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  المدير العامتمهيد بقلم 

 ٢٠١٣-٢٠١٢تعــرض هــذه الوثيقــة تقييمــًا منهجيــًا ألداء منظمــة الصــحة العالميــة (المنظمــة) فــي الثنائيــة   -١
غرضــًا. وقــد صــدرت الوثيقــة فــي وقــت  ١٣حســب كــل غــرض مــن األغــراض االســتراتيجية للمنظمــة البــالغ عــددها 
علــق أهميــة قصــوى علــى الشــفافية لصــحية وتتخضــع المنظمــة فيــه إلصــالحات جاريــة وفــي أجــواء تســودها التنميــة ا

تكــون األمانــة إلــى ضــمان أن ســعت ول أعضــاء قــدمتها دمــع توجيهــات  تمشــياً و قابلــة للقيــاس. ال نتــائجالوالمســاءلة و 
مـــن مرحلـــة  الثنائيـــةخـــالل وتحّولـــت عمليـــة اإلصـــالح  اســـتراتيجي وانتقـــائي.ذات طـــابع منظمـــة مجـــاالت مشـــاركة ال
فـي  أقيمـان الخاصـان بالتمويـل اللـذان الحوارا كانرصانة، و أكثر كل إلى مرحلة تنفيذ االمش سمتحليل السياسات وح

  عن هذا التحول.منظمة تعبير صريح أبدته ال أول ٢٠١٣عام 

 مـرةمؤكـدًا بـذلك  نتـائج بـاهرةفـي تحقيـق الصـحة المتعلقـة باألهداف اإلنمائية لأللفيـة بلوغ االلتزام بواستمر   -٢
بــأطر محــدود مــن األهــداف المحــددة  حــول عــددفــي المجــال الصــحي التعــاون الــدولي أنشــطة يق تنســأهميــة  أخــرى
باألدويـة المضـادة للفيروسـات العالج تثبت أن جديدة فقد أّدت بّينات  ه،فيروسوالعدوى ب األيدزة. وفيما يخص زمني

جميـع كبيـرتين لوتوحيد تنقيح  ؤمن وقاية من انتقال فيروس العوز المناعي البشري إلى االضطالع بعمليةيالقهقرية 
عـــالج تبســـيط بروتوكـــوالت الومواصـــلة ، مـــا تســـديه المنظمـــة مـــن مشـــورة بشـــأن السياســـات ذات الصـــلة بالموضـــوع

عملـت علـى توحيـد مبـادرة بـإطالق  ٢٠١٢في يوم المالريا العـالمي وقامت المنظمة . المتطلبات التشغيليةمواءمة و 
 اختبـارة علـى ، مؤكـدكـل حالـة مـن حـاالت المالريـا وعالجهـا وتتبعهـااختبـار  بشـأن منظمـةالسياساتية لللتوصيات ا

ام اسـتخدتختبـر الحـاالت قبـل عالجهـا ببلـدان وأفـادت حسـاس. ترصـد نظـام هـا بواسـطة وتتبع هـاقبـل عالجالحـاالت 
 التكـــاليففـــي ي وصـــفات األدويـــة المضـــادة للمالريـــا و بـــأن انخفاضـــًا حـــدث فـــ اختبـــارات تشخيصـــية جديـــدة مبســـطة

بلــدًا  ٥٨فــي اتجاهــات المالريــا علــى وجــه اليقــين قــد يتســنى تحديــد . و ضــعيفاً المتصــلة بهــا، ولكــن الترصــد ال يــزال 
محـددة بشـأن مكافحـة اف الألهـدبلـوغ اآفـاق واّتسـعت . اً جاريـفيها المالريا ما انفك سريان  بلداً  ٩٩من أصل حصرًا 
يـة، الشـديد المقاومـة لألدو لألدويـة المتعـددة والسـل  قاوممالسل التعقب حاالت استمرت في منظمة على أن ال ،السل

  منها على هذا األساس. العالم ات إلىحذير وجيه التتفي و 

كـل امـرأة، كـل بفضـل دفعهـا بمبـادرة الجهود المبذولة للحد مـن وفيـات األمهـات واألطفـال وتسارعت عجلة   -٣
حــاور متعــددة المالالبحــوث والدراســات كــم كبيــر مــن منظمــة مــن خــالل تنســيق ، وحظيــت تلــك الجهــود بتأييــد الطفــل



  A67/42  ٦٧/٤٢ج

2 

 نهـج متكامـلبشـأن اتبـاع منظمـة مبـادئ توجيهيـة ال أصـدرتعلى ذلـك، مثال واحد ك. و ةعملي ةتقنيوتقديم إرشادات 
ويعمل في الوقـت نفسـه علـى هدف إلى القضاء على هذين المرضين لدى األطفال يسهال وااللتهاب الرئوي عن اإل
لتســجيل ل نظــمى وضــع لــإة اســالجهــود الحاجــة المتلــك دت التشــغيلية علــى الخــدمات الصــحية. وأّكــ المتطلبــاتتقليــل 

  قياس النتائج.و  تحسين المساءلةبوصفها أمرًا جوهريًا لالمدني واإلحصاءات الحيوية 

انتشـــار االســـتجابة لزيـــادة بصـــدد توجيهـــات فـــي الحصـــول علـــى منظمـــة الع إلـــى اصـــلت البلـــدان التطلّـــوو   -٤
 والمـــوارد البشـــرية األمـــراض علـــى الـــنظم الصـــحيةالتـــي تفرضـــها تلـــك هائلـــة المتطلبـــات الض غيـــر الســـارية و األمـــرا

 األمـراض غيـر السـاريةبشأن الوقايـة مـن خطة عمل عالمية  ٢٠١٣جمعية الصحة في عام والميزانيات. واعتمدت 
في  لمضي قدماً من ا المقاطعاتتمكنت منظمة الي حددته ذ" الالخيارات"أفضل وبفضل النهج المعنون . ومكافحتها

  ، بغض النظر عن القيود المفروضة على الموارد.مسعاها داخل البلدان

لتحـــالف فقـــد أفضـــى الـــدعم المقـــدم مـــن ا. ل الثنائيـــةخـــالالمحققـــة بعـــض اإلنجـــازات ويمكـــن بســـهولة قيـــاس   -٥
 التمنيـع الروتينـي احـات حديثـة فـي بـرامجلقتـي أدرجـت الإلى زيـادة عـدد البلـدان من أجل اللقاحات والتمنيع  العالمي

إلـى زيـادة التوقعـات المثيـرة  Bلقـاح التهـاب الكبـد بغطيـة التي تتبعها. وأدى تحقيق مستوى جيد بوجـه خـاص مـن الت
. العــالم النــاميبلـدان فــي  اً شــيوعأكثـر أنــواع السـرطان وهـو واحــد مــن ، بنسـبة كبيــرةمـن ســرطان الكبــد بشـأن الوقايــة 

ظلــت و  ،بلــداً  ١٨٠مشــاركة أكثــر مــن  ٢٠١٢فــي عــام ُأِقــيم الــذي  العــالمي األول مــن نوعــه تمنيــعلأســبوع اواجتــذب 
دواًء تشخيصــيًا ولقاحــًا  ١٥٠مــن وأجــرت المنظمــة اختبــارًا مســبقًا لصــالحية أكثــر الهنــد خاليــة مــن شــلل األطفــال. 

زّود الســــكان بمــــا يزيــــد علــــى وحــــده  ٢٠١٢فــــي عــــام و . عالــــةالصــــيدالنية الفالمستحضــــرات مكونــــات ومكونــــًا مــــن 
وازداد عـدد . المسـتهدفة أمـراض المنـاطق المداريـة المهملـةتهم مـن العالجات الوقائيـة لحمـايعالج من  مليون ٧٠٠

وفــي عـــام ؛ بلــداً  ١٧٦ليصـــبح منظمــة اإلطاريــة بشـــأن مكافحــة التبــغ الالــدعم التفاقيـــة البلــدان األطــراف التـــي تقــدم 
  .القضاء على االتجار غير المشروع بمنتجات التبغإلى الرامي  األولة االتفاقيبروتوكول ُأِقّر  ٢٠١٢

علـى  ٢٠١٠م التقرير الخاص بالصـحة فـي العـالأثر استمرار ألحظ أن  كان من دواعي سروري شخصياً و   -٦
إلى الحصول على المساعدة التقنية على جميع مستويات التنمية  بلداً  ٧٠أكثر من وسعى  ١.النظم الصحيةتمويل 
وانضـم التغطيـة الصـحية الشـاملة. لتلـك البلـدان فـي سـبيل تحقيـق نظم الصـحية ألجل المضـي قـدمًا بـال منظمةمن ال

 التغطيـة الصــحية الشــاملةالقائلــة إن الحجــج الــدعم مؤكـدًا بــذلك أهميـة  هــذاها لقـديمالبنـك الــدولي إلـى المنظمــة فــي ت
المعـادالت االجتماعيـة أقـوى مـن وواحـدة  يـاةقابلـة للحة والعمليـة وهـي تغطيـاالقتصـادية  تينمـن النـاحي امرغوب فيهـ

مبــادئ مــن تحويــل هــذه الطريقــة شــعر بــالفخر ألن المنظمــة تمكنــت بأوٕاننــي . يةخيــارات السياســاتالين جميــع فيمــا بــ
  س في صحتهم.الناوشاملة ينتفع بها ملموسة إلى فوائد العدالة والحق في الصحة 

  تقييم األداء
هـــــو آخـــــر تقيـــــيم مـــــن نوعـــــه يـــــتم فـــــي إطـــــار الخطـــــة  ٢٠١٣-٢٠١٢يزانيـــــة البرمجيـــــة إن تقيـــــيم أداء الم  -٧

. ويـــورد هـــذا التقريـــر نبـــذة عـــن اإلنجـــازات الرئيســـية المحققـــة بشـــأن ٢٠١٣-٢٠٠٨االســـتراتيجية المتوســـطة األجـــل 
ضًا تنفيـذ النتائج المتوقعة وأخرى عن المسائل والعبر المستخلصة من العمل في البلدان وأعمال األمانة. وخضع أي

  ٢الميزانية لالستعراض مّما مّكن من النظر في التنفيذ البرمجي والمالي في آن معًا.

                                                           
منظمـــة الصـــحة  ،التقريـــر الخـــاص بالصـــحة فـــي العـــالم: تمويـــل الـــُنظم الصـــحية: الســـبيل إلـــى التغطيـــة الشـــاملة. جنيـــف   ١

 .٢٠١٠ ،العالمية

كـــانون األول/ ديســـمبر  ٣١، التقريـــر المـــالي والبيانـــات الماليـــة المراجعـــة للســـنة المنتهيـــة فـــي ٦٧/٤٣انظـــر الوثيقـــة ج    ٢
٢٠١٣. 
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تحديـد مـا إذا للمكاتـب الرئيسـية مجـال أمـام الاعمليـة تقيـيم ذاتـي تتـيح وما تقييم أداء الميزانيـة البرمجيـة إال   -٨
وتبــيِّن قــد ُبِلغــت جزئيــًا أو كليــًا أو لــم تُبلــغ نهائيــًا. النتــائج المتوقعــة تحقيــق فــي  ، كــّل فيمــا يخصــه،كانــت إســهاماتها

هــا المتوقعــة وتقــدمها نحــو تحقيــق أهــداف المؤشــرات. وتــم مخرجاتعمليــات تقيــيم التقــدم المحــرز مــدى تنفيــذ البــرامج ل
كـل مـن اسـتعراض شـّكل اتخاذهـا علـى كـل مسـتوًى مـن المسـتويات. و مقـّرر واإلجـراءات العبر المستخلصة توثيق ال

ضــمان تقيــيم التقــدم المحــرز بطريقــة كــي يتســنى نظــراء وعناصــر ضــمان الجــودة جــزءًا ال يتجــزأ مــن هــذه العمليــة لال
  موضوعية ومتسقة.

  نبذة عن النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة
  التقييم الممنوح للنتائج المتوقعة على صعيد المنظمة بحسب الغرض االستراتيجي. ١يبّين الجدول   -٩

وجرى تقييم مدى تحقيق النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة على أسـاس انجـاز المؤشـرات، التـي ُعـدِّلت   -١٠
التي ُأبِلغ عنهـا فـي تقيـيم أداء  ٢٠١١-٢٠١٠أثناء استعراض منتصف المدة لتجسيد اإلنجازات الفعلية في الثنائية 

المعطيات األساسية واألهداف لتجسيد المزيـد  . وُحدِّثت أيضًا في بعض الحاالت٢٠١١-٢٠١٠الميزانية البرمجية 
من التوضيح في التعـاريف ومعـايير القيـاس لكـل مؤشـر علـى حـدة. وُتسـتخدم قـيم المؤشـرات كوسـيلة أساسـية لتقيـيم 
مــدى تحقيــق النتــائج المتوقعــة فــي نهايــة الثنائيــة عمــًال بتوصــيات مراجــع الحســابات الخــارجي، وهــي تجّســد أيضــًا 

علـى تقيـيم النتـائج مـن خـالل المحـددة القـدرة على نطاق المنظمة ككل لتعزيز ثقافة التقييم، وكذلك الجهود المبذولة 
  بمقتضاها. تبليغوالحديد مؤشرات رصينة ت

  واستنادًا إلى قيم إنجاز المؤشرات تم تقييم النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة على النحو التالي:  -١١

تحقيق كل األهداف المدرجة ضمن المؤشرات الخاصة بالنتائج المتوقعة أي  -نتائج تحّققت بالكامل   •
 على صعيد المنظمة أو إذا تحقق ما هو أكثر من هذه األهداف.

أي لم ُيحّقق هدف أو أكثر من األهداف المدرجة ضمن المؤشرات الخاصة  -نتائج تحّققت جزئيًا   •
 بالنتائج المتوقعة على صعيد المنظمة.

أي لم ُيحّقق أي هدف من األهداف المدرجة ضمن المؤشرات الخاصة بالنتائج  -حّقق نتائج لم تت  •
 المتوقعة على صعيد المنظمة.

، نتيجـة ٨٠والبـالغ مجموعهـا  ٢٠١٣-٢٠١٢ن بين النتائج المتوقعة على صـعيد المنظمـة فـي الثنائيـة وم  -١٢
يمثـل )، مّما ٪٣٧" (تحّققت جزئياً "رى على أنها أخ ٣٠) و٪٦٣" (تحّققت بالكامل"على أنها نتيجة  ٥٠ُقيِّمت منها 

مـن النتـائج المتوقعـة  ٪٤٦مـت نسـبة يِّ قُ عنـدما  ٢٠١١-٢٠١٠هذه الثنائية مقارنـة بالثنائيـة خالل تحّسنًا في األداء 
  ".تحّققت جزئياً على صعيد المنظمة على أنها "

النتـائج المتوقعـة علـى  نتيجـة مـن ٣٠والبـالغ عـددها " جزئياً  تحّققت"وَتَبيَّن من مواصلة تحليل النتائج التي   -١٣
  ما يلي: صعيد المنظمة

"، جزئياً  تحّققتأنها "نتيجة متوقعة على صعيد المنظمة على  ٣٠نتيجة من أصل  ١٢ُقيِّمت إجماًال   •
عـدد البلـدان ات أدى إلى خفض قياس المؤشر في أكثر صرامة معايير تطبيق وذلك نظرًا ألنه إما أن 
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ن في الوقت المناسب عـالالزمة للتبليغ إلى القدرة  أن البلدان تفتقر لهدف، أولغ عن تحقيقها لالتي تب
  ؛النهائية)التبليغ ء بمواعيد أو الوفاالمتعلقة بالتبليغ استكمال المسوحات  لمن قبيمؤشر (إنجاز ال

، جزئيا" تحّققتأنها "على متوقعة على صعيد المنظمة نتيجة  ٣٠من أصل نتائج  ٤ُقيِّم ما مجموعه   •
علــى النحــو المتــوخى  تتحّقــقفــي بعــض الــدول األعضــاء لــم األهــداف المدرجــة ضــمن المؤشــرات ألن 

  )؛مثالً  شرق المتوسطكتلك الجارية في إقليم االضطرابات السياسية الجارية (بسبب في المقام األول 

 يجــة متوقعــة علــى صــعيد المنظمــةنت ٣٠مــن أصــل نتيجــة  ١٤ُقيِّمــت النتــائج المتبقيــة البــالغ عــددها   •
أو ألن  حقـق النتـائج المتوقعـةتالـدول األعضـاء لـم واحدة أو أكثر من "، ألن جزئياً  تحّققتأنها "على 

  .معايير اإلنجازبلغت الهدف في السابق عجزت عن االستمرار في استيفاء الدول األعضاء التي 

لمتوقعة علـى صـعيد المنظمـة فقـد ُأدِرج المزيـد مـن اإليضـاحات وبالنسبة إلى كل نتيجة "تحّققت جزئيًا" من النتائج ا
في ملخص كل غرض من األغراض االستراتيجية الواردة في المـتن الرئيسـي مـن هـذا التقريـر. وباإلمكـان االطـالع 
 علــى معلومــات مبّينــة بمزيــد مــن التفصــيل عــن غيــر الُمنجــز مــن المؤشــرات المحــددة فــي الوثيقــة الكاملــة المعنونــة

  ١.": تقييم األداء٢٠١٣-٢٠١٢الميزانية البرمجية "

مقـــاييس أداء مناســـبة ورصـــدها، التـــزال  ، ومنهـــا تحديـــدســـتعراضاالرغم إدخـــال تحســـينات علـــى عمليـــة وبـــ  -١٤
المــالي تطــرح تحــديات كبيــرة. ذاك بــين األداء التقنــي و القائمــة وضــرورة توضــيح العالقــة  الذاتيــةاالســتعراض طبيعــة 

مـن  ٢٠١٥-٢٠١٤ة الميزانيـة البرمجيـمن هـذه المسـائل مـع الـدول األعضـاء ويجـري تناولهـا فـي  ش العديدوقِ وقد نُ 
  خالل تحسين التفريق بين مخرجات األمانة وما يتعلق بها من مؤشرات ورصد إطار العمل وتقييمه.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 الصادرة باإلنكليزية حصرًا والمتاحة عند الطلب. HQ/PRP/14.1الوثيقة    ١
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  تقييم التقدم المحرز حسب الغرض االستراتيجي :١الجدول 

  الغرض االستراتيجي
  النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة

تحّققت 
  بالكامل

تحّققت 
  المجموع لم تتحّقق  جزئياً 

الغرض 
  ١االستراتيجي 

تخفيف العبء الصحي واالجتماعي واالقتصادي الناجم عـن األمـراض 
  ٩  صفر  ٧  ٢  السارية

الغرض 
  ٢االستراتيجي 

  ٦  صفر  ٤  ٢  والعدوى بفيروسه والسل والمالريا األيدزمكافحة  

الغرض 
  ٣االستراتيجي 

تـــــوقي وتقلـــــيص حـــــاالت المـــــرض، والعجـــــز والوفيـــــات المبكـــــرة بســـــبب 
األمـــــراض غيـــــر الســـــارية المزمنـــــة، واالضـــــطرابات النفســـــية، والعنـــــف، 

  واإلصابات، وضعف البصر
  ٦  صفر  ٤  ٢

الغرض 
  ٤االستراتيجي 

والوفيــــات وتحســــين الصــــحة خــــالل مراحــــل  خفــــض معــــدالت المراضــــة
العمـــر الرئيســـية، بمـــا فـــي ذلـــك الحمـــل والـــوالدة وفتـــرة الـــوالدة الحديثـــة 
والطفولة والمراهقـة، وتحسـين الصـحة الجنسـية واإلنجابيـة وتعزيـز تمتـع 

  جميع األفراد بالنشاط والصحة في مرحلة الشيخوخة
  ٨  صفر  ١  ٧

الغرض 
  ٥االستراتيجي 

الصـــحية المترتبـــة علـــى حـــاالت الطـــوارئ والكـــوارث الحـــد مـــن العواقـــب 
واألزمـــات والنزاعـــات والتقليـــل مـــن أثرهـــا االجتمـــاعي واالقتصـــادي إلـــى 

  أقصى الحدود
  ٢  صفر  ٢  صفر

الغرض 
  ٦االستراتيجي 

أو الحـــد منهـــا فيمـــا  تعزيـــز الصـــحة والتنميـــة وتـــوقي عوامـــل االختطـــار
يتعلـــــــق بـــــــاالعتالالت الصـــــــحية المرتبطـــــــة بتعـــــــاطي التبـــــــغ والكحـــــــول 
والمخّدرات وسائر المواد النفسانية التأثير والُنظم الغذائية غير الصـحية 

  والخمول البدني وممارسة الجنس بشكل غير مأمون
  ٦  صفر  ٢  ٤

الغرض 
  ٧االستراتيجي 

واالقتصــــادية األساســــية للصــــحة مــــن معالجــــة المحــــددات االجتماعيــــة 
خــــالل سياســــات وبــــرامج تعــــزز المســــاواة فــــي مجــــال الصــــحة وتحقــــق 
التكامل بين األساليب المناصرة للفقراء واألساليب التي تراعي الجنسين 

  واألساليب المستندة إلى حقوق اإلنسان
  ٥  صفر  صفر  ٥

الغرض 
  ٨االستراتيجي 

ـــــة  ـــــة أصـــــح وتكثيـــــف أنشـــــطة الوقاي ـــــى تعزيـــــز بيئ ـــــأثير عل ـــــة والت األولي
السياســـات العموميــــة فــــي كــــل القطاعـــات مــــن أجــــل معالجــــة األســــباب 

  الجذرية لألخطار البيئية المحدقة بالصحة
  ٦  صفر  صفر  ٦

الغرض 
  ٩االستراتيجي 

تحســــين التغذيــــة والســــالمة واألمــــن الغــــذائيين طــــوال العمــــر بمــــا يــــدعم 
  ٦  صفر  صفر  ٦  الصحة العمومية والتنمية المستدامة

الغرض 
  ١٠االستراتيجي 

تحســـين الخـــدمات الصـــحية بإدخـــال تحســـينات علـــى جوانـــب تصـــريف 
الشــؤون والتمويــل والتوظيــف واإلدارة، باالعتمــاد علــى البّينــات والبحــوث 

  الموثوقة والميّسرة
  ١٣  صفر  ٤  ٩

الغرض 
  ١١االستراتيجي 

ضــــــمان تحســــــين إتاحــــــة المنتجــــــات والتكنولوجيــــــات الطبيــــــة وجودتهــــــا 
  ٣  صفر  ٢  ١  واستخدامها

الغرض 
  ١٢االستراتيجي 

االضــطالع بالــدور القيــادي وتعزيــز تصــريف الشــؤون وتــدعيم الشــراكة 
والتعاون مع البلدان ومنظومة األمم المتحدة وسائر أصحاب المصـلحة 
مـــن أجـــل أداء واليـــة منظمـــة الصـــحة العالميـــة فـــي التقـــدم فـــي برنـــامج 

برنـــامج العمـــل العـــام العمـــل الصـــحي العـــالمي وفقـــًا لمـــا هـــو محـــدد فـــي 
  ٢٠١٥-٢٠٠٦الحادي عشر 

  ٤  صفر  صفر  ٤

الغرض 
  ١٣االستراتيجي 

تطـــــوير منظمـــــة الصـــــحة العالميـــــة ودعمهـــــا كمنظمـــــة تتســـــم بالمرونـــــة 
  ٦  صفر  ٤  ٢  وتشجع التعلم لتمكينها من الوفاء بواليتها بمزيد من الكفاءة والفعالية

  ٨٠  صفر  ٣٠  ٥٠    المجموع
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تخفيـــف العـــبء الصـــحي واالجتمـــاعي واالقتصـــادي النـــاجم عـــن : ١الغـــرض االســـتراتيجي 
  األمراض السارية

 "Aمتقــارن لمكافحــة المكــورات الســحائية "اللقــاح مليــون شــخص علــى ال ١٠٠حصــل لحــد اآلن أكثــر مــن   -١٥
بــين  )عليــه تقريبــاً المرض (بمثابــة القضــاء اإلصــابة بــ٪ فــي حــاالت ٩٤نســبته انخفــاض كبيــر أدى إلــى تحقيــق  مــا

التـرويج للقاحـات ال تسـتخدم اسـتخدامًا فـي لقاحـات جديـدة و اعتماد في قدم ُأحِرز تو حصنين ضده. السكان المفئات 
 للمسـتدمية النزليـةاللقـاح المضـاد خـالل الفتـرة المشـمولة بـالتقرير فقد اعُتِمد  ١ألحدث البيانات المتاحة، وفقاً . و كافياً 

واللقــاح المضــاد للفيــروس  آخــر بلــداً  ٣٣واللقــاح المضــاد للمكــورة الرئويــة فــي ًا إضــافيبلــدًا  ١٦مــن الــنمط "ب" فــي 
. وقـد حصـل أربعــة آخـر اً بلـد ١٢واللقـاح المضـاد لفيـروس الــورم الحليمـي البشـري فـي بلـدًا إضـافيًا  ١٣العجلـي فـي 

ضـد وصـى بـه المالجرعـات طفل) على اللقـاح الثالثـي يون مل ١١١مما يقدر بمجموع  ٪٨٣أخماس أطفال العالم (
. الثنائيـةعلـى مـدى  مطـردتحقيـق تقـدم  ثبـت، مـا ي٢٠١٢لدفتيريا والتيتانوس والخناق خالل فترة الرضاعة في عام ا

واقترنــت بانخفــاض نســبته  ٪٨٤بلغــت التغطيــة العالميــة باللقــاح المضــاد للحصــبة نســبة  ٢٠١٢وبحلــول نهايــة عــام 
مليـون وفـاة فـي الفتـرة الواقعـة بـين  ١٣,٨الحصـبة سـنويًا وبتالفـي في العدد المقّدر مـن الوفيـات الناجمـة عـن ٪ ٧٨

اعتماد خطة العمل العالمية الخاصة و  تنظيم أول أسبوع عالمي للتمنيع ٢٠١٢. وشهد عام ٢٠١٢و ٢٠٠٠عامي 
نفّـذت المنظمـة برنامجـًا خاصـًا بفريـق اختبــار مسـتوى الكفـاءة فـي إطـار تقيـيم خــارجي . و ٢٠٢٠-٢٠١١ باللقاحـات

المختبـرات لرصـد أداء المختبـرات المشـاركة فـي الشـبكة العالميـة للمختبـرات المعنيـة بـالفيروس توى جـودة خدمـة لمس
لتــي يمكــن الوقايــة منهــا باللقاحــات. وتبــّين أن د أمــراض الجــراثيم الغزويــة االعجلــي والشــبكات العالميــة المعنيــة بترصــ

  د سواء.عدد المختبرات واالختبارات التي تجريها قد زادا على ح

تــزال موطونــة بشــلل األطفــال تنقــيح وتعزيــز خطــط عمــل جــرى بالبلــدان الثالثــة التــي ال ٢٠١٣وفــي عــام   -١٦
وطنيــة فــي حــاالت الطــوارئ للتصــدي للتحــديات الماثلــة أمــام تلقــيح جميــع األطفــال ضــد المــرض. وَتواَصــل توســيع 

 رؤسـاء الـدول مـن المسـتوى الـوطني إلـىريرهـا إلـى التي ترفع تقادارة البرامج إ هيئات الرقابة والمساءلة و نطاق عمل 
 جــودة أنشــطة االستئصــال الرئيســية.عــن المســاءلة السياســية واإلداريــة أنشــطة تكثيــف  لمــن أجــدون الــوطني  ذاك

ظهور حـاالت والشرق األوسط ( الكاميرون والقرن األفريقيللمرض اندلعت في كل من  فاشيات الثوكانت هناك ث
على الصعيد الدولي من شلل األطفال  انتشاربخطر بمثابة تذكير  الجمهورية العربية السورية)إصابة بالمرض في 

من  استجاباتباالقتران مع تنسيق  على وجه السرعةوُيواَظب على التصدي لفاشيات المرض . طونة بهالبلدان المو 
اللجنـة اإلقليميـة أعلنـت  ٢٠١٣تـوبر فـي تشـرين األول/ أكو . الحتواء الفاشـيات تـدريجياً  وخطط شاملةمتعددة بلدان 

  اإلقليم.بجميع الدول األعضاء حالة طارئة في انتقال شلل األطفال ا الستين عن أن دورتهفي  لشرق المتوسط

مرضـًا  ١٧وُأطِلقت مبادرة لتسريع عجلـة التقـدم الُمحـرز مـن أجـل بلـوغ األهـداف المحـددة بشـأن استئصـال   -١٧
مليـون  ١٤٠٠من أمراض المناطق المدارية المهملة أو القضاء على تلك األمراض أو مكافحتها، والتي تؤثر علـى 

لتلك المبادرة خارطة طريق واضـحة وتبرعـات  ومن السمات الرئيسيةنسمة من فئات السكان األكثر فقرًا في العالم. 
كبيرة متفاوض عليها بأربعة عشر دواًء وعالجًا مختلفًا. ومن بين اإلنجازات األخرى التي حققتها المنظمـة مـا يلـي: 

 ٢؛٢٠١٠نشــر التقريــر الثــاني عــن أمــراض المنــاطق المداريــة المهملــة الــذي يبــّين بإيجــاز التقــدم الُمحــرز منــذ عــام 
                                                           

ى التقارير من البلـدان مـن خـالل اسـتمارات تأخرت إتاحة البيانات الرسمية لعام واحد بسبب األطر الزمنية للحصول عل    ١
 التبليغ المشتركة بين منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والعمليات المتعلقة بتوحيد البيانات واعتمادها.

