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٢٠١٧- ٢٠١٦المقترحة مسودة الميزانية البرمجية   

 

  مقدمة 
  
ــا مســودة الميزانيــة البرمجيــة المقترحــة للفتــرة    -١ لينظــر فيهــا المجلــس التنفيــذي.  ٢٠١٧-٢٠١٦ُتعــرض ههن

ويجــري التمــاس المزيــد مــن اإلرشــادات مــن جانــب الــدول األعضــاء قبــل وضــعها فــي صــيغتها النهائيــة لتقــديمها إلــى 
   جمعية الصحة العالمية الثامنة والستين.

  
دخالت اللجان اإلقليمية وتعليقاتها والمناقشات التي ُأجريت مؤخرًا مع المكاتـب واسترشدت الوثيقة أيضًا بم  -٢

  على نطاق المنظمة. البرامج ومجاالت الفئات شبكاتالرئيسية و 
  
دة الميزانية البرمجية المقترحة للفترة   -٣ لمزيد من التنقيح باالستناد إلى العملية  ٢٠١٧-٢٠١٦وخضعت مسوَّ

  ١أجل إعداد النسخة التي ُقدمت إلى اللجان اإلقليمية. الُمحكمة التي ُوضعت من
  
في برنامج العمل العام الثاني عشر  ٢٠١٧-٢٠١٦وتتمثل نقطة البدء في إعداد الميزانية البرمجية للفترة   -٤

، الـــذي يحـــدد التوجـــه االســـتراتيجي العـــام وسلســـلة النتـــائج للمنظمـــة، بمـــا فـــي ذلـــك األولويـــات ٢٠١٩-٢٠١٤للفتـــرة 
  بالقيادة واآلثار والحصائل والفئات ومجاالت البرامج. الخاصة

  
تنبـــع مـــن الميزانيـــة البرمجيـــة المعتمـــدة للفتـــرة  ٢٠١٧-٢٠١٦ومســـودة الميزانيـــة البرمجيـــة المقترحـــة للفتـــرة   -٥

وتســـتند إليهـــا. وتـــم تحـــديث سلســـلة النتـــائج التـــي تـــربط بـــين عمـــل األمانـــة (المـــدخالت واألنشـــطة  ٢٠١٥-٢٠١٤
بـــين التغيـــرات الصـــحية واإلنمائيـــة التـــي تســـهم فيهـــا (الحصـــائل واآلثـــار)، وذلـــك كـــي تجســـد حالـــة والمخرجـــات) و 

. وتلبيــًة لطلبــات الــدول األعضــاء مــن أجــل تخطــيط أقــوى مــن القاعــدة ٢٠١٧-٢٠١٦األولويــات الخاصــة بالثنائيــة 
التقنـي يالئـم السـياق الخـاص إلى القمة، ُعقدت مشاورات مع البلدان بهدف تحديد عدد مركَّـز مـن أولويـات التعـاون 

  بكل بلد.
  
وتمت المواءمة بين أولويات المستوى الُقطري وبين االلتزامـات العالميـة وُأدمجـت فـي المخرجـات المقترحـة   -٦

لكــل مجــال مــن مجــاالت البــرامج. وتــم ذلــك مــن خــالل شــبكات الفئــات ومجــاالت البــرامج، بمــا يجمــع كــل مســتويات 
  التوجه االستراتيجي والتقني لكل مجال من مجاالت البرامج.المنظمة من أجل االتفاق على 

 
المخرجــات المقترحــة االتفــاق علــى وأتاحــت هــذه العمليــة مســاهمة كــل مســتوى مــن مســتويات المنظمــة فــي   -٧

فــي لمــوظفين واألنشــطة ل الالزمــةالمتوقعــة  الماليــة وتجسـيدها فــي المنجــزات المســتهدفة. وقــد تــم حســاب االحتياجــات
رئيسـي. ورغـم أن الميزانيـة اإلجماليـة ظلـت المكتـب البرمجـي و المجـال حسـب الن المخرجات وتجميعها كل مخرج م

مســتقرة، فــإن عمليــة التخطــيط مــن القاعــدة إلــى القمــة وتحديــد أدوار ووظــائف مســتويات المنظمــة الثالثــة بمزيــد مــن 
  الدقة قد أسفرا عن بعض التغيير في التركيز والنهج.

  
التحســينات أيضــًا مــن أجــل مواءمــة سلســلة النتــائج والمؤشــرات، وتحديــد األدوار والمســؤوليات فــي كــل وُأدخلــت  -٨

مســـتوى مـــن مســـتويات المنظمـــة حســـب المجـــال البرمجـــي للحصـــول علـــى تقـــدير حـــديث وواقعـــي لالحتياجـــات مـــن 
غايــات األمانــة ومــن المــوارد. واسترشــد العمــل أيضــًا بتحاليــل المخــاطر واالفتراضــات لكــل برنــامج، مــن حيــث بلــوغ 

  حيث المساهمة في إنجاز الحصائل.
  

                                                           
 المقترحـــــة لالطـــــالع علـــــى المعلومـــــات عـــــن عمليـــــة وضـــــع الميزانيـــــة البرمجيـــــة ٣/ معلومـــــات/١٣٦م تانظـــــر الوثيقـــــة    ١

 .٢٠١٧-٢٠١٦للفترة
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٢٠١٧- ٢٠١٦مسودة الميزانية البرمجية المقترحة   

 

القـرارات الصـادرة مـؤخرًا عـن جمعيـة الصـحة  اآلثـار التـي تترتـب علـى فقد تم النظر فـيوفضًال عن ذلك،   -٩
تعزيــز الــُنظم التنظيميــة للمنتجــات الطبيــة، والتهــاب الكبــد، ومقاومــة مضــادات  بمــا يلــي: والســيما تلــك التــي تتعلــق(

فـي  بالكامـل علـى صـعيد مسـتويات المنظمـة الثالثـة تكن قد ُبرمجـت نظرًا ألن األنشطة اإلضافية لم ١)اتالميكروب
  .وقت إجراء مشاورات اللجان اإلقليمية

  
ويجـــري االهتمـــام بالمجـــاالت التـــي تتوقـــف علـــى تعزيـــز أوجـــه التـــآزر أو االعتمـــاد المتبـــادل علـــى صـــعيد   -١٠

ـــرامج. وُتعـــد النســـخة ـــين الجنســـين  مختلـــف مجـــاالت الب ـــادئ المســـاواة ب ـــاًال علـــى ذلـــك حيـــث دمجـــت مب ـــة مث الحالي
واإلنصــاف وحقــوق اإلنســان والمحــددات االجتماعيــة للصــحة فــي مجــاالت البــرامج ذات الصــلة. كمــا أنهــا توضــح 
مســـاهمة مختلــــف مجـــاالت البــــرامج فـــي إنجــــاز الغايـــات الخاصــــة بالوقايـــة مــــن التهـــاب الكبــــد ومقاومـــة مضــــادات 

  ومكافحتهما.الميكروبات 
  

ويجـــري وضـــع خطـــط أكثـــر تفصـــيًال للمـــوارد البشـــرية واألنشـــطة المتوقعـــة علـــى نطـــاق المنظمـــة باســـتخدام   -١١
دة الحاليـة التــي ســُتعرض  النهـوج الحاليــة الموحــدة لحسـاب التكــاليف. وســوف ُتسـتخدم النتــائج فــي التحقـق مــن المســوَّ

  على جمعية الصحة العتمادها.
  

  البرامج عن نبذة
  

مقارنــة بالميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة  اســتراتيجية أولويــة إعطاؤهــا ينبغــي التــي لمجــاالتا ١يوضــح الجــدول   -١٢
  . وتنشأ التغييرات المقترحة عن عملية تحديد األولويات والتخطيط من القاعدة إلى القمة.٢٠١٥-٢٠١٤للفترة 

  
ضمان الوفاء بجميـع  بما في ذلكالستجابة، تعزيز القدرات في مجال التأهب والترصد واوُتجسد التغييرات   -١٣

وُأولــي المزيــد مــن االهتمــام للعمــل بشــأن الــُنظم  ).٢٠٠٥بموجــب اللــوائح الصــحية الدوليــة ( تــي ُقطعــتااللتزامــات ال
ــــدرات  –الصــــحية  ــــات الصــــحية، والق ــــة والتكنولوجي ــــات، وٕاتاحــــة األدوي ــــُنظم الصــــحية والمعلومــــات والبيِّن والســــيما ال

كتسي التركيز على هذه المجاالت أهمية بالغـة فـي ضـوء التحـديات التـي ُوجهـت فـي مكافحـة فاشـية التنظيمية. وسي
  مرض فيروس إيبوال.

  
وقد أدت فاشية مرض فيروس إيبوال إلى زيادة احتياجات المنظمة زيادة كبيرة، ما أثـر علـى مخرجاتهـا فـي   -١٤

ذ العمـــل، فضـــًال عـــن اآلثـــار التـــي ســـتترتب علـــى . وســـتلزم مراعـــاة أثـــر الفاشـــية علـــى تنفيـــ٢٠١٥-٢٠١٤الثنائيـــة 
دة الميزانيــة  المناقشــات والقــرارات األخــرى بشــأن اســتجابة المنظمــة للحــاالت المماثلــة فــي المســتقبل، عنــد وضــع مســوَّ

  في صيغتها النهائية. ٢٠١٧-٢٠١٦البرمجية المقترحة للفترة 
  

 واألطفـــــال والمواليـــــد األمهـــــات وصـــــحة يـــــةاإلنجاب لصـــــحةوستواصـــــل المنظمـــــة زيـــــادة االســـــتثمار دعمـــــًا ل  -١٥
 لوفيـــات حـــد وضـــعفيمـــا يتعلـــق ب لأللفيـــة اإلنمائيـــة لألهـــداف المكتمـــل غيـــر البرنـــامج، مـــع التركيـــز علـــى والمـــراهقين
. وســتعمل المنظمــة علــى زيــادة االســتثمار فــي مجــاالت الشــيخوخة تالفيهــا يمكــن التــي واألطفــال والمواليــد األمهــات

  لمساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان والمحددات االجتماعية للصحة في جميع البرامج.والصحة وتعميم مبادئ ا
  

) ٢٠١٥ عــام بعــد لمــا التنميــة خطــةوســتترتب علــى الجيــل التــالي مــن أهــداف التنميــة المســتدامة وغاياتهــا (  -١٦
للميزانية البرمجية  . وستستمر مراعاة ذلك في الصيغة النهائية٢٠١٧-٢٠١٦آثار تمس عمل المنظمة في الثنائية 

  المقترحة.
  

                                                           
  .، بالترتيب٢٥-٦٧ع ج صو ٦-٦٧ج ص عو ٢٠-٦٧ج ص عالقرارات     ١
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٢٠١٧- ٢٠١٦المقترحة مسودة الميزانية البرمجية   

 

أيضًا استمرار األنشطة من أجل الوفاء بااللتزامـات التـي ُقطعـت بموجـب  ٢٠١٧-٢٠١٦وستشهد الثنائية   -١٧
المبـــادرة العالميـــة الستئصـــال شـــلل األطفـــال والخطـــة االســـتراتيجية الستئصـــال شـــلل األطفـــال والشـــوط األخيـــر مـــن 

ديم الدعم للكشف عن سريان فيروس شلل األطفال البري ووقفه، وتعزيز ، بما في ذلك تق٢٠١٨-٢٠١٣استئصاله 
، اللقـاح الفمـوي المضـاد لشـلل األطفـالُنظم التمنيع الروتينية، واعتماد لقـاح فيـروس شـلل األطفـال المعطـل وسـحب 

األطفـال واإلشهاد على استئصال المرض واحتواء فيروسات شلل األطفال الحية المتبقيـة؛ والتخطـيط لمـوروث شـلل 
وباالستناد إلى االجتمـاع الرفيـع المسـتوى للجمعيـة العامـة بشـأن الوقايـة مـن األمـراض غيـر المعديـة  .الخطط وتنفيذ
توســعًا  ٢٠١٥-٢٠١٤)، شــهدت الثنائيــة ٢٠١١ أيلــول/ ســبتمبر ٢٠و ١٩الســارية) ومكافحتهــا (نيويــورك،  (غيــر

ملة وٕاطــار للرصــد. وسيســتمر التركيــز خــالل الثنائيــة ســريعًا فــي األنشــطة الراميــة إلــى وضــع خطــة عمــل عالميــة شــا
علــى الحفــاظ علــى هــذا االســتثمار وتكثيــف عمليــة التنفيــذ مــن خــالل خطــط العمــل اإلقليميــة التــي  ٢٠١٧-٢٠١٦

زيـادة مسـتمرة فـي األنشـطة  ٢٠١٧-٢٠١٦تتماشى مع االستراتيجيات واألهداف والغايات العامة. وستشهد الثنائية 
  والعجز وٕاعادة التأهيل. ،واإلصابات ،والعنف ،ومعاقرة مواد اإلدمان ،النفسيةفي مجاالت الصحة 

 
يجسـد  وفي مجاالت أخرى، ال يشير خفـض المـوارد إلـى تراجـع االهتمـام باألولويـات المهمـة المسـتمرة؛ بـل  -١٨

الحاليـة للـدول األعضـاء ، وبـذا تعظـيم القـدرات التقني والعمل األولية المراحل في السياساتتحوًال استراتيجيًا صوب 
  والشركاء من البلدان إلى أقصى حد ممكن.

  
  نبذة عن الميزانية

  
فـي أعقـاب  ٢٠١٧-٢٠١٦وكان العمـل الـذي واصـلته المكاتـب الرئيسـية بشـأن الميزانيـة المقترحـة للثنائيـة   -١٩

نــاًء علــى ذلــك، تعــرض اجتماعــات اللجــان اإلقليميــة مصــدرًا لمزيــد مــن المعلومــات عــن االحتياجــات مــن المــوارد. وب
  األمانة سيناريوهات مختلفة كي ينظر فيها المجلس التنفيذي.

  
، ٢٠١٥-٢٠١٤فيســتند إلــى الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة مــن جمعيــة الصــحة للفتــرة أمــا الســيناريو األول   -٢٠
مليار  ٤,١٧١اإلجمالي البالغ إجراء بعض التنقيح على التوزيع ما بين الفئات ومجاالت البرامج، واإلبقاء على   مع

). وتستند الجداول المدرجة في كل فرع ١(انظر الجدول  حسب النسخة المقدمة إلى اللجان اإلقليمية دوالر أمريكي
  من فروع الفئات وفي الملحق إلى هذا السيناريو.

  
زيــــادة بمقــــدار وأمـــا الســــيناريو الثــــاني فيتضـــمن تعــــديالت مدخلــــة علـــى تكــــاليف المــــوظفين وســـتنتج عنهــــا   -٢١

المنظمـة الزيـادة فـي تكـاليف المـوظفين علـى مـدى  اسـتوعبت). وقـد ٢مليار دوالر أمريكـي (انظـر الجـدول  ٤,٢٦٢
الثنائيــــات العديــــدة الماضــــية دون زيــــادة الميزانيــــة، وذلــــك علــــى الــــرغم مــــن اســــتمرار ارتفــــاع معــــدالت التضــــخم فــــي 

ة. وفي ظروف معدل صفري لنمو الميزانية، تزداد تكـاليف االقتصادات الناشئة حيث يقع العديد من مكاتب المنظم
المــوظفين باســتمرار علــى حســاب الميزانيــة التــي تمــس الحاجــة إليهــا لتغطيــة التكــاليف غيــر المرتبطــة بــالموظفين. 

  تؤدي التعديالت المقترحة بموجب هذا السيناريو إلى زيادة رواتب الموظفين. وال
  

كورين أعـــاله، اقُترحـــت الزيـــادات مـــن جانـــب عـــدد مـــن المكاتـــب الرئيســـية وفضـــًال عـــن الســـيناريوهين المـــذ  -٢٢
باالستناد إلى توصيات اللجان اإلقليمية والمشاورات التـي دارت فـي إطـار شـبكات الفئـات ومجـاالت البـرامج. وتبلـغ 

  ).٣(انظر الجدول  ٥إلى  ١مليون دوالر أمريكي للفئات من  ١٢٢هذه الزيادات حاليًا نحو 
  

علـى  علـى نحـو منفصـلمجال استئصال شلل األطفال ومجال التصدي للفاشيات واألزمات  ي تناولجر يو   -٢٣
، مـــن أجـــل ضـــمان الشـــفافية والمرونـــة فـــي تحديـــد (التأهـــب والترصـــد واالســـتجابة) ٥ الـــرغم مـــن ارتباطهمـــا بالفئـــة

 الخطــةالموضــحة فــي  مــوارداالحتياجــات مــن الوتســتند متطلبــات الميزانيــة المقــدرة لشــلل األطفــال إلــى ميزانيتهمــا. 
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أمــا بالنســبة إلــى مجــال  ٢٠١٨.١-٢٠١٣ استئصــاله مــن األخيــر والشــوط األطفــال شــلل الستئصــال االســتراتيجية
فنظـرًا لعـدم إمكانيـة التنبـؤ باالحتياجـات المتعلقـة بـه، ُتعـد الميزانيـة المشـار إليهـا نقطـة  التصدي للفاشيات واألزمـات

انطـــالق وتمثـــل أساســـًا يمكـــن زيادتـــه وفقـــًا لألحـــداث والمـــوارد الالزمـــة مـــن أجـــل االســـتجابة لهـــا. فمـــثًال فـــي الثنائيـــة 
ماليـــين  ٥١٠يومنـــا هـــذا بنحـــو ، زادت الميزانيـــة المخصصـــة لالســـتجابة للفاشـــيات واألزمـــات حتـــى ٢٠١٥-٢٠١٤

  دوالر أمريكي بسبب فاشية مرض فيروس إيبوال وغيرها من الفاشيات وحاالت الطوارئ.
  

 اليونيسـيف بـين المشـترك المداريـة المنـاطق أمـراض مجـال فـي والتـدريب للبحـث الخـاص البرنـامجويحظى   -٢٤
 والتطـــوير للبحـــث الخـــاص برنـــامجوال عالميـــة،ال الصـــحة ومنظمـــة الـــدولي والبنـــك اإلنمـــائي المتحـــدة األمـــم وبرنـــامج
 للسكان المتحدة األمم وصندوق اإلنمائي المتحدة األمم برنامج بين المشترك البشري اإلنجاب بحوث على والتدريب

، بآليـــات مســـتقلة لتصـــريف الشـــؤون تتـــولى وضـــع الميزانيـــة الـــدولي والبنـــك العالميـــة الصـــحة ومنظمـــة واليونيســـيف
ـــة لكـــل مـــن هـــذين والغايـــات  ـــة. ومـــن أجـــل إتاحـــة اتخـــاذ قـــرارات الميزنـــة والقـــرارات الماليـــة لألجهـــزة اإلداري التمويلي

البرنــامجين علــى نحــو مــن الشــفافية، يلــزم اتبــاع نهــج مماثــل للــنهج المتبــع بالنســبة إلــى الميزانيــة المخصَّصــة لشــلل 
  وتنقيحها. األطفال، الذي يتسم بمزيد من المرونة في إجراءات وضع الميزانية

  
 العمـل خطـة دةمسـوَّ ومن المقـرر أن ينظـر المجلـس التنفيـذي فـي دورتـه السادسـة والثالثـين بعـد المائـة فـي   -٢٥

بغية تقديمها إلى جمعية الصحة العالميـة الثامنـة والسـتين. ولـم يحـدد  ٢الميكروبات مضادات مقاومة بشأن العالمية
لعمـل العالميـة فـي كـل مسـتوى مـن مسـتويات المنظمـة الثالثـة، إذا بعد كامل نطاق عمل األمانة بشأن تنفيذ خطـة ا

دة الميزانيـة  قررت جمعية الصحة اعتمادها، ولم ُتحسب بعد تكلفتها. ولهذا السبب لم تُـدرج التكلفـة الكاملـة فـي مسـوَّ
  البرمجية المقترحة.

  
 مثــل الُمستضــافة الشــراكات نفــإ ،٢٠١٥-٢٠١٤ للفتــرة البرمجيــة الميزانيــة إلــى بالنســبة الحــال كــان وكمــا  -٢٦

  .الميزانية عرض في مدرجة غير المالريا، دحر شراكة
  

  الرصد والتقييم
  
وتقيــيم أدائهــا اإلضــافة إلــى إطــار التقيــيم الــذي  ٢٠١٧-٢٠١٦سيواصــل رصــد الميزانيــة البرمجيــة للفتــرة و   -٢٧

التعـــاريف و يشـــمل مؤشـــرات األثـــر والحصـــائل والمخرجـــات الـــذي و  ،٢٠١٥-٢٠١٤ُوضـــع للميزانيـــة البرمجيـــة للفتـــرة 
  ومعايير القياس وآليات التحقق الخاصة بمؤشرات تقييم األداء.

  
وتشــــمل البيانــــات األساســــية والغايــــات الخاصــــة بمؤشــــرات تقيــــيم األداء فيمــــا يتعلــــق باآلثــــار والحصــــائل،   -٢٨

. ويقــيس رصــد ٢٠١٩-٢٠١٤الثــاني عشــر للفتــرة أمكــن، فتــرة الســت ســنوات بأكملهــا لبرنــامج العمــل العــام  حيثمــا
لدول األعضـاء بين امسؤولية مشتركة  ُيعداألداء على هذا المستوى اإلنجازات الخاصة بأهداف المنظمة الجامعة و 

  واألمانة والشركاء.
  

وتقـــيس مؤشـــرات تقيـــيم األداء الخاصـــة بالمخرجـــات مـــدى خضـــوع األمانـــة للمســـاءلة بشـــأن تقـــديم النتـــائج.   -٢٩
جــري اســتعراض مؤشــرات المخرجــات كــي تجســد أولويــات عمليــة التخطــيط مــن القاعــدة إلــى القمــة علــى صــعيد وي

                                                           
منظمة  ،. جنيف٢٠١٨-٢٠١٣الخطة االستراتيجية للقضاء على شلل األطفال والشوط األخير من استئصاله     ١

 ؛ ;WHO/POLIO/13.02الوثيقة( ٢٠١٣ ،الصحة العالمية
http://www.polioeradication.org/Portals/0/Document/Resources/StrategyWork/PEESP_EN_US.pdf,  ،  

  ).٢٠١٤ كانون األول/ ديسمبر ١٦االطالع في   تم
 .١٣٦/٢٠م تانظر الوثيقة    ٢
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، ســــُتعرض الصــــيغة النهائيــــة للبيانــــات األساســــية والغايــــات ٢٠١٥مســــتويات المنظمــــة الثالثــــة. وفــــي أيــــار/ مــــايو 
زانيـة البرمجيـة المقترحـة للفتـرة بمؤشـرات المخرجـات علـى جمعيـة الصـحة العالميـة الثامنـة والسـتين فـي المي الخاصة
ـــدان  ٢٠١٥-٢٠١٤، حيـــث ســـيتاح المزيـــد مـــن المعلومـــات بشـــأن اإلنجـــازات الفعليـــة للثنائيـــة ٢٠١٧-٢٠١٦ والبل

  .٢٠١٧-٢٠١٦المستهدفة في الثنائية 
  

دة الميزانية البرمجية المقترحة  -١الجدول      ن الدوالرات األمريكية ، بماليي٢٠١٧- ٢٠١٦مسوَّ
تنفيذ الميزانية   البرنامجالفئة/ 

البرمجية للفترة 
٢٠١٣–٢٠١٢  

الميزانية البرمجية 
للفترة  المعتمدة
   أ ٢٠١٥-٢٠١٤

الميزانية مسودة 
البرمجية المقترحة 

٢٠١٧-٢٠١٦   
(نسخة المجلس 

  التنفيذي)

في  النسبة المئوية للتغيير
 المعتمدةالميزانية البرمجية 

 أ ٢٠١٥-٢٠١٤للفترة 
 الميزانيةبمسودة مقارنة 

ة للفترة قترحالبرمجية الم
٢٠١٧-٢٠١٦  

  األمراض السارية -١
  ٣-  ١٢٧,٠  ١٣١,٥  ١٢٧,١  األيدز والعدوى بفيروسه

  ١٠-  ١١٧,٢  ١٣٠,٩  ١١٥,١  السل
  ٧  ٩٨,١  ٩١,٦  ٩١,١  المالريا

  ١١  ١٠١,٥  ٩١,٣  ٨٠,٠  أمراض المناطق المدارية المهملة
  صفر  ٤٨,٧  ٤٨,٧  ٤٢,٨  ب المداريةالبحوث في مجال أمراض المناطق  -

  ٢٠-  ٢٧٦,١  ٣٤٦,٨  ٣٣٧,٥  األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات
  ٩-  ٧٦٨,٧  ٨٤٠,٨  ٧٩٣,٧  المجموع الفرعي

          األمراض غير السارية -٢
  ٥  ٢٠١,٠  ١٩٢,١  ١٤٢,٤  األمراض غير السارية

  ٨  ٤٢,٥  ٣٩,٢  ٢٥,٧  الصحة النفسية ومعاقرة مواد اإلدمان
  ١٣  ٣٥,٠  ٣١,١  ٢٤,١  العنف واإلصابات

  ١٦  ١٧,٩  ١٥,٥  ٨,١  العجز وٕاعادة التأهيل
  ٣  ٤١,٣  ٤٠,٠  ٣٤,٣  التغذية

  ٦  ٣٣٧,٨  ٣١٧,٩  ٢٣٤,٦  المجموع الفرعي
          تعزيز الصحة طيلة العمر -٣

الصحة اإلنجابية وصحة األمهات والمواليد واألطفال 
  ٤  ١٩٨,٣  ١٨٩,٩  ١٩٠,١  والمراهقين

  صفر  ٤٢,٩  ٤٢,٩  ٤٦,١  بفي مجال اإلنجاب البشريالبحث  -
  ٣٩  ١٣,٢  ٩,٥  ٦,٠  الشيخوخة والصحة

تعميم مبادئ المساواة بين الجنسين واإلنصاف وحقوق 
  ١٦  ١٦,٢  ١٣,٩  ١٠,٠  اإلنسان

  ١٣  ٣٤,١  ٣٠,٣  ٢٧,٨  المحددات االجتماعية للصحة
  ٣-  ٩٨,٧  ١٠٢,٠  ٨٥,٤  الصحة والبيئة

  ٤  ٤٠٣,٤  ٣٨٨,٥  ٣٦٥,٣  المجموع الفرعي
          الُنظم الصحية -٤

  ٣  ١٢٩,٣  ١٢٥,٧  ١٢٦,٦  السياسات واالستراتيجيات والخطط الصحية الوطنية
  ١-  ١٥٠,٥  ١٥١,٥  ١١٥,١  الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس

إتاحة األدوية والتكنولوجيات الصحية وتعزيز القدرات 
  ٨  ١٥٦,٧  ١٤٥,٥  ١٦٦,٠  التنظيمية

  ١٤  ١٢٣,٦  ١٠٨,٤  ٩٧,٧  الُنظم الصحية والمعلومات والبّينات
  ٥  ٥٦٠,١  ٥٣١,١  ٥٠٥,٥  المجموع الفرعي
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٢٠١٧- ٢٠١٦مسودة الميزانية البرمجية المقترحة   

 

  التأهب والترصد واالستجابة -٥
  ١٥  ١١٢,٦  ٩٨,٠  ٨٣,٠  القدرات في مجالي اإلنذار واالستجابة
  ٢٣  ٨٤,٣  ٦٨,٥  ٦٦,٣  األمراض التي قد تسبب أوبئة وجوائح

  ٩-  ٩٥,٧  ٨٨,٠  ٧٢,٦  وٕادارة األزماتإدارة مخاطر الطوارئ 
  ١  ٣٢,٩  ٣٢,٥  ٢٨,٥  السالمة الغذائية
  ١٣  ٣٢٥,٦  ٢٨٧,٠  ٢٥٠,٥  المجموع الفرعي

          الخدمات المؤسسية/ الوظائف التمكينية -٦
  ٢-  ٢٢٢,٦  ٢٢٧,٧  ١٩٢,٣  القيادة وتصريف الشؤون

  ٣-  ٤٨,٨  ٥٠,٤  ١٤,٦  الشفافية والمساءلة وٕادارة المخاطر
  ٢  ٣٥,٢  ٣٤,٥  ٣٠,٧  االستراتيجي وتنسيق الموارد والتبليغالتخطيط 

  ١-  ٣٣١,٨  ٣٣٤,٣  ٣٢٣,٠  التنظيم واإلدارة
  ٤  ٣٨,٥  ٣٧,١  ٢٩,٨  االتصاالت االستراتيجية

  ١-  ٦٧٦,٨  ٦٨٤,٠  ٥٩٠,٤  المجموع الفرعي
  ١  ٣ ٠٧٢‚٣  ٣ ٠٤٩‚٣  ٢ ٧٤٠‚٠  المجموع األساسي

          الطوارئ
    ٨٩٤,٥  ٧٠٠,٤  ٨١٥,٨  جشلل األطفال 

    ٢٠٤,٥  ٢٢٧,٥  ٢٩٥,٤  دالتصدي للفاشيات واألزمات 
    ١ ٠٩٩‚٠  ٩٢٧‚٩  ١ ١١١‚٢  المجموع الفرعي

    ٤ ١٧١‚٣  ٣ ٩٧٧‚٢  ٣ ٨٥١‚٢  المجموع
  

  .٢٠١٥- ٢٠١٤بشأن الميزانية البرمجية  ٢-٦٦ج ص عحسبما تم اعتماده في القرار  أ
يحظى كل من البرنامج الخاص للبحث والتدريب في مجال أمراض المناطق المدارية المشترك بين اليونيسيف وبرنامج األمم المتحدة  ب

اإلنمائي والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، والبرنامج الخاص للبحث والتطوير والتدريب على بحوث اإلنجاب البشري المشترك 
حدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة للسكان واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، بآليات مستقلة بين برنامج األمم المت

  ، وتعد منظمة الصحة العالمية عضوًا فيها ووكالة تنفيذية لها.نشؤو اللتصريف 
  .٢٠١٧-٢٠١٦ة هذا هو التقدير المبدئي الصادر عن المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال للثنائيج 
   الميزانية المخصصة للتصدي للفاشيات واألزمات توجهها األحداث؛ واألرقام المعروضة في هذه المرحلة هي أرقام إرشادية. د
  

دة الميزانية البرمجية المقترحة للفترة  -٢الجدول  مع تعديل تكاليف الرواتب (بماليين  ٢٠١٧-٢٠١٦مسوَّ
  الدوالرات األمريكية)

تنفيذ الميزانية   البرنامجالفئة/ 
البرمجية للفترة 

٢٠١٣–٢٠١٢  

الميزانية البرمجية 
للفترة  المعتمدة
  أ٢٠١٥-٢٠١٤

الميزانية مسودة 
البرمجية المقترحة 

٢٠١٧-٢٠١٦   
  ١السيناريو الثاني

في  النسبة المئوية للتغيير
 المعتمدةالميزانية البرمجية 

 أ ٢٠١٥-٢٠١٤للفترة 
 بمسودة الميزانيةمقارنة 

البرمجية المقترحة للفترة 
٢٠١٧-٢٠١٦  

  األمراض السارية -١
  ١-  ١٣٠,٨  ١٣١,٥  ١٢٧,١  األيدز والعدوى بفيروسه

  ٨-  ١٢٠,٤  ١٣٠,٩  ١١٥,١  السل
  ١٠  ١٠٠,٨  ٩١,٦  ٩١,١  المالريا

  ١٤  ١٠٤,٠  ٩١,٣  ٨٠,٠  أمراض المناطق المدارية المهملة
  ٣  ٥٠,٠  ٤٨,٧  ٤٢,٨  ب البحوث في مجال أمراض المناطق المدارية -

  ١٩-  ٢٨١,٩  ٣٤٦,٨  ٣٣٧,٥  األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات
  ٦-  ٧٨٧,٩  ٨٤٠,٨  ٧٩٣,٧  المجموع الفرعي

  أعاله. ٢١انظر الفقرة    ١                                                           
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٢٠١٧- ٢٠١٦المقترحة مسودة الميزانية البرمجية   

 

  ٧  ٢٠٥,٩  ١٩٢,١  ١٤٢,٤  األمراض غير السارية          األمراض غير السارية -٢
  ١١  ٤٣,٦  ٣٩,٢  ٢٥,٧  الصحة النفسية ومعاقرة مواد اإلدمان

  ١٥  ٣٥,٨  ٣١,١  ٢٤,١  واإلصاباتالعنف 
  ١٨  ١٨,٣  ١٥,٥  ٨,١  العجز وٕاعادة التأهيل

  ٦  ٤٢,٢  ٤٠,٠  ٣٤,٣  التغذية
  ٩  ٣٤٥,٩  ٣١٧,٩  ٢٣٤,٦  المجموع الفرعي

الصحة اإلنجابية وصحة األمهات والمواليد واألطفال           تعزيز الصحة طيلة العمر -٣
  ٧  ٢٠٣,١  ١٨٩,٩  ١٩٠,١  والمراهقين

  ٣  ٤٤,٠  ٤٢,٩  ٤٦,١  د اإلنجاب البشري البحث في مجال -
  ٤٣  ١٣,٦  ٩,٥  ٦,٠  الشيخوخة والصحة

تعميم مبادئ المساواة بين الجنسين واإلنصاف وحقوق 
  ١٩  ١٦,٥  ١٣,٩  ١٠,٠  اإلنسان

  ١٥  ٣٥,٠  ٣٠,٣  ٢٧,٨  المحددات االجتماعية للصحة
  ٠  ١٠١,٥  ١٠٢,٠  ٨٥,٤  الصحة والبيئة

  ٦  ٤١٣,٧  ٣٨٨,٥  ٣٦٥,٣  المجموع الفرعي
  ٦  ١٣٢,٩  ١٢٥,٧  ١٢٦,٦  السياسات واالستراتيجيات والخطط الصحية الوطنية          الُنظم الصحية -٤

  ٢  ١٥٤,٧  ١٥١,٥  ١١٥,١  الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس
إتاحة األدوية والتكنولوجيات الصحية وتعزيز القدرات 

  ١١  ١٦١,٥  ١٤٥,٥  ١٦٦,٠  التنظيمية

  ١٨  ١٢٧,٧  ١٠٨,٤  ٩٧,٧  والمعلومات والبّيناتالُنظم الصحية 
  ٩  ٥٧٦,٨  ٥٣١,١  ٥٠٥,٥  المجموع الفرعي

  ١٨  ١١٦,٠  ٩٨,٠  ٨٣,٠  القدرات في مجالي اإلنذار واالستجابة          التأهب والترصد واالستجابة -٥
  ٢٧  ٨٦,٧  ٦٨,٥  ٦٦,٣  األمراض التي قد تسبب أوبئة وجوائح
  ١٣  ٩٩,١  ٨٨,٠  ٧٢,٦  إدارة مخاطر الطوارئ وٕادارة األزمات

  ٣  ٣٣,٦  ٣٢,٥  ٢٨,٥  السالمة الغذائية
  ١٧  ٣٣٥,٥  ٢٨٧,٠  ٢٥٠,٥  المجموع الفرعي

  الخدمات المؤسسية/ الوظائف التمكينية -٦
  ٢  ٢٣١,٩  ٢٢٧,٧  ١٩٢,٣  القيادة وتصريف الشؤون

  ١  ٥٠,٨  ٥٠,٤  ١٤,٦  الشفافية والمساءلة وٕادارة المخاطر
  ٧  ٣٦,٨  ٣٤,٥  ٣٠,٧  الموارد والتبليغ التخطيط االستراتيجي وتنسيق

  ٣  ٣٤٣,٧  ٣٣٤,٣  ٣٢٣,٠  التنظيم واإلدارة
  ٨  ٤٠,٠  ٣٧,١  ٢٩,٨  االتصاالت االستراتيجية

  ٣  ٧٠٣,٢  ٦٨٤,٠  ٥٩٠,٤  المجموع الفرعي
  ٤  ٣ ١٦٣‚١  ٣ ٠٤٩‚٣  ٢ ٧٤٠‚٠  المجموع األساسي

    ٨٩٤,٥  ٧٠٠,٤  ٨١٥,٨  جشلل األطفال           الطوارئ
    ٢٠٤,٥  ٢٢٧,٥  ٢٩٥,٤  دالتصدي للفاشيات واألزمات 

    ١ ٠٩٩‚٠  ٩٢٧‚٩  ١ ١١١‚٢  المجموع الفرعي
      ٤ ٢٦٢‚١  ٣ ٩٧٧‚٢  ٣ ٨٥١‚٢  المجموع

  .٢٠١٥- ٢٠١٤بشأن الميزانية البرمجية  ٢-٦٦ج ص عحسبما تم اعتماده في القرار  أ
يحظى كل من البرنامج الخاص للبحث والتدريب في مجال أمراض المناطق المدارية المشترك بين اليونيسيف وبرنامج األمم المتحدة  ب

اإلنمائي والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، والبرنامج الخاص للبحث والتطوير والتدريب على بحوث اإلنجاب البشري المشترك 
حدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة للسكان واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، بآليات مستقلة بين برنامج األمم المت

  ، وتعد منظمة الصحة العالمية عضوًا فيها ووكالة تنفيذية لها.ونشؤ اللتصريف 
  .٢٠١٧-٢٠١٦ة هذا هو التقدير المبدئي الصادر عن المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال للثنائيج 
  الميزانية المخصصة للتصدي للفاشيات واألزمات توجهها األحداث؛ واألرقام المعروضة في هذه المرحلة هي أرقام إرشادية. د
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٢٠١٧- ٢٠١٦مسودة الميزانية البرمجية المقترحة   

 

دة الميزانية البرمجية المقترحة للفترة  -٣الجدول  ، بما في ذلك كل ٥إلى  ١للفئات من  ٢٠١٧-٢٠١٦مسوَّ
  الميزانية (بماليين الدوالرات األمريكية)الزيادات اإلضافية المقترحة على 

تنفيذ الميزانية   الفئة/ البرنامج
البرمجية للفترة 

٢٠١٣–٢٠١٢  

الميزانية مسودة 
 المعتمدةالبرمجية 

  للفترة
٢٠١٧-٢٠١٦ 

  ١السيناريو الثاني

الميزانية مسودة 
البرمجية المقترحة 

 ٢٠١٧-٢٠١٦للفترة 
(نسخة المجلس 

 التنفيذي) بما في ذلك
الزيادات اإلضافية  كل

  ٢المقترحة

 النسبة المئوية للتغيير
في الميزانية البرمجية 

  للفترة المعتمدة
 أ ٢٠١٥-٢٠١٤

 بمسودة الميزانيةمقارنة 
البرمجية المقترحة للفترة 

٢٠١٧-٢٠١٦ ،
في ذلك الزيادات  بما

  اإلضافية المقترحة
  األمراض السارية -١

  ١٠  ١٤٤,١  ١٣٠,٨  ١٢٧,١  األيدز والعدوى بفيروسه
  ٢-  ١٢٢,٨  ١٢٠,٤  ١١٥,١  السل

  ١  ١٠٢,٢  ١٠٠,٨  ٩١,١  المالريا
  ١  ١٠٥,١  ١٠٤,٠  ٨٠,٠  أمراض المناطق المدارية المهملة

  صفر  ٥٠,٠  ٥٠,٠  ٤٢,٨  البحوث في مجال أمراض المناطق المدارية -  
  ٣-  ٢٩٠,٨  ٢٨١,٩  ٣٣٧,٥  األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات

  ٣-  ٨١٥,٠  ٧٨٧,٩  ٧٩٣,٧  الفرعيالمجموع 
          األمراض غير السارية -٢

  ٧  ٢٢٠,٩  ٢٠٥,٩  ١٤٢,٤  األمراض غير السارية
  ٥  ٤٥,٦  ٤٣,٦  ٢٥,٧  الصحة النفسية ومعاقرة مواد اإلدمان

  ١  ٣٥,٦  ٣٥,٨  ٢٤,١  العنف واإلصابات
  ٩  ١٩,٩  ١٨,٣  ٨,١  العجز وٕاعادة التأهيل

  ٩  ٤٥,٩  ٤٢,٢  ٣٤,٣  التغذية
  ٦  ٣٦٧,٩  ٣٤٥,٩  ٢٣٤,٦  الفرعي المجموع

  ٤  ٢١٠,٧  ٢٠٣,١  ١٩٠,١  الصحة اإلنجابية وصحة األمهات والمواليد واألطفال والمراهقين          تعزيز الصحة طيلة العمر -٣
  صفر  ٤٤,٠  ٤٤,٠  ٤٦,١  البحث في مجال اإلنجاب البشري -  

  ٣  ١٤,٠  ١٣,٦  ٦,٠  الشيخوخة والصحة
  ١  ١٦,٧  ١٦,٥  ١٠,٠  الجنسين واإلنصاف وحقوق اإلنسانتعميم مبادئ المساواة بين 

  ٣  ٣٦,٠  ٣٥,٠  ٢٧,٨  المحددات االجتماعية للصحة
  ٣  ١٠٤,١  ١٠١,٥  ٨٥,٤  الصحة والبيئة

  ٣  ٤٢٥,٤  ٤١٣,٧  ٣٦٥,٣  المجموع الفرعي
          الُنظم الصحية -٤

  ٨  ١٤٣,٦  ١٣٢,٩  ١٢٦,٦  السياسات واالستراتيجيات والخطط الصحية الوطنية
  ٢  ١٥٧,٦  ١٥٤,٧  ١١٥,١  الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس

  ٢  ١٦٥,١  ١٦١,٥  ١٦٦,٠  إتاحة األدوية والتكنولوجيات الصحية وتعزيز القدرات التنظيمية
  ٥  ١٣٤,٥  ١٢٧,٧  ٩٧,٧  الُنظم الصحية والمعلومات والبّينات

  ٤  ٦٠٠,٩  ٥٧٦,٨  ٥٠٥,٥  المجموع الفرعي
    فرص      واالستجابةالتأهب والترصد  -٥

  ٣  ١٢٠,٠  ١١٦,٠  ٨٣,٠  القدرات في مجالي اإلنذار واالستجابة
  ٢٥  ١٠٨,٦  ٨٦,٧  ٦٦,٣  األمراض التي قد تسبب أوبئة وجوائح
  ١٢  ١١٠,٧  ٩٩,١  ٧٢,٦  إدارة مخاطر الطوارئ وٕادارة األزمات

  ١  ٣٣,٩  ٣٣,٦  ٢٨,٥  السالمة الغذائية
  ١١  ٣٧٣,٢  ٣٣٥,٥  ٢٥٠,٥  المجموع الفرعي

  ٥  ٢ ٥٨٢‚٤  ٢ ٤٥٩‚٩  ٢ ١٤٩‚٦  فقط ٥إلى  ١مجموع الفئات من 
  أعاله. ٢١انظر الفقرة    ١
  أعاله. ٢٢انظر الفقرة    ٢
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٢٠١٧- ٢٠١٦المقترحة مسودة الميزانية البرمجية   

 

دة الميزانية البرمجية المقترحة    (بماليين الدوالرات األمريكية)  ٢٠١٧-٢٠١٦مسوَّ

  الفئات ومجاالت البرامج

  جنوب شرق آسيا  األمريكتان  أفريقيا
المكاتب 
  الُقطرية

المكتب 
  المجموع  اإلقليمي

المكاتب 
  الُقطرية

المكتب 
  المجموع  اإلقليمي

المكاتب 
  الُقطرية

المكتب 
  المجموع  اإلقليمي

           األمراض السارية -١
  ١٣,٠  ٤,٤  ٨,٦  ٥,١  ١,٨  ٣,٣  ٤٤,٣  ١٠,٠  ٣٤,٣  األيدز والعدوى بفيروسه

  ٢١,٤  ٣,٥  ١٧,٩  ١,٤  ٠,٥  ٠,٩  ٢٦,٩  ٥,١  ٢١,٨  السل
  ١٠,٠  ٣,٦  ٦,٤  ٠,٦  ٠,٣  ٠,٤  ٣٧,٣  ٩,٠  ٢٨,٣  المالريا

  ١١,٤  ٧,٢  ٤,٢  ٥,٩  ٢,١  ٣,٨  ٣٠,٩  ٨,٠  ٢٢,٩  أمراض المناطق المدارية المهملة
*البحوث في مجال أمراض المناطق 

  –  –  –  –  –  –  –  –  –  المدارية
األمراض التي يمكن الوقاية منها 

  ٢٨,٩  ٦,٥  ٢٢,٤  ١١,٩  ٤,٢  ٧,٧  ١٢٠,٠  ٣٤,١  ٨٥,٩  باللقاحات
  ٨٤,٧  ٢٥,١  ٥٩,٦  ٢٥,٠  ٨,٨  ١٦,٢  ٢٥٩,٤  ٦٦,٢  ١٩٣,٢  المجموع الفرعي

                    األمراض غير السارية -٢
  ١٦,٠  ٥,٤  ١٠,٦  ١٥,٧  ٥,٥  ١٠,٢  ٤٨,٥  ١٩,٠  ٢٩,٥  األمراض غير السارية

  ٢,٠  ٠,٦  ١,٤  ٣,١  ١,١  ٢,٠  ٥,٦  ٢,٣  ٣,٣  الصحة النفسية ومعاقرة مواد اإلدمان
  ٢,٦  ٠,٩  ١,٧  ٢,٦  ١,٠  ١,٧  ٢,٧  ٠,٨  ١,٩  العنف واإلصابات
  ١,٤  ٠,٢  ١,٢  ١,١  ٠,٤  ٠,٧  ١,٥  ١,١  ٠,٤  العجز والتأهيل

  ٢,٥  ١,٠  ١,٥  ٣,٣  ١,٢  ٢,١  ٤,٨  ٠,٢  ٤,٦  التغذية
  ٢٤,٥  ٨,١  ١٦,٤  ٢٥,٨  ٩,٠  ١٦,٨  ٦٣,١  ٢٣,٤  ٣٩,٧  المجموع الفرعي

                    تعزيز الصحة طيلة العمر -٣
األمهات الصحة اإلنجابية وصحة 

  ١٥,٤  ٣,٥  ١١,٩  ١٢,١  ٤,٢  ٧,٩  ٧٤,٤  ١٥,٨  ٥٨,٦  والمواليد واألطفال والمراهقين
  –  –  –  –  –  –  –  –  –  *البحث في مجال اإلنجاب البشري

  ١,٣  ٠,٥  ٠,٨  ١,١  ٠,٤  ٠,٧  ١,٦  ٠,٦  ١,٠  الشيخوخة والصحة
تعميم مبادئ المساواة بين الجنسين 

  ١,٧  ٠,٩  ٠,٨  ٢,٠  ٠,٧  ١,٣  ٢,٢  ١,٠  ١,٢  واإلنصاف وحقوق اإلنسان
  ٢,٥  ١,٤  ١,١  ٤,٢  ١,٥  ٢,٧  ٩,٥  ٢,٧  ٦,٨  المحددات االجتماعية للصحة

  ٧,٢  ٢,٦  ٤,٦  ١٢,٨  ٤,٥  ٨,٣  ٨,٧  ٤,٢  ٤,٥  الصحة والبيئة
  ٢٨,١  ٨,٩  ١٩,٢  ٣٢,٢  ١١,٣  ٢٠,٩  ٩٦,٤  ٢٤,٣  ٧٢,١  المجموع الفرعي

                    الُنظم الصحية -٤
السياسات واالستراتيجيات والخطط 

  ١٨,٤  ٣,٠  ١٥,٤  ١٤,٥  ٥,٠  ٩,٥  ٢١,٦  ٥,٨  ١٥,٨  الصحية الوطنية
الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز 

  ١٥,٨  ٤,٨  ١١,٠  ٦,٠  ٢,١  ٣,٩  ٢٨,٦  ١٢,٨  ١٥,٨  على الناس
إتاحة األدوية والتكنولوجيات الصحية 

  ١١,٠  ٢,٦  ٨,٤  ٥,٧  ٢,٠  ٣,٧  ١٤,٣  ٤,٧  ٩,٦  وتعزيز القدرات التنظيمية
  ٩,٧  ٥,٢  ٤,٥  ٤,٥  ١,٦  ٢,٩  ١٨,٤  ٦,٩  ١١,٥  والمعلومات والبّينات الُنظم الصحية
  ٥٤,٩  ١٥,٦  ٣٩,٣  ٣٠,٧  ١٠,٧  ٢٠,٠  ٨٢,٩  ٣٠,٢  ٥٢,٧  المجموع الفرعي

                    التأهب والترصد واالستجابة -٥
  ٦,٩  ٣,٩  ٣,٠  ٦,٣  ٢,٣  ٤,٠  ٢٠,١  ٤,٤  ١٥,٧ القدرات في مجالي اإلنذار واالستجابة

  ٦,٥  ١,٧  ٤,٨  ٣,٨  ١,٣  ٢,٥  ٦,٧  ٢,٢  ٤,٥  أوبئة وجوائح األمراض التي قد تسبب
  ٧,٧  ١,٨  ٥,٩  ٣,٢  ١,١  ٢,١  ٢٢,٧  ٦,٤  ١٦,٣  إدارة مخاطر الطوارئ وٕادارة األزمات

  ٠,٩  ٠,٣  ٠,٦  ٢,٩  ١,٠  ١,٩  ٤,٩  ٢,٠  ٢,٩  السالمة الغذائية
  ٢٢,٠  ٧,٧  ١٤,٣  ١٦,٢  ٥,٧  ١٠,٥  ٥٤,٤  ١٥,٠  ٣٩,٤  المجموع الفرعي

الخدمات المؤسسية/ الوظائف  -٦
                    التمكينية

  ١٥,٠  ٦,٣  ٨,٧  ١٣,٩  ٤,١  ٩,٨  ٤٥,٧  ١٣,٠  ٣٢,٧  القيادة وتصريف الشؤون
  ١,٣  ٠,٥  ٠,٨  ٣,٦  ١,٣  ٢,٤  ٤,٠  ٤,٠  -  الشفافية والمساءلة وٕادارة المخاطر

التخطيط االستراتيجي وتنسيق الموارد 
  ٢,٢  ١,٠  ١,٢  ٠,٥  ٠,٥  -  ٥,٤  ٥,٤  -  والتبليغ

  ٣٠,٨  ١٥,٨  ١٥,٠  ١٤,٦  ٥,٥  ٩,١  ٧١,٩  ٣٠,٩  ٤١,٠  التنظيم واإلدارة
  ١,٧  ٠,٨  ٠,٩  ٢,٤  ٠,٩  ١,٦  ٤,٠  ٤,٠  -  االتصاالت االستراتيجية

  ٥١,٠  ٢٤,٤  ٢٦,٦  ٣٥,٠  ١٢,٢  ٢٢,٨  ١٣١,٠  ٥٧,٣  ٧٣,٧  المجموع الفرعي
  ٢٦٥,٢  ٨٩,٨  ١٧٥,٤  ١٦٤,٩  ٥٧,٧  ١٠٧,٢  ٦٨٧,١  ٢١٦,٤  ٤٧٠,٧  المجموع
           الطوارئ

  ٧٧,٠  ١٣,٥  ٦٣,٥  ١,٢  ١,٢  -  ٣٧٢,٣  ١٣,٠  ٣٥٩,٣  استئصال شلل األطفال
  ٥,٢  ٠,١  ٥,١  ٧,٦  ٢,٧  ٤,٩  ٣٩,٣  ٧,٧  ٣١,٦  التصدي للفاشيات واألزمات

  ٨٢,٢  ١٣,٦  ٦٨,٦  ٨,٨  ٣,٩  ٤,٩  ٤١١,٦  ٢٠,٧  ٣٩٠,٩  المجموع الفرعي
  ٣٤٧,٤  ١٠٣,٤  ٢٤٤,٠  ١٧٣,٧  ٦١,٦  ١١٢,١  ١ ٠٩٨,٧  ٢٣٧,١  ٨٦١,٦  المجموع
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٢٠١٧- ٢٠١٦مسودة الميزانية البرمجية المقترحة   

 

  التوزيع حسب المكتب الرئيسي والفئة
  غرب المحيط الهادئ  شرق المتوسط  أوروبا

  المجموع  المقر الرئيسي
المكاتب 
  الُقطرية

المكتب 
  المجموع  اإلقليمي

المكاتب 
  الُقطرية

المكتب 
  المجموع  اإلقليمي

المكاتب 
  الُقطرية

المكتب 
  المجموع  اإلقليمي

           
١٢٧,٠  ٤١,٩  ١١,٣  ٣,٨  ٧,٥  ٦,٨  ٢,٦  ٤,٢  ٤,٦  ٣,٢  ١,٤  
١١٧,٢  ٣٦,٢  ١٢,٩  ٤,٩  ٨,٠  ٧,٤  ١,٩  ٥,٥  ١١,٠  ٢,٧  ٨,٣  
٩٨,١  ٢٨,٩  ١٣,٥  ٤,٠  ٩,٥  ٦,٥  ٢,٠  ٤,٥  ١,٣  ١,١  ٠,٢  

-  ١٠١,٥  ٤٣,٧  ٦,١  ٢,٧  ٣,٥  ٢,٩  ٠,٨  ٢,١  ٠,٦  ٠,٦  
  
–  –  –  –  –  –  –  –  –  ٤٨,٧  ٤٨,٧  

  
٢٧٦,١  ٥٥,٧  ٢٤,٤  ١١,٥  ١٢,٩  ٢٣,١  ٦,٤  ١٦,٧  ١٢,١  ٨,٥  ٣,٦  

٧٦٨,٧  ٢٥٥,١  ٦٨,٢  ٢٦,٨  ٤١,٤  ٤٦,٧  ١٣,٧  ٣٣,٠  ٢٩,٦  ١٦,١  ١٣,٥  
                      

٢٠١,٠  ٥٩,٩  ٢٤,٨  ١٠,٣  ١٤,٦  ١٥,٣  ٥,٠  ١٠,٣  ٢٠,٧  ٩,٦  ١١,١  
٤٢,٥  ١٦,٦  ٥,١  ٢,٠  ٣,٠  ٥,٠  ٢,١  ٢,٩  ٥,٢  ٢,٣  ٢,٩  
٣٥,٠  ١٣,١  ٣,٣  ١,٧  ١,٦  ٢,٩  ٠,٤  ٢,٥  ٧,٨  ٥,٦  ٢,٢  
١٧,٩  ٨,٨  ٣,٧  ٢,٢  ١,٥  ٠,٩  ٠,٣  ٠,٦  ٠,٥  ٠,١  ٠,٤  
٤١,٣  ٢١,١  ٤,٣  ١,٥  ٢,٨  ٣,١  ٠,٦  ٢,٦  ٢,١  ١,٨  ٠,٣  

٣٣٧,٨  ١١٩,٥  ٤١,٢  ١٧,٧  ٢٣,٥  ٢٧,٣  ٨,٤  ١٨,٩  ٣٦,٣  ١٩,٤  ١٦,٩  
                      

  
١٩٨,٣  ٦٠,٧  ١١,٢  ٢,٠  ٩,١  ١٧,٥  ٤,٣  ١٣,٢  ٧,٠  ٣,٥  ٣,٥  

–  –  –  –  –  –  –  –  –  ٤٢,٩  ٤٢,٩  
١٣,٢  ٤,٧  ٢,٢  ٠,٩  ١,٣  ٠,٩  ٠,٣  ٠,٦  ١,٤  ١,٠  ٠,٤  
  
١٦,٢  ٦,٤  ١,٧  ٠,٢  ١,٥  ١,١  ٠,٣  ٠,٨  ١,١  ١,٠  ٠,١  
٣٤,١  ٧,١  ١,٠  ٠,٤  ٠,٥  ٢,٩  ٠,٦  ٢,٤  ٦,٩  ٥,١  ١,٨  
٩٨,٧  ٣٤,٢  ٨,٦  ٢,٣  ٦,٣  ٥,٦  ٣,٠  ٢,٦  ٢١,٦  ١٧,١  ٤,٥  

٤٠٣,٤  ١٥٦,٠  ٢٤,٧  ٥,٨  ١٨,٨  ٢٨,٠  ٨,٥  ١٩,٥  ٣٨,٠  ٢٧,٧  ١٠,٣  
                      

  
١٢٩,٣  ٣٤,٢  ١٦,٣  ٤,١  ١٢,١  ١١,٩  ٢,٩  ٩,٠  ١٢,٤  ٨,٠  ٤,٤  
  
١٥٠,٥  ٤٨,٠  ١٨,٥  ٦,٣  ١٢,٢  ٢١,٢  ٦,٨  ١٤,٣  ١٢,٤  ٧,١  ٥,٣  
  
١٥٦,٧  ١٠٠,٣  ٩,٧  ٣,٠  ٦,٧  ١٠,٣  ٣,٤  ٦,٩  ٥,٤  ٤,٢  ١,٢  
١٢٣,٦  ٦٠,٥  ٩,٤  ٥,٥  ٤,٠  ١١,٣  ٦,٠  ٥,٢  ٩,٨  ٧,٢  ٢,٦  

٥٦٠,١  ٢٤٣,٠  ٥٣,٩  ١٨,٩  ٣٥,١  ٥٤,٦  ١٩,١  ٣٥,٥  ٤٠,٠  ٢٦,٥  ١٣,٥  
                      

١١٢,٦  ٤٩,٧  ١٤,٧  ٥,٤  ٩,٣  ٨,٣  ١,٦  ٦,٧  ٦,٦  ٣,٨  ٢,٨  
٨٤,٣  ٤٣,٢  ١٠,١  ٣,٧  ٦,٤  ٩,٩  ٢,٧  ٧,٢  ٤,١  ٢,٧  ١,٤  
٩٥,٧  ٢٦,٤  ٣,٣  ١,٨  ١,٥  ٢٧,٣  ٤,٧  ٢٢,٦  ٥,٢  ٢,٩  ٢,٣  
٣٢,٩  ١٩,١  ٢,٥  ١,٢  ١,٣  ١,٥  ١,٠  ٠,٥  ١,١  ٠,٨  ٠,٣  
٣٢٥,٦  ١٣٨,٤  ٣٠,٧  ١٢,١  ١٨,٦  ٤٦,٩  ٩,٩  ٣٧,٠  ١٧,٠  ١٠,٢  ٦,٨  
  
                      

٢٢٢,٦  ٧٨,٤  ١٣,٥  ٤,٥  ٩,٠  ٢٥,٨  ٨,٦  ١٧,٢  ٣٠,٣  ١٢,٠  ١٨,٣  
٤٨,٨  ٣٤,٩  ١,٤  ١,١  ٠,٣  ١,٢  ٠,٩  ٠,٣  ٢,٤  ١,٩  ٠,٥  
٣٥,٢  ١٣,٣  ٥,٨  ٣,٦  ٢,٣  ٤,١  ٣,١  ١,٠  ٣,٨  ٢,٨  ١,٠  
٣٣١,٨  ١٤٠,٢  ٢٠,٥  ١٠,٣  ١٠,١  ٣٧,٦  ١٠,١  ٢٧,٥  ١٦,٢  ٩,٢  ٧,٠  
٣٨,٥  ٢٠,٠  ٣,١  ٢,٥  ٠,٦  ٢,٨  ٢,٧  ٠,٢  ٤,٤  ٣,٤  ١,٠  

٦٧٦,٨  ٢٨٦,٨  ٤٤,٤  ٢٢,١  ٢٢,٣  ٧١,٦  ٢٥,٣  ٤٦,٢  ٥٧,١  ٢٩,٢  ٢٧,٨  
٣ ٠٧٢,٣  ١ ١٩٨,٨  ٢٦٣,٢  ١٠٣,٥  ١٥٩,٧  ٢٧٥,١  ٨٥,٠  ١٩٠,١  ٢١٨,٠  ١٢٩,٢  ٨٨,٨  

           
٨٩٤,٥  ٢٥٣,٤  ٢,٩  ٢,١  ٠,٨  ١٨٠,٣  ٧,٠  ١٧٣,٣  ٧,٤  ٦,٠  ١,٤  
٢٠٤,٥  ١٤,٢  ٤,٩  ٠,١  ٤,٨  ١٣٠,٣  ٦,٦  ١٢٣,٧  ٣,٠  ٢,٣  ٠,٧  
١ ٠٩٩,٠  ٢٦٧,٦  ٧,٨  ٢,٢  ٥,٦  ٣١٠,٦  ١٣,٦  ٢٩٦,٩  ١٠,٤  ٨,٣  ٢,١  

٤ ١٧١,٣  ١ ٤٦٦,٤  ٢٧١,٠  ١٠٥,٧  ١٦٥,٣  ٥٨٥,٧  ٩٨,٦  ٤٨٧,٠  ٢٢٨,٤  ١٣٧,٥  ٩٠,٩    
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٢٠١٧- ٢٠١٦المقترحة مسودة الميزانية البرمجية   

 

  األمراض السارية: ١الفئة 
ــا الســارية األمــراض عــبء مــن الحــد ــك فــي بم ــدز ذل ــا والســل بفيروســه والعــدوى األي  وأمــراض والمالري

  .باللقاحات منها الوقاية يمكن التي واألمراض المهملة المدارية المناطق
 المنـــاطق وأمـــراض والمالريـــا والســـل الكبـــد والتهـــاب بفيروســـه والعـــدوى األيـــدز التحديـــد وجـــه علـــى الفئـــة هـــذه تغطـــي
  .باللقاحات منها الوقاية يمكن التي واألمراض المهملة المدارية

  
 وقـد. ٢٠١٥ عـام بعد لما لأللفية اإلنمائية األهداف مرحلة إلى االنتقالية الحقبة بداية ٢٠١٧-٢٠١٦ الثنائية وُتعد
 وأمـــراض والمالريـــا والســـل بفيروســـه والعـــدوى األيـــدز يطرحهـــا التـــي التحـــديات أن إال اإلنجـــازات، مـــن العديـــد تحقـــق

 البرنـامج إكمـال عـدم يـؤدي وقـد بعـد تنتـهِ  لم باللقاحات منها الوقاية يمكن التي واألمراض المهملة المدارية المناطق
لت التــي اإلنجــازات مــن يســتفيدوا لــم الــذين البشــر مــن الماليــين إهمــال إلــى  اإلنمائيــة األهــداف بلــوغ ســبيل فــي ُســجِّ

  .لأللفية
  

 علـى هـذه، البـرامج مجـاالت فـي المـردود العاليـة العموميـة الصـحة تـدخالت فـي لالسـتثمار كبير عائد هناك ومازال
 طريـق عـن المالريـا مـن والوقايـة السل وعالج وعالجه البشري المناعي العوز فيروس من الوقاية في المثال، سبيل

 أثـــر علـــى التغلـــب إلـــى الراميـــة الجهـــود وتعزيـــز األمـــد، الطويلـــة الحشـــرات بمبيـــدات المعالجـــة الناموســـيات اســـتخدام
 الحـزَّم هـذه ومازالـت. باللقاحـات منهـا الوقايـة يمكـن التـي األمـراض ضد والتمنيع المهملة، المدارية المناطق أمراض
 واألشـد تـأثراً  األسـرع السـكانية الفئـات أوسـاط فـي والسـيما العجـز، حـاالت مـن والحـد الوفيات تالفي في للغاية فّعالة
 هـذه في الكاملة المشاركة من شخص مليار تمكين وفي الدخل، والمتوسطة المنخفضة البلدان في العالم في ضعفاً 

  . الصحية المكاسب
  

 تقـدماً  شـهدا اللـذين الماضـيين العقـدين خـالل تمت التي اإلنجازات إلى اإلضافة يواصل أن الدولي للمجتمع وينبغي
 الفقـر، أمـراض علـى للقضـاء قويـاً  محفـزاً  األوبئـة مـن والوقايـة الصـامتة للمعانـاة حـدّ  وضـع يشكِّل وقد. مسبوق غير

 والحـد ضـعفًا، واألشـد تـأثراً  األسـرع السـكانية الفئـات حقوق ذلك في بما الصحة، في اإلنسان حقوق إعمال وضمان
  .٢٠١٥ عام بعد ما مرحلة في العالمية الصحة في المتأصلة اإلجحافات من
  

 تهــدف ســوف االبتكــار، خطــى وتســارع التنميــة مشــهد وتحــّول المتبــادل واالعتمــاد المتزايــد بالتعقيــد يتســم منــاخ وفــي
  :يليما  بشأن ودعمها البلدان إرشاد إلى ١ الفئة برامج

 العالميــــــة، االلتزامــــــات مــــــن وغيرهــــــا ٢٠١٥ عــــــام بعــــــد لمــــــا التنميــــــة خطــــــة ورصــــــد وتنفيــــــذ وضــــــع  •
 الكبـــد والتهـــاب بفيروســـه والعـــدوى لأليـــدز التصـــدي تســـتهدف التـــي الوطنيـــة والغايـــات واالســـتراتيجيات

 التغطية تتيحها التي الفرص من باالستفادة وذلك المهملة، المدارية المناطق وأمراض والمالريا والسل
  والرعاية؛ الوقاية فعالية زيادة في االجتماعية الحماية وُنظم الشاملة الصحية

 التمنيــع بــرامج رصــد علــى الوطنيــة القــدرة تعزيــز طريــق عــن وتنفيــذها الوطنيــة التمنيــع خطــط تطــوير  •
 عقـد مـن كجـزء األعضـاء الـدول جميـع احتياجـات تلبيـة أجل من واإلمدادات اللقاحات إتاحة وضمان

  اللقاحات؛
  الدخل؛ والمتوسطة المنخفضة البلدان منها لتستفيد األساسية واللقاحات األدوية إتاحة تعزيز  •
ـرت أو أهملتهـا التـي هشاشـة األكثـر السـكانية الفئـات خدمـة تحسين  •  المبذولـة الجهـود خـدمتها فـي قصَّ

 للجميع أشمل التدخالت هذه وجعل بالتدخالت أوثق روابط وٕايجاد العمومية، الصحة مجال في حالياً 
  استدامة؛ وأكثر
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 فــي ويســهم األثــر أكبــر لتحقيــق ُيســتخدم البــرامج فــي االســتثمار أن وضــمان االبتكــارات مــن االســتفادة  •
  .الشراكات وتعزيز االقتصادية التنمية تسريع

  
  الكبد والتهاب بفيروسه والعدوى األيدز

  
 لأللفيــة اإلنمائيــة األهــداف إطــار فــي المتحــدة األمــم حــددتها التــي الرئيســية الغايــات بلــوغ صــوب كبيــر تقــدم ُأحــرز

 العـوز بفيـروس الجديدة العدوى حاالت وصلت وقد. بفيروسه والعدوى األيدز بشأن ٢٠١١ لعام السياسي واإلعالن
 وتشير. التراجع في بدأت ثم الماضية القليلة السنوات في ذروتها إلى األيدز عن الناجمة والوفيات البشري المناعي
 المنقذ القهقرية للفيروسات المضاد بالعالج شخص مليون ١٥ إلى الوصول في تتمثل التي الغاية أن إلى التقديرات
 يتحقـق لـم األخـرى الغايـات بعـض أن مـن الـرغم وعلى. ٢٠١٥ عام نهاية في تجوزها األرجح على سيجري للحياة،
  .وكبيراً  مطرداً  كان المحرز التقدم فإن بعد،

  
 عليهــــا يــــنص التــــي والغايـــات لأللفيــــة اإلنمائيــــة األهــــداف لتحقيـــق النهــــائي الموعــــد ٢٠١٧-٢٠١٦ الثنائيــــة وُتمثـــل
 عـام بعـد مـا مرحلـة إلـى االنتقاليـة الحقبـة هـذه وفـي. بفيروسـه والعـدوى األيـدز بشـأن ٢٠١١ لعام السياسي اإلعالن
 وغايـــات أهـــداف تحقيـــق فـــي المتمثـــل التحـــدي نواجـــه وأن الماضـــي إنجـــازات إلـــى نضـــيف أن علينـــا يجـــب ،٢٠١٥
 في نتغلب أن أجل من الكثير العمل إنجاز علينا يتعين مازال ولكن عديدة إنجازات تحققت وقد. جرأة أشد مستقبلية
 نظراً  يزداد مازال البشري المناعي العوز فيروس انتشار فمعدل. البشري المناعي العوز فيروس جائحة على النهاية
 المضــــاد العــــالج إتاحــــة فــــي التحســــن عــــن النــــاجم الوفيــــات معــــدل وتراجــــع الجديــــدة العــــدوى حــــاالت معــــدل لزيــــادة

 العــالج ببــدء توصــي والتــي العالميــة الصــحة منظمــة عــن الصــادرة الجديــدة اإلرشــادات وأدت. القهقريــة للفيروســات
 عـدد فـي كبيـرة زيادة إلى الفيروس، مع المتعايشين األشخاص حالة في مبكر وقت في القهقرية للفيروسات المضاد

 الــذين الرجــال مثــل الرئيســية الســكانية الفئــات أمــا. للعــالج مســتحقون أنهــم إلــى التقــديرات تشــير الــذين األشــخاص
 المخـدرات يتعـاطون الـذين والسـجناء جنسـيًا، والمتحـولين الجـنس، مجال في والعاملين الرجال، مع الجنس يمارسون

. إليهـا الوصـول ويصـعب خفيِّـة فتظـل الرئيسـية، السـكانية الفئـات هـذه جميـع مـع الجـنس يمارسون من وكذلك قنًا،ح
 مستبعدين األطفال ومازال. الصحية لحالتهم مدركين غير تقريباً  الفيروس مع المتعايشين األشخاص نصف ومازال
 إلـى األم مـن الفيـروس انتقـال مـن التخلص بعد يتم لم كما البشري، المناعي العوز فيروس عالج من كبير حد إلى

  .الطفل
  

 األيــدز بشــأن الصــحة لقطــاع العالميــة االســتراتيجية تنفيــذ فــي البلــدان المنظمــة ســتدعم ٢٠١٧-٢٠١٦ الثنائيــة وفــي
 بفيـــروس الخاصــة والبــرامج السياســات تنفيــذ علــى القــدرة تعزيــز وفــي ورصــدها، ٢٠٢١-٢٠١٦ بفيروســه والعــدوى
 عـــالج فـــي القهقريـــة للفيروســـات المضـــاد للعـــالج االســـتراتيجي االســـتخدام: يلـــي فيمـــا األولويـــات وســـتتمثل. األيـــدز
 األم مـن والزهـري البشـري المنـاعي العـوز فيروس انتقال من والتخلص منه؛ والوقاية البشري المناعي العوز فيروس

 الصـحة قطـاع استجابة وتحسين البشري؛ المناعي العوز فيروس من األطفال عالج إتاحة في والتوسع الطفل؛ إلى
 العــدوى مــن الوقايــة مجــال فــي االبتكــار وزيــادة الرئيســية؛ الســكانية الفئــات أوســاط فــي بــالفيروس العــدوى لمقتضــيات
 وٕايجــاد الفعــال؛ للتحســين الالزمــة االســتراتيجية والمعلومــات بهــا؛ المصــابين ورعايــة وعالجهــا وتشخيصــها بــالفيروس

 التـي تلـك مثـل الصـلة ذات الصحية والحصائل البشري المناعي العوز بفيروس الخاصة حصائلال بين أوثق روابط
  .الصحية الُنظم وتدعيم المزمنة، والرعاية والطفل، األم وصحة السارية؛ غير باألمراض تتعلق

