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ور بـين الـدول القوميـة وهـي تسـعى إلــى وتنبـع عمليـة تصـريف الشـؤون الصـحية مـن المفاوضـات التـي تـد  -٤
م األول الحتــواء التهديــد الــذي حمايــة أو تعزيــز صــحة شــعوبها. وكانــت تــتم أساســًا علــى أســاس ظرفــي وفــي المقــا

تشكله األمراض السارية، ثم أصبحت تتم على نحو نظامي أكثر من خـالل المؤسسـات واالتفاقـات الدوليـة، وربمـا 
لعالميـة ذاتهـا. ويمكـن أن تـتمخض المفاوضـات عـن صـكوك تسـاعد علـى الحـد من خالل إنشـاء منظمـة الصـحة ا

)، وٕاطــار التأهــب لألنفلــونزا ٢٠٠٥مــن المخــاطر عبــر الوطنيــة المحدقــة بالصــحة (مثــل اللــوائح الصــحية الدوليــة (
الجائحــــة مــــن أجــــل تبــــادل فيروســــات األنفلــــونزا والوصــــول إلــــى اللقاحــــات والفوائــــد األخــــرى)؛ ومــــن خــــالل نهــــوج 

ستراتيجيات مشتركة للتصدي لمشاكل مشتركة عالمية أو إقليمية أو دون إقليمية (مثـل المدونـة العالميـة لمنظمـة وا
الصـــحة العالميـــة لقواعـــد الممارســـة الخاصـــة بتوظيـــف العـــاملين الصـــحيين علـــى الصـــعيد الـــدولي أو خطـــة العمـــل 

العناصــر العالميــة واإلقليميــة وخصوصــًا  ين، وهــي خطــة عمــل تجمــع بــيننيــة الحتــواء مقاومــة دواء أرتيميســيالعالم
ـــدفع النـــابعين مـــن األهـــداف المشـــتركة (مثـــل األهـــداف  العناصـــر دون اإلقليميـــة)؛ ومـــن خـــالل التضـــامن وقـــوة ال

غيـر اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة واألهداف والغايات االختيارية المقترحـة فيمـا يتعلـق بالوقايـة مـن األمـراض 
  السارية ومكافحتها). 

  
  العوامل العديدة التي كانت مقيدة توسيع نطاق برنامج عمل تصريف الشؤون الصحية:  -٥

  
لـــم يعـــد تصـــريف الشـــؤون الصـــحية حكـــرًا علـــى الـــدول القوميـــة. فشـــبكات  األصـــوات المتعـــددة:  (أ)

المجتمع المدني وآحاد المنظمات غير الحكومية، على المستوى الدولي وعلى مسـتوى المجتمـع المحلـي، 
ومجموعــــات المهنيــــين والمؤسســــات الخيريــــة والرابطــــات التجاريــــة ووســــائل اإلعــــالم والشــــركات الوطنيــــة 
والشــركات عبــر الوطنيــة واألفــراد والمجتمعــات المحليــة المنتشــرة غيــر النظاميــة ممــن وجــدوا صــوتًا جديــدًا 

تماعيـة، هـم جميعـًا يعبر عنهم وطريقـة جديـدة للتـأثير بفضـل تكنولوجيـا المعلومـات ووسـائل اإلعـالم االج
بوجه خاص فـي من الجهات الفاعلة التي تؤثر في اتخاذ القرارات التي تمس الصحة. وأصبح من المهم 

ريف الشـــؤون صـــالصـــحة العالميـــة بـــدورها فـــي مجـــال تإطـــار الطريقـــة التـــي تضـــطلع بواســـطتها منظمـــة 
ياســات، وحمايــة العمــل الصــحية أن يــتم ضــمان ســلطة الــدول األعضــاء فــي اتخــاذ القــرارات الخاصــة بالس

الذي تقوم به المنظمة في مجال وضع القواعد من أية مصـالح راسـخة، مـع العمـل فـي الوقـت ذاتـه علـى 
  إيجاد السبل التي تتيح المشاركة البناءة مع أصحاب المصلحة اآلخرين.

  
افز المشجعة إن الساحة المؤسسية للصحة العالمية تزداد تعقيدًا، فالحو  الجهات الفاعلة الجديدة:  (ب)

على إنشاء منظمات وقنوات تمويل جديدة ونظم جديدة لرصد عملية إصالح المنظمـات وقنـوات التمويـل 
القائمــة قــد تجعــل الحالــة تــزداد ســوءًا. وعلــى الــرغم مــن أن العمــل علــى حفــظ التــوازن الســليم لهــذا الوضــع 

واإلنصــاف، وهــو الخــاص بالعدالــة همهــا الشــاغل أيشــكل شــاغًال هامــًا فــإن هنــاك أبعــادًا إضــافية للنقــاش و 
أمــر تبــين جيــدًا مــن المفاوضــات الخاصــة بإطــار التأهــب لألنفلــونزا الجائحــة، ومــن المناقشــات المســتمرة 

  لتقرير فريق الخبراء االستشاريين العامل المعني بتمويل وتطوير البحث والتطوير.
  

