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الدكتورة سانيا نشتار 
لألطباء،  امللكية  الكلية  زميلة  كب�ة،  باحثة 

الدكتوراة درجة  عىل  حاصلة 

تشتهر الدكتورة سانيا نشتار بجرأتها وريادتها التحولية يف مجال الصحة. يتشعب عملها وخربتها يف مجال الصحة والتنمية الدولية واملساعدات 

اإلنسانية والحوكمة، عىل املستوى الوطني والدويل ليتغلغل يف بناء املؤسسات ووضع السياسات العامة واألبحاث والدفاع وتقديم الخدمات. 

باإلضافة إىل كونها طبيبة، فإنها تحتل مناصب وزارية يف الحكومة الباكستانية ولديها أرصدة قوية لدى املجتمع الدويل. تنوي الدكتورة نشتار  

العمل  و°اذج  املحروم±   األشخاص  حياة  تحس±  إىل  تتجه  وأن  باكستان  يف  األوىل  القلب  طبيبة  بصفتها  ماديًا  املربحة  الوظائف  إحدى  ترك 

األشخاص. حياة  تنقذ  التي  اإلبداعية  الحلول  وتطوير  االعتيادي 

حاليًا  تشغل  وهي  األطراف.  متعدد  النظام  يف  العاملية  الصحة  يف  واسعة  خربة  نشتار  الدكتورة  Àتلك 

الدولية  الصحة  ملنظمة  والتابعة  األطفال  يف  السمنة  عىل  القضاء  للجنة  املشرتكة  الرئاسة  منصب 

واألطفال  النساء  لصحة  العامة  اإلسرتاتيجيات  حول  املستقلة  املساءلة  لهيئة  مؤسس  رئيس  وكانت 

الخرباء  من لجان  العديد  شاركت يف  املتحدة. وقد  األمم  تابعة ألمانة  هيئة  وهي  واملراهق± 

العامة.  الصحة  مجال  يف  اآلراء  وتجميع  بقيادتها  واشتهرت  الدولي± 

األنظمة  سياقات  مع  التعامل  يف  واسعة  خربة  نشتار  الدكتورة  Àتلك  القلب،  طب  يف  متخصصة  طبيبة  بصفتها 

مقرتنة  إفرادية  حاالت  دراسة  أول  يف  الباحث±  كب�ة  وكانت  قوية  بحثية  خربات  Àتلك  إنها  العس�ة.  الصحية 

بداية  يف  الصحة  وتحس±  األمراض  من  الوقاية  منارصات  إحدى  أصبحت  لقد  باكستان.  يف  ضابطة  بحاالت 

العامة. التوعية  حمالت  تطوير  يف  دراستها  نتائج  من  استفادت  عندما  املهني  عملها 

مؤسسات  من  للعديد  مؤسسة  بصفتها   Ëاملد املجتمع  لدى  قويًا  رصيًدا  نشتار  الدكتورة  Àتلك 

يف  عضوة  وبصفتها  الحوكمة  بتحس±  ينادي  الذي  الصحية  السياسات  صوت  وبصفتها   Ëاملد املجتمع 

جائزة  عىل  وحصلت  الدولية.  الحكومية  غ�  املنظÎت  من  العديد  إدارة  مجالس 

إلسهاماتها. نظًرا  الباكستانية  الرئاسية)  (الجائزة   Sitara-i-Imtiaz

 Choked’ األخ� كتابها  استخدام  تم  كتب.  ستة  ألفت  وقد  Ïراجعتها  النظراء  يقوم  دوريات  يف  نشتار  للدكتورة  كث�ة  أعÎل  نرش  يتم 

عديدة.  جوائز  عىل  حاصلة  إنتاج  رشكة  بإنتاجه  تقوم  وثائقي  فيلم  موضوع  وهو  مرجعي.  وكدليل  للدراسات العليا  درايس  كمقرر   ‘Pipes

لقد قادت سلسلة Pakistan Lancet Series يف مجال إصالح الصحة وهي مؤلفة أول خالصة لإلحصائيات الصحية يف باكستان 

