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  مقدمة
  
ــــة المقترحــــة   -١ ــــة البرمجي ــــنم المنظمــــة فــــي الميزاني ــــي تتيحهــــا خطــــة التنميــــة  ٢٠١٩-٢٠١٨تغت الفرصــــة الت

الـذي تقدمـه  دعمحسين الـالصحة العالمية وتصون في مجال دورها القيادي تعزيز  لمن أج ٢٠٣٠المستدامة لعام 
  .على الصعيد القطري

  
األولويـات بمـا يتماشـى مـع أهـداف التنميـة المسـتدامة،  ٢٠١٩-٢٠١٨د الميزانية البرمجيـة المقترحـة وتحدّ   -٢
، ٣تعزيز أوجه التآزر بين الهـدف األساسـي للتنميـة المسـتدامة المتعلـق بالصـحة (الهـدف  دية إلىؤ السبل المتفتح و 

داف التنميـة المسـتدامة األخـرى التـي وأهـ) تمتـع الجميـع بأنمـاط عـيش صـحية وبالرفاهيـة فـي جميـع األعمـار ضمان
تعلــق بهــذه األولويــات يتطلــب إجــراء تغييــرات فــي ا يمــفي النجــاحإحــراز لهــا تــأثير علــى الحصــائل الصــحية. لــذا فــإن 

هــذا تطبيـق نهـج واسـع النطــاق، والتركيـز علـى أدوات التغييـر وعوامــل التمكـين مـن قبيــل: يعنـي ممارسـات العمـل. و 
عــات بمــا يتضــمن أصــحاب المصــلحة المتعــددين؛ وتعزيــز الــنظم الصــحية بهــدف تحقيــق العمــل المشــترك بــين القطا

التغطية الصحية الشاملة؛ واحترام المساواة وحقوق اإلنسان؛ والتمويل المستدام؛ والبحث العلمـي واالبتكـار؛ والرصـد 
  والتقييم.

  
 حـد ذاتهـا، وهـي غايـة فـي المنظمـةفـي صـميم أولويـات تغطيـة تنـدرج  لتغطيـة الصـحية الشـاملةوما فتأت ا  -٣

لــذا فهــي دعامــة يســتند إليهــا بلــوغ )؛ ٨-٣غايــة ، ال٣أهــداف التنميــة المســتدامة (الهــدف مــن الغايــات الُمحــّددة فــي 
التأكيــد علــى بنــاء نظــم صــحية  ٢٠١٩-٢٠١٨سيتواصــل فــي الثنائيــة . و الصــحةجميــع األهــداف األخــرى المتعلقــة ب
عنصــرًا أساســيًا مــن التغطيــة الصــحية الشــاملة. كمــا تعــد الــنظم الصــحية  قيــققويــة وقــادرة علــى الصــمود بغيــة تح

أي طارئة صحية ومن قدرتها على االستجابة مواجهة البلدان لجميع للتأكد من تأهب الالزمة الستراتيجية عناصر ا
فــي معــرض اتباعهــا لنهــوج مصــممة خصيصــًا  ةها المرتفعــاتمســتوى اســتثمار صــون المنظمــة علــى وســتحرص  لهــا.

علـى نحـو يناسـب الـنظم الـذي يكفـل بنـاء تلـك  ١،))FIT( نهـج "فيـت" تبـاعلبناء نظم صحية قادرة علـى الصـمود (با
ى لـيجابهها لدى سـعيه إ التحديات التيلذاك البلد و وضاع الصحية يمّكنها من التكّيف مع األو كل بلد تحديدًا سياق 

 .ية الشاملةتحقيق التغطية الصح
  
الوظــائف إطــار أداء فــي  ســاليب العمــل التحويليــةمــن العوامــل األساســية أل الشــفافية والمســاءلةولــن تكــون   -٤

لمشـاركة مـع الجهـات بشـأن اسـيؤدي تنفيـذ إطـار المنظمـة الجديـد . و فـي البـرامج التقنيـة أيضـاً  بـل ،التمكينية فحسب
 .أهداف التنمية المستدامةألجل بلوغ الفاعلة غير الدول إلى دعم الجهود التي تبذلها المنظمة 

  
، المنظمــة للطــوارئ الصــحية لبرنــامج النطــاق الشــامل ٢٠١٩-٢٠١٨الميزانيــة البرمجيــة المقترحــة  وتراعــي  -٥

اإلنســانية علــى أي نطــاق وفــي الطــوارئ ع الفاشــيات و للتأكــد مــن أن المنظمــة تتمتــع بالقــدرات التشــغيلية للتعامــل مــ
مـن أن برنـامج المنظمـة للطـوارئ الصـحية يبنـي  ٢٠١٩-٢٠١٨الوقت المناسب. كما ستتأكد المنظمـة فـي الثنائيـة 

مــن مكــامن قــوة المنظمــة بأســرها وأصــولها فــي التأهــب تتحقــق االســتفادة حتــى  ،جســور التــآزر مــع البــرامج األخــرى
  ارئ الصحية واالستجابة لها.لجميع أنواع الطو 