صيانة حوافز التغلب علـى األثـر العـالمي ألمـراض المنـاطق المداريـة المهملـة. التقريـر الثـاني لمنظمـة الصـحة العالميـة     ٢
 .WHO/HTM/NTD/2013.1. الوثيقة ٢٠١٣ ،منظمة الصحة العالمية ،أمراض المناطق المدارية المهملة. جنيفعن 
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؛ أمـراض المنـاطق المداريـة المهملـةصالحية المسـبق لـدواء دييثايلكاربامـازين، وهـو أول عـالج لواحـد مـن واختبار ال
عــدوى  وقــائي ضــدالالعــالج الكيميــائي عزيــز ت؛ و مكافحــة داء الليشــمانيات الحشــويواعتمــاد أول خــط عــالج جديــد ل

هـذا الــداء عـبء قّيمـت مجــّددًا التـي و  الكلــبداء بشـأن منظمـة التـي عقــدتها الى مشــاورة الخبـراء الديـدان. وعـالوة علـ
لعـــالج داء الخيطيـــات جديـــدة عالجيـــة  مقـــرراتســـتراتيجيات وأدوات تشـــخيص و أيضـــًا ارت ِشـــنُ  ١ووســـائل عالجـــه،

خمسـة اإلشـهاد علـى خلـو ستراتيجية جديدة للقضاء على داء المثقبيات األفريقـي البشـري. وجـرى وكذلك ا، ويةاللمفا
 خاليـــة مـــن هـــذا المـــرض.الاألعضـــاء دولـــة مجمـــوع عـــدد الـــدول  ١٨٥ليصـــل بـــذلك إلـــى ، مـــن داء التنينـــاتبلـــدان 

  .ستئصال الداءبرنامج اسوف ُتستخدم في الداء العليقي و واسُتحِدثت أدوات تكميلية لتشخيص 

مــؤتمر االبتكــار فــي  ٢التقريــر العــالمي الخــاص بـالبحوث فــي مجــال مكافحــة أمــراض الفقـر المعديــةوُأطِلـق   -١٨
إجـراء الداعيـة إلـى سـباب األالتقريـر ويبـرز ي نظمتـه المفوضـية األوروبيـة. ذال حدود في مجال الرعاية الصحية الب

 المعديـةالفقـر أمـراض ألسـماء فهرس تضم مقترحًا بإعداد  من خمس نقاطمكّونة خطة عمل يبّين بإيجاز البحوث و 
  .عالم"للجميع في الأفضل "صحة  راتيجيةاستسياق بحوث متعددة التخصصات في ٕاجراء و 

مـا يلـزم مـن لتعـاون التقنـي وتقـديم فيمـا يتعلـق بكـل مـن ا دعم البلـدانالرامية إلى واصلت األمانة جهودها و   -١٩
لــوائح الصــحية الالزمــة بموجــب الالقــدرات األساســية لتمكــين البلــدان مــن تحقيــق الحــد األدنــى مــن  وأدواتإرشــادات 
. والوقايــة منهــا واالســتجابة لمقتضــياتها ةموميــالصــحة العاألخطــار المحيقــة بلكشــف عــن بشــأن ا) ٢٠٠٥الدوليــة (

مــت إلــى اللغــات الرســمية رجِ وتُ  فــي مجــاالت رئيســية دورات تدريبيــةوُأِعــّدت علــى نطــاق واســع مــواد إرشــادية وُنفِّــذت 
سـنتين  فتـرةل اً مديـدتة مـن الـدول األعضـاء دولـ ١١٩قـد طلبـت فالتقـدم المحـرز فـي البلـدان وبرغم  للمنظمة.األخرى 

  ٢٠١٢.٣ يونيوالُمحّدد في حزيران/ لموعد النهائي ل

مــرض معينــة علــى األنفلــونزا وحمــى الضــنك و وحــاالت مرضــية مراض وانصــب تركيــز األعمــال المتعلقــة بــأ  -٢٠
حمــــى الصــــفراء بب لمتالزمــــة الشــــرق األوســــط التنفســــية والفيــــروس كورونــــا المســــحــــاالت العــــدوى بإيبــــوال و فيــــروس 

والكــوليرا والتهــاب الســحايا. وُقــدم الــدعم التقنــي، بمــا فيــه الفيروســي نغونيا ومتالزمــة أنغاضــي والتهــاب الكبــد وشــيكو 
، وبلـغ مرضـية اشـياتانـدلعت فيهـا فاألدوات والمبادئ التوجيهية وموارد الخبرة الالزمة للتحقيق والرقابـة، إلـى بلـدان 

كــانون األول/  ٣١و ٢٠١٢كــانون الثــاني/ ينــاير  ١ الفتــرة الواقعــة بــين فــيُأِديــرت  عــدد األحــداث التــيحــدثًا  ٥٤٢
نظــام إدارة األحــداث الخــاص بالمنظمــة. وشــملت المبــادرات العالميــة واإلقليميــة فــي مجــال بواســطة  ٢٠١٣ديســمبر 
تخـــزين أدوات التـــدخل وٕاعـــداد وتنقـــيح خطـــط التأهـــب لمواجهـــة المخـــاطر بشـــكل خـــاص لمواجهـــة األحـــداث التأهـــب 

ســواء، وٕاصــدار مبــادئ توجيهيــة تشــغيلية للكشــف عــن األحــداث وترصــدها واالســتجابة اللتأهــب بشــكل عــام علــى وا
بشـأن للعمـل  اً عالميـ اً مضـت المنظمـة قـدمًا فـي عملهـا بصـدد التهـاب الكبـد الفيروسـي ووضـعت إطـار ها. و مقتضياتل

  ٤لوطنية لمكافحة االلتهاب بالدول األعضاء.الوقاية من التهاب الكبد ومكافحته وأصدرت تقريرًا عن حالة البرامج ا

 ٢٠١٣مشـــاورة خبـــراء منظمـــة الصـــحة العالميـــة بشـــأن داء الكلـــب: التقريـــر الثـــاني. جنيـــف، منظمـــة الصـــحة العالميـــة،     ١                                                           
 ).٩٨٢(سلسلة التقارير التقنية، رقم 

 .٢٠١٢. جنيف، منظمة الصحة العالمية، خاص بالبحوث في مجال مكافحة أمراض الفقر المعديةالتقرير العالمي ال    ٢
 .٦٦/١٦انظر الوثيقة ج    ٣

، ٢٠١٢، منظمـة الصـحة العالميـة، من عدوى التهاب الكبد االفيروسي ومكافحتها: إطار العمل العالمي. جنيفالوقاية     ٤
لتهــاب الكبــد االفيروســي ومكافحتهــا فــي الــدول األعضــاء بمنظمــة مــن عــدوى اة وتقريــر عــن السياســات العالميــة بشــأن الوقايــ

 ، على التوالي.٢٠١٢الصحة العالمية. جنيف، منظمة الصحة العالمية، 
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النظـام و  استراتيجية آسيا والمحيط الهـادئ لمواجهـة األمـراض المسـتجدةل مثاستراتيجيات متكاملة، وعملت   -٢١
ر. ووفرت الدول األعضاء على إدارة المخاطقدرات تعزيز لى ع ،لترصد األمراض واالستجابة لمقتضياتها المتكامل
جرعـــة مـــن لقـــاح  ٧ ٣٤٣ ٠٠٠ لتهـــاب الســـحايا والحمـــى الصـــفراءالمعنـــي بمكافحـــة ا التنســـيق الـــدوليفريـــق آليـــات 

مقتضـيات فاشـيات مرضـية انـدلعت فـي جرعة مـن لقـاح التهـاب السـحايا اسـتجابة ل ٢ ٠٠٩ ٠٠٠الحمى الصفراء و
ي مــن لقــاح الكــوليرا دولالــحتيــاطي االمخــزون الإدارة كــذلك فريــق التنســيق المــذكور بــ وَقِبــل. ٢٠١٣و ٢٠١٢عــامي 

وأبرمـــت المنظمـــة . ٢٠١٣فـــي نهايـــة عـــام مـــن اللقـــاح جرعـــة  ٩٠٠ ٠٠٠ممـــا أتـــاح حـــاالت الطـــوارئ، فمـــوي فـــي لا
ات الشـركات المصـنعة للقاحـكبـرى مـع  ٢ نقـل المـوادموحدة لثالثة اتفاقات  نفلونزا الجائحةألإطار التأهب لبموجب 

المقـرر أن األنفلـونزا الجائحـة  ات٪ مـن لقاحـ١٥٪ و١٠تـراوح بـين لنسـبة تفي الوقت الحقيقي إتاحة من أجل تأمين 
حســاب مقــدار مســاهمات ت األمانــة عمليــة لبحلــول الموســم المقبــل للجائحــة. وأعــدّ تلــك الشــركات المصــنعة تنتجهــا 
  .ة بشأن االستفادة من المساهمات الواردةخطالصيغة النهائية ل ٢٠١٣ُوِضعت في أواخر عام ؛ و الشراكات

، بوسـائل مقاومة مضادات الميكروبـاتالخطر المتعاظم لكافحة وأحرزت المنظمة تقدمًا في عملها بشأن م  -٢٢
عقــد جــداول أعمــال األجهــزة الرئاســية، والــدعوة إلــى فــي مــن قبيــل رفــع مســتوى الــوعي بالموضــوع مــن خــالل إدراجــه 

 منظمــةإلــى الالمشــورة ٕاســداء الميــة و اســتراتيجية علمســاعدة فــي صــياغة لفريــق استشــاري اســتراتيجي وتقنــي لاجتمــاع 
 ندولـــة عضـــو عـــ ١٠٠أكثـــر مـــن قـــدمتها مـــة علـــى معلومـــات قيّ  منظمـــة أيضـــاً وحصـــلت الدورهـــا التنســـيقي. بشـــأن 

  .٢٠١٤ في عامالمعلومات نشر ستُ و مقاومة مضادات الميكروبات، بالقدرات ومواطن الضعف الحالية فيما يتعلق 

نتيجتـان قيِّمـت على صعيد المنظمة في إطار هذا الغرض االستراتيجي ومن أصل النتائج التسع المتوقعة   -٢٣
. وفي حالة النتيجـة "تحّققت جزئياً "النتائج السبع المتبقية على أنها " في حين قيِّمت تحّققتا بالكاملا "معلى أنهها من
، فــإن تقييمهــا علــى أنهــا "تحّققــت جزئيــًا" ُيعــزى إلــى الحقيقــة )إتاحــة اللقاحــات(علــى صــعيد المنظمــة المتوقعــة  ١-١

علــى ٪ ٩٠دولــة تمكنــت مــن بلــوغ نســبة  ١٣٥دولــة عضــوًا بــدًال مــن العــدد المســتهدف أصــًال وهــو  ١٣١القائلــة إن 
دان أخفقـت أربعـة بلـ(لـدفتيريا والتيتـانوس والخنـاق الثالثي الجرعات ضد ااألقل من مستوى التغطية بالتمنيع باللقاح 

(استئصـــال شـــلل علـــى صـــعيد المنظمـــة المتوقعـــة  ٢-١. أمـــا فـــي حالـــة النتيجـــة )فقـــط٪ ١فـــي بلـــوغ الهـــدف بنســـبة 
األمنيـــة طـــرح تحـــديات كبيـــرة أمـــام تنفيـــذ االســـتراتيجيات البرمجيـــة. ونظـــرًا ألن التهديـــدات ، فـــإن تصـــعيد األطفـــال)

الروتينـي، فـإن نسـبة التمنيـع في برامج  الفموي الثالثيلقاح شلل األطفال بلدًا حصرًا أبدت نيتها وقف استخدام  ٣٣
عوضــًا عــن نســبتها المســتهدفة فــي األصــل ٪ ٢٨الــدول األعضــاء التــي اســتوفت معــايير المؤشــر اقتصــرت علــى 

(إتاحــة التــدخالت علــى صــعيد المنظمــة المتوقعــة  ٣-١مــن الــدول األعضــاء. ويجّســد تقيــيم النتيجــة  ٪٧٥بمقــدار 
بالنســبة إلــى حــاالت  ٢حــاالت العجــز مــن الدرجــة فــي زيــادة اض المنــاطق المداريــة المهملــة) الالزمــة لمكافحــة أمــر 

 يجـادإلمبتكـرة طرائـق اسـتخدام ي نتيجـة يبررهـا من السكان المعرضين للخطر، وهـنسمة جديدة لكل مليون الجذام ال
إدارة البيانـات. عـن تحسـين  ، فضـالً التـي يصـعب الوصـول إليهـاالمنـاطق والفئـات السـكانية الحاالت من أجـل بلـوغ 

 تحّققـت"علـى أنهـا ) سارية ورصـدهاجميع األمراض الترصد ( المتوقعة على صعيد المنظمة ٤-١نتيجة أما تقييم ال
التـــي قـــدمت اســـتمارات التبليـــغ ألعضـــاء اقتصـــار عـــدد الـــدول ارغم التبليـــغ. وبـــتغييـــر فـــي تـــاريخ فُيـــرّد إلـــى " جزئيـــاً 

دولــة مــن الــدول األعضــاء  ١٦٥دولــة مــن أصــل  ١٥٤علــى  موعــد النهــائي الجديــدالالمشــتركة الخاصــة بهــا بحلــول 
 وبصـفة عامـة قـدم بشـكل ملحـوظ مقارنـة بالسـنوات السـابقة.نا تحّسـفإن توقيت التبليغ وتمامه عمومًا قد ، المستهدفة

 ٦-١نتيجــة وتعرضــت الالموعــد النهــائي. انقضــاء فــي غضــون أيــام مــن اســتمارات التبليــغ الخاصــة بهــا  بلــداً  ١٧٣
للضـــرر ) )٢٠٠٥( المتوقعـــة علـــى صـــعيد المنظمـــة (القـــدرات األساســـية الالزمـــة بموجـــب اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة

بموجـــب . و ات األساســيةالحـــد األدنــى مــن القــدر اســتيفاء متطلبــات التــي واجهتهــا بلـــدان كثيــرة فــي صــعوبة ال بســبب
(اكتشـــاف أهـــم األمـــراض التـــي قـــد تســـبب أوبئـــة وجـــوائح وتقييمهـــا المتوقعـــة علـــى صـــعيد المنظمـــة  ٧-١النتيجـــة 
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ٕاجــراءات التشــغيل و تأهــب الخطــط حــّددت مــا هــو راســخ مــن عــدد الــدول األعضــاء التــي ، انخفــض والتصــدي لهــا)
االســـتجابة لمقتضـــيات ( المنظمـــةصـــعيد المتوقعـــة علـــى  ٨-١النتيجـــة  أّمـــا .المنشـــود الهـــدفدون مســـتوى  القياســـية
ه " ألنـجزئيـاً  تحّققـتأنهـا "فقـد ُقيِّمـت علـى ) يـاً دول ة العمومية التي تثير قلقاً طوارئ الصح ا من حاالتغيرهاألوبئة و 

المـــوظفين مـــن  عـــددســـفر تـــرك أو . صـــعب جـــداً  منظمـــةتابعـــًا لل موقعـــاً  ١٤٠المنشـــود بعـــدد الهـــدف ثبـــت أن تحقيـــق 
إلـى التـي تتمتـع بسـبيل الوصـول لمكاتـب عـدد ام عن خلق صـعوبة فـي زيـادة نقلهالذين يجري لمنظمة أو لالمدربين 

مـدّرب مسـتخدم  ذا كـان لديـهال ُيؤخـذ فـي الحسـاب إال إة منظمـالتـابع للموقـع ، ألن الثاحـددارة األالعالمي إلنظام ال
  .واحد على األقل

مجــال  مــا يخــصفيالمســتوى وبالنســبة إلــى العبــر الُمستخلصــة فقــد اضــطلعت المنظمــة بــدور قيــادي رفيــع   -٢٤
تعـاون فعـال مـع جميـع أصـحاب المصـلحة مـن كفلـت تحقيـق سياسي ومالي قـوي و  التزامقطع ودعت إلى  اللقاحات

تواظب المنظمــة وســ ١العمــل العالميــة الخاصــة باللقاحــات.خطــة النتــائج وتحقيــق األهــداف المحــددة فــي صــون أجــل 
لتــي تــنخفض فيهــا معــدالت مــن وتقــديم الخــدمات فــي البلــدان ااآلالتطعــيم ســبيل تحديــد العوائــق التــي تعتــرض علــى 

في ميـدان اإلنصـاف، وعلـى ثغرات تشوبها أعداد كبيرة من غير المطعمين و ويوجد فيها التغطية بالتطعيم الروتيني 
  .التصدي لتلك العوائق

فيـروس مستودع مـن مسـتودعات حفـظ كل في  يينالصحوضع خطط لضمان أمن العاملين  ويجري حالياً   -٢٥
فيمـا تقدمـه مختلـف المؤسسـات اإلسـالمية مشـاركتها ترسـيخ علـى الصـعيد الـدولي وتواصـل المنظمـة شلل األطفال. 

، وسـعيها إلـى توثيـق عـرى هـذا الـدعم، وذلـك للتشـجيع علـى رفـع االتصـاالتآخـر فـي مجـال دعم مالي وتقني و من 
 ج استئصــال شــلل األطفــاللبرنــام اتوزيــادة تقبــل المجتمعــمناصــرة دوائــر الو  ةمســلمالفــي المجتمعــات  ثقــةمســتوى ال

  .على حد سواء

المنــاطق أمــراض مكافحــة تكامــل تــدخالت  اتالميزانيــوضــع لتخطــيط االســتراتيجي و ادام أدلــة وســّهل اســتخ  -٢٦
شّكل . و لمصلحةأصحاب امع سائر التنسيق مع الحكومات و وتحّسن طوال فترة الثنائية . وتنسيقها المدارية المهملة

تنفيــذ استئصــال داء التنينــات فــي مــالي وجنــوب الســودان،  اعترضــت طريــق ت رئيســيةب عقبــاو انعــدام األمــن والحــر 
  .ت المعالجة الكيميائية الوقائيةوكذلك تقديم تدخال

 .)٢٠٠٥اللـوائح الصـحية الدوليـة ( قدرتها علـى أداء المهـام الموكلـة إليهـا بموجـبصون واصلت األمانة و   -٢٧
لتقيـــيم المخـــاطر  والشـــفافية وتبـــادل المعلومـــات ترك بـــين القطاعـــاتالتنســـيق الـــدولي والمشـــأنـــه ال غنـــى عـــن  وثبـــت

  .نحو مطرد الزيادة ىعل الدول األعضاءبه عترف و أمر ت، وهوالمتوطنة  األمراض الوبائيةمقتضيات واالستجابة ل

  والعدوى بفيروسه والسل والمالريا األيدزمكافحة  : ٢الغرض االستراتيجي 

عدد الذين يتلقون العالج باألدوية المضادة للفيروسـات ماليين فرد  ١٠نحو بلغ  ٢٠١٣بحلول نهاية عام   -٢٨
غايـة العالميـة لتزويـد الالقهقرية في البلدان المنخفضـة الـدخل وتلـك المتوسـطة الـدخل، لُيصـبح فـي متنـاول اليـد بلـوغ 

إتاحـة ت المنظمـة توسـيع نطـاق أّيـد. و ٢٠١٥عـام بحلـول ية قهقر للفيروسات ال ةالمضادباألدوية مليون شخص  ١٥
 ةالمضــادباألدويــة بشــأن اســتخدام العــالج ونشــرها مبــادئ توجيهيــة جديــدة خــالل وضــع الوقايــة مــن ســبل العــالج و 

                                                           
 .٦٦/١٩انظر الوثيقة ج    ١
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. بالخـدماتالسـكانية الضـعيفة زويـد الفئـات البشـري وت يلمناعالعوز افيروس اإلصابة بواختبار  قهقريةللفيروسات ال
التابعـة لكـل مــن قليميــة اإللجـان نفسـها بتأييـد الالمواضــيع المتعلقـة بيجيات وخطـط العمــل اإلقليميـة سـتراتحظيـت االو 

 المحـيط غـرب إقلـيم فـي إقليميـة ل، وبدعم مـن لـدن فرقـة عمـيوروباأل اإلقليمو المتوسط اإلقليم األفريقي وٕاقليم شرق 
إقلـيم جنـوب فـي  البشـريالعـوز المنـاعي فيـروس لة قطاع الصح استجابة بشأن اإلقليمية التوجيهية والمبادئ الهادئ

، علـى ذ فـي التنـاقصآخـالمـذكور فيروس الالجديـدة بـ ةاإلصـابحـاالت عـدد وعلى الصعيد العـالمي فـإن شرق آسيا. 
، األوروبـي اإلقلـيم مـنأخـرى  صـقاعأفـي و فـي إقلـيم شـرق المتوسـط تزايـد آخذة في البه الجديدة  ةاإلصابأن حاالت 

أمثــالهم الرجــال الــذين يمارســون الجــنس مــع ثر فيهمــا كليهمــا علــى نحــو غيــر متناســب بــالفيروس وهمــا إقليمــان يتــأ
  .سالجنعاملون في مجال الحقن والعن طريق  مخّدراتالومتعاطو 

 ١٩٩٥مليــون شــخص منــذ عــام  ٢٢ُأنِقــذ ، و ١٩٩٠٪ منــذ عــام ٤٥وانخفــض معــدل وفيــات الســل بنســبة   -٢٩
يخلـق أسـبابًا في مكافحـة السـل المقـاوم لألدويـة المتعـددة الوقع التقدم البطيء بيد أن  ،استراتيجية دحر السلبفضل 

ألن التقديرات تشير إلى أن تشـخيص المـرض يقتصـر علـى حالـة واحـدة مـن أصـل أربـع حـاالت قلق، تبعث على ال
علـى توصـية  بنـاءً  عضـواً دولـة  ٩٨الثنائيـة شـرعت خـالل و . منـه عـالجحصـلون علـى العديد من المرضـى ال يوأن 
تشـخيص السـل غـراض أل بسـعر ميسـرووفرتـه  الجزيئيـة ةالسـريع اتاالختبـار نـوع مسـتجد مـن اسـتخدام ة فـي منظمال

دواء مســتجد مــن  منظمــة توجيهــات مؤقتــة بشــأن اســتخدام أولالأصــدرت و والســل المقــاوم لألدويــة المتعــددة. العــادي 
بلــدان فــي أوروبــا وتعكــف . المقــاوم لألدويــة المتعــددة ج الســللعــال عامــاً  ٤٠منــذ يصــبح متاحــًا للســل  مضــادنوعــه 

ة المقـاوم لألدويـة المتعـددة والسـل الشـديد المقاومـة لألدويـلوقايـة مـن السـل تنفيذ خطة العمل الموحـدة لعلى الشرقية 
انتشـار المدعومة من المنظمـة بشـأن معـدالت  مسوح. واسُترِشد بال٢٠١٥-٢٠١١ في اإلقليم األوروبيومكافحتهما 

المتعلقـة بالكشـف مزيـد مـن اإلجـراءات رزح تحـت وطـأة عـبء ثقيـل مـن المـرض فـي اتخـاذ ي البلـدان التـي تـفلسل ا
 ١.الســل فــي مرحلــة الطفولــةمكافحــة الخاصــة بخارطــة الطريــق بمعيــة الشــركاء قــت طلِ . وأُ اإلصــابة بــه حــاالتعــن 

العــوز فيــروس مكافحــة العــدوى المصــاحبة للفــي اإلقلــيم األفريقــي مشــتركة الســتجابة وبــرغم التقــدم الــذي أحرزتــه اال
عـدوى أدوات الوقايـة مـن بـلضـمان التغطيـة الكاملـة تلك االسـتجابة تعزيز المناعي البشري والسل فإنه يلزم مواصلة 

ُوِضعت بمعية الدول األعضاء وقد  .كافة للمتضررين قهقريةللفيروسات ال ةالمضادباألدوية العالج المرض وٕاتاحة 
التـــي و ، ٢٠١٥راتيجية واألهـــداف العالميـــة للوقايـــة مـــن الســـل ورعايـــة مرضـــاه ومكافحتـــه بعـــد عـــام االســـتوالشـــركاء 

  والستون. جمعية الصحة العالمية السابعةستنظر فيها 

فــي صــفوف جميــع  ٪٤٥معــدل الوفيــات الناجمــة عــن المالريــا بنســبة  ٢٠١٢و ٢٠٠٠بــين عــامي  وهــبط  -٣٠
الوفيـات هـذا  هبـوطاسـتمر معـدل وفـي حـال . األطفـال دون سـن الخامسـةفي صـفوف ٪ ٥١الفئات العمرية وبنسبة 

األطفـال دون صـفوف ٪ في ٦٣ميع األعمار وبنسبة ما بين ج٪ في٥٦بنسبة  ٢٠١٥بحلول عام فسينخفض معدله 
ليــون م ٣,٣ أصــل ٪) مــن٩٠(حالــة وفــاة ثالثــة ماليــين الخامســة. ويوجــد فــي أفريقيــا جنــوب الصــحراء الكبــرى ســن 

 البــالغ عــددها ٪ مــن وفيــات األطفــال٢٠هــي تســتأثر بنســبة و ، األطفــال دون ســن الخامســةتالفيهــا بــين حالــة جــرى 
فــي بلــوغ  كبيــراً  يمثــل تقــدماً مّمــا ، ٢٠٠٠فــي أفريقيــا جنــوب الصــحراء الكبــرى منــذ عــام حالــة تــم تالفيهــا مليــون  ١٥

وفيـات األطفـال دون سـن الخامسـة بمقـدار تخفـيض معـدل لأللفية:  ةاإلنمائيمن األهداف  ٤ من الهدف الغاية ألف
بلــدان  ١٠٣بلــدًا مــن أصــل  ٥٩عــه تمّكــن مــا مجمو  ٢٠٠٠وفــي عــام . ٢٠١٥و ١٩٩٠الثلثــين فــي الفتــرة مــا بــين 

فــي تحقيــق انحســار  الهــدف اإلنمــائي لأللفيــة المتمثــليــزال انتقــال المالريــا فيهــا مســتمرًا مــن بلــوغ الغايــة المتعلقــة بال
٪ ٧٥نســبة المالريــا بلحــد مــن معــدالت اإلصــابة ببلــدًا آخــر علــى الطريــق القــويم ل ٥٢ا يســير فيمــانتشــار المالريــا، 

  .٢٠١٥بحلول عام 
                                                           

١    Roadmap for childhood tuberculosis: towards zero deaths. Geneva: World Health Organization; 2013.  
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وُأجري العديد من الدراسات السريرية، ومنها ما يتعلق بتوقيت إعطاء العالج باألدوية المضادة للفيروسات   -٣١
للمرضــى المصــابين بالعــدوى المصــاحبة للســل وفيــروس العــوز المنــاعي البشــري الــذين يرتفــع لــديهم عــدد  القهقريــة
متكاملـة السـتراتيجية االالعـالج؛ وفائـدة وقـت دة لتقصـير مسـتجعالجيـة إيجـاد توليفـة مـدى مالءمـة وب؛ +CD4خاليا 

  اسية.ع وأهميتها من الناحية السيالمجتمتدبير الحاالت المرضية عالجيًا في ل

فيمـا ُقيِّمـت "، تحّققتـا بالكامـلا "مـأنهعلـى من النتائج الست المتوقعة على صـعيد المنظمـة وُقيِّمت نتيجتان   -٣٢
والعدوى بفيروسه والسل  األيدزمن (الوقاية  ١-٢النتيجة النتائج األربع األخرى على أنها "تحّققت جزئيًا"، أال وهي 

مراعاة المنظور الجنسـاني فـي تقـديم ( ٢-٢) والنتيجة وعالج المرضى المصابين بتلك األمراض ورعايتهم والمالريا
األدويـة إتاحـة المساواة في ( ٣-٢والعدوى بفيروسه والسل والمالريا) والنتيجة  باأليدزالخدمات للمرضى المصابين 

والسـل والعـدوى بفيروسـه  األيـدزترصـد ( ٤-٢نتيجـة الوالسـل والمالريـا) و ه فيروسـوالعـدوى ب األيـدزاألساسية لعـالج 
الخاصـــة بالنتـــائج جميـــع المؤشـــرات اســـتيفاء  فـــيالتقـــدم الُمحـــرز رغم بـــ). و وتقيـــيم هـــذه األمـــراض ورصـــدها والمالريـــا

عـدم بلـوغ جميـع فـإن األسـباب التـي تقـف وراء  كامـل تقريبـاً المعظـم النتـائج بوتحقيـق المتوقعة على صعيد المنظمة 
لتشخيص الالزمة دم كفاية الموارد ها ع، بما فيهاوقدرات البلدان القيود المفروضة على مواردتبّينها  الكاملب األهداف

  بعض المؤشرات.الُمحّدد بشأن إلى جانب مستوى الطموح وعالجها،  راض المنقولة جنسياً حاالت عدوى األم

ــــي الوتمحــــورت   -٣٣ ــــادحــــول  ٢٠١٣-٢٠١٢ثنائيــــة عوامــــل النجــــاح الرئيســــية ف ــــي المجــــاالتقي  ة المنظمــــة ف
 ٢٠١٣المبـادئ التوجيهيـة المجمعـة لعـام إصـدار واقترنـت بالحصـول علـى مخرجـات أساسـية تمثلـت فـي  ،المعيارية

بشــأن اســتخدام األدويــة المضــادة للفيروســات القهقريــة فــي عــالج العــدوى بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري والوقايــة 
 منظمــة أيضــاً القــدمت و  ٢٠١٥.٢بعــد عــام مكافحــة الســل هــداف العالميــة لالســتراتيجية واألامشــروع ووضــع  ١،منــه
والتكنولوجيـــات ألدويـــة األساســـية وأدوات التشـــخيص تعزيـــز المســـاواة فـــي إتاحـــة االالزمـــين لوالـــدعم التقنـــي رشـــاد اإل

 مناقشــات علــى مســتوىعــن طريــق تأييــد ال، و هــا الخــاص باالختبــار الُمســبق للصــالحيةمــن خــالل برنامجالصــحية 
 ،الســل شــراكة دحــراألدويــة العــالمي ل ، ومرفــقالمتوســطة الــدخل مــع البلــدانهــا تلــك التــي ُتجــرى السياســات، بمــا في

الـدائر لشـراء اللقاحـات التـابع لمنظمـة اإلقليمـي الصـندوق و ، المالريا لمرض التشخيص السريع أدواتتقييم وبرنامج 
ــــدان ــــة الصــــحة للبل ــــالصــــحة العوالمعنــــي بإمــــدادات  األمريكي ــــر التعــــاون والتنســــيق ويتســــم  .االســــتراتيجية ةمومي عب

الـذي الـدعم التقنـي زويد الدول األعضاء بفي ت حاسماً  عامالً ككل بطابع القوة، وال يزال المستويات الثالثة للمنظمة 
  .والسل والمالريا األيدزمكافحة من الصندوق العالمي لالمنح يكفل الحصول على 

المـوارد ومحدودية التقنية  اتالقدر تدني مستوى  التي واجهتها البلدان األقل نمواً المعوقات الرئيسية وشملت   -٣٤
الواقعـة بـاإلقليم  البلـدان مـن العديـد فـيأخـرى  اً يـودالوضـع األمنـي ق . وفـرضنيـةلبـرامج الوطتنفيـذ الالالزمـة البشـرية 

 لفيــروس للتصــدي إجــراءات التخــاذالــالزم  سياســيال دعمحــّد مــن إمكانيــة تقــديم الــو  المتوســطاألفريقــي وٕاقلــيم شــرق 
 اسـيالسي الـدعمويخلّـف أيضـًا انعـدام . األوروبـياإلقلـيم و  المتوسـط شـرقإقليم  من أجزاء فيالعوز المناعي البشري 

مكافحـة ، ويعيـق ياإلقليم األوروبـمتعاطي المخدرات عن طريق الحقن في على التدخالت التي تستهدف أثرًا سلبيًا 
موضــوع ض للخطــر ، ويعــرّ فئــات الســكانية الرئيســية بشــكل عــامالنطــاق االهتمــام الموّجــه إلــى قّيــد يالســل بفعاليــة، و 

  بلدان.العديد من الجدول أعمال في المالريا مرض إبقاء 
                                                           

ـــادئ التوجيهيـــة المجمعـــة لعـــام     ١ ـــة فـــي عـــالج العـــدوى  ٢٠١٣المب ـــة المضـــادة للفيروســـات القهقري بشـــأن اســـتخدام األدوي
ـــــــــــــــــف ـــــــــــــــــه. جني ـــــــــــــــــة من ـــــــــــــــــاعي البشـــــــــــــــــري والوقاي ـــــــــــــــــروس العـــــــــــــــــوز المن ـــــــــــــــــة ،بفي  ٢٠١٣ ،منظمـــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــحة العالمي

)http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/arv2013/en/ ٢٠١٤مارس  آذار/ ٢٦، تم االطالع في.( 

 .٤ق١٣٤م تانظر القرار     ٢
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فـي صـون الـزخم المالريـا والسـل و والعـدوى بفيروسـه  لأليـدزالتصـدي فـي المجابـه ويتمثل التحدي الرئيسـي   -٣٥
فـــي تقـــديم الـــدعم منظمـــة دعي اســـتمرار البلـــوغ األهـــداف اإلنمائيـــة لأللفيـــة، والـــذي يســـتنحـــو الموّلـــد والتقـــدم الُمحـــرز 

ات التــي توظفهــا زيــادة االســتثمار أن تــدعو إلــى نظمــة وســيكون لزامــًا علــى الموااللتــزام مــن جانــب الــدول األعضــاء. 
  ا.سل والمالريوالوالعدوى بفيروسه  لأليدزالتصدي في من المصادر المحلية والتمويل الدولي لبلدان ا

وتقلــيص حــاالت المــرض، والعجــز والوفيــات المبكــرة بســبب تــوقي : ٣الغــرض االســتراتيجي 
  األمراض غير السارية المزمنة، واالضطرابات النفسية، والعنف، واإلصابات، وضعف البصر

الوقايــة مــن بشــأن الخاصــة بالمنظمــة خطــة العمــل العالميــة أّيــدت جمعيــة الصــحة  ٢٠١٣فــي أيــار/ مــايو   -٣٦
اتســاق السياســات واشــتملت األنشــطة العالميــة لتعزيــز  ٢٠٢٠.١-٢٠١٣ارية ومكافحتهــا للفتــرة األمــراض غيــر الســ

ليــة تنســيق ســودة اختصاصــات آلمومكافحتهــا علــى وضــع األمــراض غيــر الســارية مــن والتعــاون فــي مجــال الوقايــة 
المعديــة كــاالت بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر اختصاصــات فرقــة عمــل األمــم المتحــدة المشــتركة بــين الو ة و عالميــ

علــى حلقــات دراســية تدريبيــة و حلقــات عمــل فــي جميــع األقــاليم التابعــة للمنظمــة دت ِقــ. وعُ (غيــر الســارية) ومكافحتهــا
وضــع سياســات وخطــط وطنيــة متعــددة بالــدعم التقنــي الــالزم للــدول األعضــاء زويــد التالصــعيدين اإلقليمــي والقطــري 

الـدول األعضـاء سياسـيًا وماليـًا وتقنيـًا بالوقايـة مـن التـزام ضـيد لبرامج الوطنيـة وتعوتنفيذها ورفع مستوى ا القطاعات
الراميـة  لتـدخالتوسعت نطاق ار و خطعوامل الها لبعض البلدان ترصد. وعززت ومكافحتها األمراض غير السارية

فـي ميـدان دت نهجـًا للرعايـة الصـحية األوليـة اعتمـو ، غير السـارية األمراضإلصابة بمن خطر التعرض لإلى الحد 
  .اً تدبيرها عالجيو  الوقاية من تلك األمراض

جميع األقاليم، وُدّشن مشروع الحق ببرنامج العمل لرأب الفجوة في الصحة النفسية وسيع نطاق تتواصل وي  -٣٧
ظـروف وحقـوق اإلنسـان فـي مرافـق " التابع للمنظمة ومجموعة األدوات الُمعّدة لتحسين الQuality Rightفي الجودة "

ويجـــــري تنفيـــــذها فـــــي البلـــــدان. وُقـــــّدم الـــــدعم أيضـــــًا إلـــــى الـــــدول األعضـــــاء العتمـــــاد السياســـــات  الصـــــحة النفســـــية
د مـــن يـــعدالواالســـتراتيجيات واللـــوائح المســـندة بالبّينـــات فـــي مجـــال الصـــحة النفســـية وٕاســـاءة اســـتعمال المـــواد. وُنشـــر 

ن أن عـدد النقـاب عـيكشـف الـذي  ٢،الخرف: أولوية من أولويـات الصـحة العموميـةمنها التقرير المعنون ، و الوثائق
 ٢٠٣٠مليــون شــخص، سيتضــاعف بحلــول عــام  ٣٥,٦نحــو بحاليــًا يتعايشــون مــع الخــرف فــي العــالم، المقــدر مــن 

فضـالً عـن . ويبّين التقرير أيضًا وقع الخرف علـى األفـراد والمجتمـع، ٢٠٥٠بحلول عام مثال ثالثة أالوسيزيد على 
مختلـــف النهـــوج الوطنيـــة المتبعـــة لمكافحـــة الخـــرف، كمـــا يتنـــاول التقريـــر المســـائل المتعلقـــة بتقـــديم خـــدمات الرعايـــة 

. وقـد اعتمـدت جمعيـة الخرفالمصـابين بـوبمقدمي هـذه الخـدمات وينـاقش طـرق إذكـاء الـوعي والـدعوة فيمـا يتعلـق ب
  ٢٠٢٠.٣-٢٠١٣بالصحة النفسية في الفترة  خطة العمل الشاملة الخاصة ٢٠١٣الصحة في أيار/ مايو 

بشـأن  WPR/RC63.R3واعتمدت اللجنة اإلقليمية لغرب المحيط الهادئ فـي دورتهـا الثالثـة والسـتين القـرار   -٣٨
تحسـين السـالمة علـى الطـرق، وهـو مـا وُأحِرز أيضًا على الصعيد العالمي تقدم في الوقاية من العنف واإلصابات. 

