
توثيق ُعرى التعاون من أجل تحسين الصحة
خطة العمل العالمية بشأن تمّتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية

توثيق ُعرى التعاون بين المنظمات 
المتعددة األطراف من أجل تسريع تقدم 
البلدان صوب أهداف التنمية المستدامة 

المتعلقة بالصحة 

لمحة عامة

كيف سيبدو النجاح؟
يتمثل المقياس الرئيسي للنجاح بموجب خطة العمل العالمية في تحقيق الغايات المتعلقة بالصحة في أهداف التنمية المستدامة. وبحلول 

عام 2023 الذي يمثل منتصف فترة خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ستكون الخطة قد حققت التغّيرات الثالثة الرئيسية التالية:

تحسين التنسيق بين الوكاالت في دعمها العالمي واإلقليمي والُقطري المقدم إلى البلدان؛	 

وانخفاض العبء الواقع على البلدان نتيجة لتحّسن المواءمة بين السياسات والنهوج التشغيلية والمالية؛	 

دراج التعاون الموّجه إلى تحقيق األغراض في الثقافة المؤسسية للوكاالت، بإدراج القيادة على المستويات العالمية 	  واإ
واإلقليمية والُقطرية.

للمزيد من المعلومات:
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الراهن:  الوضع 
على الرغم من المكاسب الكبيرة التي تحققت في مجال الصحة، ال يسير العالم على 

الطريق الصحيح لتحقيق الغايات المتعلقة بالصحة في أهداف التنمية المستدامة 
بحلول عام 2030. وفي حين أن بعض الغايات أصبحت في متناول األيدي، فإن 

تحقيق بعضها اآلخر بحلول عام 2030 سيتطلب قدرًا أكبر بكثير من الجهود.

االستجابة: 
اتحدت 12 وكالة من الوكاالت العالمية المعنية بالصحة والتنمية واالستجابة 

اإلنسانية تحت راية خطة العمل العالمية دعمًا للبلدان في تسريع التقدم صوب 
الغايات المتعلقة بالصحة في أهداف التنمية المستدامة. وتحمل هذه الوكاالت 

خبرات واسعة في مجال تمويل الصحة ووضع اإلرشادات الخاصة بالقواعد 
والمعايير وبالسياسات، والتعاون التقني، وتشكيل السوق، وحشد أصحاب 

المصلحة، واالستجابة اإلنسانية. 

التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة في أهداف  الغايات  البلدان صوب  2030تقدم 

ما الذي نرغب في تحقيقه بحلول عام 2023:
تحسين التنسيق بين الوكاالت في عملياتها العالمية واإلقليمية والُقطرية؛	 
وانخفاض العبء الواقع على البلدان نتيجة لتحّسن المواءمة بين 	 

السياسات والنهوج التشغيلية والمالية؛
إدراج التركيز على التعاون الموّجه إلى تحقيق األغراض في الثقافة 	 

المؤسسية للوكاالت.

الذي سنفعله؟ ما 
المشاركة مع البلدان على نحو أفضل من أجل تحديد األولويات 	 

والتخطيط والتنفيذ معًا؛
وتسريع خطى التقدم في البلدان عن طريق اتخاذ إجراءات مشتركة 	 

في إطار مواضيع التسريع المحددة والعمل بشأن المساواة بين الجنسين 
والمنافع العامة العالمية؛

والمواءمة عن طريق تنسيق استراتيجياتنا وسياساتنا ونهوجنا التشغيلية 	 
والمالية دعمًا للبلدان؛

إجراء المساءلة عن طريق استعراض التقدم والتعلم معًا من أجل 	 
تحسين المساءلة المشتركة.
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العالمية العمل  لمحةخطة  في 

ملكية الصورة: صور األمم المتحدة، مارك غارتن

تهدف الوكاالت االثنتا عشرة من خالل خطة العمل العالمية، إلى تعظيم أثر استثماراتها وتحسين دعمها للبلدان من أجل تحقيق تمّتع 
الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية بحلول عام 2030. 

التعاون هو السبيل واألثر هو الوجهة المقصودة.

التمتع بالصحة 
والعافية

Web: www.who.int/sdg/global-action-plan |



ُيعد الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة - ضمان تمّتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في 
جميع األعمار - حاسم األهمية لخطة التنمية المستدامة لعام 2030. ُيعّزز تحسين الصحة والعافية، 
و14 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة أحدهما اآلخر، وتشمل هذه األهداف هدف القضاء على الفقر 
والحد من انعدام المساواة وتعزيز النمو االقتصادي وحماية البيئة والتشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة 
ال ُيهّمش فيها أحد. وعلى الرغم من المكاسب الكبيرة التي تحققت في مجال الصحة خالل العقود القليلة 
الماضية، فإن العالم ال يسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، 

وهناك من يتركون خلف الركب.

