل نحو على الصحية الطوارئ من آخر شخص مليار حماية – الصحية الطوارئ مواجهة
 والعافية الصحة من بمزيد آخر شخص مليار تمتع - السكانية المجموعات صحة تعزيز

 – تعزيز القيادة
الدبلوماسية 

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

المتعدد القطاعات؛ 
 والشؤون المالية

 – في كل بلد على الصحة العموميةإحداث األثر 
 اّتباع نهوج مختلفة باالستناد إلى القدرة والضعف

الحوار 
 – السياسي

لوضع ُنظم 
 مستقبلية

الدعم 
  االستراتيجي

لبناء ُنظم  –
 رفيعة األداء

المساعدة 
لبناء  – التقنية

المؤسسات 
 الوطنية

 تقديم الخدمات
لسد الثغرات  –

الحرجة في 
 الطوارئ

 الُنظم الصحية الهشة  الناضجةالُنظم الصحية 

تركيز المنافع 
العامة العالمية 

 – على األثر
اإلرشادات الخاصة 
بالقواعد والمعايير 

 ؛واالتفاقات
والبيانات والبحوث 

 واالبتكار

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

 المهمة

األولويات 
  االستراتيجية
 (واألهداف)

التحوالت 
 االستراتيجية

التحوالت 
 التنظيمية
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ر تركيز برنامج العمل العام الثالث عشـــــــر حول ثالث أولويات اســـــــتراتيجية يتمحو ســـــتحدد المنظمة األولويات. 
 تحقيقوتعزيز عافيتهم في جميع األعمار، وهي:  حياة جميع الناس مع تمتعهم بالصــــــــــــــحةضــــــــــــــمان لمترابطة 

برنامج  ســيؤســسو . التغطية الصــحية الشــاملة، ومواجهة الطوارئ الصــحية، وتعزيز صــحة المجموعات الســكانية
بادرات منصــية لدفع هذه األولويات قدمًا. ولزيادة التركيز، ســترســم المنظمة خرائط آلجال االســتراتيجيات م العمل

وخطط العمل العالمية قياســــــــًا على برنامج العمل العام الثالث عشــــــــر، مع وضــــــــع التركيز على تجديد تلك التي 
 الميزانية في التغييرات هذه دوتجســــــــّ  شــــــــرتســــــــهم في تقدم األولويات االســــــــتراتيجية لبرنامج العمل العام الثالث ع

وتواصــــــل شــــــحذ هذا التركيز مع تنفيذ  المناهجوســــــتعّزز المنظمة أوجه التآزر بين األولويات و  .الثنائية البرمجية
. وســتركز المنظمة في جميع أولوياتها على الحد من اإلجحافات الصــحية على برنامج العمل العام الثالث عشــر

السكانية، داخل البلدان وفيما بينها سواًء بسواء. وستوّجه أولويات برنامج العمل العام الثالث صعيد المجموعات 
  عشر القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد.

باع اإلرشــــــادات تأتي التغّيرات الكبرى في الصــــــحة نتيجة التّ  ســــتعّزز المنظمة القيادة على جميع المســــتويات.
ّندة بالعلم والبّينات ونهوج الصحة العمومية إزاء تعزيز الصحة والوقاية، ودمجها الخاصة بالقواعد والمعايير المس

مع الدعوة إلى الدعم الســياســي الرفيع المســتوى. وســيتطلب ذلك الدعم الســياســي القوي من ِقبل الدول األعضــاء 
  والمجتمع المدني والمشاركة معهما.

ســــتجري المنظمة عملياتها الُقطرية على نحو أكثر د. في كل بل العمومية الصـــحة على ســـُتحدث المنظمة األثر
تركيزًا وفّعالية، بالعمل عن قرب مع الشــــــــركاء، والمشــــــــاركة في الحوار الســــــــياســــــــي، وتقديم الدعم االســــــــتراتيجي 

  والمساعدة التقنية، وتنسيق تقديم الخدمات، وفقًا للسياق الُقطري. 
وضـــــع القواعد والمعايير إحدى وظائف المنظمة ونقاط  يمثل ســــُتعّزز المنظمة عملها الخاص بوضــــع القواعد.

قوتها الفريدة؛ وهي األساس الذي تستند إليه المكانة الخاصة التي تتمتع بها المنظمة في ميدان الصحة العالمية 
فيما يتعلق بأية مســـــــــألة  ،واتفاقات اتفاقيات اعتمادحية من خالل جمعية الصـــــــــحة، والتي تخول بموجبها صـــــــــال

المنظمة عملها الخاص أمانة وســــُتعّزز وكذلك اللوائح والتوصــــيات.  ١تندرج ضــــمن نطاق اختصــــاص المنظمة،
وتركز  ، وتتنبأ بأثر البحوث واالكتشـــافات على الصـــحة العمومية وتقيمه،بوضـــع القواعد المســـّندة بالعلم والبّينات
عايير التي تضـــــــــــــعها المنظمة واالتفاقات التي تُبرمها. وســـــــــــــتدعم األمانة على دعم البلدان في تنفيذ القواعد والم

الدول األعضــــاء في بناء ُنظمها الخاصــــة بالمعلومات الصــــحية بتعزيز قدرتها على جمع البيانات الوطنية ودون 
  الوطنية المصّنفة وتحليلها ونشرها واستخدامها، في سبيل وضع السياسات والخطط ورصدها. 

ســـــــــــيتطلب تأمين التمويل الالزم للمنظمة وعملها بذل مة النهج الذي تتبعه إزاء تعبئة الموارد. ســـــــتطور المنظ
الدول األعضـــاء واألمانة لجهود متضـــافرة. وســـُيعّزز التركيز على إثبات األثر مبّررات اســـتثمار الموارد بما يزيد 

الســنوات الذي يتســم بقدر كبير من المرونة. على االشــتراكات الُمقدَّرة. وســتلتمس المنظمة التمويل الجيد المتعدد 
وسُيستدل على القيمة المحققة في مقابل المال بالبّينات الدالة على الفّعالية من حيث التكلفة والبّينات الدالة على 
األثر الواقع على المجموعات الســــــــكانية األســــــــرع تأثرًا. كما ســــــــتدعو المنظمة إلى تخصــــــــيص القدر األكبر من 

  المي للصحة الالزم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. التمويل الع
إن صــــــــــــحة الناس في العالم  الطابع الُمّلح لألمور وحجم العمل الالزم وجودته. في عملهاالمنظمة  ســـــــتراعي

  بتسريع مسار برنامج العمل العام الثالث عشر. وتيرة العملمسألة ال يمكن أن تنتظر. وستحدد المنظمة 
  
  

                                                           
 من دستور منظمة الصحة العالمية. ١٩انظر المادة    ١



  Annex           71/4A    الملحق          ٧١/٤ج

9 

والقطاع  والمؤسسات البحثية تعمل المنظمة بالتنسيق مع الشركاء، بما في ذلك المجتمع المدنييجب أن و   -١١
الخاص، وبالمواءمة مع منظومة األمم المتحدة، من أجل تالفي االزدواجية، باســـتخدام إطار المشـــاركة مع الجهات 

دة اإلنمائية واللجنة الدائمة المشــتركة الفاعلة غير الدول. والمنظمة بوصــفها عضــوًا نشــيطًا في مجموعة األمم المتح
بين الوكاالت للمنظمات اإلنســــانية، ســــتواصــــل تعزيز الصــــالت مع شــــركائها في األمم المتحدة. وتمشــــيًا مع تركيز 
األمين العام على إصـــالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية، ســـتواصـــل المنظمة المشـــاركة في تنفيذ مختلف جوانب 

وتلتزم المنظمة بدعم اقتراح األمين العام  ١،٢.شـــامل الذي ُيجرى كل أربع ســـنوات ورصـــدهاســـتعراض الســـياســـات ال
ــــــــ "وحدة العمل في األمم المتحدة" لتحسين فّعالية األنشطة التشغيلية وكفاءتها على الصعيد الُقطري  لألمم المتحدة بـ

من األفرقة الُقطرية لألمم المتحدة في دعمًا لتحقيق البلدان ألهداف التنمية المســـــتدامة. وســـــتشـــــارك المنظمة كجزء 
نظام المنســــــقين المقيمين وتعزز قدراتهم في مجال الصــــــحة، مع اإلقرار بواليتها الدســــــتورية للعمل كســــــلطة التوجيه 

المنظمة بخيار تمديد برنامج العمل العام الثالث عشــــــــــــر في  قرّ والتنســــــــــــيق في ميدان العمل الصــــــــــــحي الدولي. وتُ 
، إذا تحقق التقدم المرضــي، وبذا مواءمة دورة التخطيط االســتراتيجي للمنظمة مع دورة ٢٠٢٥ إلى عام ٢٠٢٣ عام

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

أهداف ستكون السنوات الخمس المقبلة حاسمة األهمية لضمان تحقيق ستحدد المنظمة أولويات واضحة.   -١٢
التنمية المســــــــتدامة. ويحدد برنامج العمل العام الثالث عشــــــــر ثالث أولويات اســــــــتراتيجية ويربطها بأهداف طموحة 

. وتتطلب هذه األهداف عمًال مشـــــــتركًا بين العديد من األطراف، تســـــــتند إلى أهداف التنمية المســـــــتدامة لدفع التقدم
زها. ومقارنة باالتجاهات التاريخية تشـــكل هذه األهداف نقلة تحفّ  يوالســـيما الدول األعضـــاء، ولكن المنظمة هي الت

عة  مقارنة باألداء الســــابق. فهي  تؤدي إلى تحســــن كبيرنوعية. وســــيتطلب كل هدف من هذه األهداف جهودًا موســــّ
بصدور برنامج العمل العام بقدر كبير. و  السابقةستؤدي إلى تسريع االتجاهات أهداف تتجاوز األهداف األصلية، 

ه المنظمــة لثــالـث عشــــــــــــــر ا يفيــد بـأن هـذه هي اإلجراءات الالزمـة إلبقــاء أهـداف التنميـة  نـداًء عـاليــًا إلى العــالمتوجـّ
  المستدامة على المسار الصحيح.

  
  :يلي ما طريق عن األعمار جميع في وبالعافية بالصحة التمتع مع الناس جميع حياة ضمان
  الشاملة التغطية الصحيةمن مليار شخص آخر استفادة  – الشاملة التغطية الصحية تحقيق

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

  
فهي ال تتنافى فيما بينها ولذا  وعلى الرغم من أن األولويات االســـــتراتيجية معروضـــــة على نحو منفصـــــل،  -١٣

قدرتها على من  أيضــــــاً ز بعضــــــها البعض. ومثال على ذلك أن تعزيز الُنظم الصــــــحية يزيد يلزم تنفيذها بحيث يعزّ 
الصـــمود وعلى اكتشـــاف الفاشـــيات ومكافحتها قبل أن تنتشـــر؛ وتحســـين وظائف الصـــحة العمومية يســـهم في جودة 

ف المبكر عن األمراض الشــــــــــاملة وُنظم الترصــــــــــد القوية الالزمة للكشــــــــــالرعاية الصــــــــــحية في التغطية الصــــــــــحية 
  أدناه الطابع المترابط الذي تتسم به األولويات االستراتيجية. ٢ويوضح الشكل  ومكافحتها.

                                                           
آذار/  ٥تم االطالع في  ،http://www.who.int/un-collaboration/system-improvement/qcpr/en/انظر الرابط التــالي:    ١

 ).٢٠١٨مارس 

كفالة مستقبل أفضل  - ٢٠٣٠إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام    ٢
آذار/  ٥، تم االطالع في http://undocs.org/A/72/124 ، متــاحــة على الرابط التــالي:A/72/124−E/2018/3 للجميع (الوثيقــة

 ). ٢٠١٨مارس 
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  برنامج العمل العام الثالث عشر: مجموعة من األولويات االستراتيجية واألهداف المترابطة :٢الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وتضــطلع  الثالثي" يشــكل جهدًا مشــتركًا بين الدول األعضــاء والمنظمة وســائر الشــركاء.والهدف "الملياري   -١٤
المنظمة بدور محّفز في تحقيق أهداف برنامج العمل العام الثالث عشر. وال تستطيع أي جهة فاعلة تعمل بمفردها 

وكذلك الجهات الفاعلة  والســـيما الدول األعضـــاء نفســـها، -أن تحقق هذه األهداف. وتلزم مســـاهمة جميع الشـــركاء 
فثمة حاجة إلى العمل الجماعي والمســاءلة، وثمة حاجة أيضــًا إلى إثبات اإلســهام  ولذاغير الدول وأمانة المنظمة. 

ه دعوة إلى أعضـــــاء في الحصـــــائل واألثر. وبتحديد "أهداف المليار" الثالث هذه، تعلن المنظمة عن طموحها وتوجّ 
المنظمة في ســــــــــــــبيل النهوض بهذه األهداف القائمة على أهداف التنمية  المجتمع الصــــــــــــــحي العالمي للعمل مع
  المستدامة على النحو األمثل وتنفيذها. 

  
  األعمار جميع في وتعزيز عافيتهمحياة جميع الناس مع التمتع بالصحة  ضمان: الجامع الهدف

  
ضـــــمان تمتع من أهداف التنمية المســـــتدامة:  ٣الهدف  لمنظمة فيا يتمثل األســـــاس الذي يقوم عليه عمل  -١٥

تركز في المقام  ومنظمة الصــــــحة العالمية هي منظمة. صــــــحية وبالرفاهية في جميع األعمارالجميع بأنماط عيش 
على تحسين الصحة في صفوف  ، وتركز بصفة خاصةاألول على تعزيز الصحة ال على محاربة المرض فحسب

ر وعلى الحد من اإلجحافات. وبعدم ترك أي أحد خلف الركب، تســـــــــــتهدف المجموعات الســـــــــــكانية الســـــــــــريعة التأث
المنظمة إعطاء النســـــاء والرجال والفتيات والفتيان في جميع الجماعات، الفرصـــــة ليس فقط لينعموا بحياة طويلة بل 

العمر وســـتبحث المنظمة قياس هذا األســـاس الذي يســـتند إليه عملها باســـتخدام متوســـط وليتمتعوا أيضـــًا بالصـــحة. 
من أهداف التنمية المسـتدامة،  ٣يتواءم مع الهدف  يكون بمثابة مقياس جامعالمتوقع مع التمتع بالصـحة، الذي قد 

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

دة مســـتمرة منذ القرن التاســـع عشـــر، وُيعزى ذلك في معظمه زيا الوالدةوقد زاد متوســـط العمر المتوقع عند   -١٦
إلى النمو االجتماعي االقتصــــــــادي وتدابير الصــــــــحة العمومية مثل التطعيم والتغذية واإلصــــــــحاح. وفي يومنا هذا، 
مازالت القوى االجتماعية االقتصـــــادية والســـــياســـــية والثقافية والبيئية واالقتصـــــادية تحدث تغّيرات في عبء المرض. 

 
تمتع مليار شخص 

آخر بمزيد من 
 الصحة والعافية

مليار حماية 
شخص آخر من 
الطوارئ الصحية 
 على نحو أفضل

 

استفادة مليار 
شخص آخر من 
التغطية الصحية 

  الشاملة
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 ةالثقافة الصــــــــــــحية المقترن ضــــــــــــحالةإيجابي. و  األثر الذي يترتب عليهاع ذلك، فيلزم بذل الجهود لضــــــــــــمان أن وم
من الصــعب على األشــخاص انتقاء خيارات صــحية ألنفســهم جعل تبضــعف الســياســات الرامية إلى تعزيز الصــحة، 

تتصدى للشواغل االقتصادية المتعلقة وألسرهم. ويتيح االستثمار في تعزيز الصحة والوقاية من المرض للبلدان أن 
  تالفي المرض.  عند إمكانيةن من تحقيق الوفورات بارتفاع تكاليف الُنظم الصحية وتمكّ 

  
ولم يزد متوســـــــط العمر المتوقع مع التمتع بالصـــــــحة بالوتيرة نفســـــــها التي زاد بها متوســـــــط العمر المتوقع،   -١٧

دهور األداء الوظيفي، ما يجعل التمتع بالصــــــــــــــحة في مرحلة ما تصــــــــــــــاحبه المراضــــــــــــــة وت والتقدم في العمر عادةً 
في األعمار المتقدمة  اإلعاقةالشيخوخة محورًا مهمًا للتركيز. وُيعزى ُمعظم سنوات العمر المصححة باحتساب مدد 

عند إلى الحاالت المرضــــــــــــــية المزمنة، ويمكن لآلثار التراكمية لهذه الحاالت أن تؤدي إلى فقدان القدرات الوظيفية 
وفي الوقت ذاته، فقد ظهرت البّينات الدالة على أن التمتع بالصـــــــحة في مرحلة  رعاية.البلوغ الكبر واالعتماد على 

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

  
من حيـــث  -ومـــازالـــت الفروق القـــائمـــة على نوع الجنس بين النســـــــــــــــــاء والرجـــال وبين الفتيـــات والفتيـــان   -١٨

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

والبرامج االعتبارات الخاصـــــــة بالجنســـــــين كمحدد للصـــــــحة (من جملة المحددات أخرى) عند التصـــــــدي لمشـــــــكالت 
  اإلتاحة والمخاطر.

  
من أهداف التنمية المســــــــــتدامة يكتســــــــــي أهمية محورية بالنســــــــــبة إلى عمل  ٣وعلى الرغم من أن الهدف   -١٩
لمنظمة، فإن نصـــف هذه األهداف تقريبًا لها صـــلة مباشـــرة بأنشـــطة المنظمة. ويؤثر عمل المنظمة على نحو غير ا

العالقة المتشـــــعبة بين برنامج العمل العام الثالث عشـــــر  ٣مباشـــــر باألهداف المتبقية ويتأثر بها. ويوضـــــح الشـــــكل 
  وأهداف التنمية المستدامة.

  
  الصحة في أهداف التنمية المستدامة  :٣الشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 جميع أهداف التنمية المستدامة
 األخرى ذات الصلة غير المباشرة

 غاية) ١٦٧(

 أهداف التنمية المستدامة 
المباشرة بإطار األثر  ةذات الصل

 الصحي للمنظمة

 من أهداف  ٣الهدف 
 التنمية المستدامة

 غاية) ١٣(
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وتتطلب االســـــــــتجابة للمحددات االجتماعية والبيئية واالقتصـــــــــادية للصـــــــــحة اّتباع نهوج متعددة القطاعات   -٢٠
برنامج إلى ترتكز على منظور خاص بحقوق اإلنســـــان. ويكتســـــي العمل المتعدد القطاعات أهمية محورية بالنســـــبة 

ثل المركز االجتماعي االقتصــادي أهداف التنمية المســتدامة بســبب طيف المحددات التي تؤثر في صــحة الناس، م
 ةمتعددال للســــياســــاتويوفر المؤتمر الدولي الثاني بشــــأن التغذية إطارًا  .ونوع الجنس وســــائر المحددات االجتماعية

 عقد األمم المتحدة للعمل من أجل التغذية الفرصــــــــــــــة للوفاء بهذه االلتزامات الخاصــــــــــــــة بالتغذية. ويتيحالقطاعات 
حماية حقوق اإلنسان وٕاعمالها، وسياسات القطاعات األخرى مثل الزراعة والمناخ والنقل  وتشمل المحددات األخرى

آتا بشــأن الرعاية الصــحية األولية  -وٕاعالن ألماواإلســكان والشــؤون المالية والتعليم، والبيئة التي يعيش فيها الناس. 
ن المحددات االجتماعية للصـــــحة وٕاعالن ريو الســـــياســـــي بشـــــأ)، ١٩٨٦)، وميثاق أوتاوا لتعزيز الصـــــحة (١٩٧٨(
)، وٕاعالن شنغهاي بشأن تعزيز الصحة ٢٠١٣وبيان هلسنكي بشأن دمج الصحة في جميع السياسات ()، ٢٠١١(

   )، تقدم جميعها إرشادات مفيدة بشأن االستجابة المتكاملة.٢٠١٦( ٢٠٣٠في خطة التنمية المستدامة لعام 
  

الصـــــــحة يمكن بلوغه الذي ينص عليه دســـــــتور المنظمة، مثاًال  وُيعد الحق في التمتع بأعلى مســـــــتوى من  -٢١
على القيم التي يســــــتند إليها نهج المنظمة القائم على حقوق اإلنســــــان. ويرتبط هذا الحق بطيف واســــــع من الحقوق 

، وفي الغذاء ناســـبالمدنية والســـياســـية واالقتصـــادية واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في مســـتوى معيشـــي م
والملبس واإلســـــكان المالئم والصـــــحي، وفي مياه الشـــــرب وخدمات اإلصـــــحاح المأمونة، وفي التحســـــين المتواصـــــل 
للظروف المعيشـــية. وقد اســـتخدمت المنظمة مبادئ حقوق اإلنســـان في الدفاع عن تدابير الصـــحة العمومية الرامية 

  . إلى الصحة النفسية مكافحة التبغو إلى التصدي لطيف من المشكالت يمتد من تغّير المناخ 
  

الحياة وتبين االتفاقية اإلطارية بشـــأن مكافحة التبغ كيف يؤدي عمل المنظمة الخاص بوضـــع القواعد إلى   -٢٢
. وتعتمد االتفاقية على االلتزامات الملزمة قانونًا التي قطعتها الدول األطراف، والحوار المتعدد مع التمتع بالصـــــــــحة
من أصـــــحاب المصـــــلحة، باســـــتثناء دوائر صـــــناعة التبغ. ويتطلب إحراز التقدم في مع طائفة  القطاعات، والتعاون

لدعم التنفيذ  -اللتين تقدمهما المنظمة  -مكافحة التبغ االلتزام الســـــياســـــي للدول األعضـــــاء، والدعوة والخبرة التقنية 
  غ على الصعيد المحلي. ورصده، والمشاركة النشيطة للمجتمع المدني، بما في ذلك رصد أنشطة دوائر صناعة التب

  
وســـــتدعم المنظمة العمل على نطاق الحكومة والمجتمع في ســـــبيل تحســـــين صـــــحة المجموعات الســـــكانية   -٢٣

صـــــريف صـــــحية ُتشـــــرك هياكل توســـــيتطلب ذلك ســـــياســـــات . طيلة العمر الصـــــحة في اإلنصـــــاف وتحقيقوعافيتها 
القطاعات التي "ُتشـــرك الحكومة ككل" و"تشـــمل المجتمع ز على النهوج المتعددة وتركّ  الشـــؤون والهياكل االجتماعية

  ككل" و"تدمج الصحة في جميع السياسات" وُتعالج جميع المحددات الصحية معالجة شاملة.
  

وتتمثل عقبة رئيســية تعوق التقدم باألولويات الصــحية في عدم كفاية القدرات الخاصــة بالصــحة العمومية.   -٢٤
تقييم وظائف الصـــــــــحة العمومية األســـــــــاســـــــــية في العديد من البلدان عن ثغرات كبرى تحول دون تحقيق  كشـــــــــفوي

ووضـــــــع الهياكل  ،ترتيبات تصـــــــريف الشـــــــؤون المالئمةاتخاذ األهداف الصـــــــحية. ويلزم تعزيز الصـــــــحة العمومية ب
وصيات المسترشدة بالبّينات والدعم المنظمة الت أمانة المؤسسية األساسية، وزيادة مجموعة الفنيين المدربين. وستقدم

التقني لتقييم قدرات الصـــــحة العمومية وأدائها في الدول األعضـــــاء وتحســـــينها، مع إعطاء األولوية لحماية الصـــــحة 
  وتعزيزها وترصد األمراض والوقاية منها.

