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تصدير:
 توثيق عرى التعاون من

أجل تحسني الصحة

املتعددة  املنظامت  العاملية وسائر  الصحة  والرنويج منظمة  أملانيا وغانا  قادة  يف عام 2018، طالب 

األطراف برتشيد جهودها يف سبيل تحسني دعمها للبلدان من أجل ترسيع التقدم صوب الهدف 3 من 

أهداف التنمية املستدامة - ضامن متتع الجميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية يف جميع األعامر - 

وسائر الغايات املتعلقة بالصحة يف خطة التنمية املستدامة لعام 2030.

زيادة  الذي حث عىل  العرشين،  قادة مجموعة  الصادر عن  أوزاكا  إعالن  الدعوة يف  وتكررت هذه 

فّعالية التعاون بني املنظامت الدولية.

وهذه هي استجابتنا لتلك الدعوة، وهي التزام جامعي من ِقبل 12 منظمة متعددة األطراف ذات 

أدوار مهمة يف مجاالت الصحة والتنمية والعمل اإلنساين، بتعزيز تعاونها دعامً للبلدان. وإذا كنا لنعترب 

الخطة مؤرشاً، فنحن نسري إذن  املنظامت بشأن  بناء يف تعاون  ما تجىل من سعي حثيث وأسلوب 

بالفعل عىل الطريق الصحيح إىل طريقة جديدة للعمل معاً. وأنا أشكر الوكاالت االثنتي عرشة عىل 

انضاممها بحامس شديد إىل هذا التعاون، كام أشكر البلدان والجهات الرشيكة التي دعمتنا وساهمت 

بتعليقاتها ملساعدتنا عىل صياغة الخطة.

وأنا أعرف بفضل تجربتي املبارشة من خالل عميل كوزير للصحة مدى الفائدة التي يعود بها دعم 

مع  جهودها  مواءمة  عىل  وتحرص  بفّعالية  معاً  تعمل  عندما  والسيام  األطراف،  املتعددة  الوكاالت 

 خطط البلدان وأولوياتها. وأدرك أن البلدان هي التي تتحمل املسؤولية يف نهاية املطاف عن تحقيق

الهدف 3 من أهداف التنمية املستدامة وسائر الغايات املتعلقة بالصحة يف أهداف التنمية املستدامة، 

وأنه يجب عليها أن تتوىل قيادة وملكية ما تقوم به من عمل يف إطار خطة العمل العاملية، بدعم من 

التزامنا بخدمتها عىل نحو أفضل. 

وتستند خطة العمل العاملية بشأن متتّع الجميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية إىل افرتاض بسيط 

وهو أن توثيق عرى التعاون يسهم يف تعزيز الصحة. فالتعاون الوثيق هو السبيل، ولكن تعزيز الصحة 

هو الوجهة املقصودة. ويف حني أن الوكاالت االثنتي عرشة قد عملت معاً بالفعل عىل نحو بناء، فإن 

التعاون املوّسع يف سبيل ترسيع التقدم يبدأ اآلن. وال يتمثل مقياس النجاح يف صياغة خطة، بل يتمثل 

يف تحقيق النتائج. وسيتجسد نجاح هذه الخطة يف نهاية املطاف يف تحسني الصحة وإنقاذ األرواح.

الدكتور تيدروس أدحانوم غيربيسوس
املدير العام

منظمة الصحة العاملية
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نبذة عن خطة العمل العاملية

األمني  الحق  وقت  يف  ثم   - والرنويج  وغانا  أملانيا  حكومات  رؤساء  أرسل   ،2018 أبريل  نيسان/  يف 

يطالبها  الوكاالت  العاملية وغريها من  الصحة  العام ملنظمة  املدير  إىل  - خطاباً  املتحدة  لألمم  العام 

 بوضع خطة عمل عاملية بشأن متتّع الجميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية. واستجابة لذلك، قطعت

11 وكالة من الوكاالت الصحية واإلمنائية واإلنسانية املتعددة األطراف، التزاماً عىل نفسها يف ترشين 

التنمية  التقدم صوب أهداف  التعاون واملواءمة يف سبيل ترسيع   األول/ أكتوبر 2018 بتوثيق عرى 

املستدامة املتعلقة بالصحة وبوضع خطة عمل عاملية بشأن ذلك.1 وانضم برنامج األغذية العاملي يف 

وقت الحق إىل الجهات األوىل التي وقعت عىل االلتزام املقطوع يف ترشين األول/ أكتوبر. ويرد وصف 

تفصييل للوكاالت االثنتي عرشة ووالياتها وأنشطتها يف امللحق 1.

وأثناء إعداد الخطة، حددت الوكاالت االثنتا عرشة سبعة مواضيع شاملة من مواضيع الترسيع التي 

تتعلق بوالياتها األساسية والتي يتيح فيها التعاون والعمل املشرتك فرصاً كبرية لترسيع  التقدم صوب 

تحقيق الغايات املتعلقة بالصحة يف أهداف التنمية املستدامة. وأعدت مجموعات فرعية من الوكاالت 

املدخالت  من  ذلك  السبعة، مستفيدة يف  الترسيع  مواضيع  من  كل موضوع  بشأن  مناقشة  ورقات 

البحث والتطوير واالبتكار  بها الرشكاء، مثل مؤسسة "ولكوم االستئامنية" بشأن  التي ساهم  املهمة 

يف  أيضاً  الوكاالت  البلدان. وبدأت  املناقشات مع  الخطة وإجراء  إعداد  بها يف  يُسرتشد  واإلتاحة، يك 

العمل عىل مواءمة النهوج الخاصة بدراسات جدوى االستثامر املؤسيس وتحديد األهداف املرحلية 

للغايات املتعلقة بالصحة يف أهداف التنمية املستدامة.  

ويف حزيران/ يونيو 2019، أُجريت عملية عىل شبكة اإلنرتنت اللتامس التعليقات العامة عىل مسّودة 

السبعة. وورد أكرث من  الترسيع  العاملية وورقات مناقشة مواضيع  العمل  العريضة لخطة  الخطوط 

100 تعليق من الحكومات واملجتمع املدين والقطاع الخاص والدوائر األكادميية واألفراد. وقد أُخذت 

هذه التعليقات يف االعتبار عند وضع الخطة يف صيغتها النهائية. وميكن االطالع عىل الورقات الخاصة 

العاملية. وقد قدم فريق  العمل  اإللكرتوين لخطة  املوقع  الواردة عىل  والتعليقات  الترسيع  مبواضيع 

استشاري من املجتمع املدين إرشادات ومدخالت قيمة يف جميع مراحل إعداد الخطة.

وبحلول منتصف عام 2019، كان اهتامم البلدان ودعمها، مبا يف ذلك بلدان مجموعة العرشين، قد 

زاد. وأشار قادة مجموعة العرشين يف إعالنهم الصادر يف أوزاكا يف نهاية حزيران/ يونيو 2019، إىل 

أنهم "يشجعون املنظامت الدولية وأصحاب املصلحة كافة عىل التعاون بفّعالية، ويتطلعون إىل العرض 

املرتقب لخطة العمل العاملية بشأن متتّع الجميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية". وأعرب عدد من 

وزارات الصحة عن اهتاممه بالدعم املشرتك الذي تقدمه الوكاالت بشأن مواضيع الترسيع، وتجري 

اآلن املشاركة مع البلدان يف مناقشة الفرص التي تتيحها الخطة. كام أدى اهتامم االتحاد األفريقي 

التغطية  املتحدة بشأن  العامة لألمم  للجمعية  املستوى  الرفيع  بالصحة طوال عام 2019 واالجتامع 

الصحية الشاملة الذي انعقد يف أيلول/ سبتمرب 2019 إىل تعزيز االلتزام السيايس بقدر أكرب..

الصحية  التغطية  بشأن  املستوى  الرفيع  االجتامع  مع  بالتزامن  العاملية  العمل  خطة  استُهلت  وقد 

الشاملة والجمعية العامة لألمم املتحدة يف أيلول/ سبتمرب 2019.

Towards a Global Action Plan for Healthy Lives and Well-being for All: Uniting to accelerate progress toward the health-    1

related SDGs. Geneva: World Health Organization; 2018 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311667/

WHO-DCO-2018.3-eng.pdf, accessed 1 August 2019).
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 التزامنا بتوثيق عرى
 التعاون من أجل

تحسني الصحة
نُقر بوصفنا قادة الوكاالت املوقعة عىل خطة العمل العاملية بشأن متتّع الجميع بأمناط عيش صحية 

وبالرفاهية، بالجهود الضخمة التي تُبذل يف العديد من البلدان بدعم من رشكائها يف التنمية والعمل 

اإلنساين من أجل تحقيق الهدف 3 من أهداف التنمية املستدامة وسائر الغايات املتعلقة بالصحة 

الواردة يف خطة التنمية املستدامة لعام 2030. كام نسلّم بأن التقدم صوب هذه الغايات ال يسري 

عىل قدم املساواة داخل البلدان وفيام بينها، وبأنه يجب علينا جميعاً أن نبذل املزيد من الجهود يف 

السنوات القليلة القادمة إذا كنا لنحقق هذه الغايات بحلول عام 2030.

التعاون  فإننا نعتقد أن زيادة  بالفعل يف مجاالت عديدة،  الرغم من أن وكاالتنا تعمل معاً  وعىل 

بطريقة منهجية وهادفة وشفافة وخاضعة للمساءلة، سيساعدنا عىل تعظيم الزخم املتولد يف هذه 

اللحظة الحاسمة التي متر بها الصحة العاملية، وعىل تحقيق كامل إمكانات الصحة بوصفها رشطاً 

أفضل  نحو  عىل  معاً  بالعمل  نلتزم  فإننا  عليه،  وبناًء  املستدامة.  للتنمية  وحصيلة  ومحركاً  مسبقاً 

من  املستدامة،  التنمية  أهداف  يف  بالصحة  املتعلقة  الغايات  تحقيق  إىل  سعيها  يف  للبلدان  دعامً 

أجل ما ييل:

<   املشاركة مع البلدان عىل نحو أفضل من أجل تحديد األولويات والتخطيط والتنفيذ معاً؛ 

<   ترسيع التقدم املُحرز يف البلدان باتخاذ إجراءات مشرتكة يف إطار مواضيع الترسيع السبعة 

املحددة يف الخطة، وعن طريق التزامنا الجامع بالنهوض باملساواة بني الجنسني وبدعم تقديم 

املنافع العامة العاملية؛

دعامً  واملالية  التشغيلية  وسياساتنا  اسرتاتيجياتنا  بني  االتساق  تحقيق  طريق  عن  <   املواءمة، 

للبلدان، حيثام يؤدي ذلك إىل زيادة فّعاليتنا وإىل الحد من العبء الواقع عىل البلدان؛

<   إجراء املساءلة عن طريق استعراض التقدم والتعلم معاً من أجل تحسني املساءلة املشرتكة 

بيننا.
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الجامعية.  باالستفادة من قوانا  البعض  البلدان ومع بعضنا  تعاوننا مع  العاملية  العمل  وتعزز خطة 

وتستند الخطة إىل اآلليات القامئة، مبا يف ذلك املنصات الُقطرية، يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة 

والعملية الجارية إلصالح منظومة األمم املتحدة اإلمنائية.

ويؤذن استهالل خطة العمل العاملية ببداية الفصل التايل من هذه الرحلة املشرتكة. فخالل الشهور 

والسنوات القادمة، سنعمل مع البلدان عن كثب عىل تنقيح اإلجراءات التعاونية املقرتحة يف الخطة 

وتنفيذها عىل املستوى الُقطري واإلقليمي والعاملي. وستدعم هذه اإلجراءات البلدان يف مسارها نحو 

الغايات املتعلقة بالصحة يف أهداف التنمية املستدامة وتساعدها عىل الوفاء بالتزاماتها السياسية إزاء 

الصحة والتنمية، مبا يف ذلك تلك التي قُطعت يف مؤمتر أستانا بشأن الرعاية الصحية األولية واالجتامع 

الرفيع املستوى للجمعية العامة لألمم املتحدة املعني بالتغطية الصحية الشاملة. وسوف نويل عناية 

عىل  الحصول  إمكانية  إىل  يفتقرون  الذين  واملستضعفني  املهمشني  من  الكثريين  الحتياجات  خاصة 

النزاع  من  املترضرين  األشخاص  ذلك  يف  مبا  الركب،  خلف  ويرُتكون  الصحية  والخدمات  املنتجات 

وهشاشة األوضاع وفاشيات املرض. 

العمل عىل نحو أفضل  الناجم عنها. ونحن نتطلع إىل  والتعاون ما هو إال عملية. وإمنا يهمنا األثر 

مع بعضنا البعض ومع البلدان واملجتمعات املحلية واملجتمع املدين والقطاع الخاص وسائر أصحاب 

املصلحة ورشكاء التنمية يف سبيل ترسيع التقدم وزيادة أثر ما سنقوم به من عمل مشرتك طوال العقد 

القادم الذي يُعد "عقد اإلنجاز" بالنسبة إىل أهداف التنمية املستدامة، يك يصبح هدف متتّع الجميع 

بأمناط عيش صحية وبالرفاهية حقيقة واقعة.
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التزامنا بترسيع التقدم صوب أهداف التنمية املستدامة املتعلقة بالصحة

سث بركيل
املسؤول التنفيذي األول

بيرت ساندز
التنفيذي املدير 

أخيم شتايرن
املدير

هرنيّتا فور
التنفيذي املدير 

فومزييل مالمبو - نغوكا
التنفيذي املدير 

ديفيد ملدرو بيزيل
التنفيذي املدير 

محمد عيل بيت
املدير

غونيال كارلسن
املدير التنفيذي املؤقت.

ناتاليا كانم
التنفيذي املدير 

ليليو مارمورا
التنفيذي املدير 

أنيت ديكسون
نائب الرئيس لشؤون التنمية 

البرشية

تيدروس أدحانوم غيربيسوس
املدير العام
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صورة ملتقطة من الجو ملوظفي األمم املتحدة يف جنيف 

وهم يحاكون شعار أهداف التنمية املستدامة يف يوم 

موظفي األمم املتحدة.

UN Emmanuel Hungrecker :ملكية الصور
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املوجز 
خطة العمل العاملية: نهج جديد لتعزيز التعاون بشأن الصحة العاملية

يُعد الهدف 3 من أهداف التنمية املستدامة - ضامن متتّع الجميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية يف 

جميع األعامر - حاسم األهمية إلحراز التقدم بشأن خطة التنمية املستدامة لعام 2030. وملا كانت 

الصحة جزءاً ال يتجزأ من رأس املال البرشي، ورشطاً أساسياً لتحقيق التنمية املستدامة ودافعاً وحصيلة 

لها، فإن الهدف 3 من أهداف التنمية املستدامة يرتبط بنحو 50 غاية من الغايات املتعلقة بالصحة 

عىل نطاق أهداف التنمية املستدامة والتعهد بعدم ترك أي أحد خلف الركب. 

ويتمثل الغرض العام لخطة العمل العاملية يف تحسني التعاون بني 12 منظمة عاملية معنية بالصحة 

يف  بالصحة  املتعلقة  الغايات  صوب  البلدان  تقدم  ترسيع  أجل  من  اإلنسانية  واالستجابة  والتنمية 

أهداف التنمية املستدامة. وتعرض الخطة نهجاً جديداً لتعزيز التعاون والعمل املشرتك بني املنظامت 

باالستناد إىل التزام أويل مشرتك قُطع يف ترشين األول/ أكتوبر 2018. ويتمثل الغرض األسايس يف أن 

تكون ا لخطة اسرتاتيجية ومع ذلك فهي تقدم بعض التفاصيل التشغيلية ليسرتشد بها التنفيذ، كام 

أنها تتيح يف الوقت نفسه املرونة يف إدخال التعديالت باالستناد إىل االستعراض املنتظم للتقدم والتعلم 

من التجربة. وعىل الرغم من أن خطة العمل العاملية ليس الغرض منها توفري املزيد من املوارد أو 

التامس املوارد، فإنها ستسمح باستخدام أفضل للموارد املتاحة نتيجة لتحسني التعاون، مع اإلقرار بأن 

كل وكالة لها والية فريدة ومجال خربة فريد.  

التنمية  أهداف  يف  بالصحة  املتعلقة  الغايات  لتحقيق  املبذولة  الجهود  طليعة  يف  البلدان  وتأيت 

املستدامة. كام أن الوكاالت االثنتي عرشة املوقعة عىل خطة العمل العاملية هذه ("الوكاالت") تضطلع 

بأدوار مهمة يف هيكل الصحة العاملية، بعملها الجامعي عىل النهوض بالهدف 3 من أهداف التنمية 

وضع  إىل  الصحة  متويل  من  الوكاالت  هذه  واليات  ومتتد   .2030 عام  خطة  يف  بالصحة  املستدامة 

اإلرشادات الخاصة بالقواعد واملعايري وبالسياسات، والتعاون التقني، وتشكيل السوق، وحشد أصحاب 

املصلحة واالستجابة للحاالت اإلنسانية. وتوّجه هذه الوكاالت معاً ما يقرب من ثلث إجاميل املساعدة 

اإلمنائية للصحة. ويضطلع عدد منها بأدوار محفزة مهمة يف دعم البلدان يف سعيها إىل جمع املوارد 

املحلية للصحة وجذب املزيد من استثامرات القطاعني العام والخاص ومشاركتهام. وتتيح االلتزامات 

التي قطعتها الوكاالت يف خطة العمل العاملية فرصة فريدة لالستفادة مبزيد من الفّعالية من ميزاتها 

النسبية وقدراتها املشرتكة.

وتُقر خطة العمل العاملية بأن أصحاب املصلحة اآلخرين، مبا يف ذلك املجتمعات املحلية واملجتمع 

املدين والقطاع الخاص يساهمون مساهمة حيوية يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة، كام أنها تعّزز 

املشاركة الوثيقة مع هؤالء الرشكاء الرئيسيني. 
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العقبات القامئة والفرص املتاحة يف الطريق إىل متّتع الجميع بأمناط عيش صحية 
وبالرفاهية بحلول عام 2030

فإن  املاضية،  القليلة  العقود  الصحة خالل  التي تحققت يف مجال  الكبرية  املكاسب  الرغم من  عىل 

العامل ال يسري عىل الطريق الصحيح لتحقيق الهدف 3 من أهداف التنمية املستدامة. وفضالً عن ذلك، 

فإن هناك تفاوتات كبرية داخل البلدان وفيام بينها يف احتامالت تحقيق العديد من الغايات املتعلقة 

بالصحة يف أهداف التنمية املستدامة.

وتواجه بلدان عديدة - والسيام البلدان املنخفضة الدخل - تحديات كبرية يف سعيها إىل تحقيق هذه 

الغايات. وتشمل هذه التحديات تفاقم أوجه عدم املساواة وعد كفاية االهتامم الذي يوىل ملحددات 

والعنف،  الجنسني،  بني  املساواة  وعدم  والتمييز،  والوصم  والتغذية،  واإلصحاح،  املياه  مثل  الصحة، 

والتعليم. كام تواجه البلدان تحديات يف سعيها إىل تحقيق التغطية الصحية الشاملة وإعطاء األولوية 

الكايف واملستدام، وضامن  التمويل  الركب، وتعبئة  للفقراء واملستضعفني ولعدم ترك أي أحد خلف 

والتكيّف  أثراً،  األعظم  االستثامرات  الرتكيز عىل  مع  الصحية  النفقات  توزيع مخّصصات  الكفاءة يف 

مع تغرّي عبء املرض والسامت الدميُغرافية للسكان واملخاطر الصحية الجديدة، والقضاء عىل أوبئة 

األيدز والسل واملالريا ومحاربة سائر األمراض السارية، مبا يف ذلك التهاب الكبد الفريويس، والحفاظ 

عىل القوى العاملة الصحية املاهرة، وبناء الُنظم الصحية القادرة عىل الصمود التي تستطيع تحمل 

القطاعات  املتعددة  االستجابة  وتهيئة  الصحية،  للطوارئ  واالستجابة  الطبيعية  والكوارث  النزاعات 

فإنه عىل  ذلك،  وبالرفاهية. وفضالً عن  بأمناط عيش صحية  الجميع  متتّع  وتوجيهها لضامن  الالزمة 

الرغم من أن توّسع هيكل الصحة العاملية خالل العقدين املاضيني قد عاد بفوائد جمة، فإن البلدان 

قد تواجه صعوبات كبرية يف التعامل مع الرشكاء الدوليني بوالياتهم وأولوياتهم ونهوجهم التشغيلية 

املختلفة إزاء متويل أصحاب املصلحة الوطنيني ورصدهم وتبليغهم والتعاون معهم. ومن ناحية أخرى، 

ابتكارية  رقمية  وتكنولوجيات  ونهوج  منتجات صحية  للبلدان يف شكل  واعدة  فرص جديدة  تظهر 

ميكنها تحويل طرق جمع البيانات الصحية واستخدامها وتسهم يف تقديم الخدمات الصحية املنصفة 

والقامئة عىل الحقوق. 

وتحظى الوكاالت بسجل حافل بتعاونها مع بعضها البعض ومع طيف واسع من رشكاء التنمية. ومع 

ذلك، فإن البلدان التي تسعى إىل التصدي للتحديات واقتناص الفرص التي يتيحها عهد أهداف التنمية 

املستدامة، ستستفيد من أوجه التعاون واملواءمة الهادفة واملنهجية والشفافة والخاضعة للمساءلة 

املنظامت  بها  تعمل  التي  الطريقة  يف   - التعاون  تعزيز  وسيؤدي  األطراف.  املتعددة  املنظامت  بني 

مع البلدان ومع بعضها البعض، ويف سياساتها ونهوجها الربمجية والتشغيلية واملالية، مبا يف ذلك إزاء 

املساواة بني الجنسني وحقوق اإلنسان، ويف تقديم املنافع العامة العاملية،2 ويف طريقة قياس التقدم 

- إىل انتقال الوكاالت من التكامل إىل التآزر وزيادة فّعالية دعمها املقدم إىل البلدان وأثره تحقيقاً 

للغايات املتعلقة بالصحة يف أهداف التنمية املستدامة. 

2  مُيكن تعريف املنافع العامة العاملية بأنها "منافع ال يستثنى من استهالكها أحد وال يتنافس عىل استهالكها أحد وتكاد تكون فوائدها شاملة من 

 I. Kaul et al, 2003. Global public goods: International cooperation in the 21st century  :حيث البلدان واألشخاص واألجيال". انظر

 and Moon S. et al. Global public goods for health: Weaknesses and opportunities in the global health system. Health

Economics, Policy and Law. Vol 12, Special Issue 2. April 2017, pp195-205. وتشمل األمثلة عىل املنافع العامة العاملية اإلرشادات 

العاملية مثل اإلطار التشغييل الخاص بالرعاية الصحية األولية املشار إليه يف الفرع 3، وتوليد البيّنات الدالة عىل أثر االبتكارات والتكنولوجيات، أو 

تشكيل السوق لزيادة قاعدة اإلمداد باملنتجات الصحية أو املنافسة بينها..
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كام أن فّعالية وكفاءة التعاون بني رشكاء التنمية يُعّزز مربرات توجيه املساعدة اإلمنائية إىل الصحة من 

خالل نظام متعدد األطراف. وباختصار فإن النجاح يف تحقيق غرض خطة العمل العاملية سيزيد من 

احتامالت نجاح خطة التنمية املستدامة لعام 2030. 

كيف سيبدو النجاح؟

سيقع عام 2023 يف منتصف الفرتة الزمنية املحددة لخطة عام 2030، وسيشكل بذا هدفاً مرحلياً مهامً 

يف مجال الصحة والتنمية عىل املستوى العاملي. وبحلول عام 2023، ستكون خطة العمل العاملية قد 

أدت إىل التغرّيات الثالثة التالية بوصفها أولويات متوسطة األجل:

<   تحسني التنسيق بني الوكاالت يف عملياتها عىل املستوى العاملي واإلقليمي وداخل البلدان، 

وتحسني تبادل املعلومات والتعاون يف إطار "مواضيع الترسيع" السبعة املوضحة يف الخطة، 

للتمكني من إحراز التقدم عىل نحو أرسع وأكرث استدامة صوب الغايات املتعلقة بالصحة يف 

أهداف التنمية املستدامة؛ 

<   انخفاض العبء الواقع عىل البلدان نتيجة لتحّسن املواءمة بني السياسات والنهوج التشغيلية 

واملالية للوكاالت، مع زيادة البيّنات الدالة عىل الدعم "املشرتك"؛

<   الرتكيز عىل التعاون الذي يتوّجه إىل تحقيق األغراض واملدمج يف الثقافة املؤسسية للوكاالت، 

واألفرقة  واإلقليمي،  الُقطري  املستويني  العليا عىل  اإلدارة  وأفرقة  للقيادات  شامل  نحو  عىل 

التشغيلية.

ودعامً لهذه التغرّيات، سيشهد أصحاب املصلحة الرئيسيون يف ميدان الصحة العاملية بيّنات واضحة 

تدل عىل ما ييل، بحلول عام 2023:

←  قدر أكرب من املواءمة الجامعية بني الوكاالت لدعم البلدان وتعظيم األثر

يتواءم مع االحتياجات واألولويات  الوكاالت  البلدان عىل دعم أفضل من  –   تحصل 

املحددة عىل املستوى الُقطري؛  

جميع  عىل  واإلمنائية  واإلنسانية  الصحية  املجاالت  يف  املصلحة  أصحاب  –   يشارك 

املستويات مبزيد من التبسيط مع الوكاالت، ما يؤدي إىل التعزيز الجامعي للُنظم 

الُقطرية والعاملية وتقديم املنافع العامة العاملية عىل نحو أفضل من حيث التنسيق 

وتحسني الصحة واإلنصاف، ويساعد عىل ترسيع التقدم املُحرز عىل نطاق الغايات 

املتعلقة بالصحة يف أهداف التنمية املستدامة.

←  ترسيع التقدم يف املواضيع الربمجية الرئيسية  

الحكومية،  املستويات  جميع  عىل  القادة  ذلك  يف  مبا   - املصلحة  أصحاب  –   حشد 

الرعاية  لدعم   - فعلية  مشاركة  املشاركان  املدين  واملجتمع  املحلية  واملجتمعات 

املتعلقة  الغايات  تحقيق  أجل  من  الُقطرية  للقيادة  الخاضعة  األولية  الصحية 

التمويل وتشتته، مبا يف  ثغرات  والحد من  املستدامة  التنمية  أهداف  بالصحة يف 

املسار  (األبعد عن  التأثر  الرسيعة  السكانية  الهشة واملجموعات  البيئات  ذلك يف 

املرحلة األخرية يف  املستدامة)، بتحسني تنسيق  التنمية  لتحقيق أهداف  الصحيح 

سلسلة اإلمدادات وتعزيز املوارد البرشية والخدمات املقدمة يف مجال الصحة؛

التنمية  الغايات املتعلقة بالصحة يف أهداف  عىل نطاق  اتساق السياسات  –   زيادة 
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الشاملة، مبا يف  التغطية الصحية  املستدامة والتمويل املستدام، يف سبيل تحقيق 

الصحة  لالستثامر يف  املعطاة  األولوية  وزيادة  املحلية  املوارد  رفع مستويات  ذلك 

من أجل تعظيم الكفاءة يف توزيع املخّصصات، وإبرام املزيد من اتفاقات التمويل 

عليها،  االعتامد  التي ميكن  االبتكارية  التمويل  نهوج  من  املزيد  واعتامد  املشرتك، 

وتحقيق املزيد من استثامرات القطاع الخاص;

الصحة  محددات  معالجة  بشأن  القطاعات  متعددة  شاملة  اسرتاتيجيات  –   صياغة 

متزايد  نحو  وتنفيذها عىل  الصحة  اإلنسان يف مجال  بحقوق  املتعلقة  والعقبات 

يف سبيل إحراز التقدم القابل للقياس لصالح الجميع والسيام املجموعات السكانية 

الرسيعة التأثر وتلك التي يصعب الوصول إليها، وتحقيق التعهد املقطوع يف خطة 

عام 2030 بعدم ترك أي أحد خلف الركب والتطلع إىل الوصول إىل األشد تخلفاً 

بني  باملساواة  النهوض  إىل  تحديداً  املوجهة  االستثامرات  وزيادة  أوالً؛  الركب  عن 

الصحة، وتعزيز  التي تعرتض  الجنس  بنوع  املتعلقة  للعقبات  الجنسني، والتصدي 

املعايري الجنسانية;

–   تزايد املشاركة الفعلية للمجتمعات املحلية واملجتمع املدين عىل جميع املستويات 

يف رسم السياسات وتصميم الربامج، وترصيف الشؤون، وتقديم الخدمات، وآليات 

وضعفاً  تهميشاً  األشد  والسيام  والعافية،  بالصحة  الجميع  متتع  لضامن  املساءلة، 

وحرماناً؛ 

بالصحة يف  املتعلقة  للغايات  الجامعية  الحصائل  تحقيق  التعاون يف سبيل  –   زيادة 

أهداف التنمية املستدامة عىل نطاق الروابط بني العمل اإلنساين واإلمنايئ من أجل 

الحد من االحتياجات واملخاطر ورسعة التأثر، باالستناد إىل املزايا النسبية للوكاالت 

وسائر الجهات الفاعلة؛

–   تحسني التعاون بشأن البيانات والصحة الرقمية، بطرق من بينها تعزيز البيانات 

ونُظم املعلومات الصحية الُقطرية واستخدامها عىل الوجه األمثل يف إرشاد صنع 

من  واالستفادة  الوكاالت؛  بني  للبيانات  البيني  التشغيل  إمكانية  وتحسني  القرار؛ 

والتحليل  للتقييم  مشرتكة  عمليات  إجراء  يف  الرقمية  والتكنولوجيات  البيانات 

مع  والرصد،  الخدمات  وتقديم  اإلمدادات  وإدارة  والرشاء  والربمجة  والتخطيط 

ضامن أمن البيانات؛

–   تحسني التنسيق يف مجال البحث والتطوير واالبتكار واإلتاحة، مبا يف ذلك تحسني 

ويف  االبتكارات  يف  التوّسع  وزيادة  ولصالحها  الجنوب  بلدان  يف  والتطوير  البحث 

إتاحة االبتكارات التي من شأنها ترسيع التقدم صوب الغايات املتعلقة بالصحة يف 

أهداف التنمية املستدامة

.

←  تحسني مواءمة االسرتاتيجيات والسياسات والنهوج التشغيلية واملالية بني الوكاالت

←   اتّباع نهج مشرتك بني الوكاالت يف الرصد واالستعراض املستمرين للتقدم ويف التعلم من 
أوجه النجاح والتحديات التي تصادف تنفيذ الخطة.
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ما الذي ستفعله الوكاالت املوّقعة عىل خطة العمل العاملية؟

يستند تنفيذ خطة العمل العاملية إىل أربعة التزامات قطعتها الوكاالت بشأن ما ييل:

املشاركة مع البلدان عىل نحو أفضل من أجل تحديد األولويات 
والتخطيط والتنفيذ معاً

سيتوّجه تنفيذ خطة العمل العاملية يف املقام األول إىل التزام الوكاالت باملشاركة مع البلدان وتقديم 

الدعم املنسق عىل نحو أفضل.

خطط  ووضع  األولويات  تحديد  يف  املُحرّك  بالدور  ستضطلع  البلدان  حكومات  بأن  الوكاالت  وتُقر 

التنفيذ وتحقيق الغايات املتعلقة بالصحة يف أهداف التنمية املستدامة يف نهاية املطاف. وتركز خطة 

العمل العاملية عىل الطريقة التي ميكن بها للوكاالت تعظيم فّعاليتها الجامعية كعوامل لتمكني الجهود 

الُقطرية ودعمها. وبناًء عليه، فلن تكون هناك نسخ قُطرية لخطة العمل العاملية. بل سيُسرتشد بالنهج 

املدرج يف الخطة واإلجراءات املقرتحة يف إطار مواضيع الترسيع يف تحديد الطريقة التي ستشارك بها 

الوكاالت مع الحكومات وسائر أصحاب املصلحة من أجل التنسيق والتعاون عىل الوجه األمثل دعامً 

لألولويات واالسرتاتيجيات الوطنية.

من  كثري  ويف  الترسيع.  مواضيع  نطاق  وعىل  البلدان  باختالف  املشاركة  انطالق  نقطة  تختلف  وقد 

الحاالت، ستستند مشاركة الوكاالت يف تحديد الفرص املتاحة لتقديم دعم مشرتك مكثف إىل أوجه 

الُقطري.  املستوى  عىل  التنمية  رشكاء  سائر  ومع  والبلدان  الوكاالت  بني  القامئة  والعالقات  التعاون 

وتتوقع الوكاالت املُشاَركة مع املستويات العليا للحكومات، مبا يف ذلك وزارات الصحة واملالية، لضامن 

القطاعات، واملشاركة مع املجتمع املدين والقطاع الخاص  الرفيع املستوى والقيادة املتعددة  التأييد 

وسائر رشكاء التنمية. ويف حني أن الحكومات الُقطرية ستضطلع بالدور الرئييس يف تحديد األولويات 

التنمية  أهداف  يف  بالصحة  املتعلقة  الغايات  تحقيق  فإن  الوطنية،  التنفيذ  ونهوج  واالسرتاتيجيات 

املستدامة يتطلب جهوداً شاملة للمجتمع ككل. وتُعد املشاركة النشيطة للمجتمعات املحلية واملجتمع 

املدين - مبا يف ذلك املرىض واملجموعات السكانية املترضرة - حاسمة األهمية لضامن مساهمتهام املثىل 

يف وضع السياسات ويف تصميم الخدمات وتقدميها، وخصوصاً إىل األشخاص املهمشني والرسيعي التأثر، 

وتعزيز املساءلة. كام تكتيس مشاركة القطاع الخاص أهمية نظراً إىل دوره األسايس يف تطوير السلع 

والخدمات وتوفريها يف العديد من البلدان. وستعمد الوكاالت إىل تعزيز املساواة بني الجنسني عىل 

نحو مستمر كجزء من مشاركتها مع البلدان.

وستوضع طلبات الدعم الصادرة عن حكومات البلدان يف إطار السياق الخاص باالسرتاتيجيات الوطنية 

وتوّجه من خالل اآلليات القامئة. وستشكل هذه الطلبات أساساً ملواصلة املناقشات والتخطيط املشرتك 

واالتفاقات بني البلدان والوكاالت وسائر أصحاب املصلحة املعنيني. وستحدد الوكاالت املساهامت التي 

سيقدمها كل منها، مبا يف ذلك األدوار واملسؤوليات واألُطر الزمنية واملتابعة عن طريق عملية تكرارية، 

وستأخذ املساهامت التي تقدمها الجهات املانحة الثنائية يف الحسبان. وعىل الرغم من أن الحكومات 

ستتوىل عادة اإلشارة إىل طلب البلدان للدعم يف إطار الخطة، فإن طلبات املجتمع املدين أو القطاع 

الخاص أو غريهام من أصحاب املصلحة الُقطريني قد تكون واضحة أيضاً. 
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وقد تقرر بعض البلدان تحديد أولوياتها واحتياجاتها من التعاون املعزز بني الوكاالت من خالل عملية 

حوار وطني شامل للجميع، تُستخدم فيها حيثام أمكن العمليات أو املنصات القامئة، مثل عمليات 

أو استعراضات تخطيط الصحة الوطنية، وآليات التنسيق الُقطري، وأفرقة التنسيق الوطنية املعنية 

بأهداف التنمية املستدامة. وعندما يُقرر أحد البلدان إجراء عملية حوار وطني، سيُشكِّل فريق محيل 

يتكون من ممثيل الوكاالت الُقطريني واإلقليميني جهة التنسيق األساسية، بدعم من املكاتب العاملية 

واإلقليمية، لضامن التفاعل الفّعال للوكاالت التي ليس لها وجود قُطري، واالستفادة حيثام أمكن من 

القدرات الُقطرية للوكاالت بوصفها مورداً مشرتكاً.

ومتشياً مع مبدأ امللكية الوطنية، ستتوىل البلدان تنسيق العمل املشرتك للوكاالت عىل املستوى الُقطري 

القامئة، وتركيزه عىل اإلجراءات املتفق  التنسيق  الُقطري وآليات  وكفالة مراعاة هذا العمل للسياق 

عليها. وستدعم املنظمة الحكومات يف تنسيق األنشطة التي تنفذ عىل املستوى الُقطري، مستفيدًة 

من ترتيبات التنسيق الحالية لألمم املتحدة وسائر الجهات املانحة عند االقتضاء، وستساعد عىل تيسري 

اإلجراءات املشرتكة بني الوكاالت عىل املستوى العاملي/ اإلقليمي. 

UN / Logan Abassi :ملكية الصور

وستعمل الوكاالت من خالل النهج العام لخطة العمل 

الوطنية وبدعم من مواضيع الترسيع املحددة، عىل ضامن 

استجابة منسقة وتعاونية تعتمد عىل السياق الُقطري وعىل 

تركيزها ووجودها الُقطري.
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ويف العام القادم، ستواصل الوكاالت العمل املشرتك وتوثيق عرى التعاون مع البلدان من أجل تحديد 

األولويات وتخطيط الدعم املشرتك. 

ترسيع التقدم يف البلدان بالعمل املشرتك يف إطار املواضيع 
الربمجية املحددة والعمل بشأن املساواة بني الجنسني وتقديم 

املنافع العامة العاملية

تحدد خطة العمل العاملية الفرص املعينة املتاحة أمام الوكاالت وتنص عىل التزامها باتخاذ إجراءات 

عىل املستوى الُقطري واملستوى العاملي/ اإلقليمي يف إطار مواضيع الترسيع السبعة الشاملة لواليات 

الوكاالت التي ميكن للجهود الجامعية املبذولة بشأنها أن تسهم إسهاماً كبرياً يف ترسيع التقدم صوب 

الغايات املتعلقة بالصحة يف أهداف التنمية املستدامة. 

وتتمثل مواضيع الترسيع السبعة فيام ييل:

الرعاية الصحية األولية؛    .1

التمويل املستدام للصحة؛    .2

مشاركة املجتمعات املحلية واملجتمع املدين؛    .3

دات الصحة؛ ُمحدِّ    .4

الربمجة االبتكارية يف البيئات الهشة والرسيعة التأثر ويف االستجابة لفاشيات املرض؛   .5

البحث والتطوير واالبتكار واإلتاحة ؛    .6

البيانات والصحة الرقمية؛     .7

ومواضيع الترسيع السبعة مرتابطة ويعّزز ببعضها البعض. ومثال عىل ذلك، أن الرعاية الصحية األولية 

القوية رضورية لتحقيق الهدف 3 من أهداف التنمية املستدامة، يف حني أن التمويل املستدام يضمن 

توليد املوارد املوّجهة إىل الصحة وتخصيصها واستخدامها عىل نحو فّعال، وأن زيادة العمل املتعدد 

القطاعات ملعالجة محددات الصحة من شأنها أن تدفع عجلة التقدم صوب عدد من الغايات املتعلقة 

بالصحة يف أهداف التنمية املستدامة.

وقد أنشأت الوكاالت خالل العام املايض جامعات املامرسني يف إطار هذه املواضيع  أو عّززتها، وشاركت 

معاً يف تحديد مجموعة تضم 46 إجراًء مقرتحاً عىل املستوى الُقطري واملستوى العاملي/ اإلقليمي، 

وهذه اإلجراءات موّضحة حسب موضوع الترسيع يف الفرع 3 وُمجّمعة يف امللحق 2. وميكن تكييف 

اإلجراءات املقرتحة عىل املستوى الُقطري لتالئم أولويات البلدان واحتياجاتها وتتناسب مع واليات 

الوكاالت ومواردها املتاحة. وستدعم اإلجراءات املقرتحة عىل املستوى العاملي/ اإلقليمي اإلجراءات 

املقرتحة عىل املستوى الُقطري وتقديم املنافع العامة العاملية. 
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وتُعد املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة رضوريني لتحقيق متتّع الجميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية، 

وترسيع التقدم صوب الغايات املتعلقة بالصحة يف أهداف التنمية املستدامة وضامن عدم ترك أي 

أحد خلف الركب. وبناًء عليه، فسوف تستمر الوكاالت يف تعزيز العمل بشأن املساواة بني الجنسني 

يف جميع مواضيع الترسيع. وفضالً عن ذلك، ستقوم الوكاالت مبا ييل بوصفه التزاماً أساسياً بالنهوض 

باملساواة بني الجنسني عىل نطاق خطة العمل العاملية (املشاركة والترسيع واملواءمة واملساءلة):

وحيثام  والحصائل)،  واملخرجات  (املدخالت  ونتائجها  وبرامجها  سياساتها  وتقييم  <   استعراض 

أمكن تخصيصها للموارد ونفقاتها، لضامن أنها تؤدي إىل تحّول يف األوضاع الجنسانية، وتتوّجه 

األولوية  إعطاء  عىل  وتشّجع  الناس،  عىل  وتركز  الحقوق،  عىل  وتقوم  اإلنصاف،  تحقيق  إىل 

للمساواة بني الجنسني عىل جميع املستويات الحكومية؛

بشأن  وتعاونها  البعض  بعضها  من  الوكاالت  تعلم  تعزيز  أجل  من  املامرسات  أفضل  <   توثيق 

املساواة بني الجنسني؛

<   إدراج غايات خاصة باملنظور الجنساين تحديداً يف أُطر الرصد باستخدام أساليب مثل مبادرة 

"الصحة العاملية 50/50" وخطة العمل عىل نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن املساواة بني 

الجنسني ومتكني املرأة

ولن تتعاون الوكاالت االثنتا عرشة جميعها بالرضورة بشأن كل موضوع من مواضيع الترسيع أو إجراء 

من اإلجراءات.  وستستند أوجه التعاون إىل ما هو أنسب للسياق الوطني وما يتامىش مع واليات 

الوكاالت ومواردها املتاحة. وقد تتوىل مجموعة فرعية من الوكاالت تنفيذ بعض اإلجراءات وتعمد إىل 

إرشاك رشكاء التنمية اآلخرين. 

ويف العام القادم، ستعمل الوكاالت مع البلدان ومع بعضها البعض لبدء تنفيذ اإلجراءات املدرجة يف 

الُقطري  العاملية عىل املستوى  العامة  الجنسني واملنافع  باملساواة بني  الترسيع فيام يتعلق  مواضيع 

واملستوى العاملي/ اإلقليمي.

املواءمة دعامً للبلدان عن طريق تنسيق االسرتاتيجيات والسياسات 
والنهوج التشغيلية واملالية

اسرتاتيجياتها  مواءمة  أجل  من  اتخاذها  للوكاالت  ميكن  إجراءات  أيضاً  العاملية  العمل  خطة  تقرتح 

وسياساتها ونهوجها التشغيلية واملالية عىل نحو أفضل، يف سبيل زيادة كفاءتها وفّعاليتها الجامعية 

املعلومات  لتبادل  بالفعل  املشرتك  العمل  بدأ  وقد  البلدان.  عىل  الواقع  اإلداري  العبء  من  والحد 

املنهجيات  مواءمة  زيادة  أمكن،  وحيثام  املؤسيس،  االستثامر  جدوى  بدراسات  الخاصة  النهوج  عن 

املتعلقة  للغايات  لعام 2023  املرحلية  األهداف  تحديد  يف  معاً  واملشاركة  بها،  املتعلقة  واالتصاالت 

بالصحة يف أهداف التنمية املستدامة. وتتمثل الفرص األخرى املتاحة عىل املدى القصري واملتوسط يف 

تحسني مواءمة املعلومات واملعارف والبيانات وتبادلها يف املجاالت التالية:

<   االستعراضات أو التقييامت أو التحليالت الُقطرية القامئة الخاصة بوكاالت محددة؛

التي  اإلمنائية  للمساعدة  املتلقية  الجهات  من  الواجب  والتحقق  القدرات  تقييم  <   عمليات 

أُجريت، عند متويل الوكاالت للكيانات نفسها؛
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<   مراجعة حسابات الجهات املتلقية للتمويل لتاليف االزدواجية وتحسني فّعالية إدارة املخاطر 

والكشف عن األخطاء والغش والوقاية منهام؛

<   وضع النهوج الخاصة باملخاطر والضامن من أجل التصدي للفساد يف ميدان الصحة العاملية، 

الُنظم  يف  واملساءلة  وبالشفافية  الفساد  مبكافحة  املعنية  العاملية  الشبكة  إطار  يف  والسيام 

الصحية، بغية االستفادة من هذه املنصة والتعلم من دراسات الحاالت التي تجريها؛

<   التخطيط املشرتك عىل املستوى الُقطري واملستوى العاملي/ اإلقليمي للمشاورات داخل البلدان 

وسائر األنشطة، لضامن اتساق النهوج عىل نطاق مختلف آليات وأُطر التنسيق القامئة عىل 

املستوى الُقطري؛

<   وضع النهوج واإلجراءات واألدوات الخاصة باملساعدة اإلمنائية للصحة، مثل الصيغ النموذجية 

مليزانيات املنح، وقواعد البيانات الخاصة بأجور الخرباء االستشاريني، واملعايري الدنيا للمشرتيات، 

واالحتياجات الخاصة بالسفر، واألسس املرجعية للرواتب.

وتشارك عدة وكاالت عىل نحو متزامن يف إصالح منظومة األمم املتحدة اإلمنائية، وستكفل تحقيق 

التآزر املالئم مع هذه العملية يف سبيل النهوض بهذا العنرص من عنارص خطة العمل العاملية.

واإلدارية  التشغيلية  واإلجراءات  العمليات  مواءمة  تعزيز  الوكاالت  ستبحث  الطويل،  املدى  وعىل 

الداخلية حيثام يؤدي ذلك إىل تحقيق األثر وأوجه الفّعالية، ويتامىش مع واليات الوكاالت وقدراتها 

وميزاتها النسبية.