الديناميـة فــي كثيـر مــن المناقشـات الخاصــة بتصـريف الشــؤون  رإن مصــد شـواغل أوســع نطاقـًا:  (ج)
هــو الشــد والجــذب بــين حمايــة حقــوق اإلنســان والتقليــل إلــى أدنــى حــد ممكــن مــن عرقلــة الســفر والتجــارة 

الصـــدد اليـــزال شـــاغًال بـــالغ  أن تحقيـــق التـــوازن الســـليم فـــي هـــذاوالتنميـــة االقتصـــادية. وعلـــى الـــرغم مـــن 
األهميــــة فهنــــاك أبعــــاد إضــــافية للنقــــاش، وأبرزهــــا القلــــق بشــــأن النزاهــــة واإلنصــــاف وهــــو مــــا تبــــين مــــن 
المفاوضـــات الخاصـــة بإطـــار التأهـــب لمواجهـــة األنفلـــونزا الجائحـــة، والمناقشـــات المســـتمرة لتقريـــر فريـــق 

  والتطوير. الخبراء االستشاريين العامل المعني بتمويل وتنسيق والبحث
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هنـاك مفهومـان مميـزان  ١:الشؤون من أجل الصحة تصريفالشؤون الصحية إلى  تصريفمن   (د)
تصــريف ينطـوي عليهمـا نهـج المحـددات االجتماعيـة للصـحة، مثلمــا يركـز عليهمـا إعـالن ريـو السياسـي: 

وأساســًا وظيفــة التنســيق والتوجيــه  ،الــذي يعنــى بالعديــد مــن المســائل المشــار إليهــا أعــالهالشــؤون الصــحية 
وهـــو وظيفـــة للـــدعوة  مـــن أجـــل الصـــحة،تصـــريف الشـــؤون واالتســـاق الـــداخلي. أمـــا المفهـــوم الثـــاني فهـــو 

والسياســة العامــة تســعى إلــى التــأثير علــى تصــريف الشــؤون فــي القطاعــات األخــرى بطريقــة تــؤثر بصــورة 
إيجابية على صحة اإلنسان. وهذا الجانب من جوانـب عمليـة تصـريف الشـؤون الصـحية يتبـين جيـدًا مـن 

  أدناه). ١٥اض غير السارية (انظر الفقرة العمل الذي تضطلع به منظمة الصحة العالمية بشأن األمر 
  

  تصريف الشؤون الصحية أولوية استراتيجية للمنظمة
  
تحدد مسودة برنامج العمل العام تصريف الشـؤون الصـحية كواحـدة مـن األولويـات االسـتراتيجية الثمـاني.   -٦

ميـة حيـث تضـطلع المنظمـة وتعرَّف هذه األولويـة تحديـدًا مـن حيـث االتسـاق بصـورة أوثـق فـي مجـال الصـحة العال
الفاعلة المختلفة من المسـاهمة بفعاليـة أكبـر فـي صـحة جميـع بدور تنسيقي وتوجيهي يمكن مجموعة من الجهات 

  الشعوب.
  
وهنــاك طــرق عمليــة عديــدة للتعبيــر عــن هــذا الــدور. وينظــر هــذا التقريــر فــي دور المنظمــة فــي تصــريف   -٧

أوًال، من منظور عمل المنظمة على تحديد وضـع الصـحة وتعزيزهـا فـي الشؤون الصحية من ثالث زوايا مختلفة. 
مجموعة من العمليات العالمية واإلقليمية والوطنية. ثانيًا، يسلط التقرير الضوء على مسائل تصريف الشؤون التي 

بين تحليل عملية تنطوي عليها األولويات االستراتيجية األخرى في مسودة برنامج العمل العام. ثالثًا، يربط التقرير 
تصريف الشؤون الصحية وتصريف شؤون المنظمة من جانـب الـدول األعضـاء وعناصـر اإلصـالح التـي سـتعزز 

  فعالية المنظمة في دورها الخاص بتصريف الشؤون الصحية.
  