وانخفــاض معــدالت القيــادة تحــت تــأثير الكحــول والقيــادة  دام أحزمــة األمــان وارتــداء الخــوذةيتجلــى فــي زيــادة اســتخ
لألمـم المتحـدة بشـأن السـالمة بلـد فـي األسـبوع العـالمي الثـاني  ١٠٠شارك أكثر مـن و بسرعة عالية في عدة بلدان. 

                                                           
 .١٠-٦٦ج ص عالقرار     ١

 .٢٠١٢ ،منظمة الصحة العالمية ،الخرف: أولوية من أولويات الصحة العمومية. جنيف    ٢

 .٨-٦٦ج ص عالقرار     ٣
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ق الذي تمخضت عنـه إجـراءات بشـأن سـالمة المشـاة. واستضـافت المنظمـة وحكومـة المكسـيك روادًا مـن على الطر 
بشـأن الوقايـة مـن الحملـة العالميـة الخبراء المعنيين بالوقايـة مـن العنـف بالعـالم فـي األحـداث البـارزة السـتة الجتمـاع 

لوطنيـة واإلقليميـة لبنـاء القـدرات فـي مجـال رعايـة العديـد مـن حلقـات العمـل والـدورات التدريبيـة اأيضـًا  ُعِقـدو  العنف.
أثنــــاء عقــــد جمعيــــة الصــــحة العالميــــة السادســــة والســــتين والوقايــــة مــــن العنــــف والســــالمة علــــى الطــــرق. و  حالرضــــو 
المنظمـــة وحكومـــات كـــل مـــن البرازيـــل وموزمبيـــق ورومانيـــا وتايلنـــد إطـــالق تحـــالف المنظمـــة العـــالمي بشـــأن  تولـــت
الميـادين غيـر الحكوميـة العاملـة فـي جميـع أخـرى شبكة من المنظمات الحكومية و ارة عن المصابين، وهو عب رعاية

لمســـاعدة ضـــحايا عقـــب دخولهـــا المستشـــفى و دخـــول قبـــل المعنيـــة بتقـــديم خـــدمات الرعايـــة الصـــحية وٕاعـــادة التأهيـــل 
  .حرضو ال

التقريـر العـالمي عـن التوصـيات الـواردة فـي  بشـأن العجـز ٩-٦٦ج ص عالقـرار وأّيدت جمعية الصحة فـي   -٣٩
اجتمــاع الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة التــزم رؤســاء الــدول والحكومــات فــي  ٢٠١٣وفــي أيلــول/ ســبتمبر  ،العجــز

مجتمعـاتهم. بنـاء فـي تمكـين المصـابين بحـاالت العجـز مـن اإلسـهام ضمان باإلعاقة والتنمية بشأن الرفيع المستوى 
ة بشـأن قامـت بإعـداد مسـودة خطـة العمـل العالميـو  ،المبـادرتينى مـع بما يتمشجهودها على زيادة منظمة وتعكف ال

/ كـانون الثـانيالرابعـة والثالثـين بعـد المائـة فـي  المجلس التنفيذي في دورتـه اي أشار إليهتال ٢٠٢١-٢٠١٤ العجز
 ٢.التقريـر العـالمي عـن العجـزبلـدًا مناقشـات سياسـية بشـأن  ٦٠واستضاف حتى اآلن ما مجموعه  ٢٠١٤.١يناير 

تشــرين الثــاني/ نــوفمبر  ٢٨-٢٦قــد جمــع المــؤتمر العــالمي األول بشــأن إعــادة التأهيــل المجتمعــي (آغــرا، الهنــد، و 
فيمـــا يخـــص الخطـــوات المقبلـــة التخـــاذ تخطـــيط الخبيـــر وممـــارس لتبـــادل أفضـــل الممارســـات و  ١٥٠٠) بـــين ٢٠١٢

ات وجهـات النظـر الدوليـة حـول إصـابمعنون ثنائية المنشور الخالل فترة ال. ونشرت المنظمة العمل في هذا المجال
  ة.تحركات المتعلقة بالكراسي المالخدمية عن تدريبمجموعات وكذلك  ٣،لشوكيا الحبل

تـوفير صـحة العـين "العمـل علـى  ٤-٦٦ع  ص  جأّيـدت جمعيـة الصـحة فـي القـرار  ٢٠١٣وفي أيار/ مـايو   -٤٠
نفـــذت دولـــة إجمـــاًال مـــن الـــدول األعضـــاء بأنهـــا  ٧٤". وأفـــادت ٢٠١٩-٢٠١٤للجميـــع: خطـــة عمـــل عالميـــة للفتـــرة 

تقـــديرات  منظمـــة أظهـــرت أنأصـــدرتها الرت تقـــديرات جديـــدة ِشـــالعـــين واألذن. ونُ ن صـــحة عـــوطنيـــة شـــاملة  اً خططـــ
المصـابين مـن مليـون آخـرين  ٣٩مليون شـخص يعـانون مـن ضـعف البصـر و ٢٨٥أشارت إلى وجود  ٢٠١٠ عام

المسبب  فقدان السمعآخرين يعانون من مليون  ٣٦٠و الرؤية ضعفمن المصابين بمليون شخص  ٢٤٦بالعمى و
عدة من قبيل تلك المتعلقة بالتدبير العالجي في سياق الصحة العمومية لمـا يصـيب العـين  وثائقوصدرت  .للعجز

الصــحية لرعايــة االالزمــة للمهنيــين المعنيــين بتقــديم خــدمات المــوارد التعليميــة تــوفير و  ،زمنــةمــن حــاالت مرضــية م
 مركــزاً  ٢٥وتلقــى الــدعم التأهيــل المجتمعــي. إعــادة مــن خــالل وتعزيــز خــدمات رعايــة األذن والســمع صــحيًا  لعــين،ل

وعقـد اجتمـاع . مراكـز أخـرى مـن تلـك المراكـز ١٠ئت نِشـالطفـل وأُ عـين رعايـة إجماًال من المراكز الوطنيـة المعنيـة ب
  .٢٠٢٠بحلول عام ة للتخّلص من التراخوما المسّببة للعمى منظمالتحالف ل هرت وقائعشِ نُ 

                                                           
 .٦٧/١٦مسودة خطة العمل مقدمة إلى جمعية الصحة العالمية السابعة والستين في الوثيقة ج    ١

    .٢٠١١ ،منظمة الصحة العالمية ،. جنيف٢٠١١التقرير العالمي عن العجز     ٢
)http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf  ٢٠١٤آذار/ مارس  ٢٧تم االطالع في.( 

 ،منظمة الصحة العالمية، الجمعية الدولية للحبل الشوكي. وجهات النظر الدولية حول إصابات الحبل الشـوكي. جنيـف    ٣
 .٢٠١٣ ،منظمة الصحة العالمية
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دعمـــًا مجانيـــًا أو شـــبه مجـــاني لإلقـــالع عـــن التبـــغ مـــن خـــالل بلـــدًا إضـــافيًا  ٢١وبـــدعم مـــن األمانـــة يقـــدم    -٤١
وثمـة  تفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة بشـأن مكافحـة التبـغ.تلك البلـدان ال خدمات الرعاية الصحية األولية إلى جانب تنفيذ

  .٦أنشطة أخرى يتناولها الغرض االستراتيجي 

ا بالكامـل"، فيمـا ُقيِّمـت تحّققتـوُقيِّمت نتيجتان من النتائج الست المتوقعة على صـعيد المنظمـة علـى أنهمـا "  -٤٢
ــــع األخــــرى وهــــي النتيجــــة  ــــائج األرب ــــي( ١-٣النت ــــزام السياســــي والمــــالي والتقن ــــز االلت ــــدعم لتعزي ــــديم ال ــــدعوة وتق ) ال

القــدرة علــى جمــع ( ٣-٣) والنتيجــة اإلرشــاد والــدعم بشــأن تنفيــذ السياســات واالســتراتيجيات واللــوائح( ٢-٣ تيجــةوالن
ــًا" بســبب االفتقــار إلــى البّينــات الخاصــة بمؤشــرين علــى أن )البيانــات وتحليلهــا ونشــرها واســتخدامها هــا "تحّققــت جزئي

علقـان بالـدول األعضـاء التـي تفـرد مـن إجمـالي ميزانيتهـا اثنين من مؤشرات الصحة النفسية، أال وهما المؤشران المت
لتمويل ميزانية شؤون الصحة النفسـية وبعـدد الـدول األعضـاء المنخفضـة الـدخل وتلـك ٪ ١الصحية نسبة تزيد على 

تعّذر إجراء تقييم منهجي لتلـك . و المتوسطة الدخل التي تقدم تقارير سنوية عن المؤشرات األساسية للصحة النفسية
تلـــك إدراج مؤشـــرات جديـــدة تحـــل محـــل قتضـــت الضـــرورة . وا٢٠١١أطلـــس الصـــحة النفســـية المؤشـــرات باســـتخدام 

خطة العمل الشاملة الخاصة بالصـحة النفسـية بالية لكي تعتمد جمعية الصحة التي أصبحت اآلن الموجودة حاليًا و 
الـدول األعضـاء ات الخاصـة بعـدد ولم تتحقّـق بالكامـل المؤشـر . ٨-٦٦ج ص ع في القرار ٢٠٢٠-٢٠١٣ في الفترة

ُيكــرس لهــا مــا يلــزم مــن كــادر مــوظفين وميزانيــة  ادلهــاتعوطنيــة صــحية وحــدة فــي وزارة الصــحة أو هيئــة التــي لــديها 
سياسـة وطنيـة تعتمـد الـدول األعضـاء التـي عـدد مكافحتهـا وباألمـراض غيـر السـارية المزمنـة و  مـن ةالوقايـألغـراض 

التــــزام رفيــــع  قطــــع عــــدم ىلــــإ نظر، وذلــــك بــــالاألمــــراض غيــــر الســــارية المزمنــــةمكافحــــة متعــــددة القطاعــــات بشــــأن 
الحاجــــة الماســــة إلــــى تحديــــد أولويــــات األنشــــطة األخــــرى هــــا ، بمــــا فياألولويــــاتتنــــافس ونقــــص المــــوارد و  المســــتوى
متعـــــددة البـــــرامج الالمنظمـــــة (صـــــعيد المتوقعـــــة علـــــى  ٥-٣النتيجـــــة أمـــــا  فـــــي عـــــدد مـــــن البلـــــدان.بهـــــا  الُمضـــــطلع
عــدد الــدول األعضــاء الخــاص بلمؤشــر ابســبب تحقيــق بالكامــل  تتحّقــقلــم ف) ي ككــلالســكانالنطــاق علــى  القطاعــات

تحقيقــًا  الســمع أو ضــعف البصــراإلصــابة بضــعف لوقايــة مــن بشــأن انظمــة التــي تنفــذ اســتراتيجيات توصــي بهــا الم
دون واألذن علــى المســتوى القطــري رعايــة العــين تقــديم خــدمات المــوارد المخصصــة لوقــد حالــت محدوديــة . جزئيــاً 

  .تحقيقاكتمال ال

ببـرامج العمـل العالميـة بشـأن وقـع علـى المضـي قـدمًا كان ألنشطة الدعوة التي تضطلع بهـا المنظمـة ولقد   -٤٣
الصــحة النفســية واإلصــابة بــالعمى والصــمم. اضــطرابات األمــراض غيــر الســارية والوقايــة مــن اإلصــابات والعنــف و 

على تحويل تركيز العمل جاالت هذه الم ما يخصخطط العمل العالمية فيواردة في الطريق الخرائط وسوف تساعد 
ـــإالـــدعوة والتوجيـــه المعيـــاري مرحلـــة  مـــن المـــوارد البشـــرية أن رغم مـــن نتـــائج. وعلـــى الـــتنفيـــذ ورصـــد الى مرحلـــة الل

فإنــه  عيدين الــوطني والعــالميتــزال غيــر كافيــة علــى الصــالالالزمــة لمعالجــة كبــرى بــرامج العمــل والتحــديات  والماليــة
الـوطني علـى المسـتويين زيـادة المـوارد المتاحـة مـن أجـل ضـمان العمـل التـدّرج فـي جهـود راميـة إلـى سيتواصل بـذل 

  .والمحلي
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والوفيـات وتحسـين الصـحة خـالل مراحـل  معـدالت المراضـةخفـض : ٤الغرض االسـتراتيجي 
العمــر الرئيســية، بمــا فــي ذلــك الحمــل والــوالدة وفتــرة الــوالدة الحديثــة والطفولــة والمراهقــة، 
ــراد بالنشــاط والصــحة فــي  ــز تمتــع جميــع األف ــة وتعزي وتحســين الصــحة الجنســية واإلنجابي

  مرحلة الشيخوخة

(تحســـين صـــحة  ٥معـــدل وفيـــات األطفـــال) والهـــدف  (تخفـــيض ٤الـــزخم الُموّلـــد نحـــو بلـــوغ الهـــدف اســـتمر   -٤٤
فــي إطــار االســتراتيجية العالميــة لألمــين العــام لألمــم المتحــدة بشــأن صــحة  األمومــة) مــن األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة

. وبــرغم التقــدم الُمحــرز طــوال العقــود المنصــرمة لــم ُتحقــق مســتويات كافيــة فــي تخفــيض معــدل وفيــات المــرأة والطفــل
ومعـدل وفيـات األطفـال دون سـن الخامسـة  ٢٠١٠و ١٩٩٠بين عامي ٪ ٤٧العالم الذي بلغت نسبته األمهات في 

بلــغ عــدد المواليــد الــذين قضــوا فــي الشــهر  ٢٠١٢. وفــي عــام ٢٠١٢و ١٩٩٠الــذي بلــغ النســبة نفســها بــين عــامي 
يكملـوا عـامهم الخـامس. مليون طفل لقوا حتفهم قبل أن  ٦,٦األول من عمرهم ثالثة ماليين مولود تقريبًا من أصل 

تــزال اجمــة عــن الحمــل والــوالدة، فيمــا الامــرأة إجمــاًال حتفهــا مــن جــراء اإلصــابة بمضــاعفات ن ٢٨٧ ٠٠٠وتالقــي 
  مليون حالة سنويًا. ٢,٦المأساة الصامتة لحاالت اإلمالص تحدث بواقع 

اســـتراتيجياته بشـــأن إتاحـــة أو حـــّدث وضـــع بلـــد قـــد  ١٠٠مـــا مجموعـــه   كـــان ٢٠١٣وبحلـــول نهايـــة عـــام   -٤٥
عـداد الـالزم إلالـدعم التقنـي ُزوِّدت البلـدان بالتدخالت الفعالة للجميـع لتحسـين صـحة األمهـات والمواليـد واألطفـال، و 

بلــدًا اآلن سياســة بشــأن  ٧٣لــدى  ، فــإن. وفضــًال عــن ذلــكبالموضــوع أو تنقــيح سياســات واســتراتيجيات ذات صــلة
   نجابية للجميع.إتاحة خدمات الصحة الجنسية واإل

واالســتجابة ُعِقــدت حلقــات عمــل خاصــة ببنــاء القــدرات تناولــت جملــة أمــور منهــا ترصــد وفيــات األمهــات و   -٤٦
، وذلـك بلـداً  ٧٥من وفيات األمهات واألطفال والبالغ عددها ٪ ٩٥في جميع البلدان التي تستأثر بنسبة  هامقتضياتل

ة المعنيـــة بالمعلومـــات والمســـاءلة عـــن صـــحة المـــرأة والطفـــل. ضـــطالع بعمليـــة تنفيـــذ توصـــيات اللجنـــفـــي إطـــار اال
تــابع التقــدم المحــرز نحــو تحقيــق وهــي مبــادرة ت، ٢٠١٣تقريرهــا لعــام  ٢٠١٥مبــادرة العــد التنــازلي إلــى عــام نشــرت و 

وقُـّدم الـدعم  ١.وتحصـل لجنتهـا التنسـيقية علـى الخـدمات مـن المنظمـة من األهداف اإلنمائية لأللفية ٥و ٤الهدفين 
لتعجيل بخفض رامية إلى الها اوخططتلك البلدان تنقيح أو تحديث خرائط طريق بشأن إلى بلدان من جميع األقاليم 

التخطــيط االســتراتيجي، بمــا فــي ذلــك الالزمــة فــي معــدالت الوفيــات بــين األمهــات والمواليــد واألطفــال وبنــاء القــدرات 
فــي بنــاء قــدرات الخبــراء الــوطنيين علــى إجــراء البحــوث التشــغيلية. وُأعــدت وُأحــرز تقــدم نتــائج. تحليــل التكــاليف وال

وُعممـــت علـــى تلـــك المبـــادئ رعايـــة األمهـــات والمواليـــد واألطفـــال أو ُحـــدثت نوعيـــة مبـــادئ توجيهيـــة بشـــأن تحســـين 
يم والعنـف ُنِشرت مبادئ توجيهية معيارية، ومنها تدابير الرعاية الصحية في التصدي لعنـف الشـريك الحمـالبلدان. و 

األهــداف اإلنمائيــة مــن  ٥و ٤الهــدفين تحقيــق الالزمــة لالصــحية الجنســي وتحقيــق الحــد األمثــل مــن القــوى العاملــة 
  .مكافحتهسرطان عنق الرحم و اإلصابة بلأللفية والوقاية من 

المشـترك بـين  التـدريب علـى بحـوث اإلنجـاب البشـريالبرنـامج الخـاص للبحـث والتطـوير و وجرى في إطـار   -٤٧
 منظمة الصحة العالميـة والبنـك الـدولياليونيسيف و برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة للسكان و 

فــي مؤسســة  ٢٩ مــا مجموعــهتعزيــز القــدرة علــى وضــع البحــوث وتنفيــذها فــي مجــال الصــحة الجنســية واإلنجابيــة في
  األقاليم. من جميعالدول األعضاء 

. جنيــف، منظمــة ٢٠١٣المســاءلة عــن بقــاء األمهــات والمواليــد واألطفــال علــى قيــد الحيــاة: أحــدث المعلومــات فــي عــام     ١                                                           
 .٢٠١٣الصحة العالمية، 
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بلــدًا الهــدف المتعلــق بتنفيــذ برنــامج فعــال يــؤدي وظيفتــه كمــا ينبغــي بشــأن التمتــع  ٦٩وخــالل الثنائيــة حقــق   -٤٨
تعزيـز التمتـع بالنشـاط والصـحة فـي بشـأن " ١٦-٥٨ج ص عبالصحة في مرحلة الشيخوخة، وذلك تمشـيًا مـع القـرار 

ــع نطــاق  ".مرحلــة الشــيخوخة ليضــم أكثــر مــن  للمســنينراعيــة الشــبكة العالميــة للمــدن والمجتمعــات المحليــة الموُوسِّ
  برامج قطرية منتسبة. ١٠بلدًا، فضًال عن  ٢١مدينة ومجتمعًا في  ١٥٠

علـى أنهـا "تحّققـت بالكامـل"، النتـائج الثمـاني المتوقعـة علـى صـعيد المنظمـة أصـل مـن وُقيِّمت سـبع نتـائج   -٤٩
المتوقعــة علــى صــعيد المنظمــة  ١-٤ة النتيجــبينمــا ُقيِّمــت النتيجــة األخــرى علــى أنهــا "تحّققــت جزئيــًا". ولــم تتحّقــق 

إال "جزئيـــًا" نظـــرًا إلـــى التحقيـــق الجزئـــي للمؤشـــر الخـــاص بعـــدد الـــدول ) إتاحـــة التـــدخالت الصـــحية للجميـــع تعزيـــز(
األعضاء التي وضعت بدعم من المنظمة سياسة بشأن تحقيق إتاحـة خـدمات الصـحة الجنسـية واإلنجابيـة للجميـع، 

  كفاية الموارد البشرية الالزمة لدعم التنفيذ. وذلك بسبب القيود المالية وعدم

مــن األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة بحلــول الموعــد النهــائي  ٥و ٤الهــدفين بلــوغ ســعيًا إلــى إحــراز تقــدم نحــو و   -٥٠
ــالمنظمــة ، ســيلزم ومــا بعــده ٢٠١٥المحــدد فــي عــام  فــي هــذا المضــمار، بمــا يشــمل التعــاون مــع  ف عملهــاأن تكّث

 (برنــامج األمــم المتحــدة المشــترك لمكافحــة) +H4(شــراكة شــراكة المنظمــات األربــع المعنيــة بالصــحة الشــركاء، مثــل 
ُأطِلقـت فـي اآلونـة . و والبنـك الـدولي) وصندوق األمم المتحدة للسكان واليونيسيف وهيئـة األمـم المتحـدة للمـرأة األيدز

د والطفل والمراهق، وثمـة حاجـة إلـى مواصـلة األخيرة عدة مبادرات في مجال الصحة اإلنجابية وصحة األم والمولو 
شــأن تنفيــذ تلــك المبــادرات ورصــدها. وال ُيســتغنى فــي هــذا الصــدد عــن تعزيــز القــدرات بالتنســيق فيمــا بــين الشــركاء 

التقنية والموارد البشرية في المكاتب القطرية للمنظمة. ويلـزم تعبئـة المزيـد مـن المـوارد، وخصوصـًا لضـمان توظيـف 
على الصعيد القطري. ومن  الصحة اإلنجابية وصحة األم والمولود والطفل والمراهقالكافية في ميدان االستثمارات 

الضروري أيضـًا إشـراك القطاعـات األخـرى فـي ذلـك. ويتركـز االهتمـام العـالمي بشـكل مطـرد الزيـادة علـى شـيخوخة 
الرئيسـيين إلسـداء المشـورة إلـى  السكان والصـحة، علـى أن هنـاك حاجـة ماسـة إلـى إقامـة منصـة تجمـع بـين الخبـراء

صـــانعي القـــرار بشـــأن أولويـــات العمـــل العـــالمي وتقـــديم إرشـــادات محدثـــة وتنســـيق االســـتجابة العالميـــة لموضـــوعي 
  الشيخوخة والصحة.

: الحد من العواقب الصحية المترتبـة علـى حـاالت الطـوارئ والكـوارث ٥الغرض االستراتيجي 
  ها االجتماعي واالقتصادي إلى أقصى الحدودواألزمات والنزاعات والتقليل من أثر 

  
بغيـة الحــد ممــا يـنجم عــن حــاالت الطـوارئ مــن وفيــات ومراضـة وعجــز، أحــرزت الـدول األعضــاء واألمانــة   -٥١

تقدمًا بشـأن بنـاء قـدراتها الخاصـة بالتأهـب واالسـتجابة وبشـأن تنسـيق اسـتجابة قطـاع الصـحة وخـدمات التعـافي فـي 
  حاالت الطوارئ اإلنسانية.

  
وأعدت الدول األعضاء في جميـع األقـاليم ونفّـذت بـرامج إلدارة مخـاطر الكـوارث وحـاالت الطـوارئ شـملت   -٥٢

بنـاء مرافــق صــحية أكثـر مرونــة وتــدعيم قــدرات االسـتجابة الوطنيــة فــي حــاالت الطـوارئ وٕاقامــة شــراكات اســتراتيجية 
طــاع الصــحة وخارجــه علــى الســواء. وخــالل أقــوى علــى كــل مــن المســتوى العــالمي والــوطني ودون اإلقليمــي داخــل ق

مـــــن الـــــدول األعضـــــاء تقييمـــــًا للمخـــــاطر الصـــــحية واتخـــــذت خطـــــوات لجعـــــل   ٪ ٤٠الثنائيـــــة، أكملـــــت نســـــبة قـــــدرها 
تمرينــًا يحــاكي حالــة طــوارئ. وتجنــي الــدول األعضــاء التــي   ٪ ٣١المستشــفيات أكثــر أمانــًا، كمــا أجــرت نســبة قــدرها 

رة المخاطر في حاالت الطوارئ ثمار ذلك، حسبما يتضح مـن االسـتجابة إلعصـار تقوم بدعم برامجها الخاصة بإدا
هايــان فــي الفلبــين بفضــل حالــة التأهــب الوطنيــة، بمــا فــي ذلــك تطبيــق بروتوكــوالت اإلجــالء علــى الصــعيد الــوطني 
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ت الدولية الخاصـة واألفرقة الوطنية المعنية باالستجابة الطبية وقيادة المجموعات الصحية المشاركة في البروتوكوال
  باألفرقة الطبية األجنبية والنظم الوطنية لترصد األمراض.

  
زت أفضــــل الممارســــات لجعــــل المستشــــفيات أكثــــر   -٥٣ وقــــدمت األمانــــة خيــــارات فــــي مجــــال السياســــات وعــــزَّ

 ٢٠١٢وتـــدعيم قـــدرات التأهـــب لحـــاالت الطـــوارئ (بشـــأن األلعـــاب األولمبيـــة التـــي جـــرت فـــي لنـــدن فـــي عـــام  أمانـــاً 
وتحســـين إدارة المخـــاطر فـــي حـــاالت الطـــوارئ فـــي البيئـــات الحضـــرية، مـــع مراعـــاة الظـــروف الخاصـــة مـــن  مـــثًال)
البنيــــة التحتيــــة والمجموعــــات الســــكانية المركَّــــزة وٕانشــــاء مراكــــز لعمليــــات الطــــوارئ فــــي بلــــدان عديــــدة منهــــا  قبيــــل

د تدريبيــــــة وٕارشــــــادات وأدوات ذات الو الديمقراطيــــــة الشــــــعبية ومنغوليــــــا. ووفــــــرت المنظمــــــة أيضــــــًا مــــــوا جمهوريــــــة
وعلــى الصــعيد العــالمي، ُأحــرز تقــدم فــي ســبيل إعــداد إطــار لسياســات إدارة المخــاطر الصــحية فــي حــاالت  صــلة.

الطــوارئ وكــذلك أداة لرصــد القــدرة ودليــل للمستشــفيات المأمونــة. واســتمرت المنظمــة فــي تعزيــز الصــحة باعتبارهــا 
ائق المتعــددة القطاعــات اإلقليميــة والعالميــة الخاصــة بــإدارة المخــاطر فــي حــاالت مكونــًا رئيســيًا فــي المناقشــات والوثــ

  الطوارئ.
  

وأصــــــلحت األمانــــــة برنــــــامج اســــــتعدادها المؤسســــــي مــــــن أجــــــل تعزيــــــز دعمــــــه للــــــدول األعضــــــاء خــــــالل   -٥٤
يـــادة لحـــاالت الطـــوارئ. وقـــد شـــملت التـــدابير مـــا يلـــي: إنشـــاء فريـــق عـــالمي إلدارة الطـــوارئ مـــن أجـــل ق االســـتجابة

المنظمة الخاص بحاالت الطـوارئ ورصـده؛ وٕاجـراء تمرينـات تحـاكي حـاالت الطـوارئ علـى مسـتوى المنظمـة؛  عمل
وٕاعداد إطار االستجابة في الحاالت الطارئة (الذي يحدِّد التزامات المنظمة، بما في ذلك المعايير التـي يقـاس علـى 

فعالة في الوقت المناسب)؛ وٕانشاء واختبار آليـة لسـرعة نشـر أساسها األداء والسياسات الالزمة لبلوغ أمثل استجابة 
الخبـــراء المعنيـــين بحـــاالت الطـــوارئ. وأنتجـــت المنظمـــة وروَّجـــت إرشـــادات وأدوات تقنيـــة لتحســـين جـــودة التـــدخالت 
الصحية خالل االستجابة الطارئـة لحـدث صـحي كيميـائي أو إشـعاعي نـووي أو لفاشـية مـرض سـاٍر؛ وُأعـدت أيضـًا 

وأدوات إضــــافية متعلقــــة بالصــــحة النفســــية والصــــحة اإلنجابيــــة والميــــاه واإلصــــحاح والتغذيــــة فــــي حــــاالت إرشــــادات 
  الطوارئ.