  
. الكبـد والتهـاب البشري المناعي العوز بفيروس الخاص العمل مجال ضمن الكبد اللتهاب التصدي أيضاً  وسيجري
 فــي تنــتج ســنويًا، وفــاة مليــون ١,٤ بنحــو يقــدر مــا عــن مســؤوالً  الفيروســي الكبــد التهــاب ُيعــد العــالمي الصــعيد فعلــى
 عـدوى مـن للوقايـة ناجعـة لقاحات وتوجد. المزمن C الكبد والتهاب المزمن B الكبد التهاب عدوى عن األول المقام
 مكافحــة خــالل مــن C الكبــد التهــاب مــن الوقايــة يمكــن كمــا ،E الكبــد والتهــاب B الكبــد والتهــاب A الكبــد التهــاب
 فـي بمـا المـزمن الكبـد التهـاب عـالج فـي الحديثـة التطـورات وتتـيح. المأمونـة الُحقـن باسـتخدام ذلـك فـي بمـا العدوى،
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 الكبـد التهـاب عـبء علـى عظـيم أثـر إلحداث فرصاً  المزمن، C الكبد التهاب عدوى شفاء ُيمكنها التي األدوية ذلك
 فـي البلـدان دعـم علـى المنظمة تركيز سيتمحور ،٢٠١٧-٢٠١٦ الثنائية وخالل. العمومية الصحة على الفيروسي
 بشـــأن وطنيـــة عمــل وخطـــط اســـتراتيجيات وضــع وفـــي وتنفيـــذها، الكبــد التهـــاب بشـــأن العالميــة االســـتراتيجية اعتمــاد
 التقنـي الـدعم تقـديم عـن وفضـالً . القائمة الصحية الرعاية ُنظم في دالكب التهاب دمج من البلدان تمكِّن الكبد التهاب
 الخاصـــة اإلرشـــادات المنظمـــة ستضـــع الفيروســـي، الكبـــد التهـــاب بشـــأن قويـــة وطنيـــة بـــرامج وضـــع فـــي البلـــدان إلـــى

 كميـًا؛ تقـديراً  الكبـد التهـاب عـدوى حـاالت عـبء لتقـدير النمذجة أعمال وتنفذ التقنية؛ واإلرشادات والمعايير بالقواعد
 اإلتاحــة وتعزيــز وعالجــه؛ الكبــد التهــاب مــن الوقايــة تعزيــز فــي الُمحــرز التقــدم لتقيــيم والتبليــغ للرصــد نظــام وٕاعــداد

  .وعالجهم مرضاه ورعاية وتشخيصه الكبد التهاب من للوقاية المنصفة
  

  السل
  

 الغايـة وتحققـت. مهمِّـة نتـائج عـن منـه والوقايـة وعالجـه السـل تشـخيص مجـال في المبذولة العالمية الجهود أسفرت
 جميــع فـي الســل عـبء وتراجــع بالسـل، اإلصــابة معـدل تراجــع فـي تتمثــل والتـي لأللفيــة اإلنمائيـة باألهــداف المتعلقـة
 السـل عـن الناجمـة الوفيـات معـدل وانخفـض. الـبطء شديدة بوتيرة يكن وٕان العالمية، الصحة لمنظمة التابعة األقاليم
 علـى بـذلك السـل عـن الناجمـة الوفيـات معـدل ويسير ،٢٠١٢و ١٩٩٠ عامي بين ما الواقعة الفترة في ٪٤٥ بنسبة
 وبعـد. األفريقـي واإلقلـيم األوروبـي اإلقليم باستثناء األقاليم جميع في ٪٥٠ بنسبة انخفاض لتحقيق الصحيح المسار

 بنجــاح ســيعالجون شــخص مليــون ٧٠ مــن أكثــر أن إلــى التقــديرات تشــير المنظمــة، بهــا أوصــت التــي االســتراتيجية
 الســل لعــالج حديثــة وأدويــة جديــدة تشــخيص أدوات واعُتمــدت. ٢٠١٥و ١٩٩٥ عــامي بــين مــا الواقعــة الفتــرة خــالل
 وفــي بالســل، اإلصــابة حــاالت تحــري فــي الفجــوة لتقلــيص المبذولــة الجهــود زادت كمــا. الماضــيتين الثنــائيتين خــالل

 لألدويـة المقـاوم السـل عـن الناجمـة واألزمـة للسـل المصـاحب البشـري المنـاعي العـوز فيـروس لمقتضـيات االستجابة
  . المرض من كبيراً  عبئاً  تواجه التي البلدان في والسيما المتعددة،

  
 اإلنســــــان بحقــــــوق الخاصــــــة والشــــــواغل االقتصــــــادية والصــــــعوبات للســــــل، االجتماعيــــــة بالمحــــــددات االهتمــــــام وزاد

 ذلــك فــي بمــا للســل، المصــاحبة بــاالعتالالت المرتبطــة المعقــدة والــديناميات بــه، المرتبطــة الجنســانية وباالعتبــارات
 /البشــري المنــاعي العــوز فيــروس عــن فضــالً  الســارية، غيــر وبــاألمراض بالتغذيــة المرتبطــة المصــاحبة االعــتالالت

 السـل بشـأن جديـدة عالميـة اسـتراتيجية والستون السابعة العالمية الصحة جمعية اعتمدت ،٢٠١٤ عام وفي. األيدز
 الناجمـة الوفيـات معـدل تراجـع مـن بـذلك يـرتبط ومـا ،٢٠٣٥ عـام بحلـول العالمي السل وباء على القضاء تستهدف

 تقـع والتـي بـه المرتبطة الكارثية التكاليف من والتخلص ،٪٩٠ بنسبة بالسل اإلصابة ومعدل ٪٩٥ بنسبة السل عن
 األمــاكن تالئــم بحيــث االســتراتيجية الخطــة لتكييــف إطــار ُوضــع ذلــك، عــن وفضــالً . المتضــررة األســر عــاتق علــى
 ٢٠٣٥ عــام فــي المــرض مــن للــتخلص الســابقة للمرحلــة غايــة تحديــد مــع بالســل، اإلصــابة معــدالت تــنخفض حيــث
 تركــزان متكاملتــان ووقايــة رعايــة: هــي الــثالث االســتراتيجية ودعــائم. ٢٠٥٠ عــام فــي المــرض مــن الــتخلص وغايــة
 عليهـا ترتكـز التـي األربعـة المبـادئ وأمـا. معـززة وابتكـارات وبحـوث جريئـة؛ داعمـة ونظـم وسياسـات المـريض؛ على

 قوامـة: فهـي ٢٠١٥ عـام بعد ومكافحته مرضاه ورعاية السل من بالوقاية يتعلق فيما العالمية والغايات االستراتيجية
 المحليـة؛ والمجتمعـات المـدني المجتمـع منظمـات مـع قـوي تحـالف وٕاقامـة والتقيـيم؛ الرصـد مـع ومسـاءلتها، الحكومة
 القطــري، المســتوى علــى والغايــات االســتراتيجية وتكييــف وتعزيزهــا؛ واإلنصــاف واألخالقيــات اإلنســان حقــوق وحمايــة

  .العالمي التعاون مع
  

 للوقايـة العالميـة والغايـات االسـتراتيجية وتكييـف اعتمـاد فـي األعضـاء الـدول سـتبدأ ،٢٠١٧-٢٠١٦ الثنائية وخالل
. ٢٠٣٥ عـام بحلـول العـالمي السـل لوبـاء حـدّ  وضـع أجـل مـن ٢٠١٥ عـام بعـد ومكافحتـه مرضاه ورعاية السل من

 جانـــب مـــن والمســـاءلة القوامـــة تعزيـــز وينبغـــي. الهـــدف هـــذا تحقيـــق ســـبيل تعتـــرض كبيـــرة تحـــديات هنـــاك ومازالـــت
 لســـد التعبئـــة مـــن بـــذلك يـــرتبط ومـــا ها،ورصـــد وتنفيـــذها الوطنيـــة االســـتراتيجيات تصـــميم علـــى لإلشـــراف الحكومـــات
 الفئـات تحديـد ذلـك فـي بمـا الوبائيـة، التقـديرات إجـراء أجـل مـن القـدرات تعزيـز وينبغـي. المـوارد فـي الكبيـرة الفجوات



15 

٢٠١٧- ٢٠١٦مسودة الميزانية البرمجية المقترحة   

 

 والتوسـع األساسـية الخـدمات جـودة تحسـين وينبغـي. االسـتجابة تصميم في مشاركتها والتماس تأثراً  األسرع السكانية
 حالــة فــي للــدواء المــرض حساســية مــدى تقيــيم ذلــك فــي بمــا المبكــر، التشــخيص مــن التمكــين أجــل مــن القــدرات فــي

 تــوفير ويلــزم. المــريض علــى تركــز التــي والوقايــة والرعايــة العــالج وٕاتاحــة لالختبــار خضــعوا الــذين المرضــى جميــع
 ومشـــاركة بـــرامج، عـــدة نطـــاق علـــى والتعـــاون للخـــدمات، الفعـــال للـــدمج المحلـــي الصـــعيد علـــى المالئمـــة المنصـــات
 الجديـدة االسـتراتيجية فـي المتوخـاة الـُنظم وٕانشـاء الالزمـة الجريئـة التشـريعات إصـدار أجـل مـن المتعـددة، القطاعات

 الشــاملة الصــحية التغطيــة تتيحهــا التــي الفــرص اســتغالل وينبغــي. الســل مجــال فــي للبحــوث الــوطني التخطــيط وفــي
  . مرضاه ورعاية السل من الوقاية فعالية زيادة في االجتماعية الحماية وُنظم

  
 ٢٠١٥ عـام بعد لما العالمية االستراتيجية تكييف في األعضاء الدول األمانة ستدعم ،٢٠١٧-٢٠١٦ الثنائية وفي

 لعــام الجديــدة الغايــات تحديــد بغيــة األثــر تحليــل وإلجــراء للرصــد الجديــدة واألدوات اإلرشــادات وستوضــع. وتنفيــذها
 الســريعة التشــخيص وســائل إلــى باالســتناد الشــركاء، مــع مســتوياتها جميــع علــى المنظمــة عمــل خــالل ومــن. ٢٠٣٥
 بالمحــددات المتعلــق عملهــا وكــذلك الوقــائي، وعالجــه المتعــددة لألدويــة المقــاوم للســل الناجعــة والعالجــات الجديــدة،

 إنجاز وراء سعياً  البلدان، في ٢٠١٥ عام بعد لما العالمية االستراتيجية لتنفيذ القوي الدعم ستقدم للسل، االجتماعية
  .٢٠٢٠ لعام المحددة الرئيسية المعالم

  
  المالريا

  
  : اليقـــين عـــدم نطـــاق( العـــالمي الصـــعيد علـــى حالـــة ماليـــين ٢٠٧ الُمقـــدرة المالريـــا حـــاالت بلغـــت ٢٠١٢ عـــام فـــي

ـــــــــــاً  ٢٨٧-١٣٥ ـــــــــــاة ٦٢٧ ٠٠٠ عـــــــــــن أســـــــــــفرت ،)مليون ـــــــــــا عـــــــــــن ناجمـــــــــــة وف ـــــــــــين عـــــــــــدم نطـــــــــــاق( المالري   :اليق
. األفريقـــــي اإلقلـــــيم فـــــي الوفيـــــات مـــــن ٪٩٠و الحـــــاالتمـــــن  ٪٨٠ حـــــدثت وٕاجمـــــاًال،). ٧٨٩ ٠٠٠ – ٤٧٣ ٠٠٠
 فمن حاليًا، السائدة االتجاهات استمرت ما وٕاذا كبيرًا، انخفاضاً  للمرض العالمي العبء انخفض ،٢٠٠٠ عام ومنذ

 ويرجــع ٪٥٢ بنســبة الوفيــات معــدل يتراجــع وأن ،٢٠١٥ عــام بحلــول ٪٣٦ بنســبة اإلصــابة معــدل يقــل أن المتوقــع
 يقــدر مــا إلــى ٢٠٠٠ عــام فــي أمريكــي دوالر مليــون ١٠٠ مــن أقــل مــن الــدولي اإلنفــاق زيــادة إلــى المحــرز التقــدم
 الناموسيات قبيل من والوقائية العالجية التدابير بتعزيز سمح مما ،٢٠١٣ عام في أمريكي دوالر مليار ١,٩٧بنحو

ــه الــدولي التمويــل فمــازال ذلــك ومــع. األمــد الطويلــة الحشــرات بمبيــدات المعالجــة  مــن بكثيــر أقــل المالريــا إلــى الموجَّ
 عـدد خفـض فـي والمتمثـل ٢-٥٨ع ص ج العالميـة الصـحة جمعيـة قـرار فـي المحـدد الهـدف لتحقيـق الـالزم المستوى
 إلــى المــرض وعــودة األوبئــة خطــر أمــا. ٢٠١٥ عــام بحلــول ٪٧٥ بنســبة عنهــا الناجمــة والوفيــات المالريــا حــاالت
 للقلــق كبيــراً  مصــدراً  فيظــل الحشــرية، والمبيــدات األدويــة مقاومــة وزيــادة الماليــة المــوارد كفايــة عــدم بســبب الظهــور
  . المانحة الجهات جانب من المستدامة واالستثمارات المحلية الموارد من االلتزامات زيادة يتطلب وسوف

  
 الكيميائيـــــة والوقايـــــة النواقـــــل مكافحـــــة وهـــــي أال – بالمالريـــــا الخاصـــــة الرئيســـــية التـــــدخالت حزمـــــة تعزيـــــز وينبغـــــي

 ذلــك، إلــى وٕاضــافة. للمالريــا المعرضــة الســكانية الفئــات جميــع تشــمل بحيــث – والعــالج التشخيصــية واالختبــارات
. انتقالــه بانخفــاض المتســمة المنــاطق فــي الســيما المــرض، مــن للــتخلص جهودهــا تكّثــف أن البلــدان لجميــع ينبغــي
 البرمجــي التخطــيط خــالل مــن فّعــال نحــو علــى المحــدودة المــوارد تخصــيص لضــمان ضــروري الترصــد ُنظــم وتعزيــز
  .وأثرها المكافحة تدابير بشأن التقدم وتقييم البيانات على القائم

  
 القــدرات بنــاء فــي المســاهمة بمواصــلة المالريــا تتوطنهــا التــي البلــدان األمانــة ســتدعم ٢٠١٧-٢٠١٦ الثنائيــة وفــي

 لخطر والتصدي الترصد تعزيز لضرورة األولوية إعطاء مع منها، والتخلص ومكافحتها المالريا من للوقاية الالزمة
 المالريـــا لمكافحـــة جديـــدة عالميــة تقنيـــة اســـتراتيجية سُتســتهل ٢٠١٥ عـــام وفـــي. الحشــرية والمبيـــدات الـــدواء مقاومــة

 إلـــى ســـعيهم فـــي المنفـــذين والشـــركاء البلـــدان توجيـــه أجـــل مـــن وذلـــك ٢٠٢٥-٢٠١٦ الفتـــرة تغطـــي منهـــا والـــتخلص
 الوقــت فــي المــرض مــن الــتخلص إلــى الراميــة الجهــود وتســريع األخيــر العقــد خــالل تحققــت التــي النجاحــات اســتدامة

 اإلرشــادات خــالل مــن السياســات، بشــأن بالبيِّنــات والمســنَّدة المحدَّثــة التوصــيات تقــديم فــي األمانــة وستســتمر. ذاتــه
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 مكافحـة بشـأن بالمالريـا، الخاصـة السياسـات مجـال فـي االستشـارية اللجنـة تقـدمهما التـي والتقنية اإلطارية البرمجية
  .المرض من والتخلص والترصد والعالج التشخيصية واالختبارات النواقل

  
  المهملة المدارية المناطق أمراض

  
 شـــخص ومليـــارا المهملـــة، المداريـــة المنـــاطق أمـــراض مـــن األقـــل علـــى واحـــد بمـــرض مصـــاب شـــخص مليـــار هنـــاك

 الفقـراء في األول المقام في المتضررون ويتمثل. المدارية ودون المدارية والمناطق البلدان في بها لإلصابة معرض
 هـذه ُتشـكِّل حيـث النـزاع منـاطق أو الفقيـرة الحضـرية األحيـاء أو النائيـة الريفيـة المنـاطق فـي يعيشون ما عادة الذين

 البلـدان مـن ٪٧٠ مـن وأكثـر. ضـعفاً  العالم سكان أكثر من فئة لدى اإلنتاجية وضياع للعجز رئيسياً  سبباً  األمراض
 أن كما الدخل، المتوسطة أو المنخفضة البلدان من هي المهملة المدارية المناطق أمراض من المتضررة واألراضي

 أمـر وهـو المهملـة، المدارية المناطق أمراض من األقل على خمسة من تعاني الدخل المنخفضة البدان من ٪١٠٠
 قادرين غير سكانها ألن منه جزء وفي االجتماعية المحددات من متنوعة بتوليفات ارتباطها إلى منه جزء في يرجع
 المنـاطق أمراض أثر أن من الرغم وعلى. الموارد تأمين وبالتالي مشاكلهم إلى القرارات متخذي انتباه استرعاء على

 إلـى ترقـى ال اإلجماليـة الوفيـات معدالت في مساهمتها وأن غيرها، في منه األقاليم بعض في أشد المهملة المدارية
 إن: التاليـــة لألســـباب عالميـــة أولويـــة هـــو واالقتصـــادية الصـــحية آثارهـــا مـــن الحـــد فـــإن األخـــرى، األمـــراض مســـاهمة
 فـإن كـذلك االقتصـادية؛ التنميـة عجلة تسريع على يساعد أن بذلك للقيام وُيمكن متاحة؛ والناجعة الجديدة التدخالت
 ومصـــــنعي الصـــــحية الخـــــدمات ومقـــــدمي الحكومـــــات بـــــين الشـــــراكات إلقامـــــة تمامـــــاً  يؤهلهـــــا موقعـــــاً  تتبـــــوأ األمانـــــة

  .الشراكات هذه وتعزيز الصيدالنية المستحضرات
  

 مفصـالً  زمنيـاً  جـدوالً  المهملـة المداريـة المناطق أمراض أثر على التغلب بشأن العمل لتسريع الطريق خريطة وُتحدِّد
ـــتخلص أمكـــن، وحيثمـــا محـــددًا، مرضـــاً  ١٧ لمكافحـــة ـــد وهـــو. واستئصـــالها منهـــا ال  للتـــدخالت المعقـــد الســـياق يجّس
 القطاعــات، وســائر القائمــة الصــحية الــنظم فــي إدماجهــا ذلــك فــي بمــا المهملــة، المداريــة المنــاطق بــأمراض الخاصــة
 الشــراكات وتكتســي. للصــحة االجتماعيــة المحــددات وســائر الجنســانية واالعتبــارات نصــافلإل صــارماً  تحلــيالً  ويــوّفر
 لهذه التصدي في الحالي الزخم على الحفاظ يتطلب وال. الجودة العالية األدوية إتاحة لضمان أهمية المصّنعين مع

  .سياسياً  دعماً  كذلك يتطلب بل فحسب، والتمويل المنافع األمراض
  

 ،٢٠١٥ عـام نهايـة بحلـول الـداء هـذا انتقـال وقف في المتمثلة الغاية وبلوغ الغينية الدودة داء استئصال مجال وفي
 العالميــة الصــحة منظمــة وســتدعم. حــاالت أي وجــود عــدم عــن ٢٠١٧-٢٠١٦ الثنائيــة خــالل البلــدان جميــع ســتبلغ
 ثــالث تمتــد إلزاميــة لفتــرة الــوطني الصــعيد علــى الترصــد إجــراء فــي قبــل مــن يتوطنهــا التنينــات داء كــان التــي البلــدان
 هـذا مـن خاليـة البلـدان هـذه أن علـى اإلشـهاد المنظمـة ستصـدر مـرضٍ  نحـو على الفترة هذه استكمال وبعد سنوات،
 المثقبيـات وداء والجـذام للعمـى المسـببة التراخومـا مـن التخلص إلى الرامية األنشطة تكثيف المنظمة وستدعم. الداء

 المداريـة المنـاطق أمـراض مـن للـتخلص العالميـة الغايـة مـع يتماشـى بمـا اللمفاويـة الخيطيـات وداء البشـري األفريقي
 المنــاطق ألمــراض األساســية األدويــة إتاحــة زيــادة علــى التركيــز فــي األمانــة وستســتمر. ٢٠٢٠ عــام بحلــول المهملــة
. األمــراض لهــذه والمكثَّــف االبتكــاري جــيالعال والتــدبير الوقــائي، الكيميــائي العــالج فــي والتوســع المهملــة، المداريــة
 أدوات واسـتحداث الصـافي، العـبء إلـى اسـتناداً  ومكافحتهـا الضـنك حمـى مـن الوقايـة لتعزيز خاصة جهود وستُبذل
 ترصـد علـى الوطنيـة القدرة تعزيز فإن ذلك، عن وفضالً . للنواقل المتكامل العالجي والتدبير النواقل لمكافحة جديدة
 أمـراً  سـيظل منـه، التحقـق أو المختـارة المهملـة المداريـة المناطق أمراض بعض من التخلص على واإلشهاد المرض
  .البلدان إلى األمانة من المقدم الدعم في محورياً 

  
 وبرنــامج اليونيســيف بــين المشــترك المداريــة المنــاطق أمــراض مجــال فــي والتــدريب للبحــث الخــاص البرنــامج ويركــز
 علـى ٢٠١٧-٢٠١٢ للفتـرة اسـتراتيجيته سـياق فـي العالميـة، الصـحة ومنظمة الدولي والبنك اإلنمائي المتحدة األمم

. الُقطريــة االحتياجــات تلبــي التــي البحــوث تنفيــذ ودعــم المحليــة، البحــث قــدرات تعزيــز: وهمــا أال رئيســيتين، أولــويتين
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 تحديــد فــي قيــادي بــدور تضــطلع البلــدان أن ويضــمن الضــعيفة الســكانية المجموعــات علــى الخــاص البرنــامج ويركِّــز
 الخاصــة البحــوث عــن الناشــئة البيِّنــات ُتســتخدم وســوف. نتائجهــا ونشــر وٕاجرائهــا البحــوث وٕادارة البحــوث أولويــات

 مشـهد الخـاص البرنـامج وسيرصـد. العموميـة الصـحة وممارسـات القـرار صـنع فـي بهـا لالسـتنارة والتنفيـذ بالتدخالت
  .للبلدان مالءمته على الحفاظ في يً استباق بدور ويضطلع كثب، عن الجديد الصحية البحوث

  
  باللقاحات منها الوقاية يمكن التي األمراض

  
 وهــو باللقاحــات، منهــا الوقايــة يمكــن ألمــراض نتيجــة ســنوياً  العمــر مــن الخامســة دون طفــل مليــون ٢,٥ نحــو يمــوت

 واألعلــى األنجــح العموميــة الصــحة تــدخالت ضــمن التمنيــع وُيعــد. يوميــاً  طفــل ٦٨٠٠ علــى يزيــد مــا وفــاة يعنــي مــا
 الوقايــة وتمنــع. مضــى وقــت أي علــى يزيــد األطفــال مــن عــدد تمنيــع اآلن يجــري العــالمي، الصــعيد وعلــى. مردوديــة

 لألمـراض ُأعطيـت التـي األولويـة وتتجسـد. سـنوياً  وفـاة حالـة مليـوني مـن بـأكثر يقـدر مـا وقـوع اللقاحات تكفلها التي
 مــن كجانــب الموضــوع لهــذا ُيســَند الـذي الــدولي االهتمــام فــي باللقاحــات منهـا الوقايــة يمكــن التــي والمســتقبلية الحاليـة
  .المنظمة وضعتها والتي به المرتبطة باللقاحات الخاصة العالمية العمل وخطة اللقاحات عقد مبادرة

  
 الرضــع علــى تقتصــر كانــت التــي الروتينــي التمنيــع تركيــز دائــرة تتســع كمــا متاحــة، جديــدة لقاحــات عــّدة وأصــبحت
 اللقاحـــات إدخـــال يـــتم متزايـــد نحـــو وعلـــى. أيضـــاً  والبـــالغين المـــراهقين لتشـــمل مســـتهدفتين، كفئتـــين الحوامـــل والنســـاء
 االلتهـاب والسـيما األمـراض، مكافحـة إلـى ترمـي تـدخالت مجموعـة مـن كجـزء األخـرى البرامج مع بالتنسيق الجديدة
 يتلقون ال سنوياً  يولدون الذين األطفال ُخمس إلى تصل نسبة فإن ذلك ومع. الرحم عنق وسرطان واإلسهال الرئوي

 فــي بالتوســع ســنوياً  أخــرى وفــاة حالــة مليــون مــن يقــرب مــا وقــوع تجنــب ويمكــن. الكاملــة الرضــع لقاحــات مجموعــة
 اللقاحــات مــن المزيــد تطــوير ويحمــل. حــديثاً  المرخصــة اللقاحــات مــن المزيــد وٕادخــال الموجــودة اللقاحــات اســتخدام

  .والمراضة الوفيات من الوقاية على التمنيع قدرة بتحسين وعداً  وترخيصها
  

. ورصـــدها باللقاحـــات الخاصـــة العالميـــة العمـــل خطـــة تنفيـــذ علـــى التركيـــز ســـيتمحور ٢٠١٧‒٢٠١٦ الثنائيـــة وفـــي
 وضـمان التمنيـع، بـرامج رصـد علـى الوطنيـة القـدرة وتعزيـز وتنفيـذها، الوطنيـة التمنيـع خطـط وضع األمانة وستدعم
 مــن الجهــود ُتكثَّــف فســوف ذلــك عــن وفضــالً . األعضــاء الــدول جميــع احتياجــات لتلبيــة واإلمــدادات اللقاحــات إتاحــة
 والتهـــاب األلمانيـــة الحصـــبة ومكافحـــة الوليـــدي والكـــزاز الحصـــبة مـــن الـــتخلص أهـــداف تحقيـــق فـــي المســـاهمة أجـــل
  .B الكبد

  
  اآلخرين والشركاء األخرى البرامج مع الروابط

  
 فوائــد علــى ومكافحتهــا الســارية األمــراض مــن الوقايــة علــى بالعمــل المرتبطــة المســتهدفة والمنجــزات الجهــود تنطــوي
 عـن الجـودة المضـمونة السـريعة التشخيصـية االختبـارات بتعزيز المتعلق فالعمل. والتنمية الصحة على ستعود أكبر
 انطالق نقطة يوفر المثال، سبيل على المحلية، المجتمعات في المالريا لحاالت المتكاملة اإلدارة مثل آليات طريق

 أمــراض بعــض مــن الوقايــة بشــأن العمــل فــإن وبالمثــل. فحســب المالريــا ولــيس الحمــى أســباب جميــع إدارة لتحســين
 الحصـائل سُيحسِّـن بالتربـة، المنقولـة الديدانيـة والعـدوى البلهارسـيا ذلـك فـي بمـا وعالجهـا، المهملـة المداريـة المناطق
 أهــداف مــع يتماشـى بمــا الترصــد أنشـطة تعزيــز وســيؤدي. الـوالدات وحصــائل األم، وصــحة المـرأة، بصــحة الخاصـة
 إلــى الراميــة الجهــود دعــم إلــى واستئصــالها، منهــا والــتخلص باللقاحــات منهــا الوقايــة يمكــن التــي األمــراض مكافحــة
 األساســية بالمتطلبــات الخــاص العمــل مــع روابــط فهنــاك وكــذلك. لهــا والتصــدي األمــراض هــذه فاشــيات مــن الوقايــة
 أن وينبغــي. باألغذيــة المنقولــة األمــراض وبشــأن العامــة المختبــرات تعزيــز بشــأن) ٢٠٠٥( الدوليــة الصــحية للــوائح
 خـالل مـن ذلـك ييسَّـر وأن المختبريـة، للخـدمات العامة بالتحسينات السل مجال في المختبرية الخدمات تعزيز ُيربط
 وتنميـــة البشـــري، المناعـــة عـــوز وفيـــروس الســـل عـــن للكشـــف الجزيئـــي االختبـــار مثـــل مشـــتركة، تشخيصـــية قواعـــد

 في بما المشتركة، اإلمدادات سلسلة وآليات المهارات، المتعددي المختبرات موظفي تأهيل مثل المتكاملة، المهارات
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 التغطيـة تـدعم التـي األوليـة الصـحية الرعايـة علـى القائمـة الصـحية الـُنظم أن كمـا. السلع وشراء العينات إحالة ذلك
 إنجــاز ويتوقــف. ومكافحتهــا الرئيســية الســارية األمــراض مــن الوقايــة فــي أهميــة تكتســي الصــحية بالخــدمات الشــاملة
 المتسق العمل وعلى جيداً  تعمل صحية ُنظم وجود على ومكافحتها السارية األمراض من بالوقاية المتعلقة األهداف
  .للصحة االجتماعية المحددات ومعالجة الميكروبات مضادات مقاومة بشأن

  
 الـــدعم وتقـــديم والتكامـــل الجهـــود تضـــافر تســـتتبع الســـارية األمـــراض بشـــأن العمـــل مســـارات فـــإن ذلـــك عـــن وفضـــالً 

 المشـترك المتحـدة األمـم برنـامج ذلـك في بما الرئيسية، والشراكات المتحدة األمم منظومة في المعنية المنظمات إلى
 الـدولي والمرفـق والمالريـا، والسـل األيـدز لمكافحـة العـالمي والصندوق الدولي، والبنك واليونيسيف، األيدز، لمكافحة
 التــي الطــوارئ وخطــة االبتكاريــة، الجديــدة التشــخيص وســائل ومؤسســة اآلســيوي، التنميــة ومصــرف األدويــة، لشــراء
 العـالمي والتحـالف المالريا، دحر وشراكة السل، دحر وشراكة األيدز، مرض من لإلغاثة األمريكي الرئيس وضعها

 والبرنـــامج األلمانيـــة، والحصـــبة الحصـــبة مكافحـــة ومبـــادرة المالريـــا، أدويـــة ومشـــروع والتمنيـــع، اللقاحـــات أجـــل مـــن
 الوكــاالت عــن فضــالً  اللمفاويــة، الخيطيــات علــى للقضــاء العــالمي والتحــالف الــذنب، كالبيــة داء لمكافحــة األفريقــي
  . المؤسسات وكبرى الثنائية

  
   الكبد والتهاب البشري المناعي العوز فيروس
  البشري المناعي العوز فيروس مع المتعايشين لألشخاص الرئيسية التدخالت إتاحة زيادة: ١-١ الحصيلة

  الغاية  األساسية البيانات  الحصيلة مؤشرات
  مليون ٢,١  سنوياً  األيدز بفيروس الجديدة العدوى حاالت عدد

)٢٠١٣(  
 ٥٠٠ ٠٠٠ من أقل

)٢٠١٥(  
 يتعــاطون الــذين األيــدز فيــروس مــع المتعايشــين لألشــخاص المئويــة النســبة
  القهقرية للفيروسات مضاداً  عالجاً 

٣٧٪  
)٢٠١٣(  

٨١٪  
)٢٠٢٠(  

 علـى الحاصالت األيدز بفيروس المصابات الحوامل للنساء المئوية النسبة
 بمضـــــــادات الوقايـــــــة( القهقريـــــــة للفيروســـــــات المضـــــــادة باألدويـــــــة العـــــــالج

 الفيـروس انتقـال مـن للحـد) المضـادات بهـذه العـالج أو القهقرية الفيروسات
    والوالدة الحمل أثناء الطفل إلى األم من

٦٧٪  
)٢٠١٣(  

٩٠٪  
 )تؤكد فيما بعد ٢٠١٧(

 فـــي ُأجريـــت التـــي الطـــوعي الطبـــي الـــذكور ختـــان لعمليـــات التراكمـــي العـــدد
  أولوية ذا بلداً   ١٤

  مليون ٥,٨
)٢٠١٣(  

  مليون ٢٠,٨
)٢٠١٦(  

  
 العـوز فيـروس مكافحـة إلـى الراميـة الرئيسـية بالتـدخالت التغطيـة زيادة أجل من البلدان دعم: ١-١-١ الُمخرج
 واألدوات اإلرشــادات ووضــع بالسياســات، الخــاص الحــوار فــي النشــيطة المشــاركة طريــق عــن البشــري المنــاعي
  التقني الدعم وتقديم االستراتيجية، المعلومات وبث والمعايير، بالقواعد الخاصة
  الغاية  األساسية البيانات  الُمخرج مؤشر
ـــدان عـــدد  وتنفيـــذ وضـــع أجـــل مـــن دعمـــاً  تلقـــت التـــي التركيـــز موضـــع البل

 مـــــــع تتماشـــــــى بفيروســـــــه والعـــــــدوى األيـــــــدز بشـــــــأن وطنيـــــــة اســـــــتراتيجيات
   بفيروسه والعدوى األيدز بشأن الصحة لقطاع العالمية االستراتيجية

  ٥٨  صفر
  (تؤكد فيما بعد)
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  المستهدفة الُقطرية المكاتب منجزات
 اإلرشـادات مـع يتماشى بما الوطنية واألدوات التوجيهية والمبادئ االستراتيجيات تحديث عملية تيسير  •

 بــه المصــابين ورعايــة البشــري المنــاعي العــوز فيــروس مــن الوقايــة بشــأن المجمَّعــة واإلقليميــة العالميــة
  وعالجهم

 ُنظــم خــالل مــن منهجيــاً  اســتخداماً  واســتخدامها االســتراتيجية المعلومــات توليــد علــى البلــد قــدرة تعزيــز  •
  العالمية والمعايير القواعد مع يتماشى بما للبرامج، الروتيني والرصد الوطنية المعلومات

 البشــري المنــاعي العــوز فيــروس مكافحــة إلــى الراميــة الرئيســية التــدخالت تقــديم علــى البلــد قــدرة تعزيــز  •
  المعدلة والمناهج واألدوات األدلة باستخدام واإلشراف والتوجيه التدريب طريق عن

 األيـــدز بفيـــروس الخاصـــة التقنيـــة المســـاعدة إلـــى الوطنيـــة االحتياجـــات خـــرائط رســـم فـــي البلـــدان دعـــم  •
 الشـــؤون وتصـــريف البـــرامج إدارة مجـــال فـــي الجـــودة والعاليـــة الكافيـــة التقنيـــة المســـاعدة تقـــديم وتيســـير
  والخارجية المحلية الموارد وتعبئة والتنفيذ

  
  المستهدفة اإلقليمية المكاتب منجزات

 مــع يتــواءم بمــا بفيروســه والعــدوى األيــدز بشــأن اإلقليميــة العمــل وخطــط االســتراتيجيات وضــع تيســير  •
  ٢٠٢١-٢٠١٦ بفيروسه والعدوى األيدز بشأن الصحة لقطاع العالمية االستراتيجية

  المنتظمة والتقارير االستعراضات خالل من اإلقليمية االستراتيجيات تنفيذ في الُمحرز التقدم تتبع  •
 البشــــري المنــــاعي العــــوز فيــــروس مــــن الوقايــــة بشــــأن التوجيهيــــة المبــــادئ وتنفيــــذ وتكييــــف بــــث دعــــم  •

  وعالجهم به المصابين ورعاية وتشخيصه
 إتاحـة تعزيـز أجل من المتكاملة الخدمات تقديم ونهوج اإلقليمية والممارسات السياسات وتعزيز وضع  •

 نحـــو علـــى وعالجهـــم بـــه المصـــابين ورعايـــة وتشخيصـــه البشـــري المنـــاعي العـــوز فيـــروس مـــن الوقايـــة
 انتقــال مــن الــتخلص بهــدف الطفــل إلــى األم مــن الفيــروس انتقــال مــن الوقايــة ذلــك فــي بمــا منصــف،
  الطريقة بهذه الفيروس

 أجـل مـن الجودة المضمونة التقنية المساعدة مقدمي من تتكون التي اإلقليميين الخبراء شبكات إنشاء  •
  العالمية الصحة منظمة عن الصادرة التوجيهية المبادئ تنفيذ في البلدان دعم

دعــم المكاتــب القطريــة فــي الحــوار الخــاص بالسياســات، والمســاعدة التقنيــة وبنــاء القــدرات مــن أجــل   •
  الوطنية لمكافحة فيروس العوز المناعي البشريالبرامج 

  
  المستهدفة الرئيسي المقر منجزات

 الخاصــة العالميــة الصــحة منظمــة لبــرامج العــالمي الصــعيد علــى والتنســيق الريــادة بــدور االضــطالع  •
 بشــأن الصــحة لقطــاع العالميــة االســتراتيجية تنفيــذ أجــل مــن البشــري المنــاعي العــوز فيــروس بمكافحــة
  ٢٠٢١-٢٠١٦ للفترة بفيروسه والعدوى األيدز

 الوقايـــة أجـــل مـــن التقنـــي والـــدعم السياســـات وخيـــارات والمعـــايير بالقواعـــد الخاصـــة اإلرشـــادات تقـــديم  •
 االســـتجابة فـــي الرئيســـية الســـكانية الفئـــات وضـــم البشـــري المنـــاعي العـــوز فيـــروس انتقـــال مـــن الفعالـــة

   الفيروس لمقتضيات
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 أجــل مــن التقنــي والــدعم بالسياســات الخاصــة والخيــارات والمعــايير بالقواعــد الخاصــة اإلرشــادات تقــديم  •
ـــه اإلصـــابة ومعـــدل الفيـــروس عـــن الناجمـــة الوفيـــات معـــدل خفـــض  األشـــخاص عـــالج طريـــق عـــن ب

  ورعايتهم الفيروس مع المتعايشين
  والتخطيط االستراتيجية المعلومات بشأن التقني والدعم والمعايير بالقواعد الخاصة اإلرشادات تقديم  •
 والتبليــغ البشــري المنــاعي العــوز فيـروس لمقتضــيات الصــحة قطــاع اسـتجابة فــي الُمحــرز التقــدم رصـد  •

  بشأنه
 المرتبطـــة النهـــوج وتعزيـــز البشـــري المنـــاعي العـــوز بفيـــروس الخاصـــة الخـــدمات تقـــديم نمـــاذج توجيـــه  •

 واإلنجابيـة، الجنسـية والصـحة الكبـد، والتهـاب والسـل، المزمنة، واألمراض الشاملة، الصحية بالتغطية
  األساسية واألدوية النفسية، والصحة والطفل، األم وصحة

  
 عن الكبد التهاب مكافحة إلى الرامية الرئيسية بالتدخالت التغطية زيادة أجل من البلدان دعم: ٢-١-١ الُمخرج
 بالقواعـــد الخاصـــة واألدوات اإلرشـــادات ووضـــع بالسياســـات، الخـــاص الحـــوار فـــي النشـــيطة المشـــاركة طريـــق

  التقني الدعم وتقديم االستراتيجية، المعلومات وبث والمعايير،
  الغاية  األساسية البيانات  الُمخرج مؤشر
 وضـــع أجــل مــن دعمــاً  تلقــت التــي التركيــز موضــع البلــدان عــدد

 الكبـــــد التهـــــاب مـــــن الوقايـــــة بشـــــأن شـــــاملة عمـــــل خطـــــط وتنفيـــــذ
  ومكافحته الفيروسي

٢٠  ٥  
  (تؤكد فيما بعد)

  
  المستهدفة الُقطرية المكاتب منجزات

   الوقايــــة بشــــأن القطاعــــات المتعــــددة الوطنيــــة واالســــتراتيجيات السياســــات وتنفيــــذ وضــــع عمليــــة دعــــم  •
  المحلي الوبائي السياق إلى باالستناد ومكافحته الفيروسي الكبد التهاب من

  الفيروسي الكبد بالتهاب المتعلقة البيانات وجمع الوطنية الترصد ُنظم وضع على القدرة تعزيز  •
 ومكافحتـه الفيروسـي الكبـد التهـاب مـن الوقايـة بشـأن الوطنيـة التوجيهيـة المبـادئ تكييف عملية تيسير  •

 ضمن الكبد التهاب مكافحة إلى الرامية الرئيسية التدخالت ودمج العالمية اإلرشادات مع يتماشى بما
  بالفعل القائمة ةالصحي الرعاية وُنظم آليات

 العام والجمهور السياسات راسمي أوساط في الفيروسي الكبد التهاب بشأن الوعي إذكاء حمالت دعم  •
  بالفعل القائمة الصحة تعزيز آليات باستخدام

  
  المستهدفة اإلقليمية المكاتب منجزات

 وضــع وتيســير ومكافحتــه الفيروســي الكبــد التهــاب مــن بالوقايــة السياســي االلتــزام وحشــد الــوعي إذكــاء  •
  العالمية االستراتيجية لتنفيذ دعماً  اإلقليمية العمل خطط

 الكبــد التهــاب مــن الوقايــة بشــأن الوطنيــة واالســتراتيجيات السياســات وتنفيــذ وضــع عمليــة ودعــم تعزيــز  •
  ومكافحته الفيروسي

 الفيروسـي الكبـد التهاب من الوقاية بشأن العالمية التوجيهية المبادئ وتنفيذ وتكييف بث عملية تيسير  •
  ومكافحته

 علــى والوطنيــة اإلقليميــة القــدرة ودعــم الفيروســي الكبــد التهــاب وبائيــات فــي الســائدة االتجاهــات رصــد  •
  الكبد التهاب عن البيانات وجمع الترصد
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 التهـاب مـن الوقايـة بشـأن اإلقليميـة العمـل وخطـط العالميـة االسـتراتيجية تنفيـذ فـي الُمحرز التقدم تتبُّع  •
  المنتظمة والتقارير االستعراضات ونشر ومكافحته، الفيروسي الكبد

  
  المستهدفة الرئيسي المقر منجزات

 ورعايــة وتشخيصــه الفيروســي الكبــد التهــاب مــن الوقايــة مجــال فــي والتنســيق الريــادة بــدور االضــطالع  •
  العالمي الصعيد على بعالجه الخاصة واألنشطة به المصابين

   الراميـــــة الجهـــــود فـــــي التوســــع ســـــبيل فـــــي وتنفيـــــذها والمعــــايير بالقواعـــــد الخاصـــــة اإلرشـــــادات وضــــع  •
  وعالجهم به المصابين ورعاية وتشخيصه الفيروسي الكبد التهاب من الوقاية إلى

 الفيروسـي الكبـد التهـاب أوبئـة تقيـيم أجـل مـن وتعزيزهـا عنهـا والتبليـغ الصـحية المعلومـات ُنظـم وضع  •
  المرض بهذا الخاصة األنشطة وتنفيذ ورصدها

 بشـــأن الوطنيـــة والخطـــط االســـتراتيجيات إعـــداد أجـــل مـــن التقنيـــة المســـاعدة وتقـــديم اإلرشـــادات وضـــع  •
  العامة الصحة برامج في ُتدمج المرض لمقتضيات متوازنة استجابة حشد أجل من الكبد التهاب

  
  السـل

 العالميـة والغايـات االسـتراتيجية مـع يتماشـى بمـا السـل لمرضى الجيدة للرعاية الشاملة اإلتاحة: ٢-١ الحصيلة
  ٢٠١٥ عام بعد لما بالسل الخاصة

  الغاية األساسية البيانات  الحصيلة مؤشرات
 اعتمـاد منـذ بنجـاح والُمعـاَلجين المشخصـين بالسـل للمصـابين التراكمي العدد

  )١٩٩٥( المنظمة بها توصي التي االستراتيجية
  مليون ٧٠

  )٢٠١٥نهاية (
  مليون ٨٥

  )٢٠١٧نهاية (
  ٢٧٠ ٠٠٠  والمعاَلجين المشّخصين المتعددة لألدوية المقاوم السل مرضى عدد

  )٢٠١٥نهاية (
٣٠٠ ٠٠٠  

  )٢٠١٧نهاية (
 المتعــــددة لألدويــــة المقــــاوم بالســــل المصــــابين الســــل لمرضــــى الســــنوي العــــدد
) للريفامبيســـين المقاومـــة الحـــاالت ذلـــك فـــي بمـــا( مفترضـــة أو مؤكـــدة إصـــابة
  العالم صعيد على المتعددة لألدوية المقاوم السل لعالج ُأخضعوا الذين

٥٥ ٥٩٧  
)٢٠١١(  

٢٧٠ ٠٠٠  
  )٢٠١٥ بحلول(

  
 عـام بعـد ومكافحتـه مرضـاه ورعايـة السـل مـن للوقايـة العالميـة والغايات االستراتيجية تكييف: ١-٢-١ الُمخرج
  ١-٦٧ع ص ج القرار في المعتمد النحو على العالمي الصعيد على وتنفيذها ٢٠١٥

  الغاية األساسية البيانات  الُمخرج مؤشر
ــــدان عــــدد ــــات حــــددت التــــي البل  االســــتراتيجية الخطــــط إطــــار فــــي غاي

 ومعــــدل الســــل عــــن الناجمــــة الوفيــــات معــــدل خفــــض بشــــأن الوطنيــــة،
ــــواردة العالميــــة الغايــــات مــــع يتماشــــى بمــــا بــــه اإلصــــابة  القــــرار فــــي ال

  ١-٦٧ع  ص  ج

  ١٩٤  صفر

  
  المستهدفة الُقطرية المكاتب منجزات

 االستراتيجية مع يتماشى بما واألدوات التوجيهية المبادئ وتنفيذ تكييف على البلدان قدرة وتعزيز دعم  •
  الوطنية الصحية واإلصالحات الراهنة الوطنية االستراتيجية والخطط ٢٠١٥ عام بعد لما العالمية
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 وضــــع فــــي والمســــاهمة متعــــددة، وشــــراكات قطاعــــات تشــــمل التــــي الجهــــود تنســــيق فــــي البلــــدان دعــــم  •
  الموارد تعبئة وتيسير الوطنية، االستراتيجية والخطط الُقطري التعاون استراتيجيات

 واالســتجابة الســل أوضــاع ورصــد واســتخدامها، وبثهــا وتحليلهــا الســل عــن البيانــات جمــع عمليــة دعــم  •
  بالسل الخاصة والبرامج السياسات تقييم بينها من بوسائل الوطني الصعيد على لمقتضياته

  
  المستهدفة اإلقليمية المكاتب منجزات

 واألدوات التوجيهيـة المبـادئ تنفيـذ علـى قـدرتها وتعزيـز التكييـف عمليـة دعـم علـى البلـدان قـدرة تكميل  •
  ٢٠١٥ عام بعد لما العالمية االستراتيجية مع يتماشى بما العالمية الصحة منظمة عن الصادرة

 آليــات ذلــك فــي بمــا اإلقليمــي، المســتوى علــى الُقطريــة لالحتياجــات طبقــاً  التقنــي الــدعم تقــديم تنســيق  •
ـــة المســـاعدة ـــة المســـاعدة آليـــة مثـــل اإلقليمي ـــة األخضـــر الضـــوء ولجـــان الســـل لمكافحـــة التقني  اإلقليمي
  المنظمة مع المتعاونة والمراكز

 العـــوز لفيـــروس المصـــاحب وبالســـل بالســـل الخاصـــة اإلقليميـــة واالتجاهـــات األوضـــاع رصـــد تحســـين  •
 تحليـــل عمليـــات وتعزيـــز الترصـــد ُنظـــم تعزيـــز طريـــق عـــن لألدويـــة المقـــاوم وبالســـل البشـــري المنـــاعي
  واستخدامها وبثها الصلة ذات الصحية والمعلومات البيانات

  الموارد وتعبئة الشركاء بين والتنسيق الدعوة مجال في الريادة بدور االضطالع  •
  

  المستهدفة الرئيسي المقر منجزات
 وتنفيذها ٢٠١٥ عام بعد لما العالمية االستراتيجية اعتماد دعم في والتنسيق الريادة بدور االضطالع  •

ــــب مــــع والتعــــاون ــــة المكات ــــين المصــــلحة وأصــــحاب اإلقليمي ــــروس بالســــل المعني ــــاعي العــــوز وفي  المن
  العالمي الصعيد على اآلخرين المصلحة وأصحاب

 والسـل لألدويـة المقـاوم السـل مـن الوقايـة تعزيـز مجـال فـي والرصـد والتنسـيق الريادة بدور االضطالع  •
 دعمــاً  مرضــاه، إلــى والرعايــة العــالج وتقــديم وتشخيصــه البشــري المنــاعي العــوز لفيــروس المصــاحب

 مرضـــــاه ورعايـــــة الســــل مـــــن للوقايــــة العالميـــــة واألهـــــداف االســــتراتيجية بشـــــأن ١-٦٧ع ص ج للقــــرار
  ٢٠١٥ عام بعد ومكافحته

   بعـــد لمـــا العالميـــة االســـتراتيجية تنفيـــذ مجـــال فـــي العـــالمي الصـــعيد علـــى التقـــدم وتقيـــيم الرصـــد تـــوفير  •
 معـدل خفـض بشـأن ٢٠٣٥ لعـام المحـددة الغايات بلوغ صوب الُمحرز والتقدم وتمويلها، ٢٠١٥ عام

 بينهــا مــن بوســائل واســع نطــاق علــى النتــائج وبــث بــه، اإلصــابة ومعــدل الســل عــن الناجمــة الوفيــات
  السل مكافحة عن العالمي التقرير

  
 وتنفيــــذ اعتمــــاد لــــدعم التقنيــــة واألدوات السياســــات بشــــأن المحدَّثــــة التوجيهيــــة المبــــادئ: ٢-٢-١ الُمخــــرج

ــة والغايــات االســتراتيجية  تشــمل والتــي ،٢٠١٥ عــام بعــد ومكافحتــه مرضــاه ورعايــة الســل مــن للوقايــة العالمي
 والُنظم الجريئة والسياسات) ٢( المريض؛ على تركز التي المتكاملة والوقاية الرعاية) ١: (التالية الثالث الدعائم
  واالبتكار البحث وتكثيف) ٣( الداعمة؛
  الغاية  األساسية البيانات  الُمخرج مؤشر
 التــي والمحدَّثــة الجديــدة التقنيــة والوثــائق التوجيهيــة المبــادئ عــدد
 األقــــاليم فــــي والمعتمــــدة الموضــــوعة العالميــــة االســــتراتيجية تــــدعم

  والبلدان

١٢  ٣  
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  المستهدفة الُقطرية المكاتب منجزات
 الوطنيــة والخطــط واالســتراتيجيات للسياســات الســل بشــأن العالميــة السياســات تطويــع فــي البلــدان دعــم  •

 واألطــر ٢٠١٥ عــام بعــد لمــا العالميــة االســتراتيجية مــع يتماشــى بمــا الُقطريــة األولويــات تجســد التــي
 والشــركاء األخــرى القطاعــات مــع بالسياســات الخــاص الشــامل الحــوار وتيســير الصــلة؛ ذات اإلقليميــة
  المتضررة السكانية والفئات

   يتماشـــــى بمـــــا بـــــه الخاصـــــة واألدوات الســـــل بشـــــأن التوجيهيـــــة المبـــــادئ اعتمـــــاد فـــــي البلـــــدان دعـــــم  •
   الصلة؛ ذات اإلقليمية واإلرشادات األخيرة العالمية اإلرشادات مع

  القدرات وبناء البحوث برنامج وضع طريق عن وتعزيزه واالبتكار التشغيلية البحوث تنفيذ دعم  •
  

  المستهدفة اإلقليمية المكاتب منجزات
 منبــر وتــوفير الســل، بشــأن اإلقليميــة واالســتراتيجيات السياســات وضــع فــي الريــادة بــدور االضــطالع  •

 تالئــم لكــي الســل بشــأن العالميــة والخطــط االســتراتيجيات وتكييــف بالسياســات الخــاص للحــوار إقليمــي
  اإلقليمي السياق

   بعـــد لمـــا العالميـــة االســـتراتيجية اعتمـــاد لتيســـير التقنيـــة اإلرشـــادات ووضـــع السياســـات خيـــارات تحديـــد  •
   اإلقليمية السياسة أطر داخل وتنفيذها ٢٠١٥ عام

 بالســـل المتعلقـــة الدوليـــة المبـــادرات فـــي األعضـــاء الـــدول مشـــاركة دعـــم فـــي الريـــادة بـــدور االضـــطالع  •
 العالميــة، الصــحة قضــايا فــي النشــيطة ومشــاركتها اإلقليميــة، ودون اإلقليميــة الكيانــات مــع والتنســيق
   اإلقليمية ودون اإلقليمية الكيانات مع والتنسيق

 مــن القــدرات وبنــاء البحــوث برنــامج وضــع طريــق عــن وتيســيرها واالبتكــارات التشــغيلية البحــوث تعزيــز  •
  الرئيسيين والشركاء األعضاء والدول القطرية المكاتب مع الوثيق التعاون خالل

   المصلحة أصحاب مختلف بين فيما الجيدة الممارسات وتبادل التعاون تعزيز  •
  

  المستهدفة الرئيسي المقر منجزات
 للســــل المتكاملــــة بالرعايــــة الخاصــــة واألدوات بالســــل الخاصــــة العالجيــــة التوجيهيــــة المبــــادئ تحــــديث  •

   التأثر السريعة السكانية الفئات تخدم التي السارية غير واألمراض
 العــوز بفيــروس المــرتبط والســل المتعــددة لألدويــة المقــاوم بالســل الخاصــة واألدوات السياســات تحــديث  •

ـــاعي ـــة واألنشـــطة الوقـــائي والعـــالج البشـــري المن  المجتمعـــات علـــى والقائمـــة بالســـل المتعلقـــة المتكامل
  المحلية

 للمبـادئ وفقاً  الجديدة المختبرية والمعايير التشخيص وسائل استخدام بشأن التوجيهية المبادئ تحديث  •
  المالئمة باألدوات ودعمها لألدوية المقاوم للسل العالجي التدبير بشأن المحدَّثة التوجيهية

 بعـد لمـا العالميـة لالسـتراتيجية الـثالث الـدعائم تنفيـذ عمليـة دعـم فـي الُمحـرز التقـدم عن سنوياً  التبليغ  •
  ٢٠١٥ عام
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  المالريا
  

 لحــاالت للمالريــا المضــادة األدويــة مــن األول بــالخط والعــالج الوقائيــة التــدخالت إتاحــة زيــادة: ٣-١ الحصــيلة
  للخطر المعرضة السكانية الفئات صفوف في المؤكدة بالمالريا اإلصابة

  الغاية  األساسية البيانات  الحصيلة مؤشر
 العــام القطــاع فــي بالمالريــا لإلصــابة المؤكــدة للحــاالت المئويــة النســبة
 وفقـــاً  للمالريـــا المضـــادة األدويـــة مـــن األول بـــالخط العـــالج تتلقـــى التـــي

  وطنية لسياسة

٦٠٪  
)٢٠١٢(  

٨٠٪  
)٢٠١٧(  

 تُتــاح الــذين النواقــل لمكافحــة لتــدخالت المحتــاجين الســكان مــن نســبةال
  التدخالت هذه مثل لهم

٤٦٪  
)٢٠١٢(  

٧٥٪  
)٢٠١٧(  

 عــن وأبلغـت ٢٠١٥ عــام فـي المالريـا انتقــال شـهدت التــي البلـدان عـدد
  واطنة حاالت وجود عدم

  )تقرر فيما بعد(  )تقرر فيما بعد(

  
 التركيـز مـع المالريـا بشـأن بالبيِّنـات المسـنَّدة االسـتراتيجية الخطـط تنفيـذ مـن البلـدان تمكـين: ١-٣-١ الُمخرج
 العـالج فعاليـة ورصـد والعـالج، التشخيص واختبارات النواقل مكافحة إلى الرامية بالتدخالت الفعالة التغطية على

  المالريا من الحد إلى الرامية الجهود لدعم القدرات تعزيز طريق عن وترصدها الحشرية المبيدات ومقاومة
  

  الغاية  األساسية البيانات  الُمخرج مؤشر
ــــدان عــــدد ــــا تتوطنهــــا التــــي البل  التجاهــــات تقييمــــاً  ُتجــــري التــــي المالري

  الروتيني الترصد ُنظم باستخدام المالريا
٥٥/٩٧  

)٢٠١٢(  
٧٠/٩٧  

)٢٠١٧(  
  

  المستهدفة الُقطرية المكاتب منجزات
 قـــدراتها وتعزيــز القـــدرات ببنــاء الخاصـــة االحتياجــات لتحديـــد المالريــا لمكافحـــة الوطنيــة البـــرامج دعــم  •

 علــــى ذلــــك فــــي بمــــا منهــــا، والــــتخلص ومكافحتهــــا المالريــــا مــــن الوقايــــة مجــــال فــــي واإلداريــــة التقنيـــة
  الوطنية دون المستويات

 والتبليـغ الحشـرية المبيـدات ومقاومـة المالريـا ألدويـة العالجيـة الفعاليـة رصد تعزيز لزيادة البلدان دعم  •
 المعلومـــات ُنظـــم خـــالل مـــن المالريـــا مكافحـــة تتبـــع ذلـــك فـــي بمـــا المالريـــا ترصـــد وتحســـين عنهمـــا؛
  البيانات هذه واستخدام الوطنية الصحية

  األموال جمع لتيسير البرمجية الفجوات وتحليل الُمحكمة الوطنية االستراتيجيات دعم  •
  

  المستهدفة اإلقليمية المكاتب منجزات
 الصـعيد علـى القـدرات بنـاء وتيسـير البلـدان بـين المشـتركة األولويـة ذات القدرات بناء احتياجات تقييم  •

 األمـد الطويلـة القـدرات بنـاء فـي تسـهم التـي الممارسـات أفضـل وتبادل البلدان بين والمشترك اإلقليمي
  البلدان في
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 والــتخلص المالريــا مكافحــة لتســريع محــددة ببلــدان الخــاص والــدعم البلــدان بــين المشــترك الــدعم تقــديم  •
 المصــلحة أصــحاب مــع بالتعــاون المــوارد وتعبئــة والــدعوة التقنــي والــدعم التــدريب ذلــك فــي بمــا منهــا،

  المعنية والقطاعات والشركاء
 من ذلك في بما االستراتيجية المعلومات جمع على البلدان قدرات تحسين في القطرية المكاتب تعزيز  •

 ورصــد للمالريــا، الطبقــي التقســيم لتحســين الالزمــة المعلومــات واســتنباط المخــاطر، خــرائط رســم خــالل
ــد بيانــات واســتخدام وتحليلهــا، اإلقليميــة االتجاهــات  المتعلقــة والبيانــات البــرامج وبيانــات المالريــا ترصُّ
  بالصحة

 والتشــخيص النواقــل مكافحــة إلــى الراميــة بالتــدخالت الفعالــة التغطيــة زيــادة علــى البلــدان قــدرة تعزيــز  •
  واإلشراف والرصد الُقطري والدعم التدريب طريق عن للمالريا الجودة العالي الطفيلي

  
  المستهدفة الرئيسي المقر منجزات

 متخصصـة مجـاالت دعـم أجـل مـن األقـاليم فـي إضـافية قـدرات إلـى الحاجـة تبـرز حيثمـا الخبـرة تقديم  •
  منها والتخلص ومكافحتها المالريا من الوقاية مجاالت من

 مقاومــة عــن بيانــات قواعــد إنشــاء ذلــك فــي بمــا المالريــا، عــن العالميــة االســتراتيجية المعلومــات إدارة  •
 الصــعيد علــى المالريــا مكافحــة مجــال فــي الُمحــرز التقــدم عــن والتبليــغ واألدويــة، الحشــرية المبيــدات
  العالمي

 لتنفيـــذ الالزمـــة البشـــرية القـــدرات بنـــاء فـــي والبلـــدان األقـــاليم لـــدعم والتدريبيـــة البرمجيـــة األدوات تـــوفير  •
 والترصد العالمية الصحة منظمة بها أوصت التي االستراتيجيات

  
 بشـأن المحدَّثـة والتقنيـة االسـتراتيجية التوجيهيـة والمبـادئ السياسات بشأن التوصيات إعداد: ٢-٣-١ الُمخرج
 الحمويـة، لألمـراض المتكامل العالجي والتدبير للمالريا، المضاد والعالج التشخيصي، واالختبار النواقل، مكافحة
  منها والتخلص المالريا حاالت من الحد لتسريع واالستجابة الوبائي، والكشف والترصد،

  الغاية  األساسية البيانات  الُمخرج مؤشر
 بهـا توصـي التـي السياسـات تنفـذ التـي بالمالريـا الموطونة البلدان نسبة

  التوجيهية والمبادئ واالستراتيجيات العالمية الصحة منظمة
٧٤/٩٧  

)٢٠١٢(  
٨٥/٩٧  

)٢٠١٧(  
  

  المستهدفة الُقطرية المكاتب منجزات
 بشــأن المحدَّثــة التقنيــة التوجيهيــة المبــادئ وتنفيــذ تكييــف/ اعتمــاد فــي البلــدان إلــى التقنــي الــدعم تقــديم  •

 يتعلــق فيمــا ذلــك فــي بمــا الــوطني، الصــعيد علــى والعــالج، التشخيصــي واالختبــار النواقــل، مكافحــة
  الحموية لألمراض المتكامل العالجي والتدبير الخاصة، السكانية بالفئات

 واسـتعراض منهـا، والـتخلص ومكافحتهـا المالريـا من للوقاية الوطنية االستراتيجيات وضع عملية دعم  •
  المالريا بمكافحة المعنية البرامج

 مكافحــــة اســــتراتيجيات تنفيــــذ لرصــــد الُقطــــري الصــــعيد علــــى واالســــتراتيجي السياســــاتي الحــــوار دعــــم  •
 والـتخلص المالريـا لمكافحـة الفعـال للتنفيذ والتخطيط القدرات، تشوب التي الفجوات ومناقشة المالريا،

  منها
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  المستهدفة اإلقليمية المكاتب منجزات
 إضافية قدرات إلى الحاجة تبرز حيثما للبلدان والمعايير بالقواعد الخاصة والخبرات اإلرشادات توفير  •

  الحشرية والمبيدات اآلرتيميسينين مقاومة لمقتضيات اإلقليمية االستجابة لتنفيذ
ـــة التقنيـــة االســـتراتيجية وتنفيـــذ اعتمـــاد عمليـــة دعـــم  •  الحـــد بشـــأن االســـتراتيجيات ذلـــك فـــي بمـــا العالمي

 البحـــوث وكـــذلك الـــوطني، ودون والـــوطني اإلقليمـــي دون الصـــعيد علـــى منهـــا والـــتخلص المالريـــا مــن
  التشغيلية

  
  المستهدفة الرئيسي المقر منجزات

 والعـــالج، التشخيصـــي واالختبـــار النواقـــل ومكافحـــة الترصـــد بشـــأن التقنيـــة التوجيهيـــة المبـــادئ تحـــديث  •
 لألمـــراض المتكامـــل العالجـــي التـــدبير وبشـــأن الخاصـــة، الســـكانية بالفئـــات يتعلـــق فيمـــا ذلـــك فـــي بمـــا

 بشـــــأن والتوصـــــيات العالميـــــة التقنيـــــة االســـــتراتيجية وتنفيـــــذ تكييـــــف لـــــدعم األدوات وٕاعـــــداد الحمويـــــة؛
  التوجيهية والمبادئ السياسات

 للوقايـة التخصـص الشـديدة المجـاالت فـي التقنـي الـدعم تعزيـز أجـل مـن اإلقليميـة المكاتـب مع العمل  •
 انتقــال مــن والحــد الحشــرية، المبيــدات ومقاومــة األرتيميســينين، مقاومــة ذلــك فــي بمــا الحــاالت، وٕادارة

 الظهور إلى عودته من والوقاية المرض
  

  المهملة المدارية المناطق أمراض
  واستدامتها المهملة المدارية المناطق أمراض مكافحة تدخالت إتاحة زيادة: ٤-١ الحصيلة
  الغاية  األساسية البيانات  الحصيلة مؤشرات

  ١٨٧/١٩٤  التنينات داء استئصال على اإلشهاد فيها تم التي البلدان عدد
)٢٠١٥(  

١٩٤/١٩٤  
)٢٠١٩(  

 هـــدف تحقيـــق إلـــى توصـــلت التـــي المـــرض يتوطنهـــا التـــي البلـــدان عـــدد
 اإلصــابة لمخــاطر المعرضــين بالســكان يتعلــق فيمــا بــه الموصــى التغطيــة
 عــــن المنقولــــة الديدانيــــة واألمــــراض والبلهارســــيا اللمفــــي الفيالريــــات بــــداء
    التربة طريق

٢٥/١١٤  
)٢٠١٢(  

١٠٠/١١٤  
)٢٠٢٠(  

 أمـراض بشـأن العالميـة الصـحة منظمـة وضـعتها التـي" الطريـق خريطـة" ورصـد تنفيـذ تيسير: ١-٤-١ المخرج
  المهملة المدارية المناطق

  الغاية  األساسية البيانات  الُمخرج مؤشر
 التي المهملة المدارية المناطق أمراض تتوطنها التي البلدان عدد
 مـع يتماشـى بمـا وتنفـذها األمـراض هـذه بشـأن وطنية خططاً  تنفذ

 المداريــــة المنــــاطق أمــــراض عــــبء مــــن للحــــد" الطريــــق خريطــــة"
  المهملة

٨٥/١١٤  ٨٠/١١٤  
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  المستهدفة الُقطرية المكاتب منجزات
 واالســتراتيجيات السياســات وتنفيــذ ووضــع جمــاهيري نطــاق علــى األدويــة لتوزيــع التقنــي الــدعم تقــديم  •

 منهـــا والـــتخلص المهملـــة المداريـــة المنـــاطق أمـــراض مكافحـــة إلـــى الراميـــة المتكاملـــة العمـــل وخطـــط
  الُقطري الصعيد على عليها والقضاء

 والتبليـغ القـرارات وتنفيـذ السياسـات رسـم لتوجيه الوطني والتقييم الرصد تعزيز إلى الرامية الجهود دعم  •
 الصـــعيد علـــى منهـــا والـــتخلص المهملـــة المداريـــة المنـــاطق أمـــراض مكافحـــة فـــي الُمحـــرز التقـــدم عـــن

  الوطني
 فـي وٕاتاحتهـا الجودة المضمونة المهملة المدارية المناطق أمراض أدوية توافر ضمان في البلدان دعم  •

 ودعــم األساســية، األدويــة مشــتريات سياســات فــي دمجهــا وكــذلك الصــحية، الرعايــة مســتويات جميــع
  الموارد تعبئة

 الوقائيــة، الكيميائيــة المعالجــة نطــاق توســيع أجــل مــن الوطنيــة القــدرة تعزيــز إلــى الراميــة الجهــود دعــم  •
 التعــاون وكــذلك النواقــل، لمكافحــة المتكاملــة اإلدارة وتــدخالت والمكثَّــف، االبتكــاري العالجــي والتــدبير

  االقتضاء حسب األخرى، والقطاعات البرامج مع
  
  المستهدفة اإلقليمية المكاتب منجزات

 التقنيــين والشــركاء والمــانحين والمصــنعين الخــدمات ومقــدمي الحكومــات بــين اإلقليمــي الحــوار تيســير  •
 منظمــة وضــعتها التــي الطريــق خريطــة مــع يتماشــى بمــا القطــري الصــعيد علــى التنفيــذ خطــط بشــأن
  منها والوقاية المهملة المدارية المناطق أمراض لمكافحة العالمية الصحة

 الُمحـرز التقـدم رصـد أجـل مـن البرامج مديري واجتماعات البرامج الستعراض اإلقليمية األفرقة تنسيق  •
  المهملة المدارية المناطق ألمراض بالتصدي الخاصة الوطنية الخطط وتحديث

 مجـــال فـــي والســـيما والتقيـــيم، الرصـــد علـــى اإلقلـــيم فـــي البلـــدان قـــدرة تعزيـــز إلـــى الراميـــة الجهـــود دعـــم  •
 أمــــراض بعــــض مــــن الــــتخلص مــــن التحقــــق/ علــــى واإلشــــهاد التشــــغيلية البحــــوث واســــتخدام الترصــــد،
  المختارة المهملة المدارية المناطق

  
  المستهدفة الرئيسي المقر منجزات

 عناصـر تنفيـذ تيسـير أجـل مـن والُقطـري اإلقليمـي المسـتويين علـى القـدرات بنـاء ودعـم األدوات إعداد  •
  المهملة المدارية المناطق بأمراض الخاصة المنظمة وضعتها التي الطريق خريطة في العمل خطة

  المعنية البلدان في األمراض على القضاء/ من التخلص على اإلشهاد تنسيق  •
 المهملـة، المداريـة المنـاطق ألمـراض بيانـات قاعـدة إنشـاء ذلـك في بما والتبليغ، والتقييم الرصد تعزيز  •

  األمراض بهذه الخاصة العالمية واإلحصاءات التقرير ونشر
 والقضــاء منهــا والــتخلص المهملــة المداريــة المنــاطق أمــراض لمكافحــة العالميــة الــدعوة مبــادرات إجــراء  •

 األمـــراض لهـــذه األساســـية األدويـــة مـــن العالميـــة المشـــتريات ورصـــد وتنســـيق المـــوارد، وتعبئـــة عليهـــا،
  بها المتبرع وغير بها المتبرع
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 مــن المهملــة المداريــة المنــاطق أمــراض مكافحــة إلــى الراميــة التــدخالت ورصــد تنفيــذ تيســير: ٢-٤-١ المخــرج
  التقني والدعم بالبيِّنات المسنَّدة التقنية التوجيهية المبادئ خالل
  الغاية  األساسية البيانات  الُمخرج مؤشر
ـــدان عـــدد ـــاطق أمـــراض تتوطنهـــا التـــي البل ـــة المداريـــة المن  التـــي المهمل

 الصـــحة منظمـــة وضـــعتها التـــي والبيِّنـــات والمعـــايير القواعـــد اعتمـــدت
  وعالجها المهملة المدارية المناطق أمراض تشخيص بشأن العالمية

٨٤/١١٤  ٨٠/١١٤  

  
  المستهدفة الُقطرية المكاتب منجزات

 التقنيــة اإلرشــادات وتكييــف الصــلة؛ ذات الســريرية التجــارب تصــميم فــي التقنــي بالــدعم البلــدان تزويــد  •
 ســـرايتها ومكافحـــة حاالتهـــا وٕادارة وعالجهـــا المهملـــة المداريـــة المنـــاطق أمـــراض بتشـــخيص الخاصـــة
  وترصدها

 نطــاق علــى األدويــة بتوزيــع الخاصــة الوطنيــة التوجيهيــة المبــادئ تنقــيح أو لوضــع التقنــي الــدعم تقــديم  •
 المنقولـة الطفيلية الديدان عدوى ذلك في بما منها، والوقاية معينة أمراض مكافحة أجل من جماهيري

 الضارة الدوائية اآلثار ترصد وضمان الجودة ضمان عمليات وٕاجراء والبلهارسيا، التربة طريق عن
  

  المستهدفة اإلقليمية المكاتب منجزات
 المهملــة، المداريــة المنــاطق أمــراض مــن الوقايــة تحســين أجــل مــن العالميــة التوجيهيــة المبــادئ تكييــف  •

  اإلقليمي السياق في األمراض هذه ومكافحة وٕادارتها، حاالتها عن والكشف
 والشبكات البحثية، والمؤسسات العالمية، الصحة منظمة مع المتعاونة المراكز مساندة على الحصول  •

  وتنسيقها اإلقليم في البحثية
 التوجيهيــة، المبــادئ تكييــف أو وضــع فــي األعضــاء الــدول دعــم علــى الُقطريــة المكاتــب قــدرة تكميــل  •

