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    لمحة عامة
 أثناء األعضاء الدول عنها أعربت التي راءاآلب هذه عشر الثاني العام العمل برنامج دةمسوّ  وضع تأثر  -١

 يتعلق فيما خاصةو  ،األمانة أنجزتها التي األخرى باألعمالو  ٢٠١٢ لعام اإلقليمية اللجان اجتماعات انعقاد
 مسودة ٢٠١٣ مايو/ أيار في والستين السادسة العالمية الصحة جمعية إلى وستُقّدم. االستراتيجية األولوياتب

كي تنظر  التنفيذي المجلس منو  واإلدارة والميزانية البرنامج لجنة من إضافية إرشادات تضم التي ةهائيالن البرنامج
  .فيها
هو توفير رؤية استراتيجية رفيعة المستوى لعمل الثاني عشر  برنامج العمل العاممسودة  الغرض منو   -٢

  .٢٠١٤ / ينايركانون الثانيمن تبدأ لمدة ست سنوات (المنظمة) منظمة الصحة العالمية 
فيه ذي تعمل اآلخذ في التغير الللسياق السياسي واالقتصادي والمؤسسي  حليالً األول ت الفصلويورد   -٣
الثاني  الفصلبحث ثم يومن . للبلدان على صحة الناس والنظم الصحية هذه التغييراتية تأثير بين كيفيو  ،منظمةال
ويبّين لدى  ،على حد سواء االستمرارية والتغييرإلى الحاجة برزًا م منظمةالآلثار المترتبة على هذا التحليل لعمل ا

من  بتصريف الشؤون واإلدارةالخاصة و  مجيةين السياق المتغير والعناصر البر بالقائمة الصلة بحثه المسألة 
  .ةمنظمإصالح ال

الثاني  الفصليستعرض و  .اإلصالحوتندرج حاجة المنظمة إلى تحديد أولويات واضحة في صميم عملية   -٤
 أولوياتثماني من مؤلفة مجموعة وضع إلى على مراحل عملية تحديد األولويات الكيفية التي أدت بها  يضاً أ

األعمال  وفي إطار الطائفة العريضة من. االمشمولة ببرنامج العمل العام هذلفترة في امستوى رفيعة ال استراتيجية
 ناقشيو إجماًال. توفر األولويات التركيز الذي ُيقّيم من خالله أداء المنظمة بمسؤولية إنجازها منظمة تتكفل الالتي 

فيما تتناول االستراتيجيتان  مجيةالقضايا البر التي ترتبط ست منها ب ،الثماني األولويات االستراتيجيةالفصل الثالث 
  واإلدارة.المتبقيتان مسألتي تصريف الشؤون 

لويات و بل إنه يركز على األ ،أعمال المنظمة كلهاالممتد لست سنوات إلى بيان برنامج العمل يرمي وال   -٥
التي يتعين أن االستراتيجية الرفيعة المستوى. وتتضمن الميزانية البرمجية لهاتين السنتين حاسبًا وافيًا لألعمال 

النتائج الالزم لضمان المساءلة بمزيد من التفصيل إطار تنجز في خالل هذه الفترة. كما تبين الميزانية البرمجية 
الصالت القائمة بين برنامج هيكل سلسلة النتائج و الرابع بإيجاز  يناقش الفصلعلى مستويات المنظمة ككل. و 
  ١من هذا المنظور.العمل العام والميزانية البرمجية 

متوسطة تراتيجية الاالسالعناصر الرئيسية للخطة الجديد يجّسد برنامج العمل  وطلبت الدول األعضاء أن  -٦
الرفيعة المستوى الرؤية االستراتيجية هذه الوثيقة تضم أوال،  .على النحو التاليذلك وقد تحقق ، ةقاألجل الساب
تركيز المنظمة وأولوياتها. لمحور منظمة فيها الالبيئة التي تعمل كيفية تشكيل على ترّكز و ، هاسلف المبينة في

مع دورة التخطيط تحقيق مواءمة أوثق سنوات  ٦سنوات إلى  ١٠برنامج العمل من  دةقليل متيكفل ، ثانياً و 
ترتبط باألولويات  رفيعة المستوى التيالنتائج المن  اً مختار  اً عددبرنامج العمل العام الحالي يحدد  ،ثالثاً و  والميزنة.

) أيضاً  منهاالرابع  (في الفصلتبّين الوثيقة ، . وأخيراً إجماالً منظمة الأداء بواسطتها تقييم  يمكن االستراتيجية والتي
بين عمليات تحويل واسعة للموارد تحدد النتائج، و  تلكريقة توزيع الموارد المالية لتحقيق الطارئة على طالتغييرات 

  .الست نواتالس فئات العمل خالل فترة
    

                                                              

يلزم االضطالع بالمزيد من العمل لتعزيز سلسلة النتائج في برنامج العمل العام، بما فـي ذلـك إقامـة روابـط أوضـح بـين     ١
  األهداف والحصائل ومؤشرات الحصائل وتوضيحها، فضًال عن وضع إطار ونظم للرصد والتقييم. 
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   ١الفصل 
السياق العام

  الحقائق السياسية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية الجديدة
الحـادي الثاني عشر في ضوء الـدروس المسـتفادة خـالل فتـرة برنـامج العمـل العـام ُأعد برنامج العمل العام   -٧

خـالل فتـرة مـن النمـو االقتصـادي  ٢٠٠٥فـي عـام  الحـادي عشـر. وأعـد برنـامج العمـل العـام ٢٠١٥-٢٠٠٦عشر 
التحــديات التــي تواجــه  وصــفبرنــامج العمــل العــام الحــادي عشــر، فقــد  مســتدام. ورغــم التفــاؤل الــذي ســادالعــالمي ال

  الثغرات التي تشوب العدالة االجتماعية والمسؤولية والتنفيذ والمعرفة. على أنهاالصحة العالمية 

ألحداث التي أعقبت ذلك مـدى تبصـر هـذا التحليـل، فمـع تـوالي سـنوات العقـد األول مـن القـرن وقد أثبتت ا  -٨
إلــى اتســاع فجــوة عــدم المســاواة االجتماعيــة وســرعة  إلــى الرخــاء المشــترك، بــلالعولمــة الحــادي والعشــرين لــم تــؤد 

العديــد مــن البلــدان مــن ن فــي شــرائح مــن الســكانضــوب المــوارد الطبيعيــة. وال ينفــي ذلــك فوائــد العولمــة التــي مكَّنــت 
وجـــود المشـــكالت وحـــاالت ظـــل فـــي  بـــاألحرى العولمـــة ، إذ ُطبِّقـــتتحســـين مســـتويات المعيشـــة لـــديها تحســـينًا كبيـــراً 

السياســـات والمؤسســـات الراهنـــة فـــي إيجـــاد التـــوازن بـــين الشـــواغل االقتصـــادية  وأخفقـــت اإلجحـــاف القائمـــة بالفعـــل؛
كان السعي إلى تحقيق النمو االقتصادي ُينظر إليه في كثير من األحيان كغاية نتيجة لذلك و واالجتماعية والبيئية؛ 

  في حد ذاته.

ومع توالي سنوات العقد شهد العالم أشد األزمات الماليـة واالقتصـادية حـدة منـذ ثالثينيـات القـرن الماضـي.   -٩
قـد  األزمـة ع ذلـك فيتضـح بالفعـل أنومازالت العواقب الكاملة التي ستترتب على هذه الكارثة لم تتحقق بأكملهـا. ومـ

فيه النمـو جانبـًا مـن جوانـب العديـد مـن االقتصـادات الناشـئة والناميـة، ويشـهد صـراع  ُيعدسرَّعت بحلول نظام جديد 
  عدد من البلدان المتقدمة للحفاظ على تعاٍف يتسم بالهشاشة. 

ن يعـانون مـن الفقـر المطلـق فـي البلـدان وفي بداية العقد الثاني من هـذا القـرن يعـيش نحـو ثالثـة أربـاع ممـ  -١٠
يعـد  لـمو المتوسطة الدخل. وفضًال عن ذلك فقـد أصـبح العديـد مـن تلـك البلـدان أقـل اعتمـادًا علـى التمويـل الُميسَّـر (

للحصــول عليــه). ونتيجــة لــذلك، فــإن الــنهج المتبــع للحــد مــن الفقــر والقــائم علــى التنميــة الممولــة مــن الخــارج  مــؤهالً 
يتقـادم بســرعة. وبــدًال عنــه تنشـأ الحاجــة إلــى أســاليب جديـدة للعمــل تــدعم تبــادل المعرفـة وأفضــل الممارســات وتســتند 

والقطــاع الخــاص والمجتمــع جهــة، وبــين الــدول مــن الــدول مختلــف ل الحــوار بــين إلــى صــكوك تنظيميــة قويــة، وتســهِّ 
  .من جهة أخرى المدني

التمويـل الخـارجي والـدعم على أنه في الوقت ذاته سيظل العديد من أشد الفئات فقرًا في العالم يعتمد على   -١١
لتقليـدي وكـذلك تركيـز معظـم الـدعم اإلنمـائي ا -تركيز الحاجة األمـس طراد اب يزداد لذا فإن من المرجح أنالتقني. 

حـول كيفيـة تمويـل أسئلة مهمـة ، وهو أمر يطرح بدوره الت التداعي والهشاشةاالتي تعاني من أشد ح في البلدان -
  . أعمال األمم المتحدة في بلدان أخرى أكثر فقراً 

وقــد شــهد القــرن الجديــد أيضــًا تحــوًال فــي الســلطة النســبية للدولــة مــن ناحيــة، ولألســواق والمجتمــع المــدني   -١٢
والشـبكات االجتماعيــة لألفــراد مــن ناحيــة أخــرى. وال ُيعـد دور القطــاع الخــاص كمحــرك للنمــو واالبتكــار دورًا جديــدًا. 
وتحتفظ الحكومات بسلطة القيادة والتنظيم، ولكنه أضحى من الصعب تصور إمكانية إحراز أي تقـدم ذي شـأن فـي 

والطاقـة المسـتدامة وتخفيـف وطـأة تغيُّـر المنـاخ، إن لـم القضايا ذات األهمية العالميـة مثـل الصـحة واألمـن الغـذائي 
يضطلع القطاع الخاص بدور مهم. وكذلك ففي البلدان المنخفضـة الـدخل تتجـاوز تـدفقات المـوارد مـن االسـتثمارات 

حيـان األجنبية المباشرة والتحويالت المالية الدعم اإلنمائي تجاوزًا كبيرًا، وأثبتـت التحـويالت الماليـة فـي كثيـر مـن األ
  أنها تفوق المعونة من حيث مرونتها في مواجهة التراجع االقتصادي.
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أســـفرت عنـــه التنميـــة فـــي مجـــال تكنولوجيـــا االتصـــاالت، وهـــو تمكـــين األفـــراد  األهـــم هـــو مـــا التغيُّـــرولعـــل   -١٣
واصـل . فقـد غيـرت وسـائل التالماضـي والمجتمع المـدني علـى نطـاق لـم يكـن متوقعـًا علـى اإلطـالق فـي بدايـة العقـد

األعمال والعالقـات الشخصـية والحركـات السياسـية. كمـا أدت إلـى تحـول فـي  ممارسةاالجتماعي أسلوب العالم في 
مــن فقــراء العــالم حســابات مصــرفية، إال أنــه هنــاك  ٪١٠يمتلــك ســوى  مجــال اإلبــالغ عــن المخــاطر. وفــي حــين ال

يجعل توقع تحقيق إتاحة الخدمات المالية علـى  مليارات مشترك في خدمات الهاتف المحمول، ما ٥,٣بالفعل نحو 
نطــــاق واســــع أمــــرًا واقعيــــًا. وفــــي الوقــــت نفســــه فــــإن الزيــــادة الســــريعة فــــي إمكانيــــة االتصــــال التــــي كانــــت وراء نمــــو 

يتعلـــق باحتمـــال  االتصـــاالت االفتراضـــية، تنطـــوي علـــى مخـــاطر فـــي مقابـــل مزاياهـــا، ولـــيس أقـــل هـــذه المخـــاطر مـــا
  عالمية المترابطة التي يعتمد عليها العالم اآلن.  ُنظم الالالتعرض لتعطل 

  
نتـــائج مباشـــرة علـــى  عليهـــايترتـــب علـــى حـــد ســـواء  التحـــديات والفـــرص ويشـــير هـــذا المـــوجز إلـــى عـــدد مـــن  -١٤

  :على النحو التالي الصحة العالمية

ومـا يترتـب عليـه مـن تقلـيص اإلنفـاق العـام فـي بعـض البلـدان المتقدمـة إن استمرار التراجع االقتصـادي  •
. وقـد يعرض العقد االجتماعي الُمبرم بين الشعوب وحكوماتها لضغط متزايـد أكثـر مـن أي وقـت مضـى

الحــد مــن اإلنفــاق العــام فــي خلــق حلقــة مفرغــة تــؤثر ســلبًا علــى الخــدمات األساســية واإلنجــازات  يتســبب
فقـد مـري، الصحية والتعليمية وزيادة البطالة بين الشـباب. وفيمـا يتعلـق بـالطرف المقابـل مـن الطيـف العُ 

  يواجه المتقاعدون من العمل شبح الفقر واعتالل الصحة في سن الشيخوخة. 

مــن ســكان العــالم فــي المــدن. وُتعــد ســرعة التحــول الحضــري غيــر  ٪٧٠ســيعيش  ٢٠٥٠وبحلــول عــام  •
ويتيح هذا التحـول . تلك المتوسطة الدخلالمخطط حقيقة واقعة، والسيما في البلدان المنخفضة الدخل و 

ولكنـه ينطـوي  ،وخاصـة مـن إدارات المـدن التـي لـديها مـوارد كافيـةأمام قطاع الصحة، الحضري فرصًا 
علـى البلـدان   بالفائـدة الستبعاد والغبن. وفـي حـين أن الهجـرة بـين البلـدان قـد تعـودامخاطر  أيضًا على

 ،علــى اإلطــالق فــإن هــذا األمــر غيــر مكفــولالتــي يغادرهــا المهــاجرون والبلــدان التــي يهــاجرون إليهــا، 
  عيهم وراء الفرص االقتصادية.ويتعرض العديد من المهاجرين إلى المخاطر الصحية المتنامية في س

إلى تعزيز النمو االقتصادي  من الشبابتراكم العائد الديُمغرافي نتيجة لزيادة عدد السكان العاملين  أدى •
ولكنهــا فــي أمــاكن عديــدة مــن العــالم. ويمثــل ذلــك بالنســبة للعديــد مــن البلــدان فرصــة حاســمة األهميــة، 

المصحوبة بغيـاب الدائمة لبطالة فا إن لم تُبذل الجهود الكفيلة بزيادة معدالت توظيف الشباب. ضيعست
الغضـب  فتيـليمكنهمـا إشـعال  الحقوق االقتصادية والسياسية وأي شكل من أشكال الحماية االجتماعيـة

  والثورة. 

مثل فقدان  تحمل الكوكبالبيئة العالمية للضغوط. فقد تم تجاوز بعض الحدود الرئيسية لكذلك تتعرض  •
سـيتم تجـاوز المزيـد مـن هـذه الحـدود. وفـي أمـاكن عـدة مـن العـالم سـيزيد  التنوع البيولوجي؛ وسرعان مـا

تغيُّــر المنــاخ مــن خطــر اإلضــرار بشــروط الصــحة األساســية، بمــا فيهــا الهــواء النقــي فــي المــدن وميــاه 
من أحداث الطقس القاسية الفرد وحماية  لمغذيةالشرب المأمونة والكافية واإلمدادات الغذائية المأمونة وا

. وتلقى الدواعي العلمية للتنميـة المسـتدامة قبـول معظـم األفـراد والحكومـات. وُيقـر السكن الالئقتوفير و 
مـن أكثـر تتـيح واحـدًا هؤالء بأن الصحة تسهم فـي تحقيقهـا وتسـتفيد مـن السياسـات البيئيـة القويـة، وأنهـا 

ومــع ذلــك فــإن التقــدم الُمحــرز علــى المســتويين العــالمي والــوطني فــي إنشــاء  طــرق قيــاس التقــدم فعاليــة.
مؤسســات ووضـــع سياســات أقـــدر علـــى ضــمان تطبيـــق نهــج أكثـــر اتســـاقًا علــى السياســـات االجتماعيـــة 

  ب لآلمال.والبيئية واالقتصادية اتسم بالبطء المخيِّ 

حلــول  إيجــادإلـى لهــذه التحــديات فــي إطــار التصـدي تسـعى البلــدان صـاحبة المصــالح الوطنيــة المختلفـة  •
للمشــكالت المشــتركة. وتقــدم التجمعــات العالميــة (مثــل مجموعــة العشــرين) المحــدودة العضــوية أو ذات 
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العضوية المتماثلة في التفكير، وسيلة إلحراز تقـدم أسـرع فـي قضـايا محـددة ولكنهـا تفتقـر إلـى الشـرعية 
ه فــي مجــال الصــحة، كــان للتحالفــات واالئتالفــات التــي تضــفيها العمليــات متعــددة األطــراف. وكــذلك فإنــ

والشــراكات أثــرًا فــي إحــراز تقــدم أســرع فيمــا يتعلــق بالتصــدي للتحــديات مثــل وفيــات الطفولــة واألمومــة 
مفاوضـــات إجـــراء  تتطلـــب ال تـــزالأشـــد المشـــكالت تعقيـــدًا علـــى أن  والســـل والمالريـــا. األيـــدز وفيـــروس

 اتفــاق منصــف للتوصــل إلــىفــي منظمــة شــاملة العضــوية تحظــى بــإدارة جيــدة  بشــأنها متعــددة األطــراف
  للجميع.  يحقق العدل

  للصحة العالمية متطور برنامج عمل
 –الصــحة العالميــة برنــامج عمــل السياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة والبيئيــة فــي الجديــدة الحقــائق تتجســد   -١٥
علـى وأدائها التـي تتكفـل في دور المؤسسات  يضاً بل أ، فحسب لألمر والديموغرافيةالوبائية فيما يتعلق بالنواحي  ال

ومثلما هـو الحـال دومـًا ثمـة أخبـار سـارة . صحيةالحصائل حسين التمسؤولية بالمستوى الوطني واإلقليمي والعالمي 
 .مضمارلفي هذا ا وتحديات جديدة اتجاحنو  سيئةوأخرى 

  المتواصلة والتحديات اتالنجاح

وهو ما ينعكس في ظهـور  السياسيفي الميدان لصحة تزايد أهمية الدور الذي تؤديه االماضي شهد العقد   -١٦
  عدد من االتفاقات والمبادرات الدولية. 

مــن أخطــر التحــديات المحيقــة تعتبــر التــي بعــض التحــديات علــى  األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــةتنطــوي   •
والغايـات والمؤشـرات مرامـي مجموعة مـن التمثل هذه األهداف البسيطة النسق التي و حة السكان. بص

قـد . و وهي سهلة الفهممن الناحية البديهية جذاب تتسم بطابع زمنية محددة أطر المقترنة بو المقتضبة 
الحـد مجـال تقـدم كبيـر فـي ُأحـِرز فيـه  عتماد األهداف اإلنمائية لأللفيـةامّر اآلن عقد من الزمن على 

عــدوى المــن المراضــة والوفيــات الناجمــة عــن وتحســين التغذيــة والحــد  فيــات األطفــال واألمهــاتمــن و 
  والسل والمالريا. األيدزفيروس ب

ضـد التهـاب شـخص الحماية لمائة مليون  التكلفة جديد معقوللقاح سيؤّمن  ٢٠١٢بحلول نهاية عام   •
اآلن تتــيح  – كافــة فــي بلــدان العــالم جديــدة قاحــاتلطــرح . ويجــري فــي أفريقيــا Aمــن الــنمط  الســحايا

  عنق الرحم والكبد.سرطان من قبيل أمراض فرصًا لوقاية البالغين من اإلصابة ب

اللوائح الصـــحية كـــ، هــا الـــدول األعضــاء فـــي المنظمــةعليالتــي تفاوضـــت  الصـــكوك القانونيـــةتســاعد   •
بالنسـبة  أهميـة دوليـةتكتسـي  ناشـئةأو  ةجديـدة مخـاطر على حماية السكان مـن أيـ، )٢٠٠٥الدولية (
ـــلصـــحة العمإلـــى ا ـــونزا الجائحـــةوســـيعمل إطـــار التأهـــب لة. ومي ـــادل فيروســـات تحســـين علـــى  ألنفل تب

إتاحـــة اللقاحـــات واألدويـــة زيـــادة إمكانيـــة التنبـــؤ بوضـــمان  ،جائحـــةُيحتمـــل أن تصـــبح األنفلـــونزا التـــي 
وزيــــادة كفـــاءة إتاحـــة تلــــك فـــي المســـتقبل، الع الجــــوائح أثنـــاء انـــدللبلـــدان المحتاجــــة المنقـــذة لـــألرواح 

الممارســة لقواعــد  عالميــة مدونــةســيؤدي وضــع . و فــي إتاحتهــا اإلنصــافاللقاحــات واألدويــة وتحقيــق 
وٕاســــاءة  نقــــص العــــاملين الصــــحيينحــــاالت فــــي الحــــد مــــن  بشــــأن توظيــــف العــــاملين الصــــحيين دوراً 

  .توزيعهم

واســـتجابة لهـــذه النجاحـــات زاد اإلنفـــاق المحلـــي والعـــالمي فـــي القطـــاع الصـــحي وقطـــاع التنميـــة، ففـــي عـــام   -١٧
الـــدوالر ومـــع أن هـــذا الـــرقم تـــأثر بتـــدهور قيمـــة  .تريليـــون دوالر ٦‚٤٥ إجمـــال اإلنفـــاق علـــى الصـــحةبلـــغ  ٢٠١٠

تريليـون  ٢,٩٣وقـدره  ٢٠٠٠عـام المبلغ الذي ُأنِفـق فـي  يزال أكثر من ضعفالسنوات األخيرة فإنه الاألمريكي في 
فقــد أربــاب العمــل فــي العــالم ونظــرًا ألن قطــاع الصــحة واحــد مــن القطاعــات التــي تســتأثر بــأكبر عــدد مــن . دوالر
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كمـا واجهـة الصـدمات الماليـة األخيـرة. معلـى تحقيـق االسـتقرار فـي االقتصـادات رئيسي فـي مسـاعدة اضطلع بدور 
 ١٠,٥٢زيـادة مماثلـة مـن  المساعدات اإلنمائيـة الصـحيةوشهدت مجال التنمية. أبرز في  دوراً صحة أدى قطاع ال

