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تغذية والسالمة واألمن الغذائيين طوال العمر بما يدعم الصحة العمومية والتنمية تحسين ال
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    القضايا والتحديات المطروحة
الهدف من هذا الغرض االستراتيجي هو التطرق إلى بعـض          

سـوء  : العوامل الرئيسية المحددة للصحة والمرض، وهـي      
ية غير المأمونة، أي األغذية التي      التغذية بأشكاله كافة، واألغذ   

تنطوي على مخاطر كيميائيـة وميكروبيولوجيـة وحيوانيـة         
، وانعـدام   تتهدد الـصحة  المصدر وغيرها من المخاطر التي      

والتغذيـة والـسالمة واألمـن      . األمن الغذائي داخل األسرة   
الغذائيان مسائل شاملة تتخلل حياة الفرد برمتها منذ فترة حمل          

تى بلوغه مرحلة الشيخوخة، وهي تنطبق علـى        والدته به وح  
 على حد سواء، وينبغي التطـرق       والطارئةالحاالت المستقرة   

 في سياق مكافحـة مـرض األيـدز والعـدوى           إليها تحديداً 
  .بفيروسه

 مليون  ٨٠٠ويبلغ عدد السكان الذين يعانون من نقص التغذية         
 مليون رضيع وطفل صغير     ١٧٠نسمة تقريباً، ويوجد حوالى     

وهناك سنوياً أكثر من خمسة ماليين      . عانون من نقص الوزن   ي
طفل ممن يتوفون من جراء نقص التغذية وعدد آخـر مـنهم            

 مليون طفل بسبب أمراض اإلسهال التـي تـسببها          ١‚٨قدره  
ويصاب آالف الماليـين    . األغذية واألمراض المنقولة بالمياه   

صدر، من الناس بأمراض تنقلها األغذية وأمراض حيوانية الم       
. ويتسبب الكثير منها في موتهم أو يؤدي إلى عقابيل وخيمـة          

المعروفة باسم الجـوع    ( المغذيات الدقيقة    عوزوتعتبر حاالت   
 وعنـصري   "ألف" الحديد والفيتامين    عوز، وخصوصاً   )الخفي

ويمثل نقـص   . اليود والزنك، مشكلة رئيسية في أرجاء العام      
 في البلدان المتوسطة    التغذية التهديد الرئيسي للصحة والعافية    

الدخل والمنخفضة الدخل منها، فضالً عن تهديده على الصعيد         
وبدانة األطفال أمر آخذ أيضاً في طريقـه إلـى أن           . العالمي

. يصبح مشكلة معترف بها، حتى في البلدان المنخفضة الدخل        
ويزيد عدد البالغين ممن يعانون من زيادة في الـوزن علـى            

 مليـون   ٣٠٠ أرجاء العالم، مـنهم       فرد في عموم   ألف مليون 
واليزال ينظر إلى هاتين المسألتين على      . مفرطين في السمنة  

أنهما مستقلتان عن بعضهما، غير أن جذورهما فـي معظـم           

  المؤشرات واألهداف

المعطيات  (٪٢٢:  المتوخىالهدف. سن الخامسة دون المصابين بالتقزمنسبة األطفال   •
  )٪٣٠: األساسية

المعطيات  (٪٨:  المتوخىالهدف. نسبة األطفال الزائدي الوزن دون سن الخامسة  •
  )٪٨: األساسية

نسبة األطفال والمراهقين الزائدي الوزن أو المفرطين في السمنة ممن هم في سن الدراسة   •
  )٪١٠: المعطيات األساسية (٪١٠:  المتوخىالهدف ً. عاما٢٠وتقل أعمارهم عن 

. نقولة بالغذاءالممعدالت وفيات األطفال دون سن الخامسة الناجمة عن أمراض اإلسهال   •
  ٢٠٠٩٪ في المعطيات األساسية لعام ٥  تخفيض بنسبة: المتوخىالهدف

  الدروس المستفادة
يندرج تقليص الفقر وبلوغ المرامي   •

اإلنمائية لأللفية ضمن األولويات 
وبينما يرجح بلوغ المرامي . العالمية

ليص الفقر، فإن بلوغ المتصلة بتق
المرامي المتصلة بالجوع ونقص الوزن 

األمر الذي لدى األطفال أقل احتماالً، 
بشدة إمكانية بلوغ بالتالي سيهدد 

  .األخرىالمرامي 
أن زيادة الدخل ال تؤدي تلقائياً إلى   •

تحسن التغذية والسالمة واألمن 
الغذائيين، كما أنها ال تؤدي بالضرورة 

 وز المغذيات الدقيقةالحد من عإلى 
الذي يؤثر في عدد أكبر ) الجوع الخفي(

ويلزم في هذه . بكثير من السكان
المجاالت اتباع برنامج لالستثمار 

  .المباشر
أن التغذية واألمن الغذائي ال يشغالن   •

موقعاً بارزاً بما يكفي في خطط التنمية 
الوطنية، كما ال تحصل أوجه التآزر 

بط بين االثنين الممكن بلوغها في الر
على التقدير الذي تستحقه في معظم 

  .األحيان
قد يكون نقص الموارد البشرية المدربة   •

في مجال التغذية واألمن الغذائي من 
ويعد بناء القدرات في . أخطر العقبات

هذا المجال، مع التأكيد على القيادات 
الوطنية في مجال الصحة العمومية، 

  .إحدى المسائل ذات األولوية
تزايد طلب البلدان على توسيع وتعزيز   •

حضور المنظمة ونفوذها في مجال 
  .التغذية واألمن الغذائي
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  ما تكون متأصلة على حـد سـواء فـي الفقـر            البلدان غالباً 
  . المجتمعاتفيوالتعايش 

 على معدل   وعلى الرغم من تأثير سوء التغذية بجميع أشكاله        
الوفيات والمراضة واالقتصادات الوطنية، فإن النسبة المئوية       
إلجمالي الموارد الالزمة للمساعدة اإلنمائية المتصلة بالصحة       

وتبلـغ  . ٪١‚٨والمخصصة للتغذية هي نسبة مقصورة على       
النسبة المئوية للمساعدة اإلجمالية التي يقدمها البنك الـدولي         

. ٪ فقـط  ٠‚٧غذية واألمـن الغـذائي      للبلدان النامية بشأن الت   
وينخفض مستوى االلتزامات المالية المقطوعة على الـصعيد        

وسيكون لزامـاً مـن أجـل       . القطري إلى ما دون ذلك أيضاً     
، اسـتغالل جميـع      المحدد آنفـاً   الغرض االستراتيجي تحقيق  

الموارد الضرورية المالية والبشرية والسياسية منهـا بغيـة         
رنامج بشأن التغذية والسالمة واألمـن      وضع وتعزيز وتنفيذ ب   

الغذائيين على الصعيدين العالمي واإلقليمي والصعيد القطري،       
، وذلك في الحاالت المستقرة وحاالت الطوارئ على حد سواء        

وأن يكون برنامجاً مشتركاً بين القطاعات وقائماً على ُأسـس          
ذا وينبغي أن يركز برنامج العمل ه     . ومتكامالًعلمية، وشامالً   

على بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية والوفـاء بغيرهـا مـن           
االلتزامات الدولية بخصوص التغذية والسالمة الغذائية، بمـا        

 الغـذاء بفيها مسألة الوقاية من األمراض المزمنة المنقولـة         
 وتلك المتصلة بالنظـام الغـذائي       الحيوانية المنشأ واألمراض  

  .ت الدقيقةالناجم عن نقص المغذياوسوء التغذية 

وعلى الرغم من أن تفشي معدالت األطفال الذين يعانون من          
نقصان الوزن آخذ في االنخفاض في معظم المناطق، فإن هذا          

إلفساح المجال أمام بلوغ     ليس حاداً بما فيه الكفاية       االنخفاض
ه والمبـين فـي      من هدف الحد من سوء التغذية الذي يعانون      

 وعـالوة علـى     .ائية لأللفية المرمى األول من المرامي اإلنم    
. ذلك، فإن هذه المعدالت مازالت آخذة في االرتفاع بأفريقيـا         

والصلة القائمة بين الفقر والجوع ونقص التغذية لدى األطفال         
هي صلة سائبة، بحيث ال تؤدي زيادة الثـروة تلقائيـاً إلـى             
التخفيف من وطأة الجوع على األطفال ونقص التغذية الـذي          

ه، فإن من الضروري إعداد برنامج لالسـتثمار        وعلي. يعانونه
وتتركز الفوائد  . المباشر للتقليل من نقص التغذية لدى األطفال      

 التخفيف من وطأة سوء التغذيـة بكافـة أشـكاله           المتأتية من 
وإذا تعذر إحراز المزيد مـن      . تركيزاً كبيراً فيما بين الفقراء    

 بلوغ  صعبفسيالتقدم في القضاء على الجوع وسوء التغذية،        
وثمة تفـاعالت   . الكثير من المرامي األخرى اإلنمائية لأللفية     

وفيـات  :  بين نقص التغذية ومعظم المرامـي التاليـة        حاسمة
ومرض األيدز  ) ٥المرمى  (وصحة األم   ) ٤ المرمى(األطفال  

ورغـم أن   ). ٦المرمى  (والعدوى بفيروسه ومرض المالريا     
والتعلـيم  ) ١رمـى   الم( بين نقص التغذية والفقـر       التفاعالت

ليـست  ) ٣المرمـى   (والمساواة بين الجنـسين     ) ٢المرمى  (
. تفاعالت مباشرة، فهي ال تقل أهمية عن التفاعالت الـسابقة         

ء بوصـفهما عنـصرين     وما لم يعترف بسالمة التغذية والغذا     

  :على األمور التالية األمانةستركز
خالل التشجيع على وضع السياسات من   •

 مناهجواتباع إقامة تحالفات واسعة النطاق 
لتحقيق السالمة الغذائية، متعددة القطاعات 

ووضع سياسات وخطط عمل وطنية 
شاملة وفعالة في مجال  التغذية حسب 

  ؛األولويات الوطنية
ور المنظمة على رفع مستوى حض  •

الصعيدين اإلقليمي والقطري وتعزيز 
 الغذائيةسالمة القدراتها في ميدان التغذية و

من أجل تقديم الدعم الالزم للدول 
  ؛األعضاء

سالمة بأن مسائل التشجيع على االعتراف   •
محور أساسي في الصحة التغذية واألغذية 

  ؛العمومية والتنمية االقتصادية
ت الوطنية الستحداث العمل مع الحكوما  •

نظم وطنية لمراقبة األغذية وتوفير 
الوسائل الالزمة لمد يد العون في 

االضطالع بهذه العملية؛ ودعم البرامج 
الوطنية واإلقليمية للمراقبة والمعنية 

 واألمراض الحيوانية المنشأباألمراض 
الغذاء ب المنقولة الحيوانية المنشأغير 

امة في إنتاج لضمان تحقيق التنمية المستد
  ؛األغذية

 عن الحاجة إلى وضع الفعالاإلبالغ   •
سياسات متكاملة لتحسين سالمة التغذية 

 إدراج منظور حقوق اإلنسان  معواألغذية
في مسألة الحصول على األغذية المأمونة 

  ؛والمغذية
مع عن كثب  التنسيق والعمل زيادة  •

ت التابعة لمنظومة األمم المتحدة المنظما
تعزيز التكامل بين برامج سالمة من أجل 

التغذية واألغذية واألمن الغذائي على 
الصعيد القطري وإدراج هذه البرامج في 

  سياسات التنمية الوطنية؛

  الدروس المستفادة
للتعاون بين وكاالت األمم ثمة حاجة ملحة   •

وينبغي للمنظمة أن تحفز . المتحدة
التوصل إلى رؤية مشتركة وبرنامج عمل 

نسيق الدعوة ويعتبر ت. موحد بين الشركاء
واستراتيجية االتصال وتعزيز الشراكات 
من األمور الحاسمة األهمية في تحقيق 

  .التقدم في تنفيذ البرنامج
كان االلتزام المالي إزاء التغذية واألمن   •

وال غنى عن . الغذائي قليالً حتى اآلن
تجديد وتنسيق الدعم المقدم من شركاء 

  التنمية
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لصحة العمومية والتنمية االقتـصادية،     أساسيين من عناصر ا   
لهـدفين المتعلقـين بـالجوع      تُبذل جهود استثنائية لمعالجة ا    و

ونقص التغذية لدى األطفال والمبينين في المرمى األول مـن          
المرامي اإلنمائية لأللفية، فإن تحقيق جميع المرامي األخرى        

  .سيكون أمراً مشكوكاً فيه

واإلجراءات المتخذة على الصعيدين الوطني ودون الـوطني        
مة واألمن  وعلى صعيد المجتمع لتعزيز جوانب التغذية والسال      

من أجل أن يعود ذلك بالنفع على       وحمايتها ودعمها   الغذائيين  
 للوصول إلـى نتـائج      أساسيةاألفراد واألسر، هي إجراءات     

 لتعزيز التفـاعالت بـين      ناجحة، فضالً عن أهميتها الحاسمة    
األطراف الفاعلة في ميادين كل من الصحة والبيئة والتنميـة          

ة فـي مجـال اإلنتـاج       لضمان اتباع طرائق آمنة ومـستدام     
الزراعي بحيث تقلل إلى أدنى حد من مخاطر المهنـة علـى            
الصحة وترفع إلى أعلى حد مستوى التمتع بالـصحة ألجـل           

  .طويل من حيث التغذية والسالمة واألمن الغذائيين

والمفـاهيم  إدراج مبادئ حقـوق اإلنـسان       والبد من ضمان    
ـ        المتعلقة بالجنسين  سياسات  في جميع جوانـب التخطـيط وال

 التي سـتتم فـي      المتعلقة بالتغذية والسالمة واألمن الغذائيين    
  .المستقبل

  
  األساليب االستراتيجية

لتحقيق هذا الغرض االستراتيجي، يجب أن تـؤدي الـسالمة          
واألمن الغذائيان دوراً أساسياً في سياسات التنمية الوطنيـة،         

 ا في عمليات التنمية الزراعيـة واإلنتـاج       مإلى جانب دوره  
الحيواني وإنتاج األغذية، بالتالزم مع التركيز بشكل خـاص         
. على أكثر السكان ضعفاً من الناحيتين البيولوجية واالجتماعية

وينبغي أن تشتمل اإلجراءات الرئيسية المتخذة في هذا الصدد         
على وضع وتنفيذ تدخالت جوهرية مقبولة أخالقياً وثقافيـاً؛         

خالت؛ وبناء أوجه التآزر     سبل الوصول إلى هذه التد     وتحسين
وتوثيق الروابط بين البرامج وتحاشي االزدواجية على صعيد        

تحسين فهم األفراد واألسر والمجتمعات لدور وإيتاء الخدمات؛ 
 والسالمة الغذائية في    ةاألكل الصحي التغذية الجيدة وممارسات    

وتـشمل الـشروط    . التمتع بالصحة والعافيـة بـشكل عـام       
وضع أطر تنظيميـة وقانونيـة      : ا يلي الضرورية األخرى م  

لتقديم الدعم تستند إلى الضوابط واآلليات الدوليـة القائمـة؛          
والتعاون مع األطراف الفاعلة المشاركة في إنتـاج األغذيـة          

؛ األنسب صـحياً  غذية  األوتصنيعها وتوزيعها لتحسين توافر     
والتشجيع على اتباع نظام غذائي متوازن، بما في ذلك عـن           

ن االمتثال ألحكام المدونة الدولية لتسويق بـدائل        طريق ضما 
لبن األم ومدونة قوانين األغذية المشتركة بين منظمة األغذية         

 تعزيز القدرات   وسيكون. والزراعة ومنظمة الصحة العالمية   
عنـصراً  جمع البينات من خالل عمليات الرصد والبحث        في  

  .يةلتدخالت األساسية المتعلقة بالصحة العموممكمالً ل
  
  

  :على األمور التالية األمانةستركز
 رفع مستوى الدور الذي تضطلع به  •

 المنظمة في مجال التنظيم إلى أقصى
، وتصميم مناهج جديدة تعزز حد

وظيفتها التنظيمية وتسد الثغرات 
المعرفية من خالل وضع أحكام 

ومعايير وتوصيات وإرشادات تقنية 
سليمة من الناحية العلمية، وإشراك 

الشركاء المعنيين ضماناً لتوسيع نطاق 
نشر واستخدام المنتجات اإلعالمية 

  للمنظمة؛
 واضعي ترسيخ الروابط العالمية بين  •

 الصحة والتنمية مجاالتالسياسات في 
 والتجارة المائيةموارد الالزراعية و

والبيئة، وذلك لضمان اتباع سبيل 
متكامل في تخطيط وتنفيذ التدخالت 

المتعلقة بالتغذية والسالمة واألمن 
الغذائيين بالتالزم مع إشراك جميع 

أصحاب المصلحة، كيما يتسنى تحقيق 
  .مكاسب صحية مستدامة
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  االفتراضات والمخاطر والخيارات
 أساسـاً لتحقيـق هـذا الغـرض          التاليـة  االفتراضات تشكل

  :االستراتيجي
•   بل الحصول على الغذاء المأمون والتغذيـة       االعتراف بس

 شـروط أنهـا   ب و ،الكافية على أنها من حقوق اإلنـسان      
 وجوهرية أيضاً، للتمتع بالصحة وتحقيـق       ، بل ضرورية
  التنمية؛

 سلوك األفراد بنظم وقائية فعالة وتهيئة بيئة داعمـة          دعم  •
لمساعدة الجمهور في الوصول إلى خيارات مستنيرة فيما        
يتعلق بسوء التغذية واألغذية غير المأمونة علـى حـد          

  .سواء
وتتمثل عوامل االختطار الرئيسية التي قد تحول دون تحقيـق          

ى هذا الغرض االستراتيجي في االنخفاض الحالي في مـستو        
االستثمارات البشرية والمالية الموظفة وعـدم وجـود قيـادة          
يسترشد بها في مجال إعداد وتنفيذ سياسات متكاملة وتدخالت         

ومن المشكوك فيه أن يتحقق هذا الغرض بدون توظيف . فعالة
  .المزيد من االستثمارات على جميع األصعدة

  
  النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة

 المؤشرات
 لديهاعدد الدول األعضاء التي  ١-١-٩

آليات تنسيق عاملة وتتسم بطابع مؤسسي 
المناهج واإلجراءات المتعددة لتشجيع 

القطاعات في مجال السالمة أو األمن 
 الغذائيين أو التغذية

 التي قامت بإدراج األنشطة ألعضاءالدول اعدد  ٢-١-٩
تمويل هذه لوآلية المتعلقة بالتغذية والسالمة واألمن الغذائيين 

 في النهج القطاعية الشاملة التي تتبعها أو في األنشطة
 ورقات استراتيجية الحد من الفقر

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
٤٤ ٣٠ 

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٥٥ ٥٥ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
٧٠  ٧٠  

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٨٠ ٨٠ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
١٠ ٠٠٠  ١٨ ٤٨١ ١٦ ٩٧٥ 

 المبررات

 إقامة ١- ٩
شراكات 

وتحالفات، وبناء 
القيادات والتنسيق 

والتنظيم عبر 
الشبكات مع 

أصحاب المصلحة 
كافة على 

الصعيدين القطري 
واإلقليمي 

والصعيد العالمي، 
وذلك من أجل 
التشجيع على 

الدعوة والتواصل، 
والحفز على اتخاذ 
إجراءات مشتركة 

بين القطاعات، 
وزيادة 

االستثمارات في 
التدخالت المتعلقة 

والسالمة  ذيةبالتغ
واألمن الغذائيين، 

ووضع برنامج 
عمل معني 

 .بالبحوث ودعمه

سيجري االضطالع بأنشطة إقامة الشراكات وبناء القدرات القيادية والدعوة والتواصل على الصعيدين 
وستحدد النتائج المتوقع تحقيقها . ٢٠٠٩ -٢٠٠٨اإلقليمي والقطري، وستتركز هذه األنشطة في الثنائية 

القطاعات ومعنية بالتغذية المتطلبات األساسية الالزمة لتعزيز إنشاء نظم وطنية فعالة مشتركة فيما بين 
 في ٢٠٠٩ -٢٠٠٨وسوف تُستغل الموارد الالزمة للثنائية . والسالمة الغذائية أثناء الفترة المذكورة برمتها

عقد حلقات عملية وإيفاد بعثات ميدانية، واستنباط برامج مشتركة مع سائر وكاالت األمم المتحدة في إطار 
ويتوقع أن تكون هناك حاجة إلى موارد أقل . يات معنية بالتواصلعملية اإلصالح، ووضع وتنفيذ استراتيج

 .٢٠١٣ -٢٠١٢ والثنائية ٢٠١١ -٢٠١٠خالل الثنائية 
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 المؤشرات
 أدلة التدريب أو الدالئل أوعدد المعايير  ١-٢-٩

الغذائية التي أعدت الجديدة المتعلقة بالتغذية والسالمة 
 والمجتمع الدولي الدول األعضاءوعممت على 

عدد القواعد والمعايير واألدلة والوسائل  ٢-٢-٩
ومواد التدريب الجديدة المتعلقة بتوقي وتدبير 

األمراض الحيوانية المنشأ واألمراض غير 
 الحيوانية المنشأ المنقولة بواسطة الغذاء

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
 ٢ ) من مواصفات هيئة الدستور الغذائي١٠٦(+ ٤

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  ٣ ) من مواصفات هيئة الدستور الغذائي١٠٥(+ ١٥

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
  ٥ ) من مواصفات هيئة الدستور الغذائي٢٠٠ (+٢٠

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  ٥ ) من مواصفات هيئة الدستور الغذائي٢٠٠ (+٢٠

