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  :٢٠١٥-٢٠٠٦برنامج العمل العام 
  ةعملية اإلعداد ومسودة الخطوط العريضاستعراض 

  
  

  األمانة من تقرير
  
  

يحدد برنامج العمل العام الحالي التوجهات االستراتيجية العامة ووظائف أمانة المنظمة األساسية للفترة               -١
 مـن  - سـنوات  ١٠أما برنامج العمل العام الحادي عشر، فقد صمم ليغطي إطاراً زمنياً من         . ٢٠٠٥-٢٠٠٢

خطيطية خاصة بالمنظمة إلى وثيقة تنظر فـي الـصحة           وسيتطور من وثيقة ت    - ٢٠١٥ إلى عام    ٢٠٠٦عام  
لذا فالقصد منه هو العمل بمثابة منطلق نحو حفز االلتزام الـسياسي            . العمومية العالمية خدمة للمجتمع الدولي    

  .والمالي واالجتماعي إزاء الجهود المبذولة في مجال الصحة العمومية على الصعيد العالمي
  
عام الحادي عشر إلى أفكار تقدمية وإلى مشاورات واسعة وسيجري تخطيط           وسيستند برنامج العمل ال     -٢

اآلليات المناسبة بأسلوب يضمن مراعاة أفكار أصحاب المصلحة على المستويات العالمية واإلقليمية والقطرية             
وسيكون من بين مؤشرات النجاح في هذا الخصوص مؤشر مستوى المشاركة علـى صـعيد               . مراعاة كاملة 

  .في وضع البرنامج العام وإسهام الشركاء المعنيين بالصحة في العالمالمنظمة 
  
. والغاية من البرنامج العام هي إتاحة رؤية استراتيجية للعالم وتحديد أوجه مختلفة للمستقبل الـصحي                -٣

ير  وكذلك سائر مؤسسات منظومة األمم المتحدة والمنظمات غ- دوالً أعضاء وأمانة -وينبغي للمنظمة برمتها 
الحكومية والمجتمعات المدنية وكيانات القطاع الخاص، أن تعتبر أنفسها جميعاً محركاً للتغيير خالل متابعتهـا               

  .للبرنامج
  
وتعتبر عملية إعداد البرنامج العام، شأنها شأن وثيقة البرنامج نفسها، عملية هامة واستراتيجية فيمـا                 -٤

المواقف االفتراضية إلى توسيع المناقشات بشأن تحديد موقع        ويتوقع أن يؤدي صوغ األسئلة و     . يخص المنظمة 
المنظمة، ومدى مالءمة أهدافها، والتوجه التآزري واالستراتيجي لجميع المساهمين في مجال الصحة العمومية             

  .العالمية
  
وينبغي أال يعتبر البرنامج العام كأداة تخطيطية خاصة بالمنظمة فحسب؛ فهو سيكون بمثابـة وثيقـة                  -٥

ويمكن أن يكون تـصميم البرنـامج   . لتحديد معالم االتجاهات المستقبلية المحتملة الخاصة بالمنظمة  استراتيجية  
تستند إليه المناقشات بشأن عملية التخطيط، ومرجعاً للعمل، ومـادة لتأمـل            " منظور خارجي "العام منطلقاً لـ    

.  فـي الـصحة كمـسألة عالميـة النطـاق         سيكشف عنه المستقبل وكذلك لتأمل تطور مفهوم دور المنظمة         ما
عملية "والمقصود هنا هو أال تكون عملية وضع البرنامج، وال حتى أسلوب استخدامه داخل المنظمة وخارجها،                

  ."روتينية
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ويتوقع أن يكون للبرنامج العام تأثير على شتى األطراف الفاعلة وأن يمكنها من اسـتثمار الفـرص                   -٦
وضمن هذا المفهوم، سيكون للبرنامج العام أثر إيجابي قوي على          . الصحية العالمية المتاحة لالستجابة للمسائل    

  .النتائج الصحية، وبصفة خاصة الفئات األشد ضعفاً
  
وتقدم فرقة عمل تتألف من عدد من موظفي المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية مساعدتها على تنظـيم                  -٧

 عملية استشارية تفاعلية، وترصد تقدم سـير المـشاورات مـع            وهي تكفل وجود  . عملية إعداد البرنامج العام   
  .مراكز االتصال اإلقليمية، وتقترح سبل تحسين عملية إعداد البرنامج العام ومضمونه

  
واشتملت المراحل  .  متشعبة "انفتاح"، تصور إعداد البرنامج العام كعملية       ٢٠٠٤وقد جرى، خالل عام       -٨

