
  
  منظمـة الصحـة العالميـة

  ٥٩/٢٥ج   والخمسون   التاسعة  جمعية الصحة العالمية       
  ٢٠٠٦ أبريل/ نيسان ٢٤   من جدول األعمال المؤقت ١٤البند 

  A59/25  
  
  
  
  

  ٢٠١٥-٢٠٠٦ للحقبة ،الحادي عشرالعام برنامج العمل 
  
  

، ٢٠٠٦فبرايـر   /  شباط ٢٤يوم  عقدت لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة اجتماعاً استثنائياً في جنيف            -١
حسب االتفاق الذي توصل إليه المجلس التنفيذي في دورته السابعة عشرة بعد المائة، وذلك لمناقـشة مـسودة                  

 مناقشة مستفيضة وإجازته بغية طرحه علـى جمعيـة   ٢٠١٥-٢٠٠٦برنامج العمل العام الحادي عشر للحقبة       
  .١حق  وترد قائمة بأسماء المشاركين في المل١.الصحة

  
وأحاطت اللجنة علماً بالعمل الهام الذي تم فيما يتعلق بمراجعة المسودة استجابة للتعليقات التي أدلـت                  -٢

وأدخل أعضاء  . بها اللجنة في اجتماعها الثالث وأدلى بها المجلس التنفيذي في دورته السابعة عشرة بعد المائة              
  .سائل إلكترونيةاللجنة تعديالت إضافية على نص المسودة عن طريق و

  
الصحة وحقوق اإلنسان؛ الصحة الجنسية     : وقد تم إدراج نصوص كثيرة جديدة تتناول المجاالت التالية          -٣

واإلنجابية؛ دور منظمة الصحة العالمية داخل أسرة األمم المتحدة وحصيلة عملية إصـالح األمـم المتحـدة؛                 
 الصحية؛ تعزيـز الـصحة ومحـددات الـصحة          األمراض غير السارية؛ التمويل الصحي؛ الموارد البشرية      

األساسية؛ العالقة بين برنامج العمل العام الحادي عشر وبين التخطيط التنفيذي؛ المرامي اإلنمائيـة لأللفيـة؛                
  .٢وترد الوثيقة المنقحة في الملحق . األمن الصحي العالمي؛ رصد وتقييم برنامج العمل العام الحادي عشر

  
  عية الصحةاإلجراء المطلوب من جم

  
  :جمعية الصحة مدعوة إلى النظر في مشروع القرار التالي  -٤
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون،  
  

 التـي   ٢٠١٥-٢٠٠٦بعد أن نظرت في مسودة برنامج العمل العام الحادي عـشر للحقبـة                
  طرحتها عليها لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة نيابة عن المجلس التنفيذي؛

  
تها وإذ تالحظ أن برنامج العمل العام الحادي عشر يركّز على إجراءات المنظمة ومـسؤوليا               

بوصفها الوكالة العالمية المتخصصة في المجال الصحي والدور المنوط بهـا فـي ميـدان الـصحة                 
  العالمية، مع تطرقه لتشابك القطاعات والتخصصات الكثيرة المؤثرة في الصحة؛

  

                                                      
 ).النص اإلنكليزي(، المحضر الموجز للجلسة التاسعة ٢/سجالت/ ١١٧/٢٠٠٦ت مانظر الوثيقة     ١
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وإذ تضع في اعتبارها األوضاع المتغيرة التي تكتنف الصحة الدوليـة وضـرورة تـصدي                 
  ركائها لتلك التغيرات بشكل فعال؛منظمة الصحة العالمية وش

  
وإذ تالحظ أن برنامج العمل العام الحادي عشر يدعو إلى اتخاذ إجراءات جماعيـة بهـدف                  

  تحسين الصحة في بحر العقد القادم عن طريق برنامج عمل صحي عالمي مقترح؛
  

 القائمةوإذ تعترف بأن برنامج العمل العام الحادي عشر يأتي كخطوة أولى في عملية اإلدارة                 
  على تحقيق النتائج التي تنتهجها منظمة الصحة العالمية، بإعطائه التوجه العام ألعمال المنظمة؛

  
جية وإذ ترحب باإلطار الذي يوفره برنامج العمل العام الحادي عـشر والخطـة االسـتراتي                

س الجهود المبذولة من أجل األخذ بأسلوب أكثر        كالمتوسطة األجل قيد اإلعداد التي تقوم عليه والتي تع        
استراتيجية في إطار ما تقوم به األمانة من أنشطة في مجاالت التخطيط والرصد والتقيـيم، والعمـل                 

  الذي تضطلع به المنظمة مع الشركاء؛
  

  ؛٢٠١٥-٢٠٠٦دي عشر للحقبة  على برنامج العمل العام الحاتوافق  
  

تعين عليها االضطالع بها واإلجراءات التي      ي الدول األعضاء على تحديد األدوار التي س       تحث  
  ستتخذها لتنفيذ برنامج العمل الصحي العالمي، وتشجيع قيام شراكات متعددة التخصصات؛

  
لعاملين في ميـدان     مؤسسات منظومة األمم المتحدة المعنية، والشركاء والوكاالت من ا         تدعو  

التنمية الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص إلى النظر في التنسيق بين األنشطة التـي               
  يضطلعون بها وفقاً لبرنامج العمل الصحي العالمي الوارد في برنامج العمل العام الحادي عشر؛

  
ـ           تطلب إلى    شر كمنطلـق للتخطـيط      المدير العام أن يستخدم برنامج العمل العام الحـادي ع

 ورصدها وتقييمها، وأن يستعرض ويحدث      ٢٠١٥-٢٠٠٦االستراتيجي ألعمال المنظمة خالل الحقبة      
برنامج العمل العام حسب الحاجة ليعكس التغيرات الطارئة على الصحة العالمية وأن يقدم تقريراً إلى               

مرار مالءمة برنامج العمـل العـام       جمعية الصحة العالمية الثالثة والستين والسابعة والستين حول است        
  .الحادي عشر واستمرار استخدامه
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  ١الملحق 
  

  لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة
  التابعة للمجلس التنفيذي

  االجتماع االستثنائي األول
 ٢٠٠٦فبراير /  شباط٢٤
  

  قائمة بأسماء المشاركين
  

  األعضاء والبدالء والمستشارون
  

  أستراليا
  

  )الرئيس(هالتون . دة جالسي
  

  )مستشارة(باترسون . السيدة ك  
  )مستشار(ساورز . السيد م  

  
  البحرين

  
  )بديل للدكتورة ندى عباس حفّاظ(الدكتور سمير خلفان 

  
  بوتان

  
  سنغاي. الدكتور ج

  
  )مستشار(وانغتشوك . السيد ب  
  )مستشارة(تشيرنغ . السيدة د  

  
  كندا

  
  )شوغارت.  إبديل للسيد(ستروجيسكي . السيد د

  
  )مستشار(أولدهام . السيد ب  

  
  فرنسا

  
  )هوسان. بديل لألستاذ د(برونيه . ب. الدكتور ج

  
  )مستشارة( دي تار ليه -تور. السيدة ج  
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  العراق
  

  )بديل للدكتور عبد المطلب علي محمد صالح(عبد العزيز . الدكتور إ
  

  جامايكا
  

  )جونور. بديل للسيد ج(وينت . الدكتور ب
  

  وليسوت
  

  )فوكو. بديل للدكتور م(راماتسواري . السيد ت
  

  البرتغال
  

  بيريرا ميغيل. األستاذ ج
  

  )مستشار(دي سوزا فيالهو . السيد ج  
  

  رواندا
  

  )نتاووكوليريايو. د. بديل للدكتور ج(كايتاييري . السيد أ
  

  تايلند
  

  )بديل للدكتور سويت فيبولبولبراسيرت(الدكتور فيروج تانغشاروانساثين 
  

  تونغا
  

  تانغي. الدكتور ف
  

  الدول األعضاء التي ال تتمتع بعضوية اللجنة
  

  )الجزائر(سلطاني . اآلنسة د
  )أنغوال(ميراندا . السيدة س
  )النمسا(فريزا . هالدكتور 
  )بلجيكا(غستن . السيدة ف

  )الصين(السيد يانغ كسياوكون 
  )كولومبيا(أرانغو . السيدة ل
  )كالدانمر(كريستينسن . السيدة م
  )الدانمرك(هيسل . السيدة م
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  )الدانمرك(كورسلوند . السيد م
  )اليونان(داميغو . السيدة أ

  )إسرائيل( زركا –غولدمان . السيدة إي
  )اليابان(تسوجيساكا . السيدة ت
  )الجماهيرية العربية الليبية(غاشوت . هالدكتور 
  )لكسمبرغ(غوي . السيدة ك
  )مدغشقر(نجاتوفو لووراس. م. السيد ج
  )المكسيك(فالي . السيدة د
  )موناكو(النتيري . اآلنسة ك
  )هولندا(فريلينك . السيدة ج
  )النرويج(كونغسفيك . السيدة ت
  )االتحاد الروسي(بافلوف . السيد أ
  )جنوب أفريقيا(مافوبيلو . السيدة د
  )السودان(األمين . السيدة إ
  )السويد(بيدرسن . هالسيدة 

  )السويد(سامالكيفي . السيدة س
  )المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(بريسرن . الدكتور ك
  )المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(كينغهام . السيد ت
  )الواليات المتحدة األمريكية(هوهمان . السيد د

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  

  

  
  ٢الملحق 

  

 
  منظمة الصحة العالمية

 
 
 
 
 
 
 
  
  برنامج العمل العام  

  الحادي عشر،
 ٢٠١٥-٢٠٠٦للحقبة 

 
  
  
  
  

 برنامج العمل الصحي العالمي
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

   ووك لي– المدير العام، الدكتور جونغ توطئة بقلم
  
 تحديد برنامج عملنا العام يتيح أمامنا فرصة البد من الترحيب بها للتخلي عن مهامنا الفورية وإلقاء نظـرة                   إن

فهو يستلزم منا التهيؤ للمستقبل وتوقع أثر االتجاهات الراهنـة ورسـم مخطـط             . عامة على الصحة في العالم    
  .لوغ غايات صحية معينةلرؤية مشتركة وتعيين المرامي وتحديد الخطوات التي ستقودنا نحو ب

  
ولقد قامت المنظمة ودولها األعضاء     .  بشكل واقعي يقتضي فهم الماضي فهماً واعياً       هالمستقبل وتحديد معالم  إن  

وشركاؤها باستعراض مسهب ألوجه النجاح والفشل السابقة، وذلك من خالل عملية تشاور واسـعة النطـاق                
  .مستقبلناومناقشات مستفيضة بهدف وضع هذا البرنامج من أجل 

  
، وهـي   ٢٠١٥ وعـام    ٢٠٠٦وبرنامج العمل العام الحادي عشر هذا يغطي حقبة تمتد عشر سنوات بين عام              

ويتم في إطار هذا البرنامج مراجعة وإعادة تـشكيل         . تتزامن مع الفترة المحددة لبلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية       
ويقر البرنـامج   . ان والمجتمعات واألسر واألفراد   فهمنا لمحددات الصحة والتدابير الالزمة لتحسين صحة السك       

وهو يحدد المشاكل ذات األولوية ويبـين للعـالم األسـلوب           . بكون الصحة مورداً مشتركاً ومسؤولية مشتركة     
  .الواجب تطبيقه لمعالجتها

  
هـذا   دولة، سماتها الصحية الفريدة، ولكـن        ١٩٢ولكل دولة من الدول األعضاء في المنظمة، والبالغ عددها          

ومهما كان المكان فإن عوامل مثـل اسـتقرار الـنظم           . التنوع الشديد ال يمنع وجود قضايا مشتركة فيما بينها        
ومازالت هنـاك   . االقتصادية ومتانة النظم الصحية ودعم البيئات االجتماعية هي عوامل ترتبط بالعافية واألمن           

قدراتها الفائقة، حيث تالحظ فيها، عوضاً عن ذلك،        مناطق كثيرة جداً ال تتحقق فيها تلك التحسينات بالرغم من           
  .إهداراً للفرص وغياب االستقرار والحرمان من التمتع بثمار التقدم

  
وبالرغم من القدرة النسبية على التكهن باتجاهات بعض محددات الصحة الرئيسية كالتغيرات الديمغرافية، مثالً، 

 سـواء أكانـت تـرتبط بالمنـاخ أم          –والكوارث الطبيعية   . بهافإن العديد من تلك االتجاهات ال يمكن التكهن         
وعلينـا أن   .  تبين بوضوح سرعة تغير األوضاع وعدم اسـتقرار الـصحة          –بالزالزل أم باألمراض المعدية     

ومع ما ستكشف عنه السنوات العشر المقبلة البد من االستجابة للتحديات           . نتحسب لعدم القدرة على التكهن تلك     
نة، والحرص على مواكبة األنشطة لآلفاق البعيدة المدى التي يرد شرحها في الصفحات التالية،              المباشرة بمرو 

  .والتمسك المستمر بالمسؤولية إزاءها
  

ولقد شهدت السنوات األخيرة زيادة في قيام شراكات جديدة في مجال الصحة، مما يـشكل تجـسيداً مرغوبـاً                   
لوقت نفسه صورة أكثر تعقداً لهيكل الصحة والتحديات والتوقعات         لاللتزام السياسي والمالي، ولكنه يعكس في ا      

الجديدة أمام المنظمة التي مافتئت تؤدي دورها التفاعلي في منظومة األمم المتحدة، مع تركيزها بصفة خاصة                
  .على ما تشهده البلدان من أحداث وعلى اإلصالحات اإلدارية الشاملة

  
جي لعمل وتوجهات المنظمة ممثلة في أمانتها ودولها األعضاء، وهي تؤلف           وتبين هذه الوثيقة اإلطار االستراتي    

وأنا أدعو جميع من يطلعون عليها إلى النظر في نتائجها          . قاعدة للحوار مع شركائنا في مجال الصحة العالمية       
. منظمـة على أنشطتهم الخاصة وفي األسلوب الذي يتيح تحقيق التعاون األمثل على العمل فيما بينهم وبـين ال                

وهذه الفرصة هي فرصة سانحة أمامنا جميعاً لكي نجدد التزامنا ببلوغ أعلى المعايير الممكنة من أجل تحقيـق                
  .الصحة للجميع
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  موجز
  

  الغرض من برنامج العمل العام الحادي عشر لمنظمة الصحة العالمية
  

وبرنامج العمل هذا الذي يغطي الحقبة      . من دستور المنظمة على تقديم برنامج العمل العام       ) ز(٢٨تنص المادة   
فهو يبحث  . ن برنامج العمل العام الذي سبقه، وهو يرتبط بالمرامي اإلنمائية لأللفية           أبلغ أثراً م   ٢٠١٥-٢٠٠٦

مشاكل العالم الصحية الراهنة والتحديات التي تنطوي عليها واألساليب التي يجب على المجتمع الدولي كلـه،                
  .المنظمة وحدها، انتهاجها للتصدي لتلك المشاكل خالل العقد المقبل ال
  

 العمل العام هذا التوجهات العريضة لعمل المنظمة باعتبارها الوكالة العالمية المعنيـة بـشؤون               ويحدد برنامج 
أما األولويات األكثر خصوصية فستحدد باعتبارها أهدافاً استراتيجية في خطة المنظمة االسـتراتيجية             . الصحة

  . السنتينلفترةت البرمجية ، وباعتبارها نتائج متوقعة في الميزانيا٢٠١٣-٢٠٠٨المتوسطة األجل للحقبة 
  

  الصحة في عالم متغير
  

هناك شعور متعاظم بأن الصحة تمثل جانباً رئيسياً من جوانب األمن البشري، وبأنها تحتل موقعاً بـارزاً فـي    
وبالرغم من اإلنجازات الكبرى التي تحققت في متوسط العمر المأمول          . المناقشات التي تتناول أولويات التنمية    

. عشرين سنة الماضية، فإن الفترة نفسها شهدت أيضاً زيادة اتساع الثغرات القائمة في مجال الـصحة               خالل ال 
ولوحظت تناقضات حادة في االتجاهات الصحية في شتى أنحاء العالم، وانعكاسها في بعض المنـاطق نتيجـة                 

أدى إلى انهيار الخدمات    لعوامل منها تفشي األمراض المعدية، والسيما مرض األيدز والعدوى بفيروسه، مما            
  .الصحية وتردي األحوال االجتماعية واالقتصادية

  
 غاية زمنية لتحقيق التحسينات المحددة في المرامي اإلنمائية لأللفية فإن اتجاهـات             ٢٠١٥وفي حين حدد عام     

  :لتاليالمرامي الصحية فيها ليست مشجعة، ويمكن إيجاز العناصر التي مازال يتعين معالجتها على النحو ا
  

  وجود ثغرات في مجال العدالة االجتماعية؛  •
  وجود ثغرات فيما يتعلق بالمسؤولية؛  •
  وجود ثغرات فيما يتعلق بالتنفيذ؛  •
  .وجود ثغرات فيما يتعلق بالمعرفة  •

  
  برنامج العمل الصحي العالمي

  
لق بالتصدي لها أن تحقيق التقدم يستدل من تحليل االتجاهات السابقة وفهمنا للتحديات والثغرات الراهنة فيما يتع 

في المستقبل، مع التقليل من جوانب الالمساواة في المجال الصحي، يقتضي وجـود إرادة سياسـية راسـخة                  
وإن أي تقدم مرغوب نحو المرامي اإلنمائية لأللفية ذات الصلة بالـصحة            . وسياسات متكاملة ومشاركة واسعة   

 أي مستوى األفـراد والمجتمعـات والمـستويات    –ع المستويات يستلزم العمل في قطاعات متعددة وعلى جمي    
  .الوطنية واإلقليمية والمستوى العالمي
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وفيما يلـي   . وتقتضي معالجة بعض محددات الصحة األساسية وجود إطار عالمي الستراتيجية تعزيز الصحة           
م هذا األمر، وهـو يوضـح       تفاصيل برنامج العمل الالزم، ليس للمنظمة فحسب، وإنما أيضاً لجميع من يعنيه           

  :سبعة مجاالت ذات أولوية هي
  

  االستثمار في الصحة من أجل تقليص الفقر؛  -١
  بناء األمن الصحي لألفراد وللعالم؛  -٢
  تعزيز التغطية الصحية الشاملة والمساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان ذات الصلة بالصحة؛  -٣
  معالجة محددات الصحة؛  -٤
  صحية والمساواة في االستفادة منها؛تعزيز النظم ال  -٥
  تسخير المعرفة والعلم والتكنولوجيا؛  -٦
  .تعزيز اإلدارة والقيادة والمسؤولية  -٧
  

  لتحدياتا مواجهةتطور المنظمة من أجل 
  

  ميزتان مقارنتان للمنظمة
  

هـا وقوتهـا     وفـي نزاهت   ، جميع دول العالم   تشملتكمن مواطن قوة المنظمة في حيادها وعضويتها التي تكاد          
وتؤدي المنظمة في تناول شؤون األمراض دوراً ال نظير له، ولها سجل حافل في مجال العمل . الجامعة المتينة

العالمي التقييسي، حيث يعتمد الكثير من البلدان على معايير المنظمة وتطميناتها فيما يتعلق باألدوية ومعـدات                
مسندة بالبينات، وتمتلك العديد من الشبكات الرسمية وغيـر         وتعمل المنظمة على تعزيز المناقشة ال     . التشخيص

وتتمتع المنظمة، بفضل هيكلها اإلقليمي، بفرص عديدة للعمل بالتعاون         .  العالم بقاعالرسمية المنتشرة في شتى     
  .مع البلدان

  
  وظائف المنظمة األساسية

  
  :ساسية لها، وهذه الوظائف هياستناداً إلى والية المنظمة وميزتها المقارنة، تم تحديد ست وظائف أ

  
 ذات األهمية الحاسمة للصحة والدخول فـي الـشراكات التـي            فيما يتعلق بالمسائل  توفير القيادة     •

   القيام بأعمال مشتركة؛تقتضي
  ؛وبثها المفيدة وتجسيدها وحفز توليد المعارف برنامج أعمال البحوث بلورة  •
  ؛يذها ورصد تنفتحديد القواعد والمعايير وتعزيز  •
  المسندة بالبينات؛توضيح الخيارات األخالقية والسياسات العامة   •
  إتاحة الدعم التقني وحفز التغيير وبناء القدرة المؤسسية المستدامة؛  •
  . الوضع الصحي وتقييم االتجاهات الصحيةرصد  •
  

  التحديات الماثلة أمام المنظمة والفرص المتاحة لها في المستقبل
  

 أن تواجه التحديات الهامة إذا أريد لها تحقيق إمكاناتها فيما يتعلـق بفعاليـة عملهـا فـي                   يجب على المنظمة  
وعند وقوع األزمات الصحية البد للمنظمة من العمل على جناح السرعة لكي تكون شريكاً فعاالً بين                . المستقبل

