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مقدمة بقلم المديرة العامة
يشكل برنامج العمل العام الثاين عرش رؤية اسرتاتيجية رفيعة املستوى فيام يتعلق بعمل املنظمة يف الفرتة 2014-

.2019

فربنامج العمل العام الثاين عرش، الذي ُوضع يف سياق اإلصالحات الجارية التي تقود زمامها الدول األعضاء، يجمع 

بني الرتكيز عىل برنامج العمل الصحي العاملي، الذي ركز عليه أيضاً برنامج العمل العام السابق، مع الرتكيز 

االسترشايف عىل الكيفية التي تتشكل بها أولويات املنظمة بفعل البيئة املتغرية التي تعمل فيها املنظمة.

ويؤكد استعداد الحكومات واملجتمع الدويل لالستثامر يف الصحة عىل املكانة العالية التي تحتلها الصحة يف خطة 

التنمية. وتبني النتائج أن االستثامر يف الصحة يؤيت مثاره. فقد زاد متوسط العمر املتوقع يف جميع أنحاء العامل. 

كام أن األهداف اإلمنائية لأللفية والغايات الخاصة بها قد حفزت التقدم يف الحد من الفقر وخفض معدل وفيات 

األطفال واألمهات، ومعدل املراضة ومعدل الوفيات فيام يتعلق باألمراض السارية.

وقد تحقق كثري من هذا التقدم باالستفادة من فرتة استقرار يف النمو االقتصادي العاملي. ومع ذلك فإن استدامة 

هذه اإلنجازات يف أيامنا هذه، وإمكانية تحقيق إنجازات أخرى، تواجههام تحديات من عدد من الحقائق السياسية 

واالقتصادية واالجتامعية والبيئية املستجدة.

إن األمراض غري السارية املزمنة، إىل جانب الشيخوخة الدميغرافية والعمران الحرضي الرسيع وغري املخطط وعوملة 

أمناط الحياة غري الصحية، تجاوزت األمراض السارية باعتبارها السبب الرئييس للوفاة يف العامل، األمر الذي يؤكد 

عىل رضورة اتباع نهج قائم عىل الرعاية األولية لتعزيز الوقاية والكشف املبكر. إن املناخ آخذ يف التغري وعواقب 

ذلك عىل الصحة موثقة جيداً. ويشهد كثري من البلدان ازدياداً يف توقعات الناس من الرعاية الصحية، والتكاليف 

يف ارتفاع شديد ولكن امليزانيات آخذة يف التقلص. ومن الرضوري التصدي للهدر وانعدام الكفاءة يف توفري الرعاية 

الصحية والنعدام الفعالية يف املعونة. وأصبح كل من الشفافية واملساءلة والرصد املستقل للنتائج جزءاً من 

مفردات التنمية يف وقت مازالت فيه بلدان كثرية يشوب الضعف نُظمها الصحية وليس لديها أية نُظم لسجالت 

األحوال املدنية واإلحصاءات الحيوية ويشوب الضعف قدراتها التنظيمية وقدراتها فيام يخص اإلنفاذ.

ويستند برنامج العمل العام الثاين عرش هذا إىل الطلب عىل تجديد الدور القيادي للمنظمة يف إرشاك ودعم 

البلدان يف التصدي لهذه التحديات. وسلطت الدول األعضاء الضوء عىل الرشعية الفريدة التي تتمتع بها منظمة 

الصحة العاملية كوكالة متعددة األطراف وتعتمد عىل البيّنات للتأكيد عىل ست أولويات للقيادة توفر التوجه 

الربمجي وعىل أولويتني إضافيتني تجسدان األبعاد الخاصة بترصيف الشؤون واإلدارة يف عملية اإلصالح.

وهذه األولويات، التي تشكل مركز الرؤية االسرتاتيجية السداسية السنوات، تعرِّف املجاالت الصحية الرئيسية التي 

تستهدف فيها املنظمة تحديد معامل التعاون الصحي العاملي. كام أنها ترسخ، يف الوقت ذاته، االتساق يف التوجه 

ويف الغرض املنشود عىل سبيل التوسع يف دور املنظمة الخاص بترصيف الشؤون، وتقود تكامل العمل عىل نطاق 

املنظمة. وهذه األولويات، التي تحددت معاملها بواسطة التحليالت الخاصة للسياق العاملي املتغري، تضع املنظمة 

يف الوضع الذي ميكنها من تلبية االحتياجات التي تعرب عنها البلدان بصورة أفضل.

ويتضمن برنامج العمل العام الثاين عرش أيضاً أبعاداً تشغيلية لتحسني إحداث اآلثار الصحية العاملية، مبا يف ذلك 

إطار تنظيمي لثالث ميزانيات برمجية ثنائية، وإطار لإلدارة القامئة عىل النتائج، وإرشادات الستخدام املوارد 

املؤسسية. ويحدوين التفاؤل بأن منظمة صحة عاملية مختلفة ستبزغ يف نهاية فرتة السنوات الست، أي منظمة أكرث 

مساءلة وكفاءة وفعالية.
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لمحة عامة
يتمثل الغرض من برنامج العمل العام يف توفري رؤية اسرتاتيجية رفيعة املستوى لعمل املنظمة.1 وهذا الربنامج 

الذي يُعد الثاين عرش يف سلسلة برامج العمل  يحدد األولويات والوجهة الشاملة ملدة ست سنوات تبدأ من كانون 

الثاين/ يناير 2014، وهو مثرة تفاعل واسع بني أمانة املنظمة والدول األعضاء. وقد أُعد برنامج العمل العام الثاين 

نات الرئيسية  عرش كجزء من برنامج عمل واسع النطاق لإلصالح يف املنظمة انطلق عام 2010. وهو يراعي املكوِّ

الثالثة إلصالح املنظمة وهي: الربامج واألولويات، وترصيف الشؤون، واإلدارة. ويف هذا السياق، يُحدد برنامج 

العمل العام أولويات القيادة التي ستحدد املجاالت الرئيسية التي تسعى فيها املنظمة إىل مامرسة نفوذها يف 

ساحة الصحة العاملية، وتتحكم بالطريقة التي سيُنفذ فيها العمل عىل امتداد املستويات املختلفة لألمانة وفيام 

بينها. وثانياً، فإن برنامج العمل العام سريسم الوجهة الالزمة لتعزيز فعالية ترصيف الدول األعضاء للشؤون، 

وكذلك لتقوية الدور التوجيهي والتنسيقي الذي تضطلع به املنظمة يف ترصيف شؤون الصحة العاملية. وأخرياً 

يرشح الربنامج كيفية تنظيم عمل املنظمة عىل مدى السنوات الست املقبلة عرب سلسلة واضحة للنتائج؛ وطبيعة 

مساهمة املنظمة يف تحقيق مجموعة جلية من الحصائل واآلثار؛ وسبل مساءلة املنظمة عن طرق استخدام املوارد 

لتحقيق النتائج املرجوة. وتحدد امليزانيات الربمجية الثالث تفاصيل ما سيتم إنجازه يف كل ثنائية.

ويجسد برنامج العمل العام الثاين عرش التعليقات املستفيضة عىل املسودات املتعاقبة. وقد بدأت هذه العملية 

مبناقشات دارت أثناء اجتامع الدول األعضاء بشأن الربامج وتحديد األولويات يف شباط/ فرباير 2012 وقد ُعرضت 

خالصة املناقشات عىل جمعية الصحة العاملية الخامسة والستني، واستمرت من خالل منتديات ترصيف الشؤون 

التالية: اللجان اإلقليمية الست يف عام 2012، واجتامع لجنة الربنامج وامليزانية واإلدارة السابع عرش يف كانون 

الثاين/ يناير 2013، والدورة الثانية والثالثني بعد املائة للمجلس التنفيذي، ويف مشاورة عقدت عىل شبكة اإلنرتنت.

ويستند برنامج العمل العام الثاين عرش أيضاً إىل الدروس املستفادة من برنامج العمل العام الحادي عرش، كام أنه 

يتضمن عنارص أساسية من الخطة االسرتاتيجية املتوسطة األجل 2008-2013 استجابة لطلب الدول األعضاء. ويف 

هذا الصدد ركز برنامج العمل العام الحادي عرش عىل جدول أعامل صحي للعامل بأرسه ال للمنظمة بحد ذاتها، يف 

حني كان دور املنظمة هو محور الخطة االسرتاتيجية املذكورة. ويسعى برنامج العمل العام الثاين عرش إىل إصالح 

هذا الخلل يف التوازن يف وثيقة واحدة، وذلك من خالل ضم الرؤية االسرتاتيجية الرفيعة املستوى املبينة أعاله، 

ولكن مع الرتكيز عىل كيفية تشكيل البيئة التي تعمل فيها املنظمة ملحور تركيز املنظمة وأولوياتها. وثانياً، يكفل 

تقليل مدة برنامج العمل من 10 سنوات إىل 6 سنوات تحقيق مواءمة أوثق مع دورة التخطيط وامليزنة. وثالثاً، 

تحدد الوثيقة عدداً مختاراً من النتائج الرفيعة املستوى عىل صعيد الحصائل واآلثار وتحدد الوسائل الالزمة لرصد 

إنجازها وتقييمها. وأخرياً، تبني الوثيقة التغيريات الطارئة عىل طريقة توزيع املوارد املالية لتحقيق تلك النتائج.

1     مبوجب املادة 28 من دستور منظمة الصحة العاملية.
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وبرنامج العمل العام الثاين عرش مرتب عىل النحو التايل:

يورد الفصل 1 تحليالً للسياق السيايس واالقتصادي واملؤسيس اآلخذ يف التغري الذي تعمل فيه املنظمة. وبعد 

استعراض لالتجاهات الوبائية والدميغرافية الراهنة يبني هذا الفصل كيفية تأثري هذه التغيريات عىل صحة الناس، 

والنظم الصحية للبلدان، وكذلك عىل ترصيف الشؤون الصحية والطلبات املتغرية عىل املنظامت الدولية يف جزئه 

األخري.

ومن ثم يبحث الفصل 2 اآلثار املرتتبة عىل هذا التحليل عىل املنظمة من حيث وظائفها ومن حيث قيمها، ويربز 

الحاجة إىل االستمرارية والتغيري عىل حد سواء. ويبنّي هذا الفصل أيضاً الصالت القامئة بني السياق املتغري والعنارص 

الربنامجية، والخاصة بترصيف الشؤون، واإلدارة يف عملية إصالح املنظمة. وعىل وجه الخصوص يوفر الفصل املزيد 

من التفاصيل عن العالقة بني الوظائف األساسية واألدوار واملسؤوليات عىل كل صعيد من أصعدة املنظمة.

ويركز الفصل 3 عىل األولويات الست للقيادة التي توفر الوجهة الربمجية للسنوات الست املقبلة، ويعكس جانب 

تحديد الربامج واألولويات يف عملية اإلصالح. ويتناول الجزء األول من الفصل السبل التي استُخلصت بها هذه 

األولويات، ثم يتفحص كل أولوية عىل حدة مشرياً إىل كيفية استجابتها للتحليل يف سياق الفصل األول، ويحدد 

العنارص الرئيسية لعمل املنظمة يف كل حالة.

وينصب اهتامم الفصل 4 عىل أولويتني أخريني تتعلقان بجوانب ترصيف الشؤون واإلدارة يف عملية اإلصالح وهام: 

دور املنظمة يف ترصيف الشؤون الصحية عىل املستوى العاملي، مبا يف ذلك طريقة إدارة الدول األعضاء لشؤون 

املنظمة؛ وكذلك دورها يف عمليات ترصيف الشؤون يف القطاعات واملنتديات األخرى التي ميكن أن تؤثر عىل 

ميدان الصحة. ويركز الجزء الثاين من الفصل عىل إصالح السياسات، واألنظمة، واملامرسات املتعلقة باإلدارة. 

ويصف الفصل 5 طريقة تنظيم عمل املنظمة بالتحديد ضمن خمس فئات تقنية وفئة إدارية واحدة. ثم يعرض 

هيكل وعنارص سلسلة النتائج، ويوضح العالقة بني املُخرجات التي تتحمل األمانة مسؤوليتها، وكيفية مساهمتها يف 

كل من إنجاز الحصائل وإنجاز األهداف الثامنية عىل مستوى األثر التي تتقاسم الدول األعضاء، والجهات الرشيكة، 

واألمانة املسؤولية عنها. ويرسم الجزء األخري من الفصل إطاراً جديداً للرصد والتقييم.

ويعرض الفصل 6 معامل منوذج جديد للتمويل ويحدد الوجهة التي سيتم فيها تحويل املوارد املالية بني فئات 

العمل خالل فرتة السنوات الست.
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الحقائق السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
والبيئية الجديدة

إعداد برنامج العمل العام الثاين عرش عىل ضوء الدروس املستفادة خالل فرتة برنامج العمل العام الحادي تم 

عرش الذي وِضع يف عام 2005 إبان فرتة من النمو االقتصادي العاملي املستدام. ورغم التفاؤل الذي ساد 

برنامج العمل العام الحادي عرش، فقد وصف التحديات التي تواجه الصحة العاملية عىل أنها الثغرات التي تشوب 

العدالة االجتامعية واملسؤولية والتنفيذ واملعرفة.

وقد أثبتت األحداث التي أعقبت ذلك مدى تبرص هذا التحليل، فمع توايل سنوات العقد األول من القرن الحادي 

والعرشين مل تؤد العوملة إىل الرخاء املشرتك، بل إىل اتساع فجوة عدم املساواة االجتامعية ورسعة نضوب املوارد 

الطبيعية. وال ينفي ذلك فوائد العوملة التي مكَّنت رشائح من السكان يف العديد من البلدان من تحسني مستويات 

املعيشة لديها تحسيناً كبرياً، إذ طُبِّقت العوملة باألحرى يف ظل وجود املشكالت وحاالت اإلجحاف القامئة بالفعل؛ 

وأخفقت السياسات واملؤسسات الراهنة يف إيجاد التوازن بني الشواغل االقتصادية واالجتامعية والبيئية؛ ونتيجة 

لذلك كان يُنظر إىل السعي إىل تحقيق النمو االقتصادي يف كثري من األحيان كغاية يف حد ذاته.

ومع توايل سنوات العقد شهد العامل أشد األزمات املالية واالقتصادية حدة منذ ثالثينيات القرن املايض. ومل تستنفد 

العواقب الكاملة املرتتبة عىل هذه الكارثة بعد كل تجلياتها. ومع ذلك يتضح بالفعل أن األزمة قد رسَّعت بحلول 

نظام جديد يُعد فيه النمو جانباً من جوانب العديد من االقتصادات الناشئة والنامية، ويشهد رصاع عدد من 

البلدان املتقدمة للحفاظ عىل تعاٍف يتسم بالهشاشة. 

ويف بداية العقد الثاين من هذا القرن يعيش نحو ثالثة أرباع ممن يعانون من الفقر املطلق يف البلدان املتوسطة 

الدخل. وقد أصبح العديد من تلك البلدان أقل اعتامداً عىل التمويل املُيرسَّ )ومل يعد مؤهالً للحصول عليه(. 

ونتيجة لذلك، فإن النهج املتبع للحد من الفقر والقائم عىل التنمية املمولة من الخارج يتقادم برسعة. وبدالً عنه 

تنشأ الحاجة إىل أساليب جديدة للعمل تدعم تبادل املعرفة وأفضل املامرسات وتستند إىل صكوك تنظيمية قوية، 

وتسهِّل الحوار بني مختلف الدول من جهة، وبني الدول والقطاع الخاص واملجتمع املدين من جهة أخرى.

عىل أنه يف الوقت ذاته سيظل العديد من أشد الفئات فقراً يف العامل يعتمد عىل التمويل الخارجي والدعم التقني. 

لذا فإن من املرجح أن يزداد باطراد تركيز الحاجة األمس - وكذلك تركيز معظم الدعم اإلمنايئ التقليدي - يف 

البلدان التي تعاين من أشد حاالت التداعي والهشاشة، وهو أمر يطرح بدوره أسئلة مهمة حول كيفية متويل أعامل 

األمم املتحدة يف بلدان أخرى أكرث فقراً. 

وقد شهد القرن الجديد أيضاً تحوالً يف السلطة النسبية للدولة من ناحية، ولألسواق واملجتمع املدين والشبكات 

االجتامعية لألفراد من ناحية أخرى. وال يُعد دور القطاع الخاص كمحرك للنمو واالبتكار دوراً جديداً. وتحتفظ 

الحكومات بسلطة القيادة والتنظيم، ولكنه أضحى من الصعب تصور إمكانية إحراز أي تقدم ذي شأن يف القضايا 

ذات األهمية العاملية مثل الصحة واألمن الغذايئ والطاقة املستدامة وتخفيف وطأة تغريُّ املناخ، إن مل يضطلع 

القطاع الخاص بدور مهم. وكذلك ففي البلدان املنخفضة الدخل تتجاوز تدفقات املوارد من االستثامرات األجنبية 

املبارشة والتحويالت املالية الدعم اإلمنايئ تجاوزاً كبرياً، وأثبتت التحويالت املالية يف كثري من األحيان أنها تفوق 

املعونة من حيث مرونتها يف مواجهة الرتاجع االقتصادي.

ولعل التغريُّ األهم هو ما أسفرت عنه التنمية يف مجال تكنولوجيا االتصاالت، وهو متكني األفراد واملجتمع املدين 

عىل نطاق مل يكن متوقعاً عىل اإلطالق يف بداية العقد املايض. فقد غريت وسائل التواصل االجتامعي أسلوب العامل 

يف مامرسة األعامل والعالقات الشخصية والحركات السياسية. كام أدت إىل تحول يف مجال اإلبالغ عن املخاطر. ويف 

حني ميتلك 10٪ من فقراء العامل فحسب حسابات مرصفية، فإن هناك بالفعل نحو 5.3 مليار مشرتك يف خدمات 
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الهاتف املحمول، ما يجعل توقع تحقيق إتاحة الخدمات املالية عىل نطاق واسع أمراً واقعياً. ويف الوقت نفسه 

فإن الزيادة الرسيعة يف إمكانية االتصال التي كانت وراء منو االتصاالت االفرتاضية، تنطوي عىل مخاطر يف مقابل 

مزاياها، وليس أقل هذه املخاطر ما يتعلق باحتامل التعرض لتعطل النُّظم العاملية املرتابطة التي يعتمد عليها 

العامل اآلن. 

ويواجه العامل عدداً من التحديات والفرص عىل حد سواء يرتتب عىل كثري منها نتائج مبارشة عىل الصحة العاملية 

وذلك عىل النحو اآليت:

إن استمرار الرتاجع االقتصادي يف بعض البلدان املتقدمة وما يرتتب عليه من تقليص اإلنفاق العام يعرض 	 

العقد االجتامعي املرُبم بني الشعوب وحكوماتها لضغط متزايد أكرث من أي وقت مىض. وقد يتسبب الحد من 

اإلنفاق العام يف خلق حلقة مفرغة تؤثر سلباً عىل الخدمات األساسية واإلنجازات الصحية والتعليمية وزيادة 

البطالة بني الشباب. وفيام يتعلق بالطرف املقابل من الطيف الُعمري، فقد يواجه املتقاعدون من العمل 

شبح الفقر واعتالل الصحة يف سن الشيخوخة. 

وبحلول عام 2050 سيعيش 70٪ من سكان العامل يف املدن. وتُعد رسعة التحول الحرضي غري املخطط حقيقة 	 

واقعة، والسيام يف البلدان املنخفضة الدخل وتلك املتوسطة الدخل. ويتيح هذا التحول الحرضي فرصاً أمام 

قطاع الصحة، وخاصة من إدارات املدن التي لديها موارد كافية، ولكنه ينطوي أيضاً عىل مخاطر االستبعاد 

واإلجحاف. وقد تعود الهجرة بني البلدان بالفائدة عىل البلدان التي يغادرها املهاجرون والبلدان التي 

يهاجرون إليها، ولكن هذا األمر غري مكفول عىل اإلطالق، ويتعرض العديد من املهاجرين إىل املخاطر الصحية 

املتنامية يف سعيهم وراء الفرص االقتصادية.

أدى تراكم العائد الدميُغرايف نتيجة لزيادة عدد السكان العاملني من الشباب إىل تعزيز النمو االقتصادي يف 	 

أماكن عديدة من العامل. وميثل ذلك بالنسبة للعديد من البلدان فرصة حاسمة األهمية، ولكنها ستضيع إن 

مل تُبذل الجهود الكفيلة بزيادة معدالت توظيف الشباب. وميكن للبطالة الدامئة املصحوبة بغياب الحقوق 

االقتصادية والسياسية وأي شكل من أشكال الحامية االجتامعية أن تؤدي إىل الغضب والثورة. 

تتعرض البيئة العاملية للضغوط كذلك. فقد جرى تجاوز بعض العتبات الرئيسية لتحمل الكوكب مثل فقدان 	 

التنوع البيولوجي؛ ورسعان ما سيتم تخطي املزيد من هذه الحدود. ويف أماكن عدة من العامل سيزيد 

تغريُّ املناخ من خطر اإلرضار برشوط الصحة األساسية، مبا فيها الهواء النقي يف املدن ومياه الرشب املأمونة 

والكافية واإلمدادات الغذائية املأمونة واملغذية وحامية الفرد من أحداث الطقس القاسية وتوفري السكن 

الالئق. وتلقى الدواعي العلمية للتنمية املستدامة قبول معظم األفراد والحكومات. ويُقر هؤالء بأن الصحة 

تسهم يف تحقيقها وتستفيد من السياسات البيئية القوية، وأنها تتيح واحدة من أكرث طرق قياس التقدم 

فعالية. ومع ذلك فإن التقدم املُحرز عىل املستويني العاملي والوطني يف إنشاء مؤسسات ووضع سياسات 

أقدر عىل ضامن تطبيق نهج أكرث اتساقاً عىل السياسات االجتامعية والبيئية واالقتصادية اتسم بالبطء 

املخيِّب لآلمال.

تسعى البلدان صاحبة املصالح الوطنية املختلفة يف إطار التصدي لهذه التحديات إىل إيجاد حلول للمشكالت 	 

املشرتكة. وتقدم التجمعات العاملية )مثل مجموعة العرشين( املحدودة العضوية أو ذات العضوية املتامثلة 

يف التفكري، وسيلة إلحراز تقدم أرسع يف قضايا محددة ولكنها تفتقر إىل الرشعية التي تضفيها العمليات 

متعددة األطراف. وكذلك فإنه يف مجال الصحة، كان للتحالفات واالئتالفات والرشاكات أثر يف إحراز تقدم 

أرسع فيام يتعلق بالتصدي للتحديات مثل وفيات األطفال واألمهات واأليدز والعدوى بفريوسه والسل 

واملالريا. عىل أن أشد املشكالت تعقيداً ال تزال تتطلب إجراء مفاوضات متعددة األطراف بشأنها تحظى 

بإدارة جيدة يف منظمة شاملة العضوية من أجل التوصل إىل اتفاق منصف يحقق العدل للجميع. 
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ي التطور: 
برنامج العمل الصحي االآخذ �ن

االتجاهات الصحية والديمغرافية الراهنة
بعد انقضاء أكرث من عقد عىل اعتامد زعامء العامل لألهداف اإلمنائية لأللفية وغاياتها أُحرز تقدم كبري يف مجال الحد 

من الفقر، وخفض معدل وفيات األطفال واألمهات، وتحسني التغذية، وتقليل حاالت املراضة والوفيات الناجمة 

عن العدوى بفريوس األيدز والسل واملالريا. وتسارعت وترية التقدم يف السنوات األخرية يف العديد من البلدان التي 

تعاين من أعىل معدالت والوفيات، ولو أنه ما تزال هناك فجوات واسعة داخل البلدان وفيام بينها.

وما يزال سوء التغذية يشكل السبب الكامن وراء نسبة تقدر بنحو 35٪ من مجموع الوفيات يف صفوف األطفال 

دون سن الخامسة. وهبطت نسبة األطفال املعانني من سوء التغذية يف البلدان النامية من 28٪ إىل 17٪ بني عامي 

1990 و2011. وتقارب وترية التقدم هذه ما هو مطلوب إلنجاز الهدف املعني من األهداف اإلمنائية لأللفية.

وبني عامي 1990 و2011 هبط معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة بنسبة 41٪. وفضالً عن ذلك، فقد 

تسارعت وترية االنخفاض العاملي يف العقد املايض من 1.8٪ سنوياً بني عامي 1990 و2000 إىل 3.2٪ سنوياً بني 

عامي 2000 و2011، بيد أن ذلك يظل غري كاف لبلوغ غاية الهدف اإلمنايئ لأللفية.

وهبطت حاالت الوفاة يف صفوف األمهات من 000 543 حالة عام 1990 إىل ما يقدر بنحو 000 287 حالة عام 

2010. ولكن معدل تراجع الوفيات ينبغي أن يتضاعف من أجل تحقيق الغاية املتعلقة باألهداف اإلمنائية لأللفية. 

ومام يبعث عىل القلق بشكل خاص أن األطفال الذين يولدون ألمهات مراهقات يشكلون نسبة 11٪ تقريباً من 

مجموع عدد املواليد يف العامل. ويف البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل متثل التعقيدات الناجمة عن الحمل 

والوالدة السبب الرئييس للوفيات يف صفوف املراهقات، كام أن وفيات ما قبل الوالدة أعىل بنسبة 50٪ بني األمهات 

اللوايت تقل أعامرهن عن العرشين.

وانخفضت معدالت وفيات الِولدان بنسبة تزيد عن 30٪ بني عامي 2009 و2011، وهو ما يقل قليالً عن معدل 

انخفاض وفيات األطفال بشكل عام، يف حني زادت نسبة وفيات األطفال دون سن الخامسة التي تحدث يف الفرتة 

الوليدية من 36٪ عام 1990 إىل 43٪ عام 2011.

ويواجه نحو نصف سكان العامل خطر اإلصابة باملالريا، وأسفر ما يُقدر بنحو 216 مليون حالة مالريا عن 000 655 

وفاة عام 2010، ومنها نسبة 86٪ من األطفال دون سن الخامسة. وهبط املعدل التقديري لإلصابة بهذا املرض 

عىل املستوى العاملي مبقدار 17٪ بني عامي 2000 و2010. واتسع نطاق التغطية بتدخالت مثل توزيع الناموسيات 

املعالجة مببيدات الحرشات والرش الثاُميل داخل املباين اتساعاً كبرياً إال أن من الواجب املواظبة عىل ذلك ملنع ظهور 

املرض والوفيات من جديد.

ويشهد عدد الحاالت الجديدة من السل كل عام انخفاضاً بطيئاً منذ عام 2006. ويف عام 2011 كان هناك حسب 

التقديرات زهاء 8.7 مليون حالة جديدة منها نسبة تقرب من 13٪ تتعلق بأناس مصابني بفريوس األيدز. وهبطت 

معدالت الوفيات الناجمة عن السل بنسبة 41٪ منذ عام 1990، وسيتحقق انخفاض بنسبة 50٪ عىل املستوى 

العاملي بحلول عام 2015.

ويف عام 2011 بلغ عدد املصابني حديثاً بفريوس األيدز 2.5 مليون مصاب أي أقل بنسبة 24٪ عام كان عليه الحال 

عام 2010. ويف الوقت ذاته فإن القدرة عىل الحصول عىل مضادات الفريوسات القهقرية )هناك أكرث من 8 ماليني 

شخص قيد املعالجة يف البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل حالياً( تعني تحقيق زيادة شاملة يف عدد 

املتعايشني مع فريوس األيدز بالنظر إىل انخفاض أعداد الذين يقضون نحبهم ألسباب تتعلق مبرض األيدز اآلن.
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وتسترشي األمراض املدارية املهملة يف املجتمعات األشد فقراً وتهميشاً، وتتسبب يف آالم مربحة، وعجز دائم، 

وحاالت وفاة يف صفوف املاليني من البرش. وبرهن النهج املنسق واملتكامل املتبع منذ عام 2007 أن من املمكن 

مكافحة هذه األمراض، والقضاء عليها، بل واستئصالها متاما.

وقد تحققت غاية الهدف اإلمنايئ لأللفية القايض بتخفيض نسبة األشخاص الذين ال ميكنهم الحصول باستمرار عىل 

 مياه الرشب املأمونة إىل  النصف رغم أن الفوارق ما تزال قامئة بني البلدان وضمنها. أما بالنسبة لخدمات الرصف 

الصحي األساسية فإن هناك 2500 مليون إنسان يفتقرون إىل املرافق الصحية املحسنة.