  .بليون دوالر في السنوات العشر التي تلت العام المذكور ٢٦,٨إلى  ٢٠٠٠باليين دوالر في عام 

االستشـهاد يمكـن ات المحققـة النجاحـعلـى أمثلـة عديـدة أخـرى وجد باإلضافة إلى األمثلة المذكورة أعاله تو   -١٨
ألهـداف الصـحية فـي العديـد سـنى بلـوغ الـن يتإلنجازه فيما يخـص كـل واحـد منهـا. و ولكن ال يزال هناك الكثير بها، 
حد ثمة تو األعمال غير المنجزة فيما يتعلق باألهداف اإلنمائية لأللفية. من  واسعيوجد برنامج عمل لذا  لدانمن الب
. ٢٠١٥مرحلــة مــا بعــد عــام لاألهــداف العالميــة لصــحة فــي الجيــل القــادم مــن امكــان  أمينأيضــًا يطرحــه تــحاســم 

. سـتقلة تخضـع إلدارة رأسـيةبـرامج متنفيـذ وطرح اللقاحات علـى  األيدزالكثير من التقدم في مجال مكافحة توقف وي
تجنيـب النـاس الوقـوع فـي بـراثن الفقـر وضـمان وزيادة سهولة االسـتفادة منهـا  دمج الخدماتى لإتزال هناك حاجة الو 

، جديـدة عقـاقير ولقاحـات ووسـائل تشـخيصاآلن العالم ولدى . لقاء الحصول عليها جيوبهمما يدفعوه من من جراء 
تتطلـــب مـــن الســـكان البلـــدان المنخفضـــة الـــدخل والفئـــات الفقيـــرة التـــي تواجههـــا ولكـــن العديـــد مـــن المشـــاكل الصـــحية 

االتفاق على الصكوك القانونية مثل اللوائح فإن المنتجات الطبية. وبالمثل، وتحسين إتاحة ات معقولة التكلفة ابتكار 
ها فتقـر إلـى القـدرات الالزمـة لوضـعيمـن البلـدان مـع أن الكثيـر ) هو خطوة حاسـمة، ولكـن ٢٠٠٥الصحية الدولية (

تحــديات  المعنيــة بالســالمة الغذائيــةللســلطات الشــبكة الدوليــة وتواجــه المهمــة لــم تنتــه بعــد. هــذه موضــع التنفيــذ، فــإن 
 .لعالمفي ا المواد الغذائيةاالتجار ب الناجمة عن مماثلة فيما يتعلق بالتهديدات

  تحديداً  األمراض غير الساريةالتحدي الذي تطرحه 

تســبب هــا نأحقيقـة ، وال كســبب للوفـاة أمــرًا جديــداً  لألمــراض غيــر الســاريةالمتزايــدة الوبائيـة ُتعـد األهميــة  ال  -١٩
. فمــــا تغيــــر هــــو اإلقــــرار بمــــدى وخامــــة العواقــــب االجتماعيــــة البلــــدان جميــــعحــــاالت مراضــــة ووفيــــات فــــي بــــاطراد 

 مـن جانـب المهنيـين الصـحيين ال - واالقتصادية التي تترتب علـى عـدم اتخـاذ اإلجـراءات التـي تمليهـا هـذه المعرفـة
، فــإن مــن التحــديات الكبــرى ع ذلــكومــ .الجمهــورمــن قبــل وزراء الماليــة ورؤســاء الــدول وعامــة بــل أيضــًا  فحســب

، ال فـي قطـاع فيمـا يتعلـق بالعمـل الفعلـي وتخصـيص المـوارد واقعوال قولالفجوة بين ال المواجهة في العقد القادم سد
  .نما على مستوى الحكومات والمجتمعات ككلوإ حصرًا الصحة 

وينطـــوي التصـــدي للتحـــدي الـــذي تطرحـــه األمـــراض غيـــر الســـارية، والســـيما التصـــدي لمحـــدداتها بفضـــل   -٢٠
 بتقـــديم مــن مجـــرد االهتمــام األولــي دور وزارات الصــحةينبغــي أن يتحـــول  أنــهاســتجابات متعــددة القطاعــات علـــى 

ذلك تحتـاج الـوزارات إلـى إلى دور الوسيط والمحاور مع الجهات الحكوميـة األخـرى. وكـوتمويلها الخدمات الصحية 
  القدرة على قيادة نطاق واسع من الشركاء وتنظيمهم والتفاوض معهم في هذه البيئة المتزايدة التعقيد. 

بشــكل أســـرع مــن النـــاتج ارتفــاع تكــاليف الرعايـــة الصــحية كثيـــر مــن االقتصــادات المتقدمـــة ويتواصــل فــي   -٢١
 الســكان جنبــاً المسـنين مــن عــاتق علــى ألمــراض غيــر السـارية ا الــذي تلقيـهالمحلـي اإلجمــالي بســبب العـبء المتزايــد 

 اً تراجعـــ شـــهدلبلـــدان التـــي تبالنســـبة إلـــى او التوقعـــات العامـــة، والتكـــاليف المتزايـــدة للتكنولوجيـــا. زيـــادة إلـــى جنـــب مـــع 
 الصـحيةالرعايـة تمويـل نظـم عـرض اسـتدامة تيتمثـل فـي التبعـات المترتبـة علـى ذلـك فـإن صـافي ، ًا مستمراً اقتصادي
وتعزيـز عنهـا الكشـف اإلبكـار فـي و مـن اإلصـابة بـاألمراض تركز على الوقاية  -يلزم إيجاد حلول ذكية . وسللخطر

مزيد مـن التقـدم ٕاحراز الو في المواضع التي تحققت فيها  شاملةالصحية التغطية الصيانة ل – أنماط الحياة الصحية
تسبب الضغوط المسـلطة علـى تتلك التغييرات فإن من المرجح أن ٕان لم تحدث و . ع التي لم تتحقق فيهافي المواض

  الرعاية الصحية.خدمات لحصول التمويل العام في زيادة استبعاد الفئات التي ليس لديها سعة مالية ل
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  إتاحة الخدمات الصحية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة
الصحية الفعالة (الوقاية والترويج والعـالج وٕاعـادة يقصد بالتغطية الصحية الشاملة ضمان إتاحة الخدمات   -٢٢

التأهيل) واألدوية األساسية والمنتجـات الطبيـة والتكنولوجيـا التـي يحتـاج إليهـا النـاس، دون تعريضـهم ألضـرار ماليـة 
باضطرارهم سداد تكاليف هذه الخدمات من أموالهم الخاصة. لذا فـإن الهـدف مـن تحقيـق التغطيـة الصـحية الشـاملة 

لف مــن عنصــرين متــرابطين أال وهمــا: التغطيــة بالخــدمات الصــحية الالزمــة (الوقايــة والتــرويج والعــالج وٕاعــادة يتــأ
التأهيل)؛ والتغطية بالحماية من المخاطر المالية لكل شخص. وعلى الرغم من أن ذلك ال يمكن تحقيقه بين عشية 

  قيق ذلك أو للحفاظ على المكاسب المحققة.بوتيرة أسرع نحو تح دماً وضحاها، يلزم اتخاذ إجراءات للمضي قُ 

وال ينظر إلى التغطية الصحية الشاملة على أنها مجموعة تتألف مـن الحـد األدنـى مـن الخـدمات بـل علـى   -٢٣
وتحمـي األعـداد المتزايـدة مـن إتاحـة الخـدمات العالجيـة والوقائيـة  تـدريجياً  هـاأنها عملية فعالة تزيد البلـدان مـن خالل

اقب المالية الكارثية عند اإلصابة بأي اعتالل. والتغطية الصحية الشاملة هي عملية دينامية الهـدف الناس من العو 
منهــا إحــراز تقــدم علــى عــدة جبهــات، أال وهــي: طائفــة الخــدمات المتاحــة للنــاس؛ والنســبة المشــمولة بالتغطيــة مــن 

  تكاليف هذه الخدمات؛ ونسبة السكان المشمولين بالتغطية. 

 لتلبيـة جيـدة خـدمات تقـديم يسـتطيع والكفـاءة بـالقوة يتسم صحياً  نظاماً  الشاملة التغطية نحو التقدم ويتطلب  -٢٤
ويستلزم ذلـك وجـود نظـم تمويـل صـحي تجمـع مـا يكفـي مـن األمـوال . للبلدان الصحية األولويات من كبيرة مجموعة

مــات الصــحية والخــدمات التــي تركــز مــثال لفائــدة الصــحة وٕاتاحــة األدويــة األساســية وحســن تصــريف الشــؤون والمعلو 
 للنـاس وتتـيح تصـونها، أو الصـحة تحسـن الالزمـة والخـدماتوالمتحمسـة.  علـى النـاس والقـوى العاملـة المدربـة جيـداً 

عـن ذلـك فـإن إتاحـة  وفضـالً . الفقـر دائرة من الخروج بسبل وتزودهم يتعلموا، أن ولألطفال الدخل على يحصلوا أن
الخــدمات عنــد الحاجــة إليهــا وٕاتاحــة الحمايــة الماليــة يــوفران األمــن للنــاس عنــدما تكــون الخــدمات الصــحية التــي قــد 

 مــن النــاس تنقــذ الماليــة المخـاطر مــن الحمايــة فــإن ذاتـه الوقــت وفــييحتـاجون إليهــا متاحــة وجيــدة ومعقولـة التكلفــة. 
ال  الشــاملة الصــحية التغطيــة فــإن وهكــذا. بالصــحة الخاصــة المباشــرة المــدفوعات عــن النــاتج الفقــر دائــرة فــي الوقــوع

وتعبيــر  الفقــر مــن والحــد المســتدامة التنميــة عناصــر مــن محــوري عنصــرتصــون الصــحة وتحســنها فحســب بــل إنهــا 
  .عملي عن االنشغال باإلنصاف في الصحة والحق في الصحة

  األمن الصحي والعمل اإلنساني 
ـــة، مفاجـــآت. الالتأهـــب لمواجهـــة ضـــرورة اضـــي الم أثبـــت العقـــد  -٢٥ ٕان تعـــذر التنبـــؤ و فالصـــدمات متوقعـــة البت
الظهــور أخــرى عــاودت أمــراض جديــدة و جمــة عــن ا إذا كانــت ناّمــوبغــض النظــر عها أو مكانهــا أو شــدتها، مصــدر ب

  كوارث طبيعية.وقوع نزاعات أو بسبب اندالع 

قريــب بمعــزل عــن الــُنظم المعنيــة بطــوارئ الصــحة العموميــة. عملــت ُنظــم العمــل اإلنســاني حتــى وقــت وقــد   -٢٦
وهنـــاك إقـــرار متزايـــد بضـــرورة وجـــود اســـتجابة أشـــمل إلدارة مخـــاطر الطـــوارئ، تعمـــل علـــى دمـــج الوقايـــة والحـــد مـــن 

  مخاطر الطوارئ والتأهب والترصد واالستجابة والتعافي.

إلــى مــن العمــل اإلنســاني وقلمــا يتســم التحــول  .مفتعــلفــإن التمييــز بــين اإلغاثــة والتنميــة  علــى ذلــكوعــالوة   -٢٧
البلـــدان فـــي وترتفـــع عكســـية. نتـــائج المترابطـــة إلـــى الفصـــل بـــين البـــرامج ؤدي أن يـــ نيمكـــو بطـــابع خطـــي،  التنميـــة

بنـاء ينطـوي ة. و لأللفيـأحـد األهـداف اإلنمائيـة قلة مـن تلـك البلـدان لـم تحقـق بعـُد زال ت، وال معدالت الفقر المتضررة
بنـاء القـدرات المؤسسـية والسياسـية، والتركيـز علـى علـى توظيـف االسـتثمارات فـي مرونة واالسـتقرار ال منأكبر قدر 

  .ةالتنميباإلنسانية  اإلغاثةوجود صلة وثيقة تربط تسليم بوالتلك الحاالت،  التأهب لحاالت الطوارئ من خالل إدارة
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التعـــاون اإلنمـــائي فـــي مجـــال مـــن التحـــديات اإلداريـــة الماثلـــة أمـــام  تنســـيقتحســـين ال لحاجـــة إلـــىظل اســـتو   -٢٨
الشــراكات والتحالفــات وقنــوات التمويــل ومصــادر الــدعم زيــادة عــدد عــن نــاجم مواجهــة التشــرذم الســياق فــي  الصــحة
يـد مـن البلـدان العدالمسـلطة علـى الضـغوط الماليـة وسـتؤدي . هـميرات أخرى أتغيتوقع حدوث  ويمكن أيضاً  التقني.

النمـو المسـتدام يفضـي قـد فيمـا  ،مسـاءلة االئتمانيـة وتجنـب المخـاطرالتزايد القلق فيمـا يخـص إلى  المانحة التقليدية
تسـاؤالت  أيضـاً  سـيثير ولكنـه ،تمويـل خـارجيلحصـول علـى أهليتهـا لإلـى تقليـل مسـتوى في اقتصـادات أخـرى كثيـرة 

التــي تنــدرج ضــمن نطــاق مــن الســكان فقيــرة الفئــات ال كبــرىل االحتياجــات الصــحيةأفضــل الســبل الكفيلــة بتلبيــة حــول 
جهـــات ممولـــة بوصـــفها ، وخاصـــة نفـــوذاً كثـــر القويـــة مـــن الجهـــات المانحـــة األ الناشـــئةالبلـــدان تصـــبح وسحـــدودها. 

مــن إعــالن انطالقــًا ذه التغيــرات فــي تطــور الفكــر التنمــوي الحــظ تــأثير بعــض هــيُ و  مشــاريع البنيــة التحتيــة الرئيســية.ل
ى علمـًا بأنهـا تصـب جـل اهتمامهـا علـللتعـاون اإلنمـائي الفعـال، ن بوساوانتهاء بشراكة باريس بشأن فعالية المعونة 

  ١فيما بين بلدان الجنوب وغيره من أشكال التعاون.ات والتعاون الشراك

   

                                                              

فـي ، ي بوسـان، جمهوريـة كوريـافـاون اإلنمـائي الفعـال التعفيما يلي التغييرات التي تجسدها الشراكة المتفق عليها بشأن     ١
 الفاعلــة األطــراف مــن أكبــر بعــدد وتتميــز التعقيــد مــن بمزيــد تتســم إنمــائي تعــاون بنيــة لــدينا'': ٢٠١١/ ديســمبر ولكــانون األ
 يمثـل الكثيـروالتـي  تنميتهـا، مـن مختلفـة مراحـل فـي البلـدان بـين التعـاون عـن فضـال الـدول، غيـر مـن الفاعلـة وتلـك الحكومية

 الشـراكات مـن الجديـدة واألشـكال الثالثـي، والتعـاون الجنـوب بلـدان بـين التعاون أنشطة وأصبحت. الدخل متوسطة بلدان منها
 تكّمـل التي وضوحاً  األكثر األنشطة من تحقيقها ووسائل التنمية أساليب من ذلك وغير والخاص، العام القطاعين بين القائمة
  ."والجنوب الشمال بلدان بين التعاون أشكال
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  ٢الفصل 
  دور منظمة الصحة العالمية

مكــان الصــدارة فــي ســبيل تحســين  ١٩٤٨منــذ إنشــائها فــي عــام (المنظمــة) تحتــل منظمــة الصــحة العالميــة   -٢٩
، تغيَّرت التحديات التي تواجـه الصـحة العموميـة بطـرق جذريـة األولالصحة حول العالم. ولكن كما أوضح الفصل 

منظمــة فــي ضــمان ال. ويتمثــل الغــرض العــام مــن برنــامج إصــالح فــي بعــض الحــاالت وبســرعة لــم يســبق لهــا مثيــل
مـن  -ويتنـاول هـذا الفصـل بالدراسـة آثـار هـذا السـياق المتغيـر فـي المنظمـة واكبـة هـذه التغيـرات. تطور المنظمة لم

  حيث ضرورة االستمرارية والتغيير. وهو بالتالي يربط بين تحليل السياق والعناصر الرئيسية من إصالح المنظمة.

  مبادئ وقيم ونهوج دائمةاالستمرارية: 
فـــي مثلمـــا هـــو مبـــّين الوثيـــق بالمبـــادئ التـــي جـــاءت فـــي ديباجـــة دســـتورها (منظمـــة علـــى التزامهـــا التظـــل   -٣٠

  ). كما تظهر هذه المبادئ على صفحة غالف هذه الوثيقة. ١ اإلطار
  دستور منظمة الصحة العالمية: المبادئ -١اإلطار 

  العجز.الصحة هي حالة من اكتمال السالمة بدنيًا وعقليًا واجتماعيًا، ال مجرد انعدام المرض أو 

التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، هو أحد الحقوق األساسية لكـل إنسـان، دون تمييـز بسـبب 
  العنصر أو الدين أو العقيدة السياسية أو الحالة االقتصادية أو االجتماعية.

  ل.صحة جميع الشعوب أمر أساسي لبلوغ السلم واألمن، وهي تعتمد على التعاون األكمل لألفراد والدو 

  ما تحققه أية دولة في مجال تحسين الصحة وحمايتها أمر له أهميته للجميع.

تفــاوت البلــدان المختلفــة فــي تحســين الصــحة ومكافحــة األمــراض، والســيما األمــراض الســارية، خطــر علــى 
  الجميع.

جـوهري النشأة الصحية للطفل أمر بالغ األهميـة، والقـدرة علـى العـيش بانسـجام فـي بيئـة كليـة متغيـرة أمـر 
  لهذه النشأة.

إتاحة فوائد العلـوم الطبيـة والنفسـية ومـا يتصـل بهـا مـن معـارف لجميـع الشـعوب أمـر جـوهري لبلـوغ أعلـى 
  المستويات الصحية.

  الرأي العام المستنير والتعاون اإليجابي من الجمهور، لهما أهمية قصوى في تحسين صحة البشر.

وفــــاء بهــــذه المســــؤولية إال باتخــــاذ تــــدابير صــــحية الحكومــــات مســــؤولة عــــن صــــحة شــــعوبها وال يمكــــن ال
  واجتماعية كافية.

تزايــد عــدم المســاواة والتنــافس علــى المــوارد الطبيعيــة النــادرة، واألزمــة الماليــة التــي تهــدد الحقــوق  ظــلوفــي   -٣١
األساســية فــي الرعايــة الصــحية، ســيكون مــن الصــعب إيجــاد صــياغة أفضــل للتعبيــر عــن الصــحة كحــق أساســي، 

المسـاواة والعدالـة االجتماعيـة والمشـاركة الشـعبية  تؤديهأساسي لتحقيق السالم واألمن، وللدور الرئيسي الذي وشرط 
  والتضامن العالمي في عمل المنظمة. 
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كـــذلك فمـــن األهميـــة فـــي ســـياق برنـــامج العمـــل العـــام إعـــادة بيـــان العناصـــر األساســـية للـــنهج الـــذي تعتمـــده   -٣٢
  حارس مستقل ومراقب للوضع الصحي العالمي واإلقليمي.المنظمة في دورها الدستوري ك

تماشـــيًا مـــع مبـــدأ المســـاواة والعدالـــة االجتماعيـــة، ستســـتمر المنظمـــة فـــي توجيـــه تركيزهـــا حيثمـــا تتعـــاظم  •
الحاجة. وفي حين سيظل عمل المنظمة ذا صلة بجميع الدول األعضاء، ترى المنظمة أن الصحة لها 

ــ األولأهميــة محوريــة فــي الحــد مــن الفقــر. ويشــير التحليــل فــي الفصــل  ق مــن إلــى أن أكبــر عــدد مطل
لذا فإن التركيـز لـن يكـون و الفقراء هم اآلن من مواطني البلدان المتوسطة الدخل واالقتصادات الناشئة. 

  على البلدان فحسب، وٕانما على الفئات الفقيرة داخل البلدان كذلك.

إن منظمة الصحة العالمية منظمة قائمة على العلم والبيِّنات ويتمحور تركيزها حـول الصـحة العموميـة،  •
؛ ولكــن واكتســاًء بالطــابع السياســي ســوف تظــل كــذلك. وتــزداد البيئــة التــي تعمــل فيهــا المنظمــة تعقيــداً و 

شرعية المنظمة وسلطتها التقنية تنبعان من صرامة امتثالها لالستخدام المنهجي للبيِّنات كأسـاس تسـتند 
ي رصــد االتجاهــات السياســات. ويعــزز ذلــك أيضــًا وظيفــة المنظمــة األساســية التــي تتمثــل فــ جميــع إليــه

  والمحددات الصحية على الصعيد العالمي واإلقليمي والُقطري.

يشير استعراض قضايا تصريف الشؤون الصحية إلى ضرورة التفاوض لوضع حلول لمشكالت الصحة  •
الدوليــة المشــتركة، والســيما فــي حــاالت التفاعــل بــين قطــاع الصــحة ومصــالح القطاعــات األخــرى (مثــل 

األمــن والملكيــة الفكريــة). وفضــًال عــن ذلــك، فــإن قــدرة منظمــة الصــحة العالميــة علــى التجــارة والهجــرة و 
ــ الصــكوكالحشــد وعلــى تســهيل المفاوضــات حــول   األطــراف ز المنظمــة عــن معظــمالدوليــة الملزمــة تميِّ

األخرى الفاعلة في مجال الصحة. ويظل االلتـزام بالعمـل متعـدد األطـراف عنصـرًا أساسـيًا مـن عناصـر 
  ظمة.عمل المن

ستواصـــل المنظمـــة كونهـــا وكالـــة معنيـــة بوضـــع القواعـــد، تنـــتج نطاقـــًا مـــن المبـــادئ التوجيهيـــة والقواعـــد  •
 والمعايير التي تعود على البلدان بفائدة جماعية، 

، ميســرة بــذلك زيــادة إقامــة الــروابط لــدعم التقنــي لفــرادى الــدول األعضــاءستواصــل المنظمــة أيضــًا تقــديم ا •
  فائدة التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي.داخل البلدان وبينها ل

بالجوانـب الطبيـة البحتــة  فقـط تواصـل المنظمـة بصـفتها وكالـة معنيــة بالصـحة العموميـة، اهتمامهـا لــيس •
فـي  لسياسـاتلبتعزيـز الصـحة كحصـيلة إيجابيـة و  أيضـًا بمحـددات االعـتالالت الصـحية للمرض، وٕانما

 . سائر القطاعات

التزال الوظـائف األساسـية السـت المـذكورة فـي برنـامج العمـل العـام الحـادي عشـر أساسـًا سـليمًا لوصـف  •
  ١.المنظمةطبيعة أعمال 

    إصالح المنظمة: استجابة استراتيجية لبيئة متغيرة
يتضـــح مـــن الفصـــل األول أن القـــرن الحـــادي والعشـــرين شـــهد سلســـلة مـــن االلتزامـــات والفـــرص واالبتكـــارات   -٣٣
األمور التي لم يسبق لها مثيل  ومنالمسبوقة في تاريخ الصحة العمومية.  غيرجاحات واالنتكاسات والمفاجآت والن

ـــرة بصـــورة نـــاميعـــن التـــرابط المت الجديـــدة الناجمـــةأيضـــًا ســـرعة تـــأثر الصـــحة بالتهديـــدات   دوائـــرو  األمـــم بـــين كبي
المحركة لهذه التغييرات قـوًى ذات نفـوذ وتكـاد تكـون عالميـة، ويكـاد يكـون مـن المؤكـد أن تسـتمر  والقوىالسياسات. 