  
مقاومــة مضــادات مكافحــة ل وشـامالً  اً مترابطــ اً برنامجــ ٢٠١٩-٢٠١٨الميزانيــة البرمجيــة المقترحـة  عـرضتو   -٦

هــذا تضــمن وي ٢،بشــأن مقاومــة مضــادات الميكروبــاتالوطنيــة علــى خطــط العمــل هــذا البرنــامج الميكروبــات. يركــز 
                                                           

(أ)  F) (أ م ت) المناسب للسياق"، حيث يشـير الحـرف FITنهجًا رئيسيًا ُيسمى اختصارًا "النهج فيت (وضعت المنظمة    ١
النظـــــام الصـــــحي؛  مؤسســـــاتإلـــــى تعزيــــز  –(م)  Iالنظــــام الصـــــحي فـــــي البيئـــــات الصــــعبة؛ والحـــــرف  أســـــسإلــــى إرســـــاء  –

 صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة. التحّولإلى دعم النظام الصحي في عملية  –(ت)  T  والحرف

  ).٢٠١٥( ٧-٦٨ج ص عالقرار    ٢
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المالئـم للمضـادات سـتخدام االالتغيـرات السـلوكية الالزمـة لـدعم وتعمـيم حـداث إأنشطة مختلفة بما في ذلك ما يلـي: 
المالئـــم لمضـــادات الميكروبـــات؛ وتقويـــة  خدام؛ وتعزيـــز الـــنظم لـــدعم االســـتالحيويـــة والوقايـــة مـــن العـــدوى ومكافحتهـــا

بشكل أفضل بين  لميكروبات واستخدامها؛ والتمكين من التنسيقل ةمضادالدوية األقاعدة البينات المتعلقة باستهالك 
 أكيــدمزيــد مــن التإيــالء كــذلك تم أصــحاب المصــلحة عبــر القطاعــات المتعــددة، وخاصــة قطــاع صــحة الحيــوان. وســي

  الصحية األخرى. اتاألدوية الجديدة والتكنولوجياستحداث عمل المنظمة مع الشركاء اآلخرين لتسريع عملية إلى 
  
وط األخيــر االســتراتيجية الستئصــال شــلل األطفــال والشــخطــة لاتنفيــذ دعــم وسيتواصــل الســعي الحثيــث إلــى   -٧

عبــر تطبيــق الصــكوك واألصــول والولــن ُيســتغنى فــي بــذل هــذه الجهــود عّمــا يلــي: ، ٢٠١٨-٢٠١٣مــن استئصــاله 
 الســكان والمجتمعــات المحليــة التــي يصــعب الوصــول إليهــافئــات الصــلة مــن أجــل الوصــول إلــى الُمستخلصــة ذات 

مع أصحاب المصلحة القطرية ؛ والعمليات يتخّلف عن الركب حدترك أي أمبدأ عدم و عية؛ التعبئة االجتماو ؛ للغاية
دمـــج تيســـير غـــراض مـــن أهـــداف التنميـــة المســـتدامة أل ٢٠١٩-٢٠١٨. وستســـتفيد المنظمـــة فـــي الثنائيـــة المتعـــددين

 .لقطريعلى الصعيد اخصوصًا أولويات أخرى، و ًا لتنفيذ شلل األطفال دعممكافحة الوظائف األساسية ل
  
لوفـاء بااللتزامـات ى الـالراميـة إاألنشـطة االضـطالع بمواصـلة  ٢٠١٩-٢٠١٨الثنائية أيضًا سوف تشهد و   -٨

 والسـل والمالريـا وأمـراضه فيروسيدز والعدوى بألاوباء والسيما برنامج العمل غير الُمنجز بشأن مكافحة المستمرة، 
وضـع عن تحسين صحة النسـاء واألطفـال والمـراهقين، و  فضالً  ١المدارية المهملة، ومكافحة التهاب الكبد، المناطق
االســـتراتيجية العالميـــة لصـــحة المـــرأة والطفـــل تجنبهـــا بفضـــل التـــي يمكـــن هـــات واألطفـــال والمواليـــد وفيـــات األمحـــد ل

ـــدعم الُمقـــّدم ل المنظمـــةســـتكفل و  ٢.والمراهـــق ـــذها الجـــاري والخطـــط الســـتراتيجياتزيـــادة ال : يلـــي مـــا فيهـــا بمـــا ،تنفي
 األمهــات بتغذيــة الخاصــة الشــاملة التنفيــذخطــة  ٣؛الصــحةو العمــل العالميتــان بشــأن الشــيخوخة  وخطــة االســتراتيجية

الصـــحة جمعيـــة الصـــحة بشـــأن  قـــرارفـــي  ُقِطعـــتالتـــي  االلتزامـــات ٤)؛٢٠٢٥-٢٠١٢( األطفـــال وصـــغار والرّضـــع
 الســـكانصـــفوف فئـــات التغطيـــة بـــالتطعيم فـــي  معـــدل زيـــادة ٥؛والبيئـــة: التصـــدي ألثـــر تلـــوث الهـــواء علـــى الصـــحة