وما برح الكثري من الناس يعانون من شح األدوية يف القطاع العام مام يُضطرهم إىل اللجوء إىل القطاع الخاص 

حيث ميكن أن تكون األسعار أعىل بكثري. وأشارت املسوح التي أُجريت بني عامي 2007 و2011 إىل أنه من بني 

األدوية التي تتوافر يف القطاع العام يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل، يبلغ املعدل الوسطي لتوافر مجموعة 

مختارة من األدوية الجنيسة 51.8٪ فحسب. وعالوة عىل ذلك فحتى تكلفة األدوية ذات األسعار الدنيا يف القطاع 

الخاص كانت تبلغ يف املتوسط خمسة أضعاف األسعار املرجعية الدولية؛ بل إنها كانت أعىل منها بـ 14 ضعفاً يف 

بعض البلدان. فتكلفة األدوية األقل سعراً ذاتها قد تكون أبعد من متناول األرس املنخفضة الدخل التي تحتاجها 

للحصول عىل أمناط العالج الشائعة. ويُعد األشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة تتطلب فرتة طويلة من العالج 

أشد تعرضاً ملثل هذه الصعوبات.

ويف كل البلدان تقريباً تتزايد نسبة األشخاص الذين تبلغ أعامرهم 60 سنة فام فوق بوترية أعىل من أي فئة عمرية 

أخرى، وذلك نتيجة زيادة طول العمر املتوقع وانخفاض معدالت الخصوبة يف آن معاً. ويف الوقت ذاته ستزيد 

أعداد صغار السن يف فئة املراهقني إىل مستوى مل يسبق له مثيل. ويف فرتة برنامج العمل العام الثاين عرش سيتجاوز 

عدد األشخاص فوق الستني من العمر عدد األطفال دون سن الخامسة. وبحلول عام 2050 فإن نسبة تزيد عن 

80٪ من كبار السن يف العامل ستعيش يف البلدان التي تندرج حالياً يف عداد البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة 

الدخل. ورغم أنه ميكن النظر إىل شيخوخة السكان عىل أنه دليل عىل نجاح سياسات الصحة العمومية والتنمية 

االقتصادية االجتامعية فإنها تطرح تحديات أمام املجتمعات للتكيف، بغية تعظيم القدرة الصحية والوظيفية لكبار 

السن والنهوض بأمنهم ومشاركتهم االجتامعية. وفضالً عن ذلك فإن هذه التحوالت يف األوضاع الدميغرافية تؤكد 

أهمية االستمرار يف الرتكيز عىل الصحة ال لصالح فئات عمرية معينة مبعزل عن غريها، بل طيلة العمر.

تزايد تعقيد التحديات الصحية 
 بغض النظر عن الجوانب الوبائية والدميُغرافية للحقائق السياسية، واالقتصادية، واالجتامعية، والبيئية الجديدة، 

فهي تؤدي إىل تزايد تعقيد برامج الصحة العاملية من حيث األثر الذي تخلِّفه عىل املؤسسات املسؤولة عن توفري 

رعاية صحية أفضل. ويف عام 2010 بلغ إجاميل اإلنفاق عىل الصحة 45‚6 تريليون دوالر أمرييك، أي أكرث من ضعف 

املبلغ الذي أُنِفق يف عام 2000 وقدره 2.93 تريليون دوالر أمرييك. ونظراً ألن قطاع الصحة واحد من القطاعات 

التي تستأثر بأكرب عدد من أرباب العمل يف العامل فقد اضطلع بدور رئييس يف مساعدة االقتصادات عىل تحقيق 

االستقرار يف مواجهة الصدمات املالية األخرية. كام أدى قطاع الصحة دوراً أبرز يف مجال التنمية. وشهد اإلنفاق 

عىل املساعدات اإلمنائية الصحية زيادة مامثلة من 10.52 بليون دوالر أمرييك يف عام 2000 إىل 26.8 بليون دوالر 

أمرييك يف السنوات العرش التي تلت العام املذكور.

ويف بعض البلدان يظل اإلنفاق الصحي دون ما هو مطلوب لتوفري حتى أبسط الخدمات األساسية. وعىل النقيض 

من ذلك يتواصل يف كثري من االقتصادات املتقدمة ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية بشكل أرسع من الناتج املحيل 

اإلجاميل بسبب العبء املتزايد الذي تلقيه األمراض غري السارية عىل عاتق املسنني من السكان جنباً إىل جنب 

مع زيادة التوقعات العامة، والتكاليف املتزايدة للتكنولوجيا. وبالنسبة إىل البلدان التي تشهد تراجعاً اقتصادياً 
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مستمراً، فإن صايف التبعات املرتتبة عىل ذلك يتمثل يف تعرض استدامة متويل نظم الرعاية الصحية للخطر. وسيلزم 

إيجاد حلول ذكية - تركز عىل الوقاية من اإلصابة باألمراض واإلبكار يف الكشف عنها وتعزيز أمناط الحياة الصحية 

– لصيانة التغطية الصحية الشاملة يف املواضع التي تحققت فيها وإحراز املزيد من التقدم يف املواضع التي مل 

تتحقق فيها. وإن مل تحدث تلك التغيريات فإن من املرجح أن تزيد الضغوط املسلطة عىل التمويل العام استبعاد 

الفئات التي ليس لديها سعة مالية للحصول عىل خدمات الرعاية الصحية.

وال تُعد األهمية الوبائية املتزايدة لألمراض غري السارية كسبب للوفاة أمراً جديداً، وال حقيقة أنها تسبب باطراد 

حاالت مراضة ووفيات يف جميع البلدان. وما تزال األمراض املزمنة، مثل أمراض القلب، والسكتات، والرسطان، 

واألمراض التنفسية املزمنة، والسكري، متثل السبب الرئييس للوفيات يف العامل حيث تصل نسبتها إىل 63٪ من 

مجموع الوفيات. ومن أصل 36 مليون شخص قضوا نحبهم بسبب األمراض املزمنة عام 2008 فإن 9 ماليني منهم 

كانوا دون سن الستني وحدثت نسبة 90٪ من هذه الوفيات املبكرة يف البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل. 

فام تغري هو اإلقرار املتزايد مبدى وخامة العواقب االجتامعية واالقتصادية التي ترتتب عىل عدم اتخاذ اإلجراءات 

التي متليها هذه املعرفة - ال من جانب املهنيني الصحيني فحسب بل أيضاً من قبل وزراء املالية ورؤساء الدول 

وعامة الجمهور. ومع ذلك، فإن من التحديات الكربى املطروحة يف العقد القادم سد الفجوة بني القول والواقع 

فيام يتعلق بالعمل الفعيل وتخصيص املوارد، ال يف قطاع الصحة حرصاً وإمنا عىل مستوى الحكومات واملجتمعات 

ككل.

داتها االجتامعية، والبيئية،  ويتطلب التصدي للتحدي الذي تطرحه األمراض غري السارية، والسيام معالجة أمر محدِّ

واالقتصادية عرب استجابات متعددة القطاعات يف نقاط مختلفة طوال العمر، إحداث تحول يف دور وزارات الصحة. 

ورغم االستمرار يف تقديم الخدمات الصحية ومتويلها فإن عليها أن تعزز من فعالية دورها كوسيط ومحاور مع 

الجهات الحكومية األخرى، وأن تغدو جزءاً من نظام شامل لتوفري العافية والرخاء ال مجرد نظام ملكافحة األمراض 

ومعالجتها. وعىل هذا فإن الوزارات تحتاج إىل القدرة عىل قيادة نطاق واسع من الرشكاء وتنظيمهم والتفاوض 

معهم يف هذه البيئة املتزايدة التعقيد. 

ومع تزايد التعقيد تنشأ الحاجة إىل تركيز أكرب عىل الوسائل التي ميكن من خاللها ضامن حصائل صحية أفضل 

وهي: الصحة كحق إنساين؛ واإلنصاف الصحي؛ وإرساء نظم صحية أقوى وأصلب؛ والصحة كحصيلة للسياسات 

يف طائفة واسعة من القطاعات املختلفة؛ واالبتكار والكفاءة يف مواجهة القيود املالية. وهناك فوارق متزايدة يف 

القدرة عىل الحصول عىل الخدمات الصحية واملنتجات الطبية وكذلك يف الحصائل الطبية. وهي ال تثري القلق بحد 

ذاتها فقط وإمنا أيضاً لكونها تشكل عائقاً يف وجه الجوانب األخرى من التنمية االقتصادية واالجتامعية.

وينبغي لربنامج العمل الصحي الجديد أن يقر بالصلة الوثيقة بني الصحة والتنمية املستدامة. وتسهم السياسة 

الصحية يف التنمية املستدامة والحد من الفقر إذا جرت حامية الناس من تكبد نفقات كارثية عند إصابتهم 

باملرض. وباملثل فإن الصحة تستفيد من السياسات الرامية إىل تحسني البيئة. وستتزايد أهمية العناية بالعالقة بني 

الصحة، وتغري املناخ، والعوامل البيئية األخرى مثل تلوث الهواء، عىل مدى السنوات املقبلة. وأخرياً ميكن أن يسفر 

قياس األثر عىل الصحة عن إثارة االهتامم السيايس والعام بسياسات االستدامة التي تحقق حصائل أكرث انتشاراً أو 

دميومة.

ي
نسا�ن تعزيز فعالية االأمن الصحي والعمل االإ

أثبت العقد املايض رضورة التأهب ملواجهة املفاجآت. فمن الواجب توقع الصدمات، وإن تعذر التنبؤ مبصدرها 

أو مكانها أو شدتها، وبغض النظر عاّم إذا كانت ناجمة عن أمراض جديدة وأخرى عاودت الظهور بسبب اندالع 

نزاعات أو وقوع كوارث طبيعية.
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وقد عملت نُّظم العمل اإلنساين حتى وقت قريب مبعزل عن النُّظم املعنية بطوارئ الصحة العمومية. وهناك إقرار 

متزايد برضورة وجود استجابة أشمل إلدارة مخاطر الطوارئ، تعمل عىل دمج الوقاية والحد من مخاطر الطوارئ 

والتأهب والرتصد واالستجابة والتعايف، وتلبي احتياجات املجموعات السكانية الضعيفة مبا يشمل املصابني بالعجز.

وعالوة عىل ذلك فإن التمييز بني اإلغاثة والتنمية مفتعل. وقلام يتسم التحول من العمل اإلنساين إىل التنمية 

بطابع خطي، وميكن أن يؤدي الفصل بني الربامج املرتابطة إىل نتائج عكسية. وترتفع يف البلدان املترضرة معدالت 

الفقر، ومل تحقق قلة من تلك البلدان بعد حتى هدف واحد من األهداف اإلمنائية لأللفية. وينطوي بناء قدر أكرب 

من املرونة واالستقرار عىل توظيف االستثامرات يف بناء القدرات املؤسسية والسياسية، والرتكيز عىل التأهب لحاالت 

الطوارئ من خالل إدارة تلك الحاالت، والتسليم بوجود صلة وثيقة تربط اإلغاثة اإلنسانية بالتنمية.

ي ميدان ترصيف الشؤون 
تحديات جديدة �ن

الصحية
مثة إمكانية لنرش املوارد املتاحة للعامل لتحسني صحة الناس عىل نحو يزيد من فعاليتها وإنصافها. وميكن أن يؤدي 

النهوض بترصيف الشؤون الصحية إىل اعتامد صكوك تساعد عىل الحد من التهديدات املحدقة بالصحة والعابرة 

للحدود )مثل اللوائح الصحية الدولية )2005(، واإلطار الخاص بالتأهب ملواجهة األنفلونزا الجائحة(، وذلك عرب 

الُنهج واالسرتاتيجيات املشرتكة ملعالجة املشكالت العاملية، أو اإلقليمية، أو دون اإلقليمية )مثل مدونة املنظمة 

العاملية لقواعد املامرسة بشأن توظيف العاملني الصحيني عىل املستوى الدويل(؛ وعرب التضامن والزخم املتأيت من 

األهداف املشرتكة )مثل األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقة بالصحة، واألهداف والغايات االختيارية املحددة بشأن 

األمراض غري السارية(.

وأسهمت عدة عوامل يف توسيع جدول أعامل ترصيف الشؤون الصحية وهي:

تعدد األصوات. مل تعد مسألة ترصيف الشؤون الصحية حكراً عىل الدول. فبفضل تكنولوجيا املعلومات  )أ( 

وشبكات التواصل االجتامعي أضحت جهات فاعلة عديدة قادرة عىل إسامع صوتها ومامرسة تأثريها عىل 

القرارات املتعلقة بالصحة وهي تشمل: شبكات املجتمع املدين، وفرادى املنظامت غري الحكومية عىل 

املستوى الدويل واملجتمعي، واملجموعات املهنية، واملؤسسات الخريية، ونقابات العامل، ووسائل اإلعالم، 

والرشكات الوطنية ومتعددة الجنسيات، واألفراد، والجامعات االنتشارية غري النظامية.

الجهات الفاعلة الجديدة. تتزايد الساحة املؤسسية للصحة العاملية تعقيداً يوماً بعد يوم، كام أن الحوافز  )ب( 

التي تحبذ إنشاء منظامت، وقنوات متويل، وأنظمة للرصد عوضاً عن إصالح ما هو قائم منها بالفعل تهدد 

بزيادة الطني بلة. وياُلحظ تأثري بعض هذه التغريات يف تطور الفكر التنموي انطالقاً من إعالن باريس بشأن 

فعالية املعونة وانتهاًء برشاكة بوسان للتعاون اإلمنايئ الفعال، علامً بأنها تصب جل اهتاممها عىل الرشاكات 

والتعاون فيام بني بلدان الجنوب وغريه من أشكال التعاون.2

الشواغل األوسع نطاقاً. يتمحور الزخم يف الكثري من املداوالت املتعلقة بترصيف الشؤون حول سبل حامية  )ج( 

الصحة البرشية مع التقليل يف الوقت ذاته من إعاقة أنشطة السفر، والتجارة، والتنمية االقتصادية. ورغم أن 

التوصل إىل إرساء التوازن الصحيح يف هذا الصدد يظل شاغالً بالغ األهمية فهناك أبعاد أخرى للنقاش تُضاف 

2     فيام ييل التغيريات التي تجسدها الرشاكة املتفق عليها بشأن التعاون اإلمنايئ الفعال يف بوسان، جمهورية كوريا، يف كانون األول/ ديسمرب 2011: لدينا 

أيضاً بنية تعاون إمنايئ تتسم مبزيد من التعقيد وتتميز بعدد أكرب من األطراف الفاعلة الحكومية وتلك الفاعلة من غري الدول، فضالً عن التعاون بني البلدان 

يف مراحل مختلفة من تنميتها، والتي ميثل الكثري منها بلداناً متوسطة الدخل. وأصبحت أنشطة التعاون بني بلدان الجنوب والتعاون الثاليث، واألشكال الجديدة 

من الرشاكات القامئة بني القطاعني العام والخاص، وغري ذلك من أساليب التنمية ووسائل تحقيقها من األنشطة األكرث وضوحاً التي تكّمل أشكال التعاون بني 

بلدان الشامل والجنوب.«
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بفعل التوسع يف استخدام الصكوك املعنية بحقوق اإلنسان مام يزيد من الرتكيز عىل العدالة واإلنصاف.

ترصيف الشؤون الصحية وترصيف الشؤون من أجل الصحة. مثة مفهومان متاميزان ينطوي عليهام نهج  )د( 

دات االجتامعية للصحة عىل النحو الوارد يف إعالن ريو السيايس بشأن املحددات االجتامعية للصحة  املحدِّ

)2011( وهام:  ترصيف الشؤون الصحية الذي يُعنى بالعديد من املسائل التي سلفت اإلشارة إليها أعاله، 

واملتمثلة أساساً بوظيفة التنسيق، والتوجيه، واالتساق الداخيل، وترصيف الشؤون من أجل الصحة وهو 

وظيفة تتعلق بالدعوة والسياسة العامة تسعى إىل التأثري عىل ترصيف الشؤون يف القطاعات األخرى عىل 

نحو يؤثر إيجابياً عىل الصحة البرشية.

تزايد الضغوط عىل المنظمات المتعددة 
االأطراف

وكام تباطأ النمو الكيل يف املساعدة اإلمنائية الرسمية اإلجاملية فقد تباطأت أيضاً معدالت النمو السنوية يف 

املساعدة اإلمنائية الرسمية املتعددة األطراف، حيث تراجعت يف السنوات األخرية من 9٪ عام 2008 إىل 1٪ فحسب 

عام 2011. وضمن هذا املجموع ينمو التمويل املخصص برسعة أكرب من املساهامت األساسية األخرى.

وينصب الجانب األعظم من التمويل املتعدد األطراف عىل خمس مجموعات رئيسية من املنظامت. فقد ذهبت 

نسبة تزيد عىل 80٪ من القيمة اإلجاملية لهذا التمويل البالغة 54 مليار دوالر أمرييك يف عام 2010 إىل املؤسسات 

األوروبية )صندوق التنمية األورويب إضافة إىل ميزانية االتحاد األورويب(؛ واملؤسسة الدولية للتنمية )البنك الدويل(؛ 

وصناديق األمم املتحدة وبرامجها؛ ومرصيف التنمية األفريقي واآلسيوي؛ والصندوق العاملي ملكافحة األيدز والسل 

واملالريا. أما النسبة املتبقية فتتقاسمها أكرث من 200 منظمة متعددة األطراف منها منظمة الصحة العاملية.3

ويؤدي تضافر اإلجراءات التقشفية يف البلدان املانحة وترشذم النظام املتعدد األطراف إىل سلسلة من الضغوط 

املتعارضة أحياناً عىل املنظامت الدولية. أوالً، يف حني أن الطلب ينصب عىل العمل الذي يعود بالفائدة عىل كل 

الدول األعضاء فإن الجهات املانحة تدعو يف غالب األحيان إىل تركيز حرصي أقوى عىل البلدان األشد فقراً. ثانياً، 

يف الوقت الذي تتمثل فيه امليزة النسبية للكثري من املنظامت املتعددة األطراف يف استحداثها عن طريق التفاوض 

التفاقات، وقواعد، ومعايري، وسلع عامة أخرى، فإن تقييم األداء الذي تنفذه الوكاالت الثنائية، فرادى وجامعات، 

يركز بشكل أكرب عىل حصائل التنمية التقليدية. ثالثاً، رغم أن نُظم ترصيف الشؤون واملساءلة يف العديد من 

منظامت األمم املتحدة ذات سامت خاصة بكل منها، فإن الطلب عىل توسيع التكامل الفعال عىل املستوى القطري 

يؤدي إىل زيادة تكاليف املعامالت املتعلقة بالتنسيق. 

وتتطلب مجابهة هذه الضغوط أن تحدد كل املنظامت املتعددة األطراف مزاياها النسبية، وأن تريس بوضوح 

أولوياتها، وأن تكفل املساءلة املالية، وأن تقيم نظامً قادرة عىل إدارة املخاطر بفعالية، وأن تضمن كذلك، وهو 

األمر األهم، أنها قادرة عىل أن تربهن بصورة مقنعة عىل ما تحققه من نتائج. ويف العديد من املنظامت، ومن بينها 

منظمة الصحة العاملية، فإن هذه الشواغل شكلت أسس تدابري اإلصالح الحديثة.

DAC Report on Multilateral Aid, DCD/DAC)2012(33 2012 .    3
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منظمة الصحة العاملية منذ إنشائها يف عام 1948 مكان الصدارة يف سبيل تحسني الصحة حول العامل. تحتل 

ت التحديات التي تواجه الصحة العمومية بطرق جذرية وبرسعة  ولكن كام أوضح الفصل األول، تغريَّ

مل يسبق لها مثيل يف بعض الحاالت. ويتمثل الغرض العام من برنامج إصالح املنظمة يف ضامن تطور املنظمة 

ملواكبة هذه التغريات. ويتناول هذا الفصل بالدراسة آثار هذا السياق املتغري يف املنظمة - من حيث رضورة 

والتغيري.  االستمرارية 

االستمرارية: مبادئ وقيم دائمة
تظل املنظمة عىل التزامها الوثيق باملبادئ التي جاءت يف ديباجة دستورها )مثلام هو مبنّي يف اإلطار 1(. 

طار 1- دستور منظمة الصحة العاملية: املبادئ االإ
الصحة هي حالة من اكتامل السالمة بدنياً وعقلياً واجتامعياً، ال مجرد انعدام املرض أو العجز.

التمتع بأعىل مستوى من الصحة ميكن بلوغه، هو أحد الحقوق األساسية لكل إنسان، دون متييز بسبب 

العنرص أو الدين أو العقيدة السياسية أو الحالة االقتصادية أو االجتامعية.

صحة جميع الشعوب أمر أسايس لبلوغ السلم واألمن، وهي تعتمد عىل التعاون األكمل لألفراد والدول.

ما تحققه أية دولة يف مجال تحسني الصحة وحاميتها أمر له أهميته للجميع.

تفاوت البلدان املختلفة يف تحسني الصحة ومكافحة األمراض، والسيام األمراض السارية، خطر عىل 

الجميع.

النشأة الصحية للطفل أمر بالغ األهمية، والقدرة عىل العيش بانسجام يف بيئة كلية متغرية أمر جوهري 

النشأة. لهذه 

إتاحة فوائد العلوم الطبية والنفسية وما يتصل بها من معارف لجميع الشعوب أمر جوهري لبلوغ أعىل 

الصحية. املستويات 

الرأي العام املستنري والتعاون اإليجايب من الجمهور، لهام أهمية قصوى يف تحسني صحة البرش.

الحكومات مسؤولة عن صحة شعوبها وال ميكن الوفاء بهذه املسؤولية إال باتخاذ تدابري صحية واجتامعية 

كافية.
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ويف ظل تزايد اإلجحاف، والتنافس عىل املوارد الطبيعية النادرة، واألزمة املالية التي تهدد الحقوق األساسية يف 

الرعاية الصحية، سيكون من الصعب إيجاد صياغة أفضل للتعبري عن الصحة كحق أسايس، ورشط أسايس لتحقيق 

السالم واألمن، وللدور الرئييس الذي يؤديه اإلنصاف والعدالة االجتامعية واملشاركة الشعبية والتضامن العاملي يف 

املنظمة.  عمل 

كذلك فمن األهمية يف سياق برنامج العمل العام إعادة بيان العنارص األساسية للنهج الذي تعتمده املنظمة يف 

دورها الدستوري كحارس مستقل ومراقب للوضع الصحي العاملي واإلقليمي.

تضفي توليفة األساس الحكومي الدويل للمنظمة وهيكلها اإلقليمي رشعية فريدة عىل إرشاك البلدان ودعمها. 	 

وعىل وجه الخصوص فإن استعراض ترصيف الشؤون الصحية الوارد يف الفصل 1 يسلط الضوء عىل الحاجة 

إىل حلول عرب املفاوضات للمشكالت املشرتكة للصحة الدولية، والسيام يف حاالت التفاعل بني الصحة واملصالح 

القطاعية األخرى )مثل التجارة، والهجرة، واألمن، وامللكية الفكرية(. وفضالً عن ذلك فإن القدرة عىل عقد 

وتيسري املفاوضات بشأن صكوك دولية ملزمة وغري ملزمة متيز املنظمة عن الجهات الفاعلة الصحية األخرى. 

ويظل االلتزام بالعمل متعدد األطراف عنرصاً أساسياً من عنارص عمل املنظمة.

وبفضل حضور املنظمة القطري يف اكرث من 150 بلداً وإقليامً ومنطقة فإنها تتمتع مبوقع فريد يتيح لها 	 

الحفاظ عىل دورها كطرف يوفِّر الدعم التقني لفرادى الدول األعضاء، وييرس توسيع الصالت فيام بني البلدان 

وداخلها ملصلحة التعاون بني بلدان الجنوب والتعاون الثاليث. وستواصل املنظمة توفري املساعدة اإلنسانية مبا 

يكفل أن تكون صحة الناس عنرصاً محورياً يف جهود اإلغاثة من الكوارث.

متاشياً مع مبدأ املساواة والعدالة االجتامعية، ستستمر املنظمة يف توجيه تركيزها حيثام تتعاظم الحاجة. ويف 	 

حني سيظل عمل املنظمة ذا صلة بجميع الدول األعضاء، ترى املنظمة أن للصحة أهمية محورية يف الحد من 

الفقر. ويشري التحليل يف الفصل 1 إىل أن أكرب عدد مطلق من الفقراء هم اآلن من مواطني البلدان املتوسطة 

الدخل واالقتصادات الصاعدة. ولذا فإن الرتكيز لن يكون عىل البلدان فحسب، وإمنا عىل الفئات الفقرية 

داخل البلدان كذلك.

تلتزم املنظمة بتعميم االهتامم مبسائل الجنسانية، واإلنصاف، وحقوق اإلنسان وستقوم بإنشاء آلية مساءلة 	 

لرصد فعالية عملية التعميم. كام أن املنظمة ملتزمة بتفعيل خطة العمل عىل نطاق املنظومة سعياً وراء 

بلوغ هدف تحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة يف سياسات وبرامج منظومة األمم املتحدة. 

وفيام يتعلق بالعمل يف ميدان وضع القواعد واملعايري الذي يعود بالفائدة عىل الدول األعضاء بصورة جامعية 	 

فإن املنظمة هي منظمة قامئة عىل العلم والبيِّنات ويتمحور تركيزها حول الصحة العمومية، وسوف تظل 

كذلك. وتزداد البيئة التي تعمل فيها املنظمة تعقيداً واكتساًء بالطابع السيايس؛ ولكن رشعية املنظمة 

وسلطتها التقنية تنبعان من رصامة امتثالها لالستخدام املنهجي للبيِّنات كأساس تستند إليه جميع السياسات. 

دات الصحية عىل الصعيد  ويعزز ذلك أيضاً وظيفة املنظمة األساسية التي تتمثل يف رصد االتجاهات واملحدِّ

العاملي واإلقليمي والُقطري. تواصل املنظمة بصفتها وكالة معنية بالصحة العمومية، اهتاممها ليس فقط 

دات االعتالالت الصحية وبتعزيز الصحة كحصيلة إيجابية  بالجوانب الطبية البحتة للمرض، وإمنا أيضاً مبحدِّ

للسياسات يف سائر القطاعات. 
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الوظائف االأساسية وتقسيم العمل
التزال الوظائف األساسية الست املذكورة يف برنامج العمل العام الحادي عرش أساساً سليامً لوصف طبيعة أعامل 

املنظمة. وهذه الوظائف هي:

توفري القيادة فيام يتعلق باملسائل ذات األهمية الحاسمة للصحة والدخول يف الرشاكات التي تقتيض القيام - 1

بأعامل مشرتكة؛ 

بلورة برنامج أعامل البحوث وحفز توليد املعارف املفيدة وتجسيدها وبثها؛- 2

تحديد القواعد واملعايري وتعزيز ورصد تنفيذها؛ - 3

توضيح الخيارات األخالقية والسياسات العامة املسندة بالبينات؛ - 4

إتاحة الدعم التقني وحفز التغيري وبناء القدرة املؤسسية املستدامة؛ - 5

رصد الوضع الصحي وتقييم االتجاهات الصحية.- 6

ومع ذلك فإن اإلدارة الفعالة تقتيض توافر متييز واضح لألدوار واملسؤوليات بني مختلف مستويات املنظمة، وذلك 

ليس من حيث طريقة عملها معاً فحسب، بل وكذلك من زاوية ما تقوم بتحقيقه عملياً. وليك تكتسب الوظائف 

األساسية الست أهمية تشغيلية أعظم فإن من الواجب النظر إليها يف إطار أدوار ومسؤوليات املستويات الثالثة.

وسيجري تحليل لهذه العالقة عىل شكل مصفوفة تربط الوظائف األساسية الست مع املستويات الثالثة للمنظمة. 