  في رسم معالم الصحة في السنوات القادمة.
                                                              

 خيـــارات وتوضــيح والمعــايير؛ القواعــد وتحديــد البحــوث؛ أعمــال برنـــامج وبلــورة القيــادة؛ تــوفير: هــي الرئيســية الوظــائف    ١
   .الصحية واالتجاهات والرصد القدرات؛ وبناء التقني الدعم وٕاتاحة العامة؛ السياسات
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  مواءمة الشؤون المالية مع األولويات

فـي ستواصل المنظمة االضطالع بـدور حاسـم باعتبارهـا السـلطة التقنيـة الرائـدة فـي مجـال الصـحة بالعـالم. و   -٣٤
طاقتهــا وفــي حاجــة إلــى إجــراء إصــالحات  تزيــد عــننفســها ملتزمــة بالتزامــات مفرطــة  المنظمــةالوقــت ذاتــه وجــدت 

ال تتســــم بمــــا يكفــــي مــــن االنتقائيــــة والتركيــــز علــــى الجانــــب  ، خاصــــة،محــــددة. كمــــا أن عمليــــة تحديــــد األولويــــات
تب علــى األزمــة الماليــة عواقــب طويلــة يشــير معظــم المحللــين اآلن إلــى أنــه ســيتر وعــالوة علــى ذلــك  االســتراتيجي.

األجــل، لــيس فقــط فــي بلــدان ُمنظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي التــي تــوفر نســبة كبيــرة مــن التمويــل 
اســتراتيجيًا للواقــع المــالي المنظمــة الطــوعي لمنظمــة الصــحة العالميــة. ولــذا فمــن الواضــح أنــه ينبغــي أن تســتجيب 

وعليـــه فـــإن التمويـــل المســـتدام الـــذي يمكـــن التنبـــؤ بـــه ن تســـتجيب إداريـــًا ألزمـــة قصـــيرة األجـــل. الجديـــد المقيَّـــد، ال أ
والمتوائم مـع مجموعـة محـددة بعنايـة مـن األولويـات التـي توافـق عليهـا الـدول األعضـاء أمـر أساسـي لرؤيـة إصـالح 

يجية الرفيعـة المسـتوى بمزيـد مـن المنظمة. وتُناقش عملية تحديد األولويات التي حددت مجموعة األولويات االسـترات
  التفصيل في الجزء األخير من هذا الفصل.

  بفعالية تصريف الشؤون الصحية

يشير أيضًا التحليل الوارد في الفصل األول إلى ضرورة قيام المنظمة بتعزيز فعاليتهـا فـي مجـال تصـريف   -٣٥
الشؤون الصحية. وفي تعبير عملي عن الوظيفة المنوطـة بالمنظمـة بموجـب الدسـتور وهـي العمـل "كسـلطة التوجيـه 

ن عناصـــر عديـــدة، منهـــا دور والتنســـيق فـــي ميـــدان العمـــل الصـــحي الـــدولي" يتـــألف تصـــريف الشـــؤون الصـــحية مـــ
المنظمة في عقد المؤتمرات المتعـددة األطـراف للجمـع بـين البلـدان كـي تتفـاوض حـول االتفاقيـات واللـوائح والقـرارات 
واالســتراتيجيات التقنيــة. واســتجابة لتزايــد الوكــاالت وقنــوات التمويــل وأنظمــة إعــداد التقــارير فــي اآلونــة األخيــرة، فــإن 

يشـمل أيضـًا دور المنظمـة فـي تحقيـق المزيـد مـن االتسـاق والتنسـيق فـي النظـام الصـحي  تصريف الشـؤون الصـحية
رئاســية العــالمي. وأخيــرًا يشــير تصــريف الشــؤون الصــحية إلــى دور الــدول األعضــاء فــي المنظمــة باعتبارهــا جهــات 

  وصاحبة مصلحة في المنظمة.

ية وظيفـة حاسـمة علـى جميـع مسـتويات وفي الرؤية العامة إلصالح المنظمة يعد تصـريف الشـؤون الصـح  -٣٦
المنظمــة: فــي المقــر الرئيســي مــن خــالل عمــل األجهــزة الرئاســية والتفاعــل مــع ســائر الجهــات الفاعلــة علــى الصــعيد 
العالمي؛ وفي التفاعل مع األجهـزة االقتصـادية والسياسـية اإلقليميـة وفـي التصـدي للشـؤون اإلقليميـة ودون اإلقليميـة 

حليــة العــابرة للحــدود؛ وعلــى المســتوى القطــري مــن خــالل مســاعدة الحكومــات فــي مســاعيها وغيرهــا مــن الشــؤون الم
إلصــالح نظمهـــا الصـــحية وتعزيزهـــا ومواءمـــة الشـــؤون الماليـــة المحليـــة والعالميـــة مـــع األولويـــات الصـــحية الوطنيـــة. 

  تيجية في الفصل الثالث.ويعود برنامج العمل العام لمناقشة مسألة تصريف الشؤون الصحية باعتبارها أولوية استرا

  السعي وراء االمتياز التنظيمي

تستجيب العناصر اإلدارية في إصالح المنظمة إلى ضرورة إضفاء المزيد من المرونة وخفة الحركة على   -٣٧
المنظمـــة كـــي تـــتمكن مـــن مواجهـــة التغيـــر الســـريع فـــي االحتياجـــات الصـــحية العالميـــة. وتتمثـــل الرؤيـــة التـــي توجـــه 

تخلــي عــن الهياكــل اإلداريــة والتنظيميــة القديمــة وبنــاء منظمــة تتحلــى بالمزيــد مــن الفعاليــة والكفــاءة اإلصــالح فــي ال
  والقدرة على االستجابة والموضوعية والشفافية والمساءلة.

ومــن المنظــور الهيكلــي يكمــن الهــدف مــن ذلــك فــي تحســين دعــم البلــدان مــن خــالل إنشــاء مكاتــب قطريــة   -٣٨
وخاضــعة للمســاءلة ومــزودة بمــا يناســب مــن المــوارد فــي البلــدان التــي يلــزم فيهــا وجــود  الً تكــون معــززة وأكثــر اســتقال

مــادي للمنظمــة. أمــا فــي حــال لــم يكــن الوجــود المــادي ضــروريًا فسيتواصــل تقــديم الــدعم مــن خــالل المقــر الرئيســي 
ضـح للمسـتويات الثالثـة والمكاتب اإلقليمية ودون اإلقليميـة. وثانيـًا سـعى اإلصـالح إلـى تحديـد أدوار ومسـؤوليات أو 

الرئيسية في المنظمة، من أجل تحقيق التآزر والمواءمة حول الشؤون السياسـية واالسـتراتيجية الشـائعة فـي المنظمـة 
  برمتها من ناحية، وٕالى تقسيم العمل مع المساءلة على الموارد والنتائج من ناحية أخرى. 
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عشـر سـيكون العديــد مـن اإلصــالحات قـد أدخــل علـى الــنظم وعنـدما يبـدأ تنفيــذ برنـامج العمــل العـام الثــاني   -٣٩
 اإلدارية في المنظمة. وتشمل هذه اإلصالحات ما يتعلق منها بالموارد البشرية والتخطيط ووضع الميزانيات استناداً 
اء إلى النتائج والرقابة المالية وٕادارة المخاطر والتقيـيم واالتصـاالت. ومـع ذلـك يظـل السـعي وراء مواصـلة تحسـين أد

  المنظمة أولوية استراتيجية لفترة برنامج العمل كما يناقش ذلك في الجزء األخير من الفصل الثالث.

 تحديد األولويات في برنامج العمل العام
علــى معــايير وفئــات  ٢٠١٢ عــام هــا بشــأن تحديــد األولويــات فــي بدايــةاتفقــت الــدول األعضــاء فــي اجتماع  -٤٠

التـــي ســـيغطيها برنـــامج العمـــل العـــام الثـــاني عشـــر.  ٢٠١٩-٢٠١٤نظمـــة للفتـــرة تحديـــد األولويـــات والبـــرامج فـــي الم
الرئيسي التنظيمي ) الهيكل والوظائف التمكينية توفر الفئات الخمس (فضًال عن فئة إضافية للخدمات المؤسسيةسو 

  . الواحدة تلو األخرى للميزانيات البرمجية

  .٢و ١وترد الفئات والمعايير التي اتفقت عليها الدول األعضاء في الجدولين   -٤١
  : فئات تحديد األولويات١الجدول 

والسـل والمالريـا  والعـدوى بفيروسـه األيـدزخفض عبء األمراض السارية، بما في ذلك األمراض السارية: 
  .المهملة وأمراض المناطق المدارية
ــر الســارية:  والســرطان خفــض عــبء األمــراض غيــر الســارية، بمــا فــي ذلــك أمــراض القلــب األمــراض غي

والسكري واالضطرابات النفسية والعجز واإلصـابات، مـن خـالل تعزيـز الصـحة والحـد مـن  الرئتين وأمراض
  .هاالمسببة ل الخطر المخاطر، والوقاية والعالج ورصد األمراض غير السارية وعوامل

، وتحســين الصــحة أثنــاء الحمــل والــوالدة الوفيــاتالمراضــة و  تمعــدالخفــض تعزيــز الصــحة طيلــة العمــر: 
وتعزيــز النشــاط والتمتــع  ؛وتحســين الصــحة الجنســية واإلنجابيــة ؛وفتــرة الــوالدة الحديثــة والطفولــة والمراهقــة

بالصــــحة فــــي مرحلــــة الشــــيخوخة، مــــع مراعــــاة ضــــرورة التصــــدي للمحــــددات الصــــحية ومراعــــاة األهــــداف 
  المتفق عليها دوليًا، وخصوصًا األهداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة. (المرامي) اإلنمائية
؛ تقــديم الخــدمات علــى نحــو متكامــل تنظــيم الــُنظم الصــحية مــع التركيــز علــى دعــم تعزيــزالــنظم الصــحية: 

 مــن أجــل الصــحة؛ وتــدعيم المــوارد البشــرية الصــحية والتمويــل مــن أجــل تحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة؛
وتعزيـــز إتاحـــة المنتجـــات الطبيـــة المعقولـــة التكلفـــة  ؛وتيســـير نقـــل التكنولوجيـــا ؛المعلومـــات الصـــحية ونظـــم

  الصحية  النظموتعزيز بحوث  ؛والجيدة والمأمونة والفعالة
الترصــد واالســتجابة الفعالــة لفاشــيات األمــراض، وللطــوارئ دعــم التأهــب و  التأهــب والترصــد واالســتجابة:

الصــحية العموميــة الشــديدة، واإلدارة الفعالــة للجوانــب المتعلقــة بالصــحة فــي الكــوارث اإلنســانية، مــن أجــل 
  األمن الصحي.استتباب اإلسهام في 

زمــة للحفــاظ علــى تنظيميــة والخــدمات المؤسســية الالالالقيــادة الوظــائف التمكينيــة:  الخــدمات المؤسســية/
  .وكفاءتها في أداء وظيفتهاالمنظمة تماسك عرى 

  : معايير تحديد األولويات٢الجدول 
الوضع الصـحي الـراهن بمـا فـي ذلـك: التوجهـات والتغيـرات الديمغرافيـة والوبائيـة والشـؤون الصـحية الملحـة 

  أو القطرية. اإلقليمية و/أو  على المستويات العالمية و/ المرض؛ مع مراعاة عبء المهملةوالمستجدة و 
عـن  استراتيجيات التعاون القطري، إن وجدت، فضالً  في المحّددة واحتياجات فرادى البلدان لدعم المنظمة

  الخطط الصحية واإلنمائية الوطنية.
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التـــي تتعلـــق بالصـــحة أو تـــؤثر فيهـــا مثـــل اإلعالنـــات واالتفاقـــات والقـــرارات  والصـــكوك المتفـــق عليهـــا دوليـــاً 
اإلجرائيـة وسـائر الوثــائق التـي تعتمـدها األجهــزة الرئاسـية فـي المنظمــة علـى المسـتويين العــالمي  والمقـررات
  واإلقليمي.

والعلــوم والتكنولوجيــا  بالمعرفــةوالقــدرة علــى االســتعانة  وعاليــة المردوديــةالبّينــات ب مشــفوعة تــدخالتووجــود 
  تحسين الصحة.غراض أل
  يلي: الميزة النسبية للمنظمة، بما في ذلك ماو 

  البّينات استجابة للشؤون الصحية الراهنة والمستجدة؛إيجاد  القدرة على  (أ)
  القدرة على المساهمة في بناء القدرات؛  (ب)
  تقييم األداء؛على مداومة الإلى  الحتياجات المتغيرة استناداً تلبية ا القدرة على  (ج)
فـي كبيـر تـأثير المصلحة ألجل إحـداث العمل مع سائر القطاعات والمنظمات وأصحاب  إمكانية  (د)

  الصحة.

 سـتقدمها التـي اإلسـهاماتأهـم دراسة المعايير المعدة في سياق فئـات العمـل عن  الناشئةوتمثل األولويات   -٤٢
المنظمة في مجال الصحة العالمية على مدى فترة برنامج العمل العـام. كمـا أن لهـذه األولويـات أهميـة أخـرى وهـي 

  .عنهمايمكن مساءلة المنظمة  اللذين الحصيلة واألثرتي يعة من النتائج الرفيعة المستوى من ناحأنها ترتبط بمجمو 

: التصــدي للتحــديات غيــر المكتملــة والتحــديات المقبلــة – المتعلقــة بالصــحة اإلنمائيــة لأللفيــةاألهــداف 
بعـده. وتشـمل هـذه األولويـة مـا و  ٢٠١٥حتـى عـام  بالصـحة المتعلقـةاألهـداف الراهنـة اإلسراع في تحقيـق 

  .المهملةمدارية من أمراض المناطق الاستكمال استئصال شلل األطفال وأمراض مختارة 

الخـــدمات الصـــحية  إتاحـــة: تمكـــين البلـــدان مـــن اســـتدامة التغطيـــة الصـــحية الشـــاملةالنهـــوض بمســـتوى 
 الشـــاملة باعتبارهـــا مفهومـــاً لتغطيـــة الصـــحية ا وتعزيـــزالماليـــة  وتـــأمين الوقايـــة هـــااألساســـية أو توســـيع نطاق

  في مجال الصحة العالمية. موحداً 

  .تحدي األمراض غير السارية والصحة النفسية مواجهة

القدرات المحددة في  تمكين جميع البلدان من استيفاء شروط : ضماناللوائح الصحية الدوليةتنفيذ أحكام 
  .)٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية (

(األدويـة واللقاحـات وأدوات  والميسـورة التكلفـةيـة األساسـية والعاليـة الجـودة المنتجـات الطب زيادة إتاحـة
  .الصحية) تالتشخيص وغير ذلك من التكنولوجيا

باعتبارهـا وسـيلة للحــد مـن حــاالت الغـبن فــي  لمحــددات االجتماعيــة واالقتصـادية والبيئيــة للصــحةتنـاول ا
  بينها.و الصحة داخل البلدان 

"تحســين وتســاهم هــذه األولويــات الســت مجتمعــة فــي تحقيــق الهــدف البرمجــي مــن إصــالح المنظمــة وهــو:   -٤٣
الحصائل الصحية، مع تلبية المنظمة لتوقعات دولها األعضاء وشركائها في التصدي لألولويـات الصـحية العالميـة 

ة أو تتحلى فيها بميـزة مقارنـة، والتـي التي ُترّكز على اإلجراءات والمجاالت التي تضطلع المنظمة فيها بوظيفة فريد
  ١.ُتَموَّل على نحو ييسر هذا التركيز"

                                                              

  .EBSS/2/2من الوثيقة  ٣انظر الفقرة     ١
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  والهدفان اآلخران من اإلصالح هما عبارة عن أولويتين استراتيجيتين في حد ذاتهما، وهما:   -٤٤

المنظمـة بـدور  قيـامزيـادة االتسـاق فـي الصـحة العالميـة، مـع تصـريف الشـؤون: تعزيز دور المنظمة فـي 
فــي صــحة بمزيــد مــن الفعاليــة الفاعلــة مــن اإلســهام  يمكــن طائفــة مــن مختلــف األطــراف وتــوجيهي تنســيقي

  جميع الشعوب.

ســعي المنظمــة إلــى بلــوغ االمتيــاز والتمتــع بالكفــاءة والفعاليــة اإلدارة: إصــالح سياســات ونظــم وممارســات 
  والقدرة على االستجابة والموضوعية والشفافية والخضوع للمساءلة.
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  ٣الفصل 
  األولويات االستراتيجية

مــع الهــدف العــام لبرنــامج  يســتعرض هــذا الفصــل كــل واحــدة مــن األولويــات االســتراتيجية الثمــاني. وتماشــياً   -٤٥
األســاس المنطقــي الــذي يفســر ســبب اختيــار هــذه األولويــات، وكــذلك  هــو إرســاء مــن ذلــك ، فــإن القصــدالعمــل العــام

  توفير رؤية وتوجه للمنظمة ذاتها على مدى السنوات الست المقبلة.

  والتحديات المقبلة غير المكتملةالتحديات  بالصحة:المتعلقة اإلنمائية لأللفية األهداف 
اإلنمائية لأللفية وغاياتها، أحرز تقدم هائل في  افلألهدعلى اعتماد قادة العالم من الزمن بعد مرور عقد   -٤٦

معدالت المراضة والوفيات الناجمة عـن العـدوى بفيـروس  وخفضوفيات األطفال واألمهات وتحسين التغذية  خفض
فــي  تســارعتالصــرف الصــحي. ولقــد خــدمات الميــاه النقيــة و  إتاحــةالعــوز المنــاعي البشــري والســل والمالريــا، وزيــادة 

ــ تســتأثر خيــرة وتيــرة التقــدم المحــرز فــي البلــدان التــيالســنوات األ استئصــال شــلل  وأوشــكأعلى معــدالت الوفيــات. ب
  ، وهو السبب الرئيسي في الوفيات والعجز لدى األطفال.أن يكتمل األطفال

ومــع ذلــك يلــزم القيــام بــالكثير مــن خــالل تكثيــف العمــل الجمــاعي وتوســيع نطــاق النهــوج الناجحــة بعــد عــام   -٤٧
تحقيـــق  فـــي التـــي تحققـــت حتـــى اآلن ولضـــمان بلـــوغ مســـتويات أكثـــر إنصـــافاً  المكاســـبمـــن أجـــل اســـتدامة ، ٢٠١٥

تقيــيم  يتســنىقبــل أن  ٢٠١٥بعــض الوقــت بعــد عــام ســيلزم فــي الواقــع و األهــداف بــين البلــدان والشــعوب والبــرامج. 
التقـدم  إحـرازمـن الضـروري مواصـلة ضـمان  لذا فإن .كامالً  مجموعة األهداف الحالية تقييماً  على أساس المنجزات

اســـي والـــدعم المـــالي يإزاء األهـــداف الراهنـــة؛ ودعـــم الجهـــود الوطنيـــة بأنشـــطة الـــدعوة الالزمـــة الســـتدامة االلتـــزام الس
هــو الحفــاظ علــى مســـتويات االســتثمار فــي الــنظم الوطنيــة والدوليــة لمتابعــة المـــوارد مــن ذلــك  واألهــمالضــروريين؛ 

  والنتائج.

لمنظمـــة ألســـباب إلـــى ا اإلنمائيـــة لأللفيـــة غيـــر المكتمـــل أولويـــة اســـتراتيجية بالنســـبة األهـــدافبرنـــامج عـــد يو   -٤٨
أن الـتعلم مـن الخبـرات  المشاوراتمن أول جولة من  يتضح، األهدافلبدء مناقشة الجيل الجديد من  عديدة. ونظراً 

حـــول الجيـــل المقبـــل مـــن  ٢٠١٢ي عـــام الراهنـــة أمـــر حاســـم. وبـــدأ نقـــاش محتـــدم فـــ األهـــدافالمكتســـبة فـــي تحقيـــق 
خـالل السـنوات األولـى مـن برنـامج العمـل هـذا. إال النقاش  ولن ينتهي هذا ٢٠١٥الذي سيصدر بعد عام  األهداف

الجديــدة بــالجهود  األهــدافومــع ذلــك أصــرت البلــدان بجميــع مســتويات الــدخل علــى أال يمــس النقــاش الجــاري بشــأن 
  .المبذولة في الوقت الراهن

بهـــا  تســـهمبالصـــحة أحـــد الطـــرق الرئيســـية التـــي  المتعلقـــة األهـــدافيشـــكل العمـــل المنجـــز لتحقيـــق  ثانيـــاً و   -٤٩
أمــراض  القضــاء علــى عــدد مختــار مــنلــذلك الســبب فــإن و ، عــالم أكثــر إنصــافاً  ٕاقامــةالمنظمــة فــي الحــد مــن الفقــر و 

ألنهــا أحــد األسـباب الرئيســية فــي العجــز  أو استئصــالها مشـمول فــي هــذه األولويــة نظـراً المهملــة  المنــاطق المداريــة
  ١.العالم ضعفاً  سكانأكثر  فئة من لدى ضياع اإلنتاجيةو 

 ،أولويـة واحـدة تحـت لـواءمـن عمـل المنظمـة  ةاإلنمائيـة لأللفيـة جوانـب عديـد األهدافيجمع برنامج  وثالثاً   -٥٠
، بل كوسـيلة اكغاية في حد ذاتهخاصة ضرورة إقامة نظم صحية متينة ومؤسسات صحية فعالة، وذلك ليس فقط و 

  لتحقيق حصائل صحية مستدامة ومنصفة.