 من داخل المنظمة ومن المستشارين واألكاديميين وسائر الخبراء اآلخـرين           األولى منها على جميع المعلومات    
خارجها، إلى جانب البحث في المطبوعات من أجل تلخيص أفضل المعارف المتاحة، بما في ذلك معرفة القوى 

  .وتم تنظيم هذه المعلومات المجمعة في قاعدة للبيانات. الرئيسية التي تتحكم في تشكيل الصحة العالمية
  
وقد جرى وضع عدد    . وكما يتأثر التخطيط بالتجارب السابقة، فإنه يتأثر أيضاً بعدم وضوح المستقبل            -٩

من السيناريوهات المتباينة حفزاً للتفكير اإلبداعي، واالستراتيجي في الوقت نفسه، بما يلـزم لتوجيـه مـسار                 
لى االتجاهـات الـسائدة فـي مختلـف         وتشتمل هذه السيناريوهات ع   . المنظمة خالل السنوات العشر القادمة    

  مختلفـة  وتحدد السيناريوهات أربع رؤى   . التخصصات وهي تمثل وسيلة نظامية للنظر في خيارات المستقبل        
 ويفترض السيناريو األول مواصلة اتجاهات الـصحة العالميـة          .٢٠١٥-٢٠٠٦للصحة العالمية خالل الفترة     

 ، مع تدهور خطير فـي الوضـع الـصحي         "أ سيناريو للحالة  أسو"لمسارها الراهن؛ ويعرض السيناريو الثاني      
 النهوج القائمة على    التباعويتصور السيناريو الثالث تحسينات كبيرة في وضع الصحة العالمية نتيجة           ؛  العالمي

السوق؛ أما السيناريو الرابع فيعطي تصوراً لتقدم ملموس يتم بلوغه باتباع نهوج متعددة ترمي إلـى تحـسين                  
وستتيح المناقشات الناشئة عن هـذه      . ولم يبن أي من هذه السيناريوهات كتوقع للمستقبل       . والمساواةاالستدامة  

السيناريوهات خلفية لعملية تحديد وتوجيه االستراتيجيات الرئيسية فيما يخص الصحة العالمية ودور المنظمة،             
  .والتي سيتم توضيحها في البرنامج العام

  
 فرصة إلبداء مالحظاتهـا بـشان المخطـط         جان اإلقليمية التابعة للمنظمة   لل أتيحت   ٢٠٠٤وفي عام     -١٠

 وقد رحبت اللجان اإلقليمية بوضع السيناريوهات وشددت على أهميـة الـتعلم مـن               ١.المبدئي للبرنامج العام  
 وفيمـا . كما أبديت مالحظات مفيدة ستؤخذ بعين االعتبار أثناء عملية صياغة البرنامج العام           . تجارب الماضي 

  :يلي بعض من أهم المسائل الرئيسية التي أثارتها اللجان
  

  زيادة التركيز على دور المنظمة باعتبارها المنظمة الرئيسية المعنية بالصحة؛  •
  
تشديد التأكيد على الرصد والتقييم، وعلى األهداف المرتبطة باألهداف اإلنمائية لأللفية، ومجموعة              •

  عضاء وألمانة المنظمة قياسها؛من اإلجراءات التي يمكن للدول األ
  
  االستفادة من تجارب البلدان في إعداد البرنامج العام؛  •
  
  الحاجة إلى تحديد آليات إلدراج البرنامج العام في السياسات الوطنية؛  •

                                                           
  .RC/2004/1انظر الوثيقة    ١
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التغطية الشاملة لمواضيع مثل األهداف اإلنمائية لأللفية، وحاالت الطوارئ والكوارث، والمـوارد              •
زمة للقطاع الصحي، واالستجابة الـصحية المناسـبة لمـسيرة العولمـة، والعدالـة              البشرية الال 

  .واإلنصاف في المسودة النهائية
  

 على إدراج آراء المجلس التنفيذي وجمعية       ٢٠٠٥وتشتمل الخطة التالية التي سيجري اتخاذها في عام           -١١
/ بشأن مسودة البرنامج العام في شـباط      وستجرى مشاورات، بما فيها مشاورات إقليمية مع الخبراء،         . الصحة

 أفرقـة   -، اجتماعات مـع الـشركاء       ٢٠٠٥وستعقد، في وقت الحق من عام       . ٢٠٠٥مارس  / فبراير وآذار 
ويجـري النظـر فـي عقـد       .  لتغطية مجموعة واسعة من مجاالت االهتمـام       -استراتيجية تحتل موقعاً جيداً     

