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ما الذي 
يحتاج إليه العالم؟

فــي إمــكان المنظمــة أن تحّســن الصحــة فــي العالــم تحّســنًا عظيمــًا خــال الســنوات الخمــس القادمــة. ويتمثــل الهــدف 
مــن برنامــج العمــل العــام الثالــث عشــر، 2019-2023 فــي اغتنــام هــذه الفرصــة. ولكــن المنظمــة لــن تنجــح إال 
إذا اســتندت فــي عملهــا إلــى أهــداف التنميــة المســتدامة. وتــرى خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 أن الصحــة 
حاســمة األهميــة مــن أجــل مســتقبل عالمنــا. وبعــد أن قطعــت المنظمــة التزامــًا بتحقيــق الهــدف 3 الــذي يدعــو جميــع 
أصحــاب المصلحــة إلــى »ضمــان تمتــع الجميــع بأنمــاط عيــش صحيــة وبالرفاهيــة فــي جميــع األعمــار«، 
ســتتولى قيــادة برنامــج التغييــر الــذي يدعــم البلــدان فــي بلــوغ جميــع الغايــات المتعلقــة بالصحــة فــي أهــداف 

التنميــة المســتدامة.
وفــي األعــوام األخيــرة تحققــت مكاســب صحيــة كبيــرة علــى صعيــد العالــم، فقــد زاد متوســط العمــر المتوقــع فــي 
الكثيــر مــن أنحــاء العالــم، وانخفــض عــدد األطفــال دون ســن الخامســة الذيــن توفــوا فــي عــام 2016 بمقــدار 
6 ماييــن طفــل مقارنــة بعــام 1990، وأصبــح اســتئصال شــلل األطفــال وشــيكًا، ويحصــل اآلن 21 مليــون 
شــخص مــن األشــخاص المتعايشــين مــع فيــروس العــوز المناعــي البشــري علــى العــاج. وبفضــل التنميــة 
االقتصاديــة واالجتماعيــة، تمّكــن ماييــن األشــخاص مــن اإلفــات مــن براثــن الفقــر المدقــع، وتمّكــن عــدد 

أكبــر بكثيــر مــن البلــدان مــن المســاهمة فــي برنامــج العمــل العالمــي.
وعلــى الرغــم مــن هــذه اإلنجــازات، فمــازال النــاس فــي كل مــكان يواجهــون مزيجــًا معقــدًا مــن المخاطــر 
المترابطــة فيمــا بينهــا التــي تهــدد صحتهــم وعافيتهــم - والتــي يمتــد طيفهــا مــن الفقــر وعــدم المســاواة إلــى النــزاع 
وتغّيــر المنــاخ. ومــازال النــاس يعانــون مــن األمــراض الســارية، ومــازال عــبء األمــراض غيــر الســارية يــزداد. 
ومضاعفــات الحمــل والــوالدة، واضطرابــات الصحــة النفســية وتعاطــي المــواد، واإلصابــات، تتطلــب جميعهــا 
اتخــاذ إجــراءات حازمــة. ومــازال أكثــر مــن نصــف ســكان العالــم غيــر قــادر علــى الحصــول علــى الخدمــات 
الشــديدة  الطــوارئ الصحيــة  العالــم مخاطــر تطرحهــا  التعــرض لصعوبــات ماليــة. ويواجــه  الصحيــة دون 
الوقــع )األوبئــة والجائحــات والنزاعــات والكــوارث الطبيعيــة والتكنولوجيــة( ومقاومــة مضــادات الميكروبــات. 
وينبــغ العديــد مــن هــذه المخاطــر مــن عــدم المســاواة االجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة وعــدم المســاواة بيــن 
الجنســين وســائر محــددات الصحــة. فقــد هاجــر أكثــر مــن 2٤٤ مليــون شــخص )أي مــا يزيــد علــى ٪3 
مــن ســكان العالــم( مــن بلدانهــم األصليــة؛ ونــزح 65 مليــون مــن بيــن هــؤالء قســرًا. ويبلــغ عــدد األشــخاص 
الاجئيــن أكثــر مــن 21 شــخص، وطالبــي اللجــوء 3 ماييــن شــخص، ويقــدر عــدد النازحيــن داخليــًا بأكثــر 

مــن ٤0 مليــون شــخص.
وقــد ُأنشــئت منظمــة الصحــة العالميــة لتكــون ســلطة التوجيــه والتنســيق فــي ميــدان العمــل الصحــي الدولــي، 
ولتمّكــن دول العالــم مــن العمــل معــًا مــن أجــل صحــة جميــع الشــعوب. وتفخــر المنظمــة بتاريخهــا الــذي يمتــد 
علــى مــدى 70 عامــًا ويشــمل اإلنجــازات الضخمــة والمحفِّــزة - مثــل اســتئصال الجــدري والتوّســع الســريع 
فــي العــاج المضــاد للعــدوى بفيــروس العــوز المناعــي البشــري - التــي تشــّكل أساســًا للعالــم الــذي نعيــش فيــه 

اليــوم. ومــع ذلــك فقــد مــّرت المنظمــة بفتــرات مــن األزمــات واإلهمــال.
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وستســتند المنظمــة مــن خــال برنامــج العمــل العــام الثالــث عشــر إلــى إنجازاتهــا الماضيــة وتســتجيب للتحديــات 
المســتجّدة، وتواصــل التعلــم والتحّســن فــي الوقــت ذاتــه. وستشــرع المنظمــة فــي رحلــة طموحــة ال تنطــوي علــى 
إحــداث تحــّول فــي األمانــة فحســب بــل وتنطــوي أيضــًا علــى تحــّول الصحــة العالميــة وصحــة أكثــر مــن ســبعة 

مليــارات شــخص فــي نهايــة المطــاف.
ويحــدد برنامــج العمــل العــام الثالــث عشــر التوّجــه االســتراتيجي للمنظمــة ويوضــح كيــف ســتمضي فــي تنفيــذه، 
ويوفــر إطــارًا لقيــاس التقــدم الُمحــرز فــي هــذا الجهــد. وســيوّجه برنامــج العمــل العــام الثالــث عشــر التقــدم 
التدريجــي فــي األولويــات االســتراتيجية، وعمليــات وضــع خطــط التنفيــذ والميزانيــة البرمجيــة وُأطــر النتائــج 
والخطــط التشــغيلية، فــي كل ثنائيــة. وقــد روعيــت فيــه الخطــط االســتراتيجية لمكاتــب المنظمــة اإلقليميــة، 
وُوضــع بالتعــاون مــع المديريــن اإلقليمييــن )انظــر اإلطــار1(. وسيشــمل برنامــج العمــل العــام الثالــث عشــر 
الفتــرة 2019-2023 وسيشــّكل أساســًا لتعبئــة المــوارد ووضــع الميزانيــات البرمجيــة الخاصــة بالثنائيتيــن 
2020-2021 و2022-2023. كمــا أنــه ســيؤثر علــى الميزانيــة البرمجيــة للثنائيــة 2018-2019 مــن 

خــال إعــادة تخصيــص المــوارد فــي إطــار الصاحيــات المخولــة للمديــر العــام لعــام 2019.

اإلطار1: برنامج العمل العام الثالث عشر: عملية اإلعداد
فــي آب/ أغســطس 2017، أُعــدت مســّودة مذكــرة مفاهيــم لبرنامــج العمــل العــام الثالــث عشــر بمســاهمة الــدول 
األعضــاء واألمانــة، بمــا فــي ذلــك المديــرون اإلقليميــون وممثلــو المنظمــة القطريــون، وباالســتناد إلــى التقييمــات 
الخارجيــة لعمــل المنظمــة.  وُقدمــت مذكــرة المفاهيــم بعــد ذلــك إلــى اللجــان اإلقليميــة كــي تنظــر فيهــا؛ وُأتيحــت 
للجمهــور مــن خــال مشــاورة إلكترونيــة مفتوحــة. ووافقــت اللجــان اإلقليميــة علــى االقتــراح بــأن يوصــي المجلــس 
التنفيــذي فــي دورتــه الثانيــة واألربعيــن بعــد المائــة بــإدراج مســّودة برنامــج العمــل العــام الثالــث عشــر فــي جــدول 
األعمــال المؤقــت لجمعيــة الصحــة فــي أيــار/ مايــو 2018.  وُنظــر فــي مســّودة برنامــج العمــل العــام الثالــث عشــر 
فــي دورة اســتثنائية للمجلــس التنفيــذي فــي تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2017.  وســاهم جميــع الــدول األعضــاء وســائر 
هيئــات األمــم المتحــدة والجهــات الفاعلــة غيــر الــدول بالمدخــات.  وقــد ُنّقــح النــص مــرة أخــرى فــي ضــوء التعليقــات 
الــواردة وبعــد إجــراء المزيــد مــن التعــاون مــع أعضــاء فريــق القيــادة الُعليــا ألمانــة المنظمــة والموظفيــن التابعيــن لهــم 

والمكاتــب اإلقليميــة وفريــق مرجعــي مــن الخبــراء. 

1  تقييم عملية إصاح منظمة الصحة العالمية )2011-2017(، المرحلة الثالثة )نيسان/ أبريل 2017،
http://who.int/about/evaluation/stage3evaluationofwhoreform25apr17.pdf?ua=1، تم االطاع في

5 آذار/ مارس 2018(.
2  تطلــب المــادة 28)ز( مــن دســتور المنظمــة مــن المجلــس التنفيــذي »تقديــم برنامــج عمــل عــام لفتــرة معينــة إلــى جمعيــة الصحــة 

قــراره«. للنظــر فيــه واإ
.EBSS/4/2 3  الوثيقة

دة برنامــج العمــل العــام الثالــث عشــر )متاحــة علــى  ٤  انظــر المحاضــر الموجــزة للــدورة االســتثنائية للمجلــس التنفيــذي بشــأن مســوَّ
الرابــط التالــي: /http://apps.who.int/gb/or، تــم االطــاع فــي 5 آذار/ مــارس 2018(.

5  فريــق الخبــراء المرجعــي التابــع للمنظمــة والمعنــي بإطــار األثــر الخــاص بمســّودة برنامــج العمــل العــام الثالــث عشــر 2019-
http://www.who.int/about/what-we-do/gpw13-expert-group/en/) 2023، تــم االطــاع فــي 5 آذار/

مارس 2018(.

2

1

3
٤

5

“الصحــة حــق مــن حقــوق اإلنســان. وينبغــي أال يمــرض أي شــخص أو يمــوت 
لمجــرد أنــه فقيــر أو غيــر قــادر علــى الحصــول علــى الخدمــات التــي يحتــاج إليهــا.”

الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، 
المدير العام

2 تعزيز الصحة • الحفاظ على سامة العالم • خدمة الضعفاء



 رؤية المنظمة
ومهّمتها

يســتند برنامــج العمــل العــام الثالــث عشــر إلــى أهــداف التنميــة المســتدامة ويائــم جميــع البلــدان - المنخفضــة 
والمتوســطة والمرتفعــة الدخــل. فالصحــة ُتعــد أمــرًا جوهريــًا بالنســبة إلــى أهــداف التنميــة المســتدامة، وفــي هــذا 
العالــم المترابــط أصبــح دور المنظمــة فــي توفيــر المنافــع العامــة العالميــة التــي تســاعد علــى كفالــة الصحــة 
للجميــع داخــل األوطــان وعبــر حدودهــا، أكثــر أهميــة مــن أي وقــت مضــى. كمــا أن المكانــة الفريــدة التــي 
تتمتــع بهــا المنظمــة بوصفهــا منظمــة تســتند إلــى العلــم والبّينــات وتتولــى وضــع القواعــد والمعاييــر العالميــة 
التــي يمكــن تطبيقهــا علــى الصعيــد العالمــي، ُتكســبها أهميــة حيويــة فــي عالــم ســريع التغّيــر. وال غنــى عــن 
صــوت المنظمــة المســموع فــي مجــال الصحــة وحقــوق اإلنســان، لضمــان أال يتخلــف أحــد عــن الركــب. ويلــزم 
ُيعنــى  مجتمــع  لبنــاء  ومســتدامة  واســعة  جهــود  بــذل 
بالعمــل لصالــح مســتقبل البشــرية المشــترك، وتمكيــن 
محــددات  ومعالجــة  صحتهــم  تحســين  مــن  الجميــع 

الصحــة واالســتجابة للتحديــات الصحيــة.
المســتدامة،  التنميــة  أهــداف  ســياق  فــي  فإنــه  ولــذا 
ينطــوي برنامــج العمــل العــام الثالــث عشــر علــى رؤيــة 
مســتمدة مــن المــادة 1 مــن دســتور المنظمــة، تنــص 
علــى مــا يلــي: عالــم تبلــغ فيــه جميــع الشــعوب 

أرفــع مســتوى ممكــن مــن الصحــة والعافيــة.
مهّمــة  الثالــث عشــر  العــام  العمــل  برنامــج  ويلّخــص 

يلــي:  فيمــا  تتمثــل  التــي  المنظمــة 
العالــم  ســامة  علــى  والحفــاظ  الصحــة  تعزيــز 

الضعفــاء. وخدمــة 
وتتضمــن القيــم التــي تتبناهــا المنظمــة االلتــزام بحقــوق 
اإلنسان والشمولية واإلنصاف، باالستناد إلى المبادئ 

التــي ينــص عليهــا دســتور المنظمــة )اإلطــار 2(. 
حــول  الثالــث عشــر  العــام  العمــل  برنامــج  ويتمحــور 
تمتــع  لضمــان  مترابطــة  اســتراتيجية  أولويــات  ثــاث 
فــي  وبالعافيــة  بالصحــة  التمتــع  مــع  بالحيــاة  الجميــع 
جميــع األعمــار، أال وهــي: تحقيــق التغطيــة الصحيــة 
وتعزيــز  الصحيــة،  الطــوارئ  ومواجهــة  الشــاملة، 
صحــة المجموعــات الســكانية. وتســتند هــذه األولويــات 
االســتراتيجية إلــى ثاثــة تحــّوالت اســتراتيجية، وهــي: 
حــداث األثــر علــى الصحــة العموميــة  تعزيــز القيــادة، واإ

اإلطار 2: دستور منظمة الصحة العالمية:
مبادئ مختارة

هــو  بلوغــه،  يمكــن  الصحــة  مــن  مســتوى  بأعلــى  التمتــع 
تمييــز  دون  إنســان،  لــكل  األساســية  الحقــوق  أحــد 
بســبب العنصــر أو الديــن أو العقيــدة السياســية أو الحالــة 

االجتماعيــة. أو  االقتصاديــة 
صحــة جميــع الشــعوب أمــر أساســي لبلــوغ الســلم واألمــن، 

وهــي تعتمــد علــى التعــاون األكمــل لألفــراد والــدول.
فــي تحســين الصحــة ومكافحــة  المختلفــة  البلــدان  تفــاوت 
علــى  خطــر  الســارية،  األمــراض  والســيما  األمــراض، 

لجميــع. ا

1 دستور منظمة الصحة العالمية
(http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-48th-edition-en.pdf#page=7، تــم االطــاع فــي 

2 كانــون الثانــي/ ينايــر 2018(.

1

برنامج العمل العام الثالث عشر، 32023-2019



في كل بلد، وتركيز المنافع العامة العالمية على األثر - ما ُيجّســد وظائف المنظمة الســت األساســية.  وأخيرًا، فإن هذه األولويات 
والتحــّوالت االســتراتيجية تســتند بدورهــا إلــى خمســة تحــّوالت مؤسســية )انظــر الشــكل 1 أعــاه(.

وترد لمحة عامة رفيعة المستوى عن األمور الجديدة أو المختلفة التي ينطوي عليها برنامج العمل العام الثالث عشر في اإلطار 
3 أدناه.

1  توفيــر القيــادة فيمــا يتعلــق بالمســائل ذات األهميــة الحاســمة للصحــة والدخــول فــي الشــراكات التــي تقتضــي القيــام بأعمــال مشــتركة؛ وبلــورة برنامــج أعمــال 
البحــوث وحفــز توليــد المعــارف المفيــدة وتجســيدها وبثهــا؛ وتحديــد القواعــد والمعاييــر وتعزيــز ورصــد تنفيذهــا؛ وتوضيــح خيــارات السياســات العامــة األخاقيــة 

تاحــة الدعــم التقنــي وحفــز التغييــر وبنــاء القــدرة المؤسســية المســتدامة؛ ورصــد الوضــع الصحــي وتقييــم االتجاهــات الصحيــة. والمســندة بالبّينــات؛ واإ

الشكل1: لمحة عامة عن برنامج عمل المنظمة العام الثالث عشر 2023-2019:
األولويات والتحّوالت االستراتيجية

1
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المهمة

األولويات 
االستراتيجية
)واألهداف(

التحوالت 
االستراتيجية

قياس األثر
 من أجل 

الخضوع للمساءلة 
دارة النتائج واإ

إعادة تشكيل 
نموذج التشغيل 
إلحداث األثر 

الُقطري واإلقليمي 
والعالمي

تطوير الشراكات 
واالتصاالت 

والتمويل لتوفير 
الموارد لألولويات 

االستراتيجية

تعزيز الُنظم 
والعمليات 

الحاسمة األهمية 
لتحقيق األداء 
التنظيمي األمثل

تعزيز تغيير 
الثقافة لضمان 
منظمة سلسة 
وعالية األداء

الحوار
السياسي

 لوضع ُنظم 
مستقبلية

المساعدة 
التقنية
لبناء 

المؤسسات 
الوطنية

الدعم 
االستراتيجي 

لبناء ُنظم رفيعة 
األداء

تقديم
الخدمات 

لسد الثغرات 
الحرجة في 

الطوارئ

التحوالت 
التنظيمية

تعزيز الصحة – الحفاظ على سامة العالم – خدمة الضعفاء

ضمان
تمتع الجميع بالحياة مع التمتع بالصحة وبالعافية في جميع األعمار عن 

طريق ما يلي:

تحقيق
التغطية

الصحية الشاملة
استفادة مليار

شخص آخر من 
التغطية الصحية

مواجهة
الطوارئ الصحية  

استفادة مليار 
شخص آخر من 
التغطية الصحية

تعزيز صحة 
المجموعات السكانية  

تمتع مليار
شخص آخر بمزيد 
من الصحة والعافية

إحداث األثر على الصحة العمومية في كل بلد
اّتباع نهوج مختلفة باالستناد إلى القدرة والضعف

تعزيز
القيادة

الدبلوماسية
والدعوة؛

والمساواة بين
الجنسين

واإلنصاف في
الصحة

وحقوق اإلنسان؛
والعمل المتعدد القطاعات؛

والشؤون المالية

تركيز المنافع
العامة العالمية

على األثر
اإلرشادات

الخاصة
بالقواعد

والمعايير
واالتفاقات؛

والبيانات
والبحوث
واالبتكار

الُنظم الصحية الناضجة       الُنظم الصحية الهشة



اإلطار 3: ما هو الجديد في برنامج العمل العام الثالث عشر؟
ســتتخذ المنظمــة مــن أهــداف التنميــة المســتدامة أساســًا لبرنامــج العمــل العــام الثالــث عشــر. فــي عــام 2015، وضــع العالــم 
أهدافــًا طموحــة وســوف ترقــى المنظمــة إلــى هــذا المســتوى مــن الطمــوح بمناصــرة الصحــة فــي أهــداف التنميــة المســتدامة والعمــل 
علــى ضمــان حيــاة جميــع النــاس مــع التمتــع بالصحــة فــي جميــع األعمــار، وعــدم تــرك أي أحــد خلــف الركــب. وســيحدد كل بلــد 
الطريــق الــذي ســيتبعه فــي ســبيل تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، ولكــن دور المنظمــة ال غنــى عنــه لدفــع التقــدم ببرنامــج أهــداف 

التنميــة المســتدامة فيمــا يتعلــق بالصحــة والعافيــة.
ســتقيس المنظمــة األثــر. يؤثــر عمــل المنظمــة علــى النــاس. وســتقوم المنظمــة مــن خــال برنامــج العمــل العــام الثالــث عشــر 
بقيــاس نتائجهــا وتوضيــح مســاهمتها فــي دعــم البلــدان ومســاهمتها إلــى جانــب ســائر الجهــات الفاعلــة فــي تحقيــق الحصائــل 
واألثــر. واســتجابة للتحــدي الــذي يطرحــه عــدم تــرك أي أحــد خلــف الركــب، يحــدد برنامــج العمــل العــام الثالــث عشــر أهــداف تتمثــل 
فــي مليــار شــخص لــكل أولويــة مــن أولوياتــه االســتراتيجية، لتركيــز األثــر علــى أســرع النــاس تأثــرًا الذيــن يقعــون فــي صميــم عملــه. 

وتصاحــب برنامــج العمــل العــام الثالــث عشــر مؤشــرات لقيــاس التقــدم مــن حيــث الحصائــل واألثــر.
ســتحدد المنظمــة األولويــات. يتمحــور تركيــز برنامــج العمــل العــام الثالــث عشــر حــول ثــاث أولويــات اســتراتيجية مترابطــة 
لضمــان حيــاة جميــع النــاس مــع تمتعهــم بالصحــة وتعزيــز عافيتهــم فــي جميــع األعمــار، وهــي: تحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة، 
ومواجهــة الطــوارئ الصحيــة، وتعزيــز صحــة المجموعــات الســكانية. وسيؤســس برنامــج العمــل مبــادرات منصيــة لدفــع هــذه 
األولويــات قدمــًا. ولزيــادة التركيــز، سترســم المنظمــة خرائــط آلجــال االســتراتيجيات وخطــط العمــل العالميــة قياســًا علــى برنامــج 
العمــل العــام الثالــث عشــر، مــع وضــع التركيــز علــى تجديــد تلــك التــي تســهم فــي تقــدم األولويــات االســتراتيجية لبرنامــج العمــل العــام 
الثالــث عشــر وتجّســد هــذه التغييــرات فــي الميزانيــة البرمجيــة الثنائيــة. وســتعّزز المنظمــة أوجــه التــآزر بيــن األولويــات والمناهــج 
وتواصــل شــحذ هــذا التركيــز مــع تنفيــذ برنامــج العمــل العــام الثالــث عشــر. وســتركز المنظمــة فــي جميــع أولوياتهــا علــى الحــد مــن 
اإلجحافــات الصحيــة علــى صعيــد المجموعــات الســكانية، داخــل البلــدان وفيمــا بينهــا ســواًء بســواء. وســتوّجه أولويــات برنامــج 

العمــل العــام الثالــث عشــر القــرارات المتعلقــة بتخصيــص المــوارد.
ســتعّزز المنظمــة القيــادة علــى جميــع المســتويات. تأتــي التغّيــرات الكبــرى فــي الصحــة نتيجــة الّتبــاع اإلرشــادات الخاصــة 
بالقواعــد والمعاييــر المســّندة بالعلــم والبّينــات ونهــوج الصحــة العموميــة إزاء تعزيــز الصحــة والوقايــة، ودمجهــا مــع الدعــوة إلــى الدعــم 
السياســي الرفيع المســتوى. وســيتطلب ذلك الدعم السياســي القوي من ِقبل الدول األعضاء والمجتمع المدني والمشــاركة معهما.

ــد. ســتجري المنظمــة عملياتهــا الُقطريــة علــى نحــو أكثــر تركيــزًا  ــي كل بل ــة ف ــى الصحــة العمومي ــر عل ســُتحدث المنظمــة األث
وفّعاليــة، بالعمــل عــن قــرب مــع الشــركاء، والمشــاركة فــي الحــوار السياســي، وتقديــم الدعــم االســتراتيجي والمســاعدة التقنيــة، 

وتنســيق تقديــم الخدمــات، وفقــًا للســياق الُقطــري. 
ســُتعّزز المنظمــة عملهــا الخــاص بوضــع القواعــد. يمثــل وضــع القواعــد والمعاييــر إحــدى وظائــف المنظمــة ونقــاط قوتهــا الفريــدة؛ 
وهــي األســاس الــذي تســتند إليــه المكانــة الخاصــة التــي تتمتــع بهــا المنظمــة فــي ميــدان الصحــة العالميــة مــن خــال جمعيــة 
الصحــة، والتــي تخــول بموجبهــا صاحيــة اعتمــاد اتفاقيــات واتفاقــات، فيمــا يتعلــق بأيــة مســألة تنــدرج ضمــن نطــاق اختصــاص 
المنظمــة،  وكذلــك اللوائــح والتوصيــات. وســُتعّزز أمانــة المنظمــة عملهــا الخــاص بوضــع القواعــد المســّندة بالعلــم والبّينــات، وتتنبــأ 
بأثــر البحــوث واالكتشــافات علــى الصحــة العموميــة وتقيمــه، وتركــز علــى دعــم البلــدان فــي تنفيــذ القواعــد والمعاييــر التــي تضعهــا 
المنظمــة واالتفاقــات التــي ُتبرمهــا. وســتدعم األمانــة الــدول األعضــاء فــي بنــاء ُنظمهــا الخاصــة بالمعلومــات الصحيــة بتعزيــز 
قدرتهــا علــى جمــع البيانــات الوطنيــة ودون الوطنيــة المصّنفــة وتحليلهــا ونشــرها واســتخدامها، فــي ســبيل وضــع السياســات والخطــط 

ورصدهــا. 
ســتطور المنظمــة النهــج الــذي تتبعــه إزاء تعبئــة المــوارد. ســيتطلب تأميــن التمويــل الــازم للمنظمــة وعملهــا بــذل الــدول 
األعضــاء واألمانــة لجهــود متضافــرة. وســُيعّزز التركيــز علــى إثبــات األثــر مبــّررات اســتثمار المــوارد بمــا يزيــد علــى االشــتراكات 
رة. وســتلتمس المنظمــة التمويــل الجيــد المتعــدد الســنوات الــذي يتســم بقــدر كبيــر مــن المرونــة. وسُيســتدل علــى القيمــة المحققــة  الُمقــدَّ
فــي مقابــل المــال بالبّينــات الدالــة علــى الفّعاليــة مــن حيــث التكلفــة والبّينــات الدالــة علــى األثــر الواقــع علــى المجموعــات الســكانية 
األســرع تأثــرًا. كمــا ســتدعو المنظمــة إلــى تخصيــص القــدر األكبــر مــن التمويــل العالمــي للصحــة الــازم لتحقيــق أهــداف التنميــة 

المســتدامة. 
ستراعي المنظمة في عملها الطابع الُمّلح لألمور وحجم العمل الازم وجودته. إن صحة الناس في العالم مسألة

ال يمكن أن تنتظر. وستحدد المنظمة وتيرة العمل بتسريع مسار برنامج العمل العام الثالث عشر.

1  انظر المادة 19 من دستور منظمة الصحة العالمية.
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ويجب أن تعمل المنظمة بالتنسيق مع الشركاء، بما في ذلك المجتمع المدني والمؤسسات البحثية والقطاع 
الخــاص، وبالمواءمــة مــع منظومــة األمــم المتحــدة، مــن أجــل تافــي االزدواجيــة، باســتخدام إطــار المشــاركة 
مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول. والمنظمــة بوصفهــا عضــوًا نشــيطًا فــي مجموعــة األمــم المتحــدة اإلنمائيــة 
واللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت للمنظمــات اإلنســانية، ســتواصل تعزيــز الصــات مــع شــركائها فــي 
األمــم المتحــدة. وتمشــيًا مــع تركيــز األميــن العــام علــى إصــاح منظومــة األمــم المتحــدة اإلنمائيــة، ســتواصل 
المنظمــة المشــاركة فــي تنفيــذ مختلــف جوانــب اســتعراض السياســات الشــامل الــذي ُيجــرى كل أربــع ســنوات 
ورصــده. ،  وتلتــزم المنظمــة بدعــم اقتــراح األميــن العــام لألمــم المتحــدة بـــ »وحــدة العمــل فــي األمــم المتحــدة« 
لتحســين فّعاليــة األنشــطة التشــغيلية وكفاءتهــا علــى الصعيــد الُقطــري دعمــًا لتحقيــق البلــدان ألهــداف التنميــة 
المســتدامة. وستشــارك المنظمــة كجــزء مــن األفرقــة الُقطريــة لألمــم المتحــدة فــي نظــام المنســقين المقيميــن 
وتعــزز قدراتهــم فــي مجــال الصحــة، مــع اإلقــرار بواليتهــا الدســتورية للعمــل كســلطة التوجيــه والتنســيق فــي 
ميــدان العمــل الصحــي الدولــي. وُتقــّر المنظمــة بخيــار تمديــد برنامــج العمــل العــام الثالــث عشــر فــي 
عــام 2023 إلــى عــام 2025، إذا تحقــق التقــدم المرضــي، وبــذا مواءمــة دورة التخطيــط االســتراتيجي 

للمنظمــة مــع دورة أســرة األمــم المتحــدة األوســع نطاقــًا. 