                                                              

 العمـل وتيـرة مـن التسـريعترد أولويات محددة في هذا الصدد في خارطـة الطريـق الخاصـة بـاألمراض المداريـة المهملـة.     ١
جنيــف، منظمــة الصــحة العالميــة،  .للتنفيــذ طريــق خريطــة: المهملــة المداريــة المنــاطق ألمــراض العــالمي األثــر علــى للتغلــب
  ).WHO/HTM/NTD/2012.1(الوثيقة  ٢٠١٢
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أولويـات أخـرى محـددة لمـا سـتقوم بـه  أيضـاً  يوجـد لسنوات الست المقبلـة،الخاصة باالرؤية  وسعيًا إلى رسم  -٥١
خيـر. فتـرة الشـوط األإلتمـام وتـوفير كـل مـا يلـزم  فيروس شـلل األطفـال البـري استئصالوتشمل اسـتكمال  ،المنظمة

طويـل األمـد  من االستجابة الطارئة إلـى نمـوذج مسـتدامبفيروسه  والعدوى األيدز مكافحة وبانتقال العمل في مجال
عـالج  إتاحـةسـيظل تحسـين  السـلعالجيـة. وفيمـا يخـص المقررات ال تبسيطلتقديم الخدمات، ستركز المنظمة على 

زيـادة مقاومـة العقـاقير.  الوقايـة مـن مـن أجـل لمرض الثقيلـةالتي تنوء بأعباء افي جميع البلدان ًا الخط األول أساسي
فـإن رقعـة انتشـارها آخـذة فـي االنحسـار، لكـن أضـحى مـن الصـعب الوصـول إلـى األشـخاص  المالريـاوبالنظر إلى 

أهمية العالج القائم على التشخيص باطراد . وستتزايد تقديم الخدمات أغلى ثمناً أمسى األكثر عرضة لإلصابة بها و 
عنـدما يتـاح  المعياريـة سـتحتل المنظمـة مركـز الطليعـة فـي تقـديم المشـورةعالوة علـى ذلـك، السريع العالي الجودة. و 

ــدينا ال مــن أكثــر األدوات مردوديــةهــي  واللقاحــاتلقــاح فعــال.  وفيــات األطفــال (ووفيــات  لخفــض معــدالتمتاحــة ل
بوجــه  مــع التركيــزعمــل العــام مــع عقــد اللقاحــات، برنــامج الب الخــاص). وسيتماشــى البرنــامج بشــكل متزايــد البــالغين
المنفــذة . وتعــد التــدخالت الصــحة العموميــةخــدمات ســائر نقطــة دخــول لمقــام التمنيــع  أن يقــومعلــى ضــمان  خــاص

(إدارة العمـل  وفيات األمومة والمواليـد لخفض معدالتأولوية محددة  في الفترة المحيطة بالوالدة ساعةالعلى مدار 
  ).كسيتوسين بعد الوالدة وٕانعاش المواليد وبدء الرضاعة الطبيعية مبكراً وتقديم دواء أو 

العالميـة  األهـدافاإلنمائية لأللفية أن الطريقة التي تحدد بهـا  األهدافمن تحقيق  من العبر المستخلصةو   -٥٢
السياسـية وتــؤثر فــي نقــل المــوارد.  البــرامجفهــم العـالم للتنميــة. وبالتــالي ترســم هـذه األهــداف مالمــح  طريقــةتـؤثر فــي 

مـع أن . و ٢٠١٥برنامج التنمية بعـد عـام الصحة في  مكانةستولي المنظمة أولوية خاصة لتأمين ه األسباب ولهذ
فــي الحــد مــن الفقــر، فهــي تســتفيد مــن  مباشــرة ، فثمــة توافــق كبيــر علــى أن الصــحة تســهممحــاور النقــاش متشــعبة

التـي تقـوم كلهـا األعمـدة الثالثـة  علـى مسـتوى لقياس التقدم المحـرز رصينة سيلةة المحسنة وتوفر و يالسياسات البيئ
فيمـا  والسيما( عليها التنمية المستدامة. والتحدي المطروح هو إعداد وصف يتماشى مع برنامج صحي أوسع نطاقاً 

  .اعاتمصالح مختلف القطتضارب بين يحول دون حدوث يتعلق باألمراض غير السارية والنظم الصحية) و 

  مواجهة تحدي األمراض غير السارية والصحة النفسية
مــن حيــث حجــم  آخــذ بــاطراد فــي أن يصــبح غنيــًا عــن البيــان هــذه األولويــة االســتراتيجيةلاألســاس المنطقــي   -٥٣

  . في هذ الشأن المشكلة والطلبات الواردة من البلدان ووجود والية واضحة متفق عليها دولياً 

ألفـــراد واألســـر إلـــى ا المتنـــامي لألمـــراض غيـــر الســـارية عواقـــب صـــحية مـــدمرة بالنســـبةالعـــبء ســـيخّلف و   -٥٤
النظم الصحية. وقد ذكر المحفل االقتصادي العالمي أن أحد المخاطر العالمية الشاملة  يتهدد والمجتمعات كما أنه

خســائر  حتمــًا عــنسيســفر األجــل القصــير  علــىبشــأن األمــراض غيــر الســارية  اتالكبــرى هــو أن عــدم اتخــاذ إجــراء
. بالعواقـــب الماليـــة التـــي تتحملهـــا الـــنظم الصـــحية الكلـــيويـــرتبط األثـــر االقتصـــادي  .تراكميـــة هائلـــة فـــي المخرجـــات

علــى أن مــن ميزانيــة الرعايــة الصــحية.  ٪١٥الســكري فــي بعــض البلــدان وحــدها نســبة داء تســتنفد رعايــة مرضــى و 
يحـول  العاليـة المردوديـة يمكـن أن الوقـت الـراهن علـى التـدخالتمليـار دوالر أمريكـي فـي  ١١المبالغ المنفقة بقيمة 

. وخالصــة ٢٠٣٠عــام  بحلــول ترليــون دوالر أمريكــي ٤٧دون تكبــد االقتصــاد العــالمي خســائر فــي المســتقبل بمبلــغ 
تحقيـق في الحد مـن الفقـر وفـي  كبيراً  إسهاماً  يسهم أن تبين أن تحسين الصحةيمكن إلجراءات المتخذة فإن االقول 

  التنمية االقتصادية.

 عــالمي. وفضــالً  هــي عبــارة عــن برنــامجاألمــراض غيــر الســارية مكافحــة العمــل علــى المطــردة فــي  زيــادةوال  -٥٥
تلـــك و الـــدخل عـــن ذلـــك يـــزداد انتشـــار األمـــراض غيـــر الســـارية واعـــتالالت الصـــحة النفســـية فـــي البلـــدان المنخفضـــة 

، وٕانمــا بــين األفــراد الــذين هــم فــي أكثــر ســنوات اآلخــذ عــددهم فــي الزيــادة فحســب لمســنينابــين  ال المتوســطة الــدخل
 العمــر إنتاجيــة كــذلك. وأشــد مــا يســتوقف هــذا االتجــاه النظــر فــي أفريقيــا حيــث مــن المتوقــع أن يزيــد عــبء المــرض

بـــالوالدة  األمـــراض الســـارية وأمـــراض األمومـــة والفتـــرة المحيطـــةعـــبء األمـــراض غيـــر الســـارية ليتجـــاوز  النـــاجم عـــن
  . ٢٠٣٠لتصبح هذه األمراض سبب الوفاة األكثر شيوعًا بحلول عام واألمراض الناجمة عن سوء التغذية 
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 ١خــالل الســنوات الســت المقبلــة علــى مكافحــة أربعــة أمــراض غيــر ســارية أساســيةأساســًا وســتركز المنظمــة   -٥٦
ويرد النهج الذي يتعين علـى الـدول األعضـاء وسـائر الشـركاء وأمانـة المنظمـة  ٢.الخطر المسببة لها عواملكبرى و 

  .٢٠٢٠-٢٠١٣اتباعه في خطة العمل العالمية بشأن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها للفترة 

طاعـات أولوية المنظمة في االنتقال من أنشطة الدعوة إلى العمل المتعدد الق تتمثل هذه الخطة في سياقو   -٥٧
 علـى سـيركز أيضـاً فالـدعم التقنـي  أماسيركز تحسين أنشطة المكافحة على الوقاية، و خالل السنوات الست المقبلة. 

معاناة األشـخاص المتعايشـين مـع تخفيف منتجات دوائية أيسر تكلفة، و  إتاحةوتحسين  األمراض مبكراً  الكشف عن
التــي تشــح فيهــا المــوارد  المواضــعناســبة لالســتخدام فــي األمــراض المزمنــة، وتطــوير منتجــات وتكنولوجيــا جديــدة م

  خدمات الرعاية الصحية األولية. المقرر تقديمها بواسطة يةمقررات العالجالط يوتبس

نطــاق تــدخالت الصــحة  ؛ وتوســيعرصــدتوفيمــا يتعلــق بالصــحة النفســية ســتركز األمانــة علــى المعلومــات وال  -٥٨
مــع  ،األعضــاء فــي وضــع السياســات واالســتراتيجيات والصــكوك القانونيــة الــدول ودعــمالنفســية المســندة بالبّينــات؛ 

فــي خــدمات الرعايــة األوليــة؛  دمجهــاعلــى حمايــة الحقــوق؛ وتطــوير خــدمات الصــحة النفســية و  التركيــز خصوصــاً 
  وتقديم الدعم النفسي في حاالت الطوارئ اإلنسانية.

األمراض غيـر السـارية ال يمكـن أن  جميعأن إحراز تقدم حقيقي إزاء  على أن واقع الحال يظل متمثًال في  -٥٩
يعتمد على قطاع الصحة وحده. وفي حـين ينطبـق هـذا األمـر علـى الكثيـر مـن االعـتالالت الصـحية، يشـير تحليـل 

 مـن المحـددات  المسـتويات تحديـداً ومتعددة  واسعةأجري على أسباب األمراض غير السارية ومحدداتها إلى طائفة 
النظــام الغـذائي وتعــاطي رداءة و فـي البيئـة . وتتـراوح هــذه الطائفـة بـين التعــرض للسـموم الضــارة فيمـا بينهــا المترابطـة

التبغ وزيادة استهالك الملح والكحول وأنماط الحياة الخاملة. وترتبط هذه الطائفة بـدورها بسياسـات الـدخل واإلسـكان 
بادالت التجارية والتمويل واإلعالنات تبأنماط التجارة والفي حد ذاتها أثر والتوظيف والنقل والزراعة والتعليم، التي تت
  والثقافة والتواصل على الصعيد الدولي. 

 بجميـــع هـــذه العوامـــل، ومـــع ذلـــك اليـــزال تنســـيق  الحـــوافز السياســـية المتصـــلةومـــن الممكـــن تحديـــد فـــرادى   -٦٠
التحــديات التــي تواجــه الصــحة العالميــة وبالتــالي واحــدا مــن أبــرز ككــل المجتمعــات  متماســكة علــى مســتوى اســتجابة

اتخـاذ إجـراءات منسـقة ومتعـددة القطاعـات علـى فـي ذلـك النجاح إحراز فإنه واحد من أولويات المنظمة. وسيتطلب 
  المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية والمحلية.

اجتماع الجمعية العامة الرفيع  اللخدور المنظمة في المطالب المقدمة من الدول األعضاء  زيد وضوحوي  -٦١
وضـع إطـار شـامل للرصـد العـالمي صـدد ب ٢٠١١المستوى بشأن الوقاية من األمراض السارية ومكافحتها فـي عـام 

 متعـدد القطاعـاتاللتعزيز العمل  سياسيةوالتوصيات بشأن مجموعة من الغايات العالمية الطوعية؛ ووضع خيارات 
الفعالة؛ وممارسة دور القيادة والتنسيق في تعزيز العمل العالمي فيمـا يتعلـق  لشراكاتا بوسائل منها إقامة، وتسهيله

  صناديق األمم المتحدة وبرامجها ووكاالتها.  أنشطةب

وضــع القواعــد والمعــايير وبنــاء  كفاءاتهــا فــي مجــاليإلــى الميــدان عمــل المنظمــة فــي هــذا كثيــرًا وسيســتند   -٦٢
بالتغذية (انظر  يتصلفيما خصوصًا محددات االجتماعية، و عمل بشأن البال وثيقاً  يرتبط ارتباطاً عمل القدرات، وهو 

علــى دور المنظمــة المتنــامي فــي تصــريف شــؤون  جيــداً  مثــاالً يعــّد هــذا العمــل ربمــا كــان األهــم مــن ذلــك أن أدنــاه)، و 
  الصحة على جميع مستويات المنظمة.

                                                              

  .األمراض القلبية الوعائية والسرطانات وأمراض الرئة المزمنة وداء السكري    ١
  طي التبغ والنظام الغذائي غير الصحي والخمول البدني وتعاطي الكحول على نحو ضار.اتع    ٢
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  التغطية الصحية الشاملة النهوض بمستوى 
وهـي تجمـع بـين عنصـرين أساسـيين  ،التغطية الصحية الشاملة أولويـة اسـتراتيجية جديـدة للمنظمـةأضحت   -٦٣

 للتمتـــعوٕاعـــادة التأهيـــل) إلـــى جانـــب ظـــروف المعيشـــة الضـــرورية  التعزيـــز والوقايـــة والعـــالجالخـــدمات ( إتاحـــةهمـــا: 
مــن جــراء اعــتالل  الفقــر بــراثن تحــول دون الوقــوع فــيالحمايــة الماليــة التــي تــأمين مــع بــاالقتران الصــحة الجيــدة، ب

  لتوجيه الصحة والتنمية في السنوات المقبلة. متيناً  موحداً  فإن التغطية الصحية الشاملة تقدم مفهوماً  بذا. و الصحة

النــاس علــى التمتــع بــأعلى مســتوى صــحي  لمســاعدة هــذامعناهــا التغطيــة الصــحية الشــاملة بال غنــى عــن و   -٦٤
عندما تتوفر لهـم أن ينعم الناس براحة البال تسي قيمة كبيرة في حد ذاتها. ويمكن يمكن بلوغه، وفي الوقت ذاته تك

 هــا. وأكــدت أيضــاً االســتفادة من بوســعهم تحمــل تكــاليف يكــون خــدمات الرعايــة الصــحية الجيــدة عنــد الحاجــة وعنــدما
الركائز صحية الشاملة و على العالقة بين التغطية ال ١)٢٠حصائل مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو + 

  االجتماعية والبيئية واالقتصادية التي تقوم عليها التنمية المستدامة. 

حــد الخــدمات بمجموعــة ثابتــة مــن ُتعنــى بتقــديم  الوتعــد التغطيــة الصــحية الشــاملة عمليــة ديناميــة. وهــي   -٦٥
: طائفــة الخــدمات المتاحــة للســكان؛ والنســبة كمــا يلــي أدنــى، بــل تقــوم علــى إحــراز التقــدم علــى العديــد مــن الجبهــات

من التقـدم ؛ ونسبة السكان المشمولين بالتغطية. ولم يبلغ القدر األمثل تكاليف هذه الخدماتالمشمولة بالتغطية من 
فـإن  عليـه. و في هذا الصدد إحراز التقدم –الغنية والفقيرة  –عدد ضئيل من البلدان، لكن بوسع جميع البلدان  سوى
  .عالمياً  هدفاً  تصبح جميع البلدان ويمكن أنمهمة بالنسبة إلى ة الصحية الشاملة التغطي

. وتـــرتبط التغطيـــة األهـــداف اإلنمائيـــةوتكتســـي هـــذه النقطـــة أهميـــة حاســـمة فـــي تحديـــد الجيـــل الجديـــد مـــن   -٦٦
وحماية االستثمارات  حققةالمكاسب المالستدامة  بالتنمية المستدامة؛ وهي تتيح سبيالً  وثيقاً  الصحية الشاملة ارتباطاً 

؛ ويمكــن لهــا أن ٢٠١٥ اإلنمائيــة لأللفيــة المتعلقــة بالصــحة بعــد عــام األهــداففــي المجموعــة الراهنــة مــن الموظفــة 
تغطيـــة ال. ويســـتلزم تحقيـــق علـــى حـــد ســـواء تشـــمل المصـــالح المتعلقـــة بـــاألمراض الســـارية واألمـــراض غيـــر الســـارية

جميع الخدمات التي يحتاجون إليهـا بمـا فيهـا الخـدمات المتعلقـة بـاألمراض تاح للناس تأن  الهادفةشاملة الصحية ال
  والصحة اإلنجابية. ،واألمراض المعدية ،والصحة النفسية ،غير السارية

عـــن شـــواغل  عمليـــاً  التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة أولويـــة للســـنوات الســـت المقبلـــة فإنهـــا تعـــد تعبيـــراً بوصـــف و   -٦٧
المنظمة إزاء اإلنصاف والعدالة االجتماعية وتساعد على توثيق عرى الصالت بين السياسـات العامـة فـي مجـاالت 

فــيض  تلبيــةســتركز علــى يعنــي ذلــك مــن الناحيــة العمليــة أن المنظمــة الصــحة والضــمان االجتمــاعي واالقتصــاد. و 
بهـذا البرنـامج  دماً طلب المشورة العملية عن كيفية المضـي قُـالطلبات الوارد من البلدان في شتى أرجاء العالم التي ت

ينصــب بوضــوح علــى أعمــال المنظمــة  أيضــًا تركيــز التغطيــة الصــحية الشــاملة وســتجعلفــي ظــل ظروفهــا الوطنيــة. 
  م الصحي. اتعزيز النظ

كثـر علـى وستركز المنظمة على إدماج الخدمات الصحية، بما يعكس الشواغل إزاء الخدمات التي تركـز أ  -٦٨
من التشديد على البرامج التي تركز على فئات األمراض.  والتحول عموماً  مردود التكلفةاألشخاص وعلى الفعالية و 
مــن الوقايــة األوليــة  إدمــاج الخــدمات فــي سلســلة الرعايــة الصــحية برمتهــا ابتــداءً  ضــرورةوستســتجيب المنظمــة إلــى 

ي لإلصــابات الحــادة. ومــن شــأن تحســين الــروابط بــين الرعايــة الطبيــة بالتــدبير العالجــ بإعــادة التأهيــل مــروراً  وانتهــاءً 
واالجتماعيــة والرعايــة الطويلــة األجــل أن يحقــق منــافع كبيــرة مــن حيــث رعايــة المصــابين بــاألمراض غيــر الســارية 

  وصحة األمهات واألطفال وصحة السكان الطاعنين في السن.

                                                              

قتصـــادية "ونســـلم أيضـــًا بأهميـــة التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة لتعزيـــز الصـــحة والتماســـك االجتمـــاعي والتنميـــة البشـــرية واال    ١
المستدامة. ونتعهد بتعزيز النظم الصحية من أجل توفير التغطية الشـاملة العادلـة. ونـدعو إلـى إشـراك جميـع الجهـات الفاعلـة 

  المعنية في العمل المنسق المتعدد القطاعات لتلبية االحتياجات الصحية لسكان العالم على نحو عاجل".
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لصــحية الشــاملة، ستواصــل المنظمــة العمــل علــى وكعنصــر أساســي مــن عناصــر توســيع نطــاق التغطيــة ا  -٦٩
وذلـك كشـرط مسـبق  –تعزيـز نظـم المعلومـات القطريـة  بوسائل منها –جمع البيانات الصحية وتحليلها واستخدامها 

علــى إقامــة نظــم لألحــوال  التخــاذ القــرارات االســتثمارية ولتعزيــز الفعاليــة والمســاءلة. وسينصــب التركيــز خصوصــاً 
تضع أوجـه الـنقص الحاسـمة والمـزيج غيـر المناسـب مـن  بالمثلن التي ال توجد لديها هذه النظم. و المدنية في البلدا

أمـام تحقيـق التغطيـة الصـحية الشـاملة كبرى المهارات والتفاوت في التوزيع الجغرافي للقوى العاملة الصحية عقبات 
هــذه المســألة مــن خــالل أنشــطة الــدعوة والتحليــل  معالجــة مــن األولويــات ســتظلوتحقيــق حصــائل صــحية أفضــل. و 

  واالستراتيجيات الرامية إلى تحسين ظروف عمل العاملين الصحيين وتدريبهم ورفع رواتبهم.

تتـــيح التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة تركيـــز عمـــل المنظمـــة علـــى السياســـات واالســـتراتيجيات والخطـــط  وأخيـــراً   -٧٠
) ستستغل المنظمة +IHPإلى أعمال الشراكة الصحية الدولية ( . واستناداً الوطنية والخروج بالحصائل المنشودة منها

الفاعلـة الرئيسـية فـي  األطـراف ميزتها النسبية في عقـد االجتماعـات وتيسـيرها علـى المسـتوى القطـري إلشـراك جميـع
لصـــحي م ااعـــن مشـــروعات النظـــ بعيـــداً  اً أساســـي ذلـــك تحـــوالً  يجســـد. و الصـــحي ماتعزيـــز السياســـات الصـــحية والنظـــ

م الصحي، بما فيها الموارد البشرية وتمويـل اجميع لبنات النظتشكل عن ذلك أن  عوضاً  يكفلالصغيرة والمتفرقة، و 
المنظمـــة الســـلطات الوطنيـــة فـــي  ســـتدعمذلـــك  ٕاضـــافة إلـــىمـــن اســـتراتيجية عامـــة متســـقة. و  م الصـــحي، جـــزءاً االنظـــ

المحـددة علـى الصــعيد  األهـدافمويـل المحلـي مـع مسـاهمات الشـركاء الخـارجيين والت مواءمـة مسـاعيها إلـى ضـمان
الفاعلـة مـن القطـاع الخـاص والمجتمـع المـدني والمنظمـات غيـر الحكوميـة فـي  األطـراف الوطني. وسـتتزايد مشـاركة

  حوار السياسات العامة، وستمتد هذه المشاركة لتشمل قطاعات أخرى لضمان تناول أهم المحددات االجتماعية. 