اسرتاتيجياتها وسياساتها ونهوجها  الرامية إىل مواءمة  الوكاالت جهودها  القادم، ستواصل  العام  ويف 

التشغيلية واملالية، مبا يتامىش مع الواليات وآليات ترصيف الشؤون الخاصة بكل منها، حيثام يسهم 

ذلك يف زيادة الفّعالية والكفاءة واألثر. وستسعى كل وكالة أيضاً إىل إضفاء الطابع املؤسيس عىل روح 

خطة العمل العاملية ونهوجها الخاصة بالتعاون عىل جميع مستويات الوكالة.

املساءلة عن طريق استعراض التقدم والتعلم معاً من أجل تحسني 
املساءلة املشرتكة  

داخل  املستمر  والتعلم  العاملية،  العمل  خطة  يف  املقطوعة  االلتزامات  بشأن  املساءلة  ضامن  يُعد 

العمل  خطة  لنجاح  رضورياً  والرشكاء،  للبلدان  املواتية  املساهامت  وتحديد  بينها،  وفيام  الوكاالت 

العاملية. وستجتمع الوكاالت بانتظام الستعراض التقدم وتبادل العرب املستخلصة واالستجابة للتحديات 

التي تعرتض التنفيذ.

بالصحة يف  املتعلقة  الغايات  لتحقيق  لعام 2023  املرحلية  األهداف  تحديد  الوكاالت عىل  وتعكف 

أهداف التنمية املستدامة لعام 2030، من أجل مساعدة البلدان واملجتمع العاملي املعني بالصحة 

العمل  عن خطة  تنشأ  ولن  األهداف.  لهذه  املحددة  الزمنية  الفرتة  منتصف  يف  التقدم  تقييم  عىل 

العاملية متطلبات جديدة بشأن جمع البيانات وال مؤرشات الحصائل أو األثر، وال التسلسل اإلداري. بل 

ستُستخدم البيانات الُقطرية الحالية، وإطار األمم املتحدة لرصد أهداف التنمية املستدامة من خالل 

املنتدى السيايس الرفيع املستوى، مبا يف ذلك االستعراضات الوطنية الطوعية، والرصد املنتظم للتقدم 

املُحرز بشأن الرعاية الصحية األولية والتغطية الصحية الشاملة الذي يُجرى من أجل جمعية الصحة 

بالصحة  املتعلقة  الغايات  والقطري صوب  العاملي  املستويني  املُحرز عىل  التقدم  تقييم  العاملية، يف 
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ومن خالل هذا االلتزام بتعزيز التعاون، تستهدف الوكاالت االثنتا عرشة املوقعة عىل 

خطة العمل العاملية ترسيع التقدم يف العقد القادم الذي سيشهد تنفيذ الغايات املتعلقة 

بالصحة يف أهداف التنمية املستدامة، وتقديم أقوى مساهمة ممكنة لتحقيق متّتع 

الجميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية بحلول عام 2030.

يف أهداف التنمية املستدامة. وقد تدعم الوكاالت البلدان، إذا طلبت ذلك، يف تعزيز نُظم البيانات 

الصحية وقياس ما تُحرزه من تقدم

العمل  تنفيذ خطة  املُحرز يف  التقدم  الرسمي عن  الوكاالت يف اإلبالغ غري  القادم، ستبدأ  العام  ويف 

العاملية.

الفاعلة  والجهات  األعضاء  الدول  تقارير مرحلية سنوية مشرتكة إلعالم  الوكاالت  وبعد ذلك، ستُعد 

غري الدول وإرشاكها. وميكن أن تستخدم الوكاالت هذه التقارير يف أشكالها املالمئة يف إعالم أجهزتها 

الرئاسية، مبا يف ذلك جمعية الصحة العاملية، بشأن التقدم املُحرز يف إطار خطة العمل العاملية. ويُقرتح 

إجراء تقييم مستقل لخطة العمل العاملية يف عام 2023، بالتعاون حسب االقتضاء مع األفرقة املعنية 

بالرصد والتقييم التابعة للوكاالت.

UNSPLASH / The Climate Reality Project :ملكية الصور
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التمويل املستدام للصحة

مشاركة املجتمع 

املحيل واملجتمع 

املدين

دات الصحة ُمحدِّ

العاملية العمل  خطة 

الراهن:  الوضع 

عىل الرغم من املكاسب الكبرية التي تحققت يف 

مجال الصحة، ال يسري العامل عىل الطريق الصحيح 

لتحقيق الغايات املتعلقة بالصحة يف أهداف 

التنمية املستدامة بحلول عام 2030. ويف حني أن 

بعض الغايات أصبحت يف متناول األيدي، فإن 

تحقيق بعضها اآلخر بحلول عام 2030 سيتطلب 

قدراً أكرب بكثري من الجهود.

االستجابة: 

التفت 12 وكالة من الوكاالت العاملية املعنية 

بالصحة والتنمية واالستجابة اإلنسانية حول خطة 

العمل العاملية دعامً للبلدان يف ترسيع التقدم 

صوب الغايات املتعلقة بالصحة يف أهداف التنمية 

املستدامة. وتحمل هذه الوكاالت خربات واسعة 

يف مجال متويل الصحة ووضع اإلرشادات الخاصة 

بالقواعد واملعايري وبالسياسات، والتعاون التقني، 

وتشكيل السوق، وحشد أصحاب املصلحة، 

واالستجابة اإلنسانية.

ءلة
سا

امل

املشاركة

املتعلقة  الغايات  البلدان صوب  تقدم 
املستدامة التنمية  أهداف  يف  بالصحة 

الربمجة االبتكارية يف البيئات الهشة 

والرسيعة التأثر ويف االستجابة 

لفاشيات املرض

يع

رس
الت

املواءمة
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ءلة
سا

امل

املشاركة

الرعاية الصحية األولية

البيانات والصحة 

الرقمية

البحث والتطوير واالبتكار 

واإلتاحة

يف ملحة

يع

رس
الت

املواءمة

2030

ما الذي نرغب يف تحقيقه بحلول عام 2023

تحسني التنسيق بني الوكاالت يف عملياتها 	 

العاملية واإلقليمية والُقطرية؛

انخفاض العبء الواقع عىل البلدان نتيجة 	 

لتحّسن املواءمة بني السياسات والنهوج 

التشغيلية واملالية؛

إدراج الرتكيز عىل التعاون املوّجه إىل تحقيق 	 

األغراض يف الثقافة املؤسسية للوكاالت.

سنفعله؟ الذي  ما 

املشاركة مع البلدان عىل نحو أفضل من أجل 	 
تحديد األولويات والتخطيط والتنفيذ معاً؛

ترسيع خطى التقدم يف البلدان عن طريق 	 
اتخاذ إجراءات مشرتكة يف إطار مواضيع 

الترسيع املحددة والعمل بشأن املساواة بني 

الجنسني واملنافع العامة العاملية؛

املواءمة عن طريق تنسيق اسرتاتيجياتنا 	 
وسياساتنا ونهوجنا التشغيلية واملالية دعامً 

للبلدان؛

إجراء املساءلة عن طريق استعراض التقدم 	 
والتعلم معاً من أجل تحسني املساءلة املشرتكة.
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1- السياق: 
التحدي القائم 
والفرصة املتاحة

WHO /Tom Pietrasik :ملكية الصور
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الشكل 1: معدل وفيات األمومة: وفيات األمومة لكل 000 100 مولود حي

1-1 عىل الرغم من املكاسب الكبرية التي تحققت يف مجال الصحة، فإن العامل ال يسري 

 عىل الطريق الصحيح لتحقيق أهداف التنمية املستدامة املتعلقة بالصحة بحلول

عام 2030

أدت خطة التنمية املستدامة لعام 2030 إىل تعزيز الصحة بشدة كأولوية سياسية وإمنائية وإنسانية يف جميع 

البلدان. ويشمل الهدف 3 من أهداف التنمية املستدامة - ضامن متتع الجميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية 

السارية، وخدمات  وغري  السارية  واألمراض  والطفل،  األم  بشأن صحة  محددة  غاية   13  - األعامر  يف جميع 

واإلصابات،  الصحة،  عىل  الهواء  تلوث  وآثار  واإلنجابية،  الجنسية  والصحة  النفسية  بالصحة  الخاصة  الرعاية 

تتعلق  التي  املستدامة  التنمية  أهداف  من   3 بالهدف  الخاصة  والغايات  التبغ.  ومكافحة  املرور،  وحوادث 

بالتغطية الصحية الشاملة، واإلتاحة املنصفة وامليسورة التكلفة للقاحات واألدوية العالية الجودة، والتمويل 

املستدام، وتهيئة القوى العاملة الصحية القوية، والقدرة عىل التصدي للطوارئ الصحية، تشكل جميعها أساساً 

لتحقيق الهدف 3 من أهداف التنمية املستدامة.

وترتبط الحصائل الصحية املحّسنة ارتباطاً وثيقاً بسائر أهداف التنمية املستدامة املتعلقة بالقضاء عىل الفقر 

(الهدف 1 من أهداف التنمية املستدامة)، واألمن الغذايئ (الهدف 2 من أهداف التنمية املستدامة)، والتعليم 

(الهدف 4 من أهداف التنمية املستدامة)، واملساواة بني الجنسني (الهدف 5 من أهداف التنمية املستدامة)، 

والحد من سائر أوجه عدم املساواة (الهدف 10 من أهداف التنمية املستدامة)، واملياه النظيفة وخدمات اإلصحاح 

(الهدف 6 من أهداف التنمية املستدامة)، ومصادر الطاقة امليسورة التكلفة والنظيفة (الهدف 7 من أهداف 

التنمية املستدامة)، والعمل الالئق والنمو االقتصادي (الهدف 8 من أهداف التنمية املستدامة)، واملدن (الهدف 

11 من أهداف التنمية املستدامة)، واالستهالك واإلنتاج (الهدف 12 من أهداف التنمية املستدامة)، وتغرّي املناخ 

(الهدف 13 من أهداف التنمية املستدامة)، والسالم والعدالة واملؤسسات القوية (الهدف 16 من أهداف التنمية 

املستدامة)، وإبرام الرشاكات من أجل تحقيق النتائج (الهدف 17 من أهداف التنمية املستدامة). ويجب إحراز 

التقدم يف نحو 50 غاية من الغايات الخاصة بأهداف التنمية املستدامة عىل نطاق 14 هدفاً من هذه األهداف 

لضامن متتّع الجميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية. ويف هذه الوثيقة، يُشار إىل هذه الغايات مجتمعة مبسمى 

"الغايات املتعلقة بالصحة يف أهداف التنمية املستدامة".
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الشكل 2: معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة: وفيات األطفال دون سن الخامسة لكل 1000 مولود حي

وقد أُحرز تقدم كبري خالل العقود القليلة املاضية قياساً عىل عدد من مؤرشات الصحة الرئيسية، 

لكل وفاة   238 من  و2018،   1990 عامي  بني   42٪ بنسبة  األمومة  وفيات  معدل  تراجع   حيث 

000 100 مولود حي إىل 139 وفاة يف عام 2018 (الشكل 1).3 ويف الفرتة نفسها، انخفضت وفيات 

األطفال دون سن الخامسة بنسبة 55 ٪ ، من 82 إىل 37 وفاة لكل 1000 مولود حي (الشكل 2). 

وإذا ما استمرت وترية التقدم الحايل، فبحلول عام 2030، سيكون 143 بلداً عىل األرجح قد حقق 

انخفاض معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة إىل مستويات أدىن من الغاية املدرجة يف أهداف 

التنمية املستدامة.

مصدر األرقام الواردة يف األشكال 7-1 هو معهد القياسات والتقييم يف املجال الصحي (سياتل (واشنطن)، 2018). األرقام والنص املتعلق بها   3

مقتبسة من تقرير Goalkeepers (/https://www.gatesfoundation.org/goalkeepers) عىل سبيل املثال. وهي عبارة عن تقديرات قابلة 

للمقارنة بشأن مجموعة من أهداف التنمية املستدامة. وقد تختلف هذه التقديرات عن تلك الصادرة عن وكاالت األمم املتحدة. وال يُقصد 

بها تفسري أو تفعيل الغايات التي حددتها وكاالت األمم املتحدة. وفيام يتعلق مبؤرشات الصحة، فإن املعهد يولد ثالثة سيناريوهات مستقبلية. 

وتستند "اإلسقاطات الحالية" إىل االتجاهات املاضية. ولتوليد سيناريوهات "التقدم" و"الرتاجع" يحدد املعهد املئني الخامس والثامنني واملئني 

الخامس عرش للمعدالت السنوية امللحوظة املحسوبة عىل أساس سنوي لتغرّي املعدل أو دوافعه عىل نطاق البلدان-السنوات يف الفرتة -1990

2017-. وسيقوم املوظفون التقنيون التابعون للوكاالت االثنتي عرشة املوقعة عىل خطة العمل العاملية، عىل نحو مستقل، بوضع النهج الخاص 

باألهداف املرحلية املحددة لعام 2023، ويوّضح هذا النهج يف موضع الحق من هذا الوثيقة.
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الشكل 4: فريوس العوز املناعي البرشي: حاالت العدوى الجديدة بفريوس العوز املناعي البرشي لكل 1000 شخص
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الشكل 3: تنظيم األرسة: النسبة املئوية للنساء الاليت يف سن اإلنجاب )15-49 سنة( والاليت لُّبيت احتياجاتهن يف مجال تنظيم 
األرسة بطرق حديثة
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وعىل الصعيد العاملي، تحسنت االحتياجات امللباة يف مجال تنظيم األرسة بنسبة 9 نقاط مئوية بني 

عامي 1990 و2018، حيث زادت نسبتها من 68٪ إىل 77٪ (الشكل 7). وباالستناد إىل معدالت التغيري 

الحالية، ال يُتوقع أن يحقق أي من البلدان التغطية الشاملة (99٪ أو أكرث) بحلول عام 2030؛ ولكن 

من املتوقع أن يحقق 17 بلداً وإقليامً التغطية بنسبة 90٪ أو أكرث يف عام 2030، ما يزيد بكثري عىل 

البلدان الثالثة التي حققت هذا املستوى من التغطية يف عام 2018. 
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وأُحرزت أيضاً مكاسب استثنائية يف مكافحة فريوس العوز املناعي البرشي (الشكل 4)، حيث تراجع 

معدل اإلصابة بنسبة 53 ٪  بني عام 1997 - الذروة العاملية - وعام 2018. وفيام يتعلق باملالريا بلغ املعدل 

العاملي ذروته يف عام 2005، ولكنه تراجع بنسبة 27 ٪ بني ذلك العام وعام 2018 (الشكل 5). وتراجع 

معدل اإلصابة بالسل بنسبة 21 ٪ بني عامي 1990 و2018 (الشكل 6). ومع ذلك، فيلزم استمرار الجهود 

للقضاء عىل هذه األوبئة ومحاربة سائر األمراض السارية، مبا يف ذلك التهاب الكبد الفريويس.

الشكل 6: السل: حاالت السل الجديدة لكل 000 100 شخص
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الشكل 5: املالريا: حاالت املالريا الجديدة لكل 1000 شخص
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يف حال التقدم الغاية الخاصة بأهداف التنمية املستدامة: القضاء عىل الوباء

نتيجة ألمراض القلب واألوعية أو  وعىل الرغم من أن مخاطر الوفاة يف عمر يرتاوح بني 30 و70 عاماً 

 الرسطان أو داء السكري أو أمراض الرئة املزمنة، تراجعت نسبتها العاملية من 22 ٪  يف عام 2000 إىل 18 ٪  يف

عام 2016، فإن العامل ككل لن يبلغ الغاية املحددة لعام 2030 بشأن خفض الوفيات الناجمة عن األمراض غري 
السارية مبقدار الثلث إال مبحاكاة البلدان التي سجلت أعىل معدالت الرتاجع (الشكل 6).4

 Foreman KJ et al. Forecasting life expectancy,) 2016 شكل غري منشور يستند إىل نتائج التوقعات يف دراسة العبء العاملي للمرض لعام  4

 years of life lost, all all-cause and cause-specific mortality for 250 causes of death: reference and alternative scenarios for

  2016-40 for 195 countries and territories. Lancet. Volume 392, Issue 10159, p2052-2090, November 10, 2018).
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Photo credit: UN / JC Mciiwaine

الشكل 7: األمراض غري السارية: االحتامالت العاملية للوفاة الناجمة عن األمراض غري السارية* يف عمر يرتاوح بني 30 و70 عاماً تحديداً
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الغاية الخاصة بأهداف التنمية املستدامة: خفض معدل الوفيات املبكرة الناجمة عن األمراض غري السارية مبقدار الثلث30-70 عاماً (٪)

اإلسقاط الحايل

يف حال الرتاجع
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* األمراض غري السارية: الرسطان، وأمراض القلب واألوعية الدموية، وأمراض الجهاز التنفيس املزمنة، والسكري
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لبلوغ  أمراً جوهرياً  يُعد  الذي  للجميع بحلول عام 2030  الشاملة  الصحية  التغطية  كام أن تحقيق 

الغايات املتعلقة بالصحة يف أهداف التنمية املستدامة عموماً، يطرح تحدياً ضخامً.5 وتشري التقديرات 

، فإن أكرث من نصف سكان عامل كانوا مازالوا  املُحرز،  التقدم  الرغم من بعض  أنه عىل  الحالية إىل 
يفتقرون إىل إمكانية الحصول عىل الخدمات الصحية األساسية يف عام 6.2017

ويف حني أن بعض الغايات املتعلقة بالصحة يف أهداف التنمية املستدامة أصبحت يف متناول األيدي، فإن تحقيق 

بعض الغايات األخرى بحلول عام 2030 سيتطلب قدراً أكرب بكثري من الجهود. ووفقاً لدراسة العبء العاملي 

لألمراض واإلصابات وعوامل الخطر لعام 7،2017 فإن احتامالت تحقيق مؤرشات أهداف التنمية املستدامة التي 

تتعلق بالصحة ولها غايات محددة بحلول عام 2030، تتفاوت تفاوتاً كبرياً حسب املوقع واملؤرش. ففي مجموعة 

فرعية من املؤرشات الخاصة بأهداف التنمية املستدامة، مبا يف ذلك معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة 

ووفيات األطفال الحديثي الوالدة ووفيات األمومة، كان هناك 100 بلد وإقليم عىل األقل، تبلغ نسبة احتامالت 

تحقيق الغايات املحددة بشأنها لعام 2030،  95 ٪  أو أكرث. وُوجد قدر كبري من التفاوت يف التوقعات بشأن تحقيق 

املؤرشات الخاصة بتغطية اللقاحات، ومعدل اإلصابة بفريوس العوز املناعي البرشي، ومعدل انتشار أمراض 

املناطق املدارية املهملة، والعنف من جانب غري العشري، والتصديق املالئم عىل سجالت الوفيات، واملخاطر 

البيئية مثل اإلصحاح وتلوث الهواء املنزيل، حيث قلت نسبة هذه االحتامالت عن 10 ٪  يف العديد من املواقع يف 

حني بلغت 95 ٪  أو أكرث يف مواقع أخرى. وفيام يتعلق بتسعة مؤرشات، مبا يف ذلك املؤرش الخاص بفرط الوزن 

لدى األطفال والوفيات الناجمة عن إصابات حوادث املرور والسل، قلت نسبة احتامالت النجاح يف تحقيقها 

بحلول عام 2030 عن 5 ٪  يف جميع البلدان واألقاليم. 

كام سيتطلب ترسيع التقدم صوب الغايات املتعلقة بالصحة يف أهداف التنمية املستدامة االهتامم 

العاملية، مبا يف ذلك  املتغرّي والتحديات املستمرة واملستجدة يف الصحة  بالسياق  التحديد  عىل وجه 

العوامل التالية:

<   التغرّيات الدميُغرافية: يتحّول سكان العامل إىل الشيخوخة، ومع ذلك فإن بعض البلدان، والسيام يف 

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، تشهد طفرة يف أعداد الشباب. وتواجه الُنظم الصحية يف العديد من 

البلدان تحديات يف االستجابة للسامت الدميُغرافية املتغرّية للسكان، مثل رعاية العدد املتزايد من 

األشخاص الذين أصبحوا يعيشون حياة أطول ولكنهم يعانون أيضاً من اعتالل الصحة لفرتات أطول، 

وتلبية االحتياجات الصحية والنفسية للشباب التي كثرياً ما تكون مهملة. وفضالً عن ذلك، فهناك 

 تحّول كبري للمجموعات السكانية إىل البيئات الحرضية غري املخططة يف العديد من البلدان، مع

ما يرتتب عىل ذلك من أثر كبري عىل صحة الناس وعىل تقديم الخدمات الصحية.

<   العبء املتزايد لألمراض غري السارية واإلعاقة الناجمة عنها: زاد انتشار األمراض غري السارية 

عىل صعيد العامل بنسبة 40 ٪  بني عامي 1990 و2017، وتؤدي هذه األمراض إىل أكرث من 70 ٪  

من إجاميل الوفيات سنوياً.9,8 ويف عام 1990، ارتبطت عوامل خطر الوفاة واإلعاقة الرئيسية يف 

العامل بقرص فرتة الحمل وبصحة املواليد، يف حني أن عوامل الخطر يف عام 2017 متثلت يف ارتفاع 

Primary Health Care on the road to Universal Health Coverage: 2019 Monitoring Report، يصدر قريباً.  5

World Health Statistics 2019: Monitoring Health for the SDGs. Geneva: World Health Organization; 2019  6

 Global Burden of Disease 2017 Collaborators. Measuring progress from 1990 to 2017 and projecting attainment to  7

 2030 of the health-related Sustainable Development Goals for 195 countries and territories: a systematic analysis for the

Global Burden of Disease Study 2017. Lancet 2018: 392; 2091-2138.

نتائج دراسة العبء العاملي لألمراض لعام 2017. سياتل (واشطن): معهد القياسات والتقييم يف املجال الصحي؛ 2018  8 

(http://www.healthdata.org/policy-report/findings-global-burden-disease-study-2017، تم االطالع يف 27 آب/ أغسطس 2019). 

صحيفة وقائع منظمة الصحة العاملية بشأن األمراض غري السارية. جنيف: منظمة الصحة العاملية؛ 2019  9 

(https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases؛ تم االطالع يف 1 آب/ أغسطس 2019) 
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ضغط الدم والتدخني وارتفاع نسبة سكر الدم.10 ويحدث 85 ٪  من الوفيات املبكرة الناجمة عن 

األمراض غري السارية (أي الوفاة يف عمر يرتاوح بني 30 و69 عاماً) يف البلدان املنخفضة واملتوسطة 

الدخل.11 وتُعد األمراض غري السارية، مبا يف ذلك اضطرابات الصحة النفسية، عن جدارة السبب 

الرئييس لإلعاقة. وقد زاد إجاميل العبء العاملي بنسبة 52 ٪  بني عامي 1990 و2017، ويتعايش 
أكرث من مليار شخص حول العامل مع اإلعاقة.13,12

<   التغذية والجوع: يتزايد الجوع عىل صعيد العامل. فقد زاد العدد املطلق لألشخاص الذين يواجهون 

الحرمان املزمن من الغذاء ليبلغ 821 مليون شخص بني عامي 2016 و2017، ويف عام 2018 كان 

أكرث من 113 مليون شخص يف 53 بلداً يعانون من الجوع الحاد ويحتاجون إىل املساعدة الغذائية 

والتغذوية واملساعدة يف أسباب املعيشة عىل نحو عاجل.14 ويف الوقت ذاته، يعاين مليارا شخص 

من فرط الوزن أو السمنة، ويعيش معظم أطفال العامل دون سن الخامسة املصابني بفرط الوزن أو 

بالسمنة والبالغ عددهم 41 مليون طفل يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل15. وتلزم زيادة توافر 

األغذية املتنوعة واملأمونة واملغذية وإتاحتها، مع مراعاة االستدامة البيئية.

<   اإلجحافات الصحية: من أجل الوفاء بالعهد املقطوع يف خطة التنمية املستدامة لعام 2030 

بعدم ترك أي أحد خلف الركب وبالوصول إىل األشد تخلفاً عن الركب أوالً، يجب إيالء اهتامم 

يف  تحققت  التي  الصحية  املكاسب  من  الرغم  فعىل  الصحية.  اإلجحافات  من  للحد  رصيح 

الكبرية قامئة، وميتد طيفها من اختالف متوسط  الصحية  التفاوتات  العقود األخرية، مازالت 

األدوية  إتاحة  ومدى  الدخل  املنخفضة  والبلدان  الدخل  املرتفعة  البلدان  يف  املتوقع  العمر 

وسائر االبتكارات، إىل العقبات القانونية والثقافية واالجتامعية التي تحول دون الحصول عىل 

الرعاية الصحية، مبا يف ذلك عدم املساواة بني الجنسني. ويُعد اإلقرار بالصحة كحق من حقوق 

اإلنسان وبالدور األسايس الذي يلعبه اإلنصاف يف الصحة يف التنمية املستدامة، واتّباع النهوج 

املرجع السالف الذكر.   10

 Disease burden and mortality estimates: Cause-specific mortality 2000-2016. Geneva: World Health Organization; 2017  11

 (https://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/estimates/en/, accessed 1 August 2019).

املرجع السالف الذكر.  12

العجز والصحة. حقائق رئيسية. جنيف؛ منظمة الصحة العاملية؛ 2018  13 

(https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health، تم االطالع يف 27 آب/ أغسطس 2019).

 The state of food security in the world: safeguarding against economic downturns and slowdowns.  Rome: Food and Agriculture  14

 Organization of the United Nations; 2019 (http://www.fao.org/3/ca5162en/ca5162en.pdf, accessed 1 August 2019).

املرجع السالف الذكر.   15

زيادة بنسبة 52٪ يف 

العبء العاملي لإلعاقة 

يف الفرتة 2017-1990

٪52

UN / Jamil Shamout :ملكية الصور
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بأمناط عيش  الجميع  لتحقيق متتّع  الحقوق، رضوريني  اإلنصاف وتقوم عىل  تركز عىل  التي 

صحية وبالرفاهية، مبا يف ذلك املستضعفون واملهمشون.

<   الصحة البيئية: تؤدي العوامل البيئية مثل التلوث إىل آثار صحية خطرية بالفعل، حيث يتنفس 

تسعة من كل 10 أشخاص يف العامل هواًء يحتوي عىل مستويات عالية من امللوثات، وميوت 

نتيجة لآلثار املرتتبة عىل تلوث الهواء املحيط (الهواء  ما يقدر بنحو 7 ماليني شخص سنوياً 

الخارجي) وتلوث الهواء داخل املنازل.16 

الحمى  مثل  بالنواقل،  املحمولة  األمراض  انتشار  معدل  عىل  املناخ  تغرّي  يؤثر  املناخ:  <   تغرّي 

الكولريا  مثل  اإلسهال،  وأمراض  باملياه  املنقولة  األمراض  عبء  من  ويغرّي  واملالريا،  الصفراء 

االرتفاع  إىل  نظراً  املناخ  لتغرّي  الصحية  اآلثار  ستزيد  ما  وغالباً  العجيل.  بالفريوس  والعدوى 

والفيضانات  املتغرّية  األمطار  الطبيعية وأمناط سقوط  والكوارث  الحرارة  املفرط يف دراجات 

الساحلية. وعىل الرغم من أن االحرتار العاملي قد يعود ببعض الفوائد املحلية، مثل تراجع 

عدد الوفيات يف الشتاء يف األماكن املعتدلة املناخ، وزيادة اإلنتاج الغذايئ يف بعض املناطق، 

فإن اآلثار الصحية لتغرّي املناخ ستكون يف عمومها سلبية للغاية.

<   القوى العاملة الصحية: يتطلب التقدم صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة وسائر الغايات 

املتعلقة بالصحة يف أهداف التنمية املستدامة بذل جهود متضافرة لسد الثغرة العاملية املقدرة 

بنحو 18 مليون عامل صحي املتوقعة يف عام 2030، واالستفادة القصوى من املوارد البرشية 
الصحية الحالية، مبا يف ذلك تعزيز كفاءة القوى العاملة الصحية.17

<   البيئات الهشة والرسيعة التأثر: يعيش نحو ملياري شخص يف بلدان بها بيئات مترضرة من 

الهشاشة واألزمات والنزاع، وتشري التوقعات إىل أن نصف سكان العامل األشد فقراً عىل األقل 

سيعيشون يف مثل هذه املناطق بحلول عام 19,18.2030 وتشهد هذه البيئات أعىل معدالت 

تسعة من أصل عرشة أشخاص يف جميع أنحاء العامل يتنفسون هواًء ملوثاً، لكن املزيد من البلدان بصدد اتخاذ إجراءات: جنيف: منظمة الصحة العاملية؛   16

2018 (https://www.who.int/news-room/detail/02-05-2018-9-out-of-10-people-worldwide-breathe-polluted-air-but-more-

countries-are-taking-action، تم االطالع يف 26 آب/ أغسطس 2019) . 

 Health labour market. Geneva: World Health Organization (https://www.who.int/hrh/labour-market/en/, accessed 26  17

August 2019).

States of Fragility 2018. Paris: Organization for Economic Cooperation and Development; 2018 (https://www.oecd.org/dac/  18

conflict-fragility-resilience/docs/OECD%20Highlights%20documents_web.pdf, accessed 27 August 2019).

 World Bank Group Strategy for Fragility, Conflict and Violence 2020-2025. Concept Note. Washington, DC: 2019  19

(https://consultations.worldbank.org/Data/hub/files/consultation-template/world-bank-group-strategy-fragility-conflict-

 and-violence/en/materials/conceptnote_06_041519.pdf, accessed 27 August 2019).
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والعنف  الجنيس  والعنف  التغذية،  الغذايئ، وسوء  األمن  وانعدام  واألطفال،  األمومة  وفيات 

القائم عىل نوع الجنس، واضطرابات الصحة النفسية، وأدىن معدالت التمنيع. ويحدث أكرث 

من 70 ٪  من األوبئة يف السياقات الهشة.20 ويُعد ضامن إتاحة الخدمات الصحية األساسية يف 

هذه البيئات من أولويات املجتمع الدويل ويحتاج إىل برامج خاصة ويتطلب التنسيق.

مضادات  مبقاومة  املتعلقة  اإلنتاجية  وخسائر  الوفيات  تزداد  لألدوية:  املقاومة  العدوى  <   زيادة 

امليكروبات نتيجة لسوء االستعامل واالستعامل املفرط ملضادات امليكروبات يف مجال صحة اإلنسان 

والحيوان والنبات، والثغرات التي تتخلل ابتكار األدوية املضمونة الجودة وامليسورة التكلفة وإتاحتها، 

وخدمات املياه واإلصحاح والنظافة، والوقاية من العدوى ومكافحتها، والنفايات الناجمة عن تصنيع 

املستحرضات الصيدالنية والزراعة.21 وشهدت األمراض واالضطرابات املستجدة املتعلقة مبقاومة 

الصحة  األخرية، وطرحت مخاطر وخيمة عىل  السنوات  زيادة رسيعة يف  امليكروبات  مضادات 

والسالمة الغذائية واالقتصاد والتجارة. ويلزم اتّباع نهج "الصحة الواحدة" املتعدد القطاعات ملعالجة 

مقاومة مضادات امليكروبات يف اإلنسان والحيوان والنبات والبيئة عىل نحو شامل، من خالل الرشاكة 

والتعاون الفّعالني عىل جميع املستويات.22 

1-2 يتيح التعاون الوثيق بني املنظامت املعنية بالصحة العاملية من أجل دعم 
البلدان فرصة كربى لترسيع التقدم

استفاد العامل استفادة جيدة من الهيكل العاملي للصحة يف فرتة األهداف اإلمنائية لأللفية التي امتدت 

من عام 2000 إىل عام 2015، وركزت عىل زيادة املساعدة اإلمنائية املوّجهة إىل الصحة ملعالجة األزمات 

الصحية الكربى. ويف الفرتة من عام 2000 إىل عام 2010 وحدها، زادت هذه املساعدة من 12 مليار دوالر 

أمرييك إىل 36 مليار دوالر أمرييك سنوياً، وعاد ذلك مبكاسب صحية كبيرية.24,23 ولكن عهد أهداف التنمية 

املستدامة شهد ركود املساعدة اإلمنائية للصحة التي صارت اآلن ال تتجاوز جزءاً ضئيالً من النفقات الصحية 

العاملية، يف حني أن النمو االقتصادي مّكن العديد من البلدان من زيادة التمويل املحيل للصحة. وفضالً 

عن ذلك، فإن الغايات املتعلقة بالصحة يف أهداف التنمية املستدامة تغطي طيفاً أوسع بكثري من املسائل، 

ويتطلب العديد من هذه املسائل نهوجاً متعددة القطاعات واستفادة أفضل من املكاسب املشرتكة عىل 

نطاق قطاع الصحة وسائر قطاعات التنمية. وفضالً عن ذلك، فإنه عىل الرغم من أن توّسع هيكل الصحة 

العاملية خالل العقدين املاضيني قد عاد بفوائد جمة، فإن البلدان قد تواجه صعوبات كبرية يف التعامل مع 

الرشكاء الدوليني بوالياتهم وأولوياتهم ونهوجهم التشغيلية املختلفة إزاء متويل أصحاب املصلحة الوطنيني 

ورصدهم وإبالغهم والتعاون معهم. ويف العموم، يلزم أن تتحىل منظامت الصحة العاملية مبزيد من املرونة 

والقدرة عىل االستجابة والتعاون ملساعدة البلدان عىل التصدي للتحديات الصحية املعقدة التي يطرحها 

عهد أهداف التنمية املستدامة.

WHO’s work in emergencies: prepare, prevent, detect and respond. Annual Report 2018.، جنيف: منظمة الصحة العاملية؛ 2018.  20

 No Time to Wait: Securing the Future from Drug-Resistant Infections – Report to the Secretary-General of the :انظر مثاًل  21

United Nations.  جنيف: فريق التنسيق املشرتك بني الوكاالت املعني مبقاومة مضادات امليكروبات؛ 2019، الذي يعمل عىل بلورة نهج "الصحة 

https://www.who.int/antimicrobial-resistance/interagency-coordination-group/final-) الواحدة" إزاء مقاومة مضادات امليكروبات

report/en/، تم االطالع يف 8 آب/ أغسطس 2019).

املرجع السالف الذكر.  22

 Financing global health: Countries and programs in transition. Seattle (WA): Institute for Health Metrics Evaluation;  23

2019 (http://www.healthdata.org/sites/default/files/files/policy_report/FGH/2019/FGH_2018_fullreport.pdf, 

accessed 1 August 2019).

OECD (2019), OECD Creditor Reporting.System (database), https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CRS1  24 

(تم االطاّلع يف 19 أيلول/سبتمرب 2019).
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بأمناط عيش صحية  الجميع  لتحقيق متتّع  يتيح فرصة كربى  التعاون  بأن هذا  يفيد  بل  ذاته،  يف حد 

العاملية.  الوحيدة يف ميدان الصحة  الفاعلة  بالتأكيد الجهات  بأنها ال تُعد  الوكاالت  وبالرفاهية. وتُقر 

البحثية والقطاع  فالبلدان - مبا يف ذلك الحكومات واملجتمع املدين واملجتمعات املحلية واملؤسسات 

املتعلقة  الغايات  لتحقيق  املبذولة  الجهود  طليعة  يف   - الوطنيني  املصلحة  أصحاب  وسائر  الخاص 

بالصحة يف أهداف التنمية املستدامة. كام يضطلع سائر املنظامت الدولية واملنظامت غري الحكومية 

والوكاالت الثنائية األطراف وجامعات املجتمع املدين والقطاع الخاص، مبا يف ذلك املؤسسات الوقفية، 

الصحة  مجتمع  من  مهامً  جزءاً  تشكل  عرشة  االثنتي  الوكاالت  فإن  ذلك،  ومع  أيضاً.  حيوية  بأدوار 

العاملي، حيث إنها تسهم معاً مبا يزيد عىل 12.7 مليار دوالر أمرييك سنوياً، أي ثلث املساعدة اإلمنائية 

دعم  يف  مهم  محفز  بدور  أيضاً  الوكاالت  من  عدد  ويضطلع  تقريباً.24  الصحة  إىل  املوّجهة  اإلجاملية 

رسم  ويشري  ومشاركته.  الخاص  القطاع  استثامرات  وجذب  للصحة  املحلية  املوارد  جمع  يف  البلدان 

خرائط األولويات املشرتكة للوكاالت الذي أُجري لتحديد نقاط التقاء مجاالت عملها (الشكل 8)، إىل 

أن الوكاالت تضطلع بأدوار عىل درجة عالية من التكامل.

وفيام يتعلق بكيفية اضطالع الوكاالت بأدوارها، فإنه عىل الرغم من أن كل وكالة لها والية محددة يجب 

أن تعمل عىل تحقيقها، فإن الوكاالت تكمل بعضها البعض كمجموعة. وتُعنى خمس وكاالت يف املقام 

األول بالتمويل (التحالف العاملي من أجل اللقاحات والتمنيع، والصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل 

واملالريا، ومرفق التمويل العاملي للمرأة والطفل واملراهق، واملرفق الدويل لرشاء األدوية، والبنك الدويل)، 

يف حني تُعنى الوكاالت السبع األخرى يف املقام األول بتقديم اإلرشادات الخاصة بالسياسات وبالقواعد 

واملعايري واملساعدة التقنية (برنامج األمم املتحدة املشرتك املعني بفريوس نقص املناعة البرشية/ األيدز، 

وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، وهيئة 

األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة (هيئة األمم املتحدة للمرأة)، وبرنامج األغذية العاملي، 

اإلنسانية ويضطلع  االستجابة  أنشطة  يف  أيضاً  الوكاالت  العديد من  العاملية). ويسهم  الصحة  ومنظمة 

جميعها بأدوار مهمة يف مجال الحشد. وتتيح خطة العمل العاملية فرصة لالستفادة من قوتها الجامعية 

مبزيد من الفّعالية.

املنطلق األسايس لخطة العمل العاملية ال يفيد بأن التعاون بني الوكاالت االثنتي عرشة 

املوقعة )"الوكاالت"( يُعد ميزة يف حد ذاته، بل يفيد بأن هذا التعاون يتيح فرصة كربى 

لتحقيق متّتع الجميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية.

OECD (2019), OECD Creditor Reporting.System (database), https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CRS1  24 

(تم االطاّلع يف 19 أيلول/سبتمرب 2019).
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الشكل 8: عدد الوكاالت املوقعة عىل خطة العمل 
العاملية التي تعمل عىل تحقيق الغايات الخاصة 

بأهداف التنمية املستدامة

1-3

معدل وفيات األمومة

1-1-3

2-1-3

2-3

دل وفيات األطفال الحديثي الوالدة واألطفال دون سن الخامسة

1-2-3

2-2-3

3-3

األوبئة واألمراض السارية

1-3-3

2-3-3

3-3-3

4-3-3

5-3-3

4-3

األمراض غري السارية 

1-4-3

2-4-3

5-3

معاقرة مواد اإلدمان

1-5-3

2-5-3

6-3

حوادث املرور
1-6-3

7-3

الرعاية الصحية الجنسية واإلنجابية

1-7-3

2-7-3

8-3

الرعاية الصحية الشاملة

1-8-3

2-8-3

9-3

املواد الكيميائية الخطرة والتلوث إلخ

1-9-3

2-9-3

3-9-3

3-أ

مكافحة التبغ
3-أ-1

3-ب

البحث والتطوير يف مجال اللقاحات واألدوية

3-ب-1

3-ب-2

3-ب-3

3-ج

متويل الصحة والقوى العاملة الصحية
3-ج-1

3-د

اللوائح الصحية العاملية
3-د-1

املؤرشات

1 2
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خفض النسبة العاملية للوفيات النفاسية إىل أقل من 70 حالة وفاة لكل 100,000 مولود 1-3

حي بحلول عام 2030

نسبة الوفيات النفاسية1-1-3

نسبة الوالدات التي يرشف عليها أخصائيون صّحيون َمَهرة2-1-3

إنهاء وفيات املواليد واألطفال دون سن الخامسة التي ميكن تفاديها، بحلول عام 2030، 2-3

بسعي جميع البلدان إىل بلوغ هدف خفض وفيات املواليد عىل األقل إىل 12 حالة وفاة 

يف كل 1,000 مولود حي، وخفض وفيات األطفال دون سن الخامسة إىل 25 حالة وفاة 

عىل األقل يف كل 1,000 مولود حي

معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة1-2-3

معدل وفيات املواليد2-2-3

القضاء عىل أوبئة اإليدز والسل واملالريا واألمراض املدارية املهملة، ومكافحة االلتهاب 3-3

الكبدي الوبايئ، واألمراض املنقولة باملياه، واألمراض املعدية األخرى بحلول عام 2030

عدد اإلصابات الجديدة بفريوس نقص املناعة البرشية لكل 000 1 شخص غري مصاب من السكان 1-3-3

بحسب الجنس والعمر والفئات الرئيسية من السكان

معدل انتشار داء السل لكل 000 100 شخص2-3-3

عدد حاالت اإلصابة باملالريا لكل 000 1 شخص3-3-3

عدد اإلصابات بأمراض التهاب الكبد الوبايئ باء لكل 000 100 شخص4-3-3

عدد األشخاص الذين يستلزمون تدخالت ملكافحة األمراض املدارية املهملة5-3-3

خفض الوفيات املبكرة الناجمة عن األمراض غري املعدية مبقدار الثلث بتوفري الوقاية 4-3

والعالج وتعزيز الصحة والسالمة العقلية، بحلول عام 2030

معدل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب واألوعية الدموية والرسطان وداء السكري واألمراض 1-4-3

التنفسية املزمنة

معدل الوفيات الناجمة عن االنتحار2-4-3

تعزيز الوقاية من إساءة استعامل املواد املخدرة، مبا يف ذلك تعاطي املخدرات وتناول 5-3

الكحول عىل نحو يرض بالصحة، وعالج ذلك

نطاق تغطية التدخالت العالجية (الخدمات الدوائية والنفسانية وخدمات إعادة التأهيل والرعاية 1-5-3

الالحقة) ملعالجة االضطرابات الناشئة عن تعاطي املخدرات

االستعامل الضار للكحول، محدداً وفقاً للظروف الوطنية يف إطار استهالك الفرد الواحد من الكحول 2-5-3

(سن 15 سنة فأكرث) يف سنة تقوميية، باللرتات من الكحول الصايف

خفض عدد الوفيات واإلصابات الناجمة عن حوادث املرور عىل الصعيد العاملي إىل 6-3

النصف بحلول عام 2020

معدالت الوفيات الناجمة عن اإلصابات جراء حوادث املرور عىل الطرق1-6-3

ضامن حصول الجميع عىل خدمات رعاية الصحة الجنسية واإلنجابية، مبا يف ذلك خدمات 7-3

ومعلومات تنظيم األرسة والتثقيف بشأنها، وإدماج الصحة اإلنجابية يف االسرتاتيجيات 

والربامج الوطنية، بحلول عام 2030

نسبة النساء يف سن اإلنجاب (15-49 سنة) الاليت لُبيّت حاجتُهن إىل تنظيم األرسة بطرق حديثة1-7-3

معدل الوالدات لدى املراهقات (10-14 سنة؛ و 15-19 سنة) لكل 1000 امرأة يف ذلك العمر2-7-3

تحقيق التغطية الصحية الشاملة، مبا يف ذلك الحامية من املخاطر املالية، وإمكانية 8-3

الحصول عىل خدمات الرعاية الصحية األساسية الجيدة وإمكانية حصول الجميع عىل 

األدوية واللقاحات اآلمنة والفعالة والجيدة وامليسورة التكلفة

تغطية تُوفر الخدمات الصحية األساسية (املعرَّفة باعتبارها متوسط التغطية التي توفر الخدمات 1-8-3

األساسية املستندة إىل اإلجراءات الكاشفة التي تشمل الصحة اإلنجابية وصحة األمهات واملواليد 

الجدد واألطفال، واألمراض املعدية واألمراض غري املعدية والقدرة عىل توفري الخدمات وإمكانية 

الوصول إليها بني السكان عموماً واألكرث حرماناً خصوصاً)

نسبة السكان الذين ترصف أرسهم املعيشية نفقات كبرية عىل الصحة محسوبة كحصة من مجموع 2-8-3

إنفاق األرس املعيشية أو دخلها

الحد بقدر كبري من عدد الوفيات واألمراض الناجمة عن التعرّض للمواد الكيميائية 9-3

الخطرة، وتلّوث الهواء واملاء والرتبة، بحلول عام 2030

معدل الوفيات املنسوب إىل األرس املعيشية وتلوث الهواء املحيط1-9-3

معدل الوفيات املنسوب إىل املياه غري املأمونة، وخدمات الرصف الصحي غري املأمونة واالفتقار إىل 2-9-3

املرافق الصحية (التعرض لخدمات غري مأمونة يف توفري املياه وخدمات الرصف الصحي والنظافة 

الصحية للجميع)

معدل الوفيات املنسوب إىل التسمم غري املتعمد3-9-3

تعزيز تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ يف جميع البلدان، 3-أ

حسب االقتضاء

معدل االنتشار املوحد السن الستعامل التبغ حالياً لدى األشخاص الذين تبلغ أعامرهم 15 سنة فأكرث3-أ-1

دعم البحث والتطوير يف مجال اللقاحات واألدوية لألمراض املعدية وغري املعدية التي 3-ب

تتعرض لها البلدان النامية يف املقام األول، وتوفري إمكانية الحصول عىل األدوية واللقاحات 

األساسية بأسعار معقولة، وفقاً إلعالن الدوحة بشأن االتفاق املتعلق بالجوانب املتصلة 

بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية وبالصحة العامة، الذي يؤكد حق البلدان النامية يف 

االستفادة بالكامل من األحكام الواردة يف االتفاق بشأن الجوانب املتصلة بالتجارة من 

حقوق امللكية الفكرية املتعلقة بأوجه املرونة الالزمة لحامية الصحة العامة، والسيام 

العمل من أجل إمكانية حصول الجميع عىل األدوية

نسبة السكان املستهدفني املستفيدين من جميع اللقاحات الواردة يف الربنامج الوطني لبلدهم3-ب-1

مجموع صايف املساعدة اإلمنائية الرسمية املقدمة إىل البحوث الطبية والقطاعات الصحية األساسية3-ب-2

نسبة املرافق الصحية املتاحة فيها مجموعة أساسية من األدوية الرضورية التي تفي بالغرض بكلفة 3-ب-3

ميسورة عىل الدوام

تحقيق زيادة كبرية يف متويل قطاع الصحة، وتوظيف قوى عاملة يف هذا القطاع وتطويرها 3-ج

وتدريبها واستبقائها يف البلدان النامية، وبخاصة يف أقل البلدان منواً والدول الجزرية 

الصغرية النامية

معدل كثافة األخصائيني الصحيني وتوزيعهم3-ج-1

تعزيز قدرات جميع البلدان، وال سيام البلدان النامية، يف مجال اإلنذار املبكر والحد من 3-د

املخاطر وإدارة املخاطر الصحية الوطنية والعاملية

القدرة عىل تنفيذ اللوائح الصحية الدولية والجاهزيُة ملواجهة حاالت الطوارئ الصحية3-د-1

 .3  الهدف 

األعامر بأمناط عيش صحية وبالرفاهية يف جميع  الجميع  ضامن متتع 
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الوكاالت املوقعة عىل خطة العمل العاملية:  

ما هي وما الذي تحمله معها

نلتف حول خطة واحدة

 للتحول من التكامل إىل العمل املتآزر عىل

 نطاق 7 مواضيع للترسيع، و46 إجراًء مقرتحاً ملساعدة

 البلدان عىل تحقيق الغايات املتعلقة بالصحة

يف أهداف التنمية املستدامة.