ألمم المتحدة اإلنمائية والمـانحين والمنظمـات غيـر         مشاورات أخرى، بما في ذلك اجتماعات مع مجموعة ا        
وسيجري إعداد مواد أساسية أخرى . الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، والصناعات وكيانات القطاع الخاص

مع تأكيد خاص على األهـداف اإلنمائيـة        (تتناول مواضيع مثل الشراكات من أجل الصحة، والصحة والتنمية          
  .الصحة العالمية المتغير على الصعيد القطري في إطار منظومة األمم المتحدة، ودور منظمة )لأللفية

  
  .وترد في الملحق الخطوط العريضة لمسودة البرنامج العام بصيغتها المعروضة على اللجان اإلقليمية  -١٢
  
ي دوراتها لعام وستعرض مسودة البرنامج العام النهائية على اللجان اإلقليمية لمنظمة الصحة العالمية ف  -١٣

، قبـل عرضـها علـى       ٢٠٠٥نوفمبر  / ، وبعد ذلك سيتولى المدير العام استعراضها في تشرين الثاني         ٢٠٠٥
وسـتعرض الوثيقـة    ). ٢٠٠٦ينـاير   / كانون الثـاني  (المجلس التنفيذي في دورته السابعة عشرة بعد المائة         

ى جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمـسين       بما في ذلك المالحظات التي أبداها المجلس التنفيذي عل         الكاملة،
  ).٢٠٠٦مايو / أيار(
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  الملحق
  

  مشروع الموجز
  

  تمهيد بقلم المدير العام
  

ويـشدد علـى    . يعرض هذا التمهيد برنامج العمل العام ويركز على األهداف الرئيـسية للمنظمـة              
وكفالة الحد من أوجه عدم المـساواة فـي المجـال           ضرورة ضمان استفادة كل األفراد من تحسين الصحة         

ويسلط الضوء على الحاجة الملحة لبلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية المتفق          . الصحي داخل البلدان وفيما بينها    
  .عليها دولياً، عندما يتم وضعها في اإلطار الصحي واإلنمائي األوسع نطاقاً

  
  لمحة عامة

  
وسيبين هذا الجزء على نحو مقتضب . عمل العام والقصد منه بصورة مختصرةإبراز معالم برنامج ال: الغاية

ما يحتويه برنامج العمل العام وما ال يحتويه، وكيف ينبغي استخدامه ومن ِقبِل أية الجهات، واألفكار التي 
ي استخدم بها كما أنه سيبين الطريقة الت. ، وعملية إعداد البرنامجيرتكز إليها ونهج السيناريوهات وتطبيقاته

  .البرنامج في الماضي وكيف يختلف البرنامج الحادي عشر عما سبقه
  

 موضع االهتمام العالمي: الصحة : الباب األول
  

  مكانة الصحة: ١الفصل 
  

ووضع الـصحة العموميـة     ) حسبما ورد في دستور المنظمة    (التأكيد من جديد على تعريف الصحة       : الغاية
  .  للتنميةبصورة واضحة في اإلطار األعم

  
 إن مفاهيم مختلف األشخاص والجماعات لدور الصحة اليوم يختلف عما كان عليه فيمـا               :األساس المنطقي 

ويتعين أن توضح المنظمة توضيحاً تامـاً دور        . مضى وكذلك نظرتهم لما يتوجب عمله لصيانتها وتحسينها       
ر، والقوامة على البيئة، وضمان حقوق      وموقع الصحة ضمن اإلطار األعم للتنمية، بما في ذلك الحد من الفق           

  .اإلنسان، واإلنصاف بين الجنسين واألمن العالمي
  

  المحتويات الممكنة
  

إعادة التأكيد على تعريف الصحة المبين في دستور المنظمة، والذي أعيد التحدث عنه في                )أ(
  . آتا واالستراتيجية العالمية لتوفير الصحة للجميع- إعالن ألما 

  
حيث طالما أوليـت للـصحة      .  موضوع الصحة بوصفها وسيلة للتنمية وغايتها معاً       تناول  )ب(

أهميتها وقيمتها بحد ذاتها، لكنه يتعين أيضاً اعتبارها على مستوى السكان أداة ديناميكيـة لتحقيـق                
  .التنمية االجتماعية واالقتصادية، والعدل واألمن

  
 بين  التآزريةهذا الجزء االهتمام على العالقة      يركز  . مكانة الصحة في اإلطار األعم للتنمية       )ج(