  
وتعزيز عافيتهم في جميع األعمار  حياة جميع الناس مع التمتع بالصــــحةعلى ضــــمان المنظمة  ســــتعملو   -٢٥

التغطية الصـــــــــحية الشـــــــــاملة، ومواجهة الطوارئ الصـــــــــحية، وتعزيز صـــــــــحة المجموعات  تحقيقمن خالل ما يلي: 
  . السكانية

  
  
  

  الشاملة التغطية الصحية منمليار شخص آخر  استفادة - الشاملة التغطية الصحية
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الرعاية  أتا ليســـــــــــلط الضـــــــــــوء على -على إعالن ألما عاماً  ٤٠، ســـــــــــيحتفل العالم بمرور ٢٠١٨في عام   -٢٦

  التغطية الصحية الشاملة.  تحقيق صوب للتقدم كوسيلة الناس على تركز التي األولية الصحية
  

وعمًال بالمبادئ التي ينص عليها دســـــــتور المنظمة، ســـــــتدعم المنظمة البلدان في تعزيز ُنظمها الصـــــــحية   -٢٧
الشـــــــاملة. ويمثل التقدم نحو التغطية الصـــــــحية الشـــــــاملة خيارًا ســـــــياســـــــيًا يعود بفوائد لتتقدم نحو التغطية الصـــــــحية 

   ١المنظمة البلدان على اعتماد هذا الخيار.أمانة ع ة. وتشجّ اجتماعية واقتصادية مهمّ 
  

من أهداف التنمية المســـــتدامة  ٨-٣الغاية  معالتغطية الصـــــحية الشـــــاملة  وســـــيتواءم عمل المنظمة بشـــــأن  -٢٨
التي تركز على تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك الحماية من المخاطر المالية، وٕاتاحة خدمات الرعاية 

، وٕاتاحة األدوية واللقاحات األســـــاســـــية المأمونة والفّعالة والجيدة والميســـــورة التكلفة أمام الجيدةالصـــــحية األســـــاســـــية 
  لالطالع على المزيد من المعلومات). ٤(انظر اإلطار  الجميع

  
لُنظم الصـــحية القوية والقادرة على الصـــمود ل الشـــاملة اإلتاحة ويتمثل جوهر التغطية الصـــحية الشـــاملة في  -٢٩

ً  يشكل الذي التمنيع وكذلكالتي تركز على الناس وتتخذ من الرعاية األولية أســاســًا لها.   األولية للرعايةاً متين أساسا
تند أن يلزمذي ال حية التغطية إليه تس املة الص وســـــوف تدعم األمانة البلدان في التقدم صـــــوب تحقيق التغطية  .الش

 الجودة العالية الصحية الشاملة وهدف ضمان أن الخدمات الصحية الُمعّززة والوقائية والعالجية والتأهيلية والملّطفة
، متاحة لجميع الناس والمجتمعات ال تعّرض المســـــــــتخدم لصـــــــــعوبات مالية والتي والتوقعاتالتي تالئم االحتياجات 

  ٢المحلية ويمكنهم استخدامها.
  

على نحو فّعال ومالئم لالحتياجات والتوقعات، يلزم أن تتمحور الخدمات الصــــــــــــــحية حول  الســــــــــــــتجابةول  -٣٠
 فّعاليةبعلى الناس، مع العناية الواجبة  تركزالمجتمعات المحلية و  من بالقرب تقع التي األولية الرعاية شــــــــــــــبكات

والســــــــــــــتمراريتها وتكاملها وتنســــــــــــــيقها، ولعالقة االحترام والرحمة المتبادلة بين الناس  ،وفّعاليتهاالرعاية ومأمونيتها 
والعاملين الصـــــــــحيين. ويمكن الحد من الصـــــــــعوبات المالية إذا لم تتجاوز تكاليف الرعاية التي تســـــــــدد من األموال 

 تحت بها تدفع أو الســداد على األســرة قدرة تفوق أي"مفقرة"،  أو"كارثية"  هاعندعتبة محددة مســبقًا تصــبح الخاصــة 
  .الفقر خط
  

المنظمة مع البلدان لضــــمان أن التقدم صــــوب تحقيق التغطية الصــــحية الشــــاملة فّعال من  أمانة وســــتعمل  -٣١
  سياقاتها.مع حيث التكلفة وأنه يتماشى مع األولويات الوطنية للبلدان و 

  
وســـــوف ترصـــــد المنظمة تقدم العالم صـــــوب تحقيق التغطية الصـــــحية الشـــــاملة ومســـــاهمة األمانة نفســـــها،   -٣٢

باســـتخدام الهدف الطموح للتغطية بالخدمات القائم على أهداف التنمية المســـتدامة الذي يرد أدناه، والذي ســـُيســـتخدم 
من  ٨-٣ولن يتمكن العالم من تحقيق الهدف المســـــتدامة.  مع مؤشـــــر للصـــــعوبة المالية يســـــتند إلى أهداف التنمية

تحقيق التغطية  الرامي إلىإذا ما اســـــــتمرت المعدالت البطيئة للتغير  ٢٠٣٠أهداف التنمية المســـــــتدامة بحلول عام 
، ســيتعين على ٢٠٣٠من أهداف التنمية المســتدامة بحلول العام  ٨-٣الصــحية الشــاملة. ومن أجل تحقيق الهدف 

. ويشــــــــــــــير ٢٠٢٣العالم على أقل تقدير أن يحقق هدف "المليار" الذي ينص عليه برنامج العمل العام بحلول عام 

                                                           
١       Ghebreyesus TA. All roads lead to universal health coverage. Lancet Global Health, 2017; 

5(9): 839-40 (http://thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(17)30295-4/fulltext, accessed 
5 March 2018). 

  ما هي التغطية الشاملة؟    ٢
)http://www.who.int/health_financing/universal_coverage_definition/en/ ٢٠١٨آذار/ مارس  ٥، تم االطالع في(. 
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هدف التغطية الصــــــــــحية الشــــــــــاملة الذي ينص عليه برنامج تحليل المســــــــــارات الحالية إلى أنه في حال عدم تحقق 
بموجب أهداف التنمية المستدامة لن  ٢٠٣٠، فإن الهدف المحدد لعام ٢٠٢٣بحلول عام  الثالث عشر العمل العام

لتغيير مرتين أو حتى ثالث الحالية لوتيرة اليتحقق. وســــــــــــــيتطلب تحقيق هدف برنامج العمل العام هذا مضــــــــــــــاعفة 
اإلنمائية  الفاعلة الجهاتتدعمها زيادة العمل زيادة عظيمة على عدة أصـــــــــعدة من ِقبل الحكومات  لزمتمرات. وســـــــــ

التغطية الصحية  تحقيق تعوقتحّفزها األمانة. ويلزم التنسيق الوثيق من أجل تذليل العقبات التي وسائر الشركاء، و 
صـــوب تحقيق التغطية الصـــحية الشـــاملة، دون  تقدمكي يالشـــاملة. وســـتدعم المنظمة كل بلد من البلدان دعمًا قويًا 

 والتي بع تقديم الخدمات األســــاســــية،ويســــتند الهدف إلى مجموعة من المؤشــــرات التي تتّ  ترك أي أحد خلف الركب.
ينبغي أال تحد بأي حال من طموحات البلدان المتعلقة بالتغطية الصــــحية الشــــاملة. وســــتعمل المنظمة مع الشــــركاء 

  مد منها هذه المؤشرات التتبعية.ت األساسية التي ُتستلتصميم حزمة الخدما
  

  الشاملة التغطية الصحية منمليار شخص آخر  استفادة :٤اإلطار 
الخاص بأهداف التنمية المســـــــــــــتدامة (تغطية الخدمات الصـــــــــــــحية  ١-٨-٣يســـــــــــــتند هذا الهدف إلى المؤشـــــــــــــر 

األســاســية)، الذي ُحســب على أســاس التدخالت التتبعية للصــحة اإلنجابية وصــحة األم والوليد والطفل واألمراض 
لتقدير عدد  تخدام هذه المؤشــراتويمكن بعد ذلك اســالمعدية واألمراض غير الســارية التي تتوافر بيانات بشــأنها. 

إلى إمكانية الحصـــــــــول على هذه  تقريباً األشـــــــــخاص المشـــــــــمولين بهذه الخدمات. ويفتقر نصـــــــــف ســـــــــكان العالم 
من أهداف التنمية المســـــــــتدامة  ٨-٣ولذا، فإنه يلزم من أجل تحقيق الغاية  ١الخدمات الصـــــــــحية األســـــــــاســـــــــية.

، أن تتاح الخدمات الصــحية األســاســية أمام مليار ٢٠٣٠المتعلقة بالتغطية الصــحية الشــاملة للجميع بحلول عام 
. ولضمان وصول التغطية الصحية الشاملة ٢٠٣٠و ٢٠١٥شخص آخر في كل فترة خمس سنوات بين عامي 

، ســــتُبذل الجهود لرصــــد األشــــخاص ذوي اإلعاقةاألشــــخاص األشــــد فقرًا واألشــــد تهميشــــًا والنســــاء واألطفال و إلى 
اإلتاحة العادلة وتوجيهها إلى هذه الجماعات ولضـــــــمان وصـــــــول التغطية بالخدمات إلى من تمس حاجتهم إليها 

 التيالخدمات األســــاســــية  حزمة لتصــــميمالمنظمة مع الشــــركاء  وســــتعمل ٢دون أن يتعرضــــوا لصــــعوبات مالية.
  .األداء تتبعفي  المستخدمةوتحسين ُنظم القياس  التتبعيةالمؤشرات  من مجموعةهذه الُتستمد منها 

  
 دعمًا لهذه الجهود ســــــتســــــاعد أمانةويتقدم العديد من البلدان بنجاح صــــــوب التغطية الصــــــحية الشــــــاملة. و   -٣٣

ما هو قائم من خرائط الطريق المتعلقة بالتغطية الصــحية الشــاملة والخطط الوطنية لقطاع  اســتعراضعلى المنظمة 
في وضع حزم الخدمات الصحية األساسية أيضًا البلدان  مانةاأل . وستدعم، واالستناد إليهاالصحة واُألطر اإلقليمية

الوثيقة كأساس لحوارها بشأن السياسات الوطنية الخاصة بها؛ وستضع المرتسمات الُقطرية الشاملة لبيانات األداء 
مع البلدان؛ وســُتجري دراســات الجدوى لتقدم البلدان صــوب تحقيق التغطية الصــحية الشــاملة حتى يمكن للبلدان أن 
تتعلم من أقرانها؛ وســـــتدعم بناء القدرات لتعزيز ُنظم البيانات وتحليلها والتبليغ عنها على الصـــــعيدين الوطني ودون 

  ).٥ اعتمد جميع أقاليم المنظمة اآلن ُأطرًا وخرائط طريق للتغطية الصحية الشاملة (اإلطارالوطني. وقد 
  : اُألطر وخرائط الطريق للتغطية الصحية الشاملة في أقاليم المنظمة٥اإلطار 

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

still pushed into extreme poverty because of health expenses; 2017 
(http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/half-lacks-access/en/, accessed 5 March 2018).  

٢              Service coverage within universal health coverage: how large is the gap? Technical 
Note December 13, 2017 
(http://www.who.int/healthinfo/universal_health_coverage/report/uhc_report_2017_technical_note.pdf?
ua=1, accessed 5 March 2018).  
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  : رؤية للتغطية الصحية الشاملة٢٠٢٠-٢٠١٥أفريقيا. برنامج أفريقيا لتطوير الصحة  -
  ) ٢٠١٤لحصول الجميع على الخدمات الصحية والتغطية الصحية الشاملة (األمريكتان. استراتيجية  -
  )٢٠١٥جنوب شرق آسيا. االستراتيجية اإلقليمية للتغطية الصحية الشاملة ( -
: ٢٠٢٠-٢٠١٥أوروبا. األولويات لتعزيز النظم الصــــــــــــــحية في اإلقليم األوروبي التابع للمنظمة في الفترة  -

  األشخاص إلى أفعال تحويل األقوال بشأن التركيز على
  التغطية الصحية الشاملة في إقليم شرق المتوسط تحقيقشرق المتوسط. إطار العمل بشأن  -
التوجه إلى تحقيق صـحة أفضـل: إطار عمل إلقليم غرب لهادئ. التغطية الصـحية الشـاملة: غرب المحيط ا -

  )٢٠١٥المحيط الهادئ (
  

  إتاحة الخدمات وجودتها
  

الرئيسي في إحراز التقدم صوب التغطية الصحية الشاملة في العقبات المستمرة التي تحول يتمثل التحدي   -٣٤
دون الحصــــــــول على الخدمات الصــــــــحية. وقد تكون هذه العقبات اقتصــــــــادية (نتيجة لإلنفاق المباشــــــــر وعدم كفاية 

في متناولها)، أو متعلقة  ال تكونالخدمات للمجموعة الســــــــــــــكانية أو  حيثما ال تتوافرالتمويل العام)، أو جغرافية (
 عدم مراعاةحزمة الخدمات االحتياجات الصــحية للمجموعة الســكانية)، أو ثقافية ( عدم تلبيةبالخصــائص الوبائية (

العتبارات الثقافية على النحو الالزم لتقديم الخدمات أو استعمالها بفّعالية). لالخدمات أو القوى العاملة التي تقدمها 
لعادلة أهمية محورية لتحقيق التغطية الصــــحية الشــــاملة، وعندما تعتمد البلدان الخيار الســــياســــي وتكتســــي اإلتاحة ا

هذه العقبات تدريجيًا والتوسع في إتاحة الخدمات الشاملة في سبيل  ذليلالمبدئي فهي في الواقع تلتزم بالعمل على ت
دان على تحديد هذه العقبات التي تحول دون تلبية احتياجات المجموعة الســــــكانية. وســــــتعمل أمانة المنظمة مع البل

، مع ضـــــــمان أعلى تدعم التوســـــــع التدريجي في اإلتاحةل وتقدم الحلول المســـــــّندة بالبّينات إتاحة الخدمات الصـــــــحية
  .مستويات الجودة الممكنة في الوقت ذاته، بما في ذلك فيما يتعلق بسالمة المرضى

  
الفّعالة والكفوءة خدمات الرعاية الصـــــــحية المتكاملة. وســـــــتكفل المنظمة وتتطلب الرعاية الصـــــــحية األولية   -٣٥

ضــــــــــــــمان إتاحة الرعاية الثانوية و  عمل برامجها معًا من أجل دعم البلدان في تقديم الرعاية الصــــــــــــــحية المتكاملة
المنظمة والمتخصــصــة المرتبطة بالرعاية الصــحية األولية على نحو مالئم التوقيت، وضــمان التغطية بها. وســتؤكد 

أيضـــًا الحاجة إلى ُنظم صـــحية أقوى تتضـــمن خدمات تعزيز الصـــحة والخدمات الوقائية من خالل وظائف الصـــحة 
العمومية األســـــاســـــية. وبالعمل مع البلدان على تعزيز هذه الخدمات ســـــتســـــاعد المنظمة على وضـــــع نهوج الصـــــحة 

نالرقمية واالبتكارات األخرى الخاصــــــــة بالُنظم للمســــــــاعدة على حفز ا الفاعلة غير  للجهات ويمكن أيضــــــــاً  .لتحســــــــّ
في تحقيق التغطية الصـــــــــحية الشـــــــــاملة بتقديم الخدمات والتطوير  للقطاع الخاص اإلســـــــــهام وخصـــــــــوصـــــــــاً الدول، 

  واالستثمار وكأرباب للعمل.
  

التزال تكتســـي هي وال غنى عن الرعاية الصـــحية األولية إلحراز التقدم صـــوب التغطية الصـــحية الشـــاملة و   -٣٦
مية محورية بالنســــــــــــبة إلى البرامج غير المكتملة لألمراض غير الســــــــــــارية وبرامج صــــــــــــحة األم والمولود والطفل أه

والمراهق. وفضــــــــًال عن ذلك، فإن جميع الُنظم الصــــــــحية، بما في ذلك تلك التي تخص البلدان األشــــــــد فقرًا، يتعين 
. ولن يكون ذلك ممكنًا في غياب الرعاية عليها التصــــــــــــــدي للعبء المتزايد لألمراض غير الســــــــــــــارية والتغلب عليه

الصــــــــحية األولية القوية. ومع تعزيز المنظمة لدعمها للبلدان بشــــــــأن األمراض غير الســــــــارية والصــــــــحة النفســــــــية، 
ســتواصــل أيضــًا دعم الجهود الرامية إلى الوقاية من األمراض الســارية ومكافحتها، بما في ذلك الجهود المبذولة في 

 يدز والعدوى بفيروســـــــــــــــه والســـــــــــــــل والمالريا والتهاب الكبديمكن الوقاية منها باللقاحات واأل مجال األمراض التي
وأمراض المناطق المدارية المهملة وســـــــــــائر األمراض المحمولة بالنواقل مثل الحمى الصـــــــــــفراء وحمى  الفيروســـــــــــي
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، ئصــــال شــــلل األطفالالضــــنك، والشــــيكونغونيا ومرض فيروس زيكا. وســــتســــتمر المنظمة في التزامها الكامل باســــت
وضمان الحفاظ على خلو العالم من شلل األطفال وأن المكاسب التي تحققت بتنفيذ أنشطة استئصال شلل األطفال 

. وفي سبيل الحفاظ على المكاسب التي لن تتعرض للضياع أثناء العملية االنتقالية إلى مرحلة ما بعد شلل األطفال
على قيد الحياة، ســـــــتواصـــــــل المنظمة جهودها الرامية إلى تحســـــــين إتاحة  تحققت في مجال بقاء األمهات واألطفال

الخدمات المأمونة والعالية الجودة للوقاية من وفيات األطفال الحديثي الوالدة، التي تمثل نصــــــــــــــف وفيات األطفال 
 واإلســــهال.دون ســــن الخامســــة تقريبًا، وســــتحســــن معالجة األســــباب الرئيســــية لوفيات األطفال مثل االلتهاب الرئوي 

وســـــــتعمل المنظمة على ضـــــــمان حصـــــــول الجميع على خدمات الصـــــــحة الجنســـــــية واإلنجابية، بما في ذلك تنظيم 
األســـرة، وتقديم المعلومات والتوعية، ودمج الصـــحة اإلنجابية في االســـتراتيجيات والبرامج الوطنية، بما يتماشـــى مع 

حة اجميع على خدمات من أهداف التنمية المســــــتدامة؛ وضــــــمان حصــــــول ال ٧-٣الغاية  الجنســــــية واإلنجابية لص
 بيجين عمل ومنهاج والتنمية للســــكان الدولي المؤتمر عمل لبرنامج وفقاً  عليه المتفق النحو على والحقوق اإلنجابية

وثمة حاجة  من أهداف التنمية المســـتدامة. ٦-٥يتماشـــى مع الغاية   بما ،اســـتعراضـــهما لمؤتمرات الختامية والوثائق
  أيضًا إلى زيادة إتاحة الجراحة المأمونة والفّعالة. 

  
ولضـــــمان التمتع بالصـــــحة في مرحلة الشـــــيخوخة أهمية محورية في التغطية الصـــــحية الشـــــاملة، مثله مثل   -٣٧

أولويات برنامج العمل العام الثالث عشـــر األخرى. ومن المتوقع أن يتضـــاعف عدد األشـــخاص الذين تزيد أعمارهم 
، وســــــــيتطلب هذا التحّول الديُمغرافي غير المســــــــبوق اســــــــتجابة مجتمعية جذرية. ٢٠٥٠عامًا بحلول عام  ٦٠على 

وستدعم األمانة الدول األعضاء في تعزيز التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة عن طريق اإلجراءات المحددة في 
)، وعن طريق عقد التمتع بالصـــــحة في ٢٠١٦االســـــتراتيجية وخطة العمل العالميتين بشـــــأن الشـــــيخوخة والصـــــحة (

. وتشـــــــــــــمل هذه اإلجراءات مواءمة الُنظم الصـــــــــــــحية مع ٢٠٣٠-٢٠٢٠مرحلة الشـــــــــــــيخوخة المخطط له في الفترة 
احتياجات الســـــكان المســـــنين، مع التركيز بصـــــفة خاصـــــة على تحســـــين األداء الوظيفي للمســـــنين والتدبير العالجي 

حســــــــين إتاحة األدوية؛ وٕانشــــــــاء ُنظم الرعاية الطويلة األجل بما في ذلك وت ؛، بما في ذلك الخرفلألمراض المزمنة
الخدمات القائمة على المجتمعات المحلية؛ وتعزيز الرعاية الملّطفة وتهيئة البيئات المراعية للمســــــــــــنين؛ وتحســــــــــــين 

  القياس والرصد والفهم في مجال التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة.
  

 ال داع لهاعاية الملّطفة محدودًا في معظم أنحاء العالم، ما يســــــــهم في معاناة كبيرة وُيعد توافر خدمات الر   -٣٨
لماليين المرضـــى وأســـرهم. وســـتؤكد المنظمة الحاجة إلى إنشـــاء أو تعزيز الُنظم التي تشـــمل الرعاية الملّطفة كجزء 

الكافي لألدوية األســاســية الخاضــعة يتجزأ من العالج المقدم في إطار ســلســلة الرعاية. وســُتعّزز المنظمة التوافر  ال
للمراقبة الدولية في الرعاية الملّطفة، بما في ذلك تلك التي ُتســــــــــــــتعمل في التدبير العالجي لأللم، مع الوقاية في 

  الوقت ذاته من تسريبها وٕاساءة استعمالها. 
  

ولعدم ترك أي أحد خلف الركب، يجب أن ترّكز الجهود الرامية إلى دعم التغطية الصــــــحية الشــــــاملة على   -٣٩
 جغرافياً  والمعزولينشـــين والموصـــومين األشـــخاص المهمّ  األشـــخاص الذين ال تُتاح لهم الخدمات مثلالوصـــول إلى 

ات واألشـــــخاص الذين ينتمون إلى مؤشـــــرات خاصـــــة للنســـــاء والفتيتحديد من جميع األعمار، وٕايالء تركيز خاص و 
. ويتطلب التقدم بنجاح صــــــوب التغطية والشــــــعوب األصــــــلية األشــــــخاص ذوي اإلعاقةالشــــــرائح الخمســــــية األفقر و 

الصــحية الشــاملة أيضــًا اعتماد موقف يدعم اإلنصــاف. وتضــع ســلســلة الرعاية التركيز في تعريف التغطية الصــحية 
على ضـــــرورة أن تعمل الخدمات الصـــــحية على الوقاية من  -الملّطفة  من تعزيز الصـــــحة إلى الرعاية -الشـــــاملة 

  المعاناة والتخفيف من حدتها على صعيد جميع الجماعات والفئات العمرية على نحو منصف.
  

وطالبي اللجوء والنازحين  وجود المجموعات الســــــــــــــكانية النازحة مثل المهاجرين ألقىوفي بعض البلدان،   -٤٠
على الُنظم الصــــــــــــــحيـة واالجتمـاعيـة. وترى المنظمـة من خالل منظور حقوق اإلنســـــــــــــــان  عبءبوالالجئين  داخليـاً 

األهمية في التغطية الصـــــحية  حاســـــمواإلنصـــــاف الذي تعتمده أن إتاحة الخدمات الصـــــحية لجميع الناس عنصـــــر 
  الشاملة من أجل تحقيق اإلنصاف، وستساعد البلدان على مواجهة هذا التحدي. 
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  الصحيةالقوى العاملة 
  

ُيعد تقديم الرعاية الصـــــــحية واالجتماعية في كل نظام وفي كل بلد كثيف العمالة، ويتطلب تقديم الخدمات   -٤١
المأمونة والعالية الجودة في األماكن الحضـــرية والريفية قوى عاملة صـــحية واجتماعية مالئمة للغرض وجيدة األداء 

الم، يزداد التفاوت بين العرض واالحتياجات (اســـتنادًا إلى أهداف وموزعة توزيعًا عادًال. ومع ذلك، فعلى صـــعيد الع
التنميــة المســــــــــــــتــدامـة) والطلــب (القــدرة على التوظيف)، يؤدي إلى نقص في المهــارات والموظفين حتى في البلــدان 

إلى تحقيق المرتفعة الدخل. وينشـــــــــــــــأ النقص نتيجة للتحوالت الديُمغرافية والوبائية التي تواجه البلدان، وعن التطلع 
 ٢٠٣٠التغطية الصـــــحية الشـــــاملة ونماذج تقديم الخدمات المتكاملة التي تركز على الناس. وتشـــــير التوقعات لعام 

إلى أن االســــــتثمار الالزم لتعليم العدد الكافي من العاملين الصــــــحيين وتوظيفهم من أجل تحقيق التغطية الصــــــحية 
ن أهداف التنمية المســـــتدامة. وتســـــلط هذه التحديات الضـــــوء م ٣من تكلفة تحقيق الهدف  ٪٥٠الشـــــاملة يبلغ نحو 

على أهمية مشـــاركة القطاعات المتعددة وضـــرورتها من أجل االســـتجابة لســـوق العمل الدينامية التي ترتبط بالتعليم 
على نحو يشــــــمل أهداف التنمية  -والتوظيف والصــــــحة والشــــــؤون المالية ونوع الجنس والشــــــباب بصــــــالت متبادلة 

  .٨و ٥و ٤و ٣ة المستدام
  

المنظمة البلدان في اســتعراض الخيارات الســياســية، بما في ذلك اُألطر التنظيمية المالئمة،  أمانة وســتدعم  -٤٢
وُنظم اإلدارة والمعلومات الخاصـــــــة بالموارد البشـــــــرية الصـــــــحية، وُنظم التعليم القادرة على تلبية االحتياجات الحالية 

ينبغي لنماذج تعليم الفنيين الصــــحيين الخاضــــعة للمســــاءلة المجتمعية أن يقابلها والمســــتقبلية للمجتمعات المحلية. و 
ع في التعليم والتدريب المهني التقني لســــــائر الوظائف الصــــــحية واالجتماعية. ونماذج جديدة  لتقديم الخدمات  توســــــّ

ون الوطنية، لتعظيم دور المتكاملة التي تركز على الناس ستستلزم االبتكار حسب ما تقتضيه السياقات الوطنية ود
العاملين الصــــحيين واالجتماعيين في تقديم الرعاية المتعددة التخصــــصــــات، بما في ذلك خدمات التأهيل والخدمات 

. وســــــــــــيكون التنســــــــــــيق ضــــــــــــروريًا بين القطاعات في داخل البلدان وعلى صــــــــــــعيد المناطق طيلة العمرالمجتمعية 
من أجل االستثمار في خلق الوظائف والعمل الالئق. وستحتاج البلدان اإلقليمية في كثير من األحيان،  االقتصادية

على نحو متزايد إلى أن تدخل في حســـــــاباتها تنقل العاملين الصـــــــحيين وهجرتهم على الصـــــــعيد العالمي، لضـــــــمان 
قمية، وســتخضــع التكنولوجيات الجديدة، بما في ذلك التكنولوجيات الر اســتدامة القوى العاملة الصــحية واالجتماعية. 