12
عاملية  وكالة 

والتنمية  بالصحة  معنية 

اإلنسانية واالستجابة 

متتد واليات هذه الوكاالت من متويل الصحة إىل وضع اإلرشادات الخاصة بالقواعد واملعايري وبالسياسات، والتعاون التقني، وتشكيل 

السوق، وحشد أصحاب املصلحة واالستجابة اإلنسانية.

توّجه الوكاالت مجتمعًة

ما يقارب ثلث
املساعدة اإلمنائية للصحة

1 4
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1-3 النهوض بالتزام الوكاالت املقطوع يف عام 2018 وبناء تاريخ من التعاون يف 
مجال الصحة

تتناول خطة العمل العاملية تفاصيل االلتزام الذي قطعته 11 وكالة يف ترشين األول/ أكتوبر 2018 

- وانضم إليها برنامج األغذية العاملي يف وقت الحق - ملساعدة البلدان عىل ترسيع التقدم صوب 

تحقيق الهدف 3 من أهداف التنمية املستدامة والغايات الصحية ذات الصلة.

وتحظى الوكاالت االثنتا عرشة بالفعل بسجل حافل بتعاونها مع بعضها البعض ومع طيف واسع من 

الرشكاء اآلخرين. ومع ذلك، فإنها بوضعها لخطة العمل العاملية تقر برضورة بذل املزيد من الجهود 

حرصاً عىل اتسام تعاونها مبزيد من التوّجه واملنهجية والشفافية والخضوع للمساءلة. وبناًء عليه، فإن 

الخطة تُلزم الوكاالت بتغيري األساليب التي تعمل بها مع البلدان ومع بعضها البعض؛ وتعزيز مواءمة 

سياساتها ونهوجها الربمجية والتشغيلية واملالية، مبا يف ذلك نهوجها إزاء النهوض باملساواة بني الجنسني 

وحقوق اإلنسان؛ وزيادة دعمها للمنافع العامة العاملية؛ ورصد التقدم املُحرز يف جهودها املشرتكة. 

التآزر، وعىل زيادة  التكامل إىل  التعاون سيساعد الوكاالت عىل التحول من  النهج الجديد يف  وهذا 

فّعاليتها وكفاءتها العامة وتحسني استفادتها من قدرتها املشرتكة عىل االستجابة الحتياجات البلدان 

وأولوياتها يف سعيها إىل تحقيق الغايات املتعلقة بالصحة يف أهداف التنمية املستدامة  كام أن فّعالية 

وكفاءة التعاون بني رشكاء التنمية يُعّزز مربرات توجيه املساعدة اإلمنائية إىل الصحة من خالل نظام 

متعدد األطراف.

وتستند خطة العمل العاملية إىل تاريخ الجهود املشرتكة التي بذلتها الجهات الفاعلة العاملية لتعزيز 

تنسيق الصحة يف ميدان لطاملا كان مصدراً لالبتكار والتأثري. وقد وضع قطاع الصحة العاملية مجموعة 

جديدة من معايري التضامن والتعاون بني القطاعات املتعددة وأهمية املساواة بني الجنسني وحقوق 

اإلنسان لتحقيق التنمية املستدامة.  وقد ُسّخرت قدرات املجتمع املدين والقطاع الخاص عىل نحو غري 

مسبوق، يف الوقت نفسه الذي طّورت فيه النهوج والتكنولوجيات االبتكارية واستُخدمت يف التصدي 

الفذة واالستثامرات  السياسية  القيادة  العوامل إىل جانب  للتحديات الصحية املعقدة. وكانت هذه 

الكربى  الصحية  املكاسب  إليه  استندت  أساساً  النتائج،  بشأن  واملساءلة  الكبرية  والدولية  املحلية 

التنمية  بالصحة يف أهداف  املتعلقة  الغايات  املاضية. ولتحقيق  القليلة  العقود  التي تحققت خالل 

املستدامة بحلول عام 2030، يجب أن تستند البلدان ورشكاؤها يف التنمية إىل هذا السجل املشرتك 

من اإلنجازات، وأن يحافظا عىل الزخم املتولد حيثام تم إحراز التقدم، وأن يزيدا من رسعة االستجابة 

ونطاقها حيثام تعرثت خطى التقدم وحيثام نشأت املخاطر والتحديات الجديدة.  

وتحدد خطة العمل العاملية فرصاً معينة للعمل املشرتك بني الوكاالت عىل املستوى الُقطري واملستوى 

العاملي/ اإلقليمي يف إطار سبعة "مواضيع للترسيع" شاملة لواليات الوكاالت، ميكن للجهود الجامعية 

املركزة املبذولة فيها أن تكون حافزاً للتقدم.
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.1.2

األولية الصحية  للصحةالرعاية  املستدام  التمويل 

.5.6

والرسيعة  الهشة  البيئات  يف  االبتكارية  الربمجة 

املرض لفاشيات  االستجابة  أجل  التأثر ومن 

واإلتاحة واالبتكار  والتطوير  البحث 

.3.4

املدين واملجتمع  املحيل  املجتمع  الصحةمشاركة  دات  ُمحدِّ

.7

الرقمية والصحة  البيانات 

تتمثل مواضيع الترسيع السبعة فيام ييل:
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اإلطار 1 رواندا: تاريخ من الريادة واالبتكار يف مجال الصحة

وقد  واعتامدها،  الصحة  مجال  يف  االبتكارية  والتكنولوجيات  النهوج  اختبار  يف  الريادة  من  األمد  طويل  بسجل  رواندا  تحظى 

أعربت عن اهتاممها بأن تكون البلد "الربهان" عىل صحة املفهوم الخاص بخطة العمل العاملية، مع الرتكيز عىل ضامن استدامة 

برامجها الصحية والتوّسع يف املزيد من االبتكارات لترسيع املكاسب الصحية وتحقيق الغايات املتعلقة بالصحة يف أهداف التنمية 

املستدامة.

وتتوىل وزارة املالية والتخطيط االقتصادي يف رواندا تنسيق الجهود الوطنية الرامية إىل تحقيق أهداف التنمية املستدامة. وتجمع 

الوزارة أصحاب املصلحة املعنيني، مبا يف ذلك الوزارات ورشكاء التنمية والقطاع الخاص ومنظامت املجتمع املدين والدوائر األكادميية 

لضامن اتّباع نهج متسق متعدد القطاعات يف معالجة األولويات الوطنية وتنفيذ السياسات واالسرتاتيجيات الوطنية مبا يتامىش 

مع جدول أعامل التنمية الُقطرية. ومنذ عام 2016، أدت عملية أُجريت بدعم من املنظمة إلضفاء الصبغة املحلية عىل أهداف 

التنمية املستدامة، إىل تحديد املؤرشات والتقييامت املرجعية الوطنية ألهداف التنمية املستدامة املتعلقة بالصحة.

وتعكف وزارة الصحة حالياً عىل تنفيذ خطتها االسرتاتيجية الرابعة لقطاع الصحة من أجل إرشاد األولويات االسرتاتيجية الوطنية 

املتعلقة بالصحة حتى عام 2024. وتشمل الخطة اسرتاتيجيات لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وسائر الغايات املتعلقة بالصحة 

يف أهداف التنمية املستدامة وتشكّل جزءاً من رؤية البلد املتمثلة يف التحول إىل بلد مرتفع الدخل بحلول عام 2050. 

ويلتمس نحو 85 ٪  من الروانديني الرعاية يف مرافق الرعاية الصحية األولية. وقد زاد الطلب عىل الخدمات الصحية زيادة كبرية مع 

اعتامد برنامج للتأمني الصحي املجتمعي )Mutuelles de Santé( يف السنوات الخمس عرشة املاضية لضامن الحامية من النفقات 

الصحية الكارثية، واتخاذ مبادرات لضامن اإلتاحة الجغرافية املنصفة ببناء املرافق الصحية الجديدة ورقمنة النظام الصحي وتهيئة 

القوى العاملة الصحية املاهرة.

وتكتيس العناية باملساواة بني الجنسني أهمية يف جميع مواضيع الترسيع السبعة، وتشمل الخطة 

التزامات محددة للوكاالت بالنهوض باملساواة بني الجنسني.

وال تقرتح خطة العمل العاملية توصيات جديدة بشأن السياسات. وإمنا تدعم تنفيذ السياسات التي 

قطعت األجهزة الرئاسية للوكاالت التزاماً بشأنها بالفعل، والتي ترغب فيها البلدان وتطلبها. وسوف 

تعزز اإلجراءات املدرجة يف الخطة آليات ومنصات التعاون القامئة حيثام أمكن، بدالً من إنشاء 

آليات ومنصات جديدة، وستعزز التآزر مع عملية إصالح منظومة األمم املتحدة التي يشارك فيها 

عدد من الوكاالت (اإلطار 2).

ويرد وصف مفصل ملواضيع الترسيع يف الفرع 3.

وأخرياً، فإن القيادة الُقطرية ستؤدي إىل الترسيع يف هذه املجاالت، كام يتضح من مثال رواندا (اإلطار 1). 

وترد أمثلة أخرى عىل القيادة الُقطرية لترسيع التقدم واملواءمة بني رشكاء التنمية وبحث الفرص املتاحة 

يف إطار خطة العمل العاملية ومواضيع الترسيع، يف جميع أجزاء هذه الوثيقة. وتهدف هذه األمثلة إىل 

توفري املعلومات الالزمة لتنفيذ خطة العمل العاملية عىل املستوى الُقطري وتوجيهها.
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اإلطار 2 االستفادة من املنصات وأوجه التعاون القامئة يف النهوض بخطة العمل العاملية

تلتزم الوكاالت املوقعة عىل خطة العمل العاملية بتاليف إنشاء منصات أو اتخاذ مبادرات جديدة يف إطار الخطة. وستعزز اإلجراءات 

التي ستتخذها الوكاالت عىل املستوى الُقطري عمليات التخطيط والتقييم القامئة يف مجال الصحة والتنمية والخاضعة لقيادة 

البلدان، وستتواءم معها، مثل الخطط الصحية الوطنية، ومؤمترات القمة، وعمليات االستعراض، وآليات التنسيق املعنية بأهداف 

التنمية املستدامة، واألفرقة العاملة يف قطاع الصحة، وأُطر األمم املتحدة للتعاون يف مجال التنمية املستدامة.  

وتحظى الوكاالت االثنتا عرشة بالفعل بسجل حافل بتعاونها مع بعضها البعض ومع الرشكاء اآلخرين. وتُعد بعض الوكاالت يف 

حد ذاتها تحالفات أو رشاكات أو برامج مشرتكة تشمل عدة وكاالت ومجموعات من أصحاب املصلحة. وكان التعاون وثيقاً بصفة 

خاصة يف التصدي للتحديات املتعددة القطاعات التي تطرحها األمراض املعدية مثل األيدز والسل واملالريا، ويعمل العديد من 

الوكاالت منذ زمن طويل يف رشاكات وأفرقة عاملة وفرق عمل أخرى عىل الصعيد العاملي واإلقليمي والُقطري، يف مجاالت مثل 

الصحة اإلنجابية وصحة األمهات واملواليد واألطفال واملراهقني، واملساواة بني الجنسني وحقوق اإلنسان؛ وتنظيم األرسة؛ وتعزيز 

الُنظم الصحية؛ ومتويل الصحة؛ وإدارة سالسل اإلمدادات؛ والطوارئ الصحية وفاشيات املرض؛ والبحث واالبتكار يف مجال الصحة. 

وتعاون العديد من الوكاالت مؤخراً يف مجايل الشفافية واملساءلة يف قطاع الصحة ومقاومة مضادات امليكروبات. كام تعاونت 

يف مواضيع محددة مثل صحة املرأة والطفل واملراهق من خالل مجموعة الرشاكة الصحية السداسية، وعىل املستوى اإلقليمي 

من خالل املبادرات مثل التنسيق من أجل الصحة يف أفريقيا، واجتامع قيادات االتحاد األفريقي لعام 2019 بشأن متويل الصحة، 

واالئتالف القائم عىل أساس قضايا محددة املعني بالصحة والعافية يف اإلقليم األورويب. وتنتمي مثاين من الوكاالت االثنتي عرشة 

إىل عضوية فرقة عمل األمم املتحدة املشرتكة بني الوكاالت املعنية باألمراض غري املعدية )غري السارية( ووقعت تسع منها أيضاً 

عىل الرشاكة الدولية من أجل التغطية الشاملة بالخدمات الصحية 2030. ويدعم العديد من الوكاالت إعالن أستانا بشأن الرعاية 

الصحية األولية وشارك معظم الوكاالت يف عمليات متعلقة باالجتامع الرفيع املستوى املعني بالتغطية الصحية الشاملة يف أيلول/ 

سبتمرب 2019.  وستستفيد اإلجراءات التي سُتتخذ يف إطار خطة العمل العاملية من املوارد والخربات املكتسبة من هذا التعاون 

وهذه املنصات حيثام أمكن. وقد ساعد وضع خطة العمل العاملية عىل توثيق الصالت وبناء الثقة بني الوكاالت، مبا يف ذلك األفرقة 

التي يتناول عملها مواضيع الترسيع السبعة الشاملة، والنهوج الخاصة بدراسات جدوى االستثامر، ومواءمة السياسات والنهوج 

التشغيلية.

وتكّمل خطة العمل العاملية العملية الجارية إلصالح منظومة األمم املتحدة اإلمنائية، التي متس سبع من الوكاالت االثنتي عرشة 

الُقطري.  الجامعي، والسيام عىل املستوى  املتحدة وأثرها  املواءمة بني وكاالت األمم  عىل نحو مبارش. ويتمثل هدفها يف زيادة 

عند  التنمية،  وسائر رشكاء  األفرقة  تلك  إرشاك  إىل  املتحدة  لألمم  املشرتكة  الُقطرية  األفرقة  يف  تشارك  التي  الوكاالت  وستعمد 

االقتضاء، يف اإلجراءات التي سُتستهل يف إطار الخطة. وعىل الرغم من أن الوكاالت االثنتي عرشة ليست جميعها جزءاً من منظومة 

املستدامة، وعمل  التنمية  بالتعاون يف مجال  الخاصة  الوطنية  املتحدة  األمم  أُطر  الصحة يف  املتحدة، فإن ضامن وضوح  األمم 

الوكاالت يف منظومة األمم املتحدة وخارجها معاً عن كثب دعامً لألولويات الوطنية التي تنص عليها هذه األطر وغريها من األطر 

الوطنية، يصب يف صالح جميع الوكاالت والبلدان. وبوجه عام تكّمل خطة العمل العاملية الوثيقة االسرتاتيجية عىل نطاق منظومة 

األمم املتحدة25 التي توضح عمل املنظومة ككل، دعاًم لتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 2030.

الوثيقة االسرتاتيجية عىل نطاق منظومة األمم املتحدة دعماً لتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 2030. نيويورك: األمم املتحدة؛ 2019  25
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تقر الوكاالت برضورة بذل املزيد من الجهود حرصاً عىل 

اتسام تعاونها مبزيد من التوّجه واملنهجية والشفافية 

والخضوع للمساءلة.

UN / Martine Perret :ملكية الصور
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1-4 األغراض والجمهور واملبادئ األساسية

يتمثل الغرض العام لخطة العمل العاملية يف تحسني التعاون بني 12 منظمة عاملية معنية بالصحة 

يف  بالصحة  املتعلقة  الغايات  صوب  البلدان  تقدم  ترسيع  أجل  من  اإلنسانية  واالستجابة  والتنمية 

للمشاركة مع  الوكاالت  بني  تُجرى  بتيسري عملية  ذلك  الخطة  املستدامة. وستحقق  التنمية  أهداف 

البلدان  يف  التقدم  وترسيع  معاً؛  والتنفيذ  والتخطيط  األولويات  تحديد  يف  أفضل  نحو  عىل  البلدان 

العامة  واملنافع  الجنسني  بني  املساواة  وبشأن  الترسيع  مواضيع  إطار  يف  مشرتكة  إجراءات  باتخاذ 

للبلدان؛  دعامً  واملالية  التشغيلية  وسياساتها  اسرتاتيجياتها  بني  االتساق  بتحقيق  واملواءمة  العاملية؛ 

وإجراء املساءلة باستعراض التقدم والتعلم معاً من أجل تعزيز املساءلة املشرتكة. ويرد وصف مفصل 

لهذه الخطوات يف الفرع 2.

ويتمثل الغرض األسايس يف أن تكون الخطة اسرتاتيجية ومع ذلك فهي تقدم بعض التفاصيل التشغيلية 

إىل  باالستناد  التعديالت  إلدخال  الكافية  باملرونة  نفسه  الوقت  يف  وتسمح  التنفيذ،  بها  ليسرتشد 

االستعراض املنتظم للتقدم والتعلم من التجربة.

ويتمثل الجمهور املستهدف من خطة العمل العاملية يف البلدان ورشكاء التنمية وأصحاب املصلحة يف 

الوكاالت نفسها، واملجتمع املدين والقطاع الخاص. وتكتيس الخطة أهمية خاصة ملا ييل:

	   بالنسبة إىل رؤساء الدول والحكومات ووزارات الصحة وسائر اإلدارات املعنية، حيث سترُّسع 

طريق  عن  املستدامة  التنمية  أهداف  يف  بالصحة  املتعلقة  الغايات  صوب  التقدم  الوكاالت 

التعاون الوثيق واملواءمة دعامً لألولويات الوطنية.

والبلدان  التنمية  رشكاء  لدى  والتنمية  الخارجية  والشؤون  املالية  وزارات  إىل  	   وبالنسبة 

املنفذة، حيث ستزيد الوكاالت من الفرص السانحة لزيادة القيمة مقابل املال عن طريق 

أفضل،  نحو  عىل  الصحية  االستثامرات  من  واالستفادة  فّعالية،  أشد  نحو  عىل  التعاون 

وتحسني كفاءة توزيع مخّصصات النفقات الصحية، وتعزيز مربارات االستثامر يف الصحة.

املحلية، حيث  واملجتمعات  األشخاص  ذلك  مبا يف  الدول،  الفاعلة غري  الجهات  إىل  	   وبالنسبة 

ستعمل الوكاالت تحديداً عىل تعزيز املشاركة الفعلية للمجتمعات املحلية واملجتمع املدين يف 

الجهود املبذولة لتحقيق الغايات املتعلقة بالصحة يف أهداف التنمية املستدامة، بالرشاكة مع 

لتعزيز  املتاحة  الفرص األخرى  الحكومة وسائر أصحاب املصلحة، وتسعى إىل االستفادة من 

مشاركة القطاع الخاص، مع إدارة حاالت تضارب املصالح يف الوقت ذاته.

	   وبالنسبة إىل الوكاالت نفسها وأجهزتها الرئاسية، حيث سيمكنها العمل يف إطار الخطة من دعم 

احتياجات وأولويات البلدان مبزيد من الفّعالية والكفاءة، وتقديم املنافع العامة العاملية دعامً 

للبلدان عن طريق التعاون واملواءمة عىل نحو أوثق.

املبادئ التوجيهية: يف إطار التزامها بالتعاون مبزيد من الفّعالية، تعيد الوكاالت إلزام نفسها باملبادئ 

التي  واملبادئ  الصحية  التنمية  لفّعالية  السبع"  "السلوكيات  ذلك  يف  مبا  التنمية،  لفّعالية  الرئيسية 

يسرتشد بها االتفاق العاملي للتغطية الصحية الشاملة 2030 من أجل التقدم صوب التغطية الصحية 

الشاملة (اإلطار 3). كام أنها تلتزم عىل نحو جامعي بتحسني املواءمة التشغيلية عىل املستوى العاملي. 

ومتشياً مع الرشاكة العاملية من أجل تعاون إمنايئ فعال، تُقر الوكاالت باألهمية الجوهرية لالنفتاح 

والثقة واالحرتام املتبادل والتعلم يف الرشاكات الفّعالة، مع االعرتاف باألدوار املختلفة واملتكاملة لكل 

جهة من الجهات الفاعلة. وتلزم الوكاالت نفسها بالتمسك مببدأ "إنشاء عالقات رشاكة شاملة بهدف 
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النامية  البلدان  "ملكية  إمنايئ فعال، وهي  تعاون  العاملية من أجل  الرشاكة  التنمية" وبسائر مبادئ 

لحق وضع أولويات املرشوعات التنموية"، و"الرتكيز عىل النتائج"، و"الشفافية واملساءلة تجاه الدول 

وبعضها"، واالسرتشاد بهذه املبادئ باالستناد إىل االلتزامات املهمة املقطوعة بشأن فّعالية املعونة يف 
االجتامعات الرفيعة املستوى التي ُعقدت يف روما وباريس وأكرا خالل العقدين املاضيني.26

الرشاكة العاملية من أجل تعاون إمنايئ فعال (http://effectivecooperation.org/about/principles/، تم االطالع يف 1 آب/ أغسطس 2019).   26

اتفق أكرث من 160 بلداً وأكرث من 50 منظمة، مبا يف ذلك أعضاء مجموعة األمم املتحدة اإلمنائية، والبنك الدويل، والتحالف العاملي من أجل اللقاحات 

والتمنيع، والصندوق العاملي ملكافحة األيدز والسل واملالريا عىل هذه املبادئ يف اتفاق رشاكة بوسان، حصيلة املنتدى الرابع الرفيع املستوى بشأن 

فعالية املعونة (بوسان، جمهورية كوريا) يف عام 2011.

اإلطار 3 املبادئ الرئيسية لفّعالية التنمية 

سبع سلوكيات لفّعالية التنمية الصحية

	   تقديم املساعدة التقنية الجيدة التنسيق 

	   دعم اسرتاتيجية صحية وطنية وحيدة

	   تسجيل جميع األموال املوّجهة إىل الصحة يف امليزانية 
الوطنية 

	   التنسيق واملواءمة مع نظام اإلدارة املالية الوطنية

	   التنسيق واملواءمة مع النظامني الوطنيني للرشاء 
واإلمداد

	   استخدام منصة واحدة للمعلومات واملساءلة

	   دعم التعاون بني دول الجنوب والتعاون الثاليث

املبادئ التوجيهية لالتفاق العاملي للتغطية الصحية 
الشاملة 2030

	   عدم ترك أي أحد خلف الركب: االلتزام باإلنصاف 
وعدم التمييز والنهج القائم عىل الحقوق

	   شفافية النتائج واملساءلة بشأنها

	   االسرتاتيجيات والقيادة الصحية الوطنية املسّندة 
بالبيّنات، واإلرشاف الحكومي لضامن توافر الخدمات 

وإتاحتها ومقبوليتها وجودتها 

	   جعل الُنظم الصحية أمر يهم الجميع - بإرشاك 
املواطنني واملجتمعات املحلية واملجتمع املدين والقطاع 

الخاص

	   التعاون الدويل باالستناد إىل التعلم املتبادل عىل نطاق 
البلدان بغض النظر عن الوضع التنموي للبلدان 

وتقدمها املُحرز يف تحقيق التغطية الصحية الشاملة 
واستدامتها، ومبادئ فّعالية التنمية.

املصدر: التغطية الصحية الشاملة 2030/ الرشاكة الصحية الدولية
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سيتوجه تنفيذ خطة العمل العاملية يف املقام األول إىل التزام الوكاالت باملشاركة 

مع البلدان عىل نحو أكرث تنسيقاً - مبا يف ذلك الحكومات واملجتمع املدين والقطاع 

الخاص وسائر أصحاب املصلحة الوطنيني - وتحديد استجابة مشرتكة.

UN / JC Mcilwaine :ملكية الصور

ومع نظر إثيوبيا يف الفرص املتاحة يف إطار خطة العمل العاملية، ميكن استخالص العرب من سجلها يف 

الوطنية،  الخطط واالسرتاتيجيات والعمليات  التنمية لدعمهم مع  العمل عىل ضامن مواءمة رشكاء 

لتنفيذ الخطة (اإلطار 4). 
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اإلطار 4 إثيوبيا: تعزيز الرشاكات املتعددة األطراف الفّعالة

تتجسد خربة إثيوبيا الطويلة يف تحسني فّعالية املعونة املوّجهة إىل الصحة يف هيكل ترصيف الشؤون الوارد يف خطتها الرابعة لتنمية 

قطاع الصحة )2011-2015( وخطتها بشأن التحول يف قطاع الصحة )2016-2020(، اللتني تنصان أيضاً عىل مواءمة الدعم الذي 

يقدمه رشكاء التنمية وسائر أصحاب املصلحة مع أولويات الحكومة الخاصة بقطاع الصحة. 

وتحظى إثيوبيا بآلية جيدة األداء لتنسيق أهداف التنمية املستدامة املتعلقة بالصحة، تُعرف باسم املنتدى االستشاري املشرتك، 

وتتوىل تيسري مواءمة رشكاء التنمية مع الخطط واألولويات الصحية الوطنية. واملنتدى االستشاري املشرتك مكلف أيضاً باستعراض 

التنمية املستدامة، وهو صندوق مجمع تديره وزارة الصحة االتحادية ويسهم فيه 11 رشيكاً من رشكاء  صندوق أداء أهداف 

التنمية. 

التنمية يف من رشكاء  وطنياً مبوجبها مع 11 رشيكاً  اتفاقاً  الدولية يف عام 2007 وأبرمت  الصحية  الرشاكة  إثيوبيا إىل   وانضمت 

عام 2008. ووفقاً ملبادئ الرشاكة الصحية الدولية، أكد البلد عىل إعداد "خطة واحدة وميزانية واحدة وتقرير واحد". وهناك خطة 

اسرتاتيجية واحدة لقطاع الصحة عىل نطاق البلد بأكمله، خضعت للتقييم باستخدام أداة الرشاكة الصحية الدولية للتقييم املشرتك 

لالسرتاتيجيات الوطنية الخاصة. وترسم ميزانية واحدة خرائط جميع املوارد املالية وغري املالية املتاحة من جميع املصادر. وتستند 

ميزانية واحدة إىل مجموعة مشرتكة من مؤرشات اإلبالغ عن األداء عرب قنوات مختلفة. وتُجرى بعثات االستعراض واجتامعات 

درجات  بانتظام  البلد  ومينح  املنفذين.  والرشكاء  التنمية  مع رشكاء  بالتشاور  املدة  منتصف  واستعراضات  السنوية  االستعراض 

للمنظامت الخارجية الرشيكة عىل التزامها بالعمل عىل نحو متوائم، باستخدام سجالت األداء التي أُعدت يف إطار الرشاكة الصحية 

الدولية. ومن شأن مثل هذه األداة أن تعزز املساءلة املشرتكة يف إطار خطة العمل العاملية.  

وتجري إثيوبيا أيضاً اختباراً تجريبياً لنهج ابتكاري يُعرف مبسمى "التحول املتعدد القطاعات يف املقاطعات )woreda("، للتمكني 

من تنفيذ الخدمات الصحية واالجتامعية األساسية باالستناد إىل خطة واحدة وميزانية واحدة وتقرير واحد عىل نطاق قطاعات 

نحو مشرتك يف كل مقاطعة من  وزارات عىل  الوطني ويتضمن عمل عرش  الوزارء  لقيادة مجلس  النهج  التنمية. ويخضع هذا 

املقاطعات لتنسيق الجهود التي يبذلها الرشكاء دعامً ملختلف القطاعات، والحد بذا من تكاليف املعامالت وتعظيم األثر. ويعود 

للصحة  االقتصادية  االجتامعية  املحددات  بشأن  منسق  نحو  العمل عىل  بتمكني  الصحة  قطاع  بصفة خاصة عىل  بالفائدة  ذلك 

والجهود الرامية إىل تحقيق التغطية الصحية الشاملة.    

يُطبق عىل مستوى  نهج  املايض، من خالل  العقد  األولية خالل  الصحية  الرعاية  استثامرات كبرية يف نظام  إثيوبيا  وقد وضعت 

املقاطعات، ويشمل تهيئة القوى العاملة الصحية املجتمعية. وبالبحث يف الفرص التي تقدمها خطة العمل العاملية، يسعى البلد 

إىل تعزيز الرعاية الصحية األولية يف سياق التغطية الصحية الشاملة، وإىل زيادة مواءمة الجهات املانحة الرئيسية يف مجال الصحة 

مع األولويات الوطنية، والسيام من أجل تعزيز متويل الُنظم الصحية. وتشعر إثيوبيا بالقلق إزاء احتامل عودة االمتداد الرأيس 

للرعاية الصحية األولية، وطلبت إىل الوكاالت املوقعة عىل خطة العمل العاملية مواءمة نهوجها ومتويلها املجمع يف صندوق أداء 

أهداف التنمية املستدامة من أجل تعزيز الُنظم الصحية. كام أعرب البلد عن اهتاممه بالحصول عىل الدعم من أجل تحديد 

املعايري الوطنية الخاصة باسرتاتيجيات املستوى الكيل املتعاقبة، للتأثري عىل األفراد واألرس ودعم املقاطعات التي تواجه تحديات 

صحية خاصة.
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 2- خطة العمل العاملية: 
 املشاركة والترسيع

واملواءمة واملساءلة 

WHO /Andy Craggs :ملكية الصور



2 5 2توثيق ُعرى التعاون من أجل تحسني الصحة 5



2 62 6

2-1 ملحة عامة

يولد نرش خطة العمل العاملية يف أيلول/ سبتمرب 2019 املزيد من الزخم يف العملية التي استهلتها 

الوكاالت يف عام 2018، والتي اتفقت مبوجبها عىل مواصلة التفكري يف الطريقة التي تعمل وتتعاون بها 

عىل الصعيد الوطني واإلقليمي والعاملي، وتحسينها من أجل تقديم دعم أفضل إىل البلدان، وتعزيز 

املتعلقة  الغايات  عىل  قياساً  األثر  وترسيع  العاملية،  العامة  املنافع  تقديم  ودعم  الُقطرية،  امللكية 

بالصحة يف أهداف التنمية املستدامة، والتعلم باملامرسة. وسيسرتشد تنفيذ الخطة بإطار يشمل أربعة 

التزامات محددة. وتلتزم الوكاالت مبوجب هذا اإلطار مبا ييل:

<   املشاركة مع البلدان عىل نحو أفضل من أجل تحديد 

األولويات والتخطيط والتنفيذ معاً؛  

<   ترسيع التقدم يف البلدان عن طريق اتخاذ إجراءات 

مشرتكة يف إطار مواضيع الترسيع املحددة والعمل بشأن 

املساواة بني الجنسني واملنافع العامة العاملية؛  

<   املواءمة عن طريق تنسيق اسرتاتيجياتها التشغيلية 

واملالية وسياساتها دعامً للبلدان؛

<   املساءلة عن طريق استعراض التقدم والتعلم معاً من 

أجل تحسني املساءلة املشرتكة.

2-2 املشاركة: االلتزام بالعمل مع البلدان من أجل تحديد األولويات والتخطيط 
والتنفيذ معاً  

ستتحدد قيمة االلتزامات املقطوعة يف خطة العمل العاملية يف نهاية املطاف عن طريق العمل املنفذ 

لتحقيق الغايات املتعلقة بالصحة يف أهداف التنمية املستدامة واألثر الناتج عىل املستوى الُقطري. 

وسيتوجه تنفيذ خطة العمل العاملية يف املقام األول إىل التزام الوكاالت باملشاركة مع البلدان عىل 

نحو أكرث تنسيقاً - مبا يف ذلك الحكومات واملجتمع املدين والقطاع الخاص وسائر أصحاب املصلحة 

الوطنيني - وتحديد استجابة مشرتكة. 

خطط  ووضع  األولويات  تحديد  يف  املحرك  بالدور  ستضطلع  البلدان  حكومات  بأن  الوكاالت  وتُقر 

التنفيذ وتحقيق الغايات املتعلقة بالصحة يف أهداف التنمية املستدامة يف نهاية املطاف. وتركز خطة 

العمل العاملية عىل الطريقة التي ميكن بها للوكاالت تعظيم فّعاليتها الجامعية كعوامل لتمكني الجهود 

سيُسرتشد  بل  العاملية.  العمل  لخطة  قُطرية  نسخ  هناك  تكون  فلن  عليه،  وبناًء  ودعمها.  الُقطرية 

التي  الطريقة  تحديد  يف  الترسيع  مواضيع  إطار  يف  املقرتحة  واإلجراءات  الخطة  يف  املدرج  بالنهج 

ستشارك بها الوكاالت مع الحكومات وسائر أصحاب املصلحة من أجل التنسيق والتعاون عىل الوجه 

األمثل دعامً لألولويات واالسرتاتيجيات الوطنية.

كثري من  الترسيع. ويف  مواضيع  نطاق  البلدان وعىل  باختالف  املشاركة  انطالق  نقطة  تختلف  وقد 

الحاالت، ستستند مشاركة الوكاالت يف تحديد الفرص املتاحة لتقديم دعم مشرتك مكثف إىل أوجه 

الُقطري.  املستوى  عىل  التنمية  سائر رشكاء  ومع  والبلدان  الوكاالت  بني  القامئة  والعالقات  التعاون 

وتتوقع الوكاالت املُشاَركة مع املستويات العليا للحكومات، مبا يف ذلك وزارات الصحة واملالية، لضامن 



2 7 2توثيق ُعرى التعاون من أجل تحسني الصحة 7

خطة العمل العاملية:

املشاركة والترسيع واملواءمة واملساءلة

ترسيع التقدم يف البلدان عن طريق اتخاذ إجراءات 

مشرتكة يف إطار مواضيع الترسيع املحددة والعمل 

بشأن املساواة بني الجنسني واملنافع العامة العاملية

املشاركة مع البلدان عىل نحو أفضل من أجل تحديد 

األولويات والتخطيط والتنفيذ معاً

إجراء املساءلة عن طريق استعراض التقدم والتعلم 

معاً من أجل تحسني املساءلة املشرتكة

املشاركة

-1

-4

-2

-3

الترسيع

املواءمةاملساءلة 

املواءمة عن طريق تنسيق اسرتاتيجياتنا وسياساتنا 

للبلدان ونهوجنا التشغيلية واملالية دعامً 
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التأييد الرفيع املستوى والقيادة املتعددة القطاعات، واملشاركة مع املجتمع املدين والقطاع الخاص 

وسائر رشكاء التنمية. ويف حني أن الحكومات الُقطرية ستضطلع بالدور الرئييس يف تحديد األولويات 

التنمية  أهداف  يف  بالصحة  املتعلقة  الغايات  تحقيق  فإن  الوطنية،  التنفيذ  ونهوج  واالسرتاتيجيات 

املستدامة يتطلب جهوداً شاملة للمجتمع ككل. وتُعد املشاركة النشيطة للمجتمعات املحلية واملجتمع 

املدين - مبا يف ذلك املرىض واملجموعات السكانية املترضرة - حاسمة األهمية لضامن مساهمتهام املثىل 

يف وضع السياسات ويف تصميم الخدمات وتقدميها، وخصوصاً إىل األشخاص املهمشني والرسيعي التأثر، 

وتعزيز املساءلة.  كام تكتيس مشاركة القطاع الخاص أهمية نظراً إىل دوره األسايس يف تطوير السلع 

والخدمات وتوفريها يف العديد من البلدان. وستعمد الوكاالت إىل تعزيز املساواة بني الجنسني عىل 

نحو مستمر كجزء من مشاركتها مع البلدان.

وستوضع طلبات الدعم الصادرة عن حكومات البلدان يف إطار السياق الخاص باالسرتاتيجيات الوطنية 

وتوّجه من خالل اآلليات القامئة. وستشكل هذه الطلبات أساساً ملواصلة املناقشات والتخطيط املشرتك 

املساهامت  الوكاالت  وستحدد  املعنيني.  املصلحة  أصحاب  وسائر  والوكاالت  البلدان  بني  واالتفاقات 

التي سيقدمها كل منها، مبا يف ذلك األدوار واملسؤوليات واألُطر الزمنية واملتابعة، عن طريق عملية 

تكرارية و وستأخذ املساهامت التي تقدمها الجهات املانحة الثنائية يف الحسبان. وعىل الرغم من أن 

الحكومات ستتوىل عادة اإلشارة إىل طلب البلدان للدعم يف إطار الخطة، فإن طلبات املجتمع املدين 

أو القطاع الخاص أو غريهام من أصحاب املصلحة الُقطريني قد تكون واضحة أيضاً. 

وقد تقرر بعض البلدان تحديد أولوياتها واحتياجاتها من التعاون املعزز بني الوكاالت من خالل عملية 

حوار وطني شامل للجميع، تُستخدم فيها حيثام أمكن العمليات أو املنصات القامئة، مثل عمليات 

أو استعراضات تخطيط الصحة الوطنية، وآليات التنسيق الُقطري، وأفرقة التنسيق الوطنية املعنية 

بأهداف التنمية املستدامة. وعندما يُقرر أحد البلدان إجراء عملية حوار وطني، سيشكِّل فريق محيل 

يتكون من ممثيل الوكاالت الُقطريني واإلقليميني جهة التنسيق األساسية، بدعم من املكاتب العاملية 

واإلقليمية، لضامن التفاعل الفّعال للوكاالت التي ليس لها وجود قُطري، واالستفادة حيثام أمكن من 

القدرات الُقطرية للوكاالت بوصفها مورداً مشرتكاً. ويرد وصف للحوار الُقطري الذي نظمته غانا يف 

اإلطار 5.

يف حني أن الحكومات الُقطرية ستضطلع بالدور الرئييس يف تحديد األولويات 

واالسرتاتيجيات ونهوج التنفيذ الوطنية، فإن تحقيق الغايات املتعلقة بالصحة يف أهداف 

التنمية املستدامة يتطلب جهوداً شاملة للمجتمع ككل.
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اإلطار 5 غانا: الرتكيز عىل الرعاية الصحية األولية والتمويل املستدام

كانت غانا أول بلد يقيم حواراً قطرياً بشأن خطة العمل العاملية، وقد جرى هذا الحوار يف نيسان/ أبريل 2019 أثناء انعقاد مؤمتر الصحة 

لغانا، وهو املنتدى السنوي لقطاع الصحة الذي يضم الحكومة واملجتمع املدين ورشكاء التنمية. وشاركت تسع من الوكاالت االثنتي 

عرشة املوقعة عىل خطة العمل العاملية يف املناقشة من خالل مكاتبها الُقطرية أو جهات التنسيق الخاصة بها.  

وبدا من الحوار أن هناك أولويتني وطنيتني رئيسيتني من شأنهام أن تستفيدا من العمل الجامعي للوكاالت املوقعة عىل خطة العمل 

العاملية بالتعاون مع الحكومة وسائر الرشكاء املعنيني. أوالً، مع عمل البلد عىل تحقيق التغطية الصحية الشاملة، فإنه يهدف إىل 

تعزيز النظام القائم للرعاية الصحية األولية عىل نحو شامل، بطرق من بينها ما ييل:

تطوير حزمة جديدة من خدمات الرعاية الصحية األولية، مبا يف ذلك خدمات الوقاية وتعزيز الصحة؛ والرعاية امللطفة   >

والتأهيلية والعالجية والطارئة؛ وخدمات الصحة النفسية؛

يف  والبرشي  االجتامعي  املال  رأس  من  يستفيد  الذي  الصحية،  والخدمات  الصحة  لتنظيم  املجتمعي  الربنامج  تعزيز   >

املجتمعات املحلية يف تطوير النظام الصحي وتنفيذه، ويقرّب الخدمات الصحية من املجتمعات املحلية، وتعزيز املراكز 

الصحية عىل مستوى املناطق الفرعية ومستشفيات املناطق، مع إيالء عناية أكرب باملقاطعات الفرعية املحرومة وتحسني 

اإلرشاف؛

تعزيز اللوجيستيات والُبنى التحتية، عن طريق مثالً االستناد إىل دعم سلسلة التربيد الذي يقدمه التحالف العاملي من   >

أجل اللقاحات والتمنيع وسائر االستثامرات يف الُبنى التحتية التي تقدمها وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة 

ووكالة التعاون الدويل اليابانية؛

ترقية نُظم املعلومات الصحية لدمج التكنولوجيات الرقمية؛  >

مع  مواءمتها  وتحسني  تكاليفها،  الشاملة وحساب  الصحية  للتغطية  الُقطرية  الطريق  لخريطة  النهائية  الصيغة  وضع   >

االسرتاتيجية الوطنية للرعاية الصحية األولية؛ 

دمج القابالت يف الرعاية األولية عىل جميع املستويات؛  >

تعزيز ضامن الجودة والجودة العامة للخدمات.  >

وثانياً، حددت غانا ضامن استدامة متويل النظام الصحي كأولوية كربى. وتشمل مجاالت الدعم املشرتك املمكنة يف هذا املجال 

ما ييل: 

النرش الجاري للنظام املتكامل ملعلومات اإلدارة املالية يف غانا عىل نطاق الحكومة يك يحل محل نُظم اإلدارة املالية   >

املستقلة القدمية؛ وسُيَمكِّن التنفيذ الكامل للنظام من تخصيص التمويل ونرشه ورصده يف البلد، مبا يف ذلك التمويل 

املوّجه إىل الصحة، مبزيد من الكفاءة واالستدامة؛

استعراض اسرتاتيجية التمويل الصحي الُقطرية وتحديثها، مبا يف ذلك بحث املزيد من فرص تعبئة املوارد املحلية، وربط   >

ذلك بالخطط املتعلقة بتعزيز الرعاية الصحية األولية؛

وضع خطة متكاملة لالستدامة واالنتقال تتواءم مع خريطة الطريق الُقطرية لالستدامة واالنتقال من التمويل الخارجي؛  >

إعداد دراسات جدوى االستثامر لدعم الدعوة إىل زيادة اعتامدات ميزانية الحكومة املخصصة للصحة.  >
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ومتشياً مع مبدأ امللكية الوطنية، ستتوىل البلدان تنسيق العمل املشرتك للوكاالت عىل املستوى الُقطري 

القامئة، وتركيزه عىل اإلجراءات املتفق  التنسيق  الُقطري وآليات  وكفالة مراعاة هذا العمل للسياق 

عليها. وستدعم املنظمة الحكومات يف تنسيق األنشطة التي تنفذ عىل املستوى الُقطري، مستفيدًة 

عىل  وستساعد  االقتضاء،  عند  املانحة  الجهات  وسائر  املتحدة  لألمم  الحالية  التنسيق  ترتيبات  من 

تيسري اإلجراءات املشرتكة بني الوكاالت عىل املستوى العاملي/ اإلقليمي. وستعمل الوكاالت من خالل 

النهج العام لخطة العمل الوطنية وبدعم من مواضيع الترسيع املحددة، عىل ضامن استجابة منسقة 

وتعاونية تعتمد عىل السياق الُقطري وعىل تركيزها ووجودها الُقطري.  

العاملية  العمل  أثناء وضع خطة  البلدان  الوكاالت ومع عدد من  التي دارت بني  املناقشات  وأكدت 

الطلب الكبري عىل العمل املشرتك بني الوكاالت باالستناد إىل أولويات البلدان واالسرتاتيجيات والخطط 

الخاضعة مللكية البلدان وقيادتها. واستندت املشاركة األولية والحوار مع البلدان بشأن الدعم املشرتك 

الذي ميكن تقدميه يف إطار الخطة، يف املقام األول إىل تعبري البلدان عن اهتاممها؛ والفرص التي أتاحتها 

األمم  وأُطر  املوحد  الُقطري  التقييم  عمليات  ذلك  يف  مبا  الوكاالت،  بني  املشرتك  التخطيط  عمليات 

املتحدة للتعاون يف مجال التنمية املستدامة؛ والتخطيط الجاري لدورات التمويل الجديدة للجهات 

املانحة؛ واملناقشات التي تتناول مواضيع الترسيع السبعة التي تنص عليها الخطة. وتشمل العوامل 

األخرى التي قد تؤثر عىل فّعالية مشاركة الوكاالت مع البلدان ودعمها لها، الثغرات والفرص املحددة 

التي ميكن حفزها  الجديدة  التمويل املحيل والخارجي  الوطني؛ وفرص  الصحي  الربنامج  بوضوح يف 

عن طريق العمل املشرتك يف إطار الخطة، وإمكانية الحصول عىل مساعدة "البلدان الرائدة" التي بها 

تعاون فّعال يف تحديد األسس املرجعية وتعزيز التعلم.