الصحة.  وتحس±  منها  والوقاية  املعدية  غ�  األمراض  ملكافحة  العامة  الصحة  مجال  يف  وطنية  خطة  وأول 

الحكومية  غ�   Heartfile منظمة  مثل   - الصفر  من  عديدة  مؤسسات  ببناء  نشتار  الدكتورة  قامت 

باإلضافة  باكستان  يف  الصحية  السياسات  عن  للحديث  ومحرتًما  قويًا  منربًا  تعد  والتي  دوليًا،  بها  املعرتف 

إىل مبادرة التمويل الصحي Heartfile Health Financing، وهي مبادرة Àتد من الوصول 

فعالة  قائدة  إنها  املختلطة.  الصحية  األنظمة  يف  الشاملة  الصحية  التغطية  لدعم  العالج  عىل  الحصول  إىل 

العاملي  اإلبداع  جائزة  عىل  نشتار  الدكتورة  حصلت  الجودة.  فائقة  نتائج  تحقيق  يف  جدارتها  أثبتت 

الرشاكات  وبناء  الجديدة  األفكار  وتطوير  واحتضان  املشكالت  لحل  الجانبي  التفك�  عىل  لقدرتها 

واستغالل حاالت التآزر من أجل بناء األنظمة وإحداث األثر.

رائدة يف النظام متعدد األطراف 

سة مؤسسات عديدة  مؤسِّ

مفكرة 

وزيرة، حكومة باكستان
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الخارجية وزارة 

باكستان حكومة 

باكستان حكومة  سابقة،  فيدارلية  وزيرة 

مؤسسة ورئيسة منظمة Heartfile غ� الحكومية

رئيس مشارك يف لجنة إنهاء السمنة لدى األطفال والتابعة ملنظمة الصحة العاملية 

قلب  طبيبة 

وقد  مفكرة  بصفتها  والتنمية  الصحة  حول  العاملي  الحوار  يف  متعمق  بشكل  نشتار  الدكتورة  تشارك 

حرضت أكÝ من 200 مؤÀًرا دوليًا ومنتدى للتشاورات والسياسات خالل الـ 15 سنة املاضية 

رئيسية. كمتحدثة  أو  متمرسة  كشخصية  أو  كرئيسة  أو  دعوتها  تتم  كخب�ة 

املعلومات  وتكنولوجيا  والتكنولوجيا  والعلوم  الصحة  مسؤولية  تولت  حيث  لعام 2013  باكستان  يف  األعÎل  ترصيف  حكومة  يف  فيدرالية  كوزيرة  نشتار  الدكتورة  عملت 

فعال  بشكل  نشطت  وزارتها،  فرتة  خالل  الحكومة.  مع  العمل  يف  كث�ًا  بها  الجÎه�  طالبت  لطاملا  التي  والشفافية  املساءلة  طريقة  تبنت  فقد  وزيرة،  بصفتها  العايل.  والتعليم 

الهيكلة  إعادة  ولجان  العام  القطاع  ومجالس  الوطنية  للجان  عضوة/رئيسة  بصفتها  العام  القطاع  يف  واسعة  بخربة  تتمتع  وهي  الباكستانية.  الصحة  وزارة  تأسيس  إعادة  يف 

اإلصالح.  مجال  يف  العاملة  والفرق 



عرشة عهود

رؤية واحدة
إن رؤيتي ملنظمة الصحة العاملية عبارة عن رؤية ستعمل منظمة الصحة العاملية من خاللها عىل ترميم مكانتها وكسب ثقة العاã بصفتها الهيئة الصحية الرائدة عامليًا 

."ãالعا مستوى  عىل  والعافية  الصحة  من  ممكن  مستوى  أعىل  "تحقيق  الصحية  الرؤية  لتحقيق  الرشاكات  استمرارية  ودعم  تعزيز  عىل  القدرة  Àتلك  وأن 

ييل: ما  وستحقق  العاملية  الصحة  منظمة  ستربهن   ،åقياد تحت 

بها.  واالسرتشاد  املستقلة  األصوات  لتعزيز  مستقيم  مساءلة  عمل  إطار  العاملية  الصحة  منظمة  ستتبع  املنظمة:  واملساءلة يف كل مجاالت عمل  الشفافية 

ويراجعوها. ليدرسوها  الجÎه�  أمام  مطروحة  االنتخابية  حملتي  Àويل  طواعية  سأجعل  بداية،  كنقطة 

النتائج  عن  املساءلة  تتقبل  كأن  املنظمة  اختصاصات  استيفاء  عىل  سرتكز  ذلك  من  بدالً  ولكن  خاصة  مصالح  ألي  الريادة  تخضع  لن  الريادة اإلجرائية:  تحقيق 

واألداء.