للجمعيــة العامــة  اإلعــالن السياســي لالجتمــاع الرفيــع المســتوى ٦إليهــا؛ الوصــول يصــعب التــي المحليــة والمجتمعــات
  ٧.ومكافحتها )غير الساريةغير المعدية ( لألمم المتحدة بشأن الوقاية من األمراض

  
  تحديد األولويات وتقدير التكاليف

  
تبدأ  اتلتحديد األولويدينامية وتكرارية  عملية بواسطة ٢٠١٩-٢٠١٨الميزانية البرمجية المقترحة ِصيغت   -٩

وتقدير تكاليف النتائج الُمحّققة في البلدان. وتسير عمليتـا تحديـد األولويـات  بتحديد األولويات من القاعدة إلى القمة
وُدِمجتـا فـي تلـك األولويات اإلقليمية والعالميـة  لية تحديدوتقدير التكاليف جنبًا إلى جنب، وقد استرشدتا كلتاهما بعم

  .الجارية ماتاالخطط الصحية اإلقليمية والعالمية وكذلك قرارات األجهزة الرئاسية وااللتز  العملية ضمانًا لمراعاة
  

يف األنشــطة الالزمــة لتحقيقهــا علــى كــل جنــب مــع عمليــة تقــدير تكــالإلــى جنبــًا األولويــات المحــددة ووّفــرت   -١٠
لميزانية إلى اللجان اإلقليمية والمجلس بشأن اقترحات األولية الالزم لتقديم الم ساس، األمن مستويات المنظمة واحد

                                                           
 .٢٠٣٠تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام  -) ٢٠١٥( ٧٠/١قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة    ١

 ).٢٠١٦( ٢-٦٩ج ص عالقرار    ٢

 ).٢٠١٦( ٣-٦٩ج ص عالقرار    ٣

 ).٢٠١٢( ٦-٦٥ج ص عالقرار    ٤

 ).٢٠١٥( ٨-٦٨ج ص عالقرار    ٥

 ).٢٠١٥( ٦-٦٨ص ع ج) و٢٠١٢( ١٧-٦٥ج ص ع القراران   ٦

  ).٢٠١٢( ٦٦/٢قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة ٧   
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تــــأثر وضــــع الميزانيــــة البرمجيــــة فــــي صــــيغتها النهائيــــة بالتعليقــــات الُمســــتمدة مــــن تلــــك  قــــد. و التنفيـــذي للنظــــر فيهــــا
  .االستراتيجية والتمويلية االعتبارات المؤسسيةتأثره بعن  فضالً نّسقة، المشاورات المُ 

  
حسـب باألولويـات عمليـة تحديـد عن  وترد في البوابة اإللكترونية للميزانية البرمجية معلومات أكثر تفصيالً   -١١

  ١.تكاليف النتائجعملية تقدير البلد و 
  

  لمحة عامة عن الميزانية
  

هــو  مليــون دوالر أمريكــي (كمــا ٤٤٢١,٥نحــو  ٢٠١٩-٢٠١٨الميزانيــة البرمجيــة المقترحــة  جمــاليإيبلــغ   -١٢
مليـــون دوالر أمريكـــي مـــن هـــذا المبلـــغ البـــرامج  ٣٤٠٠,٣). ويمثـــل مبلـــغ ١بالجـــدول الـــوارد موضـــح فـــي الملخـــص 

 ســيةسالبــرامج األل يمليــون دوالر أمريكــ ٤٦ وتشــير الميزانيــة البرمجيــة المقترحــة إلــى زيــادة إجماليــة تبلــغ األساســية.
المنظمة  برنامجاالستثمارات الالزمة لتنفيذ زيادة مقترح المن ). و ٢٠١٧-٢٠١٦مقارنة بميزانية  ٪١(بزيادة نسبتها 

مليـــون  ٢٣,٢مقاومـــة مضـــادات الميكروبـــات (مكافحـــة رنـــامج مليـــون دوالر أمريكـــي) وب ٦٩,١لطـــوارئ الصـــحية (ل
مليـون  ١٨خفيضـات فـي الميزانيـة بمبلـغ جزئيـًا إجـراء ت هـذه الزيـاداتلتعـويض ُيقتـرح . و تنفيذًا كامالً  دوالر أمريكي)

فئــــة يخــــص  مــــامليــــون دوالر أمريكــــي في ٢٥,٩مبلــــغ ) و ٦الفئــــة مؤسســــية (خــــدمات المــــا يخــــص الدوالر أمريكــــي في
  .بّينات الصحيةبرنامج المعلومات وال مجالو ) ٢األمراض غير السارية (الفئة 

  
بمــــا يتــــواءم مــــع  ٢٠١٩-٢٠١٨مقارنــــة لميزانيــــة هــــذه الثنائيــــة مــــع ميزانيــــة الثنائيــــة  ١وتــــرد فــــي الجــــدول   -١٣

تعلــق باالســتثمارات فــي العمـــل ت أكبـــر زيــادة فــي الميزانيــة البرمجيــة المقترحـــة منهــا أنيتبــّين األولويــات المحــددة. و 
 ٢٠١٧-٢٠١٦يــة البرمجيــة مقارنــة بالميزانمــن الميزانيــة التخفيضــات الكبيــرة فــي فئتــين  وتجّســدالخــاص بــالطوارئ. 