  )٢٠٠٥ح الصحية الدولية (تنفيذ أحكام اللوائ
الناجمــــة عــــن أســــباب ميكروبيــــة (والتفاعــــل المتزايــــد بــــين البشــــر الصــــدمات التــــزال دفاعــــات العــــالم ضــــد   -٧١

فـي معلومـات  من األمراض الجديدة) تعتمد على النظم والبرامج التي تجمـع  ٪٧٥مصدر نسبة تبلغ  –والحيوانات 
عـــن األمـــراض المســـتجدة واألمـــراض التـــي قـــد تصـــبح أوبئـــة والتـــي تتحقـــق مـــن الشـــائعات وتصـــدر  الوقـــت الحقيقـــي

اللــوائح الصــحية تمثــل . و ووأده فــي مهــدهاإلنــذارات المبكــرة وتحشــد اســتجابة دوليــة فوريــة بهــدف احتــواء أي تهديــد 
 ٢٠١١ص تقريــر عــام ) الصــك القــانوني األساســي الــالزم لتحقيــق األمــن الجمــاعي. ومــع ذلــك خلــ٢٠٠٥الدوليــة (

مسـتعدًا كمـا أن العـالم لـيس إلـى  )٢٠٠٩( H1N1الصادر عن لجنة المراجعة المعنية باللوائح فيما يتعلق بالجائحة 
  .العمومية ي طارئ عالمي مماثل مستدام ويهدد الصحةأل لجائحات الحادة أوينبغي للتصدي ل

ـــة (  -٧٢ ـــوائح الصـــحية الدولي ـــة، المحيطـــة بالصـــحة) علـــى المخـــاطر ٢٠٠٥وتركـــز الل إيـــالء  غيـــر أن العمومي
فـي  المشـار إليـه. ويتماشـى هـذا الـنهج مـع التوجـه كون لـه أثـر أوسـع نطاقـاً ياألولوية إلى تنفيذ أحكام هذه اللوائح سـ

والحـد مـن  الوقايـةإلدارة المخـاطر الطارئـة التـي تشـمل  والذي يميل إلى االستجابة بشـكل أكثـر شـموالً  األولالفصل 
معدل الوفيات والمراضة  خفض ليتحقق بالتالي رصد واالستجابة والتعافي،تواللمواجهتها الطارئة والتأهب المخاطر 

والخلــل االجتمــاعي واألثــر االقتصــادي الــذي قــد يــنجم عــن األوبئــة والكــوارث الطبيعيــة والنزاعــات والطــوارئ البيئيــة 
  والطوارئ المتعلقة باألغذية.

بـأن  تفيـد النتـائج التـي بدعم مماثـل مـن )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (األولوية الممنوحة لتحظى و   -٧٣
فـي علـى الصـمود  أقدرمن المخاطر والتأهب وٕادارة الطوارئ أصبحت  استثمرت في الحدالبلدان والمجتمعات التي 

اب الخطــر. بغــض النظــر عــن أســبأكبــر فعاليــة باالســتجابة لمقتضــياتها  هــي تميــل إلــىلكــوارث األخــرى و مواجهــة ا
الدول األعضاء على التأهب واالستجابة للمخاطر  في قدراتأنه اليزال هناك تباين شديد ثمة أمر حاسم هو  لكنو 

  طويلة األجل.الالوخيمة و 

ـــزمتقـــديم مـــا  األمانـــة ومـــن الناحيـــة العمليـــة ســـتتولى  -٧٤ ـــاء قـــدراتها األساســـية الالزمـــة  يل البلـــدان مـــن دعـــم لبن
الموعـــد النهـــائي المحـــدد فـــي عـــام حلـــول ) قبـــل ٢٠٠٥للـــوائح الصـــحية الدوليـــة ( ١المنصـــوص عليهـــا فـــي الملحـــق 

والتنســيق واتصــاالت مراكــز االتصــال  ؛والسياســة والتمويــل ؛التشــريعات الوطنيــة :. وتشــمل هــذه المســؤوليات٢٠١٦
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واالستجابة؛ والتأهب؛ واإلبالغ عن المخاطر؛ والموارد البشرية؛ والمختبرات. وسـتتولى المنظمـة الوطنية؛ والترصد؛ 
دعــم الجهــود الوطنيــة واإلبــالغ عــن التقــدم المحــرز. وفضــًال عــن ذلــك ســتعزز المنظمــة نظمهــا وشــبكاتها لضــمان 

ذلـك مواصـلة تطـوير عمليـة فـي المسـتقبل. وسيشـمل  العموميـةوعلى نحو منسـق لطـوارئ الصـحة  االستجابة سريعاً 
ـــ المســـتوياتوُنظـــم إدارة المعلومـــات واالتصـــاالت علـــى  يةالسياســـات اترشـــاددمـــج اإل ـــ ةالعالمي ـــ ةواإلقليمي ، ةوالُقطري

في أي أحداث الصحة العمومية الوخيمة عند وقوعها عن  على النحو الالزم لكشف االستجابة صيانة تلك العمليةو 
  يقها.والتحقق منها وتقييمها وتنسوقت 

  التكلفة  والميسورةالمنتجات الطبية األساسية العالية الجودة والفعالة  إتاحةزيادة 
المهنيــين الصــحيين وزيــادة  كفــاءة: زيــادة ، ومنهــاالعديــد مــن الوعــود جعبتهــا تحمــل التكنولوجيــا الجديــدة فــي  -٧٥

نجاعــة المرافــق الصــحية وٕاذكــاء وعــي النــاس بالمخــاطر والمــوارد التــي يمكــن أن تــؤثر فــي صــحتهم. ويســتلزم إحــراز 
أدويــة ولقاحــات وأدوات تشــخيص  تلبيــة العديــد مــن االحتياجــات الصــحية العالميــة األكثــر إلحاحــاً مجــال التقــدم فــي 

الطلــب علــى أحــدث وأفضــل مــا يتــوفر أن يزيــد مــن التكــاليف زيــادة هائلــة.  جديــدة. وفــي الوقــت ذاتــه يمكــن لتنــامي
أن تحّســن يمكــن الحكــم علــى قيمــة التكنولوجيــا الصــحية بمعــزل عــن النظــام الصــحي الــذي تســتخدم فيــه. ويمكــن  وال
سـير التقـدم كفالـة السـرية. وال بـد أن يشـأن من ضـمانات بيلزم لسجالت الطبية اإللكترونية جودة الرعاية، وتقدم ما ا

التطــور التكنولــوجي االحتياجــات  يلّبــيإلــى جنــب مــع الســلوك األخالقــي والتنظــيم الفعــال لضــمان أن  العلمــي جنبــاً 
  .بطريقة أخالقية الصحية لفقراء العالم

المنتجــات الطبيــة األساســية العاليــة الجــودة إتاحــة علــى  العموميــةاإلنصــاف فــي الصــحة تحديــدًا ويتوقــف   -٧٦
 إتاحــةتعــد زيــادة  لــذا التكلفــة: األدويــة واللقاحــات وأدوات التشــخيص وســائر التكنولوجيــا الصــحية. يســورةوالموالفعالــة 

  لفترة برنامج العمل العام الثاني عشر.  هذه المنتجات أولوية استراتيجية

ويخفــف تيســير التكــاليف الضــغط علــى ميزانيــات الصــحة فــي كــل مكــان، لكنــه يكتســي أهميــة خاصــة فــي   -٧٧
الخــاص. وقـــد  جيــبهم علـــى الكثيــر مــن األشــخاص ســداد النفقـــات الطبيــة مــنيتعــين ن الناميــة، حيــث اليــزال البلــدا
ألن  فــي مواجهــة العــبء المتزايــد لألمــراض غيــر الســارية نظــراً  أكثــر حســماً  بتكــاليف ميســورةاألدويــة ت إتاحــة أضــح

األدويـة األساسـية فـي المراحـل  تاحـةإاألشخاص المصابين بها قد يلزمهم العالج طوال العمر. أضـف إلـى ذلـك أن 
  .تفاقم العواقب وزيادة التكاليف الحقاً  تحول دون األولى من اإلصابة بالمرض يمكن أن

لتحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة، كمــا أن تحســين الفعاليــة  المنتجــات الطبيــة حاســماً  إتاحــةويعــد تحســين   -٧٨
إتاحـــة ربـــط اســـتراتيجيات تحســـين  فـــي سياســـة التمويـــل الصـــحي. ويلـــزم أيضـــاً  جوهريـــان وتقليـــل اإلهـــدار عنصـــران
العمـــل فـــي قطـــاع الصـــحة  بوســـائل منهـــاضـــمان أمـــن جميـــع هـــذه المنتجـــات وجودتهـــا، المنتجـــات الطبيـــة بمســـألة 

  تزايد مقاومة مضادات الجراثيم. األخرى للوقاية منوالقطاعات 

يشـجع علـى بمـا شـراء األدويـة واسـتخدامها علـى نحـو رشـيد يـز تعز المنظمـة ستواصل  ومن الناحية العملية  -٧٩
فيمــا  أنشــطتها فــي مجــال وضــع القواعــداســتخدام األدويــة الجنيســة أكثــر مــن األدويــة األصــلية. وستواصــل المنظمــة 

يتعلـــق بالتســـميات وممارســـات التصـــنيع الجيـــدة والمعـــايرة البيولوجيـــة وتحديـــد المنتجـــات واختيـــار األدويـــة األساســـية 
نولوجيـــا التشـــخيص والتكنولوجيـــا الصـــحية. وســـتعزز المنظمـــة أنشـــطة البحـــث والتطـــوير فيمـــا يخـــص المنتجـــات وتك

الــدخل، وستواصــل تنفيــذ االســتراتيجية وخطــة العمــل العــالميتين بشــأن المنخفضــة بلــدان الالطبيــة التــي تحتــاج إليهــا 
  الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية. 

الصـحية الميسـورة  تالتكنولوجيـا مـن أجـل اسـتحداث التي ستنجز في المستقبل االبتكاروستشمل األعمال   -٨٠
الصــحية التــي يحتــاج إليهــا كبــار  تعــن التكنولوجيــا التكلفــة الالزمــة لتســتخدم فــي مجــال صــحة األم والطفــل فضــالً 

وام والتغلــب علــى اســتقالل علــى الــدبالســن واألشــخاص المتعايشــون مــع األمــراض المزمنــة لمســاعدتهم علــى الحيــاة 
وخاصـة فـي  ،لزيـادة االعتمـاد علـى الـذات المواتيـةاإلعاقات. ومن المواضيع الشـاملة التركيـز علـى تهيئـة الظـروف 

اإلنتاج المحلـي فرصـًا حقيقيـة  التي يتيح فيهافي الظروف  بلدان اإلقليم األفريقي. وستدعم المنظمة نقل التكنولوجيا
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بأســعار ميســورة. أمــا الشــبكات اإلقليميــة للبحــث والتطــوير واالبتكــار فهــي موجــودة لزيــادة إتاحــة المنتجــات وتوفرهــا 
وسـتكون  لذا فإن الحلقة المفقودة في العديد من البلدان تتمثل في توفر القدرة الوطنية الكافية علـى التنظـيم. بالفعل.

فــي هــذه األولويــة،  حاســماً  نصــراً اإلقليميــة أو الوطنيــة ع التنظيميــةأنشــطة التطــوير والــدعم المقدمــة إلــى الســلطات 
عين مـن المسبق كوسيلة لتيسير دخول المصـنِّ  الصالحية ختبارالعالمية البرامج الاالعتماد على  يقلص تدريجياً  بما

  بلدان العالم النامي إلى األسواق. 

اخـل الغـبن فـي الصـحة دمـن تقليـل لتناول المحددات االجتماعية واالقتصادية والبيئيـة للصـحة كوسـيلة ل
  بينها البلدان و

المحددات االجتماعية واالقتصادية والبيئية للصحة بجديد في المنظمة، فيعود أصل هذا  بشأن ليس العمل  -٨١
مكافحة تعـاطي صدد يعد مقرر المنظمة اإلجرائي بكما تا بشأن الرعاية الصحية األولية. آ -العمل إلى إعالن ألما

يتصــدى ألحــد أشــد  واضــحاً  العالميــة اإلطاريــة بشــأن مكافحــة التبــغ نهجــاً التبــغ مــن خــالل اتفاقيــة منظمــة الصــحة 
 جــرىللتبــغ. و الصــرفة تنــاول العواقــب البيولوجيــة الطبيــة  مــن التــي تــؤدي إلــى الوفــاة أو العجــز بــدالً  المحــددات فتكــاً 

لرفيــع المســتوى إثــر االجتمــاع ا المحــددات االجتماعيــة واكتســب هــذا العمــل زخمــاً  بشــأن علــى العمــلمجــددًا التشــديد 
للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية (غيــر المعديــة) ومكافحتهــا الــذي عقــد فــي 

والمـــؤتمر العـــالمي المعنـــي بالمحـــددات  ،، واللجنـــة المعنيـــة بالمحـــددات االجتماعيـــة للصـــحة٢٠١١ ســـبتمبر أيلـــول/
  ٢٠١١.١أكتوبر  في تشرين األول/االجتماعية للصحة الذي عقد في ريو دي جانيرو 

بالطائفـة  صـريحاً  إقـراراً  تسـتلزم وطريقـة للتفكيـر بشـأن الصـحة نهجـاً وتشكل المحددات االجتماعية للصـحة   -٨٢
لمحـــددات االجتماعيــة واالقتصـــادية وغيرهــا مــن المحـــددات المرتبطــة بـــاعتالل الصــحة وبالحصـــائل مــن االعريضــة 

برنـامج العمـل العـام مسـودة مـع عنـوان  تماشـياً  –هـذا الـنهج علـى نطـاق أوسـع يعـد تطبيـق بـذا الصحية المجحفـة. و 
أولويـة اسـتراتيجية فـي حـد ذاتـه للسـنوات  –المنظمـة جميـع مسـتويات طائفة مـن المجـاالت المختلفـة فـي إطار وفي 

  الست المقبلة.

احــة أدوات تنســيق السياســات ولهــذه األولويــة العديــد مــن التــداعيات العمليــة، منهــا ضــرورة بنــاء القــدرات وٕات  -٨٣
ذلــك ســتتناول  باإلضــافة إلــىمــن أجــل إدمــاج نهــج المحــددات االجتماعيــة فــي أعمــال األمانــة والــدول األعضــاء. و 

إلنصــاف فــي الصــحة، ويشــمل ذلــك العمــل علــى ا وســتعززمــن األعمــال التقنيــة محــددات الصــحة  واســعة طائفــة 
ث ووضـع المعـايير فيمـا يتعلـق باألخطـار البيئيـة وتغيـر المنـاخ والتأهـب لمواجهـة الكـوار  حمايـة الصـحة االجتماعيـة

 المياه النقية وخدمات الصـرف الصـحي وغيرهـا مـن األمـور وٕاتاحةوسياسات الطاقة والنقل واألمن الغذائي والتغذية 
أن مؤداهـــا فـــي مجــال األمــراض غيـــر الســارية يقــوم علـــى فكــرة  األعمــال . أضــف إلـــى ذلــك أن الكثيــر مـــنالعديــدة

والمحــددات الرئيســية، هــي حصــيلة السياســات فــي طائفــة مــن القطاعــات  الخطــر صــحة، وتقليــل التعــرض لعوامــلال
تعبير ملموس عن نهج حكومة برمتها أو مجتمع برمته تجاه الصحة. وبالمثل تستلزم مخرجات أخرى  ياألخرى وه

ــ والســيماوالحصــائل،  اإلتاحــةزيــادة اإلنصــاف فــي  ة الطفولــة المبكــرة وتنظــيم خــدمات فيمــا يتعلــق بــالنمو فــي مرحل
الرعاية الصحية وجمع البيانات الصحية ونشرها. وسيسلط الضـوء علـى المخرجـات فـي كـل جـزء يتنـاول المحـددات 

الميزانيـــة البرمجيـــة (المســـودة األخيـــرة) لتوضـــيح النطـــاق الـــذي تغطيـــه هـــذه فـــي مـــن المحـــددات  ااالجتماعيـــة وغيرهـــ
  المخرجات.

تصريف شؤون الصحة، سواء داخل الحكومات الوطنية وفيما يتعلق بالعدد المتنامي من وضرورة تحسين   -٨٤
في مفهـوم نهـج المحـددات االجتماعيـة، علـى النحـو الـوارد فـي  األطراف الفاعلة في قطاع الصحة، مشمولة ضمنياً 

                                                              

العـــالمي خمســـة مجــاالت للعمـــل يطلـــب مـــن المنظمـــة فيهـــا دعـــم الـــدول  حــدد اإلعـــالن السياســـي الصـــادر عـــن المـــؤتمر    ١
) إعـادة توجيـه ٣) المشاركة في رسم السياسـات وتنفيـذها؛ (٢) تحسين تصريف شؤون الصحة والتنمية؛ (١األعضاء وهي: (

العــالمي؛ ) تصــريف الشــؤون والتعــاون  علــى الصــعيد ٤قطــاع الصــحة نحــو تعزيــز الصــحة والتقليــل مــن الغــبن فــي الصــحة؛ (
  ) رصد التقدم المحرز وزيادة المساءلة.٥(
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هـــج المحـــددات نأيضـــًا يعـــزز و . تصـــريف شـــؤون الصـــحةبعبـــارة  إعــالن ريـــو الدبلوماســـي. ويشـــار إلـــى ذلـــك عمومـــاً 
، ويشـــار إلـــى ذلـــك اإلنســـان فـــي صـــحة االجتماعيـــة تصـــريف الشـــؤون فـــي القطاعـــات األخـــرى بطـــرق تـــؤثر إيجابيـــاً 

ويتضـح هـذا المنظـور األخيـر فـي نهـج المجتمـع برمتـه تجـاه األمـراض غيـر  ١.بتصريف الشـؤون مـن أجـل الصـحة
الســـبعة بلـــدان العـــن وزراء خارجيـــة  ٢٠١٠ فـــي بيـــان صـــدر فـــي عـــامكـــذلك الســـارية المـــذكور فـــي الفقـــرة الســـابقة و 

"لمجـــاالت السياســـة الخارجيـــة، ومنهـــا األمـــن وٕارســـاء : ٢مشـــاركة فـــي مبـــادرة السياســـة الخارجيـــة والصـــحة العالميـــةال
الســالم واالســتجابة اإلنســانية والتنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية وحقــوق اإلنســان والتجــارة تــأثير قــوي علــى الحصــائل 

  ٣.الصحية"

  شؤونالتصريف المنظمة في  دورتعزيز 
القطــري  الصــعيدين تضــطلع المنظمــة بطائفــة مــن األدوار فــي تصــريف الشــؤون فــي مجــال الصــحة علــى  -٨٥

المقـر الرئيسـي. وبالتـالي فـإن مـن األولويـات االسـتراتيجية تعزيـز القـدرات الالزمـة، وبناءهـا،  صعيد واإلقليمي وعلى
  مع أهداف برنامج إصالح المنظمة.  الية، تماشياً عند الضرورة، للوفاء بهذه األدوار بفع

المنظمة في أجزاء سابقة من برنـامج العمـل  في شؤونالوتم تناول العديد من المجاالت المتعلقة بتصريف   -٨٦
العام: وبالتحديد فيما يتعلق باألمراض غير السارية وسياسات الصحة الوطنية والتغطيـة الصـحية الشـاملة؛ واللـوائح 

 ، وهــيالجــزء الســابق الخــاص بالمحــددات االجتماعيــة بــين تصــريف شــؤون الصــحةأيضــًا الدوليــة. وميــز الصــحية 
لتنســيق واإلدارة وتحقيــق االتســاق الــداخلي فــي المقــام األول وتصــريف الشــؤون فــي ســائر القطاعــات لفائــدة اوظيفــة 
  لوظيفتين.لدعوة. وعلى المنظمة أن تكون قادرة على القيام بكلتا ااوظيفة  ، وهيالصحة

إلى أن تصريف الدول األعضاء لشؤون المنظمـة  األولذلك خلص التحليل الوارد في الفصل  زيادة علىو   -٨٧
الفاعلـة فـي مجـال  األطـراففي الماضي، إال أن تغير السـياق والطلبـات الجديـدة وتزايـد عـدد  جيداً المنظمة  قد خدم

  ة في حد ذاتها.الصحة العالمية يحتم تغيير طريقة تصريف شؤون المنظم

وهمـا: ارتباطـًا وثيقـًا أال مجالين يرتبطان ببعضهما تغطي اإلصالحات المقترحة لتصريف الشؤون  لذا فإن  -٨٨
لمنظمـــة ودور المنظمـــة فـــي تصـــريف شـــؤون الصـــحة وتصـــريف فـــي اتصـــريف الـــدول األعضـــاء للشـــؤون الداخليـــة 

األساســية إلصــالحات تصــريف الشــؤون الداخليــة فــي األهــداف تتمثــل الصــحة فــي محافــل أخــرى. و  لفائــدةالشــؤون 
في تحديـد األولويـات، وتعزيـز مراقبـة الجوانـب البرمجيـة والماليـة فـي المنظمـة،  تعزيز نهج أكثر استراتيجية وتنظيماً 

وتحسـين الفعاليــة والشــمول فــي بنــاء التوافــق فــي اآلراء فيمــا بـين الحكومــات، وذلــك عــن طريــق تعزيــز أســاليب عمــل 
هــو زيــادة  أعــمالرئاســية. والهــدف الرئيســي مــن إصــالح دور المنظمــة فــي تصــريف شــؤون الصــحة بشــكل  األجهــزة

ـــذين يـــؤثرون فـــي سياســـات الصـــحة العالميـــة، وتعزيـــز القـــدرات  المصـــلحة فعاليـــة المشـــاركة مـــع ســـائر أصـــحاب ال
نــة المنظمــة فــي القيــادة الفاعلــة فــي مجــال الصــحة واالســتفادة بمزيــد مــن الفعاليــة مــن مكا األطــرافالتفاوضــية لــدى 
  الفاعلة المشاركة في مجال الصحة العالمية. األطراف بين العديد منفيما لتعزيز االتساق 

  تصريف شؤون المنظمة
وهـي: جمعيـة أال  ،وباختصار على عمل الهيئات الرئاسية سيركز برنامج تصريف الشؤون الداخلية مبدئياً   -٨٩

لجــان اإلقليميــة. وســيعني ذلــك بالنســبة إلــى المجلــس تعزيــز دوريــه التنفيــذي الصــحة العالميــة والمجلــس التنفيــذي وال
                                                              

فــي برنــامج العمــل العــام يفضــل اســتخدام عبــارتي "تصــريف شــؤون الصــحة وتصــريف الشــؤون مــن أجــل الصــحة" علــى     ١
عبارتي "تصريف شؤون الصحة عالميًا أو تصريف الشؤون عالميًا من أجل الصحة" للتشديد علـى أن فكـرة تصـريف الشـؤون 