  .ا إلتاحة استجابات أسرعوستواصل المنظمة مراجعة إجراءاته. سائر الهيئات العديدة العاملة مع الحكومات



 ٢٠٠٦مارس /  آذار١٦ مسودة –برنامج العمل العام الحادي عشر 

7 

كمـا سـتكون    . وستتيح المنظمة فهماً أوضح للعدالة في المجال الصحي وحقوق اإلنسان ذات الصلة بالصحة            
القدوة التي يتعين اتباعها وذلك من خالل تعميم تعزيز المساواة بين الجنسين في كل ما تقوم به من توجيه تقني                    

يز االهتمام والعمل على ضمان تمتع البلدان بموارد بشرية كافية          وستوسع جهدها من أجل ترك    . وعمل تقييسي 
وستتعاون المنظمة  . للصحة وستحرص على مواصلة وضع هذا الشاغل على رأس السياسات الوطنية والدولية           

 فهمها لما يمكن إنجازه واقعياً بالعمل مع القطاعات         وتعزيزمع وزارات الصحة من أجل تعزيز النظم الصحية         
 وستوسع المنظمة مشاركتها المنهجية في إطار المجتمع المدني والصناعات، بما في ذلـك الرعايـة                .األخرى

  .الصحية الدولية والصناعات الصيدالنية
  

  تحديد أولويات المنظمة
  

ستتولى المنظمة تحديد أولوياتها من خالل استعراض القرارات، وسيجري استخدام إطارها الخاص بـاإلدارة              
قيق النتائج في تحديد األولويات، كما سيرد شرح لعدد محدود من األهداف االسـتراتيجية فـي                القائمة على تح  

وتندرج هذه األولويـات فـي المجـاالت    . ٢٠١٣-٢٠٠٨خطة السنوات الست االستراتيجية المتوسطة األجل  
  :التالية

  
الة في مجـال    دعم البلدان في سعيها نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة مع تطبيق تدخالت فع              •

  الصحة العمومية؛
  تعزيز األمن الصحي العالمي؛  •
الشروع في العمل ومواصلته عبر شتى القطاعات من أجل تغيير العوامل السلوكية واالجتماعية               •

  واالقتصادية والبيئية المحددة للصحة؛
 إدارة  تعزيز القدرات المؤسسية على أداء وظائف الصحة العمومية األساسية في سـياق تعزيـز               •

  وزارات الصحة؛
توطيد العمل القيادي الذي تضطلع به المنظمة على المستويين العالمي واإلقليمي ودعم األنـشطة                •

  .الحكومية على المستوى القطري
  

  تنفيذ برنامج العمل العام الحادي عشر
  

متوسطة األجـل   سيجري تناول هذا األمر مع الدول األعضاء عند وضع خطة السنوات الست االستراتيجية ال             
وسينعكس برنـامج العمـل     . ، والميزانيات البرمجية المتفق عليها مع األجهزة الرئاسية       ٢٠١٣-٢٠٠٨للحقبة  

  .الصحي العالمي المندرج في برنامج العمل العام هذا في جداول األعمال المقبلة لجمعية الصحة العالمية
  

نمائيين، وستشارك مشاركة كاملة فـي عمليـة        وستقوي المنظمة روابطها مع مؤسسات التمويل والشركاء اإل       
وستضع بالتعاون مع مجتمع الصحة العمومية العالمي، آليات إلفساح المجال أمام           . إصالح نظام األمم المتحدة   

كما سـتتولى   . مجموعة أوسع من أصحاب المصالح في الحوار السياسي بشأن برنامج العمل الصحي العالمي            
  .امج العمل هذا من خالل الخطة االستراتيجية المتوسطة األجلتقييم إسهامها في تنفيذ برن

  
. وسيجري، مرة كل سنتين، تقييم لألداء من أجل تقدير مدى كفاية المساهمة التـي تقـدمها أمانـة المنظمـة                   

وسيتضمن ذلك تقييماً للتقدم المحرز نحو بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية وسائر األهداف ذات الصلة بالـصحة                
  .٢٠١٥-٢٠٠٦ الحقبة خالل
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  مقدمة  :ألف
  
، حيث مهدت التطورات العلمية     ١٩٤٦شهد العالم تغيراً جذرياً منذ أن اعتمد دستور المنظمة في عام              -١

الهائلة السبيل نحو تحقيق إنجازات كبرى في مجال الرعاية الصحية ساعدت على إنقاذ حياة الماليين من البشر        
ولكن بالرغم من   .  عاماً إجماالً  ٢٠ماضي وزيادة متوسط العمر المأمول بنحو       على نحو لم يشهد له مثيل في ال       

التقدم الذي شهدته مجاالت عديدة، فإن الكثير من مشاكل الصحة العمومية، قديمها وحديثها، مـازال ينتظـر                 
  .الحل

  
هـا   مـسؤولة أمـام دول     ،متخصصةالومنظمة الصحة العالمية، باعتبارها من وكاالت األمم المتحدة           -٢

ويقضي دستور المنظمة بأن يتولى المجلس      . األعضاء، وهي تعمل بتعاون وثيق مع سائر هيئات األمم المتحدة         
ويختلف الغـرض المتـوخى مـن    . التنفيذي تقديم برنامج عمل عام إلى جمعية الصحة العالمية لكي تنظر فيه 

سبقته في أنه يـدرس المـشاكل   عن أغراض البرامج التي    ) ٢٠١٥-٢٠٠٦(برنامج العمل العام الحادي عشر      
الراهنة والتحديات التي تنطوي عليها واألساليب التي يتوجب على المجتمع الدولي بأكمله، ولـيس المنظمـة                

وهو يحدد برنامجـاً عالميـاً للعمـل الـصحي          . بمفردها، أن يتبعه في مواجهة تلك التحديات في العقد المقبل         
قة أيضاً بتعذر توقّع العديد من التحديات التي سنواجهها، كما تقر بأنـه             وتقر الوثي . واإلجراءات الالزمة لتنفيذه  

يجب على الحكومات والمجتمع الدولي التمكن من االستجابة لها بمرونة مع نشوء الحاجة لها؛ ويتضمن المرفق 
ثم تبين  .  ملخصاً لتحليل للسيناريوهات المستقبلية أجري لغرض إعداد برنامج العمل العام الحادي عشر هذا             ٢

هذه الوثيقة مسؤوليات المنظمة باعتبارها الوكالة المسؤولة عن مسائل الصحة العالميـة، وتحـدد االتجاهـات      
أما األولويات األكثر تحديداً فستبين كأهداف استراتيجية فـي خطـة المنظمـة             . العريضة لعملها في المستقبل   

  .ة في الميزانية البرمجية لفترة السنتين، وكنتائج متوقع٢٠١٣-٢٠٠٨االستراتيجية المتوسطة األجل 
  
وإذ تتولى المنظمة أمر توجيه برنامج العمل الصحي العالمي فإنها تدعم تماماً عملية اإلصالح الجارية             -٣

وتقر المنظمة بأهمية استكمال هذه العملية وتجنب االزدواجية والتداخل بين عملهـا وبـين              . في األمم المتحدة  
  .مم المتحدة التي تتولى تنفيذ أنشطة ذات صلة بالصحةأعمال سائر هيئات األ

  
 آتا وإعالن األمم المتحـدة بـشأن        –وتعكس الوثيقة أيضاً قيم دستور المنظمة ومبادئه، وإعالن ألما            -٤

وتكمن الصعوبة في تشجيع العمل المشترك . والعديد من القضايا الموضحة في هذه الوثيقة ليست جديدة   . األلفية
وهنا يكمـن   . ع الصحي التقليدي وخارجه، وضمان التزام العديد من الشركاء إزاء حّل تلك القضايا            داخل القطا 

  .التحدي الخاص بتشكيل دور المنظمة المتطور باعتبارها سلطة توجيه وتنسيق العمل الصحي الدولي
  
  عالم متغيرالصحة في   :باء

  
  رين القيم المحددة للقرن الحادي والعشإحدىالصحة باعتبارها 

  
التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو أحـد          "ينص دستور منظمة الصحة العالمية على أن          -٥

الحقوق األساسية لكل إنسان، دون تمييز بسبب العنصر أو الدين أو العقيدة السياسية أو الحالة االقتـصادية أو                  
وهي قـيم ومبـادئ     . العدالة االجتماعية ولحقوق اإلنسان أهمية مركزية تتمحور حولها الصحة و       ". االجتماعية

أساسية مشتركة بين األمم المتحدة والمنظمة، فحقوق اإلنسان ذات الصلة بالصحة حقوق يكفلها عدد كبير مـن                 
وهي ترتبط ترابطاً متيناً وتعتمد على تطبيق سائر حقـوق اإلنـسان     . صكوك حقوق اإلنسان اإلقليمية والدولية    

ولقد أصبحت جميع بلدان العالم اآلن أطرافاً في معاهدة دوليـة           . والعمل والتعليم مثل الحق في الغذاء والسكن      
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واحدة على األقل من المعاهدات التي تقر بحقوق اإلنسان ذات الصلة بالصحة وبأهمية التـصدي لالمـساواة                 
  .والتمييز

  
لـصحية الراهنـة    وتعد الصحة، باطراد، أحد جوانب األمن البشري الرئيسية، بينما تشكل الطوارئ ا             -٦

فالعنف يسهم إسهاماً هاماً في األمراض والوفيات       . والمحتملة مواضيع يهتم بها عامة الناس ويناقشونها بإسهاب       
الممكن توقيهما، واألمراض المرتبطة بالفقر تعجل التصدع االجتماعي، بينما تشمل االهتمامات األمنية األوسع             

  .وعلى األمن المالي والوقاية من اآلثار المترتبة على تغير المناختوقف الصحة على مأمونية الغذاء والماء، 
  
وتحتل الصحة موقعاً بارزاً في المناقشات بشأن أولويات التنمية، وهو ما ينعكس في استراتيجيات الحد   -٧

ضـرورة  وقد بدأت البلدان، على اختالف مستوياتها اإلنمائية، تدرك . من الفقر الوطنية وخطط التنمية الوطنية    
زيادة حجم االستثمارات الموظفة في الصحة على نحو عادل مضمون االستمرار كـي تـتمكن مـن تحقيـق                   

  .ومواصلة استقرارها وازدهارها
  
وفي حين ال يمكن الفصل بين الجهود العالمية الرامية لتحسين الصحة وبين العلـوم الطبيـة، فـإن                    -٨

ولكـي  . ياسية دورها أيضاً في تحديد فرص الصحة وحـصائلها        للعوامل االجتماعية واالقتصادية والبيئية والس    
تتحقق فعالية العمل الصحي البد له أن يستهدي بمنظور واسع وأن ينفّذ بالتعاون مع مجموعة متنوعـة مـن                   

  .الوكاالت والمؤسسات
  

  الوضع الصحي الراهن
  
 سنوات إجماالً، ويعود الفضل ٧ إلى ٦ازداد متوسط العمر المأمول خالل الثالثين عاماً الماضية بنحو   -٩

في ذلك إلى التنمية االجتماعية واالقتصادية وزيادة توافر المياه النقية ومرافق اإلصـحاح وتوسـع الخـدمات                 
وبالرغم من ذلك توجد حاالت غبن في المجال الصحي، وهي مافتئت تزداد بـين البلـدان،                . الصحية الوطنية 

 مليـار مـن     ما ينوف عـن   وهناك  . اء، وبين الفئات العرقية المختلفة    وبين األغنياء والفقراء، والرجال والنس    
انظـر  ( من االستفادة من التطورات الهامة في مجال الرعاية الـصحية            المدقعين وهم محرومون  العالم   سكان

متوسـط العمـر    ، كما شهدت عدة بلدان، السيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تراجعاً في              )٣المرفق  
  .وذلك بسبب تفشي وباء األيدز والعدوى بفيروسه، إلى حد ماالمأمول، 

  
بلـدان  الصحة في    شهدت   إذ. ما بين أقاليم المنظمة   في حادة في االتجاهات الصحية      ولقد ُسجلت فوارق    -١٠

 النجاحات السابقة في صـحة      في حين تراجعت  في مطلع التسعينات،    ، انحساراً    مثالً ،االتحاد السوفييتي السابق  
 متنوعة من   ذلك بسبب طائفة   بلداً في غضون الخمسة عشر عاماً الماضية، و        ١٥ في نحو    ، في أفريقيا  األطفال

 الخـدمات الـصحية     انهيارفيروسه، باإلضافة إلى    العدوى ب األمراض المعدية ومنها بوجه الخصوص األيدز و      
لقائمة إلى تنظيم األسرة فـي       والحاجة ا  االنفجار السكاني وتدهور األوضاع االجتماعية واالقتصادية، كما يسهم       

  .تزايد تردي الوضع
  
آثار اجتماعية واقتصادية بالغة، كمـا أنهـا        لمرض والعجز والوفاة الناجمة عن األمراض المعدية        ول  -١١

 مما يجعـل    )سارس (تؤدي إلى ظهور أمراض جديدة مثل أنفلونزا الطيور والمتالزمة الرئوية الحادة الوخيمة           
  .ة األوبئةإلى مكافحالحاجة ماسة 

  
 في  الوفيات والمراضة، وهو تحول بدأ يحدث     الً في أهم مسببات     حوولقد شهدت البلدان المتقدمة فعالً ت       -١٢

٪ من  ٦٠، تمثل اآلن    النفسيةفاألمراض المزمنة غير السارية، بما فيها االضطرابات        . العديد من البلدان النامية   
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سـن   دون   من هـم  ت الناجمة عن األمراض المزمنة لدى       ويحدث ربع الوفيا  . عبء المرض العالمي الراهن   
 ويتسبب عدد صغير من عوامل االختطار الرئيسية في معظم األمراض والوفيات الناجمة عن أمراض               .الستين

 التبغ واألنظمة الغذائية غير الصحية والخمول البـدني         تعاطيمزمنة وأمراض غير سارية؛ ومن هذه العوامل        
 تحسين الصحة عن طريق تعزيز األنماط الصحية والوقاية         احتماالتومازالت  . وليةوتعاطي المشروبات الكح  

  . أبعد من أن تتحققمن المرض
  
ويحدث .  مليون شخص آخر   ٥,٢ مليون شخص سنوياً وإصابة      ١,٢وتتسبب حوادث الطرق في مقتل        -١٣

 وتـشير   .مسة واألربعين الخا دون سن    من هم ٪ من الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق لدى         ٧٠ علىما يزيد   
٪ خالل العشرين عاماً المقبلة، وذلك ما لم ينشأ التـزام           ٦٥ إلى أن عدد هذه الوفيات سيرتفع بنحو         اإلسقاطات

  .باتقائهاجديد 
  
انظـر  ( المرامـي اإلنمائيـة لأللفيـة،        كموعد إلدخال تحسينات محددة علـى      ٢٠١٥ولقد حدد عام      -١٤

 بالصحة ليست مشجعة ويرجح أن تخفق معظم البلدان الفقيرة          ات الصلة ذ ولكن اتجاهات المرامي     ،)١ المرفق
 مرمى تقليص وفيـات األطفـال،   بسبيلها إلى بلوغ عدد صغير فقط من البلدان النامية التي    وهناك. في بلوغها 

لة  والتدخالت الفعا  المعارفوذلك بالرغم من أن تلك الوفيات تعزى إلى حد بعيد ألمراض شائعة تتوافر بالفعل               
وبـالرغم  .  انخفاض وفيات الرضع واألطفال    معدل وفيات الولدان لم تنخفض بنفس       كما أن . الالزمة لمكافحتها 

التـي ترتفـع    ، فإن البلدان    التي تنخفض فيها معدالت الوفيات    من انخفاض معدالت وفيات األمهات في البلدان        
 معـدالت   الفوارق فـي  ومازالت  . معدالتك ال تل تشهد ركوداً أو حتى ارتفاعاً في        ومة معدالت وفيات األم   فيها

 حيث مـازال    تبعث على األمل،  التدخالت الصحية فهي    الخاصة ب معطيات  الأما  . الوفيات واسعة داخل البلدان   
 الحصبة في العديد    ية بلقاح تغطية التمنيع الالتقدم مستمراً نحو بلوغ المرامي الخاصة بمكافحة السل بينما تتوسع           

 يلـدن ي إلى انخفاض هائل في الوفيات الناجمة عنها، كما ارتفعت نسبة النـساء الالئـي                ما يؤد ممن البلدان   
  .في آسياالسيما ارتفاعاً ملموساً في بعض األقاليم، وبإشراف عاملين حاذقين 

  
 المرافقة للعولمة والنمـو االقتـصادي الـسريع         كما أن التغيرات الكبرى    الفقر مشكلة كبرى،     ويظل  -١٥
 شرائح كبـرى    لدى المنشودتدخالت مثل أوراق االستراتيجية للحد من الفقر، ال تحدث األثر            من   يصحبها وما

  .من المجتمع الدولي
  
ُجـّل ذلـك    بالرغم من انخفاض معدل النمو، حيث يحدث        العالم يشهد انفجاراً سكانياً مستمراً      ومازال    -١٦

نية المتوسطة المدى أن عدد سكان العالم سـيقارب         ويتضح من التقديرات السكا   . تقريباًالنمو في البلدان النامية     
  . بالمقارنة مع عددهم البالغ اآلن ستة مليارات٢٠٥٠مليارات نسمة بحلول عام  ٩
  
في وسيتضمن هذا االتجاه الديمغرافي زيادة هامة في نسبة المسنين وعددهم، وكذلك في عدد الشباب،                 -١٧

تردي األوضاع البيئية والسلوك غير الصحي ونقص التغذية إلى         ولقد أدى ذلك، إلى جانب      .  العالم جميع أنحاء 
وما أدى إليه ذلـك مـن    وتعاطي مواد اإلدمان النفسية عدد من األمراض المزمنة بما فيها االضطرابات     تزايد

 فـي  المراضـة  يعني تضاعف عبء وذلك. تزايد الطلب على خدمات الرعاية الثالثية المديدة والباهظة التكلفة       
ومع تزايد عدد األطفال الذين سيبقون على قيد        .  النامية حيث مازالت األمراض السارية شائعة الحدوث       البلدان

وستتعرض حياتهم للخطر ما لم يحصلوا على       . الحياة حتى بلوغ سن الرشد فإن عدد الشباب سيرتفع هو اآلخر          
م لضمان الحيـاة الـصحية فـي         والخدمات الصحية وخدمات الدعم الالزمة له      الحياتيةمهارات  الالمعلومات و 

 بالتبغ واالسـتهالك    تتعلقوما لم تتهيأ لهم هذه العناصر فسيتعرضون إلى اإلصابة بأمراض           . المراهقةمرحلة  
الضار للكحول وتعاطي مواد اإلدمان واألمراض المنقولة جنسياً والحمل غير المرغـوب وغيـر ذلـك مـن                  

وفـي  .  نصف سكان العالم اآلن في المنـاطق الحـضرية         ويعيش نحو . بالسلوكياتالمشاكل الصحية المتصلة    
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٪ من سكان المدن في أحياء فقيرة مكتظة، بينما ترتفع نسبتهم هذه في أقل البلدان نمواً                ٤٣البلدان النامية يعيش    
  .٪ من األسر التي تقع مسؤوليتها على كاهل النساء٣٠٪، مع ٧٨إلى 

  
 الحياة البارزة فـي القـرن       سمة من سمات  ة أم بشرية،    واألزمات، سواء أحدثت نتيجة ألسباب طبيعي       -١٨

وإلـى   معاناة شـديدة     تؤدي إلى وفي كل عام يواجه بلد واحد من كل خمسة بلدان أزمة ما             . الحادي والعشرين 
 يتعـين  ولتزايد عددها فإنه     وحاالت الطوارئ  التكهن بالنزاعات    لتعذر وبالنظر   .تشريد السكان وحدوث وفيات   

  . الوطنية أن تكون متأهبة لمواجهة مثل هذه األحداثعلى جميع السلطات
  
 متشابهة في جميع أنحاء العـالم        العديد من النظم الصحية التابعة للقطاع العام       يواجههالمشاكل التي   او  -١٩

 إدارة خدمات معقدة    وصعوبة من ذوي المهارات الالزمة، وانخفاض األجور وقلة الحوافز،          قلة العاملين : ومنها
ويعاني الكثير من البلدان من عـدم       . الية غير كافية، وتزايد التوقعات بشأن ما ينبغي للنظم أن تقدمه          بموارد م 

ولقد وضع العديد من الحكومـات      .  االستفادة منها  وعدم تكافؤ فرص  كفاية خدمات الصحة العمومية األساسية      
انيات التشغيل ومنح العاملين الحـوافز      خططاً طموحة لبناء مرافق جديدة للرعاية األولية والثانوية ولزيادة ميز         

 اتجاهات اإلنفاق الوطني في مجال الصحة ال تتناسب عموماً مع حجـم             غير أن . المحرومةللعمل في المناطق    
  .هذه الخطط