وفضــًال عن ذلك، فإن معظم القوى  للتقييم للوقوف على مدى قدرتها على تطوير تقديم الخدمات على نطاق واســع.
العاملة الصـــــــحية في العالم مكونة من اإلناث؛ ولذا فإن المنظمة ســـــــتولي عناية خاصـــــــة للمســـــــاواة بين الجنســـــــين 

  ولظروف العمل الالئقة.
  

  ات الصحيةإتاحة األدوية واللقاحات والمنتج
  

ألدوية واللقاحات والمنتجات الصـــحية الميســـورة التكلفة ل اإلتاحة المالئمةتشـــمل التغطية الصـــحية الشـــاملة   -٤٣
والمضــــــمونة الجودة (بما في ذلك وســــــائل التشــــــخيص واألجهزة، والدم ومنتجات الدم). وفي العديد من الســــــياقات، 

يؤدي إلى الصـــعوبات المالية. وســـتســـاعد المنظمة على حشـــد  األدوية الســـبب الرئيســـي الذي الدفع المباشـــر لشـــراء
لمنتجات الصــــــحية، بما يتماشــــــى مع ل اإلتاحة المالئمةز اإلرادة الســــــياســــــية لضــــــمان وضــــــع الســــــياســــــات التي تعزّ 

االســــــــــتراتيجية وخطة العمل العالميتين للمنظمة بشــــــــــأن الصــــــــــحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية، بما في ذلك 
نتجات عن طريق التنظيم الفّعال؛ ضمان جودة المة األدوية الجنيسة واالبتكارات؛ السياسات المتعلقة بما يلي: إتاح
ممارســــات الشــــراء وســــالســــل طية التي تحد من الدفع المباشــــر؛ التســــعير العادل؛ االســــتثمار المحلي في خطط التغ
. وســــــــتواصــــــــل المنظمة دعم توافر المنتجات الجنيســــــــة ؛ وتعزيز االســــــــتخدام المالئماإلمداد التي تخلو من الفســــــــاد

المضمونة الجودة لتشتريها الوكاالت العالمية والبلدان عن طريق برنامج المنظمة لالختبار المسبق للصالحية الذي 
ز المنظمة تنســـــــيق جهود البحث والتطوير بناًء على رة. وســـــــتعزّ ســـــــيتطور لتلبية احتياجات البلدان الصـــــــحية المتغيّ 

ياجات الصــــــــــحية بهدف زيادة إتاحة األدوية والمنتجات الصــــــــــحية، وســــــــــتشــــــــــمل هذه الجهود األدوية التقليدية االحت
باســتخدام جميع الوســائل المالئمة،  -المنظمة من جديد على البيانات والرصــد  أمانة (الشــعبية). وســينصــب تركيز
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لتمكين الُنظم والبلدان من الرصــــــــــد  -ات بما في ذلك البيانات عن المطالبات الروتينية والمســــــــــوح الخاصــــــــــة بالنفق
رة. وستعمل المنظمة مع الشركاء وأصحاب المصلحة على ر بهدف تلبية االحتياجات الصحية المتغيّ والتقييم والتطوّ 

دعم اإلنتاج المحلي للمنتجات الصــــــــــــــحية والتشــــــــــــــجيع على نقل التكنولوجيا من خالل الدعم التنظيمي والمبادرات 
ة. وســتعمل األمانة دعمًا لتعزيز توافق اآلراء بين الدول األعضــاء بشــأن وضــع الســياســات الفّعالة اإلنمائية اإلقليمي

إلتاحة األدوية واللقاحات والمنتجات الصــــــــــــــحية التي تدعم البلدان في بلوغ الغايات الخاصـــــــــــــــة بأهداف التنمية 
  المستدامة المتعلقة بالصحة.

  
  تصريف الشؤون والتمويل

  
تقدم صـــــوب تحقيق التغطية الصـــــحية الشـــــاملة. تالشـــــؤون حاســـــم األهمية إذا كانت البلدان لُيعد تصـــــريف   -٤٤

النظام الصـــــــــحي، وتنظيم  وتهيئةوالتخطيط،  اتالحكومات الســـــــــياســـــــــ ويشـــــــــمل الدور المحوري الذي تضـــــــــطلع به
على تعزيز تصريف الخدمات، والتمويل، والموارد البشرية والتكنولوجيا. وستعمل أمانة المنظمة مع الدول األعضاء 

أســــــاليب تقديم الخدمات التي تخضــــــع لقيادة الناس وترّكز على الشــــــؤون في ميدان الصــــــحة، بالتركيز على تعزيز 
وضـــــع بما في ذلك الوطنية و  المحلية الصـــــحية اتقدر الناس. وســـــتســـــاعد إجراءات تصـــــريف الشـــــؤون على تعزيز ال

تعزيز آراء الناس في تحديد الســــــــياســــــــات، وتقديم الخدمات المنظمة  ســــــــتدعموالتنظيم. كما  والتمويل الســــــــياســــــــات
  ورصدها، وتدعم إنشاء منابر للمواطنين من قبيل جمعيات الصحة الوطنية.

  
تعزيز ثالث وظائف على الصــــــــعيد الُقطري، وهي: إدرار الدخل،  التمويل الكافي للصــــــــحة تأمين ويتطلب  -٤٥

ن ويمكن لل وتجميع الموارد، والشــــراء االســــتراتيجي. بدعم إنشــــاء ُنظم تجميع الموارد على  من الكفاءةبلدان أن تحســــّ
واســــتحداث  المســــتوى األول من الرعاية، متانةوٕانشــــاء شــــبكات الخدمات الصــــحية التي تســــتند إلى نحو مؤســــســــي؛ 

في إدراج األدوية  والتشــــــــــــاركية تطبيق المنهجيات المســــــــــــّندة بالبّينات وظيفة الشــــــــــــراء االســــــــــــتراتيجي، بما في ذلك
؛ وٕانشـــــــــــــاء ُنظم الســـــــــــــداد لمقدم الخدمات التي تتوّجه إلى األداء، وآليات الحوافز. وتدعم التكنولوجيات الصـــــــــــــحيةو 

النهج القائم على التغطية الصــحية الشــاملة، وتحديدًا النهج الذي ترتبط فيه الموارد المالية المجّمعة بإنشــاء  المنظمة
تياجات الســـــكان، والســـــيما المجموعات الســـــكانية الســـــريعة التأثر. الشـــــبكات المتكاملة لتقديم الخدمات التي تلبي اح

إعداد التحليالت وتدعم المؤســــــــســــــــات الوطنية لوضــــــــع اســــــــتراتيجيات تقييم التكنولوجيات المنظمة  أمانة وســــــــتتولى
ســـتدعم المنظمة وضـــع الميزانيات الصـــحية التي تتوّجه إلى النتائج وٕالى اإلنصـــاف، وُنظم   الصـــحية وتمويلها. كما

  . تتبع النفقات الصحية، مع التركيز على الفقراء دعمًا للتحقيق التدريجي للتغطية الصحية الشاملة
  

  ُنظم المعلومات الصحية
  

ستتعاون أمانة المنظمة مع الدول األعضاء من أجل تحسين ُنظمها الخاصة بالمعلومات الصحية وقدرتها   -٤٦
لصـــحية الشـــاملة. وســـتدعم المنظمة البلدان في إنشـــاء ُنظم شـــاملة على التحليل والتبليغ في ســـبيل تحقيق التغطية ا

ومحددات الصــــحة؛ وتتبع األوضــــاع والحصــــائل الصــــحية، بما في ذلك الوفيات  الصــــحية وفّعالة لرصــــد المخاطر
المحددة األســــــــــــباب؛ وتقييم أداء النظام الصــــــــــــحي. وســــــــــــتســــــــــــاعد المنظمة البلدان بالتعاون مع اللجان االجتماعية 

اإلحصاءات سائر ية اإلقليمية لألمم المتحدة وسائر وكاالت األمم المتحدة، على تعزيز التسجيل المدني و االقتصاد
المنظمة البلدان على تصــنيف البيانات  أمانة ية البيانات وأمنها. وســتســاعدالحيوية، ومعالجة المســائل المتعلقة بســرّ 

ن المنظمة وتطّور حتى يمكن قياس التقدم الُمحرز في المســـــاواة بين الجنســـــين  واإلنصـــــاف في الصـــــحة. وســـــتحســـــّ
المعايير واألدوات مثل بيانات المطالبات الروتينية، والدراسات الخاصة بالنفقات، والمسوح السكانية، لتمكين البلدان 

 أيضــًا على المنظمة ســتعملمن رصــد االحتياجات الصــحية المتغّيرة وتقييمها والتكّيف على النحو الالزم لتلبيتها. و 
ع مؤشـرات التغطية الصـحية الشـاملة على الصـعيد دون الوطني والصـعيد الوطني كجزء قدرة البلدان على تتبّ  تعزيز

من ُنظم المعلومات الصـــحية الفّعالة والمّتســـقة. وســـيجري تحليل البيانات الخاصـــة بالتغطية الصـــحية الشـــاملة لتتّبع 
  لة (انظر أيضًا الفرع الخاص بالبيانات أدناه).هدف التغطية الصحية الشامتحقيق التقدم الُمحرز صوب 
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  الدعوة
  

ســُتعّزز المنظمة القيادة بإذكاء الوعي العالمي بشــأن التغطية الصــحية الشــاملة. وســُتســلط المنظمة الضــوء   -٤٧
على التغطية الصــــــحية الشــــــاملة في اجتماعات مجموعة الدول الســــــبع ومجموعة العشــــــرين والجمعية العامة لألمم 
المتحدة (بما في ذلك االجتماع الرفيع المســتوى للجمعية العامة المعني بالتغطية الصــحية الشــاملة الُمقرر عقده في 

)، ومؤتمرات القمة اإلقليمية كلما أمكن. وســـتُنســـق المنظمة رســـالتها عن التغطية الصـــحية الشـــاملة مع ٢٠١٩ عام
والشراكة بين أصحاب المصلحة من خالل التحالف الواسع الدول األعضاء وشركاء التنمية وتواصل تعزيز التعاون 

بالتعاون مع  ٢٠٣٠النطاق بشأن التغطية الصحية الشاملة، باستضافة أمانة شراكة التغطية الصحية الشاملة لعام 
 البنك الدولي. وســُتعّزز المنظمة االســتثمار المحلي بتشــجيع مشــاركة المواطنين وبإجراء الحوار مع المجتمع المدني

أعضــاء البرلمانات ووزراء الشــؤون المالية. وســتدعو المنظمة و  رؤســاء الدول وبالتفاعل مع الحكومات، بما في ذلك
وُنظم المعلومات  والبحوث نى التحتية وسالسل اإلمداد والخدماتإلى االستثمار المحلي في العاملين الصحيين والبُ 

لة على فوائد هذا االســــــــتثمار في تعزيز االقتصــــــــاد الصــــــــحي التي يســــــــتند إليها قطاع الصــــــــحة، وتقدم البّينات الدا
العامة التي تمّكن واإلدارية المالية  الجيدة في مجال الشــــؤون هر. وســــُتســــاعد المنظمة على توثيق الممارســــاتدالمز 

    من استخدام الموارد المالية الشحيحة على نحو فّعال من حيث التكلفة.
  دعم البلدان

  
 نطاق على المتاحة الخبرات من وتســـتفيد الصـــحة قطاع في الشـــركاء بين التنســـيق دةقيا المنظمة ســـتتولى  -٤٨

 وســــــــــــتعمل. الُقطرية لألولويات وفقاً  المعنية واإلقليمية الُقطرية المكاتب الجهود هذه تنســــــــــــيق وســــــــــــتتولى. المنظمة
 واألمراض الصــــــــــــحية بالُنظم الخاصــــــــــــة الخبرات ذلك في بما منها، واالســــــــــــتفادة خبراتها جميع دمج على المنظمة
 جديد لنهج األساس أيضاً  النهج هذا وسيضع. معها ومشاركة للبلدان دعماً  الحصر، ال المثال سبيل على المحددة
  .النهج هذا ٤ الشكل ويوضح. المنظمة داخل أمانة الصحية والطوارئ الصحية الُنظم تنسيق إزاء متكامل
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  خدام نهج ُمعّزز وبالمشاركة معهادعم البلدان في تولي القيادة بشأن التغطية الصحية الشاملة باست :٤الشكل 
  
  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

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

  تتمثل األولوية االستراتيجية للمنظمة فيما يلي:  -٤٩
بناء القدرات الوطنية واإلقليمية والعالمية القادرة على الصــــــــــــــمود الالزمة لحماية العالم من األوبئة  •

  ؛وسائر الطوارئ الصحية، والحفاظ عليها
ضمان أن المجموعات السكانية المتضررة من الطوارئ الحادة والممتدة يمكنها الحصول بسرعة على  •

  بما في ذلك تعزيز الصحة والوقاية من المرض. لألرواحنقذة الخدمات الصحية المُ 
  

 الموارد 
 البشرية
 

 البلد
 الوطنية الخاصة بالتغطية الصحية خريطة الطريق

 التي تستند إلى (السياسات واالستراتيجياتو الشاملة 
 والخطط الصحية الوطنية)

 الُقطري للمنظمةإطار العمل 

 المكتب الُقطري

 المكتب
 اإلقليمي

المقر 
 الرئيسي

فريق العمل 
 المشترك

 

خطة الدعم الُقطري بشأن التغطية 
 الصحية الشاملة

 اتحاد الشركاء
 الثنائية المانحة والجهات الدولي البنكو  المتحدة األمم وكاالت يشمل(

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

 األنشطة

فريق العمل 
 المشترك

المكتب 
 الُقطري

 المكتب

 اإلقليمي

المقر 
 الرئيسي

التنسيق في المكاتب الُقطرية واإلقليمية والمقر الرئيسي 

رصد العملية 

تخصيص الموارد 

الطريق/ السياسات لدعم لوضع خططا 
 واالستراتيجيات والخطط الصحية الوطنية 

المسح البيئي وتحليل الحالة 

التنسيق بين برامج الشركاء وبرامج المنظمة 

الدعم التقني وبناء القدرات 

إطار العمل اإلقليمي وآليات االستعراض السنوي للتقدم 
توليف المعــارف، والوســــــــــــــــاطــة، وبنــاء القــدرات على

 داننطاق البل
ملخصات السياسات والحوارات بشأن السياسات 
التنسيق بين الشركاء اإلقليميين 

 الوظائف المتعلقة بوضع القواعد:
 االستراتيجيات اإلقليمية

 الوظائف المتعلقة بوضع القواعد:
 المبادئ التوجيهية والبيانات

اتحاد الشركاء 
االجتماع الرفيع المستوى 
تعبئة الموارد 
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، ومســاهمة ضــمان حماية أفضــل للناس من الطوارئ الصــحيةوســتتولى المنظمة رصــد تقدم العالم صــوب   -٥٠
حماية األشــــخاص األكثر  وســــتتولى المنظمة ،باســــتخدام الهدف الطموح المبين أدناه ســــواًء بســــواء، األمانة نفســــها،

والحد من خطر اســــــــــــــتمرار انتشـــــــــــــــار هذه الطوارئ وتأثيرها على الصــــــــــــــعيد العالمي (انظر  ،تعرضـــــــــــــــًا للمخاطر
المقارنات التاريخية في وتيرة التحّول أقل أهمية. ويكتســــــــــــــب التغيير في هذا المجال زخمًا يجعل أدناه).  ٦  اإلطار

وســـــــــيلزم االســـــــــتناد إلى هذا الزخم في الجهود التي تُبذل، بما في ذلك تلك التي تبذلها الدول األعضـــــــــاء، من أجل 
  تحقيق هذا الهدف، ويتمثل التوّسع الالزم في نقلة نوعية في الزيادة مقارنة باألداء السابق.

  
  ار شخص آخر من الطوارئ الصحية على نحو أفضلحماية ملي :٦اإلطار 

ألهداف التنمية المستدامة (القدرات الخاصة باللوائح الصحية الدولية والتأهب  ١-د-٣يستند هذا الهدف إلى المؤشر 
بزيادة قدرة الُنظم  العالم أكثر تأهبًا للطوارئ الصـــــــحية العمل على تحقيق هذا الهدف ســـــــيجعلللطوارئ الصـــــــحية). و 

واســـــتنادًا إلى  على نحو قابل للقياس. ،مليار شـــــخصلصـــــالح مجموعة ســـــكانية مكونة من ة على الصـــــمود الصـــــحي
االتجاهات الســـابقة، يمكن ألمانة المنظمة العمل مع بلدان يبلغ تعداد ســـكانها معًا مليار شـــخص، في ســـبيل تحســـين 

ة المنظمة التي تدعم البلدان في تعزيز وســتقيس المنظمة هذا الهدف باالســتناد إلى أنشــط التأهب للطوارئ الصــحية.
ن،  تأهبها للطوارئ الصـــحية. ومن الواضـــح أيضـــًا أن هناك حاجة إلى أســـاليب أفضـــل للقياس من أجل توثيق التحســـّ

يكون هذا المؤشــــــر بحيث األســــــس المرجعية  وأن المنظمة قادرة على تولي زمام القيادة في هذا المجال. وســــــُتصــــــمم
متغّيرات بشـــــــــأن  بإدراجز أدوات القياس وســـــــــوف ُتعزَّ  الهدف العالمي. في المســـــــــاهمةبلد ألي  تتســـــــــنىعالميًا حتى 

ــــــــــــــــ"حماية ض وســـرعة التأثر. ويؤدي تعزيز ســـالمة أي مجموعة ســـكانية إلى تحســـين ســـالمة الجميع. التعرّ  والتمتع بـ
صـــــول على وصـــــف أي تقدير مطلق للســـــالمة. وتُقّر المنظمة بضـــــرورة مواصـــــلة العمل للحال ينطوي على  أفضـــــل"
الخطر الوبائي وقدرة الُنظم على الصـــــمود. ولذا فإن المنظمة ســـــتعمل مع الشـــــركاء  من قبيلرامترات اللب أدقوقياس 

  المعنيين على نطاق القطاعات كافة الستكمال تطوير أدوات القياس الالزمة. 
  

تعرض كل البلدان لألوبئة والطوارئ، والعالم بأســـــــــــــره معرض للخطر. والُنظم العالمية واإلقليمية لإلنذار يو   -٥١
المبكر والترصــــد القائم على األحداث قد ُوضــــعت بالفعل؛ وســــوف تتاح البّينات أمام الشــــركاء األســــاســــيين والبلدان 

يـت. ويؤدي تعزيز قـدرة المجتمعــات المحليـة المعّرضـــــــــــــــة للمخــاطر والجمهور على نحو أكثر منهجيــة ومالئم التوق
والبلدان على الصـــــــمود من خالل التغطية الصـــــــحية الشـــــــاملة إلى وضـــــــع األســـــــاس الالزم إلدارة مخاطر الطوارئ 
الصـــحية. والكشـــف المبكر وتقدير المخاطر وتبادل المعلومات واالســـتجابة الســـريعة، ُتعد جميعها ضـــرورية لتالفي 

تمتع جميع البلدان بالقدرات ية والخســـــائر االقتصـــــادية على نطاق واســـــع. ومع ذلك، فال المراضـــــة واإلصـــــابة والوفا
 وضمان حمايةنفسها في إدارة مخاطر الطوارئ الصحية. وسالمة العالم تتوقف على سالمة البيئات األسرع تأثرًا. 

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

تعمل األمانة مع الدول األعضــــاء والشــــركاء على زيادة الكشــــف عن جميع مخاطر الطوارئ الصــــحية وســــ  -٥٢
والتأهب واالســــــتجابة للطوارئ واكتشــــــافها والقدرة على إدارة المخاطر على نطاق جميع مراحل الوقاية من المخاطر 

نداي٢٠٠٥والتعافي منها عن طريق تنفيذ اللوائح الصـــحية الدولية ( للحد من مخاطر الكوارث. ويشـــمل  ) وٕاطار ســـِ
هذا العمل أنشــــــــــطة المنظمة المتعلقة بمكانتها المحورية بوصــــــــــفها قائد مجموعة الصــــــــــحة التي تقدم المســــــــــاعدات 

ق تنســــيقًا وثيقًا مع عمل المنظمة بشــــأن تغيُّر المناخ. وســــتعمل المنظمة على أســــاس  من اإلنســــانية، وســــوف ُينســــّ
لطات الوطنية والمجتمعات المحلية تدريجيًا على إدارة الطوارئ الصــــحية باعتماد ل تعزيز قدرة الســــفي ســــبيالتعاون 

ز على ظم ومؤســـســـات وشـــبكات صـــحية متينة تســـتهدف الصـــحة العمومية وتركّ نهج شـــامل لكل األخطار وٕارســـاء نُ 
الصـــــحية  الناس، باالســـــتناد إلى وظائف الصـــــحة العمومية األســـــاســـــية والقدرات األســـــاســـــية الالزمة بموجب اللوائح

التي  -). وتهدف خطط العمل الوطنية إلرســاء القدرات األســاســية الحاســمة األهمية والحفاظ عليها ٢٠٠٥الدولية (
إلى تعزيز  -والخارجية وُتختبر بواسطة عمليات المحاكاة  اضات الالحقة والتقييمات الذاتيةتوضع استجابة لالستعر 

والوطني والعالمي. وســـــــوف ُتدمج برامج التأهب المحددة مثل  حماية المجموعات الســـــــكانية على الصـــــــعيد المحلي
  مبادرة المستشفيات المأمونة في هذه الخطط.
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وستحظى النظم الوطنية األمتن واألقدر على الصمود بدعم اآلليات اإلقليمية والعالمية لإلنذار واالستجابة   -٥٣

. من حدته فتخفيالتواء أثر الطوارئ الصــــــــحية و ق الدعم الدولي الالزم الحالتي ســــــــتضــــــــمن اإلنذار المبكر وتنســــــــّ 
وســـتعمل المنظمة أيضـــًا عن كثب مع الجهات الشـــريكة لتحديد أنشـــطة البحث والتطوير واالبتكار وتنســـيقها بهدف 

وستتولى المنظمة التنسيق بين الدول  .تحسين الكشف عن األمراض الجديدة والمستجدة والوقاية منها والتصدي لها
  ها على إنشاء قوى عاملة صحية احتياطية لحشدها في حاالت الطوارئ الصحية.األعضاء وتشجيع

  
رة من النزاعات. ة والمتضـرّ وخصـوصًا في البلدان الهشّـ  تأثراً وتسـتهدف المنظمة خدمة األشـخاص األسـرع   -٥٤

والفقراء، الذين يتضررون جميعهم في  األشخاص ذوي اإلعاقةويشمل هؤالء األشخاص النساء واألطفال والمسنين و 
واالحتياجات غير  وقعل هذه البلدان نسـبة كبيرة من األوبئة الشـديدة الهذا الظروف على نحو غير متناسـب. وتسـجّ 

بذا تداخًال طبيعيًا بين مجاالت الطوارئ والتغطية الصـــــــــحية  شـــــــــّكلاة في إطار أهداف التنمية المســـــــــتدامة، وتلبّ المُ 
ة. وســتعمل . ويعاني الســكان النازحون قســرًا من الضــعف بصــفة خاصّــ صــحة المجموعات الســكانية وتعزيز الشــاملة

، لألرواحنقذة مع السلطات الوطنية والجهات الشريكة لضمان إتاحة الخدمات الصحية األساسية المُ  أمانة المنظمة
وخدمات التغذية، بما في ذلك  ،والصـــحة النفســـية والدعم النفســـي بما في ذلك تعزيز الصـــحة والوقاية من األمراض

دمج التطعيم وســـــائر ل األمانة دعماً لألشـــــخاص األشـــــد حاجة إليها. وســـــتعمل  دعم الرضـــــاعة الطبيعية الحصـــــرية،
حمالت الوقاية من األوبئة في حاالت الطوارئ اإلنسانية (مثل الحمالت المشتركة المضادة لشلل األطفال والكوليرا 

ل تنفيذ اســــتراتيجية المنظمة الجديدة لمكافحة النواقل عنصــــرًا رة. كما ســــيشــــكّ المتضــــرّ  والمالريا) من أجل الجماعات
الصحة الجنسية  رعاية حصول الجميع على خدماتوستعمل المنظمة على ضمان  .ًا من عناصر هذا العملمهمّ 

واإلنجابية، بما في ذلك تنظيم األســـــــــرة، وتقديم المعلومات والتوعية، ودمج الصـــــــــحة اإلنجابية في االســـــــــتراتيجيات 
من أهداف التنمية المستدامة؛ وضمان حصول الجميع على خدمات  ٧-٣والبرامج الوطنية بما يتماشى مع الغاية 

 للســــكان الدولي المؤتمر عمل لبرنامج وفقاً  عليه المتفق النحو على ةالصــــحة الجنســــية واإلنجابية والحقوق اإلنجابي
من أهداف  ٦-٥بما يتماشــــــى مع الغاية  ،اســــــتعراضــــــهما لمؤتمرات الختامية والوثائق بيجين عمل ومنهاج والتنمية

  التنمية المستدامة.
  