1  انظــر الرابــط اإللكترونــي التالــي: /http://www.who.int/un-collaboration/system-improvement/qcpr/en، تــم 
االطــاع فــي 5 آذار/ مــارس 2018(.

2  إعــادة تنظيــم منظومــة األمــم المتحــدة اإلنمائيــة مــن أجــل تنفيــذ خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 - كفالــة مســتقبل أفضــل 
تــم   ،  https://undocs.org/ar/A/72/124 التالــي:  الرابــط  علــى  متاحــة   ،A/72/124−E/2018/3 )الوثيقــة  للجميــع 

االطــاع فــي 5 آذار/ مــارس 2018(. 
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الهدف الجامع:
 ضمان حياة جميع 

الناس مع التمتع 
بالصحة وتعزيز 

عافيتهم في جميع 
األعمار

األولويات
 االستراتيجية

ســتحدد المنظمــة أولويــات واضحــة. ســتكون الســنوات الخمــس المقبلــة حاســمة األهميــة لضمــان تحقيــق 
أهــداف التنميــة المســتدامة. ويحــدد برنامــج العمــل العــام الثالــث عشــر ثــاث أولويــات اســتراتيجية ويربطهــا 
بأهــداف طموحــة تســتند إلــى أهــداف التنميــة المســتدامة لدفــع التقــدم. وتتطلــب هــذه األهــداف عمــًا مشــتركًا 
بيــن العديــد مــن األطــراف، والســيما الــدول األعضــاء، ولكــن المنظمــة هــي التــي تحّفزهــا. ومقارنــة باالتجاهــات 
التاريخيــة تشــكل هــذه األهــداف نقلــة نوعيــة. وســيتطلب كل هــدف مــن هــذه األهــداف جهــودًا موّســعة تــؤدي 
إلــى تحســن كبيــر مقارنــة بــاألداء الســابق. فهــي أهــداف تتجــاوز األهــداف األصليــة، ســتؤدي إلــى تســريع 
االتجاهــات الســابقة بقــدر كبيــر. وبصــدور برنامــج العمــل العــام الثالــث عشــر توّجــه المنظمــة نــداًء عاليــًا 
إلــى العالــم يفيــد بــأن هــذه هــي اإلجــراءات الازمــة إلبقــاء أهــداف التنميــة المســتدامة علــى المســار الصحيــح.

وعلــى الرغــم مــن أن األولويــات االســتراتيجية معروضــة علــى نحــو منفصــل، فهــي ال تتنافــى فيمــا بينهــا 
ولــذا يلــزم تنفيذهــا بحيــث يعــّزز بعضهــا البعــض. ومثــال علــى ذلــك أن تعزيــز الُنظــم الصحيــة يزيــد أيضــًا 
مــن قدرتهــا علــى الصمــود وعلــى اكتشــاف الفاشــيات ومكافحتهــا قبــل أن تنتشــر؛ وتحســين وظائــف الصحــة 
العموميــة يســهم فــي جــودة الرعايــة الصحيــة فــي التغطيــة الصحيــة الشــاملة وُنظــم الترصــد القويــة الازمــة 
بــه  الــذي تتســم  المترابــط  الطابــع  أدنــاه  الشــكل 2  المبكــر عــن األمــراض ومكافحتهــا. ويوضــح  للكشــف 

األولويــات االســتراتيجية.
والهــدف »المليــاري الثاثــي« يشــكل جهــدًا مشــتركًا بيــن الــدول األعضــاء والمنظمــة 
وســائر الشــركاء. وتضطلــع المنظمــة بــدور محّفــز فــي تحقيــق أهــداف برنامــج العمــل 
العــام الثالــث عشــر. وال تســتطيع أي جهــة فاعلــة تعمــل بمفردهــا أن تحقــق هــذه 
األهــداف. وتلــزم مســاهمة جميــع الشــركاء - والســيما الــدول األعضــاء نفســها، 
إلــى  فثمــة حاجــة  ولــذا  المنظمــة.  وأمانــة  الــدول  الفاعلــة غيــر  الجهــات  وكذلــك 
العمــل الجماعــي والمســاءلة، وثمــة حاجــة أيضــًا إلــى إثبــات اإلســهام فــي الحصائــل 
واألثــر. وبتحديــد »أهــداف المليــار« الثــاث هــذه، تعلــن المنظمــة عــن طموحهــا 
وتوّجــه دعــوة إلــى أعضــاء المجتمــع الصحــي العالمــي للعمــل مــع المنظمــة فــي 
ســبيل النهــوض بهــذه األهــداف القائمــة علــى أهــداف التنميــة المســتدامة علــى النحــو 

األمثــل وتنفيذهــا.
يتمثــل األســاس الــذي يقــوم عليــه عمــل المنظمــة فــي الهــدف 3 مــن أهــداف التنميــة 
المســتدامة: ضمــان تمتــع الجميــع بأنمــاط عيــش صحيــة وبالرفاهيــة فــي جميــع 
األعمــار. ومنظمــة الصحــة العالميــة هــي منظمــة تركــز فــي المقــام األول علــى 
تعزيــز الصحــة ال علــى محاربــة المــرض فحســب، وتركــز بصفــة خاصــة علــى 
تحســين الصحــة فــي صفــوف المجموعــات الســكانية الســريعة التأثــر وعلــى الحــد 

العالم الذي نود رؤيته
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مــن اإلجحافــات. وبعــدم تــرك أي أحــد خلــف الركــب، تســتهدف 
المنظمــة إعطــاء النســاء والرجــال والفتيــات والفتيــان فــي جميــع 
الجماعــات، الفرصــة ليــس فقــط لينعمــوا بحيــاة طويلــة بــل وليتمتعــوا 
أيضــًا بالصحــة. وســتبحث المنظمــة قيــاس هــذا األســاس الــذي 
يســتند إليــه عملهــا باســتخدام متوســط العمــر المتوقــع مــع التمتــع 
بالصحــة، الــذي قــد يكــون بمثابــة مقيــاس جامــع يتــواءم مــع الهــدف 
3 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة، واســتكماله بالهــدف المليــاري 
الثاثــي، الــذي يــؤدي إلــى ثــاث أولويــات محــددة تتضمــن أهدافــًا 

ملياريــة متداخلــة.
مســتمرة  زيــادة  الــوالدة  عنــد  المتوقــع  العمــر  متوســط  زاد  وقــد 
منــذ القــرن التاســع عشــر، وُيعــزى ذلــك فــي معظمــه إلــى النمــو 
االجتماعــي االقتصــادي وتدابيــر الصحــة العموميــة مثــل التطعيــم 
والتغذيــة واإلصحــاح. وفــي يومنــا هــذا، مازالــت القــوى االجتماعيــة 
تحــدث  واالقتصاديــة  والبيئيــة  والثقافيــة  والسياســية  االقتصاديــة 
الجهــود  بــذل  فيلــزم  ذلــك،  ومــع  المــرض.  عــبء  فــي  تغّيــرات 

لضمــان أن األثــر الــذي يترتــب عليهــا إيجابــي. وضحالــة الثقافــة الصحيــة المقترنــة بضعــف السياســات الراميــة إلــى تعزيــز 
الصحــة، تجعــل مــن الصعــب علــى األشــخاص انتقــاء خيــارات صحيــة ألنفســهم وألســرهم.

ويتيح االســتثمار في تعزيز الصحة والوقاية من المرض للبلدان أن تتصدى للشــواغل االقتصادية المتعلقة بارتفاع تكاليف 
الُنظــم الصحيــة وتمّكــن مــن تحقيــق الوفــورات عنــد إمكانيــة تافــي المــرض. 

ضمان حياة جميع الناس مع التمتع بالصحة 
وبالعافية في جميع األعمار عن طريق

ما يلي:

تحقيق التغطية الصحية الشاملة  
استفادة مليار شخص آخر من التغطية 

الصحية الشاملة

مواجهة الطوارئ الصحية
حماية مليار شخص آخر من الطوارئ 

الصحية على نحو أفضل

تعزيز صحة المجموعات السكانية  
تمتع مليار شخص آخر بمزيد من الصحة 

والعافية

الشــكل 2: برنامــج العمــل العــام الثالــث عشــر: مجموعــة مــن األولويــات االســتراتيجية واألهــداف 
المترابطــة لضمــان حيــاة جميــع النــاس مــع التمتــع بالصحــة وبالعافيــة فــي جميــع األعمــار
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ولــم يــزد متوســط العمــر المتوقــع مــع التمتــع بالصحــة بالوتيــرة نفســها التــي زاد بهــا متوســط العمــر المتوقــع، 
والتقــدم فــي العمــر عــادًة مــا تصاحبــه المراضــة وتدهــور األداء الوظيفــي، مــا يجعــل التمتــع بالصحــة فــي 
مرحلــة الشــيخوخة محــورًا مهمــًا للتركيــز. وُيعــزى ُمعظــم ســنوات العمــر المصححــة باحتســاب مــدد اإلعاقــة فــي 
األعمــار المتقدمــة إلــى الحــاالت المرضيــة المزمنــة، ويمكــن لآلثــار التراكميــة لهــذه الحــاالت أن تــؤدي إلــى 
فقــدان القــدرات الوظيفيــة عنــد بلــوغ الكبــر واالعتمــاد علــى الرعايــة. وفــي الوقــت ذاتــه، فقــد ظهــرت البّينــات 
الدالــة علــى أن التمتــع بالصحــة فــي مرحلــة الشــيخوخة يتوقــف علــى النمــاء فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة 
ويتحــدد مــن خــال المــوروث الجينــي. ويشــكل ضمــان التمتــع بالصحــة فــي مرحلــة الشــيخوخة تحديــًا ُملّحــًا 

فــي جميــع البلــدان. 
ومازالــت الفــروق القائمــة علــى نــوع الجنــس بيــن النســاء والرجــال وبيــن الفتيــات والفتيــان - مــن حيــث 
االحتياجــات الصحيــة، والســلوكيات التــي تنطــوي علــى مخاطــر، والســلطة المخولــة والســيطرة علــى المــوارد 
مكانيــة الحصــول علــى الخدمــات الصحيــة - تقــف فــي ســبيل تحســين الحصائــل الصحيــة.  والمعلومــات، واإ
ويلــزم أن تراعــي السياســات والبرامــج االعتبــارات الخاصــة بالجنســين كمحــدد للصحــة )مــن جملــة المحــددات 

أخــرى( عنــد التصــدي لمشــكات اإلتاحــة والمخاطــر.
وعلــى الرغــم مــن أن الهــدف 3 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة يكتســي أهميــة محوريــة بالنســبة إلــى عمــل 
المنظمــة، فــإن نصــف هــذه األهــداف تقريبــًا لهــا صلــة مباشــرة بأنشــطة المنظمــة. ويؤثــر عمــل المنظمــة علــى 
نحــو غيــر مباشــر باألهــداف المتبقيــة ويتأثــر بهــا. ويوضــح الشــكل 3 العاقــة المتشــعبة بيــن برنامــج العمــل 

العــام الثالــث عشــر وأهــداف التنميــة المســتدامة.
وتتطلــب االســتجابة للمحــددات االجتماعيــة والبيئيــة واالقتصاديــة للصحــة اّتبــاع نهــوج متعــددة القطاعــات 
ترتكــز علــى منظــور خــاص بحقــوق اإلنســان. ويكتســي العمــل المتعــدد القطاعــات أهميــة محوريــة بالنســبة 
إلــى برنامــج أهــداف التنميــة المســتدامة بســبب طيــف المحــددات التــي تؤثــر فــي صحــة النــاس، مثــل المركــز 

الشكل 3: الصحة في أهداف التنمية المستدامة 
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االجتماعــي االقتصــادي ونــوع الجنــس وســائر المحــددات االجتماعيــة. ويوفــر المؤتمــر الدولــي الثانــي بشــأن 
التغذيــة إطــارًا للسياســات المتعــددة القطاعــات ويتيــح عقــد األمــم المتحــدة للعمــل مــن أجــل التغذيــة الفرصــة 
للوفــاء بهــذه االلتزامــات الخاصــة بالتغذيــة. وتشــمل المحــددات األخــرى حمايــة حقــوق اإلنســان واإعمالهــا، 
وسياســات القطاعــات األخــرى مثــل الزراعــة والمنــاخ والنقــل واإلســكان والشــؤون الماليــة والتعليــم، والبيئــة التــي 
يعيــش فيهــا النــاس. واإعــان ألمــا- آتــا بشــأن الرعايــة الصحيــة األوليــة )1978(، وميثــاق أوتــاوا لتعزيــز 
الصحــة )1986(، واإعــان ريــو السياســي بشــأن المحــددات االجتماعيــة للصحــة )2011(، وبيــان هلســنكي 
بشــأن دمــج الصحــة فــي جميــع السياســات )2013(، واإعــان شــنغهاي بشــأن تعزيــز الصحــة فــي خطــة 

التنميــة المســتدامة لعــام 2030 )2016(، تقــدم جميعهــا إرشــادات مفيــدة بشــأن االســتجابة المتكاملــة. 
وُيعــد الحــق فــي التمتــع بأعلــى مســتوى مــن الصحــة يمكــن بلوغــه الــذي ينــص عليــه دســتور المنظمــة، 
مثــااًل علــى القيــم التــي يســتند إليهــا نهــج المنظمــة القائــم علــى حقــوق اإلنســان. ويرتبــط هــذا الحــق بطيــف 
واســع مــن الحقــوق المدنيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي مســتوى 
معيشــي مناســب، وفــي الغــذاء والملبــس واإلســكان المائــم والصحــي، وفــي ميــاه الشــرب وخدمــات اإلصحــاح 
المأمونــة، وفــي التحســين المتواصــل للظــروف المعيشــية. وقــد اســتخدمت المنظمــة مبــادئ حقــوق اإلنســان 
فــي الدفــاع عــن تدابيــر الصحــة العموميــة الراميــة إلــى التصــدي لطيــف مــن المشــكات يمتــد مــن تغّيــر المنــاخ 

ومكافحــة التبــغ إلــى الصحــة النفســية. 
وتبيــن االتفاقيــة اإلطاريــة بشــأن مكافحــة التبــغ كيــف يــؤدي عمــل المنظمــة الخــاص بوضــع القواعــد إلــى 
الحيــاة مــع التمتــع بالصحــة. وتعتمــد االتفاقيــة علــى االلتزامــات الملزمــة قانونــًا التــي قطعتهــا الــدول األطــراف، 
والحــوار المتعــدد القطاعــات، والتعــاون مــع طائفــة مــن أصحــاب المصلحــة، باســتثناء دوائــر صناعــة التبــغ. 
ويتطلــب إحــراز التقــدم فــي مكافحــة التبــغ االلتــزام السياســي للــدول األعضــاء، والدعــوة والخبــرة التقنيــة - اللتيــن 
تقدمهمــا المنظمــة - لدعــم التنفيــذ ورصــده، والمشــاركة النشــيطة للمجتمــع المدنــي، بمــا فــي ذلــك رصــد أنشــطة 

دوائــر صناعــة التبــغ علــى الصعيــد المحلــي. 
وســتدعم المنظمــة العمــل علــى نطــاق الحكومــة والمجتمــع فــي ســبيل تحســين صحــة المجموعــات الســكانية 
وعافيتهــا وتحقيــق اإلنصــاف فــي الصحــة طيلــة العمــر. وســيتطلب ذلــك سياســات صحيــة ُتشــرك هيــاكل 
تصريــف الشــؤون والهيــاكل االجتماعيــة وترّكــز علــى النهــوج المتعــددة القطاعــات التــي »ُتشــرك الحكومــة 
ككل« و«تشــمل المجتمــع ككل« و«تدمــج الصحــة فــي جميــع السياســات« وُتعالــج جميــع المحــددات الصحيــة 

معالجــة شــاملة.
وتتمثــل عقبــة رئيســية تعــوق التقــدم باألولويــات الصحيــة فــي عــدم كفايــة القــدرات الخاصــة بالصحــة العموميــة. 
ويكشــف تقييــم وظائــف الصحــة العموميــة األساســية فــي العديــد مــن البلــدان عــن ثغــرات كبــرى تحــول دون 
تحقيــق األهــداف الصحيــة. ويلــزم تعزيــز الصحــة العموميــة باتخــاذ ترتيبــات تصريــف الشــؤون المائمــة، 
ووضــع الهيــاكل المؤسســية األساســية، وزيــادة مجموعــة الفنييــن المدربيــن. وســتقدم أمانــة المنظمــة التوصيــات 
المسترشــدة بالبّينــات والدعــم التقنــي لتقييــم قــدرات الصحــة العموميــة وأدائهــا فــي الــدول األعضــاء وتحســينها، 

مــع إعطــاء األولويــة لحمايــة الصحــة وتعزيزهــا وترصــد األمــراض والوقايــة منهــا.
وســتعمل المنظمــة علــى ضمــان حيــاة جميــع النــاس مــع التمتــع بالصحــة وتعزيــز عافيتهــم فــي جميــع األعمــار 
الصحيــة، وتعزيــز صحــة  الطــوارئ  الشــاملة، ومواجهــة  الصحيــة  التغطيــة  تحقيــق  يلــي:  مــا  خــال  مــن 

المجموعــات الســكانية.

الشكل 3: الصحة في أهداف التنمية المستدامة 
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 التغطية الصحية
 الشاملة

 استفادة مليار شخص آخر من التغطية
الصحية الشاملة



فــي عــام 2018، ســيحتفل العالــم بمــرور ٤0 عامــًا علــى إعــان ألمــا- أتــا ليســلط الضــوء علــى الرعايــة الصحيــة 
األوليــة التــي تركــز علــى النــاس كوســيلة للتقــدم صــوب تحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة. 

وعمــًا بالمبــادئ التــي ينــص عليهــا دســتور المنظمــة، ســتدعم المنظمــة البلــدان فــي تعزيــز ُنظمهــا الصحيــة 
لتتقــدم نحــو التغطيــة الصحيــة الشــاملة. ويمثــل التقــدم نحــو التغطيــة الصحيــة الشــاملة خيــارًا سياســيًا يعــود بفوائــد 

اجتماعيــة واقتصاديــة مهّمــة. وتشــّجع أمانــة المنظمــة البلــدان علــى اعتمــاد هــذا الخيــار.  
وســيتواءم عمــل المنظمــة بشــأن التغطيــة الصحيــة الشــاملة مــع الغايــة 3-8 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة التــي 
تاحــة خدمــات  تركــز علــى تحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة، بمــا فــي ذلــك الحمايــة مــن المخاطــر الماليــة، واإ
تاحــة األدويــة واللقاحــات األساســية المأمونــة والفّعالــة والجيــدة والميســورة  الرعايــة الصحيــة األساســية الجيــدة، واإ

التكلفــة أمــام الجميــع )انظــر اإلطــار ٤ لاطــاع علــى المزيــد مــن المعلومــات(.
ويتمثــل جوهــر التغطيــة الصحيــة الشــاملة فــي اإلتاحــة الشــاملة للُنظــم الصحيــة القويــة والقــادرة علــى الصمــود 
التــي تركــز علــى النــاس وتتخــذ مــن الرعايــة األوليــة أساســًا لهــا. وكذلــك التمنيــع الــذي يشــكل أساســًا متينــًا للرعايــة 
األوليــة الــذي يلــزم أن تســتند إليــه التغطيــة الصحيــة الشــاملة. وســوف تدعــم األمانــة البلــدان فــي التقــدم صــوب 
تحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة وهــدف ضمــان أن الخدمــات الصحيــة الُمعــّززة والوقائيــة والعاجيــة والتأهيليــة 
والملّطفــة العاليــة الجــودة التــي تائــم االحتياجــات والتوقعــات والتــي ال تعــّرض المســتخدم لصعوبــات ماليــة، متاحــة 

لجميــع النــاس والمجتمعــات المحليــة ويمكنهــم اســتخدامها.

اإلطار 4: استفادة مليار شخص آخر من التغطية الصحية الشاملة
يســتند هــذا الهــدف إلــى المؤشــر 3-8-1 الخــاص بأهــداف التنميــة المســتدامة )تغطيــة الخدمــات الصحيــة األساســية(، الــذي 
ُحســب على أســاس التدخات التتبعية للصحة اإلنجابية وصحة األم والوليد والطفل واألمراض المعدية واألمراض غير الســارية 
التــي تتوافــر بيانــات بشــأنها. ويمكــن بعــد ذلــك اســتخدام هــذه المؤشــرات لتقديــر عــدد األشــخاص المشــمولين بهــذه الخدمــات. ويفتقــر 
نصــف ســكان العالــم تقريبــًا إلــى إمكانيــة الحصــول علــى هــذه الخدمــات الصحيــة األساســية.  ولــذا، فإنــه يلــزم مــن أجــل تحقيــق 
الغايــة 3-8 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة المتعلقــة بالتغطيــة الصحيــة الشــاملة للجميــع بحلــول عــام 2030، أن تتــاح الخدمــات 
الصحيــة األساســية أمــام مليــار شــخص آخــر فــي كل فتــرة خمــس ســنوات بيــن عامــي 2015 و2030. ولضمــان وصــول التغطيــة 
الصحيــة الشــاملة إلــى األشــخاص األشــد فقــرًا واألشــد تهميشــًا والنســاء واألطفــال واألشــخاص ذوي اإلعاقــة، ســُتبذل الجهــود لرصــد 
اإلتاحــة العادلــة وتوجيههــا إلــى هــذه الجماعــات ولضمــان وصــول التغطيــة بالخدمــات إلــى مــن تمــس حاجتهــم إليهــا دون أن 
يتعرضــوا لصعوبــات ماليــة.  وســتعمل المنظمــة مــع الشــركاء لتصميــم حزمــة الخدمــات األساســية التــي ُتســتمد منهــا هــذه المجموعــة 

مــن المؤشــرات التتبعيــة وتحســين ُنظــم القيــاس المســتخدمة فــي تتبــع األداء.

World Bank and WHO: half the world lacks access to essential health services, 100 
million still pushed into extreme poverty because of health expenses; 2017
(http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/half-lacks-access/en/, accessed 
5 March 2018).
Service coverage within universal health coverage: how large is the gap? Technical 
Note December 13, 2017 (http://www.who.int/healthinfo/universal_health_coverage/
report/uhc_report_2017_technical_note.pdf?ua=1, accessed 5 March 2018).
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ولاســتجابة علــى نحــو فّعــال ومائــم لاحتياجــات والتوقعــات، يلــزم أن تتمحــور الخدمــات الصحيــة حــول 
شــبكات الرعايــة األوليــة التــي تقــع بالقــرب مــن المجتمعــات المحليــة وتركــز علــى النــاس، مــع العنايــة الواجبــة 
بفّعاليــة الرعايــة ومأمونيتهــا وفّعاليتهــا، والســتمراريتها وتكاملهــا وتنســيقها، ولعاقــة االحتــرام والرحمــة المتبادلــة 
بيــن النــاس والعامليــن الصحييــن. ويمكــن الحــد مــن الصعوبــات الماليــة إذا لــم تتجــاوز تكاليــف الرعايــة التــي 
تســدد مــن األمــوال الخاصــة عتبــة محــددة مســبقًا تصبــح عندهــا »كارثيــة« أو »مفقــرة«، أي تفــوق قــدرة األســرة 

علــى الســداد أو تدفــع بهــا تحــت خــط الفقــر.
وســتعمل أمانــة المنظمــة مــع البلــدان لضمــان أن التقــدم صــوب تحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة فّعــال مــن 

حيــث التكلفــة وأنــه يتماشــى مــع األولويــات الوطنيــة للبلــدان ومــع ســياقاتها.
وســوف ترصــد المنظمــة تقــدم العالــم صــوب تحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة ومســاهمة األمانــة نفســها، 
باســتخدام الهــدف الطمــوح للتغطيــة بالخدمــات القائــم علــى أهــداف التنميــة المســتدامة الــذي يــرد أدنــاه، 
والــذي سُيســتخدم مــع مؤشــر للصعوبــة الماليــة يســتند إلــى أهــداف التنميــة المســتدامة. ولــن يتمكــن العالــم مــن 
تحقيــق الهــدف 3-8 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة بحلــول عــام 2030 إذا مــا اســتمرت المعــدالت البطيئــة 
للتغيــر الرامــي إلــى تحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة. ومــن أجــل تحقيــق الهــدف 3-8 مــن أهــداف التنميــة 
ــم علــى أقــل تقديــر أن يحقــق هــدف »المليــار« الــذي  المســتدامة بحلــول العــام 2030، ســيتعين علــى العال
ينــص عليــه برنامــج العمــل العــام بحلــول عــام 2023. ويشــير تحليــل المســارات الحاليــة إلــى أنــه فــي حــال 
عــدم تحقــق هــدف التغطيــة الصحيــة الشــاملة الــذي ينــص عليــه برنامــج العمــل العــام الثالــث عشــر بحلــول

عــام 2023، فــإن الهــدف المحــدد لعــام 2030 بموجــب أهــداف التنميــة المســتدامة لــن يتحقــق. وســيتطلب 
تحقيــق هــدف برنامــج العمــل العــام هــذا مضاعفــة الوتيــرة الحاليــة للتغييــر مرتيــن أو حتــى ثــاث مــرات. 
وســتلزم زيــادة العمــل زيــادة عظيمــة علــى عــدة أصعــدة مــن ِقبــل الحكومــات تدعمهــا الجهــات الفاعلــة اإلنمائيــة 
وســائر الشــركاء، وتحّفزهــا األمانــة. ويلــزم التنســيق الوثيــق مــن أجــل تذليــل العقبــات التــي تعــوق تحقيــق 
التغطيــة الصحيــة الشــاملة. وســتدعم المنظمــة كل بلــد مــن البلــدان دعمــًا قويــًا كــي يتقــدم صــوب تحقيــق 
التغطيــة الصحيــة الشــاملة، دون تــرك أي أحــد خلــف الركــب. ويســتند الهــدف إلــى مجموعــة مــن المؤشــرات 
التــي تّتبــع تقديــم الخدمــات األساســية، والتــي ينبغــي أال تحــد بــأي حــال مــن طموحــات البلــدان المتعلقــة 
بالتغطيــة الصحيــة الشــاملة. وســتعمل المنظمــة مــع الشــركاء لتصميــم حزمــة الخدمــات األساســية التــي ُتســتمد 

منهــا هــذه المؤشــرات التتبعيــة.
ويتقــدم العديــد مــن البلــدان بنجــاح صــوب التغطيــة الصحيــة الشــاملة. ودعمــًا لهــذه الجهــود ستســاعد أمانــة 
المنظمــة علــى اســتعراض مــا هــو قائــم مــن خرائــط الطريــق المتعلقــة بالتغطيــة الصحيــة الشــاملة والخطــط 
الوطنيــة لقطــاع الصحــة واأُلطــر اإلقليميــة، واالســتناد إليهــا. وســتدعم األمانــة البلــدان أيضــًا فــي وضــع حــزم 
الخدمــات الصحيــة األساســية الوطنيــة الخاصــة بهــا؛ وســتضع المرتســمات الُقطريــة الشــاملة لبيانــات األداء 
الوثيقــة كأســاس لحوارهــا بشــأن السياســات مــع البلــدان؛ وســُتجري دراســات الجــدوى لتقــدم البلــدان صــوب 
تحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة حتــى يمكــن للبلــدان أن تتعلــم مــن أقرانهــا؛ وســتدعم بنــاء القــدرات لتعزيــز 
ُنظــم البيانــات وتحليلهــا والتبليــغ عنهــا علــى الصعيديــن الوطنــي ودون الوطنــي. وقــد اعتمــد جميــع أقاليــم 

المنظمــة اآلن ُأطــرًا وخرائــط طريــق للتغطيــة الصحيــة الشــاملة )اإلطــار 5(.
إتاحة الخدمات وجودتها