 المداريـــة المنـــاطق أمـــراض بمكافحـــة الخاصـــة المحـــددة المجـــاالت مـــن وغيرهـــا الجـــودة ضـــمان وُنظـــم
  عليها القضاء أو /و منها والتخلص المهملة

 بكــل الخاصــة المــدخالت تــوفير خــالل مــن التقنيــة التوجيهيــة المبــادئ وضــع فــي الرئيســي المقــر دعــم  •
  النواقل ومكافحة المهملة المدارية المناطق بأمراض الخاصة التدخالت وتقييم برصد المتعلقة إقليم

  
  المستهدفة الرئيسي المقر منجزات

 الصــعيد علــى المهملــة المداريــة المنــاطق بــأمراض الخاصــة التقنيــة والمعــايير القواعــد وتحــديث وضــع  •
  الدراسة ومجموعات الخبراء لجان بواسطة العالمي

 بـورولي، قرحة مثل المهملة، المدارية لألمراض وبسيطة سريعة تشخيصية اختبارات استحداث تيسير  •
قـات داءو  العليقـي، والـداء شـاغاس، وداء الليشـمانيات، وداء البشري، األفريقي المثقبيات وداء  ،الُمَتَورِّ
  )الضنك وحمى
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 للبلدان الصحية االحتياجات تلبي التي التنفيذ واستراتيجيات والحلول الجديدة المعارف تطوير: ٣-٤-١ المخرج
  القرار صنَّاع مع بالتشاور وذلك المرض، يتوطنها التي

  الغاية  األساسية البيانات  الُمخرج مؤشر
 والمحســـــــــنة الجديـــــــــدة التنفيـــــــــذ واســـــــــتراتيجيات والحلـــــــــول األدوات عـــــــــدد
  اسُتحدثت  التي

  ٨  ال ينطبق

  
  المستهدفة الرئيسي المقر منجزات

 حـول لالتفـاق المصلحة أصحاب وجمع المعدية الفقر بأمراض الخاصة البحوث برنامج وضع تيسير  •
  المرض يتوطنها التي الرئيسية البلدان جانب من مدخالت خالل من والممارسات التوصيات

 أمـراض مـن الوقايـة أجـل مـن ذلـك فـي بمـا والتنفيذ، التدخالت بشأن الجودة عالية بحثية بّينات إعداد  •
 والحلـول النهـوج يشمل بما المرض، يتوطنها التي الرئيسية البلدان بمشاركة ومكافحتها، المعدية الفقر

  المعدية الفقر ألمراض الفعالين والمكافحة بالعالج الخاصة واالستراتيجيات
ـــد التـــي المعديـــة الفقـــر أمـــراض بحـــوث بشـــأن والمؤسســـي الفـــردي المســـتويين علـــى القـــدرات دعـــم  •  ُتجسِّ

  المرض يتوطنها التي البلدان في والُقطرية اإلقليمية األولويات
  

  باللقاحات منها الوقاية يمكن التي األمراض
  

  إليها الوصول يصعب التي والمجتمعات السكانية للفئات اللقاحات تغطية زيادة: ٥-١ الحصيلة
  الغاية  األساسية البيانات  الحصيلة مؤشرات
 للخنـاق المضـاد اللقـاح مـن الـثالث بالجرعـات العـالمي التغطيـة معدل
  والشاهوق والكزاز

أو  أكبر من  ٪٨٣
   ٪٩٠يساوي

  تقرر فيما بعد  فيما بعدتقرر   الحصبة من التخلص في نجحت التي المنظمة أقاليم
 األولويـــــة ذات والســـــبعين الخمـــــس األعضـــــاء للـــــدول المئويـــــة النســـــبة

 المكورات لقاحات اعتمدت التي) ٢٠١٥ عام إلى التنازلي للعد طبقاً (
  العجلي والفيروس الرئوية

٦٩  ٪٤٩٪  

  
 الخدمات تقديم تعزيز على التركيز مع ورصدها باللقاحات الخاصة العالمية العمل خطة تنفيذ: ١-٥-١ الُمخرج
  اللقاحات عقد أهداف تحقيق أجل من التمنيع ورصد

  الغاية  األساسية البيانات  الُمخرج مؤشر
جمعيـــة الصـــحة  مـــن أجـــلالمقـــرر وضـــعها فـــي صـــيغتها النهائيـــة 

  الثامنة والستين العالمية
من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 

 جمعية الصحة العالمية أجل
  والستين الثامنة
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  المستهدفة الُقطرية المكاتب منجزات
 ذلـــك فـــي بمـــا ســـنوية، تنفيـــذ وخطـــط الســـنوات متعـــددة وطنيـــة خطـــط وتنفيـــذ وضـــع فـــي البلـــدان دعـــم  •

 لــم أو الكامــل التطعــيم علــى يحصــلوا لــم الــذين الســكان علــى التركيــز مــع للتمنيــع، الجزئــي التخطــيط
  قط التطعيم على يحصلوا

 تنفيـــذ أجـــل مـــن الصـــلة ذات األخـــرى واالحتياجـــات للقاحـــات الالزمـــة المـــوارد تعبئـــة فـــي البلـــدان دعـــم  •
  )األخرى الخطط أو السنوات المتعددة الشاملة الخطط( اللقاحات بشأن الوطنية االستراتيجية خططها

  والتبليغ البرامج رصد في التمنيع بيانات واستخدام الترصد على البلدان قدرة تعزيز دعم  •
  

  المستهدفة اإلقليمية المكاتب منجزات
 الفيـروس ترصـد ذلـك فـي بمـا( باللقاحـات منهـا الوقايـة يمكـن التـي لألمـراض اإلقليمـي الترصـد تنسيق  •

 االسـتراتيجيات تكييـف/ ووضـع باللقاحـات، منهـا الوقايـة يمكـن التي الغزوية الجراثيم وأمراض العجلي
  واستخدامها التمنيع رصد بيانات جودة تحسين إلى الرامية

  التمنيع برامج استدامة لضمان واستراتيجيات سياسات وتنفيذ وضع في البلدان دعم  •
 إلـــى للوصـــول اســـتراتيجيات لوضـــع إضـــافية، قـــدرات إلـــى الحاجـــة تبـــرز حيثمـــا للبلـــدان الخبـــرة تـــوفير  •

 اللقاحـــات وإلدخـــال الكامـــل، التطعـــيم علـــى يحصـــلوا لـــم أو التطعـــيم علـــى يحصـــلوا لـــم الـــذين الســـكان
  الجديدة

 
  المستهدفة الرئيسي المقر منجزات

 العمـــل خطـــة تنفيـــذ أجـــل مـــن واالســـتراتيجيات السياســـات بشـــأن باإلرشـــادات اإلقليميـــة المكاتـــب دعـــم  •
  العالمية الخطة تنفيذ في الُمحرز التقدم عن سنوياً  والتبليغ باللقاحات؛ الخاصة العالمية

 التـــي أو الجديـــدة اللقاحـــات بشـــأن توجيهيـــة مبـــادئ ووضـــع بالسياســـات الخاصـــة التوصـــيات تحـــديث  •
  كاملة استفادة منها ُيستفاد ال

 البـــرامج أثـــر ورصـــد باللقاحـــات منهـــا الوقايـــة يمكـــن التـــي األمـــراض لترصـــد العالميـــة المعـــايير وضـــع  •
  رئيسية مساهمة والُقطري اإلقليمي المستويين بمساهمة

  
   األلمانية والحصبة الحصبة من التخلص استراتيجيات ورصد تنفيذ تعزيز تيسير: ٢-٥-١ الُمخرج

  الغاية  األساسية البيانات  الُمخرج مؤشر
جمعيـــة الصـــحة  مـــن أجـــلالمقـــرر وضـــعها فـــي صـــيغتها النهائيـــة 

  الثامنة والستين العالمية
من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 

 جمعية الصحة العالمية أجل
  والستين الثامنة

  
  المستهدفة الُقطرية المكاتب منجزات

ـــدان دعـــم  • ـــة اســـتراتيجيات وتنفيـــذ وضـــع فـــي البل ـــتخلص بشـــأن وطني ـــتخلص الحصـــبة، مـــن ال  مـــن وال
 وااللتهـاب الوليـدي الكـزاز ومكافحة ومكافحتها، الخلقية األلمانية الحصبة متالزمة/ األلمانية الحصبة
  B الكبدي
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/ األلمانيـــــــة والحصـــــــبة الحصـــــــبة ترصـــــــد علـــــــى البلـــــــدان قـــــــدرة تعزيـــــــز إلـــــــى الراميـــــــة الجهـــــــود دعـــــــم  •
 مختبراتهــا العتمــاد البلــدان إلــى التقنــي الــدعم تقــديم ذلــك فــي بمــا الخلقيــة، األلمانيــة الحصــبة متالزمــة
  األلمانية الحصبة/ بالحصبة المختصة

 باللقاحـــات منهـــا الوقايـــة يمكـــن التـــي األمـــراض مـــن الـــتخلص أجـــل مـــن الوطنيـــة التحقـــق لجـــان دعـــم  •
  ومكافحتها

  
  المستهدفة اإلقليمية المكاتب منجزات

/ األلمانيــة والحصــبة الحصــبة مــن الــتخلص إلــى الراميــة اإلقليميــة االســتراتيجيات وتحــديث اســتعراض  •
ـــة الحصـــبة متالزمـــة  المكاتـــب ومســـاندة B الكبـــدي االلتهـــاب ومكافحـــة مكافحتهـــا أو الخلقيـــة األلماني
  االستراتيجيات هذه تنفيذ في الُقطرية

 الخلقيــة األلمانيــة الحصــبة متالزمــة/ األلمانيــة والحصــبة الحصــبة ترصــد علــى اإلقليميــة القــدرة تعزيــز  •
/ بالحصـبة المختصـة اإلقليمية المختبرات شبكة تنسيق ذلك في بما المختبري، التأكيد مع بحالة حالة

  األلمانية الحصبة
 والحصـــبة الحصـــبة مـــن الـــتخلص مـــن بـــالتحقق المعنيـــة اإلقليميـــة والعمليـــات الهيئـــات إنشـــاء تيســـير  •

  لها الدعم وتوفير ،B الكبدي االلتهاب ومكافحة الخلقية األلمانية الحصبة متالزمة/ األلمانية
  

  المستهدفة الرئيسي المقر منجزات
/ المـرض مـن الـتخلص أنشـطة لتنفيـذ اإلضـافية التقنيـة القـدرات إلـى الحاجـة تبـرز حيثمـا الخبرة توفير  •

  مكافحته/ المرض من التخلص من والتحقق مكافحته
  األلمانية الحصبة/ الحصبة لمختبرات العالمية الشبكة تنسيق  •
 األلمانيـــة الحصـــبة/ بالحصـــبة اإلصـــابة بمعـــدالت يتعلـــق فيمـــا العالميـــة واالتجاهـــات الحصـــائل رصـــد  •

  عنها والتبليغ B الكبدي االلتهاب ومكافحة
  

 األخـرى والتكنولوجيـات الجديـدة باللقاحـات يتعلـق فيمـا المستهدفة المنتجات خصائص تحديد: ٣-٥-١ الُمخرج
 ذات اللقاحـات اسـتحداث أجـل مـن عليهـا، والمتفـق المعرَّفـة لتطـوير، البحـث أولويـات وكـذلك بـالتمنيع، المتعلقة
  التمنيع تعترض التي العقبات على والتغلب العمومية الصحة إلى بالنسبة األهمية

  الغاية  األساسية البيانات  الُمخرج مؤشر
   السياسات بشأن والتوصيات المفضلة المنتج خصائص عدد
  األولوية ذات الجديدة اللقاحات بشأن ُوضعت التي

  تقرر فيما بعد  تقرر فيما بعد

  
  المستهدفة الُقطرية المكاتب منجزات

 بــالتمنيع المتعلقـة والتكنولوجيـات الجديـدة اللقاحـات منتجـات مـن االحتياجـات تعريـف فـي البلـدان دعـم  •
 أصــحاب مــع والعمــل الُقطــري، الصــعيد علــى المتاحــة البيِّنــات مــن وبــدعم الُقطــري الحــوار خــالل مــن

  القرارات ترشيد أجل من الالزمة والبيانات الصلة ذات التنفيذ بحوث بشأن الُقطرية المصلحة
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  المستهدفة اإلقليمية المكاتب منجزات
 فــي جديــدة لقاحــات بإدخــال تتعلــق والتــي باللقاحــات الخاصــة التجريبيــة/ اإليضــاحية الدراســات تنســيق  •

  األقاليم
 السـكانية الفئـات/ األمـاكن مختلـف فـي وأثرهـا اللقاحـات بـأداء الخاصـة للبيِّنات المنهجي الجمع إجراء  •

  األقاليم الحتياجات وفقاً  المكيَّفة التطعيم سياسات لترشيد
  األقاليم في التمنيع برامج بتعزيز الصلة ذات البحث أولويات تحديد عملية تيسير  •

  
  المستهدفة الرئيسي المقر منجزات

 الُمحـرز التقـدم وتتبـع العلميـة اآلراء توافـق بنـاء خـالل مـن التمنيـع إلـى بالنسـبة البحث أولويات تحديد  •
  تنفيذها في

 المنتجــــات خصــــائص ذلــــك فــــي بمــــا السياســــات برســــم الخاصــــة والتوصــــيات البيِّنــــات قاعــــدة تــــوفير  •
 مكافحـــة لقاحـــات مثـــل بـــالتمنيع، المرتبطـــة الجديـــدة والتكنولوجيـــات باللقاحـــات يتعلـــق فيمـــا المســـتهدفة
  والتيفود واألنفلونزا الضنك وحمى المالريا

  سريرياً  وتقييمها أولوية ذات معينة لقاحات استحداث تيسير  •
  

  )األمريكية الدوالرات بماليين( البرامج ومجاالت الرئيسية المكاتب حسب الميزانية
  

 شرق جنوب األمريكتان  أفريقيا  البرامج مجال
 شرق  أوروبا  آسيا

  المتوسط
 غرب
 المحيط
  الهادئ

 المقر
  المجموع  الرئيسي

  ١٢٧,٠  ٤١,٩  ١١,٣  ٦,٨  ٤,٦  ١٣,٠  ٥,١  ٤٤,٣  بفيروسه والعدوى األيدز
  ١١٧,٢  ٣٦,٢  ١٢,٩  ٧,٤  ١١,٠  ٢١,٤  ١,٤  ٢٦,٩  السل

  ٩٨,١  ٢٨,٩  ١٣,٥  ٦,٥  ١,٣  ١٠,٠  ٠,٦  ٣٧,٣  المالريا
ـــــــــاطق أمـــــــــراض  المن
  ١٠١,٥  ٤٣,٧  ٦,١  ٢,٩  ٠,٦  ١١,٤  ٥,٩  ٣٠,٩  المهملة المدارية
 مجـــــــــــال فـــــــــــي البحـــــــــــوث
  ٤٨,٧  ٤٨,٧  –  –  –  -  -  -  المدارية المناطق أمراض

ـــــــي األمـــــــراض  يمكـــــــن الت
  ٢٧٦,١  ٥٥,٧  ٢٤,٤  ٢٣,١  ١٢,١  ٢٨,٩  ١١,٩  ١٢٠,٠  باللقاحات منها الوقاية

  ٧٦٨,٧  ٢٥٥,١  ٦٨,٢  ٤٦,٧  ٢٩,٦  ٨٤,٧  ٢٥,٠  ٢٥٩,٤  الفرعي المجموع
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  السارية غّيراألمراض : ٢الفئة 
الحد من عبء األمراض غّير السارية، بما في ذلك األمراض القلبية الوعائية، والسرطان، وأمراض الرئة 
المزمنة، وداء السكري، واالضـطرابات النفسـية، وكـذلك العجـز واآلثـار المترتبـة علـى العنـف واإلصـابات، 

خالل تعزيز الصحة والحد من مخاطر اإلصابة باألمراض غّير السارية وعوامل خطرها والوقاية منها من 
  .وعالجها ورصدها

  
، والســرطان، وداء الســكري، األمــراض القلبيــة الوعائيــة(تغطــي هــذه الفئــة األمــراض األربعــة الرئيســية غّيــر الســارية 

ـــر الصـــحي، (وعوامـــل الخطـــر الرئيســـية المســـببة لهـــا ) وأمـــراض الرئـــة المزمنـــة تعـــاطي التبـــغ، والنظـــام الغـــذائي غّي
، وكــذلك صــحة الفــم، واالضــطرابات النفســية، وصــحة العــين )والخمــول البــدني، وتعــاطي الكحــول علــى نحــو ضــار

  .التغذيةواألذن، وحاالت العجز، واآلثار المترتبة على العنف، واإلصابات، ومعاقرة مواد اإلدمان، وسوء 
  

ويــزداد الــوعي الــدولي بــأن الوفيــات المبكــرة الناجمــة عــن األمــراض غّيــر الســارية، واالضــطرابات النفســية والعصــبية 
واالضــطرابات الناجمــة عــن تعــاطي المــواد، وســوء التغذيــة، والعنــف واإلصــابات، تتســبب فــي معانــاة يعجــز اللســان 

  .ادي، وتطرح تحديات اجتماعية كبيرة في معظم البلدانوصفها، وتقلل اإلنتاجية، وتحد من النمو االقتص عن
  

وتتــوافر اآلن بيِّنــات قاطعــة علــى أن أفضــل خيــارات التــدخالت لمعالجــة هــذه الحــاالت هــي حلــول عمليــة، وكــذلك 
  .استثمارات اقتصادية ممتازة، بما في ذلك في البلدان األشد فقراً 

  
القيــادة علــى الصــعيد العــالمي فــي مجــال تحســين الصــحة  فــي االضــطالع بــدور ٢وتتمثــل المهمــة الخاصــة بالفئــة 

طريــق الحــد مــن عــبء األمــراض غّيــر الســارية؛ واالضــطرابات النفســية والعصــبية واالضــطرابات الناجمــة عــن  عــن
  .تعاطي المواد؛ وسوء التغذية، والعنف واإلصابات، وتحسين حياة األشخاص المصابين بالعجز

  
ر البيانــات الوبائيــة وبيانــات الصــحة العموميــة التــي تتســم بالكفــاءة ومالءمــة تــوفي: وتشــمل أغــراض العمــل مــا يلــي

التوقيت من أجل دعم إجراءات الصحة العمومية المسنَّدة بالبيِّنات؛ والعمل مـع البلـدان بشـأن نهـوج رسـم السياسـات 
ادة فــي وضــع سياســات التــي ُتشــرك جميــع اإلدارات الحكوميــة والجهــات الفاعلــة غّيــر الــدول؛ واالضــطالع بــدور القيــ

وخطط الصحة العمومية العالمية ودعم أهداف التنميـة الدوليـة األوسـع نطاقـًا؛ وٕاعطـاء أولويـة أكبـر لألمـراض غّيـر 
الســـارية فـــي بـــرامج العمـــل الوطنيـــة والدوليـــة؛ وٕاســـداء المشـــورة الفعالـــة والمالئمـــة التوقيـــت بشـــأن سياســـات الصـــحة 

ان؛ والعمــل علــى نحــو يحــث علــى تحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة؛ والخضــوع العموميــة والمشــورة التقنيــة إلــى البلــد
  .للمساءلة من جانب الجمعية العامة لألمم المتحدة وجمعية الصحة العالمية

  
  األمراض غّير السارية

  
مليـون وفـاة  ٣٨مليـون وفـاة، كـان هنـاك  ٥٦والبالغ عـددها  ٢٠١٢من بين الوفيات التي حدثت في العالم في عام 

ــر الســارية -أكثــر مــن الثلثــين  - ــًا فــي  ١٤وحــدثت . ناجمــة عــن األمــراض غّي مليــون وفــاة مــن هــذه الوفيــات تقريب
عامــــًا الــــذين يعيشــــون أساســــًا فــــي البلــــدان المنخفضــــة  ٧٠إلــــى  ٣٠صـــفوف األشــــخاص البــــالغين مــــن العمــــر مــــن 

نفــذت مجموعــة مــن التــدخالت والمتوســطة الــدخل، وكــان مــن الممكــن تجنــب معظــم هــذه الوفيــات لــو أن الحكومــات 
  . العالية المردود والميسورة التكلفة

  
وترتبط عوامل الخطر القابلة للتغيير، وكذلك آحاد األمراض غير السارية ذاتها، بحـاالت عـدم اإلنصـاف الواضـحة 

راض الناجمة عن عدد من المحددات االجتماعية للصحة. ففي العديـد مـن البلـدان المنخفضـة الـدخل، ُتكتشـف األمـ
غير السارية مؤخرًا عندما يحتـاج المرضـى إلـى رعايـة شـاملة ومكلِّفـة فـي المستشـفيات بسـبب المضـاعفات الوخيمـة 
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أو األحــداث الحـــادة. وعـــالوة علـــى ذلـــك، فـــإن الرجـــال والنســـاء يتســـمان بمســـتويات تعـــرض مختلفـــة لعوامـــل الخطـــر 
ـــ ـــاألمراض غيـــر الســـارية ومـــن الضـــعف إزاءهـــا، وقـــد ال تب ـــأثران المرتبطـــة ب  بالمخـــاطردو عليهمـــا األعـــراض أو يت

بالطريقـــة نفســـها. ويتعـــّين التصـــدي لهـــذا االخـــتالف بـــين الجنســـين لـــدى تصـــميم التـــدخالت. فالعديـــد مـــن محـــددات 
األمراض غير السارية وعوامل الخطر المرتبطة بها تقع خارج مجـال الصـحة وتـرتبط بشـّدة بالمحـددات االجتماعيـة 

تغطيــة الصــحية الشــاملة، مثــل الفقــر واألميــة، التــي تــؤثر أيضــًا فــي الصــحة بوجــه عــام. للصــحة وحقــوق اإلنســان وال
ويحتاج األمر أيضًا إلى إجراءات في مجال السياسـات لتـدعيم الـنظم الصـحية وتوجيههـا نحـو التصـدي للوقايـة مـن 

التــي ترتكــز حــول  األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا والمحــددات االجتماعيــة الدفينــة مــن خــالل الخــدمات الصــحية
مـن خطـة  ٣الناس والتغطية الصحية الشاملة على امتداد دورة الحياة، باالستناد إلى اإلرشادات الـواردة فـي التـذييل 

  .٢٠٢٠-٢٠١٣العمل العالمية للمنظمة بشأن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها 
 

وقد أصبحت األمراض غّير السارية جزءًا بارز األهمية من برنـامج العمـل الصـحي العـالمي منـذ اعتمـد قـادة العـالم 
اإلعالن السياسي لالجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن الوقاية من األمراض غّيـر المعديـة 

برنــامج عــالمي يســتند إلــى تســع غايــات عالميــة ملموســة  وهنــاك اآلن. ٢٠١١ومكافحتهــا فــي عــام ) غّيــر الســارية(
نفـذتها جماعيـًا الـدول  مـا ويتمحور حول خطـة العمـل ويتضـمن مجموعـة مـن اإلجـراءات ستُفضـي، إذا ٢٠٢٥ لعام

األعضاء والشركاء الدوليون واألمانة، إلى المساعدة على بلوغ الغايـة العالميـة الطوعيـة المتمثلـة فـي تحقيـق خفـض 
، والسـرطان، وداء السـكري، وأمـراض الرئـة األمـراض القلبيـة الوعائيـةعـدل الوفيـات المبكـرة الناجمـة عـن نسبي في م

أما فرقة عمل األمم المتحدة المشتركة بين الوكاالت والمعنية بالوقاية من . ٢٠٢٥٪ بحلول عام ٢٥المزمنة بنسبة 
ووضـعها تحـت قيـادة  ٢٠١٣مـم المتحـدة فـي عـام األمراض غّير السارية ومكافحتها، والتـي شـكلها األمـين العـام لأل

وتهـدف آليـة . منظمة الصحة العالمية، فتقدم الدعم إلى البلدان في تعبئة القطاعات األخرى بخـالف قطـاع الصـحة
التنسيق العالمية التابعة للمنظمة المعنية بالوقاية من األمراض غّيـر السـارية ومكافحتهـا إلـى تيسـير وتعزيـز أنشـطة 

والتزام أصحاب المصـالح المتعـددة واإلجـراءات عبـر قطاعـات المسـتويات الوطنيـة واإلقليميـة والعالميـة مـن التنسيق 
وسـتقدم األمانـة . ويكتسي التقدم الُمحرز داخل البلدان أهميـة قصـوى. أجل المساهمة في تنفيذ خطة العمل العالمية

النظـر فـي تحديـد غايـات وطنيـة بشـأن : لع بمـا يلـيالدعم لتعزيز القدرة الوطنية من أجل السماح للبلـدان بـأن تضـط
األمراض غّير السارية؛ ووضع وتنفيذ خطط العمل الوطنية المتعددة القطاعات التي تحد من عوامل الخطر القابلة 
للتغيير المتعلقة باألمراض غّير السارية بما يشمل، على سـبيل المثـال ال الحصـر، اتفاقيـة منظمـة الصـحة العالميـة 

يــة بشــأن مكافحــة التبــغ، واالســتراتيجية العالميــة بشــأن النظــام الغــذائي والنشــاط البــدني والصــحة، وتوصــيات اإلطار 
منظمة الصحة العالمية بشأن تسويق األغذية والمشروبات غّير الكحولية لألطفال، واالستراتيجية العالمية للحد مـن 

حية مــن خــالل الرعايــة الصــحية األوليــة التــي تعــاطي الكحــول علــى نحــو ضــار، وكــذلك تعزيــز وتوجيــه الــُنظم الصــ
كمـا سـتدعم . تركز على الناس والتغطية الشاملة؛ وتعزيز ُنظم الترصد الوطنية من أجل رصد التقدم وقياس النتـائج

، وفـي "دمج الصحة فـي جميـع السياسـات"األمانة البلدان في تعزيز اتساق السياسات بوسائل من بينها تطبيق نهج 
نية متعددة القطاعات من أجل تنفيذ الخطط الوطنية ودمج األمراض غّير السارية في تخطيط تحديد إنشاء آلية وط

األولويــات وفــي خطــط وسياســات التنميــة الوطنيــة المعنيــة بالصــحة، بمــا فــي ذلــك عمليــة تصــميم إطــار عمــل األمــم 
مــة ســتدعم البلــدان التــي تتعــرض المنظ ومــا يضــاهي ذلــك فــي األهميــة هــو أن. المتحــدة للمســاعدة اإلنمائيــة وتنفيــذه

  .للهجوم من خالل الدعاوى القانونية التي رفعتها دوائر صناعة التبغ
  

وستتولى األمانة أيضًا تعزيز عملية متابعة الوثيقة الختامية التي اعتمدها االجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة 
لألمــم المتحــدة بشــأن االضــطالع باســتعراض وتقيــيم شــاملين للتقــدم المحــرز فــي الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية 

  .٢٠١٤يوليو / زتمو  ١١و ١٠، الذي ُعقد في نيويورك يومي ومكافحتها
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  الصحة النفسية ومعاقرة مواد اإلدمان
  

مليـون شـخص  ٢٥مليون شخص يعانون مـن االكتئـاب علـى الصـعيد العـالمي، و ١٥٤كان هناك  ٢٠٠٢في عام 
مليــون شــخص يعــانون مــن االضــطرابات الناجمــة عــن اإلســراف فــي تعــاطي  ١٠٠يعــانون مــن الفصــام، وأكثــر مــن 
وتشـــير البيِّنـــات . شـــخص منتحـــراً  ٩٠٠ ٠٠٠ويمـــوت فـــي كـــل عـــام مـــا يقـــرب مـــن . الكحـــول أو تعـــاطي المخـــدرات

التالية تسهم بأكبر نسـبة مـن المراضـة اإلجماليـة فـي معظـم  اعتالالت الصحة النفسية ذات األولويةالحالية إلى أن 
والصــرع، والخــرف،  االكتئــاب والفصــام وغيرهمــا مــن االضــطرابات الُذهانيــة، واالنتحــار،: البلــدان الناميــة، أال وهــي

  . واالضطرابات الناجمة عن تعاطي الكحول والعقاقير غير المشروعة، واالضطرابات النفسية لدى األطفال
  

ولــذا فــإن . ويتطلــب التصــدي لهــذه الحــاالت الصــحية النفســية مواءمــة األعمــال المنفــذة وتحقيــق االتســاق فيمــا بينهــا
وضعتها المنظمة تتمحور حول ست غايات عالمية ينبغي  التي ٢٠٢٠-٢٠١٣خطة العمل بشأن الصحة النفسية 

أمــا . ، وتتضــمن إجــراءات تُتخــذ مــن جانــب الــدول األعضــاء والشــركاء الــدوليين واألمانــة٢٠٢٠بلوغهــا بحلــول عــام 
االســــتراتيجية العالميــــة للحــــد مــــن تعــــاطي الكحــــول علــــى نحــــو ضــــار فتتضــــمن مجموعــــة مــــن خيــــارات السياســــات 

  .األعضاء أن تنظر فيها والتدخالت ينبغي للدول
  

، سيركز عمل األمانة على تعزيز القدرة الوطنية من أجل السماح للبلدان باالضـطالع ٢٠١٧-٢٠١٦وفي الثنائية 
تعزيز فعاليـة القيـادة وتصـريف الشـؤون فـي مجـال الصـحة النفسـية ومعـاقرة مـواد اإلدمـان؛ وتقـديم خـدمات : بما يلي

جتماعيــة الشــاملة والمتكاملــة والتــي تلبــي االحتياجــات فــي البيئــات المجتمعيــة؛ الصــحة النفســية وخــدمات الرعايــة اال
نظـم المعلومـات وجمـع  تعزيز الصحة وتنفيذ استراتيجيات وقائية في مجالّي الصحة النفسية ومواد اإلدمان؛ وتدعيم

  .البيِّنات وٕاجراء البحوث الخاصة بالصحة النفسية
  

  العنف واإلصابات
  

وتسـهم حـوادث الطـرق بربـع . من خمسة ماليين شخص نتيجة للعنـف واإلصـابات غّيـر المتعمَّـدةيموت سنويًا أكثر 
وينــتج . هــذه الوفيــات، حيــث ُيمثِّــل المشــاة وراكبــو الــدراجات وراكبــو الــدراجات الناريــة أشــد مســتخدمي الطــرق تعرضــاً 

للعنـف، يتعـرض عـدد أكبـر وفـي مقابـل كـل شـخص يمـوت نتيجـة . ربع آخر من هـذه الوفيـات عـن االنتحـار والقتـل
وُيعـد . بكثير من األشخاص لإلصـابة ويعـانون مـن فئـة واسـعة مـن المشـكالت البدنيـة والجنسـية واإلنجابيـة والنفسـية

ويتعـــرض األطفـــال والشـــباب علـــى نحـــو . الســـقوط والغـــرق والحـــروق والتســـمم مـــن األســـباب الرئيســـية للوفـــاة والعجـــز
وأعلنــت . حــين يتعــرض المســنون علــى نحــو خــاص لخطــر الســقوطخــاص للخطــر مــن أغلــب أنــواع اإلصــابات فــي 

عقدًا للعمل مـن أجـل السـالمة علـى الطـرق بهـدف تثبيـت عـدد  ٢٠٢٠-٢٠١١الجمعية العامة لألمم المتحدة الفترة 
، وبـذلك ٢٠٢٠الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق ثـم خفـض مسـتواها المتوقـع علـى الصـعيد العـالمي بحلـول عـام 

  .مسة ماليين شخصإنقاذ أرواح خ
  

فاإلصــابات المتعمــدة وغيــر . وُتســهم اإلصــابات أيضــًا بشــكل رئيســي فــي جوانــب عــدم اإلنصــاف فــي مجــال الصــحة
. اخــل البلــدان ذاتهــا، بــين األغنيــاء والفقــراءدالمتعمــدة موزَّعــة علــى نحــو غيــر متســاٍو بــين الــدول الغنيــة والفقيــرة؛ و 

ن والعـرق جلّيـة أيضـًا، وهـي تتفـاوت حسـب أسـباب اإلصـابة، وكـذلك وجوانب عدم اإلنصاف المتعلقة بالجنس والسـ
وبالنسـبة لجميـع األسـباب، يمـوت مـن الرجـال ضـعف عـدد مـن يمـتن مـن النسـاء كـل عـام، . البيئة التي تحدث فيهـا

. ومعــدالت الوفــاة الناجمــة عــن القتــل واالنتحــار والغــرق والتســمم وحــوادث الطــرق أكبــر بكثيــر للرجــال منهــا للنســاء
. تعاني البنات من االستغالل الجنسـي فـي مرحلـة الطفولـة بمعـدل يتـراوح بـين ضـعف وثالثـة أمثالـه لـدى الصـبيانو 

والنساء هن فـي أغلـب الحـاالت ضـحايا العنـف البـدني والجنسـي للشـريك الحمـيم كمـا ُيشـكِّلن غالبيـة ضـحايا العنـف 
تلف أيضًا بـين الرجـال والنسـاء، حيـث ُتعـزى وأنماط القتل تخ. الجنسي الُمرتكب من ِقبل شخص غريب أو معروف

  . من جميع حاالت قتل النساء إلى شركاء أو شركاء سابقين ٪٣٨نسبة قدرها 
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ويتعّين للتدخالت التي تستهدف الحـّد مـن جوانـب عـدم اإلنصـاف فـي الوفـاة والعجـز وحصـيلتهما العالميـة أن ُترّكـز 

فمن شأن التركيز على التدخالت  .ل والتعليم واإلسكان والكحولعلى التدابير التي تتصدى للسياسات الخاصة بالنق
، رعاية المصابين الثانوية والمتخصصة، أن تفـاقم جوانـب السلوكية التي تستهدف األفراد، وفي البلدان األكثر تقدماً 

  .عدم اإلنصاف
  

. واإلصابات غّير المتعمَّدة ستستمر األمانة في إبراز أهمية إمكانية الوقاية من العنف ٢٠١٧-٢٠١٦وفي الثنائية 
تعزيـز قاعـدة البيِّنـات الخاصـة بالسياسـات والبـرامج والقـوانين ذات الفعاليـة فـي التصـدي : وسوف تركز على ما يلـي

لألسباب األساسية للعنف، واإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق، والغرق، وغيرها من اإلصـابات غّيـر المتعمَّـدة؛ 
المختــارة فــي تنفيــذ هــذه السياســات والبــرامج والقــوانين، ودعــم التحســينات المســتدامة لرعايــة ودعــم الــدول األعضــاء 

وستضــع األمانــة أيضــًا . المصــابين مــن خــالل التحــالف العــالمي لرعايــة المصــابين التــابع لمنظمــة الصــحة العالميــة
ما العنف ضد النساء والفتيـات خطة عمل عالمية لتعزيز دور الُنظم الصحية في التصدي للعنف بين األفراد، والسي

  .واألطفال باالستناد إلى أعمالها القائمة ذات الصلة
  

  العجز وٕاعادة التأهيل
  

، وهو أول تقريـر مـن هـذا القبيـل صـدر علـى اإلطـالق، إلـى أن أكثـر مـن مليـار ١عن العجز التقرير العالميأظهر 
و بواقـــع شـــخص واحـــد مـــن كـــل ســـبعة ٪ مـــن ســـكان العـــالم، أ١٥شـــخص فـــي العـــالم مصـــابون بـــالعجز، أي نحـــو 

مليــون شــخص مــن صــعوبات كبيــرة فــي  ١٩٠ماليــين و ١١٠ومــن بــين هــؤالء يعــاني عــدد يتــراوح بــين . أشــخاص
وعدم االهتمام باحتياجات هؤالء األشخاص يعني أنهم يصادفون العديد من العقبـات، بمـا فـي ذلـك . حياتهم اليومية

الصـــحية وخـــدمات إعـــادة التأهيـــل واإلتاحـــة المحـــدودة لوســـائل المواصـــالت الوصـــم والتمييـــز وعـــدم كفايـــة الرعايـــة 
  .والمباني والمعلومات

  
فقــدان الســمع مليــون شــخص مــع  ٣٦٠مليــون شــخص مــن ضــعف البصــر كمــا يتعــايش  ٢٨٥وعبــر العــالم، يعــاني 

ع مـن خـالل من حاالت ضعف البصر وأغلب حـاالت فقـدان السـم في المائة المسبب للعجز. وُيمكن تالفي ثمانين
   استراتيجيات وقائية وعالجية.

  
ز خطة العمل العالمية بشأن العجز  التي وضعتها المنظمة اتساق العمل بين الدول األعضاء  ٢٠٢١-٢٠١٤وتعزِّ

والشـــركاء الـــدوليين والـــوطنيين واألمانـــة، بهـــدف تحقيـــق المســـتوى األمثـــل للصـــحة واألداء والعافيـــة وحقـــوق اإلنســـان 
  .المصابين بالعجزلجميع األشخاص 

 
إزالة العقبات من أجل تحسـين : ، ستعمل األمانة مع الحكومات وشركائها على ما يلي٢٠١٧-٢٠١٦وفي الثنائية 

إتاحـــة الخــــدمات والبـــرامج الصــــحية أمــــام جميـــع األشــــخاص المصـــابين بــــالعجز؛ وتعزيــــز إعـــادة التأهيــــل والتأهيــــل 
، وخـــدمات إعـــادة التأهيـــل القائمـــة علـــى المجتمعـــات المحليـــة، والتكنولوجيـــات المســـاعدة وخـــدمات المســـاعدة والـــدعم

وتوســـيع نطاقهـــا جميعـــًا؛ وتعزيـــز جمـــع بيانـــات العجـــز ذات الصـــلة والقابلـــة للمقارنـــة علـــى الصـــعيد الـــدولي، ودعـــم 
وســوف تعمــل األمانــة أيضــًا مــع الحكومــات والشــركاء مــن أجــل  .البحــوث الخاصــة بــالعجز والخــدمات المتعلقــة بــه

أيضــًا عنايــة خاصــة لــدعم عمليــة رســم السياســات والخطــط والبــرامج الوطنيــة  وســوف تــولى .مــى والصــممتالفــي الع
   .نطاقاً  ، وتعزيز تقديم الخدمات كجانب من بناء قدرات الُنظم الصحية األوسعوالسمع الخاصة بصحة العين

                                                           
  .٢٠١١ العالمية، الصحة منظمة :جنيف. ٢٠١١العجز عن العالمي التقرير   ١

http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789240685215_eng.pdf?ua=1 ) كـانون األول ٥تم االطالع فـي /
  )٢٠١٤ديسمبر 
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  التغذية
  

فــي العــالم يعــانون مــن انخفــاض  مليــون مــن األطفــال دون ســن الخامســة ٩٩كــان مــا ُيقــدر بنحــو  ٢٠١٣فــي عــام 
مليـون  ١٦١مليـون طفـل يعـانون مـن انخفـاض أوزانهـم بالنسـبة إلـى أطـوالهم، و ٥١أوزانهم عن المعدل الطبيعـي، و

مليـون طفـل دون سـن الدراسـة يعـانون مـن فـرط الـوزن فـي  ٤٢وفضـًال عـن ذلـك كـان هنـاك . طفل مصابين بـالتقزم
، )مليـون امـرأة ٣٢(٪ مـن النسـاء الحوامـل ٣٨، أصاب فقر الدم ٢٠١١في عام و . البلدان النامية والبلدان المتقدمة

٪ مــن األطفــال دون ســن الخامســة ٤٣و) مليــون امــرأة ٤٩٦(فــي ســن اإلنجــاب  غيــر الحوامــل ٪ مــن النســاء٢٩و
وتتـأثر الفئـات  .مليون طفـل مصـاب بتـأخر النمـو داخـل الـرحم ١٣ويولد سنويًا ما ُيقدَّر بنحو ). مليون طفل ٢٧٣(

االجتماعية االقتصادية الـدنيا علـى نحـو أشـد ضـررًا بمختلـف أشـكال سـوء التغذيـة، والرضـاعة الطبيعيـة الكافيـة فـي 
  .كما أنها أقل احتماًال التباع النظم الغذائية الصحية ١صفوفها أقل انتشارًا،

  
ود الراميـة إلـى التصـدي لجوانـب عـدم وٕامكانية الحصول على غذاء صحي وميسور التكلفـة جـزء ال يتجـزأ مـن الجهـ

ودعم أشد الفئات ضعفًا من أجل إتاحة الفرصة أمـام جميـع المـواطنين للحصـول علـى الغـذاء . المساواة االجتماعية
الصحي وممارسة حياة نشطة هو أمر أخالقـي، وسـوف يتطلـب التصـدي للثغـرات القائمـة فـي تصـريف شـؤون نظـم 

   ٢.الغذاء
  

إلـى تخفيـف  ٢٠٢٥-٢٠١٢بشأن تغذية األمهات والرضـع وصـغار األطفـال  للمنظمة شاملةوتهدف خطة التنفيذ ال
وتتمحـور الخطـة حـول سـت غايـات . العبء المزدوج لسوء التغذيـة لـدى األطفـال ابتـداًء مـن المراحـل المبكـرة للنمـاء

والشـركاء الــدوليين ، وتتضـمن إجــراءات تُتخـذ مـن جانـب الـدول األعضـاء ٢٠٢٥عالميـة ينبغـي بلوغهـا بحلـول عـام 
  .واألمانة

  
، ستركز األمانة في عملها على مواصلة وضع اإلرشادات بشأن تعزيز الُنظم الغذائيـة ٢٠١٧-٢٠١٦وفي الثنائية 

كمــا ســتدعم تعزيــز . ورصــد التقــدم نحــو تحقيــق غايــات التغذيــة العالميــة اإلجــراءات الفعالــة بشــأن التغذيــةو الصــحية 
ـــ الوطنيـــة اتالقـــدر  تهيئـــة بيئـــة مواتيـــة لتنفيـــذ السياســـات الغذائيـــة والتغذويـــة : يلـــي دان بـــأن تضـــطلع بمـــاللســـماح للبل

ٕادراج جميــع التــدخالت الصــحية الفعالــة التــي تــؤثر علــى التغذيــة فــي الخطــط الوطنيــة الخاصــة بالتغذيــة؛ و الشــاملة؛ 
ير المــوارد البشــرية تــوفو التحفيــز علــى وضــع سياســات وبــرامج تنميــة خــارج قطــاع الصــحة تقــر بالتغذيــة وتشــملها؛ و 

 متابعـة األمانـة أيضـاً  وسـتعزز. رصـد تنفيـذ السياسـات والبـرامج وتقييمـهو والمالية الكافية لتنفيـذ التـدخالت التغذويـة؛ 
المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية الذي  اعتمدهمااللذين  إعالن روما بشأن التغذية وٕاطار العمل المصاحب له

/ تشـرين الثـاني ٢١-١٩ فـي الفتـرة رومـافـي ألغذيـة والزراعـة ومنظمـة الصـحة العالميـة في تنظيمـه منظمـة ا شارك
  .٢٠١٤نوفمبر 

  
  
  
  

                                                           
المحددات االجتماعية للصحة، صحيفة وقائع بشأن التغذية    ١

http://www.health.qld.gov.au/ph/Documents/saphs/20403.pdf   
 .)٢٠١٤  كانون األول/ ديسمبر ٤(تم االطالع في 

  ، اعتمدته اللجنة اإلقليمية ألوروبا في القرار٢٠٢٠إعالن فيينا بشأن التغذية واألمراض غير السارية في سياق الصحة    ٢
 EUR/RC63/R4  :http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-

prevention/nutrition/publications/2013/vienna-declaration-on-nutrition-and-noncommunicable-
diseases-in-the-context-of-health-2020   

 ).  ٢٠١٤كانون األول/ ديسمبر  ٤(تم االطالع في 
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  الروابط مع البرامج األخرى والشركاء اآلخرين
  

فـاألمراض . ترتبط المجاالت الخمسة ذات األولوية في فئة األمراض غّير السارية بروابط مع جميع الفئـات األخـرى
لإلصـابة بـبعض السـرطانات،  هي سـبب رئيسـي ،بما في ذلك األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات ،السارية

وعلـــى نحـــو  .وهنـــاك روابـــط قويـــة بـــين الســـل واأليـــدز والعـــدوى بفيروســـه والصـــحة النفســـية واألمـــراض غّيـــر الســـارية
وتـؤثر البيئـة والسـلوكيات غّيـر  .العالجـي مشابه، فإن التغذية الجيدة أساسية للوقاية مـن األمـراض السـارية وتـدبيرها

وتشــمل هــذه . الصــحية فــي مراحــل المــيالد والطفولــة والمراهقــة علــى جميــع المجــاالت ذات األولويــة فــي هــذه الفئــة
المجاالت اإلصابة باألمراض غّيـر السـارية وتـدبيرها العالجـي، وتعـاطي التبـغ، وتعـاطي الكحـول علـى نحـو ضـار، 

. وُتعد الوقاية من نقص التغذيـة وزيـادة الـوزن ضـروريتين لتعزيـز الصـحة طيلـة العمـر. تومخاطر العنف واإلصابا
وتكتسي االستجابة للمحددات االجتماعية للصحة والحد من الفقر أهمية حاسمة بالنسبة إلى جميع مجاالت البرامج 

الوقايـــة مـــن الســـرطان كمـــا يكتســـي تعزيـــز بيئـــة المعيشـــة وبيئـــة العمـــل الصـــحيتين أهميـــة مـــن أجـــل . ٢ فـــي الفئـــة
تحســين الســالمة علــى الطــرق، والوقايــة مــن الحــروق كــذلك واألمــراض القلبيــة الوعائيــة وحــاالت الصــحة النفســية، و 

  .والغرق
  

وُتعد الُنظم الصحية القائمة على الرعايـة األوليـة التـي تـدعم التغطيـة الشـاملة بالخـدمات الصـحية مهمـة فـي الوقايـة 
الرئيســية وعوامــل خطرهــا ومكافحتهــا، فضــًال عــن غيرهــا مــن االعــتالالت غّيــر الســارية مــن األمــراض غّيــر الســارية 

وســـيكون هنـــاك تعـــاون عـــن كثـــب باســـتخدام . التـــي تغطيهـــا مجـــاالت البـــرامج الخمســـة المدرجـــة ضـــمن هـــذه الفئـــة
عائية والسـرطان، معلومات وبيِّنات الُنظم الصحية لتحسين تقديرات المنظمة لمعدالت اإلصابة باألمراض القلبية الو 

ومعدالت الوفيات والعجز الناجم عن اإلصابات والعنف، والحد مـن أثـر الظـروف التـي تـؤثر علـى الصـحة النفسـية 
ويعنــي العــدد المتزايــد مــن األشــخاص المصــابين بــاألمراض غّيــر الســارية وحــاالت الصــحة . ومعــاقرة مــواد اإلدمــان

. زداد أهميــة مــن أجــل التخطــيط للطــوارئ والكــوارث والتصــدي لهــاالنفســية، أن الرعايــة المقدمــة إلــى هــذه الفئــات تــ
  .وترتفع معدالت العنف واإلصابات في ظروف الطوارئ كما ُيعد نقص التغذية نتيجة شائعة للكوارث اإلنسانية

  
تسـلط وهناك عدد متزايد من القرارات التي اعتمدتها الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة وجمعيـة الصـحة العالميـة والتـي 

وتتعــاون . الضــوء علــى أهميــة عمــل المنظمــة مــع األمــم المتحــدة والمجتمــع المــدني والشــركاء مــن القطــاع الخــاص
البنــك الــدولي ومنظمــات حكوميــة دوليــة بمــا فــي ذلــك منظمــات داخــل منظومــة األمــم المتحــدة، عــّدة المنظمــة مــع 

ز المنظمــة عملهــا الــداعم لألفرقــة وســو . مــن أجــل تعزيــز البرمجــة المشــتركة فــي المجــاالت المــذكورة ،أخــرى ف تعــزِّ
ضــمن  المجــاالت المعنيــةالُقطريــة لألمــم المتحــدة، مــن خــالل رؤســاء المكاتــب الُقطريــة التابعــة للمنظمــة، فــي إدراج 

وسـوف تسـتمر فـي تـولي رئاسـة فرقـة العمـل المشـتركة بـين الوكـاالت . إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية
كمــا أن منظمــة الصــحة العالميــة عضــو . تحــدة المعنــي بالتعــاون فــي مجــال الســالمة علــى الطــرقوفريــق األمــم الم
  ".تعزيز التغذية"نشيط في حركة 

  
البلــدان فــي الحــد مــن تعــاطي التبــغ بــين ســكانها ومعالجــة  علــى دعــمالمنظمــة مــع مؤسســة بلــومبرغ الخيريــة  وتعمــل

الجهــود الوطنيــة المبذولــة فــي ســبيل  علــى دعــما غيــتس مــع مؤسســة بيــل وميلينــد وهــي تعمــل. الســالمة علــى الطــرق
وتشـــمل الـــروابط مـــع اعـــتالالت أخـــرى فـــي فئـــة . وتحســـين التغذيـــة علـــى الصـــعيد العـــالمي الحـــد مـــن تعـــاطي التبـــغ
الحــّد مــن البدانــة مــن خــالل سياســات النقــل التــي تعــزز النشــاط البــدني وتُقلــل أيضــًا مــن : األمــراض غيــر الســارية

نقل اآللية؛ والحّد من الضرر الناجم عن الكحول من خالل السياسـات المناسـبة؛ ووضـع بـرامج التعرض لمركبات ال
السـارية علـى مـدى  تتصدى إلساءة معاملة األطفال يمكن أن يكون لها أثر على األمراض النفسية واألمـراض غيـر

  .الحياة
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  األمراض غّير السارية
إلى الوقايـة مـن األمـراض غّيـر السـارية وعوامـل خطرهـا وتـدبيرها زيادة إتاحة التدخالت الرامية : ١-٢الحصيلة 
  العالجي

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة
٪ علـــى األقـــل فـــي معـــدالت ١٠تحقيـــق انخفـــاض نســـبي بمقـــدار 
حسـب االقتضـاء، فـي إطـار  ١تعاطي الكحول على نحـو ضـار،

  السياق الوطني

  لترات ٦,٢
)٢٠١٠(  

انخفاض نسبي بمقدار 
  ٪ على األقل ١٠

)٢٠٢٥(  

٪ فـي معـدل االنتشـار الـراهن ٣٠تحقيق انخفاض نسـبي بمقـدار 
  .سنة أو أكثر ١٥لتعاطي التبغ بين البالغين من العمر 

٢٢ ٪  
)٢٠١٠(  

انخفاض نسبي 
  ٪ ٣٠ بمقدار

)٢٠٢٥(  
٪ فـــي معـــدل انتشـــار نقـــص ١٠تحقيـــق انخفـــاض نســـبي بمقـــدار 

  النشاط البدني
٢٥٪  

)٢٠١٠(  
انخفاض نسبي 

  ٪ ١٠ بمقدار
)٢٠٢٥(  

٪ فــي انتشــار ارتفــاع ضــغط ٢٥تحقيــق انخفــاض نســبي بمقــدار 
  الدم أو احتواء انتشار ارتفاع ضغط الدم تبعًا للظروف الوطنية

٤٠٪  
)٢٠٠٨(  

انخفاض نسبي 
  ٪٢٥ بمقدار

)٢٠٢٥(  
تركيز / ٪ للسكري١٠  وقف زيادة معدالت داء السكري والبدانة

  الغلوكوز في البالزما 
  )٢٠٠٨(مع الصيام 

  )٢٠٠٨( ٪ للبدانة١٢

  زيادة بنسبة صفر٪ 
)٢٠٢٥(  

٪ علـــى األقـــل مـــن األشـــخاص المســـتحقين للعـــالج ٥٠حصـــول 
باألدويـــة للوقايـــة مـــن النوبـــات القلبيـــة والســـكتات الدماغيـــة علـــى 

  )بما في ذلك ضبط سكر الدم(األدوية والمشورة الطبية 

٪ ٥٠تغطية بنسبة   غّير معروفة
  األقل على

)٢٠٢٥(  

٪ في متوسط مدخول السـكان ٣٠تحقيق انخفاض نسبي بمقدار 
  ٢الصوديوم/ من الملح

  غرامات ١٠
)٢٠١٠(  

٪٣٠ انخفاض نسبي بمقدار
  ٢٠٢٥بحلول عام 

إتاحـة التكنولوجيـات واألدويــة األساسـية الميسـورة التكلفــة بمـا فــي 
ذلك األدويـة الجنيسـة، الضـرورية لعـالج األمـراض غّيـر السـارية 

٪ فــي مرافــق القطــاع العــام والخــاص علــى ٨٠الرئيســية، بنســبة 
  حد سواء

 )٢٠٢٥(٪ على األقل ٨٠  غّير معروفة

  

  

                                                           

 التـي ضـار نحـو علـى الكحـول تعاطي من للحد العالمية االستراتيجية في ضار نحو على الكحول تعاطي مفهوم يشمل    ١
 وللمجتمـع بـه وللمحيطـين الكحـول يشـرب لمـن ضـارة واجتماعيـة صـحية عواقـب في يتسبب الذي التعاطي المنظمة، وضعتها
 .السلبية الصحية الحصائل احتماالت بزيادة المرتبطة التعاطي أنماط وكذلك ككل،

 مـــن غـــرامين أو الملـــح مـــن غرامـــات ٥ عـــن اليـــوم فـــي الفـــرد مـــدخول يقـــل بـــأن العالميـــة الصـــحة منظمـــة توصـــي    ٢
 .الصوديوم
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ــــذ / تســــريع وضــــع و: ١-١-٢الُمخــــرج  ــــة أو تنفي ــــة المتعــــددة القطاعــــات للوقاي السياســــات والخطــــط الوطني
  األمراض غّير السارية ومكافحتها من

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشرات الُمخرج
خطــة عمــل وطنيــة / اســتراتيجية/ عــدد البلــدان التــي لــديها سياســة

واحــــدة علــــى األقــــل مطبقــــة، تشــــمل عــــدة أمــــراض غّيــــر ســــارية 
  بينهاوعوامل الخطر المشتركة 

١١٠/١٩٤  
)٢٠١٥(  

١٣٤/١٩٤  
)٢٠١٧(  

ـــر الســـارية فـــي برنـــامج  عـــدد البلـــدان التـــي أدرجـــت األمـــراض غّي
التنمية الوطنية، بما في ذلك ُأطر عمـل األمـم المتحـدة للمسـاعدة 

  اإلنمائية، حسب االقتضاء

٣٠  
)٢٠١٥(  

٤٢  
)٢٠١٧(  

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

متعــددة وتنســيقه وٕاســداء المشــورة بشــأن السياســات إلــى األطــراف الوطنيــة عقــد حــوار شــامل لقطاعــات  •
  المناظرة والشركاء من أجل الوقاية من األمراض غّير السارية ومكافحتها

الخطــط المتعــددة القطاعــات التــي توجههــا  وتنفيــذوضــع ب للقيــام علــى نحــو مشــترك تقــديم الــدعم التقنــي •
البلدان من أجل محاربة األمراض غّيـر السـارية بمـا يتماشـى مـع خطـة العمـل العالميـة التـي وضـعتها 

ـــر الســـارية ومكافحتهـــا  واالســـتراتيجيات والخطـــط  ٢٠٢٠-٢٠١٣المنظمـــة للوقايـــة مـــن األمـــراض غّي
  واُألطر اإلقليمية

الوكاالت مع األمم المتحدة بشأن إدراج األمراض غّير السـارية فـي قيادة عمل المنظمة المشترك بين  •
، بمــا فــي ذلــك فــي اســتراتيجيات التعــاون التخطــيطو  تحديــد األولويــات التنميــة الوطنيــة وعمليــة بــرامج

  ، والتمويل والرصد في مجال الصحة ُأطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائيةالقطري و 
  

  اإلقليمية المستهدفةمنجزات المكاتب 
تكميل قدرة المكاتـب الُقطريـة علـى تقـديم الـدعم التقنـي فـي مجـال وضـع وتنفيـذ خطـط العمـل الوطنيـة  •

المتعــددة القطاعــات بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غّيــر الســارية ومكافحتهــا باالســتناد إلــى خطــة العمــل 
  العالمية

و موجـــود بالفعـــل مـــن خطـــط العمـــل واُألطـــر وضـــع ُأطـــر السياســـات اإلقليميـــة باالســـتناد إلـــى مـــا هـــ •
  واالستراتيجيات واألدوات القانونية العالمية ذات الصلة باألمراض غّير السارية وعوامل خطرها

دعــــم الشــــبكات المعرفيــــة علــــى الصــــعيد اإلقليمــــي لتــــوفير منبــــر للحــــوار الــــذي يشــــمل تبــــادل أفضــــل  •
  رية وعوامل خطرهاالممارسات ونتائج البحوث الخاصة باألمراض غّير السا

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

االضــــطالع بــــدور القيــــادة العالميــــة وتعزيــــز الشــــراكات العالميــــة وٕاشــــراك جميــــع أصــــحاب المصــــلحة  •
المعنيـــين دعمـــًا لتنفيـــذ خطـــة العمـــل العالميـــة مـــن خـــالل آليـــة التنســـيق العالميـــة المعنيـــة بالوقايـــة مـــن 

فرقة عمل األمم المتحدة المشتركة بـين الوكـاالت المعنيـة بالوقايـة األمراض غّير السارية ومكافحتها و 
  ومكافحتها) غّير السارية(المعدية  من األمراض غّير
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الحفـاظ علـى الـدعوة إلـى االلتـزام السياسـي الرفيـع المسـتوى علـى صـعيد العـالم وتعزيـز القـدرة الوطنيــة  •
  على الوقاية من األمراض غّير السارية ومكافحتها

السياســات والخطــط المتعــددة القطاعــات فيمــا يتعلــق بتحديــد أولويــات السياســات  بشــأنإســداء المشــورة  •
وتنسيق ودمج اإلجراءات الخاصة بالوقاية من األمـراض غّيـر السـارية ومكافحتهـا  ها،وتنفيذ هاضعو و 
  )عمل واحدة للمنظمة بشأن الوقاية من األمراض غّير السارية ومكافحتها خطة(

  
تمكين البلـدان مـن تنفيـذ االسـتراتيجيات الراميـة إلـى الحـد مـن عوامـل الخطـر القابلـة للتغييـر : ٢-١-٢الُمخرج 

 تعــاطي التبــغ، واتبــاع نظــام غــذائي غّيــر صــحي، والخمــول البــدني، وتعــاطي(المتعلقــة بــاألمراض غّيــر الســارية 
  ة، بما في ذلك المحددات االجتماعية األساسي)الكحول على نحٍو ضار

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشرات الُمخرج
تـدابير السياسـات القائمـة علـى السـكان ل هاعدد البلدان التي عززت تنفيـذ

  وتوسعت في نطاقها من أجل الحد من تعاطي الكحول على نحو ضار
٥٠  

)٢٠١٥(  
٦٠  

)٢٠١٧(  
عدد البلدان التي لديها سياسة أو استراتيجية أو خطـة عمـل مطبقـة للحـد 

  أو تعزيز النشاط البدني/ الخمول البدني ومن 
١٠٠  

)٢٠١٥(  
١٣٠  

)٢٠١٧(  
ز الحــد مــن اســتهالك الملــح فــي  عــدد البلــدان التــي تنفــذ أي سياســات تعــزِّ

  صفوف السكان
٧٠  

)٢٠١٥(  
١٠٠  

)٢٠١٧(  
عـــدد البلـــدان التــــي لـــديها سياســـة أو اســــتراتيجية أو خطـــة عمـــل مطبقــــة 

  للوقاية من البدانة
٩٨  

)٢٠١٥(  
١٢٨  

)٢٠١٧(  
زيــادة بمقــدار مســتوى واحــد علــى (عــدد البلــدان التــي أحــرزت تقــدمًا كبيــرًا 

األقــل مــن مســتويات الفئــات الــواردة فــي تقريــر منظمــة الصــحة العالميــة 
فــي تنفيــذ تــدبير واحــد علــى األقــل مــن تــدابير  ١)عــن وبــاء التبــغ العــالمي

فــــرض الضــــرائب علــــى التبــــغ، أو تهيئــــة البيئــــات ( MPOWER برنــــامج
لخاليـــة مـــن التبـــغ، أو حظـــر اإلعـــالن عـــن التبـــغ والتـــرويج لـــه ورعايتـــه، ا
 ٣اســــتخدام التحــــذيرات الصــــحية علــــى النحــــو الُمعــــرَّف فــــي التــــذييل  أو

لخطــــــة العمــــــل العالميــــــة بشــــــأن الوقايــــــة مــــــن األمــــــراض غّيــــــر الســــــارية 
  )٢٠٢٠-٢٠١٣ومكافحتها 

  صفر
)٢٠١٥(  

١٠  
)٢٠١٧(  

  
  المستهدفةمنجزات المكاتب الُقطرية 

ـــين الوكـــاالت فـــي مجـــال دعـــم تخطـــيط السياســـات  • ـــة المشـــترك ب ـــادة عمـــل منظمـــة الصـــحة العالمي قي
الرامية إلى الحد من عوامل الخطر القابلة للتغيير  وخطط العمل المتعددة القطاعات وتنفيذ السياسات

  المتعلقة باألمراض غّير السارية
لية المردود وميسورة التكلفة ترمي إلى الحد من عوامل الخطـر تقديم المساعدة التقنية لتنفيذ تدابير عا •

القابلــة للتغييــر واالضــطالع بــدور القيــادة فــي تنفيــذ اتفاقيــة منظمــة الصــحة العالميــة اإلطاريــة بشــأن 
  مكافحة التبغ

                                                           
ـــاء التبـــغ العـــالميتقريـــر منظمـــة    ١ ـــة عـــن وب منظمـــة : جنيـــف. MPOWERمجموعـــة سياســـات . ٢٠٠٨، الصـــحة العالمي

ع ، تـــم االطـــالhttp://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241596282_eng.pdf( ٢٠٠٨الصـــحة العالميـــة، 
  )٢٠١٤ديسمبر / كانون األول ٥في 
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  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
المكاتب الُقطرية في سعيها إلـى إشـراك أصـحاب المصـلحة الـوطنيين  ودعمإشراك الشبكات اإلقليمية  •

تنفيــذ تــدابير عاليــة المــردود وميســورة التكلفــة ترمــي إلــى الحــد مــن عوامــل الخطــر القابلــة  فــيالمعنيــين 
للتغيير، وتنفيـذ اتفاقيـة منظمـة الصـحة العالميـة اإلطاريـة بشـأن مكافحـة التبـغ، ودعـم عمليـات التبليـغ 

  ذات الصلة
 مـن أجــل واألولويـات القطريـة تكييـف المبـادئ التوجيهيـة واألدوات التقنيـة لكـي تالئــم السـياق اإلقليمـي •

تنفيــذ سياســات وخطــط عمــل متعــددة القطاعــات ترمــي إلــى الحــد مــن عوامــل الخطــر الرئيســية  تيســير
  القابلة للتغيير المتعلقة باألمراض غّير السارية

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

الحــد مــن  مــن أجــلبــث المعــارف واألدوات الالزمــة لتنفيــذ سياســات وخطــط عمــل متعــددة القطاعــات  •
  عوامل الخطر القابلة للتغيير

الحـد  علـى المسـتوى القطـري مـن أجـلالمسـاعدة التقنيـة المتخصصـة  دعم المكاتب القطرية فـي تقـديم •
  التقنية إلى البلدانفي تقديم المساعدة و من عوامل الخطر القابلة للتغيير، 

  لجنة المعنية بالقضاء على بدانة األطفالالتنفيذ توصيات  •
تعزيــز التنفيــذ الفعــال التفاقيــة منظمــة الصــحة العالميــة اإلطاريــة بشــأن مكافحــة التبــغ وتنفيــذ المقــررات  •

  اإلجرائية الصادرة عن مؤتمر األطراف المنطبقة على المنظمة
  
ن مــن تحســين التغطيــة بالرعايــة الصــحية المتعلقــة بالتــدبير العالجــي لألمــراض تمكــين البلــدا: ٣-١-٢الُمخــرج 

القلبية الوعائية والسرطان والسكري وأمراض الجهـاز التنفسـي المزمنـة وعوامـل خطرهـا عـن طريـق تعزيـز الـُنظم 
  الصحية

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشرات المخرجات
معــايير وطنيــة / بروتوكــوالت/ عــدد البلــدان التــي لــديها مبــادئ توجيهيــة

معتمــدة مــن الحكومــة ومســنَّدة بالبيِّنــات للتــدبير العالجــي / معتــرف بهــا
لألمراض القلبية الوعائية والسرطان والسكري وأمراض الجهاز التنفسي 

  ، بما في ذلك الرعاية الطارئة والملطفةالمزمنة

٩٦  
)٢٠١٥(  

١١١  
)٢٠١٧(  

عدد البلدان التي أدرجت الكشف عن عوامل الخطر والتدبير العالجـي 
  للرعاية الصحية األولية ةالوطني النظملألمراض في 

١٥٦  
)٢٠١٥(  

١٦٦  
)٢٠١٧(  

ـــــة  ـــــة األساســـــية التالي ـــــي أدرجـــــت األدوي ـــــدان الت ســـــبيرين، األ(عـــــدد البل
مثبطــات اإلنــزيم المحــول لألنجيوتنســين، والثيازيــد المــدر و ، اتســتاتينالو 

ميتفـــورمين، المحصـــرات قنـــوات الكالســـيوم الممتـــدة المفعـــول، و و للبـــول، 
) ســــــــــــتيرويدال اتمستنشــــــــــــقو ، ةقصــــــــــــبيال اتموســــــــــــعالنســــــــــــولين، و اإلو 

ن، وأجهـــزة يز اميـــالقيـــاس ضـــغط الـــدم، و  أجهـــزة(والتكنولوجيـــات التاليـــة 
م وأشــرطة االختبــار، وأشــرطة تحليــل قيــاس ســكر الــدم وكوليســترول الــد

الالزمة لعالج األمراض غّير السـارية، علـى قـوائم ) البول لقياس الزالل
ـــات  ـــوافر فيهـــا هـــذه األدويـــة والتكنولوجي األدويـــة األساســـية الوطنيـــة وتت

  بصفة عامة في قطاع الصحة العمومية

١٠١  
)٢٠١٥(  

١١٦  
)٢٠١٧(  
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  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة
المعـــايير الوطنيـــة المســـنَّدة بالبيِّنـــات / البروتوكـــوالت/ تكييـــف المبـــادئ التوجيهيـــة/ دعـــم عمليـــة تنفيـــذ •

الخاصــة بالتــدبير العالجــي لألمــراض القلبيــة الوعائيــة والســرطان والســكري وأمــراض الجهــاز التنفســي 
  المزمنة

ــر الســارية دعــم جهــود البلــدان الراميــة إلــى زيــادة التغطيــة بالرعايــة الصــحية فــي مجــ • ال األمــراض غّي
، وكــذلك إدراج تــدابير للوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا فــي أطــر عمــل وعوامــل خطرهــا

والحّد مـن فجـوات عـدم اإلنصـاف فـي  التغطية الصحية الشاملةالبلدان وسياساتها الرامية إلى ضمان 
  مجال الصحة

مـــراض غّيـــر الســـارية ومكافحتهـــا وتعزيـــز القـــدرة تعزيـــز البحـــوث التشـــغيلية فـــي مجـــال الوقايـــة مـــن األ •
  الوطنية الالزمة إلجراء البحوث

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

المعـــايير العالميـــة الخاصـــة بالتـــدبير العالجـــي لألمـــراض / البروتوكـــوالت/ تكييـــف المبـــادئ التوجيهيـــة •
  لسياق اإلقليميل تبعاً لمزمنة القلبية الوعائية والسرطان والسكري وأمراض الجهاز التنفسي ا

 دعـم تحسـين الرعايـة الصـحية األوليـة واسـتجابة الـُنظم الصـحيةبشـأن المكاتـب الُقطريـة  قدراتتكميل  •
  التدبير العالجي لألمراض غّير السارية فيما يتعلق ب

ــر الســارية والتكنو  دعــم • لوجيــات المكاتــب الُقطريــة فــي جهودهــا الراميــة إلــى إدراج أدويــة األمــراض غّي
الخاصـــة بهـــا فـــي قائمـــة األدويـــة األساســـية لـــديها وزيـــادة إتاحتهـــا ويســـر تكلفتهـــا فـــي قطـــاع الصـــحة 

  العمومية
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
وضــع وتنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة التقنيــة وحــزم األدوات الخاصــة بالتــدبير العالجــي لألمــراض القلبيــة  •

  وأمراض الجهاز التنفسي المزمنةالوعائية والسرطان والسكري 
لتحســين التغطيــة بالرعايــة  علــى المســتوى القطــري دعــم المكاتــب اإلقليميــة فــي تقــديم المســاعدة التقنيــة •

  الصحية عن طريق تعزيز الرعاية الصحية األولية الخاصة باألمراض غّير السارية
الميــــة وٕاقليميــــة للحــــوار الخــــاص تنفيــــذ وتعزيــــز إنشــــاء منــــابر عفيمــــا يتعلــــق بدعــــم البحــــث واالبتكــــار  •

بالسياسات، وتبادل المعارف وأفضل الممارسات والدروس المسـتفادة ونتـائج بحـوث التنفيـذ فـي مجـال 
  األمراض غّير السارية 

  
فــي  الــواردةفــي الوفــاء بااللتزامــات  المحــرز : تنفيــذ إطــار الرصــد مــن أجــل التبليــغ عــن التقــدم٤-١-٢الُمخــرج 

الرفيــع المســتوى بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غّيــر لألمــم المتحــدة مــاع الجمعيــة العامــة اإلعــالن السياســي الجت
ــر ــة (غّي ــةفــي الســارية) ومكافحتهــا و  المعدي ــة بشــأن خطــة العمــل العالمي ــة مــن ا لمنظمــة الصــحة العالمي لوقاي

  ٢٠٢٠-٢٠١٣األمراض غّير السارية ومكافحتها 

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
البلـدان التـي لـديها ُنظـم قائمـة بالفعـل لترصـد األمـراض غّيـر السـارية عدد 

ورصــدها إلتاحـــة التبليــغ علـــى أســاس الغايـــات التســع العالميـــة االختياريـــة 
  .الخاصة باألمراض غّير السارية

٣٨  
)٢٠١٥(  

٥٥  
)٢٠١٧(  



44 

٢٠١٧- ٢٠١٦المقترحة مسودة الميزانية البرمجية   

 

  المكاتب الُقطرية المستهدفة منجزات
معــدالت المراضــة والوفيــات الناجمــة عــن األمــراض غّيــر الســارية  وترصــد تكييــف وتنفيــذ أدوات رصــد •

  وعوامل خطرها القابلة للتغيير
تعزيــز القــدرة الوطنيــة علــى رصــد حالــة الصــحة الوطنيــة فيمــا يتعلــق بــاألمراض غّيــر الســارية وعوامــل  •

  خطرها القابلة للتغيير
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
معــدالت المراضــة والوفيــات  وترصــد أدوات رصــد فــي دعــم اعتمــاد وتنفيــذريــة المكاتــب الُقط مســاعدة •

  الناجمة عن األمراض غّير السارية وعوامل خطرها القابلة للتغيير
حالـــة الرصـــد وتقيـــيم و  تقـــدير تكميـــل جهـــود المكاتـــب الُقطريـــة الراميـــة إلـــى بنـــاء القـــدرة الوطنيـــة علـــى •