  مسألة عالمية فحسب، بل أنها تكتسي أيضًا أهمية على المستويات القطرية واإلقليمية ودون اإلقليمية. هي ليست
  البرازيل وفرنسا وٕاندونيسيا والنرويج والسنغال وجنوب أفريقيا وتايلند.    ٢
  ).٢٠٠٧إعالن أوسلو الوزاري (لعام     ٣
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أسـاليبه فـي العمـل. أمـا بالنسـبة إلـى جمعيـة الصـحة العالميـة فسيسـاعد تبسـيط والرقابي؛ وزيادة دوره االستراتيجي؛ و 
مـل اللجـان اإلقليميـة زيادة التركيز االستراتيجي على ضمان أن تتيح القرارات تحسين تحديد األولويـات. وسـيرتبط ع

وخاصـة بأعمـال المجلـس التنفيـذي، وسـتوحد أفضـل الممارسـات  المنظمـة عالميـًا،بتصـريف شـؤون  على نحو أوثـق
في مختلف األقاليم. ولتكملة هذه التغييرات ستحسن األمانـة الـدعم الـذي تقدمـه إلـى وظـائف تصـريف الشـؤون، مـن 

  الوقت المناسب.في  فع جودة الوثائق وٕاعدادهاكذلك ر و بالمعلومات خالل إحاطة األعضاء الجدد 

ومــن عواقــب تنــامي االهتمــام السياســي بالصــحة واإلقــرار بالصــالت التــي تــربط بــين الصــحة والعديــد مــن   -٩٠
 الحكومـاتالمجاالت األخرى للسياسات االجتماعيـة واالقتصـادية، تنـامي الطلـب علـى القيـام بعمليـات مشـتركة بـين 

أال القيام بعمليات تقنية محضـة بغيـة التوصـل إلـى اتفاقـات دائمـة وشـاملة. ويتوقـع برنـامج العمـل العـام  عن عوضاً 
  هذا الطلب على األرجح. وبالتالي ستبني المنظمة القدرات الالزمة إلدارة هذه العمليات بفعالية. ينخفض

يتخطـى وهـو  ،مـة وعملهـابعالقـة المنظذو صـلة عنصر آخر من عناصر إصالح تصـريف الشـؤون  ثمةو   -٩١
اآلخـــرين، بمـــا فـــي ذلـــك المنظمـــات غيـــر  المصـــلحة طائفـــة مـــن أصـــحابالصـــرف، ويشـــمل مســـتوى العمـــل التقنـــي 

فإنهــا تشــمل الشــراكات فيمــا يتصــل بالحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المــدني والشــراكات وكيانــات القطــاع الخــاص. و 
 دور المنظمة في تصريف الشؤون باعتبارهـا عضـواً  فضًال عنتصريف شؤون الشراكات التي تستضيفها المنظمة، 

وسـتكون الخطـوة المقبلـة االسـتعانة بتلـك  ١فق علـى المبـادئ التـي تحكـم هـذه العالقـات،في شراكات مستقلة. ولقد اتُ 
بــين  وثيقــةمــن أجــل إقامــة روابــط  بالتحديــدإلرشــاد ترتيبــات العمــل العمليــة فــي كــل حالــة، وذلــك  كأســاسالمبــادئ 

  الرئيسيين. شركاء المنظمة الهيئات الرئاسية في المنظمة وآليات تصريف الشؤون لدى

سـوى  فإنهـا ال تتـيحتتيح جمعية الصحة العالمية منتدى لوزراء الصحة في المقـام األول، ومـع ذلـك  وأخيراً   -٩٢
التنمية أو غير ذلـك مـن الفئـات  القليل من الفرص للجمع بين وزراء الصحة ووزراء المالية أو الشؤون الخارجية أو

ــالنظر إلــى المســتقبل  فــإن مــن المنطقــي تصــبح الصــحة مســألة تشــمل المزيــد مــن القطاعــات،  عنــدماالقطاعيــة. وب
  توسيع نطاق المشاركة الحكومية في تصريف شؤون المنظمة.

  تعزيز دور المنظمة في تصريف شؤون الصحة
بتقـــديم  تتحـــول مـــن وزارات تهـــتم أوالً  باتـــت ان يتطـــور بحيـــثال يفتـــأ دور وزارات الصـــحة فـــي جميـــع البلـــد  -٩٣

. وتحتــاج الــوزارات إلــى ومخاطبــة لهــا الحكومــة أجهــزة ســائردى الخــدمات الصــحية وتمويلهــا إلــى جهــات وســيطة لــ
ال غنـى . و تـزداد تعقيـداً  انفكـتما القدرات الالزمة للقيادة والتنظيم والتفاوض مع طائفة عريضة من الشركاء فـي بيئـة

مــنح الشــواغل الصــحية إذا مــا ُأِريــد  إدارة العالقــات مــع وزارات الماليــة والتخطــيط واالقتصــاد عــنفــي جميــع البلــدان 
  األهمية الواجبة.

وعلى المستوى القطري سيكون دور المنظمة األول في مجال تصريف الشؤون هو دعم السلطات الوطنية   -٩٤
ياسات واالستراتيجيات الوطنية التي يمكن أن يسير عليها الممولون وبناء القدرات، عند االقتضاء، وتيسير رسم الس

وتحظـى بالتنسـيق فـي أعمـال األفرقـة القطريـة التابعـة  جيـداً  صـحة مكانـاً تحتل الالمحليون والخارجيون؛ وضمان أن 
أو  لألمم المتحدة؛ واالضطالع بدور فعـال كمنسـق لمجموعـات الصـحة فـي حـاالت الطـوارئ عنـدما تكبـل النزاعـات

  الحكومات الوطنية. ذراعي الكوارث 

                                                              

يعة الحكومية الدوليـة التخـاذ القـرارات فـي المنظمـة علـى أكبـر قـدر ) تظل المحافظة على الطب١المبادئ األربعة هي: (    ١
يير والسياسـات واالسـتراتيجيات، الـذي ُيشـكل محـور عمـل المنظمـة، ّين أن يسـتمر وضـع القواعـد والمعـا) يتعـ٢من األهمية؛ (

ليسـت زيـادة االلتـزام  )٣على أساس االستخدام المنهجي للبينات، وأن يحظى بالحماية من أي شكل من المصالح الخاصـة؛ (
لـة إثـراء فوائد واضحة وأن ُتضـيف قيمـة بدالأو تعزيز االتساق غايتين في حد ذاتهما، فيتعّين ألي مبادرة جديدة أن يكون لها 

) ينبغي أن يكون لتحسين اآلليات القائمـة األسـبقية علـى إنشـاء منتـديات أو اجتماعـات ٤السياسات أو زيادة القدرة الوطنية؛ (
 كل جديدة، مع توفير تحليل واضح للطريقة التي ُيمكن بها ألي تكاليف إضافية أن تؤدي إلى حصائل أفضل.أو هيا
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زيــادة تـــأثير  يكفــلتزايــد، وهــو توجــه يمكــن أن  التوجــه نحــو التكامــل اإلقليمــي ودون اإلقليمــي فـــي يــزالوال  -٩٥
العديـد مـن المنظمـات اإلقليميـة حـديث العهـد. وال تكتسـي المسـائل إال أن المسائل اإلقليميـة فـي النقاشـات العالميـة. 

أعمـال هـذه المنظمـات، ولتصـحيح هـذا الوصـع فـي العديـد مـن الحـاالت أهميـة كبيـرة فـي بـرامج  الصحية بالضـرورة
أنشــطة دعــوة فعالــة تــروج لهــا وٕالــى صــوت قــوي يعبــر عنهــا. وستضــطلع مكاتــب المنظمــة يلــزم المســائل الصــحية 
لتنميـة اإلقليميـة هذه الوظائف، وسيشمل ذلك تكوين شـبكات العالقـات مـع مصـارف اأداء  اإلقليمية بدور حاسم في

واألجهزة السياسية واالقتصادية اإلقليميـة ودون اإلقليميـة وآليـات التنسـيق اإلقليميـة التابعـة لألمـم المتحـدة ومجموعـة 
إقامــة روابــط وصــالت تــآزر بــين هــذه المؤسســات واللجــان اإلقليميــة  األمــم المتحــدة اإلنمائيــة. وســيعني ذلــك أيضــاً 

  التابعة للمنظمة.

ســــتوى العــــالمي ســــتركز المنظمــــة علــــى التــــرويج للشــــواغل الصــــحية فــــي طائفــــة مــــن المنتــــديات وعلــــى الم  -٩٦
ة وحقــوق اإلنســان وتغيــر المنــاخ وغيرهــا مــن يــمفاوضــات التجار الالحكوميــة الدوليــة (اتفاقــات السياســات الخارجيــة و 

ـــاً  ـــؤثر فـــي الحصـــائل  ضـــمن شـــواغلها الرئيســـية، لكـــن قراراتهـــا يمكـــن أن االتفاقـــات) التـــي ال تحتـــل الصـــحة مكان ت
الصــحية. وســيكون دور المنظمــة فــي هــذه التفــاعالت هــو االســتعانة بالبّينــات والتــأثير لتحقيــق المزيــد مــن الحصــائل 

ستواصل المنظمة التـرويج للصـحة باعتبارهـا مسـألة مهمـة فـي اسـتجابة األمـم عالوة على ذلك الصحية اإليجابية. و 
مـــة المشـــتركة بـــين الوكـــاالت والجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة والمجلـــس المتحـــدة اإلنســـانية مـــن خـــالل اللجنـــة الدائ

مـن قبيـل مجموعـة  الهيئـاتوغيرها من لمنظومة األمم المتحدة االقتصادي واالجتماعي ومجلس الرؤساء التنفيذيين 
  الدول الثماني ومجموعة الدول العشرين.

  بناء القدرات في مجال تصريف الشؤون
تشــترك جميــع جوانــب برنــامج أولويــة تصــريف الشــؤون فــي ضــرورة بنــاء قــدرات المنظمــة برمتهــا علــى إدارة   -٩٧

علــى جميــع الــداخلي زيــادة الفعاليــة فــي التنســيق  علــى وجــه التحديــدهــذا البرنــامج بمزيــد مــن الفعاليــة. وســيعني ذلــك 
الصـحة فـي مختلـف المحافـل المـذكورة مستويات المنظمة كي تتمكن المنظمة من اتخاذ مواقف متسـقة وقويـة لـدعم 

الـــنظم. تعزيـــز مهـــارات المـــوظفين و  لتحســـيناســـتخدام طائفـــة مـــن األدوات المختلفـــة  ذلـــك أيضـــاً  سيقتضـــيأعـــاله. و 
هـذا  الدبلوماسـية الصـحية، وسيوسـع نطـاقالشـؤون ممثلي المنظمة على إلى  تقديم التدريب اإللزاميويجري بالفعل 

  . على تلقيه الدول األعضاءسُتشّجع أجزاء المنظمة و  ليشمل سائر تدريجياً  التدريب

  دارة إصالح سياسات وأنظمة وممارسات اإل
، سينفذ العديد منها قبل بدء فترة برنامج العمل العام. كثيرةيتألف إصالح اإلدارة في المنظمة من مكونات   -٩٨

 فـي برنـامج اإلدارة العـام الـذي سـيكون حاسـماً  المحـددة وبالتالي يسلط هذا الجزء من الوثيقة الضوء على األولويـات
  في رسم مالمح أداء المنظمة على مدى فترة برنامج العمل التي تمتد لست سنوات.  تحديداً 

  دون اإلقليمية والقطريةالمكاتب التنسيق التنظيمي: المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية و 
. ، وهو مكّون من عنصرين أساسيين حاسـمين كليهمـاظمةيتأثر األداء بالعالقة بين مختلف مستويات المن  -٩٩

المواقـــف بشـــأن مســـائل اتخـــاذ السياســـات واالســـتراتيجيات و  بوضـــعيتعلـــق  فيمـــا التـــآزر والتنســـيق ويســـتلزم األداء أوالً 
ٕالـــى الماليـــة و  وبالشـــؤونالموارد البشـــرية المتعلقـــة بـــقواعـــد الفـــي تطبيـــق  التوحيـــد الصـــحة العالميـــة، ويســـتلزم أيضـــاً 

. أن توحد جهودهـا لتعمـل ككتلـة واحـدةعداد التقارير. وبذلك يلزم جميع أجزاء المنظمة إلإجراءات إدارية وٕاجراءات 
أمـــران حاســـمان بالنســـبة إلـــى تحديـــد المهـــام واألنشـــطة والمـــدخالت  وتقســـيمهابـــين األعمـــال  التمييـــزومـــع ذلـــك فـــإن 

  إلدارية بوضوح أو وضع إطار ملموس للمساءلة.المعينة. ومن دون هذا التمييز يتعذر تعريف المسؤوليات ا

. وتسـتلزم القيـادة وتصـريف الشـؤون علـى هـذين الجـانبين التنسـيقيينوتتناول جوانب مختلفـة مـن اإلصـالح   -١٠٠
مــن حيــث إصــالح األمــم  جهودهــا، ســواء كــان ذلــك جميــع أجــزاء المنظمــة توحــد نحــو فعــال فــي مجــال الصــحة أن

أو غيــر األدويـة  إتاحــةوضـع اســتراتيجيات لزيـادة  وأ الجديـدة اإلنمائيــة لألهـدافوضـع إطــار أو مـن حيــث المتحـدة 
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تعد النظم الجديـدة للتخطـيط ووضـع الميزانيـات وتخصـيص المـوارد وسـائل لتعزيـز في المقابل . و ذلك من المجاالت
  ا بوضوح على كل مستوى من مستويات المنظمة. متمييز األعمال وتقسيمها وتحديده

  األداء في البلدانتعزيز 
ُيعد دور المنظمة القيادي على المستوى الُقطري عنصرًا ذا أهميـة خاصـة مـن عناصـر برنـامج اإلصـالح.   -١٠١

خدمات السياسات واإلدارة، وتنمية قدرات الموظفين، والخدمات التنظيمية، التي تزيد من فعالية مكاتب يشمل ذلك و 
تعــاون المنظمــة مــع البلــدان التــي لــيس  علــى نحــو أعــم وتلــك التــي تشــكل المنظمــة فــي البلــدان والمنــاطق واألقــاليم،

تحـديث العمليـات واألدوات الالزمـة لوضـع االنتظـام فـي للمنظمة فيها وجود مادي. ويعني ذلك من الناحيـة العمليـة 
ي تحديـد استراتيجيات التعاون بين البلدان، وخاصة زيادة التركيز علـى مجـاالت التعـاون كـي تضـطلع بـدور أكبـر فـ

مواءمة استراتيجيات التعاون بين البلدان مـع السياسـات توثيق عرى كافة البلدان في يلزم األولويات في المستقبل. و 
 ات واالستراتيجيات والخطط الصـحية الوطنيـة؛ وينبغـي أن تـدرج عنـد االقتضـاء العناصـر الرئيسـية لتلـك االسـتراتيجي

  ١مائية.في إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلن
  

تجاوز عملية استراتيجيات التعاون بين البلدان، يلزم تيسير تدفق المعلومـات بالنسبة إلى المجاالت التي تو   -١٠٢
المكاتــب بالــدعم الــالزم وٕاحاطتهــا علمــًا بــآخر التطــورات علــى تلــك مــن المكاتــب الُقطريــة وٕاليهــا وفيمــا بينهــا، وتزويــد 

كوســيلة لزيــادة اســتقالل المكاتــب القطريــة التــي تســعى للحصــول علــى عــد زيــادة ســبل التواصــل تصــعيد المنظمــة. و 
تفعيـــل بشـــأن لرؤيـــة المنظمـــة المســـتقبلية  ةالمعرفـــة والمـــوارد مـــن جميـــع أجـــزاء المنظمـــة ومـــن أمـــاكن أخـــرى، أساســـي

  وجودها القطري.
  

 ى ذلــــكص علــــوأولويــــات المنظمــــة (كمــــا تــــن البلــــدانوتتطلــــب القيــــادة الُقطريــــة المواءمــــة بــــين احتياجــــات   -١٠٣
اســـتراتيجية التعـــاون بـــين البلـــدان) والمـــالك الـــوظيفي ومجموعـــة المهـــارات وفئـــات التصـــنيف فـــي المكاتـــب الُقطريـــة. 
ـــادة الُقطريـــة يتطلـــب تـــوفير خـــدمات تنميـــة قـــدرات المـــوظفين  وأخيـــرًا فـــإن تعزيـــز قـــدرات المنظمـــة فيمـــا يتعلـــق بالقي

علــى النحــو المبــّين  ة (والســيما فــي مجــال دبلوماســية الصــحةالمصــممة خصيصــًا لــتالئم احتياجــات المكاتــب الُقطريــ
  )؛ وتعزيز إجراءات اختيار رؤساء هذه المكاتب؛ وٕاعداد قائمة بأسماء من يصلحون لرئاستها. أعاله

  المعارفاالتصاالت االستراتيجية وٕادارة 
إتاحـــة البيِّنـــات المحدثـــة وآراء الخبـــراء والمعرفـــة الُقطريـــة المتعمقـــة جميعهـــا ضـــرورية لبنـــاء الكفـــاءة  ســـتظل  -١٠٤

طريقـــة ضـــمان هـــذه بســـرعة . وتتغيـــر ى هـــذه الكفـــاءةوالحفـــاظ علـــكافـــة المهنيـــة لمـــوظفي المنظمـــة علـــى مســـتوياتها 
الحديثـة علـى االسـتخدام  المعـارفجية إدارة بث وٕادارة المعلومـات المهنيـة المالئمـة. وسـتركز اسـتراتي كفالةاإلتاحة و 

عــــالي المــــردود للتكنولوجيــــات للســــماح للمــــوظفين بخلــــق المعرفــــة المالئمــــة ألدوارهــــم المهنيــــة وتســــجيلها وتخزينهــــا 
  ضرورية لتفعيل الوجود القطري. المعرفة واستعادتها واستخدامها وتبادلها. وكما ذكر آنفا فإن

السياســات والــنظم الالزمــة لتنســيق عالقــات المنظمــة مــع المراكــز المتعاونــة  المعــارف إدارةأيضــًا وتغطــي   -١٠٥
جودة مخرجات  عن ضمان ولجان الخبراء االستشاريين؛ والتواصل مع الدول األعضاء وتقديم التقارير إليها؛ فضالً 

  . وٕامكانية إتاحتها المنظمة المنشورة

ويعنـي تزايـد تعقيـد المشـهد المؤسسـي  رجـاء العـالم.والصحة مسألة تثير شواغل عامـة وسياسـية فـي شـتى أ  -١٠٦
 على مدار الساعة وظهور أطراف فاعلة جديدة تؤثر في اتخاذ القرارات في مجال الصحة، وتغطية وسائل اإلعالم

وتزايد الطلب من الجهات المانحة والسياسيين والجمهور على توضيح أثر أعمال المنظمة، أن االتصاالت السريعة 
ضــرورية. والعناصــر األساســية فــي اســتراتيجية االتصــاالت هــي ضــمان تقــديم خدمــة لــديها  والفعالــة والمنســقة جيــداً 

                                                              

  ستعد أيضًا استراتيجيات التعاون بين البلدان في بعض البلدان التي ال توجد للمنظمة مكاتب قطرية فيها.    ١
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فـي  مواجهـة حـاالت الطـوارئ؛ واتبـاع نهـج أكثـر اسـتباقاً قـدرة علـى التـدخل لتلبيـة الطلبـات المتزايـدة فـي يلزم مـن  ما
 على قياس تصور الجمهور وأصحاب والمواظبةلعمل مع الموظفين ووسائل اإلعالم لتوضيح دور المنظمة وأثره؛ ا

 للمنظمة. المصلحة

  المساءلة وٕادارة المخاطر والشفافية
فـــي صـــميم عمليـــة اإلصـــالح هـــي ة والشـــمول إدارة المخـــاطر وتقييمهـــا علـــى نحـــو يتســـم بمزيـــد مـــن الفعاليـــ  -١٠٧

لذا فإن هذا العنصر يشمل نطاقًا واسعًا من الخدمات الضرورية لتحقيق هذا الهدف. وتستند هذه ، اإلداري للمنظمة
، مـع وجـود إجـراءات راسـخة لضـمان تحـديث هـذا كافـة الخدمات إلى سجل للمخـاطر يغطـي جوانـب إدارة المخـاطر

التقــارير عــن االمتثــال وتخفيــف المخــاطر إلــى اإلدارة العليــا للمنظمــة للنظــر فيهــا. ولضــمان الســجل بانتظــام وتقــديم 
عمـل نظــام إدارة المخــاطر علــى نحــو فعـال، ســيتم تعزيــز خــدمات المراجعــة والمراقبـة الداخليــة، وٕانشــاء مكتــب جديــد 

ان وضــع أعلــى معــايير مــع التركيــز علــى معــايير الســلوكيات األخالقيــة مــن جانــب المــوظفين وضــم ،لألخالقيــات
إدارة  وتلقـىالممارسة في مجال األعمال (والسيما فيما يتعلق بتضـارب المصـالح واإلفصـاح عـن البيانـات الماليـة). 

لجنة الخبراء االستشاريين المسـتقلة التـي تـوفر فضـًال عـن ذلـك الصـلة بـين خـدمات الدعم من المخاطر في األمانة 
ية فـــي المنظمـــة، مـــن خـــالل المجلـــس التنفيـــذي ولجنتـــه الفرعيـــة، لجنـــة البرنـــامج المراقبـــة الداخليـــة واألجهـــزة الرئاســـ

والميزانية واإلدارة. وأخيرًا فإن هذا الجانب من جوانـب اإلصـالح يشـمل وظيفـة المراقبـة فيمـا يتعلـق بـالتقييم وبتعزيـز 
  سات تقييمية مستقلة.وتسهيل إجراء عدة دراكافة التقييم كجزء ال يتجزأ من وظائف المنظمة على مستوياتها 
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  ة.

العــام الثــاعمــل 

سلسلةض كامل 
رمجيـة المتعاقب

بما يلّخحســر، 

التــي مخرجــات
عـن المـوارد الال

مجموبواسطة  
التخطـيطمرحلة 

تمث حصـائلوغ 
بشدم المحــرز 

اأو إتاحـة  سـية
التــيالحصــائل  

مالتغييــر ال ؛ار
بـينالقائمـة القـة 

ًا أن يتــأتى األ
صحةي إطار 

منتجات الطبية

P

برنــامج العتــرة 

ئلها، استعراض
الميزانيـات البر

اآلثــارحصــائل و 

الممــن  اً محــدود
تفاصـيل عورد 
المخرجات س 

مالل وضع خ
  التنفيذ.ية 

إلسهام في بلو
تقــدوُيقــاس ال. ة

المؤسسسـاتية و 
عــة كاملــة مــن 

اآلثــافــي صــائل 
العالوال تتسـم 

يمكــن أيضــا، و 
ائل المحققة في

لمٕاتاحة اذية و 
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خــالل فتظمــة 

وحصائمنظمة 
اتبّينـه عام وما 

بالحمخرجــات 

مًا رمجيــة عــدد
، وسـتوالمعنيـة
وتُقاس رنامجية.