يتمثــل التحــدي الرئيســي فــي إحــراز التقــدم صــوب التغطيــة الصحيــة الشــاملة فــي العقبــات المســتمرة التــي 
تحــول دون الحصــول علــى الخدمــات الصحيــة. وقــد تكــون هــذه العقبــات اقتصاديــة )نتيجــة لإلنفــاق المباشــر 
وعــدم كفايــة التمويــل العــام(، أو جغرافيــة )حيثمــا ال تتوافــر الخدمــات للمجموعــة الســكانية أو ال تكــون فــي 
متناولهــا(، أو متعلقــة بالخصائــص الوبائيــة )عــدم تلبيــة حزمــة الخدمــات االحتياجــات الصحيــة للمجموعــة 
الســكانية(، أو ثقافيــة )عــدم مراعــاة الخدمــات أو القــوى العاملــة التــي تقدمهــا لاعتبــارات الثقافيــة علــى النحــو 
الــازم لتقديــم الخدمــات أو اســتعمالها بفّعاليــة(. وتكتســي اإلتاحــة العادلــة أهميــة محوريــة لتحقيــق التغطيــة 
الصحيــة الشــاملة، وعندمــا تعتمــد البلــدان الخيــار السياســي المبدئــي فهــي فــي الواقــع تلتــزم بالعمــل علــى تذليــل 
هــذه العقبــات تدريجيــًا والتوســع فــي إتاحــة الخدمــات الشــاملة فــي ســبيل تلبيــة احتياجــات المجموعــة الســكانية. 
وســتعمل أمانــة المنظمــة مــع البلــدان علــى تحديــد هــذه العقبــات التــي تحــول دون إتاحــة الخدمــات الصحيــة 
وتقــدم الحلــول المســّندة بالبّينــات لتدعــم التوســع التدريجــي فــي اإلتاحــة، مــع ضمــان أعلــى مســتويات الجــودة 

الممكنــة فــي الوقــت ذاتــه، بمــا فــي ذلــك فيمــا يتعلــق بســامة المرضــى.
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اإلطار 5: اأُلطر وخرائط الطريق للتغطية الصحية الشاملة في أقاليم المنظمة
. أفريقيا. برنامج أفريقيا لتطوير الصحة 2015-2020: رؤية للتغطية الصحية الشاملة

. األمريكتان. استراتيجية لحصول الجميع على الخدمات الصحية والتغطية الصحية الشاملة )201٤( 
. جنوب شرق آسيا. االستراتيجية اإلقليمية للتغطية الصحية الشاملة )2015(

. أوروبا. األولويات لتعزيز النظم الصحية في اإلقليم األوروبي التابع للمنظمة في الفترة 2015-2020: تحويل
  األقوال بشأن التركيز على األشخاص إلى أفعال

. شرق المتوسط. إطار العمل بشأن تحقيق التغطية الصحية الشاملة في إقليم شرق المتوسط
. غرب المحيط الهادئ. التغطية الصحية الشاملة: التوجه إلى تحقيق صحة أفضل: إطار عمل إلقليم غرب

  المحيط الهادئ )2015(

وتتطلــب الرعايــة الصحيــة األوليــة الفّعالــة والكفــوءة خدمــات الرعايــة الصحيــة المتكاملــة. وســتكفل المنظمــة 
عمــل برامجهــا معــًا مــن أجــل دعــم البلــدان فــي تقديــم الرعايــة الصحيــة المتكاملــة وضمــان إتاحــة الرعايــة 
الثانويــة والمتخصصــة المرتبطــة بالرعايــة الصحيــة األوليــة علــى نحــو مائــم التوقيــت، وضمــان التغطيــة 
بهــا. وســتؤكد المنظمــة أيضــًا الحاجــة إلــى ُنظــم صحيــة أقــوى تتضمــن خدمــات تعزيــز الصحــة والخدمــات 
الوقائيــة مــن خــال وظائــف الصحــة العموميــة األساســية. وبالعمــل مــع البلــدان علــى تعزيــز هــذه الخدمــات 
ستســاعد المنظمــة علــى وضــع نهــوج الصحــة الرقميــة واالبتــكارات األخــرى الخاصــة بالُنظــم للمســاعدة علــى 
حفــز التحّســن. ويمكــن أيضــًا للجهــات الفاعلــة غيــر الــدول، وخصوصــًا للقطــاع الخــاص اإلســهام فــي تحقيــق 

التغطيــة الصحيــة الشــاملة بتقديــم الخدمــات والتطويــر واالســتثمار وكأربــاب للعمــل.
وال غنــى عــن الرعايــة الصحيــة األوليــة إلحــراز التقــدم صــوب التغطيــة الصحيــة الشــاملة وهــي التــزال تكتســي 
أهميــة محوريــة بالنســبة إلــى البرامــج غيــر المكتملــة لألمــراض غيــر الســارية وبرامــج صحــة األم والمولــود 
والطفــل والمراهــق. وفضــًا عــن ذلــك، فــإن جميــع الُنظــم الصحيــة، بمــا فــي ذلــك تلــك التــي تخــص البلــدان 
األشــد فقــرًا، يتعيــن عليهــا التصــدي للعــبء المتزايــد لألمــراض غيــر الســارية والتغلــب عليــه. ولــن يكــون ذلــك 
ممكنــًا فــي غيــاب الرعايــة الصحيــة األوليــة القويــة. ومــع تعزيــز المنظمــة لدعمهــا للبلــدان بشــأن األمــراض 
غيــر الســارية والصحــة النفســية، ســتواصل أيضــًا دعــم الجهــود الراميــة إلــى الوقايــة مــن األمــراض الســارية 
ومكافحتهــا، بمــا فــي ذلــك الجهــود المبذولــة فــي مجــال األمــراض التــي يمكــن الوقايــة منهــا باللقاحــات واأليــدز 
والعــدوى بفيروســه والســل والماريــا والتهــاب الكبــد الفيروســي وأمــراض المناطــق المداريــة المهملــة وســائر 
األمــراض المحمولــة بالنواقــل مثــل الحمــى الصفــراء وحمــى الضنــك، والشــيكونغونيا ومــرض فيــروس زيــكا. 
وستســتمر المنظمة في التزامها الكامل باســتئصال شــلل األطفال، وضمان الحفاظ على خلو العالم من شــلل 
األطفال وأن المكاســب التي تحققت بتنفيذ أنشــطة اســتئصال شــلل األطفال لن تتعرض للضياع أثناء العملية 
االنتقاليــة إلــى مرحلــة مــا بعــد شــلل األطفــال. وفــي ســبيل الحفــاظ علــى المكاســب التــي تحققــت فــي مجــال 
بقــاء األمهــات واألطفــال علــى قيــد الحيــاة، ســتواصل المنظمــة جهودهــا الراميــة إلــى تحســين إتاحــة الخدمــات 
المأمونــة والعاليــة الجــودة للوقايــة مــن وفيــات األطفــال الحديثــي الــوالدة، التــي تمثــل نصــف وفيــات األطفــال دون 
ســن الخامســة تقريبــًا، وستحســن معالجــة األســباب الرئيســية لوفيــات األطفــال مثــل االلتهــاب الرئــوي واإلســهال. 
وســتعمل المنظمــة علــى ضمــان حصــول الجميــع علــى خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة، بمــا فــي ذلــك 
تنظيــم األســرة، وتقديــم المعلومــات والتوعيــة، ودمــج الصحــة اإلنجابيــة فــي االســتراتيجيات والبرامــج الوطنيــة، 
بمــا يتماشــى مــع الغايــة 3-7 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة؛ وضمــان حصــول الجميــع علــى خدمــات الصحــة 
الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق اإلنجابيــة علــى النحــو المتفــق عليــه وفقــًا لبرنامــج عمــل المؤتمــر الدولــي للســكان 
والتنميــة ومنهــاج عمــل بيجيــن والوثائــق الختاميــة لمؤتمــرات اســتعراضهما، بمــا يتماشــى مــع الغايــة 5-6 مــن 

أهــداف التنميــة المســتدامة. وثمــة حاجــة أيضــًا إلــى زيــادة إتاحــة الجراحــة المأمونــة والفّعالــة.
ولضمــان التمتــع بالصحــة فــي مرحلــة الشــيخوخة أهميــة محوريــة فــي التغطيــة الصحيــة الشــاملة، مثلــه مثــل 
أولويــات برنامــج العمــل العــام الثالــث عشــر األخــرى. ومــن المتوقــع أن يتضاعــف عــدد األشــخاص الذيــن تزيــد 
أعمارهــم علــى 60 عامــًا بحلــول عــام 2050، وســيتطلب هــذا التحــّول الديُمغرافــي غيــر المســبوق اســتجابة 
مجتمعيــة جذريــة. وســتدعم األمانــة الــدول األعضــاء فــي تعزيــز التمتــع بالصحــة فــي مرحلــة الشــيخوخة عــن 
طريــق اإلجــراءات المحــددة فــي االســتراتيجية وخطــة العمــل العالميتيــن بشــأن الشــيخوخة والصحــة )2016(، 
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وعــن طريــق عقــد التمتــع بالصحــة فــي مرحلــة الشــيخوخة المخطــط لــه فــي الفتــرة 2020-2030. وتشــمل هــذه 
اإلجــراءات مواءمــة الُنظــم الصحيــة مــع احتياجــات الســكان المســنين، مــع التركيــز بصفــة خاصــة علــى تحســين 
األداء الوظيفــي للمســنين والتدبيــر العاجــي لألمــراض المزمنــة، بمــا فــي ذلــك الخــرف؛ وتحســين إتاحــة األدويــة؛ 
نشــاء ُنظــم الرعايــة الطويلــة األجــل بمــا فــي ذلــك الخدمــات القائمــة علــى المجتمعــات المحليــة؛ وتعزيــز الرعايــة  واإ
الملّطفــة وتهيئــة البيئــات المراعيــة للمســنين؛ وتحســين القيــاس والرصــد والفهــم فــي مجــال التمتــع بالصحــة فــي 

مرحلــة الشــيخوخة.
وُيعــد توافــر خدمــات الرعايــة الملّطفــة محــدودًا فــي معظــم أنحــاء العالــم، مــا يســهم فــي معانــاة كبيــرة ال داع 
لهــا لماييــن المرضــى وأســرهم. وســتؤكد المنظمــة الحاجــة إلــى إنشــاء أو تعزيــز الُنظــم التــي تشــمل الرعايــة 
الملّطفــة كجــزء ال يتجــزأ مــن العــاج المقــدم فــي إطــار سلســلة الرعايــة. وســُتعّزز المنظمــة التوافــر الكافــي 
لألدويــة األساســية الخاضعــة للمراقبــة الدوليــة فــي الرعايــة الملّطفــة، بمــا فــي ذلــك تلــك التــي ُتســتعمل فــي التدبيــر 

ســاءة اســتعمالها.  العاجــي لأللــم، مــع الوقايــة فــي الوقــت ذاتــه مــن تســريبها واإ
كمــا يجــب أن ترّكــز الجهــود الراميــة إلــى دعــم التغطيــة الصحيــة الشــاملة علــى الوصــول إلــى األشــخاص الذيــن 
ال ُتتــاح لهــم الخدمــات مثــل األشــخاص المهّمشــين والموصوميــن والمعزوليــن جغرافيــًا مــن جميــع األعمــار، 
يــاء تركيــز خــاص وتحديــد مؤشــرات خاصــة للنســاء والفتيــات واألشــخاص الذيــن ينتمــون إلــى الشــرائح  واإ
الخمســية األفقــر واألشــخاص ذوي اإلعاقــة والشــعوب األصليــة. وتضــع سلســلة الرعايــة التركيــز فــي تعريــف 
التغطيــة الصحيــة الشــاملة علــى ضــرورة أن تعمــل الخدمــات الصحيــة علــى الوقايــة مــن المعانــاة والتخفيــف مــن 

حدتهــا علــى صعيــد جميــع الجماعــات والفئــات العمريــة علــى نحــو منصــف.
وفــي بعــض البلــدان، وجــود المجموعــات النازحــة مثــل المهاجريــن وطالبــي اللجــوء والنازحيــن داخليــًا والاجئيــن 
بعــبء علــى الُنظــم الصحيــة واالجتماعيــة. وتــرى المنظمــة مــن خــال منظــور حقــوق اإلنســان واإلنصــاف الــذي 
تعتمــده أن إتاحــة الخدمــات الصحيــة لجميــع النــاس عنصــر حاســم األهميــة فــي التغطيــة الصحيــة الشــاملة مــن 

أجــل تحقيــق اإلنصــاف، وستســاعد البلــدان علــى مواجهــة هــذا التحــدي. 
القوى العاملة الصحية

ُيعــد تقديــم الرعايــة الصحيــة واالجتماعيــة فــي كل نظــام وفــي كل بلــد كثيــف العمالــة، ويتطلــب تقديــم الخدمــات 
المأمونــة والعاليــة الجــودة فــي األماكــن الحضريــة والريفيــة قــوى عاملــة صحيــة واجتماعيــة مائمــة للغــرض 
وجيــدة األداء وموزعــة توزيعــًا عــاداًل. ومــع ذلــك، فعلــى صعيــد العالــم، يــزداد التفــاوت بيــن العــرض واالحتياجات 
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)اســتنادًا إلــى أهــداف التنميــة المســتدامة( والطلــب )القــدرة علــى التوظيــف(، يــؤدي إلــى نقــص فــي المهــارات 
والموظفيــن حتــى فــي البلــدان المرتفعــة الدخــل. وينشــأ النقــص نتيجــة للتحــوالت الديُمغرافيــة والوبائيــة التــي تواجــه 
البلــدان، وعــن التطلــع إلــى تحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة ونمــاذج تقديــم الخدمــات المتكاملــة المركــزة علــى 
النــاس. وتشــير توقعــات عــام 2030 إلــى أن االســتثمار الــازم لتعليــم العــدد الكافــي مــن العامليــن الصحييــن 
وتوظيفهــم مــن أجــل تحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة يبلــغ نحــو 50٪ مــن تكلفــة تحقيــق الهــدف 3 مــن 
أهــداف التنميــة المســتدامة. وتســلط هــذه التحديــات الضــوء علــى أهميــة مشــاركة القطاعــات المتعــددة مــن أجــل 
االســتجابة لســوق العمــل الديناميــة التــي ترتبــط بالتعليــم والتوظيــف والصحــة والشــؤون الماليــة ونــوع الجنــس 

والشــباب بصــات متبادلــة - علــى نحــو يشــمل أهــداف التنميــة المســتدامة 3 و٤ و5 و8.
وســتدعم أمانــة المنظمــة البلــدان فــي اســتعراض الخيــارات السياســية، بمــا فــي ذلــك اأُلطــر التنظيميــة المائمــة، 
وُنظــم اإلدارة والمعلومــات الخاصــة بالمــوارد البشــرية الصحيــة، وُنظــم التعليــم القــادرة علــى تلبيــة االحتياجــات 
للمســاءلة  الخاضعــة  الصحييــن  الفنييــن  تعليــم  لنمــاذج  وينبغــي  المحليــة.  للمجتمعــات  والمســتقبلية  الحاليــة 
المجتمعيــة أن يقابلهــا توّســع فــي التعليــم والتدريــب المهنــي التقنــي لســائر الوظائــف الصحيــة واالجتماعيــة. 
ونمــاذج جديــدة  لتقديــم الخدمــات المتكاملــة التــي تركــز علــى النــاس ستســتلزم االبتــكار حســب مــا تقتضيــه 
الســياقات الوطنيــة ودون الوطنيــة، لتعظيــم دور العامليــن الصحييــن واالجتماعييــن فــي تقديــم الرعايــة المتعــددة 
التخصصــات، بمــا فــي ذلــك خدمــات التأهيــل والخدمــات المجتمعيــة طيلــة العمــر. وســيكون التنســيق ضروريــًا 
بيــن القطاعــات فــي داخــل البلــدان وعلــى صعيــد المناطــق االقتصاديــة اإلقليميــة فــي كثيــر مــن األحيــان، مــن 
أجــل االســتثمار فــي خلــق الوظائــف والعمــل الائــق. وســتحتاج البلــدان علــى نحــو متزايــد إلــى أن تدخــل فــي 
حســاباتها تنقــل العامليــن الصحييــن وهجرتهــم علــى الصعيــد العالمــي، لضمــان اســتدامة القــوى العاملــة الصحيــة 
واالجتماعيــة. وســتخضع التكنولوجيــات الجديــدة، بمــا فــي ذلــك التكنولوجيــات الرقميــة، للتقييــم للوقــوف علــى 
مــدى قدرتهــا علــى تطويــر تقديــم الخدمــات علــى نطــاق واســع. وفضــًا عــن ذلــك، فــإن معظــم القــوى العاملــة 
الصحيــة فــي العالــم مكونــة مــن اإلنــاث؛ ولــذا فــإن المنظمــة ســتولي عنايــة خاصــة للمســاواة بيــن الجنســين 

ولظــروف العمــل الائقــة.
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إتاحة األدوية واللقاحات والمنتجات الصحية
تشــمل التغطيــة الصحيــة الشــاملة اإلتاحــة المائمــة لألدويــة واللقاحــات والمنتجــات الصحيــة الميســورة التكلفــة 
والمضمونــة الجــودة )بمــا فــي ذلــك وســائل التشــخيص واألجهــزة، والــدم ومنتجــات الــدم(. وفــي العديــد مــن 
الســياقات، الدفــع المباشــر لشــراء األدويــة الســبب الرئيســي الــذي يــؤدي إلــى الصعوبــات الماليــة. وستســاعد 
المنظمــة علــى حشــد اإلرادة السياســية لضمــان وضــع السياســات التــي تعــّزز اإلتاحــة المائمــة للمنتجــات 
الصحيــة، بمــا يتماشــى مــع االســتراتيجية وخطــة العمــل العالميتيــن للمنظمــة بشــأن الصحــة العموميــة واالبتــكار 
والملكيــة الفكريــة، بمــا فــي ذلــك السياســات المتعلقــة بمــا يلــي: إتاحــة األدويــة الجنيســة واالبتــكارات؛ ضمــان 
جــودة المنتجــات عــن طريــق التنظيــم الفّعــال؛ االســتثمار المحلــي فــي خطــط التغطيــة التــي تحــد مــن الدفــع 
المباشــر؛ التســعير العــادل؛ ممارســات الشــراء وساســل اإلمــداد التــي تخلــو مــن الفســاد؛ وتعزيــز االســتخدام 
المائــم. وســتواصل المنظمــة دعــم توافــر المنتجــات الجنيســة المضمونــة الجــودة لتشــتريها الــوكاالت العالميــة 
والبلــدان عــن طريــق برنامــج المنظمــة لاختبــار المســبق للصاحيــة الــذي ســيتطور لتلبيــة احتياجــات البلــدان 
الصحيــة المتغّيــرة. وســتعّزز المنظمــة تنســيق جهــود البحــث والتطويــر بنــاًء علــى االحتياجــات الصحيــة بهــدف 
زيــادة إتاحــة األدويــة والمنتجــات الصحيــة، وستشــمل هــذه الجهــود األدويــة التقليديــة )الشــعبية(. وســينصب 
تركيــز أمانــة المنظمــة مــن جديــد علــى البيانــات والرصــد - باســتخدام جميــع الوســائل المائمــة، بمــا فــي ذلــك 
البيانــات عــن المطالبــات الروتينيــة والمســوح الخاصــة بالنفقــات - لتمكيــن الُنظــم والبلــدان مــن الرصــد والتقييــم 
ــرة. وســتعمل المنظمــة مــع الشــركاء وأصحــاب المصلحــة  والتطــّور بهــدف تلبيــة االحتياجــات الصحيــة المتغّي
علــى دعــم اإلنتــاج المحلــي للمنتجــات الصحيــة والتشــجيع علــى نقــل التكنولوجيــا مــن خــال الدعــم التنظيمــي 
والمبــادرات اإلنمائيــة اإلقليميــة. وســتعمل األمانــة دعمــًا لتعزيــز توافــق اآلراء بيــن الــدول األعضــاء بشــأن 
وضــع السياســات الفّعالــة إلتاحــة األدويــة واللقاحــات والمنتجــات الصحيــة التــي تدعــم البلــدان فــي بلــوغ الغايــات 

الخاصــة بأهــداف التنميــة المســتدامة المتعلقــة بالصحــة.
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تصريف الشؤون والتمويل
ُيعــد تصريــف الشــؤون حاســم األهميــة إذا كانــت البلــدان لتتقــدم صــوب تحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة. 
ويشــمل الــدور المحــوري الــذي تضطلــع بــه الحكومــات السياســات والتخطيــط، وتهيئــة النظــام الصحــي، وتنظيــم 
الخدمــات، والتمويــل، والمــوارد البشــرية والتكنولوجيــا. وســتعمل أمانــة المنظمــة مــع الــدول األعضــاء علــى تعزيــز 
تصريــف الشــؤون فــي ميــدان الصحــة، بالتركيــز علــى تعزيــز أســاليب تقديــم الخدمــات التــي تخضــع لقيــادة 
النــاس وترّكــز علــى النــاس. وستســاعد إجــراءات تصريــف الشــؤون علــى تعزيــز القــدرات الصحيــة المحليــة 
والوطنيــة بمــا فــي ذلــك وضــع السياســات والتمويــل والتنظيــم. كمــا ســتدعم المنظمــة تعزيــز آراء النــاس فــي تحديــد 
السياســات، وتقديــم الخدمــات ورصدهــا، وتدعــم إنشــاء منابــر للمواطنيــن مــن قبيــل جمعيــات الصحــة الوطنيــة.

ويتطلــب تأميــن التمويــل الكافــي للصحــة تعزيــز ثــاث وظائــف علــى الصعيــد الُقطــري، وهــي: إدرار الدخــل، 
وتجميــع المــوارد، والشــراء االســتراتيجي. ويمكــن للبلــدان أن تحّســن مــن الكفــاءة بدعــم إنشــاء ُنظــم تجميــع 
نشــاء شــبكات الخدمــات الصحيــة التــي تســتند إلــى متانــة المســتوى األول  المــوارد علــى نحــو مؤسســي؛ واإ
مــن الرعايــة، واســتحداث وظيفــة الشــراء االســتراتيجي، بمــا فــي ذلــك تطبيــق المنهجيــات المســّندة بالبّينــات 
نشــاء ُنظــم الســداد لمقــدم الخدمــات التــي تتوّجــه إلــى  والتشــاركية فــي إدراج األدويــة والتكنولوجيــات الصحيــة؛ واإ
األداء، وآليــات الحوافــز. وتدعــم المنظمــة النهــج القائــم علــى التغطيــة الصحيــة الشــاملة، وتحديــدًا النهــج الــذي 
ترتبــط فيــه المــوارد الماليــة المجّمعــة بإنشــاء الشــبكات المتكاملــة لتقديــم الخدمــات التــي تلبــي احتياجــات الســكان، 
والســيما المجموعــات الســكانية الســريعة التأثــر. وســتتولى أمانــة المنظمــة إعــداد التحليــات وتدعــم المؤسســات 
الوطنيــة لوضــع اســتراتيجيات تقييــم التكنولوجيــات الصحيــة وتمويلهــا. كمــا ســتدعم المنظمــة وضــع الميزانيــات 
لــى اإلنصــاف، وُنظــم تتبــع النفقــات الصحيــة، مــع التركيــز علــى الفقــراء  الصحيــة التــي تتوّجــه إلــى النتائــج واإ

دعمــًا للتحقيــق التدريجــي للتغطيــة الصحيــة الشــاملة. 
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ُنظم المعلومات الصحية
ســتتعاون أمانــة المنظمــة مــع الــدول األعضــاء مــن أجــل تحســين ُنظمهــا الخاصــة بالمعلومــات الصحيــة وقدرتهــا 
علــى التحليــل والتبليــغ فــي ســبيل تحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة. وســتدعم المنظمــة البلــدان فــي إنشــاء ُنظــم 
شــاملة وفّعالــة لرصــد المخاطــر الصحيــة ومحــددات الصحــة؛ وتتبــع األوضــاع والحصائــل الصحيــة، بمــا فــي 
ذلــك الوفيــات المحــددة األســباب؛ وتقييــم أداء النظــام الصحــي. وستســاعد المنظمــة البلــدان بالتعــاون مــع اللجــان 
االجتماعيــة االقتصاديــة اإلقليميــة لألمــم المتحــدة وســائر وكاالت األمــم المتحــدة، علــى تعزيــز التســجيل المدنــي 
وســائر اإلحصــاءات الحيويــة، ومعالجــة المســائل المتعلقــة بســّرية البيانــات وأمنهــا. وستســاعد أمانــة المنظمــة 
البلــدان علــى تصنيــف البيانــات حتــى يمكــن قيــاس التقــدم الُمحــرز فــي المســاواة بيــن الجنســين واإلنصــاف 
فــي الصحــة. وستحّســن المنظمــة وتطــّور المعاييــر واألدوات مثــل بيانــات المطالبــات الروتينيــة، والدراســات 
الخاصــة بالنفقــات، والمســوح الســكانية، لتمكيــن البلــدان مــن رصــد االحتياجــات الصحيــة المتغّيــرة وتقييمهــا 
والتكّيــف علــى النحــو الــازم لتلبيتهــا. وســتعمل المنظمــة أيضــًا علــى تعزيــز قــدرة البلــدان علــى تتّبــع مؤشــرات 
التغطيــة الصحيــة الشــاملة علــى الصعيــد دون الوطنــي والصعيــد الوطنــي كجــزء مــن ُنظــم المعلومــات الصحيــة 
الفّعالــة والمّتســقة. وســيجري تحليــل البيانــات الخاصــة بالتغطيــة الصحيــة الشــاملة لتتّبــع التقــدم الُمحــرز صــوب 

تحقيــق هــدف التغطيــة الصحيــة الشــاملة )انظــر أيضــًا الفــرع الخــاص بالبيانــات أدنــاه(.

الدعوة
ســُتعّزز المنظمــة القيــادة بــإذكاء الوعــي العالمــي بشــأن التغطيــة الصحيــة الشــاملة. وسُتســلط المنظمــة الضــوء 
علــى التغطيــة الصحيــة الشــاملة فــي اجتماعــات مجموعــة الــدول الســبع ومجموعــة العشــرين والجمعيــة العامــة 
لألمــم المتحــدة )بمــا فــي ذلــك االجتمــاع الرفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة المعنــي بالتغطيــة الصحيــة الشــاملة 
الُمقــرر عقــده فــي عــام 2019(، ومؤتمــرات القمــة اإلقليميــة كلمــا أمكــن. وسُتنســق المنظمــة رســالتها عــن 
التغطيــة الصحيــة الشــاملة مــع الــدول األعضــاء وشــركاء التنميــة وتواصــل تعزيــز التعــاون والشــراكة بيــن 
أصحــاب المصلحــة مــن خــال التحالــف الواســع النطــاق بشــأن التغطيــة الصحيــة الشــاملة، باســتضافة أمانــة 
شــراكة التغطيــة الصحيــة الشــاملة لعــام 2030 بالتعــاون مــع البنــك الدولــي. وســُتعّزز المنظمــة االســتثمار 
المحلــي بتشــجيع مشــاركة المواطنيــن وبإجــراء الحــوار مــع المجتمــع المدنــي وبالتفاعــل مــع الحكومــات، بمــا فــي 
ذلــك رؤســاء الــدول وأعضــاء البرلمانــات ووزراء الشــؤون الماليــة. وســتدعو المنظمــة إلــى االســتثمار المحلــي 
فــي العامليــن الصحييــن والُبنــى التحتيــة وساســل اإلمــداد والخدمــات والبحــوث وُنظــم المعلومــات التــي يســتند 
إليهــا قطــاع الصحــة، وتقــدم البّينــات الدالــة علــى فوائــد هــذا االســتثمار فــي تعزيــز االقتصــاد الصحــي المزدهــر. 
وسُتســاعد المنظمــة علــى توثيــق الممارســات الجيــدة فــي مجــال الشــؤون الماليــة واإلداريــة العامــة التــي تمّكــن 

مــن اســتخدام المــوارد الماليــة الشــحيحة علــى نحــو فّعــال مــن حيــث التكلفــة.