  
وقد أسهمت التحسـينات الجاريـة فـي عمـل األمانـة بشـأن حـاالت الطـوارئ فـي تعزيـز أدائهـا علـى المسـتوى   -٥٥

مجموعـات الصـحية وقطـاع الصـحة وأخـذ القطري دعمـًا للـدول األعضـاء مـن خـالل تحسـين القيـادة والتنسـيق بـين ال
زمام المبادرة بشأن تقييم االحتياجات والتخطيط االستراتيجي وٕانتاج النشرات اإلعالمية وتعزيز التواصل االجتماعي 
ز المنظمــة  وتــدعيم نظــم الترصــد واإلنــذار المبكــر وتعزيــز التــدخالت الجيــدة المســتندة إلــى أفضــل الممارســات. وتعــزِّ

اء بالتزاماتهــا باعتبارهــا الوكالــة الرائــدة للمجموعــات الصــحية بغيــة العمــل، عنــد الضــرورة، كمصــدر قــدرتها علــى الوفــ
ـــة فـــي  ـــأثرة، علـــى ســـبيل المثـــال بتشـــغيل عيـــادات متنقل ـــدة المجموعـــات الســـكانية المت أخيـــر للخـــدمات الصـــحية لفائ

  سطى.الجمهورية العربية السورية أو القيام بحمالت تطعيم في جمهورية أفريقيا الو 
  

ومــــــن بــــــين حــــــاالت الطــــــوارئ الحــــــادة التســــــع والعشــــــرين (التــــــي صــــــّنفتها األمانــــــة هكــــــذا طبقــــــًا إلطارهــــــا   -٥٦
باالســــــتجابة فــــــي الحــــــاالت الطارئــــــة) التــــــي حــــــدثت خــــــالل الثنائيــــــة، كانــــــت حــــــاالت جمهوريــــــة أفريقيــــــا  الخــــــاص
دي. وقـــد أدت األزمـــة فـــي ومـــالي والجمهوريـــة العربيـــة الســـورية هـــي المنطويـــة علـــى أكبـــر قـــدر مـــن التحـــ الوســـطى

الجمهوريـة العربيـة الســورية إلـى حشـد دعــم علـى مســتوى المنظمـة مـن خــالل المكاتـب القطريـة التابعــة للمنظمـة فــي 
مصــر والعــراق واألردن ولبنــان والجمهوريــة العربيــة الســورية وتركيــا، كمــا أّدى تطبيــق إطــار االســتجابة فــي الحــاالت 

تخــاذ المنظمــة إجــراءات قابلــة للتنبــؤ وفّعالــة علــى نحــو أكبــر فــي مجــاالت مــن الطارئــة علــى المســتوى القطــري إلــى ا
ــــتظم لخطــــط  ــــالغ وترصــــد األمــــراض واالســــتجابة لمقتضــــياتها والتحــــديث المن ــــيم الســــريع والتنســــيق واإلب ــــل التقي قبي

ا اتســم اإلجــراءات الصــحية. وفــي مــالي، قــادت المنظمــة تمرينــًا لتقيــيم المــوارد الصــحية ووضــع خــرائط لهــا، وهــو مــ
بأهمية رئيسية بالنسبة لوضع خطة انتقالية لقطاع الصحة بقيادة الحكومـة. وفـي جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى، عملـت 
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المنظمــة مــع وزارة الصــحة بشــأن إجــراء تقيــيم ســريع للخــدمات، كمــا ســاعدت علــى تقــديمها حيثمــا أمكــن فــي الســياق 
  السائد.   

  
المتوقعـــة علـــى صـــعيد المنظمـــة (تعزيـــز إدارة  ١-٥قيـــق النتيجـــة وُأحـــرز تقـــدم فـــي جميـــع األقـــاليم نحـــو تح  -٥٧

المخاطر في حاالت الطوارئ على الصعيد الوطني ومستوى استعداد المنظمة)، بيد أن تقييمهـا العـام كـان "تحققـت 
جزئيًا" بسبب كون أهداف المؤشرات طموحة، وضرورة إجراء تحويل مؤسسي لتحقيقها، وعدم إنجاز العمل الخاص 

القواعــد، ونقــص المــوظفين والمــوارد. وأحــرزت األمانــة تقــدمًا ذا شــأن فــي مجــال االســتعداد المؤسســي. وقــد  بوضــع
فرضــــت ضــــخامة الجهــــود التــــي بــــذلتها المنظمــــة فــــي االســــتجابة لحــــاالت الطــــوارئ خــــالل الثنائيــــة (بمــــا فــــي ذلــــك 

لثــة) قيــودًا علــى مــا هــو متــاح مــن حــاالت طــوارئ كبيــرة ومعقــدة (صــنفتها المنظمــة باعتبارهــا مــن الدرجــة الثا ثــالث
المتوقعــة علــى صــعيد المنظمــة. وكــان أحــد العوامــل التــي  ١-٥ومــوارد بشــرية للعمــل بشــأن تحقيــق النتيجــة  وقــت

أســهمت فــي ذلــك محدوديــة المــوارد التــي ُخصِّصــت للعمــل علــى كــل مــن المســتوى الــوطني والــدولي ومســتوى المقــر 
  الرئيسي. 

  
المتوقعــة علــى صــعيد المنظمــة (عمليــات االســتجابة فــي حــاالت الطــوارئ) هــي  ٧-٥وجــرى تقيــيم النتيجــة   -٥٨

". وعلى الرغم من إحراز تقدم جيد بشأن إضفاء الطابع المؤسسي على أداء المنظمـة اً أيضًا باعتبارها "تحققت جزئي
وتطبيقه ورصده حسبما هو محدَّد في إطار االستجابة في الحاالت الطارئة، فإن المنظمة لم تحقـق حتـى اآلن أداًء 

ا واضـحًا فـي اسـتجابتها رفيع المستوى على نحو مستمر في استجابتها لحاالت الطوارئ الواسـعة النطـاق. وكـان هـذ
غير المناسبة لآلثار التي وقعت على الصحة العمومية نتيجة للقحـط الـذي تعرضـت لـه منطقـة السـاحل فـي أفريقيـا 

، أظهـرت اسـتجابة المنظمـة فـي جمهوريـة أفريقيـا ٢٠١٣واالضطرابات المدنية التـي حـدثت فـي ميانمـار. وفـي عـام 
ية العربية السورية حدوث تغّير تدريجي فـي عملهـا الخـاص باالسـتجابة الوسطى والفلبين وجنوب السودان والجمهور 

لحــاالت الطــوارئ. وقــد شــملت القيــود التــي اعترضــت األداء األمثــل انعــدام األمــن والعجــز فــي العــاملين الصــحيين 
أفريقيــا والمســتلزمات وارتفــاع التكــاليف والصــعوبات المرتبطــة بالنقــل وعــدم كفايــة التمويــل، وال ســيما فــي جمهوريــة 

الوســـطى. وعـــالوة علـــى ذلـــك، فـــإن الهـــدف المؤشـــر عســـير وطمـــوح، كمـــا أن المنظمـــة تفتقـــر إلـــى المـــوارد البشـــرية 
  والمالية األساسية الالزمة لكي تكون مرنة وسريعة ومستعدة بما فيه الكفاية. 

  
يســية ســوف ُتطبــق وقــد ثبــت، خــالل الثنائيــة، أن اإلجــراءات المتخــذة كانــت مفيــدة، كمــا اســُتمدت دروس رئ  -٥٩

. وتحتـاج الـدول األعضـاء إلـى إطـار للسياسـات وٕارشـادات وأدوات ذات صـلة مـن أجـل ٢٠١٥-٢٠١٤في الثنائيـة 
ترجمة مفاهيم إدارة المخـاطر فـي حـاالت الطـوارئ إلـى أعمـال. وكانـت إصـالحات المنظمـة بشـأن حـاالت الطـوارئ 

ًا. وقـد اضـطلع فريقهـا العـالمي إلدارة الطـوارئ بـدور حاسـم بّناءة للغاية، ويتعّين مواصلة تدعيمها وتكريسـها مؤسسـي
في توحيد عمل المنظمة بشأن الطوارئ وتطبيق وتتبع األداء مقارنة بمعايير إطار االسـتجابة فـي الحـاالت الطارئـة 
وٕاجراءات التشغيل الموحـدة المرتبطـة بـه. ومـع ذلـك، يحـدث أحيانـًا فشـل فـي ضـمان تناسـب مهـارات المـوظفين مـع 

حالة التي ُتسـَند إلـيهم، وكـذلك فـي االسـتثمار فـي تنميـة قـدرات المـوظفين، بمـا فـي ذلـك تصـميم المشـاريع وٕادارتهـا ال
واإلبـــالغ عنهـــا. ويتعـــّين للمنظمـــة أن تـــوّفر قيـــادة أقـــوى لمجموعـــة الصـــحة العالميـــة والمزيـــد مـــن الـــدعم المســـتمر 

خطــوات لتطبيــق الــدروس المســتفادة، علــى ســبيل  للمجموعــات الصــحية القطريــة. وفــي هــذا الصــدد، اُتخــذت بالفعــل
المثال من خالل إنشاء وحدة لمجموعة الصـحة العالميـة تتمثـل مهمتهـا فـي تعزيـز إجـراءات التشـغيل الموحـدة لتتبـع 

  األداء بمزيد من المنهجية وتصميم خطة لتنمية قدرات الموظفين. 
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ــوقي عو ٦الغــرض االســتراتيجي  ــة وت ــز الصــحة والتنمي امــل االختطــار أو الحــد منهــا : تعزي
يتعلق باالعتالالت الصحية المرتبطة بتعاطي التبـغ والكحـول والمخـدرات وسـائر المـواد  فيما

النفســانية التــأثير والــُنظم الغذائيــة غيــر الصــحية والخمــول البــدني وممارســة الجــنس بشــكل 
  غير مأمون

  
، اعتمــدت جمعيــة الصــحة إطــار رصــد عالميــًا بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر ٢٠١٣فــي أيــار/ مــايو   -٦٠

الســارية ومكافحتهــا، بمــا فــي ذلــك مجموعــة مــن المؤشــرات الرئيســية والغايــات العالميــة االختياريــة المثيــرة للتحــدي. 
واألمراض التنفسية المزمنـة ال تشـمل وعلى الرغم من أن أمراض القلب واألوعية الدموية والسرطانات وداء السكري 

جميــع األمــراض غيــر الســارية، فإنهــا حاليــًا بــؤرة تركيــز الــدول األعضــاء المتفــق عليهــا. فهــذه األمــراض تســبب نحــو 
ثلثّي جميع حاالت المرض والعجز واإلعاقة، وكذلك الوفيات على الصعيد العالمي. وهي تشترك فـي أربعـة عوامـل 

وهــي تعــاطي التبــغ وتعــاطي الكحــول علــى نحــٍو ضــار واتبــاع نظــام غــذائي غيــر صــحي خطــر ســلوكية رئيســية، أال 
والخمول البدني، وكذلك عوامل طبية حيوية مثل ارتفاع ضغط الدم وزيادة تركيزات السكر والدهون في الـدم وزيـادة 

لهائلــة التــي تتضــافر للتــأثير الــوزن والســمنة. وتســليمًا بــالقوى الثقافيــة واالقتصــادية والسياســية واالجتماعيــة المعقــدة وا
في عوامـل الخطـر، كلَّفـت الـدول األعضـاء األمانـة، وكـذلك وزارات الصـحة، بالحـد مـن عوامـل الخطـر هـذه، وذلـك 
لــيس فقــط داخــل قطاعــات الصــحة التقليديــة وٕانمــا فــي كافــة القطاعــات الحكوميــة ومــع الصــناعة الخاصــة والمجتمــع 

خــذت المنظمــة خطــوات مــن أجــل إشــراك عــّدة مؤسســات مــن منظومــة ، ات٢٠١٣-٢٠١٢المــدني. وخــالل الثنائيــة 
  األمم المتحدة والكيانات المنضمة لها في العمل الذي يستهدف الوقاية من أمراض غير سارية مختارة ومكافحتها. 

  
وقــد وّفــر إطــار الرصــد العــالمي لألمــراض غيــر الســارية هــيكًال يتــيح للمنظمــة تحســين جهودهــا بشــأن بنــاء   -٦١
رات بغيــة دعــم البلــدان لــيس فقــط فــي رصــد حجــم األمــراض ذات األولويــة وعوامــل الخطــر المرتبطــة بهــا وٕانمــا القــد

أيضـًا فـي رصـد وتقيـيم التقـدم المحــرز فـي تنفيـذ تـدابير مختـارة للقضـاء علــى أوبئـة هـذه األمـراض. وخـالل الثنائيــة، 
استقصــاًء صــحيًا عالميــًا  ١٣نســبة للبــالغين واستقصــاًء تــدريجيًا لعوامــل الخطــر بال ١٩ســاعدت المنظمــة فــي إجــراء 

 لصحة طلبة المدارس. 
 
دولـة عضـوًا  ١٢٢وتسليمًا بقيمة العمل فيما بين الحكومات، اعتمد مسؤولون رفيعـو المسـتوى وخبـراء مـن   -٦٢

لعـالمي ومؤسسة تابعة لمنظومة األمم المتحدة واألمانة، وكذلك أكاديميون وممثلون للمجتمع المـدني، فـي المـؤتمر ا
، بيــان هلســنكي بشــأن دمــج الصــحة فــي ٢٠١٣حزيــران/ يونيــو  ١٤-١٠الثــامن بشــأن تعزيــز الصــحة (هلســنكي، 

اإلطـار الخـاص بـدمج مسـّودة  جميع السياسات. وقد نتج عن المؤتمر نشر العديد من الورقات التقنية، بما في ذلـك
التــابع للمنظمــة فــي كــوبي،  الصــحة والتنميــةووّفــر مركــز  ١.الصــحة فــي جميــع السياســات مــن أجــل العمــل القطــري

اليابـــان، دعمـــًا جوهريـــًا ألربعـــين بلـــدًا بشـــأن تنفيـــذ أداة التقيـــيم واالســـتجابة فيمـــا يخـــص اإلنصـــاف فـــي الصـــحة فـــي 
ة من أجل دعـم ). وأنتجت المنظمة أيضًا أمثلة على أفضل الممارسات القطريUrban HEARTالمناطق الحضرية (
ما تلك التي لم تتخذ إجراءات بعد، في سبيل استكشـاف طـرق تنفيـذ دمـج الصـحة فـي جميـع سيالدول األعضاء، وال

  السياسات. 
  

وبالنظر إلى التزام المجتمـع العـالمي بتنفيـذ اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة بشـأن مكافحـة التبـغ، دعمـت األمانـة   -٦٣
سـوح عالميـة للتبـغ بـين البـالغين. وُنِشـرت مسـحًا عالميـًا للتبـغ بـين الشـباب وتسـعة م ٣٢الـدول األعضـاء فـي إجـراء 

مبــادئ توجيهيــة بشــأن إدارة تعــاطي التبــغ والتعــرض لــدخان التبــغ المنفــوث فــي فتــرة الحمــل. ونسَّــقت المنظمــة رصــد 
                                                           

١    http://www.who.int/healthpromotion/conferences/8gchp/130509_hiap_framework_for_country_action_draft.pdf 
 ).٢٠١٤آذار/ مارس  ٢٧(تم االطالع في 
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تنفيذ تدابير مختارة للحد من الطلب على التبغ. وخالل الثنائية، ازداد تنفيذ أحكام االتفاقية اإلطاريـة علـى المسـتوى 
مليــون شــخص  ٢٣٠٠علــى نحــو ُيعتــد بــه نتيجــة لتعــاون األمانــة مــع الــدول األعضــاء. ويحظــى أكثــر مــن القطــري 

اآلن بالحمايــة المتــوافرة مــن تــدبير واحــد علــى األقــل مــن أكثــر تــدابير الحــّد مــن الطلــب علــى التبــغ فّعاليــة مــن حيــث 
العــام إلــى مزيــد مــن العدوانيــة مــن جانــب  التكلفــة. وكانــت أســتراليا أول بلــد يأخــذ بــالتغليف البســيط. وقــد أّدى األثــر

صــناعة التبــغ فــي شــكل آليــات تجاريــة واســتثمارية. واســتجابة لــذلك، وّفــرت األمانــة المشــورة التقنيــة للــدول األعضــاء 
بشـأن تصــميم خطــط وطنيــة لمجابهــة تــدخل الصــناعة وتعزيــز قــدرتها علــى التصــدي للمســائل التجاريــة واالســتثمارية 

  بغ.   المتصلة بمكافحة الت
  

وفيمـــا يتعلـــق باالســـتراتيجية العالميـــة للحـــد مـــن تعـــاطي الكحـــول علـــى نحـــو ضـــار واالســـتراتيجيات وخطـــط   -٦٤
ـــًة عضـــوًا علـــى األقـــل سياســـات وطنيـــة أو نقحتهـــا أو تعمـــل علـــى  ٩٠العمـــل اإلقليميـــة ذات الصـــلة، وضـــعت  دول

بلـدًا،  ١٧٨بشـأن الكحـول والصـحة فـي  صياغتها. وأجـرت األمانـة، بالتعـاون مـع الـدول األعضـاء، المسـح العـالمي
مــن ســكان العــالم، مــن أجــل جمــع المعلومــات عــن اســتهالك الكحــول والضــرر النــاجم عنــه   ٪ ٩٨ غطــى مســح وهــو

واسـتجابات السياسـات. واســُتخدمت النتـائج فـي حلقــات العمـل اإلقليميــة المعنيـة ببنـاء القــدرات واجتماعـات الشــبكات 
بلــد.  ١٠٠كحول وتنفيــذها التــي ُنظِّمــت لمســؤولين حكــوميين ينتمــون ألكثــر مــن بشــأن وضــع السياســات الخاصــة بــال

زت حلقــات العمــل واالجتماعــات هــذه قــدرةَ  الحكومــات علــى اســتهالل السياســات واالســتراتيجيات الخاصــة  وقــد عــزَّ
لمعنـي بالمخــّدرات عـاون مــع مكتـب األمـم المتحــدة اتبـالكحول فـي البلــدان وتنقيحهـا وتنفيــذها بمزيـد مـن الفّعاليــة. وبال

بلدًا،  ٦٤والجريمة، وّفرت المنظمة الدعم التقني من أجل العالج والرعاية فيما يتعلق باالعتماد على المخدرات في 
وذلــك بهــدف خفــض العــبء الواقــع علــى الصــحة العموميــة نتيجــة لتعــاطي الكحــول والمخــدرات. وُوضــعت مبــادئ 

ن واالضطرابات الناجمة عنه خالل فترة الحمل. وجـرى مزيـد مـن توجيهية بشأن كشف ومعالجة تعاطي مواد اإلدما
هما اإلقليميـة، بشـأن الكحـول والصـحة وبشـأن المـوارد التطوير والتحديث الثنين مـن نظـم المعلومـات العالميـة وُنسـخِ 

الالزمــة للوقايــة مــن االضــطرابات الناجمــة عــن تعــاطي مــواد اإلدمــان وعالجهــا، كمــا جــرى إدماجهمــا فــي المرصــد 
  الصحي العالمي.

  
الصـوديوم  وخالل الثنائية، ُأحرز تقدم في مجاالت الوقاية من السمنة لدى األطفال وتقليل مـدخول الملـح/  -٦٥

بين السكان والترويج للنشاط البدني. وتشمل أمثلة التـدابير المحـددة بنـاء القـدرات المتعـدد القطاعـات مـن أجـل دعـم 
أن السياســات المعنيــة بالســمنة لــدى األطفــال وتســويق األغذيــة لألطفــال الــدول األعضــاء فــي تحديــد األولويــات بشــ

  والترويج للنشاط البدني.
  

وُعقدت حلقات عمل بشأن بناء القدرات المتعدد القطاعات من أجل الوقاية مـن السـمنة لـدى األطفـال بـين   -٦٦
فيمــا يتعلــق بالتــدابير الماليــة لتقليــل بلــدًا. وُقــدمت المســاعدة التقنيــة إلــى فيجــي وهنغاريــا والمكســيك  ١٧الســكان فــي 

اســـتهالك األغذيـــة العاليـــة المحتـــوى مـــن الـــدهون والســـكر والملـــح، وٕالـــى مالطـــا مـــن أجـــل التـــرويج للنشـــاط البـــدني. 
وواصلت الشبكة األوروبيـة المعنيـة بتقليـل ضـغوط التسـويق التـي يتعـرض لهـا األطفـال العمـل مـع األمانـة مـن أجـل 

فيــذ التوصــيات الخاصــة بتســويق األغذيــة والمشــروبات غيــر الكحوليــة لألطفــال، كمــا دعــم الــدول األعضــاء فــي تن
وضعت عّدة دول أعضاء في اإلقليم األوروبي لوائح للحد من تسويق األغذية الغنيـة بالـدهون والسـكر والملـح التـي 

ان، بمـا فـي ذلـك تحديـد تستهدف األطفال. وُوفرت المساعدة التقنية الستراتيجيات الحّد من مدخول الملح لدى السـك
أمريكا الالتينية أيضًا عملية مجموعـة أدوات  فيأهداف لعمليات إعادة الصياغة الصناعية. واستخدمت عّدة بلدان 

المنظمة لوضع استراتيجياتها الوطنية الرامية إلى تقليل مدخول الملح. وقد أصدرت األمانة األدوات من أجل إسناد 
الفرنسية والروسية وكذلك اإلنكليزية. وعقدت المنظمة اللغات لدى األطفال بين السكان باألولوية للوقاية من السمنة 

التقليـل مـن الملـح واإلغنـاء بـاليود فـي مجـال الصـحة العموميـة مـن  اجتماعًا لفريق خبـراء تقنيـين بشـأن اسـتراتيجيتيّ 
  فردي. أجل بيان أن االستراتيجيتين ُيمكن أن تتواجدا معًا وأن يتآزر تأثيرهما ال
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وُبنيت القدرات على المستويين اإلقليمي والقطري في جميع أقاليم المنظمـة مـن خـالل حلقـات عمـل شـارك   -٦٧
فيها ممثلو الوزارات ذات الصلة، مثل الزراعة، والرياضة والترفيه، والتعليم. وسوف ُيستخدم اعتماد جمعيـة الصـحة 

فــي تعزيــز جهــود الــدعوة  ١الملــح ول البــدني وتقليــل الصــوديوم/للغايــات العالميــة االختياريــة الخاصــة بالســمنة والخمــ
  التي تبذلها وزارات الصحة من أجل إذكاء الوعي بعوامل الخطر هذه. 

  
زت قـــدرة البلـــدان علـــى اســـتخدام أدوات ونظـــم جمـــع البيانـــات وكـــذلك البيانـــات الخاصـــة بالســـلوكيات   -٦٨ وُعـــزِّ

، مـن أجـل ٢٠١٢مؤتمر قمة لندن لتنظيم األسرة، الذي ُعقـد فـي عـام الجنسية. وعملت المنظمة مع الشركاء لدعم 
تلبيــة االحتياجــات مــن وســائل منــع الحمــل فــي البلــدان التــي لــديها أكبــر الفجــوات والتــرويج التبــاع ســلوكيات جنســية 

قيـاس أسلم. ودعمت المنظمـة خمسـة بلـدان فـي اإلقلـيم األفريقـي بشـأن تعزيـز نظـم معلوماتهـا الصـحية فيمـا يتعلـق ب
ز في اإلقليم المؤشرات الرئيسية للصحة والسلوكيات اإلنجابية والجنسية. ودعمت أيضًا برامج التعليم الجنسي المعزَّ 

  تعليم الصحة الجنسية في برامج صحة المراهقين في إقليم جنوب شرق آسيا.  ودمجاألوروبي 
  

على صعيد المنظمة باعتبارها "تحققت بالكامل"  وعمومًا، ُقيِّمت أربع نتائج من بين النتائج الست المتوقعة  -٦٩
ونتيجتــان، همــا "الــُنظم الوطنيــة الخاصــة بترصــد عوامــل االختطــار الرئيســية" و"الــنظم الغذائيــة غيــر الصــحية وقلــة 
النشاط البدني" باعتبارهما "تحققتا جزئيًا". وفي حين أن المسوح في صفوف الشباب بشـأن النتيجـة المتوقعـة األولـى 

بقـــًا لمـــا هـــو مخطـــط، فـــان األعـــداد الخاصـــة بمســـوح البـــالغين أقـــل قلـــيًال مـــن المتوقـــع. ورغـــم تحســـين خـــط تجـــري ط
ز بعــض األســاس، فقــد أدت تكلفــة اكمــال مســوح البــالغين الوطنيــة وتعقيــدها الــى عــدم تلبيــة التوقعــات المبكــرة. وُأحــرِ 

غ عــن غيــاب ّلــن بعــض المنــاطق مــا زالــت تُبالتقــدم نحــو تحقيــق النتيجــة المتوقعــة الثانيــة التــي تحققــت جزئيــًا، ولكــ
  كذلك.  االلتزام السياسي، والموارد البشرية والمالية

  
وكـــان العمـــل عبـــر القطاعـــات والبلـــدان عســـيرًا مـــن حيـــث الوقـــت الـــالزم لالتصـــال والتنســـيق بـــين مختلـــف   -٧٠

ألقاليم في التغلّـب علـى هـذه سيما عندما ال تكون هناك قيادة قوية. ونجحت بعض االو الشركاء ومحدودية القدرات، 
العقبــات مــن خــالل مواصــلة أنشــطة بنــاء القــدرات والتســليم بالصــعوبات المصــادفة عبــر القطاعــات وعبــر الوحــدات 

البّينـــات واألمثلـــة علـــى وعقـــد مشـــاورات إقليميـــة والتواصـــل مـــع أصـــحاب المصـــلحة علـــى نحـــو منـــتظم. واســـُتخدمت 
لجهـود التعاونيـة. واسـتخدمت بعـض األقـاليم نهوجـًا مبتكـرة، مثـل التـدريب التغيرات اإليجابية في السياسـات لتعزيـز ا

  عن بعد والترجمة اآلنية المهنية، من أجل التغلب على العقبات الجغرافية واللغوية التي ُتصاَدف في حلقات العمل. 
  

وتســاعد األهــداف والمؤشــرات المتفــق عليهــا عالميــًا بشــأن األمــراض غيــر الســارية وٕاطــار الرصــد العــالمي   -٧١
على تشجيع العمل على المستوى القطري، كما ُيسهم تحسين االستجابة وتحديد األولويات في تعزيز ترصد عوامـل 

ز تـــوافر األدوات والوســائ ل الجيــدة التطــور، والتــي ُيمكــن بســـهولة الخطــر المرتبطــة بــاألمراض غيــر الســارية. ويعــزِّ
تطويعهـــا للســـياقات القطريـــة، مثـــل الـــنهج المتـــدرج للترصـــد والمســـوح العالميـــة لصـــحة طلبـــة المـــدارس، تنفيـــذ ترصـــد 
عوامــل الخطــر علــى المســتوى القطــري. وقــد شــملت اإلجــراءات المتخــذة للتغلــب علــى العقبــات، مثــل عــدم االســتقرار 

يــة المــوارد والقــدرات وتنــافس األولويــات، مــا يلــي: حلقــات عمــل إقليميــة عــن تخطــيط السياســي فــي البلــدان ومحدود
المسوح وتحليل البيانات؛ وكفالة الدعم من المراكز المتعاونة؛ والتأكيد على أهمية ترصد عوامـل الخطـر مـن خـالل 

  معيَّنين في البلد. عقد االجتماعات اإلقليمية والقطرية؛ والبقاء على اتصال مستمر ومباشر مع الموظفين ال
  

                                                           
 .٢، الملحق، التذييل ١٠-٦٦ع  ص  جالقرار    ١
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: معالجة المحددات االجتماعيـة واالقتصـادية األساسـية للصـحة مـن ٧الغرض االستراتيجي 
خــالل سياســات وبــرامج تعــزز المســاواة فــي مجــال الصــحة وتحقــق التكامــل بــين األســاليب 
  المناصرة للفقراء واألساليب التي تراعي الجنسين واألساليب المستندة إلى حقوق اإلنسان

  
 ٢٠١١إن المؤتمر العـالمي المعنـي بالمحـّددات االجتماعيـة للصـحة الـذي عقـد فـي تشـرين األول/ أكتـوبر   -٧٢

المؤّيــد لنتيجتــه، أال وهــي إعــالن ريــو السياســي  ٨-٦٥ج ص عمــن اعتمــاد القــرار  ٢٠١٢ومــا تــاله فــي أيــار/ مــايو 
بالمحــددات االجتماعيــة للصــحة إلــى قّمــة بشــأن المحــّددات االجتماعيــة للصــحة، كــان بمثابــة المحــرك الــذي ارتقــى 

البرنــامج السياســي وأدى إلــى زيــادة الطلــب المقــدم مــن الــدول األعضــاء علــى الــدعم التقنــي علــى حــد ســواء. وُيظهــر 
استراتيجيات تعـاون قطريـة تضـمنت طلبـات للحصـول علـى  ١٠٥أن  ٢٠١٣تحليل أجرته األمانة في آذار/ مارس 

  لمحددات االجتماعية للصحة أو تنفيذ نهج "دمج الصحة في جميع السياسات".الدعم التقني من أجل التصدي ل
  

"، وهو إطار السياسات ٢٠٢٠واعتمدت اللجنة اإلقليمية ألوروبا في دورتها الثانية والستين إطار "الصحة   -٧٣
ت أغـــراض األوروبـــي الـــداعم لإلجـــراءات المتخـــذة عبـــر الحكومـــات والمجتمعـــات فـــي ســـبيل الصـــحة والرفـــاه. وُأدمجـــ

" في جميع برامج اإلقلـيم األوروبـي، كمـا يجـري تـوفير الـدعم مـن خـالل هـذا اإلطـار. وعقـب إجـراء ٢٠٢٠"الصحة 
مشاورات في أقاليم أخرى، اعُتمـد اإلطـار اإلقليمـي لـدمج الصـحة فـي جميـع السياسـات فـي إقلـيم جنـوب شـرق آسـيا 

يم األفريقي من جانب المديَرين اإلقليميين المعنيين. وبيان الموقف بشأن دمج الصحة في جميع السياسات في اإلقل
مـن بلـدان  ٢١ويستند التقرير اإلقليمي األفريقي عن تنفيذ دمج الصحة في جميع السياسات إلى دراسات جرت فـي 

زت المكاتـب اإلقليم التابع للمنظمة في كـوبي، اليابـان، الصحة والتنميةمركز اإلقليم األفريقي. وبالتعاون مع  يـة عـزَّ
إدمـاج المحــددات االجتماعيــة للصــحة ومسـائل اإلنصــاف فــي الصــحة فـي المنــاطق الحضــرية باســتخدام أداة التقيــيم 

وفـي إقلـيم األمـريكتين،  ١).Urban HEARTواالستجابة فيما يخص اإلنصاف فـي الصـحة فـي المنـاطق الحضـرية (
ل شـبكات مـن البلـديات العمـل مـع المجتمعـات بلـدًا حيـث تواِصـ ١٨ُدشِّنت مبادرة "الوجوه واألصوات واألمـاكن" فـي 

  المحلية األشد ضعفًا.
  