وييرس تعريف العالقات عىل هذا النحو تحديد األدوار والوظائف الشاملة. وعىل سبيل املثال، ففيام يتعلق 

بالوظيفة 5 )توفري الدعم التقني، وحفز التغيري، وبناء القدرات املؤسسية املستدامة( ستوضح املصفوفة كيف يتوىل 

املكتب القطري  الدور القيادي )داخل األمانة( يف وضع اسرتاتيجيات التعاون مع البلدان والتفاوض عليها؛ وإدارة 

التعاون التقني؛ وتنفيذ ورصد االلتزامات، واالتفاقيات، والصكوك القانونية الدولية؛ كام يضطلع بهذا الدور عند 

االستجابة لحاالت الطوارئ واألزمات. أما املكتب اإلقليمي فيتمثل دوره يف توفري الدعم لهذه العمليات وتنسيقها 

حسب االقتضاء، يف حني يتوىل املقر الرئييس أمر تنسيق إعداد توجيهات املنظمة املتعلقة بوضع اسرتاتيجية 

التعاون بني البلدان وترويج املامرسات الفضىل يف توفري التعاون التقني. وعىل النقيض من ذلك فإن املقر الرئييس 

يقود عملية صياغة القواعد واملعايري التقنية، يف حني أن دور املكاتب اإلقليمية والقطرية هو مساندة تدابري 

املواءمة عند الحاجة وتوفري بعض البينات التي تستند إليها القواعد، واملعايري، واملنهجيات.

وسيُستخدم النهج التحلييل ذاته لتحديد األدوار والوظائف عىل املستوى الربنامجي. ويعترب ذلك تطوراً بالغ 

األهمية حيث أنه سيؤدي إىل صياغة ما يُسمى بشبكات الفئات.4 وقد استُخدمت هذه الشبكات غري الرسمية عىل 

نحو يكفل املشاركة عىل جميع مستويات املنظمة يف إعداد امليزانية الربمجية للثنائية 2015-2014.

وأخرياً سيُستخدم نهج املصفوفة، وحتى عىل مستوى أوسع من التفصيل، كنموذج لتحديد املساهمة الدقيقة التي 

ينبغي أن يقدمها كل مستوى من مستويات املنظمة فيام يتصل بإنجاز كل ناتج محدد مدرج يف امليزانية الربمجية.

4     إن الفئات الست هي الفئات التي وافقت عليها الدول األعضاء عام 2012. ويُناقش املحتوى الربنامجي لهذه الفئات مبزيد من التفصيل يف الفصل 5.
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اتيجية لبيئة  إصالح المنظمة: استجابة اس�ت
ة  متغ�ي

شهد القرن الحادي والعرشين سلسلة من االلتزامات والفرص واالبتكارات والنجاحات واالنتكاسات واملفاجآت 

غري املسبوقة يف تاريخ الصحة العمومية. ومن األمور التي مل يسبق لها مثيل أيضاً رسعة تأثر الصحة بالتهديدات 

الجديدة الناجمة عن الرتابط املتنامي بصورة كبرية بني األمم ودوائر السياسات. والقوى املحركة لهذه التغيريات 

قوًى ذات نفوذ وعاملية فعلياً، ويكاد يكون من املؤكد أن تستمر يف رسم معامل الصحة يف السنوات القادمة. وتعزز 

هذه القوى من الضغوط عىل املنظامت الدولية املعروضة يف نهاية الفصل 1.

مواءمة الشؤون المالية مع االأولويات
ستواصل املنظمة االضطالع بدور حاسم باعتبارها السلطة التقنية الرائدة يف مجال الصحة بالعامل. ويف الوقت ذاته 

فقد تبني للمنظمة أنها تتحمل التزامات مفرطة تتجاوز قدرتها وأنها يف حاجة إىل اإلصالح. وعىل وجه الخصوص 

فإن عملية تحديد األولويات ال تتسم مبا يكفي من االنتقائية والرتكيز عىل الجانب االسرتاتيجي. وعالوة عىل ذلك 

يشري معظم املحللني اآلن إىل أنه سيرتتب عىل األزمة املالية عواقب طويلة األجل، وهو ما ال يقترص فحسب عىل 

بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي التي توفر نسبة كبرية من التمويل الطوعي ملنظمة الصحة 

العاملية. ولذا فمن الواضح أن عىل  املنظمة أن تستجيب اسرتاتيجياً للواقع املايل الجديد املقيَّد، ال أن تستجيب 

إدارياً ألزمة قصرية األجل. وعليه فإن التمويل املستدام الذي ميكن التنبؤ به واملتوائم مع مجموعة من األولويات 

د بعناية وتوافق عليها الدول األعضاء أمر أسايس لرؤية إصالح املنظمة. وتُناقش عملية تحديد األولويات  التي تحدَّ

التي أُرسيت من خاللها مجموعة األولويات االسرتاتيجية الرفيعة املستوى مبزيد من التفصيل يف الفصل التايل.

ترصيف الشؤون الصحية بفعالية
يشري التحليل الوارد يف الفصل 1 أيضاً إىل رضورة قيام املنظمة بتعزيز فعاليتها يف مجال ترصيف الشؤون الصحية. 

ويف تعبري عميل عن الوظيفة املنوطة باملنظمة مبوجب الدستور وهي العمل »كسلطة التوجيه والتنسيق يف ميدان 

العمل الصحي الدويل« يتألف ترصيف الشؤون الصحية من عنارص عديدة، منها دور املنظمة يف عقد املؤمترات 

املتعددة األطراف للجمع بني البلدان يك تتفاوض حول االتفاقيات واللوائح والقرارات واالسرتاتيجيات التقنية ودعم 

تنفيذها يف البلدان. واستجابة لتزايد عدد الوكاالت وقنوات التمويل وأنظمة إعداد التقارير يف اآلونة األخرية، 

فإن ترصيف الشؤون الصحية يشمل أيضاً دور املنظمة يف تحقيق املزيد من االتساق والتنسيق يف النظام الصحي 

العاملي. وأخرياً يشري ترصيف الشؤون الصحية إىل دور الدول األعضاء يف املنظمة باعتبارها جهات رئاسية وصاحبة 

مصلحة يف املنظمة.

ويف الرؤية العامة إلصالح املنظمة يُعد ترصيف الشؤون الصحية وظيفة عاملية حاسمة تشمل جميع مستويات 

املنظمة: يف املقر الرئييس من خالل عمل األجهزة الرئاسية والتفاعل مع سائر الجهات الفاعلة عىل الصعيد العاملي؛ 

وعىل الصعيد اإلقليمي يف التفاعل مع األجهزة االقتصادية والسياسية اإلقليمية ويف التصدي للشؤون اإلقليمية 

ودون اإلقليمية وغريها من الشؤون املحلية العابرة للحدود؛ وعىل املستوى القطري من خالل مساعدة الحكومات 

يف مساعيها إلصالح نظمها الصحية وتعزيزها ومواءمة الشؤون املالية املحلية والعاملية مع األولويات الصحية 

الوطنية. ويعود برنامج العمل العام الثاين عرش إىل مناقشة مسألة ترصيف الشؤون الصحية يف الفصل 4.
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السعي وراء االمتياز التنظيمي
تستجيب العنارص اإلدارية يف إصالح املنظمة إىل رضورة إضفاء املزيد من املرونة وخفة الحركة عىل املنظمة يك 

تتمكن من مواجهة التغري الرسيع يف االحتياجات الصحية العاملية. وتتمثل الرؤية التي توجه اإلصالح يف التخيل 

عن الهياكل اإلدارية والتنظيمية القدمية وبناء منظمة تتحىل باملزيد من الفعالية والكفاءة والقدرة عىل االستجابة 

واملوضوعية والشفافية واملساءلة.

ومن املنظور الهيكيل يكمن الهدف من ذلك يف تحسني دعم البلدان من خالل إنشاء مكاتب قطرية تكون معززة 

وخاضعة للمساءلة ومزودة مبا يناسب من املوارد يف البلدان التي تدعو الحاجة فيها إىل حضور مادي للمنظمة. 

أما إذا مل يكن هذا الحضور رضورياً فسيتواصل تقديم الدعم من خالل املقر الرئييس واملكاتب اإلقليمية ودون 

اإلقليمية. وثانياً، سعى اإلصالح إىل تحديد أدوار ومسؤوليات أوضح للمستويات الثالثة الرئيسية يف املنظمة، من 

أجل تحقيق التآزر واملواءمة حول الشؤون السياسية واالسرتاتيجية الشائعة يف املنظمة برمتها، والسعي يف الوقت 

ذاته إىل تقسيم العمل مع املساءلة عن املوارد والنتائج. 

وعندما يبدأ تنفيذ برنامج العمل الجديد فإن العديد من اإلصالحات سيكون قد أُدخل عىل النظم اإلدارية يف 

املنظمة. وتشمل هذه اإلصالحات ما يتعلق باملوارد البرشية والتخطيط ووضع امليزانيات استناداً إىل النتائج 

والرقابة املالية وإدارة املخاطر والتقييم واالتصاالت. ومع ذلك فإن تنفيذ هذه اإلصالحات عىل امتداد املنظمة 

سعياً وراء مواصلة تحسني األداء سيظل أولوية لفرتة برنامج العمل عىل نحو ما هو معروض يف الجزء الثاين من 

الفصل 4.
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الدول األعضاء يف اجتامع لها يف بداية عام 2012 عىل املعايري التالية لتحديد األولويات يف املنظمة اتفقت 

للفرتة 2014-2019 التي سيغطيها برنامج العمل العام الثاين عرش.

الوضع الصحي الراهن، مبا يف ذلك ما ييل: التوجهات والتغريات الدميغرافية والوبائية، والشؤون الصحية 	 

العاجلة واملستجدة واملهملة، مع مراعاة عبء املرض عىل املستوى العاملي و/ أو اإلقليمي و/ أو القطري.

احتياجات فرادى البلدان لدعم املنظمة املحّددة يف اسرتاتيجيات التعاون القطري، إن وجدت، فضالً عن 	 

الخطط الصحية واإلمنائية الوطنية.

الصكوك املتفق عليها دولياً التي تتعلق بالصحة أو تؤثر فيها مثل اإلعالنات واالتفاقات والقرارات واملقررات 	 

اإلجرائية وسائر الوثائق التي تعتمدها األجهزة الرئاسية يف املنظمة عىل املستويني العاملي واإلقليمي.

وجود تدخالت مشفوعة بالبيّنات وعالية املردودية والقدرة عىل االستعانة باملعرفة والعلوم والتكنولوجيا 	 

ألغراض تحسني الصحة.

امليزة النسبية للمنظمة، مبا يف ذلك ما ييل:	 

القدرة عىل إيجاد البيّنات استجابة للشؤون الصحية الراهنة واملستجدة؛ )أ( 

القدرة عىل املساهمة يف بناء القدرات؛ )ب( 

عىل تلبية االحتياجات املتغرية استناداً إىل املداومة عىل تقييم األداء؛ )ج( 

إمكانية العمل مع سائر القطاعات واملنظامت وأصحاب املصلحة ألجل إحداث تأثري كبري يف الصحة. )د( 

أولويات القيادة
إن املعايري التي تم االتفاق عليها لتحديد األولويات يف أوائل عام 2012 استُخدمت للتوصل إىل أولويات القيادة 

الست املبينة أدناه. وشملت العملية استعراض السياق الذي تعمل فيه املنظمة عىل النحو الوارد يف الفصل 1، مع 

الرتكيز خصوصاً عىل امليزة النسبية للمنظمة.

ومتنح أولويات القيادة تركيزاً ووجهة لعمل املنظمة. والغرض النهايئ منها هو تعزيز الصحة والعافية. كام أنها 

ترتبط، عىل نحو أكرث تحديداً، بدور املنظمة يف ترصيف الشؤون الصحية وتسلط الضوء عىل املجاالت التي متس 

فيها الحاجة إىل جهود الدعوة التي تبذلها املنظمة وقيادتها التقنية يف الساحة الصحية العاملية. وهذه املجاالت 

هي التي ستسعى فيها املنظمة إىل صياغة املناقشات العاملية، وضامن املشاركة القطرية، والتحكم بالطريقة التي 

سيُنفذ فيها عمل املنظمة مبا يكفل دمج الجهود عىل امتداد مستوياتها وفيام بينها. 

وهذه املجاالت ال تناظر الهيكل الرسمي لسلسلة النتائج حيث إنها قد اختريت كمجاالت تتسم فيها قيادة املنظمة 

بأهمية رئيسية. ويف حني أن سلسلة النتائج )انظر الفصل 5( ستكون األداة الرئيسية لرصد وتقييم أداء املنظمة 

فإن أولويات القيادة هي التي تحدد املسائل واملواضيع البارزة يف مجموع أعامل املنظمة، واملجاالت الرئيسية التي 

تسعى املنظمة فيها إىل تحقيق تأثري يف الصحة، وتوجه الطريقة التي تنفذ بها األعامل عىل نطاق األمانة.
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ت القيادة 2019-2014 طار 2- أولو�ي االإ
النهوض بمستوى التغطية الصحية الشاملة: متكني البلدان من استدامة إتاحة كل الخدمات الصحية 

الالزمة أو توسيع نطاقها وتأمني الحامية املالية وتعزيز التغطية الصحية الشاملة باعتبارها مفهوماً موحداً 

يف مجال الصحة العاملية.

نمائية لالألفية المتعلقة بالصحة – التصدي للتحديات غري املكتملة والتحديات املقبلة:  االأهداف االإ

اإلرساع يف تحقيق األهداف الراهنة املتعلقة بالصحة حتى عام 2015 وما بعده. وتشمل هذه األولوية 

استكامل استئصال شلل األطفال وأمراض مختارة من أمراض املناطق املدارية املهملة.

مواجهة تحدي االأمراض غ�ي السارية والصحة النفسية، والعنف، واإلصابات، والعجز.

تنفيذ أحكام اللوائح الصحية الدولية )2005(: ضامن متكني جميع البلدان من استيفاء رشوط القدرات 

املحددة يف اللوائح.

زيادة إتاحة المنتجات الطبية العالية الجودة واملأمونة والناجعة وامليسورة التكلفة )األدوية واللقاحات 

ووسائل التشخيص وغري ذلك من التكنولوجيات الصحية(.

دات االجتماعية واالقتصادية والبيئية للصحة باعتبارها وسيلة تعزيز الحصائل الصحية  تناول المحدِّ

والحد من اإلجحاف يف الصحة داخل البلدان وفيام بينها.

وتستعرض بقية هذا الفصل كل واحدة من أولويات القيادة الست. ومتاشياً مع الغرض الشامل لربنامج العمل 

العام، فإن القصد من ذلك هو إرساء األساس املنطقي الذي يفرس سبب اختيار هذه األولويات، وكذلك تحديد 

رؤية ووجهة للمنظمة ذاتها عىل مدى السنوات الست املقبلة.

النهوض بمستوى التغطية الصحية الشاملة
تندرج التغطية الصحية الشاملة يف عداد أقوى األفكار يف ميدان الصحة العمومية. وهي تجمع بني عنرصين 

أساسيني هام: إتاحة الخدمات الالزمة لتحقيق الصحة الجيدة، )التعزيز والوقاية والعالج وإعادة التأهيل، مبا يف 

دات الصحية(، وتوفري تأمني الحامية املالية التي تحول دون الوقوع يف براثن الفقر  ذلك الخدمات التي تُعنى باملحدِّ

من جراء اعتالل الصحة من جهة أخرى. وبذا فإن التغطية الصحية الشاملة تقدم مفهوماً موحداً متيناً لتوجيه 

الصحة والتنمية وترسيخ اإلنصاف الصحي يف السنوات املقبلة. ويف هذا املجال فإن الدور القيادي للمنظمة، التقني 

منه والسيايس، يتسم بأهمية حاسمة إلحراز التقدم.

وال يُنظر إىل التغطية الصحية الشاملة عىل أنها مجموعة دنيا من الخدمات، بل كعملية نشيطة من التحقق 

التدريجي التي تقوم فيها البلدان بزيادة إتاحة الخدمات العالجية والوقائية وكذلك حامية األعداد املتزايدة من 

الناس من العواقب املالية الكارثية إلصابتهم باألمراض.

ويعترب ضامن قدرة كل الناس عىل االستفادة من الخدمات الصحية الشاملة العالية الجودة من خالل التغطية 

الصحية الشاملة وسيلة لتحقيق حصائل صحية أفضل. ومن األهداف املحبذة أيضاً أن يحس الناس، وكأمر قائم 

بحد ذاته، بقيمة ضامن أنهم قادرون عىل الوصول إىل نظام صحي يقي ويعالج من األمراض بفعالية وبتكلفة 
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معقولة يف منازلهم، ومجتمعاتهم املحلية، ومن خالل إحالتهم إىل املستوصفات واملستشفيات عند االقتضاء. 

وسيسعى هذا الهدف إىل كفالة أال يقع 100 مليون إنسان يف هاوية الفقر كل عام بسبب تكلفة الخدمات 

الصحية التي يحتاجون إليها )عىل نحو ما هو حاصل اليوم(. وتكتيس هذه النظم الصحية أهمية يف الحد من 

الفقر، وتدعيم إرساء مجتمع مستقر وآمن. وأكدت أيضاً الوثيقة الختامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة 

)ريو + 20( املعنونة »املستقبل الذي نصبو إليه«،5 عىل العالقة بني التغطية الصحية الشاملة والركائز االجتامعية 

والبيئية واالقتصادية التي تقوم عليها التنمية املستدامة. 

وتعد التغطية الصحية الشاملة عملية دينامية. وهي ال تتعلق بتقديم مجموعة ثابتة من الخدمات بحد أدىن، 

وإمنا تتعلق بإحراز التقدم عىل العديد من الجبهات كام ييل: طائفة الخدمات املتاحة للسكان؛ والنسبة املشمولة 

بالتغطية من تكاليف هذه الخدمات؛ ونسبة السكان املشمولني بالتغطية. ومتكن عدد ضئيل فحسب من البلدان 

من تحقيق القدر األمثل من التقدم، إال أن بوسع جميع البلدان – الغنية منها والفقرية – إحراز التقدم يف هذا 

الصدد. وعليه فإن التغطية الصحية الشاملة مهمة بالنسبة إىل كل البلدان وميكن أن تصبح هدفاً عاملياً.

وتكتيس هذه النقطة أهمية حاسمة يف تحديد الجيل الجديد من األهداف اإلمنائية. وترتبط التغطية الصحية 

بالتنمية املستدامة؛ وهي تتيح سبيالً الستدامة املكاسب املحققة وحامية االستثامرات  الشاملة ارتباطاً وثيقاً 

املوظَّفة يف املجموعة الراهنة من األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقة بالصحة بعد عام 2015؛ وميكن لها أن تشمل 

املصالح املتعلقة باألمراض السارية وغري السارية عىل حد سواء. ويقتيض تحقيق التغطية الصحية الشاملة الهادفة 

أن تتاح للناس جميع الخدمات التي يحتاجون إليها مبا فيها الخدمات املتعلقة باألمراض غري السارية، والصحة 

النفسية، واألمراض املعدية، والصحة اإلنجابية.

وبوصف التغطية الصحية الشاملة أولوية من أولويات القيادة للسنوات الست املقبلة فإنها تعد تعبرياً عملياً 

عن شواغل املنظمة إزاء اإلنصاف والعدالة االجتامعية وتساعد عىل توثيق عرى الصالت بني السياسات العامة يف 

مجاالت الصحة والضامن االجتامعي واالقتصاد. ويعني ذلك من الناحية العملية أن املنظمة سرتكز عىل تلبية فيض 

الطلبات الوارد من البلدان يف شتى أرجاء العامل التي تطلب املشورة العملية عن كيفية امليض قُدماً بهذا الربنامج 

يف ظل ظروفها الوطنية. كام أن التغطية الصحية الشاملة ستجعل تركيز أعامل املنظمة ينصب بوضوح عىل تعزيز 

الصحي.  النظام 

وسرتكز املنظمة عىل إدماج الخدمات الصحية، مبا يعكس الشواغل إزاء الخدمات التي تهتم أكرث باألشخاص 

وبالفعالية ومردود التكلفة والتحول عموماً بعيداً عن التشديد عىل الربامج التي تركز عىل فئات األمراض. 

وستستجيب املنظمة إىل رضورة إدماج الخدمات يف سلسلة الرعاية الصحية برمتها ابتداًء من الوقاية األولية وانتهاًء 

بإعادة التأهيل مروراً بالتدبري العالجي لإلصابات الحادة. ومن شأن تحسني الروابط بني الرعاية الطبية واالجتامعية 

والرعاية الطويلة األجل أن يحقق منافع كبرية من حيث رعاية املصابني باألمراض غري السارية وصحة األمهات 

واألطفال وصحة السكان الطاعنني يف السن واألشخاص املصابني بالعجز.

وكعنرص أسايس من عنارص توسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة، ستواصل املنظمة العمل عىل جمع البيانات 

الصحية وتحليلها واستخدامها – بوسائل منها تعزيز نظم املعلومات القطرية – وذلك كرشط مسبق التخاذ 

القرارات االستثامرية ولتعزيز الفعالية واملساءلة. وسينصب الرتكيز خصوصاً عىل إقامة نظم لألحوال املدنية يف 

البلدان التي ال توجد لديها هذه النظم. وباملثل تضع أوجه النقص الحاسمة واملزيج غري املناسب من املهارات 

والتفاوت يف التوزيع الجغرايف للقوى العاملة الصحية عقبات كربى أمام تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحقيق 

حصائل صحية أفضل. وستظل معالجة هذه املسألة من خالل أنشطة الدعوة والتحليل واالسرتاتيجيات الرامية إىل 

تحسني ظروف عمل العاملني الصحيني وتدريبهم ورفع رواتبهم من بني األولويات املعتمدة.

5  نسلم أيضاً بأهمية التغطية الصحية الشاملة لتعزيز الصحة والتامسك االجتامعي والتنمية البرشية واالقتصادية املستدامة. ونتعهد بتعزيز النظم الصحية 

من أجل توفري التغطية الشاملة العادلة. وندعو إىل إرشاك جميع الجهات الفاعلة املعنية يف العمل املنسق املتعدد القطاعات لتلبية االحتياجات الصحية 

لسكان العامل عىل نحو عاجل.« انظر قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة 288/66 الفقرة 139 من امللحق.
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وأخرياً تتيح التغطية الصحية الشاملة تركيز عمل املنظمة عىل السياسات واالسرتاتيجيات والخطط الوطنية 

والخروج بالحصائل املنشودة منها. واستناداً إىل أعامل الرشاكة الصحية الدولية )IHP+( ستستغل املنظمة ميزتها 

النسبية يف عقد االجتامعات وتيسريها عىل املستوى القطري إلرشاك جميع األطراف الفاعلة الرئيسية يف تعزيز 

السياسات الصحية والنظام الصحي. ويجسد ذلك تحوالً أساسياً بعيداً عن مرشوعات النظام الصحي الصغرية 

واملتفرقة، ويكفل عوضاً عن ذلك أن تشكل جميع لبنات النظام الصحي، مبا فيها املوارد البرشية ومتويل النظام 

الصحي، جزءاً من اسرتاتيجية عامة متسقة. وإضافة إىل ذلك ستدعم املنظمة السلطات الوطنية يف مساعيها إىل 

ضامن مواءمة مساهامت الرشكاء الخارجيني والتمويل املحيل مع األهداف املحددة عىل الصعيد الوطني. وستتزايد 

مشاركة األطراف الفاعلة من القطاع الخاص واملجتمع املدين واملنظامت غري الحكومية يف حوار السياسات العامة، 

دات االجتامعية.  وستمتد هذه املشاركة لتشمل قطاعات أخرى لضامن تناول أهم املحدِّ

نمائية لالألفية المتعلقة بالصحة:  االأهداف االإ
الخطة غ�ي المنجزة والتحديات المقبلة

بعد مرور عقد من الزمن عىل اعتامد قادة العامل لألهداف اإلمنائية لأللفية وغاياتها، أُحرز تقدم هائل يف خفض 

وفيات األطفال واألمهات وتحسني التغذية وخفض معدالت املراضة والوفيات الناجمة عن العدوى بفريوس األيدز 

والسل واملالريا، وزيادة إتاحة املياه النقية وخدمات الرصف الصحي. وتسارعت يف السنوات األخرية وترية التقدم 

املحرز يف البلدان التي تشهد أعىل معدالت للوفيات. وأوشك استئصال شلل األطفال أن يكتمل، وهو السبب 

الرئييس يف الوفيات والعجز لدى األطفال.

ومع ذلك يلزم القيام بالكثري من خالل تكثيف العمل الجامعي وتوسيع نطاق النهوج الناجحة بعد عام 2015، 

من أجل استدامة املكاسب التي تحققت حتى اآلن ولضامن بلوغ مستويات أكرث إنصافاً يف تحقيق األهداف بني 

البلدان والشعوب والربامج. ويف الواقع سيلزم بعض الوقت بعد عام 2015 قبل أن يتسنى تقييم املنجزات عىل 

أساس مجموعة األهداف الحالية تقييامً كامالً. لذا فإن من الرضوري مواصلة ضامن إحراز التقدم إزاء األهداف 

الراهنة؛ ودعم الجهود الوطنية بأنشطة الدعوة الالزمة الستدامة االلتزام السيايس والدعم املايل الرضوريني؛ واألهم 

من ذلك هو الحفاظ عىل مستويات االستثامر يف النظم الوطنية والدولية ملتابعة املوارد والنتائج.

وتعد خطة األهداف اإلمنائية لأللفية غري املنجزة أولوية قيادة بالنسبة إىل املنظمة ألسباب عديدة. ومع بدء 

مناقشة الجيل الجديد من األهداف، يتضح من املشاورات األوىل أن التعلم من الخربات املكتسبة يف تحقيق 

األهداف الراهنة أمر حاسم. وبدأ نقاش محتدم يف عام 2012 حول الجيل املقبل من األهداف ملا بعد عام 2015، 

ولن ينتهي هذا النقاش إال خالل السنوات األوىل من برنامج العمل العام هذا. ومع ذلك أرصت البلدان عىل 

اختالف مستويات الدخل فيها عىل أال ميس النقاش الجاري املتعلق باألهداف الجديدة بالجهود املبذولة يف الوقت 

الراهن.

وثانياً يشكل العمل املنجز لتحقيق األهداف املتعلقة بالصحة طريقة من الطرق الرئيسية التي تسهم بها املنظمة 

يف الحد من الفقر وإقامة عامل أكرث إنصافاً، ولذلك السبب فإن القضاء عىل عدد مختار من أمراض املناطق املدارية 

املهملة أو استئصالها مشمول يف هذه األولوية نظراً ألنها أحد األسباب الرئيسية يف العجز وضياع اإلنتاجية لدى فئة 
من أكرث سكان العامل ضعفاً.6

6  ترد أولويات محددة يف هذا الصدد يف خريطة الطريق الخاصة باألمراض املدارية املهملة. ترسيع وترية العمل للتغلب عىل األثر العاملي ألمراض املناطق 

.)WHO/HTM/NTD/2012.1 املدارية املهملة: خريطة طريق للتنفيذ. جنيف، منظمة الصحة العاملية، 2012 )الوثيقة
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وثالثاً تجمع خطة األهداف اإلمنائية لأللفية جوانب عديدة من عمل املنظمة تحت لواء أولوية واحدة، وخاصة 

رضورة إقامة نظم صحية متينة ومؤسسات صحية فعالة، وذلك ليس فقط كغاية يف حد ذاتها، بل كوسيلة لتحقيق 

حصائل صحية مستدامة ومنصفة.

وعند رسم الرؤية الخاصة بالسنوات الست املقبلة، فإن هناك أيضاً أولويات أخرى محددة ملا ستقوم به املنظمة، 

وهي تشمل استكامل استئصال فريوس شلل األطفال الربي وتوفري كل ما يلزم إلمتام فرتة الشوط األخري. وبانتقال 

العمل يف مجال مكافحة األيدز والعدوى بفريوسه من االستجابة الطارئة إىل منوذج مستدام طويل األمد لتقديم 

الخدمات، سرتكز املنظمة عىل إعداد مقررات عالجية مبسطة. وفيام يخص السل سيظل تحسني إتاحة عالج الخط 

األول الذي ال ينقطع أساسياً يف جميع البلدان من أجل الوقاية من زيادة مقاومة العقاقري. وفيام يتصل باملالريا 

فإن رقعة انتشارها آخذة يف االنحسار، لكن أضحى من الصعب الوصول إىل األشخاص األكرث عرضة لإلصابة بها 

وأمىس تقديم الخدمات أغىل مثناً. وستتزايد باطراد أهمية العالج القائم عىل التشخيص الرسيع العايل الجودة. 

وعالوة عىل ذلك، ستحتل املنظمة مركز الطليعة يف تقديم املشورة املعيارية عندما يتاح لقاح فعال. واللقاحات 

هي من أكرث األدوات املتاحة لدينا مردودية لخفض معدالت وفيات األطفال )ووفيات البالغني بشكل متزايد(. 