ز المنظمة في هذه الظروف على الوقاية من انهيار الُنظم الصــــــــــــــحية، والحفاظ على الخدمات وســــــــــــــتركّ   -٥٥
الحاســـمة األهمية، وبناء الُنظم الصـــحية في أعقاب األزمات والنزاعات. ويربط هذا التحدي الطوارئ الصـــحية ربطًا 

شــــة اللذين تعاني منهما النظم التغطية الصــــحية الشــــاملة. وتتفاقم الطوارئ الصــــحية بســــبب الضــــعف والهشــــابوثيقًا 
الصحية نفسها التي يتعين عليها الوقاية من هذه الطوارئ والتأهب لها والكشف عنها واالستجابة لها والتعافي منها. 

ع ضـــــعف النظم الصـــــحية والنظم الصـــــحية الضـــــعيفة تزيد من حدة الطوارئ الصـــــحية. وســـــتتبّ فالطوارئ الصـــــحية تُ 
رة بقياس مدى إتاحة التدخالت وتنفيذها، ســــــــــــتجابة للطوارئ في البلدان المتضــــــــــــرّ المنظمة أثر عملها في مجال اال

   فضًال عن حصائل المجاالت الخاضعة للرصد بموجب الهدف الخاص بالتغطية الصحية الشاملة.
  

 ١ويرد وصـــــف نهج المنظمة إزاء الطوارئ الصـــــحية في إطار النتائج الخاص ببرنامج الطوارئ الصـــــحية.  -٥٦
  إلى ضمان ما يلي:وهو يسعى 
وتدخالت الصحة العمومية أمام المجموعات رواح نقذة لألإتاحة الحصول على الخدمات الصحية المُ  •

  الطوارئ الصحية؛من السكانية المتضررة 

                                                           
  التالي:  اإللكتروني انظر الرابط   ١

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

 .٢٠١٩-٢٠١٨). ُحّدثت القائمة الواردة في النص للميزانية البرمجية ٢٠١٨آذار/ مارس  ٥(تم االطالع في 
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ة  شــــــــــــــــديــدالالمعــديــًة مراض مخــاطراأل للتخفيف من وطــأة من أدوات بمــا يلزمهــا جميع البلــدانتزويــد  •
  ؛الخطورة

بتقييم ومعالجة الثغرات الحرجة التي تتخلل التأهب للطوارئ الصــــــــــــــحية، اضــــــــــــــطالع جميع البلدان  •
) والقدرات ٢٠٠٥في ذلك في مجال القدرات األســـــــــــاســـــــــــية في إطار اللوائح الصـــــــــــحية الدولية (  بما

  الخاصة بإدارة مخاطر الطوارئ الصحية المتعلقة بجميع األخطار؛
ال والمزود المنظمة للطوارئ الصـــحية الفعّ دعم البرامج الوطنية للطوارئ الصـــحية عن طريق برنامج  •

  بالموارد المطلوبة.
  

وقد ُأدخلت إصـــالحات كبرى على البرنامج خالل العامين الماضـــيين؛ وأدى ذلك إلى إحراز تقدم كبير في   -٥٧
مج مراعاة النتائج التي خلصــت إليها لجنة اإلشــراف االســتشــارية المســتقلة. ومع ذلك فســينبغي لمواصــلة تعزيز البرنا

هذه التغييرات  لتطوير بعض إجراءات العمل في المنظمة وتعزيز عمل المنظمة في المكاتب الُقطرية. وتشــــــــــــــكّ 
  تتطلب حلوًال مؤسسية.أولويات مؤسسية و 

  
وســــتســــاعد الصــــلة القوية بالتغطية الصــــحية الشــــاملة في عدد من المجاالت التي تتمثل تحديدًا فيما يلي:   -٥٨

ة الوقاية من انهيار الُنظم الصــــــحية في الدول الهشــــــّ جئين والمهاجرين؛ الة الخاصــــــة بالالتأهب، والخدمات الصــــــحي
االســـتفادة من الفرص التي يتيحها التعافي إلعادة بناء الُنظم الصـــحية على رة من النزاع والســـريعة التأثر؛ والمتضـــرّ 

ق أثناء األهمية، على نحو ما ُوثّ نحو أفضــــل. وتمثل المشــــاركة القوية من ِقبل المجتمعات المحلية عنصــــرًا حاســــم 
  يبوال.إلأزمة ا

  
ومع اقتراب العالم من اســتئصــال شــلل األطفال، ســينبغي اســتمرار بعض الوظائف الضــرورية للحفاظ على   -٥٩

خلو العالم من شـــــــلل األطفال. وفضـــــــًال عن ذلك، فإن برنامج مكافحة شـــــــلل األطفال قد ســـــــاعد على تعزيز الُنظم 
مج. وينبغي دمج الوظائف برناالالصــــــــــــــحية ويجب الحفاظ على هذه المكاســـــــــــــــب األعم اآلن وقد بدأ تقليص هذا 

في الجهود الصـــحية األوســـع نطاقًا (فســـيلزم مثًال  ص لشـــلل األطفالاألســـاســـية التي يدعمها حاليًا التمويل المخصـــّ 
استيعاب الترصد المتكامل لألمراض والُنظم الخاصة بالتأهب للفاشيات واالستجابة لها في الجهود األخرى المتعلقة 

  لوجي). و البي بالسالمة البيولوجية واألمن
  

وســتواصــل المنظمة االضــطالع بدور حاســم األهمية في تنفيذ هذه الوظائف وتنســيقها، والســيما في الدول   -٦٠
صــة لشــلل األطفال وســاهم في ة أو الفاشــلة التي ُنشــر فيها قدر كبير من الموارد المخصّــ ذات الُنظم الصــحية الهشّــ 

  تعزيز النظام الصحي العام. 
  

صـــــــــــة مة البلدان والمناطق داخل البلدان حيث يمكن أن يؤدي ســـــــــــحب الموارد المخصـــــــــــّ وســـــــــــتحدد المنظ  -٦١
الســتئصــال شــلل األطفال إلى ضــعف شــديد في قدرة النظام الصــحي الوطني على تقديم خدمات التمنيع األســاســية 

لوضــع حلول  وعلى الكشــف عن الطوارئ واالســتجابة لها. ثم ســتعمل األمانة بعد ذلك مع البلدان المعنية وشــركائها
مســـــــــتدامة تحافظ على القدرات الحاســـــــــمة األهمية كأســـــــــاس إلدارة المخاطر والطوارئ وٕاعادة بناء هذا الجانب من 

  النظام الصحي.
  

  الصحة والعافيةمزيد من تمتع مليار شخص آخر ب - السكانيةتعزيز صحة المجموعات 
  

اختيرت على أســـاس  ة مناهجمن خالل خمســـ في تمتع مليار شـــخص بالصـــحة والعافيةالمنظمة  ســـتســـهم  -٦٢
، الحياة مع التمتع بالصــــــــــــــحةإلى تآكل فرص تحقق  المناهج المعايير التالية: تؤدي التحديات التي تتصــــــــــــــدى لها

أخطارًا وجودية تهدد ازدهار اإلنســـــــان، وتبلغ  شـــــــّكلة، وتمحددات الصـــــــح لمعالجةوتتطلب نهجًا متعدد القطاعات 
وهذه  .، وتمثل مجاالت تحظى فيها المنظمة بميزة نســــــبيةلمرتبطة بها تريليونات الدوالراتتكاليف الفرصــــــة البديلة ا
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المترابطة تدعم أيضــــًا األولويتين االســــتراتيجيتين األخريين المتعلقتين بالتغطية الصــــحية الشــــاملة والطوارئ  المناهج
  الصحية.

الهدف الجامع الرامي  طاق المنظمة، يدعماّتباع نهج متكامل على ن المناهجوســــيتطلب العمل بشــــأن هذه   -٦٣
التغطية  تحقيق األولويات االســــتراتيجية الثالث المتمثلة فيو  إلى ضــــمان الحياة مع التمتع بالصــــحة وتعزيز العافية

، ويعّظم أوّجه التآزر بينها. وتعزيز صـــــــحة المجموعات الســـــــكانية الطوارئ الصـــــــحيةمواجهة الصـــــــحية الشـــــــاملة و 
وســتدعم  ،محور تركيز االهتمام الســياســي الرفيع المســتوى والشــراكات وعمليات تعبئة الموارد المناهجهذه  شــّكلوســت

. البلدان في تنفيذ عمل المنظمة الخاص بوضع القواعد مع إشراك طيف واسع من الشركاء والخبراء في الوقت ذاته
، لضمان اّتباع نهج شمولي يتالفى ظاهرة إطار األثر والمساءلة ذي الصلة ووضع المناهج تنظيموستتولى األمانة 

  "الصوامع".
  

على الرغم من أن عنوان "تعزيز صحة المجموعات السكانية" واسع النطاق، إال أن المنظمة سوف تسهم و   -٦٤
 نقطة انطالق شـــــّكلالوصـــــف الوارد أدناه يالخمس. وفضـــــًال عن ذلك، فإن  المناهجفيه على نحو مرّكز من خالل 

أثناء تنفيذها على اختبار األفكار  المناهج. وفي ســـبيل تســـريع التقدم، ســـتعمل يدًا بمرور الوقتوســـيصـــبح أشـــد تحد
حقق فيها النتائج على المزيد من الموارد الفرص الواعدة. وســـــتحصـــــل المجاالت التي تُ  تســـــعى إلى تحقيقالجديدة و 

. وســــــــــــــُتحدد غايات المناهجهذه  إلى المنظمةالذي توّجهه ســــــــــــــتثمار المن أجل تعظيم الفّعالية من حيث التكلفة ل
، في ضــوء البّينات يةالمنصّــ . وســُتجري المنظمة اســتعراضــًا دوريًا للمبادرة المناهجمن هاج نة لكل منومؤشــرات معيّ 

  الدالة على اإلجراءات الفّعالة ومكامن الفرص، وتعّدل استراتيجيتها بناًء على ذلك.
  

ومســـــاهمة األمانة نفســـــها،  تعزيز صـــــحة المجموعات الســـــكانية ُيحرز فيوســـــترصـــــد المنظمة التقدم الذي   -٦٥
لالطالع على  ٧بـاســــــــــــــتخـدام الهـدف الطموح القــائم على أهـداف التنميـة المســــــــــــــتــدامـة الوارد أدنـاه (انظر اإلطـار 

وســــــيتطلب الهدف بذل جهود متضــــــافرة من جانب  المعلومات بشــــــأن الطريقة المســــــتخدمة في حســــــاب التقديرات).
راف، بما في ذلك الدول األعضــــاء، ولكن ذلك ُيعد ضــــروريًا إلبقاء خطة أهداف التنمية المســــتدامة العديد من األط

  على المسار الصحيح.
  

  والعافية الصحةمزيد من ب آخر شخص مليار تمتع :٧ اإلطار
 عدد من الغاياتتقديرًا مركبًا ُيحســــــــب بجمع  يتمتعون بمزيد من الصــــــــحة والعافيةيمثل عدد األشــــــــخاص الذين 

تحقيق الغايات الرامية إلى تحسين الحياة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة. وتنظر التقديرات في العمل الالزم ل
 )٢٠٢٣ مقارنة بســيناريوهات "عدم التدخل" (أي الوضــع الراهن المرجعي حتى عام ٢٠٢٣-٢٠١٩ خالل الفترة
وســُتعّين الحصــائل واآلثار المحددة  .فيما بينهاتتنافى أن ذلك يشــمل مجموعات ســكانية متداخلة وال  مع مراعاة 

تنشــــــيط العمل  إلى هذا الهدف يرميو التي ســــــُتدرج في التقدير المرّكب، في اإلطار الخاص باألثر والمســــــاءلة. 
  .بدورها كُمحّفز وفي رصدها الدقيق لتتبع التقدم المنظمة مساهمةالجماعي من أجل الصحة وتعزيز 

  
  طيلة العمرتحسين رأس المال البشري  :١ المنهاج

  
، مع اّتباع النهج الشــامل لمراحل الحياةاســتخدام االبتكار و تســتهدف المنظمة تحســين رأس المال البشــري ب  -٦٦

تمكين الناس من الحصــــول وب، تقديم الخدمات المتكاملةل التركيز بصــــفة خاصــــة على النســــاء واألطفال والمراهقين،
حيـــاة واالزدهـــار في جميع ع والخـــدمـــات التي يحتـــاجون إليهـــا من أجـــل البقـــاء على قيـــد العلى المعلومـــات والمنـــاف

  األعمار.
  

يمكن فيها تحسين رأس المال البشري بواسطة التدخالت المسّندة  طيلة العمروهناك نقاط حاسمة األهمية   -٦٧
والعنف، والتعلم، واللعب،  الحصـــــــــــرية،والرضـــــــــــاعة الطبيعية (مثل التغذية  بالبّينات التي تتصـــــــــــدى لعوامل الخطر

ألشـــخاص في على ا -صـــحية واجتماعية واقتصـــادية  -عّزز الصـــحة والعافية. ويعود ذلك بفائدة ثالثية وتُ  وغيرها)
من النمو االقتصادي الذي تحقق  ٪١١ألجيال التالية. ومثال على ذلك أن على امستقبلهم و على الوقت الحاضر و 
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ومن  ١.طيلة العمرفضــــة والمتوســــطة الدخل، نتج عن الحد من الوفيات التي يمكن تالفيها البلدان المنخ  مؤخرًا في
شــأن االســتثمار في صــحة صــغار األطفال واألطفال والمراهقين ونمائهم وفي تنظيم األســرة ورعاية الحمل والوالدة، 

من اضـــــــطرابات الصـــــــحة النفســـــــية إلى الحد أن يؤدي ، و تقريباً  ١إلى  ١٠إلى التكلفة فائدة تبلغ نســـــــبتها  يحققأن 
ومن شأن الحفاظ على القدرات الوظيفية للمسنين أن يساعد على  واألمراض غير السارية في مراحل الحياة التالية.

من مواصــــــلة  نهمعلى نحو يمكّ  عافيتهموأن يعّزز  ،على الرعاية ومن اعتمادهمالحد من تكاليف الرعاية الصــــــحية 
  المساهمة في المجتمع.

  
من أهداف التنمية المســـتدامة (بشـــأن ضـــمان حصـــول  ٧-٣ســـيكون هناك تركيز خاص على معالجة الغاية و   -٦٨

(بشـــــأن ضـــــمان حصـــــول الجميع على خدمات  ٦-٥الجميع على خدمات رعاية الصـــــحة الجنســـــية واإلنجابية) والغاية 
 نســـــين والتمكين االقتصـــــادي للمرأة.الصـــــحة الجنســـــية واإلنجابية وعلى الحقوق اإلنجابية) فيما يتعلق بالمســـــاواة بين الج

الصـــــحة الجنســـــية واإلنجابية، بما في ذلك تنظيم  رعاية خدمات على الجميع حصـــــولوســـــتعمل المنظمة على ضـــــمان 
األســـــــــرة، وتقديم المعلومات والتوعية، ودمج الصـــــــــحة اإلنجابية في االســـــــــتراتيجيات والبرامج الوطنية بما يتماشـــــــــى مع 

الجنســية واإلنجابية والحقوق حصــول الجميع على خدمات الصــحة  وضــمان التنمية المســتدامة؛من أهداف  ٧-٣ الغاية
 والوثائق بيجين عمل ومنهاج والتنمية للســــــــــــــكان الدولي المؤتمر عمل لبرنامج وفقاً اإلنجابية على النحو المتفق عليه 

أدناه  ٥ويوضـــح الشـــكل . المســـتدامة التنمية أهداف  من ٦-٥ الغاية مع يتماشـــى بما، اســـتعراضـــهما لمؤتمرات الختامية
كيف يمكن لمجموعة اســــــــــــتراتيجية متكاملة من التدخالت المســــــــــــّندة بالبّينات المقدمة في المراحل الحاســــــــــــمة األهمية، 

   .طيلة العمررأس المال البشري  من بمشاركة األفراد واألسر والمجتمعات المحلية، أن يزيد
  

  بواسطة مجموعة متكاملة من التدخالت المسّندة بالبّينات طيلة العمرزيادة رأس المال البشري  :٥الشكل 
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وســـــــــتحدد المنظمة مجموعة متكاملة ذات أولوية من التدخالت لتحســـــــــين اإلمكانات البشـــــــــرية على نطاق   -٦٩
التكنولوجيات لتمكين األشــــخاص من الحصــــول على المعلومات والمنافع والخدمات  وتســــتخدمجميع مراحل الحياة؛ 

ر نهوج تختب؛ و طيلة العمركاناتهم التي يحتاجون إليها من أجل البقاء على قيد الحياة واالزدهار وتحقيق كامل إم
ع في البلدان؛ و  المشــــــكالت المتعلقة بالقياس، بطرق من بينها المواءمة مع مؤشــــــر رأس المال  ُتعالجالتنفيذ والتوســــــّ

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

   .الوقاية من األمراض غير السارية وتعزيز الصحة النفسية : تسريع العمل على٢ المنهاج
  

مليون من األشــــــــــخاص الذين تتراوح أعمارهم بين  ١٥تتســــــــــبب األمراض غير الســــــــــارية ســــــــــنويًا في وفاة   -٧٠
المنظمة إلى دعم البلدان في تحقيق الغاية المدرجة في أهداف التنمية المســــــــــــــتدامة  أمانة عامًا. وتهدف ٧٠و ٣٠

، عن طريق الوقاية ٢٠٢٣والمتمثلة في الحد من الوفيات المبكرة الناجمة عن األمراض غير الســـــارية، بحلول عام 
تالفي معظم الوفيات و  -والعالج وتعزيز الصــــــــــحة والعافية النفســــــــــية. ويمكن الوقاية من قدر كبير من المراضــــــــــة 

الناجمة عن األمراض غير الســـــــــــارية بواســـــــــــطة التدخالت الرامية إلى الحد من أربعة من عوامل الخطر  -المبكرة 
الرئيســــــــــية، أال وهي: تعاطي التبغ، وتعاطي الكحول على نحو ضــــــــــار، والنظام الغذائي غير الصــــــــــحي، والخمول 

الفّعال ألمراض القلب واألوعية  للعالجمصـــحوبة باإلتاحة المنصـــفة  البدني. ويلزم أن تكون الجهود المبذولة للوقاية
اضــطرابات الصــحة  شــّكلوالســرطان وداء الســكري وأمراض الجهاز النفســي المزمنة والحاالت الصــحية النفســية. وت

ومع ذلك، فمعظم األشــــخاص المتضــــررين ال يتاح لهم الحصــــول على  ؛من العبء العالمي للمرض ٪١٣النفســــية 
وفضــًال عن ذلك، فإن اإلصــابات والعنف ُيعدان من عوامل الخطر المهمة، وهناك تدخالت فّعالة  ج والرعاية.العال

من حيث التكلفة للوقاية من حدوث العنف وحوادث المرور واألســــــــــباب األخرى التي تؤدي إلى اإلصــــــــــابة، ولتقديم 
الخصـــــــــــــوص، تدعو الغايات ذات  وعلى يا.الخدمات الطارئة والخدمات الطويلة األجل التي يحتاج إليها الضـــــــــــــحا

حوادث المرور  عن الناجمة لإلصــــاباتالصــــلة المدرجة في أهداف التنمية المســــتدامة إلى تعزيز الجهود للتصــــدي 
للمنظمة بوصــــــفها الوكالة الرائدة في مجال الصــــــحة ضــــــمن منظومة األمم المتحدة من حفز  بدوالوحاالت العنف. 

وستعمل أمانة المنظمة مع الدول األعضاء وسائر الشركاء على التوّسع  ي البلدان.العمل على الصعيد العالمي وف
في الجهود الرامية إلى تنفيذ التدابير العظيمة الوقع والفّعالة من حيث التكلفة، بما في ذلك بالعمل من خالل اللجنة 

 بالوقاية والمعنية للمنظمة التابعة العالمية التنســيق آليةو ، المســتقلة الرفيعة المســتوى المعنية باألمراض غير الســارية
وفرقة عمل األمم المتحدة  وعقد األمم المتحدة للعمل من أجل التغذية، ١ومكافحتها، الســــــــــــــارية غير األمراض من

المشـــتركة بين الوكاالت المعنية بالوقاية من األمراض غير الُمعدية (غير الســـارية) ومكافحتها وفريق األمم المتحدة 
من  جريئةبالتعاون في مجال الســــالمة على الطرق، إلقناع نخبة من المســــؤولين باعتماد خيارات ســــياســــية  المعني

أجل الصحة. وستعّزز المنظمة دورها القيادي وقدرتها التقنية على دعم البلدان في تنفيذ حصائل الدورة االستثنائية 
أمانة . وســـــــــتقدم ٢٠١٨ لتي ُيعتزم عقدها في عامللجمعية العامة لألمم المتحدة بشـــــــــأن األمراض غير الســـــــــارية، ا

إلى البلدان بشأن "أفضل الخيارات" وسائر التدخالت التي  ٢المنظمة المساعدة التقنية واإلرشادات المسّندة بالبّينات
وســـــــتعمل المنظمة مع ســـــــائر الشـــــــركاء، بما في ذلك  ٣يوصـــــــى بها للوقاية من األمراض غير الســـــــارية وعالجها.