، ُوضــعت معــايير للــنظم األخالقيــة للبحــوث وٕارشــادات بشــأن اســتخدام الُغفــل فــي وفــي مجــال األخالقيــات  -٧٤
وجــرى توســيع ســجل التجــارب الســريرية التــابع لالتحــاد األوروبــي، وهــو المســلَّم بــه كســجل أولــي  تجــارب اللقاحــات.

منظمـــة، كمـــا أن قاعـــدة بيانـــات البرنـــامج الـــدولي لتســـجيل التجـــارب الســـريرية التـــابع للمنظمـــة تحتـــوي اآلن علـــى لل
لجنــة وطنيــة معنيــة باألخالقيــات  ٣٨، شــارك ممثلــو ٢٠١٢تجربــة. وفــي عــام  ٢٢٠ ٠٠٠معلومــات عــن أكثــر مــن 

أيلــول/ ســبتمبر  ٢٧و ٢٦طــاج، تــونس، فــي مــؤتمر القمــة العــالمي التاســع لّلجــان الوطنيــة المعنيــة باألخالقيــات (قر 
) الذي ناقش مسائل منهـا البحـوث المتقدمـة والبنـوك البيولوجيـة وزرع األعضـاء والُنسـج والخاليـا. واسـتفادت ٢٠١٢

دولًة عضوًا من حلقات عمل تدريبية تناولت دمج األخالقيات وقـَيم  ١٥وفود من برامج السل الوطنية من أكثر من 
في التدبير العالجي للسـل والسـل المقـاوم لألدويـة المتعـددة. ودعمـت أمانـة لجنـة اسـتعراض ومبادئ حقوق اإلنسان 

أو  مشروع بحثـي اضـطلع بهـا بـدعم تقنـي و/ ٢٠٠أخالقيات البحوث التابعة للمنظمة استعراض واعتماد أكثر من 
  مالي من المنظمة.

  
لجنسـين والمسـاواة وحقـوق اإلنسـان فـي جميـع وتتركز جهود األمانة أيضًا على مراعاة الشـواغل المتعلقـة با  -٧٥

عمليات صنع القرار على مستويات المنظمة الثالثة. وُوضعت مسّودة وثيقـة بشـأن اسـتراتيجية مـدتها سـت سـنوات، 
  إلى جانب آلية مساءلة مؤسسية لتوجيه التقدم وقياسه. 

  
                                                           

  واألردن ولبنان ونيبال وسري النكا وتايلند وتركيا واإلمارات العربية المتحدة. فيجي والهند وٕاندونيسيا وأيرلندافي     ١
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زيـادة األولويـة السياسـية المسـندة وقد تحققـت جميـع النتـائج الخمـس المتوقعـة علـى صـعيد المنظمـة نتيجـة ل  -٧٦
مــن الــدول األعضــاء للتصــدي للمحــددات االجتماعيــة واالقتصــادية للصــحة والعمــل المشــترك علــى صــعيد المنظمــة 
بشأن مراعاة المسائل المتعلقة بالجنسين والمساواة وحقوق اإلنسـان والمبـادرات االسـتراتيجية المتخـذة فـي العديـد مـن 

  عضاء في إعداد استجابة شاملة.األقاليم لدعم الدول األ
  

وتشمل عوامل النجاح الرئيسية على المستوى القطـري: إيجـاد االلتـزام السياسـي مـن خـالل الـدعوة؛ وتبـادل   -٧٧
الخبرات بين البلدان؛ وتوفير الدعم للدول األعضاء من أجل وضع خطط عمل وطنية بشأن المحددات االجتماعية 

عدم اإلنصاف في الصحة واالستجابة لها؛ وتقوية الـروابط بـين الـنظم الصـحية للصحة؛ وجمع البّينات عن حاالت 
والمحــددات االجتماعيــة للصــحة؛ وٕاشــراك البــرامج الصــحية ذات األولويــة المعنيــة بالمحــددات االجتماعيــة للصــحة. 

يز على القـيم والنهـوج ويوّفر إطار واستراتيجية شامالن للسياسات الزخَم الالزم للتغيير وذلك بإضفاء الشرعية والترك
  الكفيلة بأداء الغرض.

  
وقـــد تطلَّـــب التقـــدم المحـــرز فـــي األمانـــة والـــدول األطـــراف علـــى الســـواء بشـــأن مراعـــاة المســـائل المتعلقـــة   -٧٨

بالجنســين والمســاواة وحقــوق اإلنســان التزامــًا علــى أعلــى مســتوى وٕارشــادات واضــحة وآليــة مســاءلة. وعملــت األمانــة 
  ثة كلها بنهج تكّيفي متدرج، حيث بدأت ببلدين اثنين قبل زيادة عدد البلدان في الثنائية المقبلة. بشأن العناصر الثال

  
: تعزيــز بيئــة أصــح وتكثيــف أنشــطة الوقايــة األوليــة والتــأثير علــى ٨الغــرض االســتراتيجي 

السياسات العمومية في كل القطاعات مـن أجـل معالجـة األسـباب الجذريـة لألخطـار البيئيـة 
  المحدقة بالصحة

  
يشمل الغرض االستراتيجي الجهود المبذولة على الصعيدين العالمي واإلقليمـي لمواجهـة المحـددات البيئيـة   -٧٩

والمهنيــــة للصــــحة المســــؤولة عــــن ُربــــع عــــبء المــــرض العــــالمي. ومــــا زال تــــوفير ميــــاه الشــــرب المأمونــــة وخــــدمات 
أن تلـوث الهـواء  ٢٠١٢وأظهرت بّينات جديـدة ُنشـرت فـي عـام  اإلصحاح والنظافة تحديًا رئيسيًا في أغلب األقاليم.

وتشمل التحـديات الصـحية  ١ماليين من الوفيات المبكرة كل عام. ٧هو اآلن عامل خطر بيئي رئيسي ُيسبب نحو 
 البيئية والمهنية اإلضافية اإلدارة السـليمة للمـواد الكيميائيـة والصـحة فـي مكـان العمـل والتغيـر المنـاخي، وفـي بعـض

  الحاالت، اإلشعاع. 
  

هية بشأن التقييم االقتصـادي للتـدخالت الخاصـة بالميـاه واإلصـحاح شـملت: تخطـيط يوُوضعت مبادئ توج  -٨٠
الميــاه المأمونــة إلمــدادات المجتمعــات المحليــة الصــغيرة؛ والتقيــيم الســريع لجــودة ميــاه الشــرب؛ والمبــادرات الخاصــة 

يقــــة مأمونــــة لــــدى األســــر المعيشــــية؛ وٕادارة نفايــــات الرعايــــة الصــــحية. برصــــد وتقيــــيم معالجــــة الميــــاه وتخزينهــــا بطر 
وُوضــعت مبــادئ توجيهيــة بشــأن جــودة الهــواء فــي األمــاكن المغلقــة وحــرق الوقــود فــي المنــازل، كمــا ُشــرع فــي تنفيــذ 

  التوصيات على المستوى القطري. 
  

يدالنية وغيرهـا مـن المـواد الكيميائيـة. وتعلَّقت عمليات تقييم رئيسية لجودة مياه الشرب بالمستحضرات الص  -٨١
ـــادة الحشـــرات  ـــيم محـــدَّث لمخـــاطر مبيـــدات الحشـــرات المســـتخدمة فـــي إب ففـــي مجـــال الســـالمة الكيميائيـــة، ُنِشـــر تقي
بالطائرات وتقييم لمخاطر الكروم السداسي التكافؤ، وهو مادة كيميائية مثيرة لالنشغال في مجال الصحة العمومية. 

تقييم للمخاطر الصحية على سبيل متابعة حادث فوكوشيما النووي، وذلك استنادًا إلـى تقيـيم  ٢٠١٣وجرى في عام 
. وُنشــرت بيانــات ونمــاذج جديــدة لتقــدير عــبء المــرض المــرتبط ٢٠١٢مبــدئي لجرعــة اإلشــعاعات جــرى فــي عــام 

                                                           
  مليون إلى تلوث الهواء الخارجي. ٣,٢إلى تلوث الهواء في األماكن المغلقة و تقريباً مليون وفاة  ٣,٥ُتعزى     ١
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قـد أظهـرت أن تلـوث بتلوث الهواء في األماكن المغلقة واسُتخدمت في حسـاب التقـديرات العالميـة لعـبء المـرض. و 
الهـــواء هـــو أحـــد أهـــم قضـــايا الصـــحة العموميـــة فـــي زمننـــا هـــذا. وبـــّين تحليـــل جديـــد وجـــود فجـــوة كبيـــرة فيمـــا يتعلـــق 
بالحصـــول علـــى الطاقـــة فـــي مرافـــق الرعايـــة الصـــحية فـــي البلـــدان الناميـــة، ممـــا أّدى إلـــى إدراج هـــذه المســـألة فـــي 

   ١المنقاشات العالمية الدائرة بشأن الطاقة.
  

واستمرت المنظمة في دعم المبادرات القطرية المعنيـة بالصـحة البيئيـة والمهنيـة فـي سـياقات متنوعـة، مثـل   -٨٢
المنازل والمدن والمدارس وسياقات الرعاية الصحية وأماكن العمل. وكان مكان العمل هو أحد السياقات التي جـرى 

  ٢بصحة العمال: خطة عمل عالمية. الخاص ٢٦-٦٠ج ص عفيها توثيق التقدم المحرز في تنفيذ القرار 
  

واســـتهدفت األنشـــطة تقويـــة نظـــم إدارة مخـــاطر الصـــحة البيئيـــة والمهنيـــة، كمـــا رّكـــزت االســـتراتيجيات علـــى   -٨٣
تعزيز قدرات مراكز السموم الوطنية واإلقليمية واستكَشَفت خيـارات توسـيع تقـديم خـدمات الصـحة المهنيـة مـن خـالل 

دِّم الـــدعم ألنشــطة تخطـــيط الميــاه المأمونـــة وبنـــاء القــدرات ذات الصـــلة فــي أكثـــر مـــن الرعايــة الصـــحية األوليــة. وقُـــ
دولــًة عضــوًا فــي جميــع أقــاليم المنظمــة. وبغيــة تعزيــز الجهــود العالميــة بشــأن تقيــيم المخــاطر الكيميائيــة، ُدشِّــنت  ١٦

بشـأن المحـددات البيئيـة  . وازدادت اإلجراءات المشتركة بين القطاعـات٢٠١٣شبكة جديدة من المؤسسات في عام 
للصـحة علــى الصــعيدين العــالمي واإلقليمــي وفــي البلــدان، وال ســيما فــي مجــال صــحة العمــال (حيــث ترّكــز االهتمــام 
على القضاء على األمراض الناجمة عن الحرير الصخري (األسبستوس)) واإلدارة المأمونـة للمـواد الكيميائيـة، وفـي 

ه جزء ُيعتد به مـن دعـم المنظمـة إلـى بنـاء قـدرة قطاعات محددة، مثل النقل والطاقة و  الصناعات االستخراجية. وُوجِّ
  الدول األعضاء على استخدام تقييمات األثر الصحي، وهي أداة رئيسية لدمج الصحة في جميع السياسات.

  
ز تصــريف الشــؤون علــى الصــعيد اإلقليمــي فــي مجــال الصــحة البيئيــة والمهنيــة، فــي جملــة أمــور، مــن   -٨٤ وُعــزِّ

خــالل فرقــة العمــل األوروبيــة للبيئــة والصــحة والمجلــس الــوزاري األوروبــي للبيئــة والصــحة اللــذين ُأنشــئا فــي أعقــاب 
بالصــحة والبيئــة الــذي ُأنشــئ فــي ســياق  صــدور إعــالن بارمــا بشــأن البيئــة والصــحة، والتحــالف االســتراتيجي المعنــي

إعالن ليبرفيل بشأن الصحة والبيئة في أفريقيا، وكنتيجة ألنشطة متنوعة مدعومة مـن أفرقـة عاملـة تقنيـة تعمـل مـع 
المنتــديات اإلقليميــة المعنيــة بالبيئــة والصــحة فــي إقليمــّي غــرب المحــيط الهــادئ وجنــوب شــرق آســيا. وُأنشــئ أيضــًا 

  شرق المتوسط.  إقليمجديد معني بالصحة والبيئة في  منتدى وزاري مشترك
  

بتوفير أمثلة للمؤشرات الصـحية  ٢٠١٥وأكدت المنظمة على مكان الصحة في خطة التنمية لما بعد عام   -٨٥
المســتخدمة لتتبــع اإلنجــازات فيمــا يتعلــق بالطاقــة والمــدن والميــاه والزراعــة والوظــائف والتأهــب للكــوارث، التــي تنظــر 

ونتيجة لهذا العمل وإلقرار جمعية الصحة بضرورة دمج الصحة على السواء كهدف للتنمية  ٣دول األعضاء.فيها ال
تحتل قضايا الصحة مكانًا مرموقًا فـي المحافـل التـي تتنـاول التنميـة المسـتدامة علـى  ٤المستدامة وشرط مسبق لها،

ووثيقتـــه  ٢٠١٢) المنعقـــد فـــي عـــام ٢٠(ريـــو+الصـــعيد العـــالمي، ومنهـــا مـــؤتمر األمـــم المتحـــدة للتنميـــة المســـتدامة 
  "المستقبل الذي نصبو إليه".الختامية المعنونة 

                                                           
١   Adair-Rohani H, Zukora K, Bonjour S, Wilburn S, Kuesel AC, Hebert R et al. Limited electricity access in 

health facilities of sub-Saharan Africa: a systematic review of data on electricity access, sources, and reliability. 

Glob Health Sci Pract 2013;1(2):249-261. (http://dx.doi.org/10.9745/GHSP-D-13-00037, accessed 27 March 

2014).                                                                                                                                                                             
  الفرع ياء. ٦٦/٢٧انظر الوثيقة ج     ٢
٣     Measuring health gains from sustainable development. Geneva: World Health Organization; 2012.  
  .٢٠١٥بشأن الصحة في خطة التنمية لما بعد عام  ١١-٦٦ج ص عالقرار     ٤
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وأكــدت المنظمــة قيادتهــا فــي عــّدة شــراكات دوليــة رئيســية معنيــة بالتنميــة المســتدامة، منهــا مبــادرة الطاقــة   -٨٦
بشـأن الحصـول علـى الطاقـة النظيفـة  المستدامة للجميع التابعة لألمين العام لألمم المتحدة (التي تشمل اآلن أهدافاً 

فــي المنــزل ومرافــق الرعايــة الصــحية) وتحــالف المنــاخ والهــواء النظيــف والتحــالف العــالمي لمواقــد الطهــي النظيفــة 
ـــة للـــتخلص مـــن الرصـــاص فـــي الطـــالء.  والتحـــالف العـــالمي المشـــترك بـــين المنظمـــة وبرنـــامج األمـــم المتحـــدة للبيئ

ـــة التمثيـــل المناســـب لقضـــايا الصـــحة فـــي االتفاقـــات البيئيـــة المتعـــددة األطـــراف  واســـتمرت المنظمـــة أيضـــًا فـــي كفال
واالتفاقيــات الدوليــة المعنيــة بــالمواد الكيميائيــة، حيــث تــوفِّر الــدعم، علــى ســبيل المثــال، الســتراتيجية مشــاركة قطــاع 

) وفــي ســياق ٢٠١٢فــي عــام الصـحة فــي إطــار "الــنهج االســتراتيجي لـإلدارة الدوليــة للمــواد الكيميائيــة" (الــذي اعُتمـد 
  ١).٢٠١٣اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق (التي اعُتمدت في مؤتمر المفوضين في تشرين األول/ أكتوبر 

  
دولة عضوًا من أجل إعداد الخطط الخاصة بتكييف الـُنظم الصـحية مـع تغيُّـر  ١٢٤دم الدعم التقني إلى قُ  -٨٧

ــ مشــاريع واســعة النطــاق لتكييــف الــُنظم الصــحية. وأســهمت  دولــة عضــوًا مــن أجــل تنفيــذ ٢٢دم إلــى المنــاخ، كمــا ُق
األمانــة فــي الشــراكات مــع برنــامج األمــم المتحــدة للبيئــة والمنظمــة العالميــة لألرصــاد الجويــة وبرنــامج األمــم المتحــدة 

الحـد اإلنمائي ومعهـد األمـم المتحـدة للتـدريب والبحـث، بتعزيـز الفوائـد الصـحية الناجمـة عـن اإلجـراءات الراميـة إلـى 
ــ ف مــع تغيُّــر مــن ملوثــات المنــاخ، وتطبيــق المعلومــات الخاصــة بالمنــاخ لصــالح الصــحة، والبرمجــة مــن أجــل التكيُّ

المنــاخ، وبتمثيــل عنصــر الصــحة فــي المفاوضــات بشــأن المنــاخ. وأصــدرت تقــارير مهمــة بشــأن رســم خــرائط تغيُّــر 
ف، واألبعـاد االقتصـادية واألبعـاد الخاصـة بنـوع ه بالصحة، وتقييم سرعة تـأثر الصـحة وخيـارات التكيُّـصالتالمناخ و 

الجــــنس لعمليــــة تكييــــف الصــــحة، وٕادراج الصــــحة فــــي المفاوضــــات بشــــأن تغيُّــــر المنــــاخ وفقــــدان التنــــوع البيولــــوجي 
  والتصحر.

 ٢٠١٣-٢٠١٢تحققت النتائج الست المتوقعة على صـعيد المنظمـة وجميـع المؤشـرات الخاصـة بالثنائيـة و  -٨٨
أهــداف المؤشــرات الُقطريــة إلــى مواءمــة مســارات العمــل لتيســير إنجــاز األهــداف المتعــددة  نتيجــةوُتعــزى بالكامــل. 

للمشــاريع مــن خــالل عــدد أقــل مــن المشــاريع، واالســتفادة مــن الــدعم المباشــر الــذي تقدمــه المكاتــب اإلقليميــة والمقــر 
  شطة الُقطرية.الرئيسي والشركاء، مثل المراكز المتعاونة مع المنظمة، في سبيل تنفيذ األن

المحـددات البيئيـة والمهنيـة للصـحة فـي قطاعـات محـددة، مثـل قطاعـات الطاقـة والميـاه  بشـأنوأتاح العمـل  -٨٩
والصــناعات االســتخراجية، فهمــًا مفيــدًا لكيفيــة تطبيــق نهــج دمــج الصــحة فــي جميــع السياســات. فعلــى ســبيل المثــال، 

يمكن المغاالة في التأكيـد علـى أهميـة المشـاركة فـي العمليـات الحكوميـة الدوليـة، مثـل المنتـديات اإلقليميـة بشـأن  ال
البيئـــة والصـــحة التـــي يمثَّـــل فيهـــا صـــنَّاع القـــرار مـــن مختلـــف القطاعـــات. فعـــادة مـــا توضـــع الصـــيغ الرســـمية للعمـــل 

الجهـود والمـوارد  اسـتدامةبالتـالي  مـا يضـمنلعمليـات، خالل هـذه ا وتُقطع االلتزامات بشأنهالمشترك بين القطاعات 
  المطلوبة لتنفيذها. 

وُيعــد رصــد االتجاهــات والتقــدم الُمحــرز فــي معالجــة المحــددات البيئيــة والمهنيــة للصــحة والتبليــغ بشــأنها،  -٩٠
داف مســـاهمة محوريـــة للمنظمـــة فـــي مجـــال الصـــحة والبيئـــة، والســـيما فـــي ســـياق األهـــداف اإلنمائيـــة لأللفيـــة واألهـــ

. وُيعد التواصل والتنسيق على نحو فعـال بـين مسـتويات المنظمـة ٢٠١٥اإلنمائية المستدامة المحتملة لما بعد عام 
الثالثة، ضروريين لتحقيق النجاح في إنجاز النتائج، والسيما فـي البلـدان حيـث القـدرات التقنيـة محـدودة. ومـن شـأن 

ر اإلمكـــان، أن يســـاعد علـــى ضـــمان اســـتمرار األنشـــطة فـــي مواءمـــة مســـارات العمـــل فـــي المواضـــيع المتداخلـــة بقـــد
    مواجهة قصور الموارد.

                                                           
بشــأن اآلثــار الصــحية  ٥ق١٣٤م تاعتمــد المجلــس التنفيــذي للمنظمــة، فــي دورتــه الرابعــة والثالثــين بعــد المائــة، القــرار     ١

التعــّرض للزئبــق ومركباتــه: دور منظمــة الصــحة العالميــة ووزارات الصــحة العموميــة فــي تنفيــذ اتفاقيــة  العموميــة المترتبــة علــى
   ميناماتا، الذي يوصي بأن ترحب جمعية الصحة باعتماد الدول لالتفاقية.
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: تحسين التغذية والسالمة واألمـن الغـذائيين طـوال العمـر بمـا يـدعم ٩الغرض االستراتيجي 
  الصحة العمومية والتنمية المستدامة

بشـــأن تغذيـــة بشـــأن خطـــة تنفيـــذ شـــاملة  ٦-٦٥ج ص ع، اعتمـــدت جمعيـــة الصـــحة القـــرار ٢٠١٢فـــي عـــام  -٩١
األمهات والرضـع وصـغار األطفـال، تحتـوي علـى سـت غايـات تغذويـة عالميـة تـدعمها دوائـر التغذيـة العالميـة. وقـد 

في تقديم الدعم إلـى البلـدان مـن أجـل خفـض مسـتويات التقـزم  ٢٠١٣-٢٠١٢تمثل أحد األغراض الرئيسية للثنائية 
الميالد لدى حديثي الوالدة، وفقر الدم لدى النسـاء فـي سـن  والهزال وفرط الوزن لدى األطفال، وانخفاض الوزن عند

  اإلنجاب، وزيادة الرضاعة الطبيعية الحصرية.

وجـــرى التوســـع فـــي تقـــديم اإلرشـــادات بشـــأن بـــرامج التغذيـــة الفعالـــة وٕاســـداء المشـــورة العلميـــة بشـــأن التغذيـــة  -٩٢
ألمــراض الســارية وغيــر الســارية. ويجــري العديــد مــن المغــذيات الدقيقــة، وســوء التغذيــة الحــاد، وا والصــحة، ليشــمال

سـتخدم تُ هـي بالتعاون مع اليونيسيف والبنـك الـدولي، و  ،تحديث التقديرات العالمية لنمو األطفال وسوء التغذية سنوياً 
حاليًا كقياس للتقدم الُمحرز صوب تحقيق الغايات العالمية. وُأعد إطار عالمي لرصد التغذية وسوف تناقشـه الـدول 

  ، وُوضع نظام عالمي لرصد السياسات واإلجراءات الخاصة بالتغذية.٢٠١٤ي عام األعضاء ف

وتعــزز المبــادرات العالميــة مثــل حركــة "تعزيــز التغذيــة" واتفــاق "التغذيــة مــن أجــل النمــو"، الغايــات العالميــة.  -٩٣
بتهيئـة بيئـة سياسـية  بلـدًا إلـى حركـة "تعزيـز التغذيـة" التـي تـنص علـى قطـع التزامـاً  ٣٢وفي اإلقليم األفريقي، انضـم 

والمواءمــــة بــــين الحكومــــات واألطــــراف الفاعلــــة مــــن أجــــل التوســــع فــــي العمــــل الخــــاص بالتغذيــــة.   ،داعمــــة للتغذيــــة
واعتمـــدت اللجنـــة اإلقليميـــة لغـــرب المحـــيط الهـــادئ فـــي دورتهـــا الثالثـــة والســـتين مجموعـــة مـــن اإلجـــراءات الرئيســـية 

ة اإلقليميـة ألوروبـا إلـى المـديرة العامـة أن تضـع خطـة عمـل جديـدة تستهدف تحقيق الغايات العالمية، وطلبت اللجنـ
  .٢٠٢٠-٢٠١٤بشأن التغذية للفترة 

وُقدم الدعم التقني إلى الدول األعضاء من أجل زيادة الوقاية من فقر الدم ومكافحته، وعالج سوء التغذيـة  -٩٤
لــة والمشــبَّعة، ومــن أجــل تنفيــذ مدونــة القواعــد الحــاد، وخفــض محتــوى األغذيــة مــن الملــح واألحمــاض الدهنيــة المتحوِّ 

  الدولية لتسويق بدائل لبن األم في حاالت االستقرار وحاالت الطوارئ سواًء بسواء. 

 ٢٠٢٢‒٢٠١٣وفــي مجــال الســالمة الغذائيــة، وضــعت األمانــة خطــة اســتراتيجية للســالمة الغذائيــة للفتــرة  -٩٥
واعتمــدت هيئــة الدســتور الغــذائي معــايير   ١يجيات إقليميــة.وأيــدتها ثــالث اســترات ٣-٦٣ج ص عتســتند إلــى القــرار 

غذائية جديدة ومنقحة تستند إلى المشورة العلمية الصادرة عـن منظمـة الصـحة العالميـة ومنظمـة األغذيـة والزراعـة، 
دان ل زيادة وتعزيز مشاركة البلفي سبيوواصل الصندوق االئتماني لهيئة الدستور الغذائي دعمه النشط الذي يقدمه 

النامية والبلدان التـي تمـر بمرحلـة انتقاليـة فـي اجتماعـات هيئـة الدسـتور الغـذائي. ويسـرت زيـادة التوسـع فـي الشـبكة 
الدولية للسلطات المسـؤولة عـن سـالمة األغذيـة علـى الصـعيدين العـالمي واإلقليمـي، التبليـغ عـن فاشـيات األمـراض 

ــــة باألغذيــــة واالســــتجابة لمقتضــــياتها علــــى نحــــو واســــُتهلت قاعــــدة عالميــــة للبيانــــات  أســــرع وأكثــــر تنســــيقًا. المنقول
والمعلومات الخاصة بالسالمة الغذائية لدعم صنع القرار المسند بالبيِّنات عن طريق تيسير الحصول على البيانـات 

للمخـــاطر  تقـــديرأول  المتعـــددة والمتنوعـــة. وســـاهمت المنظمـــة أيضـــًا فـــي التقـــدير األولـــي للجرعـــة اإلشـــعاعية وفـــي
  صحية في سياق السالمة الغذائية عقب حادثة فوكوشيما النووية.ال

                                                           
١     Advancing food safety initiatives: a strategic plan for food safety including foodborne zoonoses 2013‒2022. 

Geneva: World Health Organization; 2014.                                                                                                                   
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تعزيز قدرات ُنظم الترصد والمختبرات الوطنية في مجال تحليل األغذية وتقصي األمـراض المنقولـة  جرىو  -٩٦
باألغذية، من خالل شبكة المنظمة العالمية لألمراض المعدية المنقولة بواسطة األغذية علـى سـبيل المثـال؛ وُأحـرز 

قــدم فــي مجــال الــدعوة إلــى الســالمة الغذائيــة والتوعيــة بشــأنها باســتخدام الوصــايا الخمــس لضــمان مأمونيــة الغــذاء؛ ت
  ١وُنشرت وثيقة إرشادية بشأن الترصد المتكامل لمقاومة المضادات الجرثومية.

زيـادة وقد صنفت النتائج السـت جميعهـا المتوقعـة علـى صـعيد المنظمـة كنتـائج تحققـت بالكامـل. وأسـهمت  -٩٧
  اهتمام الدول األعضاء في التغذية والسالمة الغذائية إسهامًا كبيرًا في تحقيق هذا اإلنجاز.

أمــا القيــادة التقنيــة والعمــل الخــاص بوضــع القواعــد اللــذان تضــطلع بهمــا المنظمــة إلــى جانــب قــدرتها علــى  -٩٨
فــي تعزيــز التغذيــة فــي العــالم. ًا جميعــا عليتهــإشــراك األطــراف الفاعلــة المتعــددة فــي توســيع نطــاق العمــل، فثبتــت فا

وستساعد الدروس المستفادة من االختبار التجريبي لألداة الخاصة بتقدير االحتياجات في مجـال السـالمة الغذائيـة، 
  على تحديد الفجوات وتلبية احتياجات البلدان في المستقبل.

جوانب تصريف : تحسين الخدمات الصحية بإدخال تحسينات على ١٠الغرض االستراتيجي 
 الشؤون والتمويل والتوظيف واإلدارة باالعتماد على البّينات والبحوث الموثوقة والميّسرة

  
يتعلق هذا الغرض االستراتيجي باإلجراءات التي يمكن للبلدان أن تتخذها من أجل تعزيز ُنظمهـا الصـحية  -٩٩

وهـو يغطـي المسـائل المتعلقـة بعـدد العـاملين عمومًا، في سعيها إلى االقتراب من تحقيق التغطية الصحية الشـاملة. 
الصــحيين وتــوزيعهم والــدافع لــديهم؛ وأفضــل الطــرق لتــأمين تمويــل الــُنظم الصــحية وضــمان أن األشــخاص قــادرون 
ماديـًا علــى االسـتفادة مــن الخـدمات الصــحية التــي يحتـاجون إليهــا؛ والمعلومـات والبحــوث الالزمـة لوضــع السياســات 

مـــا فـــي ذلـــك تكنولوجيـــات الصـــحة اإللكترونيـــة والصـــحة بـــالمحمول؛ وتحســـين طائفـــة الخـــدمات المســـندة بالبيِّنـــات، ب
الصــحية المتاحــة وجودتهــا؛ وتصــريف الشــؤون واللــوائح علــى صــعيد قطــاع الصــحة. أمــا الحــوار حــول السياســات 

ضـها الـبعض. الخاصة بالخطط واالستراتيجيات الصحية الوطنية وتنفيذها واستعراضـها، فيـربط جميـع العناصـر ببع
وفــي بعــض البلــدان يكتســي التنســيق والمواءمــة بــين الجهــات المانحــة التــي تــرتبط فــي كثيــر مــن األحيــان بالشــراكة 

  ، أهمية كبرى.  )+IHP( الصحية الدولية

، سعت الدول األعضاء إلى تعزيز جميع أفـرع الـُنظم الصـحية لـديها. وبلـغ ٢٠١٣-٢٠١٢وخالل الثنائية  -١٠٠
بلـدًا، والبلـدان التـي أنشـأت  ٩٥استعرضت استراتيجياتها وخططها الصحية الوطنية أو حدثتها إجمالي البلدان التي 

بلــدًا. وُأحــرز تقــدم فــي  ٦٠آليــات التنســيق بــين الجهــات المانحــة أو عززتهــا لضــمان مواءمتهــا مــع الخطــط الوطنيــة 
ة ترمـي إلـى تحسـين المأمونيـة بلدًا مبادرات خاصة بجودة الرعاية الصـحي ٩٠تحسين تقديم الخدمات، حيث استهل 

بلــــدًا الــــدعم التقنــــي والــــدعم الخــــاص  ٨٩ى مــــا إجماليــــه والتركيــــز علــــى المرضــــى ودمــــج الخــــدمات الصــــحية. وتلقَّــــ
تحسـين جـودة ُنظـم المعلومـات  فـيبلـدًا  ٥٩ نجـحبالسياسات من أجـل تعـديل ُنظـم تمويـل الصـحة أو استعراضـها، و 

الصـــحية الالزمـــة لصـــنع القـــرار، وزيـــادة االهتمـــام بتعزيـــز ُنظـــم التســـجيل الصـــحية وبالتـــالي تحســـين تـــوافر البيانـــات 
بلـدًا ُأطـر المسـاءلة وخـرائط الطريـق لمتابعـة تنفيـذ توصـيات لجنـة األمـم  ٥٦المدني واإلحصاءات الحيويـة. ووضـع 

  المتحدة المعنية بالمعلومات والمساءلة عن صحة المرأة والطفل.  

