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 أهمية الصحة
 

نّالوضعّالصحيّضروريّألجلّالنموّاالجتماعيّواالقتصاديّفيّالدولّالنامية،ّوبالتاليّيعتبرّمتطلباّأساسياّلتحقيقّأهدافّتحسّ  .1
 .المستدامةالتنميةّ

نّاألوضاعّالصحيةّعالمياّيصبّفيّمصلحةّالمملكةّالمتحدةّوالدولّ .2 ّأوبئةّاألمراضوصولّحيثّأنهّيقللّمخاطرّّ-ّالمتقدمةتحس 
 إلىّشواطئنا،ّكماّأنهّيعززّالنشاطّاالقتصاديّوالتجاري،ّوبالتاليّيحققّازدهاراّأكبرّهناّوفيّالخارج.ّّالمعدية

نّاألوضاعّ .3 منّإجماليّّ%0.7تأييدهاّإلنفاقّالصحيةّعالمياّيتضحّجلياّفيّتجديدّرئيسةّالوزراءّالتزامّالمملكةّالمتحدةّبتحس 
 المراجعاتّالتنمويةّمتعددةّاألطرافّوالثنائيةّالتيّنشرتّمؤخرا.ّالناتجّالقوميّعلىّالتنميةّالدولية،ّوكذلكّفيّ

خصوصاّوزارةّالصحةّّ-ةّالبريطانيةّتعملّوزارةّالتنميةّالدولية،ّبالتعاونّالوثيقّمعّإداراتّالحكوم،ّسوف2017ّفيّ .4
وإداراتّمعّمنظمةّالصحةّالعالمية(ّوهيئةّالصحةّالعامةّفيّإنجلتراّووزارةّالخارجيةّوهيئاتّعنّالعالقاتّ)المسؤولةّعموماّ
شركائناّّعلتعاونّعنّقربّمإلىّاوسوفّتتطلعّالمملكةّالمتحدةّللصحةّالعالمية.ّّللترويجّلبرنامجّعملّطموحّ-التجارةّالبريطانيةّ

يكونّّمبنيةّعلىّالنتائجالدوليين،ّوحشدّإجماعّحولّكيفيةّمعالجةّالتحدياتّالصحيةّالكبيرةّفيّعصرنا،ّوالتركيزّعلىّإجراءاتّ
 لهاّأثرّفعليّعلىّأرضّالواقع.

فيّّةّإلحداثّتغييرعلىّاستغاللّالمساعداتّالبريطانيهاّعزمالتنمويةّمتعددةّاألطرافّوالثنائيةّالمملكةّالمتحدةّأوضحتّمراجعاتّ .5
تقعّعلىّعاتقهّمسؤوليةّتجاهّكلّمنّدافعيّصحةّوأحوالّأكثرّالشعوبّفقراّفيّأنحاءّالعالم.ّفكلّمنّيعملّفيّقطاعّالتنميةّ

شواهدّفيّالمنطقيةّوال،ّوالعتمادّفعاليتهاّمنّحيثّالتكلفةالضرائبّوالمستفيدينّمنّالمساعداتّلتحقيقّأكبرّأثرّلجهودناّوضمانّ
 فائدةّألكبرّعددّمنّالناس.ّللتدخل،ّوذلكّلتحقيقّأفضلّّخياراتنا

تأخذّالمملكةّالمتحدةّهذهّالمسؤوليةّعلىّمحملّالجد.ّوسوفّتعملّعنّكثبّمعّشركائهاّالدوليينّوتبحثّالمجاالتّالتيّتحققّفيهاّ .6
بنشاطّالتقدمّالحاصلّفيّميزةّمقارنةّبحيثّيمكنّلألموالّالمقدمةّمنهاّأنّتحققّأكبرّأثرّممكن.ّوسوفّتتابعّالمملكةّالمتحدةّ

 .ّالمراجعاتّالتنمويةّمتعددةّاألطرافّوالثنائيةليهاّفيّعةّالبرامجّالمشارّإمجمو

 

 أهمية منظمة الصحة العالمية

ّنظامّالصحةّالعالميوببذلّجهودّدوليةّمنسقة.ّستكونّالمملكةّالمتحدةّصوتاّقوياّولهاّدورّمؤثرّعالميا،ّلكنّذلكّيتحققّفقطّ .7
 معقد،ّوهوّيتطلبّالتنسيقّوالقيادة.ّ

 
يدّالمنظمةّبتكليفّفرتتمتعّالدولي.ّوّينظامّالصحاللمنظمةّالصحةّالعالميةّدورّحيويّومحوريّباعتبارهاّالمنظمةّالرائدةّبمجالّ .8