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٣٠ ٠٠٠ ٣٠ ٤٩٦ ٣٠ ٠٣١ 

 المبررات

 وضع ٢- ٩
 بما فيها -القواعد

المراجع 
والمتطلبات 
واألولويات 

المتعلقة بالبحوث 
والدالئل وأدلة 

التدريب 
والمعايير، 

وتعميمها على 
الدول األعضاء 
 لتوسيع قدرتها

على تقييم جميع 
أشكال سوء 

التغذية واألمراض 
الحيوانية المنشأ 
واألمراض غير 
الحيوانية المنشأ 
المنقولة بواسطة 
الغذاء والتصدي 

لها، والتشجيع 
على اتباع أنظمة 

 .غذائية صحية

 والمعايير والتوصيات القواعدتها بشأن  االضطالع بأنشط٢٠٠٩ -٢٠٠٨خالل الفترة ستواصل المنظمة 
المتعلقة باألغذية والجوانب التغذوية والرامية إلى سد الفجوات التي تتخلل مجاالت أساسية من قبيل المغذيات 

، وتوقي وإدارة المخاطر )الكربوهيدرات والدهون والزيوت(الزهيدة المقدار والمغذيات الكبيرة المقدار 
وسيستدعي النهوض بهذه األعمال إجراء مشاورات تامة مع الخبراء بالتشارك . يائيةالميكروبيولوجية والكيم

وسيستفاد من معظم الموارد على صعيد المقر الرئيسي، ألن النتائج التي . مع سائر وكاالت األمم المتحدة
وعلى االضطالع يتوقع تحقيقها تنطوي على التعاون بين المنظمة والهيئات المعنية بمدونة قوانين األغذية 

بأنشطة تتعلق بإسداء المشورة العلمية، مثل لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة 
الصحة العالمية والمعنية بالمضافات الغذائية واالجتماع المشترك بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة 

لخبراء المشترك بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بشأن ثماالت مبيدات الهوام واجتماع ا
 ووسائل تدريبية بشأن التغذية دالئلوستُعد أيضاً . الصحة العالمية بشأن تقييم المخاطر الميكروبيولوجية

ومرض األيدز والعدوى بفيروسه والتدخالت المتعلقة بالتغذية في المدارس والتغذية في حاالت الطوارئ 
الحيوانية غار األطفال والسالمة الغذائية والوقاية من األمراض المنقولة بالغذاء وتلك وتغذية الرضع وص

 نفسها دون تغيير، ٢٠١٣ -٢٠١٢ والثنائية ٢٠١١ - ٢٠١٠ويتوقع أن تبقى الموارد الالزمة للثنائية . المنشأ
 .ألن النهوض باألنشطة التقييسية عملية متواصلة

  
 المؤشرات

 التي اعتمدت الدول األعضاءعدد  ١-٣-٩
 عايير نمو الطفل الصادرة عن المنظمةونفذت م

 التي لديها بيانات رصد الدول األعضاءعدد  ٢-٣-٩
ممثلة على الصعيد الوطني عن األشكال الرئيسية لسوء 

 التغذية

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
٩٠  ٢٠  

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
١٠٠  ٥٠  

  ٢٠١١ بحلول عام األهداف التي يتعين تحقيقها
١٢٠  ٧٠  

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
١٥٠  ١٠٠  

تعزيز  ٣-٩
جوانب رصد 

ت االحتياجا
وترصدها وتقييم 

وتقدير االستجابات 
في مجال األمراض 

المزمنة المتصلة 
بالتغذية والنظام 

الغذائي ورفع 
مستوى القدرة على 

تحديد أفضل 
الخيارات المتعلقة 
بالسياسة العامة، 

   وذلك في الحاالت 
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 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

١٥ ٠٠٠ ١٧ ٧٠٩ ١٨ ٥٠٩ 

 المبررات

المستقرة وحاالت 
 .الطوارئ

 - ٢٠٠٨وسوف يستفاد من الموارد الالزمة للفترة . صعيدين اإلقليمي والقطريستُستغل معظم الموارد على ال
 على الصعيد الوطني وإيفاد بعثات ممثلة في تنظيم عقد حلقات عملية إقليمية وإعداد استقصاءات ٢٠٠٩

ه النتيجة بين هذوهناك عالقة وثيقة .  البلدان في تقييم استجاباتهالدعمميدانية من المقر والمكاتب اإلقليمية 
للجهود المتوقعة والنتيجة السابقة، ألن عمليات رصد االستجابات وترصدها وتقييمها تقدم الدعم الالزم 

ورقات الشاملة للقطاعات و النُهج المسائل المتعلقة بالتغذية والسالمة واألمن الغذائيين في الرامية إلى إدراج
ويتوقع أن تبقى الموارد الالزمة .  والميزانيات اإلنمائيةالسياسات والخططأو / واستراتيجية الحد من الفقر 

 . نفسها دون تغيير، ألن الرصد والتقييم عمليتان مستمرتان٢٠١٣ -٢٠١٢ والثنائية ٢٠١١ -٢٠١٠للثنائية 
  
  

 المؤشرات

عدد الدول  ١-٤-٩
األعضاء التي نفذت 
ثالثة إجراءات على 
األقل من اإلجراءات 
العالية األولوية التي 

أوصت بها 
االستراتيجية العالمية 

لتغذية الرضع 
 طفالوصغار األ

عدد  ٢-٤-٩
ألعضاء الدول ا

 التي نفذت
استراتيجيات ترمي 

إلى الوقاية من 
سوء التغذية الناجم 
عن نقص المغذيات 

 الدقيقة ومكافحته

عدد   ٣-٤-٩
الدول األعضاء التي 
نفذت استراتيجيات 
ترمي إلى تشجيع 
اتباع ممارسات 
النظام الغذائي 

للوقاية من الصحية 
األمراض المزمنة 

 عن اختالل الناجمة
  الغذائيالنظام

عدد  ٤-٤-٩
الدول األعضاء 

التي أدرجت 
موضوع التغذية 

في استجاباتها 
الشاملة 

مرض لمقتضيات 
األيدز والعدوى 

 هبفيروس

عدد  ٥-٤-٩
الدول األعضاء 
التي لديها خطط 

للتأهب على 
الصعيد الوطني 
لمواجهة حاالت 

الطوارئ المتعلقة 
 والتصديبالتغذية 

 لها

  ٢٠٠٨يات األساسية المعط

٣٠ ٦٥ ٤٠ ٤٠ ٦٠ 

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

٤٥ ٦٥ ٧٠ ٧٠ ٩٠ 
  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

٥٠  ٧٠  ٧٥  ٧٥  ١٠٥  

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

٧٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ١٢٠ 
 

 )كيةبآالف الدوالرات األمري(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

٤٠ ٠٠٠  ٢١ ٢٦١ ٢٤ ٣١٤  

 المبررات

بناء القدرات  ٤-٩
وتقديم الدعم للدول 
األعضاء المستهدفة 

من أجل وضع 
وتعزيز وتنفيذ 

الخطط والسياسات 
ج المتعلقة والبرام

بالتغذية والرامية 
إلى تحسين جوانب 
التغذية طوال العمر 

في الحاالت 
المستقرة وحاالت 

 .الطوارئ

 معظم الموارد على الصعيدين اإلقليمي والقطري، كما سيعزز بشكل كبير حضور المنظمة فيما ستستخدم
 - ٢٠٠٨ من الموارد المخصصة للفترة تفادوسيس. يخص التغذية والسالمة الغذائية على هذين الصعيدين

 في تجهيز المكاتب اإلقليمية والمكاتب دون اإلقليمية والمكاتب القطرية بعدد كاف من الموظفين وفي ٢٠٠٩
ويتوقع خالل الثنائية . دعم تنفيذ التدخالت المتعلقة بالتغذية تنفيذاً فعاالً وفقاً الحتياجات البلدان ومتطلباتها

وقد .  أن يحدث انخفاض طفيف في حجم الموارد الالزمة للفترتين٢٠١٣ -٢٠١٢الثنائية  و٢٠١١ -٢٠١٠
 .يفضي تعزيز برامج البلدان إلى تقليل الطلب على الدعم التقني المباشر
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 المؤشرات

 عززت  أو التي أقامتالدول األعضاءعدد  ١-٥-٩
التعاون فيما بين القطاعات من أجل الوقاية من 

 ومكافحتها المنقولة باألغذية الحيوانية المنشأاألمراض 
 ورصدها

 شرعت في  التيالدول األعضاءعدد  ٢-٥-٩
مرض  بتنفيذ خطة رامية إلى الحد من اإلصابة
الحيوانية رئيسي واحد على األقل من األمراض 

  المنقولة باألغذيةالمنشأ

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 

٥٠  ٢٠  

  ٢٠٠٩عام  بحلولتعين تحقيقها األهداف التي ي

٦٠  ٣٠  

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

٨٠  ٤٥  

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

٩٠  ٦٠  
 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

٣٠ ٠٠٠ ١٦ ٧١٤ ١٧ ٠٣٢ 

 المبررات

تعزيز نظم  ٥- ٩
رصد األمراض 
الحيوانية المنشأ 
وغير الحيوانية 
المنشأ المنقولة 
بالغذاء والوقاية 
منها ومكافحتها 

اد برامج وإعد
تُعنى برصد 

وتقييم األخطار 
المتعلقة باألغذية 

ودمج هذه البرامج 
في نظم الرصد 
الوطنية القائمة 
وتعميم النتائج 
المتحققة على 

جميع األطراف 
 .الفاعلة األساسية

 -٢٠٠٨ من الموارد الالزمة للفترة وسيستفاد. ستُُستغل معظم الموارد على الصعيدين اإلقليمي والقطري
 بناء عمالً على في مواصلة اإلعداد لألنشطة المتصلة بالشبكة العالمية لرصد بكتيريا السلمونيلة، ٢٠٠٩

 والوقاية الحيوانية المنشأزمة لرصد األمراض المنقولة بالغذاء واألمراض القدرات الوطنية واإلقليمية الال
 ألن مراقبة االستجابات ورصدها نشاطان أساسيان التالية النتيجة المتوقعة بالنتيجة وترتبط. منها ومكافحتها

 -٢٠١٠لثنائية  الموارد الالزمة خالل اتحافظويتوقع أن .  إنشاء نظم فعالة معنية بالسالمة الغذائيةلدعم
 نظراً الستمرار عمليتي رصد ومكافحة األمراض المنقولة على مستواها ٢٠١٣ -٢٠١٢ والثنائية ٢٠١١

 .الحيوانية المنشأبالغذاء واألمراض 
  

 المؤشرات
 المنتقاة التي الدول األعضاءعدد  ١-٦-٩

في أنشطة وضع تتلقى الدعم للمشاركة 
المعايير الدولية المتعلقة باألغذية، مثل تلك 

 الخاصة بهيئة الدستور الغذائي

 المنتقاة التي قامت بإنشاء الدول األعضاءعدد  ٢-٦-٩
تربطها صالت بنُظم نظم وطنية تُعنى بالسالمة الغذائية و

 الطوارئ

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
٣٠  ٩٠ 

  ٢٠٠٩عام  بحلولقها األهداف التي يتعين تحقي
٤٠  ٩٠ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
٦٠  ٩٠  

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٨٠  ١١٠ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

بناء القدرات  ٦-٩
للدول وتقديم الدعم 

، بما في األعضاء
ذلك مشاركتها في 

وضع المعايير 
الدولية لرفع 

مستوى قدرتها على 
 المخاطر في تقييم

مجال األمراض 
 الحيوانية المنشأ

واألمراض غير 
 الحيوانية المنشأ

والمنقولة بالغذاء 
ومجال السالمة 

الغذائية، واستحداث 
وتطبيق نُظم وطنية 

لمراقبة األغذية 
 مع نظم بالترابط

 ٣٠ ٠٠٠ ١٥ ٢٤٧ ٢٠ ٠٧٣ .طوارئ دولية
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 المبررات
 بفعالية في أنشطة وضع المعايير الدولية وفي إنـشاء          على المشاركة دعم البلدان   ستستغل معظم الموارد في     

 أثناء  التي ستلزم  الموارد   تدريجياًوستُخفض  . نظم فعالة معنية بالسالمة الغذائية والجوانب التغذوية والبيطرية       
نظراً لتزايد عدد البلدان التي ستتمكن من االعتماد        ة في أنشطة وضع المعايير      مشاركالالثنائيات الثالث لدعم    

المستوى فسها دون تغيير، وذلك بما يتمشى مع        ويتوقع أن تبقى الموارد الالزمة إلنشاء النظم ن       . على قدراتها 
 .المتوقع من االحتياجات
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 بإدخال تحسينات على جوانب تصريف الشؤون والتمويل تحسين الخدمات الصحية
  والتوظيف واإلدارة باالعتماد على البينات والبحوث الموثوقة والميسرة

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     والتحديات المطروحةالقضايا
برغم االلتزامات التي تتحملها الحكومـات بـشأن تحـسين          

حيان على مـا    الصحة، ال يحصل جميع السكان في أغلب األ       
يحتاجونه ويتوقعون أن يحصلوا عليه قانوناً من خدمات وقائية 

 الفقـراء   في غالب األحيـان يـؤثر ذلـك فـي         و. وعالجية
وتتباين األسباب التي تقف وراء ذلك من بلد إلـى          . والضعفاء

فقد يكون هناك نقص في الموظفين واإلمدادات؛ وقـد         : آخر
خـدمات المقدمـة   يصعب الحصول على الخدمات أو تكون ال     

غير كافية أو رديئة أو غير ميسورة التكلفة؛ ويمكن أن يحول           
التهميش دون حصول األفراد على الخدمات، وخاصة أولئـك         
الذين هم في أمس الحاجة إليها؛ وقد يعجز مقدمو الخـدمات           

عن التأقلم مع سلوك الـسكان      ) من القطاعين الخاص والعام   (
ما ال يرقى إيتاء الخـدمات      وعند. في التماس الرعاية الصحية   

إلى مستوى التوقعات المشروعة فإن ذلك يدل غالبـاً علـى           
وجود مشاكل في طريقة تمويل الـنظم الـصحية وتنظيمهـا           

  .وإدارتها

ويتعين على الجهات المتخذة للقرارات المتعلقة بالـصحة أن         
تتدبر أمر بلوغ العديـد مـن األغـراض وتلبيـة الطلبـات             

 غالباً في سياق تـشح فيـه المـوارد          المتعارضة التي تستجد  
 كالتمويل، واألفراد، والبنى التحتية، واإلمـدادات،       -األساسية

 وهي مضطرة في الكثير من      -والمعلومات، والدعم السياسي  
األحيان إلى االعتماد على مؤسسات ضعيفة ليس لديها سبيل          

  ةالدروس المستفاد

تكتسي النظم الصحية ذات التوجه القوي        •
نحو الرعاية الصحية األولية أهمية بالغة      
في تعزيز الحصائل الـصحية وضـمان       
اإلتاحة العادلة واإلنصاف المالي وخدمات     

  الرعاية التي تمتاز بالجودة العالية

ال يقتصر نظر السكان، عند حكمهم على         •
جودة الخدمات الصحية، على مدى فعالية      
التدخالت المقدمة فحسب، بل إنهم يهتمون      

مـدى  : أيضاً بسمات أخرى هي كالتالي    
 والرعايـة؛ وتكامـل     الوقايةاستمرارية  
واتبـاع نهـج يركـز علـى         الخدمات؛

المرضى ويحافظ على عالقات وثيقة مع      
العمالء؛ ومراعاة السالمة؛ واالحتـرام؛     

وسواء كانت الرعايـة    . وحسن االختيار 
مات عامة أو خدمات    مقدمة من جانب خد   

 أو  -غير عامة، فإن هـذه الخـصائص        
كثيراً   تؤثر –الجوانب المتعلقة بها     غياب

على طلب الرعايـة واالسـتفادة منهـا        
ولكي يرقـى إيتـاء     . والتغطية بخدماتها 

الخدمات إلى مستوى تطلعـات الـسكان       
والمهنيين، فإن أهمية اختيار نماذج مالئمة 

ة وإدارتها  من حيث السياق لتنظيم الرعاي    
  .تضاهي أهمية اختيار الموارد المناسبة

  المؤشرات واألهداف
تضييق الفجوة فيما يتعلق بالتغطية بمجموعة متكاملة من التدخالت والخدمات في ثمانية   •

   بلدان١٠بلدان على األقل من أصل 
لى أسـاس نقـاط     عقُيمت  التي  النظم الصحية   وتصريف شؤون    توجيهعلى  إدخال تحسينات     •

   بلدان٥بلدين من أصل مرجعية متفق عليها إقليمياً في 
، د البلدان التي تواجه نقصاً شديداً في القوى العاملـة الـصحية           عد في   ٪٢٥نسبة  تخفيض ب   •

   القوىتوزع تلكوزيادة فرص المساواة في 
المـشاكل  حل   المنفقة على و الصحية   األموال المكرسة للبحوث   في   ٪٢٥تحقيق زيادة نسبتها      •

 بلدان على األقل من البلـدان المنخفـضة الـدخل والبلـدان             ١٠الصحية ذات األولوية في     
 مـن ميزانيـة     ٪٢ المتمثل في تخـصيص   شامل  الهدف  الالمتوسطة الدخل، في إطار بلوغ      

  ٢٠١٣الصحة للبحوث بحلول عام 
 سبعة بلدان على    الحصول على معايير مقبولة دولياً فيما يخص نظم المعلومات الصحية في            •

   بلدان١٠األقل من أصل 
٪ من إجمالي المصروفات    ٣٠عدد البلدان التي تزيد فيها المدفوعات الشخصية على         تخفيض    •

  الصحية
استراتيجيات الصحة اإللكترونية لتعزيز النظم الصحية المعدة تطبيق إدارة المعارف و  •

  . بلداً على األقل٧٠والمنفذة في 
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للوصول إلى قواعد المعارف والبينات ذات األهمية الحاسمة،        
 فإنها تفتقر إلى الوسائل الالزمة لإلجابة على أسـئلة          وعليه،

جوهرية مثل الطرق المتبعة في جمـع األمـوال، لتحـسين           
استغالل األموال المتاحة حالياً من أجل ضمان إيتـاء طائفـة       
الخدمات والحصائل ذات األولويـة بطريقـة تتـيح سـهولة           
 الحصول على الخدمات بتكلفة ميسرة وبفعاليـة؛ أو اسـتبقاء         

  .العاملين الصحيين وحفزهم

ــه  تو  ــصحي وإدارت ــادة النظــام ال نطــوي مــسؤولية قي
" اإلدارة الرشـيدة  "المشار إليها أحياناً باسم     (بفعالية   وتوجيهه

على تـوفير قـوى عاملـة متاحـة ومتمكنـة           ") القوامة" أو
ــة ــى   ومتجاوب ــة الحــصول عل ــك إمكاني ــة وتمل ومنتج

ــة المناســ  األدوات ــات الطبي ــة بةوالتكنولوجي ؛ والمأمون
توخي الفعالية في تنظيم أنشطة مقدمي الخدمات مـن          وعلى

القطاع العام ومقدميها من غير هذا القطاع؛ وتوفير التمويـل          
على نحو منصف وكاف ومستدام يؤمن الحمايـة للمجتمـع؛          
وإدارة النظم الذكية المتأصلة في نظم المعلومات، والبحوث،        

ياسات الـصحية   والمعارف من أجل تعزيـز صـياغة الـس        
  .واستحداث النظم

وتستتبع إدارة النظم الصحية أيضاً تحمل مـسؤولية التنظـيم          
الكلي لجوانب إيتاء الخدمات ألن طريقـة تنظـيم الخـدمات           
وإدارتها تؤثر على سبل الحـصول عليهـا والتغطيـة بهـا            

وبرغم عدم وجود نموذج عام موحد      . والحصائل الناجمة عنها  
 فإن هناك بعـض المبـادئ الراسـخة         لتنظيم إيتاء الخدمات،  

المطبقة في هذا المضمار، يتمثل أولها في ضـرورة اتخـاذ           
التغطية الشاملة بالخـدمات    تدابير لمكافحة التهميش وضمان     

؛ وثانيها، وجوب مراعاة جميع مقدمي الخدمات من        المتكاملة
القطاعين العام والخاص على حد سواء؛ وثالثهـا، ضـرورة          

 ورابعها التي ال داعي لها وتجزئة الجهود؛        تالفي االزدواجية 
وتشمل   آليات فعالة للمساءلة يشارك فيها المجتمع المدني       تنفيذ

وعالوة على ذلك برهنت التجربة علـى       . المجتمعات المحلية 
 الرعاية مأمونيةضمان من أجل تكافح النامية البلدان جميع أن 

  .الصحية المقدمة إلى المرضى

إلى المـوارد البـشرية الالزمـة لتنفيـذ         وتفتقر بلدان كثيرة    
التدخالت الصحية األساسية لعدة أسباب، منها أن القدرة على         
اإلنتاج قد تكون محدودة في الكثير من البلدان النامية بـسبب           
تدني االستثمارات طوال سـنوات فـي مؤسـسات التعلـيم           

فـي تـرك    " الجـذب "و" الطرد"وقد يتسبب عامال    . الصحي
ن أماكن عملهم، مما يـؤدي إلـى اخـتالل          العاملين الصحيي 

التوازن الجغرافي بين المناطق الحضرية والمناطق الريفيـة        
وتترتـب علـى هجـرة      . داخل البلدان، وبينها وبين األقاليم    

  الدروس المستفادة
اإلدارة والتوجيـه أمـران ضــروريان     •

لتحقيق كفاءة النظم الصحية وفعاليتهـا      
ويؤدي تحسين القدرة على    . سواء بسواء 