وقد تم إرشاك أكرث من عرشين بلداً بدرجات مختلفة يف خطة العمل العاملية حتى يومنا هذا. وأجَرى 

الوثيقة.  هذه  يف  الواردة  األمثلة  توضحه  الذي  النحو  عىل  موّسعة  حوارات  بلدان  عرشة  من  أكرث 

وأُجريت زيارة لكل من غانا (اإلطار 5) واملغرب (اإلطار 7). وبعث جميع البلدان املشاركة حتى يومنا 

هذا رسالة متسقة تفيد بالرغبة يف ترسيع التقدم صوب الغايات املتعلقة بالصحة يف أهداف التنمية 

املستدامة والفهم الواضح لدور الصحة كرشط مسبق ومحرك وحصيلة للتنمية املستدامة. كام أعربت 

عن رغبة متسقة يف قضاء فرتة أطول من الوقت يف تنفيذ الربامج الصحية الفّعالة وفرتة أقل يف إدارة 

الرشكاء الدوليني املتعددين. وترد بعض العرب الجامعة املستخلصة من مشاركة البلدان حتى يومنا هذا 

يف اإلطار 6.
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اإلطار 6 العرب املستخلصة من مشاركة البلدان يف إطار خطة العمل العاملية حتى يومنا هذا  

للبلدان املهتمة باملشاركة يف إطار الخطة  القادة السياسيون  التنمية املستدامة: يُعد  القيادة يف مجال أهداف  أهمية   >

منارصين أقوياء ألهداف التنمية املستدامة والصحة. كام أن معظم البلدان املشاركة تلتزم بالنهوج املتعددة القطاعات، 

وأنشأ عدد منها أمانة ألهداف التنمية املستدامة مسؤولة عن تنسيق العمل عىل نطاق الحكومة بشأن هذه األهداف. 

وتكتيس القيادة من ِقبل وزارات الصحة واملالية أهمية حاسمة.

االستفادة من خطة العمل العاملية يف التصدي للتحديات والعقبات: ساعدت املناقشات التي دارت حول خطة العمل   >

العاملية عىل الوقوف عىل التحديات والعقبات املحددة التي ميكن للتعاون الوثيق بني الوكاالت وسائر الرشكاء بشأنها أن 

يؤدي إىل ترسيع التقدم.

استخدام آليات التنسيق والتخطيط والرصد واالجتامعات القامئة (مثل مؤمترات القمة املعنية بالصحة، واالستعراضات   >

القطاعية، والعمليات الخاصة بإطار األمم املتحدة للتعاون يف مجال التنمية املستدامة) من شأنه أن يحد من تكاليف 

املعامالت، ويساعد عىل ضامن أن العمل يف إطار الخطة يتواءم مع األولويات واألنشطة الوطنية.

الفرص متاحة لتعزيز التعاون: تقر البلدان والوكاالت بأن الوكاالت مل تتعاون بعد بأقىص قدر من الفّعالية يف مجاالت   >

عديدة، مبا يف ذلك فيام يتعلق ببعض من مواضيع الترسيع، ويف مواءمة السياسات التشغيلية.

املوارد: عىل الرغم من أن خطة العمل العاملية ال تجلب املزيد من املوارد، فإن العمل يف إطار الخطة من شأنه أن يساعد   >

البلدان عىل تحديد الفرص املتاحة لالستفادة عىل نحو أفضل من املوارد الحالية؛

التعاون بني الوكاالت الثنائية األطراف واملصارف اإلمنائية اإلقليمية وسائر رشكاء التنمية يكتيس أهمية؛  >

املتابعة املستدامة ستكون رضورية: يجب أن يكون اتفاق البلدان والوكاالت عىل الرتكيز عىل األولويات الرئيسية متبوعاً   >

بتحديد واضح لإلجراءات التي ينبغي اتخاذها وبتعيني املسؤوليات والنتائج التي ينبغي تحقيقها.
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اإلطار 7 املغرب: استخدام خطة العمل العاملية كفرصة للحوار حول األولويات الُقطرية

حزيران/ يف  يومني  استمر  الصحة  بتمويل  الخاصة  السياسات  حول  حواراً  امللك  لجاللة  السامية  الرعاية  تحت  املغرب   أقام 

يونيو 2019. وافتتح املؤمتر رئيس الحكومة وشارك فيه أكرث من 200 مشارك كممثلني عن نحو 70 منظمة وعن اإلدارات الحكومية 

والربملان واملنظامت غري الحكومية واملجتمع املدين والخرباء الدوليني. وأتاح الحدث فرصة لتحديد األولويات الوطنية يف متويل 

الصحة واملجاالت األخرى التي ميكن للوكاالت أن تقدم فيها الدعم يف إطار خطة العمل العاملية، مبا يف ذلك ما ييل:

تعزيز آليات متويل الصحة، مبا يف ذلك بحث نهوج متويل الصحة الجديدة من خالل الرشاكات بني القطاع العام والقطاع   >

الخاص؛

اعتامد رصد األداء وتعزيز استقالل املستشفيات عن طريق الرشاء االسرتاتيجي؛  >

فصل الوظيفة الخاصة بتمويل الصحة عن تقديم الرعاية الصحية؛  >

تعزيز التنظيم وترصيف الشؤون يف نظام التغطية الطبية.  >

العمل  الترسيع املدرجة يف خطة  للتمكني من إجراء حوار ُقطري حول ثالثة مواضيع أخرى من مواضيع  ونُظم اجتامع جانبي 

العاملية، وهي مشاركة املجتمعات املحلية واملجتمع املدين، ومحددات الصحة، والبيانات والصحة الرقمية. وسلطت عدة أفرقة 

الضوء عىل اإلنجازات التي حققها البلد والتحديات التي يواجهها يف املجاالت املواضيعية الثالثة، وحددت اإلجراءات الجامعية 

املحتملة التي ميكن اتخاذها بدعم من الوكاالت، عىل النحو التايل:

تعزيز مشاركة املجتمع املحيل واملجتمع املدين يف تعزيز الصحة والوقاية من املرض؛  >

وضع اإلطار القانوين والصكوك التنظيمية ملشاركة املجتمع املدين والقطاع الخاص، وتحديثهام؛  >

الصحية واملنتفعون من  الرعاية  املصلحة، مبا يف ذلك مقدمو  القرار وأصحاب  املؤسيس بني صّناع  للحوار  إنشاء منرب   >

الخدمات ومنظامت املجتمع املدين؛

تعزيز الرشاكات مع املجتمع املدين يف سبيل الوصول إىل املجموعات السكانية املستضعفة الرئيسية؛  >

تعزيز التنسيق والتعاون املتعدد القطاعات يف مجال الصحة الرقمية.  >

وملا كانت املساعدة اإلمنائية للصحة متثل أقل من 1 يف املائة من النفقات الصحية الحالية،27 و1.8 يف املائة من الدخل القومي 

الحوار واملشاركة يف  أُتيحت إلجراء  التي  الفرصة  العاملية متثلت يف  العمل  املضافة لخطة  القيمة  فإن  للمغرب،28  اإلجاميل 

تحديد لألولويات أمام أصحاب املصلحة الوطنيني، مبا يف ذلك الوزارات بخالف وزارة الصحة، والربملانيون، واملجلس الوطني 

لحقوق اإلنسان، ومرصد التنمية البرشية، واملجتمع املدين، والقطاع الخاص. ويف األشهر املقبلة، ستعمل الوكاالت مع البلد 

عىل تحديد الطريقة التي ستوائم بها ما تقدمه من دعم ملساعدة البلد عىل معالجة هذه األولويات. ويُعتزم إقامة منتدى 

للرعاية الصحية األولية يف ترشين األول/ أكتوبر 2019، يتناول أيضاً مناقشة الدعم املشرتك الذي ميكن تقدميه.

قاعدة بيانات النفقات الصحية العاملية ملنظمة الصحة العاملية. (https://apps.who.int/nha/database/ViewData/Indicators/en، تم االطالع يف 1 آب/ أغسطس 2019).  27

قاعدة بيانات البنك الدويل.(https://data.worldbank.org/indicator/DT.ODA.ODAT.GN.ZS، تم االطالع يف 1 آب/ أغسطس 2019.  28
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2-3 الترسيع: االلتزام بالعمل معاً عىل دعم البلدان يف إطار مواضيع الترسيع 
املحددة والعمل بشأن املساواة بني الجنسني واملنافع العامة العاملية

يوضح الفرع 3 من خطة العمل العاملية الفرص املحددة املتاحة أمام الوكاالت وينص عىل التزامها 

باتخاذ إجراءات عىل املستوى الُقطري واملستوى العاملي/ اإلقليمي يف إطار مواضيع الترسيع السبعة 

الشاملة لواليات الوكاالت التي ميكن للجهود الجامعية املبذولة فيها أن تسهم إسهاماً كبرياً يف ترسيع 

السبعة  الترسيع  ومواضيع  املستدامة.  التنمية  أهداف  يف  بالصحة  املتعلقة  الغايات  صوب  التقدم 

مرتابطة ويعّزز ببعضها البعض. ومثال عىل ذلك، أن الرعاية الصحية األولية القوية رضورية لتحقيق 

الهدف 3 من أهداف التنمية املستدامة، يف حني أن التمويل املستدام يضمن توليد املوارد املوّجهة إىل 

الصحة وتخصيصها واستخدامها عىل نحو فّعال، وأن زيادة العمل املتعدد القطاعات ملعالجة محددات 

املتعلقة بالصحة يف أهداف  الغايات  التقدم عىل نطاق عدد من  الصحة من شأنها أن تدفع عجلة 

التنمية املستدامة.

وستَُحّث البلدان عىل اعتبار الرعاية الصحية األولية ومتويل الصحة مدخالً النطالق الدعم املشرتك. 

ومعظم البلدان لديها خطط لقطاع الصحة تركز عىل الرعاية الصحية األولية والتمويل وتعمل عىل 

تحديد املؤرشات املرتبطة بالجهود العاملية املبذولة لرصد التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية 

األولية.

وتُعد املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة رضوريني لتحقيق متتّع الجميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية 

وضامن عدم ترك أي أحد خلف الركب، وهام جزء من الجهود الواسعة النطاق املتعددة القطاعات 

التنمية املستدامة ملعالجة محددات الصحة. وميكن لالعتبارات  التي يلزم بذلها عىل نطاق أهداف 

الخاصة بنوع الجنس، أن تؤثر وحدها ومع سائر محددات الصحة، مثل الحالة االجتامعية االقتصادية، 

والهوية  بالهجرة،  املتعلق  والوضع  القانونية،  والهوية  والسن،  الجغرايف،  واملوقع  والِعرْق،  واإلعاقة، 

الجنسانية وامليول الجنسية، عىل مخاطر التعرض للبيئات الضارة وعىل إمكانية الحصول عىل التدخالت 

العمل  بأغراض خطة  وللنهوض  الصحية.  الحصائل  عىل  مبارشة  بذا  وتؤثر  الجودة،  العالية  الصحية 

العاملية، ستعمل الوكاالت معاً ومع سائر الرشكاء عىل زيادة االستثامرات واإلجراءات الخاصة باملساواة 

العقبات  والسياسات، وعىل  واملعايري  السلوكيات  الجنس عىل  نوع  أثر  معالجة  الجنسني، وعىل  بني 

التي تحول دون الحصول عىل الخدمات الصحية. وتشمل  املتعلقة بنوع الجنس وبحقوق اإلنسان 

األولويات التي يتعني النظر فيها، تعزيز الرعاية الصحية الشاملة العالية الجودة؛ وتعزيز املساواة بني 

املنصفة  الجنسانية  األعراف  وتعزيز  وامليزانيات؛  والربامج  والسياسات  البحوث  الجنسني عن طريق 

والتصدي لألعراف الجنسانية الضارة يف أماكن الرعاية الصحية ويف املجتمع بأرسه؛ وتصميم التدخالت 

الصحية للتغلب عىل العقبات املتعلقة بنوع الجنس التي تحول دون الحصول عىل الخدمات؛ والحد 

من العنف القائم عىل نوع الجنس واالستغالل واالنتهاك الجنسيني؛ وتصنيف البيانات حسب نوع 

الجنس. ونظراً إىل أن 70 ٪  من العاملني الصحيني يف العامل من النساء،29 فإن االستثامر يف القوى العاملة 

الصحية سيسهم بصفة خاصة يف املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة اقتصادياً.

ومن أجل ترسيع العمل عىل املساواة بني الجنسني، ستستمر الوكاالت يف تعزيز املساواة بني الجنسني 

الجنسني  التزام جوهري بترسيع املساواة بني  الترسيع. وفضالً عن ذلك، فإنه يف  يف جميع مواضيع 

العاملية (املشاركة، والترسيع، واملواءمة واملساءلة)، تلزم  العمل  والنهوض بها يف جميع أجزاء خطة 

 Boniol M, McIsaac M, Xu L, Wuliji T, Diallo K, Campbell J. Gender equity in the health workforce: analysis of  29

194 countries. Working paper 1. Geneva: World Health Organization; 2019 (https://apps.who.int/iris/bitstream/

handle/10665/311314/WHO-HIS-HWF-Gender-WP1-2019.1-eng.pdf?ua=1, accessed 11 September 2019).

٪70
تشكل النساء 70 ٪  من 

العاملني الصحيني يف 

العامل
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السبعة الترسيع  مواضيع 

األولية 1- الصحية  الرعاية 

بالصحة  املتعلقة  الغايات  لتحقيق  األساس  حجر  واملستدامة  الفّعالة  األولية  الصحية  الرعاية  تُعد 

للرعاية  قاعدة  توفر  وهي  الترسيع.  مواضيع  سائر  يف  التقدم  وإحراز  املستدامة  التنمية  أهداف  يف 

واملتكاملة  واملنصفة  التكلفة  وامليسورة  املنال  السهلة  العمومية  الصحة  وخدمات  األولية  الصحية 

بالرعاية  مرتبط  نحو  وعىل  الناس،  ويعمل  فيها  يعيش  التي  األماكن  من  بالقرب  للجميع،  والجيدة 

األعىل مستوى. وتدعم العمل املتعدد القطاعات بشأن الصحة وترُشك األشخاص واملجتمعات املحلية 

فيام ميس بصحتهم وعافيتهم. 

للصحة2- املستدام  التمويل 

ميّكن التمويل املستدام البلدان من الحد من االحتياجات غري امللباة من الخدمات ومن الصعوبات 

الكافية للصحة  املوارد  لتعبئة  نُظم  بإنشاء  الخاصة،  األموال  التكاليف من  الناجمة عن سداد  املالية 

وإنفاقها عىل نحو أفضل وتعزيز هذه الُنظم تدريجياً، يف سبيل تقديم املزيد من الصحة يف مقابل املال. 

وفيام يتعلق بالبلدان املنخفضة الدخل التي تكتيس فيها املساعدة اإلمنائية أهمية كبرية، يتضمن ذلك 

أيضاً تحسني فّعالية الدعم التموييل الخارجي

من  العديد  بني  مشرتكة  تحديات  العاملية  العمل  خطة  يف  املحددة  السبعة  الترسيع  مواضيع  متثل 
البلدان وتشمل واليات الوكاالت االثنتي عرشة املوقعة. وسيساعد العمل املشرتك بني الوكاالت يف هذه 
الغايات  التقدم صوب  العاملية، عىل ترسيع  العامة  املنافع  ولتقديم  للبلدان  السبعة دعامً  املجاالت 

املتعلقة بالصحة يف أهداف التنمية املستدامة.

املدين 3- واملجتمع  املحيل  املجتمع  مشاركة 

يؤدي ضامن حصول املجتمعات املحلية واملجتمع املدين عىل الدعم الالزم ملشاركتهام مشاركة فعلية، 

ورسم  املعارف  توليد  يف  وخرباتهام،  نظرهام  ووجهات  الحية  بتجاربهام  املساهمة  من  متكينهام  إىل 

السياسات واالستجابة الصحية التي تستند إىل الحقوق وتخضع للمساءلة، وإىل ضامن عدم ترك أي 

أحد خلف الركب.
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واإلتاحة6- واالبتكار  والتطوير  البحث 

يُعد البحث والتطوير حاسمي األهمية لتحسني جودة املنتجات والخدمات الصحية وفّعاليتها، يف حني 

أمس  أمام من هم يف  الصحية  الرعاية  توافر تدخالت  زيادة  املستدامة واملنصفة تضمن  اإلتاحة  أن 

الحاجة إليها.

أجل 5- ومن  التأثر  والرسيعة  الهشة  البيئات  يف  االبتكارية  الربمجة 

املرض لفاشيات  االستجابة 

واالستجابة  التأثر  والرسيعة  الهشة  البيئات  يف  واإلنسانية  الصحية  الخدمات  توافر  ضامن  يتطلب 

األمد،  الطوييل  والتمويل  والتخطيط  املتعددة،  القطاعات  بني  التنسيق  األمراض،  لفاشيات  الفّعالة 

وتبادل املعلومات، وتعزيز ترصيف شؤون النظام الصحي وقدرات القوى العاملة. ويلزم العمل عىل 

نطاق مواضيع الترسيع من أجل تعزيز الخدمات الصحية يف تلك البيئات. 

الصحة 4- دات  ُمحدِّ

تُعد معالجة محددات الصحة حاسمة األهمية لتهيئة بيئة مواتية لتمتع الجميع بالصحة والعافية، 

وضامن عدم ترك أي أحد خلف الركب، مبا يف ذلك عن طريق النهوج القامئة عىل الحقوق واملراعية 

األخرى بخالف  بالقطاعات  الخاصة  واإلجراءات  االستثامرات  االستفادة من  مع   ، الجنساين  للمنظور 

قطاع الصحة وتعظيم املكاسب عىل نطاق أهداف التنمية املستدامة.

الرقمية7- والصحة  البيانات 

ورسم  الربامج  وتصميم  الصحية،  االحتياجات  لفهم  بالغة  أهمية  والشاملة  الجيدة  البيانات  تكتيس 

للتكنولوجيات  وميكن  التقدم.  وقياس  العمومية،  الصحة  وقرارات  االستثامرات  وتوجيه  السياسات 

الرقمية أن تُحدث تحّوالً يف طريقة جمع البيانات الصحية واستخدامها، وأن تسهم يف وضع السياسات 

الصحية وخدمات الرعاية الصحية األولية املنصفة والقامئة عىل الحقوق.
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وحيثام  والحصائل)  واملخرجات  (املدخالت  وبرامجها  سياساتها  وتقييم  باستعراض  نفسها  الوكاالت 

الجنسانية،  األوضاع  تحّول  إىل  تؤدي  جميعها  أنها  لضامن  ونفقاتها،  ميزانياتها  مخصصات  أمكن، 

االستثامرات  زيادة  سبيل  الناس، يف  وتركز عىل  الحقوق،  وتقوم عىل  اإلنصاف،  تحقيق  إىل  وتتوّجه 

وتحسني دعم الجهود الرامية إىل التصدي لألعراف الجنسانية الضارة وغري املتكافئة (مبا يف ذلك داخل 

الوكاالت نفسها)، والحد من العقبات املتعلقة بنوع الجنس التي تحول دون الحصول عىل الخدمات 

الصحية العالية الجودة. وسوف توثَّق أفضل املامرسات لتعزيز التعلم والتعاون عىل نطاق الوكاالت، 

املرحلية األهداف  صياغة  ويف  العاملية.  الصحة  نطاق  عىل  املستخلصة  العرب  لبث  الجهود   وتُبذل 

لعام 2023، تلزم الوكاالت نفسها بإدراج غايات خاصة باملنظور الجنساين تحديداً يف أُطرها الخاصة 

بالرصد، باستخدام األساليب القامئة بالفعل، مثل مبادرة "الصحة العاملية 50/50" وخطة العمل عىل 

الرفيعة املستوى  العمل  املتحدة، وباالستناد، عند االقتضاء، إىل توصيات فرقة  نطاق منظومة األمم 

التابعة لألمني العام واملعنية بتمويل املساواة بني الجنسني يف األمم املتحدة. 

UN /  JC Mcilwaine :ملكية الصور

البلدان،  لدعم  تقنية ومتويل فعليني ومتسقني  إىل مساعدة  الخطة  التحول من عبارات هذه  ويقع 

السبعة الترسيع  مواضيع  وتتضمن  التقدم.  ترسيع  عىل  معاً  بالعمل  الوكاالت  التزام  صميم   يف 

46 إجراًء مقرتحاً ينبغي للوكاالت تنفيذها عىل نحو مشرتك عىل املستوى الُقطري واملستوى العاملي/ 

 .2 امللحق  يف  وتلخص  الترسيع  مواضيع  من  موضوع  كل  إطار  يف  اإلجراءات  هذه  وترد  اإلقليمي؛ 

وينبغي النظر إىل اإلجراءات املقرتحة عىل املستوى الُقطري باعتبارها قامئة ملجاالت التعاون املحتملة، 

ولكن اإلجراءات التي ستُتّخذ ستُحدد عن طريق املشاركة والتخطيط املشرتكني مع البلدان. ويستند 

العديد من اإلجراءات التي ينبغي اتخاذها عىل املستوى الُقطري إىل التسليم بأن املوارد الخارجية 

متثل الجزء األصغر من التمويل اإلجاميل للصحة ولذا فإن مواءمة املساعدة التقنية وإجراء الحوار حول 
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السياسات ال يقالن أهمية عن مواءمة التمويل والربامج. وستدعم اإلجراءات املقرتحة عىل املستوى 

العاملي/ اإلقليمي اإلجراءات التي ستُتّخذ عىل املستوى الُقطري وتقديم املنافع العامة العاملية. 

لضامن  مرحلية  وأهداف  واضحة  بأغراض  مصحوبة  البلدان  مع  عليها  املتفق  اإلجراءات  وستكون 

تنفيذها عىل النحو املخطط له من أجل تحقيق النتائج املنشودة. ولن متثل بعض اإلجراءات جهوداً 

بالفعل  قامئة  لجهود  متديداً  أو  استمراراً  ستشكل  بل  العاملية،  العمل  إطار خطة  يف  تُبذل  منفصلة 

للوصول بها إىل الحجم الالزم لترسيع التقدم. 

ولن تتعاون الوكاالت االثنتا عرشة جميعها بالرضورة بشأن كل موضوع من مواضيع الترسيع أو إجراء 

من اإلجراءات. وستستند أوجه التعاون إىل ما يناسب السياق الوطني ويراعي والية كل وكالة من 

وأن  الوكاالت  من  فرعية  تتخذها مجموعة  أن  اإلجراءات ميكن  وبعض  املتاحة.  ومواردها  الوكاالت 

يشارك فيها رشكاء التنمية اآلخرون عىل املستوى العاملي أو اإلقليمي أو الُقطري، مثل سائر الوكاالت 

املتعددة األطراف، والوكاالت الثنائية األطراف، واملجتمع املدين، والقطاع الخاص، مبا يف ذلك املؤسسات 

الخاصة. ويف حني أن الخطة تشتمل عىل موضوع محدد للترسيع يتعلق مبشاركة املجتمعات املحلية 

واملجتمع املدين، فإن االهتامم سيوىل أيضاً ملشاركة القطاع الخاص. ويعطي لبنان مثاالً عىل املناقشات 

الجارية بني الرشكاء املتعددين عىل نطاق مواضيع الترسيع (اإلطار 8).

تُعد املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة رضوريني لتحقيق متّتع الجميع بأمناط عيش 

صحية وبالرفاهية وضامن عدم ترك أي أحد خلف الركب.

UN / Mark Garten :ملكية الصور
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الرشكاء واملواءمة مع  للحوار بني  السبعة جميعها كفرص  الترسيع  استغالل مواضيع  لبنان:   8 اإلطار 
الُقطرية األولويات 

اسُتغلت خطة العمل العاملية كفرصة متاحة أمام الوكاالت السبع املوقعة التي لها وجود يف لبنان )برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، 

وصندوق األمم املتحدة للسكان، واليونيسيف، وهيئة األمم املتحدة للمرأة، ومجموعة البنك الدويل، وبرنامج األغذية العاملي، 

ومنظمة الصحة العاملية( ملناقشة كل موضوع من مواضيع الترسيع وتحديد األولويات الوطنية واملجاالت املحتملة التي ميكن 

تقديم الدعم بشأنها. وسيكون هذا العمل إضافة إىل مشاركة الوكاالت األخرى غري املوقعة ومساهمتها، مثل املنظمة الدولية 

املعني  املتحدة  األمم  ومكتب  املتحدة،  لألمم  والزراعة  األغذية  ومنظمة  الالجئني،  لشؤون  املتحدة  األمم  ومفوضية  للهجرة، 

باملخدرات والجرمية، واملنسق املقيم التابع لألمم املتحدة. ويف أيار/ مايو 2019، بدأت وزارة الصحة العامة عقد اجتامعات ثنائية 

مع جميع الرشكاء املعنيني بالصحة والتنمية. وفيام يتعلق مبحددات الصحة، ترأست هيئة األمم املتحدة للمرأة املناقشة يف جانب 

من اجتامع الفريق العامل املعني بالجنسانية واتفقت عىل تعميم الصحة واالعتبارات الجنسانية يف إطار خطة عملها والتحليل 

الُقطري املشرتك واستعراض إطار األمم املتحدة للتعاون يف مجال التنمية املستدامة. 

ومتثلت مجاالت الدعم املمكنة املحددة فيام ييل: 

<  تعزيز نظام الرعاية الصحية األولية وتدعيم اإلتاحة املنصفة للرعاية الصحية األولية عن طريق التحليل التعاوين لخطط 

التمويل الحالية الذي يشارك فيه أصحاب املصلحة املتعددون، وتحديد العقبات، واعتامد اسرتاتيجية مشرتكة للرعاية 

الصحية األولية يف البلد؛ 

تعزيز الرشاكات بني القطاع العام والقطاع الخاص، والسيام يف مجال مشاركة املجتمع املحيل؛   >

تعزيز الرشاكات مع املجتمع املدين يف سبيل الوصول إىل املجموعات السكانية املستضعفة؛   >

السكانية  املجموعات  إىل  والوصول  الصحية  الخدمات  تغطية  زيادة  والتكنولوجيا، والسيام يف  االبتكار  <  االستفادة من 

املهمشة؛

تحسني إتاحة البيانات الوطنية الجيدة النوعية، وتعزيز البيانات املصنفة حسب نوع الجنس بصفة خاصة.  >

وسيجري بناء توافق اآلراء والتخطيط لالجتامعات مع طيف واسع من أصحاب املصلحة الوطنيني والدوليني يف األشهر القادمة، من 

أجل مواصلة مناقشة األولويات واالتفاق عىل اإلجراءات املشرتكة.
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2-4 املواءمة: االلتزام مبواءمة االسرتاتيجيات والسياسات والنهوج التشغيلية 
واملالية

فضالً عن اإلجراءات التي ستُتّخذ عىل املستوى الُقطري واملستوى العاملي/ اإلقليمي يف إطار مواضيع الترسيع، 

العاملي يف كل من  تنفيذها عىل نحو مشرتك عىل املستوى  الوكاالت عدة إجراءات محتملة ميكن  حددت 

التشغيلية  ونهوجها  وسياساتها  اسرتاتيجياتها  مواءمة  تحسني  أجل  من  والطويل،  واملتوسط  القصري  األجل 

واملالية واتساقها، بغية زيادة فّعاليتها وكفاءتها الجامعية والحد من العبء الواقع عىل البلدان. وستستخدم 

املعامالت  تكاليف  الحد من  أجل  بالفعل، من  القامئة  املنصات واألحداث واألدوات  أمكن  الوكاالت حيثام 

أنشطة املشرتيات املشرتكة، وشبكة كبار  املبادرات مثل مجموعة  وازدواجيتها إىل أدىن قدر، وتستفيد من 

املسؤولني عن ميزانيات الصحة التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، وفرص تحقيق التآزر 

التي تتيحها عملية إصالح األمم املتحدة التي تشارك فيها عدة وكاالت عىل نحو متزامن، وتستفيد من املوارد 

املشرتكة مثل املجمع الصحي العاملي الجديد يف جنيف (اإلطار 9).

وسيسمح تبادل املعلومات واملعارف والبيانات عىل نحو أفضل عىل املدى القصري واملتوسط، بتحديد الوكاالت 

ألوجه الكفاءة املحتملة بالحد من مخاطر االزدواجية، والحد من العبء الواقع عىل البلدان، وتعزيز املواءمة 

والتعاون يف مجاالت االهتامم املشرتكة. وتشمل املعلومات التي ميكن تبادلها ما ييل:

<   االستعراضات أو التقييامت أو التحليالت الُقطرية القامئة الخاصة بوكاالت محددة؛

<   عمليات تقييم القدرات والتحقق الواجب من الجهات املتلقية للمساعدة اإلمنائية التي أُجريت، 

عند متويل الوكاالت للكيانات نفسها؛

<   مراجعة حسابات الجهات املتلقية للتمويل من أجل تاليف االزدواجية وتحسني فّعالية إدارة املخاطر 

والكشف عن األخطاء والغش والوقاية منهام؛

اإلطار 9 املجمع الصحي العاملي 

يف عام 2018، انتقلت خمس منظامت عاملية للصحة تتخذ من جنيف مقراً لها )التحالف العاملي من أجل اللقاحات والتمنيع، 

والصندوق العاملي، ورشاكة دحر املالريا، ورشاكة دحر السل، واملرفق الدويل لرشاء األدوية( إىل مبنى واحد تعزيزاً وتيسرياً للتبادل 

والتعاون. وأدى التواجد يف مكان واحد إىل تحسني التواصل بني الوكاالت املختلفة ويرّس تنظيم األحداث املشرتكة واالجتامعات، 

ما أسفر عن تحّسن التعاون وتبادل املعارف بني األفرقة واملنظامت بقدر كبري. وميكّن املجمع الصحي العاملي مبا يحتوي عليه من 

مساحات االجتامع الواسعة واملرنة وتكنولوجيات االتصاالت الحديثة، من التعاون عىل نحو أوثق بني الرشكاء يف جنيف وحول 

العامل سواًء بسواء. كام يؤدي تقاسم املرافق إىل تحسني الكفاءة وتحقيق وفورات كبرية يف املوارد نتيجة للمفاوضات التعاقدية 

املشرتكة للخدمات وإدارة املباين. 
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<   وضع النهوج الخاصة باملخاطر والضامن من أجل التصدي للفساد يف ميدان الصحة العاملية، والسيام 

يف إطار الشبكة العاملية املعنية مبكافحة الفساد وبالشفافية واملساءلة يف الُنظم الصحية، من أجل 

االستفادة من هذا اإلطار الحايل للتبادل ومن نتائج دراسات الحاالت التي تجريها؛

<   تخطيط السفر لزيارة البلدان، مثل إجراء املشاورات الُقطرية مع آليات التنسيق الُقطرية، والتحليالت 

الُقطرية املشرتكة، وأُطر األمم املتحدة للتعاون يف مجال التنمية املستدامة، واجتامع املحفل الُقطري 

ألهداف التنمية املستدامة؛ ورصد الربامج وتقييمها، واستهالل األحداث أو املشاريع. وسيسمح ذلك 

للوكاالت بتبادل املعلومات عن تنفيذ الربامج، وبالتأثري عىل جهود التخطيط املستقبلية ودعمها، مع 

ضامن اتساق النهوج عىل نطاق آليات التنسيق واألُطر املختلفة القامئة عىل املستوى الُقطري؛

النموذجية  الصيغ  مثل  للصحة،  اإلمنائية  باملساعدة  الخاصة  واألدوات  واإلجراءات  النهوج  <   وضع 

للمشرتيات،  الدنيا  واملعايري  االستشاريني،  الخرباء  بأجور  الخاصة  البيانات  وقواعد  املنح،  مليزانيات 

واالحتياجات الخاصة بالسفر، واألسس املرجعية للرواتب.

الداخلية  التشغيلية واإلدارية  العمليات واإلجراءات  الوكاالت تعزيز مواءمة  الطويل، ستبحث  وعىل املدى 

حيثام يؤدي ذلك إىل تحقيق األثر وأوجه الفّعالية، ويتامىش مع واليات الوكاالت وقدراتها وميزاتها النسبية. 

وقد تكون هناك فرص متاحة ملا ييل:

<   االتجاه نحو عمليات التقييم املشرتك للقدرات واالحتياجات؛

<   االتجاه نحو تنسيق أفضل للتخطيط ومراجعة الحسابات وتقارير املراجعة، مع االستعانة باملؤسسات 

الوطنية العليا ملراجعة الحسابات أو املشاركة يف املراجعات؛

<   مواءمة وتنسيق العمليات وإجراءات العناية الواجبة واألدوات املتعلقة باملساعدة اإلمنائية للصحة؛

التشغيلية  لالحتياجات  واملتقاسمة  املشرتكة  الخدمات  وإنشاء  املرافق  تقاسم  زيادة  نحو  <   االتجاه 

املشرتكة، مثل خدمات السفر وأمن السفر؛

<   استكشاف برامج تبادل املوظفني الحالية من أجل تحديد أفضل املامرسات واقرتاح نهج مشرتك، عند 

االقتضاء. 

وستُكوِّن الوكاالت فريقاً عامالً تشغيلياً وتزّوده بجهات تنسيق معينة من أجل النهوض بهذه االقرتاحات، كام 

ستنظر يف تطوير أو تكييف أداة أو مستودع لتيسري تبادل البيانات واملعارف.

ومتّكن خطة العمل العاملية الوكاالت أيضاً من مواءمة عنارص اسرتاتيجياتها وسياساتها ونهوجها الربمجية دعامً 

للبلدان. وقد أدى وضع الخطة إىل توثيق عرى التعاون بني الوكاالت بشأن مواضيع الترسيع وبشأن األهداف 

املرحلية املحددة لعام 2023 والنهوج الخاصة بدراسات جدوى االستثامر (اإلطار 10). وال ميثل هذا التعاون 

مشاريع مستقلة بذاتها وإمنا يتيح فرصاً كبرية لالستفادة من "جامعات املامرسة" املتطورة يف تبادل النهوج 

وتعلمها ومواءمتها.



4 24 2

اإلطار 10 صوب املزيد من مواءمة النهوج الخاصة بدراسات جدوى االستثامر املؤسيس

تهدف الوكاالت املوقعة عىل خطة العمل العاملية إىل تعظيم أثرها الجامعي عىل املستوى الُقطري، ودعامً للمهمة والوالية الخاصة 

بكل منها، أعد بعضها دراسات جدوى االستثامر لتقدير مدى إسهام االستثامر املايل فيها يف تحسني الصحة والحصائل االجتامعية 

ذات الصلة التي تعد رضورية لتحقيق الغايات األوسع نطاقاً املتعلقة بالصحة يف أهداف التنمية املستدامة. ويف ترشين األول/ 

أكتوبر 2018، اتفقت الوكاالت عىل عملية ملقارنة املنهجيات املستخدمة يف تقدير األثر يف إطار دراسات جدوى االستثامر لكل 

منها، وحيثام أمكن، زيادة مواءمة املنهجيات واالتصاالت بشأن دراسات جدوى االستثامر.

واجتمعت مجموعة فرعية من الوكاالت االثنتي عرشة يف بداية عام 2019 لتوضيح النهج الذي تتبعه يف تقييم األثر، ورسم خرائط 

السامت العامة ملربرات استثامراتها، وتحديد أوجه التشابه واالختالف بني نهوجها. وتحدد العديد من أوجه التشابه يف النهوج من 

خالل املناقشات. وتتفق دراسات جدوى االستثامر يف غرضها الذي يتمثل يف جمع املوارد املالية الالزمة لتحقيق الغايات املتعلقة 

بالصحة يف أهداف التنمية املستدامة. ولذا فهي تسعى إىل تقديم حجج مقنعة لالستثامر يف وكاالت محددة. وقد عملت الوكاالت 

 عىل مقارنة سيناريوهات دراسات جدوى االستثامر الخاصة بها، مع املشاركة أيضاً يف الوقت ذاته مع سائر الرشكاء الرئيسيني،

مبا يف ذلك املؤسسات األكادميية وواضعي النامذج. وميكن أن تنظر كل وكالة يف أثرها باعتباره مساهمة يف االستجابة الصحية 

العاملية األوسع نطاقاً ويف تحقيق الغايات املتعلقة بالصحة يف أهداف التنمية املستدامة.

وتجّسد االختالفات الرئيسية املحددة عدم تطابق دورات التخطيط والنطاق ونقاط االنطالق للوكاالت. ويختلف نطاق دراسة 

لألولويات  وفقاً  أو  مثالً  املستهدفة  السكانية  واملجموعات  املستحقة  البلدان  حيث  من  أخرى  إىل  وكالة  من  االستثامر  جدوى 

االسرتاتيجية التي تستند إىل والياتها. ونتيجة لذلك، فإن املنظامت قد تختار سيناريوهات مختلفة كأساس للمقارنة لبيان األغراض 

الواردة يف دراسات جدوى االستثامر الخاصة بها بأقىص قدر من الوضوح، وال يتسنى دامئاً عقد مقارنة مبارشة بني األرقام املعروضة 

يف دراسات جدوى االستثامر للتعبري عن األثر. 

وتواصل مجموعة فرعية من الوكاالت فحص النهوج املتبعة يف دراسة جدوى االستثامر واملواءمة بينها، ساعية بذلك يف املقام األول 

إىل توضيح الرؤية وتوفري الشفافية للجهات املانحة، وزيادة الكفاءة يف طريقة عملها يف الوقت ذاته. ويف الحاالت التي تتداخل 

فيها سيناريوهات األثر، ستحدد الوكاالت الفروق بني اإلسناد واإلسهام مبزيد من الوضوح بتقديم معلومات كافية عن األساليب 

املتبعة يف دراسة جدوى االستثامر.

2-5 املساءلة: االلتزام باستعراض التقدم والتعلم معاً من أجل تحسني املساءلة 
املشرتكة

املستمر داخل كل  املقطوعة والتعلم  االلتزامات  املساءلة بشأن  العاملية عىل  العمل  سيتوقف نجاح خطة 

وكالة وعىل نطاق جميع الوكاالت، وعىل تحديد مساهامت البلدان والرشكاء املؤدية إىل التمكني. ومع ذلك، 

تكاليف  عليها  يرتتب  الخطة  إطار  والتقييم يف  للرصد  ثقيلة  عمليات  إرساء  تاليف  إىل  الوكاالت  فقد سعت 

للمعامالت يفضل استثامرها يف دعم البلدان. ويف سبيل رصد التقدم املُحرز وتوجيه مواصلة تنفيذ الخطة، 

ستُجرى عملية لإلبالغ واالستعراض والتعلم تتكون من األنشطة التالية:

<   االجتامع الفصيل لجهات التنسيق التابعة للوكاالت: استناداً إىل التعاون الوثيق يف وضع خطة العمل 

استعراض  األقل، من أجل  أساس فصيل عىل  العاملي عىل  الصعيد  الوكاالت عىل  العاملية، ستجتمع 
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التنفيذ، ُمستفيدًة كلام  التي تعرتض  املسائل والتحديات  املُحرز واالستجابة ملا يستجد من  التقدم 

أمكن من التعليقات التي ترد بانتظام من املكاتب الُقطرية، ومن سائر املوظفني وأصحاب املصلحة. 

وستظل هذه املجموعة عىل اتصال وثيق برؤساء الوكاالت وإدارتها العليا وباألفرقة التقنية الُقطرية 

واإلقليمية التابعة للوكاالت. وسيُحث عىل التعلم وتبادل املعلومات بني بلدان الجنوب.

<   األجهزة الرئاسية: ال تخضع كل وكالة وقياداتها رسمياً إال ملساءلة أجهتزتها الرئاسية، وميكنها خالل 

العام القادم رفع تقاريرها غري الرسمية إىل هذه األجهزة عن التقدم املُحرز بشأن خطة العمل العاملية 

يف الشكل املالئم. وبعد ذلك، ستُعد الوكاالت تقارير مرحلية سنوية مشرتكة إلعالم الدول األعضاء 

والجهات الفاعلة غري الدول وإرشاكها. وميكن أن تستخدم الوكاالت هذه التقارير يف أشكالها املالمئة 

املُحرز يف إطار خطة  التقدم  العاملية، بشأن  الرئاسية، مبا يف ذلك جمعية الصحة  يف إعالم أجهزتها 

العمل العاملية. وعىل الرغم من أن ترتيبات ترصيف الشؤون تختلف من وكالة إىل أخرى، فإن الدول 

الهيئات، ما يتيح فرصة للحوار  الدول تشارك وتسهم بقوة يف هذه  الفاعلة غري  األعضاء والجهات 

الرئاسية  القطاعات وجامعات أصحاب املصلحة. وتوفر وثائق األجهزة  حول املساءلة املشرتكة بني 

ومداوالتها املتاحة لالطالع العام درجة من الشفافية بشأن التقدم الذي يُحرز والتحديات التي تواجه 

يف إطار الخطة.

WHO /  Pierre Albouy :ملكية الصور
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<   وجهات النظر الُقطرية: ستشمل منطلقات العمل للوقوف عىل وجهات النظر الُقطرية بشأن 

األداء الجامعي للوكاالت، األجهزة الرئاسية للوكاالت والتعليقات الصادرة يف مناقشات جمعية 

الصحة العاملية ودراسات الحاالت املدرجة يف التقرير املشرتك. كام سيُنظر يف استخدام أدوات 

املسح الُقطري البسيطة.

<   التقييم املستقل: يُقرتح إجراء تقييم مستقل لخطة العمل العاملية يف عام 2023 الذي ميثل 

املستدامة، ويتزامن مع اجتامع آخر رفيع  التنمية  الزمنية املحددة ألهداف  الفرتة  منتصف 

املستوى بشأن التغطية الصحية الشاملة. وسيتطلب ذلك التعاون بني األفرقة املعنية بالرصد 

والتقييم التابعة للوكاالت، التي بدأت عملها بالفعل.  

<   املواءمة مع أُطر الرصد والتقييم القامئة: تشارك الوكاالت يف رصد وتقييم األنشطة الخاصة 

املنصات  باستخدام  القائل  املبدأ  مع  األخرى. ومتشياً  التنسيق  وآليات  الرشاكات  بطيف من 

املنصات،  مختلف  طريق  عن  البعض  بعضها  تعزز  التي  الفرص  الوكاالت  ستبحث  القامئة، 

بالفعل بتقييم معظم  التي قامت  من قبيل شبكة تقييم أداء املنظامت املتعددة األطراف، 

التعاونية  الجهود  لقياس  املثىل  الطريقة  بحث  عىل  اآلن  وتعكف  حدة،  عىل  كل  الوكاالت 

للوكاالت الرامية إىل تحقيق أهداف التنمية املستدامة. ولن تنشأ عن خطة العمل العاملية 

متطلبات جديدة بشأن جمع البيانات، وال مؤرشات الحصائل أو األثر، وال التسلسل اإلداري. 

بل ستُستخدم البيانات الُقطرية الحالية، وإطار األمم املتحدة لرصد أهداف التنمية املستدامة 

من خالل املنتدى السيايس الرفيع املستوى، مبا يف ذلك االستعراضات الوطنية الطوعية، والرصد 

املنتظم للتقدم املُحرز بشأن الرعاية الصحية األولية والتغطية الصحية الشاملة الذي يُجرى 

والقطري  العاملي  املستويني  املُحرز عىل  التقدم  تقييم  العاملية، يف  الصحة  أجل جمعية  من 

صوب الغايات املتعلقة بالصحة يف أهداف التنمية املستدامة.31,30 

وتحسني  الحرجة  الثغرات  سد  أجل  من  للبلدان  الصحية  املعلومات  نُظم  من  العديد  تعزيز  ويلزم 

مالءمة توقيت البيانات ودقتها فيام يتعلق بالغايات املتعلقة بالصحة يف أهداف التنمية املستدامة. 

ويشتمل موضوع الترسيع الخاص بالبيانات وبالصحة الرقمية يف هذه الخطة عىل عدة إجراءات ميكن 

تنفيذها عىل نحو مشرتك بني البلدان والوكاالت. وتهتم كولومبيا بهذا املجال حيث حددت لنفسها 

مجموعة من األهداف الوطنية املرحلية االنتقالية، وتسعى إىل الحصول عىل الدعم لقياس تقدمها 

عىل نحو أفضل (اإلطار 11).

SeeSee Monitoring and progress: High-level Political Forum on Sustainable Development  30 

.(https://www.un.org/sustainabledevelopment/monitoring-and-progress-hlpf/, accessed 7 August 2019)

انظر جمعية الصحة العاملية الثانية والسبعني، 2019 الرعاية الصحية األولية. ج ص ع72-2 الفقرة 4-4. 24 أيار/ مايو 2019.  31

سيتوقف نجاح خطة العمل العاملية عىل املساءلة بشأن االلتزامات املقطوعة والتعلم 

املستمر داخل كل وكالة وعىل نطاق جميع الوكاالت، وعىل تحديد مساهامت البلدان 

والرشكاء املؤدية إىل التمكني.
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بالصحة عىل  األهداف املرحلية ملنتصف املدة لنحو 50 غاية متعلقة  الوكاالت عىل وضع  وتعكف 

نطاق 14 هدفاً من أهداف التنمية املستدامة، لتكون مبثابة نقطة تحقق لتحديد مدى التقدم الذي 

الغايات بحلول عام 2030.  العامل حتى عام 2023 وإذا ما كان عىل الطريق الصحيح لبلوغ  يحرزه 

وعىل الرغم من أن مسؤولية تحقيق أهداف التنمية املستدامة تقع يف نهاية املطاف عىل البلدان، فإن 

األهداف املرحلية ستشّكل لوحة متابعة وأداة تشخيص مشرتكتني يُسرتشد بهام يف إدراك املواضع التي 

قد يتعني فيها عىل البلدان و/ أو الوكاالت و/ أو سائر رشكاء التنمية، تعديل جهودهم، واملواضع التي 

يتعني فيها بذل املزيد من الجهود املركزة. وسوف يُدرج املزيد من األهداف املرحلية ملعالجة عدد 

من التحديات املستجدة التي مل تعالج عىل نحو كاٍف يف إطار أهداف التنمية املستدامة، مثل مقاومة 

مضادات امليكروبات. وستتاح مجموعة األهداف املرحلية الكاملة عىل املوقع اإللكرتوين لخطة العمل 

العاملية يف بداية عام 2020.  