  تحديد وضع الصحة وتعزيزها  
  
داف العالميـة تـأثير علـى سيكون لطريقة تأطير الجيل التـالي مـن األهـ :٢٠١٥خطة التنمية لما بعد عام   -٨

وتمويلهـــا لســـنوات قادمـــة. ويشـــكل ضـــمان أن توضـــع الصـــحة موضـــعها المالئـــم وأن يـــتم التأكيـــد أولويـــات التنميـــة 
بوضوح على دورها تحديًا رئيسيًا في مجال تصريف الشؤون الصحية وأولوية من أولويات المنظمة. والمناخ الذي 

لم ومعقد وتنافسي بين مصالح قطاعية عديـدة تسـعى إلـى أن تكـون تجري فيه المفاوضات مناخ غير واضح المعا
ة علـــى جميـــع مســـتويات المنظمـــة واالتســـاق فـــي توجيـــه مـــي المواءضـــمـــا أن عمليـــة التشـــاور الجاريـــة تقتممثَّلـــة. ك

مـــن  ١٠٠الرســـائل لـــدى التواصـــل بـــين المنظمـــة والـــدول األعضـــاء وأصـــحاب المصـــلحة اآلخـــرين فـــي أكثـــر مـــن 
المشــاورات الوطنيــة وفـــي سلســلة مـــن المشــاورات المواضـــيعية اإلقليميــة والعالميـــة المخطــط لعقـــدها أيضــًا. وســـتتم 

مـن جـدول أعمـال المجلـس  ١-٧تصـدي لهـذا التحـدي بمزيـد مـن التفصـيل تحـت البنـد مناقشة دور المنظمة في ال
  ٢التنفيذي.

  
في حزيران/ يونيو  ٢٠يبين استعراض لألعمال التحضيرية لعقد مؤتمر ريو + الصحة والتنمية المستدامة:  -٩

ــًا ذا صــلة مــن جوانــب العمــل الخــاص بتصــريف شــؤون المنظمــة: تحقيــق التــآزر الفعــ ٢٠١٢ ال بشــأن تعزيــز جانب
المصالح الصحية بين األمانة والدول األعضاء وأصـحاب المصـلحة اآلخـرين. وتضـمنت المسـودة األولـى لإلعـالن 

                                                 
١                  Governance for health in the 21st Century, World Health Organization, Regional Office for Europe, 

document EUR/RC61/Inf.Doc./6, provides many examples of how better collaboration between different health actors 

can address the social determinants of health and improve health outcomes in the context of the European Region.          
  . ١٣٢/١١م تالوثيقة انظر     ٢
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إشارة عابرة فحسب إلى الصحة. وعمل موظفو المنظمة من المقر الرئيسي واألقاليم مع  ٢٠الختامي لمؤتمر ريو +
ن المنظمــات غيــر الحكوميــة، علــى إعــداد موقــف مقنــع الــدول األعضــاء فــي جنيــف ونيويــورك، ومــع مجموعــات مــ

بشــأن دور الصــحة، وقــد تنــاول المفاوضــون هــذا الموقــف فــي ريــو فــي خاتمــة المطــاف. ويشــمل الــنص النهــائي كــل 
توفر الصحة رابطًا هامًا بـين عمليـة وضـع  ٢٠وفي إطار متابعة مؤتمر ريو + ١.الشواغل الصحية للمنظمة تقريباً 

. وباإلضـافة إلـى ذلـك فـإن العمـل مـع القطاعـات األخـرى، ٢٠١٥سـتدامة وبـين خطـة مـا بعـد عـام أهداف إنمائيـة م
  كقطاع الطاقة، يبين قيمة المؤشرات الصحية كوسيلة من وسائل قياس التقدم عبر دعائم التنمية المستدامة الثالث.

  
هــج أكثــر اتســاقًا إزاء عمــل إن منظمــة الصــحة العالميــة ملتزمــة باتبــاع ن الصــحة وٕاصــالح األمــم المتحــدة:  -١٠

األمم المتحدة على المسـتوى الُقطـري مـن أجـل مواءمـة الـدعم المقـدم لألولويـات الوطنيـة وتعزيـز وضـع الصـحة فـي 
أطر األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائيـة وخطـة وحـدة العمـل فـي األمـم المتحـدة. كمـا أن التقيـيم المسـتقل الـذي أجـري 

هــا تجربــة مبــادرة توحيــد األداء أشــار إلــى أن عمليــات إصــالح األمــم المتحــدة حققــت التــي تجــري في ٢مــؤخرًا للبلــدان
على المستوى القطري، ولكن مواصلة التقدم ستتوقف على ما إذا كانت الدول األعضاء مستعدة أم ال بعض التقدم 

العالميــة فــي  لــدعم تعزيــز التكامــل علــى مســتوى المقــر الرئيســي. وفــي هــذه الظــروف تتمثــل أولويــة منظمــة الصــحة
تعزيــز دور المكاتــب اإلقليميــة مــن أجــل العمــل كجــزء مــن الفريــق القطــري لألمــم المتحــدة، ومــن أجــل دعــم األفرقــة 
التابعة لمجموعة التنمية باألمم المتحدة، وآليات التنسـيق اإلقليمـي حيثمـا كانـت تعمـل بفعاليـة. وعلـى مسـتوى المقـر 

مســتوى فــي مجلــس الرؤســاء التنفيــذيين (واللجنــة الرفيعــة المســتوى المعنيــة الرئيســي تعطــى األولويــة للتمثيــل الرفيــع ال
بالبرامج)، والمشاركة على نحو أكثر انتقائية بكثير مع العديد من األفرقة العاملة المختلفة التابعة لمجموعـة التنميـة 

  في األمم المتحدة.
  