المعاييرّواألعرافّالصحيةّالمطبقةّفيّالعياداتّّدولةّعضوّفيها،ّتحددّمنظمةّالصحةّالعالمية194ّوواسع.ّفمنّخاللّعضويةّ
العالمّيتطلعّإلىّمنظمةّوم،ّوهيّمسؤولةّعنّاالستجابةّلدىّوقوعّطوارئّصحيةّوانتشارّاألوبئة.ّوالمستشفياتّفيّأنحاءّالعال

والمنظمةّلهاّدورّحيويّفيّأهدافّالمملكةّالمتحدةّالمتعلقةّبالتنميةّلتتولىّالقيادةّفيّمسائلّالصحةّالعالمية،ّالصحةّالعالميةّ
 الدوليةّواألمنّالصحي.ّ

 
فعلىّسبيلّالمثال،ّانخفضّعددّحاالتّشللّاألطفالّفيّبر،ّفيّأفضلّأحوالها،ّعامالّقوياّللتغيير.ّمنظمةّالصحةّالعالميةّتعت .9

.ّلكنّفيّبعضّاألحيانّكانّأداءّمنظمة2016ّفيّحالة40ّّإلىّأقلّمن1988ّّفي350,000ّّالعالم،ّتحتّقيادةّالمنظمة،ّمنّ
المبكرّمنّاالستجابةّألزمةّانتشارّوباءّإيبوالّتحديداّكشفّنقاطّّدونّالتوقعاتّالعاليةّللمجتمعّالدولي.ّفالجزءالصحةّالعالميةّ
 ضعفّالمنظمة.ّ

 
 

  



 

 

  الدعم من المملكة المتحدة وتواصلها مع منظمة الصحة العالمية

كبيرّجدا؛ّوذلكّيعكسّالتزامناّالمشتركّفيّتحقيقّأهدافّالتنميةّهاّوتواصلهاّمعلمنظمةّالصحةّالعالميةّدعمّالمملكةّالمتحدةّّ .10
لّالتمويلّالذيّتقدمهّالمستدامة.ّ  مليونّجنيهّاسترلينيّسنويا.100ّّوالمملكةّالمتحدةّثالثّأكبرّممولّللمنظمة،ّحيثّيبلغّمعد 

 
 باختصار،ّتعملّالمملكةّالمتحدةّمعّمنظمةّالصحةّالعالميةّحالياّفيّالمجاالتّالتالية:ّ .11

 
.ّتوفيرّاألدويةّواإلمداداتّالالزمةّلمرافقّالرعايةّالصحيةّاألوليةّوالثانوية؛ّوتقديمّمساعدات منقذة لألرواح لسوريةّ.أ

 خدماتّالصحةّالعقليةّوالرعايةّلمعالجةّالصدماتّالنفسية.
 

مكاناتّإالمكتبّاإلقليميّلمنظمةّالصحةّالعالميةّفيّأفريقياّلتعزيزّدعمّ.ّدرات منظمة الصحة العالمية في أفريقياتعزيز قّ.ب
 فريقهّألجلّبناءّقدراتّالدولّفيّمواجهةّاألمراضّالمميتة.ّ

 
سّمنّالدعمّلمساعدةّالدولّفيّصندوق فليمنغّ.ج  تحديّمقاومةّالمضاداتّالبكتيرية.ّاالستجابةّل.ّبرنامجّمكر 

 
وباءّإيبوال،ّوأنّالعالمّلضمانّاالستفادةّمنّدروسّّ.تطبيق برنامج جديد لمنظمة الصحة العالمية بشأن الطوارئ الصحيةّ.د

 النتشارّأوبئةّاألمراضّالمعدية.ّباتّفيّوضعّأفضلّحاالّلالستجابةّ
 

لمعديةّوالصحةّوالحقوقّالجنسيةّواإلنجابية،ّوصحةّاألمهاتّ.ّذلكّيشملّاألمراضّابرنامج متطور لألبحاث والتنميةّ.ه
 والمواليدّالجددّواألطفال،ّوتقويةّاألنظمةّالصحية.ّ

 
 فيّالمجاالتّالتاليةّتحديدا:2017ّسوفّتتطلعّالمملكةّالمتحدةّللعملّمعّمنظمةّالصحةّالعالميةّخاللّ .12

 
الجهود الوطنية لتحسين الصحة واالستجابة لدى . األنظمة الصحية الوطنية القوية تمثل حجر أساس تقوية األنظمة الصحيةّ.أ

 انتشار األمراض المعدية وحدوث طوارئ صحية. 
 