   السارية وعوامل خطرها القابلة للتغيير ة الوطنية فيما يتعلق باألمراض غّيريالصح
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
ــر الســارية  • وضــع اإلرشــادات واألدوات الالزمــة لتعزيــز قــدرة البلــدان علــى ترصــد عــبء األمــراض غّي

ورصـــده باالســـتناد إلـــى إطـــار الرصـــد العـــالمي الشـــامل، بمـــا فـــي ذلـــك المؤشـــرات الخمســـة والعشـــرون 
والغايــات العالميــة االختياريــة التســع ومؤشــرات خطــة العمــل التســعة الخاصــة بخطــة العمــل العالميــة 

  ٢٠٢٠-٢٠١٣شأن الوقاية من األمراض غّير السارية ومكافحتها ب
إصدار التقرير العالمي عن وضع األمراض غّيـر السـارية والتقريـر عـن وبـاء التبـغ العـالمي، والتقريـر  •

المقـــدم إلـــى جمعيـــة الصـــحة عـــن تنفيـــذ خطـــة العمـــل العالميـــة واإلطـــار العـــالمي لرصـــد الوقايـــة مـــن 
  ومكافحتهااألمراض غّير السارية 

  
  الصحة النفسية ومعاقرة مواد اإلدمان

   اإلدمان زيادة إتاحة الخدمات الخاصة بالصحة النفسية واالضطرابات الناجمة عن تعاطي مواد: ٢-٢الحصيلة 

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة
نســـــبة األشـــــخاص الـــــذين يعـــــانون مـــــن اضـــــطراب نفســـــي حـــــاد 

الثنــــــائي الُقطــــــب؛ االكتئــــــاب  الــــــذهان؛ االضــــــطراب الوجــــــداني(
  الذين يحصلون على الخدمات) المعتدل أو الحاد

من المقرر وضعها 
  )قيد اإلعداد(

 ٪٢٠زيادة بنسبة 
 )٢٠٢٠ بحلول عام(

من المقرر وضعها   نسمة ١٠٠ ٠٠٠معدل االنتحار السنوي لكل 
  )قيد اإلعداد(

 ٪١٠تخفيض بنسبة 
 )٢٠٢٠بحلول عام (

  
ـــز: ١-٢-٢الُمخـــرج  ـــذ السياســـات والخطـــط تعزي ـــى وضـــع وتنفي ـــدان عل ـــدرة البل ـــة  ونظـــم المعلومـــات ق الوطني

  ٢٠٢٠-٢٠١٣يتماشى مع خطة العمل الشاملة بشأن الصحة النفسية  بما

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
أو خطــة وطنيـة بشــأن الصــحة النفســية / عـدد البلــدان التــي لـديها سياســة و

  ٢٠٢٠-٢٠١٣تتماشى مع خطة العمل الشاملة بشأن الصحة النفسية 
من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 

 جمعية الصحة العالمية من أجل
  والستين الثامنة
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  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة
واللوائح والخطط الوطنية الخاصة بالصـحة  العمل مع الشركاء لدعم وضع وتنفيذ السياسات والقوانين •

النفسـية بمـا يتماشـى مــع خطتـي العمـل اإلقليميــة والعالميـة بشـأن الصـحة النفســية ومـع معـايير حقــوق 
  اإلنسان

دعم جمع البيانات عن حجم االضطرابات النفسية والعصبية على الصعيد الوطني واتجاهاتها وآثارها  •
نـات وبثهـا واسـتخدامها؛ ودعـم البلـدان فـي تعزيـز البيِّنـات والبحـوث وعوامل خطرها، وتحليـل هـذه البيا

  لالسترشاد بها في رسم السياسات والخطط
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
  خطــــــــة العمــــــــل الشــــــــاملة بشــــــــأن الصــــــــحة النفســــــــية لتنفيــــــــذالخطــــــــط اإلقليميــــــــة األنشــــــــطة و تنســــــــيق  •

٢٠٢٠-٢٠١٣  
والتبليغ عنها، باتباع مجموعة أساسية مـن مؤشـرات الصـحة النفسـية جمع البيانات اإلقليمية وتحليلها  •

  والعصبية العالمية
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
تقـــــديم اإلرشـــــادات واألدوات بشـــــأن السياســـــات والقـــــوانين وتخطـــــيط المـــــوارد والتعـــــاون بـــــين أصـــــحاب  •

  المصلحة فيما يتعلق بالصحة النفسية
دام مجموعــة أساســية مــن المؤشــرات لرصــد حالــة الصــحة النفســية فــي تقــديم اإلرشــادات بشــأن اســتخ •

البلــدان ونشــر تقيــيم ثنــائي الســنوات للتقــدم الُمحــرز صــوب تنفيــذ خطــة العمــل الشــاملة بشــأن الصــحة 
  ٢٠٢٠-٢٠١٣النفسية 

  
تطوير خـدمات الصـحة النفسـية المتكاملـة علـى صـعيد البلدان التي لديها القدرة التقنية على : ٢-٢-٢الُمخرج 

  سلسلة تعزيز الصحة والوقاية والعالج والتعافي 
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج

عدد البلدان التي لديها برامج جيدة األداء لتعزيز الصحة النفسية 
والوقاية من االضطرابات النفسية من خالل العمل المشـترك بـين 

  القطاعات

من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
 جمعية الصحة العالمية من أجل

  والستين الثامنة
  

  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة
  دعم تنظيم خدمات الصحة النفسية والرعاية االجتماعية ودمجهما في الرعاية الصحية األولية •
النفســـية التـــي تشـــمل العـــالج والتعـــافي والوقايـــة تعزيـــز ودعـــم تنفيـــذ المبـــادئ التوجيهيـــة بشـــأن الصـــحة  •

  وتعزيز الصحة النفسية
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
التدخالت الخاصة بـالعالج والتعـافي وتعزيـز  ومردوديةتجميع وبث البيِّنات اإلقليمية الخاصة بفعالية  •

  الصحة والوقاية
  تعزيز تقديم برامج الصحة النفسيةتنفيذ االستراتيجيات اإلقليمية الرامية إلى  •
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  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
ــــعة فيمــــا يتعلــــق بتنظــــيم الخــــدمات وتقــــديم الرعايــــة الصــــحية  • وضــــع وبــــث اإلرشــــادات واألدوات الموسَّ

، بمـــا فـــي ذلـــك الرعايـــة الصـــحية األوليـــةواالجتماعيـــة المتكاملـــة والتـــي تلبـــي االحتياجـــات فـــي بيئـــات 
  االضطرابات النفسية والعصبيةالتدخالت المعنية ب

وضــــع وبــــث اإلرشــــادات واألدوات لتنســــيق االســــتراتيجيات المتعــــددة القطاعــــات الراميــــة إلــــى التعزيــــز  •
  ، بما في ذلك الوقاية من االنتحاروالوقاية في مجاالت الصحة النفسية

  
وتعزيزهــا فيمــا يتعلــق باالضــطرابات توســيع نطــاق االســتراتيجيات والــُنظم والتــدخالت الُقطريــة : ٣-٢-٢الُمخــرج 

  الناجمة عن تعاطي الكحول والمواد النفسانية التأثير األخرى
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج

ـــعة  عـــدد البلـــدان التـــي لـــديها اســـتراتيجيات وُنظـــم وتـــدخالت موسَّ
زة للوقايــــة مــــن االضــــطرابات الناجمــــة عــــن تعــــاطي مــــواد  ومعــــزَّ
  المرتبطة بها وعالجها واالعتالالتاإلدمان 

من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
 جمعية الصحة العالمية من أجل

  والستين الثامنة
  

  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة
دعم البلدان فـي تكييـف وتنفيـذ االسـتراتيجيات وخطـط العمـل والمبـادئ التوجيهيـة وغيرهـا مـن األدوات  •

عن منظمة الصـحة العالميـة والراميـة إلـى الحـد مـن تعـاطي الكحـول علـى نحـو ضـار التقنية الصادرة 
  وعالجها اإلدمان والوقاية من االضطرابات الناجمة عن تعاطي مواد

تيسير عمل الشبكات لتبادل الخبرات والممارسات ووضع خطط العمـل بمـا يتماشـى مـع االسـتراتيجية  •
  ضار العالمية للحد من تعاطي الكحول على نحو

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

بمـــا يتماشـــى مـــع  وتنفيـــذها تيســـير شـــبكات تبـــادل الخبـــرات والممارســـات ووضـــع خطـــط عمـــل إقليميـــة •
  االستراتيجية العالمية للحد من تعاطي الكحول على نحو ضار

اإلدمـان مـواد تعـاطي  اضـطرابات تنفيـذ خطـط العمـل اإلقليميـة الراميـة إلـى الوقايـة مـنو  وضعتنسيق  •
  وعالجها

مساعدة المكاتب القطرية فـي تكييـف وتنفيـذ اسـتراتيجيات المنظمـة وخطـط عملهـا ومبادئهـا التوجيهيـة  •
 اضـطرابات الوقايـة مـنو لحـد مـن تعـاطي الكحـول علـى نحـو ضـار وسائر أدواتها التقنية الرامية إلى ا

  وعالجهااإلدمان تعاطي مواد 
  

  المستهدفةمنجزات المقر الرئيسي 
وضــــع وبــــث المبــــادئ التوجيهيــــة وغيرهــــا مــــن األدوات التقنيــــة لتعزيــــز اســــتجابة الخــــدمات الصــــحية  •

لمقتضــــيات االضــــطرابات الناجمــــة عــــن تعــــاطي الكحــــول، دعمــــًا لتنفيــــذ االســــتراتيجية العالميــــة للحــــد 
  تعاطي الكحول على نحو ضار من
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 التـــي تتصـــدى لصـــحة النفســـية والجهــود الدوليـــةتيســير وتعزيـــز جوانـــب الحـــوار السياســاتي المتعلقـــة با •
والتعــاون داخــل منظومــة األمــم المتحــدة، وعلــى وجــه  ، مثــل الحــواراإلدمــانتعــاطي مــواد  الضــطرابات
  مع مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الخصوص،

مــن أجــل وضــع وبــث المبــادئ التوجيهيــة وبروتوكــوالت العــالج والبحــث وغيرهــا مــن األدوات التقنيــة  •
الضـطرابات الناجمـة عـن المضـادة لتعزيز استراتيجيات وُنظم الوقايـة والعـالج وغيرهـا مـن التـدخالت 

  المواد النفسانية التأثير، وكذلك ما يرتبط بها من اعتالالت صحيةتعاطي 
  

  واإلصاباتالعنف 
غيـر المتعمـدة  اإلصـاباتوتحسين التغطيـة بالتـدخالت بشـأن الوقايـة مـن  خفض عوامل الخطر: ٣-٢الحصيلة 

   والعنف وتدبيرها العالجي
  الغاية األساسية البيانات  مؤشر الحصيلة

النســـبة المئويـــة للبلـــدان التـــي لـــديها قـــوانين شـــاملة للتصـــدي 
  على الطريق لعوامل الخطر الخمسة الرئيسية للسالمة

١٥٪  
)٢٠١٠(  

٥٠٪  
)٢٠٢٠(  

نسبة البلـدان التـي تنفـذ خمسـة بـرامج علـى األقـل للوقايـة مـن 
  العنف بين األفراد

  تُقرر الحقاً   تُقرر الحقاً 

وضـع وتنفيـذ الخطـط والبـرامج المتعـددة القطاعـات للوقايـة مـن اإلصـابات، مـع التركيـز علـى : ١-٣-٢الُمخرج 
-٢٠١١(العمــل مــن أجــل الســالمة علــى الطــرق األمــم المتحــدة بشــأن  بموجــب عقــدتحقيــق الغايــات المحــددة 

٢٠٢٠(  
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج

ـــة بشـــأن الســـالمة  ـــديها اســـتراتيجيات ممول ـــدان التـــي ل عـــدد البل
  الطرق على

١١٩  
)٢٠١٠(  

١٥٣  
)٢٠١٧(  

  
  المكاتب الُقطرية المستهدفة منجزات

تنسـيق اإلجــراءات الراميــة إلــى تعزيــز قــدرة البلــدان علـى وضــع البــرامج الوطنيــة النموذجيــة التــي تركــز  •
  )٢٠٢٠-٢٠١١(على تحقيق الغايات المحددة بموجب عقد العمل من أجل السالمة على الطرق 

 عقــد الحــوار السياســاتي علــى الصــعيد الُقطــري مــن أجــل تعزيــز تعــاون القطاعــات المتعــددة علــى رســم •
  السياسات والبرامج الخاصة بالسالمة على الطرق وتنفيذها

لبيِّنـــات وأفضـــل الممارســـات وتقييمهـــا وتجميعهـــا، مـــن أجـــل تحســـين جـــودة رعايـــة لدعـــم تحديـــد قاعـــدة  •
  المصابين بالصدمة ومأمونيتها

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

عقد العمل من أجل  نية في سبيل تحقيق غاياتدعم تطوير القدرات القطرية والبرامج النموذجية الوط  •
  حسبما ُترصد من خالل سلسلة تقارير الحالة العالمية، ٢٠٢٠-٢٠١١ السالمة على الطرق

االشتراك مع الـدول األعضـاء وسـائر الشـركاء فـي وضـع وتنفيـذ ورصـد وتقيـيم االسـتراتيجيات وخطـط   •
  المساعدة بشأن تنفيذ االستراتيجيات العالميةالعمل ورعاية اإلصابات على المستوى اإلقليمي وتوفير 
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  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
بمـــا فـــي ذلـــك فريـــق تعـــاون األمـــم المتحـــدة  ،تنســـيق المبـــادرات العالميـــة بشـــأن الســـالمة علـــى الطـــرق  •

   ٢٠٢٠-٢٠١١ للسالمة على الطرق، وأمانة عقد العمل من أجل السالمة على الطرق

  . عن السالمة على الطرق كأداة لرصد عقد العمل الرابعنشر تقرير الحالة العالمي و   •

ـــة اإلصـــابات وتنســـيق   • ـــادة بشـــأن وضـــع أفضـــل الممارســـات لتحســـين رعاي التحـــالف االضـــطالع بالري
  العالمي لرعاية المصابين

  
  من إصابة األطفال قدرة البلدان والشركاء على وضع وتنفيذ البرامج والخطط للوقاية: ٢-٣-٢الُمخرج 

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
نســبة البلــدان الخاضــعة للتقيــيم التــي تنفــذ السياســات بشــأن الوقايــة مــن 

األطفـــال بمـــا يتماشـــى مـــع  آليـــة واحـــدة علـــى األقـــل مـــن آليـــات إصـــابة
  إرشادات منظمة الصحة العالمية

من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
 جمعية الصحة العالمية من أجل

  والستين الثامنة
  

  المكاتب الُقطرية المستهدفة منجزات
تزويــد البلــدان بالــدعم التقنــي لوضــع الخطــط الخاصــة بالوقايــة مــن إصــابات األطفــال بمــا يتماشــى مــع  •

  إرشادات المنظمة

مـــن إصـــابات حشـــد الشـــركاء علـــى الصـــعيد الُقطـــري لتعزيـــز السياســـات العامـــة الراميـــة إلـــى الوقايـــة  •
  األطفال

  
  المكاتب اإلقليمية المستهدفة منجزات

دعم الجهود المشتركة بين البلدان لبناء القدرات الخاصة بمنع إصابات األطفال، بما فـي ذلـك تيسـير  •
  عقد حلقات العمل التدريبية اإلقليمية

وصــحة  والطفــل صــحة األم تعزيــزالــدعوة إلــى دمــج الوقايــة مــن إصــابات األطفــال والعنــف فــي بــرامج  •
  الطفل والمراهق والصحة طيلة العمر

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

وعــدد اإلجــراءات  صــابات األطفــالإل الصــورة العالميــةإبــراز مــن أجــل تنســيق شــبكة عالميــة للشــركاء  •
  المتاحة للوقاية منها 

  دعم تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير العالمي عن الغرق •
  

  وضع البرامج والخطط للتصدي للعنف الموجه ضد النساء والشباب واألطفال وتنفيذها: ٣-٣-٢الُمخرج 
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج

تنفـذ علـى األقـل نصـف بـرامج الوقايـة مـن العنـف بـين  عدد البلـدان التـي
األفراد التـي خضـعت لالستقصـاء فـي تقريـر الحالـة العـالمي عـن الوقايـة 

  ٢٠١٤من العنف 

٤٢  
)٢٠١٥(  

٥٢  
)٢٠١٧(  
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  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة
تعزيـــز قـــدرة البلـــدان علـــى وضـــع وتنفيـــذ البـــرامج الراميـــة إلـــى التصـــدي للعنـــف الموجـــه ضـــد األطفـــال  •

  والنساء والشباب، ورصد تنفيذ هذه البرامج
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
  أو مشتركة بين البلدان بشأن رسم السياسات والبرامج ورصدهاعقد حلقات عمل تدريبية إقليمية  •
  إعداد صحائف وقائع بشأن الوقاية من العنف •
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
دعــم وضــع خطــة العمــل العالميــة لتعزيــز دور الــنظم الصــحية فــي التصــدي للعنــف بــين األشــخاص،  •

  ٢٠١٦ التاسعة والستين في عاموكذلك اعتمادها من جانب جمعية الصحة العالمية 
  وضحاياه صياغة اإلرشادات الخاصة بالقواعد والمعايير والمواد التدريبية الخاصة بالوقاية من العنف •
  جمع الشركاء في التحالف لمنع العنف وتعزيز األنشطة التي ينفذها التحالف •
  ٢٠١٧للوقاية من العنف" في عام المعالم البارزة للحملة العالمية عقد "االجتماع الثامن بشأن  •

  
  العجز وٕاعادة التأهيل

  زيادة إتاحة الخدمات لألشخاص المصابين بالعجز: ٤-٢الحصيلة 

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الحصيلة 
لزيـــادة إتاحـــة الخــــدمات ) المؤشــــرات العالميـــة(ســـُيحدد المؤشـــر العـــالمي 

العالميـــة بشـــأن لألشـــخاص المصـــابين بـــالعجز كجـــزء مـــن خطـــة العمـــل 
  ٢٠٢١-٢٠١٤ العجز

من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
 جمعية الصحة العالمية من أجل

  والستين الثامنة
الخاصـــة  لزيـــادة إتاحـــة الخـــدمات) المؤشـــرات العالميـــة(المؤشـــر العـــالمي 

  بالوقاية من االضطرابات البصرية والسمعية وعالجها
  

تحســين صــحة جميــع المصــابين : ٢٠٢١-٢٠١٤تنفيــذ خطــة العمــل العالميــة بشــأن العجــز : ١-٤-٢الُمخــرج 
  بالعجز، بما يتماشى مع األولويات الوطنية

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
بـــرامج شـــاملة بشـــأن الصـــحة وٕاعـــادة / عـــدد البلـــدان التـــي لـــديها سياســـات

  التأهيل
٣٠  

)٢٠١٥(  
٥٣  

)٢٠١٧(  
  

  المكاتب الُقطرية المستهدفة منجزات
  دعم البلدان في وضع وتنفيذ السياسات والبرامج والخدمات الصحية الشاملة للمسائل المتعلقة بالعجز •
دعـــم البلــــدان فــــي تعزيــــز السياســـات وآليــــات التخطــــيط والتنســــيق الوطنيـــة الخاصــــة بإعــــادة التأهيــــل،  •

  مصابين بالعجز في المجتمعات المحليةوالتكنولوجيات المساعدة، وٕاعادة تأهيل األشخاص ال
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دعــم البلــدان فــي جمــع البيانــات الوطنيــة عــن العجــز وتحليلهــا وبثهــا واســتخدامها فــي رســم السياســات  •
  والبرمجة والدعوة

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

لصــحية الشــاملة تــوفير الخبــرات الداعمــة للبلــدان مــن أجــل مســاندة الجهــود الراميــة إلــى تعزيــز الــُنظم ا •
للخـــدمات الخاصـــة بـــالعجز مـــع التركيـــز علـــى تحســـين إتاحـــة الخـــدمات فـــي إطـــار التغطيـــة الصـــحية 

  الشاملة
توفير الخبرات الداعمة للبلدان، حيثما تنشـأ الحاجـة إليهـا، مـن أجـل مسـاندة الجهـود فـي مجـال إعـادة  •

  دمات الخاصة باألجهزة المساعدةالتأهيل، وٕاعادة التأهيل في المجتمعات المحلية، وتعزيز ُنظم الخ
ترجمــة البيانــات والبيِّنــات الخاصــة بــالعجز وتوليــدها واســتخدمها فــي مجــال الــدعوة والحــوار الخــاص  •

  بالسياسات
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
تقديم اإلرشادات بشأن السياسات واإلرشادات التقنية إلزالة العقبات وتحسين إتاحة الخـدمات والبـرامج  •

  الصحية 
تقــديم اإلرشــادات بشــأن السياســات واإلرشــادات التقنيــة لتعزيــز وتوســيع نطــاق خــدمات إعــادة التأهيــل،  •

  التأهيل في المجتمعات المحليةوالتأهيل، والتكنولوجيا المساعدة، وخدمات المساعدة والدعم وٕاعادة 
  إعداد المواد التدريبية لدعم استخدام المسح النموذجي لحاالت العجز •
  

تمكين البلدان من تعزيز الوقاية من أمراض العـين واألذن وتـدبيرها العالجـي فـي إطـار الـُنظم : ٢-٤-٢الُمخرج 
  الصحية 

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
  ٣٠  ٦  العين أكملت خدمة لرعايةعدد البلدان 

  
  المستهدفةمنجزات المكاتب الُقطرية 

تقديم الدعم إلى البلدان لوضع الخطط الوطنية بشأن صحة العين واألذن وتنفيذها ورصـدها، بمـا فـي  •
ربطهـا بمكافحـة األمـراض  علـى سـبيل المثـال مـن خـاللذلك دمجهـا مـع الخـدمات الصـحية األخـرى، 

  غّير السارية
  البلدان في جمع المعلومات عن المؤشرات في إطار ُنظم المعلومات الصحية الوطنية دعم •

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
تعزيـــز جمـــع البيانـــات وٕادراج المؤشـــرات والغايـــات فـــي ُنظـــم المعلومـــات الصـــحية الوطنيـــة؛ وتجميـــع  •

  الستخدامها في أغراض الدعوةالبيانات الخاصة بصحة العين واألذن على الصعيد اإلقليمي 
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
وضع استراتيجيات وأدوات من أجل الوقاية من أمراض العين واألذن المزمنة وتدبيرها العالجي علـى  •

  نحو فّعال
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دعــم صــياغة السياســات الراميــة إلــى زيــادة إتاحــة الخــدمات الوقائيــة والعالجيــة فيمــا يتعلــق بــأمراض  •
  واألذنالعين 

  وبثهاوتحليلها وضع نهج موحد لجمع المعلومات عن صحة العين واألذن  •
  
  التغذية

  الحد من عوامل الخطر التغذوية: ٥-٢الحصيلة 
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة

  مليون ١٦٥  عدد األطفال دون سن الخامسة المصابين بالتقزُّم
)٢٠١١(  

  مليون ١٠٢
)٢٠٢٥(  

 ١٥الالتـــي تتـــراوح أعمـــارهن بـــين (نســـبة النســـاء البالغـــات ســـن اإلنجـــاب 
  المصابات بفقر الدم) سنة ٤٩و

٣٠٪  
)٢٠١٤(  

١٥٪  
)٢٠٢٥(  

تمكين البلدان من وضع خطط العمل التـي تأخـذ العـبء المـزدوج لسـوء التغذيـة فـي االعتبـار : ١-٥-٢ الُمخرج
  الشاملة بشأن تغذية األمهات والرضع وصغار األطفالوتنفيذها ورصدها باالستناد إلى خطة التنفيذ 

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
عـــدد البلـــدان التـــي تنفـــذ خطـــط العمـــل الوطنيـــة التـــي تتســـق مـــع خطـــة 

  التنفيذ الشامل بشأن تغذية األمهات والرضَّع وصغار األطفال
٥٤/١٩٤  
)٢٠١٥(  

٧٤/١٩٤  
)٢٠١٧(  

  
  المستهدفةمنجزات المكاتب الُقطرية 

دعــم البلــدان فــي تحديــد الغايــات ووضــع خطــط العمــل الوطنيــة بمــا يتماشــى مــع خطــة التنفيــذ الشــاملة  •
  بشأن تغذية األمهات والرضَّع وصغار األطفال

  دعم عملية وضع ُنظم رصد حصائل التغذية وتنفيذ خطط العمل الوطنية •
أهــــداف التغذيــــة الخاصــــة بــــاألمن الغــــذائي حشــــد االلتــــزام بتعزيــــز الــــُنظم الغذائيــــة الصــــحية وتحقيــــق  •

  على المستوى القطري والتغذوي
  دعم إنشاء آليات التنسيق الخاصة بالتغذية وأوجه التآزر بين برامج التغذية والبرامج األخرى •
تعزيز قدرات الموارد البشرية على الصعيد الُقطري في مجال برامج التغذية الفعالة، بما في ذلك دعـم  •

التدريبية والتعليمية المقدمة إلى موظفي قطاعي الصحة والتعليم والعاملين فـي مجـال اإلرشـاد البرامج 
  والعاملين المجتمعيين، وبناء القدرات اإلدارية في مجال التغذية

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
األطفــال وضــع خطــط العمــل اإلقليميــة التــي تشــتمل علــى عناصــر تغذيــة األمهــات والرضــع وصــغار  •

  وتنفيذها وتقييمها حسب االقتضاء
وطنية ورصد خطط العمل الغايات التقديم الدعم التقني من أجل تحديد مساعدة المكاتب القطرية في  •

  الوطنية 
واألمـن الغـذائي والتغـذوي علـى  ،الُنظم الغذائية الصـحيةالرامية إلى تعزيز الوطنية  الدعوة دعم جهود •

  الصعيد اإلقليمي
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، الـــُنظم الغذائيـــة الصـــحية مـــن أجـــل تعزيـــزتعزيـــز التنســـيق بـــين الوكـــاالت وبـــين القطاعـــات المتعـــددة  •
األمن الغذائي والتغذوي على الصعيد اإلقليمي، وحفز الشراكات عن طريق إرساء الروابط مع  وكذلك

  أصحاب المصلحة، والسيما في القطاعات األخرى بخالف قطاع الصحة
  ت اإلقليمية الخاصة بالتغذية وتعزيزهاإنشاء ُنظم المعلوما •

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

وٕاعـالن رومـا  ٢٠١٥مـا بعـد عـام لبرنامج عمل التغذية العـالمي  بشأنالمساهمة في تنفيذ االلتزامات  •
وتيسـير الحـوار العـالمي بـين كيانـات األمـم المتحـدة وسـائر  بشأن التغذية وٕاطار العمل المصـاحب لـه

  المصلحةأصحاب 
وضع األدوات التـي ستسـاعد البلـدان علـى وضـع الخطـط والسياسـات الوطنيـة بشـأن التغذيـة وتنفيـذها  •

   ، وكذلك خطة التنفيذ الشامل بشأن تغذية األمهات والرضع وصغار األطفالورصدها
  نشر التقارير العالمية بشأن التقدم الُمحرز صوب تحقيق األهداف العالمية الخاصة بالتغذية •

ــُنظم الغذائيــة للســكان  وخيــارات السياســات بشــأنوضــع القواعــد والمعــايير : ٢-٥-٢الُمخــرج  تعزيــز أهــداف ال
واعتمادهـا مـن جانـب البلـدان فـي والتدخالت العالية المردود الرامية إلى معالجة العـبء المـزدوج لسـوء التغذيـة، 

  اإلجراءات التغذوية الفعالةوضع المبادئ التوجيهية والتشريعات الوطنية التي تدعم 

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
ــــي اعتمــــدت، حســــب االقتضــــاء، سياســــات وتشــــريعات  ــــدان الت عــــدد البل
وتـــــدابير تنظيميـــــة ومبـــــادئ توجيهيـــــة بشـــــأن األهـــــداف الخاصـــــة بـــــالُنظم 
الغذائية واإلجراءات الفعالة في مجـال التغذيـة مـن أجـل التصـدي للعـبء 

  التغذية المزدوج لسوء

٦٨/١٤٧  
)٢٠١٥(  

٩٠/١٤٧  
)٢٠١٧(  

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

دعم عملية وضـع المبـادئ التوجيهيـة والتشـريعات الوطنيـة بشـأن التغذيـة وتكييفهـا وتحـديثها باالسـتناد  •
التوجيهيــة المبــادئ علــى ســبيل المثــال،  ،إلــى القواعــد والمعــايير والمبــادئ التوجيهيــة العالميــة المحدثــة

الخاصــــة بالنظــــام الغــــذائي والقائمــــة علــــى األغذيــــة، والمبــــادئ التوجيهيــــة الخاصــــة بتكميــــل األغذيــــة 
دة التشريعات الخاصة بتسويق بدائل لبن األم، و  تعزيز الُنظم كذلك وتعزيزها بالمغذيات الدقيقة، ومسوَّ

  الغذائية الصحية
تقـديم  وفـيفيمـا يتعلـق بمختلـف القضـايا والظـروف،  دعم البلدان في تنفيذ التـدخالت التغذويـة الفعالـة •

تعزيز  من خالل بما في ذلك ،األولي ىالمستو  علىالخدمات في حاالت االستقرار وحاالت الطوارئ 
التغذية والُنظم الغذائية الصحية الُمثلى للرضَّع وصغار األطفال، وٕادارة وعالج الحاالت الحـادة لسـوء 

  للعبء المزدوج لسوء التغذية، وغيرهاالتغذية وفقر الدم، والتصدي 
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
مـن أجـل توفير الدعم المشترك بين البلدان لترجمة اإلرشادات العالميـة واإلقليميـة إلـى تـدخالت فعالـة  •

  تعزيز التغذية
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مجــاالت خاصــة، مثــل تقــديم الخبــرات إلــى البلــدان حيثمــا تبــرز الحاجــة إلــى المزيــد مــن القــدرات فــي  •
التشــريعات والمعــايير والمواصــفات المتعلقــة بتعزيــز الــُنظم الغذائيــة الصــحية وتوســيم األغذيــة وٕاغنــاء 

  األغذية بالمغذيات الدقيقة
النهوج االبتكاريــة مــن أجــل تنفيــذ اإلجــراءات الفعالــة بشــأن التغذيــة وتطبيــق المعــايير الخاصــة بــ األخــذ •

  التي وضعتها منظمة الصحة العالمية باألغذية والمبادئ التوجيهية
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
تقـــديم اإلرشـــادات التقنيـــة والمشـــورة العلميـــة بشـــأن التغذيـــة وتوســـيم األغذيـــة مـــن أجـــل المســـاهمة فـــي  •

  الدستور الغذائي
التــي نــات وضــع خيــارات السياســات واالســتراتيجيات بشــأن اإلجــراءات التغذويــة الفعالــة المســنَّدة بالبيِّ  •

للتقـــزم، والهـــزال، وفقـــر الـــدم، والبدانـــة لـــدى األطفـــال، والرضـــاعة الطبيعيـــة، والـــُنظم الغذائيـــة  تتصـــدى
  الصحية

الفعالـــة واألهـــداف  التغذويـــة تحـــديث القواعـــد والمعـــايير التقنيـــة والمبـــادئ التوجيهيـــة بشـــأن اإلجـــراءات •
  االت الطوارئالخاصة بالُنظم الغذائية للسكان في حاالت االستقرار وح

  
  )األمريكية الدوالرات بماليين( البرامج ومجاالت الرئيسية المكاتب حسب الميزانية

  

 شرق جنوب األمريكتان  أفريقيا  البرامج مجال
 شرق  أوروبا  آسيا

  المتوسط
 غرب
 المحيط
  الهادئ

 المقر
  المجموع  الرئيسي

  ٢٠١,٠  ٥٩,٩  ٢٤,٨  ١٥,٣  ٢٠,٧  ١٦,٠  ١٥,٧  ٤٨,٥  األمراض غّير السارية
الصحة النفسية 

  ٤٢,٥  ١٦,٦  ٥,١  ٥,٠  ٥,٢  ٢,٠  ٣,١  ٥,٦  ومعاقرة مواد اإلدمان

  ٣٥,٠  ١٣,١  ٣,٣  ٢,٩  ٧,٨  ٢,٦  ٢,٦  ٢,٧  العنف واإلصابات
  ١٧,٩  ٨,٨  ٣,٧  ٠,٩  ٠,٥  ١,٤  ١,١  ١,٥  العجز وٕاعادة التأهيل

  ٤١,٣  ٢١,١  ٤,٣  ٣,١  ٢,١  ٢,٥  ٣,٣  ٤,٨  التغذية
  ٣٣٧,٨  ١١٩,٥  ٤١,٢  ٢٧,٣  ٣٦,٣  ٢٤,٥  ٢٥,٨  ٦٣,١  الفرعي المجموع
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  تعزيز الصحة طيلة العمر: ٣الفئة 
تعزيــز الصــحة الجيــدة فــي مراحــل الحيــاة الرئيســية، مــع مراعــاة ضــرورة معالجــة اإلنصــاف فــي الصــحة 

  .والمحددات االجتماعية للصحة وحقوق اإلنسان، مع التركيز على المساواة بين الجنسين
  

وتهــتم هــذه  .االســتراتيجيات الراميــة إلــى تعزيــز الصــحة والعافيــة منــذ الحمــل وحتــى الشــيخوخةهــذه الفئــة تجمــع معــًا 
الفئة بالصحة كحصيلة لجميع السياسات، وبالصحة فيما يتعلق بالبيئة، وتشمل القيادة واإلرشـادات التقنيـة الخاصـة 

  .بهذه المجاالت الشاملة على صعيد المنظمة وقطاعات الصحة للدول األعضاء
  
ُتعــد فئــة تعزيــز الصــحة طيلــة العمــر بحكــم طبيعتهــا شــاملة، وتتضــمن واليــة إضــافة لضــمان اعتمــاد الموضــوعات و 

وهـي بـذلك تتوجـه إلـى االحتياجـات الصـحية للسـكان مـع التركيـز بصـفة . الشاملة على صعيد البـرامج والفئـات كافـة
تراتيجيات المتكاملـة التـي تلبـي االحتياجـات ويمكِّن هذا النهج من وضـع االسـ. خاصة على المراحل الرئيسية للحياة

ــرة، ولمقتضــيات  المتطــورة، وتســتجيب للعوامــل الديُمغرافيــة والوبائيــة واالجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة والســلوكية المتغيِّ
ويراعــي الــنهج الشــامل لمراحــل الحيــاة الطريقــة التــي تتفاعــل بهــا . عــدم المســاواة بــين الجنســين فــي مجــال الصــحة

دات المتعـــددة، والســـيما نـــوع الجـــنس، وتـــؤثر فـــي الصـــحة طيلـــة الحيـــاة وعبـــر األجيـــال، مـــع كفالـــة المســـاءلة المحـــد
وينظــر هــذا الــنهج . والشــفافية والمشــاركة التــي ُتعــد ضــمن المســاهمات الرئيســية للنهــوج القائمــة علــى حقــوق اإلنســان

وهو يسـلط الضـوء علـى أهميـة المراحـل . إلى الصحة كسلسلة دينامية ال كمجموعة من األوضاع الصحية المنعزلة
االنتقاليـــة التـــي تـــربط كـــل مرحلـــة بالمرحلـــة التـــي تليهـــا، ويحـــدد العوامـــل التـــي تحمـــي مـــن الخطـــر، ويحـــدد أولويـــات 

وفضًال عن ذلك، فإن العمـل المنفـذ ضـمن هـذه الفئـة يسـهم . االستثمار في الرعاية الصحية والمحددات االجتماعية
لمكتمل في سبيل وضع حد لوفيات األمهات والمواليد واألطفال التـي يمكـن تالفيهـا وجميـع في معالجة العمل غير ا

  .٢٠١٥األهداف اإلنمائية المستدامة المتعلقة بالصحة المقترحة في الخطة الموضوعة لما بعد عام 
  

  الصحة اإلنجابية وصحة األمهات والمواليد واألطفال والمراهقين
  

، تراجـع ٢٠١٢و ١٩٩٠ففـي الفتـرة الواقعـة مـا بـين عـامي . ات األمهـات واألطفـالُأحرز تقدم في خفض معـدل وفيـ
معــدل وفيــات األمهــات واألطفــال إلــى النصــف تقريبــًا، وحــدث أكبــر قــدر مــن التراجــع فــي النصــف الثــاني مــن تلــك 

ويمـوت . أو الـوالدة امرأة تقريبًا تلقى حتفهـا يوميـًا تـأثرًا بأحـداث تتعلـق بالحمـل ٨٠٠ومع ذلك فمازالت هناك . الفترة
٪ تقريبــًا يموتــون خــالل األســابيع األربعــة األولــى مــن ٤٤ماليــين طفــل ســنويًا قبــل عامــه الخــامس، مــن بيــنهم  ٦,٦
مليـون امـرأة  ٢٢٢ومازالت االحتياجات غيـر الملبـاة فـي مجـال الصـحة الجنسـية واإلنجابيـة مسـتمرة، فهنـاك . الحياة

مليـون حالـة جديـدة مـن حـاالت العـدوى المنقولـة جنسـيًا  ٤٩٩حمل، وهناك لديها احتياجات غير ملباة من وسائل ال
  .التي يمكن عالجها تحدث سنوياً 

  
وتوجـد تـدخالت فعالـة لتحسـين . وتحدث معظم وفيات األمهات واألطفـال فـي البلـدان المنخفضـة والمتوسـطة الـدخل

التحـديات تتمثـل فـي تنفيـذ هـذه التـدخالت ولكـن . صحة األمهات والمواليد واألطفال ومنع هذه الوفيات من الحدوث
والتوسُّع فيها وٕاتاحتها لجميع المحتـاجين إليهـا قبـل الحمـل وقبـل الـوالدة وخاللهمـا وفـي السـنوات األولـى مـن الحيـاة، 

  . وضمان جودة الرعاية
  

ئـد صـحية واالستثمار في صحة النساء واألطفال لن يؤدي فقط إلى خفض معـدالت الوفيـات، بـل سـيعود أيضـًا بفوا
وتشـمل هـذه الفوائـد زيـادة نمـو النـاتج المحلـي اإلجمـالي عـن طريـق تحسـين اإلنتاجيـة، . واجتماعية واقتصادية كبيـرة

رة لنحــو  مليــون حالــة إمــالص، بحلــول  ٣٢مليــون طفــل وخمســة ماليــين امــرأة وكــذلك  ١٤٧ومنــع الوفــاة غيــر المبــرَّ
  .٢٠٣٥ عام
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التــي يمكــن تالفيهــا البرنــامج الطمــوح لهــذا المجــال كمــا يمثــل التحــدي ويشــكل وضــع حــد لوفيــات األمهــات واألطفــال 
، ســـتدعم منظمـــة الصـــحة العالميـــة البلـــدان فـــي الوفـــاء بااللتزامـــات ٢٠١٧-٢٠١٦وفـــي الثنائيـــة . المطـــروح أمامـــه

ودعم  المقطوعة في المبادرات العالمية واإلقليمية من أجل وضع حد لوفيات األمهات واألطفال التي يمكن تالفيها،
التدخالت الفعالة لتصل إلى مستويات قريبة من مستوياتها في الدول الغنية، والحد من التباين بين أشد البلدان فقرًا 

، "خطــة عمــل مــن أجــل وضــع حــد للوفيــات التــي ُيمكــن تالفيهــا: كــل مولــود"وتشــمل هــذه التــدخالت . وأشــدها غنــاءً 
، وبيــان توافــق اآلراء بشــأن وضــع حــد "وعــد يجــدد" ٢٠٢٠ام والتعهــدات التــي ُقطعــت فــي مبــادرة تنظــيم األســرة لعــ

لوفيـــات األمهـــات التـــي يمكـــن تالفيهـــا، وخطـــة العمـــل العالميـــة الخاصـــة بالوقايـــة مـــن االلتهـــاب الرئـــوي واإلســـهال 
  . ومكافحتهما

  
نظـرًا  وفيما يتعلق بالمراهقين سيركز الـدعم المقـدم مـن األمانـة علـى السـلوكيات التـي تنطـوي علـى مخـاطر صـحية،

ألن العديــد مــن هــذه الســلوكيات التــي تبــدأ فــي مرحلــة المراهقــة تــؤثر فــي الصــحة فــي مراحــل الحيــاة التاليــة، وكــذلك 
فالمشــكالت الصــحية والســلوكيات المتعلقــة بالصــحة . علــى تلبيــة االحتياجــات الخاصــة بالصــحة الجنســية واإلنجابيــة

ن، ويترتـب عليهـا آثـار مهمـة تقـع علـى الصـحة العموميـة فـي التي تبدأ أثناء المراهقة هي التي تشكل صـحة البـالغي
، ستشــمل محــاور اهتمــام عمــل األمانــة تقــديم الــدعم مــن أجــل وضــع وتنفيــذ ٢٠١٧-٢٠١٦وفــي الثنائيــة . المســتقبل

ز الصـحة، وتـروِّج للنشـاط البـدني،  المبادئ التوجيهية والسياسات والتدخالت التي تتناول األنماط المعيشـية الـي تعـزِّ
تحــد مــن ســلوكيات المــراهقين التــي تنطــوي علــى مخــاطر صــحية وغيرهــا مــن عوامــل الخطــر، مثــل تعــاطي التبــغ و 

  . وحاالت العدوى المنقولة جنسياً 
  

ـــوفير الصـــحة للمـــراهقين فـــي العـــالمويقـــدم تقريـــر  ـــة الصـــحية  ١ت ـــة عـــن الحال ـــذي صـــدر مـــؤخرًا، معلومـــات محدث ال
للمــراهقين فــي العــالم ويجمــع معــًا ألول مــرة التــدخالت الفعالــة التــي تعــالج القضــايا الصــحية الرئيســية علــى صــعيد 

وســتكون ترجمــة ذلــك إلــى خطــة عمــل تــؤدي إلــى مخرجــات برمجيــة وحصــائل صــحية للمــراهقين مجــال . المنظمــة
  .ستقبلتركيز العمل في الم

  
  الشيخوخة والصحة

  
ومــن المتوقــع أن يزيــد عــدد األشــخاص . يشــكل التمتــع بالصــحة فــي مرحلــة الشــيخوخة جــزءًا ال يتجــزأ مــن هــذه الفئــة

 ٢٠٠٠ عـــامي بـــين ماليـــين شـــخص إلـــى مليـــارّي شـــخص مـــا ٦٠٥عامـــًا أو أكثـــر مـــن  ٦٠البـــالغين مـــن العمـــر 
. نــواح كثيــرة وتطــرح التحــديات والفــرص علــى حــد ســواء وتــؤدي شــيخوخة الســكان إلــى تغّيــر المجتمــع مــن. ٢٠٥٠و

وســوف تثيــر شــيخوخة الســكان التحــديات أمــام المجتمعــات بســبب زيــادة الطلــب علــى الرعايــة الصــحية وٕاجهــاد ُنظــم 
بيـــد أن المســـنين . التقاعـــد والضـــمان االجتمـــاعي وزيـــادة الحاجـــة إلـــى الرعايـــة الطويلـــة األجـــل والرعايـــة االجتماعيـــة

والواقـع أن . مات اجتماعيـة مهّمـة كـأفراد فـي األسـرة ومتطـوعين ومشـاركين نشـطين فـي القـوى العاملـةيقدمون مسـاه
المجموعــات الســكانية األكبــر ســنًا تمثــل مــوردًا اجتماعيــًا واقتصــاديًا مهمــًا، وزيــادة العمــر المتوقــع تعنــي المزيــد مــن 

متقدمــة محــددًا حاســمًا لكيفيــة تحقيــق وســوف تكــون الصــحة فــي مراحــل العمــر ال. الفــرص للمســاهمة فــي المجتمــع
  . التوازن بين التكاليف والفوائد المرتبطة بالشيخوخة

  
وتتمثـــل إحـــدى الســـمات المميـــزة للشـــيخوخة فـــي التفـــاوت الكبيـــر بـــين األفـــراد، الســـيما فيمـــا يتعلـــق بالصـــحة والحالـــة 

وعالوة على ذلك، تنجم . مدى الحياة الصحية المختلفة تراكمًا للمخاطر الصحية على" المسارات"وُتجسد . الوظيفية
. جوانب عدم المساوة المرتبطة بالجنس في الشيخوخة عن المصاعب المرتبطة بالجنس المتراكمة على مدى الحياة

                                                           
 ٢٠١٤؛ منظمــــــــة الصــــــــحة العالميــــــــةصــــــــحة المــــــــراهقين فــــــــي العــــــــالم: فرصــــــــة ثانيــــــــة فــــــــي العقــــــــد الثــــــــاني. جنيــــــــف:    ١

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/second-decade/en/ االطـــــالع فـــــي  (تـــــم
   )٢٠١٤ كانون األول/ ديسمبر  ٥
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وفــي حــين أن العمــر المتوقــع فــي مرحلــة الشــيخوخة يتزايــد فــي أغلــب أنحــاء العــالم، فــإن فجــوة العمــر المتوقــع بــين 
فمعدالت الوفاة والعجز في صفوف المسنين فـي البلـدان المنخفضـة والمتوسـطة الـدخل . تتسعالبلدان الغنية والفقيرة 

ولكنــه يجســد األثــر التراكمــي  وبــذلك فــإن هــذا التبــاين لــيس عشــوائياً . أعلــى بكثيــر منهــا فــي البلــدان المرتفعــة الــدخل
  . ها وفيما بين الفئاتداخل الفئة نفس ءعلى مدى الحياة، وهو ما ُيمكن التصدي له على السوا إلجحافل
  

وتشـــير . ويتعـــّين أن تتصـــدى االســـتجابة لمســـائل تمـــس مختلـــف مراحـــل الحيـــاة والعديـــد مـــن المجـــاالت االجتماعيـــة
البّينــات إلــى أن العوامــل الســلوكية والبيولوجيــة الطبيــة واألحــوال االجتماعيــة فــي المراحــل المبكــرة مــن الحيــاة تــرتبط 

وتشــمل هــذه العوامــل مــا نأكلــه ومــدى نشــاطنا البــدني . فــي مراحــل الحيــاة المتــأخرةارتباطــًا شــديدًا بالصــحة والرفــاه 
ومستويات تعرضنا للمخاطر الصحية، مثل تلك الناجمة عن التدخين واستهالك الكحول على نحو ضار والتعرض 

لـى صــحتهم وهــذه العوامـل قابلــة للتغييـر، وســوف يكـون لمـدى اعتمــاد النـاس لخيــارات صـحية أثــر ع. للمـواد السـامة
ويحتاج قطاع الصحة أيضـًا ألن يتكّيـف، ويتعـّين لقطـاعّي . وأدائهم على السواء في مراحل الحياة المبكرة والمتأخرة

وٕاذا عــاش النــاس حيــاًة  صــحية بدرجــة أكبــر، وحيــاًة أطــول، فســوف . الصــحة والرعايــة االجتماعيــة أن يعمــال ســوياً 
وبالتـالي فـإن هـذا التحـدي الـديمغرافي الـذي يواجهنـا .لهـا المجتمـع أقـلتكون الفرص المتاحة أكبر والتكلفة التي يتحم

  .في النصف األول من القرن الحادي والعشرين يتطلب استجابة شاملة في مجال الصحة العمومية
  

، ستقوم األمانة بالتركيز من جديد على صحة كبار السن واستقاللهم، مع إيالء عنايـة ٢٠١٧-٢٠١٦الثنائية  وفي
مثـل سـقوط  ةلتعزيز وتضمين الخدمات الصحية واالجتماعية وٕايجاد بيئات تمكينية والتصدي لمسـائل محـدَّدخاصة 

السـارية والعجـز  وسـوف تـؤدي إقامـة الـروابط القويـة مـع البـرامج المعنيـة بـاألمراض غيـر. المسنين وٕاساءة معاملتهم
كذلك االبتكـارات التكنولوجيـة إلـى المسـاعدة علـى والصحة النفسية والوقاية من العنف واإلصابات والُنظم الصحية و 

وسوف ُتحدد أولويات المنظمة فـي اسـتراتيجية وخطـة عمـل عـالميتين بشـأن الشـيخوخة والصـحة، . تعزيز االستجابة
  . بدعم من الدول األعضاء والشركاء الدوليين والوطنيين ٢٠١٦من المقرر وضعهما في عام 

  
  ن واإلنصاف وحقوق اإلنسانتعميم مبادئ المساواة بين الجنسي

  
سلسـلة الخـدمات الصـحية علـى مـدى العمـر بـأكبر قـدر مـن الفعاليـة عنـد مراعـاة الـدوافع الهيكليـة واالجتماعيـة  تقدَّم

ويتطلــب تعمــيم مبــادئ . للصــحة التــي تشــير إليهــا منظمــة الصــحة العالميــة بمســمى المحــددات االجتماعيــة للصــحة
الجنسـين وحقـوق اإلنسـان، إحـداث التحـول داخـل المنظمـة وخارجهـا مـن أجـل اإلنصاف فـي الصـحة والمسـاواة بـين 

وفــي الثنائيــة . تمكــين البلــدان مــن تنفيــذ ورصــد هــذه الموضــوعات الشــاملة فــي السياســات والبــرامج الصــحية الوطنيــة
ز عمليـــة دمـــج مبـــادئ المســـاواة بـــين الجنســـين وحقـــوق اإلنســـان فـــي آليـــ٢٠١٧-٢٠١٦ ع األمانـــة وتعـــزِّ ات ، ستشـــجِّ

المنظمة المؤسسية ومجاالتها البرمجية، عن طريـق اإلمسـاك بزمـام القيـادة وااللتزامـات الخارجيـة والداخليـة؛ ووضـع 
فـي ذلـك إيجـاد شـبكة قويـة للمجـال البرمجـي  األدوات وتكييفها؛ وبناء القـدرات علـى مسـتويات المنظمـة الثالثـة، بمـا

وق اإلنسان؛ والتفاعل مع أصحاب المصـلحة الـداخليين والـدول ُتعنى بمبادئ المساواة بين الجنسين واإلنصاف وحق
ولهــذا الغــرض فــإن خطــة العمــل التــي ُوضــعت علــى نطــاق األمــم . األعضــاء مــن خــالل اســتخدام آليــات المســاءلة

المتحــدة بشــأن المســاواة بــين الجنســين وتمكــين المــرأة والتــي اعتمــدها مجلــس الرؤســاء التنفيــذيين فــي منظومــة األمــم 
المعني بالتنسيق، والتي ُكيِّفت لتشمل أيضًا مؤشرات خاصة باإلنصاف في الصحة وحقوق اإلنسان، تمثـل  المتحدة

  .عنصرًا أساسياً 
  

ـــين الجنســـين واإلنصـــاف وحقـــوق اإلنســـان وتلـــك المعنيـــة  ويســـهم ـــادئ المســـاواة ب التعـــاون بـــين الوحـــدة المعنيـــة بمب
  .لمنظمة بشأن التعميمبالمحددات االجتماعية للصحة في الوفاء بالتزامات ا
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  المحددات االجتماعية للصحة
  

إن الجزء األكبر من العبء العالمي للمـرض واألسـباب الرئيسـية التـي تـؤدي إلـى اإلجحـاف فـي الصـحة، تنشـأ عـن 
ــذا فــإن المحــددات االجتماعيــة للصــحة . الظــروف التــي يولــد فيهــا األفــراد وينمــون ويعيشــون ويعملــون ويشــيخون ول

الصـحة  وسـتكون محـددات الصـحة وتعزيـز اإلنصـاف فـي. بالنسبة إلى جميـع مجـاالت عمـل األمانـة تكتسي أهمية
وفضــًال عــن ذلــك . ٥إلــى  ١فــي كــل فئــة مــن الفئــات مــن  ٢٠١٧-٢٠١٦موضــع تركيــز متواصــل خــالل الثنائيــة 

مانــة والــدول ستســتمر الجهــود المبذولــة لبنــاء القــدرة علــى تعمــيم نهــج المحــددات االجتماعيــة للصــحة فــي عمــل األ
ويحتــاج األمــر إلــى أدوات مثــل المبــادئ التوجيهيــة ومجموعــة موحــدة مــن المؤشــرات لرصــد اإلجــراءات . األعضــاء

وزيــادة " دمــج الصــحة فــي جميــع السياســات"المتخــذة بشــأن المحــددات االجتماعيــة للصــحة مــن أجــل تطبيــق نهــج 
وفضــًال عــن ذلــك يتعــّين العمــل مــع المنظمــات . الــوعي بالقيمــة التــي يضــيفها نهــج المحــددات االجتماعيــة للصــحة

  .األخرى داخل منظومة األمم المتحدة على تنفيذ ورصد خطة العمل المشتركة في هذا الصدد
  

وأخيرًا، ستركز األمانة على تحسين تصريف شؤون العدد المتزايد من األطراف الفاعلة النشطة فـي قطـاع الصـحة، 
، وذلــك علــى النحــو الــذي يــنص عليــه إعــالن ريــو "ف الشــؤون الصــحيةتصــري"والــذي يشــار إليــه عمومــًا بمصــطلح 

وقـــد بـــرزت أهميـــة تصـــريف الشـــؤون العـــالمي مـــن أجـــل الصـــحة . السياســـي بشـــأن المحـــددات االجتماعيـــة للصـــحة
  .نحو متزايد من خالل مبادرة السياسة الخارجية والصحة العالمية على

  
  الصحة والبيئة

  
مليـون حالـة  ١٣ؤولة عن ربع العبء العالمي للمرض تقريبًا، وعن ما ُيقدر بنحو ُتعد المحددات البيئية للصحة مس

ويتمثــل المتضــررون فــي المقــام األول فــي النســاء واألطفــال الفقــراء الــذين يعيشــون ويعملــون فــي أكثــر . وفــاة ســنوياً 
د الكيميائية، واإلشعاع، الُنظم اإليكولوجية تلوثًا وهشاشة في العالم، وتتعرض صحتهم لعوامل خطر شتى مثل الموا

  .وعدم توفر المياه المأمونة وخدمات اإلصحاح، وتلوث الهواء، وتغيُّر المناخ
  

، ستعيد األمانة التركيز علـى رصـد اتجاهـات الصـحة البيئيـة والمهنيـة والتبليـغ بشـأنها، ٢٠١٧-٢٠١٦وفي الثنائية 
حيــث مــن المتوقــع أن يزيــد الطلــب عليهــا فــي ســياق األهــداف اإلنمائيــة المســتدامة المقترحــة التــي ســيجري االتفــاق 

عـام  ة التـي تـم توليـدها فـيوكشفت البيِّنات الجديد. ؛ وكذلك على تلوث الهواء والصحة٢٠١٥عليها في نهاية عام 
وفضـًال عـن . أن تلوث هواء المنـازل والهـواء المحـيط هـو مـن المخـاطر الرئيسـية التـي تتعـرض لهـا الصـحة ٢٠١٤

ز الدعم المقدم إلى الدول األعضاء لتنفيذ الجوانب الصحية التفاقية ميناماتا بشأن الزئبق   . ذلك فإن األمانة ستعزِّ
  

مع البلدان والشركاء من أجل التصدي لنطاق واسع من المخاطر البيئية والمهنية التـي وستستمر األمانة في عملها 
تحيــق بالصــحة، بمــا فــي ذلــك المخــاطر الطويلــة األجــل الناجمــة عــن تغيُّــر المنــاخ، وفقــدان التنــوع البيولــوجي، وشــح 

  .المياه وغيرها من الموارد الطبيعية، والتلوث
  

  اء اآلخرينالروابط مع البرامج األخرى والشرك
  

تــرتبط هــذه الفئــة مــن خــالل روابــط عــدة ببــرامج منظمــة الصــحة العالميــة األخــرى، مثــل البــرامج المعنيــة بــاألمراض 
السارية، واللقاحات، والتغذية، والخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس لخفض معدالت وفيات ومراضة 

يـــة بالســـلوكيات التـــي تنطـــوي علـــى مخـــاطر فـــي مرحلـــة المراهقـــة األمهـــات واألطفـــال؛ وتـــرتبط كـــذلك بـــالبرامج المعن
أمــا اســتجابة األمانــة لالحتياجــات الصــحية لفئــات كبــار الســن فهــي متعــددة . واألمــراض غيــر الســارية لــدى البــالغين

وسيكتســـي التعـــاون عـــن كثـــب مـــع البـــرامج المعنيـــة بـــاألمراض . الجوانـــب ويســـاهم فيهـــا مختلـــف مســـتويات المنظمـــة
ية واالضــطرابات النفســية لــدى كبــار الســن وٕاتاحــة الرعايــة الصــحية والرعايــة الطويلــة األجــل لهــم أهميــة الســار  غيــر
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كمــا يكتســي ربــط هــذا العمــل بــالجهود الراميــة إلــى ضــمان صــحة المــرأة والطفــل وكبــار الســن فــي ظــروف . خاصــة
  .الطوارئ نفس القدر من األهمية

  
ـــة  ـــال ، أي تحســـين الصـــحة ط٣والعمـــل المتعلـــق بالفئ ـــة العمـــر والنهـــوج الشـــاملة التـــي تتصـــدى علـــى ســـبيل المث يل

للمحددات االجتماعية للصحة، والصحة والبيئة، ومبادئ المساواة بين الجنسـين واإلنصـاف وحقـوق اإلنسـان، ُيسـهم 
وسوف يكون لتحليل ورصد المجاالت الشـاملة المشـتركة بـين . بطبيعته في التفاعل مع الفئات األخرى ويستفيد منه

رامج المنظمــة وفــي البلــدان دور رئيســي فــي االســتجابة للــدعوة العالميــة إلــى اإلنصــاف وٕاعمــال الحقــوق فــي خطــة بــ
  .٢٠١٥التنمية لما بعد عام 

  
وســُينفذ العمــل، بمــا فــي ذلــك الُمضــطلع بــه فــي ســياق وضــع حــد لوفيــات األمهــات واألطفــال التــي يمكــن تالفيهــا، 

برنـــامج األمـــم المتحـــدة (بالتعـــاون مـــع شـــركاء المنظمـــة، بمـــا فـــي ذلـــك وكـــاالت الشـــراكة الصـــحية الرباعيـــة األخـــرى 
يونيسيف، وهيئة األمم المتحـدة للمـرأة، والبنـك المشترك المعني بفيروس األيدز، وصندوق األمم المتحدة للسكان، وال

وشــراكة صــحة األم والوليــد والطفــل، وبالتعــاون أيضــًا مــع برنــاِمج األمــم المتحــدة اإلنمــائي، وشــعبة الســكان ) الــدولي
برنــامج  بــاألمم المتحــدة، والبرنــامج الخــاص للبحــث والتطــوير والتــدريب علــى بحــوث اإلنجــاب البشــري المشــترك بــين

تحـــدة اإلنمـــائي وصـــندوق األمـــم المتحـــدة للســـكان واليونيســـيف ومنظمـــة الصـــحة العالميـــة والبنـــك الـــدولي، األمـــم الم
يــدز والســل والمالريــا، والتحــالف العــالمي مــن أجــل اللقاحــات والتمنيــع، والمؤسســات ألوالصــندوق العــالمي لمكافحــة ا

  .األكاديمية والبحثية والمجتمع المدني والشركاء في التنمية
  

مــن عملهــا مــع منظمــة العمــل الدوليــة، وبرنــامج األمــم   ٢٠١٣-٢٠١٢الثنائيــة  ة التــي اكتســبتها المنظمــة فــيوالخبــر 
المتحدة المشترك لمكافحـة األيـدز، وبرنـاِمج األمـم المتحـدة اإلنمـائي، وصـندوق األمـم المتحـدة للسـكان، واليونيسـيف 

، تعنـي أنهـا تحظـى اآلن بوضـع يؤهلهـا تمامـًا في سياق منصة األمـم المتحـدة بشـأن المحـددات االجتماعيـة للصـحة
للــدعوة إلــى العمــل بشــأن المحــددات االجتماعيــة للصــحة، بمــا فــي ذلــك دمــج هــذه المحــددات فــي األهــداف اإلنمائيــة 

  . ، كما يؤهلها لتقديم الدعم التقني إلى الدول األعضاء في هذا الشأن٢٠١٥بعد عام  لمرحلة ما
  

نة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، وتعزز تعاونها مع اليونيسيف فـي مجـال وستحتفظ المنظمة بدورها في لج
الرصد العالمي للمياه واإلصحاح، وتبـدأ إطـارًا تعاونيـًا جديـدًا مـع برنـامج األمـم المتحـدة للمسـتوطنات البشـرية بشـأن 

امج المشـترك بـين المنظمـات لـإلدارة وستواصـل المنظمـة القيـام بـدور األمانـة للبرنـ. قضايا الصحة البيئيـة الحضـرية
وســتعمل المنظمــة علــى زيــادة تعزيــز تمثيــل الصــحة داخــل اإلطــار العــام . الســليمة للمــواد الكيميائيــة، والمشــاركة فيــه

الســتجابة األمــم المتحــدة لتغيُّــر المنــاخ، مــن خــالل مجلــس الرؤســاء التنفيــذيين فــي منظومــة األمــم المتحــدة المعنــي 
وســـتقدم األمانـــة الُمـــدخالت التقنيـــة الخاصـــة بالصـــحة إلـــى البـــرامج . لبرنامجيـــة الرفيعـــة المســـتوىبالتنســـيق واللجنـــة ا

التابعـــة التفاقيـــة األمـــم المتحـــدة اإلطاريـــة بشـــأن تغيـــر المنـــاخ، والشـــراكات المحـــدَّدة مـــع المنظمـــات األخـــرى داخـــل 
  .منظومة األمم المتحدة
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  األطفال والمراهقينالصحة اإلنجابية وصحة األمهات والمواليد و 
  زيادة إتاحة التدخالت الخاصة بتحسين صحة النساء والمواليد واألطفال والمراهقين: ١-٣الحصيلة 

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة
  ٪٢٠  )ً العالم، أي وسيلة حديثة(وسائل منع الحمل  معّدل انتشار استخدام

)٢٠١٥(  
٦٤٪  

)٢٠١٧(  
عدد البلدان المستهدفة التي ضّيقت فجوة شرائح الثراء الُخمسـية فـي تلبيـة 

  ٪ على األقل ١٠الطلب على وسائل منع الحمل الحديثة بنسبة 
  ٢٥/٧٥  ال ينطبق

الــــــــوالدات التــــــــي ُتجــــــــرى تحــــــــت إشــــــــراف العــــــــاملين الصــــــــحيين المهــــــــرة 
ف المئويـــة مـــن والدات المواليـــد األحيـــاء التـــي ُتجـــري تحـــت إشـــرا النســـبة(

  )العاملين الصحيين المهرة

٧٥٪  
)٢٠١٥(  

٨٠٪  
)٢٠١٧(  

النســـبة المئويـــة مـــن األمهـــات (الرعايـــة التاليـــة للـــوالدة لألمهـــات والمواليـــد 
والمواليــد الــذين تلقــوا زيــارة الرعايــة التاليــة للــوالدة خــالل يــومين مــن تــاريخ 

  )الوالدة

٦٠٪  
)٢٠١٥(  

٦٥٪  
)٢٠١٧(  

النســــبة المئويــــة مــــن (الرضــــاعة الطبيعيــــة الحصــــرية خــــالل ســــتة أشــــهر 
أشهر من العمر الذين يعتمدون على الرضاعة  ٥-صفرالرضَّع البالغين 
  )الطبيعية حصراً 

٤٠٪  
)٢٠١٥(  

٤٥٪  
)٢٠١٧(  

النسـبة المئويـة مـن األطفـال (عالج االلتهاب الرئوي بالمضـادات الحيويـة 
ـــالغين مـــن العمـــر  المشـــتبه فـــي إصـــابتهم بااللتهـــاب  شـــهراً  ٥٩-صـــفرالب

  )الرئوي والذين يتلقون العالج بالمضادات الحيوية

٦٠٪  
)٢٠١٥(  

٦٥٪  
)٢٠١٧(  

ــــــوالدة عنــــــد المراهقــــــات    فتــــــاة تبلــــــغ مــــــن العمــــــر  ١٠٠٠لكــــــل (معــــــدل ال
  )سنة  ١٩-١٥

 ١٠٠٠من كل  ٤٥
)٢٠١٥(  

  ١٠٠٠ من كل ٤٣
)٢٠١٧(  

في إتاحة التـدخالت الفعالـة وتحسـين جودتهـا لوضـع حـد  تمكين البلدان من مواصلة التوسع: ١-١-٣الُمخرج 
لوفيات األمهات والوفيات فـي الفتـرة المحيطـة بـالوالدة ووفيـات المواليـد التـي يمكـن تالفيهـا، فـي مرحلـة مـا قبـل 

  الحمل وحتى مرحلة ما بعد الوالدة، مع التركيز على فترة الساعات األربع والعشرين المحيطة بالوالدة

  الغاية  البيانات األساسية  جمؤشر الُمخر 
من المقرر وضعها في صـيغتها النهائيـة مـن أجـل جمعيـة الصـحة العالميـة 

  الثامنة والستين
المقرر وضعها في صيغتها النهائية 

 جمعية الصحة العالمية من أجل
  والستين الثامنة

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

وٕاجـــراء حـــوار بشـــأن السياســـات بـــين الشـــركاء علـــى الصـــعيد وضـــع وتنفيـــذ مبـــادئ توجيهيـــة عالميـــة،   •
الُقطــــري حــــول االســــتراتيجية والخطــــط العامــــة الراميــــة إلــــى التصــــدي للعقبــــات التــــي تواجههــــا الــــُنظم 
الصـحية، والتوسـع فــي إتاحـة التــدخالت الراميـة إلــى وضـع حـد لوفيــات األمهـات والمواليــد التـي يمكــن 

  واالرتقاء بجودة هذه التدخالت تالفيها والحد من العيوب الوالدية،
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دعــم بنــاء القــدرة علــى تحســين المعلومــات الصــحية عــن صــحة األمهــات والصــحة فــي الفتــرة المحيطــة   •
بـالوالدة، بمـا فــي ذلـك وضـع وتنفيــذ خارطـة الطريـق للجنــة المعنيـة بالمعلومـات والمســاءلة عـن صــحة 

فتــــرة المحيطــــة بــــالوالدة واالســــتجابة المــــرأة والطفــــل، وكــــذلك ترصــــد وفيــــات األمهــــات والوفيــــات فــــي ال
  لمقتضياتها، واستعراض الخطة الوطنية

تعزيز القدرة الوطنية على جمع وتحليـل واسـتخدام وبـث البيانـات الخاصـة بصـحة األمهـات والمواليـد،   •
  في ذلك توثيق أفضل الممارسات، من أجل تحسين إتاحة التدخالت واالرتقاء بجودتها بما

بمـــا فـــي ذلـــك وكـــاالت الشـــراكة الصـــحية الرباعيـــة األخـــرى والصـــندوق العـــالمي  العمـــل مـــع الشـــركاء  •
لمكافحة األيدز والسل والمالريا، سعيًا إلى تحقيـق أوجـه التـآزر بـين مختلـف البـرامج ومجـاالت الـُنظم 

انتقـال فيـروس  الصحية من أجل وضع حد لوفيات األمهات والمواليد التي يمكن تالفيهـا والوقايـة مـن
  لمناعي البشري من األم إلى الطفلالعوز ا

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

ـــدعوة ولتبـــادل خيـــارات السياســـات والخبـــرات وأفضـــل الممارســـات، ودعـــم السياســـات   • إتاحـــة منصـــة لل
واالســتراتيجيات الراميــة إلــى وضــع حــد لوفيــات األمهــات والوفيــات فــي الفتــرة المحيطــة بــالوالدة التــي 

والحد من العيوب الوالدية عن طريق زيادة إتاحة التدخالت العالية الجودة من المرحلة يمكن تالفيها، 
الســابقة للحمــل وحتــى مرحلــة مــا بعــد الــوالدة، والســيما فــي فتــرة الســاعات األربــع والعشــرين المحيطــة 

  بالوالدة
ت واالسـتجابة تكييف المبادئ التوجيهية السريرية والرصدية، بمـا فـي ذلـك بشـأن ترصـد وفيـات األمهـا  •

لمقتضــياتها، وكــذلك اســتعراض الوفيــات فــي الفتــرة المحيطــة بــالوالدة علــى الصــعيد اإلقليمــي، وتقــديم 
  الدعم من أجل تنفيذ هذه المبادئ التوجيهية في البلدان

دعــــم البلــــدان فــــي العمــــل مــــع الشــــركاء، بمــــا فــــي ذلــــك وكــــاالت الشــــراكة الصــــحية الرباعيــــة األخــــرى   •
مكافحـــة األيـــدز والســـل والمالريـــا، ســـعيًا إلـــى تحقيـــق أوجـــه التـــآزر بـــين مختلـــف والصـــندوق العـــالمي ل

  مجاالت البرامج من أجل وضع حد لوفيات األمهات والمواليد التي يمكن تالفيها
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
التـــدخالت وضـــع وتحـــديث االســـتراتيجيات والسياســـات واإلرشـــادات التقنيـــة بشـــأن التوســـع فـــي إتاحـــة   •

الفعالـة فــي مرحلــة مــا قبــل الحمـل وحتــى مرحلــة مــا بعــد الـوالدة، واالرتقــاء بجــودة هــذه التــدخالت، مــن 
  أجل وضع حد لوفيات األمهات والوفيات في الفترة المحيطة بالوالدة التي يمكن تالفيها

ألخــــرى، تعزيــــز العمــــل التعــــاوني مــــع الشــــركاء بمــــا فــــي ذلــــك وكــــاالت الشــــراكة الصــــحية الرباعيــــة ا  •
والصندوق العالمي لمكافحة األيـدز والسـل والمالريـا، والصـندوق االئتمـاني للصـحة اإلنجابيـة وصـحة 

  األمهات والمواليد واألطفال، وشراكة صحة األم والطفل والوليد
تعزيــز الرصــد العــالمي لمعــدل وفيــات األمهــات والوفيــات فــي الفتــرة المحيطــة بــالوالدة، بمــا فــي ذلــك   •

الوفيـات / تحـديث المبـادئ التوجيهيـة بشـأن ترصـد وفيـات األمهـات/ يرات العالمية، ووضـعتوفير التقد
الفترة المحيطة بالوالدة واالستجابة لمقتضـياتها، واسـتعراض حـاالت النجـاة مـن مضـاعفات الـوالدة  في

 المهــــدِّدة للحيــــاة؛ وكــــذلك قيــــاس مــــدى جــــودة الرعايــــة المقدمــــة إلــــى األم والوليــــد؛ وتحديــــد المؤشــــرات
  الواضحة ونشر التقارير العالمية
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تمكين البلدان من تنفيذ ورصد الخطط االستراتيجية المتكاملة بشأن صـحة المواليـد واألطفـال : ٢-١-٣الُمخرج 
مع التركيز على التوسع في إتاحة التدخالت العالية الجودة الرامية إلى تحسين النمو في مرحلة الطفولة المبكرة 

المواليـــد واألطفـــال الناجمـــة عـــن االلتهـــاب الرئـــوي واإلســـهال والحـــاالت الصـــحية األخـــرى ووضـــع حـــد لوفيـــات 
  يمكن تالفيها والتي

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
عدد البلدان المستهدفة التي تنفذ خطة متكاملة لوضـع حـد لوفيـات المواليـد 