دعم البلدان
ســتتولى المنظمــة قيــادة التنســيق بيــن الشــركاء فــي قطــاع الصحــة وتســتفيد مــن الخبــرات المتاحــة علــى نطــاق 
الُقطريــة.  المعنيــة وفقــًا لألولويــات  الُقطريــة واإلقليميــة  المكاتــب  الجهــود  هــذه  تنســيق  المنظمــة. وســتتولى 
وســتعمل المنظمــة علــى دمــج جميــع خبراتهــا واالســتفادة منهــا، بمــا فــي ذلــك الخبــرات الخاصــة بالُنظــم الصحيــة 
واألمــراض المحــددة علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، دعمــًا للبلــدان ومشــاركة معهــا. وســيضع هــذا النهــج أيضــًا 
األســاس لنهــج جديــد متكامــل إزاء تنســيق الُنظــم الصحيــة والطــوارئ الصحيــة داخــل أمانــة المنظمــة. ويوضــح 

الشــكل ٤ هــذا النهــج.

برنامج العمل العام الثالث عشر، 192023-2019
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اتحاد الشركاء
)يشمل وكاالت األمم 
المتحدة والبنك الدولي 

والجهات المانحة الثنائية 
والصندوق العالمي لمكافحة 

األيدز والسل والماريا، 
والتحالف العالمي من 

أجل اللقاحات والتمنيع، 
والمؤسسات الخيرية( المكتب 

الُقطري

المكتب
اإلقليمي

الوظائف المتعلقة بوضع القواعد: االستراتيجيات اإلقليمية

المقر 
الرئيسي

فريق العمل المشترك

• التنسيق في المكاتب
  الُقطرية واإلقليمية والمقر

  الرئيسي
• رصد العملية

• تخصيص الموارد

الشكل 4: دعم البلدان في تولي القيادة بشأن التغطية الصحية الشاملة باستخدام نهج ُمعّزز 
وبالمشاركة معها

إطار العمل الُقطري للمنظمة

البلد
خريطة الطريق الوطنية الخاصة بالتغطية الصحية الشاملة

والتي تستند إلى )السياسات واالستراتيجيات والخطط الصحية الوطنية(

خطة الدعم الُقطري بشأن التغطية الصحية الشاملة

• الدعم لوضع خطط الطريق/ السياسات
  واالستراتيجيات والخطط الصحية الوطنية 

• المسح البيئي وتحليل الحالة
• التنسيق بين برامج الشركاء وبرامج المنظمة

• الدعم التقني وبناء القدرات

• إطار العمل اإلقليمي وآليات االستعراض السنوي
  للتقدم

• توليف المعارف، والوساطة، وبناء القدرات على
  نطاق البلدان

• ملخصات السياسات والحوارات بشأن السياسات
• التنسيق بين الشركاء اإلقليميين

• اتحاد الشركاء
• االجتماع الرفيع المستوى

• تعبئة الموارد

الوظائف المتعلقة بوضع القواعد: المبادئ التوجيهية والبيانات

الموارد 
البشرية

الموارد 
البشرية



الطوارئ
 الصحية

 حماية مليار شخص آخر من الطوارئ
الصحية على نحو أفضل



تتمثل األولوية االستراتيجية للمنظمة فيما يلي:
• بناء القدرات الوطنية واإلقليمية والعالمية القادرة على الصمود الازمة لحماية العالم من األوبئة وسائر

  الطوارئ الصحية، والحفاظ عليها؛
• ضمان أن المجموعات السكانية المتضررة من الطوارئ الحادة والممتدة يمكنها الحصول بسرعة على

  الخدمات الصحية الُمنقذة لألرواح بما في ذلك تعزيز الصحة والوقاية من المرض.
وســتتولى المنظمــة رصــد تقــدم العالــم صــوب ضمــان حمايــة أفضــل للنــاس مــن الطــوارئ الصحيــة، ومســاهمة 
األمانــة نفســها، ســواًء بســواء، باســتخدام الهــدف الطمــوح المبيــن أدنــاه، وســتتولى المنظمــة حمايــة األشــخاص 
األكثــر تعرضــًا للمخاطــر، والحــد مــن خطــر اســتمرار انتشــار هــذه الطــوارئ وتأثيرهــا علــى الصعيــد العالمــي 
)انظــر اإلطــار 6 أدنــاه(. ويكتســب التغييــر فــي هــذا المجــال زخمــًا يجعــل المقارنــات التاريخيــة فــي وتيــرة 
التحــّول أقــل أهميــة. وســيلزم االســتناد إلــى هــذا الزخــم فــي الجهــود التــي ُتبــذل، بمــا فــي ذلــك تلــك التــي تبذلهــا 
الــدول األعضــاء، مــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف، ويتمثــل التوّســع الــازم فــي نقلــة نوعيــة فــي الزيــادة مقارنــة 

بــاألداء الســابق.

ويتعــرض كل البلــدان لألوبئــة والطــوارئ، والعالــم بأســره معــرض للخطــر. والُنظــم العالميــة واإلقليميــة لإلنــذار 
المبكــر والترصــد القائــم علــى األحــداث قــد ُوضعــت بالفعــل؛ وســوف تتــاح البّينــات أمــام الشــركاء األساســيين 
قــدرة  التوقيــت. ويــؤدي تعزيــز  والبلــدان المعّرضــة للمخاطــر والجمهــور علــى نحــو أكثــر منهجيــة ومائــم 
المجتمعــات المحليــة والبلــدان علــى الصمــود مــن خــال التغطيــة الصحيــة الشــاملة إلــى وضــع األســاس الــازم 
إلدارة مخاطــر الطــوارئ الصحيــة. والكشــف المبكــر وتقديــر المخاطــر وتبــادل المعلومــات واالســتجابة الســريعة، 
ُتعــد جميعهــا ضروريــة لتافــي المراضــة واإلصابــة والوفــاة والخســائر االقتصاديــة علــى نطــاق واســع. ومــع ذلــك، 
فــا يتمتــع جميــع البلــدان بالقــدرات نفســها فــي إدارة مخاطــر الطــوارئ الصحيــة. وســامة العالــم تتوقــف علــى 
ســامة البيئــات األســرع تأثــرًا. وضمــان حمايــة مليــار شــخص آخــر مــن الطــوارئ الصحيــة علــى نحــو أفضــل، 

ُيعــّزز ســامتنا جميعــًا.

اإلطار 6: حماية مليار شخص آخر من الطوارئ الصحية على نحو أفضل
يســتند هــذا الهــدف إلــى المؤشــر 3-د-1 ألهــداف التنميــة المســتدامة )القــدرات الخاصــة باللوائــح الصحيــة الدوليــة 
والتأهــب للطــوارئ الصحيــة(. وســيجعل العمــل علــى تحقيــق هــذا الهــدف العالــم أكثــر تأهبــًا للطــوارئ الصحيــة بزيــادة 
قــدرة الُنظــم الصحيــة علــى الصمــود لصالــح مجموعــة ســكانية مكونــة مــن مليــار شــخص، علــى نحــو قابــل للقيــاس. 
واســتنادًا إلــى االتجاهــات الســابقة، يمكــن ألمانــة المنظمــة العمــل مــع بلــدان يبلــغ تعــداد ســكانها معــًا مليــار شــخص، 
فــي ســبيل تحســين التأهــب للطــوارئ الصحيــة. وســتقيس المنظمــة هــذا الهــدف باالســتناد إلــى أنشــطة المنظمــة التــي 
تدعــم البلــدان فــي تعزيــز تأهبهــا للطــوارئ الصحيــة. ومــن الواضــح أيضــًا أن هنــاك حاجــة إلــى أســاليب أفضــل للقيــاس 
مــن أجــل توثيــق التحّســن، وأن المنظمــة قــادرة علــى تولــي زمــام القيــادة فــي هــذا المجــال. وســُتصمم األســس المرجعيــة 
ز أدوات القيــاس  بحيــث يكــون هــذا المؤشــر عالميــًا حتــى تتســنى ألي بلــد المســاهمة فــي الهــدف العالمــي. وســوف ُتعــزَّ
بــإدراج متغّيــرات بشــأن التعــّرض وســرعة التأثــر. ويــؤدي تعزيــز ســامة أي مجموعــة ســكانية إلــى تحســين ســامة 
الجميــع. والتمتــع بـ«حمايــة أفضــل« ال ينطــوي علــى أي تقديــر مطلــق للســامة. وُتقــّر المنظمــة بضــرورة مواصلــة 
العمــل للحصــول علــى وصــف وقيــاس أدق للبارامتــرات مــن قبيــل الخطــر الوبائــي وقــدرة الُنظــم علــى الصمــود. ولــذا 
فــإن المنظمــة ســتعمل مــع الشــركاء المعنييــن علــى نطــاق القطاعــات كافــة الســتكمال تطويــر أدوات القيــاس الازمــة. 
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وســتعمل األمانــة مــع الــدول األعضــاء والشــركاء علــى زيــادة الكشــف عــن جميــع مخاطــر الطــوارئ الصحيــة 
والقــدرة علــى إدارة المخاطــر علــى نطــاق جميــع مراحــل الوقايــة مــن المخاطــر واكتشــافها والتأهــب واالســتجابة 
طــار ِســنداي للحــد مــن مخاطــر  للطــوارئ والتعافــي منهــا عــن طريــق تنفيــذ اللوائــح الصحيــة الدوليــة )2005( واإ
الكــوارث. ويشــمل هــذا العمــل أنشــطة المنظمــة المتعلقــة بمكانتهــا المحوريــة بوصفهــا قائــد مجموعــة الصحــة 
التي تقدم المســاعدات اإلنســانية، وســوف ُينّســق تنســيقًا وثيقًا مع عمل المنظمة بشــأن تغيُّر المناخ. وســتعمل 
المنظمــة علــى أســاس مــن التعــاون فــي ســبيل تعزيــز قــدرة الســلطات الوطنيــة والمجتمعــات المحليــة تدريجيــًا 
رســاء ُنظــم ومؤسســات وشــبكات صحيــة  علــى إدارة الطــوارئ الصحيــة باعتمــاد نهــج شــامل لــكل األخطــار واإ
متينــة تســتهدف الصحــة العموميــة وترّكــز علــى النــاس، باالســتناد إلــى وظائــف الصحــة العموميــة األساســية 
اللوائــح الصحيــة الدوليــة )2005(. وتهــدف خطــط العمــل الوطنيــة  والقــدرات األساســية الازمــة بموجــب 
إلرســاء القــدرات األساســية الحاســمة األهميــة والحفــاظ عليهــا - التــي توضــع اســتجابة لاســتعراضات الاحقــة 
والتقييمــات الذاتيــة والخارجيــة وُتختبــر بواســطة عمليــات المحــاكاة - إلــى تعزيــز حمايــة المجموعــات الســكانية 
علــى الصعيــد المحلــي والوطنــي والعالمــي. وســوف ُتدمــج برامــج التأهــب المحــددة مثــل مبــادرة المستشــفيات 

المأمونــة فــي هــذه الخطــط.
وســتحظى النظــم الوطنيــة األمتــن واألقــدر علــى الصمــود بدعــم اآلليــات اإلقليميــة والعالميــة لإلنــذار واالســتجابة 
التــي ســتضمن اإلنــذار المبكــر وتنّســق الدعــم الدولــي الــازم الحتــواء أثــر الطــوارئ الصحيــة والتخفيــف مــن 
حدتــه. وســتعمل المنظمــة أيضــًا عــن كثــب مــع الجهــات الشــريكة لتحديــد أنشــطة البحــث والتطويــر واالبتــكار 
وتنســيقها بهــدف تحســين الكشــف عــن األمــراض الجديــدة والمســتجدة والوقايــة منهــا والتصــدي لهــا. وســتتولى 
المنظمــة التنســيق بيــن الــدول األعضــاء وتشــجيعها علــى إنشــاء قــوى عاملــة صحيــة احتياطيــة لحشــدها فــي 

حــاالت الطــوارئ الصحيــة.
وتســتهدف المنظمــة خدمــة األشــخاص األســرع تأثــرًا وخصوصــًا فــي البلــدان الهّشــة والمتضــّررة مــن النزاعــات. 
ويشــمل هــؤالء األشــخاص النســاء واألطفــال والمســنين واألشــخاص ذوي اإلعاقــة والفقــراء، الذيــن يتضــررون 
جميعهــم فــي هــذا الظــروف علــى نحــو غيــر متناســب. وتســّجل هــذه البلــدان نســبة كبيــرة مــن األوبئــة الشــديدة 
الوقــع واالحتياجــات غيــر الُملّبــاة فــي إطــار أهــداف التنميــة المســتدامة، وتشــّكل بــذا تداخــًا طبيعيــًا بيــن مجــاالت 
الطــوارئ والتغطيــة الصحيــة الشــاملة وتعزيــز صحــة المجموعــات الســكانية. ويعانــي الســكان النازحــون قســرًا 
مــن الضعــف بصفــة خاّصــة. وســتعمل أمانــة المنظمــة مــع الســلطات الوطنيــة والجهــات الشــريكة لضمــان إتاحــة 
الخدمــات الصحيــة األساســية الُمنقــذة لــألرواح، بمــا فــي ذلــك تعزيــز الصحــة والوقايــة مــن األمــراض والصحــة 
النفســية والدعــم النفســي، وخدمــات التغذيــة، بمــا فــي ذلــك دعــم الرضاعــة الطبيعيــة الحصريــة، لألشــخاص 

األشــد حاجــة إليهــا.
وســتعمل األمانــة دعمــًا لدمــج التطعيــم وســائر حمــات الوقايــة مــن األوبئــة فــي حــاالت الطــوارئ اإلنســانية 
)مثــل الحمــات المشــتركة المضــادة لشــلل األطفــال والكوليــرا والماريــا( مــن أجــل الجماعــات المتضــّررة. كمــا 
سيشــّكل تنفيــذ اســتراتيجية المنظمــة الجديــدة لمكافحــة النواقــل عنصــرًا مهّمــًا مــن عناصــر هــذا العمــل. وســتعمل 
المنظمــة علــى ضمــان حصــول الجميــع علــى خدمــات رعايــة الصحــة الجنســية واإلنجابيــة، بمــا فــي ذلــك تنظيــم 
األســرة، وتقديــم المعلومــات والتوعيــة، ودمــج الصحــة اإلنجابيــة فــي االســتراتيجيات والبرامــج الوطنيــة بمــا 
يتماشــى مــع الغايــة 3-7 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة؛ وضمــان حصــول الجميــع علــى خدمــات الصحــة 
الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق اإلنجابيــة علــى النحــو المتفــق عليــه وفقــًا لبرنامــج عمــل المؤتمــر الدولــي للســكان 
والتنميــة ومنهــاج عمــل بيجيــن والوثائــق الختاميــة لمؤتمــرات اســتعراضهما، بمــا يتماشــى مــع الغايــة 5-6 مــن 

أهــداف التنميــة المســتدامة.
وســترّكز المنظمــة فــي هــذه الظــروف علــى الوقايــة مــن انهيــار الُنظــم الصحيــة، والحفــاظ علــى الخدمــات 
الحاســمة األهميــة، وبنــاء الُنظــم الصحيــة فــي أعقــاب األزمــات والنزاعــات. ويربــط هــذا التحــدي الطــوارئ 
الصحيــة ربطــًا وثيقــًا بالتغطيــة الصحيــة الشــاملة. وتتفاقــم الطــوارئ الصحيــة بســبب الضعــف والهشاشــة اللذيــن 
تعانــي منهمــا النظــم الصحيــة نفســها التــي يتعيــن عليهــا الوقايــة مــن هــذه الطــوارئ والتأهــب لهــا والكشــف عنهــا 
واالســتجابة لهــا والتعافــي منهــا. فالطــوارئ الصحيــة ُتضعــف النظــم الصحيــة والنظــم الصحيــة الضعيفــة تزيــد 
مــن حــدة الطــوارئ الصحيــة. وســتتّبع المنظمــة أثــر عملهــا فــي مجــال االســتجابة للطــوارئ فــي البلــدان المتضــّررة 
بقيــاس مــدى إتاحــة التدخــات وتنفيذهــا، فضــًا عــن حصائــل المجــاالت الخاضعــة للرصــد بموجــب الهــدف 

الخــاص بالتغطيــة الصحيــة الشــاملة. 
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ويــرد وصــف نهــج المنظمــة إزاء الطــوارئ الصحيــة فــي إطــار النتائــج الخــاص ببرنامــج الطــوارئ الصحيــة.  
وهــو يســعى إلــى ضمــان مــا يلــي:

• إتاحة الحصول على الخدمات الصحية الُمنقذة لألرواح وتدخات الصحة العمومية أمام المجموعات
  السكانية المتضررة من الطوارئ الصحية؛

• تزويد جميع البلدان بما يلزمها من أدوات للتخفيف من وطأة مخاطراألمراض المعديًة الشديدة  الخطورة؛
• اضطاع جميع البلدان بتقييم ومعالجة الثغرات الحرجة التي تتخلل التأهب للطوارئ الصحية، بما في
  ذلك في مجال القدرات األساسية في إطار اللوائح الصحية الدولية )2005( والقدرات الخاصة بإدارة 

  مخاطر الطوارئ الصحية المتعلقة بجميع األخطار؛
• دعم البرامج الوطنية للطوارئ الصحية عن طريق برنامج المنظمة للطوارئ الصحية الفّعال والمزود

  بالموارد المطلوبة.
وقــد ُأدخلــت إصاحــات كبــرى علــى البرنامــج خــال العاميــن الماضييــن؛ وأدى ذلــك إلــى إحــراز تقــدم كبيــر فــي 
مراعــاة النتائــج التــي خلصــت إليهــا لجنــة اإلشــراف االستشــارية المســتقلة. ومــع ذلــك فســينبغي لمواصلــة تعزيــز 
البرنامــج تطويــر بعــض إجــراءات العمــل فــي المنظمــة وتعزيــز عمــل المنظمــة فــي المكاتــب الُقطريــة. وتشــّكل 

هــذه التغييــرات أولويــات مؤسســية وتتطلــب حلــواًل مؤسســية.
وستســاعد الصلــة القويــة بالتغطيــة الصحيــة الشــاملة فــي عــدد مــن المجــاالت التــي تتمثــل تحديــدًا فيمــا يلــي: 
التأهــب، والخدمــات الصحيــة الخاصــة بالاجئيــن والمهاجريــن؛ الوقايــة مــن انهيــار الُنظــم الصحيــة فــي الــدول 
الهّشــة والمتضــّررة مــن النــزاع والســريعة التأثــر؛ االســتفادة مــن الفــرص التــي يتيحهــا التعافــي إلعــادة بنــاء الُنظــم 
الصحيــة علــى نحــو أفضــل. وتمثــل المشــاركة القويــة مــن ِقبــل المجتمعــات المحليــة عنصــرًا حاســم األهميــة، 

علــى نحــو مــا ُوّثــق أثنــاء أزمــة اإليبــوال.
ومــع اقتــراب العالــم مــن اســتئصال شــلل األطفــال، ســينبغي اســتمرار بعــض الوظائــف الضروريــة للحفــاظ علــى 
خلــو العالــم مــن شــلل األطفــال. وفضــًا عــن ذلــك، فــإن برنامــج مكافحــة شــلل األطفــال قــد ســاعد علــى تعزيــز 
الُنظــم الصحيــة ويجــب الحفــاظ علــى هــذه المكاســب األعــم اآلن وقــد بــدأ تقليــص هــذا البرنامــج. وينبغــي دمــج 
الوظائــف األساســية التــي يدعمهــا حاليــًا التمويــل المخّصــص لشــلل األطفــال فــي الجهــود الصحيــة األوســع 
نطاقــًا )فســيلزم مثــًا اســتيعاب الترصــد المتكامــل لألمــراض والُنظــم الخاصــة بالتأهــب للفاشــيات واالســتجابة 

لهــا فــي الجهــود األخــرى المتعلقــة بالســامة البيولوجيــة واألمــن البيولوجــي(. 
وســتواصل المنظمــة االضطــاع بــدور حاســم األهميــة فــي تنفيــذ هــذه الوظائــف وتنســيقها، والســيما فــي الــدول 
ذات الُنظــم الصحيــة الهّشــة أو الفاشــلة التــي ُنشــر فيهــا قــدر كبيــر مــن المــوارد المخّصصــة لشــلل األطفــال 

وســاهم فــي تعزيــز النظــام الصحــي العــام. 
المخّصصــة  المــوارد  ســحب  يــؤدي  أن  يمكــن  حيــث  البلــدان  داخــل  والمناطــق  البلــدان  المنظمــة  وســتحدد 
الســتئصال شــلل األطفــال إلــى ضعــف شــديد فــي قــدرة النظــام الصحــي الوطنــي علــى تقديــم خدمــات التمنيــع 
األساســية وعلــى الكشــف عــن الطــوارئ واالســتجابة لهــا. ثــم ســتعمل األمانــة بعــد ذلــك مــع البلــدان المعنيــة 
وشــركائها لوضــع حلــول مســتدامة تحافــظ علــى القــدرات الحاســمة األهميــة كأســاس إلدارة المخاطــر والطــوارئ 

واإعــادة بنــاء هــذا الجانــب مــن النظــام الصحــي.

1  انظر الرابط اإللكتروني التالي:
http://www.who.int/about/finances-accountability/funding/financing-dialogue/emergencies-pro-

 gramme-results-framework.pdf
)تم االطاع في 5 آذار/ مارس 2018(. ُحّدثت القائمة الواردة في النص للميزانية البرمجية 2019-2018.
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تعزيز صحة
 المجموعات السكانية

 تمتع مليار شخص آخر بمزيد من
الصحة والعافية



ستســهم المنظمــة فــي تمتــع مليــار شــخص بالصحــة والعافيــة مــن خــال خمســة مناهــج اختيــرت علــى أســاس 
المعاييــر التاليــة: تــؤدي التحديــات التــي تتصــدى لهــا المناهــج إلــى تــآكل فــرص تحقــق الحيــاة مــع التمتــع 
بالصحــة، وتتطلــب نهجــًا متعــدد القطاعــات لمعالجــة محــددات الصحــة، وتشــّكل أخطــارًا وجوديــة تهــدد 
ازدهــار اإلنســان، وتبلــغ تكاليــف الفرصــة البديلــة المرتبطــة بهــا تريليونــات الــدوالرات، وتمثــل مجــاالت تحظــى 
فيهــا المنظمــة بميــزة نســبية. وهــذه المناهــج المترابطــة تدعــم أيضــًا األولويتيــن االســتراتيجيتين األخرييــن 

المتعلقتيــن بالتغطيــة الصحيــة الشــاملة والطــوارئ الصحيــة.
وســيتطلب العمــل بشــأن هــذه المناهــج اّتبــاع نهــج متكامــل علــى نطــاق المنظمــة، يدعــم الهــدف الجامــع الرامــي 
إلــى ضمــان الحيــاة مــع التمتــع بالصحــة وتعزيــز العافيــة واألولويــات االســتراتيجية الثــاث المتمثلــة فــي تحقيــق 
التغطيــة الصحيــة الشــاملة ومواجهــة الطــوارئ الصحيــة وتعزيــز صحــة المجموعــات الســكانية، ويعّظــم أوّجــه 
التــآزر بينهــا. وستشــّكل هــذه المناهــج محــور تركيــز االهتمــام السياســي الرفيــع المســتوى والشــراكات وعمليــات 
تعبئــة المــوارد، وســتدعم البلــدان فــي تنفيــذ عمــل المنظمــة الخــاص بوضــع القواعــد مــع إشــراك طيــف واســع 
من الشركـــــاء والخــــبراء في الوقت ذاته. وستتولى األمـــــانة تنظيم المنــــــاهج ووضع إطــــار األثـــــــر والمساءلـــــة

ذي الصلة، لضمان اّتباع نهج شمولي يتافى ظاهرة »الصوامع«.
وعلــى الرغــم مــن أن عنــوان »تعزيــز صحــة المجموعــات الســكانية« واســع النطــاق، إال أن المنظمــة ســوف 
تســهم فيــه علــى نحــو مرّكــز مــن خــال المناهــج الخمــس. وفضــًا عــن ذلــك، فــإن الوصــف الــوارد أدنــاه 
يشــّكل نقطــة انطــاق وســيصبح أشــد تحديــدًا بمــرور الوقــت. وفــي ســبيل تســريع التقــدم، ســتعمل المناهــج 
أثنــاء تنفيذهــا علــى اختبــار األفــكار الجديــدة وتســعى إلــى تحقيــق الفــرص الواعــدة. وســتحصل المجــاالت التــي 
ُتحقــق فيهــا النتائــج علــى المزيــد مــن المــوارد مــن أجــل تعظيــم الفّعاليــة مــن حيــث التكلفــة لاســتثمار الــذي 
توّجهــه المنظمــة إلــى هــذه المناهــج. وســُتحدد غايــات ومؤشــرات معّينــة لــكل منهــاج مــن المناهــج. وســُتجري 
المنظمــة اســتعراضًا دوريــًا للمبــادرة المنّصيــة، فــي ضــوء البّينــات الدالــة علــى اإلجــراءات الفّعالــة ومكامــن 

الفــرص، وتعــّدل اســتراتيجيتها بنــاًء علــى ذلــك.
وســترصد المنظمــة التقــدم الــذي ُيحــرز فــي تعزيــز صحــة المجموعــات الســكانية ومســاهمة األمانــة نفســها، 
باســتخدام الهــدف الطمــوح القائــم علــى أهــداف التنميــة المســتدامة الــوارد أدنــاه )انظــر اإلطــار 7 لاطــاع 
علــى المعلومــات بشــأن الطريقــة المســتخدمة فــي حســاب التقديــرات(. وســيتطلب الهــدف بــذل جهــود متضافــرة 
مــن جانــب العديــد مــن األطــراف، بمــا فــي ذلــك الــدول األعضــاء، ولكــن ذلــك ُيعــد ضروريــًا إلبقــاء خطــة 

أهــداف التنميــة المســتدامة علــى المســار الصحيــح.