ما الذي ستفعله الوكاالت االثنتا عشرة الموقعة؟
ومنهجي  هادف  نحو  على  البلدان  إلى  والدعم  التعاون  سيقدم 
وشفاف وخاضع للمساءلة أكثر من ذي قبل، وسيستفيد من القوى 

الجماعية للوكاالت بمزيد من الفّعالية. 

من  التزامات  أربعة  إلى  العالمية  العمل  خطة  تنفيذ  ويستند 
والمواءمة  والتسريع  المشاركة  يلي:  ما  بشأن  الوكاالت  قطعتها 

والمساءلة.

ما هي خطة العمل العالمية؟
عيش  بأنماط  الجميع  تمّتع  بشأن  العالمية  العمل  خطة  تجمع 
صحية وبالرفاهية معًا 12 وكالة متعددة األطراف ُتعنى بالصحة 
إلى  المقدم  الدعم  تحسين  سبيل  في  اإلنساني،  والعمل  والتنمية 
المستدامة  التنمية  أهداف  صوب  التقدم  تسريع  أجل  من  البلدان 
التحالف  هي  عشرة  االثنتا  الوكاالت  وهذه  بالصحة  المتعلقة 
العالمي  التمويل  وصندوق  والتمنيع،  اللقاحات  أجل  من  العالمي 
لدعم المرأة والطفل والمراهق، والصندوق العالمي لمكافحة األيدز 
والسل والمالريا، وبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس 
نقص المناعة البشرية/ األيدز، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 
وصندوق األمم المتحدة للسكان، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة 
)اليونيسيف(، والمرفق الدولي لشراء األدوية، وهيئة األمم المتحدة 
الدولي،  البنك  ومجموعة  المرأة،  وتمكين  الجنسين  بين  للمساواة 
وبرنامج األغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية. وعلى الرغم 

من أن كل وكالة لها والية محددة، فإن الوكاالت كمجموعة تكمل 
بالغايات  النهوض  على  معًا  الوكاالت  وتعمل  األخرى،  إحداها 
نحو  على  المستدامة  التنمية  أهداف  من   3 بالهدف  الخاصة 
جماعي، وتوّجه سنويًا ما يقرب من ثلث المساعدة اإلنمائية إلى 

الصحة.

تحسين  على  العالمية،  العمل  خطة  إطار  في  الوكاالت  وتعمل 
الكفاءة وتقديم  مواءمة طرق عملها من أجل الحد من أوجه عدم 
الدعم على نحو أبسط إلى البلدان. وستدعم الوكاالت البلدان من 
خالل الخطة في سعيها إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة 
بالصحة وااللتزامات الدولية المتعلقة بالصحة، مثل االجتماع الرفيع 
المستوى لألمم المتحدة المعني بالتغطية الصحية الشاملة ومؤتمر 

أستانا المعني بالرعاية الصحية األولية.

المشاركة مع البلدان على نحو أفضل من أجل تحديد األولويات والتخطيط والتنفيذ معًا. 
سيتمثل الدافع الرئيسي للتنفيذ في التزام الوكاالت بالمشاركة مع البلدان وتقديم الدعم على نحو 
أشد تنسيقًا، مع اإلقرار بأن حكومات البلدان تضطلع بدور محرك في تحديد األولويات، ووضع 
خطط التنفيذ، وتحقيق الغايات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة. وستعّزز الوكاالت المشاركة 

مع المجتمعات المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص وسائر شركاء التنمية، فضاًل عن 
الحكومات.

تسريع التقدم في البلدان باتخاذ إجراءات مشتركة في إطار مواضيع التسريع السبعة والعمل بشأن 
المساواة بين الجنسين وتقديم المنافع العامة العالمية. وتقترح الخطة إجراءات محددة على الصعيد 
الُقطري والعالمي/ اإلقليمي في إطار مواضيع التسريع السبعة المترابطة التي ُيعزز بعضها البعض. 

وسيستند الدعم المقدم إلى البلدان إلى األولويات الُقطرية وسيجمع معًا الوكاالت التي يمكنها إضافة أكبر 
قدر من القيمة في المجاالت المحددة. وستعمل الوكاالت باستمرار على تعزيز المساواة بين الجنسين 

واالهتمام باحتياجات األشخاص الُمهّمشين والمستضعفين.

المواءمة دعمًا للبلدان عن طريق تنسيق االستراتيجيات والسياسات والنهوج التشغيلية والمالية. 
ستعمل الوكاالت على تحسين مواءمة استراتيجياتها وسياساتها ونهوجها التشغيلية والمالية، في سبيل 

زيادة كفاءتها وفّعاليتها الجماعية والحد من العبء اإلداري الواقع على البلدان.