المجتمع المدني والقطاع الخاص، على الحد من عبء األمراض غير الســـارية، ولكن إذا تبين أن هناك ممارســـات 
                                                           

 .٢٠٢٠ينبغي أال تؤثر اإلشارة إلى اآللية على أي قرار تتخذه الدول األعضاء بشأن اآللية لما بعد عام    ١

المة على الطرق إلنقاذ والســــــ ،mhGAPو ECHOو PENو RESOLVEو SHAKEو HEARTو MPOWERالحزم التقنية    ٢
 .األرواح، ومجموعة أدوات التنفيذ للحد من تعاطي الكحول على نحو ضار

ـــذييـــل    ٣ ـــًا اســــــــــــــم "الت   المحـــدَّث لخطـــة العمـــل العـــالميـــة للوقـــايـــة من األمراض غير الســـــــــــــــــاريـــة  ٣يطلق عليـــه رســــــــــــــمي
). انظر الرابط التالي أيضـــــــــــــًا: ٢٠١٧( ١١-٧٠ج ص عجمعية الصـــــــــــــحة في القرار  واعتمدته"، ٢٠٢٠-٢٠١٣ومكافحتها 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/259232/1/WHO-NMH-NVI-17.9-eng.pdf?ua=1  ــــي ــــم االطــــالع ف آذار/  ٥(ت
 ).٢٠١٨مارس 
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البلدان في الحد من  المســــــّندة بالبّينات ة، ســــــيتعالى صــــــوت المنظمة تنديدًا بها. وســــــتدعم إرشــــــادات المنظمةضــــــارّ 
المضــادات الحيوية في  من الحدو والتخلص من األحماض الدهنية المتحولة االصــطناعية  الســكر؛و  اســتعمال الملح

من من تعاطي التبغ و والحد ؛ وٕاعادة تركيب بعض المنتجات على نحو يؤدي إلى نظام غذائي صــــــــــــــحي ؛األغذية
د من انتشـــــار ؛ والحووقف تســـــويق األغذية والمشـــــروبات غير الصـــــحية لألطفال ؛تعاطي الكحول على نحو ضـــــار

ز الدعم الذي تقدمه أمانة المنظمة إلى الدول األعضــــاء على مجاالت االلتزام األربعة التي . وســــيركّ الخمول البدني
يشــــــــــتمل عليها اإلعالن الســــــــــياســــــــــي الجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة الرفيع المســــــــــتوى المعني بالوقاية من 

)، وهي: تصـــــريف الشـــــؤون، والوقاية من عوامل الخطر ٢٠١١(  تهاومكافح (غير الســـــارية) األمراض غير المعدية
والحد منها، والترصــــد والرصــــد والتقييم، والرعاية الصــــحية. وســــُتعّزز أمانة المنظمة الدعم التقني المقدم إلى البلدان 

ة وتنفيذ خدمات الرعاي ،والتصــــدي لمشــــكالت حقوق اإلنســــان ذات الصــــلة لســــد الفجوة في عالج الصــــحة النفســــية
  لمردود للحاالت المرضية الشائعة.الصحية واالجتماعية العظيمة األثر، وتقديم حزمة من التدخالت ذات ا

  
  التخلص من األمراض السارية الشديدة الوقع واستئصالها. وتيرة تسريع  :٣ المنهاج

  
في ذلـك األيـدز بمـا  -على الرغم من إمكـانيـة الوقـايـة والعالج من األمراض الســـــــــــــــاريـة وحـاالت العـدوى   -٧١

والعدوى بفيروســــــه والســــــل والمالريا والتهاب الكبد الفيروســــــي واألمراض المعدية المنقولة جنســــــيًا وأمراض المناطق 
مازالت تطرح تحديًا كبيرًا في مجال الصـــحة العمومية في معظم البلدان، وتتســـبب في وفاة هي ف -المدارية المهملة 

وشــــــك العالم على اســــــتئصــــــال شــــــلل األطفال وداء التنينات (داء الدودة أكثر من أربعة ماليين شــــــخص ســــــنويًا. وي
الغينية)، ومع ذلك فيلزم بذل جهود ضــــــــــــــخمة ومرّكزة لبلوغ هذين الهدفين المرحليين. وقد كشــــــــــــــفت أهداف التنمية 

ك، فإن ة لتســريع مســار "البرنامج غير المكتمل" لألمراض الســارية. ومع ذللحّ المســتدامة من جديد عن الضــرورة المُ 
، ال يمكن أن تتحقق دون تســـريع وتيرة الجهود المبذولة للوقاية من ٢٠٣٠غاية "وضـــع نهاية لألوبئة" المحددة لعام 

الــة من حيــث التكلفــة والعظيمــة األثر  - اوالتخلص منهــ اومكــافحتهــ األمراض ودمج  -بــاســــــــــــــتخــدام التــدخالت الفعــّ
ها ية التي تركز على الناس. وســـتســـتند المنظمة على ســـجلّ االســـتجابة الخاصـــة باألمراض المحددة في الُنظم الصـــح

الحافل في مجال محاربة األمراض الســـــارية، في العمل مع الشـــــركاء على وضـــــع أســـــاس مســـــتدام للجهود المبذولة 
وأمراض المناطق المدارية المهملة  الفيروســــي للتخلص من األيدز والعدوى بفيروســــه والســــل والمالريا والتهاب الكبد

المنظمة إلى تحقيق نقلة نوعية بالعمل مع البلدان وشركاء التنمية والمؤسسات أمانة . وستسعى ٢٠٢٣ عامبحلول 
ع في الجهود المبذولة  المالية على مواءمة الســـــياســـــات واالســـــتراتيجيات والتدخالت العظيمة األثر ودمجها؛ والتوســـــّ

نة وفّعالية  وتعزيزللوصــول إلى المجموعات الســكانية األســرع تأثرًا  اإلنصــاف؛ وتأمين التمويل القوي والجودة المحســّ
ع في اســـــــتخدام األدوات والنهوج  االســـــــتثمارات؛ وتعزيز مشـــــــاركة القطاعات المتعددة والمجتمعات المحلية؛ والتوســـــــّ

حل االبتكارية الجديدة. وســتضــع المنظمة إرشــادات متكاملة بشــأن القواعد والمعايير على نطاق مختلف األمراض لت
محل االســـــتراتيجيات التي توشـــــك على االنتهاء (مثل االســـــتراتيجيات العالمية لقطاع الصـــــحة بشـــــأن فيروس العوز 

). ٢٠٢١واألمراض المعدية المنقولة جنســــــــيًا، التي ســــــــتنتهي في عام  الفيروســــــــي المناعي البشــــــــري والتهاب الكبد
ألســــاســــية ألولويات المنظمة الخاصــــة بالتغطية الصــــحية ية تواؤمًا تامًا مع الركائز اوســــتتواءم هذه المبادرة المنصــــّ 

ز بشـــــدة على المســـــاواة بين الشـــــاملة والطوارئ الصـــــحية؛ وســـــُتعّزز مبدأ دمج الصـــــحة في جميع الســـــياســـــات، وتركّ 
الجنسين واإلنصاف وحقوق اإلنسان. وستعمل المنظمة مع الشركاء على توليد الزخم السياسي حول خطة التسريع، 

قيادة في االجتماع األول الرفيع المســــتوى للجمعية العامة لألمم المتحدة بشــــأن الســــل (الُمقّرر عقده لواالضــــطالع با
) وفي ســـــائر األحداث الرئيســـــية. وســـــتعمل المنظمة مع الشـــــركاء والدول األعضـــــاء على اســـــتدامة ٢٠١٨ في عام

اكن األبعد واألصــــــــــــــعب في التغطية بالتطعيم وتعزيزها، وضــــــــــــــمان عدم ترك أي طفل خلف الركب، حتى في األم
الوصــــول إليها. وٕالى جانب التخلص من األمراض الســــارية ذات العبء الكبير، ســــيظل اســــتئصــــال شــــلل األطفال 
والدودة الغينية من األولويات الرئيســـــــية، مع توجيه قدر كبير من الجهود إلى التخطيط لمرحلة ما بعد اســـــــتئصـــــــال 

  المرض.



  Annex           71/4A    الملحق          ٧١/٤ج

28 

   : التصدي لمقاومة مضادات الميكروبات.٤ المنهاج
  

 ٢٠٣٠وفاة ســــــــــــــنويًا، وبحلول عام  ٧٠٠ ٠٠٠تؤدي مقاومة مضــــــــــــــادات الميكروبات إلى ما يقدر بنحو   -٧٢
دوالر أمريكي من الناتج المحلي اإلجمالي. وســــــُتعّزز المنظمة  تريليون ٣,٤ســــــتصــــــل الخســــــائر التي تســــــببها إلى 

الحوار الخاص بالســـــياســـــات والحوار التقني بشـــــأن مقاومة مضـــــادات الميكروبات على نطاق القطاعات في الدول 
األعضــــاء، وســــتقدم الدعم االســــتراتيجي للتوســــع في اإلجراءات الشــــاملة والمســــتدامة الرامية إلى التصــــدي لمقاومة 

 مضــــادات مقاومة بشــــأن العالمية العمل خطة على بناءً  ،دات الميكروبات والممرضــــات المحددة ذات الصــــلةمضــــا
 المســـــــتوى الرفيع العامة الجمعية الجتماع الســـــــياســـــــي واإلعالن ٢٠٣٠ لعام المســـــــتدامة التنمية وخطة الميكروبات

الوعي بشــــأن المشــــكلة وفهمها على جميع وســــتشــــمل هذه اإلجراءات زيادة  .الميكروبات مضــــادات بمقاومة المعني
وتنفيذ اســــتراتيجية قوية  ٢والبحث؛ العالمية الترصــــداهج من وتحســــين ١؛وجوانبها المتعلقة بالبيئة مســــتويات المجتمع

وتعزيز البحث  ٤؛األمثلواســــــــــــــتخدام األدوية المضــــــــــــــادة للميكروبات على النحو  ٣للوقاية من العدوى ومكافحتها؛
بما في ذلك من خالل الشــــــــــراكة العالمية للبحث والتطوير في مجال المضــــــــــادات الحيوية الُمبرمة بين  ٥والتطوير،

المنظمة أيضــــــًا  ســــــتعزز الواحدة، الصــــــحة لمفهوم ووفقاً  منظمة الصــــــحة العالمية ومبادرة أدوية األمراض المهملة.
 دورها خالل من والســـــــــــــيما القطاعات، مختلف من المعنيين والشـــــــــــــركاء األخرى المتحدة األمم وكاالت مع تعاونها
الثالثي  النهج خالل ومن المتحدة لألمم التابع الوكاالت بين المشـــــــترك التنســـــــيق فريق رئاســـــــة في مشـــــــاركة كجهة

 أمانة وســـتدعم .المشـــترك بين منظمة األغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصـــحة الحيوان ومنظمة الصـــحة العالمية
  .خطط العمل الوطنية وتنفيذها وتحديثها بانتظام البلدان في وضع المنظمة

  
 الدول التصــــدي لآلثار الصــــحية المترتبة على تغّير المناخ في الدول الجزرية الصــــغيرة النامية وســــائر: ٥ المنهاج

   السريعة التأثر.
  

حول الدول الجزرية الصـــغيرة النامية، ومع ذلك فســـيشـــمل أيضـــًا  ا المنهاجســـيتمحور التركيز الرئيســـي لهذ  -٧٣
قدرًا متزايدًا من المخاطر المتعلقة بالمناخ والتلوث. وفي  تواجهالدول األسرع تأثرًا ف غيرها من الدول السريعة التأثر.

النساء واألطفال.  هذه الدول، يؤثر تغّير المناخ على نحو غير متناسب على األشخاص األشد فقرًا وتهميشًا وعلى
 .مليون وفاة ســنوياً  ٦,٥، إذ يتســبب في عامل من عوامل خطر األمراض غير الســاريةكوتزداد خطورة تلوث الهواء 

القصــــــيرة األجل مثل الكربون األســــــود فضــــــًال عن  ويؤدي الحد من تلوث الهواء إلى تقليل انبعاثات ملوثات المناخ
ع المنظمة في جهودها الرامية إلى الوقاية من األمراض الناجمة عن ثاني أكســــيد الكربون الطويل األجل. وســــتت وســــّ

ل إليها مؤتمر األطراف ) والقرارات التي توصــــــــّ ٢٠١٥(  وفي أعقاب اتفاق باريس بشــــــــأن تغّير المناختلوث الهواء. 
ني/ تشــــــــــــــرين الثــا ١٧-٦في اتفــاقيــة األمم المتحــدة بشــــــــــــــــأن تغّير المنــاخ في دورتــه الثــالثــة والعشــــــــــــــرين (بون، 

                                                           
عن طريق األســــبوع العالمي للتوعية بشــــأن المضــــادات الحيوية، وتعليم العاملين في الرعاية الصــــحية وتدريبهم، وتوفير    ١

 التعليم المتواصل في القطاعين الصحي والبيطري، والممارسات الزراعية.

االبتكارية، والتقنيات  التشــــــــــخيصمقاومة مضــــــــــادات الميكروبات، ووســــــــــائل  النظام العالمي لترصــــــــــدتعزيز عن طريق    ٢
 الجزيئية.

"نّظفوا المنظمة خدمات اإلصــــــــــــــحاح والنظافة في المرافق الصــــــــــــــحية، وتعزيز التمنيع، وحملة و توفير المياه عن طريق    ٣
 ".إلنقاذ األرواح  أيديكم

، واّتباع ممارسات اإلشراف على مضادات الميكروبات، وتقديم اإلرشادات التقنية، ووضع التشريعات واللوائحعن طريق    ٤
 الشراء المستدامة، والتسعير، وٕارساء القدرة التنظيمية، ووضع المعايير.

باســــتخدام البحوث الســــلوكية وتحديد خصــــائص المنتجات المتســــهدفة، ووضــــع آليات التمويل االبتكارية، ومكافحة فرط    ٥
الجهات التنظيمية، وتعزيز الشــــراكات الشــــفافة بين  اســــتعمال األدوية واســــتعمالها الدفاعي بوضــــع القواعد والمعايير، وٕاشــــراك

 القطاعين العام والخاص.
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)، ســــــــــــــتواصــــــــــــــل المنظمة العمل في مجال العالقة بين تغّير المناخ والصــــــــــــــحة وأثر تلوث الهواء. ٢٠١٧  نوفمبر
، لضــــمان قدرة الُنظم ٢٠٢٣بحلول عام  مراتالصــــحة ثالث ب المتعلقالمناخ  تمويلة مضــــاعفوتســــتهدف المنظمة 

الصـــــحية في جميع الدول الجزرية الصـــــغيرة النامية على الصـــــمود أمام الظواهر المناخية الشـــــديدة واألمراض التي 
؛ ومســـاعدة البلدان (وهي مشـــكلة ال تقتصـــر على الدول الجزرية الصـــغيرة النامية) ٢٠٣٠تتأثر بالمناخ بحلول عام 
. ٢٠٣٠ثات الكربون في العالم من أجل تحقيق الفوائد الصـــــــــحية المشـــــــــتركة بحلول عام على ضـــــــــمان تراجع انبعا
دعم الــدعوة على الصــــــــــــــعيــدين الوطني والعــالمي؛ وتوفير البّينــات عن طريق من خالل وســــــــــــــتقوم المنظمــة بــذلــك 

ير إتاحة التمويل الموجزات الُقطرية ومبّررات االســــــــــــــتثمار؛ وتأمين الدعم التقني وبناء القدرة على التنفيذ؛ وتيســــــــــــــ
ص للمناخ أمام وزارات الصـــحة؛ ودعم القدرة على الصـــمود في مواجهة تغّير المناخ، وٕاتاحة الطاقة والمياه  المخصـــّ

ربط ذلك بأولويات المنظمة األخرى، بما في ذلك تعزيز القدرات الخاصـــــة من خالل في مرافق الرعاية الصـــــحية؛ و 
. ولبناء القدرة على الصمود في مواجهة انتشار األمراض المحمولة بالنواقل بإدارة مخاطر الطوارئ المتعلقة بالمناخ

الترصــــــــــد واإلنذار المبكر الرصــــــــــد و ســــــــــُتعّزز المنظمة ُنظم واألمراض المتعلقة بالعمل، والمنقولة بالمياه واألغذية، 
قة القوية نة واالســـتجابة المنســـّ أي تلوث الهواء في األماكن . وفيما يتعلق بتلوث الهواء (، تشـــمل إذكاء الوعيالمحســـّ

 –) وتخفيف وطأة تغّير المناخ، ســــــــــــــتعمل المنظمة مع مختلف القطاعات وأماكن العمل المكشــــــــــــــوفة وفي المنازل
على الصــــعيدين الوطني  -والتخطيط الحضــــري  والعمل في ذلك قطاع النقل والطاقة واإلســــكان وٕادارة النفايات  بما

راتيجيات االنتقال إلى التكنولوجيات وأنواع الوقود الصــــحية وضــــمان أن والمحلي لرصــــد نوعية الهواء، ووضــــع اســــت
الهواء الذي تتنفســــه المجموعات الســــكانية يفي بالمعايير التي تنص عليها المبادئ التوجيهية للمنظمة بشــــأن نوعية 

  الهواء، وأن البّينات العلمية ستُترجم إلى سياسات فّعالة. 
  
  يف ستساهم المنظمةك -التحّوالت االستراتيجية   -٤
  

حة أعاله إلى ثالثة تحّوالت اســــتراتيجية، أال وهي: تعزيز القيادة ســــتســــتند األولويات االســــتراتيجية الموضــــّ   -٧٤
  على جميع المستويات، وٕاحداث األثر في كل بلد، وتركيز المنافع العامة العالمية على األثر.

  
  تعزيز القيادة

  
يســـــتند التحّول االســـــتراتيجي األول إلى وظيفة المنظمة األســـــاســـــية التي تتمثل في تولي القيادة فيما يتعلق   -٧٥

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

على المنظمة  ســـتعمل الســياســية.ســتعمل المنظمة على الدعوة من أجل الصــحة على أرفع المســتويات   -٧٦
. ، وداخل منظومة األمم المتحدةدور الصـــــحة الحيوي في التنمية البشـــــرية على جميع المســـــتويات الحكوميةإعالء 

وســــــتشــــــارك المنظمة مع طيف من الجهات الفاعلة غير الدول. وتســــــتدعي القيادة العالمية أيضــــــًا درجة عالية من 
لى نطاق مســتويات المنظمة الثالثة، بما في ذلك من خالل فريق الســياســات التنســيق الســياســي والعمل الجماعي ع

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

ســــــيما في وتدعو إلى إحراز التقدم وال -باالســــــتناد إلى البّينات والعلم  -وســــــُتعّزز المنظمة صــــــوتها العام   -٧٧
وســـــيتعالى صـــــوت المنظمة تنديدًا  .المجاالت ذات األهمية الخاصـــــة المحددة في برنامج العمل العام الثالث عشـــــر

بالصـــحة. وســـتكون  بممارســـات أي من القطاعات بما في ذلك دوائر الصـــناعة، التي تشـــير البّينات إلى أنها تضـــرّ 
 مســـــتوى منأعلى تمتع الجميع بحق في الصـــــحة من أجل المنظمة، تمشـــــيًا مع دســـــتورها، في طليعة الدعوة إلى ال

. وســـيتعالى صـــوت المنظمة تنديدًا بالهجوم على المرافق الطبية والعاملين الطبيين في ظروف يمكن بلوغهالصـــحة 
  النزاع.
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التغطية الصــــــــــحية الذي يشــــــــــمل ، والعافية بالصــــــــــحةتعزيز الحياة مع التمتع وُيعد عمل المنظمة بشــــــــــأن   -٧٨
عمًال تقنيًا وســــياســــيًا. فالصــــحة هي موضــــوع  وتعزيز صــــحة المجموعات الســــكانية، والطوارئ الصــــحية،الشــــاملة، 

لمناقشــات ســياســية رفيعة المســتوى في طيف متنام من المنتديات الســياســية يمتد من مجموعة العشــرين إلى مجلس 
وســـــــتظل كذلك؛ لكن المفاهيم  األمن التابع لألمم المتحدة. ومنظمة الصـــــــحة العالمية هي منظمة للدول األعضـــــــاء

طيف من المصالح  يتعرضالحالية لتصريف الشؤون العالمية تشمل أيضًا طيفًا من الجهات الفاعلة غير الدول. و 
شــبكة من التحالفات واالئتالفات تضــم المنظمات غير الحكومية والمؤســســات لتأثير المتعلقة بالســياســة والســياســات 

. وُتعـد توعيـة هـذه الجهـات الفـاعلـة حـاســــــــــــــمـة األهميـة لعمـل المنظمـة. اع الخـاصالتـابعـة للقطـالخيريـة والكيـانـات 
على إدراج الصـــــــحة في عمل الهيئات الســـــــياســـــــية العالمية مثل  دبلوماســـــــيتها الصـــــــحية وتعمل المنظمة وســـــــُتعّزز

وفي دية. مجموعة العشــرين ومجموعة الدول الســبع ومجموعة "بريكس"، وفي عمل الهيئات الســياســية اإلقليمية والبل
الواقع أن "إدماج الصــحة في جميع الســياســات" يتحقق أكثر ما يتحقق على صــعيد الحكومات المحلية، ويســتند إلى 

زها عن هذه وفي الوقت ذاته ســـــــــتضـــــــــع المنظمة القواعد والمعايير التي تميّ القيادة التي يضـــــــــطلع بها المحافظون. 
ر المشــــــــــاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول اإلرشــــــــــادات الجهات الفاعلة في مجال الصــــــــــحة العالمية. ويوفر إطا

الالزمة للدخول في شــــــــــــــراكات مع جميع أنواع الجهات الفاعلة غير الدول، مع الحفاظ في الوقت ذاته على نزاهة 
  ة بالصحة. المنظمة واستقاللها عن المصالح الضارّ 

  
   العمل المتعدد القطاعات

  
يمكنها العمل على   قطاع الصــــــحة، فإن البلدان ال نطاق تقع خارجلما كانت محددات الصــــــحة الرئيســــــية   -٧٩

وباعتماد  ،تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة إال بمشاركة القطاعات األخرى بخالف قطاع الصحة
هم نهج إشــراك الحكومة ككل والنهج الشــامل للمجتمع ككل. والعمل المتعدد القطاعات هو أيضــًا الطريق الذي ســتســ

المنظمة من خالله في الصـــــحة في جميع أهداف التنمية المســـــتدامة الســـــبعة عشـــــر. وينبغي لخطة إصـــــالح األمم 
المتحدة أن تمّكن المنظمة من العمل بمزيد من الفّعالية مع القطاعات األخرى بخالف قطاع الصــحة على الصــعيد 

اخ والبيئة وســـــــائر العوامل التي تترك أثرًا كبيرًا الُقطري من أجل التصـــــــدي لآلثار الصـــــــحية المترتبة على تغّير المن
  على الصحة.

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

في بفّعالية في العمليات الســـــياســـــية للقطاعات األخرى ودعمها. وســـــتعمل المنظمة على تعزيز نهج "دمج الصـــــحة 
الحكومية إزاء العمل المتعدد القطاعات واتســاق الســياســات. وســتشــرك  والنهوج الخاصــة بالوزارات "جميع الســياســات

وضع برنامج متسق يشمل قطاعات متعددة ومعالجة محددات الصحة الرئيسية في  تأييدالمنظمة رؤساء الدول في 
  .إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول بتطبيقبلدانهم 

  
  المساواة بين الجنسين واإلنصاف في الصحة وحقوق اإلنسان 

  
إذ تســـتند المنظمة في برنامج العمل العام الثالث عشـــر إلى أهداف التنمية المســـتدامة، تلتزم بضـــمان عدم   -٨١

التمتع بأعلى معايير الصــــــــــــــحة التي يمكن ترك أي أحد خلف الركب. ويســــــــــــــتند عمل المنظمة كله إلى الحق في 
تحقيقها على نحو ما ينص عليه دســـــتور المنظمة. وتلتزم المنظمة في مشـــــاركتها على جميع المســـــتويات، بتطبيق 

 تؤدي إلى تعزيز التي ، وهي النهوجالنهوج القائمة على المســـــاواة بين الجنســـــين واإلنصـــــاف والحقوق إزاء الصـــــحة
تعميم مراعاة المنظور الجنساني، وتلتزم المنظمة ب ن المجتمعات المحلية.يلى الصمود وتمكالقدرة ع بناءالمشاركة و 
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بل ويشـــــمل اّتباع منظور جنســـــاني عند تحليل  ١على نحو ال يقتصـــــر على تصـــــنيف البيانات حســـــب نوع الجنس،
أو  والجماعات المهّمشــة ٢وســتعمل المنظمة من أجل حقوق األشــخاص ذوي اإلعاقةاالحتياجات وتصــميم البرامج. 