صياغة الـسياسات وجوانـب التنظـيم       
واإلدارة والتعاون مع أصحاب المصلحة     

 وثمـة حاجـة   .إلى إيتاء خدمات أفضل   
إلى تكثيف التعـاون بـين المؤسـسات        
والبلدان، فضالً عـن الحـصول علـى      
معارف أشمل عن مدى فعالية مختلـف       
النهج المتبعة في تعزيز القـدرة علـى        

  .إدارة القطاع الصحي
يتفــاوت النــساء والرجــال بمختلــف   •

أعمــارهم مــن حيــث تفــاعلهم مــع 
ــام ــزال  النظـ ــصحي، إذ التـ الـ
ــب ــساواة  جوان ــى الالم ــة عل القائم

في  الجنس تمثل عوامل مهمة تؤثر     نوع
السلوك المتبع فـي التمـاس الرعايـة        

  .الصحية واستجابة النظام الصحي
يعد توفير العاملين الصحيين المتمرسين       •

والماهرين بما فيه الكفاية عامالً أساسياً      
إليتاء خدمات صحية عالية الجودة تلبي      

  .احتياجات السكان
لمعارف وقواعد المعطيات   يتطلب بناء ا    •

المتعلقة بالقوى العاملة الصحية تعـاون      
  .شتى القطاعات

االعتماد بشكل كبير على الرسوم التـي         •
يــسددها المــستفيدون مــن الخــدمات 
الصحية وغيرها من المبالغ المدفوعـة      
من جيوبهم الخاصة، هو أمر يعني عدم       
قدرة بعض السكان على تحمل النفقـات       

ه الخدمات، وقد يـؤدي     المترتبة على هذ  
إلى نزول كارثة مالية ببعض المستفيدين      

. منها أو إلى ترديهم في وهـدة الفقـر        
ويمكـن أن تـوفر المبـالغ المحـصلة     
بواسطة الضرائب، أو التأمين الصحي،     
أو عن طريق الجمع بين هذين النوعين،       
الحماية للسكان من التبعـات المترتبـة       
على دفع هـذه المبـالغ مـن جيـوبهم          

  .لخاصة مباشرةا
يعتبر جمع المزيد من األموال الالزمـة         •

للقطاع الصحي في البلدان الفقيرة أمـراً     
ضرورياً، ولكنه لـيس شـرطاً كافيـاً        

وتـضاهي  . لتحسين مـستوى الـصحة    
أهمية إيجاد طرائق معينة لالستفادة من      
هــذه األمــوال بمزيــد مــن الفعاليــة 
واإلنصاف، أهميـة اسـتحداث آليـات       

  .اد رسوم الخدمات سلفاًمناسبة لسد
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العاملين الصحيين إلى البلدان المتقدمة عواقب وخيمة بالنسبة        
  .إلى النظم الصحية في البلدان النامية

وى العاملة الصحية بعوامل مثل عدم تواؤم       وقد تتعثر تنمية الق   
الجمع بين المهارات وحـاالت االخـتالل بـين الجنـسين؛           
والحصول على نواتج تدريبية غير متسقة كمـا ينبغـي مـع        

؛ غيـر المأمونـة   احتياجات السكان الصحية؛ وشروط العمل      
وضعف قاعدة المعارف؛ وضيق مجال التركيز على القطـاع         

ـ     ويحتـاج العـاملون     .ين القطاعـات  العام؛ وعدم التنسيق ب
جتمعات المحلية وأن تكـون     المب صلتهمالصحيون إلى توثيق    

 علـى الـسالمة المـسندة       مبنيةمهارات تقنية مالئمة    لديهم  
  .بالبينات ومعايير الجودة

والطريقة المتبعة في تمويل النظام الصحي تُعد محدداً رئيسياً         
تمويـل النظـام    يمثل فيـه     لصحة السكان وعافيتهم، بقدر ما    

الصحي محوراً أساسياً بالنسبة لمناقشة السياسات في معظـم         
ومع أن الكثير من البلدان األكثر فقراً بحاجـة إلـى           . البلدان

المزيد من الموارد، فإن بناء النظام الصحي ينطـوي أيـضاً           
على االستفادة بشكل أكبر من الموارد المتاحة، وإيجاد طرق         

 من التمويل الذي يمكن التنبؤ به،       لتامين الحصول على المزيد   
والتشجيع على االبتكار واالجتهاد في إصدار األحكام بـشأن         
التغيرات المتوالية، والعمل مع مجموعة متزايدة من الشركاء،        
وضمان استفادة الفقراء وسائر شرائح المجتمـع المهمـشة،         

  .وخصوصاً النساء، من المنافع التي يعود بها النظام الصحي

ل مبادئ الرعاية الصحية األولية قابلة للتطبيق اليـوم         تزاوال
كما هو شأنها دوماً؛ بيد أن السياق الذي ينبغي أن توضع فيه            

ضمان اإلتاحة الشاملة   لكن   .تعقيدموضع التطبيق ال يخلو من      
لخدمات ذات الجودة، واإلنصاف المالي، والـنظم سـريعة         ل

ن جديد لتطوير   كلها أمور تقتضي إيالء االهتمام م     االستجابة  
حـشد قـوى    بوسعها  لرعاية الصحية األولوية    نُهج خاصة با  

عوامل االختطار والمحـددات االجتماعيـة      لمواجهة  المجتمع  
قـادرة علـى    واالقتصادية للصحة، كما تحتاج إلى أن تكون        
  .التكيف بسرعة مع التحديات والسياقات الجديدة

ى صيانة نظم   والكثير من البلدان ال تملك إال قدرة محدودة عل        
معلومات صحية تمكنها من إجراء بحوث وطنية في مجـال          

ويمثل . الصحة ومن ترجمة نتائجها إلى سياسات وممارسات      
تزايد الطلب الدولي على المعلومات والبينات الصحية فرصة        
سانحة أمام البلدان إال أنه يمثل تحدياً أيضاً، وهو بحاجة إلى           

من أجل تلبية االحتياجات    اهتمام خاص وبذل جهود استثنائية      
والمعلومات والبينات والبحوث ليست فقط مكونـات       . الوطنية

ضرورية من مكونات النُظم الصحية في البلدان، بـل هـي           
ضرورية أيضاً لوضع السياسات والبرامج العالمية ورصدها       

ويؤدي االفتقار إلى أحدث اإلحـصاءات الـصحية        . وتقييمها

  الدروس المستفادة
في مقابل تزايد الطلب على المعلومات،        •

يمكن تعزيز نظم المعلومات الـصحية      
القطرية الموجودة في البلدان المنخفضة     

ومـن  . لبلدان المتوسطة الدخل  الدخل وا 
الضروري ضم عدة شركاء إلى شـبكة       
جيدة التمويل من أجـل تقـديم الـدعم         

  .الالزم
ال يزال التقدم المحرز في مجال البحوث         •

الصحية، بما في ذلك البحوث المتعلقـة       
بالنظم الصحية، يـتم علـى مراحـل،        
ويستدعي توجيهاً وتنسيقاً قـويين مـن       

ا مـن أجـل     جانب المنظمة وشـركائه   
تعزيز عملية اتخاذ القرارات المـسندة       

  .بالبينات
تتيح التغيرات السريعة الطارئـة علـى         •

التكنولوجيا فرصة غير مسبوقة إلدخال     
تغييرات رئيسية على طريقـة تعامـل       
المجتمعات واألفراد مـع المعطيـات،      
ــة   ــارف المتعلق ــات، والمع والمعلوم

  .بالصحة
، وينبغـي   " أوالً اإليـذاء بعـدم   " التقيد    •

تكون لديهم دراية   لعاملين الصحيين أن    ل
ــضمان  ــاس ل بالمعــارف وأدوات القي
  .مأمونية الرعاية الصحية التي يقدمونها
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دم المحرز من أجل بلوغ مـرام       المقارنة إلى عرقلة رصد التق    
  . عالمية كالمرامي اإلنمائية لأللفية على نحو خطير

وتتوقف إدارة النظم الصحية، في هذه الظروف، على بنـاء          
قدرات المؤسسات في مجاالت متنوعة مثل تحليل الـسياسات         
وصياغتها وتنفيذها وردم الهـوة الفاصـلة بـين المعـارف           

 مجال تخـصيص المـوارد      والممارسات؛ وتوخي األمثل في   
واستغاللها؛ وبناء عالقات تعاون بين القطاعـات الحكوميـة         
كافة ومع أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص من         
خارج الدوائر الحكومية؛ وتنسيق السياسات ومواءمتهـا مـع         
الهيكل التنظيمي والثقافة السائدة؛ وتنظيم سـلوك األطـراف         

إنشاء آليات فعالة تكفل المساءلة     الفاعلة في النظام الصحي؛ و    
  .والشفافية

ومـن  . وتمثل هذه الجوانب تحديات كبيرة للدول األعـضاء       
الضروري تذليل العقبات المؤسسية الرئيسية من أجل إقامـة         
عالقات عمل أكثر فعالية بين البرامج واألقسام كافة والتغلب         
على المصاعب التي تعترض طريق التنظيم الحالي المفكـك         

  .ظم الصحيةللن
  

  األساليب االستراتيجية
ستتم مواءمة النهج الذي تطبقه المنظمة فـي تقـديم الـدعم            
القطري مع اإلطار السياسي والثقافي واالجتماعي الذي يشكل        

 وسيركز ذلك النهج علـى تجديـد        .النظام الصحي جزءاً منه   
الرعاية الصحية األولية باالتجاه نحو التغطيةالشاملة؛ وإحالل       

ان في دائرة تركيز عملية إيتاء الخدمات وإدماج الصحة         اإلنس
في السياسات العمومية على مختلف مـستويات القطاعـات         
واالستثمار في اإلدارة التي ال تستبعد أحداً كائناً من كان من           

كما سيـستهدي   . أجل تحسين اإلدارة الرشيدة للمجال الصحي     
الـصحة   وقرارات جمعية    للجميعبقيم ومبادئ توفير الصحة     

  .ذات الصلة

ستتولى المنظمة على الصعيد القطري تقديم الـدعم الـالزم          
للتعرف على القيـود المفروضـة علـى الـنظم الـصحية؛            
والمشاركة في عمليـات االسـتعراض التعاونيـة المتعلقـة          
بالقطاعات، وجوانب التمويل، وصياغة سياسـات لتـدريب        

ر تتـسق   القوى العاملة الصحية، ووضع استراتيجيات استثما     
مع سياسات التنمية الوطنية األعم؛ واإلسهام في بناء القدرات         
الوطنية فيما يخص تحليل ودراسة السياسات والنظم الصحية؛        
وتقديم الدعم للبلدان في مجال رصد االتجاهات السائدة فـي          

  .مجال تنفيذ النظم الصحية ومراقبة جودة أدائها

عالمية الرامية إلى   ستسهم المنظمة وشركاؤها في االستجابة ال     
معالجة الصعوبات المتصلة بالقوى العاملة الصحية، والتـي        
ستلبي تحديداً الحاجة إلى توفير ما يكفي من تمويل للعـاملين           

  :ستركز األمانة على األمور التالية

العمل جنباً إلى جنب مع البلـدان لتجديـد           •
النظم الـصحية القائمـة علـى الرعايـة         

ألولية وإنعاشها لتحقيق المزيـد     الصحية ا 
 لتعزيز نظـم صـحية      من العدالة الصحيةً  

  ؛أكثر إنصافاً

أربعة توجهات سياسية ترمي إلى الحد من         •
حاالت الالمساواة في المجـال الـصحي       

: وتحسين عملية توفير الـصحة للجميـع      
تنظيم أنشطة إيتاء خدمات الرعاية الصحية      
بجعلها تتمحور حـول مفهـوم الرعايـة        

ألولية التي تركز على اإلنسان؛ وضمان      ا
استفادة الجميع من الحمايـة االجتماعيـة؛       
وبناء القدرات الوطنية من أجـل تخـريج        
قيادات مسؤولة وال تستبعد أحداً في المجال 

  الصحي؛

التعرف على القيـود المفروضـة علـى          •
ــام ــاليب    النظ ــاع أس ــصحي باتب ال
تعمل على دمج منظـور يـشمل        متساوقة
اق النظام، وتتسم أيضاً بمرونـة      كامل نط 

كافية تجعلها قابلة للتطبيـق مـن جانـب         
مجموعات البرامج والنظم عند نقاط دخول      

  مختلفة؛

إعداد وتبادل قواعـد ومعـايير ودالئـل          •
إرشادية بشأن الصحة والنظم الصحية، بما      
في ذلك استحداث طرائق معيارية، مثـل       
تلك المطبقة علـى الحـسابات الـصحية        

ية في البلـدان المنخفـضة الـدخل        الوطن
ــدخل واألدوات  ــطة ال ــدان المتوس والبل

المردود؛ ووضع مجموعـة مـن       العالية
تحدد حالة أي نظام صـحي      التدابير التي   
  وجودة أدائه؛

أكثر منهجية لفهم ماهية    ضمان اتباع نُهج      • 
التدخالت الفعالة وأسباب تنفيذها، بما فـي       

لنظم ذلك الحصول على بينات أفضل عن ا      
الصحية من أجل بلـورة برنـامج عمـل         
البحوث الصحية الذي هو في طور اإلعداد 

  حالياً؛

 ملخصات حـول الـسياسة العامـة        إعداد  •
مسندة بالبينات عـن مـسائل موضـعية        
كطرائق الحد من حصول الكوارث المالية، 
أو زيادة إنتاجية العاملين الصحيين، وتقديم      

مج الـتعلم   المتبعة حيال بـرا    الدعم للنُهج 
ــر ــا  غي ــتخدام تكنولوجي ــمي باس الرس

المعلومات الحديثة، والترويج السـتعمال     
الشبكات اإللكترونية داخل البلدان وفيمـا      

  بينها؛
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الصحيين، وتوسيع نطاق قدرات مؤسسات التعليم والتدريب،       
وتعزيز الدعوة على الصعيدين العـالمي والقطـري لتـدعيم          

  . بفعاليةجوانب تنمية القوى العاملة

سترتكز األنشطة الدولية التي تضطلع بها المنظمة فيما يتعلق         
بالمعلومات والبينات والبحوث إلى التزام المنظمة مباشرة مع        
البلدان، وتعود بمنافع عامة عالمية، منها الوسائل والطرائـق         
والقياسات الالزمة لرصد القطاع الصحي وجودة أداء الـنظم         

 وتضع المعايير الالزمة إلجـراء      الصحية، وتعطي توجيهات  
البحوث الصحية وصياغة السياسات المسندة بالبينات، وتوفر       

  .وسائل وخيارات سياساتية لتعزيز الخدمات والنظم الصحية
ستستغل المنظمة قدرتها على الجمع بين األشتات والـسلطات         
الممنوحة لها في تشكيل بيئة المعونة الصحية الدولية الالزمة         

وذلك وفقاً إلعـالن بـاريس بـشأن فعاليـة         الصحيللقطاع  
  .المعونة

أصبحت سالمة المريض جزءاً من البرنـامج الـصحي         وقد  
توفير معـايير   على   منظمة الصحة العالمية     وستعمل. العالمي

تقدير وتعقب طبيعة   مجاالت  ودالئل لدعم الدول األعضاء في      
عزيـز  لت دالئل مسندة بالبينات     أيضاًستقدم  و. المشكل وحجمه 

وعلى األمانـة والـدول     .  ذات األولوية  المجاالتالسالمة في   
 .األعضاء العمل معاً لتحسين السالمة وتنسيق الخبرة الدولية       

لدول األعضاء في إعداد اآلليـات       ا الدعم إلى األمانة  قدم  وست
ووضع اإلجراءات وتقديم الحوافز التـي تـشجع أصـحاب          

ن القطاع العـام     بمن فيهم مقدمي الخدمات م     -المصلحة كافة 
 -ومقدميها من غير هذا القطاع والمنظمات الخاصة بالمقدمين       

على العمل معاً من أجل تحسين إيتاء الخدمات والتخلص من          
 تبعـاً   االستبعاد فيما يتعلق بالحصول على الرعاية الـصحية       

 وستؤيد المنظمـة الجهـود      .لمبادئ الرعاية الصحية األولية   
الـة للمـساءلة تـوفر الحمايـة        الرامية إلى إنشاء آليات فع    

  .لألولويات المتفق عليها دولياً وإلى الترويج لتطبيقها
  

  االفتراضات والمخاطر والخيارات
   :االفتراضات التالية على االستراتيجي الغرض هذا بلوغ يعتمد

وجود توافق أساسي في اآلراء حول مسؤولية الحكومات          •
طـراف  عن صحة السكان برمتهم، حتى ولو تمكنـت أ        

فاعلة أخرى من المشاركة في تمويل الرعاية الـصحية         
  وتقديمها؛

إحداث تغييرات في قنوات التمويـل وأسـاليب عمـل            •
الشركاء الخارجيين بما يتفق وإعالن باريس بشأن فعالية        

  المعونة؛
إقامة شراكات فعالة مع أصحاب المـصلحة األساسـيين         •

مـستوى  على المستويات الوطنية واإلقليميـة وعلـى ال       

  :التاليةستركز األمانة على األمور 

اإلسهام في صياغة سياسات القطاع الصحي        •
ووضع استراتيجيات مسندة بالبينـات فيمـا       
يخص هذا القطاع وخطط محددة التكـاليف       

بإطار االقتـصاد الكلـي، وفـي       ذات صلة   
تعزيز قدرات وزارات الصحة على صياغة      
سياسات القطاع الصحي التـي تتـسق مـع        

قـاً  سياسات التنمية الوطنيـة األوسـع نطا      
وتحديد األولويات وتخصيص الموارد بمـا      
يتفق واألغراض المتوخاة مـن الـسياسات       

  العامة؛

إسداء المشورة الخاصة بالسياسة العامة فيما        •
يتصل بجوانب محددة مـن الـنظم، مثـل         
االستراتيجيات المتعلقـة بـالقوى العاملـة       
الصحية وخطط االستثمار واستحداث نظـم      

السياسة العامـة   للمعلومات وإيجاد خيارات    
لتمويل القطاع الصحي وهلم جـراً، بحيـث        
تستند إلى المبادئ المبينة في قرارات معينة       

  من قرارات جمعية الصحة العالمية؛

الالزم لتطوير القيادة الـصحية     تقديم الدعم     •
الوطنية على المستويين المركزي والمحيطي     
من أجل حشد المـوارد الالزمـة للقطـاع         

اسات وخطط في هـذا     الصحي وصياغة سي  
المضمار وتنفيذها ورصدها وتقييمهـا فـي       
ضوء االحتياجات الصحية، مع التركيز على      
تعزيز النظم الوطنية، بما فيهـا المكونـات        
العامة والمكونات غيـر العامـة، وإشـراك       
المجتمعات والقيام، فـي نهايـة المطـاف،        
بتحسين سـبل الحـصول علـى الخـدمات      

وتـشمل هـذه    ،  الصحية األساسية وإتاحتها  
  ؛الخدمات الصحية الوقاية والعالج أيضاًً

 للبلدان في رصـد االتجاهـات       تقديم الدعم   •
السائدة في تنفيذ النظم الـصحية ومراقبـة        
جودة أدائها ودعمهـا بـالبحوث وبـرامج        
  الصحة اإللكترونية ذات الصلة بالموضوع؛

 إلنشاء نظم وطنيـة للمعلومـات    تقديم الدعم   •
كوين وتحليـل واسـتخدام     الصحية تُعنى بت  

المعلومات الموثوقة المستقاة مـن مـصادر       
كالمـسوحات وتـسجيل األحـوال    (سكانية،  

المدنية، بما في ذلك المعطيـات المـصنفة        
، ومــصادر المعطيــات )بحــسب الجــنس

السريرية واإلدارية، وذلـك عـن طريـق        
التعاون مع الشركاء، وإعطاء األولوية لتبادل      

ياسات المتفـق عليهـا     المفاهيم واللغات والق  
دولياً بشأن النظم الصحية تبادالً فعاالً، ونظم       
المعلومات الوطنية المحسنة التـي تتـضمن       
  مدخالت النظام الصحي وخدماته وحصائله؛



 93 
  )ة المعدلةالصيغ (٢٠١٣-٢٠٠٨الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل   

 

  

العالمي، مثل مؤسسات التمويـل اإلقليميـة والدوليـة،         
والوكاالت التي تُعنى بالمعلومات، والرابطات المهنيـة،       
ومنظمات المجتمع المدني، ومقدمي الخدمات من القطاع       
الخاص، ووزارات المالية، وأفرقـة الخبـراء الدوليـة         

  كاللجنة االستشارية للبحوث الصحية؛

رة والتخطيط االستراتيجي في جميع     تحسين جوانب اإلدا    •
  القطاعات الحكومية ذات الصلة بالنظام الصحي؛

خلق جو من االستقرار األساسي االقتصادي واالجتماعي         •
والسياسي، رغم أن المنظمة من شأنها أن تواصل تقـديم    
  الدعم للنظم الصحية حتى في حال غياب هذه الظروف؛

يـة فـي مجـالي      توظيف استثمارات دولية ووطنية كاف      •
  .المعلومات والبحوث لتلبية الطلبات المتزايدة

وفيما يلي بعض المخاطر التي قد تحول دون تحقيـق هـذا            
  :الغرض االستراتيجي

يعمل تمويل الجهات المانحة لحـصائل صـحية معينـة            •
ونتائج محددة قصيرة األجـل علـى زيـادة صـعوبة           

م من  االشتراك في الموارد والمهارات واستحداث ما يلز      
نظم ومؤسسات دعم مـشتركة بـين جميـع الخـدمات           
والبرامج األساسية التي تساعد في الحد من هدر الموارد         

  وتجزئتها وازدواجية استغاللها دون داع؛

اقتصار تركيز الحكومات على شبكات القطـاع العـام،           •
  وعجزها عن إدارة وتنظيم النظام الصحي بأكمله؛