  ")كل مولود"على سبيل المثال، خطة عمل (التي يمكن تالفيها 
٤/٧٥  
)٢٠١٤(  

٥٠/٧٥  
)٢٠١٧(  

عدد البلدان المستهدفة التي تنفذ خطة متكاملة لوضع حد لوفيات األطفـال 
علــى ســبيل المثــال، خطــة العمــل (الناجمــة عــن االلتهــاب الرئــوي واإلســهال 

  ) العالمية للوقاية من االلتهاب الرئوي واإلسهال ومكافحتهما

٤/٧٥  
)٢٠١٤(  

٥٠/٧٥  
)٢٠١٧(  

  
  المكاتب الُقطرية المستهدفةمنجزات 

دعم البلدان فـي رسـم السياسـات واالسـتراتيجيات بمـا فـي ذلـك فيمـا يتعلـق بالتـدبير العالجـي المتكامـل   •
اعتمـــاد وتنفيـــذ المبـــادئ التوجيهيـــة واألدوات الخاصـــة بالوقايـــة مـــن / ألمـــراض األطفـــال؛ وفـــي تكييـــف

  وفيات األطفال
بين البرامج المعنية بالصحة اإلنجابية وصحة األمهات والمواليد إنشاء آليات العمل من أجل التعاون   •

واألطفال والبـرامج األخـرى ذات الصـلة مثـل بـرامج التمنيـع، ومـن أجـل اتبـاع النهـوج الشـاملة لتحسـين 
  صحة الطفل، بما في ذلك مكافحة االلتهاب الرئوي واإلسهال

تخدامها فيمـا يتعلـق بمراضـة األطفـال ووفيـات تعزيز القـدرة الوطنيـة علـى جمـع البيانـات وتحليلهـا واسـ  •
  األطفال وأسبابها، بما يتماشى مع تعزيز ُنظم المعلومات الصحية بصفة عامة

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

تيسير الحوار اإلقليمي بين البلدان والشركاء بشأن السياسات واالستراتيجيات التي تتعلق بالتوسع فـي   •
الة والمتكاملة من أجل تحسين صحة الطفل والنماء في مرحلة الطفولة المبكـرة ووضـع التدخالت الفع

  حد لوفيات األطفال التي يمكن تالفيها؛ ودعم التنفيذ والرصد على الصعيدين اإلقليمي والُقطري
العمـــل مـــع البلـــدان والشـــركاء لتحقيـــق أوجـــه التـــآزر بـــين مختلـــف مجـــاالت البـــرامج؛ وتبـــادل الخبـــرات   •

ل الممارسات فـي مجـال الوقايـة مـن اإلسـهال وااللتهـاب الرئـوي وتـدبيرهما العالجـي وفـي مجـال وأفض
  تعزيز صحة الطفل ونموه

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

وضع وتحديث االستراتيجيات والسياسات واإلرشادات التقنية، وكذلك األدوات والقـدرات بشـأن تكييفهـا   •
توسع في إتاحة وتغطية التدخالت الخاصة بصحة األطفال التي ترمي وتنفيذها ورصدها، من أجل ال

إلــــى تعزيــــز نمــــاء األطفــــال ووضــــع حــــد لوفيــــات األطفــــال الناجمــــة عــــن االلتهــــاب الرئــــوي واإلســــهال 
  والحاالت الصحية التي تصيب المواليد وغيرها من الحاالت الصحية، والتي يمكن تالفيها

اء القــدرة علــى اســتخدامها، وتــوفير الخبــرات حيثمــا تنشــأ الحاجــة تحــديث ووضــع األدوات التنفيذيــة وبنــ  •
إليهــا مــن أجــل دعــم تنفيــذ االســتراتيجيات والسياســات والمبــادئ التوجيهيــة المتكاملــة فــي مجــال صــحة 



62 

٢٠١٧- ٢٠١٦المقترحة مسودة الميزانية البرمجية   

 

الطفل المعنية بنماء الطفل، وكذلك المعنية باإلسهال وااللتهاب الرئوي وغيرها من الحـاالت الصـحية 
  األطفالالخطيرة التي تصيب 

إنشاء ُأطر الرصد وقواعد البيانات العالميـة والحفـاظ عليهـا، بمـا فـي ذلـك المرصـد الصـحي العـالمي،   •
والعد التنازلي، ونشر التقارير العالميـة، علـى سـبيل المثـال عـن الفريـق المرجعـي المعنـي باألوبئـة فـي 

تقدم المحرز بشأن بقاء األم تتبع ال: ٢٠١٥العد التنازلي حتى عام "مجال صحة الطفل، وعن مبادرة 
، وعـــن اللجنـــة المعنيـــة بالمعلومـــات والمســـاءلة عـــن صـــحة المـــرأة "والمولـــود والطفـــل علـــى قيـــد الحيـــاة

  والطفل
  

تمكين البلدان مـن تنفيـذ ورصـد التـدخالت الفعالـة لتلبيـة االحتياجـات غيـر الملبَّـاة فـي مجـال : ٣-١-٣الُمخرج 
  الصحة الجنسية واإلنجابية

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرجمؤشر 
ـــدان القـــادرة علـــى تنفيـــذ االســـتراتيجيات والتـــدخالت التـــي حـــددتها  عـــدد البل

  المنظمة لتلبية االحتياجات غير الملبَّاة في مجال تنظيم األسرة
٢٠/١٩٤  
)٢٠١٣(  

٤٠/١٩٤  
)٢٠١٧(  

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

تشـاركي فـي التصـدي للعقبـات / دعم البلدان في استخدام نهـج شـامل للعديـد مـن أصـحاب المصـلحة   •
تكييـف المبـادئ التوجيهيـة بشـأن الصـحة الجنسـية واإلنجابيـة / التي تواجه الُنظم الصحية وفي اعتماد

صـــة المرتبطـــة بمكافحـــة فيـــروس األيـــدز والزهـــري الخلقـــي، والسياســـات واالســـتراتيجيات الصـــحية الخا
  بالمراهقين والخدمات الصحية المالئمة للمراهقين، وتقديم الدعم في تنفيذها

دعم البلدان فـي تنفيـذ ورصـد التـدخالت، وكـذلك فـي توثيـق الـروابط مـع البـرامج األخـرى مثـل البـرامج   •
المــأمون،  المعنيــة بــاألمراض غيــر الســارية، فيمــا يتعلــق بتنظــيم األســرة، والوقايــة مــن اإلجهــاض غيــر

  دوى الجهاز التناسلي، وسرطانات النساءوع
  تعزيز نظم المعلومات الوطنية بإدراج المؤشرات الخاصة بالصحة الجنسية واإلنجابية  •

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

تيسير التعاون التقني بين البلدان من أجل دعـم تنفيـذ التـدخالت والمبـادئ التوجيهيـة واألدوات الفعالـة   •
االحتياجـــات غيـــر الملبـــاة فـــي مجـــال الصـــحة الجنســـية واإلنجابيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك فيمـــا يتعلـــق لتلبيـــة 

بفيروس العوز المنـاعي البشـري، مـع التركيـز علـى الحـد مـن اإلجحافـات فـي مجـال الصـحة الجنسـية 
  واإلنجابية

نجابيـة تيسير الحوار اإلقليمي الخاص بالسياسـات بشـأن الموضـوعات المتعلقـة بالصـحة الجنسـية واإل  •
وصحة المراهقين، وتنشيط تنظيم األسرة في البلدان، وعقـد المشـاورات اإلقليميـة لتكـون بمثابـة منصـة 

  لتبادل أفضل الممارسات 
ـــُنظم الصـــحية فيمـــا يتعلـــق بالصـــحة الجنســـية   • ـــة، وتعزيـــز ال ـــادئ التوجيهي ـــذ السياســـات والمب دعـــم تنفي

شـري وحـاالت العـدوى المنقولـة جنسـيًا وسـرطانات واإلنجابية، بما فـي ذلـك فيـروس العـوز المنـاعي الب
  النساء
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  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
رسم السياسات ووضع المبادئ التوجيهيـة التقنيـة والسـريرية المسـنَّدة بالبيِّنـات لتلبيـة االحتياجـات غيـر   •

ومكافحـة العـدوى المنقولـة الملباة في مجـال الصـحة الجنسـية واإلنجابيـة، بمـا فـي ذلـك تنظـيم األسـرة، 
  جنسيًا وفيروس العوز المناعي البشري

وضـــع االســـتراتيجيات لتحقيـــق أوجـــه التـــآزر بـــين شـــتى مجـــاالت البـــرامج األخـــرى الراميـــة إلـــى تعزيـــز   •
  الصحة الجنسية واإلنجابية

  وضع إطار موحد للتبليغ بشأن الصحة الجنسية واإلنجابية يشمل بيانات مصنفة  •
  

تنفيذ البحوث وتوليد البيِّنات ودمجها من أجل تصميم التدخالت الرئيسية في مجاالت الصحة : ٤-١-٣الُمخرج 
  اإلنجابية وصحة األمهات والمواليد واالطفال والمراهقين، وفي مجال الحاالت الصحية والقضايا المتعلقة بها

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
تبلِّغ عن األدوات والحلول واسـتراتيجيات التنفيـذ  عدد المطبوعات العلمية التي

ــنة فــي مجــاالت الصــحة اإلنجابيــة وصــحة األمهــات والمواليــد  الجديــدة والمحسَّ
  واألطفال خالل الثنائية

  ٢٤٠  ال ينطبق
)٢٠١٧(  

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

  الصعيد الُقطريدعم عملية تحديد أولويات البحث وتطبيق نتائج البحوث على   •
تعزيز البحوث الخاصة بالتشغيل والُنظم علـى الصـعيد الُقطـري، والسـيما حيثمـا ُيسترشـد بهـا فـي رسـم   •

  السياسات واالستراتيجيات الوطنية، وٕادارة البرامج وتنفيذها
تعزيز القدرة الوطنية على البحث في مجاالت الصحة اإلنجابيـة وصـحة األمهـات والمواليـد واألطفـال   •

ـــالمراكز و  المـــراهقين، والســـيما فـــي المؤسســـات الوطنيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك مـــن خـــالل ربـــط المؤسســـات ب
  المتعاونة مع المنظمة

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

تعزيز القدرة على البحث في البلدان، بمـا فـي ذلـك مـن خـالل تيسـير المشـاركة مـع المراكـز المتعاونـة   •
  ية والتماس دعمها؛ وتحديد أولويات البحث اإلقليمية ودعم البحوثمع المنظمة والمؤسسات الوطن

تخطيط وتيسير إجراء األعمال البحثية والسـيما األعمـال المشـتركة بـين بلـدان متعـددة وتبـادل نتائجهـا   •
  واستخدامها؛ والحفاظ على قاعدة بيانات إقليمية وتحديثها

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

  عمل إنمائي شامل، بما في ذلك تحديد أولويات البحث ودعم المراكز البحثيةوضع برنامج   •
تنســـيق البحـــوث واالستعراضـــات المنهجيـــة لتوليـــد المعـــارف وٕانشـــاء قاعـــدة البيِّنـــات مـــن أجـــل تصـــميم   •

التدخالت الرئيسـية فـي مجـاالت تنظـيم األسـرة وصـحة األمهـات والصـحة فـي الفتـرة المحيطـة بـالوالدة 
والوقاية من اإلجهاض غير المأمون، ومكافحة العدوى المنقولة  ،يد واألطفال والمراهقينوصحة الموال

  جنسيًا، والعنف القائم على أساس نوع الجنس
  نشر التقارير العالمية وبث نتائج البحوث واالستعراضات المنهجية  •



64 

٢٠١٧- ٢٠١٦المقترحة مسودة الميزانية البرمجية   

 

المتكاملة الرامية إلـى تعزيـز صـحة تمكين البلدان من تنفيذ ورصد السياسات واالستراتيجيات : ٥-١-٣الُمخرج 
  المراهقين ونمائهم والحد من سلوكيات المراهقين التي تنطوي على المخاطر

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
عـــدد البلـــدان التـــي يتضـــمن فيهـــا برنـــامج الصـــحة الـــوطني عنصـــراً شـــامًال 

  بشأن صحة المراهقين
٤٧/١٩٤  
)٢٠١٣(  

٦٠/١٩٤  
)٢٠١٧(  

  
  المكاتب الُقطرية المستهدفة منجزات

تكييــــف وتنفيــــذ مبــــادئ توجيهيــــة شــــاملة لعــــدة قطاعــــات بشــــأن السياســــات / دعـــم البلــــدان فــــي اعتمــــاد •
واالستراتيجيات الخاصة بصحة المراهقين تشمل تعزيز الُنظم، والسيما تحسين عملية تقـديم الخـدمات 

  الصحية
بشــأن صــحة ) أو المشــتركة بــين القطاعــات(دعــم البلــدان فــي وضــع وتنفيــذ ورصــد التــدخالت الشــاملة  •

المراهقين، بما في ذلك توثيق الروابط بين األنشطة والبرامج الرئيسية، مثل تلـك التـي تتعلـق بالصـحة 
ـــاعي البشـــري وحـــاالت العـــدوى المنقولـــة جنســـيًا،  ـــة، وفيـــروس العـــوز المن والتغذيـــة الجنســـية واإلنجابي

والنشـــاط البـــدني، والعنـــف واإلصـــابات، ومكافحـــة التبـــغ، وتعـــاطي المـــواد، والصـــحة النفســـية، والوقايـــة 
  األمراض غير السارية، وتعزيز أنماط المعيشة الصحية من

تحسين جودة المعلومـات الخاصـة بصـحة المـراهقين وٕاتاحتهـا عـن طريـق العمـل علـى إدراج مؤشـرات  •
  صنفة حسب السن ونوع الجنس في ُنظم المعلومات الصحية الوطنيةخاصة بصحة المراهقين م

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

مساعدة المكاتب القطرية في توفير الدعم من أجل اعتماد المبادئ التوجيهية المسنَّدة بالبيِّنات وتنفيذ  •
طريـق تعزيـز أنمـاط المعيشـة  السياسات والتـدخالت الفعالـة الراميـة إلـى معالجـة صـحة المـراهقين عـن

من سلوكيات المراهقين التي تنطوي على المخـاطر وعوامـل الخطـر،  الصحية والنشاط البدني؛ والحد
بمـــا فـــي ذلـــك فيمـــا يتعلـــق بالصـــحة الجنســـية واإلنجابيـــة، وفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري وحـــاالت 

المــواد، ومكافحـــة التبـــغ، والصـــحة العــدوى المنقولـــة جنســـيًا، والتغذيــة، والعنـــف واإلصـــابات، وتعـــاطي 
  النفسية

تيســير الحــوار الخــاص بالسياســات والتعــاون التقنــي بــين البلــدان علــى الصــعيد اإلقليمــي بشــأن تبــادل  •
البيِّنات التقنية والتجارب الناجحة وأفضل الممارسات في مجال صحة المراهقين ورصـد تنفيـذ البـرامج 

  الصحية الخاصة بالمراهقين
  

  قر الرئيسي المستهدفةمنجزات الم
وضع اإلرشادات بشأن السياسات واالستراتيجيات المسنَّدة بالبيِّنات من أجل تحقيق أوجه التآزر على  •

زها   صعيد المجاالت الرئيسية للبرامج والُنظم التي تتعلق بصحة المراهقين وتعزِّ
أجــل تعزيــز صــحة وأنمــاط المعيشــة  وضــع المبــادئ التوجيهيــة التقنيــة والســريرية المســنَّدة بالبيِّنــات مــن •

الصـــحية للمـــراهقين، بمـــا فـــي ذلـــك بشـــأن الصـــحة الجنســـية واإلنجابيـــة، والصـــحة النفســـية، والتغذيـــة 
والنشـــاط البـــدني، والوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية، وفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري وحـــاالت 

  تعاطي المواد العدوى المنقولة جنسيًا، والعنف واإلصابات، ومكافحة التبغ و 
دعــم عمليــة تجميــع وتحليــل البيانــات عــن الحالــة الصــحية للمــراهقين ووضــع إطــار موحــد للتبليــغ عــن  •

صـحة المــراهقين باسـتخدام بيانــات عـن المســاواة بــين الجنسـين واإلنصــاف مصـنَّفة حســب المتغيِّــرات، 
  بما في ذلك السن ونوع الجنس
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  الشيخوخة والصحة
  كبار السن الذين يستطيعون االحتفاظ بحياة مستقلةزيادة نسبة : ٢-٣الحصيلة 

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الحصيلة
عـدد البلـدان التــي ُتصـدر تقـارير رفيعــة النوعيـة، بمـا فــي ذلـك عـن متوســط 

  ١العمر المتوقع مع التمتع بالصحة
١٢٢  ١١٢  

  
الراميـة إلـى تعزيـز التمتـع بالنشـاط والصـحة دعم البلدان في رسم السياسـات واالسـتراتيجيات : ١-٢-٣الُمخرج 

  في مرحلة الشيخوخة
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج

سياســـات، اســـتراتيجيات، (عـــدد البلـــدان التـــي لـــديها خطـــط صـــحية وطنيـــة 
  السن تشمل صراحًة إجراءات لتلبية االحتياجات الصحية لكبار) خطط

٤٠  
)٢٠١٥(  

٥٤  
)٢٠١٧(  

عــــدد البلــــدان التــــي لــــديها بلديــــة واحــــدة علــــى األقــــل تنفــــذ برنــــامج البيئــــات 
  المراعية للمسنين التابع للمنظمة 

٢٦  
)٢٠١٥(  

٤٥  
)٢٠١٧(  

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

تيســير الحـــوار فـــي البلـــدان بشــأن وضـــع السياســـات والخطـــط المتعــددة القطاعـــات الراميـــة إلـــى تعزيـــز  •
بالصحة في مرحلة الشيخوخة، وتيسير تقديم الرعاية الطويلة األجـل والرعايـة الملطفـة النشاط والتمتع 

  ورعاية المحتضرين
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
دعم المكاتب القطريـة فـي تـوفير الـدعم للعمليـة الشـاملة الراميـة إلـى ترجمـة المعـارف مـن أجـل وضـع  •

بالسياسـات علـى الصـعيدين الـوطني ودون الـوطني بشـأن  السياسات والخطط وٕاجـراء الحـوار الخـاص
  تعزيز النشاط والتمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

الحفاظ على الشبكة العالمية للمدن والمجتمعات المحليـة المراعيـة للمسـنين وتوسـيع نطاقهـا؛ ومسـاندة  •
المقــدم إلــى البلــدان فــي مجــال التمتــع بالنشــاط والصــحة فــي  المكاتــب اإلقليميــة والُقطريــة فــي دعمهــا

  مرحلة الشيخوخة
  وضع استراتيجية وخطة عمل عالميتين بشأن الشيخوخة والصحة •
إنشــاء آليــة عالميــة لــربط صــنَّاع القــرار ودعمهــم بمــا فــي ذلــك أفرقــة الخبــراء االستشــارية االســتراتيجية،  •

  والحفاظ على هذه اآلليات
في عملية شـاملة لترجمـة المعـارف فـي بلـدان مسـتهدفة مـن أجـل وضـع سياسـات وٕاجـراءات المشاركة  •

  مسندة بالبيِّنات بشأن الشيخوخة والصحة
                                                           

متوســـط العمـــر التقـــارير بيانـــات مصـــنفة تبعـــًا لمجموعـــات الســـكان الفرعيـــة داخـــل البلـــد، وأن تمّيـــز بـــين  تـــوّفرينبغـــي أن    ١
 عامًا من العمر. ٦٠عند الميالد وعند  المتوقع مع التمتع بالصحة
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تمكين البلدان من تقديم خدمات متكاملة تركز على الشـخص وتلبـي احتياجـات المسـنين مـن : ٢-٢-٣الُمخرج 
  فعة الدخلالرجال والنساء في البيئات المتوسطة والمنخفضة والمرت

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
تقديم خدمات متكاملة تركز على عدد البلدان التي تتلقى الدعم من أجل 

الشـــخص وتلبـــي احتياجـــات المســـنين مـــن الرجـــال والنســـاء فـــي البيئـــات 
  المتوسطة والمنخفضة والمرتفعة الدخل

٢  
)٢٠١٥(  

١٩  
)٢٠١٧(  

  المستهدفةمنجزات المكاتب الُقطرية 
تشـــجيع عمليـــة تقـــديم الخـــدمات التـــي تركـــز علـــى النـــاس فـــي البلـــدان والتـــي تعـــزز األداء الجســـماني  •

رة   واإلدراكي والنفسي األمثل والوقاية من حاالت الضعف والعجز غير المبرَّ
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
أجل تطوير الخـدمات المتكاملـة التـي تركـز  تقديم الدعم إلى البلدان منمساعدة المكاتب القطرية في  •

  على الشخص وتنفيذها وتقديمها لتلبية احتياجات كبار السن
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
اإلرشــادات التقنيــة بشــأن مختلــف القضــايا، / وضــع القواعــد والمعــايير والمبــادئ التوجيهيــة والسياســات •

الطويلة األجل، من أجل تعزيز األداء الجسماني واإلدراكـي مثل الوهن، والرعاية والتدخالت الصحية 
رة   والنفسي األمثل والوقاية من حاالت الضعف والعجز غير المبرَّ

  
تعزيـز قاعـدة البيِّنـات، وٕانشـاء آليـات الرصـد والتقيـيم مـن أجـل معالجـة المسـائل ذات الصـلة : ٣-٢-٣الُمخرج 

  بصحة كبار السن
  الغاية  األساسيةالبيانات   مؤشر الُمخرج

عدد البلـدان التـي تنفـذ القيـاس الكمـي والرصـد لالحتياجـات الصـحية المختلفـة 
  لكبار السن وفقًا للقياسات والنماذج التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية

  صفر
)٢٠١٥(  

١٤  
)٢٠١٧(  

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

السكانية المسنَّة الخاصة بالبحوث وبُنظم المعلومات تيسير جمع البيانات عن مؤشرات صحة الفئات  •
  الصحية القائمة، وتحليل هذه البيانات والتبليغ بشأنها

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

تعزيز جمـع البيانـات عـن مؤشـرات صـحة الفئـات السـكانية المسـنِّة وتحليلهـا والتبليـغ بشـأنها، ودمجهـا  •
  القائمة، ودعم البلدان الرئيسية في استخدام هذه البياناتفي ُنظم المعلومات الصحية 

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

تعزيـز رصــد وتقيــيم وترصـد المســائل الرئيســية المتعلقـة بصــحة كبــار السـن، ومواءمــة برنــامج البحــوث  •
  العالمية مع احتياجات كبار السن في البيئات المنخفضة والمتوسطة والمرتفعة الدخل
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  تعميم مبادئ المساواة بين الجنسين واإلنصاف وحقوق اإلنسان
دمج مبادئ المسـاواة بـين الجنسـين واإلنصـاف وحقـوق اإلنسـان فـي سياسـات وبـرامج األمانـة : ٣-٣الحصيلة 
  والبلدان

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الحصيلة
وضــــع عمليــــة تقيــــيم لضــــمان قيــــاس مــــدى تضــــمين المســــاواة بــــين 

  واإلنصاف وحقوق اإلنسان في برامج األمانةالجنسين 
من المقرر وضعها في صيغتها النهائية من
أجل جمعية الصحة العالمية الثامنة والستين

  دمج مبادئ المساواة بين الجنسين واإلنصاف وحقوق اإلنسان في مجاالت برامج المنظمة : ١-٣-٣الُمخرج 

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
مجـــاالت البـــرامج واآلليـــات المؤسســـية للمنظمـــة التـــي أدرجـــت  عـــدد

  مبادئ المساواة بين الجنسين واإلنصاف وحقوق اإلنسان
من المقرر وضعها في صيغتها النهائية من
أجل جمعية الصحة العالمية الثامنة والستين

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

التقنيــين فــي مجــاالت المســاواة بــين الجنســين واإلنصــاف وحقــوق التمكــين مــن بنــاء قــدرات المــوظفين  •
  اإلنسان في المكاتب الُقطرية

تقـــديم مـــدخالت خاصـــة بالبلـــدان المحـــدَّدة لتكييـــف وتطبيـــق أدوات ومنهجيـــات دمـــج مبـــادئ المســـاواة  •
  الجنسين واإلنصاف وحقوق اإلنسان في مجاالت برامج المنظمة على الصعيد الُقطري  بين

ــــدروس المســــتفادة، مــــع وضــــع المســــا • ــــرات وال ــــادل الخب ــــى الصــــعيد القطــــري وتب همة فــــي التحليــــل عل
دمج مبادئ المساواة بين الجنسـين واإلنصـاف وحقـوق اإلنسـان فـي مجـاالت بـرامج  بشأنالتوصيات، 

  المنظمة على الصعيد الُقطري
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
منهجيات عالمية، بما في ذلك تطويعها حسب كـل إقلـيم، مـن تقديم مدخالت لوضع وتكييف أدوات و  •

الجنســين واإلنصــاف وحقــوق اإلنســان فــي مجــاالت بــرامج المنظمــة  أجــل دمــج مبــادئ المســاواة بــين
  وآلياتها المؤسسية

تقديم المساعدة التقنية، وتيسير التعاون بين البرامج وتعزيـز قـدرة مـوظفي المكاتـب اإلقليميـة والُقطريـة  •
طبيق أدوات ومنهجيات دمج مبادئ المساواة بين الجنسين واإلنصاف وحقوق اإلنسان والتنّوع، على ت

  مجاالت برامج المنظمة وآلياتها المؤسسية حسبما يكون مالئمًا، في
دمــج مبــادئ  إجــراء تحليــل إقليمــي وتبــادل الخبــرات والــدروس المســتفادة، مــع وضــع التوصــيات، بشــأن •

واإلنصـــاف وحقـــوق اإلنســـان فـــي مجـــاالت بـــرامج المنظمـــة علـــى الصـــعيدين المســـاواة بـــين الجنســـين 
  الُقطري واإلقليمي
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  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
 منهجيـــاتالدوات و األ اســـتخداممســـاندة المكاتـــب اإلقليميـــة عـــن طريـــق تكميـــل الخبـــرات الالزمـــة لـــدعم  •

دمج مبـــادئ المســـاواة بـــين الجنســـين واإلنصـــاف وحقـــوق اإلنســـان فـــي بـــ واآلليـــات المؤسســـية الخاصـــة
  مجاالت برامج المنظمة 

دمج مبـــادئ التحليـــل وتبـــادل الخبـــرات والـــدروس المســـتفادة فيمـــا يتعلـــق بـــاســـتعراض وتعزيـــز وتوثيـــق  •
  ، وتقديم التوصياتالمساواة بين الجنسين واإلنصاف وحقوق اإلنسان في مجاالت برامج المنظمة

  
ورصد مبادئ المساواة بين الجنسين واإلنصاف وحقـوق اإلنسـان فـي  دمجقدرة البلدان على : ٢-٣-٣خرج المُ 

  سياساتها وبرامجها الصحية الوطنية

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
دمج لــ نشــاطين مــدعومين مــن المنظمــة علــى األقــلعــدد البلــدان التــي تنفــذ 

واإلنصــاف وحقـــوق اإلنســان فــي سياســـاتها مبــادئ المســاواة بـــين الجنســين 
  وبرامجها الصحية

٥٦  
)٢٠١٥(  

٧٥  
)٢٠١٧(  

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

تيسير عملية تكييف وتطبيق منهجيات منظمة الصحة العالمية والمبادئ التوجيهية واألدوات الصادرة  •
الجنسـين واإلنصـاف وحقـوق اإلنسـان عنها على الصعيد الُقطري مـن أجـل دمـج مبـادئ المسـاواة بـين 

  التقدم الُمحرز في الدمج ورصد، في السياسات والبرامج الصحية
دمـج ورصـد مبـادئ المسـاواة بـين  حـولبالسياسـات  صحشد الدعم التقني أو تيسيره إلجـراء حـوار خـا •

  الجنسين واإلنصاف وحقوق اإلنسان في السياسات والبرامج الصحية
ة فــي العمــل المشــترك بــين الوكــاالت بشــأن المســاواة بــين الجنســين واإلنصــاف تيســير مشــاركة المنظمــ •

التبليغ بشـأن المعاهـدات بـ المتعلقـةوحقوق اإلنسان، بما فـي ذلـك تعزيـز القـدرات واإلجـراءات الوطنيـة 
  واالتفاقيات ذات الصلة

حليل جوانب اإلنصـاف تدعيم السياسات والبرامج الصحية المسنَّدة بالبيِّنات عن طريق تعزيز عملية ت •
  والمساواة بين الجنسين وتقييم حقوق اإلنسان في البيانات الوطنية

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

عقد وتيسير الشراكات والمنصات والحوار والتعاون بين القطاعات على الصعيدين اإلقليمي والُقطري  •
  اإلنسانبشأن مبادئ المساواة بين الجنسين واإلنصاف وحقوق 

دمــج مبــادئ المســاواة بــين  حــولتقــديم الــدعم التقنــي إلــى البلــدان وتعزيــز الحــوار الخــاص بالسياســات  •
  في السياسات والبرامج الصحية والتنوع، حيثما يكون مناسبًا،  الجنسين واإلنصاف وحقوق اإلنسان

بالجنســــين فــــي البيانــــات تيســــير وٕاجــــراء تحليــــل الجوانــــب المتعلقــــة باإلنصــــاف واالعتبــــارات الخاصــــة  •
الوطنية الكمية والنوعية الموجودة من أجل تعزيز البيِّنات اإلقليمية والوطنية واسـتخدام ورصـد األمـور 
  المتعلقة باالعتبارات الخاصة بالجنسين واإلنصاف وحقوق اإلنسان في السياسات والبرامج الصحية

دمـج مبـادئ المسـاواة  الصـعيد اإلقليمـي بشـأنإجراء تحليل وتبـادل الخبـرات والـدروس المسـتفادة علـى  •
  بين الجنسين واإلنصاف وحقوق اإلنسان في السياسات والبرامج الصحية
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  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
دمج ورصـــد مبـــادئ فيمـــا يتعلـــق بـــالمكاتـــب اإلقليميـــة فـــي تعزيـــز القـــدرات واإلجـــراءات الُقطريـــة  دعـــم •

  وحقوق اإلنسان في السياسات والبرامج الصحيةالمساواة بين الجنسين واإلنصاف 
دمج مبــادئ المســاواة بــين الجنســين واإلنصــاف وحقــوق اإلنســان فــي الخاصــة بــتعزيــز قاعــدة البيِّنــات  •

على الصعيد العالمي وتبادل  التدخالت العالية المردود تحليلالسياسات والبرامج الصحية عن طريق 
   يم التوصيات بشأنهاوتقد منها والدروس المستفادة الخبرات

وضــــع وتعزيــــز األدوات التقنيــــة والمنهجيــــات الخاصــــة بــــدمج ورصــــد مبــــادئ المســــاواة بــــين الجنســــين  •
  واإلنصاف وحقوق اإلنسان في السياسات والبرامج الصحية

دعــم وتعزيــز وعقــد اجتماعــات أفرقــة الخبــراء والمنتــديات والشــراكات العالميــة المعنيــة بمبــادئ المســاواة  •
  الجنسين واإلنصاف وحقوق اإلنسانبين 

  
  المحددات االجتماعية للصحة

تعزيز السياسات واإلجراءات المشتركة بين القطاعات والرامية إلى زيـادة اإلنصـاف فـي الصـحة : ٤-٣الحصيلة 
  عن طريق معالجة المحددات االجتماعية للصحة

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة
تشـــهد زيـــادة فـــي النســـبة المئويـــة لألســـر التـــي تعـــيش فـــي عـــدد البلـــدان التـــي 

   مساكن ثابتة
  ٨  صفر

عــدد البلــدان التــي تشــهد تقليصــاً فــي الفــرق بــين أعلــى وأقــل شــريحة خمســية 
للــدخل ضــمن النســبة المئويــة مــن األســر التــي تســتخدم أنــواع الوقــود الصــلبة 

    للطهي

  ٨  صفر

تحسين السياسات والقـدرات والعمـل المشـترك بـين القطاعـات علـى الصـعيد الُقطـري مـن أجـل : ١-٤-٣الُمخرج 
دمــج الصــحة فــي جميــع "معالجــة المحــددات االجتماعيــة للصــحة والحــد مــن اإلجحافــات فــي الصــحة مــن خــالل 

 ، ونهـــوج تصـــريف الشـــؤون والتغطيـــة الصـــحية الشـــاملة فـــي إطـــار األهـــداف اإلنمائيـــة المســـتدامة"السياســـات
  ١المقترحة

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
عدد البلـدان التـي تطبـق أدوات وٕارشـادات منظمـة الصـحة العالميـة لتعزيـز 

   "دمج الصحة في جميع السياسات" بشأن القدرات واإلجراءات
٢١  

)٢٠١٥(  
٣٥  

)٢٠١٧(  
  

  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة
حشــد الشــركاء، وٕاجــراء الحــوار الخــاص بالسياســات، وٕانشــاء آليــات التنســيق، مــن أجــل دعــم تصــريف  •

الصــحة فــي جميــع  دمــج"لمحــددات االجتماعيــة للصــحة وتطبيــق نهــج ل فيمــا يتعلــق بالتصــديالشــؤون 
  "السياسات

                                                           
علـى وضـع الجيـل الُمقبـل مـن أهـداف التنميــة  لألمـم المتحـدة الجمعيـة العامـةسـيجري تحـديث هـذه الصـياغة متـى اتفقـت    ١

 .٢٠١٥ أيلول/ سبتمبرالمستدامة في 
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االجتماعيـة  بالمحـدداتفيمـا يتعلـق دعم عملية تعزيز البحوث الخاصة بالسياسـات واسـتخدام البيِّنـات  •
للصـــحة واإلنصـــاف فــــي الصـــحة فـــي العمليــــات الخاصـــة برســـم السياســــات وصـــنع القـــرار المشــــترك 

  القطاعات على الصعيد الوطني  بين
دعم البلدان في تنفيذ القرارات وبرامج العمل العالميـة واإلقليميـة بشـأن المحـددات االجتماعيـة للصـحة  •

  واإلنصاف في الصحة
  

  يمية المستهدفةمنجزات المكاتب اإلقل
حشـــد الشـــركاء وٕاجـــراء الحـــوار الخـــاص بالسياســـات علـــى الصـــعيد اإلقليمـــي، مـــن أجـــل إنشـــاء آليـــات  •

لمحـددات االجتماعيـة للصـحة وتنفيـذ ل فيما يتعلـق بالتصـديالتنسيق ودعم تصريف الشؤون اإلقليمية 
  "دمج الصحة في جميع السياسات"نهج 

الــدعم إلــى البلــدان مــن أجــل تطبيــق الممارســات الجيــدة وتنفيــذ تقــديم مســاعدة المكاتــب القطريــة فــي  •
  القرارات وبرامج العمل العالمية واإلقليمية

دعم عملية وضع واستخدام البيِّنات الخاصة بالمحـددات االجتماعيـة للصـحة واإلنصـاف فـي الصـحة  •
  صعيد اإلقليميفي العمليات الخاصة برسم السياسات وصنع القرار المشترك بين القطاعات على ال

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

عالميــة وبنــاء القــدرات الخاصــة بنهــوج دمــج الصــحة فــي جميــع السياســات وتصــريف  إرشــاداتوضــع  •
فيمـا القطاعـات  الشؤون، من أجل دعم عملية وضع وتنفيذ السياسـات واآلليـات والعمـل المشـترك بـين

  في الصحة المحددات االجتماعية للصحة واإلنصافيتعلق ب
فيمــا وضــع اإلرشــادات واألدوات لــدعم عمليــة تعزيــز البحــوث الخاصــة بالسياســات واســتخدام البيِّنــات  •

بالمحــددات االجتماعيــة للصــحة واإلنصــاف فــي الصــحة، فــي عمليــات رســم السياســات وصــنع يتعلــق 
  القرار المشترك بين القطاعات على الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي

وار والعمــل العــالمي لمعالجــة المحــددات االجتماعيــة للصــحة واإلنصــاف فــي الصــحة الــذي تعزيــز الحــ •
التغطيــة أطــر تضــطلع بــه المنظمــات داخــل منظومــة األمــم المتحــدة والشــركاء الرئيســيون فــي ســياق 

  ٢٠١٥ وخطة التنمية لما بعد عام المقترحة الصحية الشاملة واألهداف اإلنمائية المستدامة
  

إدراج نهـــج المحـــددات االجتماعيـــة للصـــحة فـــي البـــرامج واالســـتراتيجيات الصـــحية الوطنيـــة : ٢-٤-٣الُمخـــرج 
  واإلقليمية والعالمية وفي منظمة الصحة العالمية، من أجل تحسين الصحة والحد من اإلجحافات في الصحة

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
البـرامج الصـحية وتنفيـذها ورصـدها عدد البلدان التي تحسِّن من تخطـيط 

عن طريق إدماج المحددات االجتماعية للصحة واإلنصـاف فـي الصـحة 
  بما يتماشى مع األدوات واإلرشادات المدعومة من المنظمة

٢٢  
)٢٠١٥(  

٤١  
)٢٠١٧(  

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

الصـــحة فـــي البـــرامج والسياســـات دعـــم عمليـــة دمـــج المحـــددات االجتماعيـــة للصـــحة واإلنصـــاف فـــي  •
  البرامج الُقطرية في المنظمة و  واالستراتيجيات الصحية الوطنية، بما في ذلك
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  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
أو تكييفهما وتقديم الدعم التقني إلى البلدان من أجل دمج المحددات  واإلرشاداتتطوير بناء القدرات  •

في الصحة في البرامج والسياسـات واالسـتراتيجيات فـي المنظمـة وفـي  االجتماعية للصحة واإلنصاف
  البلدان

توثيـــق وبـــث الـــدروس المســـتفادة والممارســـات الجيـــدة بشـــأن معالجـــة المحـــددات االجتماعيـــة للصـــحة  •
  واإلنصاف في الصحة في االستراتيجيات والسياسات والبرامج في المنظمة وفي البلدان

  
  ستهدفةمنجزات المقر الرئيسي الم

وضع اإلرشادات واألدوات لبناء القدرات ودعم عملية دمج المحددات االجتماعية للصحة واإلنصـاف  •
  في الصحة في البرامج واالستراتيجيات الصحية الوطنية واإلقليمية والعالمية

ــــدة بشــــأن دمــــج المحــــددات االجتماعيــــة للصــــحة  • ــــدروس المســــتفادة والممارســــات الجي توثيــــق وبــــث ال
ف فــــي الصــــحة فــــي البــــرامج والسياســــات واالســــتراتيجيات الصــــحية بالتعــــاون مــــع المكاتــــب واإلنصــــا

  اإلقليمية والُقطرية
  

رصد االتجاهات السائدة والتقـدم الُمحـرز فـي العمـل الخـاص بالمحـددات االجتماعيـة للصـحة : ٣-٤-٣الُمخرج 
 واألهـــداف اإلنمائيـــة المســـتدامةواإلنصـــاف فـــي الصـــحة، بمـــا فـــي ذلـــك فـــي إطـــار التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة 

   ١المقترحة

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
ـــــى الصـــــعيدين اإلقليمـــــي  ـــــدم الُمحـــــرز عل رصـــــد االتجاهـــــات الســـــائدة والتق
والعــالمي فــي العمــل الخــاص بالمحــددات االجتماعيــة للصــحة واإلنصــاف 

  في الصحة، والتبليغ بشأنهما

  بعدستتقرر فيما   ستتقرر فيما بعد

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

دعــــم عمليــــة جمــــع وتحليــــل وبــــث واســــتخدام البيانــــات عــــن اإلجــــراءات المتخــــذة لمعالجــــة المحــــددات  •
االجتماعية للصحة واإلنصـاف فـي الصـحة علـى الصـعيد الـوطني، بمـا يشـمل القيـام بـذلك فـي سـياق 

  والتغطية الصحية الشاملة المقترحة المستدامةاألطر الخاصة بالرصد العالمي لألهداف اإلنمائية 
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
دعـــم الجهـــود الراميـــة إلـــى تعزيـــز ُنظـــم المعلومـــات الصـــحية علـــى الصـــعيد اإلقليمـــي لجمـــع البيانـــات  •

معالجــــة ل لإلجــــراءات المتخــــذةوتحليلهــــا وبثهــــا واســــتخدامها فــــي رصــــد الحالــــة واالتجاهــــات اإلقليميــــة 
الرصـد  إطـارالمحددات االجتماعية للصحة واإلنصاف في الصحة، بما يشمل القيام بذلك في سـياق 

   المقترحة العالمي للتغطية الصحية الشاملة واألهداف اإلنمائية المستدامة
تعزيز المعلومات الصحية الوطنية من أجل معالجة المحددات االجتماعيـة في دعم المكاتب الُقطرية   •

  حة واإلنصاف في الصحةللص
                                                           

الُمقبـل مـن أهـداف التنميــة  علـى وضـع الجيـل لألمـم المتحـدة الجمعيـة العامـةسـيجري تحـديث هـذه الصـياغة متـى اتفقـت    ١
 .٢٠١٥ أيلول/ سبتمبرالمستدامة في 
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  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
ــــة  • ــــة واالتجاهــــات العالمي ــــة للصــــحة ل لإلجــــراءات المتخــــذةرصــــد الحال معالجــــة المحــــددات االجتماعي

واإلنصاف في الصحة، والتبليغ بشـأنها، عـن طريـق تجميـع البيانـات المتعلقـة بالصـحة والتحقـق منهـا 
التغطيــــة الصــــحية الشــــاملة إطــــار يشــــمل القيــــام بــــذلك فــــي ســــياق وتحليلهــــا وبثهــــا واســــتخدامها، بمــــا 

   المقترحة واألهداف اإلنمائية المستدامة
تقــديم الــدعم التقنــي إلــى المكاتــب اإلقليميــة والُقطريــة لتعزيــز المعلومــات الصــحية الوطنيــة مــن أجــل  •

  معالجة المحددات االجتماعية للصحة واإلنصاف في الصحة
  

  الصحة والبيئة
  الحد من المخاطر البيئية على الصحة: ٥-٣الحصيلة 

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة
  ٪٩  نسبة السكان الذين يفتقرون إلى مصادر مياه الشرب المحسنة

)٢٠١٥(  
٧٪  

)٢٠١٧(  
  ٪٣٧  نسبة السكان الذين يفتقرون إلى مصادر اإلصحاح المحسنة

)٢٠١٠(  
٣٠٪  

)٢٠١٧(  
يعتمـــــدون علـــــى الوقـــــود الصـــــلب فـــــي المقـــــام األول  نســـــبة الســـــكان الـــــذين

  الطهي ألغراض
٤٠,٤٪  

)٢٠١٥(  
٣٩,٨٪  

)٢٠١٧(  
تعزيـــز قـــدرة البلـــدان علـــى تقيـــيم المخـــاطر الصـــحية، ورســـم السياســـات أو االســـتراتيجيات : ١-٥-٣الُمخـــرج 

والمهنيــة وتخفيفهــا اللــوائح وتنفيــذها مــن أجــل الوقايــة مــن اآلثــار الصــحية المترتبــة علــى المخــاطر البيئيــة  أو
  وٕادارتها

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
عـــدد البلـــدان التـــي اضـــطلعت بتقيـــيم أو اســـتعراض للوضـــع علـــى الصـــعيد 
الــــوطني للميــــاه واإلصــــحاح اســــتنادًا إلــــى بيانــــات المنظمــــة أو تحليلهــــا أو 

  دعمها التقني

٤٥  
)٢٠١٥(  

٥٥  
)٢٠١٧(  

  
  المستهدفةمنجزات المكاتب الُقطرية 

تعزيــز القــدرة الوطنيــة علــى تقيــيم وٕادارة اآلثــار الصــحية المترتبــة علــى المخــاطر البيئيــة بمــا فــي ذلــك  •
تقيـــيم األثـــر الصـــحي، ودعـــم وضـــع السياســـات والخطـــط الوطنيـــة بشـــأن الصـــحة  عمليـــات خـــالل مـــن

  البيئية وصحة العمال
هب واالسـتجابة فـي حـاالت الطـوارئ البيئيـة حشد الشركاء ودعم عملية تعزيز القدرة الوطنية على التأ •

بالمنـاخ والميـاه واإلصـحاح والمـواد الكيميائيـة وتلـوث الهــواء  ، علـى سـبيل المثـال ال الحصـر،المتعلقـة
األخرى، بمـا فـي ذلـك فـي سـياق اللـوائح الصـحية الدوليـة الصحية الطوارئ  وكذلك حاالتواإلشعاع، 

)٢٠٠٥(  
  

  تهدفةمنجزات المكاتب اإلقليمية المس
خطــط العمــل اإلقليميــة بشــأن الصــحة البيئيــة، بمــا فــي ذلــك تلــك التــي تتعلــق / وضــع االســتراتيجيات •

  الصحة المهنية كذلك و  ،بالمياه واإلصحاح والمخلفات وتلوث الهواء والمواد الكيميائية وتغّير المناخ
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مســاندة المكاتــب الُقطريــة فــي دعــم عمليــة تنفيــذ التقييمــات ووضــع السياســات واللــوائح وتعزيــز الــُنظم  •
إدارة المخاطر البيئية التي تتهدد الصحة وتعزيـز صـحة العمـال وحمايتهـا، بمـا فـي من أجل الصحية 

  ذلك أثناء حاالت الطوارئ البيئية
  ية داخل قطاع الصحة وخارجه وتعزيز هذه الشراكاتالدعوة إلى عقد الشراكات بين الوكاالت اإلقليم •

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

وضـــع المنهجيـــات واألدوات وتوليـــد البيِّنـــات مـــن أجـــل دعـــم رســـم السياســـات واالســـتراتيجيات واللـــوائح  •
ي للوقايـــة مـــن المخـــاطر البيئيـــة والمهنيـــة ومخـــاطر تغيُّـــر المنـــاخ وتخفيفهـــا وٕادارتهـــا، بمـــا فـــي ذلـــك فـــ

  قطاعات االقتصاد األخرى بخالف قطاع الصحة
خطــط العمــل العالميــة بشــأن المســائل المتعلقــة بالبيئــة وبصــحة / قيــادة عمليــة صــياغة االســتراتيجيات •

معالجة المحددات البيئية والمهنية من أجل العمال، وتعزيز التعاون والشراكات على الصعيد العالمي 
  للصحة

  ليمية على تقديم المساعدة التقنية في المجاالت التقنية الشديدة التخصصتكميل قدرات المكاتب اإلق •
  

تحديد القواعد والمعايير ووضع المبادئ التوجيهيـة بشـأن المخـاطر والفوائـد الصـحية البيئيـة : ٢-٥-٣الُمخرج 
ــاه  ــات، والمي ــة، والنفاي ــوث الهــواء والضوضــاء، والمــواد الكيميائي ــة المرتبطــة بتل واإلصــحاح، واإلشــعاع، والمهني

  وتكنولوجيا النانو، وتغيُّر المناخ، على سبيل المثال
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج

عدد قواعد المنظمة ومعاييرها ومبادئها التوجيهية بشأن المخـاطر الصـحية 
  البيئية والمهنية التي جرى وضعها أو تحديثها 

  صفر
)٢٠١٥(  

٣  
)٢٠١٧(  

  
  المكاتب الُقطرية المستهدفةمنجزات 

دعــم البلــدان فــي تنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة وتكييــف األدوات والمنهجيــات الخاصــة بالوقايــة مــن اآلثــار  •
  الصحية للمخاطر البيئية والمهنية، وٕادارتها

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

عنــد االقتضــاء فــي الســياق اإلقليمــي، و الخاصــة بتطبيــق القواعــد والمعــايير  تكييــف المبــادئ التوجيهيــة •
  التقني إلى البلدان في تنفيذها والدعمباالتفاق والتنسيق مع المقر الرئيسي، تقديم اإلرشادات 

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

 ،بشـــأن المخـــاطر الصـــحية البيئيـــة والمهنيـــة وتحـــديثها وضـــع القواعـــد والمعـــايير والمبـــادئ التوجيهيـــة •
  األقاليم والبلدان تُنتجهامع مراعاة البيِّنات التي  ،المبادئ التوجيهية الخاصة بتنفيذهاكذلك و 

  
تنــاول أغــراض الصــحة العموميــة فــي تنفيــذ االتفاقــات واالتفاقيــات المتعــددة األطــراف بشــأن : ٣-٥-٣الُمخــرج 

  ٢٠١٥وخطة التنمية المستدامة لما بعد عام  المقترحة لتنمية المستدامةاالبيئة وفيما يتعلق بأهداف 
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج

عــدد البلـــدان التــي أدرجـــت الصـــحة البيئيــة فـــي برامجهــا اإلنمائيـــة الوطنيـــة 
  المنظمة  ) توصيات(استنادًا إلى توصية 

  ستتقرر فيما بعد  ستتقرر فيما بعد
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  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة
عقد اجتماعـات الشـركاء وٕاجـراء الحـوار الخـاص بالسياسـات مـن أجـل إبـراز قضـايا الصـحة العموميـة  •

بالبيئة وبالتنمية المستدامة، ودعم البلدان في تنفيـذ األحكـام المتفـق  ةالخاص ةالعمل الوطني برامجفي 
  عليها في االتفاقات واالتفاقيات المتعددة األطراف بشأن البيئة

  
  اإلقليمية المستهدفة منجزات المكاتب

الدعوة إلى التعاون المتعدد القطاعات بين أصحاب المصلحة على الصـعيد اإلقليمـي وتعزيـز برنـامج  •
العمل الخاص بالصحة في المبادرات اإلقليمية بشأن البيئة والتنميـة المسـتدامة، كجـزء مـن المنتـديات 

  الوزارية اإلقليمية على سبيل المثال
لبيئية والمهنية واتجاهاتها السائدة على الصعيد اإلقليمي، والمساهمة فـي الجهـود رصد حالة الصحة ا •

  العالمية المبذولة في مجال الرصد حسب االقتضاء
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
ـــة المســـتدامة عقـــد منتـــديات عالميـــة • األمـــم المتحـــدة األخـــرى  وكـــاالت تحضـــرها معنيـــة بالبيئـــة والتنمي

  المنتدياتوالجهات المانحة الدولية والوكاالت المعنية بقضايا الصحة العمومية، وتولي قيادة هذه 
االتفاقــات واالتفاقيــات المتعــددة  فــي عمليــة إعــداد وتنفيــذالــدعوة إلــى إدراج قضــايا الصــحة العموميــة  •

  ية المستدامة البيئة والتنمب المعنيةاألطراف والمبادرات العالمية 
رصد حالة الصحة البيئية والمهنية واتجاهاتها السائدة على الصعيد العـالمي، بمـا فـي ذلـك فـي سـياق  •

  المقترحة األهداف اإلنمائية المستدامة

  )األمريكية الدوالرات بماليين( البرامج ومجاالت الرئيسية المكاتب حسب الميزانية

جنوب  األمريكتان  أفريقيا  مجال البرامج
شرق   أوروباشرق آسيا

  المتوسط
غرب 

المحيط 
  الهادئ

المقر 
  المجموع  الرئيسي

الصحة اإلنجابية وصحة 
  ١٩٨,٣  ٦٠,٧  ١١,٢  ١٧,٥  ٧,٠  ١٥,٤  ١٢,١  ٧٤,٤  واألطفال  األمهات والمواليد

البحث في مجال اإلنجاب 
  ٤٢,٩  ٤٢,٩  –  –  –  –  –  –  البشري

  ١٣,٢  ٤,٧  ٢,٢  ٠,٩  ١,٤  ١,٣  ١,١  ١,٦  الشيخوخة والصحة
تعميم مبادئ المساواة بين 

الجنسين واإلنصاف وحقوق 
  ١٦,٢  ٦,٤  ١,٧  ١,١  ١,١  ١,٧  ٢,٠  ٢,٢  اإلنسان

المحددات االجتماعية 
  ٣٤,١  ٧,١  ١,٠  ٢,٩  ٦,٩  ٢,٥  ٤,٢  ٩,٥  للصحة

  ٩٨,٧  ٣٤,٢  ٨,٦  ٥,٦  ٢١,٦  ٧,٢  ١٢,٨  ٨,٧  الصحة والبيئة
  ٤٠٣,٤  ١٥٦,٠  ٢٤,٧  ٢٨,٠  ٣٨,٠  ٢٨,١  ٣٢,٢  ٩٦,٤  المجموع الفرعي
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  : الُنظم الصحية٤الفئة 
  الُنظم الصحية القائمة على الرعاية الصحية األولية، ودعم التغطية الشاملة بالخدمات

  
أقــر قــادة الصــحة العموميــة منــذ زمــن طويــل بــأن الــُنظم الصــحية القويــة والمنصــفة ُتعــد شــرطًا الزمــًا لمحاربــة الفقــر 

الصـحية الشـاملة فـي ضـمان حصـول جميـع النـاس علـى الخـدمات الصـحية وتعزيز التنمية. ويتمثـل هـدف التغطيـة 
التــي يحتاجونهــا دون المعانــاة مــن صــعوبات ماليــة فــي دفــع ثمنهــا. ويتطلــب ذلــك نظامــًا صــحيًا قويــًا وفعــاًال وجيــد 

مــوارد التشــغيل؛ ونظامــًا لتمويــل الخــدمات الصــحية؛ وٕاتاحــة األدويــة والتكنولوجيــات األساســية؛ وقــدرات كافيــة مــن ال
  البشرية المكّونة من العاملين الصحيين المدربين جيدًا والمحّفزين.

  
مليون شخص يعجزون عن الحصول على الخدمات الصحية التـي يحتـاجون إليهـا،  ١٠٠٠واليوم، مازال أكثر من 

إلجحافـات ألن هذه الخدمات غير متاحة أو غيـر متـوفرة أو غيـر ميسـورة التكلفـة أو متدنيـة الجـودة. واتسـاع مـدى ا
مليـون شـخص يقعـون فـي بـراثن الفقـر سـنويًا بسـبب إنفـاقهم علـى  ١٠٠التي يشهدها العالم تعني أن ما ُيقـدَّر بنحـو 

الخــدمات الصــحية مــن جيــوبهم الخاصــة. بيــد أن الــنظم الصــحية التــي تعمــل جيــدًا ُيمكنهــا أن تُقلــل مــن التباعــد بــين 
وانتهاكات الحق في الصحة، وبالتالي سّد الفجـوات فـي اإلجحـاف  الطبقات االجتماعية وعدم المساواة بين الجنسين

في مجال الصحة. ولتحقيق ذلك، يتعّين إعادة توجيـه الـنظم الصـحية مـن خـالل تعزيـز تصـريف الشـؤون التشـاركي 
والخاضع للمساءلة والمستجيب واإلجراءات المشتركة بين القطاعات واألطر التشريعية المناسبة ومشـاركة المرضـى 

المجتمـــع المـــدني. ويحتـــاج األمـــر أيضـــًا إلـــى رصـــدها مـــع التركيـــز فـــي المقـــام األول علـــى المجموعـــات الســـكانية و 
  الضعيفة واألقل حصوًال على الخدمات.

  
والتمويل الصـحي المسـتدام هـو عنصـر رئيسـي فـي التغطيـة الصـحية الشـاملة. ومـع ذلـك، فباإلضـافة إلـى التمويـل، 
يحتاج األمر إلـى أداء الـنظم الصـحية علـى نحـو أفضـل، علـى سـبيل المثـال مـن خـالل االسـتخدام الفّعـال لألمـوال. 

لبلـدان بـأن تـديم عملهـا بشـأن األهـداف اإلنمائيـة وسوف يسمح تفعيل المـوارد مـن خـالل تـدابير الفعاليـة واإلنتاجيـة ل
لأللفيـــة غيـــر المكتملـــة؛ وســـوف تســـمح لهـــا أيضـــًا بتحقيـــق التقـــدم فـــي ســـبيل معالجـــة التحـــديات الجديـــدة واألولويـــات 

التقريــر الخــاص . وفــي ٢٠١٥المســتجدة التــي تنطــوي عليهــا األهــداف اإلنمائيــة المســتدامة المقترحــة لمــا بعــد عــام 
٪ مــن إجمــالي ٤٠٪ إلــى ٢٠يجــري حاليــًا إهــدار مــن  أنــه أشــارت التقــديرات إلــى ٢٠١٠١الم لعــام بالصــحة فــي العــ

اإلنفــاق علــى الصــحة بســبب عــدم الكفــاءة. ومــن شــأن إعــادة توجيــه المــوارد إلــى تحســين صــحة الســكان أن يحقــق 
ويبلــغ اإلنفــاق مــن أكبــر دوافــع االقتصــاد فــي العــالم،  مكاســب صــحية ضــخمة فــي جميــع البلــدان حيــث ُتعــد الصــحة

)، في حين بلـغ معـدل زيـادة اإلنفـاق السـنوي ٢٠١٢في عام  ترليون دوالر أمريكي (الرقم ٧,١السنوي على الصحة 
  ٪ خالل العقد الماضي.٦,٧

  
األولويـــات الصـــحية المســـتمدة مـــن األهـــداف  ٢٠١٧-٢٠١٦وألول مـــرة تشـــمل الميزانيـــة البرمجيـــة للمنظمـــة للفتـــرة 

. وبالتالي، جرى توسيع نطاق العمل بشأن الُنظم الصـحية ليشـمل ٢٠١٥مقترحة لما بعد عام اإلنمائية المستدامة ال
يتعلــق  تلبيــة غاياتهــا فيمــا إلــىدعــم الــدول األعضــاء فــي مواجهتهــا للتحــديات الجديــدة فــي الوقــت الــذي تســعى فيــه 
ة المســتدامة المقترحــة مكافحــة باألهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة. وتشــمل التطلعــات التــي تنطــوي عليهــا األهــداف اإلنمائيــ

فــي مقاومــة مضــادات  داألمــراض غيــر الســارية وكشــف األمــراض والكــوارث المســتجدَّة واالســتجابة لهــا، ووقــف التزايــ
الميكروبــات، واتخــاذ خطــوات ملموســة صـــوب تحقيــق التغطيــة الصــحية الشـــاملة. وســوف تسترشــد األمانــة والـــدول 

صــحية الشــاملة والمحــددات االجتماعيــة للصــحة. وعــن طريــق التصــدي األعضــاء فــي هــذا الصــدد بــأطر التغطيــة ال
بنشــاط للمحــددات االجتماعيــة، ُيمكــن للــنظم الصــحية أن ُتســهم فــي التمكــين المســتند إلــى الجــنس وغيــره مــن أشــكال 

                                                           
 منظمـة جنيـف،. الشـاملة التغطيـة إلـى السـبيل: الصـحية الـُنظم تمويـل. ٢٠١٠ لعـام العالم في بالصحة الخاص التقرير    ١

فــــــــي  ، تــــــــم االطــــــــالعhttp://whqlibdoc.who.int/whr/2010/9789241564021_eng.pdf(.٢٠١٠ العالميــــــــة، الصــــــــحة
 )٢٠١٤ كانون األول/ ديسمبر  ١٠



76 

٢٠١٧- ٢٠١٦المقترحة مسودة الميزانية البرمجية   

 

التمكـــين االجتمـــاعي لصـــالح اإلنصـــاف فـــي الصـــحة وتقلـــيص الحـــواجز الماليـــة والجغرافيـــة التـــي تعتـــرض الفئـــات 
ة. وتعزز النظم الصحية الموّجهة نحو اإلنصاف في الصحة اإلجراءات المتعددة القطاعـات عبـر مختلـف المحروم

  اإلدارات الحكومية.
  

مـّرة أخـرى أهميـة إدمـاج مختلـف عناصـر النظـام الصـحي، بمـا  ٢٠١٥-٢٠١٤وقد أثبتت أزمة اإليبوال في الثنائيـة 
التخفيف من خطر قيام وكاالت ومؤسسات التمويل بتشجيع  في ذلك آليات الترصد واالستجابة. ويحتاج األمر إلى

  نهج مجّزأ وازدواجي في البلدان، مما يقّوض من تعزيز النظم الشاملة التي تقودها البلدان.  
  

، ســتدعم األمانــة الــدول األعضــاء فــي تعزيــز ُنظمهــا الصــحية مــن أجــل التحــرك قــدمًا ٢٠١٧-٢٠١٦وفــي الثنائيــة 
الصــحية الشــاملة. ويشــمل ذلــك وضــع السياســات واالســتراتيجيات والخطــط الصــحية دف التغطيــة هصــوب تحقيــق 

الوطنية وتنفيذها ورصدها، وٕارساء ُنظم تصريف الشؤون الصحية وُنظـم التمويـل السـليمة؛ وضـمان تـوافر الخـدمات 
تعــة بالكفــاءة؛ النــاس والتــي تقــدَّم مــن ِقبــل قــوى عاملــة كافيــة ومتم الصــحية المنصــفة والمتكاملــة والتــي تركــز علــى

وتيسير إتاحة األدوية والتكنولوجيات الصحية األخرى الميسورة التكلفة والمأمونة والناجعة؛ وتحسين ُنظم المعلومات 
الصحية؛ وتعزيز القدرة على إجراء البحوث الصحية وكذلك على توليد المعارف والبيِّنـات وٕادارتهـا لفائـدة التـدخالت 

  الصحية ورسم السياسات.
  

  سات واالستراتيجيات والخطط الصحية الوطنيةالسيا
  

ُتعـــد السياســـات واالســـتراتيجيات والخطـــط الصـــحية ضـــرورية لتحديـــد أولويـــات البلـــدان وميزانياتهـــا ورؤيتهـــا الخاصـــة 
بتحســـين صـــحة النـــاس والحفـــاظ عليهـــا، واالرتقـــاء بحمـــايتهم مـــن المخـــاطر الماليـــة، والتحـــرك قـــدمًا صـــوب تحقيـــق 

ملة. ويفضــل أن تتجــاوز هــذه الخطــط حــدود قطــاع الصــحة وأن تتســم بالمرونــة والقــدرة علــى التغطيــة الصــحية الشــا
االستجابة في حالة األزمات. وتدعم منظمة الصحة العالمية إضفاء الصبغة المؤسسية على عملية رسم السياسـات 

حة وتنفيــذها. وســتكون واالســتراتيجيات باالســتناد إلــى الحــوار الخــاص بالسياســات وبلــورة اســتراتيجيات تمويــل الصــ
التدابير الرامية إلى تحسين تصريف شؤون النظام الصحي ضرورية من أجل زيادة الشفافية ورفع مستوى المسـاءلة 
بين أصحاب المصلحة كافة. وسيشمل عمل المنظمة في هـذا المجـال البرمجـي االسـتفادة مـن أفضـل البيِّنـات التـي 

  والتضامن وحقوق اإلنسان.ولَّدتها البلدان وتعزيز مبادئ اإلنصاف 
  

دولـة عضـوًا فـي وضـع الخطـط الصـحية  ٧٥وخالل السنوات الخمس الماضية، قدمت األمانة الدعم إلى أكثـر مـن 
ـــة خططهـــا أو تحـــدثها فـــي عـــامي  ٣٠الوطنيـــة وتنفيـــذها ورصـــدها. ومـــن المتوقـــع أن تضـــع  ، ٢٠١٧و ٢٠١٦دول

ى التحــرك قــدمًا صــوب تحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة، وســتعمل المنظمــة معهــا لوضــع االســتراتيجيات الراميــة إلــ
وتعزيــز اُألطــر العامــة لتصــريف الشــؤون الصــحية والقــدرة علــى تعزيــز المركزيــة الــُنظم، ودعــم وزارات الصــحة فــي 

  إقامتها حوارًا خاصًا بالسياسات مع القطاعات األخرى والمجتمع المدني وشركاء التنمية. 
  

وضــع اُألطــر التشــريعية الالزمـة وتنفيــذها وضــمان أن الخطــط الصــحية الوطنيــة تشــمل  وسـتدعم األمانــة البلــدان فــي
االستراتيجيات والسياسات المالية التي تيسِّر التقدم صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة. ويشمل العمل المتوخى 

ات والخطــط الصــحية الوطنيــة تحديــد المعــايير والحفــاظ علــى قواعــد البيانــات العالميــة بشــأن السياســات واالســتراتيجي
والحمايــة الماليــة والنفقــات الصــحية، وســتتمثل العناصــر الرئيســية فــي توليــد البيِّنــات الدَّالــة علــى أفضــل الممارســات، 

  ووضع األدوات وتطبيقها، وبناء القدرات المؤسسية، وبث الدروس المستفادة على الصعيد العالمي. 
  

لمشـترك بـين القطاعـات والشـامل لعـدة أصـحاب مصـلحة الـالزم لتطبيـق نهـوج وستركز األمانة أيضـًا علـى التوجيـه ا
  إشراك الحكومة ككل في االستراتيجيات الصحية الوطنية واإلقليمية. 
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وأخيـــرًا، ستواصــــل األمانــــة دعمهـــا لمبــــادئ الشــــراكة الصــــحية الدوليـــة والتــــي تتمثــــل فـــي ملكيــــة البلــــدان المنخفضــــة 
ــُنظم الُقطريــة، والمتوســطة الــدخل لألولويــات الصــحي ة، والتمويــل الــذي يمكــن التنبــؤ بــه، واالتســاق والمواءمــة مــع ال

  والمساءلة المتبادلة بشأن النتائج.
  

  الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس
  

في العديد من البلـدان، مازالـت الخـدمات الصـحية، إذا مـا تـوافرت علـى اإلطـالق، سـيئة التنظـيم أو ال تحظـى بعـدد 
كاٍف من الموظفين أو يمتد فيها وقت االنتظار لفترات طويلة أو ال تلتـزم باألفضـليات الثقافيـة أو العرقيـة للنـاس أو 
تلك المتعلقة بنوع الجنس أو ينقصها حسن اإلدارة. وحتى عنـدما تكـون الخـدمات متاحـة، فقـد تكـون رديئـة النوعيـة، 

حية. وتتعــرض البلــدان لضــغوط كبيــرة فــي ســعيها إلــى أو تعــرِّض ســالمة المرضــى للخطــر وتقــوض الحصــائل الصــ
مثل األطباء  -تلبية االحتياجات الصحية لسكانها، عندما يقترن ذلك بنقص في المهنيين المهرة في مجال الصحة 

والممرضــــات والقــــابالت والصــــيادلة والعــــاملين الصــــحيين مــــن المســــتوى المتوســــط ومــــوظفي المختبــــرات والمعلمــــين 
وبســـوء تـــوزيعهم. وعلـــى أســـاس الزيـــادة فـــي الســـكان ومعـــدالت اإلنتـــاج الحاليـــة، تشـــير  -تنظـــيم والقـــائمين علـــى ال

. ولـذا ٢٠٣٥مليون مـن المهنيـين الصـحيين المهـرة بحلـول عـام  ١٢,٩اإلسقاطات إلى أن العالم سيشهد عجزًا قدره 
شــركاء اآلخــرين فــي تنفيــذ فــإن هــذه المشــكلة تتطلــب اتخــاذ إجــراءات عاجلــة، وســتدعم األمانــة الــدول األعضــاء وال

استراتيجية عالمية جديدة بشأن الموارد البشرية الصحية، ستنظر فيها جمعية الصحة العالمية التاسـعة والسـتون فـي 
، وستوضـــح هـــذه االســـتراتيجية الرؤيـــة المتوســـطة األجـــل بشـــأن التصـــدي للتحـــديات الرئيســـية المتعلقـــة ٢٠١٦عـــام 

ارتهم ونشرهم واستبقائهم. وسـوف تسـتند االسـتراتيجية العالميـة الجديـدة إلـى بنقص الموظفين الصحيين وتوزيعهم وٕاد
تحققت بموجب المدونة العالميـة لقواعـد الممارسـة بشـأن توظيـف العـاملين الصـحيين علـى المسـتوى  اإلنجازات التي
  وضعتها المنظمة. الدولي التي

  
التقــدم صــوب تحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة وســتدعم األمانــة الــدول األعضــاء فــي جهودهــا الراميــة إلــى تســريع 

باستعراض ُنظمها الصحية من أجل الحفاظ على إتاحة وتوسيع نطـاق الخـدمات الصـحية العاليـة الجـودة والمأمونـة 
والمتكاملــة طيلــة العمــر، بــدءًا مــن تعزيــز الصــحة، ومــرورًا بالوقايــة والرعايــة (بمــا فــي ذلــك الرعايــة الطويلــة األجــل) 

  هيل ووصوًال إلى الرعاية الملطفة، وربط هذه الخدمات بروابط وثيقة بالخدمات االجتماعية.وٕاعادة التأ
  

ومن أجل الحّد من اإلجحافات الصحية، يحتاج األمر إلى تقليل ما يدفعه الناس من جيبهم الخاص من خالل إزلة 
الصحية األخرى، مثل األدويـة والنقـل رسوم استخدام القطاع العام واستحداث طرق مبتكرة للحد من تكاليف الرعاية 

وتكاليف الخيـارات البديلـة األخـرى. ويحتـاج األمـر أيضـًا إلـى زيـادة فـرص الوصـول الجغرافـي مـن خـالل االسـتثمار 
في الخدمات العامة األولية والثانوية في المناطق الناقصة الخدمة وفي استراتيجيات جديدة لتحسين مقبولية الرعاية 

ع العـام ونوعيتهـا (مـع التأكيـد علـى عـدم التمييـز) وخضـوعها للمسـاءلة، بمـا فـي ذلـك اإلجـراءات الصحية في القطـا
الرامية إلى التغلب علـى عقبـات جانـب الطلـب المدفوعـة باعتبـارات جنسـانية التـي تعتـرض الوصـول. ويتطلـب ذلـك 

قطاعــات الحكومــة ومســتوياتها  فــي ذلــك المشــاركة عبــر مختلــف التزامــًا وتعاونــًا قــويين وشــاملين لعــدة قطاعــات، بمــا
  ومع المجتمع المدني وسائر أصحاب المصلحة الرئيسيين.

  
ــــي الثنائيــــة  ــــدان فــــي اعتمــــاد وتنفيــــذ نهــــوج الخــــدمات الصــــحية المتكاملــــة ٢٠١٧-٢٠١٦وف ، ســــتدعم األمانــــة البل

رعايــة الصــحية علــى تركــز علــى النـاس. وســيلزم علــى البلــدان أن تفحـص النمــاذج الجديــدة واالبتكاريــة لتقـديم ال التـي
صـــعيد سلســـلة الرعايـــة. وســـوف يحتـــاج األمـــر أيضـــًا إلـــى تعزيـــز وتحســـين تـــدريب العـــاملين الصـــحيين وتعلـــيمهم، 
وضـــمان مـــنحهم االعتـــراف والتـــراخيص المهنيـــة المالئمـــة، وتعزيـــز تـــوزيعهم علـــى نحـــو منصـــف واســـتبقائهم. ويلـــزم 

ام بـين العـاملين الصــحيين والعـاملين المجتمعيـين، حيــث إدخـال تغييـر نـوعي علــى التعلـيم، بمـا فــي ذلـك تقاسـم المهــ
ســيزيد ذلــك مــن مردوديــة الخــدمات ويــؤدي فــي النهايــة إلــى تــوفير التكــاليف. وســينطوي هــذا التغييــر دون شــك علــى 
اســتثمارات، ولكــن يمكــن تحريــر مــوارد كبيــرة إذا مــا بحثنــا عــن نمــاذج أكثــر فعاليــة فــي مجــال القــوى العاملــة وتنظــيم 

. وســتجدد المنظمــة رؤيتهــا بشــأن الرعايــة الصــحية األوليــة كــنهج مهــم لتعزيــز التــدخالت فــي ســبيل تحقيــق الخــدمات
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التغطية الصحية الشاملة، ودعم البلدان في تصريف الشؤون واإلدارة الفعالة للمستشـفيات، بوصـفها جـزءًا مـن نظـام 
تـدعيم تصـريف شـؤون المستشـفيات وٕادارتهـا تقديم الخـدمات الصـحية الفعـال والمتكامـل. وفـي بعـض األقـاليم سـيلزم 

  وسُتسند األولوية إلصالح المستشفيات، وسوف يصاحب ذلك تدعيم الرعاية الصحية األولية.
  