  
 من الرسوم التي يـسددها       من المداخيل المحلية المكرسة للصحة     كبيراًقدراً   بلدان عديدة تجمع     وهناك  -٢٠

الرعاية الالزمة  خدمات   الذي يحول دون حصول بعض الناس، والسيما الفقراء منهم، على            المستفيدون، األمر 
 وتعتمد معظـم البلـدان      .وقوع أولئك األشخاص الذين يتلقون تلك الخدمات في ضائقة مالية شديدة          ويؤدي إلى   

 هذه األمـوال     تحصيل الشكوك التي تكتنف   على الموارد الخارجية لتمويل الصحة، ولكن        كبيراًالنامية اعتماداً   
والبد من زيـادة التمويـل      .  وضع استراتيجيات متوسطة أو طويلة األجل لقطاع الصحة        تحول دون يمكن أن   

 القدرة على توقع حجم موارد الدخل مـن مـصادر خارجيـة             وزيادةالمخصص للصحة في السنوات المقبلة،      
  .ل الصحي من تغطية شاملة مدى ما تحققه نظم التمويورصدواتخاذ ما يلزم من خطوات لقياس 

  
 مليار  ٦,٤٪ من   ٢٦ أن المساعدات اإلنمائية المخصصة للصحة ارتفعت بنسبة         وتشير التقديرات إلى    -٢١

، ولكن هذه المساعدات اإلنمائيـة      ٢٠٠٢ في عام     أمريكي  مليار دوالر  ٨,١ إلى   ١٩٩٧في عام   أمريكي  دوالر  
ويعود . ٪ من الناتج المحلي اإلجمالي    ٠,٧  في نسبة قدرها   المتمثلدون مستوى الهدف المحدد     ،   عموماً ،مازالت

 للصندوق العالمي لمكافحة األيدز والسل      بتقديمهاالجزء األعظم من الزيادة إلى األموال الجديدة التي تم التعهد           
ن فيروسه، فإ العدوى ب الموارد التي تم حشدها، السيما لمكافحة جائحة األيدز و        ضخامة  وبالرغم من   . والمالريا

 الالزمـة    اإلجماليـة  الكثير من المجاالت األخرى لم يلق اهتماماً كافياً، ومازال هناك نقص كبير في الموارد             
 المشاكل الصحية المتزايدة األخرى مثل ضعف النظم الصحية واألمراض          ولحللبلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية     

  .المزمنة ومجاالت البحث ذات الصلة
  
مشكلة نقص العاملين الصحيين المؤهلين هجرة هؤالء إلى مجتمعات أكثر رخـاء             ومما يزيد من حدة     -٢٢

 االتجاه البـد مـن     هذا   ولعكس. تتيح لهم الحصول على أجور أعلى وتهيئ لهم ظروفاً أفضل لتقديم الخدمات           
 إلـى   ، في بعض األحـوال    ،اتخاذ اإلجراءات الالزمة في البلدان النامية والمتقدمة على السواء، وسيؤدي ذلك          

 بعـض   تتحملـه  من عبء الرعايـة الـذي        تمس إليهم الحاجة، كما سيزيد    نقص عدد العاملين الصحيين ممن      
  .تفاقم الغبن، وخاصة النساء والفتيات، مما سيؤدي إلى واألسرالمجتمعات 
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.  المتناميةإنفاقها على الصحة لتلبية التوقعاتوتدفع التطورات التكنولوجية العديد من البلدان إلى زيادة        -٢٣
من القطاعات غير الحكومية وهم يركّزون علـى الفئـات   ويشهد العديد من البلدان زيادة في مزودي الخدمات   

 المخـاطر  أما األفراد واألسر غير المشمولة بخطط السداد المسبق التي تغطي مجموعة من              .السكانية الموسرة 
 ويواجه معظـم بلـدان   .مالقهم أو إلى زيادة فقرهمإ الرسوم شخصياً مما يؤدي إلى دفعفإنهم يواجهون مشكلة   

العالم صعوبات كبرى في توسيع أو إدامة الحماية االجتماعية وغيرها من آليات حماية األفراد من اإلنفاق على            
  . دون الحاجة إلى غيرهمالرعاية الطبية وضمان قدرتهم على الدفع

  
  غيرعالم مت: األطراف الفاعلة والشركاء في المجال الصحي

  
في مجال الصحة،   التي أقيمت   شهدت السنوات العشر الماضية زيادة هائلة في عدد الشراكات الدولية             -٢٤

 واحداً مثل األيدز    مرضاًفالكثير منها يستهدف    .  طبيعتها ونطاقها وحجمها   تختلف اختالفاً كبيراً من حيث    وهي  
ية كالتمنيع، أو لدعم بعض عناصر النظـام         شراكات أخرى لدعم التدخالت الصح     وهناكأو المالريا أو السل،     

بينما . الحالية التكنولوجيات   التوصل إلى ويركز العديد من هذه الشراكات على تحسين        .  مثالً كالرصدالصحي  
وقد أخذ أسلوب تمويل الصحة يتغير فـي العديـد مـن            . يركز بعضها على بحوث وتطوير المنتجات الجديدة      

ي يقدمها الشركاء الجدد وزيادة المنح والقروض التي تتيحها هيئـات ثنائيـة              الموارد الت  ضخامةالبلدان بفضل   
 اإلنمائيـة الوطنيـة     لغايـات  تحسين دعم ا   الغرض منها  آليات جديدة    استحداث أيضاً   وتم. ومتعددة األطراف 

  .كاستراتيجيات الحد من الفقر والنهوج القطاعية الشاملة
  
على إمكانات الجمع بين شتى مواطن القوة التي تتمتع بها حة  الشراكات العالمية من أجل الص  وتنطوي  -٢٥
. لمشاكل الـصحية  ل التصديلمنظمات العامة والخاصة، عالوة على رابطات المجتمع المدني، وذلك من أجل            ا

اسـتنهاض   احتياجات العالم الصحية والتدخل حيثما تفشل السوق فـي           طرق تعزيز تلبية  وتتيح هذه الشراكات    
 األموال والخبرات وتوسيع نطـاق      وحشد الوعي   إذكاء وفي وسع الشراكات     .التطوير الالزمة طاقات البحث و  

 مثل ازدواجية الجهود بين المبـادرات المختلفـة،         مشاكل إلى زيادة    ، في الوقت نفسه   ،ولكنها تؤدي . المشاركة
لتطابق مـع أولويـات   وارتفاع تكاليف التعامل بالنسبة للحكومات والمانحين، وعدم وضوح المسؤولية، وعدم ا   

وستتمكن . ، فإن عدد الشراكات سيزداد على األرجح      حدوث نوع من التراجع   ومع أنه يمكن توقع     . البلد ونظمه 
زت على بناء   كّهذه الشراكات من تحقيق العديد من غاياتها لو حصلت على التمويل المتوقع ولفترة طويلة لو ر               

  .قدرات البلدان
  
 بإصـالحها  األمم المتحدة ككل، آخذة في الزيادة، فضالً عـن المطالبـة  والضغوط التي تمارس على      -٢٦

. ويشكل كل ذلك تحدياً للمنظمة ولشركائها من وكاالت األمم المتحدة األخـرى           . وبزيادة توضيح فائدة أعمالها   
 محوريـة فـي تحقيـق       وتكتسي العالقات على المستوى القطري بأهمية خاصة، حيث تحظى الصحة بأهمية          

 تغيرات عديدة نتيجة لقيام الوكاالت الدولية بمطابقة أعمالها مع الـسياسات والبـرامج              بدأت تطرأ  كما   التنمية،
  .تنسيق الجهود التي تبذلها من أجل تقليص األعباء اإلدارية بشكل عامالصحية الوطنية، ومحاولتها 

  
 المجتمـع المـدني،     ويقوم األفراد الذين توحدهم قضية مشتركة مثل رابطات المرضى أو رابطـات             -٢٧

العـدوى   قوية والتوعية العامة بقضايا مثل الحصول على عـالج مـرض األيـدز و              جماعات ضغط بتشكيل  
غير  للمستهلكين درجة    المتوافرةوتتيح تكنولوجيات االتصال والمعلومات     .  اإلنمائية الدولية  والمعونةفيروسه،  ب

 المنظمات غير الحكومية والدينية والخاصة التـي        وهناك عدد متزايد من   .  من حرية االختيار الواعي    مسبوقة
  .تقدم الرعاية وتتمم جهود النظم الصحية الوطنية
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األكاديمية والصناعية والحكومية وغيـر الحكوميـة تـشكيل         التي تجريها األوساط    وتواصل البحوث     -٢٨
 للبحث والتطـوير وقـوة      حافزاًوتمثل الصناعة والتجارة والتمويل     .  المعارف المكتسبة واستخداماتها   توجهات

كما أخذت الشراكات بين . تخاذ القرارات بشأن السياسة الصحيةعلى ا إنتاج السلع وتوزيعها، وكبرى تدفع على
  .القطاعين العام والخاص في مجال البحث تتزايد أهمية

  
  اإلعالنات واالتفاقات الدولية

  
/  وفي أيلول  .تعتمدها القيادات العالمية   التي   يتشكل برنامج العمل الصحي العالمي من خالل االتفاقات         -٢٩

تقليص الفقـر   الغرض منها    شراكة عالمية    بإقامة ألزم إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية الدول         ٢٠٠٠سبتمبر  
وبهـذا  . وتحسين الصحة والتعليم وتعزيز السالم وحقوق اإلنسان والمساواة بين الجنـسين واسـتدامة البيئـة              

كمـا منحـت دورة     . الفقيرة ملزمة على السواء ببلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية       البلدان  ية و  البلدان الغن  أصبحت
 خطراً يتهدد األمن لمرض معٍد يعدفيروسه أهمية كبرى العدوى باألمم المتحدة االستثنائية بشأن مرض األيدز و

  .العالمي
  
كمـا  عاهدات الدولية واإلقليميـة،      بالصحة في العديد من الم     ذات الصلة  حقوق اإلنسان    أدرجتولقد    -٣٠

 إبان عدة مؤتمرات عالمية لألمم المتحدة، وهـي تركـز علـى             قطعت التزامات سياسية ذات أثر بعيد المدى      
الشرائح السكانية التي تعاني غالباً من التمييز كالنساء واألطفال والمسنين والمعوقين واألقليات مـن الـشعوب                

ذات األهميـة الخاصـة نتـائج مـؤتمر         االلتزامات  ومن  . العدوى بفيروسه األيدز و األصلية والمتعايشين مع    
والمؤتمر العالمي الرابـع المعنـي بـالمرأة        ) ١٩٩٤القاهرة،  (المتحدة الدولي المعني بالسكان والتنمية       األمم

  حقوق المرأة والصحة الجنسية واإلنجابيـة والقـضاء علـى العنـف            والتي شملت مسائل  ،  )١٩٩٥،  بيجينغ(
 بفضل الفهم السائد في منظومـة     إضافياً   ولقد اكتسب تدوين هذه الحقوق زخماً     .  ضد النساء والفتيات   رسالمما

  ).٢٠٠٣(  حقوق اإلنسانيقوم على احتراماألمم المتحدة للحاجة إلى نهج تنموي 
  
نظمـة  في العديد من االتفاقات الدولية الحديثة العهد، بما فيهـا إعـالن م            مكانة بارزة   وتحتل الصحة     -٣١

حقـوق  ل بالجوانب التجارية االتفاق المتعلق    (المتعلق بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية     التجارة العالمية   
الـذي توصـل إليـه      ، وتوافق آراء مـونتيري      )٢٠٠١والصحة العمومية، الدوحة،    ) تريبس(الملكية الفكرية   

مـؤتمر القمـة العـالمي للتنميـة المـستدامة          ، ونـواتج    )٢٠٠٢مونتيري،  (الدولي لتمويل التنمية     لمؤتمرا
  ).٢٠٠٢جوهانسبرغ، (
  
 بمكافحة الفقر االلتزامات اتخذت القمة العالمية للجمعية العامة لألمم المتحدة عدداً من           ٢٠٠٥وفي عام     -٣٢

 تحـسين الـنظم الـصحية؛       حجم االستثمارات الموظفة في   ودعت إلى زيادة    . وتخفيف عبء الديون والتنمية   
الوقاية من فيروس األيدز ومعالجة المصابين به ورعايتهم؛ ومكافحة المالريا والسل؛ وضـمان             نطاق  وتوسيع  
التيار الرئيـسي    حقوق اإلنسان في     وإدراج؛  ٢٠١٥الصحة اإلنجابية بحلول عام     الجميع على خدمات    حصول  

إعمـال  ، بما في ذلك     يذا كامالً  تنف )٢٠٠٥(للوائح الصحية الدولية المنقحة     امنظومة األمم المتحدة؛ ودعم تنفيذ      ل
  .التابعة لمنظمة الصحة العالميةبحدوث الفاشيات ومواجهتها والشبكة العالمية لإلنذار 

  
 األحداث البـارزة التـي شـهدتها         ومن . على الصعيد العالمي   بدأت تطرأ  تغيرات هامة أيضاً     وهناك  -٣٣

 واعتمـاد  ٢٠٠٥ في عام النفاذ مكافحة التبغ حيز     المنظمة دخول اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن       
وآثـار  معالجة بعـض مـسببات      إلى  ، وهما صكان دوليان يرميان      )٢٠٠٥(اللوائح الصحية الدولية المنقحة     

 كما تم   .مثاالن على تآزر المسؤوليات   هذان الصكان   و.  إزاءها المرض ويقترحان اتخاذ إجراءات دولية موحدة     
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اللجان الجديدة التي تغطي مواضيع االقتصاد الكلي والصحة، والملكيـة الفكريـة،            اعتماد نهج آخر في إطار      
  . والصحة العمومية، والمحددات االجتماعية للصحةواالبتكار

  
  المكـسيك   بشأن البحوث الصحية المنعقـد فـي       مؤتمر القمة الوزاري  واقترح اإلعالن الصادر عن       -٣٤
ى في المستقبل، بينما أكد اإلعالن الصادر عن مؤتمر بـانكوك            برنامجاً هاماً للبحوث التي ستجر     ٢٠٠٤ عام

المترتبـة   مسألة محددات الصحة واآلثار الصحية الـسلبية         تناول على أهمية    ٢٠٠٥بشأن تعزيز الصحة لعام     
  . العولمةعلى

  
  الستجابة الدوليةفيما يتعلق باسد الثغرات : التحديات الماثلة أمام الصحة

  
فيمـا   غير المحققة    اإلمكانات للحالة الراهنة عن وجود بضعة جوانب من         ارد أعاله الويكشف التحليل     -٣٥

مواجهة أخطـار األمـراض      وهذا النقص ال يقتصر على       .صحة الناس، والسيما الفقراء منهم    تحسين  يخص  
صـر  وهذه العنا. لمتوقعة وإنما يتصل أيضاً بمعالجة بعض العوامل ذات األثر السلبي على الصحة المعروفة وا 

العدالة االجتماعية والمـسؤولية والتنفيـذ      مجاالت   ثغرات في    المفقودة يمكن تلخيصها، بشكل عام، في وجود      
  .والمعرفة

  
  ثغرات في مجال العدالة االجتماعية

  
 ثغرات هامة في عملية تخطيط السياسات وهي ثغرات في الجهود الراميـة لـضمان المـساواة      هناك  -٣٦

 في كثير من البلدان     اإلجحافالذين يعانون من    ف.  بالصحة والمساواة بين الجنسين    ذات الصلة وحقوق اإلنسان   
 األيدز والعدوى بفيروسـه   هم السكان األصليون واألقليات العرقية وأفراد المجتمعات الفقيرة والمتعايشون مع           

 في العديد مـن     تتاح لهن ال   ، مثالً ،فاإلناث.  على الصحة  أثرهلتمييز  لو. قون والمهاجرون والمراهقون  ووالمع
 فيما يخص ظروف العمل والظروف المعيـشية المؤاتيـة للتمتـع            الفرص ذاتها التي تُتاح للذكور    المجتمعات  

  .بموفور الصحة
  
على تكريس القوالب الجامدة التي يوضـع فيهـا كـال            السياسات والبرامج الصحية     لتعموكثيراً ما     -٣٧

 كما تعاني صحة    .ر عدم استقاللية المرأة فيما يخص تدبير شؤونها الصحية        الجنسين وهي ال تأخذ بعين االعتبا     
المرأة من التحيز القائم على الجنس في النظم الصحية ومعلوماتها وبحوثها، ومن عدم كفاية ومالءمة الخدمات                

  .الطبية التي تحصل عليها
  
 عاماً في   ٢٠، يوجد فارق يزيد على      ومنها بلدان ذات اقتصادات عالية التطور     وفي العديد من البلدان،       -٣٨

 التي ال تحـصل علـى الخـدمات         متوسط العمر المأمول بين الشرائح االجتماعية األيسر حاالً وبين الطبقات         
  .فيروس األيدزضد  الحصول على عالج هذا الغبن هو القدرة علىاالجتماعية األساسية، وخير مثال على 

  
   المسؤوليةي مجالثغرات ف

  
حدوث ثغـرات فيمـا      والشركاء في العمل الصحي إلى       واألطراف الفاعلة ايد عدد القطاعات     تز أدى  -٣٩

إما تتأثر  وصحة الناس   . المتخذة من أجل تحسين الصحة    يتعلق بالمساءلة وانعدام التآزر في تنسيق اإلجراءات        
ات المتخـذة علـى      القـرار  كذلك الشأن فيما يخص   ، و أو تستفيد منها   المحلية واختياراتهم الشخصية     بظروفهم
  .خارج أيضاًال وفي القطريالمستوى 
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فالتغيرات البيئية مثالً، التي تنتج عن النمو االقتصادي والتجارة الدولية تؤثر بصورة مباشـرة علـى                  -٤٠
 انتهـاك والنزاعات الدولية واألزمات الوطنية يمكن أن تؤدي إلـى  . األمراض المعدية في مختلف أنحاء العالم    

كما أن القوى االقتصادية العالمية والهجرات السكانية، بما فيهـا          .  وتعطيل الخدمات االجتماعية   حقوق اإلنسان 
الصحية وعلـى   سياسات  ال إدامة   على، تؤثر على الدول الحديثة وعلى قدرتها        المهرةهجرة العاملين الصحيين    

  . الرعاية االجتماعيةسياسات
  
فمقاومـة عـدة    . الحياةلها عن قوى السوق وأنماط       أمراض سارية وغير سارية ال يمكن فص       وهناك  -٤١
والتطـوير   مثالً، والتي قوضت العديد من جهود مكافحة األمراض، تستلزم العمل في مجاالت البحـث                ،أدوية

 وإذا كان .  وقوانين براءات االختراع، وحقوق الملكية الفكرية والتجارة والتمويل الدوليين         على الصعيد الدولي،  
قد بدأ يتنامى فإن تحديد الجهات المسؤولة عن مراعاة تلك المحددات وطريقة القيام بـذلك               ت  فهم هذه المحددا  

  .مازاال من األمور التي يعوزها الوضوح
  
 ضرورة اتخاذ إجراءات    ومن شأن تحسين فهم ما يمكن أن يعزز صحة الناس أن يسلط األضواء على               -٤٢

التآزر المحتملة  ومن شأن االستثمار في أوجه      . لصحةمشتركة بين القطاعات وفي قطاعات أخرى غير قطاع ا        
  . الحصائل الصحية الرئيسيةهذه أن يؤدي إلى إدخال تحسينات كبرى على

  
مشاركة مجموعة واسـعة  وعالوة على ذلك فإن من السمات التي تطبع البنى التحتية الصحية العالمية        -٤٣

د اتساق في سياسات العمل داخل هذه الكيانات وفيما بينها          وقلّما يوج . من المنظمات العالمية والوطنية والمحلية    
 من هو المسؤول    يتّضحوهنا أيضاً ال    . بينما تعاني آليات الحوار بين القطاعات من الضعف في معظم األحوال          

وإذا كانت وزارات الصحة الجهة التي تتولى بطبيعة الحال التنـسيق           . المبادرة إلى اتخاذ هذه اإلجراءات    عن  
  . فإنها كثيراً ما تفتقر إلى القدرة على المشاركة في هذه الشؤون على النحو الكاملبينها،

  
   التنفيذفي مجالثغرات 

  
ة يتـدخالت الـصح  المازال هناك الكثير من الفئات والمجتمعات المحرومة من فرص االستفادة مـن               -٤٤

ـ     . عندما تكون عالية المردود   العمومية األساسية حتى      عـدم كفايـة المـوارد       ام األول، ومرد ذلك، فـي المق
المخصصة للصحة وضخامة الموارد المخصصة للخدمات العالجية والخدمات التي تعتمد على التكنولوجيـات             

 ال تخصص لمصالح من هم في       التي يتم التعهد بتقديمها    معظم األموال    كما أن . المتطورة في البيئات الحضرية   
 وجـود   عادلة البد مـن    ولكي تكون النظم الصحية      .بالقدر الكافي  غير مستثمرة    تظل، وهي   إليهاأمس الحاجة   