لرعايـة األوليـة أو     اقتصار تركيز الحكومات علـى ا       •
الرعاية في نقطة االتصال األولي على حساب الرعايـة         

علـى شـبكات    ال  ،  الثانوية والثالثية، أو العكس بالعكس    
  ؛الرعاية المتكاملة التي تشمل جميع المستويات

عدم كفاية االستثمارات الدولية والوطنية الموظفة في هذا          •
 في ميدان تنمية    المجال لتلبية الطلبات المتزايدة، والسيما    

  القوى العاملة الصحية؛
استمرار قوى السوق العالمية في تأييد الهجرة من البلدان           •

  التي تفتقر بالفعل إلى ما يكفي من العاملين الصحيين؛
التزال البلدان خاضعة للحدود القصوى المفروضة دولياً         •

على مستوى اإلنفاق العام، مما يضر بالتالي بالقـدرات         
على توظيف واستبقاء القوى العاملـة الـصحية        الوطنية  

  باألعداد الكافية؛
تفضيل االستثمار في مجال إيجاد حلول غير مـستدامة           •

وقصيرة األجل لسد الثغرات التـي تتخلـل المعلومـات          
 .والبينات والبحوث

  

  :ستركز األمانة على األمور التالية
مواصلة العمل مع لجنة المساعدة اإلنمائيـة         •

التابعة لمنظمة التنمية والتعاون في الميـدان       
االقتصادي ومع سائر الجهات لرفع مستوى      

حة؛ مساءلة الجهات المانحة في ميدان الـص      
ومع الشراكات العالمية من أجل الصحة بغية       
حملها على توخي الفعالية في تطبيق المبادئ       

والصادرة عن  " بأفضل الممارسات "المتعلقة  
إعالن باريس بشأن فعالية المعونة؛ والعمـل       
مع المصارف اإلنمائية وشراكات التمويـل      
للدعوة إلى تقديم المزيد من األموال للقطـاع     

يمكن التكهن بهـا بـشكل      الصحي بطريقة   
أفضل، ومع شراكات مثل شبكة القياسـات       
الصحية والتحالف العالمي للقـوى العاملـة       
الصحية والتحالف المعني بالبحوث المتعلقـة   

  بالسياسات والنظم الصحية؛

االستفادة من مواطن قوة المنظمـات غيـر          •
الحكومية الدولية المهتمة بالنظم الـصحية،      

تعلـق بالرسـائل    وتوخي الوضوح فيمـا ي    
  والتكلفة والتأثير؛

دعم الدول األعضاء في جهودها الرامية إلى   •
  .جعل الرعاية أكثر مأمونية
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  النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة
  

 المؤشرات
دد الدول األعضاء التي حدثت بانتظام قواعد البيانات عن عدد وتوزيع الوحدات الصحية ع ١-١-١٠

  والتدخالت الصحية

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 

١٥ 

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

٢٠ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

٣٠  

  ٢٠١٣ عام ولبحلاألهداف التي يتعين تحقيقها 

٤٩ 
 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

٩٦ ٠٠٠ ١٠٩ ٨٦٥ ٧٣ ٣٧٩ 

 المبررات

 تحقيق ١-١٠
تكامل اإلدارة 

والتنظيم، وتحسين 
لخدمات إيتاء ا

الصحية السكانية 
عن طريق 

القائمين على إيتاء 
الخدمات في 
القطاع العام 

والخاص وتحسين 
الشبكات، بما 

ستراتيجية ايعكس 
الرعاية الصحية 

وتعزيز األولية 
مستوى التغطية 

وجودة والعدالة 
وسالمة خدمات 

الصحة الشخصية 
 والسكانية،

وتحسين الحصائل 
 .الصحية

ظم الصحية يواجه العديد من البلدان مشكالت تتعلق بإدارة الخدمات وتنظيمها، السيما عندما تكون إدارة الن
وسيجري قياس التقدم . مفككة، وتواجه المنظمة المشكالت نفسها، حيث يتعين عليها تعديل أسلوب عملها

المحرز في بلوغ هذا الهدف بالنتائج والتحسينات المحققة في الترتيبات المؤسسية، وبوجه خاص في مجال 
أما الثاني فسيقيم .  التي يجري تنفيذهاوسيستخدم أولهما المؤشرات المركبة. تكامل البرامج وتطوير النظم

التقدم المحقق بمرور الوقت بالمقارنة مع نقاط مرجعية خاصة بالبلدان أو األقاليم، والتي تراعي السياق 
ومع تطور أسلوب عمل المنظمة وتوسع قدرتها على الدعم، يتوقع تزايد طلبات الحصول على . اإلقليمي

 .اً من األموالالدعم، األمر الذي سيستلزم مزيد
  

 المؤشرات
عدد الدول األعضاء التي وضعت في  ١-٢-١٠

السنوات الخمس الماضية عمليات الخطة الصحية 
  الوطنية الشاملة بالتشاور مع أصحاب المصلحة

عدد الدول األعضاء التي أجرت تقييماً  ٢-٢-١٠
ا في ذلك التقدم في منتظماً أو دورياً للتقدم المحرز، بم

تنفيذ خطتها الصحية الوطنية، وذلك بناء على معايير 
  مشتركة متفق عليها ألداء نُظمها الصحية

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 

٢٧ ٦٩ 

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

٤٥ ٨٨ 

 ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

٥٦ ١٠٣ 

  ٢٠١٣ عام بحلوللتي يتعين تحقيقها األهداف ا

٦٧ ١١٧ 

 تحسين ٢-١٠
القدرات الوطنية 
في مجال القيادة 

وتصريف الشؤون 
من خالل إقامة 

حوار بشأن 
السياسات المسندة 

بالبينات وبناء 
القدرات المؤسسية 

في مجال تحليل 
السياسات 
وتقييم ، ورسمها

أداء النظم 
  الصحية القائمة
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 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
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١٠٨ ٠٠٠  ٤٨ ٠٥٨ ٨٧ ٤٨٤  

 المبررات

 على
، االستراتيجيات

وزيادة الشفافية 
في والمساءلة 

األداء وزيادة 
فعالية التعاون بين 

 القطاعات

ة وتوجيهها وتنظيمها هي في األساس إن التدابير الالزم اتخاذها لتحسين أسلوب إدارة النظم الصحية الوطني
تدابير تخص كل بلد على حدة، ولكنها يجب أن تبنى على البينات وأن تستند إلى القدرات المؤسسية المحسنة، 
. وأن تؤدي إلى تطوير أسلوب صياغة السياسات التي ينبغي أن توضع من أجلها آليات مناسبة للمساءلة

 باستخدام نقاط مرجعية خاصة بالبلدان أو باألقاليم وأن تغطي ويتعين تقييم التقدم على نحو موضوعي
الجوانب األساسية المتصلة بالسياسات واالستراتيجيات، مع التركيز على توضيح آليات إيتاء الخدمات 
والوظائف األساسية للصحة العمومية، والسياسات المتبعة في إدارة المواد الصيدالنية، والتكنولوجيات، 

ى التحتية، والموارد البشرية، والتمويل، وتنسيق اإلسهامات التي تقدمها كافة األطراف المعنية وتطوير البن
  .الرئيسية في القطاع الصحي

وسيقتضي تحسين القدرات والممارسات إجراء استعراضات تعاونية منتظمة واالستفادة منها في بناء قواعد 
 والمعايير وإدراجها في األعمال التي تقوم بها المؤسسات البينات، وإيجاد األدوات، وتحديد النقاط المرجعية

ومن المرجح أن يتوسع نطاق بناء القدرات، بمرور الوقت، مع التوسع في تحديد المشكالت . الوطنية
ومع تزايد قدرات المنظمة نفسها، السيما على المستويين اإلقليمي والقطري، يتوقع تزايد . وحلولها وتوثيقها
 .على الدعم وبالتالي سيتعين زيادة مستوى الدعم المقدم وفقاً لذلكطلبات الحصول 

  
 المؤشرات

 التي يجري فيها تنسيق إسهامات الجهات المؤثرة الرئيسية مـع الـسياسات             الدول األعضاء  عدد   ١-٣-١٠
  وفقاً إلعالن باريس بشأن فعالية المساعداتمحسوباًالوطنية، 

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 

٥ 

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

١٦ 

  ٢٠١١ يتعين تحقيقها بحلول عام األهداف التي

٢٣  

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

٢٩ 
 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

١٧ ٠٠٠ ١٧ ٢٩٥ ١٥ ٨٠١ 

 المبررات

تحسين  ٣-١٠
شتى بين تنسيق ال

بما فيها (اآلليات 
مساعدات الجهات 

التي تقدم ) المانحة
الدعم للدول 

األعضاء في تنفيذ 
جهودها من أجل 

بلوغ األهداف 
الوطنية في مجال 

تطوير النظم 
الصحية والمرامي 

 .ميةالصحية العال

ل التي توجد فيها آليات لتحقيق االتساق والتوافق والتنظيم بين إسهامات الجهات ثمة عدد قليل فقط من الدو
وللتعجيل بالتقدم المحرز نحو بلوغ المرامي اإلنمائية . المانحة وبين غيرها من مدخالت القطاع الصحي

 .ع الشركاءلأللفية، ستواصل المنظمة تقديم الدعم للحكومات في تنفيذ جهودها لتوجيه التفاعالت النشيطة م
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 المؤشرات

رصد تووسطة الدخل التي تملك ما يكفي من اإلحصاءات الصحية نسبة البلدان المنخفضة والمت ١-٤-١٠
 عليهاالمعايير المتفق وتفي ب اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحةالمرامي مدى بلوغ 

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 

٣٠ ٪ 

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

٣٥٪ 

  ٠١١٢األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

٤٥٪  

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

٦٦٪ 
 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

٥٨ ٠٠٠  ٢٦ ٥٧٤ ٣٤ ٣٥٢  

 المبررات

 تعزيز نظم ٤-١٠
المعلومات الصحية 
القطرية التي تتيح 

االستفادة من 
المعلومات العالية 
الجودة في الوقت 
المناسب من أجل 
التخطيط الصحي 

التقدم ورصد 
المحرز في بلوغ 
المرامي الوطنية 
والمرامي الدولية 

 .الهامة

حية، إال أن تعزيز نظم المعلومات الصحية، في من المرجح أن يستمر تزايد الطلب على المعلومات الص
وقد أتاحت شراكات هامة، مثل شبكة القياسات الصحية، . البلدان ال يمكن أن يتم بدون بذل جهود كبرى

 نظراً ٢٠١٠ويتوقع أن تتواصل هذه الزيادة بشكل معتدل بعد عام . ٢٠٠٧- ٢٠٠٦موارد أخرى في العامين 
ة في البلدان سيستغرق سنوات عديدة، السيما في بعض المجاالت المهملة ألن تعزيز نظم المعلومات الصحي

 .مثل نظم إحصاءات األحوال المدنية
  

 المؤشرات
سبة البلدان التي ن ١-٥-١٠

مواصفات يمكنها الحصول على ال
اإلحصاءات والجودة العالية 

الصحية الرئيسية من قواعد 
  المتاحة للعمومالبيانات 

ن التي تؤدي  عدد البلدا٢-٥-١٠
فيها المنظمة دوراً رئيسياً في دعم 

إيجاد واستعمال المعلومات 
التجميع والمعارف، بما في ذلك 

األولي للبيانات من خالل 
نظم ، واالستقصائيةدراسات ال

أو تحسين بيانات التسجيل المدني، 
 في ما يتعلقالمرافق الصحية 

السياسات والتخطيط أو تحليلها ب
  وتجميعها

وضع آليات فعالة  ٣-٥-١٠
 والتوجيهلتنسيق البحث الصحي 

والمحافظة عليها على المستويين 
  العالمي واإلقليمي

  

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 

آليات تعمل على المستوى العالمي  ٢٠ ٪٦٦
 وبعض المستويات اإلقليمية

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

وى العالمي  آليات تعمل على المست    ٣٠ ٪٨٠
 وعلى مستوى األقاليم جميعها

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

 تحسين ٥-١٠
المعارف وتأمين 

توافر البينات 
لصنع القرارات 
الخاصة بالصحة 
من خالل تعزيز 

البينات القائمة 
ونشرها، وتيسير 
إتاحة المعارف 
في المجاالت 
ذات األولوية 

يادة العالمية والق
في مجال 

سياسات البحث 
الصحي 

والتنسيق، بما في 
  ذلك التنسيق فيما

يخص السلوكيات 
 .األخالقية

آليات تعمل على المستوى العالمي       ٣٥  ٪٨٥
 وعلى مستوى األقاليم جميعها
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  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

آليات تعمل على المستوى العالمي  ٤٥ ٪٩٠أكثر من 
 اليم جميعهاوعلى مستوى األق

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٣٨ ٠٠٠ ٣٧ ٧٥١ ٣٦ ٤٨٤ 

 المبررات
ستسجل زيادة معتدلة في إسهام المنظمة في تحسين المعارف والبينات الالزمة لصنع القرارات في مجال 

ة، مع المحافظة على وضع المنظمة وتعزيزه باعتبارها المنظمة الرائدة على المستوى العالمي الصح
ويتوقع أن تؤدي مواصلة المنظمة لعملها التقييسي في مجال . واإلقليمي في مجال رصد الوضع الصحي

ي لألمراض التصنيف في عصر تكنولوجيا المعلومات  الجديد إلى اكتمال تنقيح التصنيف اإلحصائي الدول
ويتوقع حدوث زيادة طفيفة في الميزانية لتلبية الطلب على . ٢٠١١والمشكالت الصحية المتصلة بها في عام 

 .عمل المنظمة في هذا المجال
  
  

 المؤشرات
 نسبة البلدان المنخفضة والمتوسطة ١-٦-١٠

الدخل التي تفي نظمها الوطنية للبحوث الصحية 
   المتفق بشأنها دولياً بالمعايير الدنيا

 الممتثلة للتوصية الدول األعضاء عدد ٢-٦-١٠
 على األقل من ميزانيتها المخصصة ٪٢باستثمار 

معنية بالبحوث اللجنة ال(للصحة في مجال البحوث 
  )١٩٩٠الصحية ألغراض التنمية، 

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
 )ستحدد بدقة(٪ ٢٥أقل من  )ستحدد بدقة(٪ ١٥- ٪١٠

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
 ٪ بالمقارنة بالمعطيات األساسية١٠زيادة بنسبة  ٪٢٥

 ٢٠٠٨ لعام

  ٢٠١١ام األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول ع
٪ بالمقارنة مع المعطيات األساسية ٨زيادة بنسبة   ٪٣٣

  ٢٠٠٩ لعام

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
 بالمقارنة بالمعطيات األساسية ٪٢٥زيادة بنسبة  ٪٥٠

 ٢٠٠٨ لعام
 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

٣٨ ٠٠٠ ١٧ ٠٢٨ ٢١ ٠٨٨ 

 المبررات

 تعزيز ٦-١٠
البحث على 

المستوى الوطني 
من أجل تطوير 

النظم الصحية في 
إطار البحث على 
المستوى اإلقليمي 
والدولي وإشراك 

 .المدنيالمجتمع 

نظراً للوضع السائد في العديد من البلدان وفي العالم ككل، فإن تذليل العقبات المفروضة على البحوث الوطنية 
ي إشراك وينبغ. في مجال الصحة من أجل تطوير النظم الصحية سيكون عملية تدريجية وتستغرق وقتاً طويالً

وسيضطلع التحالف من أجل السياسات الصحية وبحوث . عدد متزايد من الدول األعضاء خالل العقد المقبل
 .النظم بدور هام في تأمين الموارد وتوجيهها لتمويل البحوث ذات األولوية فيما يخص تطوير النظم الصحية
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 المؤشرات

الدول األعضاء عدد  ١-٧-١٠
إدارة  بشأن  سياساتالتي تعتمد

الفجوة "المعارف من أجل تضييق 
السيما  "والتطبيقبين المعرفة 

 الفجوة تضييقإلى منها الرامية 
  الرقمية

 الدول األعضاء عدد ٢-٧-١٠
ى التي يتاح لها الحصول عل
المجالت العلمية الدولية 

 معارف ومحفوظاتاإللكترونية 
على النحو الذي الصحة علوم 
بشأن  العالمي  المنظمة مرصدحدده

 الصحة اإللكترونية مسح عنإعداد 
  مرة كل سنتين

لدول األعضاء ا نسبة ٣-٧-١٠
 سياسات واستراتيجيات لديهاالتي 

وأطر تنظيمية في مجال الصحة 
 نحو الذي حددهعلى الاإللكترونية 

بشأن العالمي المنظمة مرصد 
 الصحة اإللكترونية مسح عنإعداد 

  مرة كل سنتين

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 

١٥ ٦٠ ١٥ 

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

٣٠ ٩٠ ٣٠ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

٥٠  ١٠٠  ٤٥  

  ٢٠١٣ عام بحلولقها األهداف التي يتعين تحقي

٧٠ ١٢٠ ٧٠ 
 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

٣٩ ٠٦٤ ٢٤ ٧٧٤ ٣٩ ٠٦٤ 

 المبررات

 إدارة ٧-١٠
المعارف وسياسات 
الصحة االلكترونية 

فيذ ووضع وتن
االستراتيجيات 
الرامية لتعزيز 
 .النظم الصحية

ة في أول األمر سيكون عمل المنظمة في مجال إدارة المعارف وسياسات واستراتيجيات الصحة االلكتروني
وستكون .  إلى تقديم دعم التنفيذ إلى الدول األعضاءتدريجياً بالدرجة األولى، ولكنه سيتحول تقييسياًعمالً 

هناك حاجة إلى مواصلة االستثمار في غضون السنوات القادمة وتحقيق زيادة معتدلة في الميزانية إلدراج 
 .عضاءعنصر الدعم وتقديمه إلى عدد متزايد من الدول األ

  
 المؤشرات

أو  معلومتين  عنأبلغت التي البلدان عدد ١-٨-١٠
الموارد  بالتي ترتبط الوطنية المعلوماتأكثر من 

الخمس سنوات الالبشرية من أجل الصحة خالل 
 األطلس العالمي للقوى التي ُأبلغ بها، والماضية

  العاملة الصحية

 سياسات لديهاعدد الدول األعضاء التي  ٢-٨-١٠
لموارد البشرية من في مجال اوطنية ووحدة تخطيط 

  أجل الصحة 

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 

٤٠ ٦٣ 
  ٢٠٠٩ عام بحلولتي يتعين تحقيقها األهداف ال

٥٠ ٧٥ 
  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

٥٥  ٨٥  
  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 تعزيز ٨-١٠
قاعدة المعلومات 
والمعارف بشأن 

القوى العاملة 
الصحية وبناء 

قدرات البلدان في 
مجال تحليل 

السياسات 
وتخطيطها وتنفيذها 
وتبادل المعلومات 

 .ونتائج البحوث

٦٠ ٩٦ 
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 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٦٧ ٠٠٠ ٣٧ ٠٥٨ ٧٦ ٢١٦ 

  المبررات
. يسهم توافر العاملين الصحيين المهرة في تحسين الحصائل الصحية مثل بقيا األمهات والرضع واألطفال

ويتعين إقامة حوار بين الجهات المؤثرة والعاملين . ولكن تنمية القوى العاملة الصحية ال يمكن أن تتم بمعزل
ن أجل تحليل الصعوبات المتصلة بالموارد البشرية وللتعرف على الحلول في جميع القطاعات الصحية م

كما يتعين مواصلة تطوير قاعدة المعارف في مجال الموارد البشرية الالزمة لتلبية . الفعالة وتنفيذها
ويلزم أيضاً جمع المعطيات والمعلومات وتحليلها لغرض تحديد المؤشرات المناسبة . االحتياجات الصحية

ويلزم دعم . زمة لرصد األوضاع واالتجاهات العالمية واإلقليمية في عالقتها بالقوى العاملة الصحيةالال
البحوث واالستمرار في حفزها بغية توسيع المعارف وتحديد أفضل الممارسات والتشجيع على تطبيقها في 

جهود إلى زيادة قدرة البلدان وينبغي، في نهاية المطاف، أن تؤدي هذه ال. مجال تنمية القوى العاملة الصحية
على تعزيز تطوير القوى العاملة الصحية، وضمان االلتزام السياسي، وإيجاد بيئة تمكينية للحد من أوجه 

ويلزم تعزيز قدرات المنظمة على كل المستويات بغية . النقص ومعالجة مشكلة سوء توزع العاملين الصحيين
 .ة الصحية في البلدانتوفير الدعم الالزم لتنمية القوى العامل

  
 المؤشرات

 تعاني من من البلدان التي ٥٧سبة من الن ١-٩-١٠
على نحو العاملة الصحية اها في قو فادح نقص
 ٢٠٠٦التقرير الخاص بالصحة في العالم، بينه  ما

  متعددة السنواتالوخطة الموارد البشرية الصحية 

 من البلدان التي تعاني من ٥٧النسبة من  ٢-٩-١٠
ينه على نحو ما ب العاملة الصحية  قواهانقص فادح في

 والتي ٢٠٠٦التقرير الخاص بالصحة في العالم، 
 خطة استثمار لتوسيع نطاق تدريب العاملين لديها

  الصحيين وتثقيفهم

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
  ٪١٠أقل من   ٪١٠أقل من 

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  ٪ على األقل١٠  ٪ على األقل١٠

  ٢٠١١يقها بحلول عام األهداف التي يتعين تحق
  ٪ على األقل٢٠  ٪ على األقل٢٠

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  ٪ على األقل٥٠  ٪ على األقل٥٠