سوفّتحثّالمملكةّالمتحدةّمنظمةّالصحةّالعالميةّعلىّمواصلةّدورهاّالقياديّفيّتقويةّاألنظمة2017ّّخاللّو
كافةّجهودها،ّوالتعاونّمعّاآلخرينّبطريقةّتحثّعلىّتصرفاتّمنّشأنهاّتقويةّاألنظمةّّتجاهوتبن يّنهجّالصحية،ّ

ّتوجيهاتّللدولّتكونّمبنيةّعلىّالشواهد.ّالصحيةّوتوفير
 

إلعطاءّأهميةّعالميةّلخطرّمقاومةّّكانتّالمملكةّالمتحدةّفيّطليعةّالجهودّالدوليةّ.مقاومة المضادات البكتيريةّ.ب
ىّأونيلّ)الذيّتولّدوتحفيزّاتخاذّإجراءّعالميّحيالها.ّويستحقّكلّمنّالمسؤولّالطبيّاألولّولورالمضاداتّالبكتيرية،ّ

 لدورهماّالمحوريّبهذاّالصدد.إجراءّمراجعةّمستقلةّفيّالمملكةّالمتحدةّبشأنّمقاومةّالمضاداتّالبكتيرية(ّثناءّخاصاّ

مقاومةّالمضاداتّالبكتيرية.ّوسوفّفيماّيتعلقّبّنفوذهاّعلىّالصعيدّالدوليستواصلّالمملكةّالمتحدة2017ّّوخاللّ
بشأنّمقاومةّّرفيعّالمستوىاجتماعّاألممّالمتحدةّتوصياتّةّلحنحثّمنظمةّالصحةّالعالميةّعلىّضمانّالمتابعةّالناج

ّألمنّالصحيبرنامجّالعملّمنّأجلّا،ّمثلّالمضاداتّالبكتيريةّوتحقيقّاألهدافّمنّخاللّشراكاتّوأطرّعملّدولية
 ومجموعةّالعشرين.ّالعالميّ

 
.ّلكنّهذا2015ّخاللّمليونّشخص1.8ّّ.ّيعتبرّداءّالسلّأكبرّقاتلّمنّبينّاألمراضّالمعدية:ّحيثّقتلّداء السلّ.ج

يفترقّلقيادةّعالميةّكبيرة.ّوالتقدمّالحاصلّفيّتقليلّعددّوّ،نسبياّمنسيّمشكلةّعالمية،ّمرضالمرض،ّالذيّيعتبرّ
 أكثرّعرضةّلإلصابةّبداءّالسل.ّالمعزولةّوالمجتمعاتّالمهمشةّوّاإلصاباتّبهذاّالمرضّبطيء.

 
كزّرسوفّتحثّالمملكةّالمتحدةّعلىّتركيزّأكبرّعلىّداءّالسل،ّبماّفيّذلكّمنّخاللّمؤتمرّوزاريّي2017ّخاللّو

كماّ.2018ّفيّلألممّالمتحدةّ،ّوخاللّاجتماعّللجمعيةّالعامة2017ّعلىّالنتائجّسوفُّيعقدّفيّموسكوّفيّنوفمبرّ
ثّأولوياتّاألبحاكأساسّلوضعّنحثّمنظمةّالصحةّالعالميةّعلىّتحديثّخارطةّالطريقّبالنسبةّلألبحاث،ّواستغاللهاّس

 العالمية.ّ
 

بوفاة نحو نصف مليون شخص سنويا، وضررها تتسبب األمراض المدارية المنسية مازالت . المنسيةاألمراض المدارية ّ.د

 ن أكثر سكان العالم فقرا. مشخص يؤثر على حياة مليار 
 



 

 

بمناسبةّالذكرى2017ّّفيّإبريلّسوفّتحثّالمملكةّالمتحدةّمنظمةّالصحةّالعالميةّعلىّتنظيمّفعالية2017ّّخاللّو
هذهّاألمراضّللتعاملّمعّيؤديّلرصدّحزمةّماليةّمستدامةّالخامسةّإلعالنّلندنّبشأنّاألمراضّالمداريةّالمنسيةّ

والّبدّوأنّيشملّذلكّضمانّالتركيزّعلىّااللتزاماتّالماليةّوغيرّالماليةّالمزمنةّداخلّالبلدانّالمعنيةّلزيادةّّ.مستقبال
التّرقعةّال التيّتغطيهاّنشاطاتّالوقايةّوالعالج.ّكماّسوفّتحثّالمملكةّالمتحدةّعلىّتوسيعّنطاقّالتغطيةّمنّخاللّتدخ 

 ،ّبماّفيّذلكّبالتركيزّعلىّالوصولّألكثرّالناسّفقرا.ّفعالةّمنّحيثّالتكلفة
 

 لدى المملكة المتحدة التزام طموح ببرنامج تنظيم األسرة، وهي رائدة في الترويج لصحة النساء واألطفال. . تنظيم األسرةّ.ه
 

اتّالسياسيةّسوفّتشجعّالمملكةّالمتحدةّبقوةّمنظمةّالصحةّالعالميةّعلىّالتواصلّعلىّأعلىّالمستوي2017ّوخاللّ
منّتنظيمّّخرىوفتاةّأمليونّامرأة120ّّلتستفيد2020ّّتنظيمّاألسرةّالعالميةّلهدافّاألتحقيقّوالفنيةّللمساعدةّفيّ

 األسرةّالطوعي.
 