كفــاءة  مــا يخــصتعــويض الزيــادات المقترحــة فــي الميزانيــة مــن خــالل تحقيــق مكاســب فيالراميــة إلــى جهــود المنظمــة 
تعــديالت دخل تُــ. و تحــوالت اســتراتيجية فــي إنجــاز عملهــإاحــداث وضــع ميزانيــة أكثــر واقعيــة و مؤسســية و خــدمات الال

حصـول المنظمـة علـى رغم بـ لمـانحين،اًا أقـل مـن جانـب تجتذب اهتمام التي ما انفكتمجاالت الالميزانية في على 
  .آخر ثنائيتينمن موارد مرنة خالل ُقدِّم  حافز كبيرمويل ت

(بماليـين  ٢٠١٩-٢٠١٨الميزانيـة البرمجيـة المقترحـة ب ٢٠١٧-٢٠١٦البرمجية  الميزانيةمقارنة  :١الجدول 
  الدوالرات األمريكية)

 مجيةميزانية البر ال  الفئات
  المعتمدة 

  أ٢٠١٧-٢٠١٦

 مجيةميزانية البر ال
   المقترحة

٢٠١٩-٢٠١٨  

الفرق بين الميزانية 
 ٢٠١٧-٢٠١٦البرمجية 

والميزانية البرمجية 
  ٢٠١٩-٢٠١٨ المقترحة

 ٢١,٩ ٨٠٥,٤  ٧٨٣,٥   األمراض السارية -١
  ٢٤,٦-  ٣٥١,٤  ٣٧٦,٠  األمراض غير السارية - ٢
  ٢,٦  ٣٨٤,٣  ٣٨١,٧  تعزيز الصحة طيلة العمر  - ٣
  ٥,٠-  ٥٨٩,٥  ٥٩٤,٥  ة ينظم الصحال - ٤
  ٦٩,١  ٥٥٤,٢  ٤٨٥,١  الصحية للطوارئبرنامج المنظمة  -ھ
  ١٨,٠-  ٧١٥,٥  ٧٣٣,٥  الخدمات المؤسسية/ الوظائف التمكينية - ٦

  ٤٦,٠  ٣ ٤٠٠,٣  ٣ ٣٥٤,٣  المجموع الفرعي للبرامج األساسية
 ٣٥,١ ١ ٠٢١,٢ ٩٨٦,١  شلل األطفال والبرامج الخاصة برنامج
  ٨١,١  ٤ ٤٢١,٥  ٤ ٣٤٠,٤  المجموع
 ).٢٠١٦) (٩(٦٩ع ص جزيادة الميزانية بالنسبة لبرنامج المنظمة للطوارئ الصحية، المعتمدة في المقرر اإلجرائي  تعرضأ 

                                                           
ـــــي:    ١ ـــــرابط اإللكترون ـــــى ال ـــــي  /http://extranet.who.int/programmebudgetمتاحـــــة عل ـــــم االطـــــالع ف آذار/  ٣٠(ت

 ).٢٠١٧ مارس
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، مـع تعـديالت طفيفـة ٢٠١٧-٢٠١٦البرمجية عرض الميزانية الهيكل البرنامجي الخاص بالميزانية يتبع و   -١٤
  عرض التعديالت فيما يلي:تبإنشاء برنامج المنظمة للطوارئ الصحية. و  المتصلة مع التغيرات األخيرة بما يتواءم

 مــع إطــار النتــائج الجديــد  ُتعــرض الميزانيــة األساســية لبرنــامج المنظمــة للطــوارئ الصــحية بمــا يتــواءم
الذي ُوِضع من أجـل البرنـامج. وُوضـعت ميزانيـة عمـل المنظمـة فـي الميزانيـات البرمجيـة السـابقة فـي 

المتعلقـــة بالعمـــل  ٥فيمـــا كـــان ينـــدرج عندئـــذ تحـــت الفئـــة  –مجـــالين مـــن مجـــاالت الطـــوارئ الصـــحية 
ل مجـــال برنـــامج االســـتجابة الـــدوري والمســـتمر بشـــأن التأهـــب والترصـــد واالســـتجابة (األســـاس) وداخـــ

للفاشيات واألزمات. ولم يكن يتضمن العرض الخاص بميزانية البرنامج سوى الحصـة المدرجـة تحـت 
 الميزانية األساسية.