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٦٢ ٠٠٠ ٥٣ ٩٧٩ ٤٠ ٠٤١ 

 المبررات

 تقديم الدعم ٩-١٠
التقني إلى الدول 

األعضاء، مع 
التركيز على الدول 

التي تواجه 
 كبرىصعوبات 

 بالقوى يتعلقفيما 
العاملة الصحية 

بغية تحسين إيجاد 
وتوزيع قواها 

العاملة الصحية 
نسب وتأمين 

 المهارات الالزمة
 .لها واالحتفاظ بها

 إلى تسريع إعداد القوى العاملة الصحية ومواصلة تعزيز ٢٧-٥٩ج ص ع و٢٣-٥٩ج ص عدعا القراران 
وقد بلغ النقص وعدم التوازن . التمريض والقبالة لمواجهة األزمة العالمية في مجال الموارد البشرية الصحية

 تعزيز المؤسسات الوطنية بغية تحسين قدرة وجودة ويلزم.  بلدا٥٧ًفي القوى العاملة الصحية حداً حرجاً في 
وسيجري تقديم األدوات والدالئل وغيرها من أشكال الدعم الالزم . إعداد القوى العاملة الصحية وتدريبها

لضمان نجاح البلدان في بناء قواها العاملة الصحية في جميع مراحل العملية المتواصلة للدخول في هذا 
وستحظى مسألة هجرة العاملين الصحيين باهتمام خاص، وسيجري .  فيه والخروج منهالمجال ومزاولة العمل

 .تجديد الجهود الرامية إلدارة الهجرة الدولية بالتعاون مع الشركاء الدوليين
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 المؤشرات

 التي تتلقى الدعم الدول األعضاء عدد ١-١٠-١٠
التقني والدعم في مجال السياسات الخاصة بما يلزم 

والحد من المصاعب لحشد أموال إضافية للصحة؛ 
التي تحول دون االستفادة ووقوع الكوارث المالية 

النفقات المالية والتردي في وهدة الفقر نتيجة لسداد 
تحسين الحماية االجتماعية  أو الخاصة بالصحة

في االستفادة من وكفاءة استثمار الموارد والمساواة 
  .االستثمار

عدد الملخصات اإلعالمية بشأن  ٢-١٠-١٠
يعها ودعم استعمالها، السياسات التي يتم إعدادها وتوز

والتي توثق أفضل الممارسات في حشد األموال، 
والتجميع والشراء، بما في ذلك التعاقد، وتوفير 

التدخالت والخدمات، ومعالجة تفكك النظم المرتبط 
   وتدفق األموال الدولية إلى الداخلالرأسيةبالبرامج 

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
  السياساتلراسمي ملخصات تقنية ٦  ١٥

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

  ملخصاً تقنيا١٢ً  ٤٠

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

   ملخصاً تقنيا١٦ً  ٧٥
  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

  ملخصاً تقنيا٢٠ً  ٩٠
 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ يزانيةالم

٤١ ٠٠٠ ٢٥ ٩٤١ ٣١ ٢٤٩ 

 المبررات

 تزويد ١٠-١٠
الدول األعضاء 

المسندة بالسياسات 
 والدعم من بالبينات

أجل تحسين تمويل 
النظم الصحية من 

حيث توافر 
األموال وتوقي 

المخاطر 
االجتماعية والمالية 

وتحقيق المساواة 
في الحصول على 
الخدمات وكفاءة 
  .استثمار الموارد

 

أو المساواة /ازدادت طلبات الدول األعضاء زيادة كبرى للحصول على الدعم في مجال سبل تحسين فعالية و
 وتستلزم االستجابات. لمخاطر الماليةفي نظم تمويلها الصحي، ولتوسيع نطاق حماية الفئات الضعيفة من ا

وتقتضي االستجابة للطلبات . لتلك الطلبات تقييم التجارب وأفضل الممارسات ونشرها في مختلف الظروف
 .، مع مواصلة الزيادة باعتدال فيما بعد٢٠٠٩-٢٠٠٨المتزايدة تحقيق زيادة هامة في الموارد في العامين 

  
 المؤشرات

إعداد أهم الوسائل والقواعد والمعايير  ١-١١-١٠
وضع السياسات وتنفيذها، ودعم نشرها الالزمة لتوجيه 

واستعمالها وفقاً لالحتياجات المعبر عنها، ويشمل ذلك 
تتبع الموارد وتخصيصها وإعداد الميزانيات، واإلدارة 

المالية، والعواقب االقتصادية للمرض والتهميش 
االجتماعي، وتنظيم إيتاء الخدمات وتحقيق كفاءتها، بما 

قوع الكوارث المالية و  أو خدمات التعاقدفي ذلك
   والتردي في وهدة الفقر

 التي تتلقى الدعم الدول األعضاء عدد ٢-١١-١٠
من أجل استعمال الوسائل التي تعدها المنظمة لتتبع 

وتقييم مدى مالءمة استثمار األموال، وتقييم 
االحتياجات المالية في المستقبل، وإلدارة ورصد 

التمويل على  لتتبع أثر سياسة أو األموال المتاحة
  األسر 

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 

فيما يخص الحسابات  عدت ووزعتالتي ُأالوسائل 
الصحية الوطنية، وحساب التكاليف، والكوارث المالية 

، والمردودية، وآثار تصميم والتردي في وهدة الفقر
  التأمين الصحي، والتعاقد

١٥  

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

وضع  ١١-١٠
القواعد والمعايير 

وات القياس وأد
الالزمة لتتبع 

الموارد، وتقدير 
العواقب 

االقتصادية 
، لألمراض

وتكاليف وآثار 
التدخالت 

والكوارث المالية 
والتردي في وهدة 

 والتهميش الفقر
االجتماعي ودعم 

استعمال تلك 
  .االوسائل ورصده

  
 وإمكانية اإلضافةوضع وسائل إضافية لتتبع الموارد  

وتنقيح الوسائل القائمة عند . وتتبع العبء االقتصادي
  ورسم إطار لصياغة سياسة التمويل. اللزوم

٣٠   
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  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

  ٤٠  تعديل الوسائل واألطر وتحديثها ونشرها عند اللزوم

  ٢٠١٣ عام بحلولتعين تحقيقها األهداف التي ي

  ٥٠  تعديل الوسائل واألطر وتحديثها ونشرها عند اللزوم
 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

٢٨ ٠٠٠ ١٥ ٦٩٧ ٢٣ ٨٩٦ 

 المبررات
قديم القواعد أو الدالئل بشأن أساليب تقدير األثر االقتصادي الناجم عن اإلصابة يتزايد الطلب على المنظمة لت

باألمراض، وتتبع النفقات الخاصة بأمراض معينة، أو لتحديد ورصد معاناة األسر من الكوارث المالية 
ادة  مواجهة هذا الطلب زي وتقتضي.والتردي في وهدة الفقر نتيجة دفع رسوم الخدمات الصحية من الجيب

القدرات بشكل كبير وتأمين القدرة على تقديم الدعم للقائمين على وضع السياسات الذين يسعون إلى استعمال 
 .القواعد والمعايير الناتجة

  
  

 المؤشرات
وجود المنظمة وموقعها القيادي في  ١-١٢-١٠

الشراكات الدولية واإلقليمية والوطنية واستعمال 
بيناتها من أجل زيادة تمويل الصحة في البلدان 

لبلدان في مجال إلى اتقديم الدعم  أو لالمنخفضة الدخ
 الحد من الفقر، اتتصميم ورصد ورقات استراتيجي

والنهج الشامل للقطاعات، وأطر اإلنفاق المتوسطة 
 األجل، وغيرها من آليات التمويل الطويل األجل

 توفير الحماية الصحية االجتماعية التي بوسعها
  تساوق مع الرعاية الصحية األوليةي بما

 التي تحظى بالدعم الدول األعضاءعدد  ٢-١٢-١٠
لبناء القدرات في مجال صياغة سياسات 

واستراتيجيات التمويل الصحي وتفسير المعطيات 
استخدام أهم المعلومات عن النفقات  أو المالية

والتمويل والفعالية والكفاءة في مجال الصحة في 
  توجيه العملية

  ٢٠٠٨ المعطيات األساسية
 شراكتين عالميتين أو إقليميتين إلىمنظمة  الانضمام

في مجال خيارات التمويل؛ تقديم الدعم لخيارات 
   بلدان٦التمويل الطويل األجل في 

 بلداً وأحدث المعلومات ٢٥تقديم الدعم التقني إلى 
السنوية عن النفقات الصحية لجميع الدول األعضاء 

   دولة١٩٣البالغ عددها 

  ٢٠٠٩ عام بحلوليقها األهداف التي يتعين تحق
انضمام المنظمة إلى أربع شراكات؛ وتقديم الدعم 
لستة عشر بلداً في مجال خيارات التمويل الطويل 

  األجل 

ومات  بلداً، وأحدث المعل٥٥تقديم الدعم التقني إلى 
جميع الدول السنوية عن النفقات الصحية في 

عن حاالت النفقات جديدة األعضاء، مع معلومات 
   بلدا٩٠ًظة في الباه

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

 شـراكات؛ وتقـديم الـدعم       ٦انضمام المنظمة إلى    
لثمانية وعشرين بلداً في مجال خيـارات التمويـل         

  الطويل األجل

 بلداً، وأحدث المعلومات ٧٥تقديم الدعم التقني إلى 
السنوية عن النفقات الصحية في جميع الدول 

، مع معلومات جديدة عن حاالت النفقات األعضاء
   بلدا٢٠ًالباهظة في 

    ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 اتخاذ ١٢-١٠
الخطوات الالزمة 

لتخصيص للدعوة 
 من األموال المزيد

للمجال الصحي 
حيثما يلزم؛ وبناء 
القدرات في مجال 

وضع أطر 
تمويل سياسات ال

الصحي وتفسير 
المعلومات المالية 

واستخدامها؛ وحفز 
إيجاد المعارف 

وترجمتها من أجل 
دعم وضع 
 .السياسات

انضمام المنظمة إلى ثماني شراكات؛ وتقديم الدعم 
   بلدا٤٠ًإلى 

 بلداً؛ وأحدث المعلومات ٩٠تقديم الدعم التقني إلى 
، السنوية عن النفقات الصحية لجميع الدول األعضاء

نقحة ومحدثة عن النفقات الباهظة في ومعلومات م
  عشرين بلداً آخر
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 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

٤٧ ٠٠٠ ١٥ ٢٠٩ ٣٥ ٠٠٠ 

 المبررات
إلى حشد المزيد من األموال ألجل الصحة في البلدان ساهمت المنظمة في الجهود الدولية والوطنية الرامية 

والبد من زيادة الزخم الدولي وتقديم الدعم الفعال لغرض . الفقيرة والفئات الضعيفة في غيرها من البلدان
ويتعين تعزيز قدرات المكاتب . إدراج الصحة في الخطط االقتصادية الوطنية كأطر النفقات المتوسطة األجل

 . من مستويات عمل المنظمة دعماً لتلك الجهودالقطرية وغيرها
  

 المؤشرات
األدوات والقواعد والمعايير  توزيع ١-١٣-١٠

 وقياسها وتنفيذها ،رسم السياساتالرئيسية لتوجيه 
  ودعم استخدامها

عدد الدول األعضاء المشاركة في  ٢-١٣-١٠
 سالمة التي تواجهتحديات العالمية التصدي لل

المبادرات العالمية بشأن السالمة في وضى، المر
  في ذلك البحوث والقياسات بما

  ٢٠٠٨ المعطيات األساسية
  غير متوفرة  غير متوفرة

  ٢٠٠٩ التي يتعين تحقيقها بحلول عام األهداف
 وسائل داعمة ١٠ للسالمة وعالميمعيار واحد 

  رئيسية
٣٠  

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

  ٤٥   وسيلة داعمة رئيسية٢٠معياران عالميان للسالمة و

  ٢٠١٣األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

  ٩٠   وسيلة داعمة رئيسية٠٤ معايير عالمية للسالمة و٤
 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

 ٤٤ ٩٧٥  

 المبررات

 القواعد ١٣-١٠
والمعايير وأدوات 

القياس المسندة 
بالبينات التي 

طُورت بغرض 
مساعدة الدول 
األعضاء على 
قياس مستوى 

الرعاية الصحية 
غير المأمونة 

  .وخفضه
 

دعم وستقوم منظمة الصحة العالمية بتوفير القواعد والدالئل ل. أصبحت سالمة المريض برنامجاً صحياً عالمياً
وستعمل المنظمة أيضاً على توفير دالئل مسندة . الدول األعضاء في تقدير وتعقب طبيعة المشكل وأبعاده

 استجابة المنظمة شاملة، وعلى والبد من أن تكون. بالبينات لتعزيز السالمة في المجاالت ذات األولوية
 .تنسيق الخبرة الدوليةاألمانة أن تعمل جنباً إلى جنب مع الدول األعضاء لتعزيز السالمة و
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  وجيات الطبية وجودتها واستخدامهاضمان تحسين إتاحة المنتجات والتكنول
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    القضايا والتحديات المطروحة
يعتمد نجاح الرعاية الصحية األولية وبلوغ المرامي اإلنمائية        

ـ        ل العالميـة   لأللفية ذات الصلة بالصحة وعمل آليات التموي
الجديدة اعتماداً كلياً على توافر األدوية والمنتجـات الطبيـة          
واللقاحات والتكنولوجيات الصحية ذات الجودة المأمونة وفي       

صف اإلنفاق اإلجمالي على    نالدول األعضاء يخصص قرابة     
الصحة للمنتجات الطبية، ورغم ذلك يتوفى ما يربـو علـى           

ب نقص أبسط األدويـة      نسمة يومياً بدون داعٍ بسب     ٢٧ ٠٠٠
وال توجد تركيبات دوائية لألطفال لعدد كبير مـن         . األساسية

 علـى   تساعد  ال  قوى السوق الدولية   كما أن . األدوية األساسية 
 االتفاقات  بينما تحدد استحداث منتجات جديدة ألمراض الفقر،      

التجارية الدولية أسعاراً لألدوية األساسية في المستقبل تفـوق         
 وتفسح العولمـة    ائية لمعظم الذين يحتاجون إليها،    القدرة الشر 

.  لزيادة غير مسبوقة في المنتجـات الطبيـة المزيفـة          مجاالً
توجد أية مراقبة لمأمونية األدوية الجديدة لمعالجة األيدز         وال

  الجغرافيـة  والعدوى بفيروسه والسل والمالريا في المنـاطق      
  .التي ستستخدمها أكثر من غيرها

 ، بما فيها األجهزة الطبية،    لتكنولوجيات الطبية إن المنتجات وا  
يمكن أن تنقذ األرواح، وتحد من المعاناة وتحـسن الـصحة،           
ولكن ذلك يتوقف على جودة نوعيتها، ومأمونيتها ونجاعتهـا         
وتوافرها ويسر تكلفتها، وقبولها وصحة استخدامها من قبـل         

ذه معظم البلدان ال تلبي ه    و. القائمين على وصفها والمرضى   
 إلى عدم إدراك ما      اإلخفاق وكثيراً ما يعود ذلك   . الشروط كلها 

يمكن أن تسفر عنه من فوائد مـن حيـث النتـائج الطبيـة              
والوفورات االقتـصادية؛ وإلـى انعـدام اإلرادة الـسياسية          
واالستثمارات الحكومية؛ وإلى الضغوط التجارية والسياسية،      

حة، وإلى عـدم    بما فيها الضغوط التي تمارسها الجهات المان      

  الدروس المستفادة
أنه ما لم يتوفر الدعم السياسي على أعلى          •

المستويات واالستثمارات اإلضافية، فـي     
ميزانية المنظمة والميزانيـات الـصحية      

نـات  الوطنية على حد سواء، فـإن اإلمكا      
الكبيرة للمنتجات والتكنولوجيات الطبيـة     
األساسية ستظل غير مـستغلة كمـا هـو         
الشأن في الماضي، مما يؤدي إلى اإلصابة       
باألمراض وحـاالت العجـز والوفيـات       

  .والهدر االقتصادي بشكل ال داعي له
وجود إمكانات كبـرى لتحـسين نوعيـة          •

مثل (المنتجات وتحقيق وفورات اقتصادية     
خدام األدوية الرشيد يمكـن أن      برامج است 

يؤدي إلى جني فوائد اقتصادية تفوق بثالثة       
أمثال ما يتم جنيه حالياً كما أن االختبـار         
المسبق لصالحية األدوية يمكن أن يـؤدي       

  ). مرة٢٠٠إلى تحقيق عائدات تزيد 
إن برامج التمويل العالمية الجديدة تـولي         •

القليل من االهتمـام للحاجـة إلـى بنـاء          
درات الوطنية في مجال ضمان الجودة،      الق

وإدارة عمليات الشراء والتوريد، ورصـد      
اآلثار الدوائية الضارة واالستعمال الرشيد     
لألدوية والتكنولوجيات، وهو أمـر يعـد       
عموماً من مسؤوليات المنظمة؛ ومـا لـم        
تدخل تحسينات في هذه المجـاالت فقـد        
تذهب نسبة كبيرة مـن التمويـل الجديـد         

  .هدراً
إن الطلبات التي تقدمها الدول األعـضاء         •

من أجل الحصول على المنتجات الطبيـة       
والتكنولوجيات المتصلة بها يفوق بكثيـر      

  .قدرة األمانة على توفيرها

  المؤشرات واألهداف
االعتراف بتوفير المنتجات والتكنولوجيات الطبية األساسية كجزء من الوفاء بالحق في   •

 بلداً ٥٠اعتراف : الهدف المنشود. اء ذلك في الدساتير أو القوانين الوطنيةالصحة، كما ج
   بذلك الحق٢٠١٣في عام 

 دواء مختاراً من األدوية النوعية األساسية الرئيسية وتحديد متوسط معدل السعر ٣٠توافر   •
: الهدف المنشود. لكل مستهلك في القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية

تحديد متوسط معدل السعر لكل ) ٢(٪ من األدوية في جميع القطاعات؛ و٨٠إتاحة  )١(
مستهلك لألدوية النوعية المختارة بما ال يتجاوز أربعة أضعاف سعر السوق العالمية لتلك 

  المنتجات النوعية
ة؛ تقييم القدرة التنظيمية الوطني: الهدف المنشود. مرحلة تطوير القدرة التنظيمية الوطنية  •

٪ في المستوى المتوسط ٥٠٪ من البلدان في المستوى األساسي و٣٣وتحقيق نسب 
  ٢٠١٣في المستوى الرفيع للوظائف التنظيمية بحلول عام  ٪١٧و

: الهدف المنشود. نسبة اللقاحات المستخدمة في برامج تمنيع األطفال ذات الجودة المضمونة  •
  ٢٠١٣٪ بحلول عام ١٠٠

. صفات المطابقة للدالئل السريرية الوطنية أو المؤسسية الحاليةالنسبة المئوية من الو  •
  .٢٠١٣٪ بحلول عام ٧٠: الهدف المنشود
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والبد من إيجاد توازن    .  استراتيجيات التمويل واإلمداد   اتساق
بين المكاسب القصيرة األجل من خالل نظام رأسي خـاص          
وتطوير سياسات ونظم إمدادات وطنية شاملة علـى المـدى          

، وذلك في   الطويل فيما يتعلق بالمنتجات والتكنولوجيات الطبية     
  .رعاية الصحية األولية تقوم على الإطار نظم صحية شاملة

  
ومن شأن عملية وضع وتنفيذ الـسياسات الـشاملة المتعلقـة           

ن إتاحـة   تحـسي بالمنتجات والتكنولوجيات الطبية الرامية إلى      
تحـسين  والمضمونة الجودة   المنتجات والتكنولوجيات الطبية    

 في إطار نظم صحية شاملة، أن تسهم بشكل كبير           استخدامها
 معدالت المراضة والوفيات الناجمة     في تعزيز الصحة وتقليل   

تحديداً عن األيدز والعدوى بفيروسه، والمالريـا، والـسل،         
  .واألمراض التي تصيب األطفال واألمهات

  
  األساليب االستراتيجية

المنتجـات الطبيـة    منذ سنوات عديدة كان التوسع في إتاحة        
ــية ــودة، األساسـ ــضمونة الجـ ــات المـ  والتكنولوجيـ

ن قبل العاملين الصحيين والمـستهلكين،      استخدامها م  وتحسين
ولعل أفضل طريقة . من بين أولويات الدول األعضاء واألمانة

  وتنفيـذ  لتحقيق هذا المرمى الطويل األجل تتمثل في وضـع        
بشأن المنتجات والتكنولوجيـات    سياسات دوائية وطنية شاملة     

  .الطبية

فاإلمدادات الكافية مـن المنتجـات والتكنولوجيـات الطبيـة          
المضمونة الجودة واستخدامها على نحو رشيد، تتوقف إلى حد 

 توظيـف    أيـضاً   تتطلـب   وهـي  كبير على قوى الـسوق،    
سياسـية وبنـاء    وإرادة  مـن قبـل الحكومـة،        استثمارات
 التنظيميـة   الهيئاتبما فيها   (في المؤسسات الوطنية،     القدرات
  .)الوطنية

ولية القائمة  ومن األمور األساسية تطبيق القواعد والمعايير الد      
على البينات، والتي يتم التوصل إليها مـن خـالل عمليـات            
صارمة وشفافة وشاملة وموثوقة، ووضـع وتنفيـذ بـرامج          

واالستخدام وضمان الجودة للنهوض باإلدارة الجيدة لإلمدادات   
، بما فيهـا األجهـزة       الطبية الرشيد للمنتجات والتكنولوجيات  

ة على عمليات الـشراء  وينبغي التركيز بصورة خاص . الطبية
الموثوقة، ومكافحة المنتجات المزيفة والمنتجات التي ال ترقى        
إلى المستوى المطلوب، والتدخالت السريرية العالية المردود،       
واالمتثال الطويل األجل للمعالجة، والتصدي لمقاومة مضادات 