وُتو المنظمة. 
صد طوال عملية

لإل سلسلةمن ال
بأعمــال معينــة
لقـدرات السياس

مجموعرمجيــة 

الحصج تســهم 
و. اء اآلخـرون

،واحــد مــن أثــر
بالحصايرتبط 

التغذتوفير ة و 

المنظأداء تقيــيم 
  جمالية.

المأثر أعمال  
امج العمل الع
مال التــي تــربط 

البرلميزانيــات 
فتـرة الثنائيـة  

 المجاالت البرن
من مستويات 

م تخضع للرص

ممستوى التالي 
ب األمانــة فيهــا 

لطارئـة علـى ا
بركــل ميزانيــة  

 سلســلة النتــائج
لبلـدان والشـركا

أكثــر ملة فــي 
ال يمثًال طفال 

النظم الصحية 

 

يــة تلفصــل كيف
قيق النتائج اإل

بل النظر فيق
برناعرضه ما ي

ـة مــن النتــائج

ل واحــدة مــن ا
خاللإنجازها  

واحد من  كل 
ى كل مستوى 
مخرج، ومن ثم

في المخرجات 
تضــطلع لتــي 

الرات يـالتغيس 
تضــمن   وست

ى مســتوى مــن
والاألمانـة ا قهـ

 تســهم الحصــيل
دل وفيات األط

مجال إقامة  ي

١/٢٦ 

   ٤ل 
  ج والموارد

هــذا اليبــّين   
لتحقية د الالزم

  النتائجة 
من المفيد ق  
بين مالقائمة  
سلســلة كاملــةا 
 

وستضــم كــل  
مسؤولة عن  

مخرجات في ك
المقدمة علىة 

ول على كل م

دمج المخوتُ   
 فــي البلــدان ال
ئل على أسـاس
وامــل الخطــر.

  جية.

علــى أعلــىو   
سـهم فـي تحقيق
 تحديــدًا: فقــد ت

معدفتخفيض  
على العمل في

١٣٢م ت
   
  

الفصل
نتائجال

١٠٨-
المواردب

سلسلة
١٠٩-
العالقة
كلتيهمــا
  أدناه.

  
١١٠-

ألمانةا
مورد الت

الرئيسية
للحصو

١١١-
الفرديــة
الحصائ
مــن عو
البرنامج

١١٢-
سالتي ت
إفــرادي
.واحدة
عأيضًا 
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  قياس األداء
هـل تسـتخدم لميزانيـة البرمجيـة: مقابل أداء اأداء المنظمة فيما يلي سؤاالن أساسيان ُيستند إليهما في تقييم   -١١٣
تقـدم ؟ وهـل ُأحـِرز علـى هـذا األسـاس المحـددة فـي كـل ميزانيـة برمجيـةبلـوغ المخرجـات الموارد المخصصـة ل نةاألما

  ؟ثنائيةالمتفق عليها في كل حصائل ملموس فيما يتعلق بال

مجموعـة مختـارة علـى أسـاس ) ٢٠١٩-٢٠١٤(فترة برنامج العمـل العـام الكلي في أداء المنظمة قاس سيُ و   -١١٤
  .حصائلمن اآلثار وال

سائر على التعاون مع البلدان و المحققة على مستوى اآلثار والحصائل تتوقف اإلنجازات ومن الواضح أن   -١١٥
منظمـة التعـزى إلـى اإلنجـازات ال  رغم أنوبـ. حيـال ذلـك واضـحاً  برنـامج العمـل العـام موقفـاً وتتخـذ مسـودة  ،الشركاء

مـن اإلنجـازات التـي باسـتخدام مواردهـا لالسـتفادة التـي تحققهـا نظمة عمل المبرتبط بشكل وثيق تنتائج لوحدها فإنها 
 منظمـةمـن األمـور التـي تعكسـها ال أّيـاً ال تعكـس وهـي أداء المنظمـة ككـل. التـي ُيقـّيم علـى أساسـها ، و يحققها سـواها

  منظمة في مجال الصحة العالمية.منظور إسهام المن تعتبر من أهم النتائج  هاولكن

فـي برنـامج المحـددة األولويات االستراتيجية بالمبينة أدناه  حصائلاآلثار والالمجموعة المختارة من وترتبط   -١١٦
ويتـيح األداء على أساس مجموعة من اآلثار الشـاملة. سُيقاس  التآزر بين األولوياتوتجسيدًا ألوجه  ١العمل العام.

المنتجـات الطبيـة أو تنفيـذ اللـوائح مـن قبيـل إتاحـة ات ن أولويـالقائلـة إحقيقـة المجـال أمـام تطبيـق الهـذا الـنهج أيضًا 
تنــدرج ضــمن ألنهــا ال علــى أســاس الحصــائل، الــدقيق، الكلمــة بمعنــى ينبغــي أن تُقــّيم، ) ٢٠٠٥الصــحية الدوليــة (

عنــد األولويــات وبــرغم ذلــك ال ُيســتغنى عــن هــذه الحالــة. تلــك فــي حــد ذاتهــا علــى نطــاق الحالــة الصــحية وال تــؤثر 
فـــي نهايـــة  عمـــل المنظمـــةإجمـــاًال علـــى تـــأثير الصـــحة، و علـــى قطـــاع الييـــرات دخـــال تغإلولويـــات أخـــرى اقترانهـــا بأ
وُيبــَرز مــثال األولويــات االســتراتيجية. إطــار مجــاالت تركيــز ضــمن وتشــير كــذلك الحصــائل المختــارة إلــى . المطــاف

إلحراز  على أنه ضروريالحيوية تسجيل النظم وٕانشاء نقص العاملين الصحيين حاالت تقدم المحرز في معالجة ال
  .صحية شاملةالتغطية التقدم في توسيع نطاق 

  األهداف المنشودة من اآلثار
رد بالصحة متوســط إحــداث زيــادات فــي فــي بعملهــا منظمــة ستســهم ال  -١١٧ نّعم الف أمول لت ر الم والحــد مــن العم

علـى إحـراز الشـركاء سـائر بلـدان و مـن خـالل العمـل مـع الوسـتحقق المنظمـة ذلـك الصحة. حاالت الغبن في مجال 
المتفـق غايـات الاسـتخدام  في الوقت الحاضرويتواصل . المنشودة من اآلثار األهداف السبعةبلوغ تقدم فيما يتعلق ب

برنــامج العمــل فــي المســودة النهائيــة لمحــددة لجميــع األهــداف الســبعة غايــات ع ُتوضــوسمــا ُأِتيحــت، حيث عليهــا دوليــاً 
  العام.

  دون سن الخامسة وفيات األطفالتخفيض   •
  ١٩٩٠ية لعام ألساسبالبيانات امقارنة  ٢٠١٥عام بحلول  ٢/٣تخفيض بنسبة 

  تخفيض معدل وفيات األمهات  •
  ١٩٩٠ ية لعامألساسبالبيانات امقارنة  ٢٠١٥٪ بحلول عام ٧٥تخفيض بنسبة 

                                                              

بأولويـة واحـدة أو أكثـر مـن  اً وثيقـ ارتباطـاً برنامج العمـل العـام نظرًا الرتباط المجموعة المختارة من الحصائل الواردة في     ١
حصـائل المبّينـة من ال مجموعة فرعيةفإن هذه الحصائل تمثل ، الستنوات السفترة المحددة في كامل األولويات االستراتيجية 

ثنائيـة، فتـرة العـن والمخرجـات الحصـائل مجموعـة كاملـة مـن  في المقابـلواحدة من الميزانيات البرمجية، التي ستضم كل في 
  م.العاالعمل طوال فترة برنامج بشكل منتظم  لتقييم األداء والمساءلة شامالً  إطاراً وتشكل بالتالي 
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  والسل والمالريا األيدزمن يموتون بسبب عدد تقليل   •
بالبيانــــات مقارنــــة  ٢٠١٥بحلــــول عــــام  األيــــدزبســــبب مــــن يقضــــون ٪ فــــي عــــدد ٢٥تخفــــيض بنســــبة 

 ٢٠١٥السـل بحلـول عـام بسـبب يموتـون مـن ٪ في عـدد ٥٠ بنسبة تخفيضو ؛ ٢٠٠٩ية لعام ساساأل
مـــن يلقـــون حـــتفهم بســـبب ٪ فـــي عـــدد ٧٥تخفـــيض بنســـبة و ؛ ١٩٩٠ية لعـــام ألساســـبالبيانـــات امقارنـــة 

  ٢٠٠٠ ية لعاماألساسبالبيانات مقارنة  ٢٠١٥المالريا بحلول عام 
   األمراض غير الساريةبسبب الحد من الوفيات المبكرة   •

 ٣٠ ألشـخاص الـذين تتـراوح أعمـارهم بـينااحتمـال وفـاة في  ٢٠٢٥٪ بحلول عام ٢٥بنسبة تخفيض 
ســـكري أو أمـــراض الجهـــاز ال وأالســـرطان  وأاألوعيـــة الدمويـــة  وأبســـبب أمـــراض القلـــب  عامـــاً  ٧٠و

  التنفسي المزمنة
  شلل األطفال وداء التنيناتاستئصال   •

وداء التنينـــات بحلـــول  ٢٠١٤شـــلل األطفـــال بحلـــول نهايـــة عـــام ســـتكمال عمليـــة استئصـــال كـــل مـــن ا
  ٢٠١٥ عام

  الفاشياتالعجز الناجمة عن الكوارث و الوفيات وحاالت منع   •
  مؤشر)من المقرر وضع (

  الغبن في الصحةالحد من حاالت   •
  مؤشر)من المقرر وضع (

  الحصائل
  يةقهقر لفيروسات الباألدوية المضادة ل بفضل العالج األيدززيادة عدد المتعايشين مع   •

  :الحصيلة مؤشر
: يةألساسـالبيانـات ايـة. قهقر لفيروسات الباألدوية المضادة ل بفضل العالج األيدزعدد المتعايشين مع 

  )٢٠١٥مليون ( ١٥)، الهدف: ٢٠١١ماليين ( ٨
  السلالمعالجين بنجاح من مرضى زيادة عدد   •

  :الحصيلة مؤشر
العــالج التــي ســتراتيجية تعتمــد ابــرامج إطــار مرضــى الســل فــي معــالجين بنجــاح مــن العــدد التراكمــي لل

مليـون  ٧٠)، الهـدف: ٢٠١١مليـون ( ٤٨: يةاألساسـالبيانات . ١٩٩٥منذ عام  منظمةأوصت بها ال
)٢٠١٥(  

المضـادة مـن األدويـة الخط األول بـعـالج التـي تتلقـى الالمالريا المؤكدة لإلصابة بحاالت الزيادة عدد   •
  للمالريا
  :الحصيلة مؤشر

ــا المؤكــدة لإلصــابة بحــاالت للالنســبة المئويــة  ــاً التــي تتلقــى المالري الخط بــعــالج ال لسياســة وطنيــة وفق
  ٪١٠٠ نسبة ، الهدف:من المقرر وضعها: يةاساألسالبيانات المضادة للمالريا. من األدوية األول 

معدل التغطية العالمي بالجرعات الثالث من اللقاح التوليفي المضاد للخناق والكزاز والشاهوق، زيادة   •
  والحفاظ على معدلها

  :الحصيلة مؤشر
. معــدل التغطيــة العــالمي بالجرعــات الــثالث مــن اللقــاح التــوليفي المضــاد للخنــاق والكــزاز والشـــاهوق

  ٪٩٠نسبة تتجاوز  ٪، الهدف:٨٥: يةاألساسالبيانات 
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 تحسـين صـحة النسـاء والرضـع حـديثي الـوالدة واألطفـال والمـراهقينرامية إلـى لاالتدخالت إتاحة زيادة   •
  بقياسها على أساس ما يلي:

  :الحصيلة مؤشرات
  المقصــورة تغــذيتهم علــى الرضــاعة الطبيعيــة لمــدة ســتة أشــهر. البيانــات ألطفــال النســبة المئويــة ل

  )٢٠١٥٪ (٤٠٪، الهدف: ٣٩: يةاألساس
   لوالدة في غضون يـومين مـن الـوالدة. بعد ايتلقون رعاية الذين النسبة المئوية لألمهات واألطفال

  )٢٠١٥٪ (٦٠٪، الهدف: ٥٠: يةاألساسالبيانات 
  البيانـات عنـد الـوالدة. علـى أيـدي متخصصـين مهـرة يتلقين رعايـة تي للحوامل الال النسبة المئوية

  )٢٠١٥٪ (٦٠٪، الهدف: ٥٥: يةاألساس
   البيانـات سـنة).  ١٩و ١٥فتاة تتراوح أعمـارهن بـين  ١٠٠٠(لكل الوالدة بين المراهقات معدالت

  )٢٠١٥٪ (٥١٪، الهدف: ٥٢: يةاألساس
  مضـادات حيويـة.ممـن يتلقـون لتهـاب رئـوي إصـابتهم باشـتبه فـي ألطفال الـذين يُ لمئوية لنسبة اال 

  )٢٠١٥٪ (٣٥٪، الهدف: ٢٩: يةألساسالبيانات ا
  ـــ البيانـــات فـــي بلـــدان مســـتهدفة.  تنظـــيم األســـرةمـــن األســـاليب الحديثـــة لاة االحتياجـــات غيـــر الملّب

  من المقرر تحديده)، الهدف: ٢٠١٢٪ (١٩: يةاألساس
غيـر السـارية وعوامـل األربعـة الرئيسـية مـراض الوقايـة مـن األتـدخالت األفـراد المتاحـة لهـم زيادة عـدد   •

  :على أساس ما يليقياسها خطر المسببة لها وٕادارة تلك األمراض والعوامل، بال
  :الحصيلة مؤشرات
  أو ســنة ١٨ العمــر مــن البــالغين بــين لتعــاطي التبــغ حاليــاً  الســن حســب المقــيس معــدل االنتشــار 

  )٢٠٢٥٪ (١٥)، الهدف: ٢٠١٠٪ (٢٢: يةألساسالبيانات ا .أكثر
  أكثــر أو ســنة ١٨ أعمــارهم تبلــغ الــذين الحركــة قليلــي لــدى الســن حســب المقــيس معــدل االنتشــار 

البيانــات  ).ذلــك يســاوي مــا أو األســبوع فــي المعتدلــة الحركــة مــن دقيقــة ١٥٠ مــن بأقــل المحــّدد(
  )٢٠٢٥٪ (٢٨)، الهدف: ٢٠١٠٪ (٣١ :يةاألساس

   (المسجل وغير المسجل) ١٥بعمـر أكبـر مـن د (فـر لالتي يستهلكها االكحول من كميات إجمالي 
 اتلتــر  ٦: يةاألساسـالبيانــات  مـن الكحــول النقـي.محسـوبة بــاللترات سـنة) خــالل السـنة التقويميــة 

  )٢٠٢٥لترات ( ٥)، الهدف: ٢٠١٠(
  محســوبًا بالغرامــات  لســنا حســب )الصــوديوم(كلوريــد  مــن الملــح المقــيس متوســط مــدخول الفــرد

)، ٢٠١٠( غرامـات ١٠: يةألساسـالبيانـات ا .فـوق فما سنة ١٨ من العمر يوميًا لألفراد البالغين
  )٢٠٢٥( اتغرام ٧الهدف: 

  االضطرابات النفسيةوالخدمات في مجال عالج الفجوة ضييق ت  •
  :الحصيلة مؤشر
مــن المقــرر وضــعها، : يةألساســالبيانــات ااالضــطرابات النفســية. والخــدمات فــي مجــال عــالج الفجــوة 

  ٢٠٢٠٪ بحلول عام ٢٠بنسبة  الهدف: تخفيض
  :مبكرة بقياسها على أساس ما يليالطفولة العوامل الخطر التغذوية في مرحلة  تقليل  •

  :الحصيلة مؤشرات
   ١٩٪، الهدف: ٢٤: يةاألساسالبيانات التقزم. سن الخامسة المصابين بنسبة األطفال دون٪  
   ٦,٧٪، الهدف: ٦,٧: يةاألساسالبيانات الوزن. سن الخامسة الزائدي نسبة األطفال دون٪  
   مـن المصـابات سـنة  ٤٩و ١٥الالتـي تتـراوح أعمـارهن بـين سن اإلنجاب (البالغات نسبة النساء

  ٪١٩٪، الهدف: ٢٧: يةاألساس. البيانات فقر الدمب
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  معالجة المحددات االجتماعية للصحةزيادة تنسيق السياسات المشتركة بين القطاعات ل  •
  :الحصيلة مؤشر

مجموعــة مؤشــرات رصــد المحــددات االجتماعيــة للصــحة. علــى أســاس بيانــات تقــدم عــدد البلــدان التــي 
  من المقرر وضعه، الهدف: من المقرر وضعها: يةاألساسالبيانات 

  جميع البلدان سياسات واستراتيجيات وخطط صحية وطنية شاملةلدى   •
  :الحصيلة مؤشرات
   المنفـــق مـــن الجيـــب الخـــاص علـــى الخـــدمات إجمـــالي  ٪١٥يقـــل فيهـــا عـــن نســـبة البلـــدان التـــي

  ٪٢٥٪، الهدف: ١٩: يةألساسالبيانات ا. ةالصحي
   ات وتقييمــإلجــراء استعراضــات  قطــاع الصــحةبشــأن نســبة البلــدان التــي لــديها اســتراتيجية وطنيــة

البيانــات . ألداء نظمهــا الصــحية عمومــاً  إلــى تقيــيم متفــق عليــه تنفيــذها، اســتناداً  منتظمــة لمســتوى
  ٪٩٠٪، الهدف: ٦٥: يةاألساس

   ً٣٠: يةاألساســـالبيانـــات فـــي القـــوى العاملـــة الصـــحية. حـــادًا  نســـبة البلـــدان التـــي تواجـــه نقصـــا،٪ 
  ٪٢٠الهدف: 

  إلحصاءات الحيويةوا ةالمدنياألحوال تسجيل لنظم تؤدي وظيفتها كما ينبغي لجميع البلدان امتالك   •
  :الحصيلة مؤشر

واإلحصـــاءات  ةالمدنيـــاألحـــوال تســـجيل لـــديها نظـــم تـــؤدي وظيفتهـــا كمـــا ينبغـــي لنســـبة البلـــدان التـــي 
  ٪٦٢الهدف:  ٪،٤٢: يةاألساسالبيانات الحيوية. 

واسـتخدامها األدوية والمنتجات والتكنولوجيات الطبية المأمونة والناجعة والعالية الجـودة إتاحة تحسين   •
  :على نحو رشيد

  :الحصيلة مؤشر
، مـــن المقـــرر وضـــعها: يةاألساســـالبيانـــات األدويـــة الجنيســـة فـــي القطـــاعين العـــام والخـــاص. إتاحـــة 

  ٪٨٠الهدف: 
اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة ة الالزمـــة بموجـــب القـــدرات األساســـيكافـــة الحـــد األدنـــى مـــن البلـــدان امـــتالك   •

  بشأن اإلنذار بجميع المخاطر والتصدي لها )٢٠٠٥(
  :الحصيلة مؤشر

اللــــوائح الصــــحية الدوليــــة التــــي تســــتوفي وتصــــون القــــدرات األساســــية الالزمــــة بموجــــب عــــدد البلــــدان 
ــــوائح الصــــحية الدوليــــة ( ١الملحــــق علــــى النحــــو المبــــّين فــــي ( )٢٠٠٥( ). البيانــــات )٢٠٠٥مــــن الل

  ١٩٠، الهدف: ٨٠: يةاألساس
برنامجـــًا لإلنـــذار  الوطنيـــة إلدارة الكـــوارث تهـــاالصـــحية الوطنيـــة وخط اخطتهـــلتـــي تـــدرج فـــي االبلـــدان   •

  الصحيةبجميع األخطار وٕادارة مخاطر الطوارئ 
  :الحصيلة مؤشر

علــى كــل ســنتين أو تقــدم معلومــات محدثــة عنهــا لمخــاطر المتعــددة ًا لتقييمــالتــي تجــري عــدد البلــدان 
  ١٨٠ الهدف:، ١٢٧: يةاألساساألقل. البيانات 

  تصريف شؤون المنظمة وٕادارتها
فـي مجـال  صـالحويتكـون اإلاألولويـات االسـتراتيجية فـي حـد ذاتهـا. مـن  تهـإادار و  منظمةتصريف شؤون ال  -١١٨

الـــدول تصـــريف الشـــؤون مـــن عنصـــرين مختلفـــين، همـــا: نظـــم تصـــريف الشـــؤون الداخليـــة فـــي المنظمـــة مـــن جانـــب 
القطــري علــى الصــعيد الصــحة تصــريف شــؤون منظمــة فــي القليمــي، ودور العــالمي واإل ييناألعضــاء علــى المســتو 
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، اللـــذين سيخضـــعان كالهمـــا حتمـــًا للقيـــاس بـــإجراء نجـــاحويتجســـد هـــذا التمييـــز فـــي معيـــاري ال العـــالمي.و واإلقليمـــي 
  .تقييمات مستقلة

على نطـاق  عزز التعاونيرقابة استراتيجية و ؤّمن منظمة يتصريف الشؤون في النظام مبسط وفعال لإقامة 
  ككل المنظمة

ــ ةالصــحبشــأن واضــح المعــالم اتســاقًا فــي وضــع برنــامج عمــل نهــج أكثــر اتبــاع  تحســين ُيجّســده  ،ةالعالمي
  .الصحية للبلدان السياسات واالستراتيجياتمع مواءمة الدعم المالي والتقني 

سـتجابة االكفـاءة و الفعاليـة و وتتسـم بال زالتمّيـإلى إقامة منظمة تسـعى إلـى تحقيـق دارة اإلإصالح يفضي وس  -١١٩
يوجـد مكونـان اثنـان ، ينمن مكونات التغيير واإلصالح التنظيميـومن بين العديد  ساءلة.المة و يشفافالموضوعية و الو 

ترّكــز مقــاييس النجــاح لــذا فــإن مســاءلة. والتمويــل ة، أال وهمــا المنظمــالمســتقبل إلــى أهميــة خاصــة بالنســبة يكتســيان 
  على هذين العنصرين.