  النـداءات، علـى سـبيل  لمكون المدفوع باألحداث، والذي سيتم تمويله مـن خـاللى الإستستمر الحاجة
بمتطلبــات  دقيقــاً  ءات األخــرى". ولكــن يتعــذر الــتكهن تكهنــاً المثــال: "خطــط االســتجابة اإلنســانية والنــدا

الميزانية الالزمـة لطـوارئ محـددة. وسـوف يـتم التخطـيط لخطـط االسـتجابة اإلنسـانية والنـداءات وعمـل 
عمليــات التخطـيط فـي حــاالت باسـتخدام وقـت االسـتجابة لألحــداث المعنيـة و فــي ميزانيـة لهـا وتمويلهـا 

كون محل مكون االستجابة للفاشيات واألزمات الذي تمت اإلشارة إليـه الطوارئ. وسوف يحل هذا الم
 .٢٠١٧-٢٠١٦ في الميزانية البرمجية

 وتتضـــمن هـــذه بشـــكل منفصـــل فـــي مجـــال برنـــامج ُتعـــرض ميزانيـــة مقاومـــة مضـــادات الميكروبـــات .
باشـرة فـي م وذاك الُمنجز على مستويات المنظمة الثالثة الذي يسـهم الميزانية العمل الخاص باألمانة

 خطة العمل العالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات. تنفيذ 

  فقد باتت تعـرض ٥أما الميزانية الخاصة بالسالمة الغذائية، والتي كان قد سبق عرضها تحت الفئة ،
 .٢اآلن تحت الفئة 

  
تحقيـق الجهـود المبذولـة فـي مجـال خصوصًا المشتركة بين القطاعات، و تلك أنشطة المنظمة الجارية و أما   -١٥

مجـاالت فقـد ُدِمجـت عزيـز هـذا العمـل، . وسـعيًا إلـى تمع أهداف التنمية المسـتدامةفهي أنشطة متداخلة اإلنصاف، 
البـــرامج المتعلقـــة بالمســـاواة بـــين الجنســـين واإلنصـــاف وحقـــوق اإلنســـان والمحـــددات االجتماعيـــة للصـــحة فـــي مجـــال 

. وسـيتيح وحقـوق اإلنسـان ينالجنسـاإلنصـاف والمحـددات االجتماعيـة والمسـاواة بـين موّحـد، أال وهـو:  برنامج جديـد
أهـداف ، وذلـك بفضـل تحقيـق البـرامجسائر أكبر لترسيخ العمل التكاملي ذي الصلة عبر  فرصاً هذا المجال الجديد 

  ككل. التنمية المستدامة على نطاق المنظمة
  

أيضـًا بنـود  تعـرض ٢٠١٩-٢٠١٨ن الميزانيـة البرمجيـة المقترحـة نائية السـابقة، فـإكما كان الحال في الثو   -١٦
ميزانيــة منفصــلة للبرنــامج الخــاص للبحــث والتــدريب فــي مجــال أمــراض المنــاطق المداريــة المشــترك بــين اليونيســيف 

والبرنـــامج الخـــاص للبحـــث والتطـــوير  وبرنـــامج األمـــم المتحـــدة اإلنمـــائي والبنـــك الـــدولي ومنظمـــة الصـــحة العالميـــة،
والتدريب على بحوث اإلنجاب البشري المشترك بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة للسكان 

  والبنك الدولي. العالميةواليونيسيف ومنظمة الصحة 
  

  المقترحة في الميزانية اإلجماليةاالستراتيجية االستثمارات 
  

فـي مجـاالت برنـامج المنظمـة للطـوارئ الصـحية  ٢٠١٩-٢٠١٨رات إضافية مقترحـة للثنائيـة هناك استثما  -١٧
  مضادات الميكروبات.ومكافحة مقاومة 
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ويـأتي هـذا  مليـون دوالر أمريكـي. ٦٩,١تبلغ الزيادة المقترحة في برنامج المنظمـة للطـوارئ الصـحية نحـوو   -١٨
لتكــاليف المــوظفين واألنشــطة الالزمــة لتمكــين البرنــامج مــن الوصــول  المقتــرح عقــب اســتكمال إجــراء تقــدير مفّصــل

لكامــل قدرتــه التشــغيلية. وســوف تزيــد هــذه الميزانيــة اإلضــافية مــن قــدرة المنظمــة علــى جميــع المســتويات لضــمان 
ين أخـذت الزيـادة المقترحـة فـي هـذه النسـخة بعـو الجاهزية في جميع البلدان، وخاصة تلـك الُمعرضـة بقـوة للمخـاطر. 

احتياجـات القـدرات األكثـر  االعتبار إجراء المزيد من عمليات إعادة ترتيب األولويات الخاصة بالعمل للتركيز علـى
، ٢٠١٩-٢٠١٨بهدف ضمان تشغيل برنامج المنظمة للطوارئ الصحية بكامل قدرته خالل الثنائية  أهمية وٕالحاحاً 

تي في صدارة األولويات، وٕادارة المخاطر في كافة البلدان بما في ذلك وضع فرق إدارة األحداث في البلدان التي تأ
 ) فــي جميــع البلــدان التــي تمــّس ٢٠٠٥المعرضــة بقــوة للمخــاطر، ودعــم الجاهزيــة وتنفيــذ اللــوائح الصــحية الدوليــة (

  حاجتها إليها.
  