وتعّزز مساءلة الوكاالت ومساءلة سائر الجهات الفاعلة وتعتمد إحداها عىل األخرى. وتُقر الوكاالت 

بأنه يف حني أنها تقدم الكثري من املوارد املالية والتقنية إىل البلدان يف سبيل تحقيق أهداف التنمية 

البلدان  التقدم. وحيثام كانت  التي تُعد يف نهاية املطاف مسؤولة عن  البلدان هي  املستدامة، فإن 

وتنسيقه.  دعمها  مواءمة  الوكاالت  عىل  األسهل  من  سيكون  ومنسقة،  متكاملة  نهوجاً  تتبع  نفسها 

وكذلك، فإن العديد من رشكاء التنمية اآلخرين - والسيام الجهات املانحة الثنائية - تقدم حالياً الدعم 

إىل البلدان. وتتطلع الوكاالت إىل العمل معهم لضامن أن خطة العمل العاملية توفر أساساً لتحسني 

املواءمة والتنسيق عىل نطاق جميع رشكاء التنمية يف مجال الصحة. ومع سعي الوكاالت إىل تحقيق 

رؤيتها املتملثة يف تقديم دعم أفضل من حيث اتساقه وتكامله إىل البلدان، سيلزم عىل الجهات املانحة 

للوكاالت أن تتقبل تراجع إمكانية عزو التقدم املُحرز إىل جهود وكالة بعينها وإمكانية إدارة األداء 

واملخاطر التي ينطوي عليها التنفيذ عىل نحو فردي. 

اإلطار 11 كولومبيا: بحث الفرص املتاحة لتعزيز البيانات بشأن التقدم املُحرز يف أهداف التنمية املستدامة

تواجه كولومبيا مثل العديد من البلدان األخرى، عبئاً متزايداً من األمراض غري السارية، يشمل حاالت الصحة النفسية التي تؤدي 

إىل جانب شيخوخة السكان إىل تغرّي االحتياجات من الرعاية الصحية مبا يف ذلك الرعاية املزمنة. كام تواجه كولومبيا تحديات 

هيكلية يف ضامن اإلجراءات وخطط العمل والربامج املنسقة عىل جميع املستويات الحكومية من أجل تحقيق الغايات املتعلقة 

بالصحة يف أهداف التنمية املستدامة. 

وبدأت كولومبيا يف تنفيذ خطة عام 2030 بإنشاء اللجنة الرفيعة املستوى املشرتكة بني الوكاالت واملعنية بالتنفيذ الفّعال لخطة 

عام 2030 وأهداف التنمية املستدامة الخاصة بها، من أجل تعزيز النهج املتكامل والتشاريك عىل نطاق القطاعات إزاء األبعاد 

االجتامعية والبيئية واالقتصادية للتنمية. وحددت وزارة الصحة الكولومبية عدداً من التحديات التي تعرتض الغايات املتعلقة 

بالصحة يف أهداف التنمية املستدامة. ويهتم البلد بالسعي إىل اغتنام فرص الدعم املشرتك املتاحة يف إطار خطة العمل العاملية 

لتعزيز البيانات الصحية بإنشاء مرصد ألهداف التنمية املستدامة املتعلقة بالصحة، وفرص دعم املحددات الصحية واالبتكار. وترى 

كولومبيا أن تجربتها السابقة يف التعاون مع رشكاء التنمية من القطاعات املتعددة لتنفيذ االتفاقية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ 

كانت مفيدة للغاية. 
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3- مواضيع الترسيع 
الربمجية  
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3-1 ملحة عامة

حددت الوكاالت عند وضعها لخطة العمل العاملية سبعة مواضيع برامجية للترسيع شاملة لوالياتها، 

تشكل تحديات مشرتكة يف العديد من البلدان، وميكن للعمل والدعم املشرتكني بشأنها أن يرسعا وترية 

التقدم صوب الغايات املتعلقة بالصحة يف أهداف التنمية املستدامة. ويستند العديد من مواضيع 

الترسيع إىل التعاون القائم بالفعل بني الوكاالت وسائر الرشكاء، يف حني يشّكل عدد قليل منها مجاالت 

جديدة نسبياً للتعاون.

وترتبط مواضيع الترسيع السبعة ببعضها البعض. ويُعد النظام القوي للرعاية الصحية األولية أشد 

وسائل تقديم الخدمات الصحية األساسية فّعالية، ويشّكل حجر األساس يف تحقيق الغايات املتعلقة 

بالصحة يف أهداف التنمية املستدامة والتمكني من التقدم يف سائر مواضيع الترسيع. ويكفل التمويل 

املستدام توافر املوارد الكافية لرسم السياسات ووضع الربامج وتقديم الخدمات وتهيئة البُنى التحتية 

تلبية  لضامن  جوهرية  أهمية  املدين  واملجتمع  املحلية  املجتمعات  وتكتيس  الشؤون.  وترصيف 

الخدمات الصحية الحتياجات املجتمعات املحلية وعدم ترك أي أحد خلف الركب. كام تُعد معالجة 

ذلك  مبا يف  والعافية،  بالصحة  الجميع  لتمتع  مواتية  بيئة  لتهيئة  األهمية  الصحة حاسمة  محددات 

االستثامرات  من  واالستفادة  الجنساين،  للمنظور  واملراعية  الحقوق  عىل  القامئة  النهوج  طريق  عن 

واإلجراءات الخاصة بالقطاعات األخرى بخالف قطاع الصحة، وتعظيم املكاسب عىل نطاق أهداف 

التأثر  والرسيعة  الهشة  البيئات  يف  الصحية  الخدمات  توافر  ضامن  ويتطلب  املستدامة.  التنمية 

واالستجابة بفّعالية لفاشيات املرض، العمل بشأن جميع مواضيع الترسيع، كام يتطلب املرونة واإلرصار 

يف التنفيذ يف األماكن التي تشتد فيها الحاجة وتتعاظم التحديات. ويُعد البحث واالبتكار رضوريني 

لتحسني جودة املنتجات والخدمات الصحية وفّعاليتها والحد من اإلجحاف يف إتاحة الرعاية الصحية. 

وتكتيس البيانات أهمية جوهرية لفهم االحتياجات الصحية، وصنع القرارات الربمجية واالستثامرية 

والرسيرية، وقياس التقدم. وتسهم مواضيع الترسيع يف مجملها يف التقدم صوب متتّع الجميع بأمناط 

عيش صحية وبالرفاهية.

وليك تتسم خطة العمل العاملية بالواقعية، يصاحب كل موضوع من مواضيع الترسيع السبعة مجموعة 

العاملي/  املستوى  وعىل  الُقطري  املستوى  عىل  تنفيذها  الوكاالت  عىل  يُقرتح  التي  اإلجراءات  من 

اإلقليمي. وترد هذه اإلجراءات يف إطار كل موضوع من مواضيع الترسيع وتلّخص يف امللحق 2. وميكن 

واحتياجاتها  البلدان  أولويات  لتالئم  خصيصاً  الُقطري  املستوى  عىل  املقرتحة  اإلجراءات  تُصّمم  أن 

عىل  املُقرتحة  اإلجراءات  ومتَّكن  املتاحة.  ومواردها  الوكاالت  من  وكالة  كل  والية  حسب  وطلباتها 

املستوى العاملي/ اإلقليمي املوضحة يف إطار كل موضوع من مواضيع الترسيع من اتخاذ اإلجراءات 

عىل املستوى الُقطري، وتُعزز جامعات املامرسة املعنية بكل موضوع، وتدعم تقديم املنافع العامة 

العاملية. وبعض اإلجراءات املشار إليها بوصفها إجراءات مقرتحة عىل املستوى العاملي/ اإلقليمي قد 

ال تكون مالمئة إال عىل املستوى العاملي، يف حني أن بعضها اآلخر قد ال يكون  مالمئاً إال عىل املستوى 

اإلقليمي، أو يكون قابالً للتنفيذ عىل كال املستويني، حسب ما هو أنسب لكل إجراء محدد، مع مراعاة 

أوجه التعاون القامئة ووجود الوكاالت وقدراتها عىل املستويات املختلفة.  

وقد قطعت الوكاالت التزاماً جامعاً يف هذه الخطة بشأن املساواة بني الجنسني، وسوف تعمل باستمرار 

عىل تعزيز العمل بشأن املساواة بني الجنسني يف إطار جميع مواضيع الترسيع.
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ولن تتعاون الوكاالت االثنتا عرشة جميعها بالرضورة بشأن كل موضوع من مواضيع الترسيع أو إجراء 

من اإلجراءات. وميكن تعظيم أثر مجموعة فرعية من الوكاالت يف بعض مواضيع الترسيع إذا عملت 

عىل نحو يتامىش مع ميزاتها النسبية ووالياتها املحددة ومواردها املتاحة. وعىل الرغم من أن خطة 

العمل العاملية ليس الغرض منها توفري املزيد من املوارد أو التامسه، فإنها ستسمح باستخدام أفضل 

للموارد املتاحة نتيجة لتحسني التعاون، مع اإلقرار بأن كل وكالة لها والية فريدة ومجال خربة فريد.  

وميكن االطالع عىل مسّودات ورقات املناقشة األكرث تفصيالً بشأن كل موضوع من مواضيع الترسيع 

الصادرة أثناء وضع خطة العمل العاملية عىل املوقع اإللكرتوين لخطة العمل العاملية.

UN / Marco Dormino :ملكية الصور
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إن مواضيع الترسيع السبعة مرتابطة ويعّزز ببعضها البعض. ومثال عىل ذلك، أن الرعاية الصحية األولية 

القوية رضورية لتحقيق الهدف 3 من أهداف التنمية املستدامة، يف حني أن التمويل املستدام يضمن توليد 

املوارد املوّجهة إىل الصحة وتخصيصها واستخدامها عىل نحو فّعال، وأن زيادة العمل املتعدد القطاعات 

ملعالجة محددات الصحة من شأنها أن تدفع عجلة التقدم عىل نطاق عدد من الغايات املتعلقة بالصحة يف 

أهداف التنمية املستدامة

وستستمر الوكاالت يف تعزيز العمل بشأن املساواة بني الجنسني يف جميع مواضيع الترسيع.

بينها والروابط  السبعة  الترسيع  مواضيع 

املستدام  التمويل 

للصحة

األولية الصحية  الرعاية 

البيانات والصحة 

الرقمية

البحث والتطوير 

واالبتكار واإلتاحة

دات الصحة ُمحدِّ

الربمجة االبتكارية يف البيئات الهشة 

والرسيعة التأثر ومن أجل االستجابة 

لفاشيات املرض

مشاركة املجتمع املحيل 

واملجتمع املدين
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3-2 الرعاية الصحية األولية

ما أهمية ذلك؟

الصحية األولية. وبعد ذلك  الرعاية  آتا يف عام 1978 أول اجتامع دويل يؤكد أهمية  أملا  كان مؤمتر 

بأربعني عاماً، ويف عام 2018، أكد مؤمتر أستانا أن الرعاية الصحية األولية هي أساس متتّع الجميع بأمناط 

عيش صحية وبالرفاهية. وتُعد الُنظم الصحية القوية التي تستند إىل الرعاية الصحية األولية الشاملة 

الرعاية الصحية  املزيد من اإلنصاف. وتشمل  أشد فّعالية وتؤدي إىل حصائل صحية أفضل وتحقق 

األولية العالج والتأهيل والرعاية امللطفة والوقاية وتعزيز الصحة، وتصل إىل األشخاص وترُشكهم يف 

مجتمعاتهم املحلية وأماكن عملهم وتساعد عىل معالجة محددات الصحة املتعددة القطاعات. ولكن 

يف العديد من البلدان، تظل الخدمات الصحية مرتفعة التكلفة ومتمركزة يف املستشفيات ومتفاوتة 

يف جودتها، وال يوجد توازن يف املعارف بشأنها لدى مقدميها ومخططيها ومستخدميها. وال تحصل 

هذه الخدمات يف كثري من األحيان إال عىل قدر منخفض من التمويل العام وال تركز بالقدر الكايف 

عىل املرىض والوقاية من املرض واحتياجات املجتمعات املحلية، والسيام مجتمعات املهمشني والفقراء. 

كام أن العمل بشأن محددات الصحة األوسع نطاقاً عىل مستوى املجتمعات املحلية يُعد ضعيفاً يف 

العديد من البلدان.

ووفقاً ملؤمتر أستانا، تنقسم الرعاية الصحية األولية إىل ثالثة عنارص مرتابطة تتصدى ألوجه القصور 

هذه التي تشوب الُنظم الصحية يف العديد من البلدان (الشكل 9):

وتنطوي الرعاية الصحية األولية الشاملة عىل العنارص الثالثة جميعها، التي يُفضل أن تكون مدرجة 

يف العمل الخاص بسائر املجاالت ومرتبطة به، والسيام التمويل املستدام، ومشاركة املجتمعات املحلية 

مؤمتر  يف  ُوضع  األولية  الصحية  للرعاية  تشغييل  إطار  ويقرتح  الصحة.  ومحددات  املدين،  واملجتمع 

الشكل 9 العنارص الثالثة للرعاية الصحية األولية

الرعاية الصحية األولية والوظائف 
األساسية للصحة العمومية كأساس 

للخدمات الصحية املتكاملة

الصحة والعافية

دة 
عد

ملت
ت ا

اءا
جر

واإل
ت 

سا
سيا

ال

ت
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ص واملجتمعا

ني األشخا
متك

 
املحلية
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أستانا 13 "رافعة" أو عنرصاً رئيسياً لرتكز عليها عملية تحديد األولويات الُقطرية.32 ومن شأن هذا 

التعاون يف سبيل  الجهات الرشيكة عىل اختيار مجاالت  البلدان والوكاالت وسائر  اإلطار أن يساعد 

تحسني الرعاية الصحية األولية، وفقاً للسياق املحيل وملا لديها من قدرات.

وتعّزز خطة العمل العاملية التعاون بشأن الرعاية الصحية األولية بني الوكاالت املوقعة عليها وغريها 

غري  واملنظامت  الوقفية  واملؤسسات  األطراف  الثنائية  الرشيكة  الجهات  ذلك  يف  مبا  الوكاالت،  من 

الحكومية. ويتمثل محور رئييس للرتكيز يف تحسني إتاحة خدمات الرعاية األولية الجيدة وامليسورة 

التكلفة بالقرب من األماكن التي يعيش فيها ويعمل الناس. ومع ذلك، فإن الوكاالت تُقر بأن العنارص 

الثالثة للرعاية الصحية األولية تُعد جميعها رضورية لتحقيق الهدف 3 من أهداف التنمية املستدامة 

التغطية  لتحقيق  املبذولة  الجهود  بسائر  وثيقاً  ارتباطاً  ترتبط  التي  الصلة،  ذات  الصحية  والغايات 

الصحية الشاملة وتحسني الحصائل الصحية يف جميع مراحل العمر.  

وسييرّس التعاون الوثيق بني الوكاالت عىل املستوى العاملي/ اإلقليمي بشأن الرعاية الصحية األولية، 

املشرتكة،  الحالة  وتحليالت  القامئة،  الوطنية  الوطنية ودون  اآلليات  البلدان من خالل  بني  التنسيق 

وتحديد األولويات مبقتىض دورة تخطيط الصحة الوطنية. وسيؤدي وضع إطار وحيد لرصد الرعاية 

 Primary health care: Transforming vision into action.  Draft for consultation.  Geneva: World Health Organization  32

and UNICEF; 2018 (https://www.who.int/docs/default-source/primary-health-care-conference/operational-framework.

pdf?sfvrsn=6e73ae2a_2), accessed 1 August 2019).

يف العديد من البلدان، مل تواكب القدرة املالية النمو االقتصادي، وأدت بذلك إىل الحد من 

إمكانية معالجة الصحة وغريها من األولويات االجتامعية.

WHO / Andrew Caballero Reynolds :ملكية الصور
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الصحية األولية باالستناد إىل الجهود القامئة لقياس التغطية الصحية الشاملة والنهوج املبسطة إزاء 

عن  العملية  هذه  وستسفر  التشتت.  من  والحد  الفّعالية  تعزيز  إىل  التقنية،  واملساعدة  التشغيل 

كام  املحددة.  الثغرات  لسد  الرشكاء  وسائر  الوكاالت  أمام  املتاحة  والفرص  األولويات  عىل  االتفاق 

ستجري مواءمة النهوج الخاصة مبساعدة البلدان عىل تحديد األولويات والتخطيط وامليزنة، وتعبئة 

البلدان.  بقيادة  مشرتك  نحو  عىل  ووضعها  الوكاالت  بني  املتسقة،  التمويل  وخطط  املنسقة  املوارد 

وسعياً إىل النهوض بالعمل يف هذا املجال، ستعمل الوكاالت عن كثب مع سائر املنصات املعنية، مثل 

والقطاع  املدين  املجتمع  مثل  الرئيسية  األطراف  تضم  التي  الشاملة 2030،  الصحية  التغطية  رشاكة 

الخاص وسائر منظامت األمم املتحدة. ويلخص اإلطار 12 اإلجراءات املشرتكة بني الوكاالت املقرتحة 

 بشأن الرعاية الصحية األولية عىل املستوى الُقطري وعىل املستوى العاملي/ اإلقليمي، يف حني يوضح

اإلطار 13 األنشطة التي يجري تنفيذها يف مايل يف سبيل إصالح الرعاية الصحية األولية.

WHO / PAHO :ملكية الصور
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اإلطار 12 اإلجراءات املشرتكة املقرتحة بشأن الرعاية الصحية األولية

اإلجراءات عىل املستوى الُقطري  

دعم البلدان عن طريق العمل املتسق والجامعي يف 
املجاالت التالية:

1   دعم تقييم القدرات الخاصة بالرعاية الصحية 
الشاملة، ومواءمة النهوج القامئة عىل مستوى 

الوكاالت، واستخدام نهج مشرتك يف تقييم الُنظم 
الصحية.

2   تقديم الدعم املصمم خصيصاً واملنسق إىل البلدان 
من أجل تعزيز الُنظم الصحية الخاصة بالرعاية 

الصحية األولية عن طريق توليد البيّنات؛ وتحديد 
األولويات الُقطرية والتخطيط وامليزنة؛ وتعبئة 

التمويل وتطوير قدرات القوى العاملة يف سبيل 
تحسني التغطية واإلنصاف، مبا يف ذلك يف البيئات 

الهشة والرسيعة التأثر.

3   تقديم املساعدة من أجل تحديد من يرتكون خلف 
الركب وملاذا، وجعل الدمج مع القطاعات األخرى 

من األولويات، من أجل التأثري عىل محددات الصحة 
والحصائل الصحية.

اإلجراءات عىل املستوى العاملي/ اإلقليمي

ضامن املزيد من اتساق الدعم املقدم إىل البلدان وفّعاليته 
مبواءمة النهوج واألدوات وتعزيز العمل بشأن املنافع العامة 

يف املجاالت التالية:

1   التعاون بشأن العنارص الثالثة للرعاية الصحية األولية 
باستخدام اآلليات القامئة، مبا يف ذلك إعادة تشكيل 

الدعم املايل عند االقتضاء.

2   استخدام اآلليات العاملية القامئة لالتفاق عىل إطار 
لرصد الرعاية الصحية األولية باستخدام مقاييس 

محّسنة، مبا يف ذلك فيام يتعلق بالتمويل، وإتاحة 
تكييفه واستخدامه من ِقبل البلدان.

3   صقل قدرة الجهات الرشيكة وتعزيزها، فيام يتعلق 
باملشاركة وترسيع الخطى واملواءمة واملساءلة عىل نحو 

فّعال، من أجل النهوض بالرعاية الصحية األولية من 
خالل ما تقوم به هذه الجهات من عمل عىل املستوى 

الُقطري باستخدام أدوات وصكوك ونهوج مشرتكة.

4   إعداد "أدوات عدم ترك أي أحد خلف الركب" 
ونهوجه، ووضعها يف صيغتها النهائية والتوسع فيها، 
من أجل تعزيز اإلرشادات املشرتكة لألفرقة الُقطرية 

لألمم املتحدة.

WHO / Atul Loke :ملكية الصور
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3-3 التمويل املستدام للصحة

ما أهمية ذلك؟

يتمثل رشط أسايس لبلوغ الغايات املتعلقة بالصحة يف أهداف التنمية املستدامة يف ضامن متويل أكرث 

استدامة للصحة، مبا يف ذلك إدرار األموال املجمعة واألموال العامة وتخصيصها واستخدامها عىل نحو 

أفضل ألغراض الصحة. ويف بلدان عديدة، لن تسمح مستويات متويل الصحة وآلياته الحالية بتحقيق 

التنمية املستدامة.  الغايات املحددة للتغطية الصحية الشاملة وسائر عنارص الهدف 3 من أهداف 

ويعيش اآلن مثانون يف املائة من سكان العامل يف البلدان املتوسطة الدخل التي متر مبرحلة االنتقال من 

مساعدة الجهات املانحة وتعتمد عىل نحو متزايد عىل اإلنفاق املحيل عىل الصحة. 

اإلطار 13 مايل: إصالح الرعاية الصحية األولية "لعبور املرحلة األخرية"

يف شباط/ فرباير 2019، أعلن رئيس مايل عن مبادرة إلصالح قطاع الرعاية الصحية األولية يف سبيل ترسيع التقدم صوب الوفاء 

بالتزامات البلد بشأن أهداف التنمية املستدامة، والسيام فيام يتعلق بوفيات األمومة ووفيات األطفال وحمل املراهقات. وتُعد 

زيادة فّعالية قطاع الرعاية الصحية األولية رضورية لتأكيد االستقرار الوطني، وتدعيم الصحة الوقائية، والحد من االعتامد عىل 

وامليسورة  املنصفة  اإلتاحة  والتوّسع يف  املحلية،  املجتمعات  وزيادة متكني  املستشفيات،  املقدمة يف  التكلفة  املرتفعة  الخدمات 

التكلفة للخدمات الصحية األساسية العالية الجودة. كام تستهدف اإلصالحات أيضاً تعزيز املساواة بني الجنسني وإتاحة الخدمات 

أمام املرأة، مبا يف ذلك خدمات تنظيم األرسة، والوصول إىل املرحلة األخرية عن طريق كادر موّسع من العاملني الصحيني املجتمعيني. 

وتهدف مايل من خالل هذه اإلصالحات إىل أن تصبح منوذجاً يُحتذى به يف أفريقيا.

كام ستؤدي اإلصالحات إىل حفز نهج متويل جديد ملايل وللجهات املانحة الدولية، مع اإلقرار باملشهد املايل املتغرّي، لتحول البلد 

خالل السنوات العرش القادمة من االعتامد عىل الربامج الرأسية والتمويل الرأيس إىل النهوج األفقية لتعزيز الصحة وإىل االعتامد 

عىل النفس. وسيتيح تعزيز الرعاية الصحية األولية فرصاً أمام الرشكاء لتقديم املوارد عىل نحو أكرث تنسيقاً، يف سبيل زيادة أوجه 

الكفاءة والقيمة مقابل املال، لتمهيد الطريق إىل تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

ويف منتصف عام 2019، عقدت وزارة الصحة اجتامعاً للوكاالت يف باماكو ملناقشة كيفية دعم خطة العمل العاملية لعملية اإلصالح 

الوطنية. ويف االجتامع، تم االتفاق عىل تركيز الجهود املبذولة يف مايل يف إطار خطة العمل العاملية عىل الرعاية الصحية األولية. 

وبدأت عملية بقيادة وزارة الصحة لتحديد اإلجراءات الفعلية التي ينبغي أن تتخذها الوكاالت دعامً لجهود اإلصالح الوطنية. 

ويف بداية آب/ أغسطس 2019، اجتمعت الوكاالت االثنتا عرشة املوقعة بقيادة حكومة مايل، ووقعت عىل خطة عمل مايل يف 

باماكو.
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ويف حني أن مشهد متويل الصحة يختلف من بلد إىل آخر فإن التحديات متشابهة عىل طول سلسلة 

التنمية، مع أن البلدان املنخفضة الدخل وبلدان الرشيحة الدنيا من فئة الدخل املتوسط هي التي 

تواجه أكرب قدر من التحديات. ويتمثل مصدر كبري للقلق يف العديد من البلدان يف أن القدرة املالية 

األولويات  الصحة وغريها من  إمكانية معالجة  الحد من  بذا أىل  االقتصادي، وأدت  النمو  تواكب  مل 

االجتامعية. وفضالً عن ذلك، فإن العديد من الحكومات ال تعطي إال درجة ضعيفة نسبياً من األولوية 

للصحة يف مخصصات امليزانية العامة.

ويساهم ضعف األولوية والقدرة املالية يف قوة االعتامد عىل اإلنفاق عىل الصحة من الجيب الخاص، 

ويؤدي ذلك بدوره إىل الوقوع يف الفقر ويتسبب يف عدم اإلتاحة املنصفة للخدمات الصحية. ويف حني 

أن الرعاية الصحية األولية ينبغي أن تُعطَى األولوية يف اإلنفاق الصحي ألنها توفر التدخالت األعىل 

مردوداً، فإن املستويات الحالية للتمويل العام املحيل املوّجه إىل الرعاية الصحية األولية ال تنم عن 
ذلك.33

وال يتطلب التمويل املستدام للهدف 3 من أهداف التنمية املستدامة والغايات ذات الصلة املتعلقة 

واإلنصاف، الكفاءة  من  مبزيد  اإلنفاق  أيضاً  يتطلب  وإمنا  فحسب،  اإليرادات  من  املزيد   بالصحة، 

إذ تبلغ نسبة اإلنفاق الصحي العاملي غري املخصص جيداً أو املهدر 20-40 ٪.34 وسيتطلب تصحيح ذلك 

تركيزاً أكرب عىل القيمة مقابل املال، أي تحسني كفاءة التخصيص والكفاءة التقنية من أجل تعظيم 

الدخل  واملتوسطة  املنخفضة  البلدان  حكومات  وال  التنمية  رشكاء  يوّجه  ومل  الصحية.  النفقات  أثر 

استثامرات كافية إىل "املنافع الصحية املشرتكة" التي تُعد أساساً لألمن الصحي العاملي، مثل التأهب 

املضادات  مجال  يف  واالبتكار  والبحث  امليكروبات،  مضادات  مقاومة  ملواجهة  والتدخالت  للجوائح، 

الحيوية واللقاحات.

ويستند موضوع الترسيع املتمثل يف التمويل املستدام للصحة إىل تاريخ طويل من تعاون الوكاالت 

القائم عىل انتهاز الفرص يف مجال متويل الصحة، كام يستند إىل املنصات التعاونية القامئة. 

ما الذي ستفعله الوكاالت؟  

تلتزم الوكاالت بالعمل معاً عىل تعزيز دعم البلدان يف تعبئة وتخصيص واستخدام املوارد املالية الالزمة 

املواءمة  وتكتيس  املستدامة.  التنمية  أهداف  يف  بالصحة  املتعلقة  الغايات  صوب  التقدم  الستمرار 

الوثيقة بني الوكاالت أهمية خاصة مع انتقال البلدان من التمويل الخارجي، نظراً إىل املخاطر التي 

تواجه االستدامة الربمجية واملالية للمكاسب الصحية.

للصحة من أجل تحقيق  املستدام  التمويل  إىل ثالثة مواضيع لدعم  الترسيع هذا  ويستند موضوع 

التغطية الصحية الشاملة، وهي:

<   تعبئة املوارد املحلية: تزويد البلدان بدعم منسق عىل نحو أفضل يف إيجاد طرق لتعبئة املزيد 

من املال للصحة؛ عن طريق التعبئة املالية األساسية وتحديد أولويات امليزانية؛

<   القيمة يف مقابل املال: تزويد البلدان بدعم منسق عىل نحو أفضل بشأن كيفية تحقيق املزيد 

من الصحة مقابل املال، بضامن إعطاء األولوية يف امليزانيات العامة لتنفيذ التدخالت املالمئة 

عىل املستوى املالئم، والرتكيز عىل الرعاية الصحية األولية الفّعالة من حيث التكلفة.

Public spending on health: A closer look at global trends. Geneva: World Health Organization; 2018  33 

(https://www.who.int/health_financing/documents/health-expenditure-report-2018/en/, accessed 1 August 2019).

 World Health Report 2010: Health systems financing – The path to universal health coverage.  Geneva: World Health  34

Organization; 2010 (https://www.who.int/whr/2010/en/, accessed 1 August 2019).
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التمويل  من  املزيد  تعبئة  أجل  من  بالنهوج  االرتقاء  واالبتكار:  الفّعالة  اإلمنائية  <   املساعدة 

املوارد  تعبئة  تكّمل  بطرق  التمويل  هذا  وتقديم  املشرتكة،  النهوج  عىل  بالرتكيز  الخارجي 

املطروحة إلنشاء  الخيارات  الوطنية؛ وبحث  الُنظم  وتعّزز  النتائج  املحلية وتحفزها وتحقق 

آليات عاملية ابتكارية وتكييفها لتُعنى بزيادة املساعدة اإلمنائية للصحة عىل املستوى الُقطري 

العامة  املوارد  تعبئة   - لتشتيت  ال   - لتكميل  الجديدة  التكنولوجيات  تتيحها  التي  والفرص 

واستخدامها. 

وسيدعم هذه املجاالت بناء توافق أقوى لآلراء بني الوكاالت عىل الصعيد العاملي ويف البلدان؛ ومواءمة 

الجهود الرامية إىل بناء القدرات؛ وزيادة تبادل املعارف والبيانات وبثها بني الوكاالت عىل نطاق جميع 

التغطية  إىل  باالستناد  املستدامة  التنمية  أهداف  من   3 الهدف  بتمويل  الخاصة  والنهوج  املواضيع 

الصحية الشاملة. 

تعبئة املوارد املحلية: املزيد من املال من أجل الصحة

عن  واملسؤولني  امليزانية  عن  املسؤولني  الوطنيني  املوظفني  بني  بالبّينات  املسّند  الحوار  حفز 

الوكاالت  ستعمل  للصحة:  املال  من  املزيد  وتعبئة  املالية  اإلصالحات  ترسيع  أجل  من  الصحة 

بشأن  بالبيّنات  واملسند  للجميع  والشامل  النطاق  الواسع  الوطني  الحوار  حفز   (1) عىل  معاً 

الخاص،  الجيب  من  اإلنفاق  عىل  االعتامد  من  الحد  حول  املناقشات  ذلك  يف  مبا  الصحة،  متويل 

باتخاذ  الكفاءة  عدم  وألوجه  لإلجحافات  والتصدي  األولية،  الصحية  للرعاية  األولوية  وإعطاء 

 إجراءات بشأن التشتت وزيادة الفّعالية يف رشاء الخدمات الصحية، وتعزيز املساءلة والشفافية؛

والثني  الصحية  املعيشة  أمناط  تعزيز  عىل  للمساعدة  املالمئة  املالية  التدابري  تنفيذ  دعم   (2)

الصحة؛ ذلك  يف  مبا  العامة،  للنفقات  اإليرادات  من  املزيد  وتعبئة  الصحية،  غري  الخيارات   عن 

التي تتناول مستويات  (3) تشجيع املناقشات بشأن السياسات واملناقشات التقنية األوسع نطاقاً 

واستقرار  العام  التمويل  مبستويات  التنبؤ  إمكانية  تؤكد  التي  وآلياتها،  املحلية  اإليرادات  تعبئة 

تدفق التمويل، مبا يف ذلك تحديد أدوار مختلف أنواع الرضائب، واإلقرار بأن مسؤولية ذلك تقع 

تعزز  التي  الرضائب  بشأن  املشاركة  (باستثناء  الصحة  وزارات  ال عىل  املالية  وزارات  عىل  أساساً 

وغريها  املالية  وزارات  مع  السياسات  بشأن  الحوار  حفز   (4) التبغ)؛  عىل  الرضائب  مثل  الصحة 

UN / Kibae Park :ملكية الصور
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لتعزيز رأس  من الوزارات الذي يتناول الصحة بوصفها استثامراً يف إطار اسرتاتيجية أوسع نطاقاً 

تعزيز  الوكاالت عىل  ستتعاون  الحوار،  من هذا  ومتكينها  الصحة  وزارات  ولتجهيز  البرشي.  املال 

تيسري  عىل  ستعمل  كام  ورصدها.  وتنفيذها  الصحة  متويل  سياسات  صياغة  عىل  املحلية  القدرة 

الحوار املنتظم بني البلدان وصندوق النقد الدويل وأذرع املالية الكلية للمصارف اإلمنائية، بشأن 

الهادفة إىل تعبئة املزيد من اإليرادات العامة لصالح األولويات  اإلصالحات املالية األوسع نطاقاً 

الصحة.  االجتامعية، مبا يف ذلك 

ضامن إعطاء صوت للمجتمعات املحلية يف تحديد امليزانيات اإلجاملية للصحة وأولوياتها: ينبغي أن 

تكون الحوارات الوطنية بشأن متويل الصحة أكرث شموالً للمجتمعات املحلية املهمشة وأن تتيح حواراً 

اجتامعياً أوسع نطاقاً بشأن األولويات عىل امتداد الطريق صوب التغطية الصحية الشاملة. وستتعاون 

الوكاالت مع جامعات املجتمع املدين والربملانيني وراسمي السياسات عىل الصعيدين اإلقليمي والوطني 

عىل تعزيز الحوار من أجل زيادة امليزانيات الصحية وتوجهها إىل تحقيق النتائج، مع قدر أكرب من 

الرتكيز عىل الرعاية الصحية األولية وعىل عدم ترك أي أحد خلف الركب. ويجري حالياً تكييف دورة 

مشرتكة بشأن متويل الصحة وسيُجرى اختبارها التجريبي مع املجتمع املدين. 

القيمة مقابل املال: املزيد من الصحة مقابل املال

تعزيز دعم البلدان من أجل تحسني اإلدارة املالية العامة يف مجال الصحة: من شأن تعزيز اإلدارة 

بتحسني  الفّعالية  وزيادة  بها،  التنبؤ  وإمكانية  امليزانية  مخصصات  زيادة  يضمن  أن  العامة  املالية 

اإليرادات  تدفقات  تشتت  من  والحد  الوطنية،  واالحتياجات  األولويات  مع  املتاحة  املوارد  مواءمة 

والتمويل. وينبغي أن تكون نُظم اإلدارة املالية العامة لديها القدرة عىل التعاقد من املنظامت غري 

الحكومية والقطاع العام من أجل تحقيق أهداف الصحة العمومية. 

عىل  الوكاالت  ستتعاون  وفّعاليته.  الصحي  اإلنفاق  كفاءة  زيادة  أجل  من  البلدان  دعم  تعزيز 

تقديم الدعم التقني ودعم السياسات ملساعدة البلدان عىل تحديد أولويات اإلنفاق الصحي عىل 

نحو أفضل من أجل تحقيق األثر. وسيشمل ذلك تحسني الكفاءة يف تخصيص االعتامدات والكفاءة 

التقنية، مبا يف ذلك تقديم الدعم يف تصميم حزم الفوائد، والتحول من الرشاء القائم عىل املدخالت 

الصحية  الرعاية  عن طريق  والسيام  الخدمات،  تقديم  وتحسني  املخرجات،  القائم عىل  الرشاء  إىل 

املتكاملة.  األولية 

املساعدة اإلمنائية الفّعالة واالبتكار

ستتعاون  التمويل للصحة.  التمويل املشرتكة من أجل توفري املزيد من  التوّسع يف استخدام آليات 

التمويل  التمويل املشرتك باملنح والقروض، وأدوات  الوكاالت عىل تحديد الفرص املالمئة للتوسع يف 

التمويل  زيادة  أجل  واملجمع، من  املوازي  التمويل  وآليات  الدين  تخفيض  مثل مدفوعات  الهجينة 

الخارجي للصحة بقدر كبري. وستسعى إىل تبسيط الطرائق الخاصة برتتيبات التمويل املشرتك هذه 

من أجل الحد من تكاليف املعامالت، مبا يف ذلك مواءمة آليات مراجعة الحسابات واإلبالغ ومؤرشات 

تطبيقها  الجديدة، ويف  التمويل  آليات  يف بحث  أيضاً  البلدان  الوكاالت  املشرتكة. كام ستدعم  األداء 

عند االقتضاء، مبا يف ذلك أدوات التمويل القامئة عىل املخرجات والرشاكات بني القطاع العام والقطاع 

الخاص يف مجال تقديم الخدمات.
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كيف ستعمل الوكاالت بطريقة مختلفة من أجل تحقيق ذلك؟  

ستضع كل وكالة اسرتاتيجية داخلية لضامن املواءمة مع برنامج عمل الترسيع واملساءلة بشأنه، وتتفق 

عىل األدوات املشرتكة لتحديد العقبات التي تواجه متويل الصحة (من خالل لوحات املتابعة مثالً) 

والوقوف عىل التقدم املُحرز بشأنه (مثل املصفوفات واملؤرشات)، وتدعم املبادرات املشرتكة بشأن 

التعلم والبث وبناء القدرات لضامن تحسني املواءمة بشأن املسائل املتعلقة بتمويل الصحة. ستشارك 

الوكاالت عىل املستويني اإلقليمي ودون اإلقليمي مع اآلليات اإلقليمية (مثل مبادرة االتحاد األفريقي) 

يف بناء الدعم السيايس واملساءلة املؤسسية والدعوة بشأن امليزانية يف األقاليم. وعىل املستوى الُقطري، 

ستُحدد من ثالثة إىل خمسة من البلدان الخاضعة للتنسيق يف إطار نهج الخطة العام إزاء مشاركة 

البلدان واحتياجاتها  الُقطرية وإىل معايري معينة - مثل اهتاممات  البلدان، باالستناد إىل املشاورات 

أو  املكثف يف واحد  الدعم  الحاصلة عىل  البلدان  لتكون يف طليعة   - بالتعاون  يتعلق  فيام  وفرصها 

أكرث من املجاالت املوضحة أعاله إلثبات املكاسب التي ميكن أن تتحقق بتعزيز التعاون. ويرد موجز 

لإلجراءات املشرتكة املقرتحة بشأن التمويل املستدام للصحة يف اإلطار 14.

اإلطار 14 اإلجراءات املشرتكة املقرتحة بشأن التمويل املستدام للصحة

اإلجراءات عىل املستوى الُقطري 

دعم البلدان عن طريق العمل املتسق والجامعي يف 
املجاالت التالية:

1   دعم البلدان يف تعبئة اإليرادات الكافية واملستدامة 
عن طريق السياسات والتدابري الترشيعية والتنظيمية 

املنارصة للفقراء وللصحة، مبا يف ذلك التدابري املالية عند 
االقتضاء، يف سبيل تحقيق الغايات املتعلقة بالصحة 
يف أهداف التنمية املستدامة، بطرق من بينها تعزيز 

أصوات املجتمعات املحلية بشأن متويل الصحة والحوار 
بني وزاريت الصحة واملالية.

2   ضامن عدم ترك أي أحد خلف الركب عىل املستوى 
الُقطري، بتحسني الكفاءة واإلنصاف يف اإلنفاق الصحي، 
والتحفيز عىل تقديم الخدمات الصحية العالية الجودة 

عن طريق الرشاء االسرتاتيجي والتخصيص الفّعال 
للموارد وتحسني اإلدارة املالية العامة.

3   توفري املوارد الالزمة للحوار الُقطري والدعم التقني 
من خالل عمليات ممولة متويالً مشرتكاً يف سبيل زيادة 
فّعالية املساعدة اإلمنائية للصحة وكفاءتها، مع ضامن 
التمويل الكايف للمنافع العامة العاملية يف الوقت ذاته. 

اإلجراءات عىل املستوى العاملي/ اإلقليمي

ضامن املزيد من اتساق الدعم املقدم إىل البلدان وفّعاليته 
مبواءمة النهوج واألدوات وتعزيز العمل بشأن املنافع العامة 

يف املجاالت التالية:

1   وضع اسرتاتيجيات داخلية لضامن املواءمة مع برنامج 
عمل الترسيع واملساءلة بشأنه. 

2   االتفاق عىل أدوات مشرتكة لتحديد العقبات التي 
تواجه متويل الصحة (من خالل لوحات املتابعة مثالً) 
والوقوف عىل التقدم املُحرز بشأنه (مثل املصفوفات 

واملؤرشات)، ودعم املبادرات املشرتكة بشأن التعلم 
والبث وبناء القدرات لضامن تحسني املواءمة بشأن 

املسائل املتعلقة بتمويل الصحة.

3   دعم بناء توافق عام يف اآلراء وتبادل املعارف بني 
الرشكاء للتعلم من الدعم الحايل واملايض وتبادله، من 
أجل وضع برنامج عمل لتمويل الصحة خاضع لتوجيه 

البلدان ويتامىش مع البيّنات الدالة عىل "ما يصلح 
وما ال يصلح"، يف سبيل إحراز التقدم صوب التغطية 

الصحية الشاملة.
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3-4 مشاركة املجتمع املحيل واملجتمع املدين

ما أهمية ذلك؟

تقر أهداف التنمية املستدامة بدور املجتمعات املحلية واملجتع املدين يف تحقيق هذه األهداف، من 

خالل غايات محددة بشأن اتخاذ القرارات عىل نحو شامل للجميع وتشاريك (16-7)، والرشاكات بني 

أصحاب املصلحة املتعددين (17-16)، والرشاكات العامة والرشاكات بني القطاع العام والقطاع الخاص 

والفريد  األسايس  الدور  الفعلية35  باملشاركة  االلتزام  ويجّسد هذا   .(17-17) املدين  املجتمع  ورشاكات 

الغايات  تحقيق  يف  الُقطري،  املستوى  عىل  والسيام  املدين،  واملجتمع  املحلية  واملجتمعات  لألشخاص 

 الطموحة ألهداف التنمية املستدامة، مبا يف ذلك الغايات املتعلقة بالصحة. وتتنامى البيّنات الدالة عىل

ما لالستجابة التي تركز عىل الناس وتخضع لقيادة املجتمع املحيل من أثر كبري يف سد الثغرات االسرتاتيجية، 

وتحسني جودة الخدمات، وتوسيع نطاق التدخالت، وضامن الخضوع للمساءلة. ويصبح دور املجتمعات 

املحلية واملجتمع املدين يف تقديم الخدمات ال غنى عنه يف سياق تبادل املهام وإعادة توزيعها، لتكميل 

قطاع الصحة الرسمي الذي كثرياً ما تتجاوز أعباءه طاقته يف سعيه إىل الوصول إىل مليارات األشخاص. 

نطاق جميع  مؤسسة وعىل  كل  داخل  القرار  والتنوع يف صنع  الجنسني  بني  املساواة  ويؤثر ضامن 

للمجتمع  املتاح  الحيز  وحامية  املدين  واملجتمع  املحلية  املجتمعات  مشاركة  طريق  عن  املؤسسات 

املدين، تأثرياً إيجابياً ممتداً يف إعامل الحق يف الصحة وعدم ترك أي أحد خلف الركب. 

ميكن وصف املشاركة بأنها فعلية عندما ينجح املشاركون يف التأثري عىل القرارات بشأن املسائل التي تؤثر عىل حياتهم. وتتمثل إحدى الحصائل   35

املهمة للمشاركة الفعلية يف التمكني املعّزز للمشاركني الذي ميكن تعريفه بأنه قدرتهم عىل التحكم يف حياتهم واملطالبة بحقوقهم.

WHO / Eduardo Soteras Jalil :ملكية الصور
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بها ووجهات  مرا  التي  التجارب  فإنهام يحمالن  املدين  واملجتمع  املحلية  املجتمعات  تشارك  فعندما 

نظرهام وخرباتهام إىل عمليات توليد املعارف ورسم السياسات واالستجابة الصحية املستنرية والفّعالة 

واملستدامة. وعندما تُحشد املجتمعات املحلية فإنها تحمل الحوافز السياسية التي تنطلق من القاعدة 

إىل القمة للمطالبة بالعمل وباملساءلة بشأن الخدمات الصحية التي تستحقها. ويف املقابل، فعندما 

ال تشارك املجتمعات املحلية مشاركة فّعالة يف العمل بشأن الصحة، فإن املخاطر الصحية قد تتفاقم 

بشدة، كام حدث مثالً يف فاشيات مرض فريوس إيبوال. 

وعىل الرغم من الفوائد املثبتة ملشاركة املجتمعات املحلية واملجتمع املدين، فإن هناك العديد من العقبات 

التي تحد من فّعاليتها وتأثريها، مبا يف ذلك قلة املوارد والقدرات والدعم، والبيئات القانونية واالجتامعية 

والسياسية املحفوفة بالتحديات. وتؤثر اإلتاحة غري املنصفة للموارد والحوار بشأن السياسات وصنع القرار 

عىل الصعيد الوطني والدويل بصفة خاصة عىل املجتمعات املحلية املهمشة، مبا يف ذلك النساء والفتيات 

والشباب واألقليات العرقية والعنرصية والسكان األصليون واملثليات واملثليون واملزدوجو امليل الجنيس 

ومغايرو الهوية الجنسانية وحملة صفات الجنسني واملهاجرون وذوو اإلعاقة. 

وتؤدي قلة الفرص املتاحة لحشد املجتمعات املحلية واملجتمع املدين العامل يف مجال الصحة عىل 

نحو فعيل واسرتاتيجي عىل املستوى املحيل والوطني والعاملي، إىل الحد من الجهود املبذولة لتجاوز 

يف  التقدم  ويتطلب  املشرتكة.  الصحية  للتحديات  التصدي  أجل  من  التآزر  أوجه  وتسخري  الصوامع 

هذا العرص الجديد اتّباع نهج أكرث استدامة إزاء تعزيز الُنظم، يستند إىل مبادئ الكفاءة واإلنصاف 

املتعددين  املصلحة  أصحاب  بني  للجميع  الشامل  التعاون  إىل  أيضاً  ويستند  الناس،  عىل  والرتكيز 

والتجارية  البيئية  الصحة  محددات  معالجة  أجل  من  الشؤون  وترصيف  املتعددة،  القطاعات  وبني 

واالجتامعية والهيكلية. وينبغي تزويد العاملني الصحيني باملهارات االجتامعية الثقافية لبناء جسور 

فّعالة ملجتمعات محلية أكرث متكناً ونُظم صحية أكرث قدرة عىل االستجابة. 