واســــتجابة لتوصــــيات الفريق  ٣ومن أجل عدم التمييز. الســــريعة التأثر (مثل المهاجرين والنازحين داخليًا والالجئين)
العامل الرفيع المســــــتوى المعني بالحقوق الصــــــحية واإلنســــــانية للمرأة والطفل والمراهق، وّقعت المنظمة مؤخرًا إطارًا 

هما، بما في بين تعاونالعززا بها تض الســـــــــــــــامي ينص على عدة طرق يمكن للوكالتين أن للتعاون مع مكتب المفو 
الطريقة التي تنظر بها  حســـــــــــــينذلك بناء القدرة على الصـــــــــــــعيد الُقطري على تنفيذ النهوج القائمة على الحقوق، وت

للدعوة إلى تعميم  ســـانحةال آليات حقوق اإلنســـان القائمة في المســـائل المتعلقة بالصـــحة. وســـتغتنم المنظمة الفرص
من أهداف التنمية المستدامة (تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات). وستعمل على  ٥الهدف 

القضـــاء على جميع أشـــكال التمييز ضـــد جميع النســـاء والفتيات في كل مكان؛ والقضـــاء على جميع أشـــكال العنف 
ة، من قبيل زواج العام والخاص؛ والقضـــاء على جميع الممارســـات الضـــارّ ضـــد جميع النســـاء والفتيات في المجالين 

األطفال والزواج المبكر والزواج القســـري، وتشـــويه األعضـــاء التناســـلية لإلناث. كما ســـتعمل على ضـــمان أن جميع 
معظم بأن معظم العاملين الصـــــحيين من النســـــاء وأن  ســـــّلمالجهود المبذولة في مجال التغطية الصـــــحية الشـــــاملة تُ 

  الرعاية الصحية غير الرسمية تقدمها النساء.
  

  التمويل 
  

إذ تضــــــــــطلع المنظمة بأعمال الدعوة مع رؤســــــــــاء الحكومات، وتشــــــــــارك في الحوار مع المجتمع المدني،   -٨٢
وتدعم الميزنة المســّندة بالبّينات والموّجهة إلى تحقيق النتائج، ســتصــيغ مبررات االســتثمار المحلي في الصــحة الذي 

لى الصــــحة. وســــتســــتفيد المنظمة أيضــــًا من ُيقّلل المصــــروفات المباشــــرة إلى أدنى حد ويحد من النفقات الكارثية ع
مكانتها القيادية وقدرتها على عقد االجتماعات في الدعوة إلى توفير قدر كاٍف ومســــــــــــــتمر ويمكن التنبؤ به من 

  الصحة والتمويل االبتكاري. ب الخاصةالمساعدة اإلنمائية الرسمية وتمويل األنشطة اإلنسانية 
  

  كل بلد في العمومية الصحة علىإحداث األثر 
  

يســتند التحّول االســتراتيجي الثاني إلى وظيفتين من وظائف المنظمة األســاســية، أال وهما: صــياغة الخيارات   -٨٣
  السياسية األخالقية والمسّندة بالبّينات، وتقديم الدعم التقني، وحفز التغيير، وبناء القدرة المؤسسية المستدامة.

  
يشــكل هذا التحّول االســتراتيجي محور برنامج  الصــميم من عملها.ســتضــع المنظمة البلدان بوضــوح في   -٨٤

العمل العام الثالث عشــــر وســــيصــــبح محور التركيز على جميع مســــتويات المنظمة. وســــُتعّزز المنظمة عملها على 
 ه برنامج العمل العام الثالث عشر أولويات المنظمةالصعيد الُقطري في جميع األماكن لضمان تحسين األثر. ويوجّ 

في مشاركتها مع فرادى البلدان سيكون  األمانةوعملها في العموم؛ ومع ذلك، فإن التركيز المحدد للنهج الذي تتبعه 
، وبذا ضـــــمان مالءمة الدعم وفّعاليته. وفي بعض األماكن ســـــُتجرى الســـــياق الُقطري والقدرات الُقطريةمرنًا لمراعاة 

 -السياسات واالستراتيجيات ووضع القواعد والمعايير رسم تعلقة بالم -هذه المشاركة على مستوى المراحل األولية 
وفي بعضها اآلخر سُتجرى على مستوى المراحل التالية مع التركيز على المساعدة التقنية وتعزيز تقديم الخدمات. 

                                                           
 .٩٨انظر الفقرة    ١

  ) ٢٠١٦انظر اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة (   ٢
)https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html تــــــــــم ،

 ).٢٠١٧األول/ ديسمبر  كانون ١٠االطالع في 

  ت المنظمة على خطة تحقيق انعدام التمييز في األماكن الصحية وقعّ    ٣
)/http://www.who.int/hrh/news/2017/zero_discrimination-in-health-care/en ٢٠١٨آذار/ مارس  ٥االطالع في ، تم.( 
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لمنظمة وفي العديد من البلدان ســــــتتضــــــمن المشــــــاركة مزيجًا من النهوج، وســــــيتغّير محور تركيز الدعم المقدم من ا
  عبر الزمن.

الُقطرية والسياق حتياجات الوفي جميع البلدان ستشارك المنظمة في حوار بشأن السياسات، ُيصمم وفقًا ل  -٨٥
عمل المنظمة الخاص بوضـــــــــع لالبلدان  طبيق، كأســـــــــاس لتعاون المنظمة مع البلدان وكوســـــــــيلة لضـــــــــمان تالُقطري

سـتراتيجي إلى البلدان في تنفيذ إرشـادات المنظمة الخاصـة بالقواعد القواعد. وقد تقدم أمانة المنظمة أيضـًا الدعم اال
بناء المؤسسات والقدرات. وفي مجموعة فرعية صغيرة من البلدان ستعمل  في للمعاونةوالمعايير، والمساعدة التقنية 

ســـــــتجابة قطاع المنظمة أيضـــــــًا لفترة زمنية محدودة، في المقام األول على تعزيز تقديم الخدمات من أجل تنســـــــيق ا
  الصحة وحشدها.

  
ويتطلب تعزيز عمل المنظمة على الصـــــــــعيد الُقطري، بما في ذلك عملها الخاص بتعزيز تقديم الخدمات،   -٨٦

للغرض، والتفويض المناسب  المالئم توليفة تتكون من اضطالع المكتب الُقطري للمنظمة بالقيادة، وهيكل الموظفين
ر الفّعالية والكفاءة. وســــتدعم جميع مســــتويات المنظمة هذا التركيز على األثر  للســــلطة، وٕاجراءات العمل التي تيســــّ
الُقطري. وقد تعمل المنظمة في بعض الحاالت بوصفها المالذ األخير لتوفير الدعم، من أجل الوفاء بالتزاماتها في 

مشـــتركة بين الوكاالت، باعتبارها الوكالة التي تقود مجموعة الصـــحة في الطوارئ اإلنســـانية. إطار اللجنة الدائمة ال
ومع ذلك، فإن هذه الحاالت ُتعد قليلة نســـبيًا. أما الحاالت األكثر شـــيوعًا فهي تلك التي يلزم فيها على المنظمة أن 

ن الشركاء دعمًا للسلطات الوطنية. وسُتكّيف قة للعديد ممة ومنسِّ تضمن وجود قاعدة تقنية قوية والعمل كجهة منظِّ 
  قدراتها وجوانب ضعفها. ل وفقاً المنظمة النهج الذي تتبعه إزاء البلدان أمانة 

  
  جهة شريكة في الحوار السياسي 

  
ســـتناد إلى وظائفها باالالمنظمة دورها في دفع الحوار الســـياســـي في جميع الدول األعضـــاء،  أمانة ســـتوطد  -٨٧

ع القواعد والمعايير. وسيتوقف محور تركيز هذا الحوار السياسي ومواضيعه على مدى ُنضج النظام المتعلقة بوض
ظم الصحية الجيدة األداء، سيركز هذا الحوار عن الموجزات القطرية. وفي النُ  ذات الصلةالبيانات سائر الصحي و 

بعد ذلك اســـــتخدامها في دعم بلدان أخرى ظم الصـــــحية المســـــتقبلية التي يمكن في الغالب على االبتكارات وبناء النُ 
المنظمة الحوار أمانة الية، ســـــترّكز تســـــعى إلى االمتياز وٕالهام هذه البلدان. وســـــعيًا إلى تحقيق أقصـــــى حد من الفعّ 

رها األجهزة الرئاســـــــية للمنظمة، على االحتياجات القطرية والموضـــــــوعات العالمية ذات الصـــــــلة التي تناقشـــــــها وتقرّ 
 فيه . وســـتعمل المنظمة بوصـــفها مصـــدرًا موثوقاً يكون لها حضـــور دائمبراتها داخل البلدان حيثما ن تكييف خوتحسّـــ 

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

  جهة معنية بتقديم الدعم االستراتيجي
  

االســــتراتيجي لمواصــــلة تعزيز الُنظم الصــــحية من أجل تعظيم صــــالبتها وأدائها فيما ســــتقدم األمانة الدعم   -٨٨
يتعلق بالنتائج الصحية واإلنصاف واالستدامة المالية. وسيشمل ذلك إسداء المشورة بشأن مختلف جوانب التغطية 

ني أو المكاتب الصــــــحية الشــــــاملة. وســــــُيقدم الدعم االســــــتراتيجي من خالل الحضــــــور الُقطري على المســــــتوى الوط
  اإلقليمية أو المقر الرئيسي، حسب السياق.

  
  جهة شريكة في المساعدة التقنية 

  
في المســاعدة  اً صــممة وفقًا الحتياجات البلدان، وتعمل بوصــفها شــريكســتقدم المنظمة المســاعدة التقنية المُ   -٨٩

ها وتذليلها، واجتذاب التمويل الكافي، التقنية يتعاون مع الحكومة وسائر الشركاء على تحديد الصعوبات والتصدي ل
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وبناء مؤســـســـات أكثر صـــالبة مع مرور الوقت. وُيعد هذا الدعم مالئمًا بصـــفة خاصـــة بالنســـبة إلى الُنظم الصـــحية 
العديد من الدول األعضاء المعنية  ىالشديد. وسيكون لد أوالضعيفة وفي السياقات التي تتسم بالضعف المتوسط 

ررة ينبغي إدارتها أو أزمات ممتدة مســــــتمرة على الصــــــعيد دون الوطني. وســــــتُقّدم مســــــاعدة أيضــــــًا أزمات حادة متك
من الحضــــــور الوطني والحضــــــور دون الوطني حســــــب االقتضــــــاء. وقد  مزيجالمنظمة في هذه األماكن من خالل 

  لى نهج مرّكب.يحتاج بعض البلدان إلى المساعدة التقنية أو التعاون التقني؛ في حين قد يحتاج بعضها اآلخر إ
  

  جهة منّسقة لتقديم الخدمات 
  

ســُتعّزز األمانة تقديم الخدمات في الدول واألماكن التي تتســم بالهشــاشــة الشــديدة أو ســرعة التأثر أو تشــهد   -٩٠
نزاعًا واســــــع النطاق. وهذا هو األســــــلوب الذي ســــــبق أن اتفقت عليه الدول األعضــــــاء فيما يتعلق ببرنامج المنظمة 

المنظمة حاليًا في بعض البلدان. ويتضــــمن تعزيز تقديم الخدمات أمانة حية والدور الذي تضــــطلع به للطوارئ الصــــ
تنســــــــــــيق مجموعة الصــــــــــــحة، بما في ذلك الشــــــــــــركاء الدوليون والوطنيون الذين يتولون التقديم المباشــــــــــــر للخدمات 

الســــــتجابة اإلنســــــانية. وقد واإلمدادات. وفي العديد من هذه البلدان ســــــتنســــــق المنظمة مجموعات الصــــــحة وخطط ا
تعمل المنظمة على نحو اســــــتثنائي ولفترات قصــــــيرة بوصــــــفها المالذ األخير لتقديم الخدمات إلى حين إيجاد حلول 
أشــــــد صــــــالبة. وســــــتعمل المنظمة من خالل مزيج من الحضــــــور الوطني وقدر كبير من الحضــــــور دون الوطني، 

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

تحــديــد الــدعم األمثــل الــذي يمكن للمنظمــة أن تقــدمــه في بلــد مــا، في لوفي العموم، تتمثــل الخطوة األولى   -٩١
النظر في أولويات البلد واحتياجاته من خالل عمليات التخطيط من القاعدة إلى القمة. وتلعب استراتيجيات التعاون 

ؤية متوســـــطة الُقطري للمنظمة دورًا حاســـــم األهمية في تمكين الدول األعضـــــاء المعنية وأمانة المنظمة من تحديد ر 
المدى وبرنامج اســـــــتراتيجي مشـــــــترك على الصـــــــعيد الُقطري. كما أنها تســـــــاعد على تحديد أولويات األنشـــــــطة التي 
تســــــــتطيع المنظمة من خاللها إضــــــــافة أكبر قدر من القيمة، والتعّرف على المجاالت التي ال يحتاج فيها البلد إلى 

دعم المنظمة المقدم على الصــــــــعيد الُقطري المشــــــــار إليها دعم مباشــــــــر من المنظمة. ولم توضــــــــع النهوج األربعة ل
واألعلى قيمة  األنســـــــبأعاله، لتكون أســـــــاســـــــًا لتصـــــــنيف البلدان، وٕانما لتوفر إطارًا توجيهيًا للنظر في أنواع الدعم 

  بلد.  لكل
  

  تركيز المنافع العامة العالمية على األثر
  

ائف من وظائف المنظمة األســــــاســــــية، أال وهي: تحديد يســــــتند التحّول االســــــتراتيجي الثالث إلى ثالث وظ  -٩٢
ل عم؛ ورصــد الوضــع الصــحي وتقييم االتجاهات الصــحية؛ وبلورة برنامج هالقواعد والمعايير وتعزيز تنفيذها ورصــد

ه أنشــــــطة المنظمة المتعلقة بوضــــــع القواعد والمعايير البحوث وحفز توليد المعارف المفيدة وتجســــــيدها وبثها. وتوجّ 
ات والبحث االبتكار، إنشـــــــــــــــاء المنافع العامة العالمية. وتتمثل وظيفة المنظمة الُمثلى في ضــــــــــــــمان إتاحة والبيان

المعلومات الرســــــمية واالســــــتراتيجية حول المســــــائل التي تؤثر في صــــــحة الناس. ويتطلب أداء هذه الوظيفة بفّعالية 
  يمكن إثبات أنه تؤدي إلى تحسين الحصائل الخاصة بالصحة والعافية.  على نحوالتأثير على عمل اآلخرين 

  
ن منظمات الصـــــــحة العالمية بواليتها بيتنفرد المنظمة ســــُتعّزز المنظمة عملها الخاص بوضــــع القواعد.   -٩٣

ثل اتفاقية المنظمة لسلطتها وميزتها النسبية. وتم ُتعد مصدرًا رئيسياً التي  المستقلة القواعد والمعايير بتقديمالمتعلقة 
) واإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا ٢٠٠٥اإلطارية بشـــــــــــــــأن مكافحة التبغ واللوائح الصــــــــــــــحية الدولية (

مثيل لها في تصــريف الشــؤون الصــحية العالمية. ومن األمور األســاســية الالزمة لتحســين دور   الجائحة صــكوكًا ال
االحتياجات القطرية وأن يكون لها  أســــــــاس نافع العامة العالمية علىالمنظمة في هذا المجال، ضــــــــمان أن تقوم الم

  أثر ملموس على الصعيد القطري، مع مراعاة أن يكون هذا األثر ذا طابع طويل األجل.
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وُتســــــتخدم عبارة "القواعد والمعايير واالتفاقيات" لإلشــــــارة إلى طيف واســــــع من المنافع العامة العالمية التي   -٩٤
مة اســــــترشــــــادًا باحتياجات البلدان، والتي تســــــتفيد منها البلدان والمنظمات الشــــــريكة على نحو جماعي تقدمها المنظ

يمكن تصــــــنيف منتجات  ٢ووفقًا لتقييم لوظيفة المنظمة المتعلقة بوضــــــع القواعد والمعايير ُأجري مؤخرًا، ١فردي. ال
  وضع القواعد والمعايير على النحو التالي:

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

القواعد والمعايير التي تضعها األمانة بخصوص  – منتجات وضع القواعد والمعايير العلمية والتقنية •
مجموعة واســـــــعة من المجاالت المواضـــــــيعية اســـــــتنادًا إلى البّينات العلمية ومشـــــــورة الخبراء التقنيين 

  الرئيسيين.
التقرير الســــنوي لإلحصــــاءات الصــــحية العالمية والتقرير على غرار  – تقييمات االتجاهات الصــــحية •

  .ي والتقرير الخاص بالمالريا في العالم والتقرير عن وفيات األمهاتالخاص بعبء المرض العالم

المنظمة  أمانة وبناًء على توصـــــيات تقييم وظيفة المنظمة المتعلقة بوضـــــع القواعد والمعايير، ســـــتضـــــطلع  -٩٥
  يلي: بما

ل إيالء األولوية لمنتجات وضــــــــــــــع القواعد والمعايير بناًء على تقييم للطلبات واالحتياجات، من أج •
الوفاء بالتزام المنظمة بإحداث األثر في كل بلد؛ وســــــــــــــيكون ذلك في العديد من الحاالت بناًء على 

  المقررات اإلجرائية التي تتخذها األجهزة الرئاسية للمنظمة؛
وضـــــــع مبادئ توجيهية وٕاجراءات لضـــــــمان الجودة من أجل تصـــــــميم جميع منتجات وضـــــــع القواعد  •

عتها (ســتســتند جميع منتجات وضــع القواعد والمعايير بما في ذلك والمعايير وصــياغتها ونشــرها/ متاب
االســتراتيجيات وخرائط الطريق وخطط العمل العالمية إلى معايير متفق عليها وخضــعت الســتعراض 
مســـــتقل كما هو الحال بالنســـــبة إلى المبادئ التوجيهية التقنية)، بما في ذلك تعظيم االســـــتعانة بكبار 

  ركتهم؛الخبراء الدوليين ومشا
توحيد الُنظم والخطط للرصد والتقييم وتبسيطها والتركيز على توثيق األثر وعدم االكتفاء بتقييم جودة  •

  منتجات وضع القواعد والمعايير وتوصياتها.
  

صـــــات العلمية وســـــتســـــترشـــــد إرشـــــادات المنظمة الخاصـــــة بالقواعد والمعايير بالتطورات في ميدان التخصـــــّ   -٩٦
الجينوميات وعلم التخّلق والتعديل الجيني والذكاء االصـــــــــــطناعي والبيانات الضـــــــــــخمة، التي تتيح علم الجديدة مثل 

جميعها فرصــــًا للتحّول وتشــــكل في الوقت ذاته خطرًا على الصــــحة العالمية. وبالفعل يجب على المنظمة أن تكون 
. فعلم الجينوميات مثًال ســـــيؤدي إلى في طليعة هذه الميادين العلمية وفي مواجهة التحديات األخالقية التي تطرحها

التحري في المجموعات الســـكانية  فحوصالطب الشـــخصـــي ويؤثر على الرعاية الصـــحية األولية والوقاية الثانوية، و 
واألفراد، واإلنصاف في إتاحة األدوية. وستطرح تكلفة األدوية الشخصية تحديًا أمام قدرة البلدان على توفير اإلتاحة 

لة. وتحتل المنظمة مكانة فريدة تمكنها من فهم اآلثار األخالقية والتنظيمية والمهنية واالقتصـــــادية المنصـــــفة والشـــــام

                                                           
 .١إضافة  ١٣٠/٥م تانظر الوثيقة    ١

٢                                           Evaluation of WHO’s Normative Function (July 2017). Available 
http://www.who.int/about/evaluation/who_normative_function_report_july2017.pdf?ua=1 (accessed 13 
March 2018).  
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ومعالجتها على نحو اســــتباقي، وتقديم إرشــــادات مســــتقلة ذات شــــرعية عالمية لضــــمان أن الميادين العلمية الجديدة 
  ُتعّزز التغطية الصحية الشاملة وال تقوضها.

  
 -جب أن تواصـــل المنظمة ضـــمان أن راســـمي الســـياســـات ومنفذي اإلجراءات الصـــحية وفي الوقت ذاته ي  -٩٧

يضــــعون األخالق في صــــميم عملية صــــنع القرار. وبالتركيز على القيم الفردية  -على الصــــعيدين الدولي والوطني 
العالمي إلى و  لوطنيمثل الكرامة اإلنســـانية واالحترام؛ واســـتخدام لغة االلتزام والمســـؤولية؛ والدعوة على الصـــعيدين ا

التضامن والمعاملة بالمثل والتفاهم المتبادل، وغيرها من القيم، يمكن للمنظمة أن ُتعّزز الثقة وتزيد الشفافية وتحّسن 
المساءلة. وستعمل المنظمة على ضمان أن جميع السياسات والتدخالت الخاصة بالصحة العمومية والبحوث تقوم 

وســتولى عناية وضــع اإلرشــادات األخالقية في الميادين الصــحية المســتجدة.  على أســاس األخالق، وســتســتمر في
  خاصة للبحوث المزدوجة االستخدام.

  
  البيانات

  
ُتعد البيانات الدقيقة والمالئمة التوقيت موردًا ضـــــــــــروريًا للدول األعضـــــــــــاء كي تحقق الغايات المدرجة في   -٩٨

تعزيز صـــــــــحة و  التغطية الصـــــــــحية الشـــــــــاملة والطوارئ الصـــــــــحيةبأهداف التنمية المســـــــــتدامة واألهداف الخاصـــــــــة 
 وُتعد المنظمة القائم على رصــــــد أهداف التنمية المســــــتدامة المتعلقة بالصــــــحة، وحارســــــها. .المجموعات الســــــكانية

رات الخاصة بالبرامج وزيادة المساءلة. ويطالب دستور المنظمة الدول اتلزم البيانات لقياس األداء وتحسين القر   كما
ولألمانة دور حاســـم  ١األعضـــاء بتقديم تقارير ســـنوية عن الوضـــع الصـــحي واإلجراءات المتخذة لتحســـين الصـــحة.

وســــــتركز نحو فّعال. األهمية في دعم الدول األعضــــــاء في جمع البيانات وتحليلها والتبليغ عنها واســــــتخدامها على 
إتاحة البيانات  لمعايير لجمع البيانات؛ وضمانالمنظمة على المجاالت التي تتمتع فيها بميزة نسبية، وهي: وضع ا

ة من أجل تحســـــــين تعزيز حزمة تقنية متســـــــقأجل الرصـــــــد على الصـــــــعيد العالمي؛  من تهإامكانية مقارنو  الصـــــــحية
خدام البيانات تيســــير اســــتجمع البيانات؛ تعزيز شــــفافية البيانات؛ مســــاعدة البلدان على تدعيم ُنظم الرصــــد والتقييم؛ 
التشـــــجيع على اســـــتخدام البيانات للمســـــاءلة على الصـــــعيد العالمي واإلقليمي والوطني. وتعزيزًا رات؛ في صـــــنع القرا

  لتحسين عمليات صنع القرار المسّندة بالبّينات في الدول األعضاء، ستضطلع المنظمة باألعمال التالية.
  
البيانات التي تحتاج إليها جمع اهج الدعم لمختلف منتقديم معايير جمع البيانات وتوفير األدوات و  وضــــــــــــــع •

ســيشــمل هذا العمل االحتفاظ بمجموعة التصــنيفات الدولية للمنظمة التي تشــمل التصــنيف و  الدول األعضــاء.
والصــــــحة. كما ســــــيشــــــمل أيضــــــًا تحديد معايير  اإلعاقةالدولي لألمراض والتصــــــنيف الدولي لتأدية الوظائف و 
ل من الحصائل الصحية ومحددات الصحة وخصائص أفضل ممارسات القياس في مختلف ُنظم البيانات لك

النظم الصحية البالغة األهمية، بما في ذلك تسجيل المواليد والوفيات والدراسات االستقصائية لألسر المعيشية 
 المتعلقة والبيانات وُنظم البيانات اإلدارية الخاصـــــــة بالخدمات الصـــــــحية وســـــــجالت األمراض وُنظم الترصـــــــد

. وســيشــمل وضــع المعايير تقييم إمكانات األســاليب االبتكارية واالســتفادة منها فيما شــريةالب األجســام بمقاســات
يتعلق بتســـجيل البيانات وتحليلها والتبليغ عنها واســـتخدامها، مثل الصـــور الملتقطة عبر األقمار االصـــطناعية 

  ماعي.وأجهزة االستشعار البيئي والتكنولوجيا المحمولة والسحابية ووسائل التواصل االجت
دعم الدول األعضـــــاء في تعزيز القدرات اإلحصـــــائية الوطنية على جميع المســـــتويات لضـــــمان توافر البيانات  •

الصــــــــحية العالية الجودة والمتاحة والمالئمة التوقيت والموثوق فيها والمصــــــــّنفة، بما في ذلك من خالل الهيئة 
المنظمة مع الشــــركاء على تقديم الدعم التقني وســــتعمل التعاونية العالمية للبيانات الصــــحية، عند االقتضــــاء. 