بمبلــغ مقــداره العمــل المعنــي بمقاومــة مضــادات الميكروبــات ات الموظفــة فــي االســتثمار  زيــادة مــن المقتــرحو   -١٩
هذه الزيادة التقييم األكثر صرامة لنطاق عمل األمانة علـى مسـتويات المنظمـة  وتشرحمليون دوالر أمريكي.  ٢٣,٢

هـذه الزيـادة لـزم الثالثة كافًة، وذلك فيما يتعلـق بتنفيـذ خطـة العمـل العالميـة بشـأن مقاومـة مضـادات الميكروبـات. وت
التـي دعـا إليهـا اإلعـالن السياسـي لالجتمـاع الرفيـع المسـتوى للجمعيـة العامـة  لتعزيز قدرة المنظمة على أداء المهام

اإلعالن ذاك لضمان قيام المنظمة بدورها كما هو مطلوب في  ١لألمم المتحدة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات
مضــادات السياســي، وذلــك بالمشــاركة فــي رئاســة فريــق التنســيق المخصــص المشــترك بــين الوكــاالت بشــأن مقاومــة 

  المتحدة. الميكروبات، مع المكتب التنفيذي لألمين العام لألمم
  

لعملهـا مـن أجـل بلـوغ  اً وظيفـة اإلشـراف والتنسـيق دعمـوستواظب المنظمة على االسـتثمار فـي ميـدان أداء   -٢٠
يتولى ل سـككـ المستدامة على نطـاق المنظمـةتنمية أهداف المعني ببلوغ أنشئ فريق . وقد أهداف التنمية المستدامة

عمــل تنفيــذ والمســاعدة فــي  ٢٠٣٠خطــة التنميــة المســتدامة لعــام مواءمــة بــرامج المنظمــة مــع الــالزم لتنســيق العمــل 
الُمنجــز بشــأن العمــل . وُيــدمج هــذا ســيما علــى الصــعيد القطــريأهــداف التنميــة المســتدامة، والبلــوغ المنظمــة بشــأن 

هـذا العمـل الهـام فـي تصـريف الشـؤون لبيـان أهميـة تجسـيد و  القيـادةالخـاص باإلشراف والتنسيق في مجال البرنـامج 
الطـالع ل ١دورها القيادي علـى جميـع المسـتويات (انظـر الشـكل خاصًة لدى اضطالعها بأساليب عمل المنظمة، و 

ــص ا مجــاالت البــرامج همتقيــيم األولــي لألهــداف التــي تســعلــى ال ماليــين  ٥ســتثمار أولــي قــدره فــي بلوغهــا). وُخصِّ
تــدابير سُيحصــل عليــه بفضــل مبلــغ هــو الثالثــة، و المنظمــة لــى مســتويات يكــي ألغــراض تنســيق العمــل عأمر  دوالر
  .٦الفئة الُمندرج ضمن التنظيم واإلدارة مجال في إطار من المقّرر اتخاذها التكاليف حقيق وفورات في تبشأن 

  
ـــدِّدت   -٢١ عـــن طريـــق عمليـــة وضـــع  التـــي ُبـــّت فيهـــا الميزانيـــة الخاصـــة ببرنـــامج استئصـــال شـــلل األطفـــالوُح

فـــــــي  مليـــــــون دوالر أمريكـــــــي ٩٠٢,٨الخاصـــــــة بالمبـــــــادرة العالميـــــــة الستئصـــــــال شـــــــلل األطفـــــــال بمبلـــــــغ  الميزانيـــــــة
 .٢٠١٧-٢٠١٦مقارنـة بالثنائيـة  مليون دوالر أمريكي ٨,٣ها زيادة طفيفة قدر  مثلت، والتي ٢٠١٩-٢٠١٨ لثنائيةا

الخطــــة بمــــا يتــــواءم مــــع أنشــــطة استئصــــال شــــلل األطفــــال مجــــال االضــــطالع ب وســــُتزاد االســــتثمارات الموّظفــــة فــــي
في عدد قليل من البلدان التي  ٢٠١٨-٢٠١٣االستراتيجية الستئصال شلل األطفال والشوط األخير من استئصاله 

 ، وســــوف يــــتم تعزيــــز ترصــــد شــــلل األطفــــال لضــــمان تمنيــــع الســــكان فــــيجاريــــاً  شــــلل األطفــــالانتقــــال مــــازال فيهــــا 
مجهــودات ضــخمة فــي التخطــيط مــن أجــل انتقــال  ٢٠١٩-٢٠١٨. وســوف تشــهد الثنائيــة ٢٠١٨و ٢٠١٧ عــامي

  الموظفين واألصول لضمان الحفاظ على النجاحات التي تحققت في مجال برنامج شلل األطفال.
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  التغييرات في ميزانيات الفئة ومجال البرنامج
  

أحدثت العملية التكرارية لتحديد األولويات تغييرات في ميزانيات مجال البرنامج والفئة. ولم تتأثر فقـط هـذه   -٢٢
عدة مثل التغير في النهج أخرى التغييرات بمستوى األولوية أو التأكيد الذي حظي به البرنامج، ولكن أيضًا بعوامل 

 تفصـــيالً وتصـــحيح التقـــديرات بنـــاًء علـــى التحديـــد األكثـــر االســـتراتيجي، والحاجـــة إلـــى مســـتوى االنخـــراط المناســـب، 
  بيانات اإلنفاق السابقة.ب فيما يتعلق للتكاليف