                                                           
١      Integrated surveillance of antimicrobial resistance: guidance from a WHO advisory group. Geneva: World 

Health Organization; 2013 (http://www.who.int/foodsafety/publications/foodborne_disease/agisar_guidance/en/, 

accessed 27 March 2014).                                                                                                                                            
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فــي خفــض الــنقص الحــاد فــي العــاملين الصــحيين وفــي تحســين تــوزيعهم  وأحــرز العديــد مــن البلــدان تقــدماً  -١٠١
بلـدًا علـى صـعيد  ٣٢بلدًا يعاني من نقص القـوى العاملـة الصـحية، نجـح  ٥٧ودوافعهم وتنوع مهاراتهم. ومن أصل 

بلـدًا  ٥٦ا بلدًا من البلدان التي قدمت تقارير والبـالغ عـدده ٣٧األقاليم كافة في زيادة عدد العاملين الصحيين، وبدأ 
فـــي تنفيـــذ مدونـــة المنظمـــة العالميـــة لقواعـــد الممارســـة بشـــأن توظيـــف العـــاملين الصـــحيين علـــى المســـتوى الـــدولي. 
وواصــلت البلــدان التوســع فــي اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت الصــحية، بمــا فــي ذلــك مختلــف جوانــب 

  طبيب عن بعد والتعلم اإللكتروني. الصحة اإللكترونية، مثل السجالت الطبية اإللكترونية والت

وُأحــرز تقــدم كبيــر فــي مجــال التطبيقــات الصــحية للهــاتف المحمــول (الصــحة بــالمحمول)، والتطبيــب عــن  -١٠٢
، اســتهلت األمانــة بوابــة معرفيــة تتــيح الوصــول ٢٠١٢بعــد، واســتخدام شــبكة اإلنترنــت ألغــراض الصــحة. وفــي عــام 

يـة، واالسـتراتيجيات واُألطـر التنظيميـة، واسـتراتيجيات إدارة المعرفـة إلى المعلومات حول سياسـات الصـحة اإللكترون
التوســـع فـــي إتاحـــة مؤلفـــات الطـــب الحيـــوي والصـــحة مـــن خـــالل مبـــادرة إتاحـــة  جـــرىبلـــدًا. و  ٨٥ضـــعت فـــي التـــي وُ 

بلــدًا،  ١١٦جريــدة متاحــة فــي  ٧٠٠٠الوصــول إلــى البحــوث الصــحية عبــر شــبكة اإلنترنــت، وهنــاك اآلن أكثــر مــن 
مـع أحـد الشـركاء مـن دور النشـر مـن أجـل إتاحـة أكثـر مـن  اتفـاقٌ بلـدًا فـي اإلقلـيم األفريقـي. وُأبـرم  ٤١ي ذلـك ف بما

كتاب على شبكة اإلنترنت في البلدان التي ُوضع فيها أحد برامج مبادرة الشـبكة الدوليـة الصـحية لتيسـير  ١٨ ٠٠٠
شراكة بين القطـاع العـام ديد وضع المبادرة بوصفها الوصول إلى نتائج البحوث الصحية، موضع التنفيذ. وقد تم تم

بلـدًا فـي اسـتطالع اآلراء العـالمي الثـاني بشـأن  ١١٤، شـارك ٢٠١٣. وفـي عـام ٢٠٢٠حتى عام  والقطاع الخاص
  بلدًا في استطالع آراء بشأن الصحة اإللكترونية وصحة المرأة والطفل.  ٦٥الصحة اإللكترونية، وشارك 

نتيجـة، صـنفت تسـع كنتـائج "تحققـت  ١٣المتوقعـة علـى صـعيد المنظمـة البـالغ عـددها ومن ضمن النتائج  -١٠٣
المتوقعـة علـى صـعيد المنظمـة (تحسـين  ٥-١٠بالكامل" وصنفت أربع كنتائج "تحققـت جزئيـًا". ولـم تتحقـق النتيجـة 

ة علــى الصــعيد المعــارف وتــأمين تــوافر البينــات لصــنع القــرارات الخاصــة بالصــحة) ســوى جزئيــًا نظــرًا لضــعف القــدر 
ت تضــمنالُقطــري علــى تعزيــز تحليــل البيانــات باالســتناد إلــى سياســة أو اســتراتيجية أو خطــة صــحية وطنيــة قويــة. و 

المتوقعة على صعيد المنظمة (تعزيز البحث علـى المسـتوى الـوطني  ٦-١٠العقبات التي حالت دون تنفيذ النتيجة 
ف المؤسسـات البحثيـة، والثقافـة البحثيـة غيـر المواتيـة. أمـا من أجل تطوير الُنظم الصحية)، نقص البـاحثين، وضـع

المتوقعــــة علــــى صــــعيد المنظمــــة (إدارة المعــــارف وسياســــات واســــتراتيجيات الصــــحة  ٧-١٠بالنســــبة إلــــى النتيجــــة 
اإللكترونية)، فمعظم البلدان لم يكن لديها استراتيجيات إلدارة المعارف واستمر توجيـه سياسـات الصـحة اإللكترونيـة 

المتوقعــة علــى صــعيد المنظمــة (تعزيــز قاعــدة  ٨-١٠خــالل مشــاريع صــغيرة أو تجريبيــة. ولــم تتحقــق النتيجــة  مــن
المعلومات والمعارف بشأن القوى العاملة الصحية) سوى جزئيًا ألن المؤشر الخـاص بعـدد البلـدان التـي أبلغـت عـن 

رية مــن أجــل الصــحة خــالل الســنوات الخمــس معلــومتين أو أكثــر مــن المعلومــات الوطنيــة التــي تــرتبط بــالموارد البشــ
الماضية، والتي ُأبِلـغ بهـا األطلـس العـالمي للقـوى العاملـة الصـحية، لـم يسـتوف بالكامـل. ويتـيح األسـلوب المسـتخدم 

مـن جانـب البلـدان تمتـد خمـس سـنوات. وبعـض البلـدان التـي أبلغـت عـن نتيجـة إيجابيـة  تبليغلقياس المؤشر مهلة لل
، وبالتالي فقد انخفض العدد اإلجمـالي نفسها مس سنوات، أبلغت عن نتيجة سلبية في نهاية الفترةفي بداية فترة الخ

  بلدًا. ١٢٢إلى  ١٢٧للبلدان من 

وخالل الثنائية، كان على األمانة أن تلبـي عـددًا متزايـدًا مـن طلبـات الـدول األعضـاء للـدعم التقنـي والـدعم  -١٠٤
ية فـــي ســـبيل االقتـــراب مـــن تحقيـــق التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة. الخـــاص بالسياســـات مـــن أجـــل تعزيـــز الـــُنظم الصـــح

وتراوحــت البلــدان التــي طلبــت الــدعم مــا بــين بلــدان منخفضــة الــدخل تواجــه أعبــاًء إضــافية بســبب األمــراض غيــر 
السـارية والصــحة النفســية واإلصــابات فضــًال عـن برنــامج عمــل األهــداف اإلنمائيــة لأللفيـة الــذي لــم ُيفــرغ منــه، وبــين 

مرتفعـــة الـــدخل تســـعى إلـــى حمايـــة الصـــحة واإلنفـــاق علـــى الصـــحة مـــن اآلثـــار الممتـــدة لألزمـــة الماليـــة. وزاد  بلـــدان
التمويــل المخصــص للحــوار حــول السياســات المتعلقــة باالســتراتيجيات والخطــط الصــحية الوطنيــة، وتمويــل التغطيــة 
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ت والمساءلة عن صحة المرأة والطفل التابعـة الصحية الشاملة، وأنشطة المتابعة المرتبطة باللجنة المعنية بالمعلوما
لألمــم المتحــدة فــي بعــض البلــدان المختــارة. هــذا ولــم تحــظ بعــض عناصــر الغــرض االســتراتيجي األخــرى بالتمويــل 
الكافي، بما في ذلك تقديم الخدمات وسالمة المرضى، وتعقب الموارد واحتساب تكاليفها، وتعزيـز ُنظـم المعلومـات، 

  معارف. وٕادارة البحوث وال

ومازال تفكك الُنظم الصحية يمثـل مشـكلة كبـرى فـي عـدة بلـدان ويتطلـب اتبـاع نهـج متسـق فـي سـبيل بنـاء  -١٠٥
ُنظــم قويــة قــادرة علــى تــأمين الطائفــة الالزمــة مــن الخــدمات الصــحية ذات الجــودة التــي تمتــد طــوال الحيــاة وتشــمل 

تتطلـــب هـــذه المســـائل التعـــاون النشـــط بـــين البـــرامج تعزيـــز الصـــحة والوقايـــة والعـــالج والتأهيـــل والرعايـــة الملطِّفـــة. و 
الصحية ذات األولوية وبـذل جهـود أوسـع نطاقـًا مـن أجـل تعزيـز الـُنظم الصـحية. كمـا يتطلـب التقـدم صـوب تحقيـق 
التغطيــة الصــحية الشــاملة التفاعــل المتكــرر بــين وزارات الصــحة ووزارات الماليــة والقــادة السياســيين. وهنــاك أيضــًا 

اء على الصعيدين الُقطري والعـالمي فـي بعـض المجـاالت الخاصـة بتعزيـز الـُنظم الصـحية، مـا يحـد نقص في الخبر 
من قدرة البلدان على إحراز التقدم، كما يحد من قدرة المنظمة على الوفاء باحتياجات البلدان. ونتيجة لذلك تمحـور 

  تركيز المنظمة خالل الثنائية حول أنشطة بناء القدرات.

: ضمان تحسـين إتاحـة المنتجـات والتكنولوجيـات الطبيـة وجودتهـا ١١تيجي الغرض االسترا
  واستخدامها

يمثــل اإلنفــاق علــى المنتجــات الطبيــة حــوالي نصــف اإلنفــاق اإلجمــالي علــى الصــحة فــي الــدول األعضــاء  -١٠٦
اصـة. في شـراء السـلع الصـحية علـى الـدفع مـن جيـوبهم الخ  ٪ ٩٠وتعتمد نسبة من سكان البلدان النامية تصل إلى 

وتتمثــل العوامــل الرئيســية التــي تحــول دون إتاحــة الرعايــة الصــحية الشــاملة فــي ارتفــاع األســعار، وعــدم القــدرة علــى 
الــدفع، وغيــاب الحمايــة االجتماعيــة، وعــدم كفــاءة إدارة اإلمــدادات، وضــعف الــنظم التنظيميــة ونظــم اإلنفــاذ الخاصــة 

حســين إتاحــة األدويــة والتكنولوجيــات الصــحية األساســية شــرطًا باألدويــة والتكنولوجيــات الصــحية األساســية. وُيعــد ت
لتحقيق التغطية الصحية الشاملة واألهداف الدولية المتعلقة ببرنـامج العمـل الخـاص بصـحة األم والطفـل واألمـراض 
ة غيــر الســارية الــذي لــم ُيفــرغ منــه والــذي يمثــل إحــدى غايــات األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة. كمــا يكتســي أهميــة بالغــ

  لمعالجة العبء المتزايد من األمراض غير السارية وزيادة شيخوخة سكان العالم زيادة سريعة. 

يعتمــدها المجلــس  التــيوتسترشــد األمانــة بطلبــات الــدعم مــن جانــب الــدول األعضــاء لتنفيــذ أحكــام القــرارات  -١٠٧
ن كثـب مـع وزارات الصـحة التنفيذي وجمعية الصحة واستراتيجيات الصحة العالمية األخرى، في مواصـلة العمـل عـ

وغيرهـــا مـــن الـــوزارات، والـــدوائر األكاديميـــة، والمؤسســـات البحثيـــة والعلميـــة، والرابطـــات المهنيـــة، والقطـــاع الخـــاص، 
ومنظمــات المجتمــع المــدني الدوليــة والوطنيــة، وتســتفيد مــن شــبكتها المكونــة مــن أفرقــة الــدعم المشــتركة بــين البلــدان 

ة والمــوظفين الــوطنيين المهنيــين والخبــراء المحليــين والــدوليين. وتســتمر المنظمــة فــي والمراكــز المتعاونــة مــع المنظمــ
مرتسـمًا مـن مرتسـمات قطاعـات صـناعة المستحضـرات الصـيدالنية  ١٦٥إنتاج المعلومـات، وُأتـيح حتـى يومنـا هـذا 

جلسـات إعالميـة تقنيـة  الُقطرية إلرشاد صناع القرار على الصعيدين الوطني والدولي. وتنظم المنظمة مرتين سنوياً 
  تستمر أسبوعًا، لصالح المستشارين والشركاء من البلدان الناطقة باللغة اإلنجليزية والبلدان الناطقة باللغة الفرنسية. 

وأدى االلتـــزام السياســـي القـــوي والمتنـــامي مـــن جانـــب البلـــدان بوضـــع السياســـات واالســـتراتيجيات والخطـــط  -١٠٨
من المنهجية على الجهود الرامية إلى تحقيق االتساق بين الُنظم التـي اعتراهـا  الصحية الوطنية، إلى إضفاء المزيد

بلـــدًا إلعـــداد السياســـات والخطـــط الدوائيـــة الوطنيـــة  ٩٩التفكـــك. وقـــدمت المنظمـــة المســـاعدة التقنيـــة إلـــى أكثـــر مـــن 
للمنظمــة بشــأن  وتنقيحهــا وتنفيــذها، أو إلــى بعــض عناصــر الــُنظم الصــحية المحــددة. وصــدرت المبــادئ التوجيهيــة
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واستراتيجية المنظمـة فـي الطـب التقليـدي (الشـعبي)  ١السياسات الُقطرية الخاصة بتسعير المستحضرات الصيدالنية
وبــدأت المنظمــة العمــل الخــاص برســم خــرائط وتحليــل الحالــة الراهنــة لتقيــيم التكنولوجيــات  ٢٠٢٣،٢-٢٠١٤للفتــرة 

الصحية في الدول األعضاء واتجاهاته السائدة واألساليب المستخدمة فيه. وكـان برنـامج اإلدارة الرشـيدة لألدويـة قـد 
وتــزداد فيــه المســاءلة والشــفافية.  (ومــازال تنفيــذه مســتمرًا) ٢٠١٣بلــدًا فــي نهايــة عــام  ٤٤وضــع موضــع التنفيــذ فــي 

، ويتلقى المهنيون في مجال الصـحة فـي البلـدان ٢٠١٣وُأقيم المنتدى العالمي الثاني بشأن األجهزة الطبية في عام 
حاليــًا التــدريب علــى الوحــدات الثمــان عشــرة التــي تشــتمل عليهــا أول سلســلة تقنيــة للمنظمــة بشــأن األجهــزة الطبيــة. 

. ورغم التقدم الُمحرز في ضمان إتاحـة الـدم ٢٠١٣م العالمي العاشر للمتبرعين بالدم في عام وجرى االحتفال باليو 
المأمون من خالل فحص المتبرعين ونقل الدم بطريقة مأمونه، فإن ضعف القدرة على تنفيذ ُنظم توخي اليقظـة فـي 

  استعمال الدم مازال يطرح تحديًا رئيسيًا في العديد من الدول األعضاء. 

تنفيــذ االســتراتيجية وخطــة العمــل العــالميتين بشــأن الصــحة العموميــة مــن أجــل اصــل المنظمــة التنســيق وتو  -١٠٩
، ٢٠١٢ًا. وفـي عـام واالبتكار والملكية الفكرية، وتعمل على بناء القدرة الُقطرية على إنتاج المنتجات الدوائيـة محليـ

بالتعــاون مــع المنظمــة العالميــة  ٣واالبتكــار دراســة كبــرى عــن تعزيــز إتاحــة التكنولوجيــات الطبيــة أصــدرت المنظمــة
ومتابعًة لفريق الخبراء االستشاريين العامل المعني بتمويل وتنسـيق البحـث . للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية

والتطـــوير اعتمـــدت المنظمـــة خطـــة عمـــل اســـتراتيجية وأجـــرت مشـــاورات مـــع أصـــحاب المصـــلحة مـــن أجـــل تحديـــد 
األدويـة ذات األولويـة التقريـر المحـدث بشـأن  بشأن فعاليـة االبتكـار. وفضـًال عـن ذلـك، يحـدد  المشاريع اإليضاحية
  .٢٠٢٠‒٢٠١٤الفجوات في بحوث المستحضرات الصيدالنية وأولوياتها في الفترة  ٢٠١٣٤ألوروبا والعالم لعام 

ويتطلـــب اســـتعمال األدويـــة علـــى نحـــو رشـــيد بمـــا يكفـــل مكافحـــة مقاومـــة المضـــادات الجرثوميـــة، اهتمامـــًا  -١١٠
، اعتمــدت لجنــة الخبــراء المعنيــة باختيــار األدويــة األساســية واســتعمالها، قائمــة ٢٠١٣وفــي نيســان/ أبريــل عــاجًال. 

نموذجيـــــة الرابعـــــة لألدويـــــة األساســـــية وقائمـــــة المنظمـــــة ال ٥المنظمـــــة النموذجيـــــة الثامنـــــة عشـــــرة لألدويـــــة األساســـــية
الوصــفات كتيــب اللتــين تســاعدان البلــدان علــى اختيــار األدويــة واســتعمالها علــى نحــو رشــيد، إلــى جانــب  ٦،لألطفــال

فـي جميـع األقـاليم،  رشـيدها علـى نحـو اسـتعمالو لسـلع الصـحية ا اهتمـام متنـامي باختيـار وهناك .النموذجي للمنظمة
واستعرض مؤتمر القمة الوزاري بشأن فوائد االستعمال المسؤول لألدوية: وضع سياسات للرعاية الصـحية المحسـنة 

الـذي يتسـبب فيـه  لإلمكانـات)، اإلهـدار الكبيـر ٢٠١٢تشرين األول/ أكتوبر  ٣والعالية المردود (أمستردام، هولندا. 
منظمة "أدوية أفضل لألطفال" تقدمًا في زيادة إتاحة أدوية األطفال في تركيبات وأحرزت مبادرة الاستعمال األدوية. 

مالئمة للطفل وجرعات سليمة، ويجري اآلن العمل على إتاحة أدوات متنوعة أمام البلـدان والمنظمـات فـي منظومـة 
األم والطفــــل، األمــــم المتحــــدة، بمــــا فــــي ذلــــك وســــائل تحديــــد أولويــــات األدويــــة واألجهــــزة الطبيــــة الخاصــــة بصــــحة 

                                                           
١   WHO guideline on country pharmaceutical pricing policies. Geneva: World Health Organization; 2013.  
. جنيـــف، منظمـــة الصـــحة ٢٠٢٣-٢٠١٤الصـــحة العالميـــة بشـــأن الطـــب التقليـــدي (الشـــعبي) للفتـــرة اســـتراتيجية منظمـــة    ٢

  .٢٠١٣العالمية، 
٣   Promoting access to medical technologies and innovation: intersections between public health, intellectual 

property and trade. Geneva: World Health Organization, World Intellectual Property Organization and World 

Trade Organization; 2013.                                                                                                                                              
٤   Kaplan W, Wirtz V, Mantel A, Stolk P, Duthey B, Laing R. Priority medicines for Europe and the world: update 

2013 report. Geneva: World Health Organization; 2013.                                                                                   
٥    http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/93142/1/EML_18_eng.pdf?ua=1, accessed 28 March 2014.  
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واإلرشــــادات بشــــأن المســــارات التنظيميــــة الخاصــــة بأدويــــة األطفــــال. وتولــــت المنظمــــة القيــــادة التقنيــــة فــــي صــــياغة 
التوصــيات الــثالث عشــرة الصــادرة عــن لجنــة األمــم المتحــدة المعنيــة بالســلع األساســية الالزمــة إلنقــاذ أرواح النســاء 

نظرًا لزيادة انتشار األمراض غير السارية وزيادة شيخوخة السكان زيادة واألطفال، وتنفيذها في ثمانية بلدان رائدة. و 
واجتمعـت لجنـة الخبـراء المعنيـة باالعتمـاد سريعة، نشأت الحاجة إلـى تحسـين إتاحـة الرعايـة الملطِّفـة وعـالج األلـم. 

يـــة لمراقبـــة الســـتعراض المـــواد لبحـــث إمكانيـــة جـــدولتها فـــي إطـــار المعاهـــدات الدول ٢٠١٢علـــى األدويـــة فـــي عـــام 
ويجـري إعـداد  ١المخدرات، ونشرت المنظمة المبادئ التوجيهية بشأن العـالج الـدوائي لأللـم المسـتمر لـدى األطفـال؛

   مجموعتين أخريين من المبادئ التوجيهية بشأن عالج األلم المستمر واأللم الحاد لدى البالغين.

يـــة الصـــحية ولهـــا تـــأثير كبيـــر علـــى إتاحتهـــا وُتعـــد جـــودة المنتجـــات الطبيـــة إحـــدى الركـــائز األساســـية للرعا -١١١
ز اإلشــراف بلــدًا لوضــع الخطــط الوطنيــة وبنــاء القــدرات الالزمــة لتعزيــ ١٢٥وتكاليفهــا. وقــدمت المنظمــة الــدعم إلــى 

والمعـــدات الطبيـــة وبعـــض المـــواد البيولوجيـــة المختـــارة. وخـــالل الثنائيـــة، نظمـــت  التنظيمـــي علـــى اللقاحـــات والتمنيـــع
دوليــين بشـأن دســاتير األدويــة فـي العــالم لمناقشــة وتحديـد الخطــوات الالزمــة لزيـادة التقــارب بــين  المنظمـة اجتمــاعين

معــايير الجــودة؛ كمــا اســُتهلت مــؤخرًا مبــادرة إلعــداد أداة تقيــيم موحــدة للســلطات التنظيميــة الوطنيــة تشــمل األدويــة 
نظمــــة الثالثــــة لالختبــــار المســــبق ، ُدمجــــت بــــرامج الم٢٠١٣ووســــائل التشــــخيص واألجهــــزة واللقاحــــات. وفــــي عــــام 

دواًء آخـــر مـــن  ١١٠لصـــالحية وســـائل التشـــخيص واألدويـــة واللقاحـــات فـــي برنـــامج واحـــد. وكفلـــت المنظمـــة تـــوافر 
األدويـــة ذات األولويـــة التـــي اختُبـــرت صـــالحيتها مســـبقًا لعـــالج األيـــدز والعـــدوى بفيروســـه والمالريـــا والســـل وتعزيـــز 

ت الصيدالنية الفعالة، وسـبعة مختبـرات من المكونا ٤٣اختبرت المنظمة مسبقًا أيضًا صالحية الصحة اإلنجابية، و 
مادة ُأخرى جديـدة مـن المـواد  ٢١وسيلة تشخيصية، وجهاز طبي واحد. وُحددت  ١٧لقاحًا، و ١٦لمراقبة الجودة، و

مستحضرًا مرجعيًا وأتيحت كمعايير مادية يمكن لمختبـرات مراقبـة الجـودة الوطنيـة  ١١الكيميائية المرجعية الدولية و
مواصفة عالمية ودراسة إفراديـة ونـص عـام مـن جانـب لجنـة الخبـراء  ٥٠ية على أساسها؛ واعُتمدت أن تختبر األدو 

ــــة، وُنشـــرت إلدراجهـــا فـــي دســـتور األدويـــة الـــدولي. واعتمـــدت لجنـــة  المعنيــــة بمواصفــــات المستحضــــرات الصيدالنيـ
حضــرات مرجعيــة للقاحــات والمنتجــات الخبــراء المعنيــة بالمعــايرة البيولوجيــة تســعة معــايير كتابيــة أخــرى وثمانيــة مست

دواًء  ٢٩٣األحيائية العالجية. وأطلق برنـامج المنظمـة لألسـماء الدوليـة غيـر المسـجلة الملكيـة أسـماًء جنيسـة علـى 
ــ ٨٩٠٠مجمــوع األدويــة بــذلك آخــر، ليبلــغ  ر االجتماعــان األوالن آلليــة الــدول األعضــاء بشــأن المنتجــات دواء. وعبَّ

، ٢٠١٣و ٢٠١٢عية/ المزورة/ المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة، اللذان عقدا في عـامي الطبية المتدنية النو 
عــن إصــرار المجتمــع الــدولي علــى التصــدي للتحــدي المتنــامي الــذي تطرحــه هــذه المنتجــات. وســيتيح نظــام اإلنــذار 

/ المغشوشـة التوسـيم/ المغشوشـة/ عـن المنتجـات الطبيـة المتدنيـة النوعيـة/ المـزورة تبليـغالسريع الذي ُأنشـئ حـديثًا لل
المنظم والمنهجي والتقييم الدقيق لنطاق هذه المنتجات وحجمهـا واألضـرار الناجمـة عنهـا. وانضـمت  تبليغالمزيفة، ال

ســبعة بلــدان أخــرى إلــى برنــامج المنظمــة بشــأن الرصــد الــدولي لألدويــة الــذي يرصــد مأمونيــة اســتخدام األدويــة مــن 
ثار الدوائية الضارة التابعة له. وتعمل المبادرة العالمية لمأمونية اللقاحات التـي تأسسـت خالل شبكة مراكز رصد اآل

، علـــى ضـــمان تنفيـــذ المخطـــط األولـــي العـــالمي لمأمونيـــة اللقاحـــات، الـــذي ُيمثـــل خطـــة المنظمـــة ٢٠١٢فـــي عـــام 
  االستراتيجية لبناء القدرة الوطنية على رصد مأمونية اللقاحات. 

المتوقعــة علــى صــعيد المنظمــة البــالغ عــددها ثــالث نتــائج، تحققــت نتيجــة واحــدة بالكامــل ن النتــائج بــيومــن  -١١٢
وتحققـــت نتيجتـــان جزئيـــًا. وكانـــت االضـــطرابات السياســـية، والتخصـــيص الشـــديد لألمـــوال المتاحـــة، وســـرعة دوران 

وراء تحقيـق نتـائج  األسباب الرئيسـية التـي وقفـت هي المسؤولين الحكوميين، ونقص تمويل الُنظم الصحية الوطنية،
دون المســتوى األمثــل فـــي بعــض األنشـــطة، مــا أثـــر فــي التصـــنيف العــام للنتيجـــة المتوقعــة علـــى صــعيد المنظمـــة. 

                                                           
١    WHO guidelines on the pharmacological treatment of persisting pain in children with medical illness. Geneva: 

World Health Organization; 2012.                                                                                                                                
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وفضــًال عــن ذلــك، فــإن "جيــوب الفقــر" الكبيــرة التــي تتعلــق بــأمور مــن بينهــا العمــل الخــاص بوضــع القواعــد لتحســين 
  الذي تصل إليه المنظمة وعلى فعاليتها.  إتاحة المنتجات الطبية، لها أثر سلبي على النطاق

وهناك صلة واضحة بـين زيـادة االلتـزام بالتقـدم صـوب تحقيـق التغطيـة الصـحية الشـاملة وبـين إقـرار الـدول  -١١٣
األعضاء المتزايد بأهمية ُنظم األدوية والتكنولوجيا الصحية التـي تعمـل بفعاليـة. ويجـري إنشـاء المزيـد مـن الشـبكات 

جــراءات العمــل المشــتركة بــين البلــدان لتبــادل المعلومــات والخبــرات ومعالجــة المواضــيع المحــددة. اإلقليميــة وٕارســاء إ
وأدت المبــادرات التعاونيــة ووجــود مراكــز االتصــال الوطنيــة والمستشــارين الُقطــريين إلــى زيــادة فعاليــة التنفيــذ وأتاحــت 

حظــة التــي تحققــت فــي عــدة أقــاليم حيــث اســتدامة التــدخالت، وهــو مــا يتجلــى مــن خــالل اإلنجــازات الجــديرة بالمال
تمكنــت األمانـــة بفضـــل المستشـــارين المتفــرغين المتخصصـــين فـــي الطـــب والتكنولوجيــا الصـــحية، مـــن تلبيـــة طلبـــات 
البلدان وتقديم المشورة والدعم التقنيـين. وينبغـي اسـتخدام الـُنظم الصـحية المتكاملـة كـنهج موحـد فـي معالجـة البـرامج 

  البرامج الرأسية من أجل تحسين دمج الخدمات.المعنية بأمراض محددة و 

وتختلف القدرة على تنظيم المنتجات الطبية من إقليم إلى آخر ومازال عدد كبير مـن الـدول األعضـاء فـي  -١١٤
حاجـــة إلـــى الكثيـــر مـــن الـــدعم التقنـــي للوفـــاء بالمتطلبـــات الدوليـــة. ويجـــري تنفيـــذ العديـــد مـــن أنشـــطة بنـــاء القـــدرات 

نامج المنظمة لالختبار المسـبق للصـالحية؛ ولكـن قـدرة المنظمـة مـن حيـث المـوارد البشـرية التنظيمية تحت مظلة بر 
والتمويل المتاح حاليًا غير كافيين، وسيلزم وضع استراتيجيات جديدة إلدخال تحسينات كبيرة ومستدامة على األداء 

ن إتاحــة األدويــة والتكنولوجيــات التنظيمــي. كمــا ســيلزم تجديــد االهتمــام مــن أجــل تكثيــف الجهــود الراميــة إلــى تحســي
الصحية واستعمالها على نحو رشيد، وضمان أن المبادرات الرامية إلى تحسين إتاحة المنتجات الطبية على صعيد 
البــرامج المعنيــة بــأمراض محــددة والبــرامج الرأســية تنسَّــق مــن خــالل نهــج موحــد. وُيعــد التوســع فــي اســتعمال األدويــة 

اومــة المضــادات الجرثوميــة، واحتــواء تكــاليف المنتجــات الطبيــة، وتقيــيم التكنولوجيــات علــى نحــو رشــيد لمكافحــة مق
الصحية، ضمن األولويات المستجدة األخرى التي ستؤثر على عائد االستثمارات العالمية في الصحة. وليس هناك 

فـي الــدم علـى نحــو  بـرامج إقليميـة شــاملة لضـمان جــودة المختبـرات ويعــاني العديـد مــن الـدول األعضــاء مـن الــنقص
  متكرر.  

ــدعيم ١٢الغــرض االســتراتيجي  ــز تصــريف الشــؤون وت ــادي وتعزي ــدور القي : االضــطالع بال
الشراكة والتعاون مع البلـدان ومنظومـة األمـم المتحـدة وسـائر أصـحاب المصـلحة مـن أجـل 
ا أداء والية منظمة الصحة العالمية في التقـدم فـي برنـامج العمـل الصـحي العـالمي وفقـًا لمـ

  ٢٠١٥-٢٠٠٦هو محدد في برنامج العمل العام الحادي عشر 
في المجاالت البرمجيـة ومجـاالت تصـريف الشـؤون واإلدارة  ٢٠١٣-٢٠١٢تحققت اإلنجازات في الثنائية  -١١٥

االتســاق فــي مجــال الصــحة  وتعزيــز لتــي تســتهدف تحســين الحصــائل الصــحيةفــي إطــار عمليــة إصــالح المنظمــة ا
دول األعضــاء لألولويــات التنظيمــي. وبــرزت اإلصــالحات البرمجيــة مــن خــالل تحديــد الــ وتحســين االمتيــاز العالميــة

والميزانيــــة البرمجيــــة  ٢٠١٩-٢٠١٤التــــي شــــكلت األســــاس لوضــــع برنــــامج العمــــل العــــام الثــــاني عشــــر  التنظيميــــة
م الثـاني ويحـدد برنـامج العمـل العـا ١، اللذين اعتمـدتهما جمعيـة الصـحة العالميـة السادسـة والسـتون.٢٠١٥-٢٠١٤

عشر ست أولويات للقيادة تحدد محور التركيز في عمل المنظمـة وتوجهـه، بتسـليط الضـوء علـى المجـاالت األمـس 
الدعوة والقيادة التقنية في مجال الصـحة العالميـة، وبتوجيـه الطريقـة التـي تعمـل الخاصة بحاجة إلى جهود المنظمة 

يد مستويات المنظمة الثالثة وفيما بينها، والجهود المبذولة بها المنظمة، عن طريق دمج الجهود المبذولة على صع
  من خالل المنظمة. 