بعـد المنتـدى  ٣أنشـئت شـراكة بوسـان للتعـاون اإلنمـائي الفعـال التعاون اإلنمائي في مرحلة ما بعـد بوسـان:  -١١
. وتشير ٢٠١١الرفيع المستوى الرابع بشأن فعالية المعونة الذي ُعقد في جمهورية كوريا في تشرين الثاني/ نوفمبر 

علـى نهـوج وأشـمل يؤكـد الوثيقة الختامية إلى أن كل إطار قائم على "المعونة" أفسح المجال لتوافـق آراء دولـي أعـم 
الشــراكة فــي التعــاون، والســيما العالقــات بــين بلــدان الجنــوب والعالقــات الثالثيــة. وفــي ســياق إعــالن بــاريس بشــأن 
فعالية المعونة وبرنامج عمل أكرا كان للصحة دور قيادي وتتبعي يبرهن من خـالل مبـادرات مثـل الشـراكة الصـحية 

فــإن التنســيق بخصــوص االســتراتيجيات الصــحية المختلفــة  علــى أنــه رغــم تعــدد األطــراف الفاعلــة (+IHP)الدوليــة 
دلــيًال علــى  +IHPعــن نتــائج الشــراكة الصــحية الدوليــة  ٢٠١٢ تقريــر األداء الســنويالوطنيــة يمكــن تحســينه. وُيعــد 
ائيـة والمصـارف وهـذه النهـوج يتجـاوز نطاقهـا األمـم المتحـدة لتشـمل المنظمـات الثن ٤التقدم المحرز فـي هـذا الصـدد.

اإلنمائية والمنظمات غير الحكومية، ويمكن أن تشهد زيادة في الكفاءة وفـي الحصـائل الصـحية علـى السـواء. ومـع 
سيكون من المهم تجديد الشراكة الصحية الدولية  ٢٠١٣بداية تحديد معالم الشراكة الجديدة لما بعد بوسان في عام 

  ارات التمويل دعمًا لألولويات الصحية الوطنية.والمبادرات المشابهة التي تجمع مختلف تي
  

                                                 
المستقبل الذي نصبو إليه وتشمل تسع فقرات بشأن الصحة والسكان وتبدأ ، ٢٠الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو +   ١
. وتعقب هذه الجملة االفتتاحية إشارات "يلي: "نسلم بأن الصحة شرط مسبق للتنمية المستدامة بأبعادها الثالثة جميعاً   ابم

إلى أهمية التغطية الصحية للجميع واأليدز والسل والمالريا وشلل األطفال واألمراض السارية األخرى واألمراض غير 
ة والصحة الجنسية واإلنجابية وحماية حقوق اإلنسان في هذا السياق وااللتزام لنظم الصحياالسارية وٕاتاحة األدوية وتعزيز 

  بخفض معدالت وفيات األمهات واألطفال. 
  .http://www.un.org/en/ga/deliveringasone/mainreport.shtmlلالطالع على التقرير الرئيسي الختامي انظر:    ٢
 _http://www.aideffectiveness.org/busanhlf4/images/stories/hlf4/OUTCOMEلالطالع على الوثيقة الختامية انظر:    ٣

DOCUMENT_-_FINAL_EN.pdf.                                                                                                                                               
   .(+IHP)التقدم المحرز في الشراكة الصحية الدولية والمبادرات ذات الصلة    ٤
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ــًا فــي جميــع أجــزاء األ الصــحة والتكامــل االقتصــادي اإلقليمــي:  -١٢ نشــطة العالميــة ُيعــد التكامــل اتجاهــًا متنامي
واإلقليمية ودون اإلقليميـة. ورغـم أن العديـد مـن هـذه المؤسسـات يجـنح إلـى التركيـز أساسـًا علـى التنميـة االقتصـادية 

مكانهـا أن تـؤثر علـى نحـو متسـاٍو فـي السياسـات الصـحية واالجتماعيـة. وللمكاتـب اإلقليميـة التابعـة للمنظمـة فإن بإ
دور متزايـــد فـــي بنـــاء شـــبكات العالقـــات مـــع المصـــارف اإلنمائيـــة اإلقليميـــة والتجمعـــات السياســـية اإلقليميـــة ودون 