والتكنولوجية  واملؤسساتية  والفنية  املالية  القدرات  تطوير  يف  العاملية  الصحة  منظمة  ستستمر  والطوارئ:  املشكالت  اندالع  عند  التشغيلية  الجاهزية 

الطوارئ  لتلك  االستعداد  تحس±  عىل  الدول  دعم  ذلك  يف  Ïا  صحية  نتائج  عليها  ترتتب  التي  والطوارئ  للمشكالت  االستجابة  وتنسيق  وإدارة  وريادة  الكتشاف 

معها. التعامل  يف  واملرونة 

الهدف  وباألخص  املستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  أجل  من  الدول  دعم  سيتم  التنمية املستدامة:  املناسب لكل دولة من أجل تحقيق أهداف  الدعم  توف� 

املساواة  ألهمية  التام  واإلدراك  األهداف  ب±  املتشابكة  العالقة  فهم  مع  األعÎر"  جميع  يف  وبالرفاهية  صحية  عيش  بأ°اط  الجميع  Àتّع  يف "ضÎن  املتمثل   3
األهمية. غاية  يف  صحية  كتداب�  الفقر  من  والحد  الجنس±  ب± 

العام  الصالح  لتحقيق  جÎعية  بإجراءات  للقيام  الجوهرية  اختصاصاتها  العاملية  الصحة  منظمة  ستطبق  العاملي:  العام  الصالح  لتحقيق  اإلجراءات  تقوية 

مضادات  مقاومة  مثل  املنترشة  التهديدات  ضد  والدفاع   ãالعا يف  الصحية  املعرفة  إدارة  مثل  الصحية  واملقاييس  املعاي�  وضع  مثل  الصحة -  مجال  يف  العاملي 

امليكروبات.

عن  تأث�اته  من  والحد  املناخ  تغ�  مع  التكيف  العاملية  الصحة  منظمة  بها  تقوم  التي  اإلجراءات  ستدعم  الصحة واملناخ:  املتبادلة ب�  العالقة  الرتكيز عىل 

اإلجرائية. الصحية  للخطط  املشرتكة  املزايا  من  االستفادة  طريق 

بالفعالية  تتسم  منظمة  إىل  لتتحول  باإلصالح  وستقوم  املنهجية  القيود  عىل  التغلب  إىل  العاملية  الصحة  منظمة  ستسعى  اإلصالحات:  لتنفيذ  وت�ة رسيعة 

ستستغل  املتوافرة.  األدلة  ضوء  يف  القرارات  اتخاذ  سيتم  وعندها   - املال  مقابل  القيمة  تحقيق  يتم  بحيث  والتÎسك  واملساءلة  والشفافية  الجيدة  واإلدارة 

أجل  من  املستقبل  استرشاف  عىل  القدرة  بتطوير  وستقوم  الدول  يف  ومكاتبها  اإلقليمية  ومكاتبها  الرئيسية  مقراتها  ب±  التعاون  حاالت  العاملية  الصحة  منظمة 

لها. لالستجابة  املطلوبة  والخطوات  العاملية  الصحية  االتجاهات  توقع 

األداء وتوطيد  بيئة تعمل عىل Àك±  بناء  أيًضا  أخرى، فإن هذا يعني  النتائج يف جميع أقسام املنظمة. من ب± أمور  ثقافة إدارة  تعزيز  سيتم  النتائج:  إدارة 

املنظمة.  أقسام  ب±  التعاون 

والفعالية  واملساءلة  بالشفافية  تتحىل  بطريقة  املناسب±  الرشكاء  مع  العمل  عىل  املؤسسة  قدرات  بتطوير  العاملية  الصحة  منظمة  ستقوم  الرشاكات:  بناء  ثقافة 