أصبحنا اآلن أكثر اقترابا من أن يصبح شلل األطفال المرض الثاني، بعد مرض الجدري، الذي يتم القضاء . شلل األطفالّ.و

 تاريخ اإلنسانية. في نهائيا عليه 
 

شلل األطفال وتحويل الموارد والبنية التحتية المخصصة سوف تدفع المملكة المتحدة تجاه إتمام القضاء على  2017خالل و

 أخرى. جهود عالمية له الستغاللها في 
 

. تحّسن الوضع الصحي في أفريقيا ضروري لتطوير المنطقة وازدهارها. وقد أسست المملكة المتحدة عالقات قوية أفريقياّ.ز

 مع شركاء في أنحاء أفريقيا. 
 

سوف تعمل المملكة المتحدة، من خالل برامج ثنائية ومتعددة األطراف، لتوسيع برامجنا المعنية بتطوير  2017خالل و

 . المكتبّاإلقليميّلمنظمةّالصحةّالعالميةّفيّأفريقياالصحة، وخصوصا بالبناء على عالقاتنا القوية مع 
 

ّلتدخالتّالمختلفةّوأثرها،ّفإنفعاليةّتكلفةّاسعّفيّللتفاوتّالوا.ّنظراّتخصيص موارد الصحة المحدودة بشكل أفضلّ.ح
لتمويلهاّيعتبرّضرورياّكيّتحققّالدولّأفضلّفائدةّممكنةّمنّاألكثرّفعاليةّمنّحيثّالتكلفةّاختيارّالتدخالتّوالمنتجاتّ

يدّإنفاقّالمزاالنتقالّبعيداّعنّالتمويلّالخارجيّوطورّفيّهيّميزانياتهاّالصحية.ّوهذاّمهمّبشكلّخاصّفيّالدولّالتيّ
 منّمواردهاّالخاصةّعلىّالرعايةّالصحية.ّ

 
سوفّتحثّالمملكةّالمتحدةّمنظمةّالصحةّالعالميةّعلىّتوفيرّتوجيهاتّومساعدةّفنيةّللدولّلتمكينهاّمن2017ّّخاللّو

 اتخاذّقراراتّبشأنّتخصيصّالمواردّتكونّمنصفةّوشفافةّوتستندّإلىّالشواهد.
 
 
 
 
 
 
 

ّ  



 

 

 إصالح منظمة الصحة العالمية 

المملكةّالمتحدةّتدعمّوتعملّمعّمنظمةّالصحةّالعالميةّنظراّلماّتتمتعّبهّمنّتكليفّفريدّوكذلك،ّكماّتبي نّمنّمراجعةّالتنميةّّ .13
جيةّستراتيالتنمويةّواالّألنّمنظمةّالصحةّالعالميةّتحتلّأهميةّحيويةّفيّاألهدافمتعددةّاألطرافّالتيّنشرتهاّالمملكةّالمتحدة،ّ

 للمملكةّالمتحدة.ّإالّأنّنفسّهذهّالمراجعةّسلطتّالضوءّعلىّتقصيرّفيّفعاليةّمنظمةّالصحةّالعالميةّكمنظمة.ّ
 

فيّحالّعدمّإصالحّمنظمةّالصحةّالعالميةّمشترك:ّواحدّجميعّاألولوياتّالصحيةّالمشارّإليهاّفيّهذهّالورقةّبينهاّعاملّّ .14
ةّوبالتاليّلنّتفيّمنظمةّالصحوفعاليتها،ّلنّيكونّباإلمكانّتحقيقّالتقدمّالذيّتطالبّبهّالمملكةّالمتحدةّوشركاؤناّالدوليون.ّ

 العالميةّبالمهامّالمكلفةّبها.ّ
 
امّاألممّالمتحدةّبمجمله.ّومنّالضروريّأنّتلعبّإصالحّمنظمةّالصحةّالعالميةّيتماشىّمعّطموحّالمملكةّالمتحدةّإلصالحّنظّ .15

 منظمةّالصحةّالعالميةّدورهاّفيّتطويرّرؤيةّ"أممّمتحدةّواحدة".ّ
 
وقدّحققّ.2011ّتقرّمنظمةّالصحةّالعالميةّبأنّهناكّحاجةّلإلصالح.ّبلّوقدّأطلقتّالمنظمةّبرنامجّإصالحّخاصّبهاّمنذّسنةّّ .16