  
التــي علــى الميزانيــة المزيــد مــن التنقيحــات  سلســلة مــن المشــاورات مــع الــدول األعضــاءوُأدِخــل عقــب إجــراء   -٢٣
  .الُمحّققة في مجال الكفاءةمكاسب ال أيضاً  تعّظم واقعية فحسب، بلبطريقة الميزانية البرمجية تكفل وضع  ال
  

حســب الفئــة ومجــال البرنــامج فــي ب ٢٠١٩-٢٠١٨و ٢٠١٧-٢٠١٦ميزانيتــي الثنــائيتين  مقارنــة بــينوتــرد   -٢٤
  أدناه. ٢الجدول 

  
فيـروس العـوز المنـاعي البشـري والتهـاب مجال برنامج في  توفير المزيد من االستثماراتى لإوهناك حاجة   -٢٥

لتراجـع التمويـل  نظـراً  عسـيراً  . وعلى الرغم من أن تحديـد المـوارد سـوف يكـون أمـراً ٢٠١٩-٢٠١٨الثنائية الكبد في 
الـوارد مــن برنــامج األمــم المتحــدة المشــترك لمكافحــة األيــدز، فــإن زيــادة االســتثمار ضــرورية بشــكل أساســي فــي إقلــيم 

ويـات. كمـا أن تنفيـذ اسـتراتيجيات عالميـة جديـدة أفريقيا، حيث اليزال فيروس العوز المناعي البشري على قمـة األول
والتــي  ١المنقولــة جنســيًا،األمــراض الكبــد الفيروســي و التهــاب لقطــاع الصــحة بشــأن فيــروس العــوز المنــاعي البشــري و 

مـــن بينهـــا اســـتراتيجية "العـــالج للجميـــع" فيمـــا يتعلـــق بفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري، ســـوف يتطلـــب أيضـــًا زيـــادة 
  الموارد.

  
مقارنــــــة مــــــع  ٢٠١٧-٢٠١٦وبعــــــد تقلــــــيص الميزانيــــــة المخصصــــــة لمجــــــال برنــــــامج الســــــل فــــــي الثنائيــــــة   -٢٦

، عــــدلت البلــــدان تكاليفهــــا وحــــددت المــــوارد اإلضــــافية الالزمــــة لتنفيــــذ اســــتراتيجية المنظمــــة ٢٠١٥-٢٠١٤ الثنائيــــة
 ٢٠١٥ عـام بين بـه ومكافحتـه بعـدوذلك فيمـا يتعلـق بالوقايـة مـن السـل ورعايـة المصـا فعاالً  العالمية وغاياتها تنفيذاً 

(استراتيجية دحر السـل)، بمـا فـي ذلـك التصـدي ألزمـة الصـحة العموميـة المتعلقـة بالسـل المقـاوم لألدويـة المتعـددة. 
  ويمثل السل أولوية ألكثر من نصف المكاتب القطرية مجتمعة.

  
بالصـحة خاصـة االت البـرامج الميزانيـة مجـزيادة طفيفـة علـى فئة األمراض غير السارية  وطرأت في إطار  -٢٧
)، ٢٠١٦) (١(١٣٩م تاإلجرائــي المقــرر ، وذلــك بمــا يتماشــى مــع مــا يلــي: والتغذيــةنفســية ومعــاقرة مــواد اإلدمــان ال

خطـــة عمـــل عالميـــة بشـــأن االســـتجابة الصـــحية  األمانـــة أن تضـــعالـــذي قـــّرر فيـــه المجلـــس التنفيـــذي أن يطلـــب مـــن 
  .التغذيةمن أجل بعقد العمل خاذها فيما يتصل الالزم ات؛ واإلجراءات العمومية للخرف

  
  ســــــوف يتطلــــــب تنفيــــــذ االســــــتراتيجية وخطــــــة العمــــــل العــــــالميتين للمنظمــــــة بشــــــأن الشــــــيخوخة والصــــــحة و   -٢٨

المعــايير، وتقــديم الــدعم التقنــي الخــاص ب) تعزيــز قــدرة المقــر الرئيســي حتــى يــتمكن مــن أداء دوره ٢٠٢٠-٢٠١٦(
ـــاليم  ـــالزم لألق ـــغ األولـــي ال ـــدان. ومـــن المقتـــرح إضـــافة مبل ـــة لمجـــال  ١,٤والبل ـــة الحالي مليـــون دوالر أمريكـــي للميزاني

  البرنامج الخاص بالشيخوخة والصحة.
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 ،فـــي الثنـــائيتين األخيـــرتين ملحوظـــاً  ، ارتفاعـــاً ٤الميزانيـــات الخاصـــة بفئـــة الـــنظم الصـــحية، الفئـــة وارتفعـــت   -٢٩
. وُيعزى التخفيض اإلجمالي الطفيـف ٢٠١٩-٢٠١٨ثابتة في الثنائية  هامرتفعة ولكن وسوف تظل الميزانية المعنية

ماليين دوالر أمريكي) في ميزانية هذه الفئة إلى تحويل ميزانيـة العمـل المتعلـق تحديـدًا بمقاومـة مضـادات  ٥بمبلغ (
  .١الفئة الجديد الوارد اآلن ضمن  البرنامجالميكروبات إلى مجال 