وســيكون تمكــين المرضــى وُأســرهم وٕاشــراكهم فــي تقــديم الرعايــة، ضــروريًا مــن أجــل تحســين جــودة الخــدمات الصــحية 
  ومأمونيتها وقدرتها على االستجابة.

  
ز ٢٠١٧-٢٠١٦ثنائيــة وفــي ال ، ســتدعم األمانــة إصــالح مؤسســات وخــدمات الرعايــة الصــحية واالجتماعيــة، وُتعــزِّ

القــدرات الخاصــة بالصــحة العموميــة داخــل الــُنظم الصــحية مــن أجــل التغلــب علــى العقبــات التــي تعتــرض وصــول 
القطاعـات أوسـع نطاقـًا تعـالج  المجموعات السكانية األقل حصوًال على الخدمات إليها. ويتطلب ذلك نهوجًا متعـددة

المحــددات االجتماعيــة والهيكليــة للصــحة مــن أجــل التصــدي علــى نحــو أفضــل للتحــديات األعــم، مثــل ارتفــاع معــدل 
انتشـــــار األمـــــراض غيـــــر الســـــارية والعنـــــف واإلصـــــابات وشـــــيخوخة المجتمعـــــات وغيـــــاب إدارة المعـــــارف الالزمـــــة 

ت الصــــحية. وســـتقدم األمانــــة الــــدعم لتعزيـــز القــــدرات الخاصــــة للتكنولوجيـــات الصــــحية الجديــــدة، وكـــذلك اإلجحافــــا
بالصحة العمومية والمهنيين الطبيين واالجتماعيين بشـأن اّتبـاع النهـوج المتعـددة القطاعـات مـن أجـل التصـدي لهـذه 

  التحديات.
  

  إتاحة األدوية والتكنولوجيات الصحية األخرى وتعزيز القدرات التنظيمية
  

ــــى إتاحــــة األدويــــة والتكنولوجيــــات الصــــحية األخــــرى  تتوقــــف اإلتاحــــة الشــــاملة للخــــدمات الصــــحية بقــــدر كبيــــر عل
ووســـائل التشـــخيص واألجهـــزة) الميســـورة التكلفـــة والمضـــمونة الجـــودة وعلـــى اســـتخدامها اســـتخدامًا رشـــيدًا  (اللقاحـــات

مـــة علـــى النحـــو فقـــد ُســـلط الضـــوء علـــى هـــذا المجـــال كإحـــدى أولويـــات القيـــادة الســـتة للمنظ وعـــالي مردودهـــا. ولـــذا
. ومـــن الناحيـــة االقتصـــادية ُتعـــد األدويـــة ٢٠١٩-٢٠١٤الموضـــح فـــي برنـــامج عمـــل المنظمـــة العـــام الثـــاني عشـــر 

والتكنولوجيات الصحية األخرى العنصر الثاني من حيـث الحجـم فـي معظـم ميزانيـات الصـحة (بعـد تكـاليف المـوارد 
ن المنخفضة والمتوسطة الدخل. وفي معظم هذه البلدان البشرية) وأكبر عناصر النفقات الصحية الخاصة في البلدا

ــُنظم التنظيميــة مــن الضــعف ويتعــذر ضــمان مأمونيــة األدويــة والتكنولوجيــات الصــحية األخــرى ونجاعتهــا  تعــاني ال
وجودتهـــا. ويـــؤدي هـــذا إلـــى إدامـــة إتاحـــة األدويـــة الجيـــدة النوعيـــة علـــى نحـــو غيـــر منصـــف وٕالـــى عرقلـــة الحـــق فـــي 

  الصحة.
  

، ستواصل المنظمة دعمها لوضع السياسات الوطنية الشاملة بشـأن المنتجـات الطبيـة، ٢٠١٧-٢٠١٦وفي الثنائية 
باالســتناد إلــى مبــادئ التصــريف الجيــد للشــؤون، وسياســات الشــراء والتســعير الرشــيدة، والوصــفات الطبيــة المالئمــة، 

  واالستخدام الرشيد. 
  

ــ ي عنصــرًا مهمــًا مــن الرعايــة الصــحية، عــادة مــا ال يقــدر حــق قــدره. وهــو وُيعــد الطــب التقليــدي (الشــعبي) والتكميل
موجود في جميع بلدان العالم تقريبًا ويزداد الطلب على مثـل هـذه الخـدمات. وُيقـر العديـد مـن البلـدان اآلن بضـرورة 

، وممارسـي وضع نهج متسق ومتكامل للرعاية الصحية، يتـيح الطـب التقليـدي (الشـعبي) والتكميلـي أمـام الحكومـات
الرعاية الصحية، ومستخدمي الرعايـة الصـحية، وهـؤالء هـم األهـم. وسـتركز األمانـة علـى دعـم الـدول األعضـاء فـي 
إدراج األدويــة التقليديــة (الشــعبية) والتكميليــة التــي ثبتــت جودتهــا ومأمونيتهــا ونجاعتهــا بالكامــل فــي نظمهــا الصــحية 

  حية الشاملة.حيث إن ذلك سُيسهم في تحقيق هدف التغطية الص
  

وتمثـــل مقاومـــة مضـــادات الميكروبـــات خطـــرًا متزايـــدًا يتهـــدد الصـــحة العموميـــة العالميـــة واألمـــن الصـــحي العـــالمي. 
ويتطلــب مكافحتهــا نهجــًا ُيعتمــد علــى نطــاق النظــام. وســتكثف المنظمــة الجهــود الراميــة إلــى تــدعيم الــُنظم التنظيميــة 

ز االستعمال الرش يد لألدوية والتكنولوجيات الطبيـة األخـرى، باعتبـار ذلـك عنصـرًا مهمـًا مـن الوطنية واإلقليمية وتعزِّ
عناصــر خطــة العمــل العالميــة بشــأن مقاومــة مضــادات الميكروبــات. وستواصــل األمانــة تحســين برنــامج المنظمـــة 
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ــ ة لالختبــار المســبق للصــالحية وتوســيع نطاقــه، لضــمان تــوفير األدويــة ووســائل التشــخيص واللقاحــات ذات األولوي
  الميسورة التكلفة والجيدة النوعية لمن يحتاجون إليها. 

  
ومــع مــرور الوقــت، سُتصــبح تنميــة الســلطات والــُنظم التنظيميــة اإلقليميــة والوطنيــة ودعمهــا أولويــة رئيســية بالنســبة 

بق عمـــل المنظمـــة فـــي هـــذا المجـــال، ممـــا ســـُيحّد تـــدريجيًا مـــن االعتمـــاد علـــى البـــرامج العالميـــة لالختبـــار المســـ إلـــى
للصـــالحية. وستســـهم هـــذه األنشـــطة فـــي التصـــدي ألثـــر المنتجـــات الطبيـــة المتدنيـــة النوعيـــة/ المـــزورة/ المغشوشـــة 

  التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة، وتخفيفه.
  

وفضـــًال عـــن ذلـــك، ستواصـــل األمانـــة دعـــم تنفيـــذ االســـتراتيجية وخطـــة العمـــل العـــالميتين بشـــأن الصـــحة العموميـــة 
ية، وتقييم مدى فعاليتها. وسيشمل العمل تعزيز القـدرة علـى االبتكـار فـي البلـدان المنخفضـة واالبتكار والملكية الفكر 

والمتوســـطة الـــدخل، وتعزيـــز قـــدرة البلـــدان علـــى إدارة المســـائل المتعلقـــة بحقـــوق الملكيـــة الفكريـــة، وحفـــز عمليـــة نقـــل 
حية ويســر تكلفتهــا. ويــرتبط تــدعيم التكنولوجيــا، وتيســير اإلنتــاج المحلــي مــن أجــل زيــادة إتاحــة التكنولوجيــات الصــ

  المرصد الصحي العالمي للبحث والتطوير في مجال الصحة بهذه الجهود.
  

وسيســتمر ارتكــاز دور المنظمــة الفريــد فــي مجــال األدويــة والتكنولوجيــات الصــحية األخــرى علــى عملهــا األساســي 
ألساســـية واســـتعمالها، بشـــأن االعتمـــاد الخـــاص بوضـــع القواعـــد مـــن خـــالل لجنـــة الخبـــراء المعنيـــة باختيـــار األدويـــة ا

  األدوية، والمعايرة البيولوجية، واألسماء الدولية غير المسجلة الملكية، ومواصفات المستحضرات الصيدالنية. على
  

  الُنظم الصحية والمعلومات والبيِّنات
  

المـوارد ووضـع السياسـات تمثل المعلومات والبيِّنات أساسًا لسياسـات وبـرامج الصـحة العموميـة السـليمة وتخصـيص 
الوطنية وصنع القرارات في مجال الصحة. بيد أن نظم المعلومات الصحية التي توّفر المعلومات الدقيقـة والمحدثـة 

يتعلـق بـذلك مـن تكـاليف  والكاملة بشأن الحالـة واالتجاهـات الصـحية والبيِّنـات الدَّالـة علـى النـاجح مـن األعمـال ومـا
  .د من البلدانغير كافية في العديمازالت 

  
كمـا أن بنـاء القـدرة علـى إجـراء البحـوث، باتبـاع المبـادئ األخالقيـة المقبولـة علـى الصـعيد العـالمي، مـن أجـل توليــد 
المعارف وترجمتهـا إلـى سياسـات وممارسـات بشـأن االسـتخدام االسـتراتيجي لتكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت فـي 

التـي تواجـه الـدول األعضـاء. ومازالـت هنـاك حاجـة حيويـة إلـى اإلتاحـة  الُنظم الصـحية، هـو أحـد التحـديات العديـدة
  المنصفة والمستدامة للمعارف الصحية.

  
والنتائج المستمدة من قياس ورصد العوامل االجتماعية التي تؤدي إلى إجحافات واسـعة النطـاق فـي مجـال الصـحة 

ات للسياسات والبرامج والتدخالت الالزمة للتصدي وٕاتاحة الخدمات الصحية حاسمة األهمية بالنسبة لتوفير المعلوم
لهــا. ويشـــمل العمــل تصـــنيف البيانــات حســـب الجــنس والعمـــر وغيرهمــا مـــن متغيــرات اإلنصـــاف الرئيســية، والجمـــع 

  الجنس. الروتيني للبيانات عن اإلجحافات الصحية ومحدداتها، بما في ذلك المستند منها إلى
  

تعزيـز ُنظـم المعلومـات الصـحية، مـع التركيـز علـى اسـتخدام النهـوج االبتكاريـة وستدعم األمانة الدول األعضاء فـي 
فـــي جمـــع البيانـــات ونقلهـــا وتحليلهـــا وٕايصـــالها، وكـــذلك ُنظـــم إدارة المعلومـــات الصـــحية والقـــدرة علـــى إدارة المســـوح 

لتغطيـــة الصـــحية. وســـتولى عنايـــة خاصـــة بتعزيـــز ُنظـــم التســـجيل المـــدني واإلحصـــاءات الحيويـــة، وتيســـير رصـــد ا
الصـــحية الشـــاملة وتقيـــيم أداء الـــُنظم الصـــحية، وُنظـــم التبليـــغ اإللكترونيـــة مـــن الســـجالت الفرديـــة وحتـــى الســـجالت 

  المجمَّعة. 
  

ـــة  ـــة الصـــحة واتجاهاتهـــا علـــى الصـــعيد العـــالمي ٢٠١٧-٢٠١٦وفـــي الثنائي ، سترصـــد المنظمـــة البيانـــات عـــن حال
ية العالميـــة واإلقليميـــة. وستواصـــل تحـــديث ُنظـــم التصـــنيف واإلقليمـــي والـــوطني وتبثهـــا عـــن طريـــق المراصـــد الصـــح
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الدوليـــة التـــي ُتســـتخدم فـــي توجيـــه عمليـــة تقـــديم الخـــدمات الصـــحية والحفـــاظ علـــى الســـجالت الوبائيـــة وغيرهـــا مـــن 
  ذلك اإلحصاءات الدقيقة للوفيات. في السجالت، بما

  
أن وضـــع اســـتراتيجيات الصـــحة اإللكترونيـــة وستواصـــل المنظمـــة تـــوفير التوجيـــه والـــدعم االســـتراتيجيين للبلـــدان بشـــ

الوطنية وتحسين التوحيد القياسي والتشـغيل البينـي لخـدمات الصـحة اإللكترونيـة ونظـم المعلومـات واالبتكـار والـتعلُّم 
اإللكتروني في سياق تعزيـز الصـحة وتنميـة قـدرات المـوارد البشـرية وتقيـيم االتجاهـات العالميـة وبنـاء قاعـدة البيِّنـات 

  صة بالصحة اإللكترونية.الخا
  

ز المنظمة عملها بشأن األنشـطة التاليـة فـي مجـال إدارة المعـارف وبثهـا: وضـع المبـادئ التوجيهيـة واألدوات  وستعزِّ
المســنَّدة بالبيِّنــات، وٕاصــدار المنتجــات المعلوماتيــة المتعــددة اللغــات واألشــكال، وتمكــين اإلتاحــة المســتدامة للمعــارف 

مهنيـــين فـــي مجـــال الرعايـــة الصـــحية، والحفـــاظ علـــى منصـــات تبـــادل المعلومـــات عـــن التجـــارب العلميـــة والتقنيـــة لل
الســريرية والبحــوث الصــحية، وٕادارة شــبكات المعــارف ودعمهــا، وتوليــد البيِّنــات وترجمتهــا إلــى سياســات وممارســات، 

  وتعزيز االستخدام المالئم لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
  

األمانة الدول األعضاء في تعزيز ُنظم البحوث الصحية وتعزيز إجراء البحوث مع االلتزام بالمبادئ وأخيرًا، ستدعم 
  األخالقية والتقيُّد بتصريف الشؤون على نحو أخالقي في ممارسات الصحة العمومية.

  
  الروابط مع البرامج األخرى والشركاء اآلخرين

  
حية الشاملة يلزم تعزيز أوجه التآزر والتعاون بين البـرامج التقنيـة من أجل تحقيق نقلة نوعية في اتجاه التغطية الص

فــي المنظمــة وفيمــا يتجــاوز حــدودها. ومــن أجــل تركيــز التعــاون داخــل الفئــة الواحــدة وبــين الفئــات بــأكبر قــدر مــن 
تقـديم الخـدمات الفّعالية، سُيقدَّم الدعم إلى البلـدان مـن خـالل المسـتويات الثالثـة للمنظمـة، علـى سـبيل المثـال بشـأن 

الصحية من أجل تعزيز التغطية الصحية الشاملة على الصعيد الُقطري. ويحتاج األمر إلى الربط بين العمل بشأن 
أو فئــة ســكانية  -تطــوير الــُنظم الصــحية وبــين مجــاالت البــرامج المعنيــة بتقــديم الخــدمات الخاصــة بمــرض محــدد 

)؛ والتمنيـع ٣طفـال والمـراهقين والبـالغين وكبـار السـن (الفئـة في الفئات األخرى، مثل صحة األمهـات واأل -محددة 
)؛ والوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ١ واأليــدز والعــدوى بفيروســه والمالريــا وغيرهــا مــن األمــراض المعديــة (الفئــة

أنواعها ). ونظرًا ألن الُنظم الصحية ضرورية من أجل التأهب للطوارئ الصحية بكافة ٢والعنف واإلصابات (الفئة 
أيضًا  ٤. وترتبط الفئة ٥واالستجابة لمقتضياتها والتعافي منها، فإن هذه الفئة تتصل أيضًا بصلة أساسية مع الفئة 

بعمــل المنظمــة الشــامل بشــأن المســاواة بــين الجنســين وحقــوق اإلنســان واإلنصــاف والمحــددات االجتماعيــة للصــحة. 
فـات الصـحية تتطلـب التصـدي للمحـددات االجتماعيـة للصـحة وٕاعادة توجيه النظم الصحية لكي تخفـف مـن اإلجحا

مـن أجـل  ٣علـى نحـو وثيـق مـع الفئـة  ٤وعدم المساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان. وبالتالي فسـوف تعمـل الفئـة 
  إعمال التزامات المنظمة بشأن اإلجحاف في مجال الصحة والحق في الصحة.

  
لصحية العوامل الممكِّنة لتحقيق أوفر قـدر مـن الصـحة، ولـذا ينبغـي للفئـة وفيما يتجاوز حدود المنظمة، ُتعد الُنظم ا

أن تشــارك مــع األطــراف العالميــة األخــرى الفاعلــة فــي مجــال الصــحة، مثــل اليونيســيف وصــندوق األمــم المتحــدة  ٤
ف العـالمي مـن للسكان وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والصندوق العالمي لمكافحـة األيـدز والسـل والمالريـا والتحـال

أجل اللقاحات والتمنيع ومـع األطـراف األخـرى خـارج قطـاع الصـحة. وسيكتسـي قطـاع التمويـل (بالتعـاون مـع البنـك 
الدولي والمصارف اإلنمائية اإلقليمية وقطاع تعليم القوى العاملة (بالتعاون مع اليونسكو) أهمية خاصة. كما ستلزم 

(بالتعــاون مــع منظمــة العمــل الدوليــة) لضــمان أن ظــروف العمــل  مشــاركة الــُنظم الصــحية مــع قطــاع ســوق العمــل
مؤدية إلى الحد من الثغرات الحالية والمستقبلية في القـوى العاملـة. ويتطلـب تحقيـق الحـد األمثـل مـن إتاحـة األدويـة 

ة العالميــة والتكنولوجيــات الصــحية األساســية األخــرى التعــاون بــين المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة ومنظمــة التجــار 
الصـــحة اإللكترونيـــة  بشـــأن المســـائل المتعلقـــة بالملكيـــة الفكريـــة وبالتجـــارة، بالترتيـــب. وستســـتمر قيـــادة العمـــل بشـــأن
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والصــــحة فــــي تطبيقــــات الهواتــــف المحمولــــة علــــى نحــــو مشــــترك مــــع االتحــــاد الــــدولي لالتصــــاالت، وبالتعــــاون مــــع 
  المنظمات الدولية المعنية بوضع المعايير.

  
مجاالت العمل ذات األولوية إلى مشاركة على صعيد مستويات المنظمة الثالثة وكذلك على صعيد  وتحتاج بعض

الفئــات والقطاعــات، علــى ســبيل المثــال مكافحــة مقاومــة مضــادات الميكروبــات. وســوف يتــيح الفرصــة، كمجــال ذي 
تحــد رئيســي فــي مجــال  أن تجمــع الفئــات األخــرى معــًا مــن أجــل التغلــب علــى ٤أولويــة، لبيــان كيــف ُيمكــن للفئــة 

  الصحة العمومية.
  

  السياسات واالستراتيجيات والخطط الصحية الوطنية
  

: جميــع البلــدان لــديها سياســات واســتراتيجيات وخطــط صــحية وطنيــة شــاملة تهــدف إلــى التحــرك ١-٤الحصــيلة 
  قدمًا صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الحصيلة
البلــدان التــي لــديها سياســة/ اســتراتيجية/ خطــة وطنيــة لقطــاع الصــحة عــدد 

  تشتمل على أهداف وغايات ُحدِّثت خالل السنوات الخمس األخيرة
١١٥  ١٠٣  

  
: تحسين قدرة البلـدان فـي مجـال تصـريف الشـؤون مـن أجـل وضـع السياسـات واالسـتراتيجيات ١-١-٤الُمخرج 

وتنفيـذها واستعراضـها (بمـا فـي ذلـك اإلجـراءات المتعـددة القطاعـات و"دمـج والخطط الصـحية الوطنيـة الشـاملة، 
  الصحة في جميع السياسات" وسياسات اإلنصاف)

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
عــــدد البلــــدان التــــي رصــــدت التقــــدم الُمحــــرز فــــي سياســــتها/ اســــتراتيجيتها/ 

  خطتها الصحية الوطنية خالل الثنائية
  ٢٥  صفر

)٢٠١٧(  
  

  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة
تيسير وضع سياسة/ استراتيجية/ خطة صحية وطنية شاملة وتنفيذها بما يتماشى مع مبادئ الشراكة   •

ية الدولية أو مبادئ شبيهة بها   الصحِّ
دعم المسؤولين في مجال الصـحة لـدخولهم فـي حـوار خـاص بالسياسـات مـع أصـحاب المصـلحة فـي   •

األخــــــرى والمجتمــــــع المــــــدني ووكــــــاالت التنميــــــة، مــــــن أجــــــل وضــــــع وتنفيــــــذ السياســــــات  القطاعــــــات
واالســـتراتيجيات والخطـــط الصـــحية الوطنيـــة المعنيـــة بتعزيـــز التقـــدم المنصـــف نحـــو التغطيـــة الصـــحية 

  الشاملة
تحديد االحتياجات وتقديم الدعم من أجل تعزيز قدرة البلدان في مجال تصريف الشؤون، بما في ذلك   •

يتعلـــق بـــاُألطر التشـــريعية والتنظيميـــة الالزمـــة لتعزيـــز المســـاءلة والشـــفافية ولتحقيـــق التقـــدم نحـــو  فيمـــا
  التغطية الصحية الشاملة 

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

مســاعدة المكاتــب الُقطريــة فــي تــوفير الــدعم بشــأن وضــع سياســة/ اســتراتيجية/ خطــة صــحية وطنيــة   •
ية الدولية أو مبادئ شبيهة بهاشاملة وتنفيذها ورصدها ب   ما يتماشى مع مبادئ الشراكة الصحِّ
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توليــد وتبــادل أفضــل الممارســات والــدروس المســتفادة علــى الصــعيد اإلقليمــي بشــأن الــدخول فــي حــوار   •
خـــــــاص بالسياســـــــات مـــــــع القطاعـــــــات األخـــــــرى والمجتمـــــــع المـــــــدني، مـــــــن أجـــــــل وضـــــــع السياســـــــات 

  ة، وتنفيذهاواالستراتيجيات والخطط الصحية الوطني
تكييـــف األدوات والنهـــوج العالميـــة الخاصـــة بتحســـين تصـــريف شـــؤون الـــُنظم الصـــحية، بمـــا فـــي ذلـــك   •

اُألطر القانونية والتنظيميـة الالزمـة لتعزيـز المسـاءلة والشـفافية ولتحقيـق التقـدم نحـو التغطيـة الصـحية 
  الشاملة، بحيث تتناسب مع السياق اإلقليمي

  
  مستهدفةمنجزات المقر الرئيسي ال

التنسيق مع الشركاء على الصعيد العالمي ومساعدة المكاتب اإلقليميـة والقطريـة علـى تيسـير مواءمـة   •
الـــدعم المقـــدم مـــن أصـــحاب المصـــلحة الـــوطنيين والخـــارجيين بشـــأن وضـــع سياســـات/ اســـتراتيجيات/ 

يتماشـــى مـــع خطــط الصـــحة الوطنيــة الشـــاملة التـــي تحتــرم الملكيـــة الوطنيــة، وتنفيـــذها ورصـــدها، بمــا 
ية الدولية ومبادئ فّعالية التنمية   "السلوكيات السبع" التي حددتها الشراكة الصحِّ

بالتعاون مع المكاتب اإلقليمية والقطرية، توليـد أفضـل الممارسـات الدوليـة ودعـم الـدول األعضـاء فـي   •
النظـام  إجراء حوار رفيع المسـتوى خـاص بالسياسـات بـين أصـحاب المصـالح المتعـددة بشـأن إصـالح

  الصحي بغية تعزيز التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة
وضـــع األدوات والنهـــوج الخاصـــة بتصـــريف شـــؤون الـــُنظم الصـــحية، بمـــا فـــي ذلـــك اُألطـــر القانونيـــة   •

والتنظيمية، مـن أجـل تعزيـز المسـاءلة والشـفافية والتمكـين مـن التقـدم صـوب تحقيـق التغطيـة الصـحية 
  الشاملة

  
حسين االستراتيجيات الوطنية لتمويـل الصـحة التـي تهـدف إلـى التحـرك قـدمًا صـوب تحقيـق : ت٢-١-٤الُمخرج 

  التغطية الصحية الشاملة
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج

عــدد البلــدان التــي ترصــد تقــدمها الُمحــرز فــي مجــال الحمايــة مــن المخــاطر 
  المالية، وتبّلغ بشأنه

٢٤/١٩٤  
)٢٠١٥(  

٥٠/١٩٤  
)٢٠١٧(  

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

دعم الـدعوة والحـوار الخـاص بالسياسـات علـى الصـعيد الُقطـري فيمـا يتعلـق بتمويـل الصـحة والحمايـة   •
  المالية، نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة

دعـــم البلـــدان فـــي إضـــفاء الصـــبغة المؤسســـية علـــى عمليـــة رصـــد المعلومـــات الالزمـــة لـــدعم سياســـات   •
  تمويل الصحة، بما في ذلك الحماية المالية وتتبع الموارد 

دعم البلدان في تطوير القدرة المؤسسية على تحليل الخيارات الخاصة بتمويـل الصـحة وتنفيـذها، بمـا   •
  البلدان األخرى أو الخبرات اإلقليمية والعالمية يشمل دمج الدروس المستفادة من

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

مساعدة المكاتب الُقطرية في دعم الـدول األعضـاء بشـأن إجـراء الحـوار الخـاص بالسياسـات وتطـوير   •
  القدرات المؤسسية في مجال تمويل الصحة في سبيل تحقيق التغطية الصحية الشاملة

ســـاهمات اإلقليميـــة فـــي التحـــديث الســـنوي لقواعـــد بيانـــات النفقـــات الصـــحية العالميـــة ودعـــم تيســـير الم  •
  البلدان في رصد الحماية المالية واإلتاحة
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تجميع وبث الدروس المستفادة من الخبرات اإلقليمية في مجال إصالح تمويل الصحة، بمـا فـي ذلـك   •
  لصحية من أجل التغطية الصحية الشاملة تطبيقها في البرامج التدريبية الخاصة بتمويل النظم ا

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

تقديم المساعدة المتخصصة إلى المكاتب الُقطرية واإلقليمية من أجل دعم الدول األعضاء في إجراء   •
  الحوار الخاص بالسياسات بشأن تمويل الصحة في سبيل تحقيق التغطية الصحية الشاملة

الحفـاظ علـى قواعـد البيانـات العالميـة عـن الحمايـة الماليـة والنفقـات الصـحية وتعزيـز تحديد المعايير و   •
  استخدامها في سياسات تمويل الصحة

تحليــل أفضــل الممارســات وتجميــع وبــث الــدروس المســتفادة مــن الخبــرات العالميــة فــي مجــال إصــالح   •
  تمويل الصحة

الصــــحية وتحليــــل مردوديتهــــا، وصــــقل هــــذه وضــــع أدوات حســــاب تكــــاليف الخــــدمات والتكنولوجيــــات   •
  األدوات، وتعزيز عملية صنع القرار التي تسترشد بالبيِّنات

  
  الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس

: وضــع السياســات وتــوفير التمويــل والمــوارد البشــرية لزيــادة إتاحــة الخــدمات الصــحية المتكاملــة ٢-٤الحصــيلة 
  التي تركز على الناس

  الغاية  البيانات األساسية  ات الحصيلةمؤشر 
  ٦٥  عدد البلدان التي تنفذ الخدمات المتكاملة

)٢٠١٦(  
٨٠  

)٢٠١٧(  
عــن القــوى العاملــة الصــحية الوطنيــة تبعــًا لتصــنيف  غعــدد البلــدان التــي تبّلــ

ريفــي، المنطقــة  (حســب الكــوادر العشــرة العليــا، مكــان التوظيــف، حضــري/
  )اإلدارية دون الوطنية

  ١٠٠/١٩٤  ١٩٤صفر/
)٢٠١٧(  

  
: توفير خيارات السياسـات واألدوات والـدعم التقنـي للبلـدان مـن أجـل تقـديم الخـدمات المنصـفة ١-٢-٤الُمخرج 

  والمتكاملة التي تركز على الناس وتعزيز نهوج الصحة العمومية

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
تنفيـــذ اســـتراتيجيات الخــــدمات عـــدد البلـــدان التـــي تتلقـــى الـــدعم فـــي ســـبيل 

الصحية المتكاملة التي ُترّكز علـى النـاس مـن خـالل نمـاذج مختلفـة لتقـديم 
  تتالءم مع بناها التحتية وقدراتها ومواردها األخرى التي الرعاية

٤٨  
)٢٠١٥(  

٧٨  
)٢٠١٧(  

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

أجـل المضـي قـدمًا نحـو التغطيـة الصـحية الشـاملة، تحديد االحتياجات فـي مجـال تعزيـز القـدرات مـن   •
ودعـــم البلـــدان فـــي عمليـــة تكييـــف وتنفيـــذ اســـتراتيجية منظمـــة الصـــحة العالميـــة بشـــأن تقـــديم الخـــدمات 

-٢٠١٤المتكاملة التي تركز على الناس واستراتيجية المنظمة بشأن الطب التقليدي (الشعبي) للفتـرة 
  ٢٠١٥-٢٠١٠أن الموارد البشرية الصحية واستراتيجية المنظمة العالمية بش ٢٠٢٣
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تعزيز وبث النهـوج الناجحـة القائمـة علـى مبـادئ الصـحة العموميـة علـى الصـعيدين الـوطني والمحلـي   •
مــن أجــل الحــد مــن عــدم المســاواة والوقايــة مــن األمــراض وحمايــة الصــحة وزيــادة الرفــاه، مــن خــالل 

  لهياكل األساسية والقدرات وسائر المواردمختلف نماذج تقديم خدمات الرعاية التي تتالءم مع ا
تقديم الدعم من أجل تحديـد دور خـدمات الرعايـة األوليـة ورعايـة المستشـفيات والرعايـة الطويلـة األمـد   •

والرعايــــة المجتمعيــــة والرعايــــة المنزليــــة، وتحســــين أدائهــــا، فــــي إطــــار ُنظــــم تقــــديم الخــــدمات الصــــحية 
ي ذلـك تعزيـز تصـريف شـؤونها ومسـاءلتها وٕادارتهـا ونوعيتهـا المتكاملة التي تركز علـى النـاس، بمـا فـ

  ومأمونيتها
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
خــرائط طريــق إقليميــة إلرشــاد أعمــال جميــع أصــحاب المصــلحة دعمــًا إلصــالح  وضــع اســتراتيجيات/  •

  تقديم الخدمات الرامي إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة
تفادة وأفضــل الممارســات مــن بلــدان اإلقلــيم وتــوفير منصــات لتبــادل المعلومــات تجميــع الــدروس المســ  •

  عن النماذج الناجحة في تقديم الخدمات من أجل االنتقال إلى التغطية الصحية الشاملة
مســـاعدة المكاتـــب الُقطريـــة فـــي دعـــم الـــدول األعضــــاء علـــى إشـــراك أصـــحاب المصـــلحة فـــي تقــــديم   •

  ي تركز على الناسالخدمات الصحية المتكاملة الت
تكييــف اســتراتيجية منظمــة الصــحة العالميــة بشــأن تقــديم الخــدمات المتكاملــة التــي تركــز علــى النــاس   •

، حســــب االقتضــــاء، ٢٠٢٣-٢٠١٤واســــتراتيجية المنظمــــة بشــــأن الطــــب التقليــــدي (الشــــعبي) للفتــــرة 
المـوارد البشـرية الصـحية والمساعدة في تنفيذهما، بما يتماشى مع استراتيجية المنظمـة العالميـة بشـأن 

٢٠١٥-٢٠١٠  
تقــديم المســاعدة التقنيــة وأدوات بنــاء القــدرات إلــى المكاتــب الُقطريــة مــن أجــل تعزيــز خــدمات الرعايــة   •

األولية ورعاية المستشفيات والرعاية الطويلة األمد والرعاية المجتمعية والرعاية المنزلية، بمـا فـي ذلـك 
ارتها ونوعيتها ومأمونيتها، بوصفها جزءًا من نظام فعـال لتقـديم تعزيز تصريف شؤونها ومساءلتها وٕاد

  الخدمات المتكاملة التي تركز على الناس
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
رصـــد تنفيـــذ اســـتراتيجية المنظمـــة العالميـــة بشـــأن تقـــديم الخـــدمات المتكاملـــة التـــي تركـــز علـــى النـــاس   •

املة فـي سلسـلة متصـلة مـن تعزيـز الصـحة وحتـى الرعايـة أجل التحّول نحو التغطية الصحية الش من
واالســتراتيجية  ٢٠٢٣-٢٠١٤الملطفــة، وكــذلك االســتراتيجية بشــأن الطــب التقليــدي (الشــعبي) للفتــرة 

  ٢٠١٥-٢٠١٠العالمية بشأن الموارد البشرية الصحية 
وتجميعهــا وبثهــا  جمــع الخبــرات بشــأن النمــاذج الناجحــة لتقــديم الخــدمات وأفضــل الممارســات وتحليلهــا  •

الصعيدين اإلقليمـي والُقطـري، وكـذلك  وتيسير تبادلها بين األقاليم من أجل تيسير عملية تكييفها على
بشــأن تصــريف الشــؤون والمســاءلة فــي المستشــفيات بوصــفها جــزءًا مــن نظــام فعــال لتقــديم الخــدمات 

  المتكاملة التي تركز على الناس
  الصحية، بما في ذلك المرافق الخاصة، ودعم تطبيقها وضع معايير العتماد مرافق الرعاية  •
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هـة صـوب تحقيـق التغطيـة ٢-٢-٤الُمخرج  : تنفيذ استراتيجيات في البلـدان بشـأن القـوى العاملـة الصـحية موجَّ
  الصحية الشاملة

  
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج

للمـوارد البشـرية عدد البلدان التي نّفذت خطة وطنية للقوى العاملة دعمـًا 
  الصحية والتغطية الصحية الشاملة خالل الثنائية

  ١٩٤صفر/
)٢٠١٥(  

٦٠/١٩٤  
)٢٠١٧(  

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

دعم الدول األعضاء في التبليغ عن القوى العاملة الصحية الوطنية ومجموعات من الحّد األدنى مـن   •
والعالميـة، مثـل تلـك المتعلقـة بالمدونـة العالميـة لقواعـد الممارسـة البيانات وفي تنفيذ القرارات اإلقليمية 

بشأن توظيف العاملين الصحيين على المستوى الـدولي التـي وضـعتها المنظمـة، وبـالتعليم واالسـتبقاء 
  والتمريض والقبالة

إســــداء المشــــورة بشــــأن السياســــات وتقــــديم الــــدعم مــــن أجــــل تعزيــــز قــــدرة البلــــدان علــــى وضــــع وتنفيــــذ   •
مــع االســتراتيجية العالميــة بشــأن المــوارد البشــرية راتيجيات المــوارد البشــرية الصــحية، بمــا يتماشــى اســت

  ستراتيجية العالمية بشأن تقديم الخدمات المتكاملة التي تركز على الناس واال الصحية
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
الصــــحية الوطنيــــة بغيــــة تيســــير التخطــــيط  دعــــم البلــــدان فــــي تنفيــــذ الخطــــط الخاصــــة بــــالقوى العاملــــة  •

االســــتراتيجي، وتحــــديث قواعــــد البيانــــات والمراصــــد اإلقليميــــة الخاصــــة بــــالموارد البشــــرية الصــــحية، 
وتعزيزها ودمجها بوصفها جزءًا من ُنظم المعلومات الصحية؛ ورصد التقـدم الُمحـرز علـى الصـعيدين 

لقواعد الممارسة بشأن توظيف العاملين الصـحيين  الوطني واإلقليمي في مجال تنفيذ المدونة العالمية
  على المستوى الدولي التي وضعتها المنظمة 

مســاعدة المكاتــب الُقطريــة فــي تعزيــز قــدرة البلــدان علــى تنفيــذ االســتراتيجية العالميــة للمنظمــة بشــأن   •
المتكاملـة التـي سـتراتيجية العالميـة بشـأن تقـديم الخـدمات واال ٢٠١٥-٢٠١٠الموارد البشرية الصحية 

  تركز على الناس
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
تـــوفير اإلرشـــادات ورصـــد تنفيـــذ الخطـــط الخاصـــة بـــالقوى العاملـــة الصـــحية الوطنيـــة دعمـــًا للتخطـــيط   •

ـــة واإلحصـــاءات الخاصـــة بـــالموارد البشـــرية الصـــحية  االســـتراتيجي؛ وتحـــديث قواعـــد البيانـــات العالمي
ذلــك رصــد تنفيــذ المدونــة العالميــة للمنظمــة الخاصــة بقواعــد الممارســة بشــأن والحفــاظ عليهــا، بمــا فــي 

  توظيف العاملين الصحيين على المستوى الدولي
ســتراتيجية العالميــة واال ٢٠١٥-٢٠١٠تطــوير االســتراتيجية العالميــة بشــأن المــوارد البشــرية الصــحية   •

جمعيـة الصـحة القائمـة ونشـرها وبثهـا  بشأن تقديم الخدمات المتكاملة التي تركـز علـى النـاس وقـرارات
  ودعم تنفيذها
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: دعــم البلــدان فــي تحســين ســالمة المرضــى واالرتقــاء بجــودة الخــدمات وتمكــين المرضــى فــي ٣-٢-٤الُمخــرج 
  سياق التحول نحو التغطية الصحية الشاملة 

  
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج

عدد البلدان التي تتلقى الدعم بشأن تنفيـذ مبـادرات لتحسـين سـالمة 
المرضــــى واالرتقــــاء بجــــودة الخــــدمات علــــى الصــــعيد الــــوطني فــــي 

  سياق التغطية الصحية الشاملة 

٤٧  
)٢٠١٥(  

٧٢  
)٢٠١٧(  

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

الـدول األعضـاء فـي جهودهـا الراميـة إلـى تحديد االحتياجات الوطنية في مجال تعزيـز القـدرات ودعـم   •
  تحسين جودة الخدمات الصحية ومأمونيتها، بطرق من بينها التنظيم واإلجازة وقياس الحصائل

ـــادرات المرضـــى وشـــبكاتهم   • ـــة والمرضـــى وتمكيـــنهم مـــن خـــالل مب تيســـير مشـــاركة المجتمعـــات المحلي
  ورابطاتهم

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

ليـــة لجمـــع وتبـــادل أفضـــل الممارســـات والنمـــاذج الخاصـــة بإشـــراك المرضـــى وتمكيـــنهم علـــى إنشـــاء آ  •
  الصعيد اإلقليمي

وضع السياسات والمبادئ التوجيهية واألدوات االبتكاريـة مـن أجـل دعـم تقيـيم وتعزيـز جـودة الخـدمات   •
  الصحية ومأمونيتها

اُألطـــر التنظيميـــة الخاصـــة بإجـــازة مســـاعدة المكاتـــب الُقطريـــة علـــى دعـــم الـــدول األعضـــاء فـــي تنفيـــذ   •
المنشآت الصحية والقوى العاملة وتنظيمها، بما في ذلك مقدمو خدمات الرعايـة الصـحية مـن القطـاع 

  الخاص
تيسير ودعم الشبكات اإلقليمية لمقدمي الخدمات، مثل الشراكات االبتكارية بين المستشفيات، وٕاشراك   •

ــــة والمرضــــى مــــن خــــالل شــــبك ــــزمين بســــالمة المرضــــى وغيرهــــا المجتمعــــات المحلي ة المرضــــى الملت
  مبادرات المرضى ورابطاتهم من

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

توفير الخبرة المتخصصة، حسب الحاجة، في األقـاليم والبلـدان مـن أجـل تعزيـز التصـحح وممارسـات   •
ات فـي بيئـات الرعايـة سيما فـي مكافحـة مقاومـة مضـادات الميكروبـلوقاية من العدوى ومكافحتها، والا

الصـــحية، بمـــا فـــي ذلـــك مـــن خـــالل تعزيـــز إدمـــاج التعلـــيم بشـــأن مقاومـــة مضـــادات الميكروبـــات فـــي 
  التدريب المهني

وتنفيـذها،  تصـميمهاوضع سياسات ومبادئ توجيهية وأدوات مبتكرة لتحسين سالمة المرضى وتيسير   •
  التغطية الصحية الشاملة  ولتقييم وتعزيز جودة الخدمات الصحية ومأمونيتها، في سياق

تقديم أفضل البيِّنات المتاحة ووضع اُألطر التنظيمية الخاصة بإجازة المرافق الصحية والقوى العاملـة   •
  وتنظيمها، بما في ذلك مقدمو خدمات الرعاية الصحية من القطاع الخاص

عــم شــبكات تحديــد أفضــل الممارســات بشــأن ســالمة المرضــى وضــمان جــودة الخــدمات الصــحية؛ ود  •
مقـــدمي خـــدمات الرعايـــة الصـــحية؛ وٕاقامـــة شـــراكات صـــحية مؤسســـية؛ وتعزيـــز مشـــاركة المجتمعـــات 
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المحليــة وكــذلك تمكــين المرضــى مــن خــالل مبــادرات المرضــى وشــبكاتهم والمجتمــع المــدني ورابطــات 
  المرضى، وتعزيز القدرة القطرية، بالتعاون مع المكاتب اإلقليمية والُقطرية

آلراء فيما يتعلق باالكتفاء الذاتي واالسـتخدام غيـر التجـاري للـدم وسـائر المنتجـات الطبيـة بناء توافق ا  •
  البشرية المصدر، ووضع اإلطار الخاص بالقواعد واألخالقيات والنهوج في هذا الصدد

ـــدعم ممارســـات مناســـبة مـــن أجـــل اســـتخدام   • ـــنظم التنظيميـــة ل ـــادة فـــي تعزيـــز ال ـــدور القي االضـــطالع ب
  روبات على النحو األمثل ومكافحة مقاومة مضادات الميكروباتمضادات الميك

  
  وتعزيز القدرات التنظيمية ١إتاحة األدوية والتكنولوجيات الصحية

ــة ٣-٤الحصــيلة  ــة والعالي : تحســين إتاحــة األدويــة والمنتجــات والتكنولوجيــات الطبيــة األخــرى المأمونــة والفعال
  الجودة واستخدامها على نحو رشيد

  الغاية  البيانات األساسية  الحصيلةمؤشر 
  سوف ُتقرر فيما بعد  سوف ُتقرر فيما بعد  توافر األدوية القائفة في القطاعين العام والخاص

  
: تمكــين البلــدان مــن وضــع السياســات الوطنيــة بشــأن تحســين إتاحــة األدويــة والتكنولوجيــات ١-٣-٤الُمخــرج 

  وتقييمها؛ وتعزيز االختيار المسند بالبيِّنات واالستخدام الرشيدالصحية األخرى أو تحديثها وتنفيذها ورصدها 
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج

عـــدد البلـــدان التـــي لـــديها سياســـات وطنيـــة بشـــأن األدويـــة والتكنولوجيـــات 
  الصحية األخرى تم تحديثها خالل السنوات الخمس األخيرة

  سوف ُتقرر فيما بعد  سوف ُتقرر فيما بعد

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

دعم عملية جمـع المعلومـات عـن إتاحـة األدويـة والتكنولوجيـات الصـحية األخـرى، وعـن حالـة القطـاع   •
  الصيدالني و/ أو قطاع التكنولوجيا الصحية في البلدان وخصائصه

ــــى الــــدول األعضــــاء مــــن أجــــل مراجعــــة السياســــات الوطنيــــة بشــــأن   • ــــديم الــــدعم التقنــــي إل األدويــــة تق
  والتكنولوجيات الصحية األخرى وتنفيذها، بما في ذلك األدوية التقليدية (الشعبية) والتكميلية

تعزيـــز قـــدرة الـــدول األعضـــاء علـــى زيـــادة إتاحـــة األدويـــة والتكنولوجيـــات والخـــدمات الصـــحية األخـــرى   •
  واستخدامها الرشيد

  كروباتإجراء استقصاءات لجمع البيانات عن استهالك مضادات المي  •
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
جمع أفضل الممارسات وتحليلها وتجميعها وبثها من أجل مساعدة المكاتب الُقطرية على دعم عملية   •

وضع السياسات الوطنية بشأن األدوية والتكنولوجيات الصحية األخرى، بما في ذلك األدوية التقليدية 
  (الشعبية) والتكميلية

                                                           
 أجــل مــن ُتســتحدث التــي والــُنظم واإلجــراءات واللقاحــات واألدويــة األجهــزة إلــى" الصــحية التكنولوجيــات" مصــطلح ُيشــير     ١
 .٢٩-٦٠ع ص ج القرار في ورد كما الحياة، نوعية وتحسين ما صحية مشكلة حل
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مراصــد وقواعــد البيانــات اإلقليميــة الخاصــة بالقطــاع الصــيدالني وقطــاع التكنولوجيــا الصــحية إنشــاء ال  •
  وتحسينها، من أجل دعم إتاحة األدوية والتكنولوجيات الصحية األخرى

 ٢٠٢٣–-٢٠١٤تكييــف اســتراتيجية منظمــة الصــحة العالميــة بشــأن الطــب التقليــدي (الشــعبي) للفتــرة   •
  وتنفيذها

الُقطريــة علــى دعــم الــدول األعضــاء فــي تكييــف وتنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة التقنيــة  مســاعدة المكاتــب  •
أجل تعزيز إتاحة األدوية والتكنولوجيات الصحية األخرى واختيارها باالستناد إلى البيِّنات، وتقييم  من

  التكنولوجيات الصحية واالستخدام الرشيد لهذه األدوية والتكنولوجيات
قنيــة إلــى المكاتــب الُقطريــة لــدعم الــدول األعضــاء فــي جمــع وتحليــل البيانــات عــن تقــديم المســاعدة الت  •

استهالك مضادات الجراثيم ووضع نهج يتَّبع على نطاق النظام من أجل التصدي لمقاومـة مضـادات 
  الميكروبات

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

ـــ  • ي مجـــال السياســـات بشـــأن األدويـــة وضـــع اإلرشـــادات باالســـتناد إلـــى البيِّنـــات وأفضـــل الممارســـات ف
  والتكنولوجيات الصحية األخرى، بما في ذلك األدوية التقليدية (الشعبية) والتكميلية

تحســين وصــون المراصــد/ قواعــد البيانــات العالميــة وتحليــل البيانــات مــن أجــل تعزيــز إتاحــة األدويــة   •
  األساسية والتكنولوجيات الصحية 

ية منظمـــــــة الصـــــــحة العالميـــــــة بشـــــــأن الطـــــــب التقليـــــــدي (الشـــــــعبي) تعزيـــــــز عمليـــــــة تنفيـــــــذ اســـــــتراتيج  •
   ٢٠٢٣ - ٢٠١٤ للفترة

وضع المبادئ التوجيهية التقنية والقواعد من أجل دعم إتاحة األدوية والتكنولوجيات الصـحية األخـرى   •
  واختيارها باالستناد إلى البيِّنات، وتقييمها واستخدامها على نحو رشيد

  ستهالك العالمي لمضادات الميكروبات وتجميعها وبثهاجمع المعلومات عن اال  •
وضع المبادئ التوجيهية التقنية والمعايير من أجل دعم إتاحة األدوية المضادة للميكروبات واختيارها   •

  باالستناد إلى البيِّنات واستخدامها على نحو مسؤول، بما في ذلك متابعة فشل العالج
  

  االستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية: تنفيذ ٢-٣-٤الُمخرج 
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج

عــدد البلــدان التــي تبّلــغ عــن البيانــات بشــأن اســتثمارات البحــث والتطــوير 
  في مجال اإلنتاج من أجل الصحة 

  سوف ُتقرر فيما بعد  سوف ُتقرر فيما بعد

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

جمــع المعلومــات وبثهــا عــن التقــدم الُمحــرز والتحــديات التــي تواجــه تنفيــذ االســتراتيجية وخطــة العمــل   •
العالميتين بشأن الصـحة العموميـة واالبتكـار والملكيـة الفكريـة، وتحديـد االحتياجـات وتقـديم الـدعم مـن 

  راتيجية العالميةأجل تعزيز القدرة على تنفيذ عناصر االست
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  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
إنشاء مراصد إقليمية للبحث والتطوير في مجال الصحة أو منصة إقليمية قائمة على شبكة اإلنترنت   •

  بشأن االبتكارات الصحية وٕاتاحة التكنولوجيات الصحية، وتحديثها وصونها
عناصــر االســتراتيجية وخطــة العمــل العــالميتين بشــأن تقــديم الــدعم اإلقليمــي مــن أجــل تنفيــذ مختلــف   •

  الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
إنشاء منّصة عالميـة بشـأن االبتكـار وٕاتاحـة األدويـة األساسـية وسـائر التكنولوجيـات الصـحية، وكـذلك   •

البيانــات، مــن أجــل اســتحداث مضــادات جديــدة مرصــد عــالمي للبحــث والتطــوير، بمــا فــي ذلــك توليــد 
  للميكروبات

تعزيز القدرة على االبتكار في مجال البحث والتطوير من أجـل تحسـين اتاحـة األدويـة والتكنولوجيـات   •
  خالل بث خيارات السياسات بشأن تطبيق حقوق الملكية الفكرية وٕادارتها الصحية األخرى من

جـــل تنفيـــذ االســـتراتيجية وخطـــة العمـــل العـــالميتين بشـــأن الصـــحة تـــوفير اإلشـــراف وتقـــديم الـــدعم مـــن أ  •
  العمومية واالبتكار والملكية الفكرية

  تيسير وضع نماذج جديدة لتعزيز البحوث بشأن مضادات الميكروبات الجديدة وتطويرها وحفظها  •
  

ل القواعد والمعـايير : تحسين جودة األدوية والتكنولوجيات الصحية األخرى ومأمونيتها من خال ٣-٣-٤الُمخرج 
  والمبادئ التوجيهية وتعزيز الُنظم التنظيمية واالختبار المسبق للصالحية

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
عــدد الســلطات التنظيميــة الوطنيــة التــي تكفــل أداء الوظــائف التنظيميــة 

  األساسية
  سوف ُتقرر فيما بعد  سوف ُتقرر فيما بعد

  
  الُقطرية المستهدفةمنجزات المكاتب 

تقـــديم الـــدعم وبنـــاء القــــدرة الوطنيـــة علـــى تنفيــــذ المبـــادئ التوجيهيـــة التقنيــــة والقواعـــد والمعـــايير التــــي   •
وضـــعتها المنظمـــة بشـــأن ضـــمان جـــودة التكنولوجيـــات الصـــحية ومأمونيتهـــا، بمـــا فـــي ذلـــك األدويـــة 

  التقليدية (الشعبية) والتكميلية
ـــــدول األعضـــــاء مـــــن   • ـــــة التعـــــاون مـــــع ال ـــــة باألدوي ـــــة المعني ـــــة الوطني ـــــز ســـــلطاتها التنظيمي أجـــــل تعزي

  والتكنولوجيات الصحية األخرى
دعـــم عمليـــة جمـــع البيانـــات والتبليـــغ عنهـــا مـــن جانـــب الســـلطات التنظيميـــة الوطنيـــة بشـــأن المســـائل   •

لطبية المتعلقة بمأمونية األدوية والتكنولوجيات الصحية األخرى، بما في ذلك التبليغ بشأن المنتجات ا
المتدنيــة النوعيــة/ المــزورة/ المغشوشــة التوســيم/ المغشوشــة/ المزيفــة، ورصــد اآلثــار الدوائيــة الضــارة، 

  وتوخي اليقظة في استعمال الدم، ورصد اآلثار الضارة للتكنولوجيات الصحية
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  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
أجــل تعزيــز قــدرات الســلطات التنظيميــة الوطنيــة، تقــديم المســاعدة التقنيــة إلــى المكاتــب الُقطريــة مــن   •

في ذلك تنفيذ القواعد والمعايير التي وضعتها المنظمة بشأن ضمان جودة التكنولوجيات الصحية   بما
  واألدوية التقليدية (الشعبية) والتكميلية ومأمونيتها

اإلقلــيم، مــن أجــل  تيســير عمليــة التوحيــد التــدريجي للممارســات التنظيميــة علــى صــعيد البلــدان داخــل  •
  االرتقاء بجودتها وفعاليتها 

ــــة   • ــــار المســــبق لصــــالحية األدوي ــــدة لالختب ــــى وضــــع نمــــاذج جدي ــــة إل ــــة الرامي ــــادرات العالمي دعــــم المب
  والتكنولوجيات الصحية األخرى

تيســـير المنصـــات اإلقليميـــة مـــن أجـــل تعزيـــز التعـــاون الـــدولي وتبـــادل أفضـــل الممارســـات فـــي مجـــال   •
اآلثــار الدوائيــة الضــارة ورصــد سالســل اإلمــدادات وتنظيمهــا، وٕاذكــاء الــوعي بشــأن  المأمونيــة ورصــد

  المنتجات الطبية المتدنية النوعية/ المزورة/ المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
العالميـة ودعمهـا، مـن أجـل ضـمان تطوير عملية تطبيق المبادئ التوجيهية التقنية والقواعد والمعايير   •

جــودة األدويــة والتكنولوجيــات الصــحية األخــرى ومأمونيتهــا، بمــا فــي ذلــك األدويــة التقليديــة (الشــعبية) 
  والتكميلية

االضــطالع بــدور القيــادة لتعزيــز الــُنظم التنظيميــة علــى الصــعيدين الــوطني والمتعــدد البلــدان، وتيســير   •
  ظيمية عن طريق تعزيز التفاعل بين مختلف الشبكات أو المبادراتالتوحيد التدريجي للممارسات التن

إجــراء االختبــار المســبق لألدويــة والتكنولوجيــات الصــحية األخــرى لعمليــات الشــراء الدوليــة، مــع وضــع   •
  نماذج االختبار المسبق الجديدة وتجريبها

ممارســـات فـــي مجـــال تيســـير المنصـــات العالميـــة مـــن أجـــل تعزيـــز التعـــاون الـــدولي وتبـــادل أفضـــل ال  •
المأمونيــة ورصــد اآلثــار الدوائيــة الضــارة ورصــد سالســل اإلمــدادات وتنظيمهــا، وٕاذكــاء الــوعي بشــأن 

  المنتجات الطبية المتدنية النوعية/ المزورة/ المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة
استخدام مضـادات االضطالع بدور القيادة في تعزيز النظم التنظيمية ودعم أفضل الممارسات بشأن   •

  الميكروبات على النحو األمثل ومكافحة مقاومة مضادات الميكروبات
  

  الُنظم الصحية والمعلومات والبيِّنات
: جميـــع البلـــدان لـــديها ُنظـــم تعمـــل جيـــدًا للمعلومـــات الصـــحية والصـــحة اإللكترونيـــة والبحـــوث ٤-٤الحصـــيلة 

  الوطنية الصحيةواالخالقيات وٕادارة المعارف من أجل دعم األولويات 
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الحصيلة

عدد البلدان التي يوجد لديها تقارير تحليلية عمومية سنوية جيدة النوعيـة 
  تتيح المعلومات لعمليات المراجعة المنتظمة الستراتيجية قطاع الصحة 

١٢٠  ٨٥  
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واإلجحافـات والمحـددات الصـحية علـى المسـتوى : الرصد الشامل للوضـع الصـحي واالتجاهـات ١-٤-٤الُمخرج 
العالمي واإلقليمي والُقطري باستخدام المعـايير العالميـة، بمـا فـي ذلـك جمـع البيانـات وتحليلهـا مـن أجـل معالجـة 

  ثغرات البيانات وتقييم أداء النظم
  

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
ــــدان التــــي انتجــــت تقييمــــًا شــــامًال للو  ضــــع الصــــحي واالتجاهــــات عــــدد البل

  ٢٠١٧-٢٠١٦الصحية خالل الفترة 
١١٩  

)٢٠١٥(  
١٥٦  

)٢٠١٧(  
  

  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة
تقييم الوضع الصحي واالتجاهات الصـحية علـى المسـتويين الـوطني ودون الـوطني بانتظـام باسـتخدام أسـاليب   •

  قابلة للمقارنة، مع مراعاة األولويات الوطنية واإلقليمية والعالمية وضمان جودة اإلحصاءات 
لمعـايير واألسـاليب توليد وتجميع المعلومات واإلحصاءات الوطنية ودون الوطنية المناظرة باستخدام ا  •

  دعمًا لصنع السياسات الُمسترشد بالبّينات  المتفق عليها دولياً 
دعــم اســتخدام المعــايير الدوليــة للمعلومــات واإلحصــاءات واألســاليب الصــحية مــن أجــل زيــادة إمكانيــة   •

  التشغيل البيني لتبادل البيانات والنظم
القيـادة وتخصـيص المـوارد الكافيـة مـن أجـل تعزيـز نظـم دعم البلدان فـي تـوفير األدوات الفّعالـة ودور   •

  المعلومات الصحية الوطنية ودون الوطنية والبلدية
دعـــم وضـــع وتنفيـــذ اســـتراتيجيات وٕاجـــراءات وخطـــط اســـتثمارية بشـــأن المعلومـــات الصـــحية والتســـجيل   •

  المدني ونظم اإلحصاءات الحيوية 
نظـم المرافـق المرتكـزة إلـى المجتمـع المحلـي (خـدمات  دعم البلدان ذات األولوية التي ُترّكز على ربـط  •

العاملين الصحيين في الخطوط األمامية) وتلك التي ُترّكز على الشخص (الرصد الطـولي للمرضـى، 
مثــل الســجالت الطبيــة اإللكترونيــة فــي المستشــفيات أو الســجالت اإللكترونيــة) فــي مجــاالت التــأمين 

  السكان الصحي والترصد ونظم التبليغ الصحي عن
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
أســـاليب تقيـــيم الوضـــع الصـــحي واالتجاهـــات الصـــحية علـــى المســـتويين اإلقليمـــي والـــوطني بانتظـــام باســـتخدام   •

قابلة للمقارنة، مع مراعـاة األولويـات واألهـداف اإلقليميـة وضـمان جـودة جميـع منتجـات المنظمـة مـن 
  المعلومات

ومــات واإلحصــاءات الصــحية اإلقليميــة والوطنيــة ونظــم المعلومــات المنــاظرة مــن توليــد وتجميــع المعل  •
خالل المراصد الصحية اإلقليمية من أجل دعم صنع القرار الُمسترشد بالبّينات، مع مراعاة الوكاالت 

  المعنية األخرى في اإلقليم وبالتعاون معها التي تتجاوز النطاق الوطني
ـــقفياســـتحداث معـــايير للبيانـــات   • ، وتكييفهـــا وبثهـــا المعلومـــات واألدوات واألســـاليب الصـــحيةب مـــا يتعل

  وتعزيز استخدامها من أجل تدعيم نظم المعلومات الصحية الوطنية 
  إنشاء شبكات وأنشطة إقليمية ودون إقليمية ذات صلة، واالضطالع بقيادتها   •
للبلــدان مــن أجــل تعزيــز القــدرات المؤسســية الوطنيــة علــى رصــد وتقيــيم الصــحة  الــدعم التقنــيتــوفير   •

العموميــة باســتخدام بيانــات مــن االستقصــاءات الروتينيــة لــنظم المعلومــات الصــحية ومصــادر أخــرى، 
مثل السجالت المدنية ونظم اإلحصاءات الحيوية، وكذلك لتحسين جودة التقارير اإلحصائية الوطنية 

  تحليلها واستخدامهاودون الوطنية و 
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  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
بانتظـــام باســـتخدام  والقطـــرياإلقليمـــي و  ى العـــالميتقيـــيم الوضـــع الصـــحي واالتجاهـــات الصـــحية علـــى المســـتو   •

  وتقديراتهاالمنظمة  إحصاءاتأساليب قابلة للمقارنة، وضمان جودة جميع 
توليد المعلومات واإلحصاءات العالمية واإلقليمية والوطنية المتعلقة بها وتجميعها من خـالل المرصـد   •

  رسم السياسات التي تسترشد بالبيِّنات عمليةالصحي العالمي التابع للمنظمة، من أجل دعم 
  ونشرها وتنقيحهاالمعايير الخاصة بالمعلومات الصحية  وضع  •
مــن أجــل تعزيــز ُنظــم المعلومــات الصــحية الوطنيــة ورصــد التقــدم الُمحــرز  وضــع األدوات واإلرشــادات  •

  صوب تحقيق الغايات العالمية
  

  : تمكين البلدان من تخطيط استراتيجية الصحة اإللكترونية وٕاعدادها وتنفيذها٢-٤-٤الُمخرج 
  

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
  ٩٠/١٩٤  عدد البلدان التي وضعت استراتيجية للصحة اإللكترونية 

)٢٠١٥(  
١١٠/١٩٤  

)٢٠١٧(  
  

  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة
  دعم بناء القدرات والشراكات في وضع استراتيجية الصحة اإللكترونية الوطنية وتنفيذها  •
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
الجيدة وتوليفهـا وتيسـير إتاحـة المعـارف والخبـرات والمـوارد والشـبكات مـن أجـل بنـاء جمع الممارسات   •

  قاعدة بيِّنات الصحة اإللكترونية
  دعم المكاتب الُقطرية في وضع استراتيجيات الصحة اإللكترونية الوطنية وتنفيذها  •
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
منظومة األمم المتحدة وأصـحاب المصـلحة فـي تحديـد المعـايير التعاون مع المنظمات األخرى داخل   •

وتقديم اإلرشادات واألدوات والموارد من أجل وضع استراتيجيات الصحة اإللكترونية الوطنية واعتماد 
  معايير الصحة اإللكترونية

العــالمي  بواســطة المرصــد البّينــات التــي ُتجمــع بنــاء قاعــدة بيِّنــات بشــأن الصــحة اإللكترونيــة وتعمــيم  •
  للصحة اإللكترونية 

  
: إعــداد السياســات، واألدوات، والشــبكات، والمــوارد الخاصــة بــإدارة المعــارف واســتخدامها مــن ٣-٤-٤الُمخــرج 

  البلدان من أجل تعزيز قدرتها على توليد المعارف وتبادلها وتطبيقهاو  المنظمةجانب 
  

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
إلـــى أصـــول المنظمـــة  المنخفضـــة والمتوســـطة الـــدخل البلـــدانعـــدد زيـــارات 

  (سنويًا) ومواردها المعرفية اإللكترونية
  مليون ٥٠
)٢٠١٥(  

  مليون ٦٠
)٢٠١٧(  
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  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة
إنشــــاء آليــــات لمواصــــلة تعزيــــز القــــدرة الوطنيــــة علــــى إدارة وترجمــــة المعــــارف دعمــــًا لتنفيــــذ سياســــات   •

  الصحة العموميةوتدخالت 
  تحديد الخبرات الوطنية إلمكانية دمجها في الخالصة العالمية للخبرات الوطنية  •
للمنتجـات المعلوماتيـة ومنصـات إدارة المعـارف الخاصـة  البلدان علـى نحـو فّعـالالدعوة إلى استخدام   •

مــة، ودعــم اســتخدام بالمنظمــة، وٕاســداء المشــورة إلــى المنتجــين التقنيــين بشــأن األشــكال/ اللغــات المالئ
شـــبكة  منصـــات إدارة المعـــارف، بمـــا فـــي ذلـــك مبـــادرة إتاحـــة الوصـــول إلـــى البحـــوث الصـــحية عبـــر

  اإلنترنت والمستودع المؤسسي لتبادل المعلومات التابع للمنظمة
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
طنيـــة علـــى تحديـــد البيِّنـــات مـــن أجـــل تعزيـــز القـــدرة الو  علـــى تـــوفير الـــدعم ةيـــالمكاتـــب الُقطر  مســـاعدة  •

  الخاصة بالسياسات وتوليدها وترجمتها واستخدامها من خالل منصات ترجمة المعارف
 بشــأن الشــبكة اإلقليميــة للمراكــز المتعاونــة مــع المنظمــة وجــودة المســاهمة المقدمــة مــن دعــم مالءمــة •

  األولويات الصحية الوطنية واإلقليمية والعالمية
والمــوارد المعلوماتيــة الرئيســية وٕادامتهــا، بمــا فــي ذلــك قواعــد بيانــات الفهــرس تيســير إتاحــة المنتجــات   •

الطبـــي اإلقليمـــي، ومبـــادرة إتاحـــة الوصـــول إلـــى البحـــوث الصـــحية عبـــر شـــبكة اإلنترنـــت، والمســـتودع 
  المؤسسي لتبادل المعلومات التابع للمنظمة

ــــــة ونشــــــرها وبثهــــــا بمــــــا يتماشــــــى مــــــع األول  • ــــــاج المنتجــــــات المعلوماتي ــــــة وباللغــــــات إنت ــــــات اإلقليمي وي
  المالئمة واألنساق

اســتخدام األدوات المعرفيــة  يشــملدعــم بنــاء قــدرات مــوظفي المنظمــة فــي مجــال إدارة المعــارف، بمــا   •
بمــا فــي النشــر وأمانــة المكتبــات، فــي مجــالّي  المنتجــات والمــوارد المعلوماتيــة األساســية والوصــول إلــى

  مشروع اإلتاحة العالمية للنصوص اإلعالمية الكاملة ذلك
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
وضــع األدوات والمنهجيــات مــن أجــل تعزيــز القــدرة الوطنيــة علــى تحديــد البيِّنــات الخاصــة بالسياســات   •

  وترجمتها واستخدامها من خالل منصات ترجمة المعارف
واإلقليمية والعالمية من خالل الشبكة العالمية للمراكـز المتعاونـة مـع دعم األولويات الصحية الوطنية   •

  المنظمة، ولجان/ أفرقة الخبراء، وخالصة الخبرات الوطنية
تعزيز المستودع المؤسسي لتبـادل المعلومـات بصـفته المسـتودع الوحيـد لجميـع المنتجـات المعلوماتيـة   •

بــي العــالمي، وٕاتاحــة المؤلفــات الطبيــة والتقنيــة الصــادرة عــن المنظمــة، وتعزيــز اســتخدام الفهــرس الط
والعلمية لجميع البلدان المنخفضة الدخل، بما في ذلك من خالل مبادرة إتاحـة الوصـول إلـى البحـوث 

  الصحية عبر شبكة اإلنترنت
إنتـــاج المنتجـــات المعلوماتيـــة ونشـــرها وبثهـــا بمـــا يتماشـــى مـــع األولويـــات العالميـــة للمنظمـــة وباللغـــات   •

  اق المالئمةواألنس
تحديد القواعد والمعايير لكي تنشرها المنظمة، من خالل فريق تنسيق سياسة النشر، وٕاتاحة المؤلفات   •

الطبيـــة والتقنيـــة والعلميـــة لجميـــع مـــوظفي المنظمـــة، مـــن خـــالل مشـــروع اإلتاحـــة العالميـــة للنصـــوص 
  اإلعالمية الكاملة

وقاعــدة البيِّنــات التــي تســتند إليهــا،  تهــاان جودتعزيــز المبــادئ التوجيهيــة الصــادرة عــن المنظمــة وضــم  •
  خالل لجنة استعراض المبادئ التوجيهية من
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من أجل تعزيـز البحـوث الصـحية التقني األدوات والدعم و  الخيارات في مجال السياسات : تقديم٤-٤-٤الُمخرج 
  البحوثو الصحة العمومية   ومعالجة المسائل األخالقية في

  
  الغاية  األساسية البيانات  مؤشر الُمخرج

سياســـة وطنيـــة صـــريحة تقضـــي بتســـجيل كافـــة عـــدد البلـــدان التـــي لـــديها 
   البحوث التي تشمل البشر في سجل عمومي معترف به

٦٦  
)٢٠١٥(  

٧٦  
)٢٠١٧(  

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

المجـــاالت تحديـــد االحتياجـــات فـــي مجـــال تعزيـــز القـــدرات وتقـــديم الـــدعم إلـــى الـــدول األعضـــاء فـــي   •
  تصريف شؤون البحوث الصحية، وبحوث الُنظم الصحية، وأخالقيات البحوث مثل

دعم الدول األعضـاء فـي تحديـد ومعالجـة المسـائل األخالقيـة المتعلقـة بتنفيـذ بـرامج الصـحة العموميـة   •
  وتقديم الخدمات الصحية

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

  لبحوث الصحيةتيسير عملية تحديد أولويات ا  •
إنشــــاء لجــــان المنظمــــة المعنيــــة باســــتعراض أخالقيــــات البحــــوث وتعزيزهــــا، وتقــــديم المســــاعدة التقنيــــة   •

  المكاتب الُقطرية من أجل دعم لجان استعراض أخالقيات البحوث الوطنية إلى
 علـى تصـريف شـؤون البحـوث قـدراتهامساعدة المكاتب الُقطرية على دعم الدول األعضاء فـي تنميـة   •

  تسجيل التجارب السريرية على و  ئهاوٕاجرا الصحية
مساعدة المكاتب الُقطرية على دعم الدول األعضـاء فـي تحديـد ومعالجـة المسـائل األخالقيـة المتعلقـة   •

  بتنفيذ برامج الصحة العمومية وتقديم الخدمات
 

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
  عالمي للبحوث من أجل الصحة تيسير عملية تحديد األولويات وتجميع برنامج •
وضــــع وبــــث األدوات والمعــــايير والمبــــادئ التوجيهيــــة بشــــأن الصــــحة العموميــــة وأخالقيــــات البحــــوث،  •

فـــي ذلـــك مواصـــلة تطـــوير منصـــة البرنـــامج الـــدولي لتســـجيل التجـــارب الســـريرية لمنظمـــة الصـــحة  بمـــا
  العالمية ولجنة استعراض أخالقيات البحوث التابعة للمنظمة

المنصـات والشـبكات العالميـة مـن أجـل التوصـل إلـى توافـق آراء حـول القضـايا األخالقيــة ذات  تيسـير •
  األولوية فيما يتعلق بالصحة العمومية والخدمات والبحوث الصحية

التشـــاور مـــع الـــدول األعضـــاء وســـائر أصـــحاب المصـــلحة المتعـــددي القطاعـــات مـــن أجـــل التصـــدي   •
  اومة مضادات الميكروباتللثغرات الرئيسية في المعرفة بشأن مق
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  األمريكية) الدوالرات (بماليين البرامج ومجاالت الرئيسية المكاتب حسب الميزانية
  

 شرق جنوب األمريكتان  أفريقيا  البرامج مجال
 شرق  أوروبا  آسيا

  المتوسط
 غرب
 المحيط
  الهادئ

  المجموع الرئيسي المقر

السياسات واالستراتيجيات 
  ١٢٩,٣  ٣٤,٢  ١٦,٣  ١١,٩  ١٢,٤  ١٨,٤  ١٤,٥  ٢١,٦  الوطنيةوالخطط الصحية 

الخدمات الصحية المتكاملة 
  ١٥٠,٥  ٤٨,٠  ١٨,٥  ٢١,٢  ١٢,٤  ١٥,٨  ٦,٠  ٢٨,٦  التي تركز على الناس

إتاحة األدوية والتكنولوجيات 
الصحية وتعزيز القدرات 

  ١٥٦,٧  ١٠٠,٣  ٩,٧  ١٠,٣  ٥,٤  ١١,٠  ٥,٧  ١٤,٣  التنظيمية
الُنظم معلومات وبيِّنات 

  ١٢٣,٦  ٦٠,٥  ٩,٤  ١١,٣  ٩,٨  ٩,٧  ٤,٥  ١٨,٤  الصحية
  ٥٦٠,١  ٢٤٣,٠  ٥٣,٩  ٥٤,٦  ٤٠,٠  ٥٤,٩  ٣٠,٧  ٨٢,٩  المجموع الفرعي
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  هب والترصد واالستجابةأ: الت٥الفئة 
  

ــة،  ــوارث الطبيعي ــة، والك ــاتج عــن األوبئ ــل االجتمــاعي الن ــات والمراضــة والخل والنزاعــات، الحــد مــن الوفي
والطــوارئ البيئيــة والكيميائيــة واإلشــعاعية النوويــة والطــوارئ المتعلقــة بالغــذاء، وكــذلك مقاومــة مضــادات 

  .الميكروبات، من خالل األنشطة الخاصة بالوقاية والتأهب واالستجابة والتعافي
  

علــى تعزيــز القــدرات المؤسســية والدوليــة والُقطريــة فــي مجــال الوقايــة واالســتجابة والتعــافي، الالزمــة  ٥تركــز الفئــة 
جميع أنواع األخطار والمخاطر والطوارئ التي تمثل تهديدًا لصحة اإلنسان. وتشمل القـدرات الخاصـة بالصـحة  في

)، والقدرات الخاصة بالمخاطر المحددة التي ٢٠٠٥لية (في حاالت الطوارئ، تلك المحددة في اللوائح الصحية الدو 
تتعلق بالكوارث الطبيعية والنزاع واألمراض البشرية والحيوانية المنشأ سواء أكانت مستجدَّة أو تعاود الظهور، والتـي 

عاعية قـــد تســـبب فاشـــيات أو أوبئـــة أو جـــوائح؛ واألحـــداث المتعلقـــة بالســـالمة الغذائيـــة، واألحـــداث الكيميائيـــة واإلشـــ
  النووية، ومقاومة مضادات الميكروبات. 