 النجاحاتّجديرّبالمنظمةّأنّتفتخرّبها.ّمنّبينّهذهّالنجاحات:ّبرنامجّاإلصالحّمنذّذاكّالحينّعدداّمن
 

 جديدّيدعمّأسسّبرامجّمنظمةّالصحةّالعالميةّعلىّكافةّالمستوياتّالثالثّفيّالمنظمة؛ّ"نظامّإدارةّعالمية"ّ.أ

ها؛ّ.ب  مكتبّتقييمّجديدّلديهّرصيدّمتناٍمّمنّالتقاريرّعاليةّالجودةّالتيّيعد 

 مساهماتّالتيّجرىّتقييمهاّيعززّقدرةّالمنظمةّعلىّالتخطيطّألعمالهاّبمرونة؛تخصيصّاستراتيجيّأكبرّمنّالّ.ج

 تبسيطّكبيرّجداّفيّعقودّالمواردّالبشرية،ّوسياسةّجديدةّبشأنّحركةّالموظفين؛ّ.د

فيّالمواقعّاإلقليمية،ّحققّالمكتبّاإلقليميّفيّأفريقيا،ّتحتّقيادةّالمديرّاإلقليميّالجديد،ّتقدماّكبيراّمبكراّعلىّطريقّّ.ه
قرّمماّاتضحّبشكلّجليّمنّواقعّزيارةّمشتركةّرفيعةّالمستوىّمنّوزارتيّالصحةّوالتنميةّالدوليةّإلىّوهوّاإلصالح،ّ

 فيل.ّالمكتبّاإلقليميّفيّأفريقياّفيّبرازا
 

يجبّالتسريعّبه،ّكيّتتمكنّمنظمةّوترحبّالمملكةّالمتحدةّبهذهّاإلنجازات.ّلكنناّنؤكدّبوضوحّضرورةّاستمرارّاإلصالح،ّبلّّ .17
 تحقيقّالنتائج.زهاّكمنظمةّوالصحةّالعالميةّمنّتحقيقّتميّ 

 
ديقّناقدّالصحيّفيّأنحاءّالعالم،ّبالعملّكصّسلبيا.ّبلّندينّلدافعيّالضرائبّالبريطانيين،ّوللمجتمعالمملكةّالمتحدةّليستّشريكاّّ .18

نّنتائجّالصحةّالعالمية.ّوسوفّنحرصّعلىّأنّيكونّلضمانّأنّتعالجّمنظمةّالصحةّالعالميةّالتقصيرّالمؤسساتيّفيهاّوتحسّ 
حديثا،ّومنّمجالسّإدارةّمنظمةّالصحةّالعالمية،ّومنّخاللّ"الحوارّاالستراتيجي"ّالسنويّالذيّاُطلِقّصوتناّمسموعاّمنّخاللّ

 بالنجاحّفيّتحقيقّأولوياتّاإلصالحّاألساسية.ّشروطاّمخاللّجعلّالتمويلّاألساسيّالمقدمّمنّالمملكةّالمتحدةّ
 
فيّّ"الطوعيةفيّالشهورّالقليلةّالماضيةّتفاوضتّالمملكةّالمتحدةّمعّمنظمةّالصحةّالعالميةّبشأنّشروطّ"مساهمتناّاألساسيةّّ .19

 لمنظمة.ا
 
(ّيمكنّإنفاقهّبمرونةّعلىّبرنامجّالعملّالعام2020ّمليونّجنيهّاسترلينيّعلىّمدىّأربعّسنواتّحتى58ّّالغّهذاّالتمويلّ)البّ .20

ّ،المنظمةّيخصصهاّالمانحونّلبرامجّومشاريعّمحددةّمنّميزانيةّ%70أكثرّمنّحيثّإنّلمنظمةّالصحةّالعالميةّالمتفقّعليه.ّ
فاقّعلىّاألولوياتّالتيّتطرأّ)مثالّالطوارئّالصحية(ّويعيقّماّتحققهّمنّتقدمّوذلكّيقللّمنّقدرةّمنظمةّالصحةّالعالميةّعلىّاإلن

 باإلصالح.ّ
 
بمرونة،ّعزمتّالمملكةّالمتحدةّعلىّالربطّبينّهذاّالتمويلّوماّتحققهّّالطوعيةبينماّيمكنّإنفاقّمساهمةّالمملكةّالمتحدةّاألساسيةّّ .21

لتمويلّالمقدمّمنّالمملكةّالمتحدةّسنوياّسوفّيعتمدّعلىّماّتحققهّمنّاّ%50حيثّمنظمةّالصحةّالعالميةّبمجالّاإلصالح.ّ
منظمةّالصحةّالعالميةّمنّإنجازّفيّمؤشراتّأداءّأساسية،ّوفقّماّهوّموضحّفيّإطارّالعملّالمنطقيّالمتفقّعليهّبينّالطرفين.ّ