التأث�ات  تجنب  مع  العاملية  الصحة  منظمة  يف  األسايس  النظام  إثراء  إىل  تؤدي  التي  باملباديء  نفسه  الوقت  يف  التمسك  مع  العاملية  الصحة  لتحس±  والكفاءة 

الرضورية. غ� 

من  التكلفة.  وتوف�  الفعال  العمل  ب±  فعال  بشكل  الجمع  خالل  من  املال  مقابل  القيمة  بتحقيق  العاملية  الصحة  منظمة  ستقوم  ®اذج ªويلية جديدة: 

مسؤوليتها. نطاق  مع  تتناسب  ميزانية  وضع  أجل  من  العاملية  الصحة  منظمة  ستكافح  اإلبداعي،  التمويل  إجراءات  خالل 

/http://www.sanianishtar.info/manifesto :كن الوصول إىل البيان الكامل عربî
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Àتلك الدكتورة نشتار مزايا فريدة من نوعها تجعلها الشخصية املناسبة 

لقيادة منظمة الصحة العاملية نظرًا لألسباب التالية:

نشتار  الدكتورة  لدى  الفني  التفوق  قوية—ويتضح  احرتافية  مهنية  بيئة  من  تنحدر  شخصية  تقودها  أن  وينبغي  فنية  منظمة  Ïثابة  العاملية  الصحة  منظمة  تعد 

طبيبة  وعاملة  األطراف  متعددة  مؤسسات  يف  وقائدة   Ëاملد املجتمع  يف  ورائدة  كوزيرة  العمل  من  الخربة  ب±  فريد  بشكل  تجمع  إنها  الذاتية.  س�تها  واقع  من 

خربتها  إن  العاملية.  الصحة  منظمة  قيادة  يف  هامة  قوية  نقطة  îثل  ما  وهو  متمرسة  وباحثة  طبيبة  هي  نشتار  الدكتورة  عديدة.  ملؤسسات  ومؤسسة  ومفكرة 

والخاص.  العام  القطاع±  ب±  واملشاركة  والحوكمة  املجتمعية  الحÎية  مثل  الصحة  مجال  خارج  والقطاعات  العامة  والصحة  الصحية  األنظمة  —تشمل 

إدراكها.  بسعة  كث�ًا  نشتار  الدكتورة  للمنظمةوتشتهر  الديناميكية  الطبيعة  تفهم  قائدة  إىل  وتحتاج  األطراف  متعددة  منظمة  Ïثابة  العاملية  الصحة  منظمة  تعد 

للجنة  املشرتكة  رئاستها  خالل  العامة  للصحة  متطورة  إسرتاتيجية  وضع  عىل  عاملي  إتفاق  إىل  التوصل  يف  الشديد  بنشاطها  الدكتورة  اتسمت  املثال،  سبيل  فعىل 

جوانب  من  املنظمة  وتعرف  العاملية  الصحة  منظمة  مع  راسخة  عمل  عالقة  تجمعها  إنها  العاملية.  الصحة  ملنظمة  والتابعة  األطفال  لدى  السمنة  عىل  القضاء 

عديدة. 

ومهارات  كاريزما,  من  لديها  وما  الواسعة،  الخربة  ب±  الجمع  إن  النتائج.  وتحقيق  التغي�  إحداث  الريادي يف  بدورها  حافل  إنجازات  سجل  نشتار  الدكتورة  Àتلك 

مميزة.  مرشحة  منها  تجعل  الرائعة  التواصل 

يف  الرائدة  الفنية  املؤسسات  إحدى  بصفتها  واملؤسساتية  الفنية  املكانة  عىل  تحافظ  أن  لضÎن  وتغي�ات  إصالحات  عملية  حاليًا  العاملية  الصحة  منظمة  تخوض 

وتحقيق  اإلصالح  وتنفيذ  قيادة  عىل  األنظمةوالقدرة  إصالح  مع  العمل  عىل  بقدرتها  نشتار  الدكتورة  وتشتهر   - العاملية  الصحية  واألزمات  التحديات  مع  التعامل 

اإلصالح.  عملية  يف  هاًما  دوًرا  القدرات  تلك  وستلعب  النتائج. 