  
وتشـــمل هـــذه الفئـــة أيضـــًا ضـــمان عمليـــات اســـتجابة ســـريعة وفعالـــة ويمكـــن التنبـــؤ بهـــا فـــي حـــاالت الطـــوارئ الحـــادة 
والممتــدة الناجمــة عــن أي خطــر تقــع عواقبــه علــى الصــحة. ومــن أجــل تحقيــق ذلــك تحــتفظ المنظمــة بمــالك وظيفــي 

ســـتجابة لمقتضـــيات الطـــوارئ وٕادارتهـــا ورصـــدها والتبليـــغ بشـــأنها، والســـيما علـــى الصـــعيد أساســـي لقيـــادة عمليـــات اال
الُقطــــري فــــي حــــاالت الطــــوارئ اإلنســــانية الممتــــدة، وعلــــى الصــــعيد العــــالمي فــــي حالــــة األمــــراض المعديــــة الجديــــدة 

لصحة في يومنا هـذا، صل المنظمة التصدي ألحد أبرز األخطار التي تتهدد ااوالمستجدَّة. وفي إطار هذه الفئة، تو 
  حيث تعمل مع الشركاء على استكمال عملية استئصال شلل األطفال من العالم.

  
بــأدوات عالميــة تنســق وتوضــح عمــل األمانــة الشــامل لجميــع األخطــار ولجميــع  ٥ويسترشــد العمــل فــي إطــار الفئــة 

األساسية في مجال الصحة المتعلقة مراحل دورة إدارة الطوارئ والكوارث. وتشمل هذه األدوات أطر لتعزيز القدرات 
بجميـــع أنـــواع الطـــوارئ والمخـــاطر ولالســـتجابة فـــي حـــاالت الطـــوارئ اإلنســـانية الممتـــدة وٕاطـــار المنظمـــة الخـــاص 
باالستجابة الطارئة. وسوف تنفَّذ اُألطر واآلليات المتعددة األطراف والدوليـة واإلقليميـة القائمـة بالفعـل تنفيـذًا كـامًال، 

)، واإلطـار الخـاص بالتأهـب لمواجهـة األنفلـونزا الجائحـة، ٢٠٠٥لتي تتعلق باللوائح الصحية الدوليـة (والسيما تلك ا
وخطــة العمــل العالميــة الخاصــة بلقاحــات األنفلــونزا، وبرنــامج التغييــر لّلجنــة الدائمــة المشــتركة بــين الوكــاالت التابعــة 

قـة بـالمواد الكيميائيـة، والمنصـات العالميـة واإلقليميـة للحـد لألمم المتحدة، وهيئة الدستور الغذائي، واالتفاقيات المتعل
مــن مخــاطر الكــوارث، والشــبكة الدوليــة للســلطات المســؤولة عــن ســالمة األغذيــة، ومبــادرة "صــحة واحــدة" الثالثيــة 

ة طـــــبرالالمشـــتركة بـــين منظمـــة الصـــحة العالميـــة ومنظمـــة األغذيـــة والزراعـــة والمنظمـــة العالميـــة لصـــحة الحيـــوان، وا
ـــليالــدو ـــراع، والمبــادرة العالميــة للقضــاء علــى شــلل األطفــال، والخطــة االســتراتيجية للقضــاء علــى شــلل لصدارة اة إلـ ـ

. وســـيجري الحفـــاظ علـــى الشـــبكات الرئيســـية مثـــل الشـــبكة ٢٠١٨-٢٠١٣األطفـــال والشـــوط األخيـــر مـــن استئصـــاله 
ترصـد األنفلـونزا والتصـدي لهـا، ومجموعـة الصـحة العالمية لإلنذار بحدوث الفاشيات ومواجهتها، والشبكة العالميـة ل
  العالمية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، وتعزيزها جميعًا.

  
أيضًا التصدي لحاالت الطوارئ الطبيعية والتكنولوجية التـي تحـدث سـنويًا علـى صـعيد العـالم ويبلـغ  ٥وتشمل الفئة 

يــين مــن البشــر وتســبب مئــات اآلالف مــن الوفيــات ســنويًا. حالــة، وتــؤثر فــي مئــات المال ٧٠٠عــددها فــي المتوســط 
٪ مــن الوفيــات المرتبطــة بهــا فــي البلــدان األقــل نمــوًا التــي لــديها قــدرة ٤٤٪ مــن حــاالت الطــوارئ و٢٥ويحــدث نحــو 

محدودة على التأهب لهذه الطـوارئ واالسـتجابة لمقتضـياتها علـى نحـو فعـال، واألمـراض السـارية هـي أكثـر مـا ُيبلَّـغ 
في قدر كبير من القلق والعمل، في حين تتسبب حاالت  ،وٕان يكن محدوداً  ،ويتسبب تفشي عدد من الحاالت عنه.

الطـوارئ الواسـعة النطــاق فـي انتشـار المــوت والمعانـاة. وبغــض النظـر عـن نــوع الخطـر، تـؤثر حــاالت الطـوارئ فــي 
 ١٠٠قتصادية الناتجة عن ذلك أكثر من األشخاص األشد فقرًا وضعفًا على نحو غير متناسب. وتبلغ التكاليف اال

مليـــار دوالر أمريكـــي ســـنويًا فـــي المتوســـط. وتتطلـــب اإلدارة المناســـبة والمالئمـــة التوقيـــت لهـــذه المخـــاطر، القـــدرات 
والتعــاون الفعــالّين علــى الصــعيدين الــوطني والــدولي. وقــد اعتمــدت المنظمــة منظــورًا شــموليًا ونهجــًا شــامًال لجميــع 
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مخــاطر الطــوارئ. ولتحقيــق األثــر األمثــل ينبغــي دمــج هــذا الــنهج المتبــع فــي الصــحة فــي خطــط  األخطــار فــي إدارة
دوليـة وطنيــة شـاملة إلدارة مخــاطر الطــوارئ، ُتشـرك جميــع القطاعــات وتسـهم فــي تحســين الحصـائل الصــحية وتزيــد 

  من قدرة المجتمعات المحلية على الصمود. 
  

عــن محــددات اجتماعيــة مماثلــة لتلــك التــي تــؤدي إلــى اإلجحافــات وفــي كثيــر مــن األحيــان، تــنجم حــاالت الطــوارئ 
 الصــحية، أو تتــردى بســبب هــذه المحــددات. وكثيــرًا مــا يتــأثر الفقــراء والنســاء واألطفــال وســائر الفئــات الضــعيفة أو

المهمشــة علــى نحــو غيــر متناســب. ويشــكل التصــدي لإلنصــاف وحقــوق اإلنســان والقضــايا المتعلقــة بنــوع الجــنس 
  .٥االت البرامج في إطار الفئة ات االجتماعية جزءًا ال يتجزأ من عمل المنظمة عبر مجوالمحدد

  
  القدرات في مجالي اإلنذار واالستجابة

  
). وهـي ٢٠٠٥تتمثل األولوية األولـى للمنظمـة فـي ضـمان الوفـاء بجميـع االلتزامـات وفـق اللـوائح الصـحية الدوليـة (

تمويـــــل، وتنســـــيق مراكـــــز االتصـــــال الوطنيـــــة واتصـــــاالتها، والترصـــــد، تشـــــمل التشـــــريعات الوطنيـــــة، والسياســـــات وال
واالســـــتجابة، والتأهـــــب، والتبليـــــغ عـــــن المخـــــاطر، والمـــــوارد البشـــــرية، وبنـــــاء القـــــدرات المختبريـــــة. وســـــتقدم األمانـــــة 

ات التقني إلى البلدان وتبلغ عن التقدم الُمحرز. وفي الوقت نفسـه، ستسـتمر األمانـة فـي وضـع وحفـظ السياسـ الدعم
واإلرشــادات التقنيــة وٕادارة المعلومــات وُنظــم االتصــاالت والــُنظم التشــغيلية الالزمــة علــى الصــعيد العــالمي واإلقليمــي 
والُقطــري للكشــف عــن األخطــار والمخــاطر الكبــرى وأحــداث الصــحة العموميــة المهمــة الحــادة ودون الحــادة والتحقــق 

قــد  ١٩٥ أصــل دولــة مــن ٨٠، كانــت ٢٠١٣نهايــة عــام  منهــا وتنســيق االســتجابة لمقتضــياتها عنــد ظهورهــا. وفــي
  ).٢٠٠٥أوفت بالتزاماتها بموجب اللوائح الصحية الدولية (

  
  األمراض التي قد تسبب أوبئة وجوائح

  
تمثــل األمــراض الوبائيــة المســتجدَّة والتــي تعــاود الظهــور تهديــدًا مســتمرًا لألمــن الصــحي العــالمي. وتمثــل الخبــرات 

علميــة األســس لالســتراتيجيات الفعالــة بشــأن الوقايــة مــن األوبئــة ومكافحتهــا. وستســتفيد األمانــة التقنيــة والمعــارف ال
الخبرات الدولية من أجل دعم البلدان في تنمية بعض القدرات المحددة الخاصـة بالوقايـة مـن أمـراض معينـة قـد  من

عالمي قـادر علـى التصـدي لـبعض تسبب أوبئة وجوائح ومكافحتها وصون الشبكات واآلليات لضمان أن المجتمع ال
مخـــاطر األوبئـــة والجـــوائح المحـــددة. وســـتركز المنظمـــة جهودهـــا علـــى تحســـين قاعـــدة البيِّنـــات الخاصـــة بـــاألمراض 
الوبائية إلرشاد عملية صنع القرار على الصعيد الـوطني والـدولي؛ والمسـاهمة فـي تقـدير مخـاطر األمـراض الوبائيـة 

ٕاجراء التحقيقات الميدانية بشـأنها علـى نحـو مالئـم التوقيـت؛ ودعـم البلـدان المتضـررة التي تثير قلقًا دوليًا ورصدها و 
في التأهب واالستجابة والمرونة على مدى دورة الوباء، بطرق من بينها تنفيذ تدخالت الرعاية الصحية الراميـة إلـى 

ألمــراض الوبائيــة، بمــا فــي ذلــك الحــد مــن الوفيــات؛ وٕانشــاء وٕادارة آليــات عالميــة مــن أجــل التصــدي للُبعــد الــدولي ل
اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة وفريق التنسيق الدولي للعمليات الخاصة بالمخزون االحتيـاطي 

  العالمي من اللقاحات.
  

وعمـل المنظمـة بشــأن مقاومـة مضــادات الميكروبـات، بمــا فـي ذلــك مقاومـة المضــادات الحيويـة، معــرَّف فـي مســودة 
. وهــذا العمــل، الــذي  ١٣٦/٢٠م ت الوثيقــة عمــل العالميــة بشــأن مقاومــة مضــادات الميكروبــات الــواردة فــيخطــة ال

يستكمل العمل بشأن مقاومة مضادات الميكروبـات فـي البـرامج المعنيـة بـاألمراض المحـددة لأليـدز والسـل والمالريـا 
، ُمـدَرج فــي ثمانيــة مجـاالت بــرامج أخــرى فـي أربــع مــن الفئـات الســت. ويشــمل كـل مجــال برمجــي ١فـي إطــار الفئــة 

مســـودة خطـــة العمـــل العالميـــة بشـــأن مقاومـــة مضـــادات الميكروبـــات. نـــواتج مســـتهدفة محـــدَّدة تصـــف إســـهاماته فـــي 
وُيدعمان بأمانة مكّرسة. ويشمل هذا  ٢-٥ويخضع تطوير خطة العمل العالمية وتنفيذها إلشراف المجال البرمجي 

دان المجال البرمجـي أيضـًا بـرامج محـدَّدة لتطـوير الترصـد العـالمي لمقاومـة مضـادات الميكروبـات ويـوّفر الـدعم للبلـ
  بشأن وضع خطط عملها الوطنية وتنفيذها.
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  إدارة مخاطر الطوارئ وٕادارة األزمات
  

يواجه المجتمع اإلنساني الدولي أصعب الفترات منذ عقود، حيث يحتاج عشرات الماليين من البشر إلـى المسـاعدة 
التمويـل عشـرات المليـارات ، وتبلـغ متطلبـات ٣على صـعيد العـالم، وتقـع عـدة حـاالت طـوارئ متزامنـة مـن المسـتوى 

من الدوالرات األمريكية. وتعاني معظم البلدان من حالة طوارئ كبرى كـل خمـس سـنوات، يترتـب عليهـا فـي الغالـب 
عواقب مدمِّرة. وفضًال عن ذلك، تواجه البلدان التي تشهد حاالت طوارئ ممتدة، اآلثار الطويلة األجل التـي تترتـب 

لل واســتمرار تــدهور الحصــائل الصــحية. وتقــدم األمانــة المســاعدة التقنيــة والمشــورة علــى إصــابة الــُنظم الصــحية بالشــ
بشــأن السياســات لــدعم الــدول األعضــاء فــي تعزيــز القــدرات الوطنيــة الالزمــة مــن أجــل الحــد مــن تعــرض الصــحة 

ارئ والكــوارث. للمخــاطر الناجمــة عــن الكــوارث الطبيعيــة والنــزاع وحــاالت الطــوارئ اإلنســانية، واالســتجابة لهــذه الطــو 
وعلــى الصــعيد العــالمي، تضــطلع المنظمــة بــدور قيــادي فــي الشــراكات المعنيــة بــإدارة مخــاطر الطــوارئ فيمــا يتعلــق 

  بالصحة، وتوائم عملها مع عمل المنصة العالمية للحد من مخاطر الكوارث.
  

سانية، بما في ذلك تلك الناجمة عن وتنفذ األمانة أيضًا برنامجًا وافيًا لالستعداد المؤسسي لالستجابة ألي طوارئ إن
الكوارث الطبيعية والنزاع، بما يتواءم مـع عمـل برنـامج التغييـر للجنـة الدائمـة المشـتركة بـين الوكـاالت التابعـة لألمـم 
المتحدة ونهج مجموعة الصـحة. ويشـمل الحفـاظ علـى التأهـب المؤسسـي، ضـمن عناصـره الرئيسـية األخـرى، إنشـاء 

يعة ودعمها من أجل تنفيذ وظائف المنظمة الحاسـمة األهميـة فـي حـاالت الطـوارئ اإلنسـانية، أفرقة لالستجابة السر 
والحفــاظ علــى المخزونــات الطبيــة االحتياطيــة الخاصــة بحــاالت الطــوارئ. وبغيــة بنــاء القــدرة الدوليــة الجماعيــة علــى 

عـة الصـحة العالميـة ومبـادرة العمل اإلنساني في مجال الصـحة، تقـود المنظمـة شـبكات عالميـة، بمـا فـي ذلـك مجمو 
األفرقـــة الطبيـــة األجنبيـــة. وتقـــود المنظمـــة، علـــى نحـــو يتماشـــى مـــع التزاماتهـــا التقنيـــة واإلنســـانية والتشـــغيلية، جهـــود 
ــقة  الشــركاء فــي البلــدان التــي تشــهد حــاالت طــوارئ معقــدة ممتــدة لوضــع خطــط بشــأن اســتجابة قطــاع الصــحة منسَّ

العنصــر الخــاص بالصــحة فــي الخطــط الُقطريــة لالســتجابة االســتراتيجية المتعــددة ومســنَّدة بالبيِّنــات وموصــوفة فــي 
القطاعــات. وتحــتفظ األمانــة فــي هــذه البيئــات بكــادر مــن المــوظفين األساســين المــؤهلين التــابعين للمجــال البرمجــي 

للحيــاة مــن جانــب الخــاص بــإدارة مخــاطر الطــوارئ واألزمــات، الــذين يتولــون قيــادة عمليــات تنفيــذ التــدخالت المنقــذة 
قطــاع الصـحة، وٕادارتهـا ورصـدها والتبليـغ بشــأنها، علـى النحـو الموضـح فـي خطــط  مجموعـة الصـحة/ الشـركاء فـي

االستجابة االستراتيجية. وتشتمل خطط عمل الطوارئ في المجال البرمجي الخـاص بالتصـدي للفاشـيات واألزمـات، 
ة األجــل الالزمــة لتنفيــذ هــذه العمليــات الخاصــة باالســتجابة علــى المــوظفين المعينــين بعقــود مؤقتــة واألنشــطة القصــير 

  المنقذة للحياة.
  

  السالمة الغذائية
  

تــدعم اإلمــدادات الغذائيــة المأمونــة االقتصــاد والتجــارة والســياحة فــي البلــدان، وتســهم فــي األمــن الغــذائي والتغــذوي، 
دة وأمــراض تســتمر مــدى الحيــاة، وتتــراوح وتحفــز التنميــة المســتدامة. ويتســبب الغــذاء غيــر المــأمون فــي أمــراض حــا

لعــبء العــالمي ل تقــديرات ، ستنشــر المنظمــة٢٠١٥أنــواع الســرطان المختلفــة. وفــي عــام و بــين أمــراض اإلســهال  مــا
لألمــراض المنقولــة باألغذيــة التــي عــادة مــا يوجــد قصــور فــي التبليــغ بشــأنها، مــن أجــل إرشــاد عمليــات صــنع القــرار 

  جال الصحة العمومية على نحو أفضل.وتحديد أولويات العمل في م
  

وتنطبق مبـادئ الكشـف عـن المخـاطر الصـحية واألحـداث المرضـية وتقييمهـا والوقايـة منهـا وٕادارتهـا، علـى السـالمة 
األمراض المنقولة باألغذية في وضع التوصيات  من الغذائية بالقدر نفسه. ويتمثل جانب رئيسي من جوانب الوقاية

يـــًا، باالســـتناد إلـــى تقيـــيم ســـليم للمخـــاطر. وبالمثـــل، يعتمـــد التأهـــب علـــى وجـــود خيـــارات إدارة والمعـــايير المتســـقة دول
المخاطر المسندة بالبيِّنات لمكافحة المخاطر الرئيسية على مدى السلسلة الغذائية بأكملها. وستسترشد المنظمـة فـي 

الدولية. وسيستمر في المستقبل إيالء عناية دعمها المقدم لبناء القدرات بتقدير احتياجات البلدان، وكذلك بالشبكات 
  خاصة للتعاون المتعدد القطاعات بين قطاعات الزراعة والصحة الحيوانية والصحة العمومية.
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: مواصــلة تعزيــز القواعــد والمعــايير والتوصــيات عــن طريــق، ستواصــل األمانــة عملهــا ٢٠١٧-٢٠١٦وفــي الثنائيــة 
، مع تعزيز مشاركة الـدول األعضـاء؛ والقيـام بـدور األمانـة للشـبكة الدوليـة الدولية، من خالل هيئة الدستور الغذائي

للســـلطات المســـؤولة عـــن ســـالمة األغذيـــة لضـــمان االســـتجابة الدوليـــة الســـريعة لمقتضـــيات طـــوارئ ســـالمة األغذيـــة 
علقـة بالمخـاطر وفاشيات األمراض المنقولة باألغذية؛ وعقد اجتماعات الخبراء الدولية إلجراء تقديرات المخاطر المت

الغذائيــة ذات األولويــة؛ وتقــديم الــدعم التقنــي إلــى البلــدان لبنــاء ُنظــم الســالمة الغذائيــة القائمــة علــى تقيــيم المخــاطر؛ 
والقيام بدور األمانة للتعاون الثالثـي لمنظمـة األغذيـة والزراعـة/ المنظمـة العالميـة لصـحة الحيـوان/ منظمـة الصـحة 

والصــحة الحيوانيــة وصــحة اإلنســان، بمــا فــي ذلــك رصــد األمــراض الحيوانيــة المنشــأ  العالميــة بــين قطاعــات الزراعــة
المستجدَّة المتعلقة باألغذية وجوانب السالمة الغذائية في مقاومة مضادات الميكروبات، وتقدير المخـاطر المرتبطـة 

  بها.
  

  استئصال شلل األطفال
  

ادسـة والسـتون الخطـة االسـتراتيجية للقضـاء علـى شـلل ، اعتمدت جمعية الصحة العالمية الس٢٠١٣في أيار/ مايو 
، التـي تهـدف إلـى القضـاء علـى جميـع أشـكال مـرض شـلل ٢٠١٨-٢٠١٣األطفال والشـوط األخيـر مـن استئصـاله 

ـــل يتنـــاول وقـــف ســـريان فيـــروس شـــلل األطفـــال البـــري والســـحب التـــدريجي  األطفـــال عـــن طريـــق برنـــامج عمـــل معجَّ
سـتخدمة فـي اللقـاح الفمـوي. وبعـد ذلـك بـاثني عشـر شـهرًا، أدى االنتشـار الـدولي لسالالت فيروس شـلل األطفـال الم

زالت موبوءة بالمرض إلى ثالثة مناطق وبائية رئيسية، إلـى إعـالن المـديرة العامـة مالشلل األطفال من عّدة مناطق 
  تشار المرض. عن طارئة صحية عمومية تثير قلقًا دوليًا وٕاصدارها لتوصيات مؤقتة مقترنة بذلك لوقف ان

  
وفي سياق الشراكة الخاصة بالمبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال، تقـدِّم األمانـة التنسـيق العـام لعمليـة تخطـيط 
استراتيجيات شلل األطفال وتنفيذها ورصدها، وتعمل على الصعيد العالمي وعلى صعيد األهداف الرئيسـية األربعـة 

طفــال والشــوط األخيــر مــن استئصــاله، وهــي: الكشــف عــن ســريان فيــروس للخطــة االســتراتيجية الستئصــال شــلل األ
شــلل األطفــال البــري ووقفــه؛ وتعزيــز ُنظــم التمنيــع الروتينيــة، واعتمــاد لقــاح فيــروس شــلل األطفــال المعطــل، وســحب 
اللقــاح الفمــوي المضــاد لشــلل األطفــال؛ واإلشــهاد علــى استئصــال المــرض واحتــواء فيروســات شــلل األطفــال الحيــة 

لمتبقية؛ والتخطيط لموروث شلل األطفال وتنفيذه. وتواصل األمانة تقديم الدعم التقني الميداني الواسع النطاق إلـى ا
موظف منتشرين في المناطق الجغرافيـة ذات األولويـة بغيـة تعزيـز الترصـد  ٧٠٠٠الدول األعضاء من خالل زهاء 

لل األطفـال البريـة و/ أو الفيروسـات السـارية المشـتقة وتيسير األنشطة من أجل وقف السريان المتبقي لفيروسات شـ
من اللقاحات. وتشمل األنشطة إدارة الترصد العالمي لحاالت الشلل الرخو الحاد، والقدرة على االستجابة للفاشيات، 

شادات والترصد البيئي لفيروسات شلل األطفال، وتنسيق الشبكة العالمية لمختبرات شلل األطفال. وتقدم األمانة اإلر 
في اللقـاح الفمـوي لشـلل األطفـال علـى الصـعيد العـالمي  ٢وتنسق برنامج العمل الذي يستهدف سحب مكون النمط 

. وتمشـيًا مـع هـدف اإلشـهاد علـى خلـو جميـع ٢وتنفيذ األنشطة الخاصة باحتواء فيروسات شلل األطفال من النمط 
ظمـة خطـة العمـل بشـأن المـوروث العـالمي مـن أجـل ، تنفـذ المن٢٠١٨أقاليم المنظمة من شلل األطفال بحلول عـام 

تعمــيم جميــع الوظــائف الرئيســية الطويلــة األجــل للبرنــامج وتحويــل األصــول ذات الصــلة إلــى البــرامج الصــحية ذات 
  األولوية عند استكمال المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال.

  
  التصدي للفاشيات واألزمات

  
والـوطني، تضــطلع المنظمــة بــدور تشــغيلي حاسـم األهميــة فــي االســتجابة للطــوارئ  علـى الصــعيد العــالمي واإلقليمــي

والكــوارث الحــادة والممتــدة الناجمــة عــن أي خطــر تقــع عواقبــه علــى الصــحة العموميــة. والطــوارئ الحــادة ال يمكــن 
االحتياجــات أجــل الوفــاء ب التنبــؤ بهــا وتســتدعي اســتجابة عاجلــة وأحيانــًا ضــخمة مــن جانــب المنظمــة وشــركائها، مــن

الصحية للفئات السكانية المتضررة. وتبعًا لحجـم الطارئـة ومـدى إلحاحهـا وسـياقها ومـدى تعقيـدها، سـتحدد المنظمـة 
المســاهمة المطلوبــة مــن كــل مســتوى مــن مســتويات المنظمــة فــي االســتجابًة لمقتضــيات طارئــة معينــة. وفــي حــاالت 
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ة على النحو الموضح في العنصر الخـاص بالصـحة مـن خطـة الطوارئ الممتدة، تنفذ المنظمة تدخالت منقذة للحيا
االستجابة االسـتراتيجية، فضـًال عـن عملهـا األساسـي بشـأن وضـع خطـة اسـتجابة مجموعـة الصـحة/ قطـاع الصـحة 

  ورصدها والتبليغ بشأنها. 
  

مشـروعات الخاصـة ومع انتقال البلدان من مرحلة االستجابة لمقتضيات الطوارئ إلى التعافي منها، تنفذ المنظمـة ال
بمراحـل التعــافي المبكـرة لتكــون بمثابـة جســر موصـل إلــى التعــاون الطويـل األجــل مـع الــدول األعضـاء بشــأن تعزيــز 

  الُنظم الصحية.
  

  الروابط مع البرامج األخرى والشركاء اآلخرين
  

األعضـاء مـن أجـل التصـدي ارتباطًا وثيقًا بجميع الفئات األخرى. وُتعد القـدرات المطلوبـة مـن الـدول  ٥ترتبط الفئة 
)، وكـــذلك ٢٠٠٥( لحـــاالت الطـــوارئ الصـــحية، بمـــا فـــي ذلـــك فـــي المجـــاالت المحـــددة فـــي اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة

القــدرات األساســية األخــرى المتعلقــة بأخطــار محــددة، مــن العناصــر األساســية للــُنظم والخــدمات الصــحية. وتكتســي 
صــوى، والســيما فــي البلــدان التــي تتعــافى مــن حــاالت الطــوارئ الحــادة والــُنظم الصــحية أهميــة ق ٥الــروابط بــين الفئــة 

فيما يتعلق بالحد من عبء األمـراض السـارية التـي يمثـل  ١والممتدة. وترتبط هذه الفئة بروابط قوية أيضًا مع الفئة 
) وفــي ٢٠٠٥ترصــدها ومكافحتهــا جانبــًا رئيســيًا مــن جوانــب مســؤولية المنظمــة بموجــب اللــوائح الصــحية الدوليــة (

فــي ذلــك تقــديم إرشــادات الخبــراء بشــأن التــدبير العالجــي لاللتهــاب الرئــوي، وأمــراض  ســياق الطــوارئ اإلنســانية، بمــا
اإلسهال، والمالريا، والسل، والعدوى بفيروس العوز المناعي البشري. كما أن العمل المضطلع به في إطـار الفئـات 

ض غيــر الســارية واإلصــابات والصــحة النفســية والصــحة البيئيــة ، والــذي يتعلــق بالتــدبير العالجــي لألمــرا٤و ٣و ٢
. وُأقيم المزيد من الروابط عبر المنظمة لتنفيذ ٥والتغذية وصحة األمهات والصحة اإلنجابية، له أيضًا روابط بالفئة 

البـرامج مسّودة خطة العمل العالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات التي جرى تخطيطها ومّيزنتها في مجاالت 
  وخارجها. ٥ذات الصلة ضمن الفئة 

  
وستســتخدم األمانــة أيضــًا الشــراكات الخارجيــة لتقــديم الــدعم إلــى البلــدان مــن أجــل تعزيــز قــدراتها األساســية الخاصــة 
بالصـــحة فـــي حـــاالت الطـــوارئ. وســـتعزز المنظمـــة تفاعلهـــا مـــع المنظمـــات األخـــرى فـــي منظومـــة األمـــم المتحـــدة، 

طراف والثنائية واإلقليمية، الناشطة في مجاالت مثل الـتخلص مـن المـواد الكيميائيـة الخطـرة، والوكاالت المتعددة األ
واإلشعاع المؤين وغير المؤين، وسالمة الميـاه والسـالمة الغذائيـة، والحقـوق الصـحية، ورعايـة المصـابين بالصـدمة، 

ة العالميـة الستئصـال شـلل األطفـال مـن والدعم النفسي االجتماعي. وتواصل المنظمة دورها كشريك رائد في المبادر 
-٢٠١٣استئصـاله  أجل ضمان تحقيق أهداف الخطة االستراتيجية للقضاء على شلل األطفال والشوط األخير من

  ، وتنفيذ استراتيجية الشوط األخير.٢٠١٨
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  القدرات في مجالي اإلنذار واالستجابة
  )٢٠٠٥للوائح الصحية الدولية (: الوفاء بجميع االلتزامات التي تنص عليها ا١-٥الحصيلة 

  
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الحصيلة

عـــدد البلـــدان التـــي اســـتوفت القـــدرات األساســـية التـــي تـــنص عليهـــا اللـــوائح 
  وتحافظ عليها) ٢٠٠٥(الصحية الدولية 

٨٠  
)٢٠١٣(  

١٩٥  
)٢٠١٦(  

على الصعيد الُقطري وتقدم التدريب ) ٢٠٠٥: سترصد المنظمة تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (١-١-٥الُمخرج 
  والمشورة إلى الدول األعضاء بشأن مواصلة تنمية القدرات المطلوبة بموجب هذه اللوائح واستخدامها

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
ـــدعم واســـتوفت القـــدرات األساســـية التـــي تـــنص  عـــدد البلـــدان التـــي تلقـــت ال

  وحافظت عليها خالل الثنائية) ٢٠٠٥(عليها اللوائح الصحية الدولية 
٦٣  

)٢٠١٥(  
١٩٦  

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

) ٢٠٠٥(دعـــم مواصـــلة تطـــوير الخطـــة الوطنيـــة وتطبيقهـــا مـــن أجـــل تنفيـــذ اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة   •
  البلدان، ومواصلة دعم البلدان في الحفاظ على قدراتها طوال الثنائية في

الـــوطني المشـــترك بـــين مختلـــف التخصصـــات والســـيما فيمـــا يتعلـــق بصـــحة الحيـــوان، تيســـير الحـــوار   •
  والغذاء، والسالمة الكيمائية والسالمة اإلشعاعية النووية، ونقاط الدخول

الســـــتعراض ) ٢٠٠٥(التنســـــيق مـــــع مراكـــــز االتصـــــال الوطنيـــــة المعنيـــــة بـــــاللوائح الصـــــحية الدوليـــــة   •
  ، وضمان التبليغ الكافي بشأن تنفيذ اللوائح الصحية الدولية المعلومات الوطنية وتحليلها واستخدامها

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

رصد عملية تنفيذ اللوائح في اإلقليم وتنفيذ االستراتيجيات الرامية إلى دعم تعزيز القدرات ذات الصلة   •
  على الصعيد الُقطري

  والمواد التدريبية اإلقليمية ودون اإلقليميةأو تكييف األدوات والمبادئ التوجيهية / وضع و  •
وضع المبادئ التوجيهية بشأن الدعوة وٕاذكاء الوعي وتعزيز االلتزام السياسي بشأن متطلبات القـدرات   •

  األساسية التي تنص عليها اللوائح 
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
  لتنمية قدرات محددة صياغة السياسات والقواعد والمعايير والمبادئ التوجيهية  •
تــوفير الــدعوة بشــأن شــؤون الصــحة العالميــة المتعلقــة بمتطلبــات القــدرات األساســية التــي تــنص عليهــا   •

اللوائح وعقد اجتماعات الشركاء التقنيين الدوليين لتيسير الحوار العـالمي الشـامل لمختلـف القطاعـات 
والغــذاء، والســالمة الكيميائيــة والســالمة والتخصصــات حــول الموضــوعات المتعلقــة بصــحة الحيــوان، 

  اإلشعاعية النووية، ونقاط الدخول
تنسـيق عمليــة رصــد عالميـة، باســتخدام مؤشــرات الحصـائل واألداء والتبليــغ، ونشــر تقريـر عــالمي عــن   •

  )٢٠٠٥(حالة تنفيذ اللوائح الصحية الدولية 
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رشـــادات، وٕاجـــراء تقـــدير المخـــاطر، وٕادارة : تتمتـــع المنظمـــة بالقـــدرة الدائمـــة علـــى تقـــديم اإل ٢-١-٥الُمخـــرج 
المعلومــات واالســتجابة والتواصــل، علــى نحــو قــائم علــى البيِّنــات ومناســب التوقيــت، فــي جميــع طــوارئ الصــحة 

  العمومية الحادة التي قد تثير قلقًا دولياً 
  

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
النســـبة المئويـــة للطـــوارئ الصـــحية العموميـــة التـــي تثيـــر قلقـــًا دوليـــًا التـــي 
أتيحــــت المعلومـــــات عنهـــــا لمراكـــــز االتصــــال الوطنيـــــة المعنيـــــة بـــــاللوائح 

ســـــاعة مـــــن  ٤٨فـــــي اإلقلـــــيم فـــــي غضـــــون ) ٢٠٠٥(الصـــــحية الدوليـــــة 
  استكمال تقدير المخاطر

٨٠٪  
)٢٠١٥(  

١٠٠٪  

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

جميـع أحـداث  بشـأناستخدام نظـام وٕاجـراءات موحـدة علـى صـعيد المنظمـة للترصـد وتقـدير المخـاطر   •
  الصحة العمومية التي تم تحديدها وتثير قلقًا دولياً 

تطـــوير وصـــون قـــدرات المنظمـــة أو ضـــمان وجـــود آليـــات إلدارة المعلومـــات وٕاجـــراء تقـــدير المخـــاطر   •
  تعلق بأحداث الصحة العمومية التي قد تثير قلقًا دولياً والتبليغ عنها على النحو المالئم، فيما ي

تحديـــد المؤسســـات الوطنيـــة التـــي يمكنهـــا االنضـــمام إلـــى الشـــبكة العالميـــة لإلنـــذار بحـــدوث الفاشـــيات   •
ومواجهتهــا، وتيســير إتاحــة الفــرص لكــي تســاهم المؤسســات األعضــاء أصــًال فــي الشــبكة فــي اإلنــذار 

  ومية التي تثير قلقًا دولياً واالستجابة لألحداث الصحية العم
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
المساهمة في مواصلة تطوير نظام موحـد علـى صـعيد المنظمـة للترصـد وتقـدير المخـاطر يسـتند إلـى   •

األحــداث ويتبــع إجــراءات موحــدة فــي جميــع أحــداث الصــحة العموميــة التــي تثيــر قلقــًا دوليــًا التــي يــتم 
  ستخدامهتحديدها، وتشجيع ا

ضـــمان وجـــود اآلليـــات الالزمـــة إلدارة المعلومـــات، وتقـــدير المخـــاطر، والتبليـــغ عـــن األزمـــات، وٕادارة   •
اللوجيســـتيات والمخزونـــات االحتياطيـــة، وتـــوفير القـــدرة علـــى تلبيـــة االحتياجـــات المفاجئـــة علـــى النحـــو 

  المالئم، فيما يتعلق باألحداث التي قد تثير قلقًا دولياً 
ابة الدولية وتوفير القدرة على تلبيـة االحتياجـات المفاجئـة للبلـدان أثنـاء أحـداث الصـحة تنسيق االستج  •

  العمومية التي تثير قلقًا دولياً 
دعم مواصلة تطوير الشبكة العالمية لإلنذار بحدوث الفاشيات ومواجهتها، بما في ذلـك تكييفهـا علـى   •

ن االســتجابة ألحــداث الصــحة العموميــة النحــو الــذي يــتالءم مــع الخصــائص اإلقليميــة مــن أجــل تحســي
  التي تثير قلقًا دولياً 

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

الحفــاظ علــى نظــام موحــد علــى صــعيد المنظمــة للترصــد وتقــدير المخــاطر يســتند إلــى األحــداث ويتبــع   •
ا، ومواصـلة إجراءات موحدة في جميع أحداث الصحة العمومية التي تثير قلقًا دوليًا التي يـتم تحديـده

  تطوير هذا النظام
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دعــم المكاتــب اإلقليميــة فــي ضــمان إرســاء القــدرات أو تحديــد آليــة لتنســيق االســتجابة الدوليــة وتزويــد   •
  البلدان بالقدرة على تلبية االحتياجات المفاجئة في أحداث الصحة العمومية التي تثير قلقًا دولياً 

بحدوث الفاشـيات ومواجهتهـا، وضـمان مواصـلة تطويرهـا، الحفاظ على أمانة الشبكة العالمية لإلنذار   •
بما في ذلك القدرة على إدارة اجتماعات اللجنة التوجيهية للشبكة، من أجل تيسير نشر الخبراء خالل 

  أحداث الصحة العمومية التي تثير قلقًا دولياً 
  

  األمراض التي قد تسبب أوبئة وجوائح
بنــاء القــدرة علــى الصــمود والتأهــب الكــافي لحشــد اســتجابة ســريعة، : زيــادة قــدرة البلــدان علــى ٢-٥الحصــيلة 

  ويمكن التنبؤ بها، وفعالة، لمقتضيات األوبئة والجوائح الكبرى
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة

النســـبة المئويـــة مـــن البلـــدان التـــي لـــديها اســـتراتيجية وطنيـــة تشـــمل 
  رى والتأهب لهاالصمود لألوبئة والجوائح الكب القدرة على

٤٠٪  
)٢٠١١(  

٥٠٪  
)٢٠١٥(  

عدد البلدان التي لديها خطة عمـل وطنيـة بشـأن مقاومـة مضـادات 
  الميكروبات

٣٤/١٩٤  
)٢٠١٣(  

٥٦/١٩٤  
)٢٠١٧(  

  
: ستقدم المنظمة المساعدة التقنيـة إلـى الـدول األعضـاء مـن أجـل تعزيـز قـدرتها علـى التأهـب ١-٢-٥الُمخرج 

واالستجابة لمقتضياتها، مع التركيز بصفة خاصة على تنفيـذ اإلطـار الخـاص بالتأهـب لمخاطر األوبئة والجوائح 
  لمواجهة األنفلونزا الجائحة

  
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج

عدد البلدان التي سجلت تقدمًا كبيرًا في الكشف عن فاشيات األنفلونزا 
  ورصدها

٢٦  
)٢٠١٥(  

٤٣  
)٢٠١٧(  

  
  الُقطرية المستهدفةمنجزات المكاتب 

  دعم البلدان في تنفيذ اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة ورصده  •
إشــــراك البلــــدان فــــي تنفيــــذ الخطــــط الوطنيــــة الخاصــــة بالتأهــــب لألنفلــــونزا والوقايــــة منهــــا ومكافحتهــــا،   •

  يتماشى مع السياسات واالستراتيجيات اإلقليمية والعالمية بما
  

  المكاتب اإلقليمية المستهدفةمنجزات 
تنفيذ اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة عن طريـق تنسـيق األنشـطة اإلقليميـة ودون   •

  اإلقليمية
المســاهمة فــي االســتراتيجيات العالميــة الخاصــة بــاألنفلونزا عــن طريــق تكييــف اإلرشــادات كــي تالئــم   •

  طرية في وضع الخطط الخاصة بالجوائح السياقات اإلقليمية ودعم المكاتب القُ 
وضع الُنظم اإلقليمية المتكاملة لترصد األنفلونزا وتجميع المعلومات وتحليلها وتبادلها من أجـل رصـد   •

  األنشطة الخاصة باألنفلونزا
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 منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
علـــى الصـــعيد العـــالمي  تنســـيق عمليـــة تنفيـــذ اإلطـــار الخـــاص بالتأهـــب لمواجهـــة األنفلـــونزا الجائحـــة  •

  ورصدها
وضــع المعــايير واألدوات ومنصــات تكنولوجيــا المعلومــات والمنهجيــات بشــأن ترصــد األنفلــونزا وتقــدير   •

  المخاطر وٕادارتها
  

: تتمتع المنظمة بالقدرة الدائمة على تقديم إرشـادات الخبـراء وقيـادة الشـبكات والـُنظم العالميـة ٢-٢-٥الُمخرج 
  ض الوبائية والجائحة والوقاية منها ومكافحتهامن أجل توقع األمرا

  
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج

عـــدد شـــبكات الخبـــراء العالميـــة واإلقليميـــة التـــي تعمـــل بالفعـــل والمتاحـــة 
  للمساهمة في األمن الصحي العالمي

١٦  
)٢٠١٥(  

٢٢  
)٢٠١٧(  

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

تنفيـذ المشــاريع وتطبيـق القواعــد والمعـايير مـن أجــل توقـع فاشــيات األمـراض الوبائيــة دعـم البلـدان فــي   •
  والوقاية منها ومكافحتها

  دعم البلدان في إنشاء أو تعزيز ُنظم ترصد األمراض الوبائية ذات األولوية  •
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
  بشأن األمراض الوبائية ذات األولويةدعم عملية وضع وتنفيذ االستراتيجيات اإلقليمية   •
دعم المكاتب الُقطرية في تنفيذ أفضل الممارسات في مجال الوقاية من المخاطر الوبائية ومكافحتها،   •

  بما في ذلك تقدير المخاطر والتوصيات بشأن اللقاحات والعالج
  لويةتقديم الدعم التقني إلنشاء وتشغيل ُنظم ترصد األمراض الوبائية ذات األو   •
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
قيــــادة عمليـــــات وضـــــع االســــتراتيجيات والسياســـــات والقواعـــــد والمعــــايير واإلرشـــــادات العالميـــــة بشـــــأن   •

  األمراض الوبائية، وكذلك برامج البحث واالبتكار، فيما يتعلق بالوقاية واالستجابة
اة، بمــــا فــــي ذلــــك إدارة المخزونــــات وضــــع وتنســــيق اآلليــــات لضــــمان إتاحــــة التــــدخالت المنقــــذة للحيــــ  •

  االحتياطية العالمية وشبكات الخبراء التقنيين المعنية بالتأهب واالستجابة
رصـد االتجاهــات العالميــة وتحليـل مخــاطر األمــراض الوبائيـة وقيــادة عمليــة تحديـد المعــايير مــن أجــل   •

  تعزيز ترصد األمراض الوبائية 
ئة، والسيما تحسين التدبير العالجـي السـريري والوقايـة مـن العـدوى دعم الجهود المبذولة الحتواء األوب  •

  ومكافحتها، من خالل شبكات الخبراء
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ـــة مضـــادات : ٣-٢-٥الُمخـــرج  ـــة بشـــأن مقاوم ـــل العالمي ـــذ مســـّودة خطـــة العم ـــى تنفي ـــة عل ستشـــرف المنظم
  الميكروبات، بما في ذلك الترصد ووضع الخطط الوطنية واإلقليمية

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
ـــديها نظـــام وطنـــي للترصـــد يســـهم فـــي البيانـــات  ـــدان التـــي ل عـــدد البل
الخاصة باالتجاهات العالمية والعبء فيما يتعلـق بمقاومـة مضـادات 

  الميكروبات

٢٢  
)٢٠١٥(  

٢٩  
)٢٠١٧(  

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

  كأولوية من أولويات الصحة الوطنيةالدعوة بشأن مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات   •
دعم العمل الوطني لمكافحة مقاومـة مضـادات الميكروبـات، بمـا فـي ذلـك وضـع الخطـط وٕانشـاء ُنظـم   •

  الترصد
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
دعـــم وتنســـيق مشـــاركة البلـــدان علـــى نحـــو فعـــال فـــي خطـــط العمـــل اإلقليميـــة والعالميـــة بشـــأن مقاومـــة   •

  الميكروباتمضادات 
  دعم المكاتب الُقطرية في وضع الخطط الوطنية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات   •
رصــد الحالـــة واالتجاهـــات اإلقليميـــة عــن طريـــق تجميـــع البيانـــات عــن مقاومـــة مضـــادات الميكروبـــات   •

  والتحقق منها وتحليلها وبثها واستخدامها
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
وضــــع مســــّودة خطــــة العمــــل العالميــــة بشــــأن مقاومــــة مضــــادات الميكروبــــات ورصــــدها قيــــادة عمليــــة   •

  االجتماعات واألفرقة العاملة بمشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين وتنفيذها، وعقد
  على الصعيد العالمي وضع معايير الترصد ورصد حالة واتجاهات مقاومة مضادات الميكروبات   •
والُقطرية في وضـع وتنفيـذ الخطـط الوطنيـة واإلقليميـة بشـأن مقاومـة مضـادات دعم المكاتب اإلقليمية   •

  الميكروبات
  

  إدارة مخاطر الطوارئ وٕادارة األزمات
  

  : البلدان التي تحظى بالقدرة على إدارة مخاطر الصحة العمومية المرتبطة بحاالت الطوارئ٣-٥الحصيلة 
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الحصيلة

المئويــة مــن البلــدان التــي تحظــى بالحــد األدنــى مــن القــدرات الالزمــة النســبة 
  إلدارة مخاطر الصحة العمومية المرتبطة بحاالت الطوارئ

  ٪٨٠  ستتقرر فيما بعد
)٢٠١٩(  
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: ســتقدم المنظمــة المســاعدة التقنيــة إلــى الــدول األعضــاء مــن أجــل تنميــة القــدرات األساســية ١-٣-٥الُمخــرج 
المخــاطر الصــحية المرتبطــة بــالكوارث الطبيعيــة والنزاعــات، والحفــاظ علــى هــذه القــدرات باســتخدام الالزمــة إلدارة 

  نهج يشمل جميع األخطار
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج

عــدد البلــدان المســتهدفة التــي تســتوفي فيهــا المنظمــة معــايير األداء الــدنيا 
  علق بالصحةبشأن إدارة مخاطر الطوارئ والكوارث فيما يت

٥٠( ٥٢٪(  
)٢٠١٥(  

٧٠( ٧٣٪(  
)٢٠١٧(  

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

تقديم المساعدة التقنية في مجال إدارة مخاطر الطوارئ والكوارث فيما يتعلق بالصـحة، مـن أجـل بنـاء   •
لتأهــب للطــوارئ وخطــط اســتجابة قطــاع الصــحة والمستشــفيات بشــأن االقــدرات الوطنيــة، بمــا فــي ذلــك 

  المأمونة
الــدعوة مــن أجــل إدمــاج إدارة مخــاطر الطــوارئ والكــوارث فيمــا يتعلــق بالصــحة فــي البــرامج والخطــط   •

الوطنيــة، وفــي اســتراتيجيات التعــاون القطــري، بمــا فــي ذلــك مــن أجــل تعزيــز الــنظم الصــحية، وتــوفير 
  القيادة والدعم التقني في هذا الصدد

ــةتتبــع   • القــدرات الوطنيــة بشــأن إدارة مخــاطر الطــوارئ والكــوارث فيمــا يتعلــق بالصــحة، باســتخدام  حال
  األدوات المالئمة

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

  الدعوة من أجل تحديد موضع الصحة من برامج إدارة مخاطر الطوارئ والكوارث  •
الطوارئ والكوارث فيما يتعلق بالصحة، بما في تقديم المساعدة التقنية االحتياطية بشأن إدارة مخاطر   •

يوجــد بهــا  ذلــك التأهــب والمستشــفيات المأمونــة، إلــى المكاتــب القطريــة أو مباشــرة إلــى البلــدان التــي ال
  مكتب قطري، عبر االقليم 

 ،أو مباشرة إلى البلدان التي ال يوجد بهـا مكتـب قطـري ،تقديم الدعم االحتياطي إلى المكاتب القطرية  •
القدرات الوطنية فيما يتعلق بتقديم المشورة في مجال السياسات والمساعدة التقنيـة  حالةأجل تتبع  من

  من أجل إدارة مخاطر الطوارئ والكوارث في قطاع الصحة
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
الــدعوة بشــأن الصــحة فــي المناقشــات والقــرارات العالميــة الخاصــة بــإدارة مخــاطر الطــوارئ والكــوارث،   •

  ومواءمة النهوج العالمية ونهوج المنظمة 
إســداء المشــورة بشــأن السياســات ووضــع اإلرشــادات واألدوات لتنفيــذ إدارة مخــاطر الطــوارئ والكــوارث   •

  لمستشفيات المأمونةفيما يتعلق بالصحة، بما في ذلك التأهب وا
القـــدرات الوطنيـــة بشـــأن إدارة مخـــاطر الطـــوارئ والكـــوارث فيمـــا يتعلـــق  حالـــةالحفـــاظ علـــى أداة لتتبـــع   •

  بالصحة، وٕانتاج التقرير العالمي
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: تتمتع المنظمة بالقـدرة الدائمـة علـى االسـتجابة لمقتضـيات الكـوارث الطبيعيـة والنـزاع، وعلـى ٢-٣-٥الُمخرج 
  والُنظم العالمية لتحقيق فعالية العمل اإلنسانيقيادة الشبكات 
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج

ــــدان المســــتهدفة التــــي تلبــــي فيهــــا المنظمــــة الحــــد األدنــــى مــــن  عــــدد البل
  متطلبات التأهب

٥٠( ٣٧٪(  
)٢٠١٥(  

٧٥( ٥٦٪(  
)٢٠١٧(  

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

تحقيــق الحــّد األدنــى مــن التأهــب فــي المكاتــب القطريــة للتنفيــذ الكامــل إلطــار االســتجابة الطارئــة بمــا   •
    المنظمةلتأهب التي وضعتها ليتماشى مع القائمة المرجعية 

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

االســتجابة الطارئــة بمــا للتنفيــذ الكامــل إلطــار  المكاتــب اإلقليميــةتحقيــق الحــّد األدنــى مــن التأهــب فــي   •
   المنظمة لتأهب التي وضعتها ليتماشى مع القائمة المرجعية 

 اللـذيندعم عملية إضفاء الصبغة المؤسسية على القائمة المرجعية للتأهب وٕاطار االستجابة الطارئـة   •
؛ طـاراإللتنفيـذ  المكاتـب القطريـةالمنظمـة، وتقـديم المسـاعدة التقنيـة مـن أجـل تعزيـز تأهـب  ماوضعته

  وتقديم المساعدة التقنية االحتياطية للمكاتب القطرية 
  المساهمة في بناء القدرات العالمية على صعيد المنظومة لتحقيق فعالية العمل اإلنساني   •
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
للتنفيــــذ الكامــــل إلطــــار االســــتجابة الطارئــــة  المقــــر الرئيســــيتحقيــــق الحــــّد األدنــــى مــــن التأهــــب فــــي   •

   المنظمة لتأهب التي وضعتها ليتماشى مع القائمة المرجعية  بما
اإلشـــراف علـــى عمليـــة إضـــفاء الصـــبغة المؤسســـية علـــى القائمـــة المرجعيـــة للتأهـــب وٕاطـــار االســـتجابة   •

درات التنظيميـة ذات المنظمـة؛ ووضـع السياسـات واإلجـراءات واألدوات والقـ ماوضـعته نلـذيلالطارئة ا
  ؛ وتقديم المساعدة التقنية االحتياطية للمكاتب اإلقليمية والقطريةالصلة والحفاظ عليها

، بمـا مـن أجـل تحقيـق فعاليـة العمـل اإلنسـانيوالشـراكات بناء القدرات العالمية على صعيد المنظومـة   •
  في ذلك من خالل مجموعة الصحة العالمية

ع على صعيد المنظمة وتنفيذها مـن أجـل إيفـاد المـوظفين والشـركاء المـؤهلين إنشاء آلية للتدخل السري  •
  بسرعة إلى البيئات التي تشهد حاالت طوارئ

  
 إلــىمــن أجــل تخطــيط البــرامج المســتندة  قطــاع الصــحةالقيــادة والتنســيق فــي  المنظمــة تــوّفر: ٣-٣-٥الُمخــرج 

أو التــي تتعــافى أو تمــر  االحتياجــات ورصــدها والتبليــغ بشــأنها فــي البلــدان التــي تشــهد طــوارئ إنســانية ممتــدة
  بمرحلة انتقالية
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج

أو التـــي  عـــدد البلـــدان المســـتهدفة التـــي تشـــهد طـــوارئ إنســـانية ممتـــدة
معــايير المنظمــة فيهــا  تســتوفيوالتــي  تتعــافى أو تمــر بمرحلــة انتقاليــة

  األداء الدنيا

١٢  
)٥٠٪(  

١٧  
)٧٠٪(  
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  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة
الوظائف األساسـية لمجموعـة  استيفاء أن البلدان قادرة على تقديم المساعدة التقنية والتشغيلية لضمان  •

الدائمة المشتركة بين جنة للّ التابع  للنموذج المرجعي لتنسيق المجموعاتقطاع الصحة وفقًا / الصحة
  لدول األعضاءوا للشركاء دعماً  ،الوكاالت

استيفاء معايير األداء الدنيا للمنظمة في البلدان التي تشهد طوارئ إنسـانية ممتـدة أو التـي تتعـافى أو   •
  تمر بمرحلة انتقالية

 خـدمات الصـحيةتقديم المساعدة التقنية إلى الدول األعضاء والشركاء من أجل تحسين جـودة تقـديم ال  •
  وتغطيتها 

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

إلــى المكاتــب الُقطريــة لضــمان أداء الوظــائف األساســية لمجموعــة  االحتياطيــة تقــديم المســاعدة التقنيــة  •
جنة الدائمة المشتركة بين للّ التابع  للنموذج المرجعي لتنسيق المجموعاتقطاع الصحة وفقًا / الصحة
  لدول األعضاءل دعماً  ،الوكاالت

استيفاء معايير األداء الدنيا للمنظمـة  إلى المكاتب الُقطرية لضمان االحتياطية تقديم المساعدة التقنية  •
  في البلدان التي تشهد طوارئ إنسانية ممتدة أو التي تتعافى أو تمر بمرحلة انتقالية

 وأظمـــة فـــي ظـــروف الطـــوارئ الممتـــدة أو اســـتخدامها، وأداء المن/ تقيـــيم تغطيـــة الخـــدمات الصـــحية و  •
  التعافي؛ وتوثيق الدروس المستفادة وتحديد أفضل الممارسات وأ المرحلة االنتقالية

ضـــمان إدراج عمـــل المنظمـــة بشـــأن تـــوفير القيـــادة والتنســـيق لقطـــاع الصـــحة فـــي البلـــدان التـــي تشـــهد   •
فــي اســتراتيجيات ) ٣-٣-٥الُمخــَرج (طــوارئ إنســانية ممتــدة أو التــي تتعــافى أو تمــر بمرحلــة انتقاليــة 

  التعاون القطري للبلدان التي تشهد طوارئ ممتدة
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
والتعــافي عــن طريــق  والمرحلــة االنتقاليــةمواءمــة نهــج المنظمــة المتبــع فــي ظــروف الطــوارئ الممتــدة   •

  التدريبيةوضع خيارات السياسات والمعايير واإلرشادات واألدوات والمناهج 
تقديم دعم احتيـاطي منسـق إضـافي للمكاتـب القطريـة مـن خـالل الشـبكات العالميـة، بمـا فـي ذلـك مـن   •

  خالل مجموعة الصحة العالمية
  

  السالمة الغذائية
: جميع البلدان تحظى بالقدر الكافي من التأهب للوقاية من المخاطر المتعلقة بالسالمة الغذائيـة ٤-٥الحصيلة 
  وتخفيفها

  الغاية  البيانات األساسية  الحصيلة مؤشر
عدد البلدان التي لديها آليات كافية للوقايـة مـن المخـاطر المتعلقـة بالسـالمة 

  تخفيفها وأالغذائية 
٩٧/١٩٤  
)٢٠١٥(  

١٢٣/١٩٤  
)٢٠١٧(  
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ن الـدول األعضـاء مـن مكافحـة المخـاطر والحـد مـن : ستقدم المنظمـة المسـاعدة التقنيـة وتمّكـ١-٤-٥الُمخرج 
  األمراض المنقولة باألغذيةعبء 

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
 جمعية الصحة العالميـة من أجلمن المقرر وضعه في صيغته النهائية 

  الثامنة والستين
من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 

 جمعية الصحة العالمية من أجل
  والستين  الثامنة

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

  تيسير التعاون المتعدد القطاعات بين قطاعات الصحة العمومية والصحة الحيوانية والزراعة والبيئة  •
دعــم البلــدان فــي تعزيــز إدارة المخــاطر والتبليــغ عــن مخــاطر األمــراض المنقولــة باألغذيــة واألمــراض   •

  الحيوانية المنشأ على مدى السلسلة المتصلة من المزرعة وحتى مائدة الطعام
  

  نجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفةم
إرشاد نهج استراتيجي لتعزيز السالمة الغذائية في األقاليم مع إشراك اللجان اإلقليمية المعنية بتنسـيق   •

  الدستور الغذائي 
تنسيق التعاون اإلقليمي بين قطاعات الزراعة والصحة الحيوانيـة وصـحة اإلنسـان، مـن أجـل التعامـل   •

انيـــة المنشـــأ المتعلقـــة باألغذيـــة وجوانـــب الســـالمة الغذائيـــة فـــي مقاومـــة مضـــادات مـــع األمـــراض الحيو 
  الميكروبات

دعم المكاتب الُقطرية في بناء القدرات فـي مجـالي سـالمة األغذيـة وٕادارة مخـاطر األمـراض الحيوانيـة   •
  المنشأ عند اختالط البشر بالحيوانات، بما في ذلك في حاالت الطوارئ

  
  ئيسي المستهدفةمنجزات المقر الر 

البلــدان الناميــة والبلــدان التــي تمــر اقتصــاداتها بمرحلــة انتقاليــة  المكاتــب اإلقليميــة والقطريــة فــي دعــم  •
  هيئة الدستور الغذائيعمل لتعزيز مشاركتها في 

تعزيـــز التعـــاون بـــين قطاعـــات الزراعـــة والصـــحة الحيوانيـــة وصـــحة اإلنســـان، مـــن أجـــل التعامـــل مـــع   •
الحيوانيـــــة المنشـــــأ المتعلقـــــة باألغذيـــــة وجوانــــب الســـــالمة الغذائيـــــة فـــــي مقاومـــــة مضـــــادات األمــــراض 
  الميكروبات

إعـــداد أدوات التبليـــغ عـــن المخـــاطر والرســـائل الرئيســـية للتـــرويج للحفـــاظ علـــى الصـــحة فيمـــا يتعلـــق   •
  بمخاطر الصحة العمومية المنقولة باألغذية

اللـــوائح الصـــحية  بمـــا يتماشـــى مـــعالســـالمة الغذائيـــة تحســـين قـــدرة البلـــدان علـــى التعامـــل مـــع أحـــداث   •
  من خالل الشبكة الدولية للسلطات المسؤولة عن سالمة األغذية) ٢٠٠٥(الدولية 

على إنشاء ُنظم السالمة  البلدان تابناء قدر  االحتياطي للمكاتب اإلقليمية والقطرية بشأن دعمتقديم ال  •
البيانـات المتعلقـة بمخـاطر محـددة تقـع علـى  وتفسـيريـل لمخـاطر وتحلالتصدي لالغذائية القائمة على 
  طول السلسلة الغذائية
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: توفر المنظمة معايير دولية ومشورة علمية ومنصة عالمية لتبادل المعلومات، من أجـل إدارة ٢-٤-٥الُمخرج 
لإلمساك بزمام التعـاون علـى صـعيد قطاعـات  الالزم التنسيق إلى باإلضافة، بفاعلية المخاطر المنقولة باألغذية

  متعددة
  

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
عدد البلدان التي لديها آلية للتعاون المتعدد القطاعات للحد من مخـاطر 

  الصحة العمومية المنقولة باألغذية
١٣٢/١٩٤  

)٢٠١٥(  
١٥٢/١٩٤  

)٢٠١٧(  

  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة
  تعزيز عمل هيئة الدستور الغذائي على الصعيد الوطني  •
  تيسير مشاركة مراكز االتصال المعنية بالشبكة الدولية للسلطات المسؤولة عن سالمة األغذية  •

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

  تعزيز عمل هيئة الدستور الغذائي على الصعيد اإلقليمي  •
ميــة لتحســين وتعزيــز الشــبكة الدوليــة للســلطات المســؤولة عــن ســالمة أو تنفيــذ النهــوج اإلقلي/ وضــع و  •

  األغذية
البيانات اإلقليمية على نحو منهجـي لالسترشـاد بهـا فـي تحليـل المخـاطر  وتفسيرتيسير جمع وتحليل   •

  ودعم القرار بشأن السياسات
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
  وصياغتها من خالل هيئة الدستور الغذائي وضع القواعد والمعايير والتوصيات الدولية  •
ضـمان اسـتجابة مـن أجـل القيام بدور األمانة للشبكة الدولية للسلطات المسـؤولة عـن سـالمة األغذيـة   •

  دولية سريعة للطوارئ المتعلقة بالسالمة الغذائية وفاشيات األمراض المنقولة باألغذية
  المخاطر المتعلقة باألخطار الغذائية ذات األولوية عقد اجتماعات الخبراء الدولية إلجراء تقديرات  •
/ والمنظمــة العالميــة لصــحة الحيــوان/ القيــام بــدور األمانــة للتعــاون الثالثــي لمنظمــة األغذيــة والزراعــة  •

 قطاعــات الزراعــة والصــحة الحيوانيــة وصــحة اإلنســان، بمــا فــي ذلــك بــينومنظمــة الصــحة العالميــة 
الحيوانيـة المنشـأ المسـتجدَّة المتعلقـة باألغذيـة وجوانـب السـالمة  رصد وتقدير مخـاطر األمـراض بشأن

  الغذائية في مقاومة مضادات الميكروبات، على صعيد قطاعات متعددة
  

  استئصال شلل األطفال
  

: عدم وجود أي حاالت شلل ناتج عن فيروس شلل األطفـال البـري أو فيـروس شـلل األطفـال مـن ٥-٥الحصيلة 
  اللقاحات على الصعيد العالميالمشتق من  ٢النمط 

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الحصيلة
عدد البلدان التي أبلغت عن حاالت الشلل الناتج عن فيروس شلل األطفـال 

المشـــتق مـــن اللقاحـــات فـــي  ٢البـــري أو فيـــروس شـــلل األطفـــال مـــن الـــنمط 
  األشهر االثني عشر الماضية

٨  
)٢٠١٢(  

  صفر
)٢٠١٩(  
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ستقدم المنظمة المساعدة التقنية من أجل تعزيز الترصد وزيادة مناعة السـكان لتبلـغ العتبـة : ١-٥-٥الُمخرج 
  الالزمة لوقف سريان شلل األطفال في المناطق المتضررة والمعرضة للمخاطر

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
عــدد البلـــدان الموبـــوءة بشــلل األطفـــال والشـــديدة التعــرض لمخـــاطره التـــي 

  تلقت الدعم لتنفيذ حمالت التطعيم ضد شلل األطفال والترصد
٨٣  ٨٣  

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

تقــديم الــدعم المباشــر داخــل البلــدان لتنفيــذ حمــالت التطعــيم ضــد شــلل األطفــال والترصــد فــي جميــع   •
البلــدان المتضــررة  وأالبلــدان الشــديدة التعــرض لمخــاطره  وأشــلل األطفــال ل ةفاشــي تشــهدالبلــدان التــي 

  منه 
كـذلك شـلل األطفـال، و و إعداد تقـارير أسـبوعية عـن البيانـات القائمـة علـى حـاالت الشـلل الرخـو الحـاد   •

  األنشطة اإلضافية الخاصة باللقاح الفموي المضاد لشلل األطفال
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
لتحديد ومعالجة الثغرات في مناعة السـكان وحساسـية  إعداد تقارير تقدير المخاطر اإلقليمية الفصلية  •

  ترصد فيروس شلل األطفال
تجميع التقارير الُقطرية في شكل نشرات إقليمية أسبوعية وشهرية وتوفير التحاليل والتعليقات الصادرة   •

  عن بلدان محددة
  هوتقييمات برامج هدعم االستجابة لفاشيات شلل األطفال واستعراضات نتائج ترصد  •
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
وضــع خطــط العمــل التشــغيلية وتحــديثها كــل ســتة أشــهر بالتعــاون مــع المكاتــب اإلقليميــة، فيمــا يتعلــق   •

بالمبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال، ودمج التقارير اإلقليمية في شكل نشرات عالمية أسـبوعية 
  وشهرية

مـن مي فصليًا في المناطق التي تحتـاج إلـى أنشـطة تمنيـع إضـافية تنسيق إجراء تقدير المخاطر العال  •
  السترشاد به في إعادة تخصيص الموارد المالية والبشريةأجل ا

  
فـي جميـع بـرامج التمنيـع  ٢: وقف استخدام اللقـاح الفمـوي المضـاد لشـلل األطفـال مـن الـنمط ٢-٥-٥الُمخرج 

  الروتيني في العالم
  الغاية  األساسيةالبيانات   مؤشر الُمخرج

ــــدان التــــي توقــــف فيهــــا اســــتخدام اللقــــاح الفمــــوي المضــــاد لشــــلل  عــــدد البل
  في التمنيع الروتيني ٢األطفال من النمط 

٤٩  
)٢٠١٥(  

١٤٤  
)٢٠١٧(  

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

بالكامـل واعتمـاد لقـاح شـلل  ٢دعم البلدان في سحب اللقاح الفموي المضاد لشلل األطفال من النمط   •
  األطفال المعطل في التمنيع الروتيني
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  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
بـالتزامن مـع اعتمـاد لقـاح شـلل  ٢دعم عملية سحب اللقاح الفموي المضـاد لشـلل األطفـال مـن الـنمط   •

  األطفال المعطل
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
وتخفيـف المخـاطر المرتبطـة  ٢ح الفمـوي المضـاد لشـلل األطفـال مـن الـنمط تنسيق عملية سحب اللقا  •  

بالتشـاور مـع فريـق الخبـراء االستشـاري االسـتراتيجي المعنـي  علـى الصـعيد العـالمي،بوقف اسـتخدامه 
  بالتمنيع

ر عمليــة تــرخيص اللقــاح الفمــوي المضــاد لشــلل األطفــال الثنــائي التكــافؤ وخيــارات لقاحــات شــلل يتيســ  •
، مـن أجـل سـحب اللقـاح الفمـوي المضـاد االكـم الكـافي منهـ وتـوفيرل المعطل الميسورة التكلفة، األطفا

  ٢لشلل األطفال من النمط 

: إرســاء العمليــات الخاصــة بــإدارة مخــاطر شــلل األطفــال الطويلــة األجــل، بمــا فــي ذلــك احتــواء ٣-٥-٥الُمخــرج 
  األطفال على الصعيد العالمي فيروسات شلل األطفال الباقية، واإلشهاد على استئصال شلل

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
تنفيـــذًا كـــامًال  ٢تنفيـــذ مرحلـــة احتـــواء فيـــروس شـــلل األطفـــال مـــن الـــنمط 

  ٢٠١٧والتحقق منها بحلول نهاية عام 
٧  

)٢٠١٥(  
٧  

)٢٠١٧(  
  

  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة
  ٢دعم البلدان في تنفيذ مرحلة احتواء فيروس شلل األطفال من النمط   •
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
  ٢ضمان تنفيذ مرحلة احتواء فيروس شلل األطفال من النمط   •
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
ذلــك اإلجــراءات التشــغيلية تنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة وخطــة العمــل العالميــة بشــأن االحتــواء، بمــا فــي   •

الموحــدة للشــبكة العالميـــة للمختبــرات المختصـــة بشــلل األطفـــال؛ ووضــع بروتوكـــوالت المرحلــة التاليـــة 
  لسحب اللقاح الفموي لشلل األطفال

  
: وضع الصيغة النهائية لخطة العمل الخاصة بموروث شـلل األطفـال ووضـعها موضـع التنفيـذ ٤-٥-٥الُمخرج 

  على الصعيد العالمي
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج

وضـــع الصـــيغة النهائيـــة لخطــــة العمـــل الخاصـــة بمـــوروث شــــلل 
  األطفال ووضعها موضع التنفيذ في جميع األقاليم

  صفر
)٢٠١٥(  

٧  
)٢٠١٧(  

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

  دعم البلدان في وضع الخطط الوطنية الخاصة بموروث شلل األطفال  •
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  المكاتب اإلقليمية المستهدفة منجزات
  دعم عملية وضع الخطط في جميع األقاليم  •
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
  تعميم وظائف مكافحة شلل األطفال األساسية الطويلة األجل  •
  نقل األصول لدعم األولويات الصحية األخرى  •

  
  التصدي للفاشيات واألزمات

اسـتجابة كافيـة لمقتضـيات المخـاطر والطـوارئ التـي تـؤثر علـى الصـحة  : جميع البلدان تستجيب٦-٥الحصيلة 
  العمومية

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الحصيلة
النسبة المئوية من البلدان التي أبدت اسـتجابة كافيـة لحالـة طـوارئ للتصـدي 
ألي خطـــر بعـــد إجـــراء تقيـــيم مبـــدئي منســـق ووضـــع خطـــة اســـتجابة خـــالل 

  الطوارئ خمسة أيام من بدء حالة

  ١٠٠٪  
)٢٠١٧(  

: ســتنفذ المنظمــة إطــار االســتجابة الطارئــة فـي حــاالت الطــوارئ والكــوارث الحــادة/ التــي ال يــتم ١-٦-٥الُمخـرج 
  التنبؤ بها والتي تقع عواقبها على الصحة العمومية