الرعاية الصحية، والسيما العقبات التـي      خدمات   الحصول على    التي تحول دون  آليات تمويلية إلزالة العقبات     
  .تواجهها الفئات المحرومة

  
الرائـدة  لمـشاريع    في بعض األحيان التأكيد المفرط علـى ا        ومن الثغرات الموجودة في مجال التنفيذ       -٤٥

،  مـثالً  ،ويمكـن .  مع عدم كفاية الخطط وقدرات النظام الصحي على توسـيعها          والمشاريع المثالية المعزولة  
 كبير من العبء العـالمي الـراهن   قدراالستفادة من حلول زهيدة التكلفة نسبياً وذات فعالية معروفة في تجنب           

المثل، فقد تمكنت بعض البلدان الغنية من خفض معـدالت          وب.  البيئية المخاطر والوفيات الناجمة عن     للمراضة
 ولكن هـذه  العالية المردود، استراتيجيات الوقاية والعالج   األمراض القلبية الوعائية بفضل   الوفيات الناجمة عن    

 ومع أن العديد من التدخالت الفعالة تعتمد على األدويـة         . الفقيرةالمعارف مازالت غير مطبقة غالباً في البلدان        
ومازال االهتمام غير كاٍف بقـضايا      . األساسية، فإن تأمين الحصول عليها ليس متيسراً لحوالي ملياري شخص         

 منع الحمل وسـائر     والحاجة غير الملباة إلى توفير كميات كبيرة من وسائل        مثل الممارسات الجنسية المأمونة     
ثلة األخرى التي يمكن ذكرهـا، وسـتزداد        وهناك العديد من األم   . السلع الضرورية للصحة الجنسية واإلنجابية    
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 من الحكومات والـشركاء     تقتضيالقائمة طوالً مع توافر المزيد من التكنولوجيات مثل اللقاحات الجديدة التي            
  .اإلنفاقالدوليين زيادة حجم 

  
انعدام لى  ، عالوة ع   منعدماً  بين المساعدات الدولية واألولويات والنظم الوطنية      يكون التنسيق وكثيراً ما     -٤٦

التنسيق فيما بين الوكاالت نفسها بهذا الصدد بما يؤدي إلى عدم الكفاءة فيما يتعلق بأنشطة التنفيذ وإلى التداخل                  
 وذلـك   ويتعين على جميع المانحين الموافقة على فتح أبواب الحوار ودعمه على أرفع المستويات،            . فيما بينها 

  .والمعارفار األموال فيما يخص فعالية المساعدات من أجل تجنب إهد
  

  مجال المعارفثغرات في 
  

فالبحوث .  الصحية الرئيسية  فيما يتعلق بمعرفة طرق التصدي لبعض المشكالت      وهناك أخيراً ثغرات      -٤٧
 الحاجة إليها، وحتى مع وجود اتفاق بشأن األولويات الراهنـة أو            تمسقد ال تركز أحياناً على المجاالت التي        

المنـافع  بحث، فإنه قلما يوجد وضوح فيما يخص أفضل أساليب التمويل الالزم الكتـشاف              الجديدة في مجال ال   
ومن األمثلة على ذلك البحوث التي تتناول معالجة األمراض المعدية          .  العمومية هذه وإنتاجها وتوفيرها    الصحية

نـدما تتـاح التـدخالت      وع. المهملة، وتعزيز أنماط الحياة الصحية لدى المراهقين، وتأمين احتياجات المسنين         
  . توافر تلك التدخالت ليست كافيةتعزيزالفعالة في مجال ما، فإن لمعرفة أسلوب 

  
المسندة بالبينـات   وقد ال تدرك الحكومات ومؤسسات الصحة العمومية دائماً ضرورة اتخاذ القرارات              -٤٨

 تُجمع  الخاصة بالجنسين نادراً ماة فالمعطيات المتفرق.  تحسين السياسات واالستراتيجيات الصحيةوالرامية إلى
 لـضمان فعاليـة الخـدمات       أمراً ال غنى عنـه     القرار، وإن كانت تلك المعلومات       صنعأو تستخدم في عملية     

ومازال الحصول على المعلومات بواسطة قنوات االتصال الحديثة والمناسـبة          . وتحسسها الحتياجات الجنسين  
لعالم الفقيرة بما يسهم في توسيع ثغرات المعرفة بشأن ممارسات النظافـة            أمراً شاذاً إلى حد بعيد في مناطق ا       

  .والغذاء، والنشاط البدني، واألمن على الطرق والوقاية من اإلصابات، وتعاطي التبغ ومواد اإلدمان
  
ألبسط المعارف  وفي كثير من األحيان يفتقر العاملون الصحيون والمعلمون وأفراد األسرة والمجتمع              -٤٩
 تلقـين تحـسين   ب فيما يتعلـق  ومع أن المجتمعات برمتها ستستفيد من تطوير المناهج الدراسية          .  الصحة لحو

  .كثيراً ما يتم إغفالها، فإن هذه الفرص  في المدرسةممارسات تعزيز الصحة
  
 غير أنه قد أصبح من الواضح اآلن أكثر من أي وقت مـضى وهذه التحديات والثغرات ليست جديدة،    -٥٠

 تلك التحديات والثغـرات     لمواجهة هو السبيل الوحيد     همل المشترك داخل قطاع الصحة التقليدي وخارج      أن الع 
  .برنامج عمل مستقبلي كما أن دراسة الثغرات بهذا األسلوب ُيمثل نقطة انطالق لتحديد .على النحو الكافي

  
  برنامج العمل الصحي العالمي  :جيم

  
فيما يتعلق بمواجهتها أن إحراز     نا للتحديات والثغرات الرئيسية      الماضي وفهم  أحداث من تحليل    يتضح  -٥١

 إرادة سياسية قويـة وسياسـات   الحد من أوجه الالمساواة في المجال الصحي، يقتضيالتقدم في المستقبل، مع    
وأي تقدم ملموس يتوخى تحقيقه نحو بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفيـة ذات الـصلة              . متكاملة ومشاركة واسعة  

الفردية منها والمجتمعية وعلى المستويات      – المستوياتجميع  حة سيستلزم العمل في عدة قطاعات وعلى        بالص
  .الوطنية واإلقليمية والمستوى العالمي
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 وهو ال يقتصر    الذي يرد بيانه هنا يركز على جميع من يعنيهم األمر         وبرنامج العمل الصحي العالمي       -٥٢
وترتبط المجاالت الثالثة األولى منها     . العمل سبعة مجاالت ذات أولوية    ويوضح برنامج   . على المنظمة فحسب  

االستثمار في الصحة من أجل تقليص الفقر؛ وبناء األمن الـصحي علـى             : ارتباطاً وثيقاً بمجال الصحة وهي    
 لةذات الـص  مستوى األفراد والعالم؛ وتعزيز التغطية الصحية الشاملة والمساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان             

معالجة محددات الصحة؛ وتعزيز الـنظم      : وتركز المجاالت األربعة األخرى على مهام محددة، هي       . بالصحة
 والعلم والتكنولوجيا؛ وتعزيز تصريف الشؤون والقيادة       وتسخير المعارف الصحية والمساواة في االستفادة منها؛      

  .والمساءلة
  
 الصحة، وذلك من أجل معالجة بعـض محـددات           وضع استراتيجية إطارية عالمية لتعزيز     والبد من   -٥٣

على المجتمعات والشركات   و مستوياتها،   بجميعوتقع مسؤولية ذلك على الوزارات الحكومية       . الصحة األساسية 
بناء سياسات عموميـة صـحية      : مواجهة هذا التحدي، يوصى بالعمل وفقاً لميثاق أوتاوا       ول. والمجتمع المدني 

  . وتطوير المهارات الشخصية وإعادة توجيه الخدمات الصحيةلعمل المجتمعيا وتعزيز داعمةوإيجاد بيئات 
  
  االستثمار في الصحة من أجل تقليص الفقر  -١
  
وفي جميع  .  وأكثرها أهمية   المرامي اإلنمائية لأللفية   أولهو  "  الفقر المدقع والجوع   استئصال شأفة "إن    -٥٤

 وزيادة التعرض لألمراض المعدية وسوء التغذية       واألمومةل  البلدان يرتبط الفقر بارتفاع معدالت وفيات األطفا      
 الصحة أمـر    ذلك أن تحسين  : وعالقة ذلك مع الفقر هي عالقة ذات اتجاهين       . وعوز المغذيات الزهيدة المقدار   

  .غنى عنه لتقليص الفقر والعكس بالعكس ال
  
 الجهود المبذولة من أجـل    ة  على تحقيق أقصى قدر من فعالي     أشد الفئات فقراً    وسيساعد تحسين صحة      -٥٥

 ، وهو أمر يمكـن تحقيقـه      البد للنظم الصحية أن يسودها المزيد من العدالة،       وتحقيقاً لهذه الغاية    . تقليص الفقر 
 نظم تمويلية أكثر عدالة، وذلك يستلزم تحقيق االتساق بين اإلسـهامات والقـدرة علـى الـدفع،                  ، بإقامة مثالً

الوقوع في براثن الفقر نتيجـة لإلنفـاق علـى           من أجل حماية الناس من       جةللحاواالستفادة من الخدمات وفقاً     
فالناس المعرضون لمخاطر الوقوع في براثن الفقر المدقع هم بحاجـة           :  وهذه التدابير مرتبطة باألمن    .صحتهم

يح تلك  ومن الوسائل التي تت   .  من اإلنفاق الذي يعرضهم للكوارث والمزيد من الفقر        لحمايتهم" شبكات أمان  "إلى
وربمـا احتـاج ضـمان      . الحماية تحويل النقد وبرامج المعونة الغذائية واألشغال العامة والقروض الصغيرة         

، واإلعفاء من الرسوم    الكوبوناتحصول الناس على الخدمات الصحية األساسية اللجوء إلى اتباع وسائل مثل            
 المخصـصة لوقـود الطهـي       لعـالوات والقاء تلقي خدمات الرعاية الصحية، والضمان االجتماعي الصحي،         

  .والتدفئة
  
 استراتيجيات تقليص الفقر، أينما وجدت،      ذلك أن . وللحكومات دور رئيسي تضطلع به في هذا الصدد         -٥٦

تتيح لمخططي السياسات تحديد البرامج لمختلف اإلدارات مثل التعليم والبيئة والصحة في إطار عملية سياسية               
 تلك االستراتيجيات، وبقدرة القطاع     المسؤولية عن بيتوقف على شعور الحكومة     ولكن نجاحها   . متماسكة واحدة 

ومن أكثر المؤشرات على ذلك فائدة ودقة المؤشرات        .  المحرز العام على التركيز على النتائج وتتبع سير التقدم       
ووكـاالت  ويقدم شركاء مثل البنك الدولي واألمم المتحدة والمفوضـية األوروبيـة            . الخاصة بالوضع الصحي  

تقلـيص  إلـى    الثنائية والقطاع الخاص، إسهامات ذات دور هام في تنفيذ هذه الجهود المنسقة الرامية               المعونة
هـود  جوتعزيـز ال   تمويلية جديدة مثل مرفق التمويل الدولي وذلك الستكمال          األخذ بأنماط ويجري اآلن   . الفقر

  .الراهنة
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  المبناء األمن الصحي على مستوى األفراد والع  -٢
  
لنزاعات والكوارث  لقد أصبح األمن الصحي العالمي أحد البنود الهامة على جدول األعمال الدولي، فا              -٥٧

 مخاطرومن األمثلة على ذلك     .  آخذة في الزيادة   الطبيعية وفاشيات األمراض وأمراض اإلنسان الحيوانية المنشأ      
الزيادة المتواصلة  كما أن   .  البشرية المرافقة لها   نشوء جائحة بشرية نتيجة النتشار أنفلونزا الطيور واإلصابات       

 عبر الحدود وسفر أعداد كبيرة من الناس ما بين البلدان هي من األمور التي يمكن أن تساعد تجارة األغذيةفي 
 ذلك تفشي   تباعد بينها مسافات شاسعة، ومن األمثلة على       األمراض إلى مجموعات سكانية      التعجيل بانتقال على  

  . لدرجة أنه أصبح يشكل كارثة في العديد من البلدانز والعدوى بفيروسهاأليدمرض 
  
المجتمعات أشد  وتشكل الوقاية ومكافحة األمراض المعدية مسألة ذات أولوية على مستوى األسرة في               -٥٨
نـف  كمـا ينتـشر الع    .  ال تقل عنها أهمية    والمياهولكن المخاطر الصحية المرتبطة بعدم مأمونية الغذاء        . فقراً

ومن شـأن التوعيـة     .  في العديد من مناطق العالم     ويضرب بأطنابه ضد المرأة واالغتصاب    الممارس  الجنسي  
  . والوفيات المبكرةاألسباب الكامنة وراء المرضوالتأهب واتخاذ التدابير الوقائية أن تقلص 

  
م والمـساواة بـين    مثل التعلـي ذات طابع أعم وترتبط المخاطر الصحية في داخل المجتمعات بعوامل          -٥٩

 التجارة والضرائب واإلعانات أيضاًويضاف إلى ذلك . الجنسين والدخل وتوافر الغذاء والماء والوقود واألرض
سواء بحماية أشد الناس عرضـة       الحكومات بدور حاسم في جميع هذه المجاالت،         وتضطلع. الزراعيةالمالية  

  . مع البلدان األخرىللمخاطر أو بالتعاون
  
اصل منظومة األمم المتحدة العمل مع السلطات الوطنية من أجل بناء القدرة علـى االسـتجابة                وستو  -٦٠

 يجب حشد الموارد بسرعة لدعم      الكوارث أو وقوع    اتفعند نشوب النزاع  .  الكوارث إبانلالحتياجات الصحية   
رعاية الـصحية    مواصلة توفير ال    ضمن حدود المستطاع،   ،ويجب. اإلنعاش واالنتقال إلى نظام صحي مستدام     

مواجهـة مخـاطر وقـوع      لو.  الكوارث عند حدوث المأمونة والموثوقة وخدمات التمنيع وخدمات المستشفيات       
 تفشي أنفلونزا الطيور، ينبغي للمجتمع الدولي أن يتعاون مـع الـسلطات الوطنيـة               لتفاقمجائحة عالمية نتيجة    

لعدالة وعلى نحو تتناسب فوائده مع التكلفة المبذولة      بما يحقق ا   لالستجابة لهذا األمر على وجه السرعة     والدولية  
  .فيه
  
   بالصحةذات الصلةتعزيز التغطية الشاملة والمساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان   -٣
  
ينص دستور منظمة الصحة العالمية على أن التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو أحـد                   -٦١

 ذات الـصلة   نطاق حقـوق اإلنـسان       تم بإسهاب توضيح  سنوات األخيرة   وفي ال . الحقوق األساسية لكل إنسان   
 تدريجياً نحو تحقيق هذه     السعي وهي تلزم الحكومات بالعمل من أجل        .بالصحة ومضمونها في القانون الدولي    

  .الحقوق
  
ومشكلة حصول الفقراء والمهمشين على الخدمات الصحية األساسية هي من بين المشاكل التي يجـب                 -٦٢
تحظى بمـا يكفـي مـن        وجود نظم صحية     يقتضيوتحقيق هذه التغطية الشاملة     .  في جميع أنحاء العالم    حلها

 المهمشة،  التمويل بشكل عادل وتتسم بتقديم رعاية صحية موثوقة، مع التركيز على سبيل األولوية على الفئات              
 فرص استفادة الجميـع     زيادةضمان حق تمتع كل فرد بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه يقتضي             كما أن   

، مع حق جميع الفئات في المشاركة في تخطيط الـسياسات والبـرامج             من خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية    
 بدنياً أو عقليـاً     المعوقينعلى أن ذلك يشمل     ،   أحياناً ،وقد يلزم التأكيد  . والتشريعات الصحية وتنفيذها ومراقبتها   

معات األصلية والقبلية واألقليات العرقية والدينية والمتعايـشين مـع          والالجئين والمشردين والمهاجرين والمجت   
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ولكي تكون المشاركة ناجحة، ينبغـي أن       .  واألرامل واألطفال والمراهقين والمسنين    األيدز والعدوى بفيروسه  
حقوق اإلنـسان   سائر  وتتضمن  . يدرج القضاء على الوصم والتمييز في صلب برنامج العمل الصحي العالمي          

 والحـق فـي الحـصول علـى         اإلنجازات العلمية  بالصحة في هذا السياق الحق في االستفادة من          الصلةذات  
  .المعلومات والتعليم في مجال الصحة

  
وتقر المرامي اإلنمائية لأللفية بأن تطوير قدرات المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين هما شـرطان                 -٦٣

وصحة النـساء   .  بالعمل في هذا المجال    مرهون المتصلة بالصحة    من شروط التنمية األساسية، وبلوغ المرامي     
 وافتقارهن للعمل وتعرضهن للعنف واالغتصاب وسيطرتهن المحـدودة علـى           بينهنتتأثر سلباً بانتشار الفقر     

 ويعد توسيع نطاق االستفادة من رعاية الصحة .وقلة تأثيرهن في عملية صنع القرارحياتهن الجنسية واإلنجابية 
 ويجب على العاملين مع الحكومات والسلطات المسؤولة عن الصحة          .من األمور األساسية  ية واإلنجابية   الجنس

 في عملية وضع السياسات والبرامج الصحية       األخذ بوجهات نظر المرأة   العمومية العمل بفعالية من أجل تعزيز       
  .المراقبة والتقييموينبغي أيضاً استخدام المعطيات المصنفة حسب الجنس في تنفيذ . وتنفيذها

  
ويعمل الكثير من البلدان اآلن على توسيع نطاق التغطية بالخدمات الصحية األساسية من خالل تحديث        -٦٤

 الذين يعانون من التمييز، أولئكنظمها للرعاية الصحية األولية، وهو ما يتيح فرصة للتركيز على المهمشين أو   
 على مشاركة السكان واألفراد، وتوجيـه القطـاع الخـاص نحـو             ويتيح أيضاً تعزيز خدمات الرعاية القائمة     

الرعايـة الناجعـة فـي      خدمات  المشاركة في تحقيق مرامي الصحة العمومية، وتحسين فرص الحصول على           
وستتمكن مبادرات الصحة العمومية الدولية من تعزيز الخدمات الصحية األساسية مـن خـالل              . المستشفيات

 التعرف على الفئات األشـد حاجـة      لصحية األولية وتمكين العاملين الصحيين من       تعزيزها لخدمات الرعاية ا   
  .وتقديم المساعدة الالزمة لهم

  
 الجهود التعاونية التي تبذلها المنظمة وشركاؤها، مثل الصندوق العالمي لمكافحة األيدز والسل             وستقوم  -٦٥

أساليب جديدة في تجميع القوى عنـد الـضرورة    علىوالمالريا والتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع،   
ونشوء الفرص، وذلك باالستفادة من المبادرات الناجحة األخيرة في مجـال مكافحـة األمـراض كمبـادرتي                 

 هـو أسـاس     القطـري مستوى  ال المسؤولية على    وتحمل. استئصال شلل األطفال وتقليص اإلصابات بالحصبة     
ستثمارات التي تقوم بها الحكومات والوكاالت الدولية، ستتمكن جميع         وبفضل هذه المبادرات وزيادة اال    . النجاح

البلدان من تطوير أساليبها التحديثية للوصول إلى السكان المهمشين ووضع خطط التغطية الشاملة في مجاالت               
 األيدز  والوقاية من األمراض المعدية مثلومواجهتهامثل التمنيع والصحة الجنسية واإلنجابية وترصد الفاشيات 

  .م وتأمين خدمات الرعاية لهوعالج مرضاهاوالسل والمالريا 
  
  معالجة محددات الصحة  -٤
  
تحسين صحة أشد سـكان العـالم       إلى  يجب أن تدرج مسألة محددات الصحة في أي جهد جاد يرمي              -٦٦

لجنـسين   وبعض هذه المحددات مثل الـدخل وأدوار ا        .استضعافاً والحد من حاالت الغبن في المجال الصحي       
 تتصل محددات أخرى، مثل     ذات عالقة بالتهميش االجتماعي؛ في حين     والتعليم واالنتماء العرقي هي محددات      

ظروف المعيشة وبيئة العمل والممارسات الجنسية غير المأمونة وتوافر الغذاء والمـاء، بـالتعرض لعوامـل                
 توسع المدن وحقوق الملكيـة      فتشملوالبيئية  كالمحددات االقتصادية والسياسية    األعم  أما المحددات   . االختطار

  .الفكرية والتجارة واإلعانات الحكومية والعولمة وتلوث الهواء وتغير المناخ
  
 اعتبرت أنماط الحياة غير الصحية في الماضي مشكلة تخص البلدان الغنية بالدرجة األولى، فإنها ولئن  -٦٧