اإلطار 7: تمتع مليار شخص آخر بمزيد من الصحة والعافية
يمثــل عــدد األشــخاص الذيــن يتمتعــون بمزيــد مــن الصحــة والعافيــة تقديــرًا مركبــًا ُيحســب بجمــع عــدد مــن الغايــات 
الخاصــة بأهــداف التنميــة المســتدامة. وتنظــر التقديــرات فــي العمــل الــازم لتحقيــق الغايــات الراميــة إلــى تحســين الحيــاة 
خــال الفتــرة 2019-2023 مقارنــة بســيناريوهات »عــدم التدخــل« )أي الوضــع الراهــن المرجعــي حتــى عــام 2023( 
مع مراعاة  أن ذلك يشــمل مجموعات ســكانية متداخلة وال تتنافى فيما بينها. وســُتعّين الحصائل واآلثار المحددة التي 
ســُتدرج فــي التقديــر المرّكــب، فــي اإلطــار الخــاص باألثــر والمســاءلة. ويرمــي هــذا الهــدف إلــى تنشــيط العمــل الجماعــي 

مــن أجــل الصحــة وتعزيــز مســاهمة المنظمــة بدورهــا كُمحّفــز وفــي رصدهــا الدقيــق لتتبــع التقــدم.
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المنهاج 1: تحسين رأس المال البشري طيلة العمر.
تســتهدف المنظمــة تحســين رأس المــال البشــري باســتخدام االبتــكار واّتبــاع النهــج الشــامل لمراحــل الحيــاة، 
مــع التركيــز بصفــة خاصــة علــى النســاء واألطفــال والمراهقيــن، لتقديــم الخدمــات المتكاملــة، وبتمكيــن النــاس 
مــن الحصــول علــى المعلومــات والمنافــع والخدمــات التــي يحتاجــون إليهــا مــن أجــل البقــاء علــى قيــد الحيــاة 

واالزدهــار فــي جميــع األعمــار.
وهنــاك نقــاط حاســمة األهميــة طيلــة العمــر يمكــن فيهــا تحســين رأس المــال البشــري بواســطة التدخــات 
المســّندة بالبّينــات التــي تتصــدى لعوامــل الخطــر )مثــل التغذيــة والرضاعــة الطبيعيــة الحصريــة، والعنــف، 
واجتماعيــة  ثاثيــة - صحيــة  بفائــدة  ذلــك  ويعــود  والعافيــة.  الصحــة  وُتعــّزز  واللعــب، وغيرهــا(  والتعلــم، 
واقتصاديــة - علــى األشــخاص فــي الوقــت الحاضــر وعلــى مســتقبلهم وعلــى األجيــال التاليــة. ومثــال علــى 
ذلــك أن 11٪ مــن النمــو االقتصــادي الــذي تحقــق مؤخــرًا فــي البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الدخــل، نتــج 
عــن الحــد مــن الوفيــات التــي يمكــن تافيهــا طيلــة العمــر.  ومــن شــأن االســتثمار فــي صحــة صغــار األطفــال 
واألطفــال والمراهقيــن ونمائهــم وفــي تنظيــم األســرة ورعايــة الحمــل والــوالدة، أن يحقــق فائــدة تبلــغ نســبتها إلــى 
التكلفــة 10 إلــى 1 تقريبــًا، وأن يــؤدي إلــى الحــد مــن اضطرابــات الصحــة النفســية واألمــراض غيــر الســارية 
فــي مراحــل الحيــاة التاليــة. ومــن شــأن الحفــاظ علــى القــدرات الوظيفيــة للمســنين أن يســاعد علــى الحــد مــن 
تكاليــف الرعايــة الصحيــة ومــن اعتمادهــم علــى الرعايــة، وأن يعــّزز عافيتهــم علــى نحــو يمّكنهــم مــن مواصلــة 

المســاهمة فــي المجتمــع.
وســيكون هنــاك تركيــز خــاص علــى معالجــة الغايــة 3-7 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة )بشــأن ضمــان 
حصــول الجميــع علــى خدمــات رعايــة الصحــة الجنســية واإلنجابيــة( والغايــة 5-6 )بشــأن ضمــان حصــول 
الجميــع علــى خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة وعلــى الحقــوق اإلنجابيــة( فيمــا يتعلــق بالمســاواة بيــن 
الجنســين والتمكيــن االقتصــادي للمــرأة. وســتعمل المنظمــة علــى ضمــان حصــول الجميــع علــى خدمــات رعايــة 
الصحــة الجنســية واإلنجابيــة، بمــا فــي ذلــك تنظيــم األســرة، وتقديــم المعلومــات والتوعيــة، ودمــج الصحــة 
اإلنجابيــة فــي االســتراتيجيات والبرامــج الوطنيــة بمــا يتماشــى مــع الغايــة 3-7 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة؛ 
وضمــان حصــول الجميــع علــى خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق اإلنجابيــة علــى النحــو المتفــق 
عليــه وفقــًا لبرنامــج عمــل المؤتمــر الدولــي للســكان والتنميــة ومنهــاج عمــل بيجيــن والوثائــق الختاميــة لمؤتمــرات 
اســتعراضهما، بمــا يتماشــى مــع الغايــة 5-6 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة. ويوضــح الشــكل 5 أدنــاه 
كيــف يمكــن لمجموعــة اســتراتيجية متكاملــة مــن التدخــات المســّندة بالبّينــات المقدمــة فــي المراحــل الحاســمة 

األهميــة، بمشــاركة األفــراد واألســر والمجتمعــات المحليــة، أن يزيــد مــن رأس المــال البشــري طيلــة العمــر.
وســتحدد المنظمــة مجموعــة متكاملــة ذات أولويــة مــن التدخــات لتحســين اإلمكانــات البشــرية علــى نطــاق 
جميــع مراحــل الحيــاة؛ وتســتخدم التكنولوجيــات لتمكيــن األشــخاص مــن الحصــول علــى المعلومــات والمنافــع 
والخدمــات التــي يحتاجــون إليهــا مــن أجــل البقــاء علــى قيــد الحيــاة واالزدهــار وتحقيــق كامــل إمكاناتهــم طيلــة 
العمــر؛ وتختبــر نهــوج التنفيــذ والتوّســع فــي البلــدان؛ وُتعالــج المشــكات المتعلقــة بالقيــاس، بطــرق مــن بينهــا 
المواءمــة مــع مؤشــر رأس المــال البشــري للبنــك الدولــي مــن أجــل إيجــاد الحلــول للبلــدان، ووضــع مؤشــر للنمــاء 

فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة.

Jamison DT, Summers LH, Alleyne G, Arrow KJ, Berkley S, Binagwaho A, et al. Global health 
2035: a world converging within a generation. Lancet. 2013 Dec 7;382(9908):1898–955.
(http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(13)62105-4 pmid: 24309475, accessed 5 March 2018).
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المنهاج 2: تسريع العمل على الوقاية من األمراض غير السارية وتعزيز الصحة النفسية. 
تتســبب األمــراض غيــر الســارية ســنويًا فــي وفــاة 15 مليــون مــن األشــخاص الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 
30 و70 عامــًا. وتهــدف أمانــة المنظمــة إلــى دعــم البلــدان فــي تحقيــق الغايــة المدرجــة فــي أهــداف التنميــة 
المســتدامة والمتمثلــة فــي الحــد مــن الوفيــات المبكــرة الناجمــة عــن األمــراض غيــر الســارية، بحلــول عــام 2023، 
عــن طريــق الوقايــة والعــاج وتعزيــز الصحــة والعافيــة النفســية. ويمكــن الوقايــة مــن قــدر كبيــر مــن المراضــة 
- وتافــي معظــم الوفيــات المبكــرة - الناجمــة عــن األمــراض غيــر الســارية بواســطة التدخــات الراميــة إلــى 
الحــد مــن أربعــة مــن عوامــل الخطــر الرئيســية، أال وهــي: تعاطــي التبــغ، وتعاطــي الكحــول علــى نحــو ضــار، 
والنظــام الغذائــي غيــر الصحــي، والخمــول البدنــي. ويلــزم أن تكــون الجهــود المبذولــة للوقايــة مصحوبــة 
باإلتاحــة المنصفــة للعــاج الفّعــال ألمــراض القلــب واألوعيــة والســرطان وداء الســكري وأمــراض الجهــاز 
النفســي المزمنة والحاالت الصحية النفســية. وتشــّكل اضطرابات الصحة النفســية 13٪ من العبء العالمي 
للمــرض؛ ومــع ذلــك، فمعظــم األشــخاص المتضرريــن ال يتــاح لهــم الحصــول علــى العــاج والرعايــة. وفضــًا 
عــن ذلــك، فــإن اإلصابــات والعنــف ُيعــدان مــن عوامــل الخطــر المهمــة، وهنــاك تدخــات فّعالــة مــن حيــث 
التكلفــة للوقايــة مــن حــدوث العنــف وحــوادث المــرور واألســباب األخــرى التــي تــؤدي إلــى اإلصابــة، ولتقديــم 
الخدمــات الطارئــة والخدمــات الطويلــة األجــل التــي يحتــاج إليهــا الضحايــا. وعلــى الخصــوص، تدعــو الغايــات 
ذات الصلــة المدرجــة فــي أهــداف التنميــة المســتدامة إلــى تعزيــز الجهــود للتصــدي لإلصابــات الناجمــة عــن 
حــوادث المــرور وحــاالت العنــف. والبــد للمنظمــة بوصفهــا الوكالــة الرائــدة فــي مجــال الصحــة ضمــن منظومــة 
األمــم المتحــدة مــن حفــز العمــل علــى الصعيــد العالمــي وفــي البلــدان. وســتعمل أمانــة المنظمــة مــع الــدول 
األعضــاء وســائر الشــركاء علــى التوّســع فــي الجهــود الراميــة إلــى تنفيــذ التدابيــر العظيمــة الوقــع والفّعالــة مــن 
حيــث التكلفــة، بمــا فــي ذلــك بالعمــل مــن خــال اللجنــة المســتقلة الرفيعــة المســتوى المعنيــة باألمــراض غيــر 
الســارية، وآليــة التنســيق العالميــة التابعــة للمنظمــة والمعنيــة بالوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا،  

Kuruvilla S, Sadana R, Villar Montesinos E, Beard J, Franz Vasdeki J, Araujo de Carvalho I, et 
al. A life-course approach to health: synergy with sustainable development goals

 نشــرة منظمــة الصحــة العالميــة. 2018 )إصــدار كانــون الثانــي/ ينايــر 2018/ النشــر الســابق علــى شــبكة اإلنترنــت: كانــون 
األول/ ديســمبر 2017(.
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وعقــد األمــم المتحــدة للعمــل مــن أجــل التغذيــة، وفرقــة عمــل األمــم المتحــدة المشــتركة بيــن الــوكاالت المعنيــة 
بالوقايــة مــن األمــراض غيــر الُمعديــة )غيــر الســارية( ومكافحتهــا وفريــق األمــم المتحــدة المعنــي بالتعــاون 
فــي مجــال الســامة علــى الطــرق، إلقنــاع نخبــة مــن المســؤولين باعتمــاد خيــارات سياســية جريئــة مــن أجــل 
الصحــة. وســتعّزز المنظمــة دورهــا القيــادي وقدرتهــا التقنيــة علــى دعــم البلــدان فــي تنفيــذ حصائــل الــدورة 
االســتثنائية للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بشــأن األمــراض غيــر الســارية، التــي ُيعتــزم عقدهــا فــي عــام 
2018. وســتقدم أمانة المنظمة المســاعدة التقنية واإلرشــادات المســّندة بالبّينات  إلى البلدان بشــأن »أفضل 
الخيــارات« وســائر التدخــات التــي يوصــى بهــا للوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية وعاجهــا.  وســتعمل 
المنظمــة مــع ســائر الشــركاء، بمــا فــي ذلــك المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص، علــى الحــد مــن عــبء 
األمــراض غيــر الســارية، ولكــن إذا تبيــن أن هنــاك ممارســات ضــاّرة، ســيتعالى صــوت المنظمــة تنديــدًا بهــا. 
وســتدعم إرشــادات المنظمــة المســّندة بالبّينــات البلــدان فــي الحــد مــن اســتعمال الملــح والســكر؛ والتخلــص 
مــن األحمــاض الدهنيــة المتحولــة االصطناعيــة والحــد مــن المضــادات الحيويــة فــي األغذيــة؛ واإعــادة تركيــب 
بعــض المنتجــات علــى نحــو يــؤدي إلــى نظــام غذائــي صحــي؛ والحــد مــن تعاطــي التبــغ ومــن تعاطــي الكحــول 
علــى نحــو ضــار؛ ووقــف تســويق األغذيــة والمشــروبات غيــر الصحيــة لألطفــال؛ والحــد مــن انتشــار الخمــول 
البدنــي. وســيرّكز الدعــم الــذي تقدمــه أمانــة المنظمــة إلــى الــدول األعضــاء علــى مجــاالت االلتــزام األربعــة 
التــي يشــتمل عليهــا اإلعــان السياســي الجتمــاع الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة الرفيــع المســتوى المعنــي 
الشــؤون،  الســارية( ومكافحتهــا )2011(، وهــي: تصريــف  المعديــة )غيــر  بالوقايــة مــن األمــراض غيــر 
والوقايــة مــن عوامــل الخطــر والحــد منهــا، والترصــد والرصــد والتقييــم، والرعايــة الصحيــة. وســُتعّزز أمانــة 
المنظمــة الدعــم التقنــي المقــدم إلــى البلــدان لســد الفجــوة فــي عــاج الصحــة النفســية والتصــدي لمشــكات 
حقــوق اإلنســان ذات الصلــة، وتنفيــذ خدمــات الرعايــة الصحيــة واالجتماعيــة العظيمــة األثــر، وتقديــم حزمــة 

مــن التدخــات ذات المــردود للحــاالت المرضيــة الشــائعة.

المنهاج 3: تسريع وتيرة التخلص من األمراض السارية الشديدة الوقع واستئصالها.
علــى الرغــم مــن إمكانيــة الوقايــة والعــاج مــن األمــراض الســارية وحــاالت العــدوى - بمــا فــي ذلــك األيــدز 
والعــدوى بفيروســه والســل والماريــا والتهــاب الكبــد الفيروســي واألمــراض المعديــة المنقولــة جنســيًا وأمــراض 
المناطــق المداريــة المهملــة - فهــي مازالــت تطــرح تحديــًا كبيــرًا فــي مجــال الصحــة العموميــة فــي معظــم 
البلــدان، وتتســبب فــي وفــاة أكثــر مــن أربعــة ماييــن شــخص ســنويًا. ويوشــك العالــم علــى اســتئصال شــلل 
األطفــال وداء التنينــات )داء الــدودة الغينيــة(، ومــع ذلــك فيلــزم بــذل جهــود ضخمــة ومرّكــزة لبلــوغ هذيــن 
الهدفيــن المرحلييــن. وقــد كشــفت أهــداف التنميــة المســتدامة مــن جديــد عــن الضــرورة الُملّحــة لتســريع مســار 
“البرنامــج غيــر المكتمــل” لألمــراض الســارية. ومــع ذلــك، فــإن غايــة “وضــع نهايــة لألوبئــة” المحــددة لعــام 2030، 
ال يمكــن أن تتحقــق دون تســريع وتيــرة الجهــود المبذولــة للوقايــة مــن األمــراض ومكافحتهــا والتخلــص منهــا 
- باســتخدام التدخــات الفّعالــة مــن حيــث التكلفــة والعظيمــة األثــر - ودمــج االســتجابة الخاصــة باألمــراض 
المحــددة فــي الُنظــم الصحيــة التــي تركــز علــى النــاس. وستســتند المنظمــة علــى ســجّلها الحافــل فــي مجــال 
محاربــة األمــراض الســارية، فــي العمــل مــع الشــركاء علــى وضــع أســاس مســتدام للجهــود المبذولــة للتخلــص 
مــن األيــدز والعــدوى بفيروســه والســل والماريــا والتهــاب الكبــد الفيروســي وأمــراض المناطــق المداريــة المهملــة 
بحلــول عــام 2023. وستســعى أمانــة المنظمــة إلــى تحقيــق نقلــة نوعيــة بالعمــل مــع البلــدان وشــركاء التنميــة 
والمؤسســات الماليــة علــى مواءمــة السياســات واالســتراتيجيات والتدخــات العظيمــة األثــر ودمجهــا؛ والتوّســع 
فــي الجهــود المبذولــة للوصــول إلــى المجموعــات الســكانية األســرع تأثــرًا وتعزيــز اإلنصــاف؛ وتأميــن التمويــل 
القــوي والجــودة المحّســنة وفّعاليــة االســتثمارات؛ وتعزيــز مشــاركة القطاعــات المتعــددة والمجتمعــات المحليــة؛ 
والتوّســع فــي اســتخدام األدوات والنهــوج االبتكاريــة الجديــدة. وســتضع المنظمــة إرشــادات متكاملــة بشــأن 
القواعــد والمعاييــر علــى نطــاق مختلــف األمــراض لتحــل محــل االســتراتيجيات التــي توشــك علــى االنتهــاء )مثــل 

1  ينبغي أال تؤثر اإلشارة إلى اآللية على أي قرار تتخذه الدول األعضاء بشأن اآللية لما بعد عام 2020.
2  الحزم التقنية MPOWER وHEART وSHAKE وRESOLVE وPEN وECHO وmhGAP، والسامة على الطرق 

إلنقــاذ األرواح، ومجموعــة أدوات التنفيــذ للحــد مــن تعاطــي الكحــول علــى نحــو ضــار.
3  يطلق عليه رسميًا اسم »التذييل 3 المحدَّث لخطة العمل للوقاية من األمراض غير السارية 

ومكافحتها 2013-2020«، واعتمدته جمعية الصحة في القرار ج ص ع70-11 )2017(. انظر الرابط التالي أيضًا: 

)تم االطاع في 5 آذار/ مارس 2018(.
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االســتراتيجيات العالميــة لقطــاع الصحــة بشــأن فيــروس العــوز المناعــي البشــري والتهــاب الكبــد الفيروســي 
واألمــراض المعديــة المنقولــة جنســيًا، التــي ســتنتهي فــي عــام 2021(. وســتتواءم هــذه المبــادرة المنّصيــة 
والطــوارئ  الشــاملة  الصحيــة  بالتغطيــة  الخاصــة  المنظمــة  األساســية ألولويــات  الركائــز  مــع  تامــًا  تواؤمــًا 
الصحيــة؛ وســُتعّزز مبــدأ دمــج الصحــة فــي جميــع السياســات، وترّكــز بشــدة علــى المســاواة بيــن الجنســين 
واإلنصــاف وحقــوق اإلنســان. وســتعمل المنظمــة مــع الشــركاء علــى توليــد الزخــم السياســي حــول خطــة 
التســريع، واالضطــاع بالقيــادة فــي االجتمــاع األول الرفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بشــأن 
الســل )الُمقّرر عقده في عام 2018( وفي ســائر األحداث الرئيســية. وســتعمل المنظمة مع الشــركاء والدول 
األعضــاء علــى اســتدامة التغطيــة بالتطعيــم وتعزيزهــا، وضمــان عــدم تــرك أي طفــل خلــف الركــب، حتــى فــي 
لــى جانــب التخلــص مــن األمــراض الســارية ذات العــبء  األماكــن األبعــد واألصعــب فــي الوصــول إليهــا. واإ
الكبيــر، ســيظل اســتئصال شــلل األطفــال والــدودة الغينيــة مــن األولويــات الرئيســية، مــع توجيــه قــدر كبيــر مــن 

الجهــود إلــى التخطيــط لمرحلــة مــا بعــد اســتئصال المــرض.
المنهاج 4: التصدي لمقاومة مضادات الميكروبات.

تــؤدي مقاومــة مضــادات الميكروبــات إلــى مــا يقــدر بنحــو 000 700 وفــاة ســنويًا، وبحلــول عــام 2030 
ســتصل الخســائر التــي تســببها إلــى 3.٤ تريليــون دوالر أمريكــي مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي. وســُتعّزز 
المنظمــة الحــوار الخــاص بالسياســات والحــوار التقنــي بشــأن مقاومــة مضــادات الميكروبــات علــى نطــاق 
القطاعــات فــي الــدول األعضــاء، وســتقدم الدعــم االســتراتيجي للتوســع فــي اإلجــراءات الشــاملة والمســتدامة 
الراميــة إلــى التصــدي لمقاومــة مضــادات الميكروبــات والممرضــات المحــددة ذات الصلــة، بنــاًء علــى خطــة 
العمــل العالميــة بشــأن مقاومــة مضــادات الميكروبــات وخطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 واإلعــان 
السياســي الجتمــاع الجمعيــة العامــة الرفيــع المســتوى المعنــي بمقاومــة مضــادات الميكروبــات. وستشــمل هــذه 
اإلجــراءات زيــادة الوعــي بشــأن المشــكلة وفهمهــا علــى جميــع مســتويات المجتمــع وجوانبهــا المتعلقــة بالبيئــة؛  
العــدوى ومكافحتهــا؛   للوقايــة مــن  العالميــة والبحــث؛  وتنفيــذ اســتراتيجية قويــة  وتحســين مناهــج الترصــد 
واســتخدام األدويــة المضــادة للميكروبــات علــى النحــو األمثــل؛  وتعزيــز البحــث والتطويــر،  بمــا فــي ذلــك 
مــن خــال الشــراكة العالميــة للبحــث والتطويــر فــي مجــال المضــادات الحيويــة الُمبرمــة بيــن منظمــة الصحــة 
العالميــة ومبــادرة أدويــة األمــراض المهملــة. ووفقــًا لمفهــوم الصحــة الواحــدة، ســتعزز المنظمــة أيضــًا تعاونهــا 
مــع وكاالت األمــم المتحــدة األخــرى والشــركاء المعنييــن مــن مختلــف القطاعــات، والســيما مــن خــال دورهــا 
كجهــة مشــاركة فــي رئاســة فريــق التنســيق المشــترك بيــن الــوكاالت التابــع لألمــم المتحــدة ومــن خــال النهــج 
الحيــوان ومنظمــة الصحــة  العالميــة لصحــة  بيــن منظمــة األغذيــة والزراعــة والمنظمــة  المشــترك  الثاثــي 
العالميــة. وســتدعم أمانــة المنظمــة البلــدان فــي وضــع خطــط العمــل الوطنيــة وتنفيذهــا وتحديثهــا بانتظــام.

ــر المنــاخ فــي الــدول الجزريــة  ــار الصحيــة المترتبــة علــى تغّي المنهــاج 5: التصــدي لآلث
الصغيــرة الناميــة وســائر الــدول الســريعة التأثــر. 

ســيتمحور التركيــز الرئيســي لهــذا المنهــاج حــول الــدول الجزريــة الصغيــرة الناميــة، ومــع ذلــك فسيشــمل أيضــًا 
غيرهــا مــن الــدول الســريعة التأثــر. فالــدول األســرع تأثــرًا تواجــه قــدرًا متزايــدًا مــن المخاطــر المتعلقــة بالمنــاخ 
والتلوث. وفي هذه الدول، يؤثر تغّير المناخ على نحو غير متناســب على األشــخاص األشــد فقرًا وتهميشــًا 
وعلــى النســاء واألطفــال. وتــزداد خطــورة تلــوث الهــواء كعامــل مــن عوامــل خطــر األمــراض غيــر الســارية، 
إذ يتســبب فــي 6.5 مليــون وفــاة ســنويًا. ويــؤدي الحــد مــن تلــوث الهــواء إلــى تقليــل انبعاثــات ملوثــات المنــاخ 

1  عــن طريــق األســبوع العالمــي للتوعيــة بشــأن المضــادات الحيويــة، وتعليــم العامليــن فــي الرعايــة الصحيــة وتدريبهــم، وتوفيــر 
التعليــم المتواصــل فــي القطاعيــن الصحــي والبيطــري، والممارســات الزراعيــة.

2  عن طريق تعزيزالنظام العالمي لترصد مقاومة مضادات الميكروبات، وسائل التشخيص االبتكارية، والتقنيات الجزيئية.
3  عــن طريــق توفيــر الميــاه وخدمــات اإلصحــاح والنظافــة فــي المرافــق الصحيــة، وتعزيــز التمنيــع، وحملــة المنظمــة »نّظفــوا أيديكــم  

إلنقاذ األرواح«.
٤  عــن طريــق اإلشــراف علــى مضــادات الميكروبــات، وتقديــم اإلرشــادات التقنيــة، ووضــع التشــريعات واللوائــح، واّتبــاع ممارســات 

رســاء القــدرة التنظيميــة، ووضــع المعاييــر. الشــراء المســتدامة، والتســعير، واإ
5  باســتخدام البحــوث الســلوكية وتحديــد خصائــص المنتجــات المتســهدفة، ووضــع آليــات التمويــل االبتكاريــة، ومكافحــة فــرط 
شــراك الجهــات التنظيميــة، وتعزيــز الشــراكات الشــفافة بيــن  اســتعمال األدويــة واســتعمالها الدفاعــي بوضــع القواعــد والمعاييــر، واإ

القطاعيــن العــام والخــاص.

برنامج العمل العام الثالث عشر، 312023-2019
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القصيــرة األجــل مثــل الكربــون األســود فضــًا عــن ثانــي أكســيد الكربــون الطويــل األجــل CO2. وستتوّســع 
المنظمــة فــي جهودهــا الراميــة إلــى الوقايــة مــن األمــراض الناجمــة عــن تلــوث الهــواء. وفــي أعقــاب اتفــاق 
باريــس بشــأن تغّيــر المنــاخ )2015( والقــرارات التــي توّصــل إليهــا مؤتمــر األطــراف فــي اتفاقيــة األمــم المتحــدة 
بشــأن تغّيــر المنــاخ فــي دورتــه الثالثــة والعشــرين )بــون، 6-17 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2017(، ســتواصل 
المنظمــة العمــل فــي مجــال العاقــة بيــن تغّيــر المنــاخ والصحــة وأثــر تلــوث الهــواء. وتســتهدف المنظمــة 
مضاعفــة تمويــل المنــاخ المتعلــق بالصحــة ثــاث مــرات بحلــول عــام 2023، لضمــان قــدرة الُنظــم الصحيــة 
فــي جميــع الــدول الجزريــة الصغيــرة الناميــة علــى الصمــود أمــام الظواهــر المناخيــة الشــديدة واألمــراض 
التــي تتأثــر بالمنــاخ بحلــول عــام 2030 )وهــي مشــكلة ال تقتصــر علــى الــدول الجزريــة الصغيــرة الناميــة(؛ 
ومســاعدة البلــدان علــى ضمــان تراجــع انبعاثــات الكربــون فــي العالــم مــن أجــل تحقيــق الفوائــد الصحيــة 
المشــتركة بحلــول عــام 2030. وســتقوم المنظمــة بذلــك مــن خــال دعــم الدعــوة علــى الصعيديــن الوطنــي 
والعالمــي؛ وتوفيــر البّينــات عــن طريــق الموجــزات الُقطريــة ومبــّررات االســتثمار؛ وتأميــن الدعــم التقنــي وبنــاء 
القــدرة علــى التنفيــذ؛ وتيســير إتاحــة التمويــل المخّصــص للمنــاخ أمــام وزارات الصحــة؛ ودعــم القــدرة علــى 
تاحــة الطاقــة والميــاه فــي مرافــق الرعايــة الصحيــة؛ ومــن خــال ربــط  الصمــود فــي مواجهــة تغّيــر المنــاخ، واإ
ذلــك بأولويــات المنظمــة األخــرى، بمــا فــي ذلــك تعزيــز القــدرات الخاصــة بــإدارة مخاطــر الطــوارئ المتعلقــة 
بالمنــاخ. ولبنــاء القــدرة علــى الصمــود فــي مواجهــة انتشــار األمــراض المحمولــة بالنواقــل والمنقولــة بالميــاه 
واألغذيــة، واألمــراض المتعلقــة بالعمــل، ســُتعّزز المنظمــة ُنظــم الرصــد والترصــد واإلنــذار المبكــر المحّســنة 
واالســتجابة المنّســقة القويــة، تشــمل إذكاء الوعــي. وفيمــا يتعلــق بتلــوث الهــواء )أي تلــوث الهــواء فــي األماكــن 
مــع مختلــف  المنظمــة  ســتعمل  المنــاخ،  تغّيــر  العمــل( وتخفيــف وطــأة  المنــازل وأماكــن  وفــي  المكشــوفة 
دارة النفايــات والعمــل والتخطيــط الحضــري -  القطاعــات – بمــا فــي ذلــك قطــاع النقــل والطاقــة واإلســكان واإ
علــى الصعيديــن الوطنــي والمحلــي لرصــد نوعيــة الهــواء، ووضــع اســتراتيجيات االنتقــال إلــى التكنولوجيــات 
وأنــواع الوقــود الصحيــة وضمــان أن الهــواء الــذي تتنفســه المجموعــات الســكانية يفــي بالمعاييــر التــي تنــص 
عليهــا المبــادئ التوجيهيــة للمنظمــة بشــأن نوعيــة الهــواء، وأن البّينــات العلميــة ســُتترجم إلــى سياســات فّعالــة. 
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التحّوالت
  االستراتيجية

ستســتند األولويــات االســتراتيجية الموّضحــة أعــاه إلــى ثاثــة تحــّوالت اســتراتيجية، أال وهــي: تعزيــز القيــادة 
حــداث األثــر فــي كل بلــد، وتركيــز المنافــع العامــة العالميــة علــى األثــر. علــى جميــع المســتويات، واإ

تعزيز القيادة
يســتند التحــّول االســتراتيجي األول إلــى وظيفــة المنظمــة األساســية التــي تتمثــل فــي تولــي القيــادة فيمــا يتعلــق 
بالمســائل ذات األهميــة الحاســمة بالنســبة إلــى الصحــة والدخــول فــي شــراكات حيثمــا يلــزم بــذل الجهــود 

المشــتركة.

ســتعمل المنظمــة علــى الدعــوة مــن أجــل الصحــة علــى أرفــع المســتويات السياســية. ســتعمل المنظمــة 
علــى إعــاء دور الصحــة الحيــوي فــي التنميــة البشــرية علــى جميــع المســتويات الحكوميــة، وداخــل منظومــة 
األمــم المتحــدة. وستشــارك المنظمــة مــع طيــف مــن الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول. وتســتدعي القيــادة العالميــة 
أيضــًا درجــة عاليــة مــن التنســيق السياســي والعمــل الجماعــي علــى نطــاق مســتويات المنظمــة الثاثــة، 
بمــا فــي ذلــك مــن خــال فريــق السياســات العالميــة الــذي يضــم المديــر العــام والمديريــن اإلقليمييــن ونــواب 

المديــر العــام ورئيــس مكتــب المديــر العــام. 