، والروابط المتبادلة بين القطاعات،     )وعلى القرائن الممكنة أيضاً   (الصحة والجوانب األخرى للتنمية     
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من قبيل الحد من الفقر، والعدالة االجتماعية واإلنصاف بين الجنسين، والتنمية المستدامة، واإلدارة             
  .يئة، وحقوق اإلنسان واألمن العالميالرشيدة، والقوامة على الب

  
  .وفيما يلي ملخص لبعض القضايا التي ستتم تغطيتها في هذا السياق

  
 ال يعني تدني الدخل فحسب بل تقويض دعائم طائفة كاملة من القدرات اإلنسانية              الفقرإن    •

ويترك اعتالل الصحة عذاباتـه علـى الفقـراء بـشكل           . األساسية، بما في ذلك الصحة    
تناسبي، كما أن المشكالت الصحية المفاجئة تودي بالناس إلى معاناة المزيد من الفقـر                ال
وقد كانت إحدى االستراتيجيات الرئيسية للمنظمة التخفيـف مـن          "). شرك الفقر الطبي  ("

 بيد أن الحد من ١.عبء الوفيات والمراضة الزائدة عن الحد التي تنتشر في أوساط الفقراء
فالقرائن تبين أنه حتى في أكثر .  في الصحةعدم المساواة أوجهالل من الفقر ال يكفي لإلق

البلدان ثراء وبحبوحة فإن متوسط العمر المأمول في صفوف األقل ثراء أقـصر بكثيـر               
وتشكل هذه التفاوتات ما يعد ظلماً اجتماعيـاً        . ويعانون من أمراض أكثر من الميسورين     
ثر الصحة بالبيئة االجتماعية السائدة وبما يسمى       بكل معنى الكلمة، كما أنها تظهر مدى تأ       

أمـا القـضايا األخـرى التـي سـيتم          ". بالعوامل االجتماعية المحددة للصحة   "هذه األيام   
استعراضها فهي عدم المساواة بين الرجال والنساء، واألقاليم والمنـاطق، والمجموعـات            

  .اإلثنية، والمناطق الريفية والحضرية، والوضع القانوني
  
 النمـو   ويمكن النهوض بها من خـالل عمليـة       . إن الصحة غاية هامة من غايات التنمية        •

 التي تفضي إلى زيادة في الدخل الفعلي للفرد، لكن تحسين الصحة يشكل مرمى االقتصادي
ويشكل األيدز والعدوى بفيروسه مثاالً جيداً للمشكالت الـصحية ذات          . في حد ذاته أيضاً   

كما أنه يتعين االهتمام بدور الصحة في التنمية المستدامة كما . للتنميةاآلثار الهامة بالنسبة 
وإعالن جوهانـسبرغ بـشأن التنميـة       ) ١٩٩٢(تبين من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية        

والصحة تشكل مدخالً ومخرجاً في عملية النمو، فالثروة تؤدي إلـى           ). ٢٠٠٢(المستدامة  
هذا الفرع في محاولة منه لتجاوز حدود ما يمتَّـع  لكن . الصحة والصحة تؤدي إلى الثروة  

به النمو االقتصادي من أهمية بالنسبة للصحة سيستعرض دور اإلنفاق العام، سيما علـى              
  .الرعاية الصحية

  
أحـد  "بأنه  " أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه      "دستور منظمة الصحة العالمية   يعرف    •

 ويشير ميثاق األمم المتحدة إلى أن رسالة األمم         ".الحقوق األساسية لكل إنسان دون تمييز     
الحلـول للمـشاكل الدوليـة االقتـصادية        "المتحدة في حماية األمن تتوقف على تيـسير         

ويبحث هذا الفرع استناداً إلى ذلك دور الـصحة         . ٢"واالجتماعية والصحية وما يتصل بها    
  .العدالة االجتماعية وأمن اإلنسانفي 

  
وضع "أعاله فإن القصد من البيان الذي يحمل عنوان         ) ج(و) ب(و) أ(قرات  استناداً إلى الف    )د(

والذي يغطي دور الصحة وموقعها واآلثار المترتبة عليهمـا بالنـسبة           " الصحة في مكانها المناسب   

                                                           
 جنيف، منظمة الصحة العالمية،     ."المستقبل بعد سنة من التغيير    "": ١٩٩٩موجز التقرير الخاص بالصحة في العالم،          ١

١٩٩٩.  
  .٥٥ ميثاق األمم المتحدة، المادة   ٢
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للسياسات الصحية والبرامج اإلنمائية هو تحدي أصحاب المصلحة لحملهم على إعادة النظـر فـي               
ل بأن معظم وجهات النظر والعمليات اإلنمائية األوسع نطاقاً تهدف إلـى            ويصح القو . موقع الصحة 