 التحول في ويشكل  . المطردأخذت تتفاقم نتيجة التساع المدن      اآلن، وبعد أن صُّدرت إلى مختلف مناطق العالم،         
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 أوبئـة   عوامل تزيد من استـشراء       بالسكر والدهن والملح     المشبعةأساليب التغذية والتسويق العالمي لألغذية      
ألمراض المزمنـة   من أسباب ا  كما يؤلف االستهالك الضار للكحول سبباً آخر        . األمراض المزمنة غير المعدية   

 طوال العمر، والحد من هذه المشاكل الصحية أمر ممكن باتباع نهج للوقاية والمكافحة            . النفسيةابات  واالضطر
، العمروهو يتضمن رعاية صحة األمهات واالقتصار على الرضاعة الطبيعية خالل األشهر الستة األولى من               

النـشاط  ممارسة  ئي صحي، و  وتعزيز الصحة في المدارس وأماكن العمل، والتثقيف الجنسي، واتباع نظام غذا          
.  في هذا الـصدد     أيضاً مشاركة القطاع الصناعي    ويتعين. بانتظام منذ مرحلة الطفولة وحتى الشيخوخة     البدني  

 سـن   فـي ذلـك   وربما استلزم العمل في بعض هذه الجبهات القيام ببعض وظائف الحكومة التنظيميـة بمـا                
  .إعمالها القدرة على وزيادةالتشريعات الالزمة 

  
فتزايد . ويرجح أن يؤدي تغير المناخ السريع إلى إحداث آثار صحية سلبية، خاصة في البلدان الفقيرة                -٦٨

عوامل تؤدي إلى خفض اإلنتاج الغذائي وإطالة مواسم        جميعها  موجات الحر وشح إمدادات المياه والفيضانات       
 كما يـؤدي  . سراية األمراض المحمولة بالنواقل، ومن المرجح أن تؤثر في المجتمعات الفقيرة أكثر من غيرها             

 مرافق اإلصحاح وإمدادات المياه، وسوء األحوال الـسكنية واالكتظـاظ           التوسع العمراني المتعاظم إلى نقص    
،  مـثالً  ،ذه المشاكل، من ذلـك    وهناك الكثير مما يمكن عمله لتخفيف حدة ه       .  غير صحية  ظروفوالعمل في   

  . تلوث الهواء داخلهاوالحد من خفض استهالك الوقود من أجلتحسين عزل المساكن 
  
 انعدام األمن الغذائي العالمي، ويساعد ذلك على تـأمين الحـصول            رصد مسألة وتتولى األمم المتحدة      -٦٩

 تنفيذ برنـامج    هيئة الدستور الغذائي   وستواصل.  األزمات عندالمباشر على الغذاء وشبكات األمن االجتماعي       
الهدف المعايير الخاصة باألغذية، وهو برنامج مشترك بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة األغذية والزراعة              

  . حماية المستهلكين وتيسير تجارة األغذيةمنه
  
 الـصحة،    نطاق سـلطة وزارات    اتخاذ إجراءات يتجاوز مداها    معالجة معظم هذه المحددات      وتقتضي  -٧٠
لذا فإن معالجـة هـذه المحـددات        . شاركة عدد كبير من الهيئات الحكومية والتجارية المسؤولة       ي تتعلق بم  وه

ويتعين على الحكومات، ووزارات    .  بالصحة العمومية  اإلجراءات المتعلقة بصورة فعالة ستستلزم تغيير حدود      
تحسين الصحة، وذلك   إلى  مية الرامية    في صوغ السياسات العمو    االضطالع بدور أكبر  الصحة بصفة خاصة،    

وتقع على المنظمة مسؤولية تزويد الحكومات بالمعلومات عن        . من خالل العمل المشترك بين قطاعات متعددة      
ولقد اتضح ذلك   . الوضع السائد، والقيام بالتوعية، والدفاع عن سياسات معالجة محددات الصحة عند االقتضاء           

 بشأن النظام الغذائي والنشاط البدني والصحة واالستراتيجية العالميـة بـشأن            من خالل االستراتيجية العالمية   
 واالتفاقيـة   ؛]  ومكافحة األمراض المنقولـة جنـسياً      يواالستراتيجية العالمية بشأن توق    [الصحة اإلنجابية،   

تكـار والـصحة    والنتائج التي توصلت إليها لجنة حقوق الملكية الفكرية واالب         [ ؛اإلطارية بشأن مكافحة التبغ   
ويتوقع تزايد هذا النوع من الخيارات بشأن السياسات بعد نشر النتائج التي ستتوصل إليها اللجنـة                . ] العمومية

 الحكومات، وبمساعدة المنظمة، أن تتفق     يتعين على وفي مجاالت عديدة    . المعنية بالمحددات االجتماعية للصحة   
  .موميةمع القطاع الصناعي بشأن جدول أعمال للصحة الع

  
  تعزيز النظم الصحية والمساواة في االستفادة من خدماتها  -٥
  
 فيمـا يتعلـق   إن قدرة النظم الصحية على تحقيق التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة وسد الثغـرات                 -٧١
 مثلالنطاق   حكومية واسعة    بأنشطةتعزيز النظم الصحية    يرتبط  و. التنفيذ مرهونة باالستثمار الجاد المتواصل    ب

 وتطبيق الالمركزية واستراتيجيات تقليص     اإلنفاق العام، إصالح الخدمة المدنية وعمليات استعراض وإصالح       
  .في الماضي إال ِلماماً ولكن المهنيين الصحيين لم يسهموا فيها ،أثر على الصحةولجميع هذه األنشطة . الفقر
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، المعـارف دة وتصريف الشؤون، وإنتـاج       تعزيزها على كافة المستويات القيا     يتعينومن النظم التي      -٧٢
والمرافق والقدرة اإلدارية على تحسين إيتاء الخدمات الصحية، والتكنولوجيات، بما فيها تكنولوجيات التدخالت             

: غايـات مثـل   بلوغ   المبذولة من أجل تعزيز هذه النظم على         أن تركز الجهود  وينبغي  . الطبية وإنتاج األدوية  
 الفعالة لجميع المحتاجين إليها، وتحسين سالمة المرضى وحمايتهم ماليـاً، وزيـادة              إيتاء الخدمات  التوسع في 
 المـساءلة المشاركة، وزيادة   نطاق   القدرات، وتحسين تنسيق عملية صنع القرارات، وتوسيع         وتعزيزالكفاءة،  

عملية اإلصـالح،    بناء المهارات اإلدارية على جميع المستويات وتنظيم         ومن األهمية بمكان  . والتطبيق الكامل 
وسيساعد تحسين نظم المعلومات الصحية على المـستوى القطـاعي          . إلى جانب إيتاء الرعاية الصحية األولية     

وضع آليات لإلحالة تعمـل     ويجب أيضاً   . والوطني على زيادة تنوع وفعالية االستراتيجيات والتدخالت الممكنة       
لى المستشفيات وحصولهم على الرعاية المتخصـصة        إ على النحو الكامل إلتاحة الفرص أمام الناس للوصول       

  .عند احتياجهم إليها
  
مشكلة تعاني منها كل البلدان، وكثيراً      الصحية  ويعد عدم تكافؤ األغنياء والفقراء فيما يتعلق بالحصائل           -٧٣

ع الخاص   وللقطا .ما تتفاقم حدة هذه المشكلة نتيجة إيالء القطاع الخاص الموسرين المزيد من خدمات الرعاية             
 في هـذا     يجب على الحكومات أن تشرف على مشاركته       غير أنه الرعاية الصحية،   خدمات  دور هام في تقديم     

 تـأمين   ويتعـين .  بلوغ مرامي الصحة العموميـة     على األعمال التجارية على العمل      قطاع وأن تشجع    الصدد
 على الرعايـة  اإلفالس بسبب ما ينفقونه األفراد من حمايةالحماية االجتماعية وتقاسم المخاطر المالية من أجل        

  .الصحية
  
ويعاني الكثير من البلدان من األزمة الراهنة في الموارد البشرية الالزمة إلدارة الصحة، بما في ذلك                  -٧٤

 جميع في السياسات رسماهتمام المسؤولين عن ب هذه المشكلة   وتحظىنقص العاملين الصحيين وسوء توزيعهم،      
كل التحوالت الديمغرافية والوبائية، وتمويل السياسات، والتطورات التكنولوجيـة وتوقعـات           وتش. أنحاء العالم 

فالعاملون يبحثون . القوى العاملةعلى طلب ال النظم الصحية وتحفز التغيير بما يؤثر فيالمستهلكين قوى أخرى 
هجـرة المهنيـين مـن      بيل  تعجال، بما يؤدي إلى     رص العمل في أسواق العمل الدولية اآلخذة في االتساع        عن ف 

 تعزيـز الحكومية داخل البلدان أن تعمل علـى        ويتعين على القيادات    . مناطق العالم الفقيرة إلى مناطقه الغنية     
إنتاجية العاملين الصحيين باتباع سياسة وطنية قائمة على الفهم الجيد للمشاكل مثل صعوبة االحتفاظ بالعاملين،               

 تحسباً للمستقبل، وتنسيق تمويل القـوى       يتعين توسيع نطاق األنشطة التعليمية    كما  . وعلى آراء العاملين أنفسهم   
ويجب كـذلك تحقيـق     .  وزيادة الحجم  العدالة وتطوير القدرة على التكهن به بما يكفي لتشجيع          الصحيةالعاملة  

 العاملـة    مالي مالئم لزيادة االستثمار فـي القـوى        مجالاالتساق بين الجهود الوطنية والدولية لضمان وجود        
ألثر السلبي الذي تعاني منه البلدان      اوالتفاوض بشأن سياسات تنظيم الهجرة وأسواق العمل الدولية، مع مراعاة           

  . على النحو الكاملالنامية نتيجة لفقدان العاملين الصحيين
  
 في أية   ويقدم العديد من هيئات المجتمع المدني إسهامات أساسية وينبغي أن تتاح لها فرصة المشاركة               -٧٥

ومن هـذه الهيئـات مقـدمو الخـدمات الخاصـة      . عملية استشارية إلحداث تغيير رئيسي في النظام الصحي  
الرعايـة فـي    خدمات   التقليديون ومنظمات المجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية ومقدمو          والمداوون
 إيجاد الحوافز ويتعين صحتهم،  فير  على المجتمعات واألفراد المشاركة في صنع القرارات التي تؤث        و. المنازل
  . تلك المشاركةلحدوثالالزمة 

  
   والعلم والتكنولوجياتسخير المعارف  -٦
  
لوفيـات المبكـرة واإلصـابة      ا  الناجم عـن    العبء العالمي الراهن   باإلمكان التخفيف بشكل كبير من      -٧٦

من تـدابير   بالتجربة، في إطار مجموعة      حلول زهيدة التكلفة نسبياً ثبتت فعاليتها        وذلك باللجوء إلى  باألمراض  
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التوصل إلى المزيد من االكتشافات العلمية واكتـساب        ويتعين، مع ذلك،    . الصحة العمومية أكثر اتساقاً وتنسيقاً    
 ، مـن   على سـبيل المثـال     والبد،.  والتكنولوجيا الجديدة قد تأتي بعالجات فعالة      المعارفمعارف جديدة، ألن    

ديدة لمكافحة السل والمالريا واأليدز واألمـراض المزمنـة والمـشاكل الـصحية       التوصل إلى تكنولوجيات ج   
  .المرتبطة بتقدم السكان في السن

  
 بـين المحـددات ونتائجهـا،       العالقات القائمة  مواصلة إجراء البحوث من أجل تحسين فهم         والبد من   -٧٧

التأثير على بقيـة القطاعـات     ب للحكومات، ولوزارات الصحة بصفة خاصة،       تسمحولمعرفة أفضل السبل التي     
يكون الفقراء في أمس الحاجة إليهـا       فالبحوث لم تركز حتى اآلن تركيزاً كافياً على التدخالت التي           . الحكومية

  خـدمات  المضادات الحيوية لألطفال المصابين بااللتهاب الرئوي، وتأمين الحـصول علـى  مثل آليات إعطاء 
 المدارية المهملة مثل داء الليشمانيات وداء       عالج أمراض المناطق  وتأمين  الرعاية في الفترة المحيطة بالوالدة،      

حهـا  يلفرص التـي يت   ا يتم تجاهل كما  . قرحة بورولي وداء شاغاس   والمثقبيات البشري األفريقي والبلهارسية     
ـ        . الطب التقليدي وسائر المعارف األصلية المحلية      االت ويشكل إيجاد وتقييم التكنولوجيات الجديدة أحـد المج

  .الهامة التي يتعين التركيز عليها في المستقبل
  
 وجود آليـات وطنيـة      ولردم الهوة التي تفصل بين معرفة ما ينبغي عمله وتحقيق ذلك فعالً البد من               -٧٨

. القدرات المحلية على إجراء البحوث    المعارف والتكنولوجيا الراهنة وتعزيز     وعالمية أكثر فعالية تتولى تطبيق      
الـذي ينبغـي     البلدان معرفة األسـلوب      علىه التكنولوجيات الجديدة من زيادة في فعالية العالج،         ومع ما تتيح  

 والمعـضالت   انتهاجه حتى تكون يسيرة التكلفة ويحول دون تسببها في حدوث المزيد مـن حـاالت الغـبن                
 والتمنيـع بعـض     وتتيح آليات دولية مثل الصندوق العالمي والتحالف العالمي من أجل اللقاحـات           . األخالقية

وهناك جهود دولية تبـذل لـدعم       . الضمانات لتأمين األسواق للمصانع بما يتيح االستثمار الالزم لزيادة اإلنتاج         
 التي تقدمها مؤسسة بيل وميليندا غيتس واألنشطة التي تقوم بهـا فرقـة العمـل                تطوير التكنولوجيا مثل المنح   

.  الفقـراء  هي تسهم بقدر كبير في استحداث تدخالت جديـدة تخـدم          والدولية المعنية بالمنافع العامة العالمية،      
من الوسائل الجبارة التي تساعد على إحداث التغيير، وهي تقتضي مـن المنظمـة              والمبادرات من هذا القبيل     

 المتفـق بـشأنها علـى       وشركائها مضاعفة ما يبذلونه من جهد لوضع برنامج مشترك فيما يتعلق باألولويات           
  .طني والعالميالمستويين الو

  
 وسائل اإلعالم في التوعية بالقـضايا الـصحية مثـل           وهناك تجارب عالمية مستمرة بهدف استخدام       -٧٩

 تكنولوجيـا   وهناك أيضاً تقدم يحرز فيمـا يتعلـق باسـتخدام         . الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين والشباب    
النائية أو السكان الذين يصعب الوصول إليهم،        إليتاء الرعاية الصحية لسكان المناطق       التالمعلومات واالتصا 

ولقد بدأت المجتمعـات الفقيـرة      . وجمع المعطيات الصحية ونتائج البحوث، ونشر المعلومات وإسداء المشورة        
وثمة حاجة متزايدة لتحقيق فهم واضح ألفضل أسـلوب ممكـن اتباعـه             . باالستفادة من نتائج هذه التطورات    

استخدامه نطاق   أن يوسع القطاع الخاص      ومن المرجح . مرامي الصحة العمومية  الستخدام اإلنترنت في بلوغ     
 يدفع باألفراد إلى اختيار الرعاية وبعض أنواع العالج الالزمة لهم دون التماس             مماألسلوب التسويق المباشر،    

 يما يخـص  ف المساعدة   االستمرار في تقديم   الدول األعضاء في المنظمة وأمانتها       علىلذا  . مساعدة متخصصة 
  .وضع المعايير الالزمة لضمان الجودة وإتاحة المعلومات للمستفيدين

  
  والمساءلةتعزيز اإلدارة والقيادة   -٧
  
 حـسن اإلدارة والقيـادة الحكيمـة علـى          قوية كما أن الحاجة ماسة إلى     وجود إرادة سياسية    البد من     -٨٠

وأيـة عمليـة لـصنع      . مشاغلهالب  ويجب على الحكومات أن تضع صحة السكان في ص        . المستوى الوطني 
ويجب علـى وزارة الـصحة أن       .  في تحقيق الحصائل الصحية    االتساقالسياسات العمومية هي فرصة لزيادة      
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.  تعزيز الحوارات بشأن السياسات واستراتيجيات التدخل بين القطاعات، العامة منها والخاصة           تكون سباقة إلى  
 أيـضاً   األعم القطاع الصحي، وإنما معالجة القضايا       التي تضم يا  وذلك يعني عدم االقتصار على معالجة القضا      
 الكلي، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وحقوق اإلنسان        لالقتصادكإصالح نظام الخدمة المدنية، ووضع سياسة       

  . بالصحةذات الصلة
  
 الصحة فـي    لإحالفترض  ت أثر الصحة على النمو االقتصادي وتقليص الفقر         والبينات التي تشير إلى     -٨١

 وينبغـي   .والحد من الفقر وحاالت الغبن     ضمن استراتيجيات التنمية الوطنية والنمو االقتصادي        الصدارةموقع  
لحوار القائم بين وزارة الصحة ووزارتي التمويل والتخطيط على تأمين حصولها على تمويل يمكن              أن يركز ا  

  .مرتبطاً باألهداف المتفق بشأنهاأن يكون  وأطول أجالً و أكثر استقراراًوالبد أن يكون ذلك التمويل به، التنبؤ
  
وتؤدي وزارات الصحة دوراً محورياً في تشكيل النظم الصحية وتنظيمها وإدارتها، وفـي توضـيح                 -٨٢

مـسألة   السلطات الوطنية والهيئات المتعاونة معها فـي         وعندما تنظر . مسؤوليات الحكومة والمجتمع واألفراد   
 والمردودية والتحليـل    متينة وواقعية تقوم على العدالة     عليها أن تضع خططاً      فإنالخدمات،   التدخالت و  تعزيز

 والمشاريع التجريبية   .أفضل األساليب التي تحقق النتائج على الصعيد المحلي       المالي، وااللتزام المحلي ومعرفة     
  . ذلك منذ البدايةالتغطية ما لم يجر تخطيطنطاق والمثالية المتفرقة ال تؤدي عادة إلى توسيع 

  
 على تخطيط التعاون    قادرة أن تكون الحكومات     البدوعند قيام الشركاء الدوليين باستثمار صحي هام،          -٨٣

وينبغي للحكومات، بدعم من المنظمة، أن تواصل تنـسيق سياسـات المـانحين وتبـسيطها               . وإدارته وتنسيقه 
كما تم االتفاق عليه في إعالن باريس ذلك، ها عموماً، ووضمان اتساقها مع األولويات ونظم اإلدارة المتفق بشأن

الشعور بالملكية والتنـسيق    :  بشأن فعالية المساعدات، والذي ينص على خمس ضرورات أساسية         ٢٠٠٥لعام  
 الجهات المانحة الدولية واألمم المتحدة والشركاء فـي الـصحة           وعلى. واالتساق والنتائج والمسؤولية المتبادلة   

  . بهذا اإلعالناإلجراءات المشتركة المتخذة فيما يتعلقن ومتابعة تقيد العالمية ضما
  
 الحكومات العمل بفعالية فيما يخص االتفاقات التي تم التفاوض بشأنها مثل علىوعلى الصعيد الدولي،   -٨٤

لخدمات، وذلك  واالتفاق العام بشأن تجارة ا    ) تريبس (الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية    باالتفاق المتعلق   
وينبغي مواصلة العمل مع الصناعات عمومـاً،       .  والخدمات الصحية  فيما يتعلق بالمنافع  بالنظر لتزايد أهميتهما    

وهي تشمل مجاالت مثل األغذية والمستحضرات الصيدالنية والتأمين، مع التركيـز علـى بـرامج الـصحة                 
  .هذا الصددت بالمعلومات وضمان مشاركتها في والمنظمة مسؤولة عن تزويد الحكوما. عليهاالعمومية المتفق 

  
 تأمين المحافل للمشاركين في مجال الصحة العمومية من خـارج الحكومـة مثـل               البد من أخيراً،  و  -٨٥

 اإلسهام بشفافية في المناقشات الوطنيـة       لتمكينهم من الناشطين واألكاديميين وأصحاب األعمال التجارية، وذلك       
 االتفاقات الرسمية بشأن الشؤون الصحية الدولية من قبـل          وتُعتمد. المتصلة بالصحة والعالمية بشأن السياسات    

لتعاظم الدور الذي تقوم به األطراف الفاعلـة غيـر          ونظراً  .  في محافل مثل جمعية الصحة     ، عادة ،الحكومات
ليـات والمحافـل    في ضمان حسن اإلدارة الجيدة والمساءلة، البد من تأمين المزيد من اآل    ا وألهميته ،الحكومية

  .العالمية حتى تتمكن أسرة الصحة العمومية في مجملها من مناقشة القضايا التي تهم الجميع
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   التطور من أجل مواجهة التحديات–منظمة الصحة العالمية   :دال
  