لمصارف اإلنمائية واللجان اإلقليمية بميـزة خاصـة هـي اإلقليمية واللجان االقتصادية التابعة لألمم المتحدة. وتتمتع ا
أنهــا تســتطيع جمــع وزراء الصــحة ووزراء الماليــة، مثلمــا اتضــح مــثًال مــن الحــوار الرفيــع المســتوى بــين وزراء الماليــة 
ووزراء الصحة بشأن القيمة مقابل المال واالستدامة والمساءلة في قطاع الصحة، والـذي جـرى فـي مصـرف التنميـة 

) وعقده شركاء مبـادرة التنسـيق مـن أجـل الصـحة فـي أفريقيـا، ٢٠١٢تموز/ يوليو  ٥-٤ليمي (تونس العاصمة، اإلق
  وهي مبادرة منظمة الصحة العالمية عضو فيها.

  
  تصريف الشؤون الصحية واألولويات االستراتيجية للمنظمة  

  
تتسق مع تقسيم العمل بين مختلف  إن أدوار ومسؤوليات تصريف الشؤون الصحية المذكورة في هذا الفرع  -١٣

  بشأن إصالح المنظمة. ٦٥/٥مستويات المنظمة على النحو المحدد في الوثيقة ج
  

عمـل ونظرًا لتنوع التحديات في مجال الصحة وتزايد عـدد الجهـات الفاعلـة فلـيس بغريـب أن تكـون سـاحة ال  -١٤
يف الشـؤون الصـحية هـو أن "مجموعـات ساحة معقدة. والوصف األفضل لتصر الخاص بتصريف الشؤون الصحية 

نظام [تصريف الشؤون] متداخلة وتنافسـية أحيانـًا وتضـم أطرافـًا فاعلـة عديـدة تتصـدى لمشـكالت مختلفـة مـن خـالل 
إنجاز العمل الخاص باألهداف اإلنمائيـة وهذا الوصف مالئم بوجه خاص فيما يخـص  ١مبادئ وعمليات متنوعة".

من خالل وكاالت األمم المتحدة والشراكات والمجموعات لمتداخلة لتصريف الشؤون ، حيث تتنافس الدوائر الأللفية
الدعويــة وآليــات التمويــل علــى الســيطرة، وعلــى المــوارد حتمــًا. ولهــذا الوضــع عــدة آثــار بالنســبة إلــى كيفيــة تفاعــل 

اسـم فـي عمليـة اآلخـرين، وهـو أمـر تـرد مناقشـته أدنـاه. وثمـة عنصـر حالمنظمة مع الشـراكات وأصـحاب المصـلحة 
إصــالح المنظمــة هــو ضــمان قــدرة المنظمــة علــى مســاعدة البلــدان التــي لــديها العديــد مــن شــركاء التنميــة الخــارجيين 

  على إدارة هذا الوضع المعقد وخفض تكاليف المعامالت.
  

، يبــين، فــي المقابــل، أهميــة تصــريف الشــؤون مــن أجــل الصــحة. بــاألمراض غيــر الســاريةالعمــل الخــاص   -١٥
فعلى الرغم من أن كثيرًا من األحوال الصحية يتأثر بالقرارات التي تُتخذ بشأن تصريف الشؤون في قطاعات أخرى 

ومحــدداتها االجتماعيــة يشــير إلــى مجموعــة واســعة ومتعــددة  ةفــإن تحليــل أســباب اإلصــابة بــاألمراض غيــر الســاري
المترابطــة. ويتــراوح ذلــك بــين التعــرض فــي  المحــددات االجتماعيــة واالقتصــادية والبيئيــةت بوجــه خــاص مــن الطبقــا

البيئــة للتكســينات الضــارة، والنظــام الغــذائي، وتعــاطي التبــغ، واإلفــراط فــي تنــاول الملــح، واســتهالك الكحــول، وأنمــاط 
ـــدوره بالسياســـات الخاصـــة  ـــرتبط هـــذا ب ـــدة الخمـــول. وي ـــاة المتزاي ـــدخل واإلســـكان والتوظيـــف والنقـــل والزراعـــة الحي بال

ذاتها بأنماط التجارة الدولية والشؤون المالية واإلعالن والثقافة واالتصاالت. وفي حـين أن مـن والتعليم، والتي تتأثر 
الممكــن تحديــد القــوى الدافعـــة للسياســات فيمــا يتعلـــق بهــذه العوامــل كافـــة، كــل علــى حـــدة، فــإن مواءمــة االســـتجابة 

  قة عبر المجتمعات التزال واحدة من أبرز التحديات في تصريف الشؤون في مجال الصحة العالمية.المتس
  