                                                           
  من دستور منظمة الصحة العالمية  ٦٥-٦١المواد    ١

(http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-48th-edition-en.pdf#page=7).  
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ق لألولويات الوطنية الخاصـــــــــــــــة بُنظم المعلومات الصــــــــــــــحية، التي ترتبط بالخطط  والمالي الفّعال والمنســــــــــــــّ
االســتراتيجية لقطاع الصــحة الوطني وعمليات االســتعراض. وســينطوي هذا العمل على التبليغ عن األمراض، 

وفيات، وســــــــــجالت األمراض المزمنة، والُنظم الخاصــــــــــة بتقديم البيانات عن بما في ذلك تســــــــــجيل المواليد وال
اســــتخدام المســــتشــــفيات والعيادات، والســــجالت الطبية اإللكترونية، والبيانات الخاصــــة بمطالبات رد التكاليف، 

الخاصة والدراسـات االسـتقصـائية لألسـر المعيشـية. وسـتقدَّم المسـاعدة التقنية أيضـًا في مجال ُنظم المعلومات 
لة عن الموارد المالية والموارد البشـــــــرية الخاصـــــــة بالميزانيات والنفقات والترخيص، التي توفر معلومات مفصـــــــّ 

دعَّم ُنظم البيانات بهدف توفير معلومات عملية على المســـــــــــتوى المحلي ومعلومات بالُنظم الصـــــــــــحية. وســـــــــــتُ 
ة مع الدول األعضـــاء على تحديد الثغرات مجّمعة على الصـــعيدين اإلقليمي والوطني. وســـتعمل أمانة المنظم

الرئيســــية في البيانات الالزمة لرصــــد التغطية الصــــحية الشــــاملة وأهداف التنمية المســــتدامة المتعلقة بالصــــحة 
وزيادة الفّعالية. وســــُتســــتخدم هذه الثغرات في توجيه االنتباه إلى أولويات االســــتثمارات اإلضــــافية الموّجهة إلى 

  اشى مع إطار الرصد والتقييم الوطني. البيانات، بما يتم
و منهجي وشـــــــفاف كي تســـــــترشـــــــد بها حدعم الدول األعضـــــــاء في تحســـــــين القدرة على ترجمة البّينات على ن •

البيِّنات الدامغة اهج وسُيقدم الدعم إلى الدول األعضاء في إنشاء من .وعمليات صنع القرار الوطني اتالسياس
 المناهجمن البحوث العالمية والبيانات المحلية والمعارف الســــــــــــــياقية المحددة. وعند تطبيق هذه  الُمســــــــــــــتمدة

ســـيتلقى راســـمو الســـياســـات وســـائر أصـــحاب المصـــلحة الدعم في حوار تداولي للتمكين من وضـــع الســـياســـات 
  وتحسين األداء؛ وسيشمل ذلك الدعم المقدم إلجراء التحليل االقتصادي والسياسي.

لتبليغ المنفتح عن البيانات الصــــحية من جانب الدول األعضــــاء واألمانة ودعم الدول األعضــــاء في تشــــجيع ا •
لة المصــــحوبة بالوثائق الداعمة لها  إنشــــاء مســــتودعات شــــفافة لهذه البيانات. وســــتزداد أهمية البيانات المفصــــّ

ي الصـــــــــــــحة. وُتعد البيانات والتبليغ المنفتح، نظرًا إلى تركيز أهداف التنمية المســـــــــــــتدامة على اإلنصـــــــــــــاف ف
المنفتحة من المنافع العامة العالمية. وستعمل المنظمة مع أصحاب المصلحة والشركاء على الصعيد الُقطري 

ذلك تحســـين اإلتاحة المنفتحة  ويســـتهدفتعزيزًا ودعمًا إلنشـــاء المراصـــد الصـــحية الخاضـــعة للملكية الوطنية. 
لى الصــعيد الُقطري لدعم التقدم بااللتزامات الوطنية ورصــده، بما للبيانات الصــحية واإلحصــاءات والتحاليل ع

في ذلك أهداف التنمية المســــــتدامة المتعلقة بالصــــــحة والتغطية الصــــــحية الشــــــاملة وســــــائر األولويات الوطنية 
  ودون الوطنية. 

حو أفضــــــــــل تعزيز التصــــــــــنيف االســــــــــتراتيجي للبيانات بجمعها وتحليلها والتبليغ عنها إلرشــــــــــاد البرامج على ن •
في المســـــــوح والبيانات الروتينية  ،والفئات العمرية اإلعاقةباالســـــــتناد إلى ما يلي: نوع الجنس والدخل والعرق و 

كة لها ضـــروريًا لتحقيق وُيعد تحديد أوجه عدم المســـاواة في الصـــحة والعوامل المحرّ  وســـائر مصـــادر البيانات.
م المعلومات الصحية أساسًا لرصد عدم المساواة في اإلنصاف في الصحة وتحسين تنفيذ البرامج. وتشكل ُنظ

  الصحة.
المؤســـــســـــات والشـــــبكات األكاديمية والجهات الفاعلة غير الدول  التي تشـــــملالعمل مع المؤســـــســـــات المعنية،  •

وتشمل األمثلة على هذا . ومراكز الفكر في مجال جمع المعلومات الصحية وتحليلها واستخدامها االستراتيجي
ومشــــــروع التعاون بشــــــان العبء العالمي ادرات مختلف جهود "العد التنازلي" الجارية والمقترحة، النوع من المب

  .والمراكز المتعاونة مع المنظمةمعهد القياسات والتقييم في المجال الصحي  بقيادةللمرض 
أمانة ســــــــــــتتمكن و  م الفطن في المنظمة.ضــــــــــــمان توافر البيانات والمقاييس لدعم اإلدارة االســــــــــــتراتيجية والتعلّ  •

المنظمة على هذا النحو من قياس أدائها وفقًا لبرنامج العمل العام الثالث عشــــــــــــــر (بما في ذلك االتجاهات 
) وتضمن وتعزيز صحة المجموعات السكانية التغطية الصحية الشاملة والطوارئ الصحيةمجال المسجلة في 
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الجة البيانات الحاســـمة األهمية بالتعاون مع ، ومعفي التوقيت المالئم اإلحصـــاءات الصـــحية العالميةإصـــدار 
  .الدول األعضاء

حفز االســتثمار من جانب الوكاالت المانحة والمصــارف اإلنمائية والحكومات الوطنية في ســد ثغرات البيانات  •
لرصـــــــــــد األولويات  الثغرات الرئيســـــــــــية في جمع البيانات الضـــــــــــرورية األمانةوســـــــــــتحدد  الحاســـــــــــمة األهمية.

االســتراتيجية لبرنامج العمل العام الثالث عشــر وأهداف التنمية المســتدامة المتعلقة بالصــحة، في كل بلد على 
في توجيه االنتباه إلى أولويات االســـــــتثمارات الجديدة في حدة. وســـــــُيســـــــتخدم التبليغ عن الثغرات في البيانات 

  جمع البيانات.
  

  البحث واالبتكار
  

البحث والتطوير حاســــــــــــــمي األهمية بالنســــــــــــــبة إلى المنظمة بوصــــــــــــــفها منظمة قائمة على المعرفة. ُيعد   -٩٩
وتســـتضـــيف المنظمة برامج البحث الخاصـــة، وتنســـق البحوث المشـــتركة بين بلدان متعددة، وتدعم بناء القدرات في 

ئف البحث الحاســـــــــــــمة مركز متعاون معها. وقد تم تناول وظا ٧٠٠مجال البحث. كما أنها تســـــــــــــتفيد من أكثر من 
األهمية بالفعل ودمجها في األولويات االســــــتراتيجية ذات الصــــــلة على النحو التالي: البحث والتطوير دعمًا إلتاحة 
األدوية وٕاخضــاعها الختبار الصــالحية المســبق في الفرع الخاص بالتغطية الصــحية الشــاملة، وتنســيق البحوث في 

الدبلوماســـــية ، فللتحّوالت االســـــتراتيجية اً البحث أيضـــــًا أســـــاســـــُيعد ة. و الطوارئ في الفرع الخاص بالطوارئ الصـــــحي
والدعوة واإلرشـــادات الخاصـــة بالقواعد والمعايير واالتفاقات يجب أن تســـتند إلى أفضـــل العلوم والبّينات. وســـتســـتفيد 

ت ذاته وفي الوق المنظمة من طيف واســـــــــــع من االختصـــــــــــاصـــــــــــات يمتد من العلوم االجتماعية إلى بحوث التنفيذ.
ستستفيد المنظمة من ميزتها النسبية في تحديد االحتياجات وترجمة المعارف تيسيرًا للبحوث التي ُيفّضل أن ُتجرى 

  في المؤسسات البحثية.
  

على وضــع الحلول االبتكارية والتوســع فيها. ويمكن لالبتكارات أن ُتســّرع تحقيق أيضــًا ســتســاعد المنظمة و   -١٠٠
وستستخدم المنظمة مختلف ة واألهداف التي ينص عليها برنامج العمل العام الثالث عشر. أهداف التنمية المستدام

وقد  االبتكارات العلمية والتكنولوجية واالبتكارات االجتماعية أو االبتكارات في مجال األعمال أو المال. -النهوج 
شــــمل االبتكارات "العكســــية" والتعاون وقد ت -أي موقع جغرافي وأي قطاع  -تنشــــأ األفكار االبتكارية في أي مكان 

ع على نحو مســــــــتدام. وتقتضــــــــي بعض والتوســــــــّ  -ع بين بلدان الجنوب. ويتمثل تحد رئيســــــــي لالبتكار في التوســــــــّ 
االبتكارات خاصـــــــــــــة االبتكارات ذات النطاق العالمي تحســـــــــــــينات تحويلية يمكن تطبيقها على مختلف الســـــــــــــياقات 

االبتكارات األخرى، مثل االبتكارات الُمصّممة لتالئم الظروف المحلية،  والمستخدمين على الصعيد الدولي. وبعض
تزداد احتماالت اســــــتمرارها عندما يســــــتند المبتكرون القريبون من المشــــــكلة إلى فهمهم المتبصــــــر في وضــــــع حلول 

  ل الفشل وتخفيف حدته.تتكّيف مع الواقع المحلي. ويحتاج االبتكار إلى المجازفة والقدرة على تحمّ 
  

ويتمثل الدور األشـــــد فّعالية للمنظمة، إذ تعمل في مجال ميزتها النســـــبية، في التصـــــدي لمعّوقات االبتكار   -١٠١
  بوصفها جهة ميّسرة و"مؤيدة لمؤيدي" االبتكار. وستركز المنظمة في هذا الصدد على ثالثة أدوار.

  
ســـتركز المنظمة على التواصـــل مع ممولي البحث واالبتكار والتواصـــل بين المســـتويات  .االبتكار صـــياغة  -١٠٢

الثالثة للمنظمة لالســـــــتفادة من آرائها ومن الفهم المتبصـــــــر الذي تتمتع به البلدان. ويمكن للمنظمة أن تشـــــــارك في 
ال الصــحة وتتماشــى مع باحتياجات وثغرات محددة في مج التي تتعلقصــياغة الدعوة إلى االبتكارات أو التحديات 

، يمكن لها أن تســتخدم شــبكاتها مبكرةأولوياتها االســتراتيجية. وبضــمان المنظمة لتأييد المســتخدم النهائي في مرحلة 
ع. وســـــتعمل المنظمة مثًال على رعاية المبادرات والتعاون معها مثل الشـــــراكة العالمية  لتعظيم فرص التكرار والتوســـــّ

مضـــــــــــــــادات الحيوية المبرمة بين منظمة الصــــــــــــــحة العالمية ومبادرة أدوية األمراض للبحث والتطوير في مجال ال
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المهملة، واالئتالف المعني بابتكارات التأهب لمواجهة األوبئة، ومركز التعاون العالمي التابع لمجموعة العشــــــــــــــرين 
التنسيق بين الشركاء والمعني بالبحث والتطوير بشأن مقاومة مضادات الميكروبات. وستساعد المنظمة أيضًا على 

  الجنوب في مجال البحث واالبتكار.مخطط البحث والتطوير. وستعمل على تعزيز التعاون بين بلدان  معكما تفعل 
  

ع  -١٠٣ يمكن للمنظمة اســـــتنادًا إلى عالقتها الوثيقة بالحكومات، أن تضـــــطلع بدور فريد في  .االبتكار في التوســـــّ
ع في االبتكارات الصـــــحية ا لمنظمة بربط االبتكارات والمبتكرين وممولي تســـــتطيع الفّعالة واســـــتدامتها. و حفز التوســـــّ

ع المســـتدام في االبتكارات المســـّندة بالبّينات . وســـيتطلب في الُنظم الصـــحية االبتكارات بالحكومات، أن تحّفز التوســـّ
 تينما يمثالن معًا الجهوالقطاع الخاص عادة  ةذلك أحيانًا المشــــــــــــــاركة البناءة مع القطاع الخاص، إذ إن الحكوم

ع في االبتكار. ومع خضوع االبتكارات لالختبار وانتقالها إلى مرحلة على التوسّ  تعمالن تين اللتينالرئيسي تينالفاعل
على نطاق واســع، يمكن للمنظمة أيضــًا أن تســاعد على تجميع البّينات لالســترشــاد بها في وضــع المبادئ  التطبيق

  التوجيهية.
  

تتمتع المنظمة بمكانة تؤهلها للتعريف بالنجاحات والعبر المستخلصة، ما سيكتسي أهمية  االبتكار.تعظيم   -١٠٤
  بالغة لمواصلة التوّسع في االبتكارات واستدامتها.

  
 العمل برنامج في ُقطعت التي بالوعود للوفاء الالزم األساس - المؤسسية التحّوالت  -٥

  عشر الثالث العام
  

ن قابل للقياس في صــــــــحة الناس على الصــــــــعيد الُقطري، إال بإدخال لن تنجح   -١٠٥ المنظمة في إحداث تحســــــــّ
تغييرات جوهرية على نموذج العمل والُنظم والثقافة القائمة فيها. وســــيخضــــع تنفيذ هذه التحّوالت المؤســــســــية لتوجيه 

تسلسل  وتحديد؛ حفز التغيير بشأن مالمدير العا إسداء المشورة إلى فريق السياسات العالمية الذي سيتولى ما يلي:
  ضمان أن التغيير يستند إلى أفضل الممارسات المّتبعة على نطاق المنظمة.و التحّوالت وتنفيذها؛ 

  
  قياس األثر من أجل الخضوع للمساءلة وٕادارة النتائج

  
 العمل برنامج تنفيذ حصـــائلة للمســـاءلة من أجل رصـــد مســـتقلٕانشـــاء آلية و  أدائها، برصـــد ســـتقوم المنظمة  -١٠٦
تتماشى األهداف والغايات والمؤشرات التي ينص عليها برنامج العمل العام الثالث عشر مع سو  .عشر الثالث العام

لألثر جمعية الصـــــــحة العالمية. وســـــــتضـــــــع المنظمة إطارًا  التي اعتمدتهاأهداف التنمية المســـــــتدامة أو القياســـــــات 
وح، للتمكين من رصــــد األداء وتحليل القيمة المحققة في مقابل يصــــيغ ســــالســــل النتائج بمزيد من الوضــــ والمســــاءلة

 المال وخضوع األمانة للمساءلة. وسيتطلب هذا التركيز على األثر كشفًا مقنعًا عن مساهمة المنظمة في كل هدف
ومســــــاهمة كل مســــــتوى من مســــــتوياتها. ويتوقف التقدم على العديد من الجهود المشــــــتركة التي تبذلها  من األهداف

المنظمـة وشــــــــــــــركاؤها، من الحكومات والكيـانات التـابعـة لألمم المتحـدة والمجتمع المـدني والقطـاع الخـاص. ولهذا 
الســبب ال يهم أن ُينســب الفضــل في تحقيق أوجه التقدم إلى أطراف معينة بقدر ما يهم تحقيق األثر وبناء الثقة في 

ساهمة المنظمة بالتفصيل في برنامج العمل العام الثالث قيادة المنظمة ومساهمتها في هذا النجاح المشترك. وترد م
المســاءلة. وســوف ُتدرج المنظمة دراســات الحالة و  الخاص باألثر طاراإلفي ســوف ترد بمزيد من التفصــيل عشــر و 

لمؤشــــــــــــرات الكمية. وعلى الرغم من أن برنامج العمل العام الثالث عشــــــــــــر ينص على التي تكّمل االُقطرية النوعية 
المية، فإن تتبع البيانات ُيجرى على الصــــــــــــــعيد الُقطري؛ ولذا فإن الموجزات الُقطرية والتقارير اإلقليمية أهداف ع

وقد ُأنشــــــئت دائرة جديدة للمقاييس والقياس  ١العالمية على نطاق المنظمة بشــــــأن هذه األهداف ســــــتكون ضــــــرورية.
                                                           

، على ٢٠٣٠التنمية المســــــــــتدامة لعام )، تحويل عالمنا: خطة ٢٠١٥( ٧٠/١ينص قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة    ١
أن األهداف والغايات "تراعي اختالف الواقع المعيش في كل بلد وقدراته ومســـــــــــتوى تنميته وتحترم الســـــــــــياســـــــــــات واألولويات 
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العمل العام الثالث عشر وغاياته. وفضًال  للمساعدة على إضفاء الطابع المؤسسي على عملية رصد أهداف برنامج
عن قياس األثر البرمجي، ستقيس المنظمة أيضًا التحّول االستراتيجي والمؤسسي باستخدام سجل متكامل للقياس. 

غنى عن المبادئ المتعلقة بإدارة المخاطر واألخالقيات واالمتثال والتقييم من أجل إحداث تحّول في المنظمة.  وال
ؤولية المؤســـــــســـــــية للمنظمة في أن تكون قادرة على تحديد المخاطر التي قد تؤثر على النتائج الُمتّفق وتتمثل المســـــــ

عليها مع الدول األعضــــــــاء، فهي منظمة مســــــــؤولة تجاه الدول األعضــــــــاء والشــــــــركاء والمجتمع الدولي عمومًا عن 
 الســــلوك وقواعد األخالقيات مدونة مع تمشــــياً  وذلك جيدًا، ســــمعتها وصــــون رشــــيد بشــــكلضــــمان اســــتخدام الموارد 

  .الثقة من المزيد بناء أجل من المهني،
  

  إعادة تشكيل نموذج التشغيل إلحداث األثر الُقطري واإلقليمي والعالمي
  

حة أعاله والســيما النهج المتمايز إلحداث األثر وفقًا للســياق   -١٠٧ ســيتطلب تنفيذ التحّوالت االســتراتيجية الموضــّ
  النموذج التشغيلي للمنظمة. وتشمل األولويات الرئيسية ما يلي:الُقطري، تغيير 

تعزيز جودة القيادة على الصــــــــعيد الُقطري لضــــــــمان توافر ممثلي المنظمة ذوي الكفاءات العالية من  •
  القادة والدبلوماسيين العاملين بفّعالية في مجال الصحة والمؤهلين لالستجابة ألولويات البلدان؛

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

تزويد المنظمة على الصــــــــــــــعيد الُقطري باالســــــــــــــتقالل البرمجي والمالي واإلداري والتنظيمي الكافي  •
لتمكينها من تنفيذ عملها على نحو فّعال، مع خضــــوعها في المقابل للمســــاءلة بشــــأن أدائها وبروزها 

  وأثرها؛

جيات الُقطرية (مثل اســـتراتيجيات التعاون الُقطري) توّجه أولويات برنامج العمل ضـــمان أن االســـتراتي •
وتدعم الخطط االســـــتراتيجية الوطنية؛ وتنص على اإلجراءات وســـــالســـــل النتائج الثالث عشـــــر العام 

  ومقاييس األداء الواضحة؛ 

عام الثالث عشــــر من تحســــين االســــتفادة من مكاتب المنظمة اإلقليمية في دعم تنفيذ برنامج العمل ال •
خالل االســــــتراتيجيات وخطط العمل اإلقليمية التي تراعي الخصــــــائص اإلقليمية والســــــياق اإلقليمي، 
عن طريق تبادل أفضـــــــــل الممارســـــــــات واألفكار الجديدة، واالســـــــــتفادة من أوجه الكفاءة الناجمة عن 

  األخذ بالالمركزية؛

ع الشــــــــركاء ودعوتهم إلى االجتماع، بما في ذلك تعزيز الدور القيادي للمنظمة ودورها في التعاون م •
الشـــركاء في منظومة األمم المتحدة والمؤســـســـات الثنائية والمتعددة األطراف والمؤســـســـات األكاديمية 

  ١الصحة في خطة التنمية المستدامة؛ مكانة والمجتمع المدني، من أجل إعالء

                                                           
الوطنية. وتعتبر الغايات مرامي ذات طابع عالمي ُيطمح إلى بلوغها، حيث تحدد كل حكومة غاياتها الوطنية الخاصـــــــــــة بها 

ســـــبل إدماج هذه  ر أيضـــــاً بمســـــتوى الطموح العالمي ولكن مع مراعاة الظروف الوطنية. وعلى كل حكومة أن تقرّ مســـــترشـــــدة 
الغــايــات العــالميــة الطموحــة ضــــــــــــــمن عمليــات التخطيط والســــــــــــــيــاســـــــــــــــات واالســــــــــــــتراتيجيــات الوطنيــة." انظر الرابط التــالي: 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld،  ٢٠١٨آذار/ مارس  ٥تم االطالع في.( 

 بما في ذلك إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية لضمان استجابة متسقة لمنظومة األمم المتحدة.   ١
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جغرافيًا، لتكون قريبة من األماكن التي تزداد فيها  -والســــــــــــــيما الخبرة التقنية  -إعادة توزيع الموارد  •
  أهمية األثر.

  
األجهزة الرئاســـية بجنيف ســـبيًال مناســـبًا في تناول دور المنظمة على صـــعيد البلدان، مّما ســـُيوّفر  وســـتتبع  -١٠٨

  رقابة فعالة كافية.
  

  ةتطوير الشراكات واالتصاالت والتمويل لتوفير الموارد لألولويات االستراتيجي
  

لضـــــــــــمان توافر الموارد المســـــــــــتدامة والعالية الجودة الالزمة لتنفيذ برنامج العمل العام الثالث عشـــــــــــر، من   -١٠٩
األهمية بمكان وضـــــــع خطة أوســـــــع نطاقًا للتحّول في المشـــــــاركة الخارجية، تســـــــتهدف اّتباع نهج أكثر اســـــــتراتيجية 

المشـــــــــــاركة الخارجية أن يجمع معًا الوظائف  وأطول أجًال على صـــــــــــعيد المنظمة. فمن شـــــــــــأن النموذج الجديد في
الخاصة بتعبئة الموارد والبرامج التقنية واالتصاالت على جميع مستويات المنظمة الثالثة لضمان اّتباع نهج موّجه 

ق إزاء المشـــــاركة الخارجية. وســـــُتعّزز هذه الجهود مكانة المنظمة في ميدان الصـــــحة العالمية األوســـــع نطاقًا ومنســـــّ 
من االســـــــــتفادة من الشـــــــــراكات الفّعالة مع الحكومات والمجتمع المدني والمؤســـــــــســـــــــات الخيرية والشـــــــــركات  نمكّ تُ و 

  والمنظمات المتعددة األطراف.
  

من أجل تمويل األولويات االســــــتراتيجية الثالث وتنفيذها والحصــــــول على نتائج تتماشــــــى مع الطموحات و   -١١٠
عشــر، ُيعد توفير مســتويات مالئمة من التمويل الذي يتســم بمزيد من  التي ينطوي عليها برنامج العمل العام الثالث

المرونة واالتســـاق وٕامكانية التنبؤ به، حاســـم األهمية. وســـيعمل المقر الرئيســـي للمنظمة ومكاتبها اإلقليمية والُقطرية 
ستعمل المنظمة بالتوازي مع الدول األعضاء على تعبئة التمويل اإلضافي الالزم بما يتجاوز االشتراكات الُمقدَّرة. و 

على تحســـــــــين إدارة المنح والعمليات المتعلقة بالمشـــــــــاركة الخارجية إلى أقصـــــــــى حد ممكن، من أجل تعزيز األداء 
  الرفيع المستوى والشفاف للوظيفة الخاصة بالعالقات الخارجية، وٕاثبات تحقق القيمة في مقابل المال. 