  الطلبات المتزايدة
  

الحالية، تتطلب إعـداد    إن التحديات المطروحة أمام الصحة في العالم، وكذلك الثغرات في االستجابة              -٨٦
وإلضافة قيمة قصوى إلى العمـل      . برنامج صحي يتجاوز ما تستطيع منظمة الصحة العالمية القيام به وحدها          

الخاص بالمرامي اإلنمائية لأللفية، ولتمكين الدول األعضاء من وضع الصحة في صميم السياسات العموميـة               
ن الفقر، يجب أن تركز المنظمة على ما تتمتـع بـه مـن              الوطنية بشأن مسائل مثل النمو االقتصادي والحد م       
  .ميزات نسبية وأن تعتمد على مواطن قوتها الحالية

  
ونظراً ألن عدد الهيئات المعنية بالصحة آخذ في التزايد فإن الحدود الفاصلة بـين مختلـف أعمـال                    -٨٧

ويلزم أن تواصل المنظمة وضع . تالمنظمة على كل المستويات آخذة في االتساع لتشمل التنسيق مع تلك الهيئا
آليات مبتكرة إلدارة الشراكات والتحالفات العالمية أو المشاركة فيها، بما في ذلك الشراكات والتحالفـات مـع                 

والهدف المنشود من ذلك هو جعل اإلطار الهيكلي العام للصحة الدولية أكثر كفاءة وأقدر على               . القطاع الخاص 
  .اءتلبية احتياجات الدول األعض

  
  الميزات النسبية التي تتمتع بها منظمة الصحة العالمية

  
وتحظـى  . تحظى المنظمة بنفوذ واسع في مجاالت كثيرة، نظراً لحيادها وعضويتها شـبه الـشاملة               -٨٨

المنظمة بشرعية راسخة بفضل عالقاتها الوثيقة مع الحكومات من خالل جمعية الـصحة واللجـان اإلقليميـة                 
. وتحظى المنظمة باالحترام لتجردها والتزامها بالقيم األساسية المعرب عنها في دسـتورها           . ومكاتبها القطرية 

ولدى المنظمة قدرة كبيرة على عقد االجتماعات، يمكن أن تتيح لمجموعات متنوعة التحدث واإلصـغاء إلـى                 
  .بعضها البعض، فضالً عن تحفيز العمل الجماعي على نطاق العالم

  
كافحة األمراض دور ال نظير له، سواء أكان ذلك الدور يؤدى عن طريق تنسيق              ودور المنظمة في م     -٨٩

البينات العلمية الضرورية أم عن طريق تعزيز االستراتيجيات العالمية الستئصال األمراض أو القضاء عليهـا               
مـة مركـزاً    من المنظ ) ٢٠٠٥(وتجعل اللوائح الصحية الدولية     . أو الوقاية منها أو تحديد الفاشيات ومكافحتها      

لشبكة عالمية من المعاهد والوكاالت الصحية العمومية التي تسعى إلى حماية العالم مـن انتـشار األمـراض                  
  .المعدية واألخطار المشابهة

  
العالمي من خالل مبادرات من قبيل اعتماد منظمة ) التقييسي(وقد توسعت المنظمة في عملها التقعيدي        -٩٠

ن مكافحة التبغ، وتنقيح اللوائح الصحية الدولية، ولجانها المعنية باالقتصاد الكلي           الصحة العالمية اإلطارية بشأ   
وقد تسنى تحقيق هذه االنجازات وغيرهـا       . والصحة، وحقوق الملكية الفكرية، والمحددات االجتماعية للصحة      

ها جهود تبـذل فـي      الذي تضطلع به المنظمة بفضل الجهود العالمية التي توازي        ) التقييسي(في العمل التقعيدي    
وهناك عدد كبير من البلـدان التـي        . البلدان، لكي تعود التشريعات إلى من يتعين أن تكون نافذة بالنسبة إليهم           

وستواصـل المنظمـة تـشجيع      . تعتمد على معايير المنظمة وتأكيداتها فيما يتعلق باألدوية ومعدات التشخيص         
  .ة، من أجل إنتاج سلع صحية عمومية عالمية معقولة التكلفةالجهود المبذولة، بما في ذلك جهود دوائر الصناع

  
وتشجع منظمة الصحة العالمية النقاشات والتحليالت والتوصيات المستندة إلـى البينـات والخاصـة                -٩١

بالصحة من خالل ما تضطلع به من عمل، وما تضطلع به الشبكات الرسمية وغير الرسمية العديدة والمراكز                 
وتيسر هذه الشبكات التعاون بنشاط بين العلماء من جميع الدول في           .  في جميع أنحاء العالم    المتعاونة من عمل  
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وتقدم لجان الخبراء، مثل لجنة الخبراء المعنية بالمعايرة البيولوجية، آراء          . مجاالت البحوث المتفق عليها بينها    
كتسبتها المنظمة مـن شـبكاتها      كما أن المعارف التي ا    . مستقلة بشأن المنتجات ومجموعات لوازم التشخيص     

اإلقليمية والعالمية تتيح لها الدعوة إلى السياسات التي يتعين أن تتخذها وزارات الـصحة وسـائر قطاعـات                  
ومن ثم  . الحكومة، وحشد الخبرات التقنية والموارد المالية الالزمة لتنفيذ أساليب جديدة وبناء القدرات الوطنية            

لى من عمليات التطوير داعمة تحديث السياسات الوطنية، كلما أتيحت بينـات            تعمل المنظمة في المراحل األو    
  .جديدة

  
كما أن هيكل المنظمة ذا المنحنى اإلقليمي يتيح لها فرصاً عديدة للمشاركة مع البلدان، مـع تركيـز                    -٩٢

م التقنـي وبنـاء     مقرها في جنيف على القضايا محل االهتمام العالمي، ومع تركيز مكاتبها اإلقليمية على الدع             
ويتيح وجود المنظمة في البلدان إقامة عالقة وثيقة مع وزارات الصحة وشركائها من داخل              . القدرات الوطنية 

وتستطيع أن تتعاون عن كثب مع منظومة األمم المتحدة، كما أنها تستطيع توفير قنـوات               . الحكومة وخارجها 
مة عبر مستويات أمانتها الثالثة، فضالً عـن عالقـات          وتستطيع المنظ . للدعم في حاالت الطوارئ عند اللزوم     

العمل الوثيقة التي تربطها بالحكومات، جمع المعلومات الصحية ورصد االتجاهات السائدة بمرور الوقت وفي              
  .مختلف البلدان واألقاليم وفي جميع أنحاء العالم

  
  الوظائف األساسية لمنظمة الصحة العالمية

  
. ظمة، وبعد تحليل الميزة النسبية التي تتمتع بها تم تحديد ست وظائف أساسية لها             بناء على والية المن     -٩٣

وُأعتمد في ذلك، إلى حد بعيد، على الوظائف األساسية المحددة في برنامج العمل العام العاشـر، ولكـن مـع                    
ضل وجه لبرنامج مراعاة الثغرات التي تم تحديدها والطريقة التي يمكن للمنظمة من خاللها أن تستجيب على أف

ويتم االضطالع بهذه الوظائف على كل مستويات المنظمة، وقد تتفاوت حـسب كـل              . العمل الصحي العالمي  
  . ويرد أدناه بيان الوظائف األساسية الست، إلى جانب أمثلة تبين كيفية تنفيذها. برنامج

  
 شراكات عنـدما يكـون      االضطالع بدور قيادي في المجاالت الحساسة بالنسبة للصحة والدخول في           -١

  العمل المشترك الزماً
  
طبقاً لمقررات جمعية الصحة ستواصل المنظمة االضطالع بدور قيادي في تسهيل صياغة وتكييـف                -٩٤

الصكوك القانونية الدولية لحماية الصحة في العالم، وتعزيز اإلجراءات المماثلة من أجـل حـل المـشكالت                 
خطار عالمية النطاق تتهدد الصحة تتولى المنظمـة عقـد اجتماعـات            ومع ظهور أ  . الصحية العالمية الكبرى  

  .للسلطات المعنية وتحشد العمل الجماعي مع دولها األعضاء
  
وستظل المنظمة شريكاً كامالً ونشطاً في الشراكات الصحية العالمية، مثل الصندوق العالمي لمكافحة               -٩٥

 اللقاحات والتمنيع، وشراكة دحر الـسل، وشـراكة دحـر        األيدز والسل والمالريا، والتحالف العالمي من أجل      
المالريا، وشراكة صحة األم والوليد والطفل، وهي شراكات تستهدف تعزيز التغطيـة بالتـدخالت الـصحية                

وستساعد المنظمة هذه الشراكات على تحقيق أكبر قدر من الفعالية، كما ستقدم إليها المساعدة التقنية               . العمومية
 مواءمة عملها مع الجهود األخرى، وستشجع على تنسيق استثماراتها مع السياسات والبـرامج              وستعاونها على 

وستستمر المنظمة في قيادة جهود التعاون الرامية إلى تنفيذ اإلغاثة ذات الصلة بالصحة في أوقـات                . الوطنية
  .األزمات

  
ابع الدولي التـي تقـدم التمويـل    ستشارك المنظمة مع المؤسسات العالمية واإلقليمية الكبرى ذات الط          -٩٦

ألغراض التنمية، والسيما البنك الدولي والمفوضية األوروبية ومصارف التنمية اإلقليمية، فضالً عن الشركاء             
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وستستفيد المنظمة من المنتديات الدولية، مثل المنتدى الرفيع المستوى المعقود مؤخراً بـشأن             . الثنائيين الكبار 
 أسلوب مشترك إزاء األولويات في تعزيز النظم الصحية الوطنية، وزيادة مواءمـة             الصحة، للدعوة إلى اتباع   

  .الدعم الخاص بسياسات التنمية الوطنية واالستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر
  
وستقوي المنظمة تعاونها مع سائر األجزاء ذات الصلة في منظومة األمم المتحدة والمنظمات الدولية                -٩٧

 التقدم في برنامج العمل الصحي العالمي اآلخذ في التطور، وكذلك مع مؤسـسات بريتـون                األخرى من أجل  
ولهذه الغاية ستشدد المنظمة بوجه خاص على تقوية تعاونها مع اليونيسيف وصندوق األمـم المتحـدة                . وودز

ستسهل أنشطة  و. للسكان، من خالل الحوار االستراتيجي المنتظم على مستوى السياسات وعلى المستوى التقني           
كما . التعاون هذه استعراض أنشطة المنظمة وتحسين تنسيقها وتركيزها من أجل بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية             

أنها ستستند إلى الميزة النسبية التي تتمتع بها المنظمة، وستكفل أن تقدم كل مستويات المنظمة الدعم المتساوق                 
  .إلى هذه الجهود

  
ظمة، مثلما حددتها الدول األعضاء، ووفقاً لتوصيات الجمعية العامة لألمم المتحـدة،            وطبقاً لوالية المن    -٩٨

وسـتركز  . ستعمل المنظمة على تعزيز دورها باعتبارها سلطة التوجيه والتنسيق في مجال الـصحة الدوليـة              
مـن فـي    المنظمة بوجه خاص، في عالقاتها مع األمم المتحدة، على القضايا المستجدة في مجال الصحة واأل              

  .العالم، وكذلك على القضايا الشاملة، مثل قضايا البيئة وحقوق اإلنسان وقضايا الجنسين
  
وستشارك المنظمة مشاركة تامة في جهود إصالح األمم المتحدة بهدف تبسيط إجـراءات تـصريف                 -٩٩

وضـيح تقـسيم    الشؤون؛ وتحقيق االتساق في صياغة القواعد والمعايير واإلرشادات الخاصة بالـسياسات؛ وت           
العمل، مثلما تم مؤخراً مع برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز وفرقة العمل العالمية؛ والحفاظ على                
الشفافية في استعمال المعطيات والمعارف؛ وتقديم دعم قوي لألفرقة القطرية التابعة لألمم المتحدة تحت مظلة               

  .منظومة األمم المتحدة
  
  نامج البحوث وتحفيز إعداد المعارف القيمة وترجمتها ونشرهاتحديد معالم بر  -٢
  

ستواصل المنظمة دعم أنشطتها في مجموعة البحوث الصحية التي تساعد على تعزيز الصحة والوقاية      -١٠٠
من األمراض ومكافحتها وتعزيز النظم الصحية وتسريع بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفيـة المتعلقـة بالـصحة                

واة في مجال الصحة وتعزيز عملية البحوث نفسها وإدارة المعارف وبناء القدرات في البلـدان               وتحسين المسا 
وتعمل اللجنة االستشارية التابعة للمنظمة والمعنية بالبحوث الصحية علـى تعزيـز            . النامية، حسب االقتضاء  

  .وتنسيق هذا العمل، بالتعاون الوثيق مع مؤسسات خارجية
  

المعارف المكتسبة من المراجعة المالئمة لنتائج بحوثها الحالية، والتي لها أثرهـا            وستستعمل المنظمة     -١٠١
على تحسين الصحة، وستشارك في تصميم األدوات والطرائق األساسية، وسـتجري تقييمـاً لجـودة وفائـدة                 

لية التدخالت والمنهجيات والبرامج من أجل تعزيز فرص الحصول بإنصاف على السلع والخدمات الصحية العا             
  .الجودة

  
وستعمل المنظمة على تقوية دور برامج البحوث المرتبطة بها وتعزيز أدائها، مثل بـرامج البحـوث                  -١٠٢

الخاصة بالسرطان والصحة اإلنجابية وأمراض المناطق المدارية واللقاحات والـنظم الـصحية، وذلـك فـي                
ما يرتبط بها من بناء قدرات وإدارة معارف،        كما أنها ستدعم البحوث و    . المجاالت التي تتمتع فيها بميزة نسبية     

  .مما له أهمية خاصة للبلدان النامية ومما يستلزم تنسيق العمل على الصعيد العالمي
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  وضع القواعد والمعايير وتعزيز ومراقبة تنفيذها  -٣
  

ناد إلـى   ستضع المنظمة قواعد لمجاالت الصحة العمومية المتفق عليها مع أجهزتها الرئاسية، باالست             -١٠٣
وستسهم لجان الخبراء واألفرقـة االستـشارية ومجموعـات         . أكمل البينات العلمية المتاحة وأكثرها موثوقية     

وستواصل هذه المجموعات تحسين جودة عملها بضمان شمولها لتمثيـل          . الخبراء االستشاريين في هذا العمل    
  .أساس الكفاءةالجنسين والتمثيل الجغرافي، وتعيين األعضاء بطريقة شفافة وعلى 

  
وستعمل شبكة المنظمة التي تضم المراكز المتعاونة يداً بيد مع المنظمة من أجل المساعدة على توحيد                  -١٠٤

المصطلحات والتسميات المستعملة ألغراض التشخيص والعالج واالتقـاء، وكـذلك المـواد والتكنولوجيـات              
وفي . م ومقارنة المعطيات على النطاق العالمي     ومن شأن ذلك أن يسهل فه     . والطرائق واإلجراءات ذات الصلة   

إطار ذلك ستواصل المنظمة العمل الخاص بتصنيفاتها الرئيسية، أي التصنيف الدولي لألمـراض والتـصنيف               
  .الدولي ألداء الوظائف والعجز والصحة، واألسماء الدولية غير المسجلة الملكية للمواد الصيدالنية

  
على المعايير التي تضعها المنظمة هي وشركاؤها، ومع اتضاح آليات تطبيق           ومع تزايد توافق اآلراء       -١٠٥

هذه المعايير أكثر فأكثر، مثل عملية االختبار المسبق لصالحية األدويـة ذات األولويـة، ستـضع المنظمـة                  
جيات ومن أمثلـة هـذه االسـتراتي      . االستراتيجيات بالتشاور مع الشركاء لدعم البلدان في التقيد بهذه المعايير         

؛ والتوجهـات االسـتراتيجية لتحـسين    )٢٠٠٢(االستراتيجية العالمية لتغذية الرضع وصغار األطفال  : يلي ما
؛ واالستراتيجية الشاملة لقطاع الصحة لمكافحة األيدز والعدوى بفيروسه         )٢٠٠٣(صحة  األطفال والمراهقين     

؛ واستراتيجية الصحة   )٢٠٠٤(البدني والصحة   ؛ واالستراتيجية العالمية بشأن النظام الغذائي والنشاط        )٢٠٠٣(
؛ والخطة االستراتيجية العالميـة لـشراكة       )٢٠٠٧-٢٠٠٤(؛ واستراتيجية المنظمة الدوائية     )٢٠٠٤(اإلنجابية  

؛ والخطة العالميـة    )٢٠١٥-٢٠٠٦(؛ والرؤية واالستراتيجية العالميتان للتمنيع      )٢٠١٥-٢٠٠٥(دحر المالريا   
الجاري إعدادها  ) ٢٠١٠-٢٠٠٦" (اإلتاحة الشاملة "خطة العمل العالمية بشأن     ؛ و )٢٠١٥-٢٠٠٦(لدحر السل   

واالستراتيجية العالمية لتوقي ومكافحة األمراض المعدية      [ مع برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز؛        
مل أولويـات   وسيستمر إعداد االستراتيجيات العالمية والتوسع فيها لتـش       ]. ) ٢٠١٥-٢٠٠٦(المنقولة جنسياً   

  .جديدة
  
  التأكيد على خيارات السياسات األخالقية والمستندة إلى البينات  -٤
  

. ستوافي المنظمة الدول األعضاء بمراجعات لخيارات السياسات للنظر فيها في سياق البيئات المختلفة              -١٠٦
 وستتباحث مع الحكومـات     وستجمع المنظمة البينات العالمية وتيسر تكييفها مع مقتضيات العمل داخل البلدان،          

  .مباشرة بشأن استعمالها في السياسات والبرامج الوطنية ودون الوطنية
  

وستقوم هذه الجهود بمراجعة ما هو مجد في مختلف البيئات االجتماعية واالقتصادية، مستندة في ذلك                 -١٠٧
نوات األخيرة خيارات السياسات ومن األمثلة على ذلك في الس. إلى اعتبارات المردودية واألخالقيات والمساواة 

المتعلقة بالصحة النفسية وحوادث المرور على الطرق والعنف ضد المرأة واألمراض المزمنة ومكافحة التبـغ               
وسيتواصل تراكم هذه المعلومات والخبرات الالزمة لتلك اإلرشادات، وسيتم، كلما أمكـن،            . وسالمة المرضى 

صاحبة للتقارير الخاصة بالصحة في العالم وأيـام الـصحة العالميـة،            ربطها ببرامج الدعوة، مثل البرامج الم     
  .وكذلك ربطها بعملية رصد المعايير
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وستظل هذه المشورة الخاصة بالسياسات والمستندة إلى البينات توجه أنـشطة مكافحـة األمـراض                 -١٠٨
وستتـسع  . تمويل الـصحي  وتطوير النظم الصحية في مجاالت مثل الموارد البشرية والحماية االجتماعية وال          
  .لتشمل المزيد من محددات الصحة، كلما اتضحت األساليب الالزمة في هذا الصدد

  
  تقديم الدعم التقني وتسريع عملية التغيير وبناء قدرات مؤسسية مستدامة  -٥
  

البـد أن  منذ إنشاء المنظمة يشكل الدعم التقني المقدم إلى البلدان عنصراً أساسياً من عناصر عملها، و      -١٠٩
وتتمثل مهمة المنظمة فيما يتعلق بتقديم هذا الدعم في المساعدة على إتاحة القواعـد              . يستمر ذلك في المستقبل   

وبدالً من أن تتولى المنظمة تنفيذ البرامج بنفسها فإن دورها يتمثـل            . والمعايير وخيارات السياسات في البلدان    
وسيستمر تنفيذ البرامج الراسخة، مثل البرامج ذات الصلة        . مةفي المساهمة في بناء القدرات المؤسسية المستدا      

ببناء القدرات فيما يتعلق بالترصد ومواجهة الفاشيات، والتمنيع، والوقاية، والعالج، والرعايـة فيمـا يتـصل                
بأمراض من قبيل السل والمالريا واأليدز والعدوى بفيروسه، وزيادة دعم التدبير العالجي المتكامل ألمـراض               

  .وتتم تكملة هذه المجاالت بالعمل الخاص بتعزيز النظم الصحية وتعديل محددات الصحة األعم. طفولةال
  

وفي حاالت الطوارئ واألوضاع التالية للصراعات تعمل المنظمة مع مكتب األمم المتحـدة لتنـسيق                 -١١٠
مساعدة الحكومات المعنية على الشؤون اإلنسانية، ومع سائر الشركاء، على تلبية االحتياجات الصحية العاجلة و

  .تقديم الدعم ألغراض إعادة اإلعمار والتأهب لمواجهة الكوارث
  

وتضطلع المنظمة بدور حاسم، مع بعض األعضاء اآلخرين في أفرقة العمل القطرية التابعـة لألمـم                  -١١١
 وزارات الصحة وشـركائها،     المتحدة، في تسهيل هذا الدعم التقني فيما بين البلدان، وتلبية الطلبات المقدمة من            