وتضطلع الوكاالت بدور مهم يف تعظيم الفرص املتاحة أمام املجتمعات املحلية واملجتمع املدين للمساهمة 

يف تحقيق الغايات املتعلقة بالصحة يف أهداف التنمية املستدامة، مبا يف ذلك عن طريق مشاركتهام 

يف العمليات املحلية والُقطرية واإلقليمية والعاملية. وتقر الوكاالت أيضاً مبسؤوليتها املشرتكة يف تعزيز 

التعاون الفعيل والعميل مع املجتمعات املحلية ومنظامت املجتمع املدين وأرساء ثقافة مواتية الزدهار 

الثقة والرشاكة الحقيقية. فاملشاركة الفعلية مع جامعات املجتمع املدين واملجتمعات املحلية املتنوعة، 

مبا يف ذلك الشباب، بوصفهم رشكاء وعوامل للتغيري، تتيح فرصاً لصياغة السياسات االبتكارية، ووضع 

مبادرات التمويل املتسقة، وتعزيز املساءلة. كام تُقر الوكاالت أيضاً برضورة الحد إىل أدىن قدر من تكاليف 

املعامالت، حيث إن فرط األعباء التي يتحملها الرشكاء قد يعوق العمل ويثبط املشاركة. 

املدين.  واملجتمع  املحلية  املجتمعات  مع  للعمل  مختلفة  وقدرات وسجالت  آليات  لديها  والوكاالت 

ويتيح العمل يف إطار موضوع الترسيع هذا فرصاً للتعلم من أفضل املامرسات واعتامد نهوج فّعالة 

الفريدة للمجتمعات  القدرات  الوكاالت من تحقيق استفادة أكرب من  ومتسقة حتى تتمكن جميع 

الخدمات واملساءلة،  الصحية والدعوة وتقديم  السياسات  املدين يف مجال صياغة  املحلية واملجتمع 

وتعزيز هذه القدرات تعزيزاً مستداماً. 

وتتمحور اإلجراءات املشرتكة املقرتحة (اإلطار 15) حول مجالني متداخلني للتأثري، وهام: (1) تعزيز 

ومن  مؤسساتها  داخل  املدين  واملجتمع  املحلية  املجتمعات  مع  املوقّعة  الوكاالت  مشاركة  كيفية 

املشاركة  زيادة  أجل  من  الوكاالت  تقدمه  الذي  الدعم  وتعزيز   (2) املنظامت؛  بني  التعاون  خالل 

أثر عىل  الصحة إلحداث  املناقشات والعمل بشأن  املدين يف  املحلية واملجتمع  للمجتمعات  الفعلية 

البلدان لصالح جميع الناس. وسوف تُعطى األولوية للمجتمعات املحلية التي تعاين من أكرب قدر من 
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املعارف، ورسم  توليد  زيادة مشاركتها يف  الصحية، من أجل  الحصائل  الصحية وأضعف  اإلجحافات 

السياسات، والدعوة، والتنننفيذ، والتقييم.

بأنه يف حني أن تركيزها قد انصب يف إطار موضوع الترسيع هذا عىل املجتمع  وتُقر الوكاالت أيضاً 

املدين، فإن الدوائر األكادميية والقطاع الخاص يضطلعان أيضاً بأدوار مهمة يف التقدم صوب الغايات 

املتعلقة بالصحة يف أهداف التنمية املستدامة. 

اإلطار 15 اإلجراءات املشرتكة املقرتحة بشأن مشاركة املجتمعات املحلية واملجتمع املدين

اإلجراءات عىل املستوى الُقطري 

دعم البلدان عن طريق العمل املتسق والجامعي يف 

املجاالت التالية:

1   الدعوة املشرتكة إىل تنسيق الدعم وتقدميه إىل املجتمعات 

املحلية واملجتمع املدين عىل املستوى الُقطري، مبا يف 

ذلك عن طريق تعزيز التنظيم لتمكينهام من الحشد 

االسرتاتيجي حول املناقشات بشأن تهيئة االستجابة 

الطموحة املتعددة القطاعات لتمتّع الجميع بأمناط عيش 

صحية وبالرفاهية والسيام يف املنصات الخاصة بتنسيق 

الصحة وترصيف شؤونها واملساءلة بشأنها، ومتكينها من 

املشاركة الفعلية يف هذه املناقشات والتأثري عليها.

2   تعزيز التحالفات الوطنية ودون الوطنية مع املجتمعات 

املحلية واملجتمع املدين دعامً للقضايا الصحية املشرتكة 

والشاملة، وتحسني مواءمة الدعم والتمويل املقدمني إىل 

املجتمعات املحلية واملجتمع املدين واملشاركة والتعاون 

املعززين، بهدف تحقيق عمليات ومنصات املشاركة 

املتامسكة عىل نطاق قطاع الصحة.

3   دعم البلدان يف وضع السياسات والربامج الصحية التي 

تؤدي إىل التحول يف املجال الجنساين، وتتوجه إىل تحقيق 

اإلنصاف، وتقوم عىل أساس الحقوق، وتركز عىل الناس، 

بتعزيز املشاركة الفعلية وترصيف الشؤون الشامل للجميع 

وإعالء صوت املجتمعات املحلية واملجتمع املدين يف املحافل 

الُقطرية، والسيام املجتمعات املحلية املحرومة واملهمشة، 

وباالستفادة املشرتكة من اإلرشادات التشغيلية ألهداف 

التنمية املستدامة التي وضعتها األمم املتحدة بشأن عدم 

ترك أي أحد خلف الركب، ملواءمة الجهود املبذولة يف البلدان 

يف إطار خطة العمل العاملية مع العمليات األوسع نطاقاً 

الرامية إىل ضامن املشاركة الفعلية.

اإلجراءات عىل املستوى العاملي/ اإلقليمي

ضامن املزيد من اتساق الدعم املقدم إىل البلدان وفّعاليته 

مبواءمة النهوج واألدوات وتعزيز العمل بشأن املنافع العامة 

يف املجاالت التالية:

1   النهوض بالدعوة املشرتكة واإلجراءات التمكينية - والسيام 

مع الرشكاء املمولني والبلدان - من أجل التوّسع يف الحيز 

املتاح للمجتمع املدين يف مجال الصحة ووضع مربرات 

االستثامر يف املجتمعات املحلية واملجتمع املدين؛ وجمع 

أفضل املامرسات واإلرشادات بشأن املشاركة الفّعالة 

للمجتمعات املحلية واملجتمع املدين وتبادلها؛ ورصد 

املشاركة مع املجتمعات املحلية واملجتمع املدين وتقييم 

جودتها لتحديد األصوات التي تُسمع وتأثريها عىل صنع 

القرار، من أجل وضع سياسات أفضل وتحقيق حصائل 

صحية أكرث إنصافاً.

2   تعزيز آليات الوكاالت وقدرتها عىل إرشاك املجتمعات 

املحلية واملجتمع املدين مشاركة فعلية عىل املستويات 

التي يعمالن عليها (الُقطرية أو اإلقليمية أو العاملية)، 

برسم خرائط آليات الوكاالت املعنية مبشاركة املجتمع 

املدين، وتحديد الثغرات القامئة والفرص املتاحة لضامن 

متثيل املجتمعات املحلية املحرومة واملهمشة.

3   إنشاء منصة افرتاضية و/ أو تعزيزها لتمكني املجتمع املدين 

من الحشد حول املناقشات بشأن متتّع الجميع بأمناط 

عيش صحية وبالرفاهية، واملشاركة يف هذه املناقشات 

والتأثري عليها (الستخدامها عىل املستوى الُقطري تحديداً)؛ 

وإعداد أدوات بديلة للجهات ذات القدرة املحدودة عىل 

االتصال بشبكة اإلنرتنت، من أجل ترسيع املشاركة وتبادل 

املعارف بني أصحاب املصلحة الذين قد يكونون مهمشني 

مالياً و/ أو اجتامعياً و/ أو جغرافياً.
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 3-5 املحددات االجتامعية للصحة

ما أهمية ذلك؟

الغايات  وسائر  املستدامة  التنمية  أهداف  من   3 الهدف  تحقيق  صوب  التقدم  ترسيع  يتطلب 

املتعلقة بالصحة يف أهداف التنمية املستدامة والتعهد بعدم ترك اي أحد خلف الركب، جهوداً 

منسقة ملعالجة محددات الصحة، مبا يف ذلك حامية حقوق اإلنسان وتعزيزها، وتعزيز املساواة 

فيها  يولد  التي  الظروف  بفعل  والعافية  الصحة  وتتشكل  والفتيات.  النساء  الجنسني ومتكني  بني 

العوامل  بفعل  بدورها  الظروف  هذه  وتتشكل  ويشيخون،  ويعملون  ويعيشون  ويكربون  الناس 

التنمية  عجلة  والعافية  الصحة  فتدفع  أيضاً.  صحيح  والعكس  والبيئية.  واالقتصادية  االجتامعية 

املستدامة األوسع نطاقاً، مبا يف ذلك الحد من الفقر وعدم املساواة، والحصائل التعليمية املحّسنة، 

واالستدامة  الصمود  عىل  القدرة  والعافية  الصحة  تعّزز  كام  للجميع.  الشامل  االقتصادي  والنمو 

واإلنصاف واألمن البرشي.

WHO / Quinn Mattingly :ملكية الصور
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ويُعد اتّباع نهج دمج الصحة يف جميع السياسات ونهج اإلنصاف والنهج القائم عىل الحقوق والشامل 

ملراحل الحياة رضورياً ملعالجة محددات الصحة عىل نحو فّعال، كام يُعد اتّباع نهج إرشاك الحكومة 

ككل والنهج الشامل للمجتمع ككل رضورياً ملعالجة املحددات التي تتطلب مشاركة أصحاب املصلحة 

املتعددين. وقد ترغب البلدان يف النظر يف إنشاء آلية وطنية متعددة القطاعات، مثل لجنة أو وكالة أو 

فرقة عمل رفيعة املستوى تُعنى باملشاركة واتساق السياسات واملساءلة املتبادلة ملختلف دوائر رسم 

السياسات التي لها تأثري عىل الصحة، من أجل تنفيذ نهج دمج الصحة يف جميع السياسات ونهج إرشاك 

الحكومة ككل والنهج الشامل للمجتمع ككل إزاء الصحة، ورصد محددات الصحة والعمل بشأنها. وتتمثل 

ثالث أولويات لزيادة العمل العاجل يف املحددات البيئية والتجارية واالجتامعية والهيكلية للصحة.

املحددات البيئية: تؤثر البيئات املُشيّدة والطبيعية عىل الصحة. فتلوث الهواء واملياه والرتبة يؤثر تأثرياً 

ضاراً عىل صحة اإلنسان، وكذلك التوّسع الحرضي غري املخطط، والسيام بالنسبة إىل من يعيشون يف 

مجتمعات محلية غري رسمية يف ظل ضعف خدمات اإلصحاح واالزدحام املفرط. ويؤدي تلوث الهواء 

إىل وفاة 7 ماليني شخص سنوياً - أي ما يقرب من عدد الوفيات الناجمة عن دخان التبغ.36 ويطرح 

تغرّي املناخ خطراً عىل الصحة من خالل زيادة درجات الحرارة، وتردي نوعية الهواء واملياه، والظواهر 

املناخية الشديدة، وتغرّي أمناط رسيان األمراض املحمولة بالنواقل، وفقدان التنوع البيولوجي، وانعدام 

صحة  عىل  متناسب  غري  نحو  عىل  يؤثر  املناخ  تغرّي  أن  كام  التغذية.  سوء  وانتشار  الغذايئ،  األمن 

املجتمعات املحلية املستضعفة والنساء واألطفال، ويهدد باتّساع الفوارق القامئة عىل نوع الجنس يف 

الصحة ويف غريها. وتُعد معالجة املحددات البيئية للصحة رضورية لدفع التقدم عىل نطاق العديد 

من أهداف التنمية املستدامة. ويف حني أن هناك زخامً متزايداً يف التصدي للقضايا التي تشكل الرابط 

بني املناخ والبيئة والصحة، فإن مدى إلحاح التحديات وحجمها ال يقابلهام حالياً استجابة كافية عىل 

املستوى العاملي. وتشمل اإلجراءات اإلرشادية التي قد ترغب البلدان يف النظر يف اتخاذها، ما ييل:

<   تعزيز االستجابة االقتصادية واالجتامعية والقانونية واستجابة السياسات لتغرّي املناخ وتلوث 

الهواء واملياه والتلوث الكيميايئ والتدهور البيئي، من أجل الحد من اآلثار الصحية وتحسني 

اإلنصاف يف الصحة عىل املستويني الوطني ودون الوطني؛

متكاملة  اسرتاتيجيات  واستخدام  املتدين،  البيئي  األثر  ذات  الصحية  الغذائية  النظُم  <   تعزيز 

ملعالجة الطلب املتزايد عىل األغذية املغذية دون تجاوز الحدود التي تتحملها البيئة؛

<   االلتزام بتحقيق اإلتاحة الشاملة للمياه وخدمات اإلصحاح والنظافة يف سبيل تحسني الصحة 

والتعليم وسبل املعيشة.

املحددات التجارية:38,37 تُعد عوملة تسويق املنتجات وتجارتها التي تؤدي إىل تعاطي التبغ وتعاطي الكحول 

عىل نحو ضار واتّباع الُنظم الغذائية غري الصحية، أحد محركات الوباء العاملي للوفيات املبكرة الناجمة عن 

تسعة من أصل عرشة أشخاص يف جميع أنحاء العامل يتنفسون هواًء ملوثاً، لكن املزيد من البلدان بصدد اتخاذ إجراءات: جنيف: منظمة الصحة العاملية؛ 2018   36

9-out-of-10-people-worldwide-breathe-polluted-air-but-more-countries-are--2018-05-https://www.who.int/news-room/detail/02)

taking-action، تم االطالع يف 26 آب/ أغسطس 2019).

"املحددات التجارية للصحة هي الظروف واإلجراءات التي تُتخذ واإلجراءات التي ال تُتخذ التي تؤثر عىل الصحة. وتنشأ املحددات التجارية يف   37

سياق تقديم السلع والخدمات مقابل أجر، وتشمل األنشطة التجارية والبيئة التي تزاول فيها التجارة. وقد ترتك املحددات التجارية أثراً مفيداً و/ 

أو ضاراً عىل الصحة." من األمم املتحدة؛ 2017. التقدم املحرز يف الوقاية من اأملراض غري السارية ومكافحتها، تقرير األمني العام. نيويورك: األمم 

 املتحدة؛ كانون األول/ ديسمرب 2017: الصفحة 9، مرجع الحاشية ب -

(https://digitallibrary.un.org/record/1474584?ln=en، تم االطالع يف 1 آب/ أغسطس 2019).

 Annual Report of the Chief Medical Officer of the United Kingdom: Health, our global asset – partnering for progress.  38

London: United Kingdom Department of Health and Social Care; 2019. (https://assets.publishing.service.gov.uk/

government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/819333/Chief_Medical_Officer_annual_report_2019_-_

partnering_for_progress_-_accessible.pdf, accessed 1 August 2019).

7
يؤدي تلوث الهواء 

إىل وفاة 7 ماليني 

شخص كل عام
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األمراض غري السارية. وتتطلب معالجة املحددات التجارية للصحة استجابة أصحاب املصلحة املتعددين 

التي يشارك فيها طيف من الجهات الفاعلة يف القطاعني العام والخاص يف ميدان الصحة والصناعة واملالية 

والبيئة واإلعالم وغريها من القطاعات. وقد التزمت الحكومات بالتوّسع يف الجهود املبذولة لتعزيز تدابري 

السياسات وتدابري ترشيعية وتنظيمية وتنفيذها، مبا يف ذلك التدابري املالية،  عند االقتضاء، من أجل التقليل 

إىل أدىن حد من أثر عوامل الخطر الرئيسية  لإلصابة باألمراض غري السارية، وتعزيز النظم الغذائية وأمناط 

الحياة الصحية40،39 ومثال عىل ذلك أن دوائر الصناعة ميكنها أن تتخذ خطوات فعلية للحد من تعرض األطفال 

لتسويق األغذية واملرشوبات الغنية بالدهون، والسيام الدهون املشبعة واألحامض الدهنية املتحولة، أو 

بالسكر أو امللح، مبا يتامىش مع الترشيعات الوطنية، حيثام اقتىض األمر؛41 وتغيري تركيبة املنتجات الغذائية 

لطرح خيارات صحية ومغذية؛ والتخلص من تسويق املنتجات الكحولية واإلعالن عنها وبيعها للقرص؛ 

وتحسني إتاحة األدوية والتكنولوجيات املأمونة والفّعالة والعالية الجودة ويرس تكلفتها. وتشمل اإلجراءات 

اإلرشادية التي قد ترغب البلدان يف النظر يف اتخاذها، ما ييل:

تتمثل التدابري املالية الثالثة الرئيسية املدرجة يف قامئة املنظمة "ألفضل الخيارات" وسائر التدخالت املوىص بها بشأن الوقاية من األمراض غري السارية   39

ومكافحتها التي اعتمدتها جمعية الصحة العاملية السبعون يف (1) زيادة رضائب املكوس املفروضة عىل منتجات التبغ وأسعارها؛ (2) زيادة رضائب 

املكوس املفروضة عىل املرشوبات الكحولية؛ (3) الحد من استهالك السكر بفرض رضائب فّعالة عىل املرشوبات املحاّلة بالسكر.  انظر: معالجة 

األمراض غري السارية. أفضل الخيارات وسائر التدخالت املوىص بها للوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها. جنيف: منظمة الصحة العاملية؛ 

WHO-NMH-NVI-17.9-eng.pdf;jsessionid=C500BE73D/259232/https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665)  .2017

6056AF99072992DE73BB117?sequence=1، تم االطالع يف 1 آب/ أغسطس 2019).

التقدم امُلحرز يف الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها: تقرير األمني العام (الوثيقة A/72/662) نيويورك: األمم املتحدة؛ 2017  40 

(https://digitallibrary.un.org/record/1474584/files/A_72_662-EN.pdf، تم االطالع يف 1 آب/ أغسطس 2019).

القرار الصادر عن االجتامع الثالث الرفيع املستوى للجمعية العامة املعني بالوقاية من األمراض غري املعدية (غري السارية) ومكافحتها،  41 

(A/RES/73/2) نيويورك: األمم املتحدة؛ 2018.
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<   تعزيز التدابري السياسية والترشيعية والتنظيمية املتسقة وتنفيذها، مبا يف ذلك التدابري الرضيبية 

عند االقتضاء، من أجل الحد إىل أدىن قدر من أثر عوامل الخطر الرئيسية لرتدي الصحة؛

<   تعزيز األُطر القانونية والسياسية والتنظيمية لزيادة إتاحة وسائل التشخيص واألدوية واللقاحات 

والتكنولوجيات األساسية املأمونة وامليسورة التكلفة والفّعالة والجيدة، أمام الجميع؛

من  الحد  إىل  الرامية  للجهود  املحلية  واملجتمعات  والخاص  العام  القطاعني  قيادة  <   تعزيز 

االنبعاثات، يف سياق إدراج التدابري الخاصة بتغرّي املناخ يف السياسات واالسرتاتيجيات وعمليات 

التخطيط الوطنية.

واإلقصاء  االجتامعية  املساواة  عدم  أوجه  املحددات  هذه  تشمل  والهيكلية:  االجتامعية  املحددات 

الجنيس  والتوجه  واإلعاقة  والدين  والعنرص  والعرق  الجنس  ونوع  السن  مثل  العوامل  عن  الناجمة 

والهوية الجنسانية والتعرض للعنف، والناجمة عن تداخل هذه العوامل. ويف حني أن فئة املحددات 

عدم  وأوجه  األعراف  عىل  يركز  هذا  الترسيع  موضوع  فإن  النطاق،  واسعة  والهيكلية  االجتامعية 

املساواة املتعلقة بنوع الجنس، والعقبات التي تحول دون إعامل حقوق اإلنسان والعقبات القانونية، 

والوصم والتمييز، التي تشكل الصحة وتحول دون الحصول عىل الخدمات الصحية. كام أن الرتكيز 

عىل املساواة بني الجنسني سيمكن أيضاً من وضع االسرتاتيجيات ملعالجة استقالل املرأة وإعامل حقها 

يف الترصف ويف االختيار ومتكينها، عىل النحو الرضوري لتحقيق الصحة والعافية والتنمية املستدامة 

الجنسية واإلنجابية، مبا يف ذلك  الصحية  الرعاية  الشاملة لخدمات  اإلتاحة  بصفة عامة، مثل إدراج 

تنظيم األرسة وتوفري املعلومات والتوعية؛ وإدراج الصحة اإلنجابية يف االسرتاتيجيات والربامج الوطنية، 

برنامج  مع  يتامىش  مبا  اإلنجابية،  الحقوق  وإعامل  واإلنجابية  الجنسية  للصحة  الشاملة  واإلتاحة 

عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجني. ويؤدي الوصم والتمييز، مثلهام يف ذلك 

مثل سائر العقبات التي تحول دون إعامل حقوق اإلنسان والعقبات القانونية، مبا يف ذلك القوانني 

والسياسات واملامرسات التمييزية، إىل زيادة أوجه عدم املساواة واستبعاد األشخاص األقل قدرة عىل 

إمكانية  بالحد من  الخاص،  الجيب  الصحية من  النفقات  بالصحة وتكبد  املرتبطة  الصدمات  تحمل 

حصولهم عىل الخدمات الصحية وسائر الخدمات األساسية، والسيام بالنسبة إىل املجموعات السكانية 

املُجرَّمة واملهمشة وتلك التي عادة ما تكون مستبعدة مثل املثليات واملثليني واملزدوجي امليل الجنيس 

ترغب  قد  التي  اإلرشادية  اإلجراءات  وتشمل  الجنسني.  وحملة صفات  الجنسانية  الهوية  ومغايري 

البلدان يف النظر يف اتخاذها، ما ييل:

الجنسني  بني  املساواة  تعزيز  أجل  من  وتنفيذها  وتدعيمها  والترشيعات  السياسات  <   اعتامد 

ومتكني جميع النساء والفتيات عىل جميع املستويات؛ والنهوض باملساواة يف الفرص املتاحة؛ 

والتصدي للعنف القائم عىل نوع الجنس والتمييز القائم عىل نوع الجنس والتوجه الجنيس 

أو الهوية الجنسانية؛

<   دعم إصالح القوانني والسياسات التمييزية، مبا يف ذلك القوانني التي تُجرّم الجامعات املهمشة 

أو القوانني التي تُجرّم إتاحة الخدمات الصحية وتزيد من الوصم والتمييز وتؤثر عىل الحصائل 

الصحية. وينبغي يف ذلك مراعاة املحددات املتداخلة للوصم والتمييز، مبا يف ذلك نوع الجنس 

وسائر أشكال التهميش، وبناء شبكة من الجهات العاملية الفاعلة يف مجال الصحة واملحامني 

والهيئات الترشيعية واملجتمع املدين والباحثني، املعنيني بحقوق اإلنسان واملحددات القانونية 

للصحة؛
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ذلك  مبا يف  الجميع،  أمام  وطنياً،  املالمئة  االجتامعية  الحامية  وتدابري  نُظم  إتاحة  <   التوّسع يف 

املجموعات السكانية األشد تخلفاً عن الركب؛

<   وضع سياسات وبرامج التمويل لسد الثغرات يف التعليم واملهارات ودعم متكني النساء والسيام 

الشابات منهن، وإلرشاك األشخاص الذين تُركوا خلف الركب مشاركة فعلية؛

السكانية  واملجموعات  والفتيات  النساء  أمام  الجيدة  الصحية  الخدمات  إتاحة  زيادة  <   دعم 

الرسيعة التأثر، والسيام تلك التي تُركت خلف الركب، وأمام الجامعات املهمشة، واملهاجرين، 

الوضع  أساس  عىل  املهمشة  والجامعات  واملسنني،  والشباب،  اإلعاقة،  ذوي  واألشخاص 

االجتامعي االقتصادي و/أو العرق و/أو املوقع الجغرايف، بتحديد الصعوبات املتعلقة بالعرض 

والطلب عىل الخدمات، والتوّسع يف االستجابة الرامية إىل إزالة العقبات عىل املستوى الفردي 
واملجتمعي واملؤسيس والقانوين وعىل مستوى السياسات.42

<   القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة والفتاة يف األجر عن األعامل املتساوية القيمة، 

وإزالة العقبات التي تحول دون إتاحة العمل عىل أساس التفرغ ودعم إتاحة التطوير املهني 

واألدوار القيادية؛

املحددات  ومعالجة  متييز  دون  الجيدة  الصحية  الخدمات  إتاحة  بشأن  املساءلة  <   تعزيز 

االجتامعية للصحة األوسع نطاقاً. 

واإلجراءات  واللوائح  السياسات  أن  رئييس يف  تحٍد  يتمثل  التنسيق:  واألثر عن طريق  التآزر  زيادة 

املؤسسات  تويل  وال  القطاعات،  داخل  منعزلة  أو  تكون مشتتة  ما  عادة  الصحة  املتعلقة مبحددات 

ومعايرتها  وتآزرها  التدخالت  اتساق  تحسني  ويلزم  والصالت.  والتناقضات  للتفاعالت  كافياً  اهتامماً 

القطاعات  متعددة  املستدامة جهوداً  التنمية  الصحة. وتتطلب أهداف  من أجل معالجة محددات 

ومتكاملة غري مسبوقة، وتتيح خطة العمل العاملية فرصة لتعزيز االتساق والتآزر يف معالجة محددات 

الصحة بوصفها الخيط الذهبي الناظم ألهداف التنمية املستدامة املتعددة. 

وعىل الرغم من أن الوكاالت تختلف والياتها وأوجه تركيزها يف هذا املجال، ولن تحشد استجابة يف 

السياسات الخاصة مبحددات الصحة يف إطار خطة العمل العاملية، فإنها ستدعم البلدان يف تحديد 

والعمل  السياسات  اتساق  تعزيز  الدعم  وسيشمل  ومعالجتها.  الرئيسية  الصحة  محددات  أولويات 

املتعدد القطاعات بشأنها، عن طريق التعاون بني الحكومات، والقطاع الخاص، والرشاكات بني القطاع 

األمم  ومنظومة  األكادميية،  والدوائر  املحلية،  واملجتمعات  املدين،  واملجتمع  الخاص،  والقطاع  العام 

املتحدة. 

وترد اإلجراءات املشرتكة املقرتحة بشأن محددات الصحة يف اإلطار 16.

ميكن أن يشمل ذلك إلغاء القوانني والسياسات التمييزية املتعلقة بالصحة؛ والتوّسع يف نُظم الحامية االجتامعية املالمئة وتنفيذ التدخالت التي   42

تؤدي إىل التحول يف األعراف الجنسانية عىل مستوى املجتمع املحيل (أي وضع مناذج جديدة أو التوّسع يف النامذج الحالية مثل مبادرة "البدء 

والوعي والدعم والعمل" (!SASA)، ونهج "املعابر" (Stepping Sones)، ومرشوع "أدوار الجنسني واملساواة بينهام والتحول يف األوضاع الجنسانية" 

(Gender Roles, Equality and Transformation (GREAT)).



7 0

UNSPLASH / Sebastian Staine :ملكية الصور
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اإلطار 16 اإلجراءات املشرتكة املقرتحة بشأن محددات الصحة

اإلجراءات عىل املستوى الُقطري 

دعم البلدان عن طريق العمل املتسق والجامعي يف 

املجاالت التالية:

1   دعم تعزيز منصات ترصيف الشؤون املشرتكة بني 

العديد من القطاعات وأصحاب املصلحة والشاملة 

ألصوات املهمشني، من أجل معالجة محددات الصحة 

عىل نحو شمويل، وبث املامرسات الجيدة.

2   تعزيز تدابري السياسات والتدابري الترشيعية 

والتنظيمية، مبا يف ذلك التدابري املالية عند االقتضاء، 

مع متكني األفراد واملجتمع املدين والحكومات يف 

الوقت ذاته، ملعالجة محددات الصحة، وإنشاء آليات 

شفافة للمساءلة املحلية بشأن الصحة أو تعزيز هذه 

اآلليات.

3   دعم إعداد دراسة جدوى االستثامر عىل الصعيد 

الوطني ملعالجة محددات الصحة عن طريق العمل 

يف مختلف مجاالت رسم السياسات التي تؤثر عىل 

الصحة، واإلجحافات الصحية، والعالقة بني الصحة 

والفقر والتنمية االجتامعية االقتصادية، وعدد األرواح 

التي ميكن إنقاذها، وعوائد االستثامر.

4   تعزيز تكامل اإلجراءات الرامية إىل التصدي للعقبات، 

ومعالجة محددات الصحة، والوفاء بالعهد املقطوع 

بعدم ترك أي أحد خلف الركب، يف خطط التنمية 

وأُطر التمويل الخاصة بقطاعات محددة والشاملة 

لقطاعات متعددة سواًء بسواء.

اإلجراءات عىل املستوى العاملي/ اإلقليمي

التمكني من زيادة اتساق الدعم املقدم إىل البلدان وفّعاليته 

مبواءمة النهوج واألدوات وتعزيز العمل بشأن املنافع العامة 

يف املجاالت التالية:

1   استعراض املعايري واملامرسات االجتامعية والبيئية 

للوكاالت، واالتفاق حول أفضل املامرسات ملواءمتها 

مع مامرسات الرشاء وإدارة النفايات "الخرضاء" 

الطموحة وتنفيذها بحلول عام 2023، مع بث العرب 

املستخلصة ودعم الحكومات يف اتّباع مامرسات جيدة 

مامثلة، يف الوقت ذاته.

2   استعراض سياسات الوكاالت الخاصة باملشاركة مع 

القطاع الخاص من أجل االستناد إىل املامرسات الجيدة 

للمساهمة الفعلية والفّعالة يف االستجابة الصحية 

الوطنية، مبا يف ذلك من خالل الرشاكات بني القطاع 

العام والقطاع الخاص، يف سبيل تحقيق الغايات املتعلقة 

بالصحة يف أهداف التنمية املستدامة، مع استعراض 

سياسات مدونات قواعد السلوك بشأن املشاركة مع 

القطاع الخاص وإدارة تضارب املصالح بني الصحة 

العمومية والجهات املسؤولة عن تطوير املنتجات 

الضارة بالصحة وتسويقها وبيعها، مثل تضارب املصالح 

الجوهري بني دوائر صناعة التبغ والصحة العمومية. 

3   استعراض سياسات الوكاالت وبرامجها وأُطر عملها وميزانياتها 

ونفقاتها ، وتقييمها، فيام يتعلق بكل من املساواة بني 

الجنسني وعدم ترك أي أحد خلف الركب، ومواءمتها مع 

أفضل املامرسات وتعزيزها يف سبيل النهوض بالصحة 

وبحقوق اإلنسان لألشخاص الذين تُركوا خلف الركب.

4   االستفادة من املنصات العاملية يف تحديد أولويات 

محددات الصحة املتعلقة بتغرّي املناخ واألمراض 

السارية واألمراض غري السارية، ويف العمل املشرتك 

بشأن هذه املحددات.
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3-6 الربمجة االبتكارية يف البيئات الهشة والرسيعة التأثر ومن أجل االستجابة 
لفاشيات املرض

ما أهمية ذلك؟

االقتصادية  العوامل  بني  التفاعل  ظل  يف  وتعقيدها،  حجمها  حيث  من  اإلنسانية  األزمات  تتفاقم 

والبيئية والسياسية واألمنية واالجتامعية الذي يجعل من الصعب تقديم الخدمات الصحية األساسية 

التأثر  التأثر. وتؤدي هذه الظروف التي تتسم بالهشاشة ورسعة  إىل املجموعات السكانية الرسيعة 

ارتباطاً  املرتبطة  اإلنسانية  األزمات  البرشي والغذايئ والصحي. وقد تضاعف عدد  األمن  تقويض  إىل 

الناجمة عنه منذ عام 2013. وبلغ عدد املرشدين قرساً 70 مليون شخص  بالنزاع املسلح أو  مبارشاً 

الثانية.43 وتعاين هذه املجموعات  العاملية  يف عام 2018، وهو املستوى األعىل املسجل منذ الحرب 

السكانية من الضعف الشديد، وتفتقر إىل إمكانية الحصول عىل الخدمات الصحية، وعادة ما تشهد 

أسوأ الحصائل الصحية، والسيام يف صفوف النساء واألطفال. كام قد يصل معدل انتشار االضطرابات 

النفسية يف املجتمعات املحلية املترضرة من األزمات إىل مستويات مرتفعة.

فاشيات املرض واالحتياجات الصحية غري امللباة تؤثر عىل نحو غري متناسب عىل البلدان واألقاليم 

والعنف،  والنزاع  الهشاشة  من  مترضرة  بيئات  تضم  بلدان  يف  شخص  مليارا  يعيش  تأثراً.  األرسع 

وسيعيش نصف سكان العامل الفقراء عىل األقل يف مثل هذه البيئات بحلول عام 45,44.2030 وتشهد 

هذه البيئات أعىل معدالت وفيات األطفال ووفيات األمومة، وانعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية، 

والعنف الجنيس والعنف القائم عىل نوع الجنس، واضطرابات الصحة النفسية واالضطرابات الناجمة 

عن تعاطي املواد، وأدىن معدالت التمنيع. ويحدث 70 ٪  من األوبئة يف السياقات الهشة ويعيش 60 ٪  

من األشخاص املترضرين من األزمات الغذائية يف البلدان املترضرة من األزمات.46 

ضامن إتاحة الخدمات الصحية األساسية يف هذه البيئات يُعد من أولويات املجتمع الدويل ولكنه 

الهشة، مبا يف  البيئات  التصدي لعدة تحديات متزامنة يف  وعادة ما يجب  يطرح تحديات محددة. 

ذلك ضعف الُنظم الصحية، وعدم مالءمة القوى العاملة الصحية، وارتفاع مستويات الجوع، وضعف 

سالسل اإلمدادات، وعدم كفاية البُنى التحتية، مبا يف ذلك االفتقار إىل املياه وخدمات اإلصحاح والنظافة 

يف املرافق الصحية. وتتفاقم هذه التحديات نتيجة لعدم الثقة يف املؤسسات العامة ووجود العديد 

من السلطات الوطنية ودون الوطنية، التي تتنافس فيام بينها يف كثري من األحيان. ولهذا السبب فإن 

مشاركة الشباب واملجتمع املحيل تُعد بالغة األهمية إىل جانب مساهمة املستفيدين من الخدمات 

أنفسهم.

Global Trends: Forced Displacement in 2018. Geneva: United Nations High Commissioner for Refugees; 2019  43 

(https://www.unhcr.org/5d08d7ee7.pdf, accessed on 11 September 2019).

   States of Fragility 2018. Paris: Organization for Economic Cooperation and Development; 2018  44 

 (https://www.oecd.org/dac/conflict-fragility-resilience/docs/OECD%20Highlights%20documents_web.pdf, accessed 27

August 2019)).

 World Bank Group Strategy for Fragility, Conflict and Violence 2020-2025. Concept Note. Washington, DC: 2019  45

(https://consultations.worldbank.org/Data/hub/files/consultation-template/world-bank-group-strategy-fragilityconflict-

and-violence/en/materials/conceptnote_06_041519.pdf, accessed 27 August 2019).

    WHO’s work in emergencies: prepare, prevent, detect and respond. Annual Report 2018.  Geneva: World Health  46

Organization; 2018

٪70
يحدث 70 ٪  من األوبئة 

يف السياقات الهشة
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ينبغي للجهات الفاعلة يف املجال اإلنساين واإلمنايئ ضامن التخطيط املتسق والطويل األجل للتعايف 

ولبناء القدرة عىل الصمود من أجل الحد من الحاجة إىل الخدمات املقدمة عىل نطاق واسع كرد فعل 

يف الطوارئ. وكثرياً ما تكون الجهود املبذولة من أجل التصدي لألزمات يف البيئات الهشة مشتتة نظراً 

إىل اختالف برامج عمل الوكاالت ووالياتها، وعدم التنسيق، واختالف األُطر الزمنية لعمليات التدخل يف 

األزمات. وقد تضطر الحكومات بسبب عدم التنسيق إىل بذل الوقت والطاقة يف التعامل مع طلبات 

الجهات املانحة ووكاالت املساعدة، وقد يعوق ذلك الجهود الرامية إىل التعايف بعدما ترُتك الحكومات 

مع بقايا الربامج والُنظم وبرامج العمل الرأسية. 

الركب  أحد خلف  أي  ترك  وعدم  املستدامة  التنمية  أهداف  يف  بالصحة  املتعلقة  الغايات  تحقيق 

اإلنساين  العمل  مجال  يف  الفاعلة  الجهات  بني  والتنسيق  التعاون  يف  الفّعالية  من  املزيد  يتطلبان 

والصحة ويف سائر مجاالت التنمية. يُعد العمل املتعدد القطاعات رضورياً يف السعي إىل إيجاد طرق 

ابتكارية لتقديم الخدمات الصحية األساسية، وضامن سالمة العاملني الصحيني، وتعزيز الُنظم الصحية 

تزداد  التي  املناخ  تغرّي  عن  الناجمة  الطبيعية  الكوارث  مع  التعامل  أجل  ومن  الهشة.  البيئات  يف 

تواتراً وحدة، سيلزم بذل املزيد من الجهود يف مجال الحد من مخاطر الكوارث، ونُظم اإلنذار املبكر، 

والرتصد، والتمويل والعمل عىل نحو استباقي. 

تعزيز الُنظم الصحية يك تستطيع مواصلة تقديم الخدمات الصحية األساسية أثناء األزمات، يقع يف 

صميم التأهب للطوارئ. يشمل الحد األدىن من الخدمات الصحية، التمنيع، وتنظيم األرسة، والرعاية 

والتدبري  منها،  والوقاية  واملالريا  والسل  البرشي  املناعي  العوز  فريوس  وعالج  والوالدة،  الحمل  أثناء 

وخدمات  النفسية،  الصحة  وخدمات  الكافيتني،  والتغذية  واألغذية  السارية،  غري  لألمراض  العالجي 

الصحة الجنسية واإلنجابية، وعالج العنف الجنيس والعنف القائم عىل نوع الجنس، واملياه وخدمات 

اإلصحاح والنظافة. وتعتمد هذه الخدمات عىل الوقاية القوية من العدوى ومكافحتها، والقوى العاملة 

الصحية الجيدة التدريب واملستدامة التمويل، والتوعية املجتمعية القوية. ويف بيئات النزاع، استهدف 

املسلحون العاملني يف الرعاية الصحية، ما أكد رضورة العمل عىل حامية العاملني الصحيني عىل نحو 

منسق، والدعوة إىل تطبيق القانون اإلنساين الدويل، وبناء الثقة يف املجتمعات املحلية للمساعدة عىل 

التخفيف من حدة دوافع نشوب النزاع وتفيش املرض. ويتعرض العاملون يف الرعاية الصحية أيضاً 

تعرضاً شديداً لإلصابة باملمرضات املستجدة، ما يسلط الضوء عىل أهمية االستثامر االستباقي يف املياه 

واإلصحاح والنظافة يف املراكز الصحية، مبا يف ذلك معدات الحامية الشخصية (مثل القفازات واألقنعة 

الوقائية)، التي تُعد رضورية ملكافحة العدوى.

تتطلب الوقاية من الفاشيات والتأهب لها وإدارتها التنسيق بني قطاعات متعددة، والسيام بشأن 

وظائف الصحة العمومية األساسية مثل قدرات القوى العاملة، وإدارة األخطار املعدية، ومراكز عمليات 

الطوارئ، ونُظم املختربات والرتصد، من أجل حشد استجابة رسيعة. وتشمل األولويات األخرى إجراء 

عمليات املحاكاة الختبار القدرات، وإنشاء مراكز العزل، وإرساء القدرات الخاصة بالتدبري العالجي 

للحاالت. وينبغي للوكاالت أيضاً وضع خطط التأهب للطوارئ ذات املوارد املشرتكة التي تحدد األدوار 

واملسؤوليات. 

نظام الرعاية األولية الجيد األداء يُعد أحد العنارص الرئيسية للقدرة عىل الصمود يف مواجهة الطوارئ 

الصحية. ولذا فإن العمل يف إطار مواضيع الترسيع الستة األخرى جميعها سيؤدي إىل تعزيز تقديم 

الخدمات الصحية يف البيئات الهشة واالستجابة لفاشيات املرض.

العمل اإلنساين واإلمنايئ يف  الفاعلة يف مجايل  الجهات  التي تضم  العاملية  املبادرات  اتُخذ عدد من 

سبيل تحسني النتائج يف البيئات الهشة. وتشمل رشاكة التغطية الصحية الشاملة 2030، و"الصفقة 
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الكربى"، و"طريقة العمل الجديدة" (الربط بني العمل اإلنساين واإلمنايئ)، و"تحقيق النتائج املعجلة عىل نحو 

فعال ومستدام". وتتزايد استثامرات الجهات املانحة واملصارف اإلمنائية املتعددة االطراف يف هذه البيئات،47 

والسيام فيام يتعلق بتقديم الخدمات، وتعزيز الُنظم الصحية، والتأهب واالستجابة للفاشيات، مبا يف ذلك 

االمتثال للوائح الصحية الدولية (2005) والبحث واالبتكار. 

تُنفذ هذه االستثامرات بالفعل، مثل نافذة البنك الدويل الخاصة بالهشاشة والنزاع والعنف. انظر  47 

 See Humanitarian-Development-Peace Partnerships: Aligning to tackle fragility, conflict and violence. July 22, 2019. Accessed at

 (https://blogs.worldbank.org/voices/humanitarian-development-peace-partnerships-aligning-tackle-fragility-conflict-and-violence,

accessed 1 August 2019).

اإلطار 17 النهوج املشرتكة االبتكارية التي ميكن التوّسع فيها إلحداث األثر يف البيئات الهشة

1   التمويل: أنشأت مجموعة البنك الدويل صندوق التمويل الطارئ ملواجهة األوبئة يف عام 2017 بالتعاون مع منظمة 

الصحة العاملية لدفع املبالغ املقدمة يف مرحلة مبكرة من دورة الفاشية - قبل أن تتحول إىل جائحة - عن طريق التأمني 

واملدفوعات النقدية. وتخضع طلبات التمويل لتقييم مدى استيفائها لثالثة معايري، وهي: نوع العامل املمرض، والعتبات 

الوبائية، والتقييم التقني. ويجري حالياً تحديث هذه اآللية االبتكارية لتكون صيغتها املقبلة أكرث مرونة ورسعة يف األداء 

حتى ميكن إتاحة التمويل يف طيف أوسع من حاالت الفاشيات.

2   املرحلة األخرية يف سلسلة اإلمدادات: قام برنامج األغذية العاملي وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ والصندوق العاملي باملواءمة يف 

الفرتة 2017-2018، من أجل توزيع 7 ماليني ناموسية معالجة مببيدات الحرشات عىل نطاق 13 إقليامً من أقاليم تشاد. ويف 

جمهورية أفريقيا الوسطى، قدم الصندوق العاملي وبرنامج األغذية العاملي ومنظمة الرؤية العاملية الدولية والصليب األحمر 

الفرنيس أدوية فريوس العوز املناعي البرشي والسل املنقذة للحياة والربامج واملنافع الخاصة بالحامية من املالريا إىل أكرث من 

630 مرفقاً صحياً نائياً. وقد تحقق ذلك بالعمل معاً عىل مواءمة النهوج التمويلية والربمجية واللوجيستية. وميكن للوكاالت 

باالستفادة من ميزاتها النسبية والهدف 17 من أهداف التنمية املستدامة والروابط بني العمل اإلنساين واإلمنايئ يف إطار 

موضوع الترسيع هذا، أن تزيد من توافر املنافع الصحية املنقذة للحياة الالزمة "للشوط األخري".  

3   االستجابة التعاونية لألحداث الحادة: قدمت الوكاالت املوقعة دعمها املشرتك إىل استجابة منظمة الصحة العاملية ملرض 

فريوس إيبوال يف جمهورية الكونغو الدميقراطية بعدة طرق. فقدم التحالف العاملي من أجل اللقاحات والتمنيع 15 مليون 

دوالر أمرييك لشن حملة التحصني ويجري توفري جزء من اللقاحات يف إطار التزام التحالف بالرشاء املسبق املقطوع مع 

املُصّنع. وركزت اليونيسيف عىل االتصاالت وعىل مشاركة املجتمعات املحلية من أجل إعالم السكان املحليني وحاميتهم؛ 

وتوفري املياه وخدمات اإلصحاح والنظافة يف املجتمعات املحلية واملدارس واملراكز الصحية من أجل الوقاية من زيادة 

انتشار املرض؛ وتقديم الدعم النفيس االجتامعي ملساعدة األرس، مبا يف ذلك األطفال املترضرون؛ واتخاذ تدابري الوقاية 

يف املدارس لتهيئة بيئة حامية. ودعم برنامج األغذية العاملي املنظمة وسائر الرشكاء بتوفري اللوجيستيات، والخدمات 

الهندسية، وتكنولوجيا املعلومات، وإدارة املعسكرات، والنقل الجوي عن طريق دائرة األمم املتحدة لخدمات النقل الجوي 

للمساعدة اإلنسانية. وقدم برنامج األغذية العاملي املساعدة الغذائية إىل ما يقرب من 000 500 مستفيد يف الشهور 

االثني عرش األوىل للفاشية، كان 95 ٪  منهم من مخالطي الحاالت املؤكدة واملشتبه فيها وأرسهم. وأعانت املساعدة 

الغذائية املقدمة إىل األشخاص املترضرين من مرض فريوس إيبوال عىل زيادة ثقة املجتمعات املحلية ويرست الرتصد يف 

سبيل تتبع مخالطي الحاالت عن طريق زيادة املتابعة. وعىل الرغم من التحديات األمنية والتشغيلية، فإن هذه الجهود 

توضح كيف تستطيع الوكاالت االتحاد والعمل معاً بفّعالية عىل الحد من أثر األحداث الحادة الخطرية.
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اإلطار 18 اإلجراءات املشرتكة املقرتحة بشأن الربمجة االبتكارية يف البيئات الهشة والرسيعة التأثر ويف سياق 
فاشيات املرض

اإلجراءات عىل املستوى الُقطري 

دعم البلدان عن طريق العمل املتسق والجامعي يف 
املجاالت التالية:

1   تعزيز القدرة عىل مواجهة الطوارئ باتخاذ إجراءات 
التأهب من أجل تعزيز قدرة الُنظم الصحية عىل الوقاية 

من أثر الطوارئ الصحية والكوارث الطبيعية وتخفيف 
حدته.