  .المكروبات

 يراعـي على الترويج النتهاج أسلوب      أيضاً التشديد   وسيجري
 ودعم البلدان من     االبتكار فيما يخص جال الصحة العمومية    م

أجل اتباع المرونة التي ينص عليها االتفاق بشأن الجوانـب          
التـي  ، وتكييـف التـدخالت      التجارية لحقوق الملكية الفكرية   

حتياجـات  ال البلدان المرتفعة الدخل     برهنت على نجاحها في   

  : على األمور التالية األمانةستركز
تــوفير التوجيــه الــسياسي، ووضــع   •

التسميات واستحداث المواد المرجعيـة     
لخبـراء  عن طريـق أفرقـة ولجـان ا       

االستشاريين، والمـشاورات اإلقليميـة     
والعالمية، أو غير ذلك مـن العمليـات        
التقييسية العالميـة أو اإلقليميـة، مـع        
التشديد بصورة خاصـة علـى إتاحـة        

بما في ذلك التركيبات المعدة     (المنتجات  
والتكنولوجيــات األساســية ) لألطفــال

الجديدة على نحو عادل واستعمالها على      
معايير الجـودة والمعـايير     نحو رشيد و  

ــى  ــة عل ــة المنطبق ــسريرية الدولي ال
المنتجــات والتكنولوجيــات األساســية 
وكذلك المعايير المنطبقة على األدويـة      
التقليدية، واالستراتيجيات الرامية لتعزيز    

  ورصد استخدام معايير المنظمة؛
تعزيز إتاحة المنتجات والتكنولوجيـات       •

لها على  الجيدة على نحو عادل واستعما    
نحو رشيد من خالل تقديم الدعم التقني       
ــسياسات العامــة إلــى  والمتــصل بال
السلطات الصحية، والشبكات المهنيـة،     
ومنظمات المستهلكين وسائر أصـحاب     
المصلحة وتيسير تقـدير االحتياجـات      

 دعماً للرعاية الـصحية     وبناء القدرات 
  ؛األولية

تنفيذ برامج الجودة تنفيذاً مباشراً عـن         •
ــسبق  طر ــار الم ــرامج االختب ــق ب ي

للصالحية المشتركة بين منظمة الصحة     
العالمية واألمم المتحـدة فيمـا يخـص        
اللقاحات واألدوية ووسائل التـشخيص     

  ذات األولوية؛
دعم البلدان في مجال إنتاج واسـتخدام         •

وتصدير المنتجات المضمونة الجـودة،     
والمأمونية والنجاعة من خالل تعزيـز      

يمية الوطنيـة ووضـع     السلطات التنظ 
  برنامج دولي لمكافحة األدوية المزيفة؛

دعم البلدان في وضع وتنفيـذ بـرامج          •
ــدادات،  ــدة لإلم ــز اإلدارة الجي لتعزي
وعمليات الشراء الموثوقة واالسـتخدام     

 فـي   الرشيد للمنتجات والتكنولوجيـات   
  ؛إطار النُظم الصحية الشاملة

دعم البلدان في وضع أو تـدعيم نظـم           •
صد في مرحلة ما بعـد التـسويق        للتر

والرقابة الدوائية وضمان مأمونية الـدم      
ورصد الوصفات الدوائية وفي إحاطـة      
المواطنين وسائر أصـحاب المـصلحة      
بالنتــائج مــن أجــل تعزيــز ســالمة 

  المرضى؛
جمع التقـارير والمعلومـات المتعلقـة         •

باألحداث الهامة أو اإلشارات العالميـة      
مأمونيتهـا  بشأن جـودة المنتجـات أو       

وإدراجها في قواعد المعطيات العالمية،     
  ونشر نتائجها؛
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 أنجـز   وقـد  . البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل    ظروفو
الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالـصحة العموميـة         
واالبتكار والملكية الفكرية عمله باعتمـاد جمعيـة الـصحة          
لالستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الصحة العموميـة        

). ٢١-٦١القـرار ج ص ع    (واالبتكار والملكيـة الفكريـة      
التشجيع على  وتستهدف االستراتيجية وخطة العمل العالميتان      

وهما تلبيان الحاجـة  . فكر جديد بشأن االبتكار وإتاحة األدوية    
إلى تحديد السبل التي يمكن من خاللها تمويل وإجراء أنشطة          
البحث والتطوير ذات المـستويات المالئمـة فيمـا يتعلـق           
باألمراض التي تؤثر على البلدان النامية بشكل غير متناسب،         

نتجـات صـحية ابتكاريـة      وتركزان على ضرورة إعداد م    
ويندرج كثير مـن اإلجـراءات      . وإتاحتها لمن يحتاجون إليها   

المحددة التي تشملها الخطة العالمية ضمن مسؤولية المنظمة،        
بما في ذلك الرصد المنتظم للتنفيذ العالمي وإعداد التقارير عن 

وسيتعلق تنفيذ خطة العمل، داخل األمانة، بعدد . التقدم المحرز
اض االستراتيجية، وسيـشمل أنـشطة علـى كـل         من األغر 

 تشجيع رصـد    ،باإلضافة إلى ذلك    وسيتم، .مستويات المنظمة 
والتكنولوجيات ومأمونيتها وجودتها ونجاعتها     توافر المنتجات 

 . إجراء عمليات تقيـيم مـستقلة  واستعمالها، وذلك عن طريق 
وستركز أمانة المنظمة على الجمع بين دورهـا التـوجيهي          

لمسلّم به ووظائفها المعيارية العالمية الفريـدة وبـين         التقني ا 
الدعوة على الصعيد الدولي، واإلرشاد المتعلق بالـسياسات،        

  .والدعم البلداني
  
  

  االفتراضات والمخاطر والخيارات
هذا الغـرض    أساساً لتحقيق    التي تشكل  االفتراضات فيما يلي 

  :االستراتيجي

لتكنولوجيات األساسية  لمنتجات وا شاملة ل  إتاحة   تحقيقأن    •
المضمونة الجودة، وتحسين استخدامها من قبل العـاملين     
الصحيين والمستهلكين ستظل مجاالً ذا أولويـة بالنـسبة         

  للدول األعضاء وبالتالي لألمانة نفسها؛

أن المنظمة ستقاوم الـضغوط الـسياسية واالقتـصادية           •
المفرطة وتستمر فـي الوفـاء بالتزاماتهـا الدسـتورية          
والمتعلقة بالمعاهدات الدولية فيما يخص وضع القواعـد        
والمعايير الصيدالنية الدولية فيمـا يتعلـق بالمنتجـات         

   ؛والتكنولوجيات

تخصيص الموارد الكافية لهـذه الغايـة، ممـا يعكـس             •
  .االتجاهات التي سادت العقد الماضي

 هذا الغـرض     تحقيق يمكن أن تعوق   التي   المخاطروفيما يلي   
  :يجياالسترات

 المقررة في إطار النظم الوطنية واألمانة فيما       أن األنشطة   •
يتصل بالمنتجات والتكنولوجيات الطبية، أنـشطة سـيتم        

  : على األمور التالية األمانةستركز
توفير الحـوافز السـتحداث منتجـات         •

وأدوات ومعــايير وإرشــادات تتعلــق 
بالسياسات جديدة واختبارها واستعمالها    
لتحسين سبل إتاحة وجـودة واسـتخدام       

تـستهدف  المنتجات والتكنولوجيات التي    
  .عبء األمراض الرئيسية في البلدان
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تقسيمها بين برامج رأسية مختلفة عوضاً عن دمجها في         
  أحد النظم الصحية الشاملة؛

وأن عدم اعتراف بـرامج التمويـل العالميـة الجديـدة             •
بناء القدرات الوطنيـة فـي      االعتراف الكافي بضرورة    

مجال ضمان الجودة، وإدارة المـشتريات واإلمـدادات،        
واالستخدام المعقول للرقابة الدوائية قد يؤدي إلى هـدر         

  .نسبة كبيرة من األموال الجديدة
  

  النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة

 المؤشرات
الدول  عدد ١-١-١١

 التي تتلقى الدعم األعضاء
 سياسات  وتنفيذلوضع

رسمية وطنية بشأن إتاحة 
 وجودة واستعمال المنتجات 

التكنولوجيات الطبية أو 
 األساسية

الدول  عدد ٢-١-١١
 التي األعضاء

الدعم   تتلقى
  دعيمت أو ملتصمي

نظم وطنية شاملة 
أو للمشتريات 
 اإلمدادات

الدول  عدد ٣-١-١١
 التي تتلقى الدعم األعضاء
تنفيذ أو / لوضع و

 وآليات استراتيجيات
 وطنية بشأن تنظيمية

أو ومنتجاته مأمونية الدم 
  بهمكافحة العدوى

 نشر ٤-١-١١
التقرير العالمي 

الثنائي السنوات عن 
أسعار األدوية 

 ويسر وتوفرها
، باالستناد إلى تكلفتها

جميع التقارير 
اإلقليمية والوطنية 

 المتاحة

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
نشر تقرير في تم   ٤٦  ٢٠  ٦٢

 ٢٠٠٧  عام

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
 نشر تقريرتم   ٥٢  ٢٥  ٦٨

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
  تم نشر تقرير  ٥٨  ٣٠  ٧٣

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
نشر تقريرين تم   ٦٤  ٣٥  ٧٨

 )٢٠١٣ و٢٠١١(
 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

٤٤ ٠٠٠ ٤٦ ٢٣٠ ٣٩ ٣٠٥ 

 المبررات

 تأييد ودعم ١-١١
صياغة ورصد 

السياسات الوطنية 
الشاملة المتعلقة 

 وجودة بإتاحة
  واستعمال
المنتجات 

والتكنولوجيات 
 . الطبية األساسية

واسع النطاق بالتوجيهات الخاصة بالسياسات التي تصدرها المنظمة على النطاق العالمي بشأن إتاحة تقيد 
ويعمل هذا العنصر من عناصر عمل المنظمة على تشجيع مبادئ التكامل . المنتجات والتكنولوجيات الطبية

 .ريد وطني موحدو نظام توالعدالة واإلنصاف واالستدامة فيما يخص العديد من البرامج الرأسية ودمجها في
  

 وضع ٢-١١ المؤشرات
قواعد ومعايير 

ودالئل دولية بشأن 
جودة المنتجات 
والتكنولوجيات 

الطبية ومأمونيتها 
ونجاعتها 

ما ينتج حديثاً أو عدد  ١-٢-١١
 ن معايير الجودة العالميةينقح م

 والدالئلوالمستحضرات 
 تحسين توفير المرجعية من أجل

المنتجات والتكنولوجيات الطبية 
أو استعمالها أو إدارتها أو 

 فعالية تنظيمهاأو جودتها 

عدد  ٢-٢-١١
األسماء الدولية غير 
المسجلة الملكية التي 

أعطيت للمنتجات 
 الطبية

عدد األدوية  ٣-٢-١١
ات وأدوات واللقاح

المعدات بنود التشخيص و
التي تم إثبات صالحيتها 
المسبقة لتشتريها األمم 

 المتحدة

عدد  ٤-٢-١١
الدول األعضاء 

 أداء حظيالتي 
سلطاتها التنظيمية 

 بالتقييم أو الوطنية
  الدعم
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  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
  ٢٠  ١٥٠  ٨ ٩٠٠ في كل ثنائية ٣٠

  ٢٠٠٩عام  بحلولا األهداف التي يتعين تحقيقه
  ٣٠  ٢٥٠  ٩ ١٠٠  منتجاً إضافيا٣٠ً

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
  ٤٥  ٣٠٠  ٩٢٠٠   منتجاً إضافيا١٥ً

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
 ٦٠ ٣٥٠ ٩٣٠٠ إضافياً منتجاً ١٥

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ ةالميزاني
١٠٤ ٠٠٠ ٥٠ ٣١٣ ٦٩ ١٧٢ 

 المبررات

ومردوديتها 
والدعوة إلى تنفيذها 

على المستوى 
الوطني أو المستوى 
اإلقليمي أو كليهما 

 .ودعمها

ظمة فيما يتعلق باللقاحات واألدوية والتكنولوجيات الصحية أعمال نإن األنشطة التقييسية التي تقوم بها الم
 منظومة األمم المتحدة والمنظمات ات مؤسسفريدة من نوعها وهي تحوز على تقدير الدول األعضاء وسائر

وهي أعمال مفيدة لجميع الدول األعضاء وينبغي المحافظة على استقاللها . الدولية والمنظمات غير الحكومية
 الصالحية اختباروثمة طلب واسع غير متوقع على برامج المنظمة بشأن . عن آراء آحاد الجهات المانحة

ولقد أصبح هذا البرنامج المحرك الرئيسي لبناء . لتشخيص ذات األولويةالمسبق للقاحات واألدوية وأدوات ا
ويتوقع أن تزداد االحتياجات من الموارد المخصصة لهذه األعمال . القدرات لدى الهيئات التنظيمية الوطنية

 لصالحية للقاحات واألدويةل المسبق االختبار٪ من أجل تلبية الطلبات على نحو كامل فيما يخص ٣٠بنحو 
 .وأدوات التشخيص ذات األولوية

  
 المؤشرات

عدد البرامج الوطنية أو اإلقليمية  ١-٣-١١
 تعزيز استعمال التي تتلقى الدعم من أجل

التكنولوجيات الطبية على نحو  أوالمنتجات 
 سليم علمياً وعالي المردودية

 قائمة وطنية تستخدمالتي الدول األعضاء عدد  ٢-٣-١١
 األساسية، تم تحديثها لوجياتالتكنو أو اللقاحات أوباألدوية 

عمليات ل والمخصصةخالل السنوات الخمس الماضية 
  استرداد التكاليف المتصلة بذلكأوالشراء الرسمية 

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
٨٠  ٥  

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٩٠  ١٠  

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
٩٥  ١٥  

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
١٠٠  ٢٠  

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٣٤ ٠٠٠ ١٨ ٥٨٤ ٢٥ ٥٥٦ 

 المبررات

 اإلرشاد ٣-١١
القائم على البينات 

في مجال 
السياسات الرامية 

إلى تعزيز 
استخدام المنتجات 

والتكنولوجيات 
الطبية على نحو 

سليم علمياً وعالي 
المردودية من قبل 
العاملين الصحيين 

والمستهلكين، 
والتي تم وضعها 

ودعمها في 
األمانة، والبرامج 

اإلقليمية 
 .والوطنية

يد من قبل واضعي الوصفات الدوائية ومستهلكيها  لتعزيز االستخدام الرشمستمر إيالء اهتمام من المهم
وما لم تتم تحسينات في هذا . لألدوية التي يوردونها، وهذا أمر يعتبر في األساس من مسؤوليات المنظمة

فهذا المجال . المجال لن يمكن تحقيق الحصائل الصحية بالكامل، وقد تذهب نسبة كبيرة من التمويل هدراً
ذا طُلب منها ذلك، أن توفر الخبرات آلليات التمويل الجديدة، مثل الصندوق العالمي يمكن فيه للمنظمة، إ

 .لمكافحة األيدز والسل والمالريا والمرفق الدولي لشراء األدوية
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 االضطالع بالدور القيادي وتعزيز تصريف الشؤون وتدعيم الشراكة والتعاون مع البلـدان           
 من أجل أداء واليـة منظمـة الـصحة          لمصلحةومنظومة األمم المتحدة وسائر أصحاب ا     

ي برنامج العمل   العالمية في التقدم في برنامج العمل الصحي العالمي وفقاً لما هو محدد ف            
  العام الحادي عشر

  
  

  
  

١  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القضايا والتحديات المطروحة
  

، أي   األجهزة الرئاسية   قيادة المنظمة وتصريف شؤونها    تتولى
س التنفيذي واللجان اإلقليميـة، ومـن       جمعية الصحة والمجل  

خالل كبار موظفي األمانة على المستويين العالمي واإلقليمي،        
  .ينيأي من خالل المدير العام والمديرين اإلقليم

 كما يلزم تنفيذ    ،وتلزم خدمة األجهزة الرئاسية على نحو فعال      
 ومن الضروري وضـع خطـوط       .قراراتها بتجاوب وشفافية  

مسؤولية والمساءلة داخل األمانة، وخاصة     واضحة للسلطة وال  
في سياق تتحرر فيه الموارد والقرارات الخاصة باستخدامها،        
تحرراً متزايداً من المركزية لتـذهب إلـى مواضـع تنفيـذ            

  .البرامج
 تعزيز قدرات المنظمة على جميع المستويات لمواجهة        ويلزم

، الـصحة الخاصة ب الطلب المتزايد باستمرار على المعلومات      
 تزويـد   وينبغي .حسب الجنس والسن  بشكل مالئم   والمصنفة  

المنظمة بما يلزم إلجراء اتصاالت داخلية وخارجية في الوقت 
 وعلـى   العـالمي مستوى  ال وعلى نحو متسق على      ،المناسب

 بـشكل اسـتباقي وخـالل       ،المستويين اإلقليمي والقطـري   
دان والتزامها باإلنصاف في مي    دورها القيادي     لبيان ،األزمات
 وتوفير معلومات أساسية عن الصحة وضمان إبـراز         الصحة

  .صورة المنظمة

                                                           
مـارس  /  آذار٢االلتزام والتنسيق والمواءمة والنتائج والمساءلة المتبادلة، باريس، : إعالن باريس بشأن فعالية المعونة   ١

وتعمل منظمة الصحة العالمية مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي والبنك الدولي وسـائر أصـحاب                 . ٢٠٠٥
وستصبح بالتدريج األهداف التالية أكثر تركيزاً على الـصحة مـع           . مصلحة على تكييف إعالن باريس مع شؤون الصحة       ال

٪ من المساعدة اإلنمائية الرسمية من خالل برامج منسقة تتساوق مع استراتيجيات التنمية الوطنيـة؛               ٥٠تنفيذ  : تقدم العملية 
لتي تتم من خالل نظم الشراء التابعة للبلدان الشريكة؛ وتخفـيض مقـداره             ٪ من عمليات الشراء بهذه المساعدة وا      ٩٠ودعم  
٪ من المساعدة في سياق أساليب قائمة على        ٦٦٪ في المساعدة غير المنفقة في السنة المالية المبرمجة من أجلها؛ وتقديم             ٥٠

عمل التحليلي القطري للمنظمة في     ٪ من ال  ٦٦٪ من البعثات القطرية للمنظمة على نحو مشترك؛ وإجراء          ٤٠البرامج؛ وإيفاد   
 .مجال الصحة على نحو مشترك

  المؤشرات واألهداف
. لقرارات واالتفاقات المتعلقة بالصحة والتي اعتمدتها جمعية الصحة       عدد البلدان التي تنفذ ا      •

  ٢٠١٣أكثر من نصف عدد الدول األعضاء بحلول عام : الهدف المنشود
عدد البلدان التي لديها استراتيجية تعاون قطري وافقت عليها الحكومة وتنطوي على تقيـيم                •

ا مـع االسـتراتيجيات الوطنيـة       نوعي لمدى تنسيق موارد المنظمة مع الشركاء ومواءمته       
 فـي  ٣: المعطيـات األساسـية   (٢٠١٣ بحلول عام ٨٠: الهدف المنشود. للصحة والتنمية 

  )٢٠٠٧-٢٠٠٦الفترة 
مدى تحقيق المساعدة اإلنمائية للصحة الرسمية لمؤشرات إعالن باريس بـشأن التنـسيق               •

   .٢٠١٣٪ من تلك المؤشرات بحلول عام ١٠٠:  الهدف المنشود١.والمواءمة

  الدروس المستفادة

البد من فهم دور المنظمة ومواطن   •
قوتها فهماً جيداً واالعتراف بهما في 

طاعات واألطراف ظل تزايد عدد الق
الفاعلة والشركاء المعنيين في مجال 

الصحة؛ وسيلزم المنظمة أن تحافظ على 
وضعها لكي تحقق أغراضها وتسهم في 

القضاء على التباينات االجتماعية في 
مجال الصحة وتحقيق المرامي اإلنمائية 

  .لأللفية المتعلقة بالصحة

 األخرى عدد الجهات أدى أيضاً تزايد  •
 في ثغرات إلى بالعمل الصحيالمعنية 

 التآزر في تنسيق إلى انعدامالمساءلة و
 الشراكات وتتيح. اإلجراءات المتخذة
 مختلف تجميع  إمكانيةالصحية العالمية

 العامة والخاصة المنظماتمواطن قوة 
 المجتمع المدني إلى جانب مجموعات

 وعدم للتصدي للمشاكل الصحية
  .اإلنصاف
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وهناك حاجة إلى وجود إرادة سياسية قوية وتصريف الشؤون         
وفـي  .  على الصعيد القطري   بشكل جيد وتوفير القيادة الجيدة    

 تضطلع الدولة بدور رئيسي في تشكيل النظم الـصحية        الواقع
يات كـل مـن الحكومـة       وتنظيمها وإدارتها وتحديد مسؤول   

وال يعني ذلـك تنـاول      . والمجتمع والفرد في مجال الصحة    
المسائل المتعلقة بقطاع الصحة فحسب بل يعني أيضاً تنـاول          

إصـالح الخدمـة    و ، التباينات االجتماعية  المسائل األعم مثل  
سياسات االقتصاد الكلي، مما قد يؤثر تأثيراً شديداً        أو  المدنية،  

 األمانة  ومن الضروري أن تكفل   . لصحيةفي تقديم الخدمات ا   
من جانبها تركيز دعمها على استراتيجيات قطرية واضـحة         

 المنظمـة    في خطـة    وأن تتجسد هذه االستراتيجيات    ،التحديد
تتسق معهـا،   أن  ميزانياتها البرمجية و  في  المتوسطة األجل و  

 وجود المنظمة مـع احتياجـات البلـد المعنـي           وأن يتماشى 
  .ية توفير الدعم األمثلومستوى تنميته بغ