ملنصب  املتحدة  لألمم  العامة  األمانة  قبل  من  نشتار  الدكتورة  اختيار  ويعد   - اإلصالح  عملية  يف  الرتكيز  عليها  ينصب  التي  الجوانب  أحد  النتائج  عن  املساءلة  تعد 

نادت  طاملا  التي  املساءلة  طريقة  طبقت  فإنها  فيدرالية،  كوزيرة  املساءلة.  يف  قدراتها  عىل  دليالً  املتحدة  لألمم  التابعة  املستقلة  املساءلة  للهيئة  املؤسس  الرئيس 

أرست  وقد  املساءلة  لتشجيع  حمالت  بعدة  قامت   ،Ëاملد املجتمع  يف  دورها  إطار  يف   ."Handover Papers" اإلنجاز تقارير  نرش  خالل  من  الجÎه�  بها 

العاملية.  الصحة  منظمة  يف  املساءلة  سلوك  نفس  ستطبق  وهي  املؤسسات.  بناء  خالل  الحمالت  تلك  دعائم 

عىل  وعملت  الصفر  من  املؤسسات  من  العديد  بتأسيس  قامت  التي  نشتار  الدكتورة  وتتسم   - قوية  إدارة  إىل  تحتاج  مؤسسة  بصفتها  العاملية  الصحة  منظمة  إن 

سواء.  حد  عىل  والدولية  الوطنية  الهيئات  يف  وعضوة  كرئيس  املتنوعة  خربتها  واقع  من  بالحوكمة  جيًدا  إملاًما  تلم  إنها  اإلدارة.  يف  وقوية  فريدة  بخربة  تطويرها، 

بناء  يف  اإلبداعية  الجوانب  من  واالستفادة  الرشاكات  وبناء  التمويالت  وتجميع  اإلسرتاتيجية  صياغة  يف  واسعة  خربة  اكتسبت  املؤسسات،  بناء  يف  عملها  خالل  من 

ألنظمة.  ا

املوارد.  حشد  مهارات  يف  جدارتها  نشتار  الدكتورة  أثبتت  وقد   - املالية  القيود  تشوبها  التي  األيام  هذه  يف  باملوارد  جيًدا  العاملية  الصحة  منظمة  تتسلح  أن  ينبغي 

ولضÎن  املتربع±  لحشد  كأداة  الشفافية  تعزز  كيف  تعلمت  لقد  ونصف.  عقد  من   Ýألك باكستان  يف  خ�ية  وجمعية  حكومية  غ�  منظمة  واحد  وقت  يف  تدير  إنها 

بناء  إن  املصالح.  بتضارب  املتعلقة  الرشعية  املخاوف  مواجهة  برضورة  االهتÎم  مع  اإلبداعي  بالتمويل  دراية  عىل  وهي  املالية.  املوارد  استخدام  عن  املساءلة 

التغي�.  إحداث  أجل  من  قوية  أنظمة  وبناء  للموارد  الفعالة  االستفادة  تحقيق  يف  متمرسة  جعلها  املوارد  محدودية  من   Ëتعا بيئة  يف  املؤسسات 

الجوانب  كربى  من  كاثن±  العاملية  الصحية  والتغطية  املعدية  غ�  باألمراض  يتعلق   Îفي  2030 لعام  املستدامة  التنمية  بخطة  العاملية  الصحة  منظمة  تلتزم 

الجانب±.  هذين  يف  مميزة  نشتار  الدكتورة  وتعد   - عليها  الرتكيز  يجب  التي  اإلضافية 

القطاعات  ب±  الصحية  اإلجرائية  الخطط  يف  قويًا  إنجازات  سجل  Àلك  أنها   Îك املعدية.  غ�  واألمراض  الصحية  باألنظمة  املتعلقة  االحرتافية  املهنية  خربتها  بحسب 

التي  البيئة  تهيئة  عىل  املستدامة  التنمية  أهداف  تعمل  واالستدامة،  الصحة  يف  شاملة  طريقة  باتباع  املستدامة.  التنمية  أهداف  يف  شامالً  موضوًعا  يعد  والذي 