وســُتعّزز المنظمــة صوتهــا العــام - باالســتناد إلــى البّينــات والعلــم - وتدعــو إلــى إحــراز التقــدم والســيما 
فــي المجــاالت ذات األهميــة الخاصــة المحــددة فــي برنامــج العمــل العــام الثالــث عشــر. وســيتعالى صــوت 
المنظمــة تنديــدًا بممارســات أي مــن القطاعــات بمــا فــي ذلــك دوائــر الصناعــة، التــي تشــير البّينــات إلــى أنهــا 
تضــّر بالصحــة. وســتكون المنظمــة، تمشــيًا مــع دســتورها، فــي طليعــة الدعــوة إلــى الحــق فــي الصحــة مــن 
أجــل تمتــع الجميــع بأعلــى مســتوى مــن الصحــة يمكــن بلوغــه. وســيتعالى صــوت المنظمــة تنديــدًا بالهجــوم 

علــى المرافــق الطبيــة والعامليــن الطبييــن فــي ظــروف النــزاع.

وُيعــد عمــل المنظمــة بشــأن تعزيــز الحيــاة مــع التمتــع بالصحــة والعافيــة، الــذي يشــمل التغطيــة الصحيــة 
ــًا وسياســيًا. فالصحــة هــي  الشــاملة، والطــوارئ الصحيــة، وتعزيــز صحــة المجموعــات الســكانية، عمــًا تقني
موضــوع لمناقشــات سياســية رفيعــة المســتوى فــي طيــف متنــام مــن المنتديــات السياســية يمتــد مــن مجموعــة 
العشــرين إلــى مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة. ومنظمــة الصحــة العالميــة هــي منظمــة للــدول األعضــاء 
وســتظل كذلــك؛ لكــن المفاهيــم الحاليــة لتصريــف الشــؤون العالميــة تشــمل أيضــًا طيفــًا مــن الجهــات الفاعلــة 
غيــر الــدول. ويتعــرض طيــف مــن المصالــح المتعلقــة بالسياســة والسياســات لتأثيــر شــبكة مــن التحالفــات 
واالئتافــات تضــم المنظمــات غيــر الحكوميــة والمؤسســات الخيريــة والكيانــات التابعــة للقطــاع الخــاص. وُتعــد 
توعيــة هــذه الجهــات الفاعلــة حاســمة األهميــة لعمــل المنظمــة. وســُتعّزز المنظمــة دبلوماســيتها الصحيــة 
وتعمــل علــى إدراج الصحــة فــي عمــل الهيئــات السياســية العالميــة مثــل مجموعــة العشــرين ومجموعــة الــدول 
الســبع ومجموعــة »بريكــس«، وفــي عمــل الهيئــات السياســية اإلقليميــة والبلديــة. وفــي الواقــع أن »إدمــاج 

كيف ستساهم المنظمة
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الصحــة فــي جميــع السياســات« يتحقــق أكثــر مــا يتحقــق علــى صعيــد الحكومــات المحليــة، ويســتند إلــى 
القيــادة التــي يضطلــع بهــا المحافظــون. وفــي الوقــت ذاتــه ســتضع المنظمــة القواعــد والمعاييــر التــي تمّيزهــا 
عــن هــذه الجهــات الفاعلــة فــي مجــال الصحــة العالميــة. ويوفــر إطــار المشــاركة مــع الجهــات الفاعلــة غيــر 
الــدول اإلرشــادات الازمــة للدخــول فــي شــراكات مــع جميــع أنــواع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول، مــع الحفــاظ 

فــي الوقــت ذاتــه علــى نزاهــة المنظمــة واســتقالها عــن المصالــح الضــاّرة بالصحــة. 

العمل المتعدد القطاعات 
لمــا كانــت محــددات الصحــة الرئيســية تقــع خــارج نطــاق قطــاع الصحــة، فــإن البلــدان ال يمكنهــا العمــل علــى 
تحقيق أهداف التنمية المســتدامة المتعلقة بالصحة إال بمشــاركة القطاعات األخرى بخاف قطاع الصحة، 
وباعتمــاد نهــج إشــراك الحكومــة ككل والنهــج الشــامل للمجتمــع ككل. والعمــل المتعــدد القطاعــات هــو أيضــًا 
الطريــق الــذي ستســهم المنظمــة مــن خالــه فــي الصحــة فــي جميــع أهــداف التنميــة المســتدامة الســبعة عشــر. 
وينبغــي لخطــة إصــاح األمــم المتحــدة أن تمّكــن المنظمــة مــن العمــل بمزيــد مــن الفّعاليــة مــع القطاعــات 
األخــرى بخــاف قطــاع الصحــة علــى الصعيــد الُقطــري مــن أجــل التصــدي لآلثــار الصحيــة المترتبــة علــى 

تغّيــر المنــاخ والبيئــة وســائر العوامــل التــي تتــرك أثــرًا كبيــرًا علــى الصحــة.

وال يكــون العمــل المتعــدد القطاعــات ممكنــًا إال عندمــا ُتمّكــن الجهــات الفاعلــة فــي مجــال الصحــة مــن 
المشــاركة بفّعاليــة فــي العمليــات السياســية للقطاعــات األخــرى ودعمهــا. وســتعمل المنظمــة علــى تعزيــز نهــج 
»دمــج الصحــة فــي جميــع السياســات« والنهــوج الخاصــة بالــوزارات الحكوميــة إزاء العمــل المتعــدد القطاعــات 
واتســاق السياســات. وستشــرك المنظمة رؤســاء الدول في تأييد وضع برنامج متســق يشــمل قطاعات متعددة 
ومعالجــة محــددات الصحــة الرئيســية فــي بلدانهــم بتطبيــق إطــار المشــاركة مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول.
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المساواة بين الجنسين واإلنصاف في الصحة وحقوق اإلنسان 
إذ تســتند المنظمــة فــي برنامــج العمــل العــام الثالــث عشــر إلــى أهــداف التنميــة المســتدامة، تلتــزم بضمــان 
عــدم تــرك أي أحــد خلــف الركــب. ويســتند عمــل المنظمــة كلــه إلــى الحــق فــي التمتــع بأعلــى معاييــر الصحــة 
التــي يمكــن تحقيقهــا علــى نحــو مــا ينــص عليــه دســتور المنظمــة. وتلتــزم المنظمــة فــي مشــاركتها علــى جميــع 
المســتويات، بتطبيــق النهــوج القائمــة علــى المســاواة بيــن الجنســين واإلنصــاف والحقــوق إزاء الصحــة، وهــي 
النهــوج التــي تــؤدي إلــى تعزيــز المشــاركة وبنــاء القــدرة علــى الصمــود وتمكيــن المجتمعــات المحليــة. وتلتــزم 
المنظمــة بتعميــم مراعــاة المنظــور الجنســاني، علــى نحــو ال يقتصــر علــى تصنيــف البيانــات حســب نــوع 
الجنــس،  بــل ويشــمل اّتبــاع منظــور جنســاني عنــد تحليــل االحتياجــات وتصميــم البرامــج. وســتعمل المنظمــة 
المهاجريــن  )مثــل  التأثــر  الســريعة  أو  المهّمشــة  والجماعــات  اإلعاقــة  األشــخاص ذوي  أجــل حقــوق  مــن 
والنازحيــن داخليــًا والاجئيــن( ومــن أجــل عــدم التمييــز.  واســتجابة لتوصيــات الفريــق العامــل الرفيــع المســتوى 
المعنــي بالحقــوق الصحيــة واإلنســانية للمــرأة والطفــل والمراهــق، وّقعــت المنظمــة مؤخــرًا إطــارًا للتعــاون مــع 
مكتــب المفــوض الســامي ينــص علــى عــدة طــرق يمكــن للوكالتيــن أن تعــززا بهــا التعــاون بينهمــا، بمــا فــي 
ذلــك بنــاء القــدرة علــى الصعيــد الُقطــري علــى تنفيــذ النهــوج القائمــة علــى الحقــوق، وتحســين الطريقــة التــي 
تنظــر بهــا آليــات حقــوق اإلنســان القائمــة فــي المســائل المتعلقــة بالصحــة. وســتغتنم المنظمــة الفــرص الســانحة 
للدعــوة إلــى تعميــم الهــدف 5 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة )تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن كل 
النســاء والفتيــات(. وســتعمل علــى القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد جميــع النســاء والفتيــات فــي كل 
مــكان؛ والقضــاء علــى جميــع أشــكال العنــف ضــد جميــع النســاء والفتيــات فــي المجاليــن العــام والخــاص؛ 
والقضــاء علــى جميــع الممارســات الضــاّرة، مــن قبيــل زواج األطفــال والــزواج المبكــر والــزواج القســري، 
وتشــويه األعضــاء التناســلية لإلنــاث. كمــا ســتعمل علــى ضمــان أن جميــع الجهــود المبذولــة فــي مجــال 
التغطيــة الصحيــة الشــاملة ُتســّلم بــأن معظــم العامليــن الصحييــن مــن النســاء وأن معظــم الرعايــة الصحيــة 

غيــر الرســمية تقدمهــا النســاء.

التمويل 
إذ تضطلــع المنظمــة بأعمــال الدعــوة مــع رؤســاء الحكومــات، وتشــارك فــي الحــوار مــع المجتمــع المدنــي، 
المحلــي  مبــررات االســتثمار  النتائــج، ســتصيغ  إلــى تحقيــق  بالبّينــات والموّجهــة  المســّندة  الميزنــة  وتدعــم 
فــي الصحــة الــذي ُيقّلــل المصروفــات المباشــرة إلــى أدنــى حــد ويحــد مــن النفقــات الكارثيــة علــى الصحــة. 
وستســتفيد المنظمــة أيضــًا مــن مكانتهــا القياديــة وقدرتهــا علــى عقــد االجتماعــات فــي الدعــوة إلــى توفيــر قــدر 
كاٍف ومســتمر ويمكــن التنبــؤ بــه مــن المســاعدة اإلنمائيــة الرســمية وتمويــل األنشــطة اإلنســانية الخاصــة 

بالصحــة والتمويــل االبتــكاري. 

إحداث األثر على الصحة العمومية في كل بلد
يســتند التحــّول االســتراتيجي الثانــي إلــى وظيفتيــن مــن وظائــف المنظمــة األساســية، أال وهمــا: صياغــة 
القــدرة  وبنــاء  التغييــر،  التقنــي، وحفــز  الدعــم  وتقديــم  بالبّينــات،  والمســّندة  األخاقيــة  السياســية  الخيــارات 

المســتدامة. المؤسســية 

وســتضع المنظمــة البلــدان بوضــوح فــي الصميــم مــن عملهــا. يشــكل هــذا التحــّول االســتراتيجي محــور 
برنامــج العمــل العــام الثالــث عشــر وســيصبح محــور التركيــز علــى جميــع مســتويات المنظمــة. وســُتعّزز 
المنظمــة عملهــا علــى الصعيــد الُقطــري فــي جميــع األماكــن لضمــان تحســين األثــر. ويوّجــه برنامــج العمــل 

1  انظر الفقرة 98.
2  انظر اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )2016( 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-dis-)
abilities.html، تــم االطــاع فــي 10 كانــون األول/ ديســمبر 2017(.

3  وقّعت المنظمة على خطة تحقيق انعدام التمييز في األماكن الصحية 
(/http://www.who.int/hrh/news/2017/zero_discrimination-in-health-care/en، تم االطاع في

5 آذار/ مارس 2018(.
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العــام الثالــث عشــر أولويــات المنظمــة وعملهــا فــي العمــوم؛ ومــع ذلــك، فــإن التركيــز المحــدد للنهــج الــذي 
تتبعــه األمانــة فــي مشــاركتها مــع فــرادى البلــدان ســيكون مرنــًا لمراعــاة الســياق الُقطــري والقــدرات الُقطريــة، وبــذا 
ضمــان ماءمــة الدعــم وفّعاليتــه. وفــي بعــض األماكــن ســُتجرى هــذه المشــاركة علــى مســتوى المراحــل األوليــة 
- المتعلقــة برســم السياســات واالســتراتيجيات ووضــع القواعــد والمعاييــر - وفــي بعضهــا اآلخــر ســُتجرى علــى 
مســتوى المراحــل التاليــة مــع التركيــز علــى المســاعدة التقنيــة وتعزيــز تقديــم الخدمــات. وفــي العديــد مــن البلــدان 

ســتتضمن المشــاركة مزيجــًا مــن النهــوج، وســيتغّير محــور تركيــز الدعــم المقــدم مــن المنظمــة عبــر الزمــن.

وفــي جميــع البلــدان ستشــارك المنظمــة فــي حــوار بشــأن السياســات، ُيصمــم وفقــًا لاحتياجــات الُقطريــة 
والســياق الُقطــري، كأســاس لتعــاون المنظمــة مــع البلــدان وكوســيلة لضمــان تطبيــق البلــدان لعمــل المنظمــة 
الخــاص بوضــع القواعــد. وقــد تقــدم أمانــة المنظمــة أيضــًا الدعــم االســتراتيجي إلــى البلــدان فــي تنفيــذ إرشــادات 
المنظمــة الخاصــة بالقواعــد والمعاييــر، والمســاعدة التقنيــة للمعاونــة فــي بنــاء المؤسســات والقــدرات. وفــي 
مجموعــة فرعيــة صغيــرة مــن البلــدان ســتعمل المنظمــة أيضــًا لفتــرة زمنيــة محــدودة، فــي المقــام األول علــى 

تعزيــز تقديــم الخدمــات مــن أجــل تنســيق اســتجابة قطــاع الصحــة وحشــدها.

ويتطلــب تعزيــز عمــل المنظمــة علــى الصعيــد الُقطــري، بمــا فــي ذلــك عملهــا الخــاص بتعزيــز تقديــم الخدمــات، 
توليفة تتكون من اضطاع المكتب الُقطري للمنظمة بالقيادة، وهيكل الموظفين المائم للغرض، والتفويض 
جــراءات العمــل التــي تيّســر الفّعاليــة والكفــاءة. وســتدعم جميــع مســتويات المنظمــة هــذا  المناســب للســلطة، واإ
التركيــز علــى األثــر الُقطــري. وقــد تعمــل المنظمــة فــي بعــض الحــاالت بوصفهــا المــاذ األخيــر لتوفيــر الدعــم، 
مــن أجــل الوفــاء بالتزاماتهــا فــي إطــار اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت، باعتبارهــا الوكالــة التــي تقــود 
مجموعــة الصحــة فــي الطــوارئ اإلنســانية. ومــع ذلــك، فــإن هــذه الحــاالت ُتعــد قليلــة نســبيًا. أمــا الحــاالت 
األكثــر شــيوعًا فهــي تلــك التــي يلــزم فيهــا علــى المنظمــة أن تضمــن وجــود قاعــدة تقنيــة قويــة والعمــل كجهــة 
ــقة للعديــد مــن الشــركاء دعمــًا للســلطات الوطنيــة. وســُتكّيف أمانــة المنظمــة النهــج الــذي تتبعــه  مــة ومنسِّ منظِّ

إزاء البلــدان وفقــًا لقدراتهــا وجوانــب ضعفهــا.

جهة شريكة في الحوار السياسي 
ســتوطد أمانــة المنظمــة دورهــا فــي دفــع الحــوار السياســي فــي جميــع الــدول األعضــاء، باالســتناد إلــى وظائفهــا 
المتعلقــة بوضــع القواعــد والمعاييــر. وســيتوقف محــور تركيــز هــذا الحــوار السياســي ومواضيعــه علــى مــدى 
ُنضــج النظــام الصحــي وســائر البيانــات ذات الصلــة عــن الموجــزات القطريــة. وفــي الُنظــم الصحيــة الجيــدة 
األداء، ســيركز هــذا الحــوار فــي الغالــب علــى االبتــكارات وبنــاء الُنظــم الصحيــة المســتقبلية التــي يمكــن بعــد 
لهــام هــذه البلــدان. وســعيًا إلــى تحقيــق أقصــى  ذلــك اســتخدامها فــي دعــم بلــدان أخــرى تســعى إلــى االمتيــاز واإ
حــد مــن الفّعاليــة، ســترّكز أمانــة المنظمــة الحــوار علــى االحتياجــات القطريــة والموضوعــات العالميــة ذات 
الصلة التي تناقشــها وتقّررها األجهزة الرئاســية للمنظمة، وتحّســن تكييف خبراتها داخل البلدان حيثما يكون 
لهــا حضــور دائــم. وســتعمل المنظمــة بوصفهــا مصــدرًا موثوقــًا فيــه للمعــارف والبيانــات علــى دعــم اإلجــراءات 

السياســية ومناصرتهــا علــى نحــو فّعــال تمشــيًا مــع األولويــات العالميــة.

جهة معنية بتقديم الدعم االستراتيجي
ســتقدم األمانــة الدعــم االســتراتيجي لمواصلــة تعزيــز الُنظــم الصحيــة مــن أجــل تعظيــم صابتهــا وأدائهــا فيمــا 
يتعلــق بالنتائــج الصحيــة واإلنصــاف واالســتدامة الماليــة. وسيشــمل ذلــك إســداء المشــورة بشــأن مختلــف 
جوانــب التغطيــة الصحيــة الشــاملة. وســُيقدم الدعــم االســتراتيجي مــن خــال الحضــور الُقطــري علــى المســتوى 

الوطنــي أو المكاتــب اإلقليميــة أو المقــر الرئيســي، حســب الســياق.

جهة شريكة في المساعدة التقنية 
ســتقدم المنظمــة المســاعدة التقنيــة الُمصممــة وفقــًا الحتياجــات البلــدان، وتعمــل بوصفهــا شــريكًا فــي المســاعدة 
التقنيــة يتعــاون مــع الحكومــة وســائر الشــركاء علــى تحديــد الصعوبــات والتصــدي لهــا وتذليلهــا، واجتــذاب 
التمويــل الكافــي، وبنــاء مؤسســات أكثــر صابــة مــع مــرور الوقــت. وُيعــد هــذا الدعــم مائمــًا بصفــة خاصــة 
بالنســبة إلــى الُنظــم الصحيــة الضعيفــة وفــي الســياقات التــي تتســم بالضعــف المتوســط أو الشــديد. وســيكون 
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لــدى العديــد مــن الــدول األعضــاء المعنيــة أيضــًا أزمــات حــادة متكــررة ينبغــي إدارتهــا أو أزمــات ممتــدة مســتمرة 
علــى الصعيــد دون الوطنــي. وســُتقّدم مســاعدة المنظمــة فــي هــذه األماكــن مــن خــال مزيــج مــن الحضــور 
الوطنــي والحضــور دون الوطنــي حســب االقتضــاء. وقــد يحتــاج بعــض البلــدان إلــى المســاعدة التقنيــة أو 

التعــاون التقنــي؛ فــي حيــن قــد يحتــاج بعضهــا اآلخــر إلــى نهــج مرّكــب.

جهة منّسقة لتقديم الخدمات 
ســُتعّزز األمانة تقديم الخدمات في الدول واألماكن التي تتســم بالهشاشــة الشــديدة أو ســرعة التأثر أو تشــهد 
نزاعــًا واســع النطــاق. وهــذا هــو األســلوب الــذي ســبق أن اتفقــت عليــه الــدول األعضــاء فيمــا يتعلــق ببرنامــج 
المنظمــة للطــوارئ الصحيــة والــدور الــذي تضطلــع بــه أمانــة المنظمــة حاليــًا فــي بعــض البلــدان. ويتضمــن 
تعزيــز تقديــم الخدمــات تنســيق مجموعــة الصحــة، بمــا فــي ذلــك الشــركاء الدوليــون والوطنيــون الذيــن يتولــون 
التقديــم المباشــر للخدمــات واإلمــدادات. وفــي العديــد مــن هــذه البلــدان ستنســق المنظمــة مجموعــات الصحــة 
وخطــط االســتجابة اإلنســانية. وقــد تعمــل المنظمــة علــى نحــو اســتثنائي ولفتــرات قصيــرة بوصفهــا المــاذ 
األخيــر لتقديــم الخدمــات إلــى حيــن إيجــاد حلــول أشــد صابــة. وســتعمل المنظمــة مــن خــال مزيــج مــن 
الحضــور الوطنــي وقــدر كبيــر مــن الحضــور دون الوطنــي، بالتنســيق مــع وكاالت األمــم المتحــدة األخــرى 

والجهــات الفاعلــة فــي المجــال اإلنســاني التــي تقــدم خدمــات صحيــة.

وفــي العمــوم، تتمثــل الخطــوة األولــى لتحديــد الدعــم األمثــل الــذي يمكــن للمنظمــة أن تقدمــه فــي بلــد مــا، 
فــي النظــر فــي أولويــات البلــد واحتياجاتــه مــن خــال عمليــات التخطيــط مــن القاعــدة إلــى القمــة. وتلعــب 
اســتراتيجيات التعــاون الُقطــري للمنظمــة دورًا حاســم األهميــة فــي تمكيــن الــدول األعضــاء المعنيــة وأمانــة 
المنظمــة مــن تحديــد رؤيــة متوســطة المــدى وبرنامــج اســتراتيجي مشــترك علــى الصعيــد الُقطــري. كمــا أنهــا 
تســاعد علــى تحديــد أولويــات األنشــطة التــي تســتطيع المنظمــة مــن خالهــا إضافــة أكبــر قــدر مــن القيمــة، 
والتعــّرف علــى المجــاالت التــي ال يحتــاج فيهــا البلــد إلــى دعــم مباشــر مــن المنظمــة. ولــم توضــع النهــوج 
األربعــة لدعــم المنظمــة المقــدم علــى الصعيــد الُقطــري المشــار إليهــا أعــاه، لتكــون أساســًا لتصنيــف البلــدان، 

نمــا لتوفــر إطــارًا توجيهيــًا للنظــر فــي أنــواع الدعــم األنســب واألعلــى قيمــة لــكل بلــد.  واإ

تركيز المنافع العامة العالمية على األثر
يســتند التحــّول االســتراتيجي الثالــث إلــى ثــاث وظائــف مــن وظائــف المنظمــة األساســية، أال وهــي: تحديــد 
القواعــد والمعاييــر وتعزيــز تنفيذهــا ورصــده؛ ورصــد الوضــع الصحــي وتقييــم االتجاهــات الصحيــة؛ وبلــورة 
برنامــج عمــل البحــوث وحفــز توليــد المعــارف المفيــدة وتجســيدها وبثهــا. وتوّجــه أنشــطة المنظمــة المتعلقــة 
بوضــع القواعــد والمعاييــر والبيانــات والبحــث االبتــكار، إنشــاء المنافــع العامــة العالميــة. وتتمثــل وظيفــة 
المنظمــة الُمثلــى فــي ضمــان إتاحــة المعلومــات الرســمية واالســتراتيجية حــول المســائل التــي تؤثــر فــي صحــة 
النــاس. ويتطلــب أداء هــذه الوظيفــة بفّعاليــة التأثيــر علــى عمــل اآلخريــن علــى نحــو يمكــن إثبــات أنــه تــؤدي 

إلــى تحســين الحصائــل الخاصــة بالصحــة والعافيــة. 

وســُتعّزز المنظمــة عملهــا الخــاص بوضــع القواعــد. تنفــرد المنظمــة بيــن منظمــات الصحــة العالميــة بواليتهــا 
المتعلقــة بتقديــم القواعــد والمعاييــر المســتقلة التــي ُتعــد مصــدرًا رئيســيًا لســلطتها وميزتهــا النســبية. وتمثــل 
اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة بشــأن مكافحــة التبــغ واللوائــح الصحيــة الدوليــة )2005( واإلطــار الخــاص بالتأهــب 
لمواجهــة األنفلونــزا الجائحــة صكــوكًا ال مثيــل لهــا فــي تصريــف الشــؤون الصحيــة العالميــة. ومــن األمــور 
األساســية الازمــة لتحســين دور المنظمــة فــي هــذا المجــال، ضمــان أن تقــوم المنافــع العامــة العالميــة علــى 
أســاس االحتياجــات القطريــة وأن يكــون لهــا أثــر ملمــوس علــى الصعيــد القطــري، مــع مراعــاة أن يكــون هــذا 

األثــر ذا طابــع طويــل األجــل.
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وُتســتخدم عبــارة »القواعــد والمعاييــر واالتفاقيــات« لإلشــارة إلــى طيــف واســع مــن المنافــع العامــة العالميــة التــي 
تقدمهــا المنظمــة استرشــادًا باحتياجــات البلــدان، والتــي تســتفيد منهــا البلــدان والمنظمــات الشــريكة علــى نحــو 
جماعــي ال فــردي.  ووفقــًا لتقييــم لوظيفــة المنظمــة المتعلقــة بوضــع القواعــد والمعاييــر ُأجــري مؤخــرًا،  يمكــن 

تصنيــف منتجــات وضــع القواعــد والمعاييــر علــى النحــو التالــي:

• منتجات وضع القواعد والمعايير الدستورية – االتفاقيات/ اللوائح/ التوصيات التنظيمية التي تعتمدها
  جمعية الصحة أو إحدى الهيئات المماثلة )مثل هيئة الدستور الغذائي(. 

• منتجات وضع القواعد والمعايير العلمية والتقنية – القواعد والمعايير التي تضعها األمانة بخصوص
  مجموعة واسعة من المجاالت المواضيعية استنادًا إلى البّينات العلمية ومشورة الخبراء التقنيين

  الرئيسيين.

• تقييمات االتجاهات الصحية – على غرار التقرير السنوي لإلحصاءات الصحية العالمية والتقرير
  الخاص بعبء المرض العالمي والتقرير الخاص بالماريا في العالم والتقرير عن وفيات األمهات.

وبنــاًء علــى توصيــات تقييــم وظيفــة المنظمــة المتعلقــة بوضــع القواعــد والمعاييــر، ســتضطلع أمانــة المنظمــة 
بمــا يلــي:

• إياء األولوية لمنتجات وضع القواعد والمعايير بناًء على تقييم للطلبات واالحتياجات، من أجل الوفاء
  بالتزام المنظمة بإحداث األثر في كل بلد؛ وسيكون ذلك في العديد من الحاالت بناًء على المقررات 

  اإلجرائية التي تتخذها األجهزة الرئاسية للمنظمة؛

جراءات لضمان الجودة من أجل تصميم جميع منتجات وضع القواعد • وضع مبادئ توجيهية واإ
  والمعايير وصياغتها ونشرها/ متابعتها )ستستند جميع منتجات وضع القواعد والمعايير بما في ذلك 
  االستراتيجيات وخرائط الطريق وخطط العمل العالمية إلى معايير متفق عليها وخضعت الستعراض
  مستقل كما هو الحال بالنسبة إلى المبادئ التوجيهية التقنية(، بما في ذلك تعظيم االستعانة بكبار

  الخبراء الدوليين ومشاركتهم؛

• توحيد الُنظم والخطط للرصد والتقييم وتبسيطها والتركيز على توثيق األثر وعدم االكتفاء بتقييم جودة
  منتجات وضع القواعد والمعايير وتوصياتها.

وستسترشــد إرشــادات المنظمــة الخاصــة بالقواعــد والمعاييــر بالتطــورات فــي ميــدان التخّصصــات العلميــة 
الجديــدة مثــل علــم الجينوميــات وعلــم التخّلــق والتعديــل الجينــي والــذكاء االصطناعــي والبيانــات الضخمــة، 
التــي تتيــح جميعهــا فرصــًا للتحــّول وتشــّكل فــي الوقــت ذاتــه خطــرًا علــى الصحــة العالميــة. وبالفعــل يجــب 
علــى المنظمــة أن تكــون فــي طليعــة هــذه المياديــن العلميــة وفــي مواجهــة التحديــات األخاقيــة التــي تطرحهــا. 
فعلــم الجينوميــات مثــًا ســيؤدي إلــى الطــب الشــخصي ويؤثــر علــى الرعايــة الصحيــة األوليــة والوقايــة الثانويــة، 
وفحــوص التحــري فــي المجموعــات الســكانية واألفــراد، واإلنصــاف فــي إتاحــة األدويــة. وســتطرح تكلفــة األدويــة 
الشــخصية تحديــًا أمــام قــدرة البلــدان علــى توفيــر اإلتاحــة المنصفــة والشــاملة. وتحتــل المنظمــة مكانــة فريــدة 
تمكنهــا مــن فهــم اآلثــار األخاقيــة والتنظيميــة والمهنيــة واالقتصاديــة ومعالجتهــا علــى نحــو اســتباقي، وتقديــم 
إرشــادات مســتقلة ذات شــرعية عالميــة لضمــان أن المياديــن العلميــة الجديــدة ُتعــّزز التغطيــة الصحيــة الشــاملة 

وال تقوضهــا.