 .هداف/المؤشراتّالمتفقّعليهاّسيؤديّإلىّانخفاضّفيّالتمويلّالبريطانيوعدمّتحقيقّاأل
 

ّ  



 

 

 األداء االتفاق بشأنمعايير 

نّفيها.ّوهذهّالمجاالتّذاتّاألوليةّتعززهاّأهدافّتحقيقّمنظمةّالصحةّالعالميةّجبّعلىّهناكّأربعةّمجاالتّذاتّأولويةّيّ .22 تحس 
 قبلّحصولهاّعلىّتمويلّمشروطّباألداء.ّأنّتستوفيهاّعلىّمنظمةّالصحةّالعالميةّيجبّكميةّمحددةّ

 
 المخاطرّواإلدارةّالماليةإدارةّالتمي زّفيّ

 
التّمنقذةّلألرواحّللسكانّّ .23 تعملّمنظمةّالصحةّالعالميةّفيّأكثرّدولّالعالمّهشاشةّوتضرراّمنّالصراع،ّحيثّتديرّتدخ 

 المحتاجينّللمساعدة.
 

 للحصولّعلىّتمويلّكاملّمنّالمملكةّالمتحدة،ّيتعينّعلىّمنظمةّالصحةّالعالمية:ّ .24
 

ّلسجلهاشديدةّالتيّتواجههاّالمنظمة،ّبماّفيّذلكّبنشرهاّبانتظامّلموجزّعاليّالمستوىّالإدراكهاّالقويّللمخاطرّإظهارّّ.أ
 ؛مخاطرالالمتعلقّب

 تحسينّأدائهاّفيّالتدقيقّبالعمليات،ّوزيادةّالنسبةّالتيّتحصلّعلىّأعلىّدرجةّتقييمّممكنة؛ّ.ب

الدعمّّ،ّمعّالتركيزّعلىاإلقليميّلمنظمةّالصحةّالعالميةّفيّأفريقياالمكتبّالضوابطّالمتعلقةّبلتقويةّخصوصاّالعملّّ.ج
الّوالماليّالمباشرّالمقدمّللحكومات.ّسوفّتطبقّالمملكةّالمتحدةّعمليةّتدقيقّشديدّبشأنّإنفاقّاألموالّبشكلّمالئمّ فع 

 .المكتبّاإلقليميّلمنظمةّالصحةّالعالميةّفيّأفريقيافيّّمنّحيثّالتكلفة

 تركزّعلىّاألولوياتّاألساسيةتحققّأفضلّمردودّوميزانياتّشفافةّ
 

أكبرّأثرّممكن،ّوأنّتعودّبأكبرّقدرّممكنّمنّالفوائدّتحققّأموالّدافعيّالضرائبّالتيّيتمّإنفاقهاّأنّالمملكةّالمتحدةّعازمةّعلىّّ .25
ها ل تحقيق أفضل مردودين فعالية التكلفة وتحسّيعتبرعلىّالشعوبّالمحتاجةّولماّهوّفيّالمصلحةّالوطنيةّللمملكةّالمتحدة.ّ

 .ّضرورة مطلقة بالنسبة للمملكة المتحدة
 

 للحصولّعلىّتمويلّكاملّمنّالمملكةّالمتحدة،ّيتعينّعلىّمنظمةّالصحةّالعالمية:ّ .26
 

ويلّتمضمانّتخصيصّميزانيتهاّوفقّاألولوياتّالمتفقّعليهاّوتماشياّمعّميزتهاّالمقارنة،ّبماّفيّذلكّضمانّتوفرّّ.أ
 لميزانياتّبرامجها؛

دوينّتلطلبّمنّالمملكةّالمتحدة،ّسوفّتعملّمنظمةّالصحةّالعالميةّعلىّتحسينّبرنامجهاّاإللكترونيّالمستخدمّلتبعاّّ.ب
منّشأنّذلكّأنّيتيحّرصداّواضحاّلتمويلّلضمانّأنّيربطّالتمويلّليسّباإلنفاقّوحسب،ّبلّكذلكّبالنتائجّالمحققة.ّا

 منظمةّالصحةّالعالميةّوأثرها.ّلفعاليةّالتكاليفّفيّ

ضمانّأنّيكونّتحقيقّأفضلّمردودّللتكلفةّفيّصميمّنهجّالمنظمةّتجاهّتصميمّالبرامجّوتطبيقهاّباالستعانةّبأكثرّّ.ج
(2017ّالتدخالتّفعاليةّمنّحيثّالتكلفةّدعماّلزيادةّفعاليتها.ّوسوفّتضعّمنظمةّالصحةّالعالميةّ)بحلولّنهايةّمايوّ