  .تحسين عافية بني البشر وصحتهم، لكنها يجب أن تكون أكثر تحديداً ووضوحاً
  

   مستقبل الصحة والتنمية: الباب الثاني
  

  مقدمة: أبرز التحديات التي تواجه الصحة العمومية: ٢الفصل 
  

هة المستقبل والسيناريوهات كأداة لزيادة فهم المستقبل، وخصوصاً العوامل التـي            استخدام مفهوم وج   :الغاية
  ".اختيار المستقبل وتكوينه"ستؤثر على الصحة العمومية، وذلك بغرض المساعدة على 

  
التنبـؤ  وإن كـان يمكـن      . تترك طائفة كبيرة من العوامل أثرها على الصحة العمومية        : األساس المنطقي 

وقد . بالبعض منها، كتقدم السكان في السن، فإن ذلك غير وارد في حاالت أخرى كظهور فيروس جديد مثالً            
يكون للبعض منها مثل االرتقاء بمكانة المرأة أو استنباط لقاحات جديدة آثار إيجابية، في حين قد تترتب آثار 

وعلى الرغم من أنه ال يمكن التنبؤ . لنظيفة مثالًسلبية على عوامل أخرى، كالحروب األهلية أو نقص المياه ا
في مجال البيئة عموماً وفي البيئة الـصحية        (ببعض االتجاهات والظروف، فإن دراسة شتى السيناريوهات        

قد تساعد على إظهار صورة لهذه العوامل والتبصر في الطرق التي يمكن بها لألسرة ) على وجه الخصوص
  .حديات الماثلةالصحية العالمية مواجهة الت

  
  المحتويات الممكنة

  
ال كمجرد وسـيلة الستـشراق      ": أوجه المستقبل الصحي  "األساس المنطقي الستخدام نهج       )أ(

المـستقبل  ("، بل األهم من ذلك، كوسـيلة لـصنع المـستقبل            ")أوجه المستقبل المحتمل  ("المستقبل  
  ")المفضل

  
، )، الرؤيـة، الـنُهج، االسـتراتيجية    االتجاهـات، الـسيناريوهات   : (الطريقة المـستخدمة    )ب(

  )جوانب القصور في هذه الطريقة(والصعوبات الناشئة 
  
  .توطئة للفصل التالي  )ج(
  

  أوجه المستقبل المحتمل، السيناريوهات الصحية العريضة: ٣الفصل 
  

ويمكن أن تشمل هذه المرتسمات أمراضـاً       .  سنوات ١٠عرض مرتسمات مختلفة للصحة على مدى       : الغاية
حاالت معينة وبيانات وبائية واقتصادية تقليدية، لكنها ستذهب أبعد من ذلك وتقدم الصحة بوصـفها أحـد                 و

  .أوجه التحكم في المجاالت اإلنمائية األوسع نطاقاً، مثل تلك التي ورد ذكرها في الباب األول
  

  المحتويات الممكنة
  

دون ترتيبها على نحـو معـين،        (تشمل المواضيع الممكن استخدامها إليضاح شتى السيناريوهات        
النظم الصحية والحصائل الصحية فيِ أفريقيا جنـوب الـصحراء الكبـرى،            ) ودون أن تكون كاملة شاملة    
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وتحسين الصحة في الهند والصين، والصحة في األزمات، وأقل البلدان نمواً، والجور في توزيع الغذاء من                
حية في البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية،        حيث سبل الحصول عليه ونتائجه، وإصالح النظم الص       

والبحث والتطوير الصحيين، والصحة في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتـصادي، واألثـر               
  .المترتب على انضمام البلدان إلى االتحاد األوروبي، واأليدز والسل والمالريا

  
ن االعتبار الحقائق واالتجاهات والتنبؤات الحالية الممكـن        ويتعين أن يأخذ شكل السيناريوهات بعي       

توصيفها بقدر ال بأس به من التعيين، وأوجه الخطر والفرص السانحة، والعوامل األساسـية فـي التغييـر                  
والطريقة التي تترك بها آثارها، والتخطيط المستقبلي في التخصصات األخرى التي تتفاعل مع الصحة، بما               

وتشمل هذه العوامل الخارجية سيناريوهات تتعلق بالـسلم        . ات الحاصلة في البيئة اإلجمالية    في ذلك التغيير  
وتضم األطراف الفاعلـة،    . واألمن، وأثر شتى العوامل المحددة االقتصادية، وأثر العولمة، واإلدارة الرشيدة         