وفــي الوقــت ذاتــه يجــب أن تواصــل المنظمــة ضمــان أن راســمي السياســات ومنفــذي اإلجــراءات الصحيــة 
- علــى الصعيديــن الدولــي والوطنــي - يضعــون األخــاق فــي صميــم عمليــة صنــع القــرار. وبالتركيــز 
علــى القيــم الفرديــة مثــل الكرامــة اإلنســانية واالحتــرام؛ واســتخدام لغــة االلتــزام والمســؤولية؛ والدعــوة علــى 
الصعيديــن الوطنــي والعالمــي إلــى التضامــن والمعاملــة بالمثــل والتفاهــم المتبــادل، وغيرهــا مــن القيــم، يمكــن 
للمنظمــة أن ُتعــّزز الثقــة وتزيــد الشــفافية وتحّســن المســاءلة. وســتعمل المنظمــة علــى ضمــان أن جميــع 

1  انظر الوثيقة م ت5/130 إضافة 1.
Evaluation of WHO’s Normative Function )July 2017). Available http://www.who.int/about/
evaluation/who_normative_function_report_july2017.pdf?ua=1 (accessed 13 March 2018).
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السياســات والتدخــات الخاصــة بالصحــة العموميــة والبحــوث تقــوم علــى أســاس األخــاق، وستســتمر فــي 
وضــع اإلرشــادات األخاقيــة فــي المياديــن الصحيــة المســتجدة. وســتولى عنايــة خاصــة للبحــوث المزدوجــة 

االســتخدام.

البيانات
ُتعــد البيانــات الدقيقــة والمائمــة التوقيــت مــوردًا ضروريــًا للــدول األعضــاء كــي تحقــق الغايــات المدرجــة فــي 
أهــداف التنميــة المســتدامة واألهــداف الخاصــة بالتغطيــة الصحيــة الشــاملة والطــوارئ الصحيــة وتعزيــز صحــة 
المجموعــات الســكانية. وُتعــد المنظمــة القائــم علــى رصــد أهــداف التنميــة المســتدامة المتعلقــة بالصحــة، 
وحارســها. كمــا تلــزم البيانــات لقيــاس األداء وتحســين القــرارات الخاصــة بالبرامــج وزيــادة المســاءلة. ويطالــب 
دســتور المنظمــة الــدول األعضــاء بتقديــم تقاريــر ســنوية عــن الوضــع الصحــي واإلجــراءات المتخــذة لتحســين 
الصحــة.  ولألمانــة دور حاســم األهميــة فــي دعــم الــدول األعضــاء فــي جمــع البيانــات وتحليلهــا والتبليــغ 
عنهــا واســتخدامها علــى نحــو فّعــال. وســتركز المنظمــة علــى المجــاالت التــي تتمتــع فيهــا بميــزة نســبية، وهــي: 
مكانيــة مقارنتهــا مــن أجــل الرصــد علــى  وضــع المعاييــر لجمــع البيانــات؛ وضمــان إتاحــة البيانــات الصحيــة واإ
الصعيــد العالمــي؛ تعزيــز حزمــة تقنيــة متســقة مــن أجــل تحســين الرصــد والتقييــم؛ مســاعدة البلــدان علــى تدعيــم 
ُنظــم جمــع البيانــات؛ تعزيــز شــفافية البيانــات؛ تيســير اســتخدام البيانــات فــي صنــع القــرارات؛ التشــجيع علــى 
اســتخدام البيانــات للمســاءلة علــى الصعيــد العالمــي واإلقليمــي والوطنــي. وتعزيــزًا لتحســين عمليــات صنــع 

القــرار المســّندة بالبّينــات فــي الــدول األعضــاء، ســتضطلع المنظمــة باألعمــال التاليــة.

وضــع معاييــر جمــع البيانــات وتوفيــر األدوات وتقديــم الدعــم لمختلــف مناهــج جمــع البيانــات التــي تحتــاج 
إليهــا الــدول األعضــاء. وسيشــمل هــذا العمــل االحتفــاظ بمجموعــة التصنيفــات الدوليــة للمنظمــة التــي تشــمل 
التصنيــف الدولــي لألمــراض والتصنيــف الدولــي لتأديــة الوظائــف واإلعاقــة والصحــة. كمــا سيشــمل أيضــًا 
تحديــد معاييــر أفضــل ممارســات القيــاس فــي مختلــف ُنظــم البيانــات لــكل مــن الحصائــل الصحيــة ومحــددات 
الصحــة وخصائــص النظــم الصحيــة البالغــة األهميــة، بمــا فــي ذلــك تســجيل المواليــد والوفيــات والدراســات 
االســتقصائية لألســر المعيشــية وُنظــم البيانــات اإلداريــة الخاصــة بالخدمــات الصحيــة وســجات األمــراض 

1  المواد 61-65 من دستور منظمة الصحة العالمية 
(http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-48th-edition-en.pdf#page=7)

برنامج العمل العام الثالث عشر، 392023-2019

1



وُنظــم الترصــد والبيانــات المتعلقــة بمقاســات األجســام البشــرية. وسيشــمل وضــع المعاييــر تقييــم إمكانــات 
األســاليب االبتكاريــة واالســتفادة منهــا فيمــا يتعلــق بتســجيل البيانــات وتحليلهــا والتبليــغ عنهــا واســتخدامها، مثــل 
الصــور الملتقطــة عبــر األقمــار االصطناعيــة وأجهــزة االستشــعار البيئــي والتكنولوجيــا المحمولــة والســحابية 

ووســائل التواصــل االجتماعــي.

دعــم الــدول األعضــاء فــي تعزيــز القــدرات اإلحصائيــة الوطنيــة علــى جميــع المســتويات لضمــان توافــر 
البيانــات الصحيــة العاليــة الجــودة والمتاحــة والمائمــة التوقيــت والموثــوق فيهــا والمصّنفــة، بمــا فــي ذلــك 
مــن خــال الهيئــة التعاونيــة العالميــة للبيانــات الصحيــة، عنــد االقتضــاء. وســتعمل المنظمــة مــع الشــركاء 
علــى تقديــم الدعــم التقنــي والمالــي الفّعــال والمنّســق لألولويــات الوطنيــة الخاصــة بُنظــم المعلومــات الصحيــة، 
التــي ترتبــط بالخطــط االســتراتيجية لقطــاع الصحــة الوطنــي وعمليــات االســتعراض. وســينطوي هــذا العمــل 
علــى التبليــغ عــن األمــراض، بمــا فــي ذلــك تســجيل المواليــد والوفيــات، وســجات األمــراض المزمنــة، والُنظــم 
الخاصــة بتقديــم البيانــات عــن اســتخدام المستشــفيات والعيــادات، والســجات الطبيــة اإللكترونيــة، والبيانــات 
م المســاعدة التقنية أيضًا  الخاصة بمطالبات رد التكاليف، والدراســات االســتقصائية لألســر المعيشــية. وســتقدَّ
فــي مجــال ُنظــم المعلومــات الخاصــة بالميزانيــات والنفقــات والترخيــص، التــي توفــر معلومــات مفّصلــة عــن 
المــوارد الماليــة والمــوارد البشــرية الخاصــة بالُنظــم الصحيــة. وســُتدعَّم ُنظــم البيانــات بهــدف توفيــر معلومــات 
عمليــة علــى المســتوى المحلــي ومعلومــات مجّمعــة علــى الصعيديــن اإلقليمــي والوطنــي. وســتعمل أمانــة 
المنظمــة مــع الــدول األعضــاء علــى تحديــد الثغــرات الرئيســية فــي البيانــات الازمــة لرصــد التغطيــة الصحيــة 
الشــاملة وأهــداف التنميــة المســتدامة المتعلقــة بالصحــة وزيــادة الفّعاليــة. وسُتســتخدم هــذه الثغــرات فــي توجيــه 
االنتبــاه إلــى أولويــات االســتثمارات اإلضافيــة الموّجهــة إلــى البيانــات، بمــا يتماشــى مــع إطــار الرصــد والتقييــم 

الوطنــي. 

دعــم الــدول األعضــاء فــي تحســين القــدرة علــى ترجمــة البّينــات علــى نحــو منهجــي وشــفاف كــي تسترشــد 
ــي. وســُيقدم الدعــم إلــى الــدول األعضــاء فــي إنشــاء مناهــج  ــرار الوطن ــع الق ــات صن بهــا السياســات وعملي
البيِّنــات الدامغــة الُمســتمدة مــن البحــوث العالميــة والبيانــات المحليــة والمعــارف الســياقية المحــددة. وعنــد 
تطبيــق هــذه المناهــج ســيتلقى راســمو السياســات وســائر أصحــاب المصلحــة الدعــم فــي حــوار تداولــي للتمكيــن 
مــن وضــع السياســات وتحســين األداء؛ وسيشــمل ذلــك الدعــم المقــدم إلجــراء التحليــل االقتصــادي والسياســي.

تشــجيع التبليــغ المنفتــح عــن البيانــات الصحيــة مــن جانــب الــدول األعضــاء واألمانــة ودعــم الــدول 
األعضــاء فــي إنشــاء مســتودعات شــفافة لهــذه البيانــات. وســتزداد أهميــة البيانــات المفّصلــة المصحوبــة 
بالوثائــق الداعمــة لهــا والتبليــغ المنفتــح، نظــرًا إلــى تركيــز أهــداف التنميــة المســتدامة علــى اإلنصــاف فــي 
الصحــة. وُتعــد البيانــات المنفتحــة مــن المنافــع العامــة العالميــة. وســتعمل المنظمــة مــع أصحــاب المصلحــة 
والشــركاء علــى الصعيــد الُقطــري تعزيــزًا ودعمــًا إلنشــاء المراصــد الصحيــة الخاضعــة للملكيــة الوطنيــة. 
ويســتهدف ذلــك تحســين اإلتاحــة المنفتحــة للبيانــات الصحيــة واإلحصــاءات والتحاليــل علــى الصعيــد الُقطــري 
بالصحــة  المتعلقــة  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  ذلــك  فــي  بمــا  الوطنيــة ورصــده،  بااللتزامــات  التقــدم  لدعــم 

والتغطيــة الصحيــة الشــاملة وســائر األولويــات الوطنيــة ودون الوطنيــة. 

تعزيــز التصنيــف االســتراتيجي للبيانــات بجمعهــا وتحليلهــا والتبليــغ عنهــا إلرشــاد البرامــج علــى نحــو 
أفضــل باالســتناد إلــى مــا يلــي: نــوع الجنــس والدخــل والعــرق واإلعاقــة والفئــات العمريــة، فــي المســوح 
والبيانــات الروتينيــة وســائر مصــادر البيانــات. وُيعــد تحديــد أوجــه عــدم المســاواة فــي الصحــة والعوامــل 
المحّركــة لهــا ضروريــًا لتحقيــق اإلنصــاف فــي الصحــة وتحســين تنفيــذ البرامــج. وتشــكل ُنظــم المعلومــات 

الصحيــة أساســًا لرصــد عــدم المســاواة فــي الصحــة.

العمــل مــع المؤسســات المعنيــة، التــي تشــمل المؤسســات والشــبكات األكاديميــة والجهــات الفاعلــة غيــر الدول 
ومراكــز الفكــر فــي مجــال جمــع المعلومــات الصحيــة وتحليلهــا واســتخدامها االســتراتيجي. وتشــمل األمثلــة علــى 
هــذا النــوع مــن المبــادرات مختلــف جهــود »العــد التنازلــي« الجاريــة والمقترحــة، ومشــروع التعــاون بشــان العــبء 

العالمــي للمــرض بقيــادة معهــد القياســات والتقييــم فــي المجــال الصحــي والمراكــز المتعاونــة مــع المنظمــة.
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ــي المنظمــة. وســتتمكن  ــم الفطــن ف ــات والمقاييــس لدعــم اإلدارة االســتراتيجية والتعّل ــر البيان ضمــان تواف
أمانــة المنظمــة علــى هــذا النحــو مــن قيــاس أدائهــا وفقــًا لبرنامــج العمــل العــام الثالــث عشــر )بمــا فــي ذلــك 
االتجاهــات المســجلة فــي مجــال التغطيــة الصحيــة الشــاملة والطــوارئ الصحيــة وتعزيــز صحــة المجموعــات 
الســكانية( وتضمــن إصــدار اإلحصــاءات الصحيــة العالميــة فــي التوقيــت المائــم، ومعالجــة البيانات الحاســمة 

األهميــة بالتعــاون مــع الــدول األعضــاء.

حفــز االســتثمار مــن جانــب الــوكاالت المانحــة والمصــارف اإلنمائيــة والحكومــات الوطنيــة فــي ســد ثغــرات 
البيانــات الحاســمة األهميــة. وســتحدد األمانــة الثغــرات الرئيســية فــي جمــع البيانــات الضروريــة لرصــد 
األولويــات االســتراتيجية لبرنامــج العمــل العــام الثالــث عشــر وأهــداف التنميــة المســتدامة المتعلقــة بالصحــة، 
فــي كل بلــد علــى حــدة. وسُيســتخدم التبليــغ عــن الثغــرات فــي البيانــات فــي توجيــه االنتبــاه إلــى أولويــات 

االســتثمارات الجديــدة فــي جمــع البيانــات.

البحث واالبتكار
المعرفــة.  قائمــة علــى  المنظمــة بوصفهــا منظمــة  إلــى  بالنســبة  البحــث والتطويــر حاســمي األهميــة  ُيعــد 
وتســتضيف المنظمــة برامــج البحــث الخاصــة، وتنســق البحــوث المشــتركة بيــن بلــدان متعــددة، وتدعــم بنــاء 
القدرات في مجال البحث. كما أنها تســتفيد من أكثر من 700 مركز متعاون معها. وقد تم تناول وظائف 
البحــث الحاســمة األهميــة بالفعــل ودمجهــا فــي األولويــات االســتراتيجية ذات الصلــة علــى النحــو التالــي: 
خضاعهــا الختبــار الصاحيــة المســبق فــي الفــرع الخــاص بالتغطيــة  البحــث والتطويــر دعمــًا إلتاحــة األدويــة واإ
الصحيــة الشــاملة، وتنســيق البحــوث فــي الطــوارئ فــي الفــرع الخــاص بالطــوارئ الصحيــة. وُيعــد البحــث أيضــًا 
أساســًا للتحــّوالت االســتراتيجية، فالدبلوماســية والدعــوة واإلرشــادات الخاصــة بالقواعــد والمعاييــر واالتفاقــات 
يجــب أن تســتند إلــى أفضــل العلــوم والبّينــات. وستســتفيد المنظمــة مــن طيــف واســع مــن االختصاصــات 
يمتــد مــن العلــوم االجتماعيــة إلــى بحــوث التنفيــذ. وفــي الوقــت ذاتــه ستســتفيد المنظمــة مــن ميزتهــا النســبية 
فــي تحديــد االحتياجــات وترجمــة المعــارف تيســيرًا للبحــوث التــي ُيفّضــل أن ُتجــرى فــي المؤسســات البحثيــة.

وستســاعد المنظمــة أيضــًا علــى وضــع الحلــول االبتكاريــة والتوســع فيهــا. ويمكــن لابتــكارات أن ُتســّرع تحقيــق 
أهــداف التنميــة المســتدامة واألهــداف التــي ينــص عليهــا برنامــج العمــل العــام الثالــث عشــر. وستســتخدم 
المنظمــة مختلــف النهــوج - االبتــكارات العلميــة والتكنولوجيــة واالبتــكارات االجتماعيــة أو االبتــكارات فــي 
مجال األعمال أو المال. وقد تنشأ األفكار االبتكارية في أي مكان - أي موقع جغرافي وأي قطاع - وقد 
تشــمل االبتــكارات »العكســية« والتعــاون بيــن بلــدان الجنــوب. ويتمثــل تحــد رئيســي لابتــكار فــي التوّســع - 
والتوّســع علــى نحــو مســتدام. وتقتضــي بعــض االبتــكارات خاصــة االبتــكارات ذات النطــاق العالمــي تحســينات 
تحويليــة يمكــن تطبيقهــا علــى مختلــف الســياقات والمســتخدمين علــى الصعيــد الدولــي. وبعــض االبتــكارات 
األخــرى، مثــل االبتــكارات الُمصّممــة لتائــم الظــروف المحليــة، تــزداد احتمــاالت اســتمرارها عندمــا يســتند 
المبتكــرون القريبــون مــن المشــكلة إلــى فهمهــم المتبصــر فــي وضــع حلــول تتكّيــف مــع الواقــع المحلــي. ويحتــاج 

االبتــكار إلــى المجازفــة والقــدرة علــى تحّمــل الفشــل وتخفيــف حدتــه.
ويتمثــل الــدور األشــد فّعاليــة للمنظمــة، إذ تعمــل فــي مجــال ميزتهــا النســبية، فــي التصــدي لمعّوقــات االبتــكار 

بوصفهــا جهــة ميّســرة و«مؤيــدة لمؤيــدي« االبتــكار. وســتركز المنظمــة فــي هــذا الصــدد علــى ثاثــة أدوار.

صياغــة االبتــكار. ســتركز المنظمــة علــى التواصــل مــع ممولــي البحــث واالبتــكار والتواصــل بيــن المســتويات 
الثاثــة للمنظمــة لاســتفادة مــن آرائهــا ومــن الفهــم المتبصــر الــذي تتمتــع بــه البلــدان. ويمكــن للمنظمــة أن 
تشــارك فــي صياغــة الدعــوة إلــى االبتــكارات أو التحديــات التــي تتعلــق باحتياجــات وثغــرات محــددة فــي مجــال 
الصحــة وتتماشــى مــع أولوياتهــا االســتراتيجية. وبضمــان المنظمــة لتأييــد المســتخدم النهائــي فــي مرحلــة 
مبكــرة، يمكــن لهــا أن تســتخدم شــبكاتها لتعظيــم فــرص التكــرار والتوّســع. وســتعمل المنظمــة مثــًا علــى رعايــة 
المبــادرات والتعــاون معهــا مثــل الشــراكة العالميــة للبحــث والتطويــر فــي مجــال المضــادات الحيويــة المبرمــة 
بيــن منظمــة الصحــة العالميــة ومبــادرة أدويــة األمــراض المهملــة، واالئتــاف المعنــي بابتــكارات التأهــب 
لمواجهــة األوبئــة، ومركــز التعــاون العالمــي التابــع لمجموعــة العشــرين والمعنــي بالبحــث والتطويــر بشــأن 
مقاومــة مضــادات الميكروبــات. وستســاعد المنظمــة أيضــًا علــى التنســيق بيــن الشــركاء كمــا تفعــل مــع مخطــط 

البحــث والتطويــر. وســتعمل علــى تعزيــز التعــاون بيــن بلــدان الجنــوب فــي مجــال البحــث واالبتــكار.
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التوّســع فــي االبتــكار. يمكــن للمنظمــة اســتنادًا إلــى عاقتهــا الوثيقــة بالحكومــات، أن تضطلــع بــدور فريــد فــي 
حفــز التوّســع فــي االبتــكارات الصحيــة الفّعالــة واســتدامتها. وتســتطيع المنظمــة بربــط االبتــكارات والمبتكريــن 
ــز التوّســع المســتدام فــي االبتــكارات المســّندة بالبّينــات فــي الُنظــم  وممولــي االبتــكارات بالحكومــات، أن تحّف
الصحيــة. وســيتطلب ذلــك أحيانــًا المشــاركة البنــاءة مــع القطــاع الخــاص، إذ إن الحكومــة والقطــاع الخــاص 
عــادة مــا يمثــان معــًا الجهتيــن الفاعلتيــن الرئيســيتين اللتيــن تعمــان علــى التوّســع فــي االبتــكار. ومــع خضــوع 
االبتــكارات لاختبــار وانتقالهــا إلــى مرحلــة التطبيــق علــى نطــاق واســع، يمكــن للمنظمــة أيضــًا أن تســاعد علــى 

تجميــع البّينــات لاسترشــاد بهــا فــي وضــع المبــادئ التوجيهيــة.

تعظيــم االبتــكار. تتمتــع المنظمــة بمكانــة تؤهلهــا للتعريــف بالنجاحــات والعبــر المســتخلصة، مــا سيكتســي 
أهميــة بالغــة لمواصلــة التوّســع فــي االبتــكارات واســتدامتها.
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التحّوالت
 المؤسسية

لــن تنجــح المنظمــة فــي إحــداث تحّســن قابــل للقيــاس فــي صحــة النــاس علــى الصعيــد الُقطــري، إال بإدخــال 
تغييــرات جوهريــة علــى نمــوذج العمــل والُنظــم والثقافــة القائمــة فيهــا. وســيخضع تنفيــذ هــذه التحــّوالت المؤسســية 
لتوجيــه فريــق السياســات العالميــة الــذي ســيتولى مــا يلــي: إســداء المشــورة إلــى المديــر العــام بشــأن حفــز 
التغييــر؛ وتحديــد تسلســل التحــّوالت وتنفيذهــا؛ وضمــان أن التغييــر يســتند إلــى أفضــل الممارســات المّتبعــة 

علــى نطــاق المنظمــة.

دارة النتائج قياس األثر من أجل الخضوع للمساءلة واإ
نشــاء آليــة مســتقلة للمســاءلة مــن أجــل رصــد حصائــل تنفيــذ برنامــج العمــل  ســتقوم المنظمــة برصــد أدائهــا، واإ
العام الثالث عشــر. وستتماشــى األهداف والغايات والمؤشــرات التي ينص عليها برنامج العمل العام الثالث 
عشــر مع أهداف التنمية المســتدامة أو القياســات التي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية. وســتضع المنظمة 
إطــارًا لألثــر والمســاءلة يصيــغ ساســل النتائــج بمزيــد مــن الوضــوح، للتمكيــن مــن رصــد األداء وتحليــل القيمــة 
المحققــة فــي مقابــل المــال وخضــوع األمانــة للمســاءلة. وســيتطلب هــذا التركيــز علــى األثــر كشــفًا مقنعــًا عــن 
مســاهمة المنظمــة فــي كل هــدف مــن األهــداف ومســاهمة كل مســتوى مــن مســتوياتها. ويتوقــف التقــدم علــى 
العديــد مــن الجهــود المشــتركة التــي تبذلهــا المنظمــة وشــركاؤها، مــن الحكومــات والكيانــات التابعــة لألمــم 
المتحــدة والمجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص. ولهــذا الســبب ال يهــم أن ُينســب الفضــل فــي تحقيــق أوجــه التقــدم 
إلــى أطــراف معينــة بقــدر مــا يهــم تحقيــق األثــر وبنــاء الثقــة فــي قيــادة المنظمــة ومســاهمتها فــي هــذا النجــاح 
المشــترك. وتــرد مســاهمة المنظمــة بالتفصيــل فــي برنامــج العمــل العــام الثالــث عشــر وســوف تــرد بمزيــد مــن 
التفصيــل فــي اإلطــار الخــاص باألثــر والمســاءلة. وســوف ُتــدرج المنظمــة دراســات الحالــة الُقطريــة النوعيــة 
التــي تكّمــل المؤشــرات الكميــة. وعلــى الرغــم مــن أن برنامــج العمــل العــام الثالــث عشــر ينــص علــى أهــداف 
عالميــة، فــإن تتبــع البيانــات ُيجــرى علــى الصعيــد الُقطــري؛ ولــذا فــإن الموجــزات الُقطريــة والتقاريــر اإلقليميــة 
العالميــة علــى نطــاق المنظمــة بشــأن هــذه األهــداف ســتكون ضروريــة.  وقــد ُأنشــئت دائــرة جديــدة للمقاييــس 
والقيــاس للمســاعدة علــى إضفــاء الطابــع المؤسســي علــى عمليــة رصــد أهــداف برنامــج العمــل العــام الثالــث 

األساس الازم للوفاء بالوعود التي
ُقطعت في برنامج العمل العام الثالث عشر

1  ينــص قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 1/70 )2015(، تحويــل عالمنــا: خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030، علــى 
أن األهــداف والغايــات »تراعــي اختــاف الواقــع المعيــش فــي كل بلــد وقدراتــه ومســتوى تنميتــه وتحتــرم السياســات واألولويــات 
الوطنيــة. وتعتبــر الغايــات مرامــي ذات طابــع عالمــي ُيطمــح إلــى بلوغهــا، حيــث تحــدد كل حكومــة غاياتهــا الوطنيــة الخاصــة بهــا 
مسترشــدة بمســتوى الطمــوح العالمــي ولكــن مــع مراعــاة الظــروف الوطنيــة. وعلــى كل حكومــة أن تقــّرر أيضــًا ُســبل إدمــاج هــذه 
الغايــات العالميــة الطموحــة ضمــن عمليــات التخطيــط والسياســات واالســتراتيجيات الوطنيــة.« انظــر الرابــط اإللكترونــي التالــي:

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
تم االطاع في 5 آذار/ مارس 2018(.
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عشــر وغاياتــه. وفضــًا عــن قيــاس األثــر البرمجــي، ســتقيس المنظمــة أيضــًا التحــّول االســتراتيجي والمؤسســي 
باســتخدام ســجل متكامــل للقيــاس. وال غنــى عــن المبــادئ المتعلقــة بــإدارة المخاطــر واألخاقيــات واالمتثــال 
والتقييــم مــن أجــل إحــداث تحــّول فــي المنظمــة. وتتمثــل المســؤولية المؤسســية للمنظمــة فــي أن تكــون قــادرة 
علــى تحديــد المخاطــر التــي قــد تؤثــر علــى النتائــج الُمّتفــق عليهــا مــع الــدول األعضــاء، فهــي منظمــة مســؤولة 
تجــاه الــدول األعضــاء والشــركاء والمجتمــع الدولــي عمومــًا عــن ضمــان اســتخدام المــوارد بشــكل رشــيد وصــون 
ســمعتها جيــدًا، وذلــك تمشــيًا مــع مدونــة األخاقيــات وقواعــد الســلوك المهنــي، مــن أجــل بنــاء المزيــد مــن الثقــة.

إعادة تشكيل نموذج التشغيل إلحداث األثر الُقطري واإلقليمي والعالمي
ســيتطلب تنفيــذ التحــّوالت االســتراتيجية الموّضحــة أعــاه والســيما النهــج المتمايــز إلحــداث األثــر وفقــًا للســياق 

الُقطــري، تغييــر النمــوذج التشــغيلي للمنظمــة. وتشــمل األولويــات الرئيســية مــا يلــي:
• تعزيز جودة القيادة على الصعيد الُقطري لضمان توافر ممثلي المنظمة ذوي الكفاءات العالية من 

  القادة والدبلوماسيين العاملين بفّعالية في مجال الصحة والمؤهلين لاستجابة ألولويات البلدان؛
• ضمان التعاون الواضح والقابل للقياس مع جميع الدول األعضاء في المنظمة؛

• تزويد المنظمة على الصعيد الُقطري باالستقال البرمجي والمالي واإلداري والتنظيمي الكافي لتمكينها 
  من تنفيذ عملها على نحو فّعال، مع خضوعها في المقابل للمساءلة بشأن أدائها وبروزها وأثرها؛

• ضمان أن االستراتيجيات الُقطرية )مثل استراتيجيات التعاون الُقطري( توّجه أولويات برنامج العمل
 العام الثالث عشر وتدعم الخطط االستراتيجية الوطنية؛ وتنص على اإلجراءات وساسل النتائج

 ومقاييس األداء الواضحة؛ 
• تحسين االستفادة من مكاتب المنظمة اإلقليمية في دعم تنفيذ برنامج العمل العام الثالث عشر من
 خال االستراتيجيات وخطط العمل اإلقليمية التي تراعي الخصائص اإلقليمية والسياق اإلقليمي، 

 عن طريق تبادل أفضل الممارسات واألفكار الجديدة، واالستفادة من أوجه الكفاءة الناجمة عن األخذ
 بالامركزية؛
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• تعزيز الدور القيادي للمنظمة ودورها في التعاون مع الشركاء ودعوتهم إلى االجتماع، بما في ذلك
 الشركاء في منظومة األمم المتحدة والمؤسسات الثنائية والمتعددة األطراف والمؤسسات األكاديمية

 والمجتمع المدني، من أجل إعاء مكانة الصحة في خطة التنمية المستدامة؛ 
• إعادة توزيع الموارد - والسيما الخبرة التقنية - جغرافيًا، لتكون قريبة من األماكن التي تزداد فيها

  أهمية األثر.
وســتتبع األجهــزة الرئاســية بجنيــف ســبيًا مناســبًا فــي تنــاول دور المنظمــة علــى صعيــد البلــدان، مّمــا ســُيوّفر 

رقابــة فعالــة كافيــة.