المساءلة عن طريق استعراض التقدم والتعلم معًا من أجل تحسين المساءلة المشتركة. 
فُيعد التعلم المستمر داخل الوكاالت وفيما بينها ضروريًا لنجاح خطة العمل العالمية. وستجتمع 

الوكاالت بانتظام الستعراض التقدم وتبادل العبر المستخلصة واالستجابة للتحديات التي تعترض 
التنفيذ واإلبالغ المشترك عن النتائج. 

خطة العمل العالمية: المشاركة والتسريع والمواءمة والمساءلة

مواضيع التسريع السبعة

1. الرعاية الصحية األولية
ُتعد الرعاية الصحية األولية الفّعالة والمستدامة حجر األساس لتحقيق الغايات المتعلقة بالصحة في أهداف التنمية 

حراز التقدم في سائر مواضيع التسريع. وهي توفر قاعدة للرعاية الصحية األولية وخدمات الصحة العمومية  المستدامة واإ
السهلة المنال والميسورة التكلفة والمنصفة والمتكاملة والجيدة بالقرب من األماكن التي يعيش فيها ويعمل الناس، وعلى 

نحو مرتبط بالرعاية األعلى مستوى؛ وتدعم العمل المتعدد القطاعات بشأن الصحة وُتشرك األشخاص والمجتمعات 
المحلية فيما يمس بصحتهم وعافيتهم.

2. التمويل المستدام للصحة
يمّكن التمويل المستدام البلدان من الحد من االحتياجات غير الملباة من الخدمات ومن الصعوبات المالية الناجمة عن 

نفاقها على نحو أفضل وتعزيز هذه الُنظم  سداد التكاليف من األموال الخاصة، بإنشاء ُنظم لتعبئة الموارد الكافية للصحة واإ
تدريجيًا، في سبيل تقديم المزيد من الصحة في مقابل المال. وفيما يتعلق بالبلدان المنخفضة الدخل التي تكتسي فيها 

المساعدة اإلنمائية أهمية كبيرة، يتضمن ذلك أيضًا تحسين فّعالية الدعم التمويلي الخارجي.

5. البرمجة االبتكارية في البيئات الهشة والسريعة التأثر ومن أجل االستجابة لفاشيات المرض
يتطلب ضمان توافر الخدمات الصحية واإلنسانية في البيئات الهشة والسريعة التأثر واالستجابة الفّعالة لفاشيات األمراض 

التنسيق بين القطاعات المتعددة، والتخطيط والتمويل الطويلي األمد، وتبادل المعلومات، وتعزيز تصريف شؤون النظام 
الصحي وقدرات القوى العاملة. ويلزم العمل على نطاق مواضيع التسريع من أجل تعزيز الخدمات الصحية في تلك البيئات. 

3. مشاركة المجتمع المحلي والمجتمع المدني
يؤدي ضمان حصول المجتمعات المحلية والمجتمع المدني على الدعم الالزم لمشاركتهما مشاركة فعلية، إلى تمكينهما من 
المساهمة بتجاربهما الحية ووجهات نظرهما وخبراتهما، في توليد المعارف ورسم السياسات واالستجابة الصحية التي تستند 

لى ضمان عدم ترك أي أحد خلف الركب. إلى الحقوق وتخضع للمساءلة، واإ

دات الصحة 4. ُمحدِّ
ُتعد معالجة محددات الصحة حاسمة األهمية لتهيئة بيئة مواتية للصحة والعافية للجميع، وضمان عدم ترك أي أحد خلف 

الركب، بما في ذلك عن طريق النهوج القائمة على الحقوق والمراعية للمنظور الجنساني، مع االستفادة من االستثمارات 
واإلجراءات الخاصة بالقطاعات األخرى بخالف قطاع الصحة وتعظيم المكاسب على نطاق أهداف التنمية المستدامة.

6. البحث والتطوير واالبتكار واإلتاحة
ُيعد البحث والتطوير حاسمي األهمية لتحسين جودة المنتجات والخدمات الصحية وفّعاليتها، في حين أن اإلتاحة المستدامة 

والمنصفة تضمن زيادة توافر تدخالت الرعاية الصحية أمام من هم في أمس الحاجة إليها.

7. البيانات والصحة الرقمية
تكتسي البيانات الجيدة والشاملة أهمية بالغة لفهم االحتياجات الصحية، وتصميم البرامج ورسم السياسات وتوجيه االستثمارات 

وقرارات الصحة العمومية، وقياس التقدم. ويمكن للتكنولوجيات الرقمية أن ُتحدث تحّواًل في طريقة جمع البيانات الصحية 
واستخدامها، وأن تسهم في وضع السياسات الصحية وخدمات الرعاية الصحية األولية المنصفة والقائمة على الحقوق.

ستعمل الوكاالت باستمرار على تعزيز المساواة بين الجنسين واالهتمام باحتياجات األشخاص 
الُمهّمشين والمستضعفين