 الوطنيـة،   التي سيتم الخوض في موضوع دورها في الصحة، القطاع الخاص، بما فيـه الـشركات عبـر                
ويمكن أن تأخذ الـسيناريوهات بعـين       . والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات اإلقليمية المتعددة األطراف      

االعتبار أيضاً آثار تنامي دور المجتمع المدني، وتغير دور األمم المتحدة، والعدد المتزايد مـن الـشراكات                 
  .الدولية

  
  :تاليةومن المحتمل أن تغطي السيناريوهات النقاط ال  

  
ما هي االتجاهات األوسع نطاقاً؟ وما هو أثرها على الصحة في العالم، وخصوصاً على أقل   )أ(

  البلدان نمواً والفقراء من السكان؟
  
من هم الذين يقضون نحبهم أو المعاقون أو المرضى وما سبب ذلك؟ من هم الذين يتمتعون                  )ب(

وما هي أهم المشكالت الصحية وأكبر المخـاطر        بوافر الصحة، ومن هم الذين يفتقدونها، ولماذا؟        
  التي تتهدد الصحة؟

  
  :الماثلة؟ ويمكن أن يشمل ذلكأعتى التحديات ما هي   )ج(
  

حيث .  كالفقراء، واألطفال، والسكان األصليين    لمجموعات محددة االحتياجات الصحية     •
مكن تحمله،  مازال أشد الناس فقراً يعانون بسبب عبء المرض الذي يثقل كاهلهم وال ي            

والناجم في معظمه عن مجموعة محدودة من الظروف والحاالت، التي يمكن التـدخل             
  في القدر األكبر منها

  
وتفاقم عدم المـساواة    .  في الصحة وفي الحصول على الرعاية الصحية       عدم المساواة   •

ان، بين الجنسين، كما هو الحال بالنسبة للفجوات القائمة بين بلد وآخر وضمن هذه البلد             
وكذلك بين مختلف المجموعات على صعيد العالم كله من حيث الوفيات في صـفوف              

  البالغين
  
الالزم إلجراء تغييرات ذات مغزى في صحة الـسكان، أي المـوارد            الموارد  مستوى    •

ويتعين إعادة تعريف األدوار والمـسؤوليات      . البشرية والمالية لجميع األطراف الفاعلة    
صحية األساسية وإعادة توزيعها كي يتسنى استخدام المـوارد         ذات الصلة بالوظائف ال   
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كمـا  . بصورة ناجعة، بما في ذلك المساعدات اإلنمائية الرسمية والمبادرات العالميـة          
  يتعين دراسة الخيارات المتاحة لتضييق الفجوة في إتاحة الموارد والمساواة في توزيعها

  
خدمات الصحية المناسبة علـى نحـو       على توفير ال  النظم الصحية   وينبغي بحث قدرة      •

ومستوى القيادة السياسية واإلدارة الرشيدة في صياغة السياسات ودور القطـاع           . فعال
  الخاص أو الشركات في القوامة على الصحة

  
حيث توجد ثغرة   .  موضع التطبيق العملي   المعارف الحالية والجديدة  القدرة على وضع      •

 بفعالية وبين السياسات والممارسات الراهنة في       بين ما يعرف بأنه يؤدي وظيفته منها      
  هذا اإلطار 

  
ومنهـا األيـدز    . على النظم الصحية وعلى التنمية بصورة عامة      أوضاع محددة   تأثير    •

والعدوى بفيروسه، والعبء المزدوج المترتب على األمراض السارية وغير السارية،          
  ن األزمات وحاالت الطوارئوتقدم السكان في السن، والظروف البيئية، وغير ذلك م

  
   لتحسين العوامل المحددة األساسية للصحةالقطاعات األخرىضرورة التأثير على   •
  
ومنها تكنولوجيا المعلومات واإلمكانيات الجديدة في مجال . العولمةالقضايا الناشئة عن   •

 األثـر علـى األدويـة     (االتصاالت، والتأثير المحتمل لتحرير التجارة على الـصحة         
  .وعلى السلع والخدمات الصحية) والحصول عليها وتكلفتها

  
  .وثمة ثالثة آراء حول المستقبل المحتمل يرد إيجازها فيما يلي  

  
  مستقبل يسوده االستقرار ويمكن التنبؤ به بصورة معقولة: السيناريو ألف

  
قول يتم إرساء أسسه  رسم صورة لمستقبل يسوده االستقرار نسبياً ويمكن التنبؤ به إلى حد مع:الغاية