وهــي تتــألف مــن عنصــرين أساســيين: إتاحــة  ٢هــي أولويــة اســتراتيجية جديــدة. التغطيــة الصــحية الشــاملة  -١٦
مـع تـوفير الحمايـة الماليـة التـي الخدمات (تعزيز الصحة والوقاية والعالج والتأهيل) الالزمة لتوفير الصـحة الجيـدة، 

تقــي مــن اعــتالل الصــحة بســبب الفقــر. وتكتســي التغطيــة الصــحية الشــاملة أهميتهــا مــن منظــور تصــريف الشــؤون 
                                                 

١    Fidler DP, Calamaras JL. The challenges of global health governance. Council on Foreign Relations Press. New 

York, May 2010.                                                                                                                                                                       
  .١٣٢/٢٢م تانظر الوثيقة     ٢
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الصـــحية، بطـــريقتين. فهـــي علـــى المســـتوى الُقطـــري تشـــكل هـــدفًا يناســـب جميـــع البلـــدان وهـــي تســـعى إلـــى تعزيـــز أو 
 ٢٠١٥الخـاص بكيفيـة تحديـد وضـع الصـحة فـي خطـة مابعـد عـام إصالح نظمها الصـحية. كمـا أنهـا، فـي النقـاش 

يمكن أن تكون هدفًا موحدًا يجمع بين الشواغل المتعلقة بإنجاز العمل الخاص باألهـداف اإلنمائيـة الحاليـة لأللفيـة، 
  بينما تستوعب في الوقت نفسه الحاجة إلى التصدي لألمراض غير السارية وسائر أسباب اعتالل الصحة.

  
نــاك أولويتــان اســتراتيجيتان أخريــان تبــرزان جانبــًا إضــافيًا لــدور المنظمــة فــي تصــريف الشــؤون الصــحية، وه  -١٧

وهذا الجانب هو أن التفاوض على الصكوك الدولية يلزم أن يتم ربطه ببنـاء القـدرات فـي البلـدان. وهـذا األمـر جلـي 
ــة بوجــه خــاص فــي حالــة  ــوائح الصــحية الدولي اللــوائح الصــك القــانوني الرئيســي لتحقيــق األمــن  وتــوفر .٢٠٠٥الل

الصــحي الجمــاعي. بيــد أن آثارهــا تعتمــد علــى وفــاء كــل البلــدان بالمتطلبــات الخاصــة بالقــدرات الالزمــة لكشــف أي 
تهديــد جديــد أو مســتجد يثيــر قلقــًا دوليــًا علــى الصــحة العموميــة والتبليــغ عنــه واتخــاذ إجــراءات بشــأنه. وبالمثــل فــإن 

يتــأثر بعــدة اتفاقــات دوليــة، بمــا فــي ذلــك إعــالن الدوحــة بشــأن االتفــاق  بإتاحــة المنتجــات الطبيــةص العمــل الخــا
المتعلق بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكريـة والصـحة العموميـة، واالسـتراتيجية وخطـة العمـل العـالميتين بشـأن 

ـــا هـــذا ا ـــة الفكريـــة، اللتـــين أعقبت ـــة الصـــحة العموميـــة واالبتكـــار والملكي التفـــاق. وهنـــاك عمليـــات أخـــرى التـــزال جاري
، المزيفـة /ورة/ المغشوشـة التوسـيم/ المغشوشـةالمتدنيـة النوعيـة/ المـز  لتصريف الشؤون بخصوص المنتجـات الطبيـة

وبخصوص متابعة تقرير فريق الخبراء االستشاريين العامل المعني بتمويل وتطوير البحث والتطـوير. بيـد أنـه، كمـا 
صــريف الشــؤون ســيتوقف علــى بنــاء أو تعزيــز هــو الشــأن فــي حالــة اللــوائح، فــإن التــأثير التــام للقــرارات الخاصــة بت

  المؤسسات على المستوى الُقطري واإلقليمي، مما يلزم لتطبيق االتفاقات عمليًا.
  

  تصريف الشؤون الصحية وٕاصالح المنظمة  
  

العمل العام الثاني عشر مقياسين للنجـاح فيمـا يتعلـق باألولويـة االسـتراتيجية الخاصـة تحدد مسودة برنامج   -١٨
  الشؤون. بتصريف

  
، ويــوفر المنظمــةنظــام مبســط وفعــال لتصــريف الشــؤون فــي المنظمــة، يعــزز التــآزر علــى نطــاق   (أ)

  اإلشراف التنظيمي، ويتسم بالشمول فيما يتعلق بالنطاق الواسع للمسائل التي تعنى بها المنظمة.
  