                                                           
  .١-٦٦ج ص عالقرار     ١
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وسار تقدم اإلصالح في مجـال تصـريف الشـؤون بخطـى أبطـأ، ومـع ذلـك فقـد تحقـق بعـض أوجـه التحسـن  -١١٦
لبرنــامج فـي تعزيـز أدوار األجهــزة الرئاسـية ووظائفهــا. وشـمل التقـدم الُمحــرز مـا يلــي: تعزيـز الـدور اإلشــرافي للجنـة ا

والميزانية واإلدارة التابعة للمجلـس التنفيـذي؛ وزيـادة فعاليـة األجهـزة الرئاسـية عـن طريـق تحسـين إدارة الوقـت وتوزيـع 
الوثـــائق إلكترونيـــًا؛ وتنســـيق إجـــراءات اللجـــان اإلقليميـــة؛ والمواءمـــة بـــين جـــداول أعمـــال اللجـــان اإلقليميـــة والمجلـــس 

اإلحاطة المتكررة تمكنت الدول األعضاء من التـأثير علـى صـنع القـرار التنفيذي وجمعية الصحة. وبفضل جلسات 
اجتماعــــات األجهــــزة الرئاســــية. وأدت االجتماعــــات المنتظمــــة لفريــــق  فــــي أثنــــاءوالمشــــاركة فيــــه علــــى نحــــو أفضــــل 

تماعـات السياسات العالمية (الذي يتألف من المدير العـام ونائـب المـدير العـام والمـديرين اإلقليميـين) وغيرهـا مـن اج
  شبكة كبار الموظفين، إلى تعزيز تصريف الشؤون الداخلية. 

وتمت بلـورة العناصـر الرئيسـية إلطـار جديـد للمشـاركة مـع الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول، مـن خـالل عمليـة  -١١٧
ـــدول،  ـــة غيـــر ال ـــدول األعضـــاء والجهـــات الفاعل شـــملت أصـــحاب المصـــلحة المتعـــددين وتضـــمنت مشـــاورات مـــع ال

ومــع ذلــك، فلــم  ١شــبكة اإلنترنــت، والعديــد مــن المناقشــات خــالل اجتماعــات األجهــزة الرئاســية. ومشــاورة عامــة علــى
  لة المتعلقة باإلطار الجديد.صغ بعد السياسات المفصَّ تُ 

، نظر المجلس التنفيذي في تقرير بشـأن ترتيبـات المنظمـة الخاصـة باستضـافة الشـراكات ٢٠١٣وفي عام  -١١٨
ووردت فــــي التقريــــر  ٢ة بــــين عمــــل المنظمــــة وعمــــل الشــــراكات الُمستضــــافة.الصــــحية واالقتراحــــات بشــــأن المواءمــــ

التطــورات الرئيســية فــي مجــال الشــراكات الُمستضــافة وملخــص للعالقــات الخاصــة باالستضــافة. وبنــاًء علــى طلــب 
)، أعـدت األمانـة ورقـة للجنـة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة ١٠(١٣٢م تالمجلس التنفيذي الوارد في المقـرر اإلجرائـي 

وُيتوقع العمـل  ٣بشأن نهج مقترح إلجراء استعراضات الشراكات الُمستضافة كأساس لالستعراض من جانب اللجنة.
 ٢٠١٤فـي عـام  ف المرتبطة بالشراكات الُمستضافةعلى وضع األساليب لضمان االسترداد الكامل والشفاف للتكالي

وتطبيقهـــا علـــى الشـــراكات الُمستضـــافة حســـب االقتضـــاء. وأجـــرت عـــدة شـــراكات ُمستضـــافة تحـــت رعايـــة مجالســـها 
تقييمـــات مســـتقلة ألدائهـــا البرامجـــي وأنشـــطتها. وُأنِشـــئ فريـــق عامـــل مؤلـــف مـــن مـــوظفي المنظمـــة ومـــوظفي أمانـــة 

والقطريــة التــي تضــطلع بهــا الشــراكات  الشــراكات لصــياغة مبــادئ توجيهيــة داخليــة بشــأن مواءمــة األنشــطة اإلقليميــة
ُحلّـت وقـد الُمستضافة مع أنشطة برامج المنظمة. وسوف تسترشـد المنظمـة فـي مشـاركتها بهـذه المبـادئ التوجيهيـة. 

  .٢٠١٣شبكة القياسات الصحية في أيار/ مايو 

مرحلـــة وعلــى الصـــعيد اإلداري، تقــدمت عـــدة إصــالحات إلـــى مرحلــة التنفيـــذ فــي حـــين مازالــت غيرهـــا فــي  -١١٩
تحليل السياسات. وُأحرز تقدم كبير في آليات تمويل المنظمة، وكانت االجتماعات بشأن الحـوار الخـاص بالتمويـل 

حاســمة األهميــة فــي التحــول صــوب زيــادة إمكانيــة التنبــؤ بمــوارد المنظمــة وٕاكســابها  ٢٠١٣التــي انعقــدت فــي عــام 
التقـدم الُمحـرز فـي اإلصـالحات اإلداريـة فـي مجـال المـوارد  ويـرد بيـانهـذا المزيد من المرونـة والمواءمـة والشـفافية. 

  .١٣ي البشرية والشؤون المالية والمساءلة في الغرض االستراتيج

                                                           
علـــى ســـبيل المثـــال انظـــر ، و ١٣٣/١٦م ت، و٢إضـــافة  ١٣٢/٥م ت، و٦٥/٥، وج٤إضـــافة  ١٣٠/٥م تانظـــر الوثـــائق     ١

للمجلـــس  )١) والجلســـة الثالثـــة، (الفـــرع ٥للجلســـة الثانيـــة، (الفـــرع ، المحضـــر المـــوجز ١/ســـجالت /١٣٣/٢٠١٣ت  مالوثيقـــة 
  .)(باإلنكليزية التنفيذي في دورته الثالثة والثالثين بعد المائة

  .١ إضافة ١٣٢/٥م تانظر الوثيقة     ٢
المجلـس التنفيـذي فـي دورتـه الرابعـة والثالثـين بعـد  اللتـين أحـاط بهمـا علمـاً  ١٣٤/٣م تو  EBPBAC19/8انظـر الـوثيقتين     ٣

  .))باإلنكليزية( ٢/سجالت /١٣٤/٢٠١٤م تالوثيقة للجلسة السادسة، المحضر الموجز (المائة 



  A67/42  ٦٧/٤٢ج

34 

مـن على الصعيد القطري مع االحتياجات القطرية ل المنظمة اعمأ فيتكيفي تحسين وأحرز بعض التقدم   -١٢٠
ـــتنقـــيح االســـتراتيجيات ل خـــالل تنقـــيح اســـتراتيجيات التعـــاون القطـــري. ويجـــري اآلن األولويـــات الرئيســـية ف مـــع تتكّي

شــبكة مــن المكاتــب عملــت قــد المنقحــة فــي المنظمــة. و نتــائج الوربطهــا بسلســلة لبرنــامج العمــل العــام الثــاني عشــر 
علـى نحـو القطرية في بلدان مجموعة بريكس (التي تضم البرازيل واالتحاد الروسي والهند والصين وجنـوب أفريقيـا) 

وفـي إطـار عمليـة تعزيـز األقـاليم.  كـلفـي بين المكاتب القطريـة النشط ضمان تبادل المعارف والخبرات على فعال 
لكــي يشــاركوا مشــاركة نشــطة فــي عضــوية أفرقــة رؤســاء مكاتــب المنظمــة أداء المنظمــة فــي البلــدان قــدم الــدعم إلــى 

توحيـد ة واسـتراتيجية وحـدالتشغيل الموقدمت المعلومات المحدثة والتوجيهات بشأن إجراءات األمم المتحدة القطرية. 
عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائيـة. األداء وأساليب تمويل نظام األمم المتحدة للمنسقين المقيمين وتدعيم إطار 

ع المنظمـة بحضـور فيهـا، تولـت مكاتـب وٕاقليمـًا ومنطقـة تتمتـبلـدًا  ١١٦من أصـل ومناطق بلدان وأقاليم  ١٠٤وفي 
المنظمـــة الميدانيـــة رئاســـة الفريـــق المتخصـــص المعنـــي بالصـــحة أو شـــاركت فـــي رئاســـته. وعقـــد االجتمـــاع العـــالمي 

وسـلط األضـواء  ٢٠١٣عـام  خـاللالسابع لرؤساء مكاتب المنظمة الذي حضره المدير العام والمـديرون اإلقليميـون 
  ز حضور المنظمة في البلدان ودعم البرامج الوطنية.على الحاجة المتواصلة إلى تعزي

  
بشـأن إصـالح المنظمـة، اسـتهدفت  ٢-٦٤ع  ص  جوضـعت عمـًال بـالقرار  التـيالتقيـيم سياسـة وبعد اعتماد   -١٢١

 تعزيـزتتمثـل مهمتهـا فـي التـي  عالميـةال تقيـيمال شـبكةو يـة حور من خالل وظيفـة التقيـيم المالجهود تنفيذ هذه السياسة 
ة تتبــع علــى جميــع مســتويات وتطبيــق التقيــيم كممارســ لتحســين أداء البــرامج والمســاءلة عــن النتــائجالتقيــيم كوســيلة 

 يقــدمإعــداد كتيــب عــن ممارســة التقيــيم وشــملت المخرجــات الرئيســية وفــي بنــاء القــدرات عنــد االقتضــاء. المنظمــة، 
ومـا ة نسـقاسـتخدام األدوات واألسـاليب المو  التقيـيم لمجـا فـي المختلفـة والمسؤوليات األدواربشأن توجيهات تدريجية 

لتعزيـز تبـادل عـن مخرجـات التقيـيم  للتبليـغبنية تحتية محسنة كما اعتمدت  ١مراقبة الجودة.ليرتبط بذلك من آليات 
أن شــباألوليــة خطــة العمــل ووضــعت الــدروس المستخلصــة للتخطــيط المســند بالبينــات.  واالســتفادة مــنالمعلومــات 

كـانون وقدمت إلى المجلس التنفيذي الـذي أحـاط علمـًا بهـا فـي  ٢٠١٥-٢٠١٤للثنائية التقييم على صعيد المنظمة 
  ٢٠١٤.٢يناير  الثاني/

  
بعـد مـرور أكثـر مـن عقـد  ٢٠١٣-٢٠١٢إدارة االتصاالت في مكتب المدير العـام فـي الفتـرة وأعيد إنشاء   -١٢٢
ومـن بـين فوائـد الـنهج المركـزي مجـال االتصـاالت يعكـس االتجاهـات العالميـة.  يشير إلـى اتبـاع نهـج جديـد فـيمما 

المتبع تحسين التنسيق ضمن الفريق المعني باالتصـاالت لالضـطالع بأعمـال المنظمـة وتـوفر القـدرة الالزمـة لتلبيـة 
وقـد لرئيسـي. قـر امسـتوى المفي مجـال االتصـاالت علـى الصـعيدين القطـري واإلقليمـي وعلـى المفاجئة االحتياجات 

التـي سـتدرب خبـراء االتصـاالت شبكة المنظمة األولى لالتصـاالت فـي حـاالت الطـوارئ  إنشاءمن خالل تبين ذلك 
لنشـــرهم بســـرعة فـــي حـــاالت طـــوارئ الصـــحة العموميـــة بهـــدف تـــوفير الـــدعم فـــي مجـــال االتصـــاالت ضـــمن البلـــدان 

وحثـــت إدارة . ٢٠١٣ئ بالنجـــاح فـــي عـــام وتكلـــل نشـــر نصـــف األشـــخاص المـــدربين فـــي حـــاالت الطـــوار واألقـــاليم. 
التـي تغطـي قضـايا إرساء عالقة عمل استباقية وتعاونيـة بدرجـة أكبـر مـع وسـائل اإلعـالم االتصاالت الجديدة على 

تحريـــر وســـائر فـــرص االتصـــال الشـــبكي المـــنح دراســـية خاصـــة بوســـائل اإلعـــالم ومجـــالس عبـــر وميـــة مالصـــحة الع
أيضـًا دورًا رئيسـيًا فـي  اإلدارة وأدتوالتثقيف لدعم الصحافيين من أجل تشجيع تعزيز دقة تغطية القضايا الصحية. 

ممـا هـائًال "األتباع" ارتفاعًا وارتفع عدد . بوسائط التواصل االجتماعيالمؤسسي األول المعني إنشاء فريق المنظمة 
فــي نقــل المعلومــات الصــحية. ضــطلع المنظمــة بــدور محــوري أكبــر أن تشــديدة علــى اهتمــام الجمهــور بــيــدل داللــة 

وارتفع عدد األتبـاع  ٢٠١٢يناير  في كانون الثاني/على موقع تويتر  ؤسسيالحساب المشخص  ٣١١ ٠٠٠ تابعو 

                                                           
  .٢٠١٣ ،منظمة الصحة العالمية ،جنيف ،كتيب المنظمة عن ممارسة التقييم    ١
 ٢، المحضـــــر المـــــوجز للجلســـــة العاشـــــرة، الفـــــرع ٢ســـــجالت// ١٣٤/٢٠١٤ت  موالوثيقـــــة  ١٣٤/٣٨ت  مانظـــــر الوثيقـــــة     ٢

  (باإلنكليزية).
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تاغرام أيضـــًا وغوغـــل بـــالس ويوتيـــوب وٕانســـوتســـتخدم مواقـــع فيســـبوك . ٢٠١٣إلـــى مليـــون شـــخص فـــي أواخـــر عـــام 
ومــن األساســي تحديــد مــا يريــده النــاس وتبــادل المعلومــات التــي تعــود كــأدوات للوصــول إلــى فئــات مســتهدفة جديــدة. 

ــيهم مــن أجــل تنظــيم حمــالت اتصــال فعالــة.  لجمــع طــّور موقــع المنظمــة اإللكترونــي أدوات جديــدة قــد و بالفائــدة عل
تعزيزًا لتأثيرها المعلومات والرسائل ومواءمتها مع احتياجات الفئات المستهدفة وجيهة ومفيدة بهدف تكييف  تعليقات

اســتطالع اآلراء العــالمي األول الــذي أجــري عــام  مــدوأوفائــدتها فــي جميــع اللغــات الرســمية الســت. وحســن توقيتهــا 
تقــدم المحــرز لقيــاس ال يةساســاألمعطيــات الوســيتيح بشــأن احتياجــات أصــحاب المصــلحة إضــافية  بتعليقــات ٢٠١٣

  في المستقبل.
  

 عمومـاً أحرز التقدم قد و تحققت بالكامل" على أنها "النتائج األربع المتوقعة على صعيد المنظمة كل  تقّيمو   -١٢٣
صــريف الشــؤون العامــة والتكميليــة الثالثــة المتصــلة بالصــحة العالميــة عــن طريــق تعزيــز ت رئيســيةفــي المجــاالت ال

وحضـورها فـي هـذه الـدول وعملهـا معهـا؛ ودور  مـن الـدول األعضـاءودعم المنظمة لكـل دولـة واالتساق والمساءلة؛ 
  المنظمة في جعل الصحة موضوعًا يكتسي أهمية عالمية وٕاقليمية.

  
لـى اسـتكمال مرحلـة مهمـة فـي عمليـة إصـالح عالنتائج األربع المتوقعة على صعيد المنظمـة  ويدل تحقيق  -١٢٤

مجــال تصــريف الشــؤون والبــرامج والشــؤون اإلداريــة. وســتحفز جهــود تــدريجي فــي إصــالح وقــد أحــرز تقــدم األمانــة. 
تعزيــز األداء القطــري عبــر إطــار أكثــر اســتراتيجية. وســيركَّز علــى نهــج اتبــاع ب ٢٠١٥-٢٠١٤اإلصــالح فــي الفتــرة 

ز القــدرات فــي مــنقح الســتراتيجيات التعــاون القطــري يتكيــف مــع االحتياجــات واألولويــات القطريــة. وسيواصــل تعزيــ
واالضــطالع بــدور أولويــات المنظمــة الرئيســية علــى نحــو فعــال  تنفيــذلتمكــين هــذه المكاتــب مــن المكاتــب القطريــة 

  الوسيط وتقديم الدعم والمشورة من الناحيتين التقنية والسياسية.
  

بـــد مـــن تكثيـــف الجهـــود لمواصـــلة تـــدعيم دور المنظمـــة فـــي مجـــال تصـــريف الشـــؤون وبنـــاء القـــدرة علـــى وال  -١٢٥
الجهـــود  توطيـــدومـــن الضـــروري والتعمـــق فـــي إصـــالح السياســـات والـــنظم والممارســـات اإلداريـــة. تصـــريف الشـــؤون 

معنيـة باالمتثـال شـاء إدارة إطار جديد للتقييم وٕانالمبذولة لتكوين منظمة أكثر اتساقًا ومساءلة على الرغم من وضع 
ل علــى مســتويات المنظمــة اعمــاأل مواءمــةوينبغــي إيــالء المزيــد مــن العنايــة لتحســين . وٕادارة المخــاطر واألخالقيــات

بغية  ٢٠١٥-٢٠١٤الثالثة من خالل آليات واستراتيجيات اتصال تتسم بالفعالية والكفاءة لتنسيق البرامج في الفترة 
بــد مـــن تكييـــف اســـتراتيجيات التعـــاون القطـــري مـــع القطـــري، ال وعلـــى الصـــعيدلبلـــدان. تعزيــز أداء المنظمـــة ضـــمن ا

ـــد  ـــدان الخطـــط واالســـتراتيجيات الصـــحية الخاصـــة بكـــل بل إطـــار عمـــل األمـــم المتحـــدة فـــي عمليـــات الومـــع مـــن البل
لتمويــل أعمــال المنظمــة إلــى  نمــوذج جديــد وضــعها مباشــرتللمســاعدة اإلنمائيــة. ومــن األعمــال القادمــة التــي ينبغــي 

مــوال الكافيــة وتــوفير المــوارد الالزمــة األمــع عليهــا أجهــزة المنظمــة الرئاســية  تتكييــف األولويــات التــي وافقــجانــب 
ســيما فيمــا يتصــل  ومــن المســلم بــه أن تعبئــة المــوارد أمــر يتطلــب تكثيــف الجهــود والإلحــداث التغييــرات المحتملــة. 

ويمكن اآلن بفضل اعتماد إطار جديد قائم على تحقيق النتائج ت المنظمة الثالثة. طريقة الستخدام مستويابأفضل 
الفئات والمجاالت البرمجية التي تسـهم فـي تحقيـق إجراء عمليات تقييم أكثر منهجية وموضوعية للتقدم المحرز في 

  النتائج ومواءمة إنجاز المخرجات مع استخدام الموارد.
  

منظمة الصحة العالمية ودعمهـا كمنظمـة تتسـم بالمرونـة  : تطوير١٣الغرض االستراتيجي 
  وتشجع التعلم لتمكينها من الوفاء بواليتها بمزيد من الكفاءة والفعالية

  
وقـد كانـت العناصـر هي وظائف تمكن المنظمة من الوفـاء بواليتهـا.  ةواإلداري ةإن خدمات الدعم التنظيمي  -١٢٦

سـيما فـي المجـاالت البرمجيـة وال ٢٠١٣-٢٠١٢يسـي خـالل الثنائيـة الرئالمختلفة إلصالح المنظمـة محـور التركيـز 
  واإلدارية.



  A67/42  ٦٧/٤٢ج

36 

ة وضـع اإلطـار الجديـد لـإلدارة القائمـة علـى تحقيـق النتـائج تمشـيًا يـومن أبرز التطورات التي شـهدتها الثنائ  -١٢٧
المنجـزات ويحـدد  ويتضمن اإلطار سلسلة واضحة مـن النتـائجمع إصالح المنظمة وبالتشاور مع الدول األعضاء. 

اســــتراتيجيات فــــي األولويــــات المحــــددة بيــــان المســــتهدفة علــــى مســــتويات المنظمــــة الثالثــــة بالتشــــديد الخــــاص علــــى 
كما يبين اإلطار الجديد رؤية المنظمة حسب وصـفها فـي برنـامج العمـل العـام الثـاني عشـر للفتـرة القطري.  التعاون
  .٢٠١٥-٢٠١٤البرمجية ونطاق العمل الوارد في الميزانية  ٢٠١٩-٢٠١٤

  
الحوار المتصـلة بـعمليـة الو  ٢٠١٥-٢٠١٤تعتبر الموافقة على كامل الميزانية البرمجيـة السياق،  ذلكوفي   -١٢٨

  الركيزة اإلدارية من ركائز إصالح المنظمة. إطارالميزانية في عداد اإلنجازات الرئيسية في تمويل ب الخاص
  

والتكــاليف  ١٣و ١٢الميزانيــات الخاصــة بالغرضــين االســتراتيجيين لــى ذلــك، تســتعرض األمانــة إوٕاضــافة   -١٢٩
ويشــمل االســتعراض ترتيبــات التمويــل علــى نحــو مالئــم. واإلداريــة تمويــل التكــاليف التنظيميــة بهــدف ضــمان الفعليــة 
 المحتملـــةمـــن نفقـــات المنصـــب المشـــغول واألســـاليب البديلـــة المقتطعـــة رســـوم الو تكـــاليف دعـــم البـــرامج مثـــل الراهنـــة 
ــًا لقــد و التكــاليف.  قيمــة الســترداد الغايــة إلــى لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة فــي اجتماعهــا تلــك قــدم اقتــراح تحقيق

وتعــرض نســخة منقحــة علــى جمعيــة الصــحة لكــي تنظــر . ٢٠١٤ينــاير  عقــد فــي كــانون الثــاني/ذي التاســع عشــر الــ
  .٦٧/١٠فيها ضمن الوثيقة ج

  
 تاسـتكملهـو عمليـة علـى وجـه تـام و المعايير المحاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام تنفيذ ل إنجاز آخر في وتمثَّ   -١٣٠
 ٢٠١٣وصــــدق مراجعــــو الحســــابات الخــــارجيون علــــى امتثــــال المنظمــــة التــــام للمعــــايير خــــالل عــــام . ٢٠١٢عــــام 
  والشفافية المالية في المنظمة.المالية التقارير ارتقى بمستوى  مما
  

أخــرى راميــة إلــى تعزيــز المســاءلة وتحســين الضــوابط الداخليــة اســتكملت بعــض وهنــاك مبــادرة إصــالحية   -١٣١
ة وأدوات وحـــدوتمثلـــت فـــي وضـــع مجموعـــة شـــاملة مـــن إجـــراءات التشـــغيل الم ٢٠١٣-٢٠١٢عناصـــرها فـــي الفتـــرة 

الداخليـــة فـــي أواخـــر للرقابـــة ووضـــعت الصـــيغة النهائيـــة إلطـــار جديـــد الرصـــد الجديـــدة بمـــا فيهـــا اللوحـــة اإلداريـــة. 
األدوار والمسـؤوليات اإلداريـة علـى جميـع اإلطار إعادة تحديـد ويشمل ويجري حاليًا تنفيذ هذا اإلطار.  ٢٠١٣ معا

شـؤون لوحدة التفتيش المشـتركة استعراضـًا خاصـًا أجرت قد و وتعزيز المساءلة لتفويض السلطة. مستويات المنظمة 
الجهود المتواصلة التي تبذلها الـدول األعضـاء واألمانـة  في إطار ١التنظيم واإلدارة واألخذ بالالمركزية في المنظمة
  إلصالح الجوانب األساسية لعمليات المنظمة.

  
اجتــذاب المواهــب وفــي مجــال إدارة المــوارد البشــرية، وضــعت اســتراتيجية جديــدة مبنيــة علــى ثــالث ركــائز (  -١٣٢

ــ) وأربعــة مبــادئ شــاملة (واســتبقاؤها وتكــوين بيئــة عمــل تمكينيــة ) ين الجنســين والتنــوع والتعــاون والمســاءلةالتــوازن ب
  وقدمت إلى الدول األعضاء.

  
م نهج لتنسيق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على الصعيد العالمي واستهلت سلسلة من مبادرات وصمِّ   -١٣٣

بيانــات إداريــة أفضــل جــودة عبــر نظــام اإلدارة بفضــل إتاحــة شــفافية أعمــال المنظمــة  ازدادتو الخــدمات المشــتركة. 
ترمــي إلــى االرتقــاء بوظــائف يجــري اســتهالل مبــادرة تحويــل و  ٢٠١٣وخضــع النظــام لتحــديث تقنــي عــام العــالمي. 

النظام خـالل الثنـائيتين القـادمتين. ووضـعت اسـتراتيجية جديـدة خاصـة بتكنولوجيـا المعلومـات وحظيـت بتقبـل الـدول 
  األعضاء اإليجابي.

  

                                                           
  ، الملحق.٦إضافة  ١٣٢/٥ت  مانظر الوثيقة     ١
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وكــان تحقيــق الوفــورات فــي التكــاليف بالحفــاظ فــي الوقــت ذاتــه علــى مســتوى الخــدمات وجودتهــا وتحقيــق   -١٣٤
بلغـت قيمـة . وبصفة عامـة، ١٣الغرض االستراتيجي  إطاراألغراض ذات الصلة في عداد اإلنجازات الرئيسية في 

-٢٠١٢الر أمريكـي فـي الفتـرة مليـون دو  ٤٨١مـا يسـاوي  ١٣المتصـلة بـالغرض االسـتراتيجي مصروفات المنظمة 
االنخفاض المسجل وفي بعض الحاالت، نجم . ٢٠١١-٢٠١٠مليون دوالر أمريكي في الفترة  ٥٤٠مقابل  ٢٠١٣
تحقيـــق الوفـــورات إعـــادة تصـــنيف التكـــاليف فـــي إطـــار أغـــراض اســـتراتيجية أخـــرى إال أن التقـــديرات تشـــير إلـــى عـــن 

لنقـل األعمـال إلـى الخـارج وٕاسـنادها إلـى جهـات خارجيـة نتيجة مليون دوالر أمريكي  ٤٠بلغ قيمتها تي تاألساسية ال
  بتسجيل نسبة أعلى بقليل في المقر الرئيسي.تحققت الوفورات على جميع مستويات المنظمة و وٕاعادة تنظيمها. 

  
ققتـــا بالكامـــل" وأربـــع نتـــائج وكانـــت هنـــاك نتيجتـــان مـــن النتـــائج الســـت المتوقعـــة علـــى صـــعيد المنظمـــة "تح  -١٣٥

ممارسـات ماليـة سـليمة وٕادارة المـوارد اتبـاع ( ٢-١٣وقّيمت النتيجة المتوقعة علـى صـعيد المنظمـة "تحققت جزئيًا". 
فـي المسـاهمات الطوعيـة تسـجيله ) كنتيجة "تحققـت جزئيـًا" نظـرًا إلـى عـدم تحصـيل المبلـغ المسـتهدف المالية بكفاءة

مليـون دوالر  ٢٦٤وسجل مبلغ قـدره مليون دوالر أمريكي.  ٤٠٠نة عالية وتامة وقدره المصنفة على أنها ذات مرو 
ألن الجهـــات المســـاهمة كانـــت تنتظـــر أن يصـــبح نمـــوذج التمويـــل الجديـــد  ٢٠١٣-٢٠١٢فـــي الفتـــرة أمريكـــي فقـــط 

 ٣-١٣ النتيجــة المتوقعــة علــى صــعيد المنظمــةو وخصوصــًا دور الحــوار الخــاص بالتمويــل أكثــر وضــوحًا. المقتــرح 
وسيســـتفيد هـــذا المجـــال فـــي المســـتقبل مـــن "تحققـــت جزئيـــًا" سياســـات وممارســـات متعلقـــة بـــالموارد البشـــرية) وضـــع (

وعلــى الــرغم مــن التحســن المســجل األداء. وٕادارة التنقــل بالمتصــلة اســتراتيجية المــوارد البشــرية الجديــدة والمبــادرات 
فــي أواخــر  ٪٩٠إلــى  ٢٠١٢فــي عــام  ٪٨٥اســية (مــن فــي قيمــة المعطيــات األس ٢٠١٢ينــاير  كــانون الثــاني/ فــي
لمؤشــرات وفقــًا بشــأن نســبة الخــدمات التــي يقــدمها مركــز الخــدمات العــالمي  ١-٥-١٣)، فــإن المؤشــر ٢٠١٣ عــام

الخاصــة بــالموارد  تــراكم األعمــال وتأخرهــا فــي تنفيــذ المعــامالتمســتوى الخدمــة المنشــورة لــم يتحقــق بالكامــل بســبب 
على أنهـا (خدمات الدعم التنظيمية واإلدارية)  ٥-١٣وعليه، قّيمت النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة البشرية. 
مســتوى بشــأن  ٢-٦-١٣ق العقــارات فــي تحقيــق المؤشــر ثــرت قضــايا التمويــل المرتبطــة بصــندو وأجزئيــًا". "تحققــت 

قـق النتيجـة المتوقعـة علـى صـعيد المنظمــة وأدت إلـى تحتمويـل وتنفيـذ المخطـط العـام لفتـرة السـنتين لتجديـد المبــاني 
وعلــى (تهيئــة بيئــة عمــل تســاعد علــى تحقيــق عافيــة المــوظفين وســالمتهم فــي جميــع المواقــع) تحققــًا جزئيــًا.  ٦-١٣

وٕاقلــيم شــرق ســيما فــي اإلقلــيم األفريقــي  وال العمــل األمنيــة الــدنيا لألمــم المتحــدةالــرغم مــن تحســن االمتثــال لمعــايير 
  المستهدفة. ٪٩٥بدًال من نسبة  ٪٨٥نسبة  ١-٦-١٣المستوى العام المسجل لتحقيق المؤشر بلغ ، المتوسط

  
ز أساســــًا علــــى المبــــادرات المرتبطــــة بالعنصــــر اإلداري مــــن عناصــــر برنــــامج إصــــالح يــــتركال يتواصــــلوس  -١٣٦

الداخليــــة وسيســــتمر العمــــل بالتــــالي علــــى المســــاءلة والضــــوابط . فــــي إطــــار وظــــائف المنظمــــة التمكينيــــة المنظمــــة
وسياســات المــوارد البشــرية (بمــا فــي ذلــك التكــاليف التنظيميــة واإلداريــة) والتخصــيص االســتراتيجي للمــوارد والتمويــل 

بــة الداخليــة أهميــة اقر وسيكتســي التــدريب المتصــل بتــدابير الوٕادارة المــوارد البشــرية وتحويــل نظــام اإلدارة العــالمي. 
بإطــار أيضــًا هــذا اإلطــار  وســيكمللنجــاح تنفيــذ إطــار الرقابــة الداخليــة علــى مســتويات المنظمــة الثالثــة. أساســية 

  ونهج معزز إلدارة المخاطر.لتفويض السلطة المساءلة الجديد واإلجراء المنقح 
  

تلبــي ملــة لتكــوين قــوى عاتنفيــذ االســتراتيجية المنقحــة علــى المنظمــة  تثابرســوفــي مجــال المــوارد البشــرية،   -١٣٧
جهود التنفيذ فضًال عنصرين أساسيين من وسيمثل التنقل وٕادارة األداء احتياجات المنظمة المتطورة من الموظفين. 