  .من خالل عمليات التخطيط االستراتيجي المألوفة
  

تشكل هذه االسقاطات نموذجاً عن عمليات التخطيط الحاليـة وتعتبـر نموذجـاً             : األساس المنطقي 
  .مرجعياً في المقام األول للسيناريوهين اآلخرين الذين يكشفان عن قدر أكبر من التغيير

  
  الغامضالمستقبل  :السيناريو باء

  
فالبيئـة  .  رسم صورة للمستقبل تنطوي على قدر أكبر من التغيير مما هو مخطط له عموماً              :الغاية

تفتأ تتبدل وتتغير وتشكل األمراض أو التكنولوجيات الجديدة تحديات مستجدة أو أنهـا تتطلـب                 ال
  .استخدام أدوات مختلفة

  
 التغيير الذي، وإن لم يكن غير واقعي،         تشكل هذه اإلسقاطات مثاالً على مستوى      :األساس المنطقي 

  .فإنه أكبر وأهم مما جرت العادة على التخطيط له
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  التغيير الجذري: السيناريو جيم
  

 رسم صورة لمستقبل ينطوي على تغييرات كبرى، وتبيان شـكل التـأثير المحتمـل لهـذه                 :الغاية
  .التغييرات على الصحة، أو العكس بالعكس

  
 تغييرات جذرية على البيئة الصحية، فالبد مـن أن تتغيـر            دث أن طرأت  إذا ح : األساس المنطقي 

وقد تكون التغييرات الكبرى إيجابية من قبيل استحداث لقاح . المنظمة واألسرة الصحية الدولية معها 
ويساعد تـصور   . ضد األيدز والعدوى بفيروسه، أو سلبية كحدوث فاشية من جائحة جديدة مفوعة           

  .ية النظم على اكتساب المزيد من المرونة والتكيف مع التغييرات األقل تأثيراًهذه التغييرات الجذر
  

  اتخاذ اإلجراءات اآلن للتأثير على مستقبل الصحة : الباب الثالث
  

  دعوة إلى العمل: ٤الفصل 
  

ـ          الحث على التفكير انتقادياً بالتوجهات     :الغاية ة  االستراتيجية الواجب للمنظمة ومختلـف األطـراف الفاعل
وسيكشف ويحدد هذا الفصل باستخدام السيناريوهات الموجزة أعاله، مجموعة من  . اتباعها في مجال الصحة   

الرؤيـا  " (المفـضل "التوجهات االستراتيجية أو الخيارات البديلة أو سبل العمل الرامية إلى صنع المستقبل             
  .استناداً إلى قيم المنظمة ومبادئها) المفضلة

  
). سواء أكان إيجابياً أم سلبياً(ناول السيناريوهات المطروحة المستقبل المعقول ظاهرياً  ستت:األساس المنطقي

وينبغي أن يـستند    . وستتيح فهم االتجاهات المستجدة، بل األهم من ذلك، تقييم الخيارات وتحديد سبل العمل            
  .هذا العمل إلى القيم والغايات األساسية التي تقوم عليها المنظمة

  
 بيان بالرؤى اآليلة إلى إحداث تغييرات إيجابية، وباالستراتيجيات الناشئة عن االتجاهات :لممكنةالمحتويات ا

  .والسيناريوهات
  

  اآلثار بالنسبة للمنظمة: ٥الفصل 
  

القيام، من خالل إثارة عدد من القضايا، ببحث اآلثار المترتبة على المعلومات الواردة في الفـصل                : الغاية
  .نظمة وإعادة تقييم دورها في المجال الصحيالسابق بالنسبة للم

  
ويتعـين بحـث هـذه األدوار       .  سوف تُدعى المنظمة إلى االضطالع بمختلـف األدوار        :األساس المنطقي 

  .وتحديدها
  

  المحتويات الممكنة
  

هل ثمة دور للقيادة العالمية في مجال الصحة؟ وما هو الشكل والميادين اللذين ينبغي بروز                 )أ(
ة بهما؟ وما هي أهم التحديات المحتمل أن تظهر ومن هي الجهات التي تقف وراءها؟ وما                هذه القياد 

هي القدرات الالزم تطويرها بغية ممارسة هذه القيادة على نحو أكثر فاعلية؟ وما هـي الخطـوات           
  المتخذة لتأهيل الجيل المقبل من القادة على جميع المستويات؟
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 المنظمة على المستوى القطري؟ وماذا يتوقـع مـن          ما هي الدروس المستخلصة عن دور       )ب(
المنظمة، وهل تقوم بتلبية هذه التوقعات؟ وما هي الدالالت المترتبة على تنمية المهارات، والتوظيف 