وستتامىش خطة برنامج العمل العام مع »عقد اللقاحات«، مع الرتكيز بوجه خاص عىل ضامن أن يشكل التمنيع 

نقطة دخول لسائر خدمات الصحة العمومية. 

وستشكل الجهود املتعلقة بتخفيض معدالت وفيات األمهات واألطفال والِولدان عامالً حاسامً يف تعزيز الصحة 

والعافية طيلة العمر، وذلك منذ الحمل وحتى الشيخوخة. وتشمل األولويات الخاصة تنظيم األرسة، والنمو يف 

مرحلة الطفولة املبكرة، وصحة املراهقني، والتدخالت املنفذة يف الساعات األربع والعرشين املحيطة بالوالدة )إدارة 

املخاض، وإعطاء هرمون أوكسيتوسني بعد الوالدة، وإنعاش املواليد، وبدء الرضاعة الطبيعية يف وقت مبكر(.

ومن العرب املستخلصة من تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية أن الطريقة التي تحدد بها األهداف العاملية تؤثر 

يف طريقة فهم العامل للتنمية. وبالتايل ترسم هذه األهداف مالمح الربامج السياسية وتؤثر يف نقل املوارد. ولهذه 

األسباب ستمنح املنظمة أولوية خاصة لتأمني مكانة الصحة يف خطة التنمية بعد عام 2015. ومع أن محاور النقاش 

متشعبة، فإن االختالف قليل عىل أن الصحة تسهم مبارشة يف الحد من الفقر، فهي تستفيد من السياسات البيئية 

املحسنة وتوفر وسيلة رصينة لقياس التقدم املحرز عىل مستوى الدعائم الثالث كلها التي تقوم عليها التنمية 

املستدامة. والتحدي املطروح هو إعداد وصف يتامىش مع برنامج عمل صحي أوسع نطاقاً والسيام فيام يتعلق 

باألمراض غري السارية والنظم الصحية ويحول دون حدوث تضارب بني مصالح مختلف القطاعات.
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مواجهة تحدي االأمراض غ�ي السارية والصحة 
صابات، والعجز النفسية، والعنف، واالإ

واألساس املنطقي ألولوية القيادة هذه يصبح، عىل منحو متزايد، جلياً من حيث حجم املشكلة، والطلبات الواردة 

من البلدان يك تقوم املنظمة بالدور القيادي، ووجود والية واضحة متفق عليها دولياً يف هذ الشأن. 

وسيخلّف العبء املتنامي لألمراض غري السارية، مبا يف ذلك العجز، والعنف، واإلصابات، عواقب صحية مدمرة 

بالنسبة إىل األفراد واألرس واملجتمعات كام أنه يتهدد النظم الصحية. وقد ذكر املنتدى االقتصادي العاملي أن أحد 

املخاطر العاملية الشاملة الكربى هو أن عدم اتخاذ إجراءات بشأن األمراض غري السارية يف األجل القصري سيسفر 

حتامً عن خسائر تراكمية هائلة يف املخرجات. ويرتبط األثر االقتصادي الكيل بالعواقب املالية التي تتحملها النظم 

الصحية. وتستنفد رعاية مرىض داء السكري يف بعض البلدان وحدها نسبة 15٪ من ميزانية الرعاية الصحية. عىل 

أن املبالغ املنفقة يف الوقت الراهن عىل التدخالت العالية املردودية والبالغة 11 مليار دوالر أمرييك ميكن أن تحول 

دون تكبد االقتصاد العاملي خسائر يف املستقبل قدرها 47 ترليون دوالر أمرييك بحلول عام 2030. وخالصة القول 

فإن اإلجراءات املتخذة ميكن أن توفر البيِّنات الدالة عىل أن تحسني الصحة يسهم إسهاماً كبرياً يف الحد من الفقر 

ويف تحقيق التنمية االقتصادية.

ويف كل عام يقىض أكرث من 5 ماليني شخص نحبهم بسبب العنف واإلصابات غري املتعمدة. ويرجع ربع هذه 

الوفيات إىل عمليات االنتحار أو القتل، كام أن حوادث االصطدام عىل الطرق مسؤولة عن ربع آخر من الوفيات 

املذكورة. وكانت الجمعية العامة لألمم املتحدة قد أعلنت الفرتة 2011-2020 كعقد للعمل من أجل السالمة عىل 

الطرق. وتندرج حوادث السقوط، والغرق، والحروق، والتسمم بدورها يف عداد األسباب البارزة للوفاة.

وهناك أكرث من 1000 مليون شخص عاجز يف العامل، وهو ما يعادل نسبة 15٪ من سكان العامل. ويتزايد انتشار 

العجز بسبب شيخوخة السكان والتصاعد العاملي يف الحاالت الصحية املزمنة. وعىل امتداد العامل يواجه العاجزون 

حواجز ضخمة، ويعانون من حصائل صحية سيئة، وغالباً ما يُحرمون من الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها.

والزيادة املطردة يف العمل عىل مكافحة األمراض غري السارية هي عبارة عن برنامج عمل عاملي. ففي البلدان 

املنخفضة واملتوسطة الدخل يزداد انتشار األمراض غري السارية واعتالالت الصحة النفسية  ال بني املسنني اآلخذ 

عددهم يف الزيادة فحسب، وإمنا بني األفراد الذين هم يف أكرث سنوات العمر إنتاجية كذلك. وأشد ما يستوقف هذا 

االتجاه النظر يف أفريقيا حيث من املتوقع أن يزيد العبء الناجم عن األمراض غري السارية ليتجاوز عبء األمراض 

السارية وأمراض األمومة والفرتة املحيطة بالوالدة واألمراض الناجمة عن سوء التغذية لتصبح هذه األمراض سبب 

الوفاة األكرث شيوعاً بحلول عام 2030. 

 وسرتكز املنظمة خالل السنوات الست املقبلة يف املقام األول عىل مكافحة أربعة أمراض غري سارية أساسية7

 وكربى عوامل الخطر املسببة لها.8 ويرد النهج الذي يتعني عىل الدول األعضاء وسائر الرشكاء وأمانة املنظمة اتباعه 

يف خطة العمل العاملية بشأن الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها للفرتة 2020-2013.

ويف سياق هذه الخطة تتمثل أولوية املنظمة يف االنتقال من أنشطة الدعوة إىل العمل املتعدد القطاعات خالل 

السنوات الست املقبلة. وسريكز تحسني أنشطة املكافحة عىل الوقاية، أما الدعم التقني فسينصب أيضاً عىل 

الكشف عن األمراض مبكراً وتحسني إتاحة منتجات دوائية أيرس تكلفة، وتخفيف معاناة األشخاص املتعايشني 

مع األمراض املزمنة، وتطوير منتجات وتكنولوجيات جديدة مناسبة لالستخدام يف املواضع التي تشح فيها املوارد 

وتبسيط املقررات العالجية املزمع تقدميها بواسطة خدمات الرعاية الصحية األولية.

7  األمراض القلبية الوعائية والرسطانات وأمراض الرئة املزمنة وداء السكري.

8  تعاطي التبغ والنظام الغذايئ غري الصحي والخمول البدين وتعاطي الكحول عىل نحو ضار.
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وفيام يتعلق بالصحة النفسية سرتكز األمانة عىل املعلومات والرتصد؛ وتوسيع نطاق تدخالت الصحة النفسية 

املسندة بالبيّنات؛ ودعم الدول األعضاء يف وضع السياسات واالسرتاتيجيات والصكوك القانونية، مع الرتكيز خصوصاً 

عىل حامية الحقوق؛ وتطوير خدمات الصحة النفسية ودمجها يف خدمات الرعاية األولية؛ وتقديم الدعم النفيس يف 

حاالت الطوارئ اإلنسانية.

وفيام يتعلق بحوادث العنف واإلصابات غري املتعمدة فإن األمانة سرتكز عىل توسيع قاعدة البينات الالزمة للوقاية 

منها، وستعزز الدعم املقدم إىل الدول األعضاء لرصد هذه املشكالت والتصدي لها، ويف ميدان بناء القدرات؛ 

والسياسات والتخطيط؛ والدعوة؛ وبرمجة الوقاية، وتوفري الخدمات مبا يف ذلك رعاية حاالت الرضح. وفيام يتعلق 

بالعمل الخاص بالعجز فإن املنظمة ستتوسع يف أنشطة النهوض بالبيانات املتعلقة بذلك، وتعزيز النُّظم الصحية 

لتوفري إعادة التأهيل والتكنولوجيات املساِعدة، وتعزيز إعادة التأهيل املستندة إىل املجتمعات املحلية، مبا يتامىش 

مع خطة العمل العاملية للمنظمة بشأن العجز يف الفرتة 2014-2021، واجتامع الجمعية العامة الرفيع املستوى 

املعني بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، واألهداف اإلمنائية األخرى املتفق عليها دولياً حول املصابني بالعجز.

عىل أن واقع الحال يظل متمثالً يف أن إحراز تقدم حقيقي إزاء جميع األمراض غري السارية ال ميكن أن يعتمد 

عىل قطاع الصحة وحده. ويف حني ينطبق هذا األمر عىل الكثري من االعتالالت الصحية، يشري تحليل أجري بشأن 

دات املرتابطة فيام  داتها إىل طائفة واسعة ومتعددة املستويات بشدة من املحدِّ أسباب األمراض غري السارية ومحدِّ

بينها. وترتاوح هذه الطائفة بني التعرض للسموم الضارة يف البيئة ورداءة النظام الغذايئ وتعاطي التبغ وزيادة 

استهالك امللح والكحول وأمناط الحياة الخاملة. وترتبط هذه الطائفة بدورها بسياسات الدخل واإلسكان والتوظيف 

والنقل والزراعة والتعليم، التي تتأثر يف حد ذاتها بأمناط التجارة والتبادالت التجارية والتمويل واإلعالنات والثقافة 

والتواصل عىل الصعيد الدويل. 

ومن املمكن تحديد فرادى الحوافز السياسية املتصلة بكل عامل من هذه العوامل، ومع ذلك اليزال تنسيق 

استجابة متامسكة عىل مستوى املجتمعات ككل واحداً من أبرز التحديات التي تواجه الصحة العاملية وبالتايل فإنه 

واحد من أولويات القيادة يف املنظمة. وسيتطلب إحراز النجاح يف ذلك اتخاذ إجراءات منسقة ومتعددة القطاعات 

عىل املستوى العاملي واإٌلقليمي والوطني واملحيل.

ويزيد وضوح دور املنظمة يف املطالب املقدمة من الدول األعضاء خالل اجتامع الجمعية العامة الرفيع املستوى 

بشأن الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها يف عام 2011 بصدد وضع إطار رصد عاملي شامل والتوصيات 

بشأن مجموعة من الغايات العاملية االختيارية؛ ووضع خيارات سياسية لتعزيز العمل املتعدد القطاعات وتسهيله، 

بوسائل منها إقامة الرشاكات الفعالة؛ ومامرسة دور القيادة والتنسيق يف تعزيز العمل العاملي فيام يتعلق بأنشطة 

صناديق األمم املتحدة وبرامجها ووكاالتها. 

وسيستند عمل املنظمة يف هذا امليدان كثرياً إىل كفاءاتها يف مجايل وضع القواعد واملعايري وبناء القدرات، وهو 

دات االجتامعية، وخصوصاً فيام يتصل بالتغذية )انظر أدناه(، ورمبا  عمل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعمل بشأن املحدِّ

كان األهم من ذلك أن هذا العمل يعّد مثاالً جيداً عىل دور املنظمة املتنامي يف ترصيف شؤون الصحة عىل جميع 

املنظمة. مستويات 
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تنفيذ أحكام اللوائح الصحية الدولية )2005(
تضطلع املنظمة بدور قيادي يف األنظمة التي تشكل دفاعات العامل ضد الصدمات الناجمة عن أسباب ميكروبية. 

ويتسع نطاق هذه الصدمات أكرث فأكرث، والسيام من األمراض الحيوانية املصدر )حيث إن التفاعل بني البرش 

والحيوانات هو اآلن مصدر نسبة 75٪ من األمراض الجديدة(. وماتزال الحامية تعتمد عىل النظم والربامج التي 

تجمع معلومات يف الوقت الحقيقي عن األمراض املستجدة واألمراض التي قد تصبح أوبئة والتي تتحقق من 

الشائعات وتصدر اإلنذارات املبكرة وتحشد استجابة دولية فورية بهدف احتواء أي تهديد ووأده يف مهده. ومتثل 

اللوائح الصحية الدولية )2005( الصك القانوين األسايس الالزم لتحقيق األمن الجامعي. ومع ذلك خلص تقرير عام 

2011 الصادر عن لجنة املراجعة املعنية بكيفية تنفيذ اللوائح )2005( فيام يتعلق بالجائحة H1N1 )2009( إىل 

أن العامل ليس مستعداً كام ينبغي للتصدي للجائحات الحادة أو ألي طارئة عاملية مامثلة مستدامة وتهدد الصحة 

العمومية.

وتركز اللوائح الصحية الدولية )2005( والصكوك األخرى مثل إطار التأهب ملواجهة األنفلونزا الجائحة عىل األخطار 

املحيطة بالصحة العمومية، غري أن إيالء األولوية إىل تنفيذ أحكام هذه اللوائح سيكون له أثر أوسع نطاقاً. ويتامىش 

هذا النهج مع التوجه املشار إليه يف الفصل 1 والذي مييل إىل االستجابة بشكل أكرث شموالً إلدارة املخاطر الطارئة 

التي تشمل الوقاية والحد من املخاطر الطارئة والتأهب ملواجهتها والرتصد واالستجابة والتعايف، ليتحقق بالتايل 

خفض معدل الوفيات واملراضة والخلل االجتامعي واألثر االقتصادي الذي قد ينجم عن األوبئة والكوارث الطبيعية 

والنزاعات والطوارئ البيئية والطوارئ املتعلقة باألغذية.

وتحظى األولوية املمنوحة لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية )2005( بدعم مامثل من النتائج التي تفيد بأن البلدان 

واملجتمعات التي استثمرت يف الحد من املخاطر والتأهب وإدارة الطوارئ أصبحت أقدر عىل الصمود يف مواجهة 

الكوارث األخرى وهي متيل إىل االستجابة ملقتضياتها بفعالية أكرب بغض النظر عن أسباب الخطر. ولكن مثة أمر 

حاسم هو أنه اليزال هناك تباين شديد يف قدرات الدول األعضاء عىل التأهب واالستجابة للمخاطر الوخيمة 

والطويلة األجل.

ومن الناحية العملية ستتوىل األمانة تقديم ما يلزم البلدان من دعم لبناء قدراتها األساسية الالزمة املنصوص 

عليها يف املرفق 1 للوائح الصحية الدولية )2005( قبل حلول املوعد النهايئ املحدد يف عام 2016. ويشمل ذلك: 

الترشيعات الوطنية؛ والسياسة والتمويل؛ والتنسيق واالتصال مبراكز االتصال الوطنية؛ والرتصد؛ واالستجابة؛ 

والتأهب؛ واإلبالغ عن املخاطر؛ واملوارد البرشية؛ واملختربات. وستتوىل املنظمة دعم الجهود الوطنية واإلبالغ عن 

التقدم املحرز. وفضالً عن ذلك ستعزز املنظمة نظمها وشبكاتها لضامن االستجابة رسيعاً وعىل نحو منسق لطوارئ 

الصحة العمومية يف املستقبل. وسيشمل ذلك مواصلة تطوير عملية دمج اإلرشادات السياساتية ونُظم إدارة 

املعلومات واالتصاالت عىل املستوى العاملي واإلقليمي والقطري، وصيانة تلك العملية عىل النحو الالزم لكشف 

أحداث الصحة العمومية الوخيمة عند وقوعها يف أي وقت والتحقق منها وتقييمها وتنسيق االستجابة لها.
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زيادة إتاحة المنتجات الطبية االأساسية العالية 
الجودة والفعالة والميسورة التكلفة

تحمل التكنولوجيا الجديدة يف جعبتها العديد من الوعود، ومنها: زيادة كفاءة املهنيني الصحيني، وتعزيز نجاعة 

املرافق الصحية، وإذكاء وعي الناس باملخاطر واملوارد التي ميكن أن تؤثر يف صحتهم. ويستلزم إحراز التقدم يف 

مجال تلبية العديد من االحتياجات الصحية العاملية األكرث إلحاحاً أدوية ولقاحات ووسائل تشخيص جديدة. ويف 

الوقت ذاته ميكن لتنامي الطلب عىل أحدث وأفضل ما يتوفر أن يزيد من التكاليف زيادة هائلة. وال ميكن الحكم 

عىل قيمة التكنولوجيا الصحية مبعزل عن النظام الصحي الذي تستخدم فيه. وميكن أن تحّسن السجالت الطبية 

اإللكرتونية جودة الرعاية، وتقدم ما يلزم من ضامنات بشأن كفالة الرسية. والبد أن يسري التقدم العلمي جنباً إىل 

جنب مع السلوك األخالقي والتنظيم الفعال لضامن أن يلبّي التطور التكنولوجي االحتياجات الصحية لفقراء العامل 

أخالقية. بطريقة 

ويتوقف اإلنصاف يف الصحة العمومية تحديداً عىل إتاحة التكنولوجيات الطبية األساسية العالية الجودة والفعالة 

وامليسورة التكلفة: األدوية واللقاحات ووسائل التشخيص واإلجراءات والنظم األخرى. لذا تعد زيادة إتاحة هذه 

املنتجات أولوية من أولويات القيادة لفرتة برنامج العمل العام الثاين عرش. 

ويخفف تيسري األسعار الضغط عىل ميزانيات الصحة يف كل مكان، لكنه يكتيس أهمية خاصة يف البلدان النامية، 

حيث اليزال يتعني عىل الكثري من األشخاص سداد النفقات الطبية من جيبهم الخاص. وقد أضحت إتاحة األدوية 

بتكاليف ميسورة أكرث حسامً يف مواجهة العبء املتزايد لألمراض غري السارية نظراً ألن املصابني بها قد يلزمهم 

العالج طوال العمر. أضف إىل ذلك أن إتاحة األدوية األساسية يف املراحل األوىل من اإلصابة باملرض ميكن أن تحول 

دون تفاقم العواقب وزيادة التكاليف الحقاً.

ويعد تحسني إتاحة املنتجات الطبية أمراً حاسامً لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، كام أن تحسني الفعالية وتقليل 

اإلهدار عنرصان جوهريان يف سياسة التمويل الصحي. ويلزم أيضاً ربط اسرتاتيجيات تحسني إتاحة املنتجات الطبية 

مبسألة ضامن أمن جميع هذه املنتجات وجودتها.

ويجب أن يكون هناك تناسب بني االبتكار من أجل استحداث منتجات جديدة وبني التدابري املتخذة من أجل منع 

استمرار تطور وانتشار مقاومة مضادات امليكروبات. فمقاومة امليكروبات مشكلة قاتلة إذ إنها تعوق مكافحة 

األمراض املعدية وتزيد تكاليف الرعاية الصحية زيادة كبرية. وما مل تُتخذ إجراءات عاجلة يف هذا الصدد ستصبح 

املكاسب الصحية الحالية مهددة وسيواجه العامل احتامل العودة إىل عرص ما قبل املضادات الحيوية مع ما يستتبعه 

ذلك من عواقب اقتصادية واجتامعية. ومشكلة مقاومة مضادات امليكروبات مشكلة معقدة تتحكم فيها عوامل 

عديدة ذات صلة ببعضها البعض، لذا فإن تأثري التدخالت املفردة واملنفذة مبعزل عن غريها سيكون محدوداً. ومن 

الرضوري إىل أبعد حد أن تُنفذ بدالً من ذلك استجابة عاملية ووطنية متعددة القطاعات.

ومن الناحية العملية ستواصل املنظمة تعزيز رشاء األدوية واستخدامها عىل نحو رشيد، وتحسني إتاحة األدوية 

املأمونة والجيدة واملعقولة األسعار والناجعة، بوسائل منها تشجيع األدوية الجنيسة. وستواصل املنظمة أنشطتها 

يف مجال وضع القواعد فيام يتعلق بالتسميات ومامرسات التصنيع الجيدة واملعايرة البيولوجية وتحديد املنتجات 

واختيار األدوية األساسية ووسائل التشخيص والتكنولوجيات الصحية األخرى. وستعزز املنظمة أنشطة البحث 

والتطوير فيام يخص املنتجات الطبية التي تحتاج إليها البلدان النامية، مبا يف ذلك البحث والتطوير فيام يخص 

املنتجات يف املجاالت التي مل تخدمها بعد مسارات البحث والتطوير الحالية، وستواصل تنفيذ االسرتاتيجية وخطة 

العمل العامليتني بشأن الصحة العمومية واالبتكار وامللكية الفكرية. كام أن املنظمة ستتابع مساندة املفاوضات 

الجارية من أجل منع ومكافحة املنتجات الطبيـة املتدنيـة النوعيـة/ املزورة/ املغشوشة التوسيم/ املغشوشة/ 

املزيفة.
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وستشمل األعامل التي ستنجز يف املستقبل االبتكار بهدف استحداث التكنولوجيات الصحية امليسورة التكلفة 

الالزمة لتستخدم يف مجال صحة األم والطفل فضالً عن التكنولوجيات الصحية التي يحتاج إليها كبار السن 

واألشخاص املتعايشون مع األمراض املزمنة ملساعدتهم عىل الحياة باستقالل والتغلب عىل اإلعاقات. ومن املواضيع 

الشاملة الرتكيز عىل تهيئة الظروف املواتية لزيادة االعتامد عىل الذات، وخاصة يف بلدان اإلقليم األفريقي. وستدعم 

املنظمة نقل التكنولوجيا يف الظروف التي يتيح فيها اإلنتاج املحيل فرصاً حقيقية لزيادة إتاحة املنتجات وتوفرها 

بأسعار ميسورة. أما الشبكات اإلقليمية للبحث والتطوير واالبتكار فهي موجودة بالفعل. لذا فإن الحلقة املفقودة 

يف العديد من البلدان تتمثل يف توفر القدرة الوطنية الكافية عىل التنظيم. وستكون أنشطة التطوير والدعم 

املقدمة إىل السلطات التنظيمية اإلقليمية أو الوطنية عنرصاً حاسامً يف هذه األولوية، من أجل التقليل التدريجي 

لالعتامد عىل الربامج العاملية لالختبار املسبق للصالحية كوسيلة لتيسري دخول املصنِّعني من بلدان العامل النامي إىل 

األسواق.

دات االجتماعية واالقتصادية  تناول المحدِّ
ي 

والبيئية للصحة كوسيلة للتقليل من االإجحاف �ن
الصحة داخل البلدان وفيما بينها

دات االجتامعية واالقتصادية والبيئية للصحة بجديد يف املنظمة، فيعود أصل هذا العمل  ليس العمل بشأن املحدِّ

إىل إعالن أملا - آتا بشأن الرعاية الصحية األولية. كام يعد مقرر املنظمة اإلجرايئ بشأن مكافحة تعاطي التبغ من 

دات فتكاً  خالل اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ نهجاً واضحاً يتصدى ألحد أشد املحدِّ

التي تؤدي إىل الوفاة أو العجز بدالً من تناول العواقب البيولوجية الطبية الرصفة للتبغ. وجرى التشديد مجدداً 

دات االجتامعية واكتسب هذا العمل زخامً إثر االجتامع الرفيع املستوى للجمعية العامة  عىل العمل بشأن املحدِّ

بشأن الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها الذي عقد يف أيلول/ سبتمرب 2011، وإنشاء اللجنة املعنية 

دات االجتامعية للصحة الذي عقد يف ريو دي جانريو  دات االجتامعية للصحة، واملؤمتر العاملي املعني باملحدِّ باملحدِّ
يف ترشين األول/ أكتوبر 2011 .9

دات االجتامعية للصحة نهجاً وطريقة للتفكري بشأن الصحة تستلزم إقراراً رصيحاً بالطائفة  ويشكل مفهوم املحدِّ

دات املرتبطة باعتالل الصحة وبالحصائل الصحية  دات االجتامعية واالقتصادية وغريها من املحدِّ العريضة من املحدِّ

دات إىل النهوض بالحصائل الصحية وزيادة متوسط العمر املتوقع من التمتع بالصحة.  املجحفة. وتهدف هذه املحدِّ

وبذا يعد تطبيق هذا النهج عىل نطاق أوسع – متاشياً مع عنوان برنامج العمل العام ويف إطار طائفة من املجاالت 

املختلفة يف جميع مستويات املنظمة – أولوية من أولويات القيادة يف حد ذاته للسنوات الست املقبلة.

ولهذه األولوية العديد من التداعيات العملية، منها رضورة بناء القدرات وإتاحة أدوات تنسيق السياسات من أجل 

دات االجتامعية يف أعامل األمانة والدول األعضاء. وباإلضافة إىل ذلك ستتناول طائفة واسعة من  إدماج نهج املحدِّ

دات الصحة وستعزز اإلنصاف يف الصحة، ويشمل ذلك العمل عىل حامية الصحة االجتامعية  األعامل التقنية محدِّ

والتأهب ملواجهة الكوارث ووضع املعايري فيام يتعلق باألخطار البيئية وتغري املناخ وسياسات الطاقة والنقل 

والسالمة الغذائية والتغذية وإتاحة املياه النقية وخدمات الرصف الصحي وغريها من األمور العديدة. أضف إىل 

ذلك أن الكثري من األعامل يف مجال األمراض غري السارية يقوم عىل فكرة مؤداها أن الصحة، وتقليل التعرض 

دات الرئيسية، هي حصيلة السياسات يف طائفة من القطاعات األخرى وهي تعبري ملموس  لعوامل الخطر واملحدِّ

9  حدد اإلعالن السيايس الصادر عن املؤمتر العاملي خمسة مجاالت للعمل يطلب من املنظمة فيها دعم الدول األعضاء وهي: )1( تحسني ترصيف شؤون 

الصحة والتنمية؛ )2( املشاركة يف رسم السياسات وتنفيذها؛ )3( إعادة توجيه قطاع الصحة نحو تعزيز الصحة والتقليل من اإلجحاف يف الصحة؛ )4( ترصيف 

الشؤون والتعاون عىل الصعيد العاملي؛ )5( رصد التقدم املحرز وزيادة املساءلة.
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عن نهج حكومة برمتها أو مجتمع برمته تجاه الصحة. وباملثل تستلزم مخرجات أُخرى زيادة اإلنصاف يف اإلتاحة 

والحصائل، وال سيام فيام يتعلق بالنمو يف مرحلة الطفولة املبكرة وتنظيم خدمات الرعاية الصحية وجمع البيانات 

دات يف  دات االجتامعية وغريها من املحدِّ الصحية ونرشها. وسيسلط الضوء عىل املخرجات يف كل جزء يتناول املحدِّ

امليزانية الربمجية لتوضيح النطاق الذي تغطيه هذه املخرجات.

ورضورة تحسني ترصيف شؤون الصحة، سواء داخل الحكومات الوطنية وفيام يتعلق بالعدد املتنامي من األطراف 

دات االجتامعية، عىل النحو الوارد يف إعالن ريو  الفاعلة يف قطاع الصحة، مشمولة ضمنياً يف مفهوم نهج املحدِّ

دات االجتامعية ترصيف  السيايس. ويشار إىل ذلك عموماً بعبارة ترصيف شؤون الصحة. ويعزز أيضاً نهج املحدِّ

الشؤون يف القطاعات األخرى بطرق تؤثر إيجابياً يف صحة اإلنسان، ويشار إىل ذلك بترصيف الشؤون من أجل 

الصحة. ويتضح هذا املنظور األخري يف نهج املجتمع برمته تجاه األمراض غري السارية، وكذلك يف بيان صدر يف 
 عام 2010 عن وزراء خارجية البلدان السبعة املشاركة يف مبادرة السياسة الخارجية والصحة العاملية:10

 »ملجاالت السياسة الخارجية، ومنها األمن وإرساء السالم واالستجابة اإلنسانية والتنمية االجتامعية واالقتصادية 

وحقوق اإلنسان والتجارة تأثري قوي عىل الحصائل الصحية«.11 وتُناقش مسألة ترصيف الشؤون الصحية مبزيد من 

التفصيل يف الفصل التايل.