 لتمكـين   معينـة  تدعيم آليـات     ينبغيوعلى الصعيد العالمي،    
أصحاب المصلحة من مواجهة قضايا الصحة مواجهة شـفافة     

 تـساعد علـى ضـمان    لمنظمة أن   وينبغي ل . وفعالةومنصفة  
مشاركة واضعي السياسات والمستشارين في مجال الـصحة        

يع المنتديات الدولية   على الصعيد الوطني مشاركة تامة في جم      
ويكتسي هـذا األمـر     . تناقش القضايا المتعلقة بالصحة   التي  

أهمية خاصة في زمن يتميز بالترابط االجتماعي واالقتصادي        
حيث يحتمل أن تكون للقرارات المتخذة بشأن مـسائل مثـل           

. التجارة والنزاعات وحقوق اإلنسان آثار كبيرة على الصحة       
مـن   الصحة العموميـة     مجال في    الفاعلة العديدة  واألطراف

، سـواء أكانـت     يئات الحكومية والحكومية الدولية   الهخارج  
جهات نشطة أم جماعات ضغط من األوساط األكاديميـة أو          

لكي تتمكن   تحتاج إلى أن تكون لها منتديات        ،القطاع الخاص 
 المساهمة بشفافية في المناقشات العالمية والوطنية المعنية        من

 دور فـي  هذه المنتديات أيضاً    ول ؛لقة بالصحة بالسياسات المتع 
  .حسن تصريف الشؤون والمساءلة

  
  األساليب االستراتيجية

سيقتضي تحقيق الغرض االسـتراتيجي أن تتعـاون الـدول          
ينبغي وعلى نحو أكثر تحديداً، . األعضاء واألمانة تعاوناً وثيقاً

أن تشمل األطراف الفاعلة قيادة أعمال المنظمـة وتوجيههـا          
وتنسيقها؛ وتدعيم تصريف شؤون المنظمة من خالل تقويـة         

 وإطالع الدول   ؛ودعم األمانة الفعال  مشاركة الدول األعضاء    
األعضاء وسائر الشركاء وأصحاب المصلحة وعامة الجمهور    

  .على أعمال المنظمة ومعارفها بشكل فعال
 التقدم في تنفيـذ برنـامج العمـل         على مع البلدان    وبالتعاون
االسـتراتيجيات  صـوغ    في   ستسهم المنظمة عالمي  الصحي ال 

وإدماج الحقائق والمنظـورات    المنصفة  واألولويات الوطنية   
وسيتم تنـسيق    .القطرية ضمن السياسات واألولويات العالمية    

 بناء على الوجود الفعال في البلدان       مختلف مستويات المنظمة  
 ويحقـق   على نحو يجسد االحتياجات واألولويـات الوطنيـة       

  الدروس المستفادة
 اآلمال المعلقة على منظومة األمم تتزايد  •

 زيادة الحاجة إلى وكذلكالمتحدة 
بل تحقيق قيمتها الوضوح فيما يتعلق بس

ومن األمور ذات األهمية  ؛المضافة
 العالقات على هذا الصددالخاصة في 

المستوى القطري حيث تطرأ تغييرات 
  الدوليةالمنظمات عديدة مع قيام

 أعمالها مع السياسات والبرامج بمواءمة
 جهودها وتنسيق ،الصحية الوطنية

. ارية العامةللتخفيف من األعباء اإلد
بد للمنظمة من وفي هذا السياق ال

مواصلة االضطالع بدور استباقي 
يات ابتكارية إلدارة الشراكات ووضع آل

  من أجلالعالمية أو المشاركة فيها
تعزيز فعالية هيكل الصحة الدولي 

 وزيادة كفاءته وقدرته على االستجابة
  .الحتياجات الدول األعضاء
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تكامل بين المبـادئ المـشتركة للمـساواة بـين الجنـسين            ال
وسـتقوم المنظمـة، علـى       .واإلنصاف في ميدان الـصحة    

 األساليب المتعددة القطاعات للتقدم     المستوى الوطني، بتشجيع  
 القـدرات   وبنـاء  ؛في تنفيذ برنامج العمل الصحي العـالمي      

تخطـيط  و القيادة وتصريف الشؤون،     في مجاالت المؤسسية  
 التعاون التقني بين البلدان     كما ستقوم بتيسير   ؛ة الصحية التنمي

  .النامية والبلدان المتقدمة
تعزيز إقامـة شـراكات عاملـة       وتشمل اإلجراءات األخرى    

والنهوض بهيكل صحي عالمي يضمن تحقيق حصائل صحية        
 وتـشجيع تنـسيق األسـاليب       ؛منصفة على جميع المستويات   

 مـع   ،األمـن الـصحي   المتبعة في مجالي التنمية الصحية و     
 وهيئات دولية أخرى وسائر      األمم المتحدة  مؤسسات منظومة 

؛ والمشاركة الفعالة فـي     أصحاب المصلحة في مجال الصحة    
األمـم المتحـدة؛ وعقـد      منظومـة   الحوار الخاص بإصالح    

اجتماعات بخصوص القضايا الصحية ذات األهمية العالميـة        
  .واإلقليمية

  
  اتاالفتراضات والمخاطر والخيار
 االفتراضـات  على أسـاس  سيتم بلوغ الغرض االستراتيجي     

  :التالية
باإلنصاف  التزام جميع أصحاب المصلحة      المحافظة على   •

بحسن تصريف الـشؤون والقيـادة      في ميدان الصحة و   
 الـدول األعـضاء واألمانـة لقـرارات      وامتثالالقوية؛  

  ؛اإلجرائيةاألجهزة الرئاسية ومقرراتها 
 بين الدول األعضاء     الثقة القائمة حالياً   الحفاظ على عالقة    •

  واألمانة؛
عن التنفيذ الفعلـي لإلجـراءات التـي        تدعيم المساءلة     •

، في سياق إطار اإلدارة القائمـة علـى تحقيـق           تقررت
  النتائج؛

 أن تطرأ على البيئة الخارجيـة       يمكنأن التغييرات التي      •
والداخلية خالل فترة الخطـة االسـتراتيجية المتوسـطة         
األجل لن تبدل دور المنظمة ووظائفها تبـديالً أساسـياً؛          
 ومع ذلك يجب أن تتمكن المنظمة، على سبيل المثال، من

مع التغييرات الناجمة عـن عمليـة       االستجابة والتكيف   
  .إصالح منظومة األمم المتحدة

 المخاطر التي قد تؤثر في تحقيق الغرض االسـتراتيجي        ومن  
 عمليـة   واقب التي قد تترتب علـى     الع يمكن إيالء العناية إلى   

 إذا  والفـرص التـي سـتزيد      ،األمم المتحدة منظومة  إصالح  
أخذت منظمة الصحة العالمية زمام المبادرة واضطلعت بدور        

تزايد عدد الشراكات قد يؤدي  كما أن. استباقي في هذه العملية
ارتفاع إلى   و ،إلى زيادة االزدواجية في الجهود بين المبادرات      

لمعامالت التي تتحملها الحكومات والجهات المانحة،      تكاليف ا 
وعدم وضوح المساءلة وعدم المواءمة مع األولويات والنظم        

وسيلزم اتخاذ إجراءات تصحيحية إذا حـدث هـذا         القطرية؛  
  .التطور
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  النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة

 المؤشرات

نسبة الوثائق المقدمة إلى األجهزة  ١-١-١٢
الرئاسية في غضون المهل المحددة في الدستور 

 وباللغات الرسمية الست للمنظمة

مستوى فهم أصحاب المصلحة الرئيسيين  ٢-١-١٢
 الرئيسية على لدور المنظمة وأولوياتها ورسائلها

 النحو الوارد في استقصاء متعلق بأصحاب المصلحة

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 

ملم للغاية بأدوار / ٪ من أصحاب المصلحة ملم ٧٦ ٪٥٠
 المنظمة وأولوياتها

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

ملم للغاية بـأدوار    / ٪ من أصحاب المصلحة ملم      ٨٦ ٪٧٥
  وأولوياتهاالمنظمة

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

ملم للغاية بـأدوار    / ٪ من أصحاب المصلحة ملم      ٩١  ٪٨٥
  المنظمة وأولوياتها

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

ملم للغاية بأدوار / ٪ من أصحاب المصلحة ملم ٩٦ ٪٩٠
 المنظمة وأولوياتها

 
 )الف الدوالرات األمريكيةبآ(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
١٠٨ ١٢٨ ١٥١ ١٩٢ ٨٧ ٢٢٢ 

 المبررات

 ممارسة  ١-١٢
للقيادة المنظمة 

 والتوجيه الفعال
من خالل تعزيز 

ف شؤون تصري
المنظمة وتحقيق 

االتساق والمساءلة 
والتآزر في 

 .أعمالها

تغطي هذه النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة مجموعة واسعة من األنشطة، بما فيها تنظيم دورات األجهزة 
ومن المتوقع أن يزيد دور المنظمة الخاص بعقد . الصحية الحكومية الدوليةالرئاسية وسائر المنتديات 

وسيظل التشديد على تعزيز النزاهة المؤسسية للمنظمة، بما في ذلك . االجتماعات خالل السنوات القادمة
 .وظائف المراقبة، عنصراً أساسياً من عناصر تحقيق هذه النتيجة

  
  

 المؤشرات

ا التي تعكف فيه الدول األعضاءعدد  ١-٢-١٢
مع القطري استراتيجيات التعاون  المنظمة على تنسيق

الدورة الخاصة بأولويات البلدان وتنميتها وعلى مواءمة 
ألمم المتحدة والشركاء  اأنشطة مع أنشطة المنظمة

 مثل ضمن األطر ذات الصلة اآلخرين المعنيين بالتنمية
ات رقوو إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية

 المتعددة القطاعات والنهج ة الحد من الفقراستراتيجي

لمنظمة ل المكاتب القطرية التابعةنسبة  ٢-٢-١٢
التي قامت باستعراض وتعديل قدراتها األساسية 

 هالتي تتبعوفقاً الستراتيجية التعاون القطري ا

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 

٢٠ ٤٠٪ 

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 ترسيخ ٢-١٢
 المنظمة وجود

 ١ي البلدانفالفعال 
لتنفيذ استراتيجيات 

المنظمة للتعاون مع 
 الدول األعضاء،

والتي تتماشي مع 
برامج عمل الدول 

 بشأن األعضاء
الصحة والتنمية 

 مع الفريق وتتواءم
القطري التابع لألمم 

 ٪٤٠ ٨٠  والشركاء المتحدة 

                                                           
يعد وجود المنظمة في البلدان قاعدة التعاون الفعال مع البلدان على التقدم في تنفيذ برنامج العمل الصحي العالمي، مما يسهم فـي         ١

  .ولويات العالميةاالستراتيجيات الوطنية، وإدماج الحقائق والمنظورات القطرية ضمن السياسات واأل
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 ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
٦٠  ١١٥٪ 

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٨٠ ١٤٥٪ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

 اآلخرين المعنيين
 .بالتنمية

٨٧ ٤٨١ ٢٤ ١٨٢ ٧١ ١٢٨ 

   تالمبررا

سيتم الحفاظ على التزام المنظمة بتعزيز العمليات وزيادة األثر على المستوى القطري، وقد يقتضي ذلك 
 خالل السنوات القادمة، وهذا على سبيل المثال لزيادة القدرة على تعزيز التعاون مع الشركاء وآليات موارد

 .المواءمة من المستوى القطري
  

 المؤشرات
 الشراكات الصحية عدد ١-٣-١٢

التي تشارك فيها المنظمة وتعمل 
وفقاً لمبادئ أفضل ممارسات 

 لشراكات الصحية العالميةا

نسبة الشراكات  ٢-٣-١٢
 المنظمة تديرهاالصحية التي 

 الصحية التي للسياساتوتمتثل 
تتبعها المنظمة في إقامة 

 الشراكات

نسبة البلدان التي  ٣-٣-١٢
تضطلع فيها المنظمة بدور قيادي 

أو تشارك مشاركة فعالة في 
الرسمية (تنمية شراكات الصحة وال

 القيام بما في ذلك) وغير الرسمية
عملية إصالح  في سياق بهذا

  األمم المتحدةمنظومة

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
  ٪٢٠أقل من  صفر٪ ٣

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
 ٪٥٠أكثر من  ٪١٤ ١٠

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
٧٠  ٪٥٠  ٣٠٪  

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
 ٢٠٠٩تحدد بحلول عام  ٪١٠٠ ٥٠

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٢٦ ٠٥٨ ٢٠ ١٤٣ ٢١ ٠٣٠ 

 المبررات

إنشاء آليات  ٣-١٢
 عالمية للصحة

والتنمية من أجل 
تزويد مجال الصحة 
بموارد تقنية ومالية 

أكثر استدامة 
ويمكن التنبؤ بها 

بصورة أكبر، على 
 برنامج عمل أساس

صحي مشترك يلبي 
احتياجات الدول 

ويستجيب األعضاء 
 مجال في ألولوياتها
 .الصحة

 هذه النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة خالل السنوات القادمة، حيث من المتوقع زيادة طفيفة في إطار
يصبح من المهم بشكل متزايد التعاون بمزيد من الفعالية، على المستويين العالمي واإلقليمي، مع األطراف 

 .األخرى الفاعلة في مجالي الصحة والتنمية
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 المؤشرات
/ متوسط عدد الصفحات المطّلع عليها ١-٤-١٢

الزيارات في كل شهر لمواقع مقر المنظمة الرئيسي 
 على اإلنترنت

لمتعددة اللغات بغير اللغة عدد الصفحات ا ٢-٤-١٢
اإلنكليزية المتاحة على موقع المكاتب القطرية 
 واإلقليمية ومقر المنظمة الرئيسي على اإلنترنت

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
 ١٢ ٧٣٣  ماليين٣,٥/  مليونا٢٨ً

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
 ٢٢ ٠٠٠  ماليين٥/  مليونا٤٨ً

  ٢٠١١التي يتعين تحقيقها بحلول عام األهداف 
  ٣٠ ٠٠٠   ماليين٦/  مليونا٦٥ً

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
 ٤٠ ٠٠٠  ماليين٧/  مليونا٨٠ً

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٤٣ ٣٣٣ ٢٧ ٢٠٠ ٣٤ ٩٦٤ 

 المبررات

إتاحة  ٤-١٢
المواد المعرفية 

والدعوية األساسية 
المتعددة اللغات و

 الخاصة بالصحة
للدول األعضاء 

والشركاء الصحيين 
وسائر أصحاب 
  المصلحة عن
طريق تبادل 

 وتقاسمهاالمعارف 
 .على نحو فعال

بالتساوق مع عمل المنظمة ستحدث زيادة طفيفة في األنشطة المتعلقة بهذه النتيجة المتوقعة على صعيد 
 .المنظمة
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تطوير منظمة الصحة العالمية ودعمها كمنظمة تتسم بالمرونة وتشجع التعلم لتمكينها من 
  زيد من الكفاءة والفعاليةالوفاء بواليتها بم

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القضايا والتحديات المطروحة
  

التغيير المستمر هو المعيار المطبق اليوم على غرار ما هـو           
ويجب أن تواصل   . مبين في برنامج العمل العام الحادي عشر      

المنظمة تطورها على نحو يتسم بالمرونـة والقـدرة علـى           
للتحـديات الـصحية العالميـة       بنجاح   كما تتصدى االستجابة  

الناشئة والتي قد تكون في المستقبل جد مختلفة عن تحـديات           
  .اليوم

ومجال الصحة العمومية في العالم، الذي تقوم فيـه المنظمـة    
ومافتئت تبرز  . بدور رئيسي، آخذ في التعقيد على نحو متزايد       

أطراف فاعلة وشراكات جديدة، ويجب أن تـضفي المنظمـة         
 طابعاً استراتيجياً، بما يتسق مع دورها بصفتها        على عالقاتها 

. الوكالة الدولية الرئيسية المسؤولة عن الصحة فـي العـالم         
وعالوة على ذلك فإن جهود تنسيق األنشطة المبذولة في إطار          
المجتمع اإلنمائي واإلصالحات األوسع نطاقاً داخل منظومـة        

الفاعلـة  األمم المتحدة تؤثر أيضاً على طريقة عمل األطراف         
وستشارك المنظمـة بنـشاط فـي هـذه         . العالمية والمحلية 

التطورات، ويمكن أن تستبق المساهمة في عمليـة إصـالح          
منظومة األمم المتحدة، وذلك على سبيل المثال مـن خـالل           

  .إعطاء القدوة في طريقة عملها

كما ازدادت االستثمارات الموظفة في مجال الـصحة خـالل          
 مما أدى إلـى تنـامي      ، زيادة كبيرة  الماضيةالسنوات العشر   

وأثـرت   .طلب البلدان على الدعم التقني المقدم من المنظمـة       
 على عالقـات المنظمـة مـع        أيضاً زيادة االستثمارات هذه   

 الذين يتوقعون زيادة مستوى     ،الشركاء والمساهمين الرئيسيين  
الشفافية والمساءلة من حيث تحقيـق نتـائج قابلـة للقيـاس            

  .ارد المالية على حد سواءواستغالل المو

وتتأثر الطريقة التي يمكن بموجبها إدارة المنظمة والتي ينبغي         
اتباعها لتحقيق ذلك بالتطورات الطارئـة علـى تكنولوجيـا          
المعلومات ورفع مستوى التعويل على الدورات االقتـصادية        

  المؤشرات واألهداف
أي بعبارة أخرى، حصة اإلنفاق من كامل الميزانية (مردودية الوظائف التمكينية للمنظمة   •

: الهدف المنشود. على بلوغ هذا الغرض االستراتيجي بالنسبة إلى إجمالي ميزانية المنظمة
  )٢٠٠٧- ٢٠٠٦٪ في الثنائية ١٤‚٥نسبة : المعطيات األساسية (٢٠١٣٪ في عام ١٢نسبة 

ع الميزانية البرمجية، المقيسة على أساس نسبة األغراض االستراتيجية مواءمة النفقات م  •
الهدف . ٪ بالمقارنة مع الميزانية البرمجية١٢٠٪ إلى ٨٠التي أنفقت نسبة تتراوح بين 

 ٢٠١٣٪ من اإلنفاق على األغراض االستراتيجية بحلول سنة ٩٠نسبة : المنشود
شطة التي أضطُِلع بها في الثنائية ٪ من مجاالت األن٦٠نسبة : المعطيات األساسية(

٢٠٠٥-٢٠٠٤(  
منهجيات قياس ذلك قيد اإلعداد (فعالية القدرات التنظيمية واإلدارية على الصعيد القطري   •

  ).كجزء من عملية قياس كامل فعالية المنظمة على الصعيد القطري

  الدروس المستفادة

يتطلب تحسين جوانب الفعالية والكفاءة   •
على صعيد اإلدارة وقتاً والتزاماً طويل 
   .األجل من جانب كبار موظفي اإلدارة

تُعد نُظم المعلومات القوية التي توفر   •
المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب 

بما فيها (على الصعيد العالمي 
المعلومات المصنفة حسب الجنس 

ضرورية ) والسن، على النحو المالئم
لتحويل اإلصالحات اإلدارية إلى 

  .ممارسة يومية

ينطوي تنظيم برامج المنظمة وإدارتها   •
تنظيماً وإدارة فعالين على تحقيق توازن 

مستقر بين السياسات والنظم العالمية 
لّم وجوانب التنفيذ الالمركزي الذي يس

  .بأوجه الخصوصية اإلقليمية والقطرية

يجب االستمرار في دعم وتعزيز   •
الحوافز الرامية إلى التركيز على إدارة 

األداء ورفع مستوى المساءلة على 
  .صعيد البرامج واألفراد

من الضروري بذل المزيد من الجهود   •
من أجل ضمان تبادل السياسات 

اواة التنظيمية وااللتزامات الخاصة بالمس
بين الجنسين واإلنصاف في ميدان 

الصحة، وفهمها ودمجها على جميع 
مستويات المنظمة، والسيما من خالل 

  .االضطالع بأنشطة التعلم والتطوير
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العالمية واالبتكار في ميدان التقنيـات التنظيميـة واحتـدام          
  . مطرد في سوق العملالمنافسة بشكل 

وفي هذا السياق، وعلى الرغم من إحراز تقدم في عدد مـن            
زال هناك تحديات بخصوص تحـسين الـدعم        تالالمجاالت،  

المقدم في المجالين التنظيمي واإلداري على مستوى المنظمة        
  .ككل

ويتواصل تعزيز إطار إدارة المنظمة القائم على تحقيق النتائج         
برنـامج العمـل    عمال الالزمة إلعداد    باألمن خالل النهوض    

. العام الحادي عشر وإعداد خطة استراتيجية متوسطة األجـل    
يستند  اإلطار المذكور    أنومع ذلك، يمكن فعل المزيد لضمان       

 احتياجـات جسد بـشكل أفـضل      يإلى الدروس المستفادة، و   
ويعزز المساواة بين    على المزيد من التعاون      ويشجعالبلدان،  
  .صعيد المنظمة برمتهاعلى الجنسين 

والتزال اإلدارة المالية تمثل تحدياً بالنسبة إلى المنظمة السيما         
مـساهمات  ال تعتمـد علـى   ٪ من مواردها تقريبـاً      ٨٠وأن  

وقد تحسنت مسألة االنتظام فـي رصـد مـوارد          . طوعيةال
أن الـضروري   من  ومع ذلك، ف  . المنظمة وتقديم تقارير عنها   
رص أقـل علـى تخـصيص       وحيبدي الشركاء مرونة أكبر     

 فيما يخص التمويل إلى جانب تـوخي المزيـد مـن            األموال
 الفعالية في استغالل الموارد على الصعيد الداخلي من أجـل         