  والجوانب األخرى للموارد البشرية؟
  
ما هي الخيارات المطلوبة من حيث مكانة الصحة والتأثير على العوامل المحددة للصحة؟               )ج(
  يف يتعين العمل بهذه الخيارات مع الحفاظ على المرونة الالزمة للتصدي لما هو غير متوقع؟وك
  
هل يتعين أن تمارس المنظمة المزيد من التأثير على السياسات اإلنمائية؟ وإذا كان األمـر                 )د(

لفعاليـة؟  كذلك فأية سياسات وفي أي اتجاه، وهل تملك القدرة الالزمة للقيام بذلك؟ وكيف يتم تقييم ا               
وهل هناك أية عواقب خفية تترتب على دعم السياسات أو التأثير عليها، وكيف يتعين أخذها بعـين                 

  االعتبار لدى صنع القرارات؟
  
هل تستطيع المنظمة أن تعمل مع الحكومات بقدر أكبر من الفعالية؟ وهل يتعـين تكييـف                  )ه(

  ط الرئيسية؟الجمهرة الراهنة من العالقات وأين ينبغي إقامة الرواب
  
على صعيد الممارسة؟ وكيف يتم تبيان هذه األولويات وهل مـن           " األولويات"ما هو معنى      )و(

صلة لها باألهداف؟ وهل يتم بلوغ األهداف وما هو تأثيرها؟ وهل يتطابق تحديد األولويات وتنفيذها               
  مع المبادئ األساسية للمنظمة والعكس بالعكس؟

  
ر المنظمة والشركاء اآلخرين؟ وما هي الوظـائف األساسـية          كيف يجري رصد وتقييم دو      )ز(

  الواجب رصدها، وكيف، ومتى، وعلى يد من؟ 
  

  االلتزامات الدولية والمجتمع الدولي: ٦الفصل 
  

توصيف االلتزامات الدولية والطريقة التي يتوقع أن يتطور بها دور الدول األعضاء وغيرهـا مـن                : الغاية
  .ع الصحيةالجهات المساهمة في األوضا

  
ثمة حاجة لتفهم اإلطار الدولي المتصل بالصحة وااللتزامات التي سبق التعهد بهـا مـن               : األساس المنطقي 

  .جانب الحكومات والشركاء في السعي لتوفير الصحة تفهماً جيداً
  

  المحتويات الممكنة
  

شـتى  لمـدى صـلة ومـسيرة       ) بما في ذلك المرامي واألهداف    (وصف وتحليل موجزين      )أ(
الصكوك المتصلة بالصحة من قبيل األهداف اإلنمائية لأللفية، وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان 

  .واتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ) ١٩٩٤القاهرة، (والتنمية 
  
ـ . لقد شهدت تشكيلة األطراف الفاعلة في الصحة تغييراً خالل العشر سنوات الماضية             )ب( ا فم

الذي يتوقع من شتى الشركاء واألطراف على المـستويين العـالمي والمحلـي؟ ومـا هـي أدوار             
هيئات منظومة األمم المتحدة، والوكـاالت      (ومسؤوليات الدول األعضاء وأولئك الشركاء اآلخرين       
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 كـل  ، استناداً إلى ما يتمتع  )الثنائية، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص       
  منها من ميزات نسبية؟

  
ما هو الدور المحدد للمنظمة ومسؤوليتها الخاصة في ميدان الصحة العالمية؟ ومـا هـي                 )ج(

  وظائفها ومخرجاتها األساسية؟
  
وتضم هذه المبادئ وجوب ارتكاز العمل على . المبادئ الجوهرية للعمل الفعال مع اآلخرين  )د(

المسؤولية األولى عن تحديد األولويات ومدى إلحاحها، وإقامة        القرائن والتعلم من الخبرات، وتحديد      
  .الشراكات والملكيات، وضمان التناغم واالستدامة والمساءلة

  
ما هو دور الشراكات الجديدة وغير التقليدية وكيف يتعين تطويرها؟ وهي يتعين أن تكون                )ه(

  كان األمر كذلك، فإلى أي حد؟األدوار المختلفة حصرية، أو أن تتداخل مع بعضها البعض، وإذا 
  
هل يشكل قطاع الشركات التجارية مجاالً جديداً للشراكات؟ وما هو دوره ومسؤولياته فـي         )و(

  وما هي العواقب الممكن أن تترتب على شراكات من هذا القبيل؟. المستقبل
  
وخارجها على أمثلة محددة عن الطريقة التي يمكن بها تطبيق البرنامج العام داخل المنظمة              )ز(

  .حد سواء
  
 الخاتمة

 
 ]تدبج في وقت الحق [  

  
  
  

=     =     =  