 بشأنّتحقيقّأفضلّمردود،ّومنّثمّتطبيقها.ّّككلأولّخطةّللمنظمةّ

2017ّسوفّتحددّالمملكةّالمتحدةّأهدافاّصارمةّبشأنّتحقيقّأفضلّمردود.ّوعدمّاإليفاءّبالهدفّالمحددّفيّشهرّمايوّّ.د
7.25ّ،ّالبالغ2017/2018ّعنصرّالتمويلّالطوعيّالمرتبطّباألداءّلعامّسيؤديّإلىّحجبّالمملكةّالمتحدةّلكاملّ

جنيهّاسترليني.ّولدىّوضعّاستراتيجيةّلتحقيقّأفضلّمردود،ّسوفّتختارّالمملكةّالمتحدةّأهدافاّجديدةّتتعلقّمليونّ
 لتمويلّفيّسنواتّالحقة.ّتوفيرّابالفعاليةّل

،2016ّبعدّانضمامهاّللمبادرةّالدوليةّللشفافيةّفيّالمعونةّفيّأكتوبرّأنّتكونّقدوةّفيّالشفافيةّفيّالتمويلّوالنتائج.ّّ.ه
 سوفّتعملّمنظمةّالصحةّالعالميةّعلىّتحسينّالدرجاتّالتيّتحققهاّبمقابلّمؤشراتّهذهّالمبادرة.ّ

 
ّتحقيقّتقدمّقويّفيّتطبيقّاستراتيجيتهاّبشأنّالمشتريات.ّسوفّتعملّالمملكةّالمتحدةّعلىّمساءلةّمنظمةّالصحةّ.و

 حقيقيّفيّتكاليفّشراءّالسلعّوالخدمات.ّتوفيرّتحقيقّالعالميةّلضمانّالتزامهاّبالتعلمّمنّأفضلّالممارساتّو

تعزيزّالتنسيقّفيّاإلدارةّالعليا،ّبماّفيّذلكّبالحرصّعلىّنشرّدوريّلموجزّاجتماعاتّمجموعةّالسياسةّالعالمية،ّوهيّّ.ز
 ّمجموعةّاإلدارةّالعلياّفيّمنظمةّالصحةّالعالمية.



 

 

 قيادةّتعاونيةّوفعالة
 

التحدياتّأمامّالصحةّالعالميةّهائلة.ّوليسّباستطاعةّمنظمةّالصحةّالعالميةّفعلّكلّشيءّبمفردها.ّوهيكليةّالصحةّالعالميةّّ .27
 مواضعّالقوةّلدىّالشركاء.ّةّمنّادفمعقدة.ّوبالتاليّيتعينّعلىّالمنظمةّقيادةّالجهودّبفعالية،ّواالست

 
 ملّمنّالمملكةّالمتحدة،ّيتعينّعلىّمنظمةّالصحةّالعالمية:للحصولّعلىّتمويلّكاّ .28

 
تّلقاحاتوفيرّال،ّوالتحالفّالعالميّللمكافحةّاإليدزّالمشتركّبينّالمنظماتالعملّبفعاليةّمعّبرنامجّاألممّالمتحدةّّ.أ

ّبالتزاماتهاّبموجبوسوفّتفيّمنظمةّالصحةّالعالميةّ.ّوالتحصين،ّوالصندوقّالعالميّلمكافحةّاإليدزّوالسلّوالمالريا
إطارّالتواصلّبينّشركاءّالتحالفّالعالميّلتوفيرّاللقاحاتّوالتحصين،ّكماّستشاركّبشكلّبن اءّفيّتطويرّإطارّمقابلّ

 ّ؛للصندوقّالعالميّواالتفاقّعليه

صحةّالبرنامجّعملّ،ّوأنهمّمطلعونّعلىّكافةّأوجهّضمانّالمرونةّفيّإرسالّموظفيهاّوأنهمّيتمتعونّبمهاراتّعاليةّ.ب
كاتبّمالعالميةّلمنظمةّالصحةّالعالمية.ّوسوفّتزيدّالمنظمةّنسبةّموظفيهاّالدوليينّالذينّيتنقلونّبشكلّدوريّبينّ

 ّ؛المهماتّالمختلفة

للتقييمّوالتعلمّفيّالمنظمة،ّوفقّماّيتضحّمنّزيادةّفيّالتوصياتّالمتعلقةّبالتقييمّالمؤسساتيّالمطبقةّتأسيسّثقافةّقويةّّ.ج
 زمنيةّالمحددةّلها؛ضمنّالحدودّال

تحسينّاألداءّعلىّالمستوىّالقطري.ّموظفوّالحكومةّالبريطانيةّالمتواجدونّداخلّالقطرّالمعنيّسوفّيرصدونّتحديداّّ.د
 أداءّمنظمةّالصحةّالعالميةّبهذاّالمجال؛ّ