  ).٤المرفق (كما هو محدد في استراتيجية التعاون القطري 
  
  رصد الحالة الصحية وتقدير االتجاهات الصحية السائدة  -٦
  

تنهض المنظمة بمسؤولياتها الخاصة بالرصد في البلدان بالتعاون مع وزارات الـصحة والمؤسـسات             -١١٢
المستوى اإلقليمي عن طريق مضاهاة المعطيات الخاصـة باالتجاهـات          اإلحصائية الوطنية، وتقوم بذلك على      

أما على المستوى العالمي فيوفر كل مـن        . السائدة في مختلف الدول، والعمل مع الشركاء في مختلف برامجها         
 المعطيات  والسجل الوبائي األسبوعي واإلحصاءات الصحية العالمية       الخاص بالصحة في العالم     السنوي التقرير

وتتم تكملة هذه المعطيات المجمعة بمقارنـة       . اصة بحالة الصحة في العالم في مناطق معينة حسب كل بلد          الخ
المؤشرات الصحية عبر العالم في األطالس العالمية المنشورة على موقع المنظمة على اإلنترنت، والتي تشمل               

 القلب والسكتات وصحة الطفـل      على سبيل المثال مجاالت األمراض السارية واالضطرابات النفسية وأمراض        
  .وتتحمل المنظمة المسؤولية عن ضمان تصنيف كل المعطيات الصحية حسب نوع الجنس. والبيئة والتبغ

  
وتقدم المنظمة الدعم من أجل بناء القدرات الوطنية الخاصة بالترصد والمواجهـة، ورسـم خـرائط                  -١١٣

وتوفر نظاماً عالمياً للترصد يغطي األمراض الـسارية        المخاطر التي تتهدد الصحة العمومية وكذلك الموارد،        
وتُعتبر شبكة القياسات الصحية، التي تستضيفها المنظمة، مبادرة عالميـة تـشمل            . وغير السارية على السواء   

التعاون على تعزيز نظم المعلومات الصحية القطرية بغرض إعداد معطيات سليمة لعملية صنع القـرار فـي                 
وهي تجمع عمل الممارسين الصحيين وأخصائيي اإلحصائيات الصحية لتكوين         . وى الدولي البلدان وعلى المست  

  .القدرة الوطنية على ترتيب المعطيات الالزمة لعملية صنع القرارات بشأن الصحة
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   في المستقبلوفرصهاالتحديات المطروحة أمام المنظمة   
  

ة فإنها يجب أن تواجه تحديات هامة لكي تحقق أن المنظمة تتمتع بميزات نسبية واضحعلى الرغم من   -١١٤
وإذا ما كان للصحة أن تقدم مساهمتها الكاملة في الحد مـن            . إمكانياتها فيما يتعلق بالعمل الفعال في المستقبل      

وستحتاج الحكومـات   . الفقر فيجب تقديم مبررات واضحة وقوية لزيادة االستثمار في مجال الصحة في العالم            
هنة على أن سياساتها الصحية، على سبيل المثال، تحسن مستوى الحضور في المدارس وتتيح              إلى البينات للبر  

لمزيد من البالغين ممارسة حياة عملية أطول وأكثر إنتاجية، وتعزز أمن المجتمعات المحلية على نحو يطيـب                 
  .معه العيش فيها

  
يكاً فعـاالً بـين الوكـاالت       وفي األزمات الصحية يجب أن تتصرف المنظمة بسرعة لكي تكون شر            -١١٥

وستحتاج وزارات الصحة إلى وجود خطط متفق عليها مسبقاً بحيث          . األخرى العديدة التي تعمل مع الحكومات     
إنه في حالة حدوث أية طارئة تكون قنوات االتصال واضحة ويتم تفعيل آليات التنسيق بسرعة ويسير الـدعم                  

وستستعرض المنظمة باستمرار إجراءاتها لكي تزيد      . حدة بسالسة المقدم من المنظمة وبقية مؤسسات األمم المت      
  . سرعة استجاباتها

  
وللتصدي للغبن االجتماعي وآثاره على الصحة ستكون المنظمة واضحة في مفهومها للمـساواة فـي                 -١١٦

ذات وسيشمل أسلوبها فيما يتعلق بحقوق اإلنـسان        . مجال الصحة وستجعل ذلك جزءاً ال يتجزأ من إرشاداتها        
الصلة بالصحة تكوين فهم أفضل في جميع أجزاء المنظمة لما يعنيه ذلك بالنسبة إلى المشاركة فـي تـصميم                   

وعلى سبيل المثال ستعطي المنظمة القدوة في إدراج قـضايا الجنـسين            . وتنفيذ البرامج والتشريعات الصحية   
، وستـستعمل   )التقييـسية (ا التقعيديـة    ضمن التيار العام، حيث ستدرج ذلك في كل إرشاداتها التقنية وأعماله          
  .المعطيات المصنفة حسب نوع الجنس في تخطيط برامجها ورصدها

  
ولتسريع عملية تعزيز التدخالت الصحية العمومية ستذهب المنظمة إلى ما هو أبعد مـن المـشاريع                  -١١٧

ءها على وضـع خطـط   النموذجية الصغيرة التي تجمع البينات أو تختبر الجدوى، وستشجع الحكومات وشركا  
وستقوم المنظمة بالمزيد من . واقعية للتوسع في الخدمات، على أن تكون هذه الخطط مربوطة بالتمويل المستدام

أجل تركيز االهتمام والعمل على ضمان أن يتاح للبلدان ما يكفي من الموارد البشرية الصحية، والعمل علـى                  
  .وطنية والدوليةجعل هذا األمر في صدارة اهتمامات السياسات ال

  
ويخرج الكثير من محددات الصحة عن نطاق تأثير المنظمة المباشر، ولكن المنظمـة سـتعمل مـع                   -١١٨

. وزارات الصحة على تكوين فهمها لما يمكن القيام به بشكل واقعي عن طريق العمل مع القطاعات األخـرى                 
بالنسبة إلى الصحة في مجـاالت مـن قبيـل          وسترصد المنظمة االتجاهات السائدة في العالم والتي لها أهمية          

وستشارك المنظمة علـى    . التجارة والزراعة، وستبقي وزارات الصحة على علم أوالً بأول بنتائج هذا الرصد           
نحو أكثر انتظاماً مع المجتمع المدني ودوائر الصناعة، بما في ذلك دوائر صناعة الرعاية الـصحية الدوليـة                  

  .ودوائر الصناعة الصيدالنية
  

وسيلزم أن تأخذ المنظمة زمام المبادرة في قيادة حوار يدور بشأن تحديد أولويات البحوث ومعاييرها                  -١١٩
األخالقية، وذلك مع استمرار التقدم العلمي على سبيل المثال في البحـوث الـسريرية والعلـوم االجتماعيـة                  

  .والجينوميات
  

أألعضاء، وستقيم تحالفات أكثر فعالية داخل األمـم        وستشارك المنظمة مشاركة استراتيجية مع دولها         -١٢٠
كما أنها ستعمل معها على مواءمة اإلطار الهيكلـي للـصحة علـى             . المتحدة والدوائر األعم المعنية بالتنمية    
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المستوى القطري، وستشارك في عملية اإلصالح من أجل إنشاء فريق قطري فعال تحت مظلة منظومة األمم                
  .المتحدة

  
 المنظمة مع الجهات األخرى من أجل مواءمة اإلطار الهيكلي للصحة في العـالم، وتـوفير                وستعمل  -١٢١

منتديات لزيادة عدد وأنماط الكيانات المعنية بالمشاركة في الحوار بشأن المشاكل المحلية والعالمية في مجـال                
  .الصحة

  
سم به من أهمية بالنـسبة إلـى        وستواصل المنظمة العمل على تعزيز أجهزتها الرئاسية، نظراً لما تت           -١٢٢

  . فعالية المنظمة وحيويتها
  

  المشاكل اإلدارية التي تواجه أمانة المنظمة
  

فقد أرسي معظم األساس الالزم بإدخال إطار       . تواجه المنظمة العديد من المشاكل في إدارتها الخاصة         -١٢٣
فيما يتعلق بالتزود بالموظفين والتمويل ودعم      اإلدارة القائمة على تحقيق النتائج، واألخذ بنهج أكثر استراتيجية          

ومازالت هناك مشاكل في جعل المنظمة أكثر فعالية وقدرة علـى االسـتمرار فـي أداء وظائفهـا                  . العمليات
  :ومن أمثلة ذلك ما يلي. األساسية على نحو متميز، وتحسين المساءلة لديها

  
همات الطوعية، والتي يخصص معظمها    أصبح تمويل المنظمة يتأتى على نحو متزايد من المسا          -أ

ويقتضي هذا التخصيص إجراء مشاورات مع الجهات المانحة، كل         . لمشاريع أو برامج محددة   
وستواصل المنظمة العمـل مـع      . على حدة، من أجل تنسيق المساهمات مع أولويات المنظمة        

فية في تقييمـات    الدول األعضاء على زيادة نسبة األموال غير المخصصة توخياً لتعزيز الشفا          
  . األداء التي تجريها

  
وتتقدم المنظمة في استراتيجياتها .  بلداً، وينبغي تعزيز هذا الوجود   ١٥٠للمنظمة وجود في نحو       -ب

الخاصة بالتعاون القطري لكي تزيد الطابع االستراتيجي لمشاركتها مـع الـدول األعـضاء،              
  .م المتحدةولمواءمة جهودها في إطار موحد تحت مظلة منظومة األم

  
ولهذه الغاية يتعـين    . يجب تحسين نوعية عمل المنظمة باستمرار لكي يتأتى لها الوفاء بواليتها            -ج

وهناك آليات قائمة لتحـسين النوعيـة،       . أن تتعلم المنظمة دائماً من تجاربها وتجارب اآلخرين       
 للخطط والبرامج،   مثل اللجان االستشارية التقنية وإدارة أداء الموظفين واالستعراض الجماعي        

ولكن سيتم مواصلة تدعيم ذلك في إطار الوظائف األساسية للمنظمة ومن خالل نظـم محـددة                
  .تحديداً أوضح لتعزيز األداء

  
ستستمر األعمال الرامية إلى إدارة المنظمة كجهاز مؤسسي واحد، مع زيادة مـستوى الـنظم                 -د

ر المنظمة التنوع اإلقليمي، ولكن ضـمن       ويؤيد دستو . المشتركة على مستويات المنظمة الثالثة    
إطار عالمي مشترك لإلدارة القائمة على تحقيق النتائج، وفي ظل وجود نظم متناظرة لـألداء               

  .والمساءلة
  
. تلتزم المنظمة بتكوين قوى عاملة عالية الكفاءة، وبتدعيم أجهزتها االستشارية العلمية والتقنية             -ه

المنظمة آخدة في التغير فستحتاج األمانة إلى وضع طـرق          ولما كانت التوقعات المنتظرة من      
أكثر مرونة لتحقيق االمتياز والحفاظ عليه من خالل الترتيبـات الجديـدة والقائمـة للتـزود                
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وستناضل المنظمة من أجل تحقيق التوازن بين الجنسين في اإلدارة العليـا وفـي              . بالموظفين
  .أجهزتها االستشارية

  
  مةتحديد أولويات المنظ  

  
يقوم كل من المجلس التنفيذي وجمعية الصحة، بوصفهما أعلى جهازين التخاذ القرار في المنظمـة،                 -١٢٤

وللمساعدة علـى الحفـاظ     . بتوجيه عمل األمانة عن طريق اعتماد القرارات وتحديد األهداف ورسم السياسات          
غراض االستراتيجية في الخطة على التوازن الضروري ستواصل المنظمة العمل على بلوغ عدد محدود من األ

وسيكون لكل غرض استراتيجي أهدافه الخاصة، التي يـتم         . االستراتيجية المتوسطة األجل السداسية السنوات    
  .االتفاق عليها مع األجهزة الرئاسية ويجري رصدها على هذا األساس

  
ها، وسيتم إعداد تقريـر     وسُيجرى استعراض لكل القرارات المعتمدة من قبل جمعية الصحة منذ إنشائ            -١٢٥

وسيـضع  . يعرض على جمعية الصحة العالمية الستين مع استعراض مسبق مـن قبـل المجلـس التنفيـذي                
وستوضح . االستعراض قائمة بالقرارات تحدد اإلجراءات التي يتعين أن تتخذها الدول األعضاء والمدير العام            

صالتها بوثائق التخطيط، مثل برنامج العمـل       حصيلة االستعراض والية المنظمة في مجاالت محددة، وكذلك         
  .وسيتم تحديث هذا االستعراض بانتظام. العام والخطة االستراتيجية المتوسطة األجل

  
 وباإلضافة إلى ذلك فإن اآلثار المترتبة من حيث الموارد نتيجة جميـع القـرارات الجديـدة سـيتم                    -١٢٦

 من حيث الموارد سيكون على المنظمة أن تبين المواضـع           وعندما ُيقترح اتخاذ قرار جديد له آثار      . توضيحها
  .التي يمكن أن تحدث فيها االلتزامات زيادة في الميزانية البرمجية والمواضع التي فيها تخفيضها

  
وطبقاً لبرنامج العمل الصحي العالمي والميزة النسبية للمنظمة ووظائفها األساسية يتم استعمال إطـار                -١٢٧

). ٤انظـر المرفـق     (عل تحقيق النتائج لتحديد أولويات المنظمة وتنفيذ ما تستتبعه من عمـل             اإلدارة القائمة   
وستتركز . وستستند األولويات إلى التحليل السابق والقرارات العالمية واإلقليمية واالحتياجات المتراكمة للبلدان          

  :هذه األولويات في المجاالت التالية
  

تحول نحو تحقيق التغطية الشاملة بالتدخالت الـصحية العموميـة          تقديم الدعم إلى البلدان في ال       -أ
ذلك بوجه خاص على مجاالت مثـل تـوقي ومكافحـة األمـراض الـسارية                ينطبق. الفعالة

واألمراض غير السارية والبحوث الخاصة بهذه األمراض، والـصحة الجنـسية واإلنجابيـة،             
نين، والمـشاكل الـصحية ذات      وصحة الرضع واألطفال والمراهقين واألمهات، وصحة المس      

  .الصلة بالبيئة، واالستجابات الفعالة في أوقات األزمات
  

ينبغي أن يوفر ذلك المزيد من الدعم التباع نهج متكامل فيمـا            . تعزيز األمن الصحي العالمي     -ب
يتعلق بالتصدي على نطاق المجتمع لألخطار المستجدة والشديدة التي تتهدد الصحة، بمـا فـي          

ع الكوارث والصراعات، فضالً عن إدراج مسألة التخطيط للتأهب لمواجهـة هـذه             ذلك أوضا 
  .األخطار

  
كل القطاعات من أجل تعديل المحـددات الـسلوكية         وتحقيق استدامتها عبر    اتخاذ اإلجراءات     -ج

سيركز ذلك على الحد إلى أقصى مدى من عوامـل          . واالجتماعية واالقتصادية والبيئية للصحة   
الصلة بنمط الحياة، والدعوة إلى العمل بشأن المحددات االجتماعية واالقتصادية          االختطار ذات   



  ٢٠٠٦مارس /  آذار١٦ مسودة –برنامج العمل العام الحادي عشر 

32 

األعم العتالل الصحة، وتعزيز بيئات فيزيائية أكثر مأمونية، وتحـسين التغذيـة، والـسالمة              
  .الغذائية، واألمن الغذائي

  
 تصريف  تعزيز رزيادة القدرة المؤسسية على أداء الوظائف الصحية العمومية األساسية في إطا            -د

يشمل هذا المجال الدعم الخاص بتطوير النظم الصحية، بما في ذلـك            .  وزارات الصحة  شؤون
الموارد البشرية الصحية، والتي تعزز المكاسب الصحية العادلة، وتحسن تلبيـة االحتياجـات             

ها تتمتع  المختلفة للرجال والنساء، كما تحسن النوعية والقواعد والكفاءة والسالمة، فضالً عن أن           
بقيادة فعالة وتصريف الشؤون بفعالية، وتوسع مظلة الحماية االجتماعية من خـالل التمويـل              

  .العادل والكافي والمستدام
  

تعزيز قيادة المنظمة على المستويين العالمي واإلقليمي ومن خالل دعم عمل الحكومات علـى                -ه
تقدم في أداء وظائفها األساسية من      ستعمل األمانة على تعزيز قدرتها على ال      . المستوى القطري 

خالل عملية اإلصالح المتعلقة باإلدارة القائمة على تحقيق النتائج، ومن خالل تعزيـز عمـل               
المنظمة في البلدان، ورصد القواعد والمعايير المتبعة في البلدان، وتحسين آلياتهـا الخاصـة              

ان وجـود مـصادر تمويـل       بإدارة المعارف، واالستثمار في تنمية قدرات الموظفين، وضـم        
وعلى الصعيد الخارجي ستعمل األمانة على تعزيز عملها فيما يتعلـق بالـشراكات،             . مستدامة

وستساهم مساهمة أوثق في عملية إصالح األمم المتحدة، بهدف تعزيز االسـتجابة لمقتـضيات        
  .برنامج العمل الصحي العالمي، وتحسين الكفاءة بوجه عام

  
  عام الحادي عشرتنفيذ برنامج العمل ال

  
سيتم المضي قدماً في هذا المضمار مع الدول األعضاء من خالل إعداد خطة اسـتراتيجية متوسـطة                 -١٢٨

، إلى جانب الميزانيات البرمجية الثنائية التي تقرهـا األجهـزة           ٢٠١٣-٢٠٠٨األجل وسداسية السنوات للفترة     
  .الرئاسية

  
مي الوارد ضمن برنامج العمل العام هذا في جداول أعمـال  وستتم مراعاة برنامج العمل الصحي العال   -١٢٩

 الضوء على بعض المواضيع المقترحة على جمعيـة الـصحة           ٥ويسلط المرفق   . جمعية الصحة في المستقبل   
ويشمل ذلك مواضيع قامت جمعية الصحة بالفعل بتحديد ضرورة وضـع اسـتراتيجية             . ٢٠١٥-٢٠٠٦للفترة  

متعلقة بتقارير لجان المنظمة، وسائر المنتديات الرفيعة المستوى، والمواضـيع          عالمية من أجلها، والمواضيع ال    
التي تجسد الموضوعات المقترحة ليوم الصحة العالمي والتقرير الخاص بالصحة في العالم، واعتماد الخطـط               

  .والميزانيات البرمجية االستراتيجية، وكذلك االنتخابات
  

لعام ستعمل المنظمة على تعزيز مشاركتها مع المؤسسات التمويليـة          وطبقاً لتوجيهات برنامج العمل ا      -١٣٠
الدولية والشركاء في التنمية من أجل حشد المزيد من الموارد للصحة وتنفيذ برامج العمل المتفق عليها لتعزيز                 

ة وستشارك المنظمة مشاركة تامة في الحوار الخاص بزياد       . النظم الصحية الوطنية تحت قيادة وزارات الصحة      
فعالية وكفاءة األمم المتحدة، كما ستدعم دعماً تاماً كل الجوانب المتعلقة بعملية اإلصالح الرامية إلى تحـسين                 

وستضع المنظمة اآلليات باالشتراك مـع الـدوائر        . الصحة في العالم، بما يتسق مع قرارات األجهزة الرئاسية        
أوسع من أصحاب المصلحة في حـوار الـسياسات      المعنية بالصحة العمومية في العالم من أجل إشراك طائفة          

المتعلق ببرنامج العمل الصحي العالمي، وستستعين بهذا األمر في التشجيع على توسيع نطاق المـشاركة فـي                 
  .أداء الوظائف األساسية للمنظمة
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غراض وستجري المنظمة تقييماً لمساهمتها في تنفيذ برنامج العمل الصحي العالمي من خالل تحديد األ  -١٣١
وسيتم تقدير مدى كفاية المساهمات المقدمة من أمانـة         . االستراتيجية في الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل     

وباإلضافة إلى ذلك ستـشكل التقييمـات       . المنظمة، وذلك بتقييم األداء كل سنتين في إطار الميزانية البرمجية         
عامة لبرامج المنظمة كما سيجري تقييم األداء القطـري         المواضيعية جانباً من الجوانب المنتظمة في اإلدارة ال       

  .بانتظام
  

وسيتم رصد برنامج العمل الصحي العالمي واستجابة المنظمة والمجتمع الدولي، بطريقة تشاركية ومع   -١٣٢
وسيشمل ذلك تقييم المرامي اإلنمائية لأللفية وغير ذلك من األهداف ذات الصلة            . مجموعة واسعة من الشركاء   

وسُيعرض .  عرض موجز لألهداف الحالية للمنظمة     ٦ويرد في المرفق    . ٢٠١٥-٢٠٠٦صحة خالل الفترة    بال
على جمعية الصحة العالمية الستين استعراض لألهداف ذات الصلة بالصحة والتي اعتمدتها جمعيـة الـصحة                