   بدء تنفيذ نظام إدارة التعلم على الصعيد العالمي.البرنامج الجديد للتنمية اإلدارية وعملية عن 
  

 مركــز الخــدمات العــالمي فــي المســتقبل ونمــوذج مــنقحبــد مــن تطــوير اســتراتيجية طويلــة األجــل لتشــغيل وال  -١٣٨
بهدف تحقيق المزيد من الوفـورات وأوجـه التحسـين فـي الخـدمات علـى جميـع مسـتويات المنظمـة. لتصريف الشؤون 

وزيــادة وتحقيــق مســتواها األمثــل؛ اســتعراض العمليــات الشــاملة الرئيســية مــا يلــي: ويمكــن أن تشــمل مثــل هــذه الرؤيــة 
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الدعم وخصوصًا مـن من خالل عمليات إضافية لنقل المهام وتوطيد أنشطة كز الخدمات العالمي مر االستثمار في 
ودعـم نظـام اإلدارة العــالمي إلتاحـة وظـائف إضــافية رئيسـية مســتهدفة القضـاء علــى االزدواجيـة وعـدم الكفــاءة؛ أجـل 

  ليدوية.ا معالجة البياناتوتحسين التبليغ والحد من 
  

  المالياستعراض عام للتنفيذ 
  

فـتح  بشـأن ٣-٦٤ع  ص  جالقـرار  ٢٠١١مـايو  أيـار/الرابعة والسـتون فـي العالمية اعتمدت جمعية الصحة   -١٣٩
ن دوالر و ملي ٣٩٥٩مجموعها إلى الميزانية الفعلية البالغ  فيه وأشارت ٢٠١٣-٢٠١٢أبواب االعتماد للفترة المالية 

مليون دوالر أمريكـي) والبـرامج الخاصـة  ٢٦٢٧البرامج األساسية ( تتكون منإلى ثالثة قطاعات  ةأمريكي والمقسم
مليــــون دوالر أمريكــــي)  ٤٦٩مليــــون دوالر أمريكــــي) والتصــــدي للفاشــــيات واألزمــــات ( ٨٦٣والترتيبــــات التعاونيــــة (

  .٢٠١١-٢٠١٠واألموال المرحلة من الفترة المالية من االشتراكات المقدرة والمساهمات الطوعية  هاليتمو ينبغي و 
  

 ذلـك بمـا فـي ،التمويل المتـاح لـدعم كـل قطاعـات الميزانيـة، بلغت قيمة ٢٠١٣-٢٠١٢وفي نهاية الثنائية   -١٤٠
البــالغ الــدخل مــا يلــي: ماليــين دوالر أمريكــي وشــمل هــذا المبلــغ  ٤٢١٠ ،االشــتراكات المقــدرة والمســاهمات الطوعيــة

والدخل المخطـط ؛ ٢٠١٣-٢٠١٢والمخطط له للفترة  ٢٠١١-٢٠١٠في الفترة  واردالمليون دوالر أمريكي  ١٠٠٠
فــي الفتــرة وارد والــدخل الجديــد الــ مليــون دوالر أمريكــي؛ ٥٠٠والبــالغ  ٢٠١١-٢٠١٠والمرّحــل مــن الفتــرة الماليــة لــه 

لمقدرة مليون دوالر أمريكي من االشتراكات ا ٩١٦ماليين دوالر أمريكي ويشمل  ٢٧١٠الذي يبلغ  ٢٠١٣-٢٠١٢
 ١١٧٠مبلغًا قدره  ةالمتاحوشملت األموال . مليون دوالر أمريكي من المساهمات الطوعية الجديدة للثنائية ١٧٩٤و

مليـون  ٣٠٤٠) يتألف من االشتراكات المقـدرة وسـائر أوجـه التمويـل المـرن ومبلغـًا قـدره ٪٢٨مليون دوالر أمريكي (
  ن من التمويل المخصص.) يتكوّ ٪٧٢دوالر أمريكي (

  
من الميزانيـة المعتمـدة مؤكـدًا الطبيعـة الواقعيـة  ٪٩٩أو مليون دوالر أمريكي  ٣٩١٤ ١لتنفيذاوبلغ مجموع   -١٤١

 اعتمـادورغـم توقعات الدخل واإلنفاق على مدى الفترة المالية. التي استندت إلى  ٢٠١٣-٢٠١٢للميزانية البرمجية 
توزيعـًا متسـاويًا بـين كـل قطاعـات الميزانيـة لـم يـوزع مبلـغ التمويـل  فـإنمسـتوى تمويـل جيـد علـى الميزانية اإلجماليـة 

مما أثر في مسـتويات التنفيـذ حسـب المكتـب الرئيسـي والغـرض االسـتراتيجي وقطـاع الميزانيـة وسـلط األضـواء علـى 
  التمويل المرن. وقصور مستوياتالتمويل المخصص  ياتالمشاكل الناشئة عن ارتفاع مستو 

  
حســـب قطـــاع الميزانيـــة  ٢٠١٣-٢٠١٢تنفيـــذ الميزانيـــة البرمجيـــة كيفيـــة وتبـــين الجـــداول واألشـــكال التاليـــة   -١٤٢

  والغرض االستراتيجي والمكتب الرئيسي.
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  فقط. ٢٠١٣-٢٠١٢التنفيذ: يمثل هذا المبلغ النفقات واألعباء المتصلة بنتائج الميزانية البرمجية     ١
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  : التنفيذ المالي حسب قطاع الميزانية٢الجدول 
  )٢٠١٣ديسمبر  كانون األول/ ٣١في  بماليين الدوالرات األمريكية(

  

  القطاع
الميزانية 
المعتمدة 
٢٠١٢-
٢٠١٣  

األموال   األموال المتاحة
المتاحة 

مئوية كنسبة 
من الميزانية 
  المعتمدة

  التنفيذ

 التنفيذ
 كنسبة
من  مئوية

الميزانية 
  المعتمدة

 التنفيذ
كنسبة 

من مئوية 
األموال 
  المتاحة

االشتراكات 
  المقدرة

المساهمات 
  المجموع  الطوعية

  ٩٣  ٩٠  ٢ ٣٥٩  ٩٦  ٢ ٥٢٤  ١ ٦١١  ٩١٣  ٢ ٦٢٧  البرامج األساسية
البرامج الخاصة 

  ٩٣  ١٤٠  ١ ٢١٢  ١٥١  ١ ٣٠٢  ١ ٣٠٠  ٢  ٨٦٣  والترتيبات التعاونية

التصدي للفاشيات 
  ٨٩  ٧٣  ٣٤٣  ٨٢  ٣٨٤  ٣٨٣  ١  ٤٦٩  واألزمات

  ٩٣  ٩٩  ٣ ٩١٤  ١٠٦  ٤ ٢١٠  ٣ ٢٩٤  ٩١٦  ٣ ٩٥٩  المجموع
  
  

  التنفيذ المالي حسب قطاع الميزانية: ١الشكل 
  )٢٠١٣ديسمبر  كانون األول/ ٣١في  بماليين الدوالرات األمريكية(

  
  

  
  
  
  
  

البرامج الخاصة  البرامج األساسية
 والترتيبات التعاونية

التصدي للفاشيات 
 واألزمات

الميزانية المعتمدة 
٢٠١٣-٢٠١٢ 

 التنفيذ األموال المتاحة
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تتبع التمويل والتنفيـذ المـالي حسـب قطاعـات الميزانيـة الثالثـة  ٢٠١٣-٢٠١٢وواصلت المنظمة في الفترة   -١٤٣
تحليًال إداريًا للميزانية من هذا المنظور. وتتـيح قطاعـات الميزانيـة الثالثـة وتقدم الجداول المعروضة في هذه الوثيقة 

مختلــف مســتويات التمويــل لمختلــف مجــاالت األســباب التــي تفســر  لفهــمســيما  للنظــر فــي الميزانيــة والمفيــدة وســيلة 
  الميزانية المعتمدة.

  
 ٢٥٢٤ ١المتاحة موالوقد بلغت قيمة األالتنفيذ المالي حسب قطاع الميزانية.  ١والشكل  ٢ويبين الجدول   -١٤٤

 ٪١٥١مليون دوالر أمريكي ( ١٣٠٢من الميزانية المعتمدة) لقطاع البرامج األساسية و ٪٩٦مليون دوالر أمريكي (
من الميزانية  ٪٨٢مليون دوالر أمريكي ( ٣٨٤والبرامج الخاصة والترتيبات التعاونية من الميزانية المعتمدة) لقطاع 

  .التصدي للفاشيات واألزماتالمعتمدة) لقطاع 
  

 توبلغــ الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدةفــي ألساســية مــن نقــص طفيــف فــي التمويــل قطــاع البــرامج ا ىعــانقــد و   -١٤٥
 . أما مستوى تمويل قطـاع البـرامج الخاصـة والترتيبـات التعاونيـةماليين دوالر أمريكي ١٠٣ثغرة في التمويل قيمة ال

الزيــادة فــي التمويــل الــذي وبقيــت مليــون دوالر أمريكــي.  ٤٣٩الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة بمبلــغ قــدره فقــد تجــاوز 
قيمتــــه الميزانيــــة المعتمــــدة لقطــــاع البــــرامج الخاصــــة والترتيبــــات التعاونيــــة تتعلــــق أساســــًا بالعمــــل المنجــــز  تتجــــاوز 

  .١الستئصال شلل األطفال في إطار الغرض االستراتيجي 
  

أساسًا  األنشطةهذه  وتمويل األنشطة المنجزة في إطار قطاع التصدي للفاشيات واألزماتويعتمد كل من   -١٤٦
وعــادة مــا تكــون المتطلبــات مــن المــوارد حــاالت الطــوارئ والفاشــيات التــي ال يمكــن التنبــؤ بهــا بحكــم طبيعتهــا. علــى 

بلغــت قيمــة قــد هــذا القطــاع عمليــة غيــر أكيــدة. و  فــي ظــلا يجعــل إعــداد الميزانيــة كبيــرة ويصــعب التنبــؤ بهــا، ممــ
وبلغـــت قيمـــة التمويـــل النهـــائي . مليـــون دوالر أمريكـــي ٤٦٩ مقـــداره مـــا ٢٠١٣-٢٠١٢للثنائيـــة المقـــدرة المتطلبـــات 

كــانون  ٣١بحلــول منــه  مليــون دوالر أمريكــي ٣٤٣أو مبلــغ قــدره  ٪٨٩ نســبة تــم تنفيــذ مليــون دوالر أمريكــي ٣٨٤
  .٢٠١٣ديسمبر  األول/

  
٪ للبـــرامج الخاصـــة ١٤٠٪ مـــن الميزانيـــة البرمجيـــة المعتمـــدة للبـــرامج األساســـية و٩٠وبلغـــت نســـبة التنفيـــذ   -١٤٧

  .٪ للتصدي للفاشيات واألزمات٧٣والترتيبات التعاونية و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
ية وغيرهـا مـن القطاعـات يعتمـد علـى المعلومـات اإلداريـة وينبغـي إن تقسيم الموارد المتاحـة إلـى بـرامج المنظمـة األساسـ    ١

  .اعتباره توزيعًا تقريبياً 
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  لكل القطاعات التنفيذ المالي حسب الغرض االستراتيجي :٣الجدول 
  )٢٠١٣كانون األول/ ديسمبر  ٣١ في(بماليين الدوالرات األمريكية 

  

الغرض 
  االستراتيجي

الميزانية 
المعتمدة 
٢٠١٢ -
٢٠١٣  

األموال   األموال المتاحة
المتاحة 

مئوية كنسبة 
من الميزانية 
  المعتمدة

  التنفيذ

 التنفيذ
 كنسبة
من مئوية 

الميزانية 
  المعتمدة

 التنفيذ
كنسبة 

من مئوية 
األموال 
  المتاحة

االشتراكات 
  المقدرة

المساهمات 
  المجموع  الطوعية

  ٩٣  ١١٢  ١ ٤٣٢  ١٢١  ١ ٥٤٥  ١ ٤٧٠  ٧٥  ١ ٢٧٨  ١الغرض 

  ٩٣  ٧٧  ٤١٥  ٨٣  ٤٤٨  ٤٠٥  ٤٣  ٥٤٠  ٢الغرض 

  ٩٤  ٩٨  ١١٢  ١٠٥  ١٢٠  ٧٦  ٤٤  ١١٤  ٣الغرض 

  ٨٩  ١٠٩  ٢٣٧  ١٢٢  ٢٦٦  ٢١٢  ٥٤  ٢١٨  ٤الغرض 

  ٩٠  ٩٥  ٣٦٤  ١٠٦  ٤٠٥  ٣٨٧  ١٨  ٣٨٢  ٥الغرض 

  ٩٤  ٧٩  ٩٧  ٨٤  ١٠٣  ٦٨  ٣٥  ١٢٢  ٦الغرض 

  ٩٧  ٨٩  ٣٨  ٩٢  ٤٠  ١٩  ٢١  ٤٣  ٧الغرض 

  ٩٤  ٩٨  ٨٥  ١٠٥  ٩١  ٦١  ٣٠  ٨٧  ٨الغرض 

  ٩٢  ١١٣  ٦٢  ١٢٢  ٦٧  ٤٦  ٢١  ٥٥  ٩الغرض 

  ٩١  ٩٣  ٣٢٢  ١٠٢  ٣٥٤  ٢١٢  ١٤٢  ٣٤٨  ١٠الغرض 

  ٩٥  ١٠٣  ١٤١  ١٠٩  ١٤٩  ١١٩  ٣٠  ١٣٧  ١١الغرض 
  ٩٨  ١٠٠  ٢٥٧  ١٠٢  ٢٦٣  ٦٥  ١٩٨  ٢٥٨  ١٢الغرض 

  ٩٨  ٩٣  ٣٥٢  ٩٦  ٣٦١  ١٥٦  ٢٠٥  ٣٧٧  أ١٣الغرض 

  ٩٣  ٩٩  ٣ ٩١٤  ١٠٦  ٤ ٢١٠  ٣ ٢٩٤  ٩١٦  ٣ ٩٥٩  المجموع
  

، تــم تمويــل تكــاليف ٣والمبــّين فــي الجــدول  ١٣المبلــغ المعتمــد فــي الميزانيــة البرمجيــة للغــرض االســتراتيجي أ    عــالوة علــى 
مليون دوالر أمريكي بواسطة آلية منفصـلة السـترداد التكـاليف فـي إطـار الغـرض االسـتراتيجي  ١٣٨إضافية ذات صلة قدرها 

لجميـــع األغـــراض  ٣وتـــرد هـــذه التكـــاليف فـــي الجـــدول ). ١، الملحـــق ٢٠١٣-٢٠١٢الميزانيـــة البرمجيـــة  انظـــر(مكـــررًا  ١٣
االســـتراتيجية وتســـهم فـــي التمويـــل مـــن خـــالل الرســـوم المقتطعـــة مـــن نفقـــات المناصـــب المشـــغولة الســـترداد تكـــاليف الخـــدمات 

  اتيجية.اإلدارية التي تعزى مباشرة إلى األعمال المتصلة بجميع األغراض االستر 
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  لكل القطاعات التنفيذ المالي حسب الغرض االستراتيجي : ٢الشكل 
  )٢٠١٣كانون األول/ ديسمبر  ٣١ في(بماليين الدوالرات األمريكية 

  

 
       SO =الغرض االستراتيجي  

  
  

تمويـــل جميـــع األغـــراض وٕان التنفيـــذ المـــالي حســـب الغـــرض االســـتراتيجي.  ٢والشـــكل  ٣ويبـــين الجـــدول   -١٤٨
وفـــي حالـــة . يتجـــاوز الميزانيـــة البرمجيـــة المعتمـــدة ١٣و ٧و ٦و ٢األغـــراض االســـتراتيجية باســـتثناء  االســـتراتيجية

البــرامج الخاصــة قطــاع  الــواردة لــدعماألمــوال فــي يعــزى اإلفــراط فــي التمويــل إلــى زيــادة ، ١الغــرض االســتراتيجي 
 ٤حصــل الغرضــان االســتراتيجيان قــد ألنشــطة المرتبطــة باستئصــال شــلل األطفــال. و ســيما ا وال والترتيبــات التعاونيــة

مقارنة بالثنائية السابقة. كما حصل مقابل الميزانية التي شهدت انخفاضًا يفوق المتوسط أيضًا على تمويل جيد  ٩و
ر قطاع البـرامج الخاصـة والترتيبـات التعاونيـة أي علـى تمويـل للبحـوث في إطاهذان الغرضان على تمويل إضافي 

فـــي ظـــل الغـــرض  لهيئـــة الدســـتور الغـــذائيوتمويـــل  ٤اإلنجـــاب البشـــري فـــي ظـــل الغـــرض االســـتراتيجي فـــي مجـــال 
  .٩االستراتيجي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الميزانية المعتمدة  التنفيذ األموال المتاحة
٢٠١٣-٢٠١٢ 
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  لقطاع البرامج األساسية فقط التنفيذ المالي حسب الغرض االستراتيجي :٤الجدول 
  )٢٠١٣كانون األول/ ديسمبر  ٣١ في(بماليين الدوالرات األمريكية 

  

الغرض 
  االستراتيجي

الميزانية 
المعتمدة 
٢٠١٢ -
٢٠١٣  

األموال   األموال المتاحة
المتاحة 

مئوية كنسبة 
من الميزانية 
  المعتمدة

  التنفيذ

 التنفيذ
 كنسبة
من مئوية 

الميزانية 
  المعتمدة

 التنفيذ
كنسبة 

من مئوية 
األموال 
  المتاحة

االشتراكات 
  المقدرة

المساهمات 
  المجموع  الطوعية

  ٩١  ٨٩  ٣٩٧  ٩٨  ٤٣٦  ٣٦١  ٧٥  ٤٤٦  ١الغرض 
  ٩٢  ٧١  ٣١٦  ٧٧  ٣٤٢  ٢٩٩  ٤٣  ٤٤٦  ٢الغرض 
  ٩٣  ٩٨  ١١٢  ١٠٥  ١٢٠  ٧٦  ٤٤  ١١٤  ٣الغرض 
  ٩٠  ١٠٣  ١٩١  ١١٤  ٢١٣  ١٦١  ٥٢  ١٨٦  ٤الغرض 
  ٩٦  ٧٨  ٥١  ٨٣  ٥٣  ٣٦  ١٧  ٦٥  ٥الغرض 
  ٩٥  ٧٩  ٨٨  ٨٤  ٩٣  ٥٨  ٣٥  ١١١  ٦الغرض 
  ٩٥  ٩٠  ٣٨  ٩٣  ٤٠  ١٩  ٢١  ٤٢  ٧الغرض 
  ٩٥  ٩٩  ٨٦  ١٠٥  ٩١  ٦١  ٣٠  ٨٧  ٨الغرض 
  ٩٢  ١١٤  ٥٨  ١٢٣  ٦٣  ٤٢  ٢١  ٥١  ٩الغرض 
  ٩١  ٩٤  ٣٠٣  ١٠٣  ٣٣٣  ١٩١  ١٤٢  ٣٢٢  ١٠الغرض 
  ٩٤  ٩٠  ١١٠  ٩٦  ١١٧  ٨٧  ٣٠  ١٢٢  ١١الغرض 
  ٩٨  ١٠٠  ٢٥٧  ١٠٢  ٢٦٣  ٦٥  ١٩٨  ٢٥٨  ١٢الغرض 
  ٩٨  ٩٣  ٣٥٢  ٩٦  ٣٦٠  ١٥٥  ٢٠٥  ٣٧٧  أ١٣الغرض 
  ٩٣  ٩٠  ٢ ٣٥٩  ٩٦  ٢ ٥٢٤  ١ ٦١١  ٩١٣  ٢ ٦٢٧  المجموع

  
، تــم تمويــل تكــاليف ٣والمبــّين فــي الجــدول  ١٣أ    عــالوة علــى المبلــغ المعتمــد فــي الميزانيــة البرمجيــة للغــرض االســتراتيجي 

مليون دوالر أمريكي بواسطة آلية منفصـلة السـترداد التكـاليف فـي إطـار الغـرض االسـتراتيجي  ١٣٨إضافية ذات صلة قدرها 
لجميـــع األغـــراض  ٣وتـــرد هـــذه التكـــاليف فـــي الجـــدول ). ١، الملحـــق ٢٠١٣-٢٠١٢الميزانيـــة البرمجيـــة  انظـــر(مكـــررًا  ١٣

مـــن خـــالل الرســـوم المقتطعـــة مـــن نفقـــات المناصـــب المشـــغولة الســـترداد تكـــاليف الخـــدمات االســـتراتيجية وتســـهم فـــي التمويـــل 
  اإلدارية التي تعزى مباشرة إلى األعمال المتصلة بجميع األغراض االستراتيجية.

  
كانون  ٣١في  يحسب الغرض االستراتيجقطاع البرامج األساسية في الميزانية البرمجية  ٤ويبين الجدول   -١٤٩

. ٪٩٦فـــي المتوســــط لجميـــع األغــــراض االســـتراتيجية  ةالمتاحـــنســــبة األمـــوال  تبلغـــقـــد و . ٢٠١٣ديســـمبر  األول/
. ٩ لغـرض االسـتراتيجيل٪ ١٢٣و ٢لغـرض االسـتراتيجي ل٪ ٧٧وتراوحت نسبة تمويل األغراض االستراتيجية بـين 

لجميع األغراض  ٪٩٠األساسية  فيما يخص قطاع البرامجوبلغ معدل التنفيذ في المتوسط مقابل الميزانية البرمجية 
ويعزى الفرق  ٩٪ للغرض االستراتيجي ١١٤و ٢٪ للغرض االستراتيجي ٧١التنفيذ بين  معدل وتراوحاالستراتيجية. 

  األموال المتاحة.أساسًا إلى أثر استمرار عدم مواءمة 
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  حسب المكتب الرئيسي لكل القطاعاتالتنفيذ المالي  :٥الجدول 
  )٢٠١٣كانون األول/ ديسمبر  ٣١ألمريكية في (بماليين الدوالرات ا

  

  الموقع
الميزانية 
المعتمدة 
٢٠١٢-
٢٠١٣  

األموال   األموال المتاحة
المتاحة 

كنسبة مئوية 
من الميزانية 
  المعتمدة

  التنفيذ

 التنفيذ
كنسبة 

مئوية من 
الميزانية 
  المعتمدة

 التنفيذ
كنسبة 

مئوية من 
األموال 
  المتاحة

االشتراكات 
  المقدرة

المساهمات 
  الطوعية

  المجموع

  ٩٣  ١٠٥  ١ ١٤٩  ١١٢  ١ ٢٢٩  ١ ٠٢٥  ٢٠٤  ١ ٠٩٣  اإلقليم األفريقي
  ٩٧  ٧٥  ١٢٩  ٧٧  ١٣٣  ٥٣  ٨٠  ١٧٣  إقليم األمريكتين

  ٩٣  ٨٢  ٣١٧  ٨٩  ٣٤١  ٢٤٢  ٩٩  ٣٨٤  إقليم جنوب شرق آسيا
  ٩٥  ٩٥  ٢٠٤  ١٠٠  ٢١٣  ١٥٣  ٦٠  ٢١٣  اإلقليم األوروبي

  ٩٠  ١١٧  ٦٥٠  ١٣٠  ٧١٩  ٦٣١  ٨٨  ٥٥٤  إقليم شرق المتوسط
إقليم غرب المحيط 

  ٩٤  ١٠٢  ٢٥١  ١٠٩  ٢٦٧  ١٩١  ٧٦  ٢٤٦  الهادئ
  ٩٣  ٩٤  ١ ٢١٤  ١٠١  ١ ٣٠٨  ٩٩٩  ٣٠٩  ١ ٢٩٦  المقر الرئيسي

  ٩٣  ٩٩  ٣ ٩١٤  ١٠٦  ٤ ٢١٠  ٣ ٢٩٤  ٩١٦  ٣ ٩٥٩  المجموع
  

  المكتب الرئيسيالتنفيذ المالي حسب  : ٣الشكل 
  )٢٠١٣كانون األول/ ديسمبر  ٣١ في(بماليين الدوالرات األمريكية 

  

  
  

٢٠١٣-٢٠١٢الميزانية المعتمدة   التنفيذ األموال المتاحة

اإلقليم 
 األفريقي

إقليم 
 األمريكتين

إقليم جنوب 
 شرق آسيا

اإلقليم 
 األوروبي

إقليم شرق 
  المتوسط

إقليم غرب 
  المحيط الهادئ

  المقر
 الرئيسي
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نســبة األمــوال المتاحــة وقــد تراوحــت المكتــب الرئيســي. التنفيــذ المــالي حســب  ٣والشــكل  ٥ويبــين الجــدول   -١٥٠
شــرق ي لقليمــ٪ للمكتــب اإل١٣٠و ألمــريكتينل يقليمــ٪ للمكتــب اإل٧٧حســب المكتــب بــين المعتمــدة مقابــل الميزانيــة 

ويعــزى ارتفــاع مســتوى ٪ مــن المــوارد المتاحــة. ٩٧٪ و٩٠بينمــا تــراوح معــدل التنفيــذ حســب المكتــب بــين  المتوســط
ارتفــاع نســبة األمــوال المخصصــة لقطــاع البــرامج الخاصــة جزئيــًا إلــى األمــوال المتاحــة فــي بعــض المكاتــب الرئيســية 

 وخاصــة فــي اإلقلــيم األفريقــي وٕاقلــيم شــرق المتوســط. والترتيبــات التعاونيــة، بمــا فــي ذلــك استئصــال شــلل األطفــال،
 ٢٠١٣-٢٠١٢خـــالل الفتـــرة  المنظمـــةالتـــي اســـتهلتها جهـــود الفـــي إطـــار  قـــدرًا مـــن النجـــاح المحقـــق ويجســـد أيضـــاً 

  إلصالح إدارة الموارد.
  

  لقطاع البرامج األساسية فقطحسب المكتب الرئيسي التنفيذ المالي  :٦الجدول 
  )٢٠١٣كانون األول/ ديسمبر  ٣١(بماليين الدوالرات األمريكية في 

  

  الموقع
 الميزانية

المعتمدة 
٢٠١٢-
٢٠١٣  

األموال   األموال المتاحة
المتاحة 

كنسبة مئوية 
من الميزانية 
  المعتمدة

  التنفيذ

 التنفيذ
كنسبة 

مئوية من 
الميزانية 
  المعتمدة

 التنفيذ
كنسبة 

مئوية من 
األموال 
  المتاحة

االشتراكات 
  المقدرة

المساهمات 
  الطوعية

  المجموع

  ٩٣  ٧٩  ٥٠٤  ٨٥  ٥٤٣  ٣٣٩  ٢٠٤  ٦٤١  اإلقليم األفريقي
  ٩٧  ٧٢  ١١٦  ٧٤  ١١٩  ٣٩  ٨٠  ١٦١  إقليم األمريكتين

إقليم جنوب شرق 
  ٩٣  ٧٦  ٢١١  ٨١  ٢٢٦  ١٢٨  ٩٨  ٢٧٩  آسيا

  ٩٦  ٩٦  ١٨٤  ١٠٠  ١٩٢  ١٣٢  ٦٠  ١٩٢  اإلقليم األوروبي
  ٩٠  ١٠١  ٢٣٤  ١١٢  ٢٦٠  ١٧٢  ٨٨  ٢٣٢  إقليم شرق المتوسط
إقليم غرب المحيط 

  ٩٥  ١٠٧  ٢٣٧  ١١٣  ٢٥١  ١٧٥  ٧٦  ٢٢٢  الهادئ

  ٩٤  ٩٧  ٨٧٣  ١٠٤  ٩٣٣  ٦٢٦  ٣٠٧  ٩٠٠  المقر الرئيسي
  ٩٣  ٩٠  ٢ ٣٥٩  ٩٦ ٢ ٥٢٤  ١ ٦١١  ٩١٣  ٢ ٦٢٧  المجموع

  
  

وقد بلغت نسبة األموال المتاحـة لجميـع قطاع البرامج األساسية حسب المكتب الرئيسي.  ٦الجدول  ويبرز  -١٥١
 ي لغـــربقليمــ٪ للمكتـــب اإل١١٣و ألمــريكتينل يقليمـــ٪ للمكتــب اإل٧٤وتراوحــت بـــين  ٪٩٦المتوســـط  المكاتــب فــي

 ٪٩٠وبلغ معدل التنفيذ في المتوسط مقابل الميزانية البرمجية فيما يخص قطاع البرامج األساسـية المحيط الهادئ. 
 المحـــيط الهـــادئ غـــرب ٪ فـــي إقلـــيم١٠٧٪ فـــي إقلـــيم األمـــريكتين و٧٢لجميـــع المكاتـــب. وتـــراوح معـــدل التنفيـــذ بـــين 

  .المتاحة مستوى األموالإلى ويعزى الفرق أساسًا 
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  عدة نقاط هي التالية:األضواء على التحليل  ويسلط  -١٥٢

 بالكامل؛ ٢٠١٣-٢٠١٢تحقيق تمويل الميزانية البرمجية   •

قًا وثيقًا مع توقعات باطت تطابقتالتي  ٢٠١٣-٢٠١٢ اإلجمالية األكثر واقعية للثنائيةلميزانية اتأكيد   •
 واإلنفاق؛التمويل المتاح 

 تسريع المعدل اإلجمالي لتنفيذ األنشطة خالل السنة الثانية من الثنائية؛  •

مما يمكن  ٢٠١٣-٢٠١٢نقص طفيف في معدل التنفيذ مقابل التمويل المتاح في الميزانية البرمجية   •
 تفسيره على النحو التالي:

بشـأن  ٢٠١١-٢٠١٠ي الثنائية االستمرار خالل الثنائية الحالية في تطبيق التدابير المتخذة ف  -
 تحقيق الوفورات في التكاليف مما أدى إلى تخفيض إضافي في اإلنفاق على المرتبات؛

 سيما في المقر الرئيسي؛ التخاذ تدابير أخرى بشأن الكفاءة والنتيجة  وفورات إضافيةتحقيق   -

 ؛ةالحالي ةالمالي األجواءتحفظ المديرين في اإلنفاق في ظل   -

قطـاع البـرامج الخاصـة اإلفـراط فـي تمويـل و قطاع البرامج األساسية والتنفيذ المتصل به  تمويلتحقيق   •
متطلبــات التمويــل إلــى جانــب تحقيــق  كامــلعلــى نحــو شــبه والتنفيــذ المتصــل بــه والترتيبــات التعاونيــة 

 التصدي للفاشيات واألزمات؛في إطار قطاع كامل على نحو شبه 

 متحفظة من الناحية المالية؛أجواء  فيفي اإلنفاق تواصل التحفظ   •

االعتمــاد علــى أوجــه التحســين فــي مواءمــة المــوارد وتعزيزهــا وتســريع وتيرتهــا بهــدف ضــمان ضــرورة   •
  على طلب الدول األعضاء. ءً تحقيق الحصائل البرمجية المعتمدة بالكامل بنا

  
  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 

  
  اإلحاطة علمًا بالتقرير.جمعية الصحة مدعوة إلى   -١٥٣
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