تطوير الشراكات واالتصاالت والتمويل لتوفير الموارد لألولويات االستراتيجية
لضمــان توافــر المــوارد المســتدامة والعاليــة الجــودة الازمــة لتنفيــذ برنامــج العمــل العــام الثالــث عشــر، مــن 
األهميــة بمــكان وضــع خطــة أوســع نطاقــًا للتحــّول فــي المشــاركة الخارجيــة، تســتهدف اّتبــاع نهــج أكثــر 
اســتراتيجية وأطــول أجــًا علــى صعيــد المنظمــة. فمــن شــأن النمــوذج الجديــد فــي المشــاركة الخارجيــة أن 
يجمــع معــًا الوظائــف الخاصــة بتعبئــة المــوارد والبرامــج التقنيــة واالتصــاالت علــى جميــع مســتويات المنظمــة 
الثاثــة لضمــان اّتبــاع نهــج موّجــه ومنّســق إزاء المشــاركة الخارجيــة. وســُتعّزز هــذه الجهــود مكانــة المنظمــة 
فــي ميــدان الصحــة العالميــة األوســع نطاقــًا وُتمّكــن مــن االســتفادة مــن الشــراكات الفّعالــة مــع الحكومــات 

والمجتمــع المدنــي والمؤسســات الخيريــة والشــركات والمنظمــات المتعــددة األطــراف.
ومــن أجــل تمويــل األولويــات االســتراتيجية الثــاث وتنفيذهــا والحصــول علــى نتائــج تتماشــى مــع الطموحــات 
التــي ينطــوي عليهــا برنامــج العمــل العــام الثالــث عشــر، ُيعــد توفيــر مســتويات مائمــة مــن التمويــل الــذي يتســم 
مكانية التنبؤ به، حاســم األهمية. وســيعمل المقر الرئيســي للمنظمة ومكاتبها  بمزيد من المرونة واالتســاق واإ
اإلقليميــة والُقطريــة مــع الــدول األعضــاء علــى تعبئــة التمويــل اإلضافــي الــازم بمــا يتجــاوز االشــتراكات 
رة. وســتعمل المنظمــة بالتــوازي علــى تحســين إدارة المنــح والعمليــات المتعلقــة بالمشــاركة الخارجيــة إلــى  الُمقــدَّ
أقصــى حــد ممكــن، مــن أجــل تعزيــز األداء الرفيــع المســتوى والشــفاف للوظيفــة الخاصــة بالعاقــات الخارجيــة، 

ثبــات تحقــق القيمــة فــي مقابــل المــال.  واإ

1  بما في ذلك إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية لضمان استجابة متسقة لمنظومة األمم المتحدة.
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وتتواجــد المنظمــة فــي عالــم مــن الشــركاء يضطلــع فيــه كل منهــم بــدور حاســم األهميــة لتحقيــق أهــداف التنميــة 
المســتدامة. وستســتفيد المنظمــة مــن دورهــا فــي التنســيق والقيــادة فــي ميــدان الصحــة العالميــة الــذي يســتند 
إلــى خبرتهــا فــي وضــع القواعــد والمعاييــر وخبرتهــا التقنيــة، فــي الدعــوة إلــى توفيــر التمويــل العــام العالمــي 
الكافــي والمســتدام للصحــة - وعندئــذ فقــط ســتتمكن الجهــات الفاعلــة فــي مجــال الصحــة علــى نحــو جماعــي 
مــن ضمــان حيــاة النــاس مــع التمتــع بالصحــة بتحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة ومواجهــة الطــوارئ الصحيــة 

وتعزيــز صحــة المجموعــات الســكانية. 
وال يمكــن للمنظمــة أن تحقــق األهــداف الطموحــة لبرنامــج العمــل العــام الثالــث عشــر إال بالتعــاون مــع 
الشــركاء مــن جميــع القطاعــات بمــا فــي ذلــك المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص. وفــي الوقــت ذاتــه، يجــب 
علــى المنظمــة وقايــة عملهــا مــن تضــارب المصالــح والمخاطــر التــي تمــّس بالســمعة والتأثيــر الــذي ال موجــب 
لــه. وســتنفذ المنظمــة إطــار المشــاركة مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول لفائــدة الصحــة العموميــة العالميــة 

ومصلحتهــا، وســتقّيم التقــدم الُمحــرز مــع الــدول األعضــاء والشــركاء. 
وستســتمر المنظمــة فــي إعــداد رســائل ومبــادرات وحمــات للدعــوة فــي مجــال الصحــة العموميــة تتماشــى مــع 
أولوياتهــا االســتراتيجية. وســترّكز مبــادرات التواصــل الرقمــي واالجتماعــي علــى قصــة مّتســقة ومعــّززة عــن 
ُســبل تحســين المنظمــة للحيــاة فــي جميــع أنحــاء العالــم، مــن أجــل بيــان أثــر التمويــل ونتائجــه. وســُتعظَّم هــذه 
القصــة بفعــل الشــراكات االســتراتيجية مــع المجتمــع المدنــي ووســائل اإلعــام والمؤسســات الوقفيــة وســائر 
أصحــاب المصلحــة الرئيســيين. وســتدعم المكاتــب اإلقليميــة والمكاتــب القطريــة الرئيســية االتصــاالت العامــة 
وحمــات الدعــوة الجريئــة. وســيوفر إطــار النتائــج التــي تســتند إلــى األثــر فــي هــذا البرنامــج العــام للعمــل 

أساســًا صلبــًا لهــذه الجهــود.

تعزيز الُنظم والعمليات الحاسمة األهمية لتحقيق األداء التنظيمي األمثل
ســيتطلب التحــّول االســتراتيجي والمؤسســي للمنظمــة قــوى عاملــة مائمــة للغــرض وعاليــة الكفــاءة ومتطــّورة 

وُمحّفــزة ورفيعــة األداء ومتمكنــة. ومــن أجــل تحقيــق ذلــك، ســينبغي إدخــال عــدد مــن التغييــرات.
• مائمة للغرض. تحقيق زيادة التنّوع بتعزيز التكافؤ بين الجنسين والتمثيل الجغرافي على نطاق جميع

  مستويات المنظمة؛ وتجديد القوى العاملة والتخطيط التطلعي لتعاقب الموظفين الذي يدعمه التوظيف 
  االستراتيجي والمائم التوقيت وتحسين الفرص المتاحة للمهنيين الشباب؛ والتنفيذ الكامل لسياسة التنقل

  الجغرافي التي تّتبعها المنظمة. وسيتطلب تركيز المنظمة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة مزيجًا
  أوسع نطاقًا من التخصصات المهنية والمهارات، للعمل مع العديد من القطاعات المختلفة وتزويد

  البلدان بالمشورة االستراتيجية والسياسية ال المشورة التقنية فقط.
• عالية الكفاءة ومتطّورة. التنمية المهنية والتمكين المهني من خال المسارات الوظيفية والنهوض بثقافة
  التعلم؛ وتحسين القدرات اإلدارية وزيادة السلطة والمساءلة المترتبة عليها واإعادة التوجيه نحو التنظيم

  الذي يتمحور حول البلدان؛ ومكافأة االبتكار والتعاون.
• ُمحّفزة ورفيعة األداء ومتمكنة. إدارة أداء الموظفين وتعزيز الفرص المتاحة لذوي األداء العالي وزيادة

حراز التقدم نحو ثقافة التعاون؛ وتعزيز االحترام داخل   استخدام أدوات التنمية المهنية والتعلم المهني؛ واإ
  المنظمة كقيمة أساسية.

وال تســتطيع المنظمــة العمــل علــى نحــو فعــال علــى تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين دون أن تبــدأ بنفســها. 
وتلتــزم المنظمــة بإدمــاج الجميــع والتنــوع والتكافــؤ بيــن الجنســين كمــا يتضــح مــن تعييــن عــدد مــن النســاء 
يفــوق عــدد الرجــال فــي فريــق المديــر العــام للقيــادة العليــا. وفــي بدايــة واليــة المديــر العــام الجديــد كان ٪29.7 
مــن المديريــن مــن الرتــب مــد1/ مــد2 علــى نطــاق المنظمــة  مــن النســاء، وال يتحقــق التكافــؤ بيــن الجنســين

إال فــي المكتــب اإلقليمــي ألوروبــا، أمــا نســبة النســاء بيــن المديريــن فــي المقــر الرئيســي فقــد بلغــت ٪28.3. 
وفــي جمعيــة الصحــة العالميــة الســبعين بلغــت نســبة النســاء 31٪ مــن رؤســاء وفــود الــدول األعضــاء. 
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1  بيانــات واردة مــن خمســة أقاليــم والمقــر الرئيســي؛ والبيانــات الخاصــة بالمكتــب اإلقليمــي لألمريكتيــن/ منظمــة الصحــة للبلــدان 
األمريكيــة غيــر متوفــرة.



وتســتهدف المنظمــة تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين فــي صفــوف مديريهــا بحلــول عــام 2023، وتشــجع الــدول 
األعضــاء علــى تحقيــق التكافــؤ بيــن الجنســين فــي رؤســاء الوفــود المشــاركة فــي جمعيــة الصحــة. وستشــمل 
الجهــود المبذولــة لتحســين الغايــات المتعلقــة بالتكافــؤ بيــن الجنســين فــي صفــوف الموظفيــن جهــودًا ملموســة 
لدعــم القيــادة والتطــّور المهنــي للنســاء، بمــا فــي ذلــك المســارات الخاصــة بترقيــة الموظفــات. ومــن شــأن 
السياســات المؤسســية التــي تراعــي التــوازن بيــن متطلبــات العمــل والحيــاة وتتصــدى للمضايقــات فــي مــكان 
العمــل ولغيرهــا مــن المشــكات، أن تدعــم الجهــود المبذولــة لزيــادة عــدد النســاء اللواتــي يتقلــدن المناصــب 

العليــا فــي المنظمــة.
وبالمثــل فإنــه فــي بدايــة واليــة المديــر العــام، كان 33.1٪ مــن المديريــن مــن الرتــب مــد1/ مــد2 علــى نطــاق 
المنظمــة1 مــن مواطنــي البلــدان الناميــة )11.7٪ فــي المقــر الرئيســي و9٤.7٪ فــي المكتــب اإلقليمــي 
ألفريقيــا(. وتســتهدف المنظمــة مضاعفــة هــذا العــدد ثــاث مــرات كحــد أدنــى بحلــول عــام 2023، بحيــث 
يصبــح ثلــث المديريــن علــى األقــل فــي المقــر الرئيســي مــن مواطنــي البلــدان الناميــة. وينبغــي للجهــود الراميــة 
إلــى تحســين التنــّوع أن تشــمل أيضــًا التدريــب الداخلــي فــي المنظمــة. ولمــا كان التدريــب الداخلــي فــي الوقــت 
الحالــي غيــر مدفــوع األجــر، فهــو ليــس متاحــًا للعديــد مــن الشــباب المتميزيــن بمــن فيهــم المنتمــون للبلــدان 
المنخفضــة والمتوســطة الدخــل. ويــؤدي هــذا الوضــع إلــى تداعــي حلقــات عــدم المســاواة حيــث إن التدريــب 
الداخلــي فــي المنظمــة قــد يمثّــل مدخــًا إلــى فــرص العمــل الاحقــة؛ كمــا يــؤدي هــذا الوضــع إلــى حرمــان 
البلــدان مــن التطــّور فــي قدراتهــا الوطنيــة الــذي يحدثــه المتدربــون عنــد عودتهــم إلــى بلدانهــم. ولــذا فســوف 

تســعى المنظمــة إلــى تعزيــز المســاواة فــي إتاحــة التدريــب الداخلــي. 
وسيشمل تحول المنظمة في مجال اإلدارة والتنظيم ما يلي:

• تمكين المديرين – إرساء تفويض السلطة الواضح والموّحد والشفاف والخاضع للمساءلة في إطار
ضفاء الطابع المؤسسي على إدارة   هيكل إداري مّتسق على نطاق مستويات المنظمة الثاثة، واإ

  المخاطر والمقاييس الخاصة بإدارة التكاليف، وتوفير التدريب الكافي واألدوات الكافية.
• الخدمات والُنظم اإلدارية والتنظيمية التي تدعم عمليات البرامج وُتيّسرها – استعراض وتحسين

  القدرات
  اإلدارية والتنظيمية للموظفين التقنيين واإلداريين واألدوار والسياسات واإلجراءات، من أجل تقديم الدعم
  الكامل لتنفيذ البرامج وتيسيره، والسيما ما يلي: التخطيط والتبليغ المتصان بالميزانية والبرامج واإلدارة
دارة الموارد البشرية، والمشتريات، بما في ذلك تقييم فرص عقد الشراكات االستراتيجية مع   المالية، واإ

  سائر وكاالت األمم المتحدة.
• إجراءات العمل ذات الفّعالية والكفاءة – تنفيذ عملية على نطاق جميع مستويات المنظمة للتحسين

  المنهجي والمتواصل للجودة، تتضمن إدارة التغيير وتقييم جودة الخدمات التنظيمية واإلدارية وتكاليفها
  ومدى ماءمة توقيتها على نحو منتظم. ويشمل ذلك اّتباع نهج نظامي لجمع أفضل الممارسات

  وتوثيقها وتبادلها على نطاق المنظمة.
• ُنظم تكنولوجيا المعلومات المبّسطة والمائمة للغرض التي تستند إلى متطلبات العمل الحاسمة
  األهمية لتنفيذ المهام. االستثمار في ُنظم تكنولوجيا المعلومات السهلة االستخدام والعالية الجودة
  والمرنة والمحّدثة باستمرار، التي تستند إلى تعريف متطلبات العمل الحاسمة األهمية لتنفيذ المهام

  وتقييم الحلول أو الُنظم المستخدمة في مكاتب المنظمة أو وكاالت األمم المتحدة األخرى.
وال تكتســي مواصلــة االلتــزام بالمســاءلة والشــفافية أهميــة لقيــاس األثــر فحســب )انظــر أدنــاه(، بــل أيضــًا 
بوصفهــا أساســًا لنمــوذج التشــغيل. وُتعــد مبــادئ إدارة المخاطــر واالمتثــال والتقييــم حاســمة األهميــة إلحــداث 
التحــّول فــي المنظمــة. وتتمثــل المســؤولية المؤسســية للمنظمــة فــي أن تكــون قــادرة علــى تحديــد المخاطــر التــي 
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قــد تؤثــر علــى أداء األمانــة والتخفيــف مــن وطأتهــا.

تعزيز تغيير الثقافة لضمان اتسام المنظمة بالساسة ورفعة األداء
من أجل تحقيق ثقافة مؤسسية رفيعة األداء، سترّكز المنظمة على تعزيز ثاثة أبعاد تنظيمية، أال وهي:

• المواءمــة - ســتلتف المنظمــة حــول أهــداف مشــتركة تدعمهــا ثقافتهــا ومناخهــا، وُتعــد ذات معنــى وداللــة 
بالنســبة إلــى فــرادى الموظفيــن

• التنفيــذ - ســتحظى المنظمــة بالقــدرات والعمليــات اإلداريــة والحافــز علــى النهــوض بالمســؤوليات علــى 
نحــو ممتــاز

• التجديــد - ستتســم المنظمــة بالفّعاليــة فــي فهــم وضعهــا وبيئتهــا الخارجيــة والتفاعــل معهمــا وتشــكيلهما 
والتكّيــف معهمــا.

وســيتمثل أحــد التحــّوالت الرئيســية فــي إيجــاد منظمــة تتســم بالساســة ويكــون االنتســاب األولــي لموظفيهــا 
إلــى المنظمــة ال إلــى برامجهــم المحــددة. وســتعمل جميــع مســتويات المنظمــة الثاثــة معــًا عــن كثــب وتركــز 
المنظمــة  بيــن رؤيــة  الُقطــري والنتائــج والمســاءلة. وســيتحقق المزيــد مــن المواءمــة  بوضــوح علــى األثــر 
واســتراتيجياتها وأنشــطتها اليوميــة. وســتعمل المنظمــة أيضــًا ســعيًا إلــى تحقيــق ثقافــة أكثــر ابتــكارًا، وسيشــمل 
ذلــك تحّولهــا إلــى منظمــة تعتمــد بقــدر أكبــر علــى التكنولوجيــا الرقميــة والشــبكات. ومــن خــال هــذه العمليــة، 
ســتصبح المنظمــة أكثــر مرونــة وأكثــر قــدرة علــى التكّيــف مــع التغّيــرات التــي تطــرأ علــى البيئــة الخارجيــة.

ولــن يمثــل تغييــر الثقافــة مبــادرة منفصلــة، بــل ســُيدمج فــي مبــادرات المنظمــة الجاريــة وفــي جميــع أجــزاء 
العمليــة الراميــة إلــى تحــّول المنظمــة. وســيخضع التغييــر لتوجيــه القيــادة الُعليــا ولملكيــة وقيــادة جميــع أجــزاء 
المنظمــة، وســيتوّجه إلــى العقليــات والســلوكيات إليجــاد منظمــة تتســم بالساســة والتعــاون وتضــع البلــدان فــي 
مكانــة مركزيــة. وستشــارك المنظمــة والبلــدان والشــركاء فــي تغييــر الثقافــة مشــاركة جوهريــة، بإجــراء الحــوار 
المتواصل واســتقاء اآلراء. وتتألف المنظمة من األمانة والدول األعضاء؛ ولذا فســيكون من األهمية بمكان 

مواصلــة تطويــر ثقافــة مشــتركة مــن وحــدة الغــرض والثقــة، لتمكيــن المنظمــة مــن تحقيــق كامــل إمكانتهــا.

48 تعزيز الصحة • الحفاظ على سامة العالم • خدمة الضعفاء



ترجمة برنامج العمل
 العام الثالث عشر إلى عمل

اإلطار الجديد لألثر والمساءلة
 للميزانية البرمجية والرصد وتقييم األداء

لــى ميزانيــة برمجيــة، يلــزم وضــع إطــار  مــن أجــل االنتقــال مــن اســتراتيجية رفيعــة المســتوى إلــى خطــة تنفيــذ واإ
تنظيمــي لتوجيــه عمــل األمانــة خــال فتــرة برنامــج العمــل العــام وتحديــد كيفيــة إحــداث عمــل أمانــة المنظمــة 

للتغييــر وقياســه.
وعند تصميم اإلطار الجديد لألثر والمساءلة، روعيت المبادئ التوجيهية التالية:

• التركيز على األثر والحصائل - لضمان أن التوّجه االستراتيجي لبرنامج العمل العام الثالث عشر
  إلحداث األثر على صحة الناس وعافيتهم ُيترجم إلى عمل تضطلع به المنظمة، وسيساعد التركيز

  على األثر والحصائل، على تافي تجزؤ هذا العمل. وقد بدأت األمانة بالفعل في تحديد غايات
  مائمة فيما يتعلق باألثر والحصائل إلدراجها في اإلطار.

• ضمان المرونة التنظيمية والمساءلة - للسماح لألمانة على مستويات المنظمة الثاثة بأن تكون 
  منظمة بأكبر قدر من الفّعالية والكفاءة لتحقيق النتائج والخضوع للمساءلة بشأنها.

• وضع البلدان في الصميم - وضع إطار للنتائج ييّسر اّتباع نهج يزيد من التركيز على البلدان.
  وينبغي أن يوفر إطار النتائج أساسًا أفضل لتعريف ما تقدمه المنظمة على الصعيد الُقطري وتحديد

  أولوياته، بما في ذلك تحسين المواءمة مع استراتيجيات التعاون الُقطري والجهود المبذولة لتحقيق
  أهداف التنمية المستدامة والتي تخضع لملكية البلدان.

ضفاء عليه • تعزيز التعاون - إرساء التعاون على نطاق مستويات المنظمة وبين البرامج والُنظم واإ
  الطابع المؤسسي لتيسير المساءلة المشتركة بشأن النتائج. 

ويتــواءم إطــار المنظمــة الخــاص باألثــر والمســاءلة مواءمــة تامــة مــع سلســلة النتائــج المّتســقة داخــل األمــم 
المتحــدة. ويوضــح الشــكل 6 أدنــاه هــذا اإلطــار.

تمشــيًا مــع النهــج الــذي يركــز علــى األثــر والحصائــل لبرنامــج العمــل العــام الثالــث عشــر، ســيتمحور عمــل 
المنظمــة حــول ثمانــي حصائــل صحيــة وحصيلتيــن للقيــادة والتمكيــن. وتســهم هــذه الحصائــل علــى نحــو 
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مشــترك فــي تحقيــق األولويــات االســتراتيجية الثــاث لبرنامــج العمــل العــام الثالــث عشــر. وســتحّول المنظمــة 
نفســها إلــى منظمــة ذات فّعاليــة وكفــاءة حتــى يمكنهــا إنجــاز العمــل المتوقــع لتحقيــق هــذه الحصائــل. ويعــرض 
اإلطــار 8 أدنــاه تصنيفــًا مبدئيــًا للحصائــل ألغــراض التوضيــح، ويمكــن أن يتغيــر هــذا التصنيــف بموافقــة 

الــدول األعضــاء مــع مواصلــة إعــداد الميزانيــة البرمجيــة 2021-2020
• الحصيلة 1: تعزيز الُنظم الصحية دعمًا للتغطية الصحية الشاملة دون صعوبات مالية، بما في ذلك

  اإلتاحة المنصفة على أساس نوع الجنس والسن والدخل واإلعاقة
• الحصيلة 2: تدعيم القدرات الوطنية واإلقليمية والعالمية لحماية الناس على نحو أفضل من األوبئة

  وسائر الطوارئ الصحية وضمان اإلتاحة السريعة للخدمات الصحية األساسية الُمنقذة لألرواح،
  بما في ذلك تعزيز الصحة والوقاية من المرض، أمام المجموعات السكانية المتضررة من الطوارئ

• الحصيلة 3: تحسين رأس المال البشري طيلة العمر
• الحصيلة 4: الوقاية من األمراض غير السارية وعاجها وتوفير تدبيرها العاجي، ومكافحة عوامل

  خطرها، واإعطاء األولوية للصحة النفسية وتحسينها
• الحصيلة 5: تسريع التخلص من األمراض السارية الشديدة الوقع واستئصالها

• الحصيلة 6: الحد من مقاومة مضادات الميكروبات
• الحصيلة 7: معالجة اآلثار الصحية المترتبة على تغّير المناخ والمخاطر البيئية وسائر محددات

  الصحة، بما في ذلك في الدول الجزرية الصغيرة النامية وغيرها من األماكن السريعة التأثر
• الحصيلة 8: تعزيز القدرة الُقطرية في مجال البيانات واالبتكار

قيادة المنظمة ووظائفها التمكينية
• الحصيلة 9: تعزيز القيادة وتصريف الشؤون واإلدارة والدعوة من أجل الصحة

• الحصيلة 10: تحســين إدارة الموارد المالية والبشــرية واإلدارية في ســبيل تحقيق الشــفافية وتحقيق الكفاءة 
فــي اســتخدام المــوارد والفّعاليــة فــي تقديــم النتائــج

وتمثل حصائل إطار النتائج المقترح العمود الفقري لتنظيم عمل المنظمة وهيكلة الميزانية البرمجية. 
ويمثــل إطــار التنظيــم الجديــد تحــّواًل عــن الفئــات الســت ومجــاالت البرامــج الواحــد والثاثيــن لبرنامــج العمــل 
العــام الثانــي عشــر التــي جعلــت األمــراض والمشــكات الصحيــة أشــد وضوحــًا، ولكنهــا أدت إلــى إعاقــة 
التعــاون بيــن البرامــج. واالنتقــال مــن فئــات العمــل إلــى الحصائــل مــن شــأنه أيضــًا أن يوفــر أساســًا أفضــل 
لتحديــد األولويــات ووضــع البرامــج علــى الصعيــد الُقطــري. وهــو يتــواءم علــى نحــو أوضــح مــع التخطيــط 
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الُمدخات

جميع الموارد
في إطار كل برنامج

جراء كل مهّمة واإ
تنفذه المنظمة

مخرجات محددة
تبين بوضوح

ما الذي ستقدمه 
المنظمة

زيادة إتاحة
الخدمات الصحية

أو الحد من
عوامل الخطر

تحقيق
الحصائل
الصحية
الُمحّسنة

اآلثارالحصائلالُمخرجاتاألنشطة

المسؤولية المشتركة - األمانةخضوع األمانة للمساءلة
والدول األعضاء والشركاء

الشكل 6: إطار المنظمة لألثر والمساءلة



نجــاز العمــل الــازم، والســيما فيمــا يتعلــق بأهــداف التنميــة المســتدامة وتقييــم عمــل المنظمــة فــي  الُقطــري واإ
البلــدان.

وعمــل األمانــة الــذي يســهم مباشــرة فــي هــذه الحصائــل موضــح فــي برنامــج العمــل العــام الثالــث عشــر. 
وستســتمر الترجمــة إلــى خطــة مفّصلــة مــن خــال عمليــة تخطيــط الميزانيــة البرمجيــة، التــي تشــارك فيهــا 
الــدول األعضــاء وفريــق قيــادة األمانــة والموظفــون علــى نطــاق المنظمــة. وعنــد تحديــد ذلــك، ســتتأكد األمانــة 
مــن التركيــز علــى أوجــه التــآزر فــي العمــل علــى كل مســتوى مــن المســتويات، والســيما تحقيــق النتائــج فــي 
البلــدان، ومــن توضيــح الخطــط المفّصلــة لكيفيــة مســاهمة الحصائــل فــي األولويــات االســتراتيجية الثــاث.

ولــن تكــون هنــاك آثــار هيكليــة علــى الميزانيــة البرمجيــة 2018-2019 التــي اعتمدتهــا جمعيــة الصحــة 
العالمية الســبعون ويجري اآلن تنفيذها. ومع ذلك، فإن األمانة ســتعيد تخصيص األموال الخاضعة لســلطة 
المديــر العــام لبــدء المواءمــة التدريجيــة مــع األولويــات الجديــدة لبرنامــج العمــل العــام الثالــث عشــر. وســوف 
ُتجّســد الميزانيــة البرمجيــة للثنائيــة 2020-2021 والثنائيــة 2022-2023 اإلطــار التنظيمــي تجســيدًا تامــًا، 
باالســتناد إلــى الحصائــل المذكــورة أعــاه. وسُتشــّكل أساســًا للبرمجــة والتخطيــط والمّيزنــة خــال ثنائيتيــن علــى 

األقــل فــي اإلطــار الزمنــي لبرنامــج العمــل العــام الثالــث عشــر.
ونظــرًا إلــى الطابــع المتكامــل للعمــل الــازم لتنفيــذ برنامــج العمــل العــام الثالــث عشــر، ســتكون زيــادة التمويــل 
المــرن حاســمة األهميــة. فنوعيــة األمــوال تــكاد ال تقــل فــي أهميتهــا عــن كمهــا. وقــد طالــب المديــر العــام الــدول 

األعضــاء بعــدم تخصيــص مســاهماتها. فــإن ذلــك يشــير إلــى الثقــة ويمّكــن اإلدارة مــن تقديــم اإلنجــازات.
رة ستمنح المنظمة مزيدًا من االستقال.  كما أن زيادة االشتراكات الُمقدَّ
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