بماّفيّذلكّضمانّمناصرةّالمساواةّبينّالجنسينّتماشياّمعّخطةّعملّنظامّاألممّالمتحدةّبشأنّالمساواةّبينّالجنسين،ّّ.ه
استنادّاستراتيجياتّالتعاونّالقطريّبوضوحّوبشكلّمتزايدّعلىّأولوياتّالمساواةّوحقوقّاإلنسانّوالمساواةّبينّ

 الجنسين.ّ

 أداةّقويةّوفعالةّوُيعالّعليهاّفيّحاالتّالطوارئ
 

ّهمتعددةّقدّتؤدي،ّفيّحالّغيابّهذّتّصحيةتتطلعّأنظارّالعالمّإلىّمنظمةّالصحةّالعالميةّلقيادةّوتنسيقّاستجابةّفعالةّلتهديداّ .29
 االستجابة،ّإلىّتراجعّفيّالمكاسبّالتنمويةّالتيّتحققت،ّوبالتاليّتعرضّأمنّوازدهارّالمملكةّالمتحدةّللخطر.ّ

 
 للحصولّعلىّتمويلّكاملّمنّالمملكةّالمتحدة،ّيتعينّعلىّمنظمةّالصحةّالعالمية:ّ .30

 
ساعةّمن72ّّدارةّاألحداثّفيّغضونّإلّهانظامتأسيسّلطوارئّالصحية،ّوضمانّلّهاالعملّسريعاّعلىّتطبيقّبرنامجّ.أ

 وقوعّأيّحالةّطوارئ؛

برهنةّتطبيقّقويّومبكرّالستراتيجيةّعالميةّجديدةّللقضاءّعلىّوباءّالحمىّالصفراء،ّبماّفيّذلكّإصالحّإدارةّمخزونّّ.ب
 اللقاحاتّلتكونّشفافةّتماماّوتخضعّللمساءلة؛

 
برامجهاّالمعنيةّالتمويلّلمنّّ%75توفرّتوفيرّدعمّماليّمناسبّمنّمجموعةّمتناميةّمنّالمانحين،ّاألمرّالذيّيكفلّّ.ج

 باالستجابةّللطوارئّفيّمنتصفّدائرةّتمويلّمنظمةّالصحةّالعالميةّالممتدةّعلىّمدىّسنتين.ّ

 
 التقييم

 
أداء منظمة الصحة العالمية )مثال من خالل اللجنة االستشارية المستقلة في سوف تعمل المملكة المتحدة ألجل دعم تدقيق مستقل   .31

 لإلشراف من الخبراء( لضمان أنها تتبع أفضل الممارسات في سعيها لتحقيق أفضل مردود. 
 
نوي الس سوف يُجرى تقييم ألداء منظمة الصحة العالمية بموجب هذا االتفاق والمعايير التي يتضمنها خالل الحوار االستراتيجي  .32

. وسوف يُتخذ قرار بعد ذلك بشأن 2017الثاني بين المملكة المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، وفي مراجعة مفصلة في بداية صيف 

 تقديم تمويل مرتبط باألداء. 
 
 .ّيةّمستقبالوسيعادّنشرهّمتضمناّأهدافاّجديدةّتخصّأداءّمنظمةّالصحةّالعالماألداءّبشأنّتفاقّهذاّاالتحديثّحينهاّسوفّيتمّّ .33

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 وزارةّالتنميةّالدولية:
 تقودّجهودّالحكومةّالبريطانيةّلمكافحةّالفقرّفيّالعالم.

Department for International Development 
22 Whitehall 

London 
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UKّ

ّوكذلكّفي:

Abercrombie House 
Eaglesham Road East 
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UKّ

 0000 7023 20(0) 44+ هاتف:ّ

 0016 7023 20(0) 44+ فاكس:ّ
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ّ)إنّكانّاالتصالّمنّالخارج( 3132 84 1355 44+ أو 3004100 0845 لالستفساراتّالعامة:ّ

 2017محفوظةّللتاجّالبريطانيّالنشرّحقوقّّ ©

ّحقوقّالنشرّالمتعلقةّبالطباعةّوالتصميمّمحفوظةّللتاجّالبريطاني.ّويجوزّإعادةّنشرّهذهّالمطبوعةّ)باستثناءّالشعار(ّمجاناّبأيّشكلّأو
المادةّالمطبوعةّتعودّللتاجّ،ّشريطةّإعادةّطباعتهاّبدقةّوعدمّاستخدامهاّفيّسياقّمضلل.ّوتجبّاإلشارةّإلىّحقوقّنشرّهذهّوسطّإعالمي

 البريطاني،ّمعّتحديدّعنوانهاّومصدرها.ّ

2017ّّنشرتهاّوزارةّالتنميةّالدوليةّالبريطانية،ّينايرّ