10   الربازيل وفرنسا وإندونيسيا والرنويج والسنغال وجنوب أفريقيا وتايلند.

 Foreign Policy and Global Health-Responding to New Challenges and Setting Priorities for the Future: The Oslo Ministerial        11

Declaration Three Years Later and Beyond.



ي ع�ش للفرتة 2019-2014
برنامج العمل العام الثا�ن

ليس فقط انعدام املرض
37

الفصل 4
ترصيف الشؤون 

دارة واالإ
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هذا الفصل أولويتني تتصالن باثنني من املكونات الثالثة لعملية إصالح املنظمة.يتناول 

تعزيز دور املنظمة يف ترصيف الشؤون: زيادة االتساق يف الصحة العاملية، مع قيام املنظمة 

بدور تنسيقي وتوجيهي ميّكن طائفة من مختلف األطراف الفاعلة من اإلسهام مبزيد من الفعالية يف صحة جميع 

الشعوب.

إصالح سياسات ونظم ومامرسات اإلدارة: سعي املنظمة إىل بلوغ االمتياز والتمتع بالكفاءة والفعالية والقدرة عىل 

االستجابة واملوضوعية والشفافية والخضوع للمساءلة.

ي ترصيف شؤون الصحة العالمية
دور المنظمة �ن

حدد الفصل 1 عدداً من التحديات التي تواجه ترصيف شؤون الصحة العاملية. وبإيجاز فإن هذه التحديات هي:

هناك عدد متزايد من املسائل املرتبطة بالصحة التي يتطلب االتفاق بشأنها مفاوضات متأنية لضامن التوازن 	 

بني املصالح التقنية والسياسية؛

تطرح الطائفة الواسعة من الجهات الفاعلة املنخرطة يف ميدان الصحة العاملية تحديات أمام السلطة 	 

للمنظمة؛ والتوجيهية  التنسيقية 

هناك اهتامم متصاعد بضامن تفادي أن يسفر ترصيف الشؤون يف الجهات الفاعلة وميادين السياسات 	 

األخرى عن اإلرضار بالصحة، وأن يؤدي عىل العكس من ذلك، ويف الوضع املنشود، إىل إحداث أثر إيجايب 

عليها.

ومثلام ورد أعاله فإن ترصيف الشؤون يف قطاع الصحة ميكن التمييز بينه وبني )وظيفة تنسيق وإدارة وتحقيق 

االتساق الداخيل يف املقام األول( ترصيف الشؤون يف القطاعات األخرى التي تعمل ملصلحة الصحة، )وظيفة 

الدعوة التي تشمل النهج الحكومي/ املجتمعي الكامل لتحسني الصحة(. وعىل املنظمة أن تكون قادرة عىل القيام 

بكلتا الوظيفتني. ومن املهم اإلقرار بأن دور املنظمة يف ترصيف شؤون الصحة العاملية ال يتجسد فحسب يف املقر 

الرئييس، بل إنه يربز أكرث فأكرث عىل املستوى اإلقليمي والقطري كذلك.

وتُعنى اإلصالحات بترصيف الشؤون الصحية من زاويتي األجهزة الرئاسية للمنظمة والدور الذي تضطلع به 

املنظمة يف التنسيق بني الجهات الفاعلة الصحية األخرى، وكذلك دور املنظمة يف ترصيف الشؤون من أجل الصحة.

إصالح االأجهزة الرئاسية
تقر أغراض إصالح األجهزة الرئاسية بأنه يف حني أن ترصيف الدول األعضاء لشؤون املنظمة قد خدم املنظمة 

جيداً يف املايض، فإن تغري السياق والطلبات الجديدة وتزايد عدد األطراف الفاعلة يف مجال الصحة العاملية 

يحتم تغيري طريقة ترصيف شؤون املنظمة يف حد ذاتها. وبالنسبة لجمعية الصحة العاملية، واملجلس التنفيذي، 

واللجان اإلقليمية فإن الهدف يتمثل يف تعزيز نهج أكرث اسرتاتيجية وتنظيامً يف تحديد األولويات، وتعزيز املراقبة 

االسرتاتيجية للجوانب الربمجية واملالية يف املنظمة، وضامن اتساق ومواءمة عمليات ترصيف الشؤون عىل امتداد 

املنظمة، وتحسني الفعالية والشمول يف بناء توافق اآلراء الحكومي الدويل، وذلك عن طريق تعزيز أساليب عمل 

الرئاسية األجهزة 

وبالنسبة للمجلس التنفيذي فإن الرتكيز سينصب عىل تعزيز أدواره التنفيذية والرقابية وأدواره االسرتاتيجية، 
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وتبسيط أساليبه يف العمل. أما فيام يتعلق بجمعية الصحة فإن زيادة الرتكيز االسرتاتيجي ستساعد عىل ضامن أن 

تتيح القرارات تحسني تحديد األولويات. وسريتبط عمل اللجان اإلقليمية عىل نحو أوثق بترصيف شؤون املنظمة 

د أفضل املامرسات يف مختلف األقاليم. ولتكملة هذه التغيريات  عاملياً، وخاصة بأعامل املجلس التنفيذي، وستوحَّ

ستحسن األمانة الدعم الذي تقدمه إىل وظائف ترصيف شؤون املنظمة، مبا يف ذلك إحاطة األعضاء الجدد 

باملعلومات وإعداد وثائق أعىل جودة وأكرث مناسبة يف توقيت إعدادها.

ومن آثار تنامي االهتامم السيايس بالصحة واإلقرار بالصالت التي تربط بني الصحة والعديد من املجاالت األخرى 

للسياسات االجتامعية واالقتصادية، تنامي الطلب عىل القيام بعمليات حكومية دولية عوضاً عن القيام بعمليات 

تقنية محضة بغية التوصل إىل اتفاقات دامئة وشاملة. ويف برنامج العمل العام يُتوقع أال ينخفض هذا الطلب عىل 

األرجح. وبالتايل ستبني املنظمة القدرات الالزمة إلعداد االجتامعات، وإحاطة املشاركني باملعلومات، وإدارة هذه 

العمليات بأقىص درجات الفعالية.

ومثة مسألة ترتبط بإصالح األجهزة الرئاسية وهي اإلبالغ الوطني. وضامناً الرتكاز عمليات وضع القرارات الوطنية 

ط وتعزز اإلبالغ الوطني بشأن البيانات الصحية،  والعاملية سواء بسواء عىل قاعدة بينات أقوى فإن املنظمة ستبسِّ

والقوانني والسياسات الوطنية، وتنفيذ قرارات جمعية الصحة العاملية، واستخدام تكنولوجيا املعلومات الحديثة 

عىل نحو أفضل لجمع هذه املعلومات وتوزيعها.

اكات المستضافة ال�ش
تم االتفاق عام 2013، وكخطوة أوىل عىل طريق توسيع الدور الرقايب لألجهزة الرئاسية للمنظمة، عىل أن تكفل 

لجنة الربنامج وامليزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي إخضاع ترتيبات الرشاكات التي تستضيفها املنظمة 

لالستعراض عىل أساس كل حالة عىل حدة. وسيدرس االستعراض مساهمة هذه الرشاكات يف النهوض بالحصائل 

الصحية وفعالية تواصلها مع املنظمة. وستقوم اللجنة املذكورة بعد ذلك بتقديم أية توصيات رضورية إىل املجلس 

يف إطار بند دائم يف جدول أعامله.

الجهات الفاعلة غ�ي الدول
مثة عنرص آخر من عنارص اإلصالح ذو صلة مبشاركة املنظمة مع طائفة واسعة من الجهات الفاعلة غري الدول 

التي تشمل املنظامت غري الدول، ومنظامت املجتمع املدين، والرشاكات، واملؤسسات، والهيئات األكادميية، وكيانات 

القطاع الخاص التي تؤثر جميعها، وبطرق مختلفة، عىل الصحة العاملية. وليك تضطلع املنظمة بسلطة توجيهية 

وتنسيقية فإن ذلك يتطلب منها منطقياً االنخراط. ومثة فوائد جلية ميكن جنيها من توسيع شبكة العالقات، إال أن 

هناك أيضاً مخاطر بالغة البد من تفاديها، وليس أقلها حامية الوظيفة املعيارية للمنظمة من أي شكل من أشكال 

املصالح الراسخة. وكانت عملية استحداث مبادئ ومامرسات تحكم االنخراط مع شتى أنواع الجهات الفاعلة غري 

الدول، وتسلِّم فضالً عن ذلك بأن التفاعل يجري ألغراض مختلفة ويف سياقات متباينة، ما تزال قيد التنفيذ وقت 

إعداد برنامج العمل العام. عىل أن النية هي إرساء مثل هذه املبادئ، واإلجراءات، وآليات املراقبة يف أرسع وقت 

ممكن خالل فرتة السنوات الست.
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ي ترصيف الشؤون من أجل 
تعزيز دور المنظمة �ن

الصحة
يتخذ دور املنظمة يف ترصيف الشؤون من أجل الصحة أشكاالً عملية عديدة. وهناك منظوران هامان مختلفان 

بالنسبة لتحديد وضع برنامج العمل العام وإدراج وتعزيز الصحة يف طائفة من العمليات العاملية، واإلقليمية، 

والوطنية؛ وتدعيم الصلة بني دور املنظمة يف ترصيف الشؤون وأولويات القيادة الست.

تحديد وضع الصحة وتعزيزها
سرتكز املنظمة عىل الرتويج للشواغل الصحية يف طائفة من املنتديات الحكومية الدولية )اتفاقات السياسات 

الخارجية واملفاوضات التجارية وحقوق اإلنسان وتغري املناخ وغريها من االتفاقات( التي ال تحتل الصحة مكاناً 

ضمن شواغلها الرئيسية، لكن قراراتها ميكن أن تؤثر يف الحصائل الصحية. وسيكون دور املنظمة يف هذه التفاعالت 

هو االستعانة بالبيّنات والتأثري لتحقيق املزيد من الحصائل الصحية اإليجابية. وعالوة عىل ذلك ستواصل املنظمة 

الرتويج للصحة باعتبارها مسألة مهمة يف استجابة األمم املتحدة اإلنسانية من خالل اللجنة الدامئة املشرتكة 

بني الوكاالت والجمعية العامة لألمم املتحدة واملجلس االقتصادي واالجتامعي لألمم املتحدة ومجلس الرؤساء 

التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة وغريها من الهيئات من قبيل بلدان مجموعة الدول الثامين ومجموعة الدول 

العرشين. وتعني مثل هذه الُنهج العمل عىل مستويات رفيعة من الحكومات، والتواصل مع وزراء الخارجية 

واملالية، ورؤساء الدول والحكومات.

خطة التنمية ملا بعد عام 2015: سيكون لتأطري الجيل التايل من األهداف العاملية تأثري كبري عىل أولويات التنمية 

ومتويلها لسنوات قادمة. ويشكل ضامن أن تحتل الصحة موضعها املالئم وأن يتم التأكيد بوضوح عىل دورها تحدياً 

رئيسياً يف مجال ترصيف الشؤون الصحية وأولوية من أولويات املنظمة. واملناخ الذي تجري فيه املفاوضات مناخ 

غري واضح املعامل ومعقد وتنافيس بني مصالح قطاعية عديدة تسعى إىل أن تكون ممثَّلة. كام أن عملية التشاور 

الجارية تقتيض املواءمة عىل جميع مستويات املنظمة واالتساق يف توجيه الرسائل لدى التواصل بني املنظمة 

والدول األعضاء وأصحاب املصلحة اآلخرين. 

الصحة والتنمية املستدامة: يبني استعراض لألعامل التحضريية لعقد مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة )ريو 

+20( يف حزيران/ يونيو 2012 جانباً ذا صلة من جوانب العمل الخاص بترصيف شؤون املنظمة وهو: تحقيق 

التآزر الفعال بشأن تعزيز املصالح الصحية بني األمانة والدول األعضاء وأصحاب املصلحة اآلخرين. وتضمنت 

املسودة األوىل لإلعالن الختامي ملؤمتر ريو +20 إشارة عابرة فحسب إىل الصحة. وعملت أمانة املنظمة يف املقر 

الرئييس واألقاليم مع الدول األعضاء يف جنيف ونيويورك، ومع مجموعات من املنظامت غري الحكومية، عىل إعداد 

موقف مقنع بشأن دور الصحة، وقد تبنى املفاوضون هذا املوقف يف ريو يف خامتة املطاف. ويغطي النص النهايئ 
 كل الشواغل الصحية للمنظمة فعليا.12

 ويف إطار متابعة مؤمتر ريو +20 توفر الصحة رابطاً هاماً بني عملية وضع أهداف إمنائية مستدامة وبني خطة ما 

بعد عام 2015. وباإلضافة إىل ذلك فإن العمل مع القطاعات األخرى، كقطاع الطاقة، واملياه واإلصحاح، وتغري املناخ 

والتكيف معه، واألمن الغذايئ والتغذية، يبني قيمة املؤرشات الصحية كوسيلة من وسائل قياس التقدم عرب دعائم 

الثالث.  التنمية املستدامة 

12  تشمل الوثيقة الختامية ملؤمتر ريو +20 املعنونة » املستقبل الذي نصبو إليه« تسع فقرات بشأن الصحة والسكان. وتبدأ الوثيقة مبا ييل: »نسلم بأن 

الصحة رشط مسبق للتنمية املستدامة بأبعادها الثالثة جميعاً«. وتعقب هذه الجملة االفتتاحية إشارات إىل أهمية التغطية الصحية الشاملة، واأليدز، والسل، 

واملالريا، وشلل األطفال، واألمراض السارية األخرى، واألمراض غري السارية، وإتاحة األدوية، وتعزيز النظم الصحية، والصحة الجنسية واإلنجابية، وحامية حقوق 

اإلنسان يف هذا السياق، وااللتزام بخفض معدالت وفيات األمهات واألطفال.
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الصحة وإصالح األمم املتحدة: إن منظمة الصحة العاملية ملتزمة باتباع نهج أكرث اتساقاً إزاء عمل األمم املتحدة 

عىل املستوى الُقطري، ومواءمة الدعم املقدم لألولويات الوطنية، وتعزيز وضع الصحة يف أطر األمم املتحدة 

للمساعدة اإلمنائية وخطط وحدة العمل يف األمم املتحدة، وتنسيق املجموعة الصحية يف حاالت الطوارئ. كام 

أن التقييم املستقل الذي أجري مؤخراً للبلدان التي تجري فيها تجربة مبادرة توحيد األداء أشار إىل أن عمليات 

إصالح األمم املتحدة حققت بعض التقدم عىل املستوى القطري، ولكن مواصلة التقدم ستتوقف عىل ما إذا كانت 

الدول األعضاء مستعدة أم ال لدعم تعزيز التكامل عىل مستوى املقر الرئييس. ويف هذه الظروف تتمثل أولوية 

منظمة الصحة العاملية يف تعزيز دور املكاتب اإلقليمية من أجل العمل يف إطار الفريق القطري لألمم املتحدة، 

ومن أجل دعم األفرقة اإلقليمية التابعة ملجموعة التنمية باألمم املتحدة، وآليات التنسيق اإلقليمي، يف تلك األقاليم 

التي تعمل فيها بفعالية. وعىل مستوى املقر الرئييس تُعطى األولوية للتمثيل الرفيع املستوى يف مجلس الرؤساء 

التنفيذيني املعني بالتنسيق )واللجنة الرفيعة املستوى املعنية بالربامج(، واملشاركة عىل نحو أكرث انتقائية بكثري مع 

مجموعة التنمية يف األمم املتحدة.

التعاون اإلمنايئ يف مرحلة ما بعد بوسان: عىل نحو ما أورد الفصل 1 فإن رشاكة بوسان للتعاون اإلمنايئ الفعال، 

التي أُنشئت بعد االجتامع املعقود بشأن التنمية يف جمهورية كوريا يف ترشين الثاين/ نوفمرب 2011، أشارت إىل 

أن كل إطار قائم عىل »املعونة« أفسح املجال لتوافق آراء دويل أعم وأشمل يؤكد عىل نهوج الرشاكة يف التعاون، 

والسيام العالقات بني بلدان الجنوب والعالقات الثالثية. ويف سياق إعالن باريس بشأن فعالية املعونة وبرنامج عمل 

أكرا، ضمنت املنظمة أن للصحة دوراً قيادياً وتتبعياً؛ فقد بُرهن من خالل مبادرات مثل الرشاكة الصحية الدولية 

)IHP+( واملواءمة من أجل الصحة يف أفريقيا عىل أنه رغم تعدد األطراف الفاعلة املختلفة فإن التنسيق بخصوص 

االسرتاتيجيات الصحية الوطنية ميكن تحسينه. وهذه النهوج يتجاوز نطاقها األمم املتحدة ليشمل الوكاالت اإلمنائية 

الثنائية ومصارف التنمية واملنظامت غري الحكومية، وميكن أن تشهد زيادة يف الكفاءة ويف الحصائل الصحية عىل 

السواء. ومع بداية تحديد معامل الرشاكة الجديدة ملا بعد بوسان ستضطلع املنظمة بدور نشيط يوضح أن تحسني 

ترصيف الشؤون الصحية يرتبط بالنتائج املحققة عىل نحو ميكن أن يوفر منوذجاً للقطاعات األخرى.

الصحة والتكامل االقتصادي اإلقليمي: يُعد التكامل اإلقليمي ودون اإلقليمي اتجاهاً متنامياً يف جميع أنحاء العامل. 

ورغم أن العديد من املؤسسات يجنح إىل الرتكيز أساساً عىل التنمية االقتصادية فإن بإمكانها أن تؤثر عىل نحو 

متساٍو يف السياسات الصحية واالجتامعية. وعىل سبيل املثال فإن االتحاد األورويب يتوىل تنسيق بعض جوانب 

السياسة الخارجية إىل حد يجعله إحدى الجهات الفاعلة الرئيسية يف ميدان الصحة العاملية. وعىل األرجح فإن 

الهيئات اإلقليمية األخرى ستتتبع هذا النمط أيضاً يف التوقيت املناسب. وميكن للمنظمة أن تضطلع بدور متعاظم 

يف بناء شبكات من العالقات مع مصارف التنمية اإلقليمية، والتجمعات السياسية اإلقليمية ودون اإلقليمية، 

واللجان االقتصادية لألمم املتحدة. وتتمتع مصارف التنمية اإلقليمية واللجان االقتصادية مبيزة خاصة هي أنها 

تستطيع جمع وزراء الصحة ووزراء املالية معاً.



دارة الفصل 4 ترصيف الشؤون والإ

42

ي 
ترصيف الشؤون الصحية وأولويات القيادة �ن

المنظمة 
 نظراً لتنوع التحديات يف مجال الصحة وتزايد عدد الجهات الفاعلة فليس بغريب أن تكون ساحة العمل الخاص 

بترصيف الشؤون الصحية ساحة معقدة. وعوضاً عن وصف ترصيف الشؤون الصحية بـ »البنيان« فإن من األفضل 

الحديث عنه كـ »مجموعات نظام ] ترصيف الشؤون [ متداخلة وتنافسية أحياناً وتضم أطرافاً فاعلة عديدة 

تتصدى ملشكالت مختلفة من خالل مبادئ وعمليات متنوعة«.13 وهذا الوصف مالئم بوجه خاص فيام يخص 

إنجاز العمل بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقة بالصحة، حيث تتنافس الدوائر املتداخلة لترصيف الشؤون، 

من خالل وكاالت األمم املتحدة والرشاكات واملجموعات الدعوية وصكوك التمويل، عىل السيطرة، وعىل املوارد 

حتامً. عىل أنه من الزاوية التحليلية فإن ضامن القدرة عىل مساعدة البلدان التي متتلك العديد من رشكاء التنمية 

الخارجيني يف إدارة هذا الوضع املعقد وخفض تكاليف املعامالت ميثل عنرصاً أساسياً يف عملية إصالح املنظمة.

ويبني العمل الخاص باألمراض غري السارية، عىل النحو املذكور يف الفصل 3، عظم أثر القطاعات األخرى ويؤكد بذا 

عىل أهمية ترصيف الشؤون من أجل الصحة. وباملثل فإن برنامج العمل املتعلق باألمراض غري السارية يوضح كيف 

دات االجتامعية واالقتصادية والبيئية املرتابطة عىل  تؤثر مجموعة واسعة ومتعددة الطبقات بوجه خاص من املحدِّ

الحصائل الصحية. وكام أملحنا أعاله فرغم إمكانية إيجاد القوى الدافعة للسياسات فيام يتعلق بكل من املحددات 

فإن إعداد االستجابة املنسقة عرب املجتمعات اليزال واحداً من أبرز التحديات يف ترصيف الشؤون يف مجال الصحة 

اليوم. العاملية 

وتكتيس التغطية الصحية الشاملة أهميتها من منظور ترصيف الشؤون الصحية، بطريقتني. أوالً تشكل هذه 

التغطية عىل املستوى الُقطري هدفاً يهم جميع البلدان وهي تسعى إىل تعزيز أو إصالح نظمها الصحية. وثانياً 

فإنها ميكن، يف النقاش الخاص بكيفية تحديد وضع الصحة يف خطة ما بعد عام 2015، أن تتيح سبيالً من السبل 

د يروج اإلنصاف والحقوق، ويجمع بني الشواغل املتعلقة بإنجاز العمل الخاص باألهداف  لتحديد هدف موحِّ

اإلمنائية الحالية لأللفية، بينام تستوعب يف الوقت نفسه الحاجة إىل التصدي لألمراض غري السارية وسائر أسباب 

اعتالل الصحة.

وهناك أولويتان أخريان من أولويات القيادة تربزان جانباً إضافياً لدور املنظمة يف ترصيف الشؤون الصحية، وهو 

أنه يتعني ربط التفاوض عىل الصكوك الدولية ببناء القدرات الالزمة للتنفيذ يف البلدان. وهذا األمر جيل بوجه 

خاص يف حالة اللوائح الصحية الدولية )2005(. وتوفر اللوائح الصك القانوين الرئييس لتحقيق األمن الصحي 

الجامعي، بيد أن آثارها تعتمد عىل وفاء كل البلدان باملتطلبات الخاصة بالقدرات الالزمة لكشف أي تهديد جديد 

أو مستجد يثري قلقاً دولياً عىل الصحة العمومية والتبليغ عنه واتخاذ إجراءات بشأنه.

 وباملثل فإن العمل الخاص بإتاحة املنتجات الطبية يتأثر بعدة اتفاقات دولية، مبا يف ذلك إعالن الدوحة بشأن 

االتفاق املتعلق بالجوانب التجارية لحقوق امللكية الفكرية والصحة العمومية )تريبس( )وإدراجه يف اتفاق 

تريبس(، واالسرتاتيجية وخطة العمل العامليتني بشأن الصحة العمومية واالبتكار وامللكية الفكرية، اللتني أعقبتا هذا 

االتفاق. وهناك عمليات أخرى التزال جارية لترصيف الشؤون بخصوص املنتجات الطبية املتدنية النوعية/ املزورة/ 

املغشوشة التوسيم/ املغشوشة/ املزيفة. بيد أنه، وعىل غرار حالة اللوائح، فإن التأثري التام للقرارات الخاصة 

بترصيف الشؤون سيتوقف عىل بناء أو تعزيز املؤسسات عىل املستوى الُقطري واإلقليمي من أجل تنفيذ القرارات 

ووضع االتفاقات موضع التطبيق العميل.

 Fidler, D. The Challenges of Global Health Governance, United states of America: Council on Foreign Relations, Press; May        13

2010.
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ي مجال ترصيف الشؤون
بناء القدرات �ن

تشرتك جميع جوانب ترصيف الشؤون يف رضورة بناء القدرات عىل امتداد املنظمة برمتها إلدارة هذا الربنامج 

مبزيد من الفعالية. وعىل األمانة، من جهة، أن تعزز قدراتها الذاتية، وأن توفر الدعم، من جهة أخرى، للدول 

األعضاء عند الحاجة إليه.

وبالنسبة لألمانة فإن تدابري تعزيز القدرات ستشمل بناء فهم أشد تطوراً لدور املنظمة وللنظام الدويل الواسع 

يف صفوف املوظفني اإلداريني والتقنيني، بحيث يتمكنون من تحسني فهمهم لتأثري ترصيف الشؤون عىل عملهم. 

وتحديداً سيجري توسيع نطاق التدريب عىل الدبلوماسية الصحية، الذي يعترب إلزامياً اآلن ملمثيل املنظمة، ليصل 

إىل األرجاء األخرى من املنظمة. ومن املفروض أن يتضمن هذا التدريب استخدام أدوات من اختصاصات مثل 

العالقات الدولية والعلوم السياسية مبا يتيح النهوض بتحليل النظم املعقدة وتحديد مالمح الجهات صاحبة 

املصلحة.

وفضالً عىل ذلك فإن تأثري املنظمة سيتعزز بزيادة فعالية التنسيق الداخيل عىل جميع مستوياتها بحيث تتمكن 

من اتخاذ مواقف متسقة وقوية لدعم الصحة يف مختلف املحافل املذكورة أعاله.

أما بالنسبة للدول األعضاء فإن اسرتاتيجيات تعزيز القدرات يف مجال ترصيف الشؤون التي ستحظى بدعم املنظمة 

تشمل تقوية اإلدارات الدولية يف وزارات الصحة؛ والتنسيق بني الوزارات بشأن مسائل السياسة الصحية العاملية؛ 

وإعداد اسرتاتيجية صحية عاملية متعددة الوزارات؛ وعمليات التبادل املنتظم مع الهيئات األكادميية، واملنظامت 

غري الحكومية، والكيانات األخرى فيام يتعلق مبسائل الصحة العاملية؛ وتبادل املوظفني بني الوزارات ومع املنظامت 

الدولية؛ وتدريب املوظفني يف ميدان الدبلوماسية واملفاوضات الصحية. 

دارية  إصالح السياسات والنُّظم والممارسات االإ
يتألف إصالح اإلدارة يف املنظمة من مكونات كثرية، سينفذ العديد منها قبل بدء فرتة برنامج العمل العام. وبالتايل 

يسلط هذا الجزء من الوثيقة الضوء عىل األولويات املحددة يف برنامج اإلدارة العام الذي سيكون حاسامً تحديداً يف 

رسم معامل أداء املنظمة عىل مدى فرتة برنامج العمل التي متتد لست سنوات. 
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التنسيق التنظيمي: المقر الرئيسي والمكاتب 
قليمية والقطرية قليمية ودون االإ االإ

يتأثر األداء بالعالقة بني مختلف مستويات املنظمة، وهو مكّون من عنرصين أساسيني حاسمني كليهام. ويستلزم 

األداء أوالً التآزر والتنسيق فيام يتعلق بوضع السياسات واالسرتاتيجيات واتخاذ املواقف بشأن مسائل الصحة 

العاملية، ويتطلب أيضاً التوحيد يف تطبيق القواعد املتعلقة باملوارد البرشية وبالشؤون املالية وإىل إجراءات إدارية 

وإجراءات إلعداد التقارير. وبذلك فإن عىل جميع أجزاء املنظمة أن توحد جهودها لتعمل ككتلة واحدة. ومع ذلك 

فإن التمييز بني األعامل وتقسيمها أمران حاسامن بالنسبة إىل تحديد املهام واألنشطة ومخرجات محددة. ومن 

دون هذا التمييز يتعذر تعريف املسؤوليات اإلدارية بوضوح أو وضع إطار ملموس للمساءلة.

وتتناول جوانب مختلفة من اإلصالح هذين الجانبني التنسيقيني. وتستلزم القيادة وترصيف الشؤون عىل نحو 

فعال يف مجال الصحة أن توحد جميع أجزاء املنظمة جهودها، سواء كان ذلك من حيث إصالح األمم املتحدة 

أو من حيث وضع إطار لألهداف اإلمنائية الجديدة أو وضع اسرتاتيجيات لزيادة إتاحة األدوية أو غري ذلك من 

املجاالت. ويف املقابل تعد النظم الجديدة للتخطيط ووضع امليزانيات وتخصيص املوارد وسائل لتعزيز متييز األعامل 

وتقسيمها وتحديدهام بوضوح عىل كل مستوى من مستويات املنظمة )عىل النحو املوصوف يف الفصل 2(. 