2   دعم البلدان ذات البيئات الهشة يف تعزيز التأهب 
للفاشيات والوقاية منها واكتشافها واالستجابة لها، عىل 

النحو املوضح يف اللوائح الصحية الدولية (2005).

3   دعم إعداد حزمة أساسية من الخدمات الصحية يف 
البيئات الهشة (مصممة وفقاً للسياق الُقطري واملوارد 
املتاحة والقدرة عىل التنفيذ)، ورسم خرائط الخدمات 
لصالح أصحاب املصلحة املسؤولني عن تقدميها، وإبرام 

الرشاكات بشأن اللوجيستيات وسالسل اإلمدادات أو 
تعزيزها من أجل التقديم الفّعال للخدمات يف املرحلة 
األخرية. واالستناد إىل رسم خرائط أصحاب املصلحة، يف 

تحديد الفرص املتاحة لحقيق التكامل يف تقديم الخدمات 
من أجل تحسني الجودة والفّعالية، مع الحد يف الوقت 

ذاته من ازدواجية األنشطة وتداخلها ومن إهدار املوارد 
أو التنافس بني منظامت األمم املتحدة واملنظامت غري 

الحكومية.

4   إرساء ترصيف شؤون املوارد البرشية الصحية األساسية 
وإدارتها، أو الحفاظ عىل ذلك، عىل أن يشمل نظاماً 

جيد األداء لكشوف الرواتب، من أجل استبقاء العاملني 
الصحيني يف األزمات ذات البدايات الحادة أو األزمات 

املمتدة، واستمرار القدرة عىل استيعاب املوارد املحلية 
والدولية واستخدامها عىل نحو من الفّعالية والشفافية.

اإلجراءات عىل املستوى العاملي/ اإلقليمي

التمكني من زيادة اتساق الدعم املقدم إىل البلدان وفّعاليته 
مبواءمة النهوج وتعزيز العمل بشأن املنافع العامة يف 

املجاالت التالية:

1   تعزيز آليات التنسيق بني القطاعات املتعددة إلجراء 
عمليات مشرتكة للتحليل والتخطيط، وتقييم املخاطر 

واالحتياجات، والرصد والتقييم دعامً لتقديم الخدمات 
الصحية العالية الجودة وخطط التأهب للطوارئ القامئة 

عىل املوارد املشرتكة.

2   تبادل املعلومات عن االحتياجات اإلنسانية املاسة، 
وأصحاب املصلحة، والحصائل الصحية والتغذوية، 

والسياق اإلمنايئ (عىل املستوى الُقطري أيضاً)؛ والبيانات 
الخاصة بسلسلة الرعاية والصحة، مبا يف ذلك فيام يتعلق 

بالسكان املهاجرين واملرشدين.

3   االتجاه نحو الربمجة والتمويل املتعددي السنوات 
اللذين ينطويان عىل قد أكرب من املرونة وقدر أقل من 

التخصيص؛ والتوسع يف إتاحة التمويل املخصص لحاالت 
الطوارئ؛ وتوسيع قاعدة الجهات املانحة؛ واستخدام آليات 

التمويل االبتكراي، مثل التأمني ومختلف آليات متويل 
الدفع. ومن شأن هذه الجهود أن تعزز استدامة التمويل 

وتنسيقه ومرونته لتحسني الحصائل الجامعية.

وفضالً عن ذلك، فإن عدداً من الوكاالت املوقعة عىل خطة العمل العاملية قد وضعت اسرتاتيجيات 

بشأن البيئات الهشة. وتُعد الجهود املتعددة القطاعات الرامية إىل التعلم من هذه املبادرات واملواءمة 

بينها والتوّسع فيها رضورية إلحراز التقدم صوب الغايات املتعلقة بالصحة يف أهداف التنمية املستدامة، 

بالعمل يف إطار الهيكل الخاص بالعمل اإلنساين. وينبغي أن ترسم الوكاالت خرائط الرشاكات القامئة 

وأن تسعى إىل مزيد من التعاون مع القطاع الخاص ومنظامت املجتمع املدين. ويوضح اإلطار 17 بعض 

األمثلة عىل الربمجة االبتكارية املشرتكة يف البيئات الهشة والرسيعة التأثر ويف سياق فاشيات املرض. 

وترد اإلجراءات املشرتكة املقرتحة بشأن موضوع الترسيع هذا يف اإلطار 18.
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3-7 البحث والتطوير واالبتكار واإلتاحة

ما أهمية ذلك؟

أهداف  يف  بالصحة  املتعلقة  الغايات  بلوغ  لترسيع  الزمة  واالبتكار  والتطوير  البحث  أنشطة  تُعد 

التنمية املستدامة. فهي تضمن زيادة الفّعالية واإلنصاف يف الُنظم الصحية بإتاحة املنتجات الصحية 

الفّعالة من حيث التكفلة أمام املجموعات السكانية التي تحتاج إليها. وميكن أن يأيت ذلك يف شكل 

منتجات صحية (أدوية ولقاحات ووسائل تشخيص وأجهزة)، أو تحّسن يف تقديم الخدمات أو عمليات 

التشغيل، أو متويل أو مزيج من ذلك. وتتيح خطة العمل العاملية فرصة للتصدي للتحديات الرئيسية 

التي تواجه أنشطة البحث واالبتكار العاملية يف مجال الصحة واإلتاحة، مبا يف ذلك ما ييل:

التنمية  أهداف  يف  بالصحة  املتعلقة  والغايات  البحث  أولويات  بني  واملواءمة  التنسيق  تحسني 

توجد  عندما  وحتى  بالتنسيق.  يتعلق  فيام  النظام  نطاق  مطروحة عىل  تحديات  هناك  املستدامة: 

برامج عمل وطنية للبحوث الصحية، فعادة ما تكون أولويات الوزارات الحكومية ومؤسسات البحوث 

الوطنية وجهات التمويل الدولية مختلفة، ما يجعل البحوث أقل اسرتاتيجية ويقوض الحصائل الصحية 

البيئة املالمئة لجمع أصحاب  الطويلة املدى والتقدم صوب أهداف التنمية املستدامة. ويلزم توافر 

املصلحة معاً وتنسيق األولويات الوطنية واإلقليمية والدولية ومواءمتها عىل نحو أفضل، بدعم من 

جميع الجهات الفاعلة. وفضالً عن ذلك، فإنه مع اإلقرار بأوجه التعاون القامئة بني الرشكاء يف مجال 

الصحة العاملية، يجب تعزيز هيكل الصحة العاملية لتجسيد الواليات والقدرات واإلمكانات الفريدة 

ملختلف الجهات الفاعلة يف مجال الصحة العاملية، مثل الدوائر األكادميية والقطاع الخاص والرشاكات 

املعنية بتطوير املنتجات. 

توسيع النطاق: كان نضوب منابع االبتكار ميثل مشكلة كبرية للصحة العاملية منذ خمسة عرش عاماً. 

الخاص  والقطاع  العام  القطاع  واملبتكرون والرشاكات بني  االبتكارات  الحني، طور ممولو  ومنذ ذلك 

آالف االبتكارات بأكرث من مليار دوالر أمرييك من االستثامرات، من أجل التصدي ملختلف التحديات 

إثبات صحة  مبرحلة  متر  مازالت  االبتكارات  هذه  معظم  أن  حني  ويف  العاملية.  الصحة  تواجه  التي 

املفاهيم، فإن بعضها يجري التوّسع فيه ليتناسب مع حجم التحديات. ومازال ينبغي تكرار ما حدث 

من التوّسع يف االستجابة لفريوس العوز املناعي البرشي والسل واملالريا عىل نطاق الصحة العاملية، 

يجب أن تكون األصوات الوطنية وأصوات املجتمعات املحلية، 

والسيام يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل، يف صميم نظام 

البحوث الصحية العاملية الجيد األداء.
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واملساعدة بذا عىل "إدارة الدفة" بني الدفع من جانب إمدادات االبتكار والجذب من جانب الطلب 

عىل االبتكار يف البلدان. ويُعد االتساق بني الجهات املمولة رضورياً يف التصدي للعقبات التي تحول 

الصحية  التغطية  تركز عىل  التي  الرئيسية  الفاعلة  الجهات  تربط  أن  للوكاالت  اإلتاحة. وميكن  دون 

الشاملة باالبتكارات الواعدة التي مازالت قيد التطوير، وأن تراعي االعتبارات الخاصة باإلتاحة مثل 

املنحى  والعملية  الواقعية  النهوج  شأن  ومن  مبكرة.  مرحلة  يف  النطاق  وتخطيط  السوق  تشكيل 

والعاجلة إزاء تعزيز هذه الروابط واستخدام الخربات القامئة أن يرّسع التقدم عىل املستوى الُقطري. 

تغيري محور تركيز البحث واالبتكار: يجب أن تكون األصوات الوطنية وأصوات املجتمعات املدنية، 

والسيام يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل، يف صميم نظام البحوث الصحية العاملية الجيد األداء 

وإدارة املنصات الخاصة بالبحوث واالبتكار. ويف العديد من البلدان املتوسطة الدخل الكبرية الحجم، 

الوطني؛  التمويل  البحوث عىل قدر متزايد من  نُظم  أفريقيا، تحصل  الربازيل والصني وجنوب  مثل 

ومع ذلك فمعظم متويل البحوث مازال يتأىت حالياً من عدد قليل من الحكومات والجهات املمولة 

الخريية والخاصة التي تدعم البحوث املحلية والدولية وفقاً لجداول األعامل الخاصة بها. ونتيجة لذلك 

 فإنه ال يوىل لالحتياجات الُقطرية وللثغرات التي تتخلل الُنظم الصحية إال قدر محدود من العناية،

وال يتجاوز العديد من االبتكارات املرشوعات التجريبية. ويف العديد من البلدان ال توجد برامج عمل 

واضحة للبحوث الوطنية، وحيثام توجد ال تستجيب الجهات املمولة الدولية يف أحيان كثرية استجابة 

كافية ألولوياتها. 

WHO Sergey volkov :ملكية الصور



7 8

UNSPLASH / Drew Hays :ملكية الصور
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يجب دمج اإلتاحة يف مسار البحث والتطوير عىل نحو أفضل: عادة ما ال يُنظر يف املسائل املتعلقة 

باإلتاحة إال يف مرحلة متأخرة من البحث والتطوير، ما يؤدي إىل استطالة الفرتة القامئة بني تطوير 

املنتجات االبتكارية وتقدميها. وينبغي أن تصبح اإلتاحة املنصفة واملستدامة وامليسورة التكلفة مبدءاً 

البحوث  برامج عمل  تستند  أن  وينبغي  والتطوير،  البحث  يف كل مرحلة من مراحل  أساسياً  محركاً 

لالبتكارات  واملنصفة  التوقيت  املالمئة  اإلتاحة  مبادئ مشرتكة لضامن  إىل  والدولية  الوطنية  الصحية 

أمام من يحتاجون إليها. 

وترد اإلجراءات املشرتكة املقرتحة فيام يتعلق بالبحث والتطوير واالبتكار واإلتاحة يف اإلطار 19.

ويف اإلطار 20 يرد مثال توضيحي لقامئة ابتكارات مستقبلية منتقاة غري معتمدة وال شاملة وال نهائية 

وال محددة األولويات، لبيان كيف ميكن تطبيق منظور أهداف التنمية املستدامة عىل االبتكار، وكيف 

يتطلب التوّسع يف االبتكار الرتكيز عىل أمثلة فعلية وليس عىل بيانات ال تستهدف إال إمالء السياسات. 

اإلطار 19 اإلجراءات املشرتكة املقرتحة بشأن البحث والتطوير واالبتكار واإلتاحة

اإلجراءات عىل املستوى الُقطري 

دعم البلدان بالعمل املتسق والجامعي يف املجاالت التالية:

1   إنشاء منتديات جديدة خاضعة للقيادة الُقطرية أو 

دعم املوجود منها لترسيع البحث واإلتاحة والتوّسع يف 

االبتكارات من أجل تحقيق الغايات املتعلقة بالصحة يف 

أهداف التنمية املستدامة.

2   ينبغي للحكومات والجهات املمولة الدولية أن تبحث 

فرص التمويل املشرتك للمساعدة عىل إحداث تحول يف 

محور تركيز صنع القرار يف البلدان واألقاليم.

اإلجراءات عىل املستوى العاملي/ اإلقليمي

التمكني من زيادة اتساق الدعم املقدم إىل البلدان وفّعاليته 

مبواءمة النهوج واألدوات وتعزيز العمل بشأن املنافع العامة 

يف املجاالت التالية:

1   تحديد "مامرسات اإلتاحة العاملية الجيدة" فيام يتعلق 

باالبتكار يف مجال الصحة، مبا يف ذلك املبادئ مثل األثر 

ويرس التكلفة والفّعالية والكفاءة واإلنصاف.

2   إنشاء منتدى عاملي سنوي والحفاظ عليه لتنسيق وترسيع 

املرحلة األخرية من تطوير املنتجات الطبية والصحية 

البالغة األهمية (مبا يف ذلك وسائل التشخيص واألدوية 

واللقاحات ومكافحة النواقل) من أجل إرشاد العمل 

املنسق.

3   ينبغي للمنظمة أن توفر قامئة منتقاة من االبتكارات 

التي ميكن التوّسع فيها، باالستناد إىل عبء املرض قيد 

النظر والفّعالية من حيث التكلفة ويرس التكلفة والقابلية 

للتوّسع. 
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اإلطار 20 أمثلة إرشادية عىل االبتكارات املسّندة بالبّينات التي تتطلب العمل الجامعي للتوّسع فيها

1   الغايتان 3-1 و3-4 من أهداف التنمية املستدامة: االختبارات التشخيصية الرسيعة يف مراكز الرعاية إىل جانب التطبيقات الصحية 
للهاتف املحمول التي تزيد من إتاحة فحص األمراض غري السارية الشائعة وتدبريها العالجي، مبا يف ذلك فرط ضغط الدم (مبا يف ذلك 

مقدمات االرتجاع)؛ ومجموعة اختبارات القلب واالستقالب ألمراض القلب واألوعية وداء السكري. 

2   الغاية 3-1 من أهداف التنمية املستدامة: الحزم امليسورة التكلفة التي ال تتأثر بالحرارة والسهلة االستعامل للوقاية من النزف بعد 
الوضع.

3   الغاية 3-2 من أهداف التنمية املستدامة: "رعاية األم لوليدها عىل طريقة الكنغر" للوقاية من وفاة األطفال الحديثي الوالدة.

4   الغاية 3-2 من أهداف التنمية املستدامة: أجهزة اإلنعاش امليسورة التكلفة والسهلة االستعامل لألطفال الحديثي الوالدة.48

5   الغاية 3-2 من أهداف التنمية املستدامة: التدبري العالجي املالئم لإلسهال وااللتهاب الرئوي كمكّمل لرعاية األم لوليدها عىل طريقة 
الكنغر.

6   الغاية 3-2 من أهداف التنمية املستدامة: اإلتاحة املوّسعة لرصد التأكسج النبيض وانخفاض الحرارة ومعدل التنفس. 

7   الغاية 3-3 من أهداف التنمية املستدامة: اإلتاحة املوّسعة يف مراكز الرعاية لالختبارات التشخيصية الرسيعة العالية الجودة لالختبار 
الذايت لفريوس العوز املناعي البرشي والتهاب الكبد C واملالريا، من أجل تحسني البيانات عن عبء املرض وتشخيصه وعالجه.

8   الغاية 3-3 من أهداف التنمية املستدامة: النهوج االبتكارية ملواصلة التوّسع يف العالج الكيميايئ الوقايئ املضاد للمالريا، باالستناد إىل 
العرب املستخلصة حتى يومنا هذا، مبا يف ذلك فيام يتعلق بالوقاية الكيميائية من املالريا املوسمية، والعالج الوقايئ املتقطع للمالريا 

أثناء الحمل، والعالج الوقايئ املتقطع للمالريا يف الرضع.

9   الغاية 3-4 من أهداف التنمية املستدامة: تدخالت الصحة النفسية املسّندة بالبيّنات واالبتكارية والقابلة للتوّسع، مثل "مقعد 
الصداقة"، و"املعالجة املُطّورة للمشكالت" وسائر النهوج املجتمعية الفّعالة من حيث التكلفة للتدبري العالجي لالعتالالت 

النفسية.

10   الغاية 3-4 من أهداف التنمية املستدامة: النهوج االبتكارية والسياسات واإلرشادات الخاصة بالقواعد واملعايري بشأن الخدمات 
والتدخالت األساسية املعنية باالضطرابات الناجمة عن تعاطي الكحول واملخدرات وسلوكيات اإلدمان؛ واإلرشادات املتعلقة بحامية 

املجموعات السكانية من األرضار الناجمة عن تعاطي املواد املخدرة، مثل مبادرة SAFER التي تتوىل املنظمة قيادتها.

11   الغايتان 3-4 و3-7 من أهداف التنمية املستدامة: النهوج االبتكارية لتحقيق تغطية واسعة بلقاح فريوس الورم الحليمي البرشي 
كجزء من االسرتاتيجيات الشاملة للوقاية من رسطان عنق الرحم يف املراهقات والنساء، مبا يف ذلك زيادة يرس تكلفة اللقاح املضاد 

لفريوس الورم الحليمي البرشي والبيّنات الداعمة الستعامل جرعة واحدة منه. 

12   الغاية 3-8 من أهداف التنمية املستدامة: املنتجات املساعدة مبا يف ذلك النظارات واملعينات السمعية والكرايس املتحركة. فهذه 
املنتجات غري متاحة حالياً إال لعرشة يف املائة من املليار شخص الذين يحتاجون إليها بسبب تكاليفها.

13   الغاية 3-باء من أهداف التنمية املستدامة: األدوية واللقاحات التي ال تتأثر بالحرارة لتاليف الحاجة إىل سلسلة التربيد. 

14   الغاية 3-باء من أهداف التنمية املستدامة: نهوج إعطاء األدوية واللقاحات بغري الحقن. 

15   الغاية 3-باء من أهداف التنمية املستدامة: نُظم إثبات الهوية الرقمية امليسورة التكلفة واملأمونة التي تالئم البيئات املحدودة 
املوارد من أجل زيادة تغطية التدخالت الصحية األساسية، مبا يف ذلك التمنيع والتغذية (مثل بطاقات "سكوب كودا الذكية").

16   الغاية 3-دال من أهداف التنمية املستدامة: اختبار التأكيد بتفاعل البوليمرياز املتسلسل بواسطة أجهزة االختبار املؤمتتة السهلة 
االستعامل التي تستخدم الخراطيش الستخدامها يف مرافق الصحة الثانوية (مثل السل وحمى السا واإليبوال والنيباه ومتالزمة الرشق 

األوسط التنفسية وغريها) يستفيد من تحّسن البيانات عن عبء املرض والتشخيص والعالج

UN Commission on Life-saving Commodities for Women and Children.  Commissioners’ Report.  New York (NY): United Nations; 2012  48 

 (https://www.unicef.org/media/files/UN_Commission_Report_September_2012_Final.pdf, accessed 7 August 2019).
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3-8 البيانات والصحة الرقمية

ما أهمية ذلك؟  

تُعد البيانات الصحية رضورية لتقدير عبء املرض واالحتياجات الصحية، وتخصيص املوارد، وإعداد 

يف  بالصحة  املتعلقة  الغايات  املُحرز صوب  التقدم  وتتبع  اإلجحافات،  وتحديد  وتقدميها،  الخدمات 

سياسية  كأداة  يُستخدمان  قد  توافرها  الصحية وعدم  البيانات  أن  كام  املستدامة.   التنمية  أهداف 

الصحية  البيانات  نُظم  إىل  البلدان  العديد من  ويفتقر  املهمشة.  السكانية  املجموعات  للتمييز ضد 

عنها  الناتجة  والبيانات  الرقمية  األدوات  من  لالستفادة  يلزم  مبا  مزود  غري  منها  والعديد  الشاملة؛ 

الرقمية إذا ما ُوضعت  الُنظم الصحية. وميكن البتكارات الصحة  التي تواجه  التصدي للتحديات  يف 

لبنات البناء األساسية الالزمة للصحة اإللكرتونية وروعيت سائر االعتبارات، أن تدعم الجهود الوطنية 

ودون الوطنية املبذولة لتحقيق األداء األمثل، وتحديد األولويات، وإرشاد السياسات، وتخطيط املوارد، 

وتقديم الرعاية، وقياس النجاح. ومن شأن استغالل أوجه التقدم يف التكنولوجيات الرقمية وأدوات 

البيانات وحسن توقيتها وكفاءتها ومدى إتاحتها، وأن يُعزز تقديم الخدمات  التنبؤ أن يحّسن دقة 

واملساءلة يف الُنظم الصحية.

وقد أفادت اإلحصاءات الصحية العاملية لعام 2019 بأن 63 من أصل 194 دولة من الدول األعضاء 

التنمية املستدامة  البيانات األولية الحديثة ألكرث من نصف مؤرشات أهداف  يف املنظمة تفتقر إىل 

املتعلقة بالصحة، وبأن عدد البلدان التي لديها بيانات أولية حديثة ألربعني يف املائة من املؤرشات يقل 

عن النصف.49 وال توجد بيانات حديثة مصنفة حسب نوع الجنس فيام يتعلق بالعديد من املؤرشات. 

ويتطلب 11 مؤرشاً من مؤرشات الغايات املتعلقة بالصحة يف أهداف التنمية املستدامة بيانات عن 

أسباب الوفاة، ومع ذلك فإن أكرث من نصف البلدان غري قادر عىل تسجيل أكرث من 80٪ من وفايات 

البالغني، وأقل من ثلث البلدان لديه بيانات جيدة عن أسباب الوفاة.

التحديات الخاصة بالبيانات والصحة الرقمية

تواجه البلدان تحديات مختلفة يف جمع البيانات الصحية واستخدمها، مبا يف ذلك البيانات املصنفة 

حسب نوع الجنس وحسب املتغريات األخرى. ويف العديد من البلدان، مازال قدر كبري من البيانات 

يُجمع عىل الورق، ما يُعرّض اإلتاحة واإلنتاجية واألمن للخطر. وفضالً عن ذلك، فإن معظم املهنيني 

البيئات الشحيحة املوارد يعملون بصعوبة باستخدام معلومات غري دقيقة وغري كاملة  الصحيني يف 

ونُظم رقمية ال تلبي احتياجاتهم عىل نحو كاف. وكثرياً ما تركز نُظم املعلومات الصحية عىل البيانات 

الالزمة للرتصد وتهمل سائر االستخدامات املهمة مثل صنع القرار يف مراكز الرعاية، وضامن استمرار 

املريض يف الرعاية، وإيصال النتائج املختربية، وإدارة املنافع. ويواجه املديرون املزودون ببيانات رديئة 

صعوبة يف تقييم أداء الُنظم الصحية وصنع القرارات بشأن تخصيص املوارد بسبب قلة املعلومات. 

وتُعد هذه العنارص املهملة بالغة األهمية لضامن اإلتاحة املنصفة للخدمات الصحية العالية الجودة 

وللرصد واملساءلة. 

 World health statistics 2019: monitoring health for the SDGs, sustainable development goals. Geneva: World Health  49

Organization; 2019.
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يف أهداف التنمية 

املستدامة
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كافياً.  ليس  الرقمية  والُنظم  البيانات  بشأن  الدولية  والتنمية  الصحة  وكاالت  بني  الحايل  والتنسيق 

فتنافس األولويات، وعبء إعداد الوثائق، وازدواجية االستثامرات، واملخرجات التي نادراً ما تُستخدم، 

البيانات  جمع  وأدوات  الرقمية  والُنظم  واستخدامها.  البيانات  جمع  عىل  الحافز  انعدام  إىل  تؤدي 

التكنولوجيا، مشتتة وغري مستدامة يف  الرشكاء والقطاعات ومقدمي خدمات  الصادرة عن مختلف 

العديد من البلدان. كام قد تفتقر البلدان إىل القدرة عىل االستفادة من األدوات الرقمية واستخدام 

البيانات الناتجة عنها يف إرشاد صنع القرار. وال يتوّجه االستثامر يف األدوات الرقمية توجهاً كافياً إىل 

أو خريطة طريق، واضح  هيكل  إعداد  دون  كثرية  أحيان  يف  يُنّفذ  أو  النهايئ،  املستخدم   احتياجات 

للبيانات  املتعددة  املصادر  تكون  ما  وكثرياً  متساوقة.  للمعايري وغري  ممتثلة  نُظم غري  يُسفر عن  ما 

معزولة عن بعضها البعض، وال تفيد البيانات الناتجة عنها يف رسم السياسات أو تقديم الخدمات. 

الُنظم الرقمية كمحفزات

من شأن تعزيز القدرة الوطنية عىل جمع البيانات الصحية املصنفة حسب السن ونوع الجنس، يف 

جملة أمور، وتحليلها واتخاذ إجراءات بشأنها باستخدام منصات وتكنولوجيات رقمية، أن ميكن من 

تهيئة نُظم صحية تتسم مبزيد من القدرة عىل الصمود والرتكيز عىل الناس والقدرة عىل االستجابة، 

وأن يكون مبثابة محفز لترسيع التقدم صوب الغايات املتعلقة بالصحة يف أهداف التنمية املستدامة، 

وتحسني رصده. ومع تحول العبء العاملي لألمراض إىل األمراض غري السارية التي تتطلب مشاركة أكرب 

من ِقبل مقدمي الرعاية الصحية واملرىض، ميكن للتكنولوجيا الرقمية أن تساعد عىل صنع القرار بشأن 

الوقاية والفحص ووسائل التشخيص وإدارة عوامل الخطر والتدبري العالجي للمرض. وميكن تحسني 

االصطناعي  الذكاء  وتطبيقات  بُعد،  عن  التطبيب  طريق  عن  الصحية  والخدمات  املعلومات  إتاحة 

التي تلبي االحتياجات  بالفرز، والتعلم اإللكرتوين، ودعم االلتزام بتعاطي األدوية، والرعاية  الخاصة 

الشخصية. وميكن تقديم التدخالت املعنية بتغيري السلوك والتدخالت النفسية اإللكرتونية للمساعدة 

الخاصة بسالسل اإلمدادات أن تساعد عىل ضامن  املعلومات  لُنظم  ابتكارية. وميكن  الذاتية بطرق 

حصول املرافق املالمئة واألشخاص املالمئني عىل األدوية والسلع املالمئة يف الوقت املالئم. وميكن للتوعية 

اإللكرتونية إذا ما ُصّممت ونُّفذت عىل النحو املناسب، أن تُعّزز قدرات القوى العاملة الصحية بتقديم 

التوعية إىل املناطق النائية ومتكني العاملني الصحيني من التعلم املستمر.

WHO / Fredrik Naumann :ملكية الصور
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PExELS / PhotoMix Ltd :ملكية الصور

استخدام  يف  املزمنة  املشكالت  حدة  لتخفيف  الرقمية  التدخالت  تطبيق  إمكانية  من  الرغم  وعىل 

البيانات عىل جميع مستويات النظام الصحي وسد الثغرات يف األداء، فإن األدوات الرقمية التي تُهمل 

لبنات البناء األساسية للصحة اإللكرتونية وال تتواءم مع الهيكل الرقمي وهيكل النظام الصحي األوسع 

نطاقاً لن تحقق كامل إمكاناتها. 

عدم اتساق معايري خصوصية البيانات ورسيتها وأمنها

ميكن استخدام ماليني الهويات الرقمية القامئة يف الغش وميكن نرش املعلومات الشخصية لالطالع العام 

بسبب تخزينها يف نُظم غري مؤمنة. كام أن االستخدام املتنامي للمعلومات البيومرتية مثل التعرف 

عىل الوجه، والشواغل املتعلقة بحقوق ملكية السجالت الصحية، ونرش التطبيقات الصحية الرقمية 

ألطراف ثالثة، وتسجيل البيانات الشخصية للمستخدمني من ِقبل أطراف ثالثة من البائعني، وأحداث 

حقوق  بشأن  كبيرية  مخاوف  إثارة  إىل  جميعها  أدت  مؤخراً،  وقعت  التي  الطبية  البيانات  ترسيب 

من  تعاين  والتي  املُجرَّمة  السكانية  باملجموعات  يتعلق  فيام  والسيام  األخالقية،  والنواحي  اإلنسان 

التمييز. وفضالً عن ذلك، فإن باليني األشخاص ال توجد لهم هوية رقمية ولذا فهم غري ممثلني يف نُظم 

البيانات اإللكرتونية املستخدمة يف رصد الخدمات الصحية املقدمة وتحسينها. وينبغي تحديد هوية 

العاملني الصحيني واملرىض واملرافق واملنافع والخدمات الصحية عىل نحو فريد ومؤمن يف إطار نظام 

البيانات واستخدامها. وفضالً عن ذلك، فإن املعلومات  البيني وبالكفاءة يف تبادل  يسمح بالتشغيل 

الرقمية عىل مستوى الفرد تُعد رضورية لتقديم أفضل التدخالت الصحية وضامن الخدمات الصحية 

العالية الجودة.

توليد  عمليات  تطوير  عىل  املستدامة  الُقطرية  القدرة  بناء  عىل  كبري  تركيز  يوجد  ال  العموم،  ويف 

الحاجة  من  الرغم  وعىل  واملعايري.  للمبادئ  وفقاً  واستخدامها  البيانات  وتحليل  وتطبيقها،  البيانات 

املتزايدة إىل البيانات والُنظم الرقمية املستدامة واملُمثِّلة من أجل اإلدارة الفّعالة وتقديم الخدمات 

واملساءلة بشأنها، فإن استخدامها استخداماً جيداً يتطلب تخطيطاً منهجياً واستثامراً منسقاً لضامن 

حصول البلدان عىل االستفادة القصوى وتحقيقها للكفاية الذاتية واالستدامة.

وترد اإلجراءات املشرتكة املقرتحة بشأن البيانات والصحة الرقمية يف اإلطار 21.
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اإلطار 21 اإلجراءات املشرتكة املقرتحة بشأن البيانات والصحة الرقمية

اإلجراءات عىل املستوى الُقطري 

دعم البلدان عن طريق العمل املتسق والجامعي يف املجاالت 

التالية:

1   تقييم الثغرات يف البيانات املصنفة حسب السن ونوع الجنس 

واملوقع ويف نُظم املعلومات الصحية ويف نضج الصحة الرقمية، 

مبا يف ذلك الثغرات مثل عدم توافر معلومات عن االتجاهات، 

ومرتسامت نُظم املعلومات الصحية، وقوائم املحتويات، 

والهيكل أو خريطة الطريق.  

2   تعزيز قدرات البلدان الخاصة بدورة توليد البيانات، وتصنيفها، 

وتحليلها، واإلبالغ عنها، وتطبيقها إلرشاد رسم السياسات، وبثها. 

3   دعم خطط االستثامر الجامعية املتسقة بشأن البيانات والصحة 

الرقمية يف البلدان، مبا يف ذلك التخطيط لالستثامر يف لبنات 

البناء للبيانات والصحة الرقمية، من أجل تهيئة الُنظم أو 

تعزيزها بالتكنولوجيات املستجدة لترسيع التحّسن يف تقديم 

الخدمات وتخطيط الصحة العمومية.

4   تعزيز قدرات البلدان الخاصة بالصحة الرقمية، والسيام فيام 

يتعلق بالقيادة والترشيع واملوارد وترصيف الشؤون والبيئات 

املواتية لالبتكارات الرقمية عىل جميع املستويات.

اإلجراءات عىل املستوى العاملي/ اإلقليمي

التمكني من زيادة اتساق الدعم املقدم إىل البلدان وفّعاليته 

مبواءمة النهوج واألدوات وإجراء العمل بشأن املنافع العامة يف 

املجاالت التالية:

1   االلتزام مببادئ مشرتكة بشأن البيانات والصحة الرقمية، مبا يف 

ذلك مبادئ التنمية الرقمية ومبادئ مواءمة الجهات املانحة 

للصحة الرقمية.

2   توحيد البيانات واألدوات الرقمية وتجميع املنافع العامة 

العاملية وانتقاؤها وتعزيزها، عن طريق مستودع مركزي 

وجامعات للمامرسة مثالً، من أجل ترسيع التحديث املستنري 

واملنسق للمامرسات الجيدة يف مجال البيانات والصحة الرقمية 

والتدخالت التي ميكنها تقدميها رقمياً.

3   تجميع مجموعة أساسية من اإلرشادات والعمليات والقواعد 

واملعايري والتطبيقات الخاصة بالتكنولوجيات املستجدة يف مجال 

البيانات والصحة الرقمية التي تنطوي عىل إمكانات للنهوض 

بتقديم الخدمات املتكاملة، وصنع القرار عىل مستوى الشخص 

املستفيد، وتحسني الُنظم الصحية (مثل األمتتة والتقاط البيانات 

والتحليالت باالستناد إىل نظام الحوسبة السحابية، ورسائل الحث 

عىل وسائل التواصل االجتامعي، ونُظم املحادثة املؤمتتة ("روبوت 

الدردشة")، ومحددات الهوية الفريدة، والهويات الرقمية اآلمنة).

KNCv Tuberculosis Foundation/Unitaid :ملكية الصور
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ويف اإلطارين 22 و23، ترد أمثلة عىل الخطوات التي اتخذتها أوكرانيا ونيبال لتعزيز الُنظم الصحية 

الوطنية وترسيع التقدم صوب الغايات املتعلقة بالصحة يف أهداف التنمية املستدامة ، بعد أن 

وجدتا يف وضع خطة العمل العاملية تشجيعاً عىل ذلك. 

اإلطار 22 أوكرانيا: تعزيز العنارص األساسية للُنظم الصحية إلحراز التقدم يف مجال الصحة

يف عام 2016، أنشأت حكومة أوكرانيا فريقاً عامالً رفيع املستوى مشرتكاً بني الوزارات برئاسة وزير التنمية االقتصادية والتجارة، 
ليُعنى بالتنسيق يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة يف أوكرانيا.ويف السنوات األخرية، أصبح الحوار حول أهداف التنمية املستدامة 
أكرث نشاطاً يف قطاع الصحة، حيث يتناول التحول الذي يشهده مؤخراً النظام الصحي أهداف التنمية املستدامة وغاياتها بطريقة 
أكرث شموالً. وشجع وضع خطة العمل العاملية عىل إقامة حوار بني أصحاب املصلحة املتعددين بشأن السياسات الخاصة بتنفيذ 
أهداف التنمية املستدامة وغاياتها املتعلقة بالصحة، تولت وزارة الصحة ومنظمة الصحة العاملية تنظيمه يف كييف يف أيار/ مايو 
2019، من أجل إذكاء الوعي بشأن أهداف التنمية املستدامة والغايات املتعلقة بالصحة وعالقتها باإلصالحات الصحية الجارية حالياً 
يف أوكرانيا، وتسليط الضوء عىل إنجازات النظام الصحي، والعمل عىل تحقيق سائر الغايات املتعلقة بالصحة يف أهداف التنمية 
املستدامة ومعالجة محددات الصحة، وتحديد أولويات أنشطة وزارة الصحة، ومناقشة الدعم املحتمل الذي ميكن تقدميه يف إطار 

خطة العمل العاملية. 

وطُرحت ثالثة مواضيع رئيسية خالل املناقشة، وهي:

<   الرعاية الصحية األولية: ينبغي مواصلة التوّسع يف إتاحة الرعاية الصحية األولية، مبا يف ذلك الخدمات الوقائية، والتمنيع 
للتصدي لألمراض غري  البرشي والسل، وحزمة شاملة  املناعي  العوز  للوالدة، وعالج فريوس  السابقة  الروتيني، والخدمات 

السارية. 

السارية  الصحة، مبا يف ذلك مكافحة األمراض غري  أوكرانيا عدة اسرتاتيجيات وخطط عمل بشأن  وضعت  الصحة:  <   متويل 
والتمنيع وإصالح منظومة الدم، ومسائل أخرى. ونظراً إىل أنه من غري املتوقع أن يصل اإلنفاق العام عىل الصحة إىل نسبة 
5 ٪  من الناتج املحيل اإلجاميل املقررة يف الترشيعات، فإنه من الصعب زيادة الحيز املايل للتمكني من التنفيذ الكامل لهذه 

االسرتاتيجيات.

العديد من مؤرشات  اإللكرتونية والرقمية؛ ولكن  الصحة  ابتكارات يف مجال  تنفيذ عدة  أوكرانيا يف  البيانات: بدأت  <   نُظم 
الغايات الخاصة بأهداف التنمية املستدامة يتطلب تعزيز نُظم البيانات التي مل تتحقق فيها بعد املركزية عىل املستوى 

الالزم. 

 وُسلط الضوء أيضاً عىل أهمية العمل عىل نطاق قطاعي العمل اإلنساين واإلمنايئ. 

وشاركت خمس من الوكاالت املوقعة عىل خطة العمل العاملية (منظمة الصحة العاملية، وبرنامج األمم املتحدة املشرتك املعني 
بفريوس نقص املناعة البرشية/ األيدز، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، واليونيسيف، والصندوق العاملي) ومكتب منسق األمم 
التنمية يف  املستدامة وفرص  التنمية  أهداف  بالصحة يف  املتعلقة  الغايات  للنقاش حول  أوكرانيا يف حلقة  املقيم يف  املتحدة 
أوكرانيا. وشاركت وكاالت أخرى يف الحوار أثناء األعامل التحضريية واملتابعة. ومتثلت املواضيع الثالثة التي طُرحت للنقاش يف 
تنسيق العمل بشأن الرشاكات املعنية بتحسني تقديم الخدمات الصحية، ورصد التنفيذ بواسطة نُظم البيانات القوية، ودعم 
اإلصالحات بالتمويل املستدام. وتم االتفاق عىل تنظيم حوار آخر بشأن السياسات بالتعاون الوثيق مع الفريق العامل الرفيع 

املستوى املشرتك بني الوزارات واملعني بأهداف التنمية املستدامة، لصقل األولويات ونقاط العمل املحددة. 



8 6

اإلطار 23 نيبال: تحقيق الالمركزية يف ترصيف الشؤون الصحية وتعزيز الرعاية الصحية األولية والبيانات 
والصحة الرقمية

تهدف االسرتاتيجية الخمسية للصحة التي تنفذها نيبال حالياً، إىل ضامن إتاحة الرعاية الصحية العالية الجودة لجميع النيباليني. 
وتعمل نيبال أيضاً يف سياق العملية الحالية التي تجريها يف سبيل التحول إىل بلد اتحادي، عىل إضفاء الطابع الالمركزي عىل نظامها 
الصحي، وتويل اهتامماً خاصاً لضامن تعزيز خدمات الرعاية الصحية كجزء من هذه العملية. وتشمل التحديات الرئيسية تعزيز 
القوى العاملة الصحية؛ والحد من النفقات من األموال الخاصة؛ وعدم فّعالية تخصيص التمويل للصحة وعدم كفايته؛ وترصيف 

شؤون الصحة؛ ونُظم املعلومات الصحية؛ ورصد الربامج. 

ويرى املسؤولون عن الصحة يف نيبال أن خطة العمل العاملية متثل "فرصة فريدة لتحقيق نوع جديد من التعاون" يستفيد من 
الخربات الجامعية للوكاالت ولطائفة أصحاب املصلحة األوسع نطاقاً يف تحقيق أولويات الصحة الوطنية الرئيسية. ويف املناقشات 
التي جرت مع عدة وكاالت، حددت وزارة الصحة والسكان تعزيز الرعاية الصحية األولية والبيانات والُنظم الرقمية كمجالني ميكن 

لزيادة الخربة والدعم فيهام أن تعود بقيمة كبرية.  

وأنشأت وزارة الصحة يف وقت الحق فريقاً عامالً لُيعنى بوضع خطة طريق وطنية يف إطار خطة العمل العاملية. واختتم الفريق 
العامل عمله يف آب/ أغسطس 2019. وتوضح خريطة الطريق اإلطار القانوين والسياسايت وتبني الطريقة التي تجري بها املواءمة بني 
رشكاء التنمية يف قطاع الصحة. ويُعد تعزيز جودة الرعاية واإلنصاف يف الصحة واملساءلة رضورياً لترسيع  التقدم يف نيبال. وتُختتم 
خريطة الطريق بتحديد مجموعات من التدخالت الرئيسية لتعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية األولية، وتعزيز صنع القرار 
املسّند بالبّينات، وتحسني االستجابة ملحددات الصحة، وتدعيم قدرات مختلف املستويات الحكومية والتعاون بينها. وستشكل 

خريطة الطريق والتدخالت املحددة فيها أساساً تستند إليه مناقشات املتابعة من أجل تحديد الخطوات الفعلية للتنفيذ.
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UN / Staton Winter :ملكية الصور
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4- الوصول إىل عام 2030

UN Harandane Dicko :ملكية الصور
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4-1 الرؤية لعام 2030  

تحدد خطة التنمية املستدامة لعام 2030 أهدافاً طموحة للناس وللكوكب. ويتوخى الهدف 3 من 

أهداف التنمية املستدامة متتع الجميع بالصحة والعافية يف جميع مراحل العمر. وأما الهدف 17 من 

أهداف التنمية املستدامة فيسعى إىل تنشيط الرشاكة العاملية من أجل التنمية املستدامة، وتكميلها 

بتعاون أصحاب املصلحة املتعددين عىل حشد وتبادل املعارف والخربات والتكنولوجيا واملوارد املالية 

والدعم من أجل تحقيق األهداف يف جميع البلدان.

 وتدعم خطة العمل العاملية تنفيذ 12 وكالة متعددة األطراف ذات مسؤوليات صحية كبرية لخطة

والعاملية/  الُقطرية  لإلجراءات  دعامً  التعاونية  الرشاكة  ملامرسات  أقوى  مالمح  وتحدد   .2030 عام 

التنمية  أهداف  يف  بالصحة  املتعلقة  واملؤرشات  الغايات  بتحقيق  التعجيل  إىل  الرامية  اإلقليمية 

املستدامة بطريقة منهجية وهادفة وشفافة وخاضعة للمساءلة.

2.4 ما الذي نرغب يف تحقيقه بحلول عام 2023

مهامً  التنمية املستدامة، عاماً  الزمنية املحددة ألهداف  الفرتة  سيكون عام 2023، بوصفه منتصف 

للصحة العاملية. وبحلول ذلك الوقت، يجب أن تكون البلدان قد أحرزت قدراً كبرياً من التقدم إذا 

كانت لتحقق الغايات املتعلقة بالصحة يف أهداف التنمية املستدامة بحلول عام 2030. وستعقد األمم 

املتحدة اجتامعاً آخر رفيع املستوى بشأن التغطية الصحية الشاملة يف ذلك العام. ولذا فإن عام 2023 

سيشكل عاماً مهامً بالنسبة إىل خطة العمل العاملية. 

الثالثة  التغرّيات  العاملية قد أدت إىل  الوكاالت أنه بحلول عام 2023، ستكون خطة العمل  وتتوقع 

التالية ذات األولوية بوصفها أولويات متوسطة األجل:

واإلقليمي  العاملي  املستويني  عىل  تجريها  التي  العمليات  يف  الوكاالت  بني  التنسيق  <   تحسني 

وداخل البلدان وتحسني تبادل املعلومات والتعاون يف إطار مواضيع الترسيع السبعة، للتمكني 

من إحراز التقدم عىل نحو أرسع وأكرث استدامة صوب الغايات املتعلقة بالصحة يف أهداف 

التنمية املستدامة؛ 

<   وانخفاض العبء الواقع عىل البلدان نتيجة لتحّسن املواءمة بني السياسات والنهوج التشغيلية 

واملالية للوكاالت، مع زيادة البيّنات الدالة عىل الدعم "املشرتك"؛

<   وسيكون الرتكيز عىل التعاون الذي يتوّجه إىل تحقيق األغراض قد أُدمج يف الثقافة املؤسسية 

واألفرقة  العاملي،  املستوى  عىل  العليا  اإلدارة  وأفرقة  للقيادات  شامل  نحو  عىل  للوكاالت، 

التشغيلية الُقطرية واإلقليمية.