مواءمة الموارد بشكل أفضل مع الميزانية البرمجية وتخفيض        
  .تكاليف المعامالت

إدارة  فـي  تقدم في تنفيذ إصالحات بعيدة المـدى         وقد ُأحرز 
، تشمل تبسيط إجراءات التوظيف والتصنيف      شريةالموارد الب 

واعتماد نموذج أهلية شامل بالنسبة لجميع الموظفين وإنـشاء         
تنفيـذ برنـامج لتـدريب كبـار        استهالل  صندوق لتنميتهم و  

، فإن  هذه التطويرات وبناء على   . اإلداريين كافة على الريادة   
 تخطـيط   لتحـسين من الضروري بذل المزيد من الجهـود        

وزيادة الترويج لثقافة تشجع على حب التعلم        البشرية   الموارد
 ومن الضروري العمل أيضاً على تيسير تناوب        .إدارة األداء و

  . داخل المنظمةوتحركهم الوظيفي فيالموظفين 

ويلزم االعتراف بأن التوازن بين العمل والحياة يشكل قضية         
من القضايا المتعلقة بالموظفين الذين يـسعون إلـى تحقيـق           

توازن بين دورهم ضمن القوى العاملة المدفوعـة األجـر          ال
ومـن الـضروري أن توضـع فـي         .  األخرى مومسؤولياته

االعتبار الفروق بين الجنـسين والطلبـات التـي تفرضـها           
الظروف على الناس، ومن أمثلة ذلك الدور الذي تقـوم بـه            
الكثير من النساء في رعاية أفراد أسرهن الالئي تعولهن مـع           

الوقت ذاته على الحفاظ على الدور الالئي تقمن به         العمل في   
  .ضمن القوى العاملة المدفوعة األجر

ويتخذ نظام اإلدارة العالمي الذي تم تنفيذه مؤخراً من تحسين          
كفاءة المنظمة وفعاليتها وتعزيز أثر برامج المنظمـة علـى          

 وشـهد نظـام اإلدارة      .متالزمـين المستوى القطري هدفين    

  : على األمور التالية األمانةستركز

تعزيز اتباع نهج قائم على تحقيق النتائج   •
فيما يتعلق بجميع نواحي عمل المنظمة، 

على أهمية المساواة بين وهو نهج يؤكد 
الجنسين، واإلنصاف في ميدان الصحة، 

والتعلم، واالشتراك في التخطيط 
والتعاون، ويجسد مواطن قوة المنظمة 
  ؛داخل المجتمع العالمي للصحة والتنمية

إيجاد نهج يتسم بالمزيد من التكامل   •
واالستراتيجية والعدالة لتمويل الميزانية 

د المالية على البرمجية وإدارة الموار
مستوى المنظمة برمتها؛ ويعني ذلك 
اتباع نهج منسق بشكل أفضل بشأن 

  ؛حشد الموارد

بناء ثقافة تشمل عمليات التعلم في إطار   •
ما يقوم به جميع الموظفين من أعمال 

وتعزز السلوك األخالقي والمساواة بين 
الجنسين والنزاهة وتكافئ على جودة 

جل ضمان األداء وتسهل الحراك من أ
  فعالية وكفاءة إعداد الموظفين؛

تعزيز الدعم التنفيذي المقدم على صعيد   •
المنظمة ككل عن طريق مواصلة السعي 
إلى إيجاد طرائق أكثر مردودية لتوفير 
نُظم وتقديم خدمات إدارية ومعلوماتية 
وتنظيمية، بما في ذلك االستفادة على 

 نحو أمثل من المواقع التي تُقدم منها هذه
الخدمات على أتم وجه؛ وتوفير بيئة 
عمل مأمونة وصحية، بما في ذلك 

االهتمام بالتوازن بين العمل والحياة؛ 
وإدارة شؤون المنظمة من خالل إبرام 
اتفاقات محددة بوضوح على مستوى 

  ؛الخدمة

توفير ُأطر ووسائل لتطبيق آليات   •
رصينة معنية بالمساءلة في األمانة، 

ذاته، على دعم أوجه والعمل، في الوقت 
التعاون والتنسيق فيما يتعلق بمختلف 

  .مستوياتها
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ملت إنشاء مركز    ش  إدارية وإجرائية وهيكيلة   العالمي تغييرات 
ومن الضروري أن تخضع هذه     . عالمي في ماليزيا  الخدمات ال 

التغييرات للرصد المستمر لضمان تحقيـق النظـام لكامـل          
  .إمكانيته على صعيد المنظمة

 فإن  ،لطابع الالمركزي الذي تتسم به أنشطة المنظمة      نظراً ل و
تحدياً رئيـسياً    تمثل   التزال بين المسؤولية والسلطة  المواءمة  

شرط أساسي  تحقيق المواءمة   ، و األمانةجميع مستويات   على  
شهدت المواءمة بفضل تنفيـذ     قد  و. السليمةمساءلة  اللتحقيق  

ومع ذلك ال بد مـن بـذل        . نظام اإلدارة العالمي تحسناً كبيراً    
الجهود لتنفيذ إطار خاص بالمساءلة علـى نطـاق     المزيد من   

كما ينبغي التركيز بوجـه خـاص علـى    . ة المنظم فيأوسع  
  .تعزيز القدرات التنظيمية للمكاتب القطرية التابعة للمنظمة

وواجهت المنظمة خالل السنتين الماضيتين تحـديات كبيـرة         
شملت تمويل االستثمارات في كبرى عمليات تجديـد البنيـة          

  التي وضعتها األمـم المتحـدة      بالمعايير الدنيا التحتية والتقيد   
ويعود ذلك أساساً إلى ازدياد احتياجات الدعم       . ن التشغيلي لألم

التشغيلي والقرارات التي اتخذت في الماضي بإرجـاء تنفيـذ      
ولهـذا الـسبب    . المشاريع بسبب االفتقار إلى األموال    بعض  

أصبح من الضروري تحديد آلية مستدامة لتمويل االستثمارات        
  . والسالمةفي كبرى عمليات تجديد البنية التحتية واألمن

  
  األساليب االستراتيجية

تحقيق هذا  أساليب تكميلية شاملة من أجل      ثمة حاجة إلى اتباع     
وقد . الغرض االستراتيجي والتصدي للتحديات المذكورة أعاله

 جهـود كبيـرة بـشأن       خالل الـسنوات المنـصرمة    بذلت  
اإلصالحات الداخلية الرامية إلى تعزيز القـدرات اإلداريـة         

وسـوف  . ، وهي جهود بدأت تؤتي ثمارها     مانةلألوالتنظيمية  
، وستشمل االنتقـال    تُكثف هذه األساليب خالل األعوام المقبلة     

بالمنظمة من منظمة مدارة أساساً بموجب ضوابط بيروقراطية 
صارمة إلى الرصد بأثر ارتجاعي دعماً لألخذ بزيادة تفويض         
السلطات والمساءلة؛ وتحويل مـسؤولية اسـتغالل المـوارد         

نع القرارات بشأنها إلى جهات أقرب إلى المجاالت التي         وص
 شـفافية وتكامـل     وتحسين مـستوى  تُنفذ فيها برامج معينة؛     

الجوانب التنظيمية؛ وتعزيز تـصريف الـشؤون المؤسـسية         
وتوحيد النظم على نطاق المنظمة، والعمل، في الوقت ذاتـه،          

ت على االعتراف بأوجه الخصوصية اإلقليمية؛ وتعزيز القدرا      
والكفاءات التنظيمية واإلدارية في جميع المواقع، والسيما في        

وسوف يستدعي تكليل تطبيق هذه األساليب      . المكاتب القطرية 
االستراتيجية بالنجاح دعماً فعاالً من لدن الدول األعضاء من         

 تمـويالً   تمويل الميزانية البرمجية للمنظمة   ب مثالً   القيامخالل  
  .ك تقديم المساهمات الطوعية، بما في ذلمناسب التوقيت
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  االفتراضات والمخاطر والخيارات
تشكل االفتراضات التاليـة أساسـاً لتحقيـق هـذا الغـرض           

  :االستراتيجي
أمانة المنظمة لالستمرار   و بين الدول األعضاء     التعاضد  •

 ويتطلـب  ؛ تنفيذها والتعجيل بها   الجاريفي اإلصالحات   
 قيادة قوية مـن      على نحو مستدام   اإلدارةتحسين طرائق   

اإلدارة العليا والتزاماً راسخاً من جانب الموظفين كافـة         
لضمان ترجمة االستراتيجيات والسياسات إلى ممارسات      

  ؛يومية وسلوك يومي ترجمة فعلية
جوانب االتـصال علـى الـصعيدين الـداخلي         وضوح    •

  الجهود المبذولة لتحقيق   والخارجي لضمان ديمومة صلة   
  ؛يجي باالحتياجات المتغيرة للمنظمةهذا الغرض االسترات

  تغييرات الظروف الخارجية والظروف الداخلية     أال تعمل   •
 خالل فترة السنوات الست لتطبيـق       التي يحتمل أن تطرأ   

 دور  على تغييـر  الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل،     
ينبغـي أن    ومع ذلك،    ؛ تغييراً أساسياً  المنظمة ووظائفها 

نظيمية على تشكيل المنظمة علـى       اإلصالحات الت  تساعد
لما نحو أكثر مرونة بحيث تمكنها من تكييف نفسها وفقاً          

  ؛يطرأ من تغييرات
 الضغوط الرامية إلـى احتـواء التكـاليف         احتمال ثبات   •

 أمانة المنظمة فـي تخفـيض       ؛ ومن ثم ستستمر   اإلدارية
التكاليف إلى أدنى حد كما ستحرص على النظـر فـي           

احة، بما فيهـا إمكانيـة االسـتعانة        جميع الخيارات المت  
 األنشطة إلـى    بمصادر خارجية أو دراسة إمكانيات نقل     

  .أماكن أخرى
  

 بأعمال سائر   ارتباطاً وثيقاً االستراتيجي    هذا الغرض  ويرتبط
 حيث ستقتضي زيـادة أعبـاء األعمـال         ؛مستويات المنظمة 

المضطلع بها فيما يخص األغراض االسـتراتيجية األخـرى         
وارد المخصصة لدعم هذه األنشطة، حتى إن لم تكن         زيادة الم 

 ومـن   .بحكـم الـضرورة   العالقة القائمة بينها عالقة خطية      
المخاطر التي قد تؤثر على تحقيق الغرض تأثير التغيـرات          

 ال يجب أن تنفذ على نحـو        الطارئة على طرق العمل، والتي    
يلحق الضرر بالمعـارف المؤسـسية والجـودة والـضوابط        

  .المساءلةالمناسبة و
  

ولدى تهيئة بيئة العمل المادية التي تكفل عافيـة المـوظفين           
تنشأ مشكالت جدية عند تأجيل     قد  وسالمتهم في جميع المواقع     

 إلـى حـدوث     يؤدي عدم الصيانة    ألن : المرافق علىاإلنفاق  
 إلى الموارد الالزمـة لتنفيـذ        الحاجة إجماالً  فتزداداألعطال،  

الحق وبتكلفة أعلـى نتيجـة      اإلصالحات الطارئة في موعد     
  .تقلب أسعار الصرف والتضخمل
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  النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة

 المؤشرات

نسبة خطط العمل القطرية التي استعرض  ١-١-١٣
النظراء جودتها التقنية وتضمنت الدروس المستفادة 

 وعبرت عن االحتياجات القطرية

النتائج المتوقعة على مستوى كل مكتب  ٢-١-١٣
وتم تحديث حالة تقدمها في األطر الزمنية للتبليغ 

 الدوري

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 

٦٠ ٪٦٠٪ 

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

٨٠ ٪٧٥٪ 
  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

٨٥ ٪٩٠٪  

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

٩٠ ٪٩٥٪ 
 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

٤٣ ٨٠٥ ٣٥ ٢٦٠ ٣٦ ٩١٦ 

 المبررات

القيام،  ١-١٣
على صعيد 

المنظمة ككل، 
بإعداد أنشطتها 

التي تسترشد 
بخطط استراتيجية 
وتنفيذية تستند إلى 
الدروس المستفادة 
وتجسد احتياجات 
البلدان واالستفادة 

منها في رصد 
قييم األداء وت

النتائج المترتبة 
 .على ذلك

مثل التخطيط المشترك، وضمان الجودة، (ثمة حاجة إلى تعزيز كامل إطار اإلدارة القائم على تحقيق النتائج، 
- ٢٠٠٦رات خالل الثنائية  وعلى الرغم من الزيادة الحاصلة في االستثما.)وعمليات االستعراض الجماعي

، فإن من الضروري مواصلة زيادتها، وخصوصاً على الصعيدين اإلقليمي والقطري من أجل ضمان ٢٠٠٧
ومن الضروري بذل جهود كبيرة لضمان تحقيق مستوى أعلى . اتباع نهج يتسم بالمزيد من التعاون والتكامل

لبرامج وتنفيذها على صعيد المنظمة برمتها إدارة من المساءلة فيما يتعلق بأداء البرامج؛ وإدارة تخطيط ا
 . أفضل

  
 المؤشرات

 مدى تقيد المنظمة بتطبيق المعايير ١-٢-١٣
 سبة القطاع العامالدولية لمحا

همات الطوعية التي صنفت بوصفها المسا قيمة ٢-٢-١٣
  كاملة ومرنة للغاية طوعية اتمساهم

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 

 غير متوافرة عدم تطبيق معايير المحاسبة 

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

  مليون دوالر أمريكي٢٠٠ لقطاع العامل الدولية  المحاسبية المعاييرتنفيذ

 ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

  مليون دوالر أمريكي٣٠٠  غير متوافرة
  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

  مليون دوالر أمريكي٤٠٠ غير متوافرة
 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ ية المقترحةالميزان ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

اتباع  ٢-١٣
ممارسات مالية 

سليمة وإدارة 
الموارد المالية 

بكفاءة من خالل 
االستمرار في 

رصدها وحشدها 
بغية ضمان 
مواءمتها مع 

الميزانيات 
 .البرمجية

٧٢ ٥٣٨ ٧١ ٢٦٤ ٦٠ ٦٥٤ 
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 المبررات
تعكس الزيادة المقترحة التشديد على مسألة اتباع نهج أكثر تنسيقاً واستراتيجية لضمان حشد الموارد، الذي 

ر الدولية لمحاسبة والبد من توظيف بعض االستثمارات حتى يتكلل اعتماد المعايي. يحتاج إلى دعم المؤسسات
وتشمل تطلبات . القطاع العام بالنجاح ولضمان تحقيق مستوى أعلى من المساءلة والتكامل من الناحية المالية

 مليون دوالر أمريكي آللية تغطية النفقات المترتبة على ٢٠حشد الموارد المذكورة أعاله رصد مبلغ قدره 
 .اختالف أسعار الصرف

  
 المؤشرات

 نسبة المكاتب التي ١-٣-١٣
لديها خطط معتمدة بشأن الموارد 

 البشرية في ثنائية معينة

د الموظفين الذين  عد٢-٣-١٣
يتسلمون مقاليد مناصب جديدة أو 

الموظفين المنقولين إلى موقع 
أرجئت ( جديد خالل ثنائية معينة

 )٢٠١١- ٢٠١٠إلى الثنائية 

نسبة الموظفين الذين  ٣-٣-١٣
يتقيدون بدورة نظام تطوير إدارة 

 األداء 

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 

٦٥ ١٠٠ ٪٤٠٪ 

  ٢٠٠٩ عام بحلولحقيقها األهداف التي يتعين ت

٧٥ ٣٠٠ ٪٧٥٪ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

٨٥ ٣٠٠  ٪٨٥٪  

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

٩٥ ٥٠٠ ٪١٠٠٪ 
 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

٣٥ ٥٤٩ ٣٧ ٨٦٣ ٢٩ ٦٣٠ 

 المبررات

وضع  ٣-١٣
سات سياسات وممار

متعلقة بالموارد 
البشرية موضع 

التنفيذ الستقطاب 
المواهب المتميزة 

والحفاظ عليها، 
والتشجيع على 
التعلم والتطوير 
المهني، وإدارة 
األداء وتعزيز 

 .السلوك األخالقي

تعكس الزيادة المقترحة ضرورة تعزيز القدرات على الصعيد اإلقليمي لتقديم دعم أفضل للمسؤولين اإلداريين 
ومن الضروري بذل جهود كبيرة لمواصلة تعزيز إدارة . والموظفين على الصعيدين اإلقليمي والقطري

نفيذ سياسات جديدة تعزز حراك الموظفين وتناوبهم، وتحسن إدارة األداء، هلم الموارد البشرية عن طريق ت
 .جرا

  
  

 المؤشرات
 عدد تخصصات تكنولوجيا المعلومات ١-٤-١٣

لمعايير لالمنفذة على صعيد المنظمة وفقاً 
 الدوائرألفضل الممارسات المتبعة في المرجعية 
 ةالصناعي

 نسبة المكاتب التي تستخدم معلومات ٢-٤-١٣
 متساوقة لإلدارة في الوقت الحقيقي

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
 صفر صفر

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
المقر الرئيسي وخمسة مكاتب إقليمية والمكاتب القطرية  ٣

 ذات الصلة

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

وضع  ٤-١٣
استراتيجيات 

وسياسات 
  معينةوممارسات

موضع التنفيذ 
إلدارة نظم 

المعلومات بحيث 
تكفل إيجاد حلول 
موثوقة ومأمونة 
وعالية المردود، 

والعمل في 
ذاته  الوقت
  تلبية  على

االحتياجات 
 .غيرة للمنظمةالمت

المقر الرئيسي وخمسة مكاتب إقليمية والمكاتب القطرية   ٥
 ذات الصلة
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  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
جميع مواقع المنظمة بما فيها المكاتب دون القطرية  ٧

 والمكاتب الميدانية حيثما وجدت
 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

١٢٧ ٤٨٣ ١٠٩ ٣٩٣ ١٠٦ ٢٢٨ 

 المبررات
لموارد المخصصة لهذا المجال ثابتة نسبياً نتيجة النخفاض تكاليف الوحدات بسبب ما تحقق من التزال ا

مكاسب فيما يخص الكفاءة وبسبب االستعانة بمصادر عالمية مختلفة للحصول على موارد تكنولوجيا 
إلدارة العالمي المعلومات من مواقع أقل تكلفة من جهة، ونتيجة لزيادة التكاليف المتأتية من تطبيق نظام ا

وستبدأ المنظمة، بحلول . ونتيجة التداخل مع التطبيقات الموروثة التي تتطلب دعماً أكبر من جهة أخرى
 بعملية تحديث قاعدة معلومات النظام المذكور حالما تتسلم إصدارات جديدة وإلزامية ٢٠١٣-٢٠١٢الثنائية 

 .من البرمجيات
  

  
 المؤشرات

المنصوص عليها في   وفقاً للمعايير المركز العالمي للخدمات العالميالتي يقدمها  نسبة الخدمات ١-٥-١٣
 اتفاقات مستوى الخدمات

  ٢٠٠٨ة المعطيات األساسي
 صفر٪ 

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٧٥٪ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
٩٠٪  

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
١٠٠٪ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
١٧٩ ٢١٧ ١٣٣ ٨١٨ ١٤٩ ٦٤٧ 

 المبررات

تقديم  ٥-١٣
يلزم من  ما

 دعم ١خدمات
نظيمية وإدارية ت

لتؤدي المنظمة 
عملها بكفاءة، وذلك 

وفقاً التفاقات 
مستوى الخدمات 
التي تؤكد جانبي 
 .الجودة والتجاوب

وفي . مافتئ عبء العمل ككل يزداد على صعيد المنظمة برمتها، ويجب أن تجسد خدمات الدعم هذا الجانب
الوقت ذاته ستؤدي الجهود الجاري بذلها من أجل إيجاد طرائق عمل أكثر مردودية إلى تحقيق بعض 

، ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ومع ذلك، وبعد مراعاة جميع الجوانب، فإن من الضروري، خالل الثنائية . الوفورات أيضاً
وسيجري أثناء الشهور القليلة المقبلة تنقيح التكاليف في سياق إجراء . زيادة مستوى الموارد زيادة طفيفة
 .استعراض شامل إليتاء الخدمات

  
  ــــــــــــــــــــ

  . تكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، والموارد المالية، واللوجستيات، وخدمات اللغات   منها خدمات مقدمة في مجاالت١
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  )ة المعدلةالصيغ (٢٠١٣-٢٠٠٨الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل   

 

  

 المؤشرات
درجة االرتياح لجودة الخدمات في  ١-٦-١٣

 عالةألنها قدمت خدمات فجميع المكاتب الرئيسية 
 لدعم البنية التحتية

نسبة المكاتب التي مارست بانتظام تمارين  ٢-٦-١٣
  اإلجالء

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
 ٪٣٠ ال شيء

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٥٠ ٪٦٠٪ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
٨٠ ٪٧٥٪  

  ٢٠١٣ عام لولبحاألهداف التي يتعين تحقيقها 
١٠٠ ٪٨٥٪ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
١٨١ ٤٠٨ ١٣٦ ٢٨٩ ١٥٩ ٢٩٧ 

 المبررات

تهيئة بيئة  ٦-١٣
 تساعد على عمل

تحقيق عافية 
الموظفين وسالمتهم 

 .في جميع المواقع

ة المتكبدة عن الرقي إلى تُعزى الزيادة الحاصلة في هذه النتائج المتوقعة، أساساً، إلى ارتفاع التكاليف األمني
وسوف يجري تنقيح كامل المتطلبات من الموارد خالل فترة . مستوى االمتثال بالمعايير الدنيا لألمن التشغيلي

الشهور القادمة لدى إعداد المخطط العام لتجديد مباني المقر الرئيسي وتشمل المتطلبات من الموارد صندوق 
 .األمن وصندوق العقارات

  
  

  ـــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