ي البلدان
تعزيز االأداء �ن

يُعد دور املنظمة القيادي عىل املستوى الُقطري عنرصاً ذا أهمية خاصة من عنارص برنامج اإلصالح. ويشمل 

ذلك السياسات، واإلدارة، وتنمية قدرات املوظفني، والخدمات التنظيمية، التي تزيد من فعالية مكاتب املنظمة 

يف البلدان واملناطق واألقاليم، وتلك التي تشكل عىل نحو أعم تعاون املنظمة مع البلدان التي ليس للمنظمة 

فيها حضور مادي. ويعني ذلك من الناحية العملية االنتظام يف تحديث العمليات واألدوات الالزمة لوضع 

اسرتاتيجيات التعاون مع البلدان، وخاصة زيادة الرتكيز عىل مجاالت التعاون يك تضطلع بدور أكرب يف تحديد 

األولويات يف املستقبل. ويلزم يف البلدان كافة توثيق عرى مواءمة اسرتاتيجيات التعاون مع البلدان مع السياسات 

واالسرتاتيجيات والخطط الصحية الوطنية؛ وينبغي أن تدرج عند االقتضاء العنارص الرئيسية لتلك االسرتاتيجيات  يف 
 إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية.14

وبالنسبة إىل املجاالت التي تتجاوز عملية اسرتاتيجيات التعاون مع البلدان، يلزم تيسري تدفق املعلومات من 

املكاتب الُقطرية وإليها وفيام بينها، وتزويد تلك املكاتب بالدعم الالزم وإحاطتها علامً بآخر التطورات عىل صعيد 

املنظمة. وتعد زيادة سبل التواصل كوسيلة لزيادة استقالل املكاتب القطرية التي تسعى للحصول عىل املعرفة 

واملوارد من جميع أجزاء املنظمة ومن أماكن أخرى، أساسية لرؤية املنظمة املستقبلية بشأن تفعيل حضورها 

القطري.

وتتطلب القيادة الُقطرية املواءمة بني احتياجات البلدان وأولويات املنظمة )كام تنص عىل ذلك اسرتاتيجية التعاون 

مع البلدان( واملالك الوظيفي ومجموعة املهارات وفئات التصنيف يف املكاتب الُقطرية. وأخرياً فإن تعزيز قدرات 

املنظمة فيام يتعلق بالقيادة الُقطرية يتطلب توفري خدمات تنمية قدرات املوظفني املصممة خصيصاً لتالئم 

احتياجات مكاتب املنظمة )والسيام يف مجال دبلوماسية الصحة عىل النحو املبنّي أعاله(؛ واتباع إجراءات أدق يف 

اختيار رؤساء هذه املكاتب؛ وإعداد قامئة بأسامء من يصلحون لرئاستها.

14  ستُعد اسرتاتيجيات التعاون مع البلدان أيضاً يف بعض البلدان التي ال توجد للمنظمة مكاتب قطرية فيها.
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اتيجية وإدارة المعارف االتصاالت االس�ت
ستظل إتاحة البيِّنات املحدثة وآراء الخرباء واملعرفة الُقطرية املتعمقة جميعها رضورية لبناء الكفاءة املهنية 

ملوظفي املنظمة عىل مستوياتها كافة والحفاظ عىل هذه الكفاءة. وتتغري برسعة طريقة ضامن هذه اإلتاحة 

وكفالة بث وإدارة املعلومات املهنية املالمئة. وسرتكز اسرتاتيجية إدارة املعارف الحديثة عىل االستخدام عايل 

املردود للتكنولوجيات يك يتاح للموظفني إنتاج املعرفة املالمئة ألدوارهم املهنية وتسجيلها وتخزينها واستعادتها 

واستخدامها وتبادلها. وكام ذكر آنفا فإن املعرفة رضورية لتفعيل الحضور القطري.

وتغطي أيضاً إدارة املعارف السياسات والنظم الالزمة لتنسيق عالقات املنظمة مع املراكز املتعاونة ومجموعات 

ولجان الخرباء االستشاريني؛ وكذلك التواصل مع الدول األعضاء وتقديم التقارير إليها؛ وضامن جودة مخرجات 

املنظمة املنشورة وإمكانية إتاحتها. 

والصحة مسألة تثري شواغل عامة وسياسية يف شتى أرجاء العامل. ويعني تزايد تعقيد املشهد املؤسيس، وظهور 

أطراف فاعلة جديدة تؤثر يف اتخاذ القرارات يف مجال الصحة، وتغطية وسائل اإلعالم عىل مدار اليوم، وتزايد 

الطلب من الجهات املانحة والسياسيني والجمهور عىل توضيح أثر أعامل املنظمة، أن االتصاالت الرسيعة والفعالة 

واملنسقة جيداً رضورية. والعنارص األساسية يف اسرتاتيجية االتصاالت هي ضامن تقديم خدمة تتمتع بالقدرة 

الالزمة عىل التدخل لتلبية الطلبات املتزايدة يف مواجهة حاالت الطوارئ؛ واتباع نهج أكرث نشاطاً يف العمل مع 

املوظفني ووسائل اإلعالم لتوضيح دور املنظمة وأثره؛ واملواظبة عىل قياس تصور الجمهور وأصحاب املصلحة 

للمنظمة.
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المساءلة وإدارة المخاطر والشفافية
إن مكّون إدارة املخاطر وتقييمها عىل نحو يتسم مبزيد من الفعالية والشمول هو يف صميم عملية اإلصالح اإلداري 

للمنظمة، لذا فإن هذا املكون يشمل نطاقاً واسعاً من الخدمات الرضورية لتحقيق هذا الغرض. وتستند هذه 

الخدمات إىل سجل للمخاطر يغطي جوانب إدارة املخاطر كافة، مع وجود إجراءات راسخة لضامن تحديث هذا 

السجل بانتظام وتقديم التقارير عن االمتثال وتخفيف املخاطر إىل اإلدارة العليا للمنظمة للنظر فيها. ولضامن 

عمل نظام إدارة املخاطر عىل نحو فعال، سيتم تعزيز خدمات املراجعة واملراقبة الداخلية، وإنشاء مكتب جديد 

لألخالقيات، مع الرتكيز عىل معايري السلوكيات األخالقية من جانب املوظفني وضامن وضع أعىل معايري املامرسة 

يف مجال األعامل )والسيام فيام يتعلق بتضارب املصالح واإلفصاح عن البيانات املالية(. وتلقى إدارة املخاطر يف 

األمانة الدعم من لجنة الخرباء االستشاريني املستقلة التي توفر فضالً عن ذلك الصلة بني خدمات املراقبة الداخلية 

واألجهزة الرئاسية يف املنظمة، من خالل املجلس التنفيذي ولجنته الفرعية أي لجنة الربنامج وامليزانية واإلدارة. 

وأخرياً فإن هذا الجانب من جوانب اإلصالح يشمل وظيفة املراقبة فيام يتعلق بالتقييم وبتعزيز التقييم كجزء 

ال يتجزأ من وظائف املنظمة عىل مستوياتها كافة وتسهيل إجراء عدة دراسات تقييمية مستقلة.
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وأخرياً فإن تطبيق املعايري، مع تشديدها الخاص عىل وجود تدخالت مسنودة بالبينات، وصكوك متفق عليها دولياً، 

ومزايا نسبية للمنظمة، قد تحّكم بصياغة تركيز املنظمة ووجهتها يف كل مجال برمجي. وتعربِّ املُخرجات املوضحة 

يف امليزانية الربمجية عن محور الرتكيز واالتجاه. وسيكون الهدف هو الحفاظ عىل االتساق يف طريق تنظيم العمل 

إلتاحة عمليات املقارنة بني الثنائيات الثالث لربنامج العمل العام.

: كيف تحدث  سلسلة النتائج ونظرية التغي�ي
المنظمة الفارق

النتائج سلسلة 
ح  قبل الخوض يف تفاصيل أثر أعامل املنظمة وحصائلها فإن من املفيد استعراض كامل سلسلة النتائج بإيجاز. ويوضَّ

األساس املنطقي الذي تقوم عليه سلسلة النتائج يف الشكل أدناه.

ج
ئ

الشلك: إطار سلسلة النتا�

األثرالحصائلاملخرجاتاألنشطةاملدخالت

املوارد املالية 

والبرشية واملادية

املهام واإلجراءات 

املتخذة

النواتج  إنجاز 

والخدمات

تعزيز إتاحة الخدمات 

الصحية و/ أو الحد 

من عوامل الخطر

تحسني صحة الناس

 مسؤولية مشرتكة مع مساءلة األمانة

الدول األعضاء والرشكاء

 

املخرجات
تندرج ضمن كل مجال من املجاالت الربمجية الثالثني يف امليزانية الربمجية مخرجات محددة. وتبني املخرجات 

األمور التي تكون األمانة مسؤولة عن إنجازها خالل فرتة الثنائية املعنية. وسيُقاس النجاح يف تقديم املنجزات من 

خالل مؤرش للمخرجات يربط أنشطة األمانة بالحصائل املزمع تحقيقها. وعىل نحو ما جرت اإلشارة إليه يف الفرع 

املتعلق بالوظائف األساسية وتقسيم العمل يف الفصل 2 فإن امليزانية الربمجية ستحدد إىل جانب ذلك املساهمة 

التي يقدمها كل مستوى يف املنظمة فيام يتعلق بكل ُمخرج. وستوفر كل ميزانية رمجية تفاصيل عن املوارد الالزمة 

لتسليم املخرجات يف كل مجال برمجي.

الحصائل
تسهم املخرجات يف املستوى التايل من السلسلة يف بلوغ الحصائل التي متثل التغيري الذي ينبغي عىل عمل األمانة 

أن يسهم يف تحقيقه يف البلدان. ويُقاس التقدم املحرز يف تحقيق كل حصيلة من الحصائل عىل أساس التغيريات 

التي تطرأ عىل السياسات أو القدرات املؤسسية أو الحد من عوامل الخطر، وعىل مستويات التغطية بالخدمات أو 

مدى إتاحتها.

إنجاز النواتج والخدمات

هذا الفصل اإلطار الخاص بطريقة تنظيم عمل املنظمة خالل فرتة برنامج العمل العام. ويرشح يحدد 

ببعض التفصيل سلسلة النتائج ونظرية التغيري التي ترتكز عليها. ويحدد الفصل كل اآلثار والحصائل 

ل الرشح الوارد يف الفصل 3 عن العالقة بني سلسلة النتائج الرسمية  التي سيسهم فيها عمل املنظمة، ويكمِّ

وأولويات القيادة. وأخرياً يصف الفصل كيف سيقوم النهج الجديد للرصد والتقييم بتقدير الجوانب املختلفة ألداء 

املنظمة.

مجية التنظيم: فئات العمل والمجاالت ال�ب
وافقت الدول األعضاء يف اجتامع لها يف شباط/ فرباير عام 2012 عىل أن من الواجب ترتيب عمل املنظمة حول 

عدد محدود من الفئات. وخمٌس من هذه الفئات هي فئات برمجية تتوزع العمل التقني للمنظمة، أما السادسة 

فتغطي كل الخدمات املؤسسية. وُحددت هذه الفئات عىل النحو التايل:

األمراض السارية: خفض عبء األمراض السارية، مبا يف ذلك األيدز والعدوى بفريوسه، والسل واملالريا، 	 

وأمراض املناطق املدارية املهملة.

األمراض غري السارية: خفض عبء األمراض غري السارية، مبا يف ذلك أمراض القلب، والرسطان، وأمراض 	 

الرئتني، والسكري، واالضطرابات النفسية، والعجز، واإلصابات، من خالل تعزيز الصحة والحد من املخاطر، 

والوقاية والعالج، ورصد األمراض غري السارية وعوامل الخطر املسببة لها.

تعزيز الصحة طيلة العمر: خفض معدالت املراضة والوفيات، وتحسني الصحة أثناء الحمل، والوضع، والفرتة 	 

الوليدية، والطفولة، واملراهقة؛ وتحسني الصحة الجنسية واإلنجابية؛ وتعزيز النشاط والتمتع بالصحة يف 

دات الصحية ومراعاة األهداف اإلمنائية املتفق عليها  مرحلة الشيخوخة، مع مراعاة رضورة التصدي للمحدِّ

دولياً، وخصوصاً األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقة بالصحة.

النظم الصحية: دعم تعزيز النُّظم الصحية مع الرتكيز عىل تنظيم تقديم الخدمات عىل نحو متكامل؛ 	 

والتمويل من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة؛ وتعزيز املوارد البرشية الصحية؛ ونظم املعلومات 

الصحية؛ وتيسري نقل التكنولوجيا؛ وتعزيز إتاحة التكنولوجيات الصحية املعقولة التكلفة والجيدة واملأمونة 

والفعالة؛ وتعزيز بحوث النظم الصحية. 

التأهب والرتصد واالستجابة: دعم التأهب والرتصد واالستجابة الفعالة لفاشيات األمراض، وللطوارئ الصحية 	 

العمومية الشديدة، واإلدارة الفعالة للجوانب املتعلقة بالصحة يف الكوارث اإلنسانية، من أجل اإلسهام يف 

استتباب األمن الصحي.

للحفاظ عىل 	  الالزمة  املؤسسية  التنظيمية والخدمات  القيادة  التمكينية:  الوظائف  املؤسسية/  الخدمات 

متاسك عرى املنظمة وكفاءتها يف أداء وظيفتها.

وتنقسم الفئات إىل مجاالت برمجية، وذلك سواء يف الفئات التقنية الخمس أو يف فئة الخدمات املؤسسية، مام 

التنظيمي للميزانية الربمجية. يوفر اإلطار 

ويعكس اشتقاق مجاالت الربامج التقنية العملية التكرارية يف تحديد األولويات التي استُخدمت عىل مختلف 

املستويات. وعىل النحو املذكور يف الفصل 3، فقد استُخدمت املعايري، جامعياً، يف التوصل إىل أولويات القيادة يف 

املنظمة. وعالوة عىل ذلك فإن تطبيق معايري تحديد األولويات عىل فئات العمل الخمس، مع التأكيد بصفة خاصة 

عىل احتياجات فرادى البلدان والوضع الصحي الراهن، قد أنار أيضاً استحداث اإلطار الربمجي املحدد يف امليزانية 

الربمجية. وهكذا فإن تطبيق تلك املعايري يف تحديد األولويات ضمن كل فئة قد اخترص قامئة ما سوف تفعله 

املنظمة من أصل كل األمور التي ميكن لها أن تقوم بها. 
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وأخرياً فإن تطبيق املعايري، مع تشديدها الخاص عىل وجود تدخالت مسنودة بالبينات، وصكوك متفق عليها دولياً، 

ومزايا نسبية للمنظمة، قد تحّكم بصياغة تركيز املنظمة ووجهتها يف كل مجال برمجي. وتعربِّ املُخرجات املوضحة 

يف امليزانية الربمجية عن محور الرتكيز واالتجاه. وسيكون الهدف هو الحفاظ عىل االتساق يف طريق تنظيم العمل 

إلتاحة عمليات املقارنة بني الثنائيات الثالث لربنامج العمل العام.

: كيف تحدث  سلسلة النتائج ونظرية التغي�ي
المنظمة الفارق

النتائج سلسلة 
ح  قبل الخوض يف تفاصيل أثر أعامل املنظمة وحصائلها فإن من املفيد استعراض كامل سلسلة النتائج بإيجاز. ويوضَّ

األساس املنطقي الذي تقوم عليه سلسلة النتائج يف الشكل أدناه.

ج
ئ

الشلك: إطار سلسلة النتا�

األثرالحصائلاملخرجاتاألنشطةاملدخالت

املوارد املالية 

والبرشية واملادية

املهام واإلجراءات 

املتخذة

النواتج  إنجاز 

والخدمات

تعزيز إتاحة الخدمات 

الصحية و/ أو الحد 

من عوامل الخطر

تحسني صحة الناس

 مسؤولية مشرتكة مع مساءلة األمانة

الدول األعضاء والرشكاء

 

املخرجات
تندرج ضمن كل مجال من املجاالت الربمجية الثالثني يف امليزانية الربمجية مخرجات محددة. وتبني املخرجات 

األمور التي تكون األمانة مسؤولة عن إنجازها خالل فرتة الثنائية املعنية. وسيُقاس النجاح يف تقديم املنجزات من 

خالل مؤرش للمخرجات يربط أنشطة األمانة بالحصائل املزمع تحقيقها. وعىل نحو ما جرت اإلشارة إليه يف الفرع 

املتعلق بالوظائف األساسية وتقسيم العمل يف الفصل 2 فإن امليزانية الربمجية ستحدد إىل جانب ذلك املساهمة 

التي يقدمها كل مستوى يف املنظمة فيام يتعلق بكل ُمخرج. وستوفر كل ميزانية رمجية تفاصيل عن املوارد الالزمة 

لتسليم املخرجات يف كل مجال برمجي.

الحصائل
تسهم املخرجات يف املستوى التايل من السلسلة يف بلوغ الحصائل التي متثل التغيري الذي ينبغي عىل عمل األمانة 

أن يسهم يف تحقيقه يف البلدان. ويُقاس التقدم املحرز يف تحقيق كل حصيلة من الحصائل عىل أساس التغيريات 

التي تطرأ عىل السياسات أو القدرات املؤسسية أو الحد من عوامل الخطر، وعىل مستويات التغطية بالخدمات أو 

مدى إتاحتها.

إنجاز النواتج والخدمات
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ويرتبط كل مجال برمجي ضمن امليزانية الربمجية بحصيلة معينة. ويعتمد تحقيق هذه الحصيلة عىل بعض 

العوامل التي ال تخضع لسيطرة املنظمة )مثل االستقرار السيايس واالقتصادي، ومتويل امليزانيات املحلية(. عىل أن 

هناك صالت مهمة عىل امتداد سلسلة النتائج تقع ضمن نطاق تأثري املنظمة. وعىل سبيل املثال فإن الحصائل 

دات االجتامعية، والشؤون الجنسانية، واإلنصاف، وحقوق اإلنسان )مثل الحد  الناجمة عن العمل املتعلق باملحدِّ

من الوصم وتعزيز الحصول املنصف عىل الرعاية( بالرتافق مع حصائل فئة النظم الصحية )مبا يف ذلك سياسات 

املوارد البرشية واملالية، والحصول عىل األدوية، وما إىل ذلك( تسهم يف ضامن أن يؤدي املخرجان الخاصان بفريوس 

األيدز إىل الحصيلة املتعلقة بهذا الفريوس واألثر املصاحب لها.

وتسهم املخرجات املدرجة ضمن كل مجال برمجي يف تحقيق حصيلة وحيدة يف املجال الربمجي املعني. وبعض 

املخرجات تؤثر عىل مجاالت برمجية أخرى أيضاً سواء يف فئة العمل ذاتها أو عرب الفئات. وعىل سبيل املثال فإن 

مخرجات املنظمة املرتبطة باألمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات تسهم يف توسيع تغطية التطعيم يف صفوف 

املجموعات السكانية التي يصعب الوصول إليها. وعالوة عىل ذلك، ومع تصاعد االهتامم باستخدام اللقاحات يف 

الوقاية مام كان يعترب حتى اآلن من األمراض غري السارية، فإن املخرجات ضمن هذا املجال الربمجي ستسهم أيضاً 

يف الحصيلة واألثر املتعلقني باألمراض غري السارية.

اآلثار
وعىل أعىل مستوى من سلسلة النتائج تسهم الحصائل يف األثر العام للمنظمة أي يف التغيري املستدام يف صحة 

السكان التي تساهم يف تحقيقها األمانة والبلدان. واألهداف الثامنية الخاصة باألثر التي تسهم هذه الحصائل 

يف تحقيقها، ومن ثم مخرجات املنظمة، موضحة يف امللحق. وال تتسم العالقة القامئة بني الحصائل واآلثار بطابع 

إفرادي تحديداً: فقد تسهم الحصيلة يف أكرث من أثر واحد، وميكن أيضاً أن يتأىت األثر من أكرث من حصيلة واحدة. 

فتخفيض معدل وفيات األطفال مثالً يعتمد عىل الحصائل يف خمسة مجاالت برمجية عىل األقل )فريوس األيدز، 

واملالريا، واألمراض التي ميكن تجنبها باللقاحات، والتغذية، والصحة اإلنجابية، وصحة األمهات، والولدان، واألطفال( 

دات االجتامعية والنظم الصحية. املستندة إىل حصائل، كام ورد أعاله، تتعلق باملحدِّ

واملجموعة الكاملة من الحصائل )املؤرشات، والبيانات األساسية، والغايات( واآلثار التي تسهم فيها مخرجات 

املنظمة ضمن سلسلة النتائج جميعها موضح يف امللحق.15

نتائج المنظمة – خلق التغي�ي
ولدراسة كيفية إحداث عمل املنظمة للتغيري من املفيد عدم االقتصار عىل التمثيل املصور لسلسلة النتائج. ويلزم 

تكملة ذلك بنص رسدي يرشح بدقة كيفية تضافر املخرجات إلنتاج الحصائل، وطرق تآزر الحصائل بطرق مختلفة 

إلنتاج اآلثار. وعالوة عىل ذلك فإن العرض الرسدي »لنظرية التغيري« يفسح املجال لرشح االفرتاضات واملخاطر التي 

تؤثر عىل تحقيق النتائج.

والتحليل الوارد أعاله فيام يتصل مبعدل وفيات األطفال يبني وجود عالقة خطية نسبية بني زيادة العمل الخاص 

بوضع القواعد يف املقر الرئييس، والدعم الذي تقدمه املكاتب اإلقليمية والقطرية إىل البلدان، والنتائج التي 

تحققت يف امليدان. ويف حني أن هذا املنظور ينطبق عىل كثري من العمل الخاص بوضع القواعد والذي تقوم به 

املنظمة فإنه يغفل بعض العنارص البارزة التي تتسم بأهمية بالغة يف رشح كيف تُحدث منظامت معيارية متعددة 

األطراف، مثل منظمة الصحة العاملية، أثرها امللحوظ.

15     قد تدعو الحاجة إىل تعديل الحصائل ملراعاة نتائج املداوالت املقبلة لألجهزة الرئاسية للمنظمة، مبا يف ذلك، مثاًل، املناقشات املتعلقة بخطة التنمية بعد 

عام 2015.
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وميكن رؤية أثر املبادئ التوجيهية لعالج األيدز عىل نحو خطي بسيط، أو يف إطار شبكة تأثري. ففي سلسلة النتائج 

الواردة أعاله أدت املبادئ التوجيهية الجديدة بالرتافق مع الدعم القطري إىل زيادة الحصول عىل العالج. ولكن إذا 

كانت حالة البلد هي املنظور الوحيد الذي يُنظر من خالله إىل القصة فإن هناك خطراً من إغفال حصائل أخرى 

ذات أهمية مامثلة. وعىل سبيل املثال فإن املبادئ التوجيهية للعالج تؤثر عىل سياسات متويل الصندوق العاملي 

ملكافحة األيدز والسل واملالريا وعىل الرشكاء اإلمنائيني كذلك. والتأثري عىل سياسة العالج يطال بدوره املشرتيات، 

ع من  واإلنتاج، وعىل أسعار العالج. والبد لنظرية التغيري أن تستوعب واقع أن هذه »التأثريات الشبكية« توسِّ

املسار الرئييس الذي تؤثر فيه املبادئ التوجيهية عىل الصحة.

ومثة مثال آخر ينبثق من العمل املتعلق باالختبار املسبق لصالحية األدوية، واللقاحات، ووسائل التشخيص: وهو 

وظيفة معيارية ترمي إىل جلب املزيد من الجهات املصنِّعة إىل السوق، والسيام من البلدان النامية، وبالتايل خفض 

األسعار.  فاالختبار املسبق للصالحية يخلِّف أثراً كبرياً عىل صناعة األدوية الجنيسة، والسيام يف الهند. وأسفر ذلك 

عن خفض األسعار، الذي يسهم يف توسيع نطاق ميزانيات املعونة، ويؤدي إىل زيادة الحصول عىل العالج، والسيام 

يف أفريقيا. وستميض نظرية التغيري األكرث اكتامالً إىل أبعد من ذلك بحيث تُدِرج تأثريات أخرى، مبا فيها األثر عىل 

الجهات املصنعة الناشئة يف أفريقيا وتنمية قدرات السلطات التنظيمية الوطنية.

ومبقدور العمل املعياري التأثري عىل األسواق بصورة إيجابية أو سلبية. فقد أدت مشورة املنظمة التي أصدرتها 

استجابة للمبيعات الواسعة ملجموعة أدوات تشخيص السل املستندة إىل اختبار مقايسة املُْمتَِز املناعي املرتبط 

باإلنزيم إىل حظر تصنيع هذه املجموعة، وبيعها، واستخدامها يف الهند التي تعترب أكرب سوق لهذه املنتجات. 

وحذت بلدان أخرى، مثل كمبوديا، حذو الهند. ومن جهة أخرى فإن تأييد املنظمة مجموعة لوازم التشخيص 

الرسيع للسل  للكشف عن السل ومقاومة دواء ريفامبيسني لدى البالغني أدى إىل اعتامده يف 73 بلداً يف غضون 

العامني األولني من إصدار توجيه السياسات املعني.

ويرجع جانب كبري من العمل املعياري للمنظمة إىل االتفاقات املعتمدة بالتفاوض والصكوك القانونية األخرى 

املتفق عليها بني الدول األعضاء. وتعد القدرة عىل الدعوة إىل عقد املفاوضات واملساهمة يف إبرام االتفاقات جزءاً 

من السبب األسايس يف وجود املنظمة وينبغي أن يكون جانباً من قصة كيفية تحقيق املنظمة للنتائج. وعىل سبيل 

املثال، فإنه لو كان األمر يتعلق بوكالة تقنية رصفة الكتفت بتقديم املشورة إىل البلدان بشأن اإلجراءات التي ميكن 

لها اتخاذها لكبح تعاطي التبغ. وعوضاً عن ذلك فإن املنظمة اتخذت مسار مساعدة الدول األعضاء عىل التفاوض 

للتوصل إىل معاهدة بهذا الشأن وهي اتفاقية منظمة الصحة العاملية بشأن مكافحة التبغ. ومل تصادق كل البلدان 

عىل هذه املعاهدة، كام مل تقم جميع تلك البلدان التي صادقت عليها بوضع أحكامها موضع التنفيذ الكامل. عىل 

أن وجود هذه املعاهدة بحد ذاته يتيح لألطراف الراغبة بالعمل أن تقوم بذلك بصورة مرشوعة وبدعم من صك 

متفق عليه دوليا.16

وفيام يتعلق باألنفلونزا الجائحة فإن النهج التقليدي لتقييم األثر يتمثل يف تعقب الصلة بني التوجيهات التقنية 

للمنظمة وإعداد خطط التأهب القطرية. ويعترب هذا أمراً مفيداً إال أنه يشكل جانباً من القصة فحسب. فبام أن 

املنظمة ليست وكالة تقنية فحسب فقد متكنت من تجميع الدول األعضاء وطائفة من الرشكاء اآلخرين لصياغة 

اإلطار الخاص بالتأهب ملواجهة األنفلونزا الجائحة. ويوضح هذا اإلطار، الذي تم التوصل إليه بعد أربع سنوات 

من املفاوضات املكثفة، جانباً آخر من قصة التغيري. ويف األجل الطويل ستتم الربهنة عىل نجاح هذا اإلطار عند 

وقوع جائحة جديدة ومدى تبادل العينات الفريوسية والحصول املنصف عىل اللقاحات واألدوية. ويف الوقت نفسه 

فإن هذا اإلطار يتمتع بقيمة متأصلة يف حد ذاته. فهو يساعد عىل التأهب يف حالة تفيش األنفلونزا الجائحة يف 

املستقبل وذلك من خالل ضامن مساهمة البلدان والجهات املصنعة يف الجهود الوطنية إىل جانب التزامها بنرش 

مخزونات اللقاحات واألدوية املضادة للفريوسات.
16      وفضاًل عن ذلك فإن قبول الدول بالتزامات دولية بشأن مكافحة التبغ لحامية الصحة العمومية يصوغ تفسري وتنفيذ التزاماتها مبوجب املجاالت األخرى 

للقانون الدويل، والسيام بشأن التجارة وامللكية الفكرية، كام قد يكون له أثر ملموس عىل الدعاوى الناشئة بهذا الشأن. ويف هذا الصدد فإن للوظائف املعيارية 

للمنظمة تأثري بنيِّ يتجاوز حدود الصحة العمومية.