ـ        ٢٠١٥-٢٠٠٦ومن المقرر بلوغها خالل الفترة       سابقة ذات الـصلة    ، إلى جانب تقييم لحالة إنجاز األهداف ال
وسيتم إعداد خطة لوضع آليات لتقييم التقدم المحرز وتقييم مدى اإلجادة في معالجة             . ٢٠٠٥بالصحة حتى عام    
  . وستتاح التقارير الخاصة بالتقدم المحرز لألجهزة الرئاسية. المشاكل والثغرات
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  لفيةالصحة في المرامي اإلنمائية لأل: ١المرفق 
  المؤشرات الصحية  الغايات الصحية

  القضاء على الفقر المدقع والجوع  :١ المرمى
  ٢٠١٥ و١٩٩٠تخفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دوالر واحد إلى النصف في الفترة ما بين   :١الغاية 
تخفيض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع إلى النصف           : ٢الغاية 

  ٢٠١٥ و١٩٩٠بين  افي الفترة م
  عدد األطفال ناقصي الوزن الذين يقل عمرهم عن خمس سنوات  -٤
نسبة السكان الذين ال يحصلون على الحد األدنى الستهالك الطاقـة              -٥

  الغذائية
  تحقيق تعميم التعليم االبتدائي  :٢ المرمى

  ٢٠١٥من إتمام مرحلة التعليم االبتدائي بحلول عام كفالة تمكن األطفال في كل مكان، سواء الذكور أو اإلناث منهم،   :٣الغاية 
  تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة   :٣ المرمى

، وبالنسبة لجميع مراحل التعليم في موعـد        ٢٠٠٥إزالة التفاوت بين الجنسين في التعليم االبتدائي والثانوي ويفضل أن يكون ذلك بحلول عام                 :٤الغاية 
  ٢٠١٥يتجاوز عام  ال

  تخفيض معدل وفيات األطفال  :٤ المرمى
تخفيض معدل وفيات األطفال دون سن الخامـسة بمقـدار            :٥الغاية 

  ٢٠١٥ و١٩٩٠الثلثين في الفترة ما بين 
  معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة  -١٣
  معدل وفيات الرضع  -١٤
   ضد الحصبةعيننّالممنسبة األطفال البالغين من العمر سنة واحدة   -١٥

  األمومةتحسين صحة   :٥ المرمى
تخفيض معدل وفيات األمومة بمقدار ثالثة أرباع في الفترة           :٦الغاية 

  ٢٠١٥ و١٩٩٠ما بين 
  معدل وفيات األمومة  -١٦
 مـن ذوي    عاملين صحيين نسبة الوالدات التي تجري تحت إشراف         -١٧

  المهارة
  لمالريا وغيرهما من األمراضاأليدز وا/ مكافحة فيروس العوز المناعي البشري  :٦ المرمى

األيدز بحلول  / وقف انتشار فيروس العوز المناعي البشري       :٧الغاية 
   وبدء انحساره اعتباراً من ذلك التاريخ٢٠١٥عام 

معدل انتشار فيروس العوز المناعي البشري لدى النساء الحوامـل            -١٨
   عاما٢٤ و١٥الالئي تتراوح أعمارهن بين 

  وسائل منع الحملازل من بين الع استخداممعدل   -١٩
يترددون على المدارس إلى غير األيتـام الـذين         نسبة األيتام الذين      -٢٠

   سنة١٤ سنوات و١٠يترددون على المدارس بين سن 
وقف انتشار المالريا وغيرها من األمراض الرئيسية بحلول          :٨الغاية 

   اعتباراً من ذلك التاريخا وبدء انحساره٢٠١٥عام 
  ت االنتشار والوفيات المرتبطة بالمالريامعدال  -٢١
نسبة السكان المقيمين في المناطق المعرضة لخطر المالريا الـذين            -٢٢

  يتخذون تدابير فعالة للوقاية من المالريا وعالجها 
  معدالت االنتشار والوفيات المرتبطة بالسل  -٢٣
 اسـتراتيجية عدد حاالت السل التي اكتشفت وتم شفاؤها في إطار            -٢٤

  المعالجة القصيرة األمد تحت اإلشراف المباشر
   االستدامة البيئيةضمان  :٧ المرمى

إدماج مبادئ التنمية المستدامة فـي الـسياسات والبـرامج            :٩الغاية 
  القطرية وانحسار فقدان الموارد البيئية

  نسبة السكان الذين يستخدمون الوقود الصلب  -٢٩

ين ال يمكنهم الحـصول علـى       تخفيض نسبة األشخاص الذ     :١٠الغاية 
المأمونة إلى النصف بحلول    ومرافق اإلصحاح   مياه الشرب   

  ٢٠١٥عام 

 الذين يمكنهم بصورة مستدامة الحصول على مـصدر         السكاننسبة    -٣٠
  ، في المدن واألريافمحسن للمياه

 لمعيشة ما ال يقـل      ٢٠٢٠تحقيق تحسن كبير بحلول عام        :١١الغاية 
  ألحياء الفقيرة مليون من سكان ا١٠٠عن 

 الذين يمكـنهم الحـصول علـى        السكان الحضريين والريفيين  نسبة    -٣١
  إصحاح محسن 

  إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية  :٨ المرمى
  المضي في إقامة نظام تجاري ومالي يتسم باالنفتاح والتقيد بالقواعد والقابلية للتنبؤ به وعدم التمييز  :١٢الغاية 
   االحتياجات الخاصة ألقل البلدان نمواً يةتلب  :١٣الغاية 
   االحتياجات الخاصة للبلدان غير الساحلية والدول النامية الصغيرة الجزريةتلبية  :١٤الغاية 
  دى الطويل المعالجة الشاملة لمشاكل ديون البلدان النامية باتخاذ تدابير على المستويين الوطني والدولي لجعل تحمل ديونها ممكنا في الم  :١٥الغاية 
  التعاون مع البلدان النامية لوضع وتنفيذ استراتيجيات تتيح للشباب عمالً الئقاً ومنتجاً  :١٦الغاية 
التعاون مع شركات المستحضرات الصيدالنية إلتاحة األدوية         :١٧الغاية 

  األساسية بأسعار ميسورة في البلدان النامية
دوية األساسية بأسـعار  نسبة السكان الذين يمكنهم الحصول على األ    -٤٦

  ميسورة بشكل مستدام
  التعاون مع القطاع الخاص إلتاحة فوائد التكنولوجيات الجديدة، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات واالتصال  :١٨الغاية 
 والتقرير السنوي األول المرتكز على ).٢٠٠٢يوليو /  تموز٣١ (A/57/270 تنفيذ إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية، تقرير األمين العام، الوثيقة :المصدر

شعبة اإلحصاءات باألمم ؛ )٢٠٠١سبتمبر /  أيلول٦ (A/56/326 الوثيقة  تقرير األمين العام،،"الدليل التفصيلي لتنفيذ وإعالن األمم المتحدة بشأن األلفية"
، إدارة المرامي اإلنمائية لأللفية ، منظمة الصحة العالمية٢٠٠٤ليو يو/  الخاصة بمؤشرات األلفية التي تم التحقق منها في تموزالمعطياتقاعدة المتحدة، 

  .والسياسات الصحية واإلنمائية
  
  
  



  ٢٠٠٦مارس /  آذار١٦ مسودة –دي عشر برنامج العمل العام الحا

35 

  ملخص السيناريوهات التي نوقشت لدى إعداد : ٢المرفق 
  برنامج العمل العام الحادي عشر

  
وهي ليست تكهنات . بلتُعتبر السيناريوهات من أدوات التفكير االستراتيجي في األوضاع المحتملة في المستق         

وال إسقاطات، ولكنها محاولة لتلخيص ما هو معروف عن بعض القوى المحركة واسـتباق مـا يمكـن أن                   
وقد وضعت المنظمة السيناريوهات األربعة الواردة أدناه بهدف تحفيز التفكير الخالق فـي الوضـع               . يحدث

  .الخاص بها في اإلطار الهيكلي للصحة في العالم
  

وتستمر االتجاهات السائدة فـي     .  لن يشهد العالم تغيراً هائالً     .٢٠١٥لمطرد حتى عام    التغير ا   -١
وتتحسن الصحة على نطاق العالم، على الرغم       . العالم فيما يتعلق بالصحة على مسارها الحالي      

  .من التباينات الكبيرة بين األغنياء والفقراء في مجاالت االقتصاد والصحة والرعاية الصحية
  
 يصبح العالم مقسماً إلى فئات، ويشهد انكماشاً اقتصادياً وتباينات كبيرة فـضالً عـن           .اجعالتر  -٢

ويتداعى التعاون العالمي ويـشوب     . العنف ونقص المياه واألغذية وغير ذلك من االنتكاسات       
  .النظم الصحية نقص التمويل مما يسفر عن اتجاهات سلبية في مجال الصحة

  
 يتحسن الوضع في العالم مع وجود سوق جيـدة          .سوق مسؤولة تحسين الصحة بفضل وجود       -٣

األداء تسفر عن زيادة الرفاهية االجتماعية واالقتصادية والنمو العادل والتجارة العادلة واألمن            
ويعزى التحسن العام في المؤشرات الصحية إلى تعزز الـنظم الـصحية            . والتعاون بين األمم  

  .السياسات الوقائية، وما إلى ذلكوالحماية االجتماعية والتكنولوجيا و
  
يحقق العالم التنمية المـستدامة والعدالـة، وتـصريف         . تحسين الصحة بفضل التعاون الدولي      -٤

، والنمو االقتصادي المناصر للفقراء، وكـذلك االهتمـام بالمحـددات           اًالشؤون عالمياً ومحلي  
تتحـسن الـصحة فـي معظـم        و. االجتماعية، والزيادة في المساعدة اإلنمائية، وما إلى ذلك       

القطاعات من خالل تعزيز الصحة تعزيزاً فعاالً، والخدمات العالية الجودة في مجالي الوقايـة              
  .والرعاية، التي تتاح للجميع، وسياسات الحماية االجتماعية

  
وقد أظهرت هذه العملية أن من الضروري أن تكون منظمة الصحة العالمية منظمة مرنة ولكن قويـة وذات                  

  .لويات واضحة ودور مميز تضطلع بهأو
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  وصف موجز لالتجاهات السائدة: المعطيات الصحية: ٣المرفق 
  وأشكال توضيحية تبين الوضع الراهن

  
 المتوسطة األمد إلى أن عدد سكان العالم سيصل إلى تسعة مليارات نسمة تقريباً بحلـول عـام               السكانيةتشير التقديرات   

ويعيش في البلدان الناميـة اآلن      . ٪ في عدد المسنين   ٣٠٠ حدوث زيادة نسبتها     ٢٠٥٠ بحلول عام    ومن المتوقع . ٢٠٥٠
  .٪٨٧، أي )دون سن الخامسة والعشرين(معظم سكان العالم من الشباب 

  
 مليون شخص سـنوياً، مـع إصـابة عـدد وقـدره             ١,٢ بأرواح ما يقدر عدده بما يبلغ        حوادث الطرق تودي إصابات   

، إذا لـم  ٢٠٢٠ و٢٠٠٢ ٪ تقريباً بين عامي٦٥وتشير اإلسقاطات إلى أن هذه األرقام ستزيد بنسبة   .  شخص مليون ٥,٢
  . عاما٤٥ًوتقل أعمار ثلثي من لقوا حتفهم في حوادث الطرق عن . يوجد التزام جديد بالوقاية من هذه الحوادث

  
وحدث ما يزيد قليالً على نصف هذه       . يون شخص  مل ١,٦ بما يبلغ    ٢٠٠٢ في عام    العنفيقدر عدد من لقوا حتفهم نتيجة       

. الوفيات نتيجة االنتحار، وحدث أكثر من ثلثها نتيجة القتل، وحدث ُعشر هذه الوفيات تقريباً ألسباب تتعلـق بـالحروب     
  .ووقعت الغالبية العظمى من هذه الوفيات في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل

  
مليون وفاة، وهو السبب الرئيسي للوفاة لدى البـالغين الـذين            ٣,١ في   أليدز والعدوى بفيروسه  ا تسبب   ٢٠٠٥في عام   

في هذه الفئـة    )  مليون وفاة  ٢,٤(٪ من عدد الوفيات في العالم       ١٥ عاماً، مما يشكل     ٥٩ عاماً و  ١٥تتراوح أعمارهم بين    
  .العمرية

  
تحدث في كثير من األحيـان بـشكل         وفيات) ٢٠٠٠(فاة   و ٥٢٩ ٠٠٠ والبالغ   لوفيات األمومة، يشمل اإلجمالي السنوي    

  .مفاجئ وغير متوقع أثناء مرحلة الحمل نفسها أو أثناء الوالدة أو بعدها
  

 ماليين طفل قبل اليوم الثامن والعشرين من المـيالد، ويمـوت   ٤ مليون طفل ميتين، ويموت نحو ٣,٣في كل عام يولد    
فـي البلـدان    ) ٪٩٧(واليوم يحدث كل وفيات األطفـال تقريبـاً         . لخامسة قبل سن ا   طفل مليون   ٦,٧عدد آخر ومقداره    

ومازالت األمراض السارية تشكل أعظم الخطر على حيـاة األطفـال،           . المنخفضة الدخل، ويقع نحو نصفها في أفريقيا      
  . ٪ من كل وفيات األطفال دون سن الخامسة٦٠وتتسبب في نحو 

  
، التي يمكن توقيها باللقاحات    األمراضعدالت الوفيات الناجمة عن الكثير من       وشهدت العقود القليلة الماضية انخفاض م     

وتسبب كزاز  وفاة   ٣٩٥ ٠٠٠  في ومن بين وفيات الطفولة هذه تسببت الحصبة      . والسيما بين األطفال دون سن الخامسة     
  . وفاة٢٧٥ ٠٠٠الوليد في 

  
ن هذا المرض من العوامل المساعدة علـى حـدوث           كل عام، ومن المرجح أ     المالريايتوفى مليون شخص تقريباً بسبب      

  .٪ منها في البلدان النامية٩٨ مليون وفاة في العالم سنوياً، ويحدث ١,٦ يتسبب في السلومازال . مليوني وفاة أخرى
  

فسوء التغذية يزيد مخاطر الوفاة نتيجـة       . الناقصي الوزن يُسجل ما يزيد على نصف جميع وفيات األطفال بين األطفال           
وفي الوقت ذاته ُيقدر عدد األطفال المفرطي الوزن في العالم بمـا            . صابة بأمراض مثل االلتهاب الرئوي أو اإلسهال      اإل

  . في العالم بما يربو على مليار شخصالمفرطي الوزن مليون طفل دون سن الخامسة، ويقدر عدد البالغين ١٧,٦يبلغ 
  

٪ من عبء المرض العـالمي الحـالي   ٦٠تالل الصحة النفسية، في    ، بما فيها اع   األمراض غير السارية المزمنة   تتسبب  
ويقع ربع جميع الوفيات الناجمة عن األمراض المزمنة بين مـن تقـل أعمـارهم عـن                 .  مليون وفاة  ٣٥وفي حدوث   

، التبغ حدثت بسبب    ١٩٩٠ مقارنة بعام    ٢٠٠٠وهناك مليون وفاة على األقل من الوفيات التي زادت في عام            . عاماً ٦٠
  . تسجيل أكبر زيادة في البلدان الناميةمع
  

 مليون وفـاة نتيجـة      ١,٩، بما فيها الحرمان من األغذية المأمونة والمياه المأمونة في           المحددات البيئية للصحة  تسببت  
كما أنها تتسبب في عبء كبير لألمراض المزمنة فيما يتعلق بـالتلوث الكيميـائي لمـصادر                . ٢٠٠٢اإلسهال في عام    

  . المياه، وخصوصاً في أفقر البلداناألغذية و
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   من برنامج العمل العام –سلسلة نتائج المنظمة : ٤المرفق 
  إلى الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  لعمل مع البلدانا
  

. ظمة مع بلدان معينـة    تُعتبر استراتيجية المنظمة للتعاون القطري إطاراً استراتيجياً متوسط األجل لتعاون المن          
وهي تشكل توازناً بين األولويات القطرية، مثلما حللتها أمانة المنظمة بالتشاور التام مع أصـحاب المـصلحة                 

وهي وسيلة للتنسيق بـين     . الوطنيين، وبين التوجهات واألولويات على المستوى اإلقليمي وعلى نطاق المنظمة         
 واإلنمائية الوطنية، مثل استراتيجيات الحد من الفقر واألساليب         المنظمة وبين الخطط واالستراتيجيات الصحية    

وتـوفر  . القطاعية النطاق، وكذلك للمواءمة في تعاون المنظمة مع عمل وكاالت األمم المتحدة وسائر الشركاء             
استراتيجية التعاون القطري التوجيه الالزم لعمليات التخطيط والميزنة وتخصيص الموارد مـن أجـل عمـل                

  .مة في البلدانالمنظ
  
 
 
 
 
 

 GPW 
 

GPW 

  الميزانية البرمجية
  الثنائية

  الخطة
  االستراتيجية
المتوسطة األجل

  )سنوات٦(

 برنامج العمل
  العام

  ) سنوات١٠(

  ئاسيةاألجهزة الر
 واستراتيجية التعاون
 .القطري، وغير ذلك

  خطط العمل
  التنفيذية

  األساسيةالوظائف
  للمنظمة
  وأولوياتها

 

  األغراض
  االستراتيجية

 النتائج المتوقعة على
  نطاق المنظمة

 

 من التحليل المجرى فـيىتتأت  •
  برنامج العمل العام

  
ــتراتيجي   • ــه االس ــوفر التوج ت

ــة  ــدول األ(للمنظم ــضاء ال ع
  )واألمانة

  
توفر إطـاراً متعـدد الثنائيـات         •

لتخطيط البرامج وتنفيذها وإدارة    
  الميزانية

  
 عمل المنظمة بحيث    هياكل تحدد  •

 عـدد محـدود مـن       تركز على 
 االستراتيجية الرفيعة   األغراض
  المستوى
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  المواضيع الرئيسية التي سيتم اقتراحها: ٥المرفق 
  على جمعيات الصحة في المستقبل

  
  )٢٠٠٧(جمعية الصحة العالمية الستون 

  ٢٠١٣-٢٠٠٨الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل   •
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨الميزانية البرمجية المقترحة   •
  في العالمالتقرير الخاص بالصحة : الصحة واألمن  •
  االستراتيجية العالمية: قضايا الجنسين والصحة  •
  انتخاب مراجع الحسابات الخارجي  •
  

  )٢٠٠٨(جمعية الصحة العالمية الحادية والستون 
  انتخاب المدير العام  •
   والتقرير المالي المراجع٢٠٠٧-٢٠٠٦التقرير الخاص بتقييم األداء   •
  تماعية للصحةتقرير اللجنه المعنية بالمحددات االج  •
  العيد الستون لمنظمة الصحة العالمية  •
  استعراض التقدم المحرز نحو بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية  •
  

  )٢٠٠٩(جمعية الصحة العالمية الثانية والستون 
  ٢٠١١-٢٠١٠الميزانية البرمجية المقترحة   •
  

  )٢٠١٠(جمعية الصحة العالمية الثالثة والستون 
   والتقرير المالي المراجع٢٠٠٩-٢٠٠٨تقييم األداء التقرير الخاص ب  •
  استعراض التقدم المحرز نحو بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية  •
  

  )٢٠١١(جمعية الصحة العالمية الرابعة والستون 
   ملخص التقدم المحرز–برنامج العمل العام الحادي عشر   •
  ٢٠١٣-٢٠١٢الميزانية البرمجية المقترحة   •
  جع الحسابات الخارجيانتخاب مرا  •
  

  )٢٠١٢(جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون 
   والتقرير المالي المراجع٢٠١١-٢٠١٠التقرير الخاص بتقييم األداء   •
  استعراض التقدم المحرز نحو بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية  •
  

  )٢٠١٣(جمعية الصحة العالمية السادسة والستون 
  انتخاب المدير العام  •
  ٢٠١٥-٢٠١٤ والميزانية البرمجية المقترحة ٢٠١٩-٢٠١٤الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل   •
  

  )٢٠١٤(جمعية الصحة العالمية السابعة والستون 
  )٢٠١٣-٢٠٠٨(التقرير الخاص بتنفيذ الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل   •
  مراجع والتقرير المالي ال٢٠١٣-٢٠١٢التقرير الخاص بتقييم األداء   •
  برنامج العمل العام الثاني عشر  •
  استعراض التقدم المحرز نحو بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية  •
  

  )٢٠١٥(جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون 
  ٢٠١٧-٢٠١٦الميزانية البرمجية المقترحة   •
  انتخاب مراجع الحسابات الخارجي  •
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