ودعامً لهذه التغرّيات، سيشهد أصحاب املصلحة الرئيسيون يف ميدان الصحة العاملية بيّنات واضحة 

تدل عىل ما ييل، بحلول عام 2023:

←  قدر أكرب من املواءمة الجامعية بني الوكاالت لدعم البلدان وتعظيم األثر

الوكاالت يتواءم مع االحتياجات واألولويات  البلدان عىل دعم أفضل من  –   تحصل 

املحددة عىل املستوى الُقطري؛  
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جميع  عىل  واإلمنائية  واإلنسانية  الصحية  املجاالت  يف  املصلحة  أصحاب  –   ويشارك 

املستويات مع الوكاالت مبزيد من التبسيط، ما يؤدي إىل التعزيز الجامعي للُنظم 

الُقطرية والعاملية وتقديم املنافع العامة العاملية عىل نحو أفضل من حيث التنسيق، 

وتحسني الصحة واإلنصاف، ويساعد عىل ترسيع التقدم املُحرز عىل نطاق الغايات 

املتعلقة بالصحة يف أهداف التنمية املستدامة  

←  ترسيع التقدم يف املواضيع الربمجية الرئيسية  

الحكومية  املستويات  جميع  عىل  القادة  ذلك  يف  مبا   - املصلحة  أصحاب  –   حشد 

الرعاية  لدعم   - فعلية  مشاركة  املشاركان  املدين  واملجتمع  املحلية  واملجتمعات 

املتعلقة  الغايات  تحقيق  أجل  من  الُقطرية  للقيادة  الخاضعة  األولية  الصحية 

التمويل وتشتته، مبا يف  املستدامة والحد من ثغرات  التنمية  بالصحة يف أهداف 

التأثر (األبعد عن املسار  السكانية الرسيعة  الهشة واملجموعات  البيئات  ذلك يف 

التنمية املستدامة)، بتحسني تنسيق املرحلة األخرية يف  الصحيح لتحقيق أهداف 

سلسلة اإلمدادات وتعزيز املوارد البرشية والخدمات املقدمة يف مجال الصحة؛

–   زيادة اتساق السياسات عىل نطاق الغايات املتعلقة بالصحة يف أهداف التنمية 

املستدامة والتمويل املستدام للصحة، يف سبيل تحقيق التغطية الصحية الشاملة، 

يف  لالستثامر  املعطاة  األولوية  وزيادة  املحلية  املوارد  مستويات  رفع  ذلك  يف  مبا 

الصحة من أجل تعظيم الكفاءة يف توزيع املخّصصات، وإبرام املزيد من اتفاقات 

التمويل املشرتك، واعتامد املزيد من نهوج التمويل االبتكارية التي ميكن االعتامد 

عليها، وتحقيق املزيد من استثامرات القطاع الخاص؛

الصحة  محددات  معالجة  بشأن  القطاعات  متعددة  شاملة  اسرتاتيجيات  –   صياغة 

والعقبات املتعلقة بحقوق اإلنسان يف مجال الصحة وتنفيذها عىل نحو متزايد يف 

سبيل إحراز التقدم القابل للقياس لصالح الجميع، والسيام املجموعات السكانية 

الرسيعة التأثر وتلك التي يصعب الوصول إليها، وتحقيق التعهد املقطوع يف خطة 

عام 2030 بعدم ترك أي أحد خلف الركب والتطلع إىل الوصول إىل األشد تخلفاً 

بني  باملساواة  النهوض  إىل  تحديداً  املوجهة  االستثامرات  وزيادة  أوالً؛  الركب  عن 

وتعزيز  الصحة،  تعرتض  التي  الجنس  بنوع  املتعلقة  للعقبات  والتصدي  الجنسني 

املعايري الجنسانية؛

–   تزايد املشاركة الفعلية للمجتمعات املحلية واملجتمع املدين عىل جميع املستويات 

يف رسم السياسات، وتصميم الربامج، وترصيف الشؤون، وتقديم الخدمات، وآليات 

وضعفاً  تهميشاً  األشد  والسيام  والعافية،  بالصحة  الجميع  متتع  لضامن  املساءلة، 

وحرماناً؛ 

بالصحة يف  املتعلقة  للغايات  الجامعية  الحصائل  التعاون يف سبيل تحقيق  –   زيادة 

أهداف التنمية املستدامة عىل نطاق الروابط بني العمل اإلنساين واإلمنايئ من أجل 

الحد من االحتياجات واملخاطر ورسعة التأثر، باالستناد إىل املزايا النسبية للوكاالت 

وسائر الجهات الفاعلة؛
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–   تحسني التعاون بشأن البيانات والصحة الرقمية، بطرق من بينها تعزيز البيانات ونُظم 

القرار؛  إرشاد صنع  األمثل يف  الوجه  الُقطرية واستخدامها عىل  الصحية  املعلومات 

البيانات  من  واالستفادة  الوكاالت؛  بني  للبيانات  البيني  التشغيل  إمكانية  وتحسني 

والتخطيط  والتحليل  للتقييم  مشرتكة  عمليات  إجراء  يف  الرقمية  والتكنولوجيات 

والربمجة والرشاء وإدارة اإلمدادات وتقديم الخدمات والرصد، مع ضامن أمن البيانات؛

–   تحسني التنسيق يف مجال البحث والتطوير واالبتكار واإلتاحة، مبا يف ذلك تحسني 

ويف  االبتكارات  يف  التوّسع  وزيادة  ولصالحها  الجنوب  بلدان  يف  والتطوير  البحث 

إتاحة االبتكارات التي من شأنها ترسيع التقدم صوب الغايات املتعلقة بالصحة يف 

أهداف التنمية املستدامة  

←   تحسني مواءمة االسرتاتيجيات والسياسات والنهوج التشغيلية واملالية بني الوكاالت؛

←   اتّباع نهج مشرتك بني الوكاالت يف الرصد واالستعراض املستمرين للتقدم ويف التعلم من 
أوجه النجاح والتحديات التي تصادف تنفيذ الخطة.

3.4 ما الذي فعلناه وما الذي تعلمناه يف العام املايض

قامت الوكاالت بالفعل بتعزيز تعاونها منذ ترشين األول/ أكتوبر 2018، مبا يف ذلك عن طريق 

االجتامعات املنتظمة ألعضائها الرئسيني وخربائها وعدد من أفرقتها التقنية، واملشاورات التي أجرتها 

مع البلدان وأصحاب املصلحة. وأدى هذا التعاون إىل ما ييل:

<   زيادة تبادل املعلومات بني الوكاالت؛

<   تعزيز جامعات املامرسة التي نشأت عن وضع خطة العمل العاملية، مبا يف ذلك األفرقة 

العاملة املعنية مبواضيع الترسيع، والفريق العامل املعني باملواءمة التشغيلية، والفريق 

العامل املعني بنهوج دراسة جدوى االستثامر، والفريق العامل املعني باألهداف املرحلية 

لعام 2023؛

<   قطع التزام مشرتك بشأن سلسلة من اإلجراءات تُنّفذ يف إطار املوارد القامئة واملتوقعة لكل 

وكالة من الوكاالت.

وأسفرت هذه املرحلة املبدئية عن عدد من العرب املفيدة للوكاالت، وهي:

<   ميكن مواصلة تعزيز التكامل بني الوكاالت وتحويله إىل تآزر عن طريق املناقشات املنتظمة 

والعمل املشرتك؛

<   ويوجد إحساس قوي بااللتزام لدى القيادات العليا للوكاالت وتنترش روح التعاون بني خربائها، 

ومع ذلك فيلزم عىل جميع الوكاالت تعميم االلتزامات يف منظامتها وحفز السلوك التعاوين؛

<   واستفادت البلدان بالفعل من الفرص التي أتاحتها خطة العمل العاملية لتحديد أولويات 

ترسيع التقدم صوب الغايات املتعلقة بالصحة يف أهداف التنمية املستدامة، ورحبت 

باملشاركة مع الوكاالت يف سبيل تعزيز دعمها الجامعي؛

<   ويف إمكان الوكاالت بصفتها الجامعية، أن تدعم الدعوة إىل زيادة التمويل املوّجه إىل تحقيق 

الغايات املتعلقة بالصحة يف أهداف التنمية املستدامة، مع اإلقرار بأهمية استخدام التمويل 

املتاح عىل نحو أفضل عن طريق العمل التعاوين مع البلدان ومع بعضها البعض، ومواءمة 

السياسات واالسرتاتيجيات والنهوج الخاصة بها.
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UNSPLASH / Bill Wegener :ملكية الصور
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4.4 ما الذي سنفعله يف العام القادم

ستتسارع خطى تنفيذ الخطة خالل عامي 2019 و2020. وستستند الوكاالت إىل روح التعاون والثقة 

املتبادلة بينها يف تحقيق املكاسب املبكرة وامللموسة، وبناء الثقة بني البلدان وتنشيط أصحاب 

املصلحة. وسيشمل ذلك ما ييل:

<   املشاركة: مواصلة العمل املشرتك وتوثيق عرى التعاون مع البلدان يف تحديد األولويات 

وتخطيط الدعم املشرتك؛  

<   الترسيع: عمل الوكاالت مع البلدان ومع بعضها البعض عىل بدء تنفيذ اإلجراءات املدرجة 

يف إطار مواضيع الترسيع بشأن املساواة بني الجنسني واملنافع العامة العاملية عىل املستوى 

الُقطري واملستوى العاملي/ اإلقليمي.

<   املواءمة: مواصلة مواءمة االسرتاتيجيات والسياسات والنهوج التشغيلية واملالية، مبا يتامىش 

مع الواليات وآليات ترصيف الشؤون الخاصة بكل منها، حيثام يسهم ذلك يف زيادة الفّعالية 

والكفاءة واألثر. وستسعى كل وكالة أيضاً إىل إضفاء الطابع املؤسيس عىل روح خطة العمل 

العاملية ونهوجها الخاصة بالتعاون عىل جميع مستويات الوكالة.

<   املساءلة: ميكن أن تستخدم الوكاالت األشكال املالمئة لها يف تقاريرها الرسمية التي ترفعها 

خالل العام القادم إىل أجهزتها الرئاسية بشأن التقدم املُحرز يف خطة العمل العاملية. وبعد 

ذلك، ستُعد الوكاالت تقارير مرحلية سنوية مشرتكة إلعالم الدول األعضاء والجهات الفاعلة 

غري الدول وإرشاكها. وميكن أن تستخدم الوكاالت هذه التقارير يف أشكالها املالمئة يف إعالم 

أجهزتها الرئاسية، مبا يف ذلك جمعية الصحة العاملية، بشأن التقدم املُحرز يف خطة العمل 

العاملية.

UN / John isaac :ملكية الصور
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إن خطة عام 2030 تخص الجميع. ونحن الوكاالت االثنتا عرشة املوقعة عىل خطة العمل العاملية، نلتزم من خالل هذه 

الخطة باإلسهام بقدر كبري يف ترسيع التقدم صوب الغايات املتعلقة بالصحة يف أهداف التنمية املستدامة، ودعم تقديم 

املنافع العاملية وتحقيق التنمية املستدامة بذلك. وليك نحقق كامل طموحات خطة عام 2030، نتطلع إىل املشاركة والعمل 

مع سائر أصحاب املصلحة يف البلدان، ومع املنظامت الدولية، واملجتمع املدين، واملجتمعات املحلية ومنظامت الشباب، 

والقطاع الخاص، والدوائر األكادميية، والجامعات الدينية، والعاملني الصحيني، وسائر الجهات، يف سعينا إىل تحقيق هدفنا 

املشرتك املتمثل يف  متّتع الجميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية.

UNSPLASH / John isaac :ملكية الصور

وستتوّسع الوكاالت يف العمل املشرتك يف فرادى البلدان، وتغتنم الفرص كلام سنحت، مثل تلك التي 

تتيحها الجهود الوطنية املبذولة لتنفيذ االلتزامات املقطوعة يف إعالن أستانا الصادر عن املؤمتر 

العاملي املعني بالرعاية الصحية األولية يف عام 2018. وعند قيامها بذلك، ستُقّر الوكاالت مبا لدعم 

البلدان التي متر بأوضاع هشة من أهمية خاصة.

وعند اتخاذ هذه الخطوات، من األهمية مبكان مراعاة أن الوكاالت تختلف يف حجمها - الذي يرتاوح 

ما بني 40 و000 17 موظف - وواليتها املتعلقة بالصحة، وتغطيتها الجغرافية. فال تعمل كل الجهات 

املوقعة مثالً من خالل مكاتب قُطرية، وبعضها ال ينظم الربامج إال يف بعض البلدان فقط. وبناًء 

عليه، فإن الوكاالت ستنّفذ اإلجراءات املحددة يف إطار الخطة مبا يتامىش مع والية كل منها وميزاتها 

النسبية ومواردها املتاحة، مع االلتزام باالستفادة منها إىل أقىص حد ممكن. وكجزء من التعلم 

باملامرسة يف إطار خطة العمل العاملية، من املهم للغاية أن تشجع الوكاالت بعضها البعض عىل 

تقديم املساهامت النشيطة واملستدامة وأن يدعم بعضها البعض يف ذلك.
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امللحق 1-

الوكاالت االثنتا عرشة املوقّعة عىل 
خطة العمل العاملية
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التحالف العاملي من أجل اللقاحات والتمنيع 

استخدام  اإلنصاف يف  تعزيز  األشخاص من خالل  األطفال وحامية صحة  أرواح  بإنقاذ  ملتزمة  العام والخاص  القطاعني  هو رشاكة بني 
اللقاحات يف البلدان املنخفضة الدخل. ويجمع التحالف بني حكومات البلدان النامية، والحكومات املانحة، ومنظمة الصحة العاملية، 
واليونيسيف، والبنك الدويل، ودوائر صناعة اللقاحات، والوكاالت التقنية، واملجتمع املدين، ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، وسائر الجهات 
الرشيكة من القطاع الخاص. ويستخدم التحالف آليات ابتكارية للتمويل لضامن التمويل املستدام للقاحات الجيدة واإلمداد الكايف بها. 
وقد ساعد التحالف البلدان منذ عام 2000 يف متنيع أكرث من 760 مليون طفل. وساعد ذلك عىل تراجع الوفيات الناجمة عن األمراض 
التي ميكن الوقاية منها باللقاحات بنسبة تزيد عىل 60 يف املائة، وساهم بدور كبري يف خفض معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة 

إىل النصف يف تلك البلدان.

مرفق التمويل العاملي للمرأة والطفل واملراهق 

هو رشاكة بني أصحاب املصلحة املتعددين تعمل عىل دعم الجهود املبذولة يف التصدي ألهم املشكالت الصحية والتغذوية التي متس 
املرأة والطفل واملراهق يف البلدان املنخفضة الدخل وبلدان الرشيحة الدنيا من فئة الدخل املتوسط حول العامل. ويدعم مرفق التمويل 
العاملي املنصات التي تتوىل الحكومات قيادتها والتي تجمع معاً الرشكاء الرئيسيني من أجل وضع خطة محددة األولويات بشأن الصحة 
وتعبئة التمويل املستدام للصحة والتغذية. ويعمل الصندوق االئتامين ملرفق التمويل العاملي عىل حفز التمويل، حيث تستخدم البلدان 
منحه املتواضعة يف زيادة مواردها املحلية بقدر كبري إىل جانب متويل البنك الدويل، والتمويل الخارجي وموارد القطاع الخاص املتسقني. 

وتعمل رشاكة مرفق التمويل العاملي حالياً يف 36 بلداً بهدف توسيع نطاقها ليشمل 50 بلداً بحلول عام 2023.

الصندوق العاملي ملكافحة األيدز والسل واملالريا 

هو رشاكة تستهدف التعجيل بالقضاء عىل األيدز والسل واملالريا كأوبئة. وبوصفه منظمة دولية، يقوم الصندوق العاملي بتعبئة واستثامر 
أكرث من 4 مليارات دوالر أمرييك سنوياً لدعم الربامج التي يديرها خرباء محليون يف أكرث من 100 بلد. ويعمل الصندوق العاملي يف رشاكة 
مع الحكومات واملجتمع املدين والوكاالت التقنية والقطاع الخاص واألشخاص املترضرين من املرض، عىل تحدي العوائق وتبّني االبتكارات.

برنامج األمم املتحدة املشرتك املعني بفريوس نقص املناعة البرشية/ األيدز 

يتوىل قيادة العامل ودعوته إىل تحقيق الرؤية املتمثلة يف القضاء املربم عىل حاالت العدوى الجديدة بفريوس العوز املناعي البرشي وعىل التمييز 
والوفيات الناجمني عن األيدز. ويعمل الربنامج عىل حشد استجابة شاملة للجميع ومتعددة القطاعات لفريوس العوز املناعي البرشي، تركز 
عىل الناس وتندرج يف خطة عام 2030 وتقوم عىل أساس احرتام حقوق اإلنسان واملساواة بني الجنسني، مع ضامن مشاركة املتعايشني مع 
الفريوس واملترضرين منه مشاركة فعلية يف هذه االستجابة. وبرنامج األمم املتحدة املشرتك املعني بفريوس نقص املناعة البرشية/ األيدز هو 
برنامج مشرتك فريد من نوعه، يوحد جهود 11 منظمة من منظامت األمم املتحدة من خالل ميزانية وخطة عمل مشرتكتني من أجل القضاء 
عىل األيدز كخطر يهدد الصحة العمومية، يف إطار أهداف التنمية املستدامة. ويقدم الربنامج ما يلزم من توجهات اسرتاتيجية وجهود للدعوة 
والتنسيق ومعلومات اسرتاتيجية ودعم تقني، لحفز قادة الحكومات والقطاع الخاص واملجتمعات املحلية والربط بينهم، يف سبيل تقديم 

الخدمات املنقذة للحياة الخاصة بفريوس العوز املناعي البرشي.
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برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ 

هو واحدة من أكرب الوكاالت اإلمنائية املتعددة األطراف يف العامل، حيث يتواجد يف 170 بلداً وإقليامً ويف طليعة الجهود املبذولة للتنبؤ بالفرص 
املتاحة واملخاطر املحتملة يف يومنا هذا وفهمها والعمل بشأنها. وتوفر خطة عام 2030 وأهداف التنمية املستدامة والتعهد بعدم ترك أي 
أحد خلف الركب، مخططاً للتغيري - أي خطة متكاملة للقضاء عىل الفقر، وحامية الكوكب، وضامن متتع الجميع بالسالم الدائم وباالزدها. 
ويتمثل دور الربنامج يف مساعدة الحكومات والجهات الفاعلة عىل نطاق املجتمع عىل تزويد تقدمها صوب أهداف التنمية املستدامة بالطاقة 
وحث خطاه، مع الحفاظ يف الوقت ذاته عىل سالمة الرؤية العاملية واستبقائها عىل املسار الصحيح. ويف هذا السياق، يدعم الربنامج البلدان 

يف التصدي ملحددات الصحة وأبعادها اإلمنائية يف أكرث من 100 بلد.

صندوق األمم املتحدة للسكان 

هو وكالة األمم املتحدة التي تعمل من أجل تحقيق اإلتاحة الشاملة للصحة الجنسية واإلنجابية، مبا يف ذلك تنظيم األرسة الطوعي واألمومة 
املأمونة، والنهوض بحقوق الشباب والفرص املتاحة لهم. كام يساعد الصندوق البلدان عىل استخدام بيانات السكان يف التنبؤ بتحديات الغد، 
وهو موجود يف 150 بلداً وإقليامً. ويعمل الصندوق عىل مختلف املستويات، من املستوى الدويل إىل املستوى املحيل، وميتد نطاق عمله 
من تزويد الحكومات باإلرشادات التقنية واملشورة بشأن السياسات والتدريب والدعم، إىل تقديم الخدمات واإلمدادات إىل من هم يف أمس 

الحاجة إليها.

منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف( 

عملية.  إجراءات  إىل  االلتزام  هذا  ترجمة  وعىل  وعافيتهم  األطفال  تعزيز حقوق جميع  عىل  وإقليامً  بلداً   190 الرشكاء يف  مع  تعمل 
املراهقة  املبكرة وملرحلة  الطفولة  للنامء يف مرحلة  مبا  اإلقرار  الحياة يف كل عملها، مع  لجميع مراحل  شامالً  نهجاً  اليونيسيف  وتتبع 
من أهمية خاصة. وتركز برامجها عىل األطفال األشد حرماناً واألشد فقراً واألرسع تأثراً، واألطفال يف السياقات الهشة، واألطفال ذوي 
اإلعاقة، واملترضرين من التحول الحرضي الرسيع ومن التدهور البيئي. وتعمل اليونيسيف مع اآلخرين من أجل التغلب عىل العقبات 
ومنح األطفال أفضل بداية يف الحياة لتكون أقوى أساس النطالقهم نحو املستقبل. وقد أبرمت اليونيسيف رشاكات قوية مع الحكومات 
واملنظامت األخرى عىل املتسويني الوطني ودون الوطني، وتعمل عىل إتاحة الحلول العملية أمام األطفال والنساء األكرث تعرضاً للمخاطر 

وعىل ضامن بقاء األطفال عىل قيد الحياة وكفالة منوهم ومنائهم.

املرفق الدويل لرشاء األدوية 

األمراض  من  للوقاية  الجديدة  الطرق  ذلك  يف  مبا  العاملية،  الصحة  مجال  يف  االبتكارية  الحلول  بإيجاد  تُعنى  دولية  إمنائية  وكالة  هو 
وتشخيصها وعالجها عىل نحو أرسع وأرخص وأشد فّعالية، يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل. ويشمل عمله متويل املبادرات املعنية 
بالتصدي لألمراض الرئيسية مثل األيدز والعدوى بفريوسه واملالريا والسل، وحاالت العدوى واالعتالالت املصاحبة للعدوى بفريوس العوز 
املناعي البرشي، مثل رسطان عنق الرحم والتهاب الكبد C، واملسائل الشاملة، مثل التدبري العالجي للحمى. وتهدف مشاريعه التحفيزية 
إىل سد الفجوة القامئة بني املرحلة األخرية لتطوير املنتجات الصحية واعتامدها عىل نطاق واسع، من أجل السامح للبلدان والجهات 

املمولة الرئيسية بتحقيق إنجازات أكرث باستخدام موارد أقل.
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هيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة )هيئة األمم املتحدة للمرأة(  

هو الكيان التابع لألمم املتحدة املخّصص للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة. وأُنشئت هيئة األمم املتحدة للمرأة لتكون منارصاً عاملياً للنساء 
والفتيات، من أجل التعجيل بتلبية احتياجاتهن يف شتى أنحاء العامل. وتدعم الهيئة الدول األعضاء يف األمم املتحدة يف وضع املعايري العاملية 
لتحقيق املساواة بني الجنسني، وتعمل مع الحكومات واملجتمع املدين عىل صياغة القوانني والسياسات والربامج والخدمات الالزمة لضامن 
أن املعايري تُطبق بفّعالية وتعود بفائدة حقيقة عىل النساء والفتيات حول العامل. وتعمل الهيئة عىل الصعيد العاملي من أجل تحقيق الرؤية 
الخاصة بأهداف التنمية املستدامة لصالح النساء والفتيات، وتدعم املشاركة املساوية للمرأة يف جميع مناحي الحياة. كام تُعنى أيضاً بتنسيق 
عمل منظومة األمم املتحدة املتعلق بالنهوض باملساواة بني الجنسني وتعزيزه، يف جميع املداوالت واالتفاقات ذات الصلة بخطة عام 2030. 

ويعمل الكيان عىل تحديد مكانة املساواة بني الجنسني باعتبارها رضورية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة وتهيئة عامل شامل للجميع.

مجموعة البنك الدويل 

هو واحد من أكرب مصادر التمويل واملعرفة يف العامل بالنسبة إىل البلدان النامية. وتدعم مجموعة البنك الدويل البلدان، مبا يتامىش مع 
اسرتاتيجياتها العاملية بشأن الصحة والتغذية والسكان، يف جهودها الرامية إىل تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتقديم الخدمات الصحية 
الجيدة وامليسورة التكلفة إىل الجميع - بغض النظر عن قدرة كل منهم عىل الدفع - والحد من املخاطر املالية املرتبطة باعتالل الصحة، 
وتعزيز اإلنصاف. وتختلف سبل تحقيق التغطية الصحية الشاملة من بلد إىل بلد. وأياً كان السبيل، فإن مجموعة البنك الدويل تستهدف 
مساعدة البلدان عىل تهيئة مجتمعات تتمتع بزيد من الصحة واإلنصاف، وعىل تحسني أدائها املايل وقدرتها الُقطرية عىل املنافسة من 
أجل بناء رأس املال البرشي والقضاء عىل الفقر وتعزيز االزدهار املشرتك. وتلتزم مجموعة البنك الدويل بتقديم نحو 3 مليارات دوالر 
أمرييك سنوياً من التمويل الجديد للصحة؛ وتدير حالياً حافظة عاملة للصحة والتغذية والسكان للبنك الدويل لإلنشاء والتعمري واملؤسسة 

اإلمنائية الدولية، تبلغ قيمتها 16.7 مليار دوالر أمرييك، وأكرث من مليار دوالر أمرييك يف صناديق ائتامنية.

برنامج األغذية العاملي 

هو املنظمة الرائدة يف مجال العمل اإلنساين إلنقاذ األرواح وتغيري املصائر، وتقديم املساعدة الغذائية يف الطوارئ، والعمل مع املجتمعات 
املحلية عىل تحسني التغذية وبناء القدرة عىل الصمود. وقد التزم املجتمع الدويل بالقضاء عىل الجوع وتحقيق األمن الغذايئ وتحسني 
التغذية بحلول عام 2030، ومع ذلك فامزال واحد من كل تسعة أشخاص يف العامل ال يحصل عىل الغذاء الكايف. ويقع الغذاء واملساعدة 
املتعلقة بالغذاء يف صميم الرصاع من أجل كرس حلقة الجوع والفقر. وتركز جهود الربنامج عىل املساعدة الطارئة، واإلغاثة والتأهيل، 
واملعونة اإلمنائية، والعمليات الخاصة. ويقوم الربنامج بثلثي عمله يف بلدان مترضرة من النزاع تزيد فيها احتامالت معاناة الناس من نقص 

التغذية ثالثة أضعاف مقارنة بالبلدان التي ال ميزقها النزاع. ويساعد الربنامج 90 مليون شخص يف أكرث من 80 بلداً سنوياً.

منظمة الصحة العاملية 

تعزيز  املنظمة يف عام 1948، وتعمل عىل  املتحدة. وتأسست  األمم  العمومية داخل منظومة  الصحة  العاملية يف مجال  القيادة  تتوىل 
الصحة والحفاظ عىل سالمة العامل وخدمة الضعفاء. ويتمثل هدفها يف ضامن استفادة مليار شخص آخر من التغطية الصحية الشاملة، 
وحصول مليار شخص آخر عىل حامية أفضل من الطوارئ الصحية، ومتتع مليار شخص آخر مبزيد من الصحة والعافية، بحلول عام 2023. 

وتستضيف منظمة الصحة العاملية أمانة خطة العمل العاملية.
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الرقماإلجراءموضوع الترسيع

الرعاية الصحية 
األولية

املستوى الُقطري

1   دعم تقييم القدرات الخاصة بالرعاية الصحية الشاملة، ومواءمة النهوج القامئة عىل 
مستوى الوكاالت، واستخدام نهج مشرتك يف تقييم الُنظم الصحية.

1

2   تقديم الدعم املصمم خصيصاً واملنسق إىل البلدان من أجل تعزيز الُنظم الصحية الخاصة 
بالرعاية الصحية األولية عن طريق توليد البيّنات؛ وتحديد األولويات الُقطرية والتخطيط 

وامليزنة؛ وتعبئة التمويل وتطوير قدرات القوى العاملة يف سبيل تحسني التغطية 
واإلنصاف، مبا يف ذلك يف البيئات الهشة والرسيعة التأثر.

2

3   تقديم املساعدة من أجل تحديد من يرتكون خلف الركب وملاذا، وجعل الدمج مع 
القطاعات األخرى من األولويات، من أجل التأثري عىل محددات الصحة والحصائل الصحية.

3

الرعاية الصحية 
األولية

املستوى العاملي/ 
اإلقليمي

1   التعاون بشأن العنارص الثالثة للرعاية الصحية األولية باستخدام اآلليات القامئة، مبا يف ذلك 
إعادة تشكيل الدعم املايل عند االقتضاء.

4

2   استخدام اآلليات العاملية القامئة لالتفاق عىل إطار لرصد الرعاية الصحية األولية باستخدام 
مقاييس محّسنة، مبا يف ذلك فيام يتعلق بالتمويل، وإتاحة تكييفه واستخدامه من ِقبل 

البلدان.

5

3   صقل قدرة الجهات الرشيكة وتعزيزها، فيام يتعلق باملشاركة وترسيع الخطى واملواءمة 
واملساءلة عىل نحو فّعال، من أجل النهوض بالرعاية الصحية األولية من خالل ما تقوم به 

هذه الجهات من عمل عىل املستوى الُقطري باستخدام أدوات وصكوك ونهوج مشرتكة.

6

4   إعداد "أدوات عدم ترك أي أحد خلف الركب" ونهوجه، ووضعها يف صيغتها النهائية 
والتوسع فيها، من أجل تعزيز اإلرشادات املشرتكة لألفرقة الُقطرية لألمم املتحدة.

7

التمويل املستدام 
للصحة

املستوى الُقطري

1   دعم البلدان يف تعبئة اإليرادات الكافية واملستدامة عن طريق السياسات والتدابري 
الترشيعية والتنظيمية املنارصة للفقراء وللصحة، مبا يف ذلك التدابري املالية عند االقتضاء، يف 

سبيل تحقيق أهداف التنمية املستدامة املتعلقة بالصحة، بطرق من بينها تعزيز أصوات 
املجتمعات املحلية بشأن متويل الصحة والحوار بني وزاريت الصحة واملالية.

8

2   ضامن عدم ترك أي أحد خلف الركب عىل املستوى الُقطري، بتحسني الكفاءة واإلنصاف يف 
اإلنفاق الصحي، والتحفيز عىل تقديم الخدمات الصحية العالية الجودة عن طريق الرشاء 

االسرتاتيجي والتخصيص الفّعال للموارد وتحسني اإلدارة املالية العامة.

9

3   توفري املوارد الالزمة للحوار الُقطري والدعم التقني من خالل عمليات ممولة متويالً مشرتكاً 
يف سبيل زيادة فّعالية املساعدة اإلمنائية للصحة وكفاءتها، مع ضامن التمويل الكايف 

للمنافع العامة العاملية يف الوقت ذاته.

10

التمويل املستدام 
للصحة

املستوى العاملي/ 
اإلقليمي

111   وضع اسرتاتيجيات داخلية لضامن املواءمة مع برنامج عمل الترسيع واملساءلة بشأنه. 

2   االتفاق عىل أدوات مشرتكة لتحديد العقبات التي تواجه متويل الصحة (من خالل لوحات 
املتابعة مثالً) والوقوف عىل التقدم املُحرز بشأنه (مثل املصفوفات واملؤرشات)، ودعم 

املبادرات املشرتكة بشأن التعلم والبث وبناء القدرات لضامن تحسني املواءمة بشأن 
املسائل املتعلقة بتمويل الصحة.

12

3   دعم بناء توافق عام يف اآلراء وتبادل املعارف بني الرشكاء للتعلم من الدعم الحايل واملايض 
وتبادله، من أجل وضع برنامج عمل لتمويل الصحة خاضع لتوجيه البلدان ويتامىش مع 

البيّنات الدالة عىل "ما يصلح وما ال يصلح"، يف سبيل إحراز التقدم صوب التغطية الصحية 
الشاملة.

13
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الرقماإلجراءموضوع الترسيع

مشاركة املجتمع 
املدين واملجتمع 

املحيل

املستوى الُقطري

1   الدعوة املشرتكة إىل تنسيق الدعم وتقدميه إىل املجتمعات املحلية واملجتمع املدين عىل 
املستوى الُقطري، مبا يف ذلك عن طريق تعزيز التنظيم لتمكينهام من الحشد االسرتاتيجي 

حول املناقشات بشأن تهيئة االستجابة الطموحة املتعددة القطاعات لتمتّع الجميع بأمناط 
عيش صحية وبالرفاهية والسيام يف املنصات الخاصة بتنسيق الصحة وترصيف شؤونها 

واملساءلة بشأنها، ومتكينها من املشاركة الفعلية يف هذه املناقشات والتأثري عليها.

14

2   تعزيز التحالفات الوطنية ودون الوطنية مع املجتمعات املحلية واملجتمع املدين دعامً 
للقضايا الصحية املشرتكة والشاملة، وتحسني مواءمة الدعم والتمويل املقدمني إىل 

املجتمعات املحلية واملجتمع املدين واملشاركة والتعاون املعززين، بهدف تحقيق عمليات 
ومنصات املشاركة املتامسكة عىل نطاق قطاع الصحة.

15

3   دعم البلدان يف وضع السياسات والربامج الصحية التي تؤدي إىل التحول يف املجال الجنساين، 
وتتوجه إىل تحقيق اإلنصاف، وتقوم عىل أساس الحقوق، وتركز عىل الناس، بتعزيز املشاركة 

الفعلية وترصيف الشؤون الشامل للجميع وإعالء صوت املجتمعات املحلية واملجتمع املدين 
يف املحافل الُقطرية، والسيام املجتمعات املحلية املحرومة واملهمشة، وباالستفادة املشرتكة من 

اإلرشادات التشغيلية ألهداف التنمية املستدامة التي وضعتها األمم املتحدة بشأن عدم ترك 
أي أحد خلف الركب، ملواءمة الجهود املبذولة يف البلدان يف إطار خطة العمل العاملية مع 

العمليات األوسع نطاقاً الرامية إىل ضامن املشاركة الفعلية.

16

مشاركة املجتمع 
املدين واملجتمع 

املحيل

املستوى العاملي/ 
اإلقليمي

1   النهوض بالدعوة املشرتكة واإلجراءات التمكينية - والسيام مع الرشكاء املمولني والبلدان - 
من أجل التوّسع يف الحيز املتاح للمجتمع املدين يف مجال الصحة ووضع مربرات االستثامر 

يف املجتمعات املحلية واملجتمع املدين؛ وجمع أفضل املامرسات واإلرشادات بشأن املشاركة 
الفّعالة للمجتمعات املحلية واملجتمع املدين وتبادلها؛ ورصد املشاركة مع املجتمعات 

املحلية واملجتمع املدين وتقييم جودتها لتحديد األصوات التي تُسمع وتأثريها عىل صنع 
القرار من أجل وضع سياسات أفضل وتحقيق حصائل صحية أكرث إنصافاً.

17

2   تعزيز آليات الوكاالت وقدرتها عىل إرشاك املجتمعات املحلية واملجتمع املدين مشاركة 
فعلية عىل املستويات التي يعمالن عليها (الُقطرية أو اإلقليمية أو العاملية) برسم خرائط 
آليات الوكاالت املعنية مبشاركة املجتمع املدين، وتحديد الثغرات القامئة والفرص املتاحة 

لضامن متثيل املجتمعات املحلية املحرومة واملهمشة.

18

3   إنشاء منصة افرتاضية و/ أو تعزيزها لتمكني املجتمع املدين من الحشد حول املناقشات 
بشأن متتّع الجميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية، واملشاركة يف هذه املناقشات والتأثري 

عليها (الستخدامها عىل املستوى الُقطري تحديداً)؛ وإعداد أدوات بديلة للجهات ذات 
القدرة املحدودة عىل االتصال بشبكة اإلنرتنت، من أجل زيادة املشاركة وتبادل املعارف بني 

أصحاب املصلحة الذين قد يكونون مهمشني مالياً و/ أو اجتامعياً و/ أو جغرافياً.

19

دات الصحة ُمحدِّ

املستوى الُقطري

1   دعم تعزيز منصات ترصيف الشؤون املشرتكة بني العديد من القطاعات وأصحاب املصلحة والشاملة 
ألصوات املهمشني، من أجل معالجة محددات الصحة عىل نحو شمويل، وبث املامرسات الجيدة.

20

2   تعزيز تدابري السياسات والتدابري الترشيعية والتنظيمية، مبا يف ذلك التدابري املالية عند 
االقتضاء، مع متكني األفراد واملجتمع املدين والحكومات يف الوقت ذاته، ملعالجة محددات 

الصحة، وإنشاء آليات شفافة للمساءلة املحلية بشأن الصحة أو تعزيز هذه اآلليات.

21

3   دعم إعداد دراسة جدوى االستثامر عىل الصعيد الوطني ملعالجة محددات الصحة عن طريق العمل 
يف مختلف مجاالت رسم السياسات التي تؤثر عىل الصحة، واإلجحافات الصحية، والعالقة بني الصحة 

والفقر والتنمية االجتامعية االقتصادية، وعدد األرواح التي ميكن إنقاذها، وعوائد االستثامر.

22

4   تعزيز تكامل اإلجراءات الرامية إىل التصدي للعقبات، ومعالجة محددات الصحة، والوفاء 
بالعهد املقطوع بعدم ترك أي أحد خلف الركب، يف خطط التنمية وأُطر التمويل الخاصة 

بقطاعات محددة والشاملة لقطاعات متعددة سواًء بسواء.

23
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دات الصحة ُمحدِّ

املستوى العاملي/ 
اإلقليمي

1   استعراض املعايري واملامرسات االجتامعية والبيئية للوكاالت، واالتفاق حول أفضل املامرسات 
ملواءمتها مع مامرسات الرشاء وإدارة النفايات "الخرضاء" الطموحة وتنفيذها بحلول عام 2023، 

مع بث العرب املستخلصة ودعم الحكومات يف اتّباع مامرسات جيدة مامثلة، يف الوقت ذاته.

24

2   استعراض سياسات الوكاالت الخاصة باملشاركة مع القطاع الخاص من أجل االستناد إىل 
املامرسات الجيدة للمساهمة الفعلية والفّعالة يف االستجابة الصحية الوطنية، مبا يف ذلك 
من خالل الرشاكات بني القطاع العام والقطاع الخاص، يف سبيل تحقيق الغايات املتعلقة 

بالصحة يف أهداف التنمية املستدامة، مع استعراض سياسات مدونات قواعد السلوك 
بشأن املشاركة مع القطاع الخاص وإدارة تضارب املصالح بني الصحة العمومية والجهات 

املسؤولة عن تطوير املنتجات الضارة بالصحة وتسويقها وبيعها، مثل تضارب املصالح 
الجوهري بني دوائر صناعة التبغ والصحة العمومية.

25

3   استعراض سياسات الوكاالت وبرامجها وأُطر عملها وميزانياتها ونفقاتها، وتقييمها، فيام يتعلق 
بكل من املساواة بني الجنسني وعدم ترك أي أحد خلف الركب، ومواءمتها مع أفضل املامرسات 

وتعزيزها يف سبيل النهوض بالصحة وبحقوق اإلنسان لألشخاص الذين تُركوا خلف الركب.

26

4   االستفادة من املنصات العاملية يف تحديد أولويات محددات الصحة املتعلقة بتغرّي املناخ 
واألمراض السارية واألمراض غري السارية، ويف العمل املشرتك بشأن هذه املحددات.

27

الربمجة االبتكارية 
يف البيئات الهشة 

والرسيعة التأثر

املستوى الُقطري

1   تعزيز القدرة عىل مواجهة الطوارئ باتخاذ إجراءات التأهب من أجل تعزيز قدرة الُنظم 
الصحية عىل الوقاية من أثر الطوارئ الصحية والكوارث الطبيعية وتخفيف حدته.

28

2   دعم البلدان ذات البيئات الهشة يف تعزيز التأهب للفاشيات والوقاية منها واكتشافها 
واالستجابة لها، عىل النحو املوضح يف اللوائح الصحية الدولية (2005).

29

3   دعم إعداد حزمة أساسية من الخدمات الصحية يف البيئات الهشة (مصممة وفقاً للسياق 
الُقطري واملوارد املتاحة والقدرة عىل التنفيذ)، ورسم خرائط الخدمات لصالح أصحاب 

املصلحة املسؤولني عن تقدميها، وإبرام الرشاكات بشأن اللوجيستيات وسالسل اإلمدادات 
أو تعزيزها من أجل التقديم الفّعال للخدمات يف املرحلة األخرية. واالستناد إىل رسم خرائط 

أصحاب املصلحة، يف تحديد الفرص املتاحة لحقيق التكامل يف تقديم الخدمات من أجل 
تحسني الجودة والفّعالية، مع الحد يف الوقت ذاته من ازدواجية األنشطة وتداخلها ومن 

إهدار املوارد أو التنافس بني منظامت األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية.

30

4   إرساء ترصيف شؤون املوارد البرشية الصحية األساسية وإدارتها، أو الحفاظ عىل ذلك، 
عىل أن يشمل نظاماً جيد األداء لكشوف الرواتب، من أجل استبقاء العاملني الصحيني يف 
األزمات ذات البدايات الحادة أو األزمات املمتدة، واستمرار القدرة عىل استيعاب املوارد 

املحلية والدولية واستخدامها عىل نحو من الفّعالية والشفافية.

31

الربمجة االبتكارية 
يف البيئات الهشة 

والرسيعة التأثر

املستوى العاملي/ 
اإلقليمي

1   تعزيز آليات التنسيق بني القطاعات املتعددة إلجراء عمليات مشرتكة للتحليل والتخطيط، 
وتقييم املخاطر واالحتياجات، والرصد والتقييم دعامً لتقديم الخدمات الصحية العالية 

الجودة وخطط التأهب للطوارئ القامئة عىل املوارد املشرتكة.

32

2   تبادل املعلومات عن االحتياجات اإلنسانية املاسة، وأصحاب املصلحة، والحصائل الصحية 
والتغذوية، والسياق اإلمنايئ (عىل املستوى الُقطري أيضاً)؛ والبيانات الخاصة بسلسلة 

الرعاية والصحة، مبا يف ذلك فيام يتعلق بالسكان املهاجرين واملرشدين.

33

3   االتجاه نحو الربمجة والتمويل املتعددي السنوات اللذين ينطويان عىل قد أكرب من املرونة 
وقدر أقل من التخصيص؛ والتوسع يف إتاحة التمويل املخصص لحاالت الطوارئ؛ وتوسيع 
قاعدة الجهات املانحة؛ واستخدام آليات التمويل االبتكراي، مثل التأمني ومختلف آليات 

متويل الدفع. ومن شأن هذه الجهود أن تعزز استدامة التمويل وتنسيقه ومرونته لتحسني 
الحصائل الجامعية.

34
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البحث والتطوير 
واالبتكار واإلتاحة

املستوى الُقطري

1   إنشاء منتديات جديدة خاضعة للقيادة الُقطرية أو دعم املوجود منها لترسيع البحث 
واإلتاحة والتوّسع يف االبتكارات من أجل تحقيق الغايات املتعلقة بالصحة يف أهداف 

التنمية املستدامة.

35

2   ينبغي للحكومات والجهات املمولة الدولية أن تبحث فرص التمويل املشرتك للمساعدة 
عىل إحداث تحول يف محور تركيز صنع القرار يف البلدان واألقاليم.

36

البحث والتطوير 
واالبتكار واإلتاحة

املستوى العاملي/ 
اإلقليمي

1   تحديد "مامرسات اإلتاحة العاملية الجيدة" فيام يتعلق باالبتكار يف مجال الصحة، مبا يف 
ذلك املبادئ مثل األثر ويرس التكلفة والفّعالية والكفاءة واإلنصاف.

37

2   إنشاء منتدى عاملي سنوي والحفاظ عليه لتنسيق وترسيع املرحلة األخرية من تطوير 
املنتجات الطبية والصحية البالغة األهمية (مبا يف ذلك وسائل التشخيص واألدوية 

واللقاحات ومكافحة النواقل) من أجل إرشاد العمل املنسق. 

38

3   ينبغي للمنظمة أن توفر قامئة منتقاة من االبتكارات التي ميكن التوّسع فيها، باالستناد إىل 
عبء املرض قيد النظر والفّعالية من حيث التكلفة ويرس التكلفة والقابلية للتوّسع.

39

البيانات والصحة 
الرقمية

املستوى الُقطري

1   تقييم الثغرات يف البيانات املصنفة حسب السن ونوع الجنس واملوقع ويف نُظم املعلومات 
الصحية ويف نضج الصحة الرقمية، مبا يف ذلك الثغرات مثل عدم توافر معلومات عن 

االتجاهات، ومرتسامت نُظم املعلومات الصحية، وقوائم املحتويات، والهيكل أو خريطة 
الطريق. 

40

2   تعزيز قدرات البلدان الخاصة بدورة توليد البيانات، وتصنيفها، وتحليلها، واإلبالغ عنها، 
وتطبيقها إلرشاد رسم السياسات، وبثها.

41

3   دعم خطط االستثامر الجامعية املتسقة بشأن البيانات والصحة الرقمية يف البلدان، مبا يف 
ذلك التخطيط لالستثامر يف لبنات البناء للبيانات والصحة الرقمية، من أجل تهيئة الُنظم أو 

تعزيزها بالتكنولوجيات املستجدة لترسيع التحّسن يف تقديم الخدمات وتخطيط الصحة 
العمومية.

42

4   تعزيز قدرات البلدان الخاصة بالصحة الرقمية، والسيام فيام يتعلق بالقيادة والترشيع 
واملوارد وترصيف الشؤون والبيئات املواتية لالبتكارات الرقمية عىل جميع املستويات. 

43

البيانات والصحة 
الرقمية

املستوى العاملي/ 
اإلقليمي

1   االلتزام مببادئ مشرتكة بشأن البيانات والصحة الرقمية، مبا يف ذلك مبادئ التنمية الرقمية 
ومبادئ مواءمة الجهات املانحة للصحة الرقمية.

44

2   توحيد البيانات واألدوات الرقمية وتجميع املنافع العامة العاملية وانتقاؤها وتعزيزها، 
عن طريق مستودع مركزي وجامعات للمامرسة مثالً، من أجل ترسيع التحديث املستنري 

واملنسق للمامرسات الجيدة يف مجال البيانات والصحة الرقمية والتدخالت التي ميكنها 
تقدميها رقمياً.

45

3   تجميع مجموعة أساسية من اإلرشادات والعمليات والقواعد واملعايري والتطبيقات الخاصة 
بالتكنولوجيات املستجدة يف مجال البيانات والصحة الرقمية التي تنطوي عىل إمكانات 

للنهوض بتقديم الخدمات املتكاملة، وصنع القرار عىل مستوى الشخص املستفيد، وتحسني 
الُنظم الصحية (مثل األمتتة والتقاط البيانات والتحليالت باالستناد إىل نظام الحوسبة 

السحابية، ورسائل الحث عىل وسائل التواصل االجتامعي، ونُظم املحادثة املؤمتتة ("روبوت 
الدردشة"، ومحددات الهوية الفريدة، والهويات الرقمية اآلمنة).
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