الفصل 5 تنظيم العمل، وقياس النتائج، ورصد الأداء

54

ينطبق الكثري من النقاط الواردة أعاله عىل اللوائح الصحية الدولية )2005( كذلك. ويتمثل أحد أبعاد آثار اللوائح 

يف تأثريها عىل حفز القدرات الالزمة يف فرادى البلدان، ويتمثل بعد آخر يف أن اللوائح توفر نظاماً متفقاً عليه دولياً 

ويستند إىل القواعد لتوجيه العمل يف حالة حدوث فاشية أو حالة طوارئ، وهو ما يتمتع بقيمة متأصلة يف حد 

ذاته. وكام كان األمر بالنسبة إىل االتفاقية اإلطارية ملكافحة التبغ، فإن اللوائح الصحية الدولية )2005( تشكل أيضاً 

مجموعة عريضة من القواعد العاملية بشأن حامية الصحة مسنودة بتقييم صارم للمخاطر وببينات علمية. ويكفل 

مثل هذا النظام درجة عالية من االتساق والتكامل مع القواعد األخرى للقانون الدويل، والسيام يف ميدان التجارة، 

واألمن الدويل، وحقوق اإلنسان.

ويف نهاية عام 2012 وبداية عام 2013 اتضحت أهمية جانب آخر من جوانب العمل الخاص بوضع القواعد 

وهو استحداث إطار للرصد، وتحديد املؤرشات ورسم غايات عاملية اختيارية بشأن مكافحة األمراض غري السارية 

والوقاية منها. ومل يكن ذلك مجرد عملية تقنية إذ إنه اشتمل عىل الكثري من املصالح السياسية والتجارية األخرى. 

ويتمثل اختبار بسيط ملدى نجاح هذا اإلطار يف اختيار مجموعة من البلدان والقيام ضمن إطار زمني معقول 

بتقييم ما إذا كانت هذه البلدان قد قامت باعتامد أو قياس املؤرشات املتفق عليها. بيد أن نظرية التغيري ستشري 

إىل بُعد آخر وهو أن البيِّنات تربهن بشدة عىل القيمة املضافة للمنظمة من خالل حقيقة أن العامل أصبح اآلن 

قادراً عىل رصد التقدم جامعياً من أجل التصدي للمخاطر االجتامعية، واالقتصادية، والسياسية التي تواجه جميع 

البلدان، وذلك عىل نحو ما كان ليتحقق بغري ذلك.

قياس االأداء: إطار للرصد والتقييم

رصد األداء باستخدام سلسلة النتائج
تشكل سلسلة النتائج األداة الرئيسية التي سيقيَّم من خاللها أداء املنظمة. واألسئلة التي يستند إليها هذا التقييم 

هي: هل استخدمت األمانة يف كل ثنائية املوارد املخصصة لبلوغ املخرجات املحددة يف امليزانية الربمجية؟ وهل 

أُحِرز عىل هذا األساس تقدم ملموس فيام يتعلق بالحصائل املتفق عليها واآلثار التي يسهم فيها عمل املنظمة؟ 

وتعترب الربهنة عىل كيفية مساهمة عمل املنظمة أو تأثريه عىل الحصائل واآلثار الصحية أمراً بالغ األهمية لتقدير 

فعالية عمل املنظمة ولتبيان قيمة مساهمتها يف النهوض بالصحة عىل وجه اإلجامل. فاملنظمة ستبلّغ عن الحصائل  

وستقيم وترشح الصلة بني مساهمتها وإنجاز تلك الحصائل الصحية أيضاً. وستستخدم املنظمة الطرق واآلليات 

القامئة، والسيام النظم الوطنية، واالستعراضات املتوافرة للربامج والنظم، وستنسق جهودها مع الرشكاء اآلخرين من 

أجل تقييم إنجازاتها من الحصائل واآلثار.

وتتوقف اإلنجازات املحققة عىل مستوى اآلثار والحصائل عىل التعاون مع البلدان وسائر الرشكاء، ويتخذ برنامج 

العمل العام موقفاً واضحاً حيال ذلك. وبرغم أن اإلنجازات ال تعزى إىل املنظمة وحدها فإنها نتائج ترتبط بشكل 

وثيق بعمل املنظمة التي تحققها باستخدام مواردها لتعزيز إنجازات الجهات األخرى، والتي يُقيّم عىل أساسها أداء 

املنظمة ككل. 

وقد تم تحديد املؤرشات والبيانات األساسية والغايات لكل حصيلة من حصائل املنظمة مبا يغطي، حيثام أمكن، 

فرتة السنوات الست الكاملة لربنامج العمل العام. وتم اختيار املؤرشات )البيانات األساسية والغايات( التي 

اعتمدتها االتفاقات الدولية يف حال توافرها. وعىل سبيل املثال، ويف املجال الربمجي لألمراض غري السارية، فإن 

املؤرشات والغايات )املتعلقة بالحد من تعاطي التبغ، ومدخول امللح، وزيادة التامرين البدنية، وخفض استهالك 

الكحول( قد استُخلصت مبارشة من إطار الرصد العاملي املتفق عليه دولياً ومن مجموعة من الغايات االختيارية. 
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وتتضافر أعامل املنظمة من أجل املساهمة يف تحقيق األهداف الثامنية لألثر الصحي وهي محددة يف امللحق. 

وتم اختيار مؤرشات أهداف األثر من بني مجموعة املؤرشات املتفق عليها دولياً. واالستثناءات يف هذه الحالة هي 

املؤرشات املختارة لآلثار املتعلقة بالوقاية من الوفاة والعجز والنابعة من الكوارث والفاشيات، والحد من حاالت 

اإلجحاف الصحي، إذ إن املنظمة هي التي قامت بإعداد املؤرشات لهذين الهدفني.

ومن عوائق استخدام األهداف املتفق عليها دولياً أن اإلطار الزمني املعتمد لتحقيقها ال يتوافق بدقة مع اإلطار 

الزمني لربنامج العمل العام، وسيتطلب ذلك الضبط الدقيق إلطار الرصد. وعىل سبيل املثال رصد التقدم املحرز 

صوب تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية سيتواصل بعد عام 2015 إقراراً بأن الكثري من البلدان لن يكون قد متكن 

من بلوغ الغايات املتعلقة باألهداف عند تلك النقطة. وستستعرض املنظمة الحاجة إىل تكييف إطار الرصد يف 

ضوء ما يتم االتفاق عليه بشأن الجيل التايل من األهداف اإلمنائية. وعىل النقيض من ذلك، فإن اإلطار الزمني 

املتفق عليه بالنسبة للهدف املتعلق باألمراض غري السارية سيمتد إىل عام 2025. وسيبني إطار الرصد تدريجياً 

البلدان التي متيض عىل الطريق الصحيح لبلوغ الهدف النهايئ أو التي تحيد عنه.

تقييم التقدم املحزر يف ضوء أولويات القيادة واإلصالح
 توفر أولويات القيادة الربمجية الست املدرجة يف الفصل 3 الرتكيز والوجهة الالزمني لعمل املنظمة. وترتبط هذه 

األولويات، وعىل النحو املفصل يف الفصل 4، بدور املنظمة يف ترصيف الشؤون الصحية وترُبز املجاالت التي متس 

الحاجة فيها إىل الدور الدعوي للمنظمة وقيادتها التقنية يف الساحة الصحية العاملية.

ومن الناحية النظرية فإن باملستطاع رسم خرائط املكونات الفردية ألولويات القيادة الربمجية باالستناد إىل سلسلة 

النتائج. وبهذا املعنى تُقاس أولوية القيادة املتعلقة باألهداف اإلمنائية لأللفية من خالل األهداف املتعلقة باألثر 

عىل معدالت وفيات األمهات واألطفال والحد من عدد املتوفني بسبب األيدز، والسل، واملالريا. عىل أن التقييم 

ينبغي أن يراعي أيضاً الغرض الشامل لهذه األولويات، من الزاوية الربمجية وأيضاً كمجاالت أساسية للربهنة عىل 

الدور القيادي للمنظمة والعمل املتكامل عىل امتدادها. 

ويتطلب األمر نهجاً مامثالً فيام يتعلق باألولويتني اللتني ناقشهام الفصل 4 بشأن »إصالح ترصيف الشؤون 

واإلدارة«. وتحدد خطة تنفيذ عملية إصالح املنظمة نتائج رفيعة املستوى لهاتني األولويتني وهي:

تعزيز دور املنظمة يف ترصيف الشؤون: زيادة االتساق يف الصحة العاملية، مع قيام املنظمة بدور تنسيقي 	 

وتوجيهي ميّكن طائفة من مختلف األطراف الفاعلة من اإلسهام مبزيد من الفعالية يف صحة جميع الشعوب.

إصالح سياسات ونظم ومامرسات اإلدارة: سعي املنظمة إىل بلوغ االمتياز والتمتع بالكفاءة والفعالية والقدرة 	 

عىل االستجابة واملوضوعية والشفافية والخضوع للمساءلة.

وتُحدد مخرجات أكرث تفصيالً إلصالح ترصيف الشؤون واإلدارة باعتبارها جزءاً من خطة تنفيذ عملية اإلصالح 

)كام أن هذه املخرجات تظهر كمؤرشات للحصائل يف الفئة 6 من امليزانية الربمجية(. وستخضع الحصائل الرفيعة 

املستوى إلصالح ترصيف الشؤون واإلدارة للتقييم أيضاً عرب املسوح املنتظمة آلراء الجهات صاحبة املصلحة.
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إطار المساءلة: الرصد والتقييم
سيستند الرصد إىل التقييم املنتظم للتقدم عىل طريق تحقيق النتائج مع الرتكيز عىل إنجاز املخرجات واستخدام 

املوارد املالية. وسيُنفذ استعراض سنوي ملنتصف املدة بعد السنة األوىل من كل ثنائية كام سيجري تقييم أشمل 

ألداء امليزانية الربمجية بعد إقفال الثنائية. وسيقيِّم هذا االستعراض الشامل التقدم املحرز نحو بلوغ غايات 

الحصائل املحددة يف برنامج العمل العام، وسيدرس مدى مساهمة املنظمة يف تحقيق تلك الغايات وكذلك مقدار 

إسهام املنظمة يف تعزيز مساهامت الرشكاء اآلخرين.

وحتى هذا التاريخ اعتمدت كلتا عمليتي الرصد أساساً عىل اإلبالغ الذايت. ومن املزمع مستقبالً توفري قسط أكرب من 

املوضوعية وذلك من خالل االستعانة، حيثام كان ذلك مناسباً، بخربات مستقلة. وسيستخدم رصد التقدم التقارير 

الوطنية بشأن اإلنجازات املحققة عىل طريق تحقيق اآلثار والحصائل املتفق عليها دولياً. كام أنه سيستفيد من 

الطرق املعنية أكرث بالنوعية املشار إليها أعاله فيام يتصل بأولويات القيادة واإلصالح.

 وسيتفق فريق إدارة التقييم عىل أولويات التقييم املعمق مع الدول األعضاء يف سياق سياسة التقييم الجديدة 

وقد تركز هذه األولويات عىل املجاالت الربمجية، أو املواضيع متعددة االهتاممات، أو أولويات القيادة. ومتشياً مع 

سياسة التقييم فستُصمم كل عملية للتقييم عىل نحو يكفل املوضوعية مع االستعانة بالخربات املستقلة حسب 

االقتضاء.

ومن الرضوري من أجل تحقيق جدوى إطار املساءلة االستفادة من نتائج الرصد والتقييم يف اتخاذ التدابري 

التصحيحية ملعالجة قصور األداء؛ وإرشاد توسيع نطاق األنشطة لتحقيق النتائج، وكذلك توفري الخربات املفيدة التي 

ميكنها توجيه دورة التخطيط التالية.
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تحديد ماهية اإلنجازات التي ستحققها املنظمة خالل فرتة برنامج العمل العام، يبنّي الفرع األخري بإيجاز بعد 

املوارد الالزمة لتحقيق تلك النتائج.

نموذج تمويل جديد
سيفيض اتباع نهج جديد يف متويل عمل املنظمة إىل مواءمة األولويات التي اتفقت عليها األجهزة الرئاسية يف 

املنظمة مع األموال املتاحة لتمويلها؛ وضامن قدر أكرب من إمكانية التنبؤ بالتمويل وتأمني استقراره، والتمكن يف 

نهاية املطاف من تعزيز أنشطة التخطيط القائم عىل النتائج بواقعية أكرب، وإدارة املوارد بفعالية، وزيادة مستوى 

واملساءلة. الشفافية 

ويلزم التغلّب عىل عدة قيود إذا ما أُِريد بلوغ هذين الغرضني. أوالً، هناك اختالل يف املواءمة بني امليزانية الربمجية 

واألموال املتاحة لتمويلها وهو ناجم جزئياً عن االعتامد عىل مساهامت طوعية محددة للغاية. وثانياً، فإن هذا 

النوع من التمويل قد يكون غري قابل للتنبؤ به. وثالثاً، هناك هشاشة ناجمة عن االعتامد عىل قاعدة ضيقة جداً 

من املانحني. ورابعاً، هناك تكاليف باهظة للمعامالت ونقص يف الشفافية من جراء اتباع النهج الحالية يف حشد 

املوارد وإدارتها. وأخرياً، فإن التمويل غري املخصص الالزم لسد فجوات التمويل واالستجابة للظروف املتغرية ال 

يتوافر سوى بقدر محدود. وسينطوي اتباع منوذج جديد يف مجال التمويل عىل إدخال تغيريات يف السياسات 

واملامرسات التي تتبعها األمانة والدول األعضاء، باالستناد إىل نهج جديد لتقدير املوارد وحشدها وتخصيصها. 

وستُقّدر يف إطار كل ثنائية متتالية تكلفة املخرجات بدقة متزايدة، وذلك باستخدام سلسلة من املعايري لحساب 

تكاليف الوحدة املناسبة. وستكون الثنائية األوىل 2014-2015 فرتة انتقالية يف هذا الصدد. ومن ثم سيتيح الوضوح 

يف متييز املسؤوليات يف امليزانية املجال أمام تخصيص املوارد بني مستويات املنظمة ليك تكون مسندة أكرث مبهام 

ومسؤوليات رامية إىل تكوين مخرجات، وبدرجة أقل بصيغ تخصيص ثابتة. وبعد إحراز تقدم يف عملية االنتقال 

ستكون عملية حشد املوارد مرتكزة أيضاً إىل ميزانية مقدرة التكاليف بالكامل.

وفيام يتعلق مبصادر التمويل سيتواصل متويل ميزانيات املنظمة بتوليفة من املصادر، هي: االشرتاكات املقدرة 

واملساهامت الطوعية، علامً بأن املساهامت املذكورة مقدمة من جهات مانحة من الدول ومن غري الدول. وسيّسهل 

اتباع منوذج جديد يف مجال التمويل زيادة مواءمة املوارد مع امليزانية الربمجية ورفع مستوى القدرة عىل التنبؤ 

باملوارد وتحقيق مرونتها. وتُقلّل إمكانية التعرض للخطر بتوسيع قاعدة الجهات املانحة من الدول وزيادة تنويعها 

وتوفري إمكانية االستفادة من مصادر جديدة مختارة للحصول عىل متويل من جهات مانحة من غري الدول.

كام يعتمد النهج املتبع يف هذا املضامر عملية جديدة وأكرث شفافية تتخذ شكل حوار خاص بشؤون التمويل يرمي 

إىل تأمني ميزانية ممولة بالكامل وميكن التنبؤ بها مبزيد من اليقني. ويقوم هذا النهج عىل املبدأ القائل إن االتفاق 

عىل األولويات والربامج هو من صالحية الدول األعضاء حرصاً، ويبدأ ذلك عند اللجان اإلقليمية ويختتم لدى 

جمعية الصحة العاملية التي تُعقد قبل تنفيذ امليزانية. وتقر الدول األعضاء يف جمعية الصحة تلك عىل امليزانية 

الربمجية بكاملها، وهو تحول مهم من املامرسة املتبعة حالياً التي ال تُعتمد يف إطارها إال نسبة من امليزانية املمولة 

من االشرتاكات املقدرة. ويستتبع هذا التغيري ضمناً أن تضطلع املنظمة بدرجة أعىل من املسؤولية ال فيام يخص 

محتوى امليزانية الربمجية فحسب، بل أيضا بشأن مواءمة املوارد مع امليزانية املذكورة. ومن ثم تُستهل عملية 

منظمة وشفافة مع الدول األعضاء وسائر الجهات املانحة عقب اعتامد الربامج واألولويات. وتتاح املعلومات عن 

التقدم يف متويل جميع أجزاء امليزانية بطريقة شفافة قدر اإلمكان، وذلك باستخدام تكنولوجيا اإلنرتنت، وبيان 

الجهات املمولة، ومستويات التوصيف أو املرونة. ويُختتم هذا الحوار قبل بداية السنة املالية، ومن ثم تصبح 

حاالت النقص املتبقية يف التمويل أهدافاً لتعبئة منسقة مركزة للموارد عىل مستوى املنظمة.

وتقوم األجهزة الرئاسية يف املنظمة باستعراض التقدم املحرز يف متويل امليزانية أثناء فرتة امليزانية.
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ة 2019-2014 اتجاهات تمويل الف�ت
يتوخى برنامج العمل العام تأمني غطاء متوييل مستمر عىل نطاق واسع طوال فرتة برنامج العمل العام ككل - 1

مببلغ قدره 12 مليار دوالر أمرييك. وسيُوّزع هذا الغطاء املايل اإلجاميل بالتساوي تقريباً فيام بني كل واحدة 

من الثنائيات الثالث؛ ما يعني أن كل ثنائية ستستأثر مبا يقرب من 4 مليارات دوالر أمرييك.

وسيلزم يف الوقت نفسه إدخال تغيريات عىل توزيع املوارد داخل املنظمة لصالح برنامج العمل الصحي - 2

الناشئ واألولويات االسرتاتيجية يف السنوات املقبلة. وسيتعني يف هذا الصدد تعويض الزيادات الحاصلة 

يف بعض أجزاء امليزانية بتخفيض التمويل يف مواضع أخرى. ونظراً الرتفاع نسبة املوظفني املتخصصني فإن 

التحول نحو األولويات املحددة حديثاً سيكون تدريجياً وتصاعدياً بالرضورة. وأخرياً، سيكون لزاماً عىل عملية 

تخطيط املوارد البرشية أن تتبنى املنظور الطويل األجل نفسه املتوخى يف برنامج العمل العام بحد ذاته، 

وذلك ضامناً لتحقيق توازن مستقر بني املوارد املخصصة للموظفني واألنشطة املنفذة خالل فرتة السنوات 

الست.

انية  ن ي إطار الحفاظ عىل م�ي
تحويل الموارد �ن

مستقرة
فيام يتعلق بالفئة 1، األمراض السارية، ستواصل املنظمة وضع القواعد واملعايري العاملية واملبادئ التوجيهية 

املبسطة املتعلقة بالعالج وتكنولوجيات الوقاية واختبارات التشخيص ومنصات إعطاء اللقاحات والعالج الكيميايئ 

الوقايئ. كام ستقوم املنظمة بتيسري صياغة السياسات واالسرتاتيجيات والخطط وتقييمها عىل النحو التايل: العمل 

مع الدول األعضاء والرشكاء واملجتمعات املحلية، مبا يف ذلك املجتمع املدين، عىل وضع وتنفيذ سياسات عاملية 

واسرتاتيجيات إقليمية ووطنية، وخطط محسوبة التكلفة، وأطر للرصد والتقييم. وسيُدعم هذا العمل بدمج نظم 

املعلومات لتحسني عملية صنع القرار املسندة بالبيّنات وكذلك رصد األوضاع العاملية واإلقليمية والقطرية بفضل 

ي 
جمع املعلومات وتحليلها، وتوقع مسارات عبء املرض، وتقديم التقارير وإصدار الشهادات، عند االقتضاء. و�ن

برنامج  ة  ف�ت بالفئة 1 خالل  يتعلق  فيما  المنظمة  تتبعه  الذي  االأهداف  المحدد  اتيجي  االس�ت النهج  ضوء 

المنتظر أن تظل  المقبلة، فإن من  السنوات  ي 
المتوقع إحرازه �ن التقدم  العام هذا، وكذلك  العمل 

الفئة. الموارد المخصصة لهذه  ي إطار تخفيض 
2019 �ن المنظمة قادرة عىل بلوغ أهدافها ح�ت عام 

ويهدد العبء املتزايد لألمراض غري السارية بإغراق النظم الصحية، وهو يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالفقر وتحجيم 

التنمية االقتصادية وتقزيم مستويات االقتصاد الكيل واألرسي التي تسبب حاالت اإلجحاف بني البلدان والسكان. 

وستقدم املنظمة الدعم التقني الالزم لتعزيز التنفيذ الواسع النطاق ملجموعات مسندة بالبيّنات من تدخالت 

السياسة العامة العالية املردودية. فستكون لديها القدرة عىل عالج املصابني بأمراض غري سارية، وحامية املعرضني 

بشدة لخطر اإلصابة بها، والحد من خطورتها عىل السكان إجامالً. والهدف من االسرتاتيجية هو تعزيز قدرة 

الحكومات عىل القيام مبا ييل: تحديد غايات وطنية؛ ووضع وتنفيذ برامج وخطط وطنية متعددة القطاعات عىل 

مستوى القطاعات الصحية وغري الصحية ككل بحيث تشرتك فيها جميع الدوائر الحكومية واملجتمع املدين؛ وتوفري 

مبادئ توجيهية ومعايري إلدارة األمراض غري السارية؛ وتقديم الخدمات يف مجال الكشف املبكر عن تلك األمراض 

وعالجها يف إطار تعزيز النظم الصحية وتجديد الجهود الرامية إىل ضامن إتاحة األدوية األساسية الالزمة لعالجها؛ 

ن  ك�ي وقياس النتائج يف ظل مراعاة األدوات التي أقرتها جمعية الصحة العاملية. ومن المتوقع أن تكون زيادة ال�ت

ن المنظمة من تزويد  ي ع�ش من أجل تمك�ي
ة برنامج العمل العام الثا�ن ورية خالل ف�ت ي الفئة 2 �ن

والموارد �ن

ي لمواجهة هذا الوباء المستجد.
البلدان بالدعم الكا�ن



الفصل 6 الموارد المالية

60

وفيام يخص الفئة 3، ستوفر املنظمة سياسات ومجموعات متكاملة من التدخالت تعّزز أوجه التآزر بني التدخالت 

الخاصة بالصحة الجنسية واإلنجابية وصحة األم والوليد والطفل واملراهق وغريها من برامج الصحة العمومية. 

وستعّد املنظمة قواعد ومعايري وأدوات مسندة بالبيّنات ألغراض تعزيز املساواة يف الحصول عىل خدمات الرعاية 

العالية الجودة ضمن إطار قائم عىل التمتع بالحقوق واملساواة بني الجنسني. كام ستؤيد املنظمة عملية بلورة 

البيّنات وتجميعها، بوسائل منها إجراء دراسات خاصة حول السبل الكفيلة بتنفيذ تدخالت ستحقق أعىل مستوى 

من تغطية السكان، وكذلك بفضل التكنولوجيات الجديدة لتعزيز فعالية تنفيذ التدخالت ونطاقها؛ وتعزيز 

القدرات البحثية يف البلدان املنخفضة الدخل؛ وكذلك تحسني علم األوبئة والرصد واملساءلة، بوسائل منها تنفيذ 

توصيات اللجنة املعنية باملعلومات واملساءلة عن صحة املرأة والطفل، وتحسني عمليات استعراض وفيات األمهات، 

والرتصد واالستجابة، ورصد جودة الرعاية. وستوفر املنظمة أيضاً القيادة بشأن مسألة التمتع بالصحة والنشاط يف 

سن الشيخوخة عن طريق إذكاء الوعي بأهمية التغيري الدميغرايف، وتراكم حاالت التعرض ومواطن الضعف طوال 

اتيجي  العمر، وعن طريق زيادة املعرفة باالستجابات املشفوعة بالبيّنات. وسعياً إىل تقديم هذا الدعم االس�ت

ي تندرج ضمن نطاق الفئة 3، فإن من المتوقع أن يكون 
مجية ال�ت للبلدان فيما يتعلق بالمجاالت ال�ب

. ي ع�ش
ة برنامج العمل العام الثا�ن ي الموارد الزماً خالل ف�ت

إحداث زيادة متواضعة �ن

أما بالنسبة إىل الفئة 4، فإن املنظمة ستزّود الدول األعضاء واملجتمع الصحي العاملي بقواعد ومعايري وخيارات 

مسندة بالبيّنات يف مجال السياسة العامة، وكذلك بالدعم التقني والسياسايت، عند اللزوم. كام ستّسهل املنظمة 

تبادل الخربات ونتائج البحوث بني البلدان كافة لتمكينها من استخالص العرب من بلدان أخرى بشأن السبل الكفيلة 

بتحقيق التغطية الصحية الشاملة. وسوف يتم ذلك بطرائق تدعم اإلصالحات التي متيض قدماً نحو اإلتاحة الشاملة 

للخدمات التي تركز عىل الناس وتوفري الحامية من املخاطر املالية عىل قدم املساواة؛ وتعزيز الجهود الرامية 

إىل تحسني أداء النظم الصحية والقدرة عىل تنظيم القطاع الصحي وتوجيهه. وستُكثّف الجهود املبذولة لتحسني 

إتاحة األدوية واملنتجات والتكنولوجيات الطبية، وسرتكز الزيادة بشكل مطرد عىل تهيئة الظروف املواتية لزيادة 

االعتامد عىل الذات. كام أن مسألة تطوير مهارات السلطات التنظيمية ودعمها هي من األولويات الرئيسية لعمل 

ة برنامج  ي هذا الصدد أن تكون زيادة الموارد خالل ف�ت
املنظمة يف املستقبل ضمن سياق هذه الفئة. ويُتوقع �ن

ي تعزيز ُسبل حصولها عىل 
ي هذه الفئة، وذلك من أجل دعم البلدان �ن

ورية �ن ي ع�ش �ن
العمل العام الثا�ن

الخدمات وتمكينها من تحمل تكاليف تلك الخدمات استناداً إىل مبادئ الرعاية الصحية االأولية.

وفيام يتصل بالفئة 5، ستدعم املنظمة الدول األعضاء يف جهودها الرامية إىل استيفاء واستدامة القدرات الواردة 

يف املجاالت التي تشملها اللوائح الصحية الدولية )2005( والتنسيق بني القطاعات الصحية. وستواصل املنظمة 

بلورة البيّنات بشأن ديناميات املخاطر الصحية وتأثري أنشطة االستجابة، ومواكبة التطورات الناشئة التي تؤثر عىل 

الصحة، مثل آثار تغري املناخ والتكنولوجيات الجديدة. وستقدم املنظمة الدعم يف ميدان تحسني السياسات الوطنية 

املتعلقة بتحديد املخاطر املحيقة بصحة اإلنسان والحد منها، وكذلك تحسني قدرات الوقاية والتأهب واالستجابة 

واإلنعاش املبكر. كام ستقدم املنظمة الدعم املبارش إىل أي بلد يطلبه، يف إطار إعطاء األولوية للبلدان األكرث عرضة 

لخطر حاالت الطوارئ والتي لديها قدرات ضعيفة أو محدودة عىل إدارة املخاطر والتصدي لها. وستزّود املنظمة 

الدول األعضاء بالدعم من خالل وزارات الصحة التابعة لها، بغية وضع برامج وطنية فعالة ومتكاملة إلدارة مخاطر 

الطوارئ الصحية من خالل عقد املشاورات التقنية وحلقات العمل وإجراء تقييامت الخرباء وإعطاء التوجيهات. 