تمـويًال كـامًال الدول األعضـاء تتفق عليها جية التي مالميزانية البر  تمويليكفل منظمة نموذج تمويل ال لدى
ــا يمكــن التنبــؤ بهــشــفافة مــوارد ب االحتياجــات المتغيــرة، تــيح المجــال أمــام تحقيــق مرونــة كافيــة تلبــي يا، مّم
  .للخطر التعرضحاالت مصادر التمويل للحد من تنويع و 

تضــمن المــوارد والنتــائج علــى جميــع مســتويات المنظمــة و  نالمســاءلة التامــة عــًا تكفــل مــمنظمــة نظتنفــذ ال
  .وتخفيف وطأتها ميع المخاطر التنظيميةجتقييم عملية ر الشفافية وتيسّ 

  الموارد المالية
بعــد تحديــد األولويــات بوضــوح وبيــان ماهيــة اإلنجــازات التــي ســتحققها المنظمــة خــالل فتــرة برنــامج العمــل   -١٢٠

  العام، يبّين هذا الفرع األخير بإيجاز ما يلزم لتحقيق تلك النتائج.

  ١نموذج تمويل جديد
التــي اتفقــت عليهــا األجهــزة مواءمــة األولويــات إلــى منظمــة التمويــل عمــل فــي جديــد سيفضــي اتبــاع نهــج   -١٢١

وتـأمين اسـتقراره،  لتمويـلباؤ التنبـإمكانية وضمان قدر أكبر من  ؛منظمة مع األموال المتاحة لتمويلهاالرئاسية في ال
، بفعاليــة مــواردلٕادارة اأكبــر، و واقعيــة والــتمكن فــي نهايــة المطــاف مــن تعزيــز أنشــطة التخطــيط القــائم علــى النتــائج ب

  الشفافية والمساءلة.مستوى وزيادة 

الميزانيــة ميــزان المواءمــة بــين ، اخــتالل هــذين الهــدفين. أوالً مــا ُأِريــد بلــوغ عــدة قيــود إذا ويلــزم التغّلــب علــى   -١٢٢
محــددة للغايــة. مســاهمات طوعيــة االعتمــاد علــى هــا النــاجم جزئيــًا عــن البرمجيــة للمنظمــة واألمــوال المتاحــة لتمويل

الهشاشــة ، ثالثــاً و التمويــل الطــوعي. وثانيــًا، تعــذر إمكانيــة التنبــؤ بالتمويــل الــذي هــو مــن ســمات التعويــل بكثــرة علــى 
 لمعـامالتالباهظـة لتكـاليف الالشـفافية و انعـدام ، رابعـاً و . مـن المـانحين لى قاعـدة ضـيقة جـداً االعتماد عالناجمة عن 

محدد الـالزم الحدودية توافر التمويل غير م، أخيراً و  حشد الموارد وٕادارتها.في النهج الحالية المتكبدة من جراء اتباع 
  لسد فجوات التمويل واالستجابة للظروف المتغيرة.

التـي تتبعهـا تغييرات في السياسـات والممارسـات في مجال التمويل على إدخال  نهج جديدتباع وسينطوي ا  -١٢٣
وســتُقّدر فــي إطــار كــل . وحشــدها وتخصيصــها لمــواردا جديــد لتقــدير، باالســتناد إلــى نهــج والــدول األعضــاء األمانــة

                                                              

سُيعّدل النص الوارد في هذا الفرع في النسخة النهائية مـن أجـل تجسـيد آراء المجلـس التنفيـذي فـي كـانون الثـاني/ ينـاير     ١
٢٠١٣.  
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تكـاليف الوحـدة المناسـبة. حسـاب ل بدقـة متزايـدة، وذلـك باسـتخدام سلسـلة مـن المعـاييرتكلفة الحصائل  متتاليةثنائية 
ــــى و  ــــرة انتقاليــــة ٢٠١٥-٢٠١٤ســــتكون الثنائيــــة األول ــــز . و فــــي هــــذا الصــــدد فت مــــن ثــــم ســــيتيح الوضــــوح فــــي تميي
مهــام لكــي تكــون مســندة أكثــر بتخصــيص المــوارد بــين مســتويات المنظمــة المجــال أمــام مســؤوليات فــي الميزانيــة ال

فـي عمليـة االنتقـال تقـدم وبعـد إحـراز صـيغ تخصـيص ثابتـة. بمخرجـات، وبدرجـة أقـل رامية إلى تكوين ومسؤوليات 
  .الكاملمقدرة التكاليف ب ميزانيةستكون أيضًا عملية حشد الموارد مرتكزة إلى 

: االشـتراكات ، هـيمن المصـادربتوليفة منظمة سيتواصل تمويل ميزانيات ال وفيما يتعلق بمصادر التمويل  -١٢٤
غيـر وأخـرى مـن  دولعلمـًا بـأن المسـاهمات المـذكورة مقدمـة مـن جهـات مانحـة هـي ، همات الطوعيـةدرة والمساالمق

القـدرة رفـع مسـتوى لميزانية البرمجيـة و مع ا مواءمة المواردفي مجال التمويل زيادة  نهج جديدسيّسهل اتباع و  الدول.
مــن الــدول قاعــدة الجهــات المانحــة توســيع وتُقّلــل إمكانيــة التعــرض للخطــر ب. وتحقيــق مرونتهــا لمواردبــاعلــى التنبــؤ 

جهــات مانحــة مــن مــن للحصــول علــى تمويــل إمكانيــة االســتفادة مــن مصــادر جديــدة مختــارة تــوفير و وزيــادة تنويعهــا 
  .لغير الدو 

خــاص بشــؤون كل حــوار تتخــذ شــعمليــة جديــدة وأكثــر شــفافية المتبــع فــي هــذا المضــمار لــنهج كمــا يعتمــد ا  -١٢٥
مبــدأ الالـنهج علـى ويقـوم هـذا . بهـا بمزيـد مـن اليقـين لتنبـؤيمكـن االكامـل و ممولـة بإلـى تـأمين ميزانيـة التمويـل يرمـي 

اللجـــان حصـــرًا، ويبـــدأ ذلـــك عنـــد  لـــدول األعضـــاءو مـــن صـــالحية ااألولويـــات والبـــرامج هـــالقائـــل إن االتفـــاق علـــى 
جمعيــة وتتفــق الــدول األعضــاء فــي زانيــة. تنفيــذ الميُتعقــد قبــل جمعيــة الصــحة العالميــة التــي لــدى اإلقليميــة ويختــتم 

ال ُتعتمد في إطارها التي المتبعة حاليًا من الممارسة وهو تحول مهم  ،جملهابمعلى الميزانية البرمجية تلك  الصحة
 لى قدر أكبر مـن المسـؤولية الضمنًا عالتغيير وينطوي هذا رة. دمن االشتراكات المقالممولة  نسبة من الميزانيةإال 

مــذكورة. ومــن ثــم الميزانيــة المــع مواءمــة المــوارد بشــأن أيضــا بــل  فحســب،محتــوى الميزانيــة البرمجيــة خــص فيمــا ي
وُيتـاح البـرامج واألولويـات. عتمـاد اعقـب  الجهـات المانحـةسائر منظمة وشفافة مع الدول األعضاء و ُتستهل عملية 

اإلمكــان، وذلــك باســتخدام تكنولوجيــا  افة قــدرتقــدم فــي تمويــل جميــع أجــزاء الميزانيــة بطريقــة شــفالمجــال أمــام إحــراز 
، هذا الحوار قبل بداية السنة الماليةوُيختتم و/ أو المرونة. مستويات التوصيف و وبيان الجهات الممولة، اإلنترنت، 

  بشكل مركز.لتخصيص الموارد ًا تمويل أهدافومن ثم تصبح الثغرات المتبقية في ال

  ٢٠١٩-٢٠١٤في تمويل الفترة  االتجاهات المختطة
برنـامج العمـل العـام طـوال فتـرة مسـتمر علـى نطـاق واسـع تأمين غطاء تمـويلي العمل العام يتوخى برنامج   -١٢٦
واحـدة بين كـل تقريبًا فيما اإلجمالي بالتساوي ُيوّزع هذا الغطاء المالي دوالر أمريكي. وسبليون  ١٢بمبلغ قدره ككل 
  .أمريكي دوالرباليين  ٤يقرب من كل ثنائية ستستأثر بما  يعني أن ما؛ الثنائيات الثالث من

برنـامج العمـل الصـحي لصـالح توزيع المـوارد داخـل المنظمـة إدخال تغييرات على  في الوقت نفسهوسيلزم   -١٢٧
تعــويض الزيــادات الحاصــلة فــي  فــي هــذا الصــددســيتعين لســنوات المقبلــة. و فــي اواألولويــات االســتراتيجية الناشــئ 

فـــإن نســـبة المـــوظفين المتخصصـــين الرتفـــاع  أخـــرى. ونظـــراً مواضـــع فـــي بتخفـــيض التمويـــل الميزانيـــة ء بعـــض أجـــزا
يكون لزامــًا علــى عمليــة ، ســ. وأخيــراً تصــاعديًا بالضــرورةو  اً يكون تــدريجيســ التحــول نحــو األولويــات المحــددة حــديثاً 

، وذلـك بحـد ذاتـهبرنـامج العمـل العـام نفسـه المتـوخى فـي طويـل األجـل المنظـور أن تتبنـى ال تخطيط الموارد البشرية
  .الست نواتالسخالل فترة واألنشطة المضطلع بها للموظفين المخصصة  بين المواردمستقر توازن  تحقيقضمانًا ل

  تحويل الموارد في إطار الحفاظ على ميزانية مستقرة
قواعــد والمعـــايير العالميــة والمبـــادئ النظمــة وضـــع الم ية، ستواصـــلســار ، األمـــراض ال١فئــة باليمــا يتعلـــق ف  -١٢٨

والعـالج إعطاء اللقاحـات منصات تكنولوجيات الوقاية واختبارات التشخيص و المتعلقة بالعالج و مبسطة الالتوجيهية 
وتقييمهــا علــى النحــو  تيســير صــياغة السياســات واالســتراتيجيات والخطــطبســتقوم المنظمــة كمــا الكيميــائي الوقــائي. 
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وضــع علــى المجتمــع المــدني، هــا فئــات العمــل مــع الــدول األعضــاء والشــركاء والمجتمعــات المحليــة، بمــا في: التــالي
دعم هـذا لرصـد والتقيـيم. وسـيُ لالتكـاليف، وأطـر قـدرة وتنفيذ سياسات عالمية واستراتيجيات إقليمية ووطنيـة، وخطـط م

البلـدان علـى الصـعيدين رصـد حـاالت نـات وبعمليـة صـنع القـرار المسـندة بالبيّ دمج نظم المعلومات لتحسين العمل ب
ٕاصـــدار وتقـــديم التقـــارير و ، تحليلهـــا، وٕاســـقاط مســـارات عـــبء المـــرضو جمـــع المعلومـــات بفضـــل  العـــالمي واإلقليمـــي

فيمــا يتعلــق حــدد األهــداف الــذي تتبعــه المنظمــة لــنهج االســتراتيجي الموفــي ضــوء ا عنــد االقتضــاء.، الشــهادات
ة، فإن من المتوقـع مقبلفي السنوات الالمتوقع إحرازه تقدم ال، وكذلك هذاالعام العمل برنامج خالل فترة  ١ فئةبال

  لهذه الفئة.المخصصة لموارد في إطار تخفيض ا ٢٠١٩تظل المنظمة قادرة على بلوغ أهدافها حتى عام أن 

الفقر بــ وثيقــاً  اً يــرتبط ارتباطــ، وهــو الــنظم الصــحيةبــإغراق العــبء المتزايــد لألمــراض غيــر الســارية ويهــدد   -١٢٩
بـــين البلـــدان التـــي تســـبب حـــاالت الغـــبن  واألســـريوتقـــزيم مســـتويات االقتصـــاد الكلـــي التنميـــة االقتصـــادية حجـــيم وت

الواســـع النطـــاق لمجموعـــات مســـندة بالبّينـــات مـــن تنفيـــذ الالمنظمـــة الـــدعم التقنـــي الـــالزم لتعزيـــز قدم وســـت والســـكان.
على عالج المصابين بأمراض غيـر  ، والقادرة"الخيارات"أفضل تحت عنوان  يةعالية المردودالتدخالت السياساتية ال

الهـدف مـن ذلـك . و إجمـاالً  السـكانخطورتهـا علـى هـا، والحـد مـن اإلصـابة ب خطـربشـدة لسارية، وحماية المعرضين 
 وطنيــة متعـــددةوخطــط وتنفيــذ بـــرامج وضــع و  ؛داف وطنيـــةتحديــد أهــ: القيــام بمــا يلـــي تعزيــز قــدرة الحكومــات علـــى

فئـات الحكوميـة و الـدوائر شـترك فيهـا جميـع ككل بحيث تالقطاعات الصحية وغير الصحية على مستوى القطاعات 
لكشـف في مجال اتقديم الخدمات و وتوفير مبادئ توجيهية ومعايير إلدارة األمراض غير السارية؛  ؛المجتمع المدني

إتاحــة ضــمان الراميــة إلــى تجديــد الجهــود و تعزيــز الــنظم الصــحية إطــار فــي هــا وعالجعــن تلــك األمــراض المبكــر 
األدوات التــي أقرتهــا جمعيــة الصــحة العالميــة. فــي ظــل مراعــاة  وقيــاس النتــائج لعالجهــا؛ األدويــة األساســية الالزمــة

الثـاني عشـر العـام برنـامج العمـل ضرورية خالل فتـرة  ٢فئة ال زيادة التركيز والموارد فيتكون  ومن المتوقع أن
  واجهة هذا الوباء المستجد.لمالدعم الكافي من تزويد البلدان بلمنظمة من أجل تمكين ا

بـين التـآزر تعّزز أوجه  من التدخالتمتكاملة منظمة سياسات ومجموعات ستوفر ال، ٣فئة وفيما يخص ال  -١٣٠
صــحة مراهــق وغيرهــا مــن بــرامج الوالطفــل وال الجنســية واإلنجابيــة وصــحة األم والوليــدالتــدخالت الخاصــة بالصــحة 

المســـاواة فـــي الحصـــول علـــى غـــراض تعزيـــز ألمســـندة بالبّينـــات المنظمـــة قواعـــد ومعـــايير وأدوات عّد ة. وســـتموميـــالع
 المنظمـةكمـا سـتؤيد . ينالجنسـالمسـاواة بـين حقوق و قائم على التمتـع بـالإطار العالية الجودة ضمن خدمات الرعاية 

السـبل الكفيلـة بتنفيـذ تـدخالت راميـة إلـى ة حـول خاصـدراسـات وسـائل منهـا إجـراء ، بهـاتجميععملية بلـورة البّينـات و 
ت التـــدخالتنفيـــذ التكنولوجيـــات الجديـــدة لتعزيـــز فعاليـــة بفضـــل ذلك الســـكان، وكـــتغطيـــة أعلـــى مســـتوى مـــن تحقيـــق 

علـــم األوبئـــة والرصـــد تحســـين ؛ وكـــذلك ة الـــدخلوتعزيـــز القـــدرات البحثيـــة فـــي البلـــدان المنخفضـــ ومســـتوى وصـــولها؛
وفيـات عمليـات اسـتعراض والمسـاءلة، وتحسـين المعنيـة بالمعلومـات لجنـة النفيذ توصيات وسائل منها تبوالمساءلة، 
بشـأن مسـألة التمتـع بالصـحة لقيـادة ا المنظمـة أيضـاً وفر الرعايـة. وسـترصـد جـودة واالستجابة، و ترصد األمهات، وال

مــواطن التعـرض و حـاالت رافي، وتـراكم الـوعي بأهميـة التغييــر الـديمغة عــن طريـق إذكـاء لشـيخوخوالنشـاط فـي سـن ا
ذا الــدعم وســعيًا إلــى تقــديم هــ. باالســتجابات المشــفوعة بالبّينــاتعــن طريــق زيــادة المعرفــة و ، الضــعف طــوال العمــر

مـن المتوقـع أن فـإن ، ٣الفئـة التـي تنـدرج ضـمن نطـاق المجـاالت البرنامجيـة باالستراتيجي للبلدان فيمـا يتعلـق 
  العام الثاني عشر.الزمًا خالل فترة برنامج العمل زيادة متواضعة في الموارد يكون إحداث 

معـايير بقواعـد و الدول األعضاء والمجتمع الصـحي العـالمي ستزّود منظمة فإن ال ،٤فئة أما بالنسبة إلى ال  -١٣١
د اللــزوم. كمــا ستّســهل التقنــي والسياســاتي، عنــالــدعم كــذلك بالسياســة العامــة، و  مســندة بالبّينــات فــي مجــال وخيــارات
هــا مــن اســتخالص العبــر مــن بلــدان أخــرى بشــأن لتمكينكافــة تبــادل الخبــرات ونتــائج البحــوث بــين البلــدان المنظمــة 

مضـي قـدمًا نحـو ق تدعم اإلصالحات التي تائبطر م ذلك التغطية الصحية الشاملة. وسوف يتالسبل الكفيلة بتحقيق 
وتعزيــز  علــى قــدم المســاواة؛ المخــاطر الماليــةمــن  حمايــةتــوفير الو الفــرد  لخــدمات التــي تركــز علــىاإلتاحــة الشــاملة ل

الجهــود ُتكّثف . وســوتوجيهــه الجهــود الراميــة إلــى تحســين أداء الــنظم الصــحية والقــدرة علــى تنظــيم القطــاع الصــحي
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تهيئـة الظـروف طرد الزيادة على األدوية والمنتجات والتكنولوجيات الطبية، وستركز بشكل مإتاحة تحسين مبذولة لال
ن األولويــات الرئيســية ودعمهــا مــلســلطات التنظيميــة مهــارات اتطــوير كمــا أن لزيــادة االعتمــاد علــى الــذات. المواتيــة 

خـالل فتـرة زيـادة المـوارد تكـون  أن فـي هـذا الصـددُيتوقـع و هـذه الفئـة.  ضـمن سـياق لعمل المنظمـة فـي المسـتقبل
بل حصـولها ُسـمـن أجـل دعـم البلـدان فـي تعزيـز وذلـك هذه الفئة، ضرورية في العام الثاني عشر برنامج العمل 

  مبادئ الرعاية الصحية األولية.استنادًا إلى  الخدماتتلك تحمل تكاليف تمكينها من الخدمات و على 

القـدرات ى اسـتيفاء وصـيانة لـإمنظمة الدول األعضاء في جهودهـا الراميـة ستدعم ال، ٥الفئة صل بفيما يتو   -١٣٢
بلـورة ) والتنسـيق بـين القطاعـات الصـحية. وستواصـل المنظمـة ٢٠٠٥في مجاالت اللوائح الصـحية الدوليـة (الواردة 

يناميــات المخــاطر الصــحية وتــأثير أنشــطة االســتجابة، ومواكبــة التطــورات الناشــئة التــي تــؤثر علــى البّينــات بشــأن د
تحسين السياسات الوطنيـة في ميدان دعم الة المنظمدم تغير المناخ والتكنولوجيات الجديدة. وستقأثر الصحة، مثل 

الوقايــة والتأهــب واالســتجابة تحســين قـدرات ، وكــذلك والحــد منهـا صــحة اإلنســانالمحيقـة بالمخــاطر  تحديــدالمتعلقـة ب
األكثـر  للبلـداناألولويـة فـي إطـار إعطـاء ، هطلبـيالمنظمة الدعم المباشر إلـى أي بلـد كما ستقدم واإلنعاش المبكر. 

زّود . وسـتتصـدي لهـاإدارة المخـاطر والعلـى أو محـدودة قـدرات ضـعيفة التي لـديها و حاالت الطوارئ  عرضة لخطر
 ةومتكاملــ ةفعالــالتابعــة لهــا، بغيــة وضــع بــرامج وطنيــة لصــحة امــن خــالل وزارات بالــدعم المنظمــة الــدول األعضــاء 

ٕاعطـاء تقييمـات الخبـراء و ٕاجـراء ل و العمـعقـد المشـاورات التقنيـة وحلقـات لطوارئ الصحية من خـالل دارة مخاطر اإل
خـالل فتـرة هـذه الفئـة إطـار االسـتراتيجي فـي المنظمـة دعم يتسنى تزويـد البلـدان بـومن المتوقع أن  .اتالتوجيهـ

  .٢٠١٩حتى عام مستوى ثابت في هذه الفئة في الوقت نفسه على الموارد ب الحفاظهذا و برنامج العمل العام 

 منظمــةتكامــل وظــائف الالالزمــة للحفــاظ علــى المؤسســية قيــادة والخــدمات التضــمن التــي ت ٦الفئــة وبفضــل   -١٣٣
ي إصــالح المنظمــة اللــذين مكـونمبّينــة فــي لتحـديات الالخمــس األخــرى، والتصــدي لفئـات يتســنى تحقيــق ال ،وكفاءتهـا

دور أكثــر أداء  مــنمنظمــة الن هــذه الفئــة مهــام القيــادة التــي تمّكــيتنــاوالن تصــريف شــؤون المنظمــة وٕادارتهــا. وتضــم 
 علـــى حـــد ســـواءوالماليـــة قامـــة الشـــراكات وتعبئـــة المـــوارد العلميـــة إ الصـــحية العالميـــة و تصـــريف الشـــؤون فعاليـــة فـــي 

علـى التآزر والتماسـك أوجه اإلشراف على عملية اإلصالح وضمان كما تضم الفئة مسألة لتحسين صحة السكان. 
بيئـة تهيئـة التنظيمي، و  التكاملمتنوعة من الخدمات األساسية التي تسهم في ككل، وتشمل طائفة  منظمةمستوى ال

ومــن المقــر الرئيســي. علــى مســتوى اإلقليميــة و علــى صــعيد المكاتــب القطريــة والمكاتــب عمــل مواتيــة، وٕادارة العمــل 
حـّتم ممـا ي، كبيـرةوفـورات يـة عاليـة و دإلى تحقيق مردو  منظمةإصالح الاالستثمار األولي في المتوقع أن يفضي 

  ر.العام الثاني عشفي هذه الفئة خالل فترة برنامج العمل الموارد اشتراط خفض 
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