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
النســـبة المئويـــة مـــن حـــاالت الطـــوارئ الناشـــئة عـــن أي مخـــاطر ذات آثـــار 
مترتبـــة علـــى الصـــحة العموميـــة التـــي نفِّـــذ فيهـــا إطـــار االســـتجابة الطارئـــة 

  للمنظمة بالكامل، بما في ذلك أي مخاطر وبائية مستجدَّة 

من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
 جمعية الصحة العالمية من أجل

  ينوالست  الثامنة
  

  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة
ـــأربع وظـــائف حاســـمة فيمـــا يتعلـــق إنشـــاء فريـــق ُقطـــري لالســـتجابة للطـــوارئ   • مـــن أجـــل االضـــطالع ب

تقــديم الخــدمات اإلداريــة واللوجيســتية والماليــة والمتعلقــة بــالموارد البشــرية : باالســتجابة للطــوارئ، وهــي
  من أجل ضمان التشغيل السلس 

والتقــدم المحــرز فــي تحقيــق أهــداف  الشــركاء فــي إعــداد التقــارير عــن حالــة قطــاع الصــحة التعـاون مــع  •
  وٕاتاحتها على نطاق واسع  قطاع الصحة،

   هماتنفيذ، و استراتيجية وخطة عمل استجابة قطاع الصحة بالتعاون مع الشركاءوضع   •
مــا فــي ذلــك تكييــف نظــم تقــديم المســاعدة التقنيــة الدوليــة المنســقة والمتخصصــة، حســب االقتضــاء، ب  •

  الترصد واإلنذار المبكر وتعزيزها
 للنمـــوذج المرجعـــي لتنســـيق المجموعـــاتوفقـــًا قيـــادة وتنســـيق عمـــل مجموعـــة الصـــحة لـــدى تنشـــيطها،   •

  ودليل المجموعة الصحية جنة الدائمة المشتركة بين الوكاالتللّ التابع 
  ةتقديم الخدمات الصحية واإلمدادات الطبية المنقذة للحيا  •
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  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
دعم عملية وضع استراتيجية وخطة عمل استجابة قطاع الصـحة وتمويلهمـا ورصـدهما؛ وفـي حـاالت   •

  لدعم في الطوارئلإنشاء فريق  ،٣و ٢الطوارئ من الدرجة 
  والبالغات العمومية وبثهامراقبة جودة التقارير لإنشاء آليات   •
ــقة الصــادرة عــن الُشــعب اإلقليميــة المعنيــة؛ وفــي حــاالت الطــوارئ مــن   • تقــديم المــدخالت التقنيــة المنسَّ

، بمــا فــي ذلــك ، تقــديم المســاعدة التقنيــة المباشــرة مــن خــالل فريــق الــدعم فــي الطــوارئ٣و ٢الدرجــة 
  لمجموعة الصحة

 وٕارســالٕانشــاء فريــق ُقطــري لالســتجابة للطــوارئ، و  للنشــر الســريع للمــوارد البشــريةتقــديم الــدعم اإلداري   •
  المخزونات االحتياطية اإلقليمية حيثما تنشأ الحاجة إليها، وتنسيق عملية تعبئة وٕادارة تمويل الطوارئ

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

؛ ٣و ٢ توفير المزيد من الخبراء للفريق اإلقليمي للدعم في الطوارئ فـي حـاالت الطـوارئ مـن الدرجـة  •
ورصــد االســتجابة والــدعم علــى الصــعيد العــالمي، بمــا فــي ذلــك جمــع األمــوال بالتعــاون مــع الشــركاء 

  العالميين المعنيين
إدارة العالقـــات مـــع جميـــع وســـائل اإلعـــالم وتقـــديم الرســـائل وجلســـات اإلحاطـــة الخارجيـــة فـــي حـــاالت   •

  ؛ وٕانشاء آليات البث العالمية٣الطوارئ من الدرجة 
ــقةتقــديم   • ، تقــديم ٣و ٢؛ وفــي حــاالت الطــوارئ مــن الدرجــة مــن اإلدارات المعنيــة مــدخالت تقنيــة منسَّ

، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل المســاعدة التقنيــة المباشــرة مــن خــالل الفريــق اإلقليمــي للــدعم فــي الطــوارئ
  مجموعة الصحة

للطـــوارئ، ونشـــر لالســـتجابة  أو إقليمـــي ٕانشـــاء فريـــق ُقطـــريو  ضـــمان النشـــر الســـريع للمـــوارد البشـــرية  •
  على الصعيد العالمي  المخزونات االحتياطية العالمية، وتنسيق عملية تعبئة وٕادارة التمويل للطوارئ

  
ومؤديـة إلـى سـّد  في حاالت الطوارئ والكوارث الممتـدة سـتنفذ المنظمـة أنشـطة منقـذة للحيـاة: ٢-٦-٥الُمخرج 

خطـط اسـتجابة قطـاع الصـحة وفـي ِرج هـذه األنشـطة فـي ، وتُـد"مقدمة خـدمات المـالذ األخيـر"الثغرات باعتبارها 
  النداءات

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
تستوفي المنظمـة النسبة المئوية للبلدان التي تشهد حاالت طوارئ ممتدة 

فيهــا األهــداف الصــحية بتقــديم خــدمات مؤديــة إلــى ســّد الثغــرات ومنقــذة 
   "المالذ األخيرمقدمة خدمات "للحياة باعتبارها 

من من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  والستين الثامنة جمعية الصحة العالمية أجل

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

وفقـًا " مقدمـة خـدمات المـالذ األخيـر"خدمات مؤدية إلـى سـّد الثغـرات ومنقـذة للحيـاة باعتبارهـا توفير المنظمة   •
  وخطة عمل استجابة قطاع الصحةاستراتيجية لدورها في 

  توزيع األدوية واإلمدادات الطبية المنقذة للحياة  •
  تعزيز الترصد واالستجابة فيما يتعلق باإلنذار المبكر باألمراض وفقًا لمعايير المنظمة الدنيا  •
ف الصـحية لخطـة باألهـدا فيما يتعلقإلى سّد الثغرات والمنقذة للحياة  تتبع فّعالية تدخالت المنظمة المؤدية  •

  االستجابة االستراتيجية
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  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
 ،أو مباشرة إلى البلدان التي ال يوجد بهـا مكتـب قطـري ،تقديم الدعم االحتياطي إلى المكاتب القطرية  •

تنفيذ الخدمات الصحية المنقـذة للحيـاة وتقـديم اإلمـدادات الطبيـة وتعزيـز الترصـد واالسـتجابة  من أجل
  فيما يتعلق باإلنذار المبكر ورصد األداء مقارنة بأهداف تقديم الخدمات الصحية

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
تنفيــذ الخــدمات الصــحية اإلضــافي علــى الصــعيد القطــري مــن أجــل تقــديم الــدعم اإلداري االحتيــاطي   •

المنقـــذة للحيـــاة وتوريـــد األدويـــة واإلمـــدادات الطبيـــة وتعزيـــز الترصـــد واالســـتجابة فيمـــا يتعلـــق باإلنـــذار 
  المبكر

  
فــي البلــدان التــي تتعــافى مــن حــاالت الطــوارئ والكــوارث الكبــرى، ســتنفذ المنظمــة األنشــطة : ٣-٦-٥الُمخــرج 

  ي خطط تعافي قطاع الصحة وفي النداءاتالصحية للتعافي المبكر على النحو المحدد ف
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج

 حــادة أو ممتــدةالنســبة المئويــة للبلــدان التــي تتعــافى مــن حــاالت طــوارئ 
  وتنفذ المنظمة فيها أنشطة التعافي المبكر الدنيا لقطاع الصحة 

من من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  والستين الثامنة جمعية الصحة العالمية أجل

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

   لقطاع الصحةتنفيذ أنشطة التعافي المبكر   •
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
 ،أو مباشرة إلى البلدان التي ال يوجد بهـا مكتـب قطـري ،تقديم الدعم االحتياطي إلى المكاتب القطرية  •

  تنفيذ أنشطة التعافي المبكر في قطاع الصحة  من أجل
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
أو مباشــرة إلــى البلــدان التــي ال يوجــد بهــا  ،إلــى المكاتــب القطريــة اإلضــافي تقــديم الــدعم االحتيــاطي •

  تنفيذ أنشطة التعافي المبكر في قطاع الصحة من أجل ،مكتب قطري
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  )األمريكية الدوالرات بماليين( البرامج ومجاالت الرئيسية المكاتب حسب الميزانية

جنوب  األمريكتان  أفريقيا  مجال البرامج
شرق   أوروباشرق آسيا

  المتوسط
غرب المحيط
  المجموع المقر الرئيسي  الهادئ

القدرات في مجالي اإلنذار 
  ١١٢,٦  ٤٩,٧  ١٤,٧  ٨,٣  ٦,٦  ٦,٩  ٦,٣  ٢٠,١  واالستجابة

األمراض التي قد تسبب 
  ٨٤,٣  ٤٣,٢  ١٠,١  ٩,٩  ٤,١  ٦,٥  ٣,٨  ٦,٧  وجوائحأوبئة 

إدارة مخاطر الطوارئ 
  ٩٥,٧  ٢٦,٤  ٣,٣  ٢٧,٣  ٥,٢  ٧,٧  ٣,٢  ٢٢,٧  وٕادارة األزمات
  ٣٢,٩  ١٩,١  ٢,٥  ١,٥  ١,١  ٠,٩  ٢,٩  ٤,٩  السالمة الغذائية
  ٣٢٥,٦  ١٣٨,٤  ٣٠,٧  ٤٦,٩  ١٧,٠  ٢٢,٠  ١٦,٢  ٥٤,٤  المجموع الفرعي

  

جنوب  األمريكتان  أفريقيا  مجال البرامج
شرق   أوروباشرق آسيا

  المتوسط
غرب المحيط
  المجموع المقر الرئيسي  الهادئ

  ٨٩٤,٥  ٢٥٣,٤  ٢,٩  ١٨٠,٣  ٧,٤  ٧٧,٠  ١,٢  ٣٧٢,٣  استئصال شلل األطفال
التصدي للفاشيات 

  ٢٠٤,٥  ١٤,٢  ٤,٩  ١٣٠,٣  ٣,٠  ٥,٢  ٧,٦  ٣٩,٣  واألزمات
  ١ ٠٩٩‚٠  ٢٦٧,٦  ٧,٨  ٣١٠,٦  ١٠,٤  ٨٢,٢  ٨,٨ ٤١١,٦  المجموع الفرعي
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  : الخدمات المؤسسية/ الوظائف التمكينية٦الفئة 
القيــادة التنظيميــة والخــدمات المؤسســية الالزمــة للحفــاظ علــى نزاهــة هــذه الفئــة األنشــطة الراميــة إلــى تــوفير  ُتغطــي

تحســين الشــفافية  تعزيــز قيــادة المنظمــة وتصــريف شــؤونها؛ والتشــجيع علــى ، بمــا فــي ذلــكيــة أدائهــافعَّالالمنظمــة و 
الفعاليـة والمساءلة وٕادارة المخاطر داخل المنظمـة؛ وتحسـين التخطـيط االسـتراتيجي وٕادارة المـوارد والتبليـغ؛ وضـمان 

وتمثل القيادة التنظيمية والخدمات المؤسسية العمـود الفقـري  ؛ وتحسين االتصاالت االستراتيجية.في اإلدارة والتنظيم
نهــــوج الخاصــــة باإلنصــــاف وحقــــوق اإلنســــان والمســــاواة بــــين الجنســــين والمحــــددات لنجــــاح عمليــــة تعمــــيم القــــيم وال

  االجتماعية المشتركة بين مجاالت العمل كافة.
 

ــالبــذا ز وستواصــل األمانــة تنفيــذ برنــامج إصــالح المنظمــة، وتعــزِّ  واتســاقه ي التنظــيم فــي مجــال الصــحة العالميــة فعَّ
ـــ للمنظمـــة بهـــدف تحســـين الحصـــائل الصـــحية العالميـــة، بمـــا يتماشـــى مـــع ن الـــدعم المقـــدم إلـــى العمـــل التقنـــي وتحسِّ

 الالزمة الدمج المستدام ألنشطة اإلصالح تيسير أولويات الدول األعضاء واحتياجاتها في مجال الصحة. وسيجري
ه مــن خــالل نهــج شــامل إلدارة التغييــر يتَّبــع فــي تغييــر المنظمــة. ومــن م  بــع فــيهــذا الــنهج المتَّ نظــور إداري، ســيوجِّ

عملية تنفيذ إطار المراقبة والمساءلة الداخلية على سبيل المثال، كأولوية لجميع المكاتب، من خـالل تعزيـز  التغيير
وفضـًال عـن ذلـك، سـتهدف المنظمـة مكاتـب اإلقليميـة والُقطريـة. وفـي ال الرئيسـيأنشطة االمتثال والمراقبة في المقر 

لتشـــجيع صـــنع القـــرار علـــى نحـــو يتســـم بمزيـــد مـــن االســـتراتيجية  إلـــى تعزيـــز عملياتهـــا الخاصـــة بتصـــريف الشـــؤون
والشمول والتبسيط، وتقنين مشاركتها مع أصحاب المصلحة والشركاء الخارجيين لضمان التوحيد واالتسـاق وتحقيـق 

  المزيد من الشراكات الفعالة والتعاون في مجال الصحة العالمية.
 

  القيادة وتصريف الشؤون
 

المنظمــة فــي  ، مــا يتطلــب اســتمرارضــمن هــذه الفئــة زيــادة االتســاق فــي مجــال الصــحة العالميــةيــدعم العمــل المــدرج 
تولي دور القيادة لتمكين العديد من األطراف الفاعلة المختلفة من العمل على تحقيق برنامج عمل مشترك للصحة. 

ــ لمفاوضــات والمناقشــات حــول ق لنطــاق واســع مــن اوممارســًة للــدور القيــادي للمنظمــة، تعمــل المنظمــة بمثابــة منسِّ
 هذا الـدور التنظيمـي علـى ماَرس. ويُ اآلخرين أصحاب المصلحة ومعقضايا الصحة العمومية بين الدول األعضاء 

لعدد المتزايد من القضايا العالميـة التـي تتطلـب ل نظراً على مستوى المقر الرئيسي  مستويات مختلفة داخل المنظمة:
لقضايا العابرة للحدود وغيرها مـن القضـايا ذات نتيجة لوعلى المستوى اإلقليمي ؛ مفاوضات واتفاقات حكومية دولية

تنســـيق بـــين الشـــركاء فـــي مجـــال المـــن أجـــل المســـتوى الُقطـــري علـــى الصـــلة بمجموعـــات البلـــدان أو بـــإقليم كامـــل؛ و 
  .الصحة

  
االعتـراف الصـريح وتعتمد معالجـة المحـددات االجتماعيـة للصـحة علـى نهـج وأسـلوب تفكيـر بشـأن الصـحة يتطلـب 

بطيــف واســع مــن المحــددات االجتماعيــة واالقتصــادية وغيرهــا مــن المحــددات المرتبطــة بــاعتالل الصــحة والحصــائل 
. وتطبيـق هـذا بالصـحة التمتع مع المتوقع العمرالصحية غير المنصفة من أجل تحسين الحصائل الصحية وزيادة 

 أو المــرض انعــدام مجــرد ال" عشــر الثــاني العــام العمــل برنــامجالــنهج علــى نطــاق واســع، بمــا يتماشــى مــع عنــوان 
ُيعــد فــي حــد ذاتــه مــن أولويــات القيــادة االســتراتيجية للســنوات الســت القادمــة. ومثــل جميــع كيانــات األمــم  – "العجــز

 المتعلقــة المتحــدة األمــم منظومــة نطــاق علــى العمــل خطــةالمتحــدة تلتــزم منظمــة الصــحة العالميــة بــاإلبالغ بشــأن 
، وسوف تحتاج إلى زيـادة عملهـا زيـادة كبيـرة مـن أجـل الوفـاء بجميـع المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة بسياسات

  .٢٠١٧غايات مؤشرات األداء بحلول عام 
 

 فيمــا يتعلــقاألجهــزة الرئاســية  فــي داخــل المنظمــة، ز جهــود اإلصــالح المســتمرة تصــريف الشــؤون الصــحيةوســتعزِّ 
األوسـع نطاقـًا فـي تصـريف  المنظمـة دورفـي ف الفاعلة األخـرى فـي مجـال الصـحة، و التنسيق والتعاون مع األطراب

فـــي تصـــريف الشـــؤون الصـــحية العالميـــة قطـــاع  علـــى جميـــع مســـتوياتها دور المنظمـــةيتجـــاوز الشـــؤون الصـــحية. و 
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 صـناديق، بما في ذلـك، من أصحاب المصلحة ةواسع طائفة القطاعات األخرى ومع التفاعل مع ويتضمنالصحة 
؛ ومنظمات التكامل السياسي الدوليةئات الحكومية الهيالمنظمات و ؛ و المتخصصة ووكاالتها وبرامجها المتحدة األمم

ًا واسـعًا مــن الشــراكات طيفــ؛ والمؤسســات الخيريـة؛ و ؛ ووكـاالت المعونــةواالقتصـادي اإلقليميــة؛ والمصـارف اإلنمائيــة
  غير الدول. ة العالمية؛ واألطراف الفاعلةضيفها منظمة الصحالمعنية بالصحة العالمية، بما في ذلك تلك التي تست

  
جـــداول  مواءمـــةزيـــادة  اإلصـــالحات الُمنفـــذة فـــي مجـــال تصـــريف الشـــؤون مثـــلالعمـــل فـــي هـــذه الفئـــة إلـــى  سيســـتندو 

ط توثيـق الـرواباللجـان اإلقليميـة و  علـى صـعيد االتساقوالميزانية البرمجية، وتعزيز  برنامج العمل العاماألعمال مع 
. أمـا الخطـوات التاليـة فستشـمل مواصـلة تعزيـز الـدور االسـتراتيجي األجهـزة الرئاسـية العالميـةبين اللجـان اإلقليميـة و 

لألجهــزة الرئاســية والعمــل علــى زيــادة الشــمول والشــفافية والفعاليــة، بطــرق مــن بينهــا تعزيــز جــداول أعمــال األجهــزة 
اصـل مـع الـدول األعضـاء، وٕادارة جلسـات األجهـزة الرئاسـية بمزيـد الرئاسية التي تسهل إدارتهـا، وتحسـين أدوات التو 

  .من الفعالية
  

تعزيــــز دور المنظمــــة فــــي مجــــال القيــــادة واإلشــــراف علــــى جميــــع  تنظيميــــةيــــة الفعَّالويســــتتبع تحقيــــق المزيــــد مــــن ال
ات البلــدان حتياجــالأن تســتجيب  علــى وجــه الخصــوص ســيتيح للمنظمــةاألمانــة لــدور  فعَّــالالمســتويات. واألداء ال

وأولوياتها، ودعم السلطات الوطنية في تحديد برنامج العمل الصحي األوسع نطاقًا بالتعـاون مـع الشـركاء اآلخـرين. 
األسـاس الـالزم لهـذا التي تتسق مع برنامج العمل العام والميزانيـة البرمجيـة،  البلدان معوتوفر استراتيجيات التعاون 

 ضـــمان أنالعمـــل. وتتمثـــل إحـــدى األولويـــات الرئيســـية فـــي تعزيـــز قـــدرة المنظمـــة علـــى القيـــادة الُقطريـــة عـــن طريـــق 
  .يتخذ مواقعه في تلك البلدان يتمتع بالمهارات والكفاءات المناسبة الذيالمالك الوظيفي 

 
  الشفافية والمساءلة وٕادارة المخاطر

 
ت سلســلة اعُتمــدة والشــفافية وٕادارة المخــاطر ضــمن الجوانــب الرئيســية لبرنــامج اإلصــالح. وقــد ُتعــد المســاءلة اإلداريــ

من التدابير خالل الثنائية األخيرة لضمان أن منظمة الصحة العالمية خاضعة للمساءلة وقادرة على إدارة المخاطر 
ــ اً مؤسســي اً إطــار  ولــذا تــوفر األمانــةتحســين المســاءلة.  عنصــر مــن عناصــروُيعــد التقيــيم  بكفــاءة. للتقيــيم فــي  اً دموحَّ

، وتيســـير االمتثـــال ألفضـــل الممارســـات ولقواعـــد ومعـــايير فريـــق األمـــم المتحـــدة المعنـــي مســـتويات المنظمـــة الثالثـــة
 ٢٠١٢/ مــايو بعــد المائــة التــي انعقــدت فــي أيــار بــالتقييم. وقــد وافــق المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الواحــدة والثالثــين

التقييم جزءًا ال يتجزأ من  يكونوعالوة على ذلك، يتطلب تعزيز ثقافة التقييم في المنظمة أن   ١.على سياسة التقييم
ألداء المنظمـة مقارنـة بالميزانيـة البرمجيـة. وسـيجري إضـفاء الصـبغة  اً محكمـ اً التخطيط التشغيلي، كما يتطلب تقييم

ة من خالل شبكة التقيـيم كافمستويات الق لوظيفة التقييم وملكيتها، وتعزيزه على صعيد المؤسسية على النهج المنسَّ 
بعـة علـى صـعيد . وسُييسَّر التقييم المستقل بما يتماشى مع سياسة التقيـيم المتَّ ٢٠١٣ عام العالمية التي تأسست في

 المنظمة وُيدعَّم باألدوات مثل المبادئ التوجيهية الواضحة.
  

مـع قـرار إعطـاء أولويـة لتعمـيم مبـادئ اإلنصـاف والمسـاواة بـين الجنسـين وحقـوق اإلنسـان والمحـددات وبما يتماشى 
، ينبغـي أن تشـتمل جميـع تقييمـات المنظمـة علـى بـالتقييم المعنـي المتحـدة األمـم فريـقاالجتماعية، ووفقـًا لتوصـيات 
فــي  ة بالمراجعــة والمراقبــة الداخليــةســتمر خــدمات األمانــة الخاصــتوفضــًال عــن ذلــك سهــذه المبــادئ فــي المســتقبل. 

والسـيما فيمـا يتعلـق بتضـارب المصـالح واإلفصـاح عـن  ،ضمان تطبيق أعلى معـايير الممارسـة فـي مجـال األعمـال
بمـا فـي ذلـك وحـدة  ،لخـارجي والهيئـات الخارجيـة األخـرىالمراجـع ا وظيفـة اإلشـراف دعـمتولى البيانات الماليـة. وسـي

بــين بــين المراقبــة الداخليــة و  تــربطخبــراء المســتقلين االستشــارية فــي مجــال المراقبــة التــي التفتــيش المشــتركة ولجنــة ال
األجهـزة الرئاســية فــي المنظمــة، مـن خــالل المجلــس التنفيــذي ولجنتـه الفرعيــة، أي لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة. 

ز. في إطاروسيعمل المكتب المسؤول عن الشؤون األخالقية    نظام العدالة الداخلي الُمعزَّ
                                                           

  ).١(١٣١م تالمقرر اإلجرائي     ١
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مالحظـات مراجعــة الحســابات  لمعالجــةوسـيلزم بــذل المزيـد مــن الجهــود لتعزيـز القــدرة اإلداريـة فــي المكاتــب الُقطريـة 
وستضاف هذه الجهود إلـى العمـل الحـالي لمواصـلة تحسـين  بجودة البيانات.و  واإلجراءات االمتثال للسياساتشأن ب

األنشطة المتعلقة بالموارد البشرية والسـفر والشـؤون الماليـة  اقبة الداخلية وٕاذكاء الوعي بشأنها، فيية تدابير المر فعَّال
  والمشتريات والعمل البرمجي.

 
ـــة الخاصـــة بهـــا. ٢٠١٧-٢٠١٦وفـــي الثنائيـــة  ـــة التنفيـــذ الكامـــل ُألطـــر المراقبـــة والمســـاءلة الداخلي ، ســـتحقق األمان

لمـوارد، وسـيؤدي فـي نهايـة المطـاف إلـى تحقيـق النتـائج ا يـة العمليـات واسـتخدامفعَّالوسيؤدي ذلك إلى زيادة كفاءة و 
خــالل  البرمجيــة للمنظمــة، مــن خــالل تعزيــز ثقافــة االمتثــال للــوائح والسياســات واإلجــراءات والقــيم األخالقيــة، ومــن

  وتطبيق االستراتيجيات لمكافحتها وتخفيفها.بدقة تحديد المخاطر 
  
التقنـــي  هـــاعملب لمختلـــف أنـــواع المخـــاطر التـــي تتعلـــق. فالمنظمـــة معرضـــة هتمامـــًا خاصـــاً اإدارة المخـــاطر  تســـتحقو 
؛ والسـياقات السياسـية التي يستند إليها عملهابالصحة العمومية؛ والتمويل؛ والشراء والُنظم والهياكل  خاصالعملها و 

والشمول في صـميم عمليـة اإلصـالح ية فعَّالسمعة. وتقع إدارة المخاطر التي تتسم بالالوسياقات تصريف الشؤون؛ و 
تصـنيف المخـاطر وتقـديرها وتحديـد أولوياتهـا ورصـدها لنظمة بالفعل إطـار إدارة المخـاطر اإلداري. وقد وضعت الم

هـذه اإلجـراءات ن حسِّ تعلى صعيد المنظمة. أما سجل المخاطر على صعيد المنظمة، فسيستمر تحديثه ورصده. و 
  قدرة اإلدارة العليا على صنع القرار المستنير والمالئم التوقيت. من
 

  التخطيط االستراتيجي وتنسيق الموارد والتبليغ
 

إطـار  وتطبيـقُيعنى هذا العنصر بالتمويـل وبمواءمـة المـوارد مـع أولويـات واحتياجـات الصـحة فـي الـدول األعضـاء 
. ويشـــمل هـــذا المجـــال التخطـــيط االســـتراتيجي، والتخطـــيط التشـــغيلي، وتقيـــيم األداء فـــي اإلدارة القائمـــة علـــى النتـــائج

 أحــد جوانــب العمــلوتعبئــة المــوارد، والتبليــغ، علــى جميــع مســتويات المنظمــة الثالثــة. ويتمثــل  أيضــًا إدارة الميزانيــة
البلــدان علــى نحــو  تجســيد احتياجــاتضــمان مــن القاعــدة إلــى القمــة ل محكمــةعمليــة تخطــيط إنجــاز ، فــي ةرئيســيال

أفضل عند وضع الميزانية البرمجية، على أن يقترن ذلك بميزانية برمجية واقعية تسلط الضوء على النتـائج المقدمـة 
وآليـة للتخصـيص االسـتراتيجي لحيـز الميزانيـة علـى صـعيد  ،ة للمشـاريعفعَّالفي جميع مستويات المنظمة، واإلدارة ال

شبكات الفئات ومجاالت البرامج تنسيق عملية التخطيط على الصعيد العالمي  ىوستتولمستويات المنظمة الثالثة. 
  .، بما في ذلك التحقق من سلسلة النتائج والبيانات األساسية والغاياتواإلشراف عليها ومواءمتها

 
لــدعم تنفيــذ الميزانيــة  علــى نحــو أفضــل التمويــل الــذي يمكــن التنبــؤ بــه الحصــول علــىوسيســتمر العمــل مــن أجــل 

ن كــــل مســــتوى مــــن مســــتويات المنظمــــة مــــن القيــــام بــــدوره والوفــــاء لبرمجيـــة، مــــع تخصــــيص التمويــــل بحيــــث يــــتمكَّ ا
بمسؤولياته والعمل على النحو األمثل. ويتطلب نجاح هذه الجهود التنسيق الجيد للتخطيط وتعبئة الموارد، والتنسيق 

  ألداء على جميع المستويات.والتبليغ المسنَّد بالبيِّنات بشأن ا وٕادارة الموارد بكفاءة، والرصد الوثيق
  

ولكي تكون المنظمة خاضعة تمامًا للمسـاءلة ولكـي تفـي بالتزاماتهـا الخاصـة بالتصـدي لعـدم المسـاواة، يجـب عليهـا 
يـات ضمان دمج مبادئ اإلنصاف وحقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسـين والمحـددات االجتماعيـة للصـحة فـي عمل

  التخطيط والتنفيذ والرصد والتبليغ على نطاق مجاالت البرامج والمستويات كافة.
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  التنظيم واإلدارة
 

 ، وهـي تحديـداً ة وكفـاءةيـفعَّالاألساسية التي يستند إليهـا تنفيـذ عمـل المنظمـة ب اإلداريةيغطي هذا العنصر الخدمات 
ودعـــم العمليـــات. وتكفـــل اإلدارة الماليـــة الســـليمة إصـــدار  لومـــاتالشـــؤون الماليـــة والمـــوارد البشـــرية وتكنولوجيـــا المع

تصاريح النفقات وتسجيلها علـى النحـو الواجـب، وحمايـة األصـول وتحديـد قيمـة الخصـوم تحديـدًا دقيقـًا، وكـذلك دقـة 
التــي كيفيــة اســتخدام المــوارد تبــين بوضــوح ُنظم بــ تحظــى أن ومالءمــة توقيــت التقــارير الماليــة. ويلــزم علــى المنظمــة

  االستثمار. والنتائج البرمجية الناجمة عن هذاثمرت في المنظمة استُ 
 

فـي المنظمـة،  التنظيميـة واإلداريـةالدراسات الخارجيـة بشـأن التكـاليف  التي خلصت إليها وباالستناد إلى استنتاجات
وضــع األســس المرجعيــة  ســيولى المزيــد مــن االهتمــام للتــدابير الراميــة إلــى تحقيــق المردوديــة العاليــة، بمــا فــي ذلــك

  ونماذج التمويل األكثر استدامة التي من شأنها أن تضمن االسترداد الكامل للتكاليف.
 

. وتمثــــل االســــتراتيجية جــــزءًا ٢٠١٧-٢٠١٦أولويــــة فــــي الثنائيــــة  المنقحــــة وُيعــــد تنفيــــذ اســــتراتيجية المــــوارد البشــــرية
الحتياجـات علـى جميـع مسـتويات ل لمـالك الـوظيفيا مالءمـةاإلصـالح العـام لـإلدارة حيـث يهـدف إلـى  ضروريًا مـن
تهيئــة بيئــة و اســتبقاء المواهــب وتنميتهــا؛ و تاليــة: اجتــذاب المواهــب؛ العناصــر الرئيســية ال ومــن شــأن دمــجالمنظمــة. 

تتيح لهـا االسـتجابة بسـرعة التـي سـخاصة بـالموارد البشـرية الُنظم السياسات و اليضمن أن المنظمة لديها  ، أنمواتية
  المتغيِّرة والحتياجات الصحة العمومية المتطورة. للظروف 

 
البنيـة  تكنولوجيـا المعلومـات تـوفروُتعد تكنولوجيـا المعلومـات ودعـم العمليـات ضـمن الوظـائف التمكينيـة الرئيسـية. و 

ــُنظم والتطبيقــات المؤسســية، فــي حــين ي والشــبكاتللحوســبة  التحتيــة العمــود  دعــم العمليــات شــكلوبمجموعــة مــن ال
الدعم اللوجيستي، والمشـتريات، وصـيانة الهياكـل األساسـية، وخـدمات  بمعالجةي لعمليات المنظمة التي تتعلق الفقر 

  األمن.
 

على  ةقادر  هاوستبدأ األمانة استعراضًا كامًال (يشار إليه بمسمى "التحول") لوظائف نظام اإلدارة العالمي لضمان أن
كمـــا ســـيولى المزيـــد مـــن العنايـــة لنهـــوج تكنولوجيـــا  وياتهـــا المتطـــورة.دعـــم االحتياجـــات المتغيـــرة للمنظمـــة وتلبيـــة أول

المعلومات االبتكارية في مجال الصحة العمومية. وسيعمل المتخصصون في األمانة عن كثـب مـع البـرامج التقنيـة 
  لتحديد مجاالت وأنشطة الصحة العمومية التي ستستفيد من استخدام حلول تكنولوجيا المعلومات الجديدة.

  
  االتصاالت االستراتيجية

 
المنظمـة  بـه تضـطلعالـذي  يغطيان الدور الحاسم األهميـة مترابطين غرضيناالتصاالت االستراتيجية  يشمل مفهوم

البرمجية، بما في ذلك  هافي تزويد الجماهير بالمعلومات الصحية المالئمة التوقيت والدقيقة بما يتماشى مع اولويات
علــى  المؤسسـية ن قــدرتهايتحسـوحاجتهـا إلــى  أثنـاء فاشــيات المـرض وطــوارئ الصـحة العموميــة واألزمـات اإلنســانية

، مــن جهودهــا، بمــا فــي ذلــك فيمــا يتعلــق بــأثر المنظمــة ن التبليــغ بشــأن عمــلتحســيويلــزم  التواصــل داخليــًا وخارجيــًا.
  .٢٠١٤في صميم استراتيجية االتصاالت العالمية التي ُوضعت في عام  نكال الهدفاقع يأجل إبراز أهميتها. و 

  
كمـــا أن التـــزام المنظمـــة بـــالقيم والنهـــوج القائمـــة علـــى مبـــادئ حقـــوق اإلنســـان والمســـاواة بـــين الجنســـين والمحـــددات 

رئيسـيًا االجتماعية وتعميم هذه المبادئ علـى صـعيد أهـداف المنظمـة وعملهـا فـي جميـع المجـاالت، سـيمثل عنصـرًا 
  من عناصر اتصاالتها الداخلية والخارجية.

 
المشـهد المؤسسـي هناك عدة عوامل تتضـمن إن قضية الصحة محط االهتمام العام والسياسي على صعيد العالم. و 

الذي يزداد تعقيـدًا، وظهـور األطـراف الفاعلـة الجديـدة التـي تـؤثر علـى صـناعة القـرار فـي مجـال الصـحة، والتغطيـة 
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ساعة وتدفق منصات وسائل التواصل االجتماعي، والطلب المتنامي من جانـب الجهـات  ٢٤اإلعالمية على مدار 
االتصـاالت السـريعة أوجـدت حاجـة ملحـة إلـى المانحة والساسة والجمهور على إثبـات أثـر عمـل المنظمـة بوضـوح، 

القدرة على تلبية االحتياجات المفاجئـة فـي  بناء. ولذلك ستدعم األمانة الدول األعضاء في ة والجيدة التنسيقفعَّالوال
 توضـيح دورهـا وأثـرالتباع نهج أكثر استباقية فـي العمل مع اإلعالم والموظفين و مجال االتصاالت أثناء الطوارئ؛ 

؛ وتعزيز ل استراتيجية االتصاالت وفقًا لذلكديآراء أصحاب المصلحة بانتظام وتعوقياس  على صحة الناس عملها
لــى تقــديم المعلومــات الصــحية باســتخدام الفــرص التــي يتيحهــا االبتكــار فــي مجــال االتصــاالت مــن أجــل قــدرتها ع

  . الوصول إلى جمهور أوسع نطاقاً 
  

  القيادة وتصريف الشؤون
 األطــراف: تعزيــز االتســاق فــي مجــال الصــحة العالميــة، مــع تــولي المنظمــة القيــادة فــي تمكــين ١-٦الحصــيلة 

  في المساهمة في ضمان الصحة لكل الناس فعَّالضطالع بدور نشط و الفاعلة المختلفة من اال
  الغاية  البيانات األساسية  الحصيلة مؤشر

ـــــة ـــــات الدولي ـــــي تجســـــدها العملي ـــــة للمنظمـــــة الت ـــــات القيادي  نســـــبة األولوي
  والحكومية الدولية الرئيسية

من المقرر وضعها في صيغتها النهائية من 
  والستين أجل جمعية الصحة العالمية الثامنة

نســـبة اســـتراتيجيات المنظمـــة للتعـــاون مـــع البلـــدان التـــي ُوضـــعت خـــالل 
ــــالقيم والنهــــوج الرئيســــية  ــــى نحــــو صــــريح ب الثنائيــــة والتــــي استرشــــدت عل
للمنظمــــة التــــي تقــــوم علــــى اإلنصــــاف وحقــــوق اإلنســــان والمســــاواة بــــين 

  الجنسين والمحددات االجتماعية

من من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  الثامنة والستين جمعية الصحة العالميةجل أ

 علــى العمــل خطــةالتقــدم الُمحــرز صــوب تحقيــق الغايــات المدرجــة فــي 
  المتحدة األمم منظومة نطاق

من من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  الثامنة والستين جمعية الصحة العالميةأجل 

  
  القيادية وفقًا لألولويات فعَّالتولي المنظمة القيادة واإلدارة على نحو : ١-١-٦الُمخرج 

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر
مستوى رضاء أصحاب المصـلحة عـن دور المنظمـة فـي مجـال الصـحة 

  العالمية
من المقرر وضعها في صيغتها النهائية من 

  والستين أجل جمعية الصحة العالمية الثامنة
  

  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة
ين لعمل المنظمة على الصعيد الُقطري والحفاظ عليهما بمـا يتماشـى مـع فعَّالإرساء القيادة والتنسيق ال •

والسياسات واالستراتيجيات والخطط الصـحية  ،٢٠١٩-٢٠١٤للفترة  برنامج العمل العام الثاني عشر
  الوطنية، بما في ذلك من خالل استراتيجيات التعاون الُقطري

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

  ين لعمل المنظمة على الصعيدين الُقطري واإلقليميفعَّالإرساء القيادة والتنسيق ال •
ع الشـــركاء اإلقليميـــين بشـــأن األمـــور المهمـــة المتعلقـــة ة عـــن طريـــق المشـــاركة مـــفعَّالـــإرســـاء القيـــادة ال •

  بالسياسات والحوار االستراتيجي والدعوة، بما في ذلك التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي
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  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
يد تعزيــز التعــاون التقنــي للمنظمــة علــى الصــعيد الُقطــري عــن طريــق تحســين تنســيق العمــل علــى صــع •

اختيار رؤساء مكاتب المنظمة الُقطرية وتوجيههم المبدئي، وتعزيـز وعملية مستويات المنظمة الثالثة 
  مع البلدانعملية التعاون 

بشــأن األمــور  وأصــحاب المصــلحة ة عــن طريــق المشــاركة مــع الشــركاء العــالميينفعَّالــإرســاء القيــادة ال •
والــدعوة، بمــا فــي ذلــك التعــاون بــين بلــدان الجنــوب  المهمــة المتعلقــة بالسياســات والحــوار االســتراتيجي

  والتعاون الثالثي
القائمــة فــي المقــر وحــدات الو  ،تقــديم الخــدمات القانونيــة إلــى اإلدارة العليــا والمكاتــب اإلقليميــة والُقطريــة •

  ، والدول األعضاء، حسب االقتضاءالرئاسية واألجهزة الرئيسي،
  

الفاعلـة غيـر الـدول فـي وضـع  واألطـرافة مع وكاالت األمم المتحـدة األخـرى فعَّال: المشاركة ال٢-١-٦الُمخرج 
  برنامج عمل مشترك للصحة يلبي أولويات الدول األعضاء

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
مــــدى تجســــيد األولويــــات القياديــــة للمنظمــــة فــــي إطــــار عمــــل األمــــم 

  المتحدة للمساعدة اإلنمائية
صيغتها النهائية من  من المقرر وضعها في

 أجل جمعية الصحة العالمية الثامنة والستين
عدد الشركات والمشاركات مع األطراف الفاعلة غير الدول المدرجة 

  والموضحة على الموقع اإللكتروني للمنظمة
شراكة  ١٠٠

)٢٠١٥(  
 ١٠٠٠أكثر من 

)٢٠١٧(  
  

  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة
غيـــر تمـــع المـــدني، واألطـــراف الفاعلـــة للمشـــاركة مـــع القطاعـــات األخـــرى، والمجة فعَّالـــتعزيـــز آليـــات  •

  الدول، في برنامج عمل مشترك للصحة
تنسيق مشاركة المنظمة مع األمم المتحدة على المستوى الُقطري، بما في ذلك المشـاركة النشـطة فـي  •

  وفي وضع إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية ،األفرقة الُقطرية لألمم المتحدة
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
ة للمشاركة مع القطاعات األخرى بخالف قطاع الصحة، بمـا فـي فعَّالتيسير عالقات وآليات العمل ال •

طـراف الفاعلـة األغيرهـا مـن ذلك الوزارات بخالف وزارة الصحة، والبرلمانـات، والوكـاالت الحكوميـة، و 
  غير الدول

العمـــل مـــع الشـــراكات اإلقليميـــة، والشـــركاء التقنيـــين، والجهـــات المانحـــة، واألجهـــزة الرئاســـية للوكـــاالت  •
لــدعوة بشــأن األولويــات الصــحية التــي تخــص بلــدان مــن أجــل ااألخــرى (بمــا فــي ذلــك األمــم المتحــدة) 

  معينة والتي تخص اإلقليم ككل
  

  المستهدفةمنجزات المقر الرئيسي 
الحفــــاظ علــــى تعــــاون المنظمــــة وسياســــتها وُنظمهــــا وتعزيزهــــا لــــدعم إدارة الشــــراكات التــــي تستضــــيفها  •

  المنظمة
  المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول بشأن برنامج عمل الصحة المشترك  •
واألجهــــزة العمــــل مــــع الشــــراكات العالميــــة، وشــــبكات الشــــركاء التقنيــــين العالميــــة، والجهــــات المانحــــة،  •

  الرئاسية للوكاالت األخرى بما في ذلك األمم المتحدة
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على دورات األجهـزة الرئاسـية  فعَّال: تعزيز تصريف الشؤون في المنظمة من خالل اإلشراف ال٣-١-٦الُمخرج 
  ة والمتسقةفعَّالوجداول األعمال ال

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
المنطبقــة والنظــام  تالرئاســية وفقــًا للممارســاإجــراء التحضــير لألجهــزة 

  الداخلي وبرنامج عمل إصالح المنظمة
٨٥٪   

)٢٠١٥(  
٩٠٪   

)٢٠١٧(  
  

  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة
هــــا دعــــم الــــدول األعضــــاء فــــي التحضــــير الجتماعــــات األجهــــزة الرئاســــية اإلقليميــــة والعالميــــة وعمليات •

  األجهزة الرئاسية التي اعتمدتهاتنفيذ المقررات اإلجرائية والقرارات  في، و األخرى
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
تنظـــيم وٕادارة اللجـــان واللجـــان الفرعيـــة اإلقليميـــة بجميـــع اللغـــات الرســـمية ذات الصـــلة، ودعـــم البلـــدان  •

  ة في عمل األجهزة الرئاسيةفعَّالاإلعداد للمشاركة ال في
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
 الصــياغة / أفرقــةواألفرقــة العاملــة التابعــة لــه تنظــيم وٕادارة جمعيــة الصــحة والمجلــس التنفيــذي واللجــان •

، بجميـــع األخـــرى وتزويـــدها بالمشـــورة والخـــدمات القانونيـــةذات الصـــلة، والعمليـــات الحكوميـــة الدوليـــة 
  ة في عمل األجهزة الرئاسيةفعَّالعداد للمشاركة الاللغات الرسمية، ودعم الدول األعضاء في اإل

  
  : دمج عملية إصالح المنظمة في عمل المنظمة٤-١-٦الُمخرج 

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
  ٪٦٥  النسبة المئوية من مخرجات اإلصالح في مرحلة التنفيذ

)٢٠١٥(  
١٠٠٪  

)٢٠١٧(  
  

  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة
تنفيـــذ وتعمـــيم ورصـــد أنشـــطة إصـــالح المنظمـــة التـــي تســـهم فـــي تحقيـــق ُمخرجـــات أعمـــال اإلصـــالح،  •

  والسيما تلك التي تتعلق بتعزيز أداء المنظمة على الصعيد الُقطري
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
الصعيد اإلقليمي؛ تنفيذ وتعميم ورصد أنشطة إصالح المنظمة التي تتعلق بتعزيز أداء المنظمة على  •

ز النتائج على الصعيد الُقطري   ودعم أنشطة إصالح المنظمة التي تعزِّ
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
  تنفيذ برنامج اإلصالح وتعميمه ورصده، بما في ذلك إدارة التغيير •
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  الشفافية والمساءلة وٕادارة المخاطر
للمسـاءلة وشـفافة ولـديها إطـار إلدارة المخـاطر وٕاطـار للتقيـيم : تعمـل المنظمـة بطريقـة خاضـعة ٢-٦الحصيلة 

  يعمالن جيداً 
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الحصيلة

النسبة المئوية من مراجعات الحسابات التي أصدرت تقييمًا يبعث علـى 
  الرضاء أو الرضاء الجزئي

من المقرر وضعها في صيغتها النهائية من 
  العالمية الثامنة والستينأجل جمعية الصحة 

  
  : ضمان المساءلة من خالل تعزيز إدارة المخاطر المؤسسية على جميع مستويات المنظمة١-٢-٦الُمخرج 

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
 نسبة المخاطر المؤسسية التي اعُتمدت خطط االستجابة 

  بشأنها ونفِّذت
  ٪صفر

)٢٠١٥(  
٥٠٪  

)٢٠١٧(  
  

  المكاتب الُقطرية المستهدفةمنجزات 
ضــمان التطبيـــق المالئـــم آلليــات االمتثـــال المؤسســـية، بمــا فـــي ذلـــك اإلطــار الشـــامل إلدارة المخـــاطر  •

  الصعيد الُقطري على
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
  تنفيذ إطار للرقابة يتماشى مع السياسات واللوائح اإلدارية للمنظمة على الصعيد اإلقليمي  •

  ية والكفاءة، بما في ذلك إطار شامل إلدارة المخاطرفعَّالالحفاظ على آلية لالمتثال تتسم بال  •
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
  تنفيذ إطار الرقابة بما يتماشى مع السياسات واللوائح اإلدارية للمنظمة على جميع األصعدة •

ية والكفـاءة، بمـا فـي ذلـك إطـار شـامل فعَّالعلى آلية لالمتثال على الصعيد المؤسسي تتسم بال الحفاظ •
  إلدارة المخاطر

تنفيــذ التوصــيات الصــادرة عــن مراجعــي الحســابات الــداخلي والخــارجي وعــن آليــات اإلشــراف المســتقلة  •
  األخرى

  
  تقييم: التعلم التنظيمي عن طريق تنفيذ سياسات وخطط ال٢-٢-٦الُمخرج 

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
إجـراءات  ءتقييم برامج المنظمة بانتظـام وفقـًا للسياسـة المعتمـدة، وبـد

  أشهر من تاريخ صدور التوصيات النهائية ٦المتابعة في غضون 
من  من المقرر وضعها في صيغتها النهائية

 الثامنة والستين جمعية الصحة العالمية أجل
  

  المكاتب الُقطرية المستهدفةمنجزات 
إجراء التقييم على الصعيد الُقطري بما يتماشى مع سياسة ومنهجيـات التقيـيم التـي اعتمـدتها المنظمـة  •

  سياسةال هذه وتعزيز قدرة المكاتب الُقطرية على تنفيذ
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  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
  إجـــراء التقيـــيم، وتوثيـــق نتائجـــه وتبادلهـــا علـــى الصـــعيد اإلقليمـــي؛ ودعـــم البلـــدان فـــي اإلعـــداد للتقيـــيم  •

  بما يتماشى مع سياسة ومنهجيات التقييم التي اعتمدتها المنظمة؛ وتطبيق الدروس المستفادة
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
  دتها المنظمةتنسيق عملية تنفيذ ورصد سياسة التقييم التي اعتم •
إجراء تقييمات منهجية على النحو المحدد في الخطة التي اتفقت عليها شبكة التقييم العالمية، ورصد  •

  المؤسسيتنفيذ النتائج والتوصيات من أجل تعزيز التعلم 
 

  : تعزيز السلوكيات األخالقية والتصرفات الالئقة واإلنصاف على صعيد المنظمة٣-٢-٦الُمخرج 
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرجمؤشر 

درجة االمتثال إلعالن تضارب المصالح مـن جانـب جميـع المـوظفين 
  المؤهلين

١٠٠٪  
)٢٠١٥(  

١٠٠٪  
)٢٠١٧(  

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

  مصالح على الصعيد الُقطريالتعزيز السلوكيات األخالقية الجيدة، وتنمية القدرات، وٕادارة تضارب  •
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
مصـالح علـى الصـعيدين التعزيز السلوكيات األخالقية الجيدة، وتنمية قـدرات المـوظفين، وٕادارة تضـارب  •

  اإلقليمي والُقطري
الحفــاظ علـــى آليــات منصـــفة وعادلــة لتمثيـــل المــوظفين، وٕادارة نظـــام العدالــة الـــداخلي، وبــدء التحقيقـــات  •

  وك والتحرش من جانب الموظفين في اإلقليمبشأن مزاعم إساءة السل
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
  مصالح على الصعيد العالميالتعزيز السلوكيات األخالقية الجيدة، وتنمية القدرات، وٕادارة تضارب  •
 الحفاظ على آليات منصفة وعادلة لتمثيل الموظفين، وٕادارة نظام العدالة الداخلي، وٕاجراء التحقيق بشأن •

  مزاعم إساءة السلوك والتحرش من جانب الموظفين
  

  التخطيط االستراتيجي وتنسيق الموارد والتبليغ
: مواءمـة التمويـل وتخصـيص المـوارد مـع أولويـات واحتياجـات الصـحة فـي الـدول األعضـاء فـي ٣-٦الحصيلة 

  إطار اإلدارة القائمة على النتائج
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الحصيلة

مواءمــة الــدخل والنفقــات مــع الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة حســب الفئــات 
  والمكاتب الرئيسية

من من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  الثامنة والستين جمعية الصحة العالمية أجل
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: تحديــد األولويــات القائمــة علــى االحتياجــات والمواءمــة بــين تخصــيص المــوارد وبــين تقــديم ١-٣-٦الُمخــرج 
  النتائج
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشرات
ــــأمين بــــرامج المجــــاالت نســــبة  ــــى األقــــل مــــن  ٪٧٥التــــي تــــم ت عل

التمويــل الــالزم لهــا علــى صـــعيد جميــع المكاتــب الرئيســية بحلـــول 
  نهاية الثنائية

من من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
 الثامنة والستين جمعية الصحة العالمية أجل

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

، بما فعَّالإجراء تقدير االحتياجات وتحديد األولويات والتخطيط التشغيلي والتنفيذ والرصد، على نحو  •
  في ذلك تتبع جوانب الضعف المالي

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

وتقــديم الــدعم إلــى البلــدان مــن أجــل التخطــيط مــن القاعــدة إلــى القمــة  فعَّــالتــوفير التنســيق اإلقليمــي ال •
والحساب الواقعي لتكاليف األولويات اإلقليمية والُقطرية بمـا يتماشـى مـع األدوار والمسـؤوليات المتفـق 

  عليها على مستويات المنظمة الثالثة وبالتشاور مع األجهزة الرئاسية اإلقليمية
الحصــائل والُمخرجــات  مســاهمة المكاتــب اإلقليميــة والُقطريــة فــي تحقيــق تنســيق عمليــة رصــد وتقيــيم •

والخطـــط، بمـــا فـــي ذلـــك تتبـــع مؤشـــرات األداء وتقـــديم التحاليـــل والتقـــارير المتعلقـــة بـــاألداء والميزانيـــة 
  والتنفيذ

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

وضع الميزانية البرمجية، ب فيما يتعلق لعمليات التخطيط العالمية، بما في ذلك فعَّالضمان التنسيق ال •
من  ، وجمع العمل التقني في إطار واحدمن القاعدة إلى القمة باتباع عملية تنطلق وتحديد األولويات

مـن أجـل تقـدير االحتياجـات لتكـاليف احسـاب تطبيـق نهـوج خالل شبكات الفئات ومجاالت البرامج، و 
  من الموارد بمزيد من الفعالية

بمؤشــرات مقارنـة  فيمـا يتعلـق بالميزانيـة البرمجيـة والتقيـيم العـالمي لـألداء العـام للمنظمـة إجـراء الرصـد •
  التبليغ عن تقديم النتائج واستخدام المواردضمان شفافية و  األداء؛

  
توفير التمويل الـذي يمكـن التنبـؤ بـه والكـافي والمتسـق، الـذي يتـيح التنفيـذ الكامـل للميزانيـة : ٢-٣-٦الُمخرج 
  البرامج والمكاتب الرئيسيةمجاالت ية للمنظمة على صعيد جميع البرمج

  
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشرات

شـهرًا مـن  ١٨نسبة مجاالت البرامج الممولة بالكامل فـي غضـون 
  بدء الثنائية

من من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
 الثامنة والستين جمعية الصحة العالمية أجل

  المكاتب الُقطرية المستهدفةمنجزات 
مواءمـة النهــوج والممارســات الُقطريــة المتبعــة فــي تعبئــة المــوارد وٕادارتهــا مــع األولويــات المتفــق عليهــا،  •

  بما في ذلك التبليغ المالئم التوقيت والدقيق
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  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
 ،لجهـــود تعبئـــة المـــوارد والمشـــاركة مـــع الجهـــات المانحـــة، وتبـــادل المعلومـــات فعَّـــالضـــمان التنســـيق ال •

  والتبليغ الدقيق عن التقدم الُمحرز على الصعيد اإلقليمي على نحو مالئم التوقيت
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
لسياســة تعبئــة المــوارد، بمــا فــي ذلــك الحــوار الخــاص بالتمويــل مــن أجــل تمويــل  فعَّــالالتنفيــذ ال ضــمان •

  الميزانية البرمجية بالكامل
 ،لجهـــود تعبئـــة المـــوارد والمشـــاركة مـــع الجهـــات المانحـــة، وتبـــادل المعلومـــات فعَّـــالضـــمان التنســـيق ال •

  عن التقدم الُمحرز على الصعيد العالميوالدقيق والتبليغ المالئم التوقيت 
  

  التنظيم واإلدارة
  ية وكفاءة على صعيد المنظمةفعَّال: إرساء تنظيم اإلدارة ب٤-٦الحصيلة 

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الحصيلة
  )٢٠١٩قوي (  ستتقرر فيما بعد  مستوى أداء تنظيم وٕادارة المنظمة

  
 وتتبـعإدارة الممارسات المالية السـليمة مـن خـالل إطـار كـاف للمراقبـة، والحسـابات الدقيقـة، : ١-٤-٦الُمخرج 

  النفقات، وتسجيل الدخل على نحو مالئم التوقيت
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشرات

  نعم  نعم  رأي غير مشفوع بتحفظ من مراجعي الحسابات

حصل على  ٪٨٠  الممتثلة لتسوية السلفالنسبة المئوية للمكاتب الُقطرية 
  "ألف" التصنيف

)٢٠١٥ (  

حصل على  ٪١٠٠
  التصنيف "ألف"

)٢٠١٧(  
 بتنفيـذنسبة انخفاض النتائج السلبية لمراجعة الحسـابات المتعلقـة 

  بها الخاصة والعمليات المالية المعامالت
٤٤  

)٢٠١٥(  
٣٣  

)٢٠١٧(  
ـــــة التـــــي  ـــــة للمعـــــامالت المالي ـــــادة النســـــبة المئوي نفـــــذها مركـــــز زي

  الخدمات العالمي وفقًا لمؤشرات مستوى الخدمة المنشورة
٩٢,٥٪  

)٢٠١٥(  
٩٥٪  

)٢٠١٧(  
من من المقرر وضعها في صيغتها النهائية   نسبة المعامالت المالية التي رفضها مركز الخدمات العالمي

  الثامنة والستين جمعية الصحة العالمية أجل
  

  المستهدفةمنجزات المكاتب الُقطرية 
لف ، وٕادارة الُســبشــأنهابمــا فــي ذلــك تتبــع النفقــات والتبليــغ  ،تطبيــق ممارســات اإلدارة الماليــة الســليمة •

  والمدفوعات المحلية على الصعيد الُقطري وفقًا للسياسات واإلجراءات المعتمدة



128 

٢٠١٧- ٢٠١٦المقترحة مسودة الميزانية البرمجية   

 

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
وتتبــع النفقــات، وٕاعــداد التقــارير الماليــة، علــى الصــعيد اإلقليمــي إدارة الحســابات، واالمتثــال والمراقبــة،  •

  لضمان الدقة
  إدارة المدفوعات المحلية على الصعيد اإلقليمي •

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

إدارة الدخل والنفقات المؤسسية والخضـوع للمسـاءلة والتبليـغ بشـأنها؛ وتنفيـذ الحسـابات الواجبـة الـدفع،  •
  الرواتب، ومعاشات التقاعد، واالستحقاقات، والنفقات الخاصة بالسفر، والتحقق منهاوكشوف 

  إدارة الخزانة المؤسسية، والحسابات، وتتبع النفقات والتبليغ بشأنها، والدخل وبنود المساهمة •
  معاشات التقاعد، والتأمين الصحي للموظفين، واالستحقاقات والسفرُنظم إدارة 

  
  ية والكفاءةفعَّالإدارة الموارد البشرية وتنسيقها ب: ٢-٤-٦الُمخرج 
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشرات

تحســين نســبة اإلنــاث إلــى الــذكور والتوزيــع الجغرافــي عــن طريــق 
  ون محل الموظفين المتقاعديناختيار المرشحين الذين يحلّ 

من من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  الثامنة والستين جمعية الصحة العالمية أجل

ــــ ــــذين تغيَّ ــــدوليين ال رت مراكــــز عملهــــم خــــالل نســــبة المــــوظفين ال
  الثنائية

من من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  الثامنة والستين جمعية الصحة العالمية أجل

نســـبة النتـــائج الســـلبية لمراجعـــة الحســـابات التـــي تتعلـــق بمعالجـــة 
  رية والعمليات الخاصة بهاشؤون الموارد البش

  ستتقرر فيما بعد

النســـبة المئويـــة مـــن معالجـــة شـــؤون المـــوارد البشـــرية التـــي نفـــذها 
  مركز الخدمات العالمي وفقًا لمؤشرات مستوى الخدمة المنشورة

٩٠٪   
)٢٠١٥(  

٩٢,٥٪   
)٢٠١٧(  

نســبة المعــامالت الخاصــة بــالموارد البشــرية التــي رفضــها مركــز 
  الخدمات العالمي

من من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  الثامنة والستين جمعية الصحة العالمية أجل

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

  لمواءمة الموارد من الموظفين مع األولويات فعَّالتنفيذ عملية تخطيط الموارد البشرية على نحو  •
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
حتياجــات وأولويــات اإلقلــيم ورصــد تنفيــذ خطــة المــوارد ال وفقــاً تخطــيط المــوارد البشــرية عمليــة تيســير  •

  البشرية
تنفيـــذ السياســـة واالســـتراتيجية الخاصـــة بـــالموارد البشـــرية بمـــا فـــي ذلـــك السياســـات الراميـــة إلـــى تحقيـــق  •

والتنـاوب وٕادارة األداء التوازن بين الجنسين والتوزيع الجغرافـي، مـع التركيـز علـى التوظيـف والتـنقالت 
  وتنمية قدرات الموظفين



129 

٢٠١٧- ٢٠١٦مسودة الميزانية البرمجية المقترحة   

 

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
بمــا فـــي ذلــك السياســات الراميـــة إلــى تحقيـــق التــوازن بـــين  ،وضــع/ تحــديث سياســـات المــوارد البشـــرية •

ـــة  ـــاوب وٕادارة األداء وتنمي ـــنقالت والتن الجنســـين والتوزيـــع الجغرافـــي، مـــع التركيـــز علـــى التوظيـــف والت
  قدرات الموظفين والرصد وٕادارة المناصب

علـى الصـعيد  حتياجـات وأولويـات المنظمـة؛ ورصـد تنفيـذ الخطـطال وفقـاً دعم تخطيط الموارد البشـرية  •
  العالمي

  ية وكفاءةفعَّالوٕادارة الموارد البشرية وبيانات الموظفين، ب االستحقاقاتتجهيز عقود الموظفين وٕادارة  •
  

وخدمات اإلنترنت واالتصاالت، وُنظم ، فعَّالية والكفاءةتتسم بالللحوسبة : وضع هياكل أساسية ٣-٤-٦الُمخرج 
  والتدريبمتعلقة بالصحة، وتقديم دعم المستخدم النهائي و وتطبيقات مؤسسية 

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
النســـــبة المئويـــــة مـــــن المواقـــــع التـــــي تحظـــــى بهياكـــــل تكنولوجيـــــا 
المعلومــــات والخــــدمات األساســــية الضــــرورية التــــي تتماشــــى مــــع 

  المتفق عليها المعايير المؤسسية

٥٠٪   
)٢٠١٥(  

٨٠٪  
)٢٠١٧(  

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

تــــب ايــــة وكفــــاءة فــــي المكفعَّالتطبيقهــــا ب علــــى نحــــو يضــــمنإدارة تكنولوجيــــا المعلومــــات واالتصــــاالت  •
  ةالُقطري

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة 

إدارة وتنظــيم تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي مجــاالت تصــريف الشــؤون والسياســات والتنســيق  •
وتنمية القدرة على استمرار سـير العمـل وضـمان االمتثـال للمبـادرات العالميـة واإلقليميـة المتفـق عليهـا 

  في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  تنظيم وٕادارة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بما في ذلك التدريب والدعم •

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

وتنظيم المعلومات واالتصاالت العالمية وتلك التـي تخـص المقـر الرئيسـي تحديـدًا، فـي مجـاالت إدارة  •
تصــريف الشــؤون والسياســة واالســتراتيجية والتنســيق وتنميــة القــدرة علــى اســتمرار ســير العمــل وتحديــد 

  الخدمات والحلول الموحدة وتصميمها
التكنولوجيـــا، بمـــا فـــي ذلـــك تلـــك التـــي تتعلـــق خـــرائط الطريـــق العالميـــة الخاصـــة بوتشـــغيل إدارة تنفيـــذ  •

بالشـــبكات واالتصـــاالت، والمنصـــات، والـــُنظم واألدوات الخاصـــة بالمســـتخدم النهـــائي، واالستضـــافة، 
  وحلول وتطبيقات األعمال، والتدريب

إدارة الخــدمات المؤسســية والــدعم، بمــا فــي ذلــك نظــام اإلدارة العــالمي (مــن خــالل التصــريف المالئــم  •
  ومكتب الخدمات العالميللشؤون) 
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ــل األساســية وٕادارة ٤-٤-٦الُمخــرج  ــدعم التشــغيلي واللوجيســتي، وٕادارة المشــتريات، وصــيانة الهياك ــديم ال : تق
  األصول، وتهيئة بيئة آمنة لموظفي المنظمة وممتلكاتها

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشرات
التي  ٣ذات المستوى األمني  المنظمة مكاتبالنسبة المئوية من 

علـى الصـعيد  تمتثل لمعـايير العمـل األمنيـة الـدنيا لألمـم المتحـدة
  العالمي

٨٧٪   
)٢٠١٥(  

٩٠٪   
)٢٠١٧(  

النسـبة المئويـة مــن معـامالت الشـراء التــي نفـذها مركـز الخــدمات 
  العالمي وفقًا لمؤشرات مستوى الخدمة المنشورة

٩٢,٥٪   
)٢٠١٥(  

٩٥٪   
)٢٠١٧(  

النتائج السلبية لمراجعة الحسابات التي تتعلق بتنفيذ  نسبة خفض
  المشتريات والعمليات الخاصة بها

من من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  الثامنة والستين جمعية الصحة العالمية أجل

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

وشـــراء الســـلع والخـــدمات واألصـــول الثابتـــة يـــة إدارة الخـــدمات اإلداريـــة وصـــيانة المبـــاني فعَّالضـــمان  •
  واألمن

  التنسيق مع األمم المتحدة بشأن ضمان أمن موظفي المنظمة على الصعيد الُقطري •
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
ـــاإلدارة ال تـــوفير • ة واإلشـــراف علـــى الخـــدمات اإلداريـــة وصـــيانة المبـــاني وشـــراء الســـلع والخـــدمات فعَّال

  واألصول الثابتة على الصعيد اإلقليميواألمن 
التكــاليف المشــتركة األخــرى بشــأن ضــمان أمــن مــوظفي المنظمــة و بشــأن التنســيق مــع األمــم المتحــدة  •

  الصعيد اإلقليمي المحددة على
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
ـــاإلدارة ال تـــوفير • وشـــراء الســـلع والخـــدمات ة واإلشـــراف علـــى الخـــدمات اإلداريـــة وصـــيانة المبـــاني فعَّال

  واألمن واألصول الثابتة على الصعيد العالمي
  التكاليف المشتركة األخرىبشأن ضمان أمن موظفي المنظمة و بشأن التنسيق مع األمم المتحدة  •
  االستراتيجية والخطط الخاصة بالمشتريات؛ وٕادارة وتنظيم تنفيذهاو وضع السياسة  •
  أوامر شراء السلع والخدمات وتنفيذهاإدارة العقود العالمية وٕادارة  •
  تنظيم وٕادارة الهيكل األساسي لمركز الخدمات العالمي وعملياته •

  
  االتصاالت االستراتيجية

  : تحسين فهم الجمهور وأصحاب المصلحة لعمل المنظمة٥-٦الحصيلة 
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الحصيلة

 الجمهــــــورالنســــــبة المئويــــــة لممثلــــــي أصــــــحاب المصــــــلحة مــــــن 
وأصحاب المصلحة اآلخرين الذين قيَّمـوا أداء المنظمـة علـى أنـه 

  ممتاز أو جيد

٧٧٪  
)٢٠١٥(  

٨٨٪  
)٢٠١٧(  
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يــة فعَّالالمعلومــات الصــحية الدقيقــة والمالئمــة التوقيــت متاحــة مــن خــالل منصــة لتحقيــق : ١-٥-٦الُمخــرج 
  ذات الصلةاالتصاالت والممارسات 

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
وأصــــحاب المصــــلحة  الجمهــــورنســــبة أصــــحاب المصــــلحة مــــن 

عـــن  التـــي تقـــدمها المنظمـــة لمعلومـــاتيصـــنفون ااآلخـــرين الـــذين 
" من حيـث مالءمـة ة"ممتاز  " أوة"جيد اعلى أنهالصحة العمومية 
  التوقيت واإلتاحة

٦٦٪   
)٢٠١٥(  

٧٥٪  
)٢٠١٧(  

  
  المكاتب الُقطرية المستهدفةمنجزات 

خبراء االتصـاالت  التي تضمضمان إبراز عمل المنظمة من خالل الشبكات والشراكات االستراتيجية  •
  اإلعالم وغيرهم من الممارسين المعنيين على الصعيد الُقطريسائل و و الصحية 

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

خبــــراء االتصــــاالت الصــــحية ووســــائل  التــــي تضــــمضــــمان وجــــود الشــــبكات والشــــراكات االســــتراتيجية  •
دعـم االحتياجـات الخاصـة مـن أجـل د اإلقليمـي، اإلعالم وغيرهم من الممارسين المعنيين على الصعي

  في المكاتب الُقطرية باالتصاالت
والــدعوة بجميــع اللغــات ذات الصــلة ة للتواصــل فعَّالــضــمان بــروز عمــل المنظمــة مــن خــالل منصــات  •

  على الصعيد اإلقليمي
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
وضـــع السياســـات بشـــأن االتصـــاالت واإلجـــراءات التشـــغيلية الموحـــدة الراميـــة إلـــى تعزيـــز االتصـــاالت  •

  االستراتيجية وجودة المنصات اإلعالمية واستخدامها
اإلعـالم سـائل يجية التي تضم خبراء االتصاالت الصحية و ضمان وجود الشبكات والشراكات االسترات •

  وغيرهم من الممارسين المعنيين على الصعيد العالمي
ة للتواصــل والــدعوة بجميــع اللغــات ذات الصــلة فعَّالــضــمان بــروز عمــل المنظمــة مــن خــالل منصــات  •

  على الصعيد العالمي
  

االتصــاالت الداخليــة والخارجيــة علــى نحــو يتســم : تعزيــز القــدرات المؤسســية مــن أجــل تــوفير ٢-٥-٦الُمخــرج 
بمالءمــة التوقيــت والدقــة، بمــا يتماشــى مــع األولويــات البرمجيــة للمنظمــة، بمــا فــي ذلــك أثنــاء فاشــيات المــرض 

  وطوارئ الصحة العمومية واألزمات اإلنسانية
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج

حلقـات العمـل الخاصـة باسـتراتيجية  عدد المكاتب التي استكملت
(المقــــــــر الرئيســـــــي والمكاتـــــــب اإلقليميــــــــة  االتصـــــــاالت العالميـــــــة

  والُقطرية)

١٢   
)٢٠١٥(  

٢٠   
)٢٠١٧(  
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  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة
  تنفيذ اإلجراءات التشغيلية الموحدة الخاصة باالتصاالت أثناء الطوارئ على الصعيد الُقطري •

  
  اإلقليمية المستهدفةمنجزات المكاتب 

الطــوارئ وتزويــد المكاتــب الُقطريــة  لية الموحــدة الخاصــة باالتصــاالت أثنــاءتطبيــق اإلجــراءات التشــغي •
  بالقدرة على تلبية االحتياجات المفاجئة عند الضرورة

قـــدرة مـــوظفي المنظمـــة علـــى المســـاهمة فـــي األنشـــطة الخاصـــة باالتصـــاالت علـــى الصـــعيدين  تعزيـــز •
  ُقطرياإلقليمي وال

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

تعزيز عملية تنفيذ اإلجراءات التشـغيلية الموحـدة الخاصـة باالتصـاالت أثنـاء الطـوارئ وتزويـد األقـاليم  •
  بالقدرة على تلبية االحتياجات المفاجئة

 قدرة موظفي المنظمة على المساهمة في األنشطة الخاصة باالتصاالت عزيزت •
  

  األمريكية) الدوالرات (بماليين البرامج ومجاالت الرئيسية المكاتب حسب الميزانية

 
جنوب  األمريكتان أفريقيا  مجال البرامج

شرق 
 آسيا

شرق  أوروبا
  المتوسط

غرب 
المحيط 
 الهادئ

المقر 
  الرئيسي

 المجموع

  ٢٢٢,٦  ٧٨,٤  ١٣,٥  ٢٥,٨  ٣٠,٣  ١٥,٠  ١٣,٩  ٤٥,٧  القيادة وتصريف الشؤون
وٕادارة الشفافية والمساءلة 

  المخاطر
٤٨,٨  ٣٤,٩  ١,٤  ١,٢  ٢,٤  ١,٣  ٣,٦  ٤,٠  

التخطيط االستراتيجي 
  وتنسيق الموارد والتبليغ

٣٥,٢  ١٣,٣  ٥,٨  ٤,١  ٣,٨  ٢,٢  ٠,٥  ٥,٤  

  ٤٧٠,٨  ٢٢١,٠  ٢٧,٥  ٤٣,٨  ٢٥,٣  ٣٩,٤  ١٨,٤  ٩٥,٤  التنظيم واإلدارة
  ٣٨,٥  ٢٠,٠  ٣,١  ٢,٨  ٤,٤  ١,٧  ٢,٤  ٤,٠  االتصاالت االستراتيجية

  ٨١٥,٨  ٣٦٧,٦  ٥١,٤  ٧٧,٨  ٦٦,٢  ٥٩,٦  ٣٨,٨  ١٥٤,٥  الفرعيالمجموع 
دون الرسم المقتطع من 
  نفقات المنصب المشغول

١٣٩,٠  ٨٠,٨  ٧,٠  ٦,٢  ٩,١  ٨,٦  ٣,٨  ٢٣,٥  

  ٦٧٦,٨  ٢٨٦,٨  ٤٤,٤  ٧١,٦  ٥٧,١  ٥١,٠  ٣٥,٠  ١٣١,٠  المجموع
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