ة برنامج  ي إطار هذه الفئة خالل ف�ت
اتيجي �ن ومن المتوقع أن يتس�ن تزويد البلدان بدعم المنظمة االس�ت

ي هذه الفئة ح�ت عام 2019.
ي الوقت نفسه عىل الموارد بمستوى ثابت �ن

العمل العام هذا والحفاظ �ن

وبفضل الفئة 6 التي تتضمن القيادة والخدمات املؤسسية الالزمة للحفاظ عىل تكامل وظائف املنظمة وكفاءتها، 

يتسنى تحقيق الفئات الخمس األخرى، والتصدي للتحديات املبيّنة يف مكوين ترصيف الشؤون واإلدارة يف عملية 

إصالح املنظمة. وتضم هذه الفئة مهام القيادة التي متّكن املنظمة من أداء دور أكرث فعالية يف ترصيف الشؤون 

الصحية العاملية وإقامة الرشاكات وتعبئة املوارد العلمية واملالية عىل حد سواء لتحسني صحة السكان. كام تضم 
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الفئة مسألة اإلرشاف عىل عملية اإلصالح وضامن أوجه التآزر والتامسك عىل مستوى املنظمة ككل، وتشمل طائفة 

متنوعة من الخدمات األساسية التي تسهم يف التكامل التنظيمي، وتهيئة بيئة عمل مواتية، وإدارة العمل عىل 

ي 
ي االستثمار االأوىلي �ن

مستويات املكاتب القطرية واملكاتب اإلقليمية واملقر الرئييس. ومن المتوقع أن يف�ن

ي هذه الفئة 
اط خفض الموارد �ن ة، مما يحّتم اش�ت إصالح المنظمة إىل تحقيق مردودية عالية ووفورات كب�ي

. ي ع�ش
ة برنامج العمل العام الثا�ن خالل ف�ت
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ص باألثر
ف الخا

الهد
رش األثر

مؤ
صة باألثر 

الغاية الخا

ن العمر
سة م

ت األطفال دون الخام
ن وفيا

الحد م
ن العمر

سة م
ت األطفال دون الخام

معدل وفيا
ت األساسية 

ني بحلول عام 2015 مقارنة بالبيانا
ض مبقدار الثلث

ق انخفا
تحقي

لعام 1990

ت
ت األمها

ن وفيا
الحد م

ت
ت األمها

معدل وفيا
ت األساسية لعام 1990

ض مبقدار 75٪ بحلول عام 2015 مقارنة بالبيانا
ق انخفا

تحقي

سل واملالريا
ب األيدز وال

سب
ن ميوتون ب

ص الذي
ن عدد األشخا

الحد م
سل واملالريا

ب األيدز وال
سب

ن ميوتون ب
ص الذي

عدد األشخا
ب األيدز بحلول عام 

سب
ن ميوتون ب

ص الذي
يف عدد األشخا

سبة ٪25 
ض بن

ق انخفا
تحقي

ي 1.425 مليون(
ت األساسية لعام 2009 )أ

2015 مقارنة بالبيانا

سل بحلول عام 
ب ال

سب
ن ميوتون ب

ص الذي
يف عدد األشخا

سبة ٪50 
ض بن

ق انخفا
تحقي

ت األساسية لعام 1990
2015 مقارنة بالبيانا

ب املالريا بحلول عام 
سب

ن ميوتون ب
ص الذي

يف عدد األشخا
سبة ٪75 

ض بن
ق انخفا

تحقي

ت األساسية لعام 2000
2015 مقارنة بالبيانا

سارية
غري ال ض 

ن األمرا
جمة ع

ت املبكرة النا
ن الوفيا

الحد م
سارية

غري ال ض 
ن األمرا

جمة ع
ت املبكرة النا

الوفيا
ب 

سب
ن العمر 30-70 عاماً ب

ني م
ص البالغ

ت وفاة األشخا
امال

حت
يف ا

ض 
ق انخفا

تحقي

سبة 
يس املزمنة بن

ض الجهاز التنف
سكري وأمرا

رسطان وال
ض القلبية الوعائية وال

األمرا

25٪ بحلول 2025

شلل األطفال
صال 

استئ
شلل األطفال

صال 
استئ

شلل األطفال بحلول نهاية عام 2018
صال 

امل استئ
استك

ت
صال داء التنينا

استئ
ت

صال داء التنينا
استئ

ت بحلول عام 2015
صال داء التنينا

امل استئ
استك

ئ
ت الطوار

حاال
ن 

جم ع
ض والعجز النا

ت واملر
ن الوفيا

الوقاية م
ىل 

ت إ
ي يعود فيها املعدل الخام للوفيا

ى الت
ئ الحادة الكرب

ت الطوار
حاال

سبة 
ن

ضون ثالثة أشهر
يف غ

ستوياته األساسية املقبولة 
م

ئ
ت الطوار

حاال
ن 

70٪ م

ن العمر
سة م

ت األطفال دون الخام
يف وفيا

رض 
ف والح

ني الري
ن ب

ن التباي
الحد م

ن العمر
سة م

ت األطفال دون الخام
يف وفيا

رض 
ف والح

ني الري
ن ب

ن التباي
الحد م

ت األطفال 
يف وفيا

رضية 
ق الح

ق الريفية واملناط
ني املناط

ن الفجوة املطلقة ب
الحد م

يف الفرتة 2020-2015
سبة ٪25 

ن العمر بن
سة م

دون الخام

الملحق
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الفئة
ي

املجال الربمج
صيلة

الح
صيلة

رش الح
مؤ

سية 
ت األسا

البيانا
الغاية 

1
ى 

األيدز والعدو

بفريوسه

ني مع 
ش

ص املتعاي
سية لألشخا

ت الرئي
حة التدخال

زيادة إتا

س األيدز
فريو

صفر-5 أعوام(
ن العمر 

ني م
ني األطفال )البالغ

ى الجديدة ب
ت العدو

حاال
عدد 

)2011( 330 000
ن 000 43 )2015(

أقل م

ضاداً 
ن يتعاطون عالجاً م

س األيدز الذي
ني مع فريو

ش
ص املتعاي

عدد األشخا

ت القهقرية
للفريوسا

ني )2011(
8 مالي

15 مليون )2015(

ضادة 
ىل العالج باألدوية امل

ت ع
صال

س األيدز الحا
ت بفريو

صابا
ساء الحوامل امل

سبة الن
ن

ت( 
ضادا

ت القهقرية أو العالج بهذه امل
ت الفريوسا

ضادا
ت القهقرية )الوقاية مب

للفريوسا

ىل الطفل أثناء الحمل والوالدة
ن األم إ

س م
ن انتقال الفريو

للحد م

)2011( ٪57
)2015( ٪90

يف 14 بلداً ذا أولوية
ت 

ي أُجري
ي الت

ي الطوع
ختان الذكور الطب

ت 
ي لعمليا

العدد الرتاكم
1.4 مليون )2011(

20.8 مليون )2016(

سل
ال

ح
ن تم عالجهم بنجا

سل الذي
ىض ال

زيادة عدد مر
يف إطار برامج تعتمد اسرتاتيجية العالج 

سل 
ىض ال

ن مر
ح م

ني بنجا
ي للُمعالَج

العدد الرتاكم

ت بها املنظمة منذ عام 1995
ص

ي أو
الت

51 مليون )2011(
70 مليون )2015(

صابة مؤكدة أو 
سل املقاوم لألدوية املتعددة إ

ني بال
صاب

سل امل
ىض ال

ي ملر
سنو

العدد ال

سل املقاوم 
ضعوا لعالج ال

ن أُخ
ني( الذي

س
ت املقاومة للريفامبي

ك الحاال
يف ذل

مفرتضة )مبا 

صعيد العامل
ىل 

لألدوية املتعددة ع

)2011( 55 597
000 270 )بحلول 2015(

املالريا
ضادة للمالريا 

ن األدوية امل
ط األول م

حة العالج بالخ
زيادة إتا

صابة باملالريا املؤكدة
ت اإل

لحاال

ط 
ى العالج بالخ

ي تتلق
يف القطاع العام الت

صابة باملالريا 
ت املؤكدة لإل

سبة املئوية للحاال
الن

سياسة وطنية
ضادة للمالريا وفقاً ل

ن األدوية امل
األول م

)2011( ٪50
)2015( ٪70

ق 
ض املناط

أمرا

املدارية املهملة

ق املدارية 
ض املناط

حة األدوية األساسية ألمرا
زيادة إتا

املهملة واستدامتها

ت
صال داء التنينا

ىل استئ
ي تم فيها اإلشهاد ع

ضاء الت
عدد الدول األع

)2014( 183
)2019( 194

ق 
ام يتعل

ىص به في
ف التغطية املو

هد
ق 

ىل تحقي
ت إ

صل
ي تو

ضاء الت
عدد الدول األع

ي والبلهارسيا واألدواء الديدانية 
ت اللمف

صابة بداء الفيالريا
ني ملخاطر اإل

سكان املعرض
بال

يئ املنتظم الطارد للديدان
يئ الوقا

خالل العالج الكيميا
ن 

ك م
ق الرتبة وذل

طري
ن 

املنقولة ع

)2012( 25
)2020( 100

ي 
ض الت

األمرا

ن الوقاية منها 
ميك

ت
حا

باللقا

ب 
صع

ي ي
ت الت

سكانية واملجتمعا
ت ال

ت للفئا
حا

زيادة تغطية اللقا

صول إليها
الو

ق 
ضاد للخنا

ي امل
ح التوليف

ن اللقا
ث م

ت الثال
ي بالجرعا

معدل التغطية العامل

ق
شاهو

والكزاز وال

)2011( ٪83
90٪ أو أكرث )2015(

صبة
ن الح

ص م
يف التخل

ت 
ي نجح

أقاليم املنظمة الت
)2011( 1

)2015( 4

ت الرئوية أو 
ت املكورا

حا
ت لقا

ي أدخل
يل البالغ عددها 75 بلداً الت

سبة بلدان العد التناز
ن

ت 
يف التدخال

ت ذاته 
يف الوق

ت 
رشي وتوسع

ي الب
س الورم الحليم

يل أو فريو
س العج

الفريو

ق الرحم
رسطان عن

ي أو اإلسهال أو 
ب الرئو

ىل مكافحة االلتها
الرامية إ

صفر ٪
٪50
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الفئة
ي

املجال الربمج
صيلة

الح
صيلة

رش الح
مؤ

سية 
ت األسا

البيانا
الغاية 

2
سارية 

ض غري ال
األمرا

ض و4 عوامل 
)4 أمرا

طر(
خ

سارية 
ض غري ال

ن األمرا
ىل الوقاية م

ت الرامية إ
حة التدخال

زيادة إتا

ي
سببة لها وتدبريها العالج

وعوامل الخطر امل

ضار 
ىل نحو 

ي الكحول ع
ت تعاط

يف معدال
ىل األقل 

ي مبقدار 10٪ ع
سب

ض ن
ق انخفا

تحقي

ي
ق الوطن

سيا
يف إطار ال

ضاء 
ب االقت

س
ح

–
سبة ٪10 

ض بن
التخفي

بحلول عام 2025

ني 
ني البالغ

ي التبغ ب
ن لتعاط

شار الراه
يف معدل االنت

ي مبقدار ٪30 
سب

ض ن
ق انخفا

تحقي

سنة أو أكرث
ن العمر 15 

م

–
سبة ٪30 

ض بن
التخفي

بحلول عام 2025

ين
ط البد

شا
ص الن

شار نق
يف معدل انت

ي مبقدار ٪10 
سب

ض ن
ق انخفا

تحقي
–

سبة ٪10 
ض بن

التخفي

بحلول عام 2025

شار ارتفاع 
حتواء انت

ط الدم أو ا
ضغ

شار ارتفاع 
يف انت

ي مبقدار ٪25 
سب

ض ن
ق انخفا

تحقي

ف الوطنية
ط الدم تبعاً للظرو

ضغ

–
ي 

سب
ض ن

ق انخفا
تحقي

مبقدار 25٪ بحلول 

عام 2025

سمنة
سكري وال

شار داء ال
ف زيادة معدل انت

وق
–

ضعها
ن املقرر و

م

ت 
ن النوبا

ني للعالج باألدوية للوقاية م
ستحق

ص امل
ن األشخا

ىل األقل م
صول 50٪ ع

ح

سكر الدم(
ط 

ضب
ك 

يف ذل
شورة الطبية )مبا 

ىل األدوية وامل
ت الدماغية ع

سكتا
القلبية وال

–
ىل 

سبة 50٪ ع
تغطية بن

األقل )2025(

صوديوم 
ن امللح/ ال

سكان م
ط مدخول ال

يف متوس
ي مبقدار ٪30 

سب
ض ن

ق انخفا
تحقي

سوباً 
ن مح

س
ب ال

س
ح

صوديوم( املوحد 
ن امللح )كلوريد ال

ط مدخول الفرد م
س: متوس

مبقيا

سنة فأكرث
ن العمر 18 

ني م
ت يومياً لألفراد البالغ

بالغراما

–
سبة ٪30 

ض بن
التخفي

بحلول عام 2025

سة، 
ك األدوية الجني

يف ذل
سورة التكلفة مبا 

ت واألدوية األساسية املي
حة التكنولوجيا

إتا

ت القطاع العام 
شآ

يف من
سبة ٪80 

سية، بن
سارية الرئي

ض غري ال
رضورية لعالج األمرا

ال

سواء
حد 

ىل 
ص ع

والخا

–
ىل 

سبة 80٪ ع
تغطية بن

األقل )2025(

سية 
صحة النف

ال

ومعاقرة مواد اإلدمان

ت 
ضطرابا

سية واال
صحة النف

صة بال
ت الخا

حة الخدما
زيادة إتا

ي مواد اإلدمان
ن تعاط

جمة ع
النا

يئ 
ين الثنا

ب الوجدا
ضطرا

حاد )الذهان؛ اال
يس 

ب نف
ضطرا

ن ا
ن يعانون م

ص الذي
سبة األشخا

ن

ت
ىل الخدما

صلون ع
ن يح

ب املعتدل أو الحاد( الذي
ب؛ االكتئا

الُقط

ضعها )قيد 
ن املقرر و

م

اإلعداد(

سبة 20٪ بحلول 
زيادة بن

عام 2020

سمة
ي لكل 000 100 ن

سنو
معدل االنتحار ال

ضعها )قيد 
ن املقرر و

م

اإلعداد(

سبة ٪10 
ض بن

التخفي

بحلول عام 2020

ت
صابا

ف واإل
العن

ىل 
ت مع الرتكيز ع

صابا
ف واإل

سببة للعن
ض عوامل الخطر امل

خف

ضد األطفال 
ف 

ت األطفال، والعن
صابا

ىل الطرق، وإ
سالمة ع

ال

ب
شبا

ساء وال
والن

ىل 
سالمة ع

صة بال
ض عوامل الخطر الخا

ت العاملية( لخف
رشا

ي )املؤ
رش العامل

سيحدد املؤ

ىل الطرق )2020-2011(
سالمة ع

ن أجل ال
ن عقد العمل م

ب م
الطرق كجان

–
–

العجز والتأهيل
ني بالعجز

صاب
ص امل

ت لألشخا
حة الخدما

زيادة إتا
ني 

صاب
ص امل

ت لألشخا
حة الخدما

ت العاملية( لزيادة إتا
رشا

ي )املؤ
رش العامل

ُحدد املؤ سي

شأن العجز للفرتة 2021-2014
خطة العمل العاملية ب

يف إطار 
بالعجز 

–
–

التغذية
ن عوامل الخطر التغذوية

الحد م
ُّم ني بالتقز

صاب
ن العمر امل

سة م
عدد األطفال دون الخام

165 مليون )2011(
102 مليون )2025(

ت 
صابا

ن امل
سنة( م

ني 15 و49 
ن ب

امره
يت ترتاوح أع

ب )الال
ن اإلنجا

س
ت 

ساء البالغا
سبة الن

ن

بفقر الدم

)2015( ٪30
)2025( ٪15
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الفئة
ي

املجال الربمج
صيلة

الح
صيلة

رش الح
مؤ

سية 
ت األسا

البيانا
الغاية 

3
صحة اإلنجابية 

ال

صحة األم والوليد 
و

ق
والطفل واملراه

صحة املرأة والوليد 
ني 

س
صة بتح

ت الخا
حة التدخال

زيادة إتا

ق
والطفل واملراه

يف البلدان األشد 
رسة 

ض تنظيم األ
ن وسائل منع الحمل ألغرا

ستخدم
يت ي

ساء الال
عدد الن

فقراً البالغ عددها 69 بلداً

260 مليون
320 مليون )2015(

ت املواليد األحياء 
سبة والدا

ني املهرة )ن
صحي

ني ال
ف العامل

رشا
ت إ

ي تُجرى تح
ت الت

الوالدا

ني املهرة(
صحي

ني ال
ف العامل

رشا
ت إ

ي تُجري تح
الت

)2011( ٪69
)2015( ٪75

ن تلقوا زيارة الرعاية 
ت واملواليد الذي

سبة األمها
ت واملواليد )ن

الرعاية التالية للوالدة لألمها

ن تاريخ الوالدة(
ني م

خالل يوم
التالية للوالدة 

)2010( ٪46
)2015( ٪60

ن العمر 
صفر-5 أشهر م

ني 
ع البالغ

َّ سبة الرض
ستة أشهر )ن

خالل 
رصية 

الرضاعة الطبيعية الح

رصاً(
ح

ىل الرضاعة الطبيعية 
ن يعتمدون ع

الذي

)2011( ٪37
)2015( ٪40

شهراً 
صفر-59 

ن العمر 
ني م

سبة األطفال البالغ
ت الحيوية )ن

ضادا
ي بامل

ب الرئو
عالج االلتها

ت الحيوية(
ضادا

ن يتلقون العالج بامل
ي والذي

ب الرئو
صابتهم بااللتها

يف إ
شتبه 

امل

٪47
)2015( ٪60

سنة(
ن العمر 19-15 

ت )لكل 1000 فتاة تبلغ م
ت الوالدة عند املراهقا

معدال
ن كل 1000 

50 م

فتاة )2009(

ن كل 1000 
45 م

فتاة )2015(

صحة
شيخوخة وال

ال
ستقلة

ظ بحياة م
ستطيعون االحتفا

ن ي
ن الذي

س
سبة كبار ال

زيادة ن
صحة 

شيخوخة وال
ي لرصد ال

ن إطار عامل
ت العاملية( كجزء م

رشا
ي )املؤ

رش العامل
َّد املؤ سيحد

سمرب 2014
يف كانون األول/ دي

ضع 
سيو

–
–

ئ 
تعميم مباد

ني 
س

ني الجن
ساواة ب

امل

ق 
ف وحقو

صا
واإلن

سان
اإلن

يف 
سان 

ق اإلن
ف وحقو

صا
ني واإلن

س
ني الجن

ساواة ب
ئ امل

دمج مباد

ت وبرامج األمانة والبلدان
سياسا

ق 
ف وحقو

صا
ني واإلن

س
ني الجن

ساواة ب
ئ امل

س مباد
امن قيا

ض
ت التقييم ل

ضع عمليا
و

يف برامج األمانة
سان 

اإلن

ال
نعم

امعية 
ت االجت

املحددا

صحة
لل

ي 
صد

ن أجل الت
ت م

ني القطاعا
ام ب

ت في
سياسا

ق ال
سي

زيادة تن

صحة
امعية لل

ت االجت
للمحددا

ف 
ف املتعلقة باألهدا

يئ )الغاية 2أل
ق بالتعليم االبتدا

يف لاللتحا
صا

املعدل ال

اإلمنائية لأللفية(

)2008( ٪90
)2015( ٪100

سناً كبرياً )الغاية 7دال 
شية تح

ظروفهم املعي
ت 

سن
ن تح

سكان األحياء الفقرية الذي
عدد 

ف اإلمنائية لأللفية(
املتعلقة باألهدا

ق
ال ينطب

100 مليون )2020(

صحة والبيئة
ال

صحة
ىل ال

ن املخاطر البيئية ع
الحد م

سنة
ب املح

رش
صادر مياه ال

ىل م
ن يفتقرون إ

سكان الذي
سبة ال

ن
)2010( ٪11

)2015( ٪9

سنة
ح املح

صحا
صادر اإل

ىل م
ن يفتقرون إ

سكان الذي
سبة ال

ن
)2010( ٪37

)2015( ٪25

ي
ض الطه

يف املقام األول ألغرا
ب 

صل
ىل الوقود ال

ن يعتمدون ع
سكان الذي

سبة ال
ن

)2010( ٪41
)2015( ٪38
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الفئة
ي

املجال الربمج
صيلة

الح
صيلة

رش الح
مؤ

سية 
ت األسا

البيانا
الغاية 

4
ت 

سياسا
ال

ت 
واالسرتاتيجيا

صحية 
ط ال

والخط

الوطنية

صحية وطنية 
ط 

ت وخط
ت واسرتاتيجيا

سياسا
جميع البلدان لديها 

س األخرية
ت الخم

سنوا
خالل ال

ت 
ِّث ُحد

شاملة 

ت 
ف وغايا

ىل أهدا
شتمل ع

صحة ت
ي لديها اسرتاتيجية وطنية لقطاع ال

عدد البلدان الت

س األخرية
ت الخم

سنوا
خالل ال

ت 
ِّث ُحد

)2013( 115
)2015( 135

صحية 
ت ال

الخدما

ي تركز 
املتكاملة الت

س
ىل النا

ع

حة 
رشية لزيادة إتا

ت وتوفري التمويل واملوارد الب
سياسا

ضع ال
و

س
ىل النا

ي تركز ع
صحية املتكاملة الت

ت ال
الخدما

ت املتكاملة
ت الخدما

ي تنفذ اسرتاتيجيا
عدد البلدان الت

)2014( 50
)2015( 65

صحية
ى العاملة ال

يف القو
حاداً 

صاً 
جه نق

ي توا
سبة البلدان الت

ن
)2006( ٪30

)2014( ٪20

حة األدوية 
إتا

ت 
والتكنولوجيا

صحية وتعزيز 
ال

ت التنظيمية
القدرا

ت الطبية اآلمنة 
ت والتكنولوجيا

حة األدوية واملنتجا
ني إتا

س
تح

ىل نحو رشيد
والفعالة والعالية الجودة واستخدامها ع

ص
ني العام والخا

يف القطاع
توافر األدوية الفائقة 

)2011( ٪48
)2015( ٪80

صحية 
ُّظم ال الن

ت
ِّنا ت والبي

واملعلوما

ت الحيوية 
صاءا

ين واإلح
سجيل املد

جميع البلدان لديها نُظم للت

جيداً
تعمل 

ف 
صني

رش للت
ب الوفاة باستخدام التنقيح العا

ن أسبا
ت ع

غ املعلوما ي تبلِّ
عدد البلدان الت

ض
يل لألمرا

الدو

)2013( 108
)2015( 112
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الفئة
ي

املجال الربمج
صيلة

الح
صيلة

رش الح
مؤ

سية 
ت األسا

البيانا
الغاية 

5
يل 

يف مجا
ت 

القدرا

اإلنذار واالستجابة

ي 
ت األساسية الت

ن القدرا
ىن م

ى البلدان كافة بالحد األد
تحظ

يف مجال اإلنذار 
صحية الدولية )2005( 

حددتها اللوائح ال

واالستجابة لجميع املخاطر

صحية الدولية 
ص عليها اللوائح ال

ي تن
ت األساسية الت

ت القدرا
ي استوف

عدد البلدان الت

ظ عليها
)2005( وتحاف

)2013( 80
)2016( 195

ي قد 
ض الت

األمرا

ب أوبئة وجوائح
سب

ت

يف 
ب الكا

صمود والتأه
ىل ال

ىل بناء القدرة ع
زيادة قدرة البلدان ع

شد استجابة 
ح

ن أجل 
ى م

ت األوبئة والجوائح الكرب
ضيا

ملقت

ن التنبؤ بها، وفعالة
رسيعة، وميك

صمود لألوبئة والجوائح 
ىل ال

شمل القدرة ع
ي لديها اسرتاتيجية وطنية ت

سبة البلدان الت
ن

ب لها
ى والتأه

الكرب

)2011( ٪40
)2015( ٪50

ت
ت امليكروبا

ضادا
شأن مقاومة م

خطة عمل وطنية ب
ي لديها 

عدد البلدان الت
)2013(194/34

)2017(194/56

ئ 
إدارة مخاطر الطوار

ت
وإدارة األزما

صحة العمومية 
ىل إدارة مخاطر ال

ى البلدان بالقدرة ع
تحظ

ئ
ت الطوار

املرتبطة بحاال

صحة العمومية 
ت الالزمة إلدارة مخاطر ال

ن القدرا
ىن م

ى بالحد األد
ي تحظ

سبة البلدان الت
ن

ئ
ت الطوار

املرتبطة بحاال

ق
ال ينطب

)2019( ٪80

سالمة الغذائية
ال

ن 
ب للوقاية م

ن التأه
يف م

ى بالقدر الكا
جميع البلدان تحظ

سالمة الغذائية وتخفيفها
مخاطر ال

سالمة الغذائية وتخفيفها
ن مخاطر ال

ت كافية للوقاية م
ي لديها آليا

عدد البلدان الت
)2013(194/116

)2015(194/136

شلل األطفال
صال 

استئ
ي أو 

شلل األطفال الرب
س 

ن فريو
شلل ناتج ع

ت 
حاال

ي 
عدم وجود أ

ىل 
ت ع

حا
ن اللقا

ق م
شت

ين امل
ط الثا

ن النم
شلل األطفال م

س 
فريو

ي
صعيد العامل

ال

س 
ي أو فريو

شلل األطفال الرب
س 

ن فريو
شلل الناتج ع

ت ال
حاال

ن 
ت ع

ي أبلغ
عدد البلدان الت

ضية
رش املا

ي ع
يف األشهر االثن

ت 
حا

ن اللقا
ق م

شت
ين امل

ط الثا
ن النم

شلل األطفال م

)2012( 8
صفر )2019(

ت 
ي للفاشيا

صد
الت

ت
واألزما

ت 
ت املخاطر وحاال

ضيا
ب استجابة كافية ملقت

ستجي
جميع البلدان ت

صحة العمومية
ىل ال

ي تؤثر ع
ئ الت

الطوار

خطر بعد إجراء تقييم 
ي 

ي أل
صد

ئ للت
طوار

ت استجابة كافية لحالة 
ي أبد

سبة البلدان الت
ن

ئ
حالة الطوار

ن بدء 
سة أيام م

خم
خالل 

خطة استجابة 
ضع 

ق وو
س

يئ من
مبد

ق
ال ينطب

٪100
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الفئة
ي

املجال الربمج
صيلة

الح
صيلة

رش الح
مؤ

سية 
ت األسا

البيانا
الغاية 

6
ف 

رصي
القيادة وت

شؤون
ال

يل املنظمة القيادة 
صحة العاملية، مع تو

يف مجال ال
ق 

سا
تعزيز االت

ضطالع بدور 
ن اال

ت الفاعلة العديدة املختلفة م
ني الجها

يف متك

س
صحة لكل النا

امن ال
ض

يف 
ساهمة 

يف امل
ط وفعال 

ش
ن

صحة العاملية
ضايا ال

يف ق
ي 

ن دور املنظمة القياد
صلحة ع

ب امل
صحا

ى رضاء أ
ستو

م
ىل 

مرتفع )باالستناد إ

ن 
ب م

تقدير مرك

ب 
صحا

صاء آراء أ
استق

ين/ 
ن الثا

رشي
يف ت

صلحة 
امل

نوفمرب 2012(

صاء 
ىل األقل )استق

مرتفع ع

صلحة 
ب امل

صحا
أ

لعام 2015(

ساءلة 
شفافية وامل

ال

وإدارة املخاطر

ساءلة وشفافة ولديها إطار 
ضعة للم

خا
تعمل املنظمة بطريقة 

جيداً
إلدارة املخاطر وإطار للتقييم يعمالن 

ت
ضياتها ونفِّذ

ط االستجابة ملقت
خط

ت 
ي اعتُمد

سية الت
سبة املخاطر املؤس

ن
ق

ال ينطب
)2015( ٪100

ي 
ط االسرتاتيج

التخطي

ق املوارد 
سي

وتن

والتبليغ

صحة 
ت ال

جا
حتيا

ت وا
ص املوارد مع أولويا

صي
مواءمة التمويل وتخ

ىل النتائج
يف إطار اإلدارة القامئة ع

ضاء 
يف الدول األع

سية
ب الرئي

ت واملكات
ب الفئا

س
ح

ت مع امليزانية الربمجية املعتمدة 
مواءمة الدخل والنفقا

غري متوامئة بالكامل
سبة ٪100

سقة بن
مت

التنظيم واإلدارة
صعيد املنظمة

ىل 
إرساء تنظيم اإلدارة بفعالية وكفاءة ع

ى أداء تنظيم وإدارة املنظمة
ستو

م
ٍف

كا
ي )2015(

قو

ت االسرتاتيجية
صاال

االت
صلحة لعمل املنظمة

ب امل
صحا

ني فهم الجمهور وأ
س

تح
ىل أنه 

َّموا أداء املنظمة ع ن قي
ن الذي

صلحة اآلخري
ب امل

صحا
يل أ

ضاء وممث
سبة الدول األع

ن

جيد
ممتاز أو 

)2013( ٪77
)2015( ٪85
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