والعاملية. الوطنية  واملنظورات  التوقعات  ب±  وصل  كهمزة  العمل  فيها  نشتار  الدكتورة  تستطيع 



مع  والخاص  العام  القطاع±  رشاكات  يف  قياديًا  دوًرا  نشتار  الدكتورة  تلعب   - العاملية  الصحة  منظمة  قوة  ملضاعفة  عوامل  إىل  واإلبداعات  الرشاكات  تتحول  قد 

مع  التفاعل  عىل  وقدرتها  التعاونية  بطريقتها  تشتهر  وهي   .Ëاملد املجتمع  يف  بدورها  قيامها  إطار  يف  فعال  بشكل  املعنية  األطراف  بحشد  وتقوم  الحكومات 

مبدعة. شخصية  بأنها  عامليًا  تشتهر  وهي  التحول.  عمليات  وقيادة  املعقدة  املشكالت  ملواجهة  الحكومية  وغ�  الحكومية  املعنية  األطراف  من  متنوعة  مجموعة 

وتلبية  آراء  لتمثيل  املناسبة  الشخصية  تعد  الفقراء،  منارصة  يف  إنجازاتها  وسجل  و  النامية  بالدول  إملامها  خالل  من  نشتار  الدكتورة  بأن  القول  عن  غنى  يف  نحن 

عريض  إنجازات  سجل  خالل  من  الجنسانية.  لالعتبارات  مراعًيا  خياًرا  تعد  فإنها  التغي�،  عىل  محفزة  وشخصية  نسائية  قائدة  بصفتها  املحروم±.  احتياجات 

شتات  تجميع  تستطيع  فإنها  السمنة،  من  الوقاية  يف  عملها  خاللها  من  الخاص  القطاع  مع  املشاركة  يف  وخربتها  الدويل   Äاملد املجتمع  ب�  واسعة  قبول  ودرجة 

خ�  إن  والنامية.  املتقدمة  الدول  من  كل  بثقة  وتحظى  والغرب  اإلسالمي   ãالعا ب±  الوصل  همزة  Ïثابة  نشتار  الدكتورة  تعد  املفاوضات.  مائدة  عىل  األصوات 

التي  األصوات  أحد  وهي  السالم  لنرش  الرائدة  املبادرات  يف  تشارك  إنها  والجنسية.  والعقيدة  والساللة  الجنس  عن  النظر  بغض  الكل  عن  بالنيابة  يتحدث  من 

واإلسالمي.   óالغر  ãالعا ب±  املشاركة  عىل  تشجع 

يف  الهامة  العوامل  وهي  الشخصية  السÅت  تربز  ال  الذاتية  الس�ة  فإن  ذلك،  من  الرغم  عىل  إمكانيات.  من  لديها  ما  عىل  نشتار  للدكتورة  الذاتية  الس�ة  تربهن 

مقرتنًا  وااللتزام  والنشاط  واملرونة  اإلبداع  ب±  وجمعها  املتعددة  املهام  تنفيذ  عىل  وقدرتها  والقيادية  الشخصية  مهاراتها  تربز  وال   - املعقدة  املؤسسات  ريادة 

املتعلقة  األمور  بأدق  اإلملام  ب±  نوعه  من  فريد  بشكل  تجمع  إنها  الثقة.  وبناء  اآلراء  تجميع  عىل  يبعث  القوي  وتعاطفها  الواضح  توجهها  إن  اإلنسانية.  بروحها 

األخالقية  باألغراض  العميق  وإحساسها  االستثنائية  العمل  أخالقيات  إن  املؤسسات.  وتغي�  السياسات  بإصالح  متعلقة  أكرب  أمور  يف  والتأث�  الناس  باحتياجات 

التي  القائدة  إنها  للدبلوماسية.  تجسيًدا  تعد  النفسية  وحالتها  شخصيتها  إن  نشتار.  الدكتورة  بها  تتمتع  التي  االحرتافية  املهنية  الخربة  تكمل  التامة  والنزاهة 

العاملية. الصحة  منظمة  إليها  تحتاج 