  
يضــــطلع فيه كل منهم بدور حاســــم األهمية لتحقيق أهداف التنمية وتتواجد المنظمة في عالم من الشــــركاء   -١١١

المستدامة. وستستفيد المنظمة من دورها في التنسيق والقيادة في ميدان الصحة العالمية الذي يستند إلى خبرتها في 
 -تدام للصـــــحة وضـــــع القواعد والمعايير وخبرتها التقنية، في الدعوة إلى توفير التمويل العام العالمي الكافي والمســـــ

حياة الناس مع التمتع وعندئذ فقط ســـــــــــتتمكن الجهات الفاعلة في مجال الصـــــــــــحة على نحو جماعي من ضـــــــــــمان 
  . وتعزيز صحة المجموعات السكانية الطوارئ الصحية مواجهةتحقيق التغطية الصحية الشاملة و ببالصحة 

  
العام الثالث عشــر إال بالتعاون مع الشــركاء وال يمكن للمنظمة أن تحقق األهداف الطموحة لبرنامج العمل   -١١٢

من جميع القطاعات بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص. وفي الوقت ذاته، يجب على المنظمة وقاية 
بالســــــمعة والتأثير الذي ال موجب له. وســــــتنفذ المنظمة إطار  عملها من تضــــــارب المصــــــالح والمخاطر التي تمّس 

م التقدم الُمحرز مع علة غير الدول لفائدة الصــــحة العمومية العالمية ومصــــلحتها، وســــتقيّ المشــــاركة مع الجهات الفا
  الدول األعضاء والشركاء. 

  
وســـتســـتمر المنظمة في إعداد رســـائل ومبادرات وحمالت للدعوة في مجال الصـــحة العمومية تتماشـــى مع   -١١٣

بل تحســين ســقة ومعّززة عن سُــ قصــة متّ  علىالجتماعي مبادرات التواصــل الرقمي وا وســترّكزأولوياتها االســتراتيجية. 
م هذه القصــــــة بفعل الشــــــراكات بيان أثر التمويل ونتائجه. وســــــُتعظَّ من أجل ة للحياة في جميع أنحاء العالم، المنظم

االســـــتراتيجية مع المجتمع المدني ووســـــائل اإلعالم والمؤســـــســـــات الوقفية وســـــائر أصـــــحاب المصـــــلحة الرئيســـــيين. 
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المكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية الرئيســــية االتصــــاالت العامة وحمالت الدعوة الجريئة. وســــيوفر إطار وســــتدعم 
  النتائج التي تستند إلى األثر في هذا البرنامج العام للعمل أساسًا صلبًا لهذه الجهود.

  
  تعزيز الُنظم والعمليات الحاسمة األهمية لتحقيق األداء التنظيمي األمثل

  
رة ل االســــــتراتيجي والمؤســــــســــــي للمنظمة قوى عاملة مالئمة للغرض وعالية الكفاءة ومتطوّ يتطلب التحوّ ســــــ  -١١٤

  وُمحّفزة ورفيعة األداء ومتمكنة. ومن أجل تحقيق ذلك، سينبغي إدخال عدد من التغييرات.
طــاق ع بتعزيز التكــافؤ بين الجنســــــــــــــين والتمثيــل الجغرافي على ن. تحقيق زيــادة التنوّ مالئمــة للغرض •

جميع مســــــــــــتويات المنظمة؛ وتجديد القوى العاملة والتخطيط التطلعي لتعاقب الموظفين الذي يدعمه 
التوظيف االســـــتراتيجي والمالئم التوقيت وتحســـــين الفرص المتاحة للمهنيين الشـــــباب؛ والتنفيذ الكامل 

تنفيذ أهداف التنمية بعها المنظمة. وســـــيتطلب تركيز المنظمة على لســـــياســـــة التنقل الجغرافي التي تتّ 
للعمل مع العديد من القطاعات  ،المســـتدامة مزيجًا أوســـع نطاقًا من التخصـــصـــات المهنية والمهارات

  المشورة االستراتيجية والسياسية ال المشورة التقنية فقط.تزويد البلدان بالمختلفة و 
ارات الوظيفية والنهوض . التنمية المهنية والتمكين المهني من خالل المســـــــــــــــرةعالية الكفاءة ومتطوّ  •

وٕاعادة التوجيه نحو  المترتبة عليهابثقافة التعلم؛ وتحســـين القدرات اإلدارية وزيادة الســـلطة والمســـاءلة 
  التنظيم الذي يتمحور حول البلدان؛ ومكافأة االبتكار والتعاون.

ـــذوي ُمحّفزة ورفيعـــة األداء ومتمكنـــة • ـــاحـــة ل األداء العـــالي . إدارة أداء الموظفين وتعزيز الفرص المت
وزيادة اســــــــــــــتخـدام أدوات التنميـة المهنيـة والتعلم المهني؛ وٕاحراز التقـدم نحو ثقـافة التعـاون؛ وتعزيز 

  االحترام داخل المنظمة كقيمة أساسية.

نفسها. وتلتزم ب تبدأوال تستطيع المنظمة العمل على نحو فعال على تحقيق المساواة بين الجنسين دون أن   -١١٥
اج الجميع والتنوع والتكافؤ بين الجنســـين كما يتضـــح من تعيين عدد من النســـاء يفوق عدد الرجال في المنظمة بإدم

 /١من المديرين من الرتب مد ٪٢٩,٧فريق المدير العام للقيادة العليا. وفي بداية والية المدير العام الجديد كان 
نســبة  أماين إال في المكتب اإلقليمي ألوروبا، من النســاء، وال يتحقق التكافؤ بين الجنســ ١على نطاق المنظمة ٢مد

جمعية الصحة العالمية السبعين بلغت نسبة النساء  في. و ٪٢٨,٣ فقد بلغت النساء بين المديرين في المقر الرئيسي
من رؤســـــاء وفود الدول األعضـــــاء. وتســـــتهدف المنظمة تحقيق المســـــاواة بين الجنســـــين في صـــــفوف مديريها  ٪٣١

تشـــــجع الدول األعضـــــاء على تحقيق التكافؤ بين الجنســـــين في رؤســـــاء الوفود المشـــــاركة في ، و ٢٠٢٣بحلول عام 
جمعية الصـــحة. وســـتشـــمل الجهود المبذولة لتحســـين الغايات المتعلقة بالتكافؤ بين الجنســـين في صـــفوف الموظفين 

قية الموظفات. ومن شـــأن ر المهني للنســـاء، بما في ذلك المســـارات الخاصـــة بتر جهودًا ملموســـة لدعم القيادة والتطوّ 
غيرها للمضايقات في مكان العمل و تتصدى لالتوازن بين متطلبات العمل والحياة و  تراعيالسياسات المؤسسية التي 

  من المشكالت، أن تدعم الجهود المبذولة لزيادة عدد النساء اللواتي يتقلدن المناصب العليا في المنظمة.

على نطاق  ٢مد /١من المديرين من الرتب مد ٪٣٣,١المدير العام، كان وبالمثل فإنه في بداية والية   -١١٦
٪ في المكتــب اإلقليمي ألفريقيــا). ٩٤,٧في المقر الرئيســــــــــــــي و ١١,٧٪من مواطني البلــدان النــاميــة ( ١المنظمــة

، بحيث يصـــــــبح ثلث المديرين ٢٠٢٣وتســـــــتهدف المنظمة مضـــــــاعفة هذا العدد ثالث مرات كحد أدنى بحلول عام 
أن تشـــــــــمل  علجهود الرامية إلى تحســـــــــين التنوّ لقل في المقر الرئيســـــــــي من مواطني البلدان النامية. وينبغي على األ

                                                           
البيانات الخاصــة بالمكتب اإلقليمي لألمريكتين/ منظمة الصــحة للبلدان و بيانات واردة من خمســة أقاليم والمقر الرئيســي؛    ١

 األمريكية غير متوفرة.
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 ليس هوالتدريب الداخلي في الوقت الحالي غير مدفوع األجر، ف ولما كانالتدريب الداخلي في المنظمة.  أيضــــــــــــــاً 
المنخفضــــة والمتوســــطة الدخل. ويؤدي هذا الوضــــع نتمون للبلدان بمن فيهم المللعديد من الشــــباب المتميزين  اً متاح
ل مدخًال إلى فرص العمل الالحقة؛ يمثّ  قدعدم المســـــاواة حيث إن التدريب الداخلي في المنظمة  تداعي حلقاتإلى 
إلى  عند عودتهم نو المتدربالذي يحدثه قدراتها الوطنية في ر تطوّ الالبلدان من  يؤدي هذا الوضــــــــــع إلى حرمانكما 

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

  وسيشمل تحول المنظمة في مجال اإلدارة والتنظيم ما يلي:  -١١٧
د والشـــفاف والخاضـــع للمســـاءلة في إطار إرســـاء تفويض الســـلطة الواضـــح والموحّ  – تمكين المديرين •

الثالثة، وٕاضـــــفاء الطابع المؤســـــســـــي على إدارة ســـــق على نطاق مســـــتويات المنظمة هيكل إداري متّ 
  المخاطر والمقاييس الخاصة بإدارة التكاليف، وتوفير التدريب الكافي واألدوات الكافية.

رهاالخدمات والُنظم اإلدارية والتنظيمية التي تدعم عمليات البرامج وتُ  • اســــــــــتعراض وتحســــــــــين  – يســــــــــّ
من أجل  ،واألدوار والســــياســــات واإلجراءات واإلداريين ية للموظفين التقنيينالقدرات اإلدارية والتنظيم

تقديم الدعم الكامل لتنفيذ البرامج وتيســــــيره، والســــــيما ما يلي: التخطيط والتبليغ المتصــــــالن بالميزانية 
والبرامج واإلدارة المالية، وٕادارة الموارد البشــرية، والمشــتريات، بما في ذلك تقييم فرص عقد الشــراكات 

  مع سائر وكاالت األمم المتحدة.االستراتيجية 
تنفيذ عملية على نطاق جميع مســـــتويات المنظمة للتحســـــين  – إجراءات العمل ذات الفّعالية والكفاءة •

المنهجي والمتواصـــــــــــــــل للجودة، تتضــــــــــــــمن إدارة التغيير وتقييم جودة الخــدمــات التنظيميــة واإلداريــة 
ذلك اّتباع نهج نظامي لجمع أفضــــــــــــــل ويشــــــــــــــمل  وتكاليفها ومدى مالءمة توقيتها على نحو منتظم.
  الممارسات وتوثيقها وتبادلها على نطاق المنظمة.

طة والمالئمة للغرض التي تســـــــــتند إلى متطلبات العمل الحاســـــــــمة ُنظم تكنولوجيا المعلومات المبســـــــــّ  •
ة . االســـــــتثمار في ُنظم تكنولوجيا المعلومات الســـــــهلة االســـــــتخدام والعالية الجوداألهمية لتنفيذ المهام

والمرنة والمحّدثة باســـــتمرار، التي تســـــتند إلى تعريف متطلبات العمل الحاســـــمة األهمية لتنفيذ المهام 
  وتقييم الحلول أو الُنظم المستخدمة في مكاتب المنظمة أو وكاالت األمم المتحدة األخرى.

  
(انظر أدناه)، بل أيضــــــًا وال تكتســــــي مواصــــــلة االلتزام بالمســــــاءلة والشــــــفافية أهمية لقياس األثر فحســــــب   -١١٨

بوصفها أساسًا لنموذج التشغيل. وُتعد مبادئ إدارة المخاطر واالمتثال والتقييم حاسمة األهمية إلحداث التحّول في 
المنظمة. وتتمثل المســــــؤولية المؤســــــســــــية للمنظمة في أن تكون قادرة على تحديد المخاطر التي قد تؤثر على أداء 

  .األمانة والتخفيف من وطأتها
  

  اتسام المنظمة بالسالسة ورفعة األداءتعزيز تغيير الثقافة لضمان 
  

  ز المنظمة على تعزيز ثالثة أبعاد تنظيمية، أال وهي:رفيعة األداء، ستركّ  مؤسسيةمن أجل تحقيق ثقافة   -١١٩
ومناخها، وُتعد ذات معنى وداللة  تهاأهداف مشــــتركة تدعمها ثقاف حول المنظمة ســــتلتف -المواءمة  •

  بالنسبة إلى فرادى الموظفين
على ســــــــتحظى المنظمة بالقدرات والعمليات اإلدارية والحافز على النهوض بالمســــــــؤوليات  - التنفيذ •

  نحو ممتاز
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ســـــتتســـــم المنظمة بالفّعالية في فهم وضـــــعها وبيئتها الخارجية والتفاعل معهما وتشـــــكيلهما  - التجديد •
  معهما.والتكّيف 

  
يكون االنتســاب األولي لموظفيها إلى و  تتســم بالســالســةمنظمة  إيجادالت الرئيســية في وســيتمثل أحد التحوّ   -١٢٠

المنظمة ال إلى برامجهم المحددة. وســـــــتعمل جميع مســـــــتويات المنظمة الثالثة معًا عن كثب وتركز بوضـــــــوح على 
المواءمة بين رؤية المنظمة واستراتيجياتها وأنشطتها اليومية. األثر الُقطري والنتائج والمساءلة. وسيتحقق المزيد من 

لها إلى منظمة تعتمد بقدر أكبر وســـــتعمل المنظمة أيضـــــًا ســـــعيًا إلى تحقيق ثقافة أكثر ابتكارًا، وســـــيشـــــمل ذلك تحوّ 
ى التكّيف على التكنولوجيا الرقمية والشبكات. ومن خالل هذه العملية، ستصبح المنظمة أكثر مرونة وأكثر قدرة عل

  مع التغّيرات التي تطرأ على البيئة الخارجية.
  

ولن يمثل تغيير الثقافة مبادرة منفصلة، بل سُيدمج في مبادرات المنظمة الجارية وفي جميع أجزاء العملية   -١٢١
، وســـيتوّجه الرامية إلى تحّول المنظمة. وســـيخضـــع التغيير لتوجيه القيادة الُعليا ولملكية وقيادة جميع أجزاء المنظمة

. وســـــتشـــــارك مكانة مركزيةتضـــــع البلدان في و  تتســـــم بالســـــالســـــة والتعاونمنظمة  يجادإلى العقليات والســـــلوكيات إل
الحوار المتواصــــــل واســــــتقاء اآلراء. وتتألف  بإجراء، جوهريةالمنظمة والبلدان والشــــــركاء في تغيير الثقافة مشــــــاركة 

كون من األهمية بمكان مواصـــــلة تطوير ثقافة مشـــــتركة من وحدة المنظمة من األمانة والدول األعضـــــاء؛ ولذا فســـــي
  تمكين المنظمة من تحقيق كامل إمكانتها.ل ،الغرض والثقة

  
 والمســاءلة لألثر الجديد اإلطار - عمل إلى عشــر الثالث العام العمل برنامج ترجمة  -٦

   األداء وتقييم والرصد البرمجية للميزانية
  

من أجل االنتقال من اســــــتراتيجية رفيعة المســــــتوى إلى خطة تنفيذ وٕالى ميزانية برمجية، يلزم وضــــــع إطار   -١٢٢
عمــل أمــانــة المنظمــة للتغيير  إحــداثتنظيمي لتوجيــه عمــل األمــانــة خالل فترة برنــامج العمــل العــام وتحــديــد كيفيــة 

  وقياسه.
  

  لمبادئ التوجيهية التالية:وعند تصميم اإلطار الجديد لألثر والمساءلة، روعيت ا  -١٢٣

  لضـــمان أن التوّجه االســـتراتيجي لبرنامج العمل العام الثالث عشـــر  -التركيز على األثر والحصــائل
وســيســاعد التركيز  ،إلحداث األثر على صــحة الناس وعافيتهم ُيترجم إلى عمل تضــطلع به المنظمة

غايات . وقد بدأت األمانة بالفعل في تحديد تجزؤ هذا العملعلى تالفي  ،على األثر والحصــــــــــــــائل
  ثر والحصائل إلدراجها في اإلطار.أليتعلق با مالئمة فيما

  بأن تكون  ألمانة على مســـتويات المنظمة الثالثةلللســـماح  -ضــمان المرونة التنظيمية والمســاءلة
  ها.أكبر قدر من الفّعالية والكفاءة لتحقيق النتائج والخضوع للمساءلة بشأنب منظمة

 ر اّتباع نهج يزيد من التركيز على البلدان. - وضـــع البلدان في الصـــميم  وضـــــع إطار للنتائج ييســـــّ
وينبغي أن يوفر إطار النتائج أساسًا أفضل لتعريف ما تقدمه المنظمة على الصعيد الُقطري وتحديد 

المبذولة لتحقيق أولوياته، بما في ذلك تحســــــــين المواءمة مع اســــــــتراتيجيات التعاون الُقطري والجهود 
  التي تخضع لملكية البلدان.و أهداف التنمية المستدامة 

 ُنظم وٕاضـــــفاء عليه مســـــتويات المنظمة وبين البرامج وال نطاقإرســـــاء التعاون على  - تعزيز التعاون
   لتيسير المساءلة المشتركة بشأن النتائج. الطابع المؤسسي
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ســـــــقة داخل األمم ءلة مواءمة تامة مع ســـــــلســـــــلة النتائج المتّ ويتواءم إطار المنظمة الخاص باألثر والمســـــــا  -١٢٤

  أدناه هذا اإلطار. ٦المتحدة. ويوضح الشكل 
  

  إطار المنظمة لألثر والمساءلة :٦الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يركز على األثر والحصـــــــائل لبرنامج العمل العام الثالث عشـــــــر، ســـــــيتمحور عمل تمشـــــــيًا مع النهج الذي   -١٢٥
لتين للقيادة والتمكين. وتســــهم هذه الحصــــائل على نحو مشــــترك في يالمنظمة حول ثماني حصــــائل صــــحية وحصــــ

مة ذات تحقيق األولويات االســتراتيجية الثالث لبرنامج العمل العام الثالث عشــر. وســتحّول المنظمة نفســها إلى منظ
أدناه تصــــــــــنيفًا مبدئيًا  ٨فّعالية وكفاءة حتى يمكنها إنجاز العمل المتوقع لتحقيق هذه الحصــــــــــائل. ويعرض اإلطار 

للحصــائل ألغراض التوضــيح، ويمكن أن يتغير هذا التصــنيف بموافقة الدول األعضــاء مع مواصــلة إعداد الميزانية 
  . ٢٠٢١-٢٠٢٠ البرمجية

  

  

  

  

  

  

  

  العمل العام الثالث عشر: التصنيف المبدئي للحصائل: برنامج ٨اإلطار 
  

 اآلثار الحصائل الُمخرجات األنشطة الُمدخالت

جميع الموارد في 
 إطار كل برنامج

 

كل مهّمة وٕاجراء 
 تنفذه المنظمة

 

مخرجات محددة 
تبين بوضوح 

الذي ستقدمه  ما
 المنظمة

 

زيادة إتاحة 
الخدمات الصحية أو 

الحد من عوامل 
 الخطر
 

تحقيق الحصائل 
 حّسنةالصحية المُ 
 

األمانة والدول األعضاء  -المسؤولية المشتركة  خضوع األمانة للمساءلة
 والشركاء
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  تعزيز الُنظم الصــــــحية دعمًا للتغطية الصــــــحية الشــــــاملة دون صــــــعوبات مالية، بما في ذلك  :١الحصــــيلة
  اإلعاقةاإلتاحة المنصفة على أساس نوع الجنس والسن والدخل و 

  من األوبئة وســـائر  الناس على نحو أفضـــللحماية تدعيم القدرات الوطنية واإلقليمية والعالمية  :٢الحصــيلة
، بما في ذلك تعزيز لألرواحالطوارئ الصحية وضمان اإلتاحة السريعة للخدمات الصحية األساسية الُمنقذة 
  الصحة والوقاية من المرض، أمام المجموعات السكانية المتضررة من الطوارئ

  طيلة العمرتحسين رأس المال البشري  :٣الحصيلة  
  الوقاية من األمراض غير السارية وعالجها وتوفير تدبيرها العالجي، ومكافحة عوامل خطرها،  :٤الحصيلة

  وٕاعطاء األولوية للصحة النفسية وتحسينها
  تسريع التخلص من األمراض السارية الشديدة الوقع واستئصالها :٥الحصيلة  
  الحد من مقاومة مضادات الميكروبات :٦الحصيلة  
  معالجة اآلثار الصــحية المترتبة على تغّير المناخ والمخاطر البيئية وســائر محددات الصــحة :٧الحصيلة ،

  في الدول الجزرية الصغيرة النامية وغيرها من األماكن السريعة التأثر في ذلك بما
  تعزيز القدرة الُقطرية في مجال البيانات واالبتكار :٨الحصيلة  

  قيادة المنظمة ووظائفها التمكينية
 تعزيز القيادة وتصريف الشؤون واإلدارة والدعوة من أجل الصحة :٩لحصيلة ا  
  تحسـين إدارة الموارد المالية والبشـرية واإلدارية في سـبيل تحقيق الشـفافية وتحقيق الكفاءة في  :١٠الحصيلة

  استخدام الموارد والفّعالية في تقديم النتائج
  

  وتمثل حصائل إطار النتائج المقترح العمود الفقري لتنظيم عمل المنظمة وهيكلة الميزانية البرمجية.   -١٢٦
  

ويمثل إطار التنظيم الجديد تحّوًال عن الفئات الست ومجاالت البرامج الواحد والثالثين لبرنامج العمل العام   -١٢٧
إلى إعاقة التعاون بين البرامج.  ولكنها أدتاألمراض والمشــكالت الصــحية أشــد وضــوحًا،  تجعل التيالثاني عشــر 

واالنتقال من فئات العمل إلى الحصـــائل من شـــأنه أيضـــًا أن يوفر أســـاســـًا أفضـــل لتحديد األولويات ووضـــع البرامج 
الالزم، والسيما فيما يتعلق على الصعيد الُقطري. وهو يتواءم على نحو أوضح مع التخطيط الُقطري وٕانجاز العمل 

  وتقييم عمل المنظمة في البلدان. بأهداف التنمية المستدامة
  

. برنامج العمل العام الثالث عشــــــــروعمل األمانة الذي يســــــــهم مباشــــــــرة في هذه الحصــــــــائل موضــــــــح في   -١٢٨
يها الدول األعضاء وستستمر الترجمة إلى خطة مفّصلة من خالل عملية تخطيط الميزانية البرمجية، التي تشارك ف

والموظفون على نطاق المنظمة. وعند تحديد ذلك، ســــــــــــــتتأكد األمانة من التركيز على أوجه  األمانةوفريق قيادة 
التآزر في العمل على كل مســــــــــتوى من المســــــــــتويات، والســــــــــيما تحقيق النتائج في البلدان، ومن توضــــــــــيح الخطط 

  ستراتيجية الثالث.المفّصلة لكيفية مساهمة الحصائل في األولويات اال
  
  

التي اعتمــدتهــا جمعيــة الصــــــــــــــحــة  ٢٠١٩-٢٠١٨ليــة على الميزانيــة البرمجيــة ولن تكون هنــاك آثــار هيك  -١٢٩
العالمية الســـبعون ويجري اآلن تنفيذها. ومع ذلك، فإن األمانة ســـتعيد تخصـــيص األموال الخاضـــعة لســـلطة المدير 
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د الميزانية العام لبدء المواءمة التدريجية مع األولويات الج ديدة لبرنامج العمل العام الثالث عشـــــــــر. وســـــــــوف ُتجســـــــــّ
اإلطار التنظيمي تجســـيدًا تامًا، باالســـتناد إلى الحصـــائل  ٢٠٢٣-٢٠٢٢والثنائية  ٢٠٢١-٢٠٢٠البرمجية للثنائية 

مني لبرنامج المذكورة أعاله. وســـُتشـــّكل أســـاســـًا للبرمجة والتخطيط والمّيزنة خالل ثنائيتين على األقل في اإلطار الز 
  العمل العام الثالث عشر.

  
ونظرًا إلى الطابع المتكامل للعمل الالزم لتنفيذ برنامج العمل العام الثالث عشــــــــــر، ســــــــــتكون زيادة التمويل   -١٣٠

األهمية. فنوعية األموال تكاد ال تقل في أهميتها عن كمها. وقد طالب المدير العام الدول األعضــاء  حاســمةالمرن 
إلى الثقة ويمّكن اإلدارة من تقديم اإلنجازات. كما أن زيادة االشــتراكات  يشــير ذلك فإنســاهماتها. بعدم تخصــيص م

  الُمقدَّرة ستمنح المنظمة مزيدًا من االستقالل. 
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