د فــي المواءمــة نهــج أكثــر تنســيقًا إزاء برنــامج عمــل صــحي محــدد جيــدًا ومتعــدد القطاعــات، يتجســ  (ب)
  المحسنة للدعم المالي والتقني للسياسات واالستراتيجيات الصحية الُقطرية.

  
ويركز المقياس األول على تصريف الشـؤون الداخليـة للمنظمـة مـن جانـب الـدول األعضـاء علـى المسـتوى   -١٩

هنـــاك عـــدة عوامـــل قائمـــة العـــالمي واإلقليمـــي. أمـــا المقيـــاس الثـــاني فيتعلـــق بـــدور المنظمـــة التنســـيقي والتـــوجيهي. و 
  تستهدف ضمان أن تتمتع المنظمة بالقدرات الالزمة لتحقيق هذه األغراض.

  
وســوف يركــز برنــامج عمــل تصــريف الشــؤون الداخليــة فــي األســاس علــى عمــل األجهــزة الرئاســية: جمعيــة   -٢٠

ك تعزيــز دوره التنفيـــذي الصــحة العالميــة والمجلــس التنفيــذي واللجــان اإلقليميــة. وبالنســـبة إلــى المجلــس سيشــمل ذلــ
ودوره اإلشـــرافي، وزيـــادة دوره االســـتراتيجي، وتبســـيط أســـاليب عملـــه. وبالنســـبة لجمعيـــة الصـــحة فـــإن تعزيـــز الطـــابع 
االســتراتيجي لتركيزهــا سيســاعد علــى ضــمان أن تتــيح القــرارات تحديــد األولويــات بصــورة أفضــل. أمــا عمــل اللجــان 

الشـؤون العالميـة للمنظمـة، وسـيرتبط ذلـك علـى وجـه الخصـوص بعمـل  اإلقليمية فسيرتبط على نحو أوثق بتصـريف
هـذه التغييـرات ستحسـن المجلس التنفيذي، كما سيتم توحيد أفضل الممارسات على نطاق مختلف األقـاليم. ولتكملـة 

 األمانة الدعم الذي تقدمه لوظائف تصريف الشؤون، وذلك مـن خـالل تزويـد الـدول األعضـاء الجديـدة بالمعلومـات،
  وكذلك إعداد وثائق أفضل وفي توقيت أنسب.
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ُيعد تنامي الطلب على العمليات الحكومية الدولية بـدًال مـن العمليـات التقنيـة المحضـة، مـن أجـل التوصـل   -٢١
إلى اتفاقات مستمرة وشاملة من أهم نتائج االهتمام السياسي المتزايد بالصحة واالعتراف بالصلة بين الصحة وبـين 

واالقتصــادية األخــرى. لــذا فمــن المــرجح أن يزيــد دور المنظمــة الخــاص  ةاالت السياســات االجتماعيــمجــالعديــد مــن 
  بالحشد وأن يتطلب قدرات تفي بهذا الغرض فيما يتعلق بدعم عمليات تصريف الشؤون وٕادارتها وتيسيرها.

  
مـن المجـاالت  وهناك تحٍد آخر مستجد في برنامج عمل تصريف الشؤون من أجل الصـحة هـو أن الكثيـر  -٢٢

التي يمكن فيها للتغيير أن يحقـق تـأثيرًا إيجابيـًا فـي الصـحة ينـدرج ضـمن المجـاالت التـي تـدار فيهـا القواعـد والـنظم 
بواسطة مؤسسات دولية مختلفة. وبناًء على ذلك يلزم أن تكون منظمة الصحة العالميـة نصـيرًا للصـحة فيمـا يتعلـق 

لعالمي واإلقليمي والُقطري. وسيلزم االستخدام االسـتراتيجي واالنتقـائي بتصريف شؤون هيئات أخرى على المستوى ا
  للموارد الشحيحة المتاحة بغية تحقيق أقصى تأثير ممكن، في ظل المجموعة الواسعة من المؤسسات المعنية.

  
كما أن تحليل التحديات في مجال تصريف الشؤون الصحية العالمية يجدد التركيز على ضرورة أن تعمل   -٢٣

المنظمة مع مجموعة من أصحاب المصـلحة اآلخـرين. وأثنـاء الـدورة االسـتثنائية للمجلـس التنفيـذي بشـأن اإلصـالح 
مـــن الضـــروري أن تكـــون عمليـــة ، علـــى المبـــدأ الـــذي مفـــاده أن EBSS2(2)اتفـــق المجلـــس، فـــي المقـــرر اإلجرائـــي 

مبــدأ التعدديــة، وأن المشــاركة مــع أصــحاب المصــلحة اآلخــرين أيضــًا تصــريف الشــؤون عمليــة شــاملة تمامــًا وتحتــرم 
  ينبغي أن تستهدي باألمور التالية:

تظـــل المحافظـــة علـــى الطبيعـــة الحكوميـــة الدوليـــة التخـــاذ القـــرارات فـــي المنظمـــة علـــى أكبـــر قـــدر مـــن  •
 األهمية؛

ن أن يســـتمر وضـــع القواعـــد والمعـــايير والسياســــات واالســـتراتيجيات، الـــذي ُيشـــكل محـــور عمــــل يتعـــيّ  •
ن يحظـــى بالحمايـــة مـــن تـــأثير أي شـــكل مـــن أالمنظمـــة، علـــى أســـاس االســـتخدام المنهجـــي للبينـــات، و 

 المصالح الراسخة؛

اسـات أو زيـادة يتعين أن تكون ألية مبادرة جديدة فوائد واضحة وأن ُتضيف قيمة مـن حيـث إثـراء السي •
 القدرة الوطنية من منظور الصحة العمومية؛

ينبغي أن تكون لالعتماد على اآلليات القائمة األسبقية علـى إنشـاء منتـديات أو اجتماعـات أو هياكـل  •
جديدة، مع توفير تحليـل واضـح للطريقـة التـي ُيمكـن بهـا ألي تكـاليف إضـافية أن تـؤدي إلـى حصـائل 

 أفضل.
  

اآلن في التحول عن المبدأ إلى السياسة، وٕانشاء آليات تتيح المشاركة البناءة، مـع الحفـاظ  ويتمثل التحدي  -٢٤
في الوقت نفسه على نزاهة المنظمة وستكون للسياسة العامة التي توضع لمشاركة المنظمة مع أصحاب المصـلحة 

فيمــا يتعلــق بمختلــف اآلخــرين عــدة عناصــر مشــتركة. ومــع ذلــك ففــي الوقــت الــراهن تتفــاوت درجــات نضــج العمــل 
  مجموعات أصحاب المصلحة.

  
وفيمــا يتعلــق بالعــدد المتنــامي مــن الشــراكات الصــحية تضــطلع المنظمــة بــدور مــزدوج، علــى النحــو التــالي:   -٢٥

المنظمــة عضــو نشــط فــي الشــراكة فــي حــد ذاتهــا وكعضــو لــه مســؤوليات عــن تصــريف شــؤون الشــراكة نفســها. ومــع 
لعملية اإلصالح في هذا المجال يتمثـل فـي العالقـة مـع الشـراكات التـي تستضـيفها ذلك فإن محور التركيز المباشر 

 ١مـن جـدول األعمـال المؤقـت. ٥المنظمة. وسوف يناقش المجلس االقتراحات المقدمة فـي هـذا الصـدد تحـت البنـد 
                                                 

  .٢معلومات/ /١٣٢م تو ١إضافة  ١٣٢/٥م تانظر الوثيقتين     ١
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لـــذي وســـينظر المجلـــس ا ١كمـــا ســـينظر المجلـــس فـــي وثيقـــة أوليـــة بشـــأن العالقـــات مـــع المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة.
  في وثيقة أولية بشأن العالقات مع الكيانات التجارية الخاصة. ٢٠١٣سينعقد في أيار/ مايو 

  
ومــن األمــور المشــتركة بــين جميــع جوانــب برنــامج عمــل تصــريف الشــؤون الصــحية ضــرورة بنــاء القــدرات   -٢٦

 المــوظفين التــي تشــجع علــى نطــاق المنظمــة مــن أجــل إدارة برنــامج العمــل هــذا بفعاليــة أكبــر لضــمان وجــود الحــوافز
علــى العمــل عبــر مجموعــة مــن المنظمــات التــي لــديها اهتمــام بالصــحة. وســيعني ذلــك تحديــدًا وجــود تنســيق داخلــي 
أكثر فعالية على نطاق جميع مستويات المنظمة، بحيث يتسنى للمنظمة عرض مواقـف متسـقة وقويـة الحجـة دعمـًا 

ذلـك نشـر مجموعـة مـن األدوات المختلفـة لتعزيـز للصحة على مختلف ساحات العمل المبينة اعاله. كمـا سـيتطلب 
مهـــارات المـــوظفين والـــنظم فيمـــا يتعلـــق ببرنـــامج عمـــل تصـــريف الشـــؤون الصـــحية. كمـــا أن التـــدريب اإللزامـــي علـــى 
  الدبلوماسية في مجال الصحة يجري بالفعل لممثلي المنظمة وسيتم التوسع فيه تدريجيًا عبر سائر أجزاء المنظمة.

  
  

  من المجلس التنفيذي اإلجراء المطلوب
  

  المجلس التنفيذي مدعو إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير.  -٢٧
  
  
  

=     =     =  

                                                 
  .٢إضافة  ١٣٢/٥م تالوثيقة     ١