  
المالريــا واألمــراض التــي مكافحــة حــدث تقلــيص كبيــر فــي الميزانيــة المخصصــة للعمــل فــي مجــاالت  وقــد  -٣٠

ــا فــي الميزانيــة  يمكــن الوقايــة منهــا باللقاحــات. فــتم تعــديل الزيــادة الملموســة فــي المبلــغ المخصــص لبرنــامج المالري
 ٢٠٣٠،١-٢٠١٦المالريـا للفتـرة ، فـي أعقـاب اعتمـاد االسـتراتيجية التقنيـة العالميـة بشـأن ٢٠١٧-٢٠١٦ البرمجية

وذلــك فــي ضــوء تحديــد أكثــر تفصــيًال للتكــاليف الخاصــة بــالموظفين واألنشــطة المطلوبــة. وقــد وقــع االختيــار، فــي 
  .بلداً  ٥٦في عملية تحديد األولويات من القاعدة إلى القمة، على مجال برنامج المالريا كأولوية 

  
؛ تقريبـــاً  ثلثـــي المكاتـــب القطريـــةإلـــى باللقاحـــات أولويـــة بالنســـبة  األمـــراض التـــي يمكـــن الوقايـــة منهـــاتمثـــل و   -٣١

العمــل ٕانجــاز السياســات فــي المراحــل األوليــة و صــوب رســم تحــول اســتراتيجي تخفــيض ميزانيــة البرنــامج إلــى ويشــير 
دعم مــا يتعلــق مــثًال بــفيبــدور ناشــط  ٢٠١٩–٢٠١٨الثنائيــة المنظمــة فــي ستضــطلع  بهــذه الطريقــة. و االســتراتيجي

عوضــًا عــن وطنيــة ونظــم الترصــد وغيرهــا مــن األعمــال المعياريــة، التمنيــع الوضــع سياســات واســتراتيجيات عمليــة 
التمنيــع التــي يتوالهــا حمــالت أكثــر بشــأن شــن تقليــدي الــذي يتســم بطــابع العمــل إنجــاز بشــكل كبيــر فــي انهماكهــا 

  .على أرض الواقعالشركاء فعًال 
  

ألمــراض غيــر الســارية والعنــف واإلصــابات امج الخاصــة بكــل مــن االبــر  مجــاالتُيقتــرح تخفــيض ميزانيــة و   -٣٢
فقـد اقتصـرت نسـبة تمويـل ميزانيـة مجـاالت ة، الُمكتسـبة خـالل الثنائيـات السـابقخبـرة . وبناًء علـى الوسالمة األغذية

مــن فــي المتوســط، وهــو تمويــل ُيحصــل علــى أكثــر  ٪٦٠ثنائيــة علــى فــي كــل  ٢البــرامج هــذه الُمدرجــة ضــمن الفئــة 
شــجع واقــع التمويــل هــذا علــى  وقــد). رةالمقــدّ  واالشــتراكات األساســية الطوعيــة(المســاهمات مــن مــوارد مرنــة نصــفه 
بــدور أكبــر فــي مجــال حفــز الــدعم  اإلقليميــة والمكاتــبالرئيســي  لمقــرصــوب اضــطالع ااســتراتيجي  تحــولإحــداث 
 سبل إيجاد إلى والسعي السارية غير لألمراض التصدي إلى الرامية التدخالت نطاق توسيعمن أجل  لبلدانالُمقّدم ل
. وأتـاح هـذا األمـر المجـال أمـام المستدامة التنمية أهدافبلوغ بين القطاعات في سياق  التعاونوثيق عرى لت جديدة

وضــمان صــون  اإلقليميــة والمكاتــبالرئيســي المقــر  ييمســتو  علــى الميزانيــةحــّددة األهــداف فــي م تخفيضــات جــراءإ
بنـاًء علـى  القطـري الصعيد على المقترحة الميزانياتفي الوقت نفسه، كما احتُِفظ في الوقت ذاته ب ةاسمالح القدرات

 أولويــة الســارية غيــر لألمــراض التصــدي. وُيعــّد مــثًال األولويــات تحديــدعمليــة نتــائج  مــعوبمــا يتماشــى  احتياجاتهــا
 علـىآخـذة فـي الزيـادة فعـًال  ألمـراضمكافحـة تلـك اتخصيصها ل المقترح الميزانيات فإنذا وب ،بلداً  ١٢٦ في قصوى

  قاليم.األ معظمبالصعيد القطري 
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  األمريكية) الدوالرات (بماليين مجال البرنامجالفئة و حسب  ٢٠١٩-٢٠١٨ المقترحة للثنائية البرمجية الميزانية :٢ الجدول

 الميزانية البرمجية  الفئة ومجاالت البرامج
  المعتمدة

  أ٢٠١٧-٢٠١٦

الميزانية البرمجية 
  المقترحة 

  ب٢٠١٩-٢٠١٨

الفرق بين الميزانية 
البرمجية المقترحة 

٢٠١٩-٢٠١٨ 
والميزانية البرمجية 

 ٢٠١٧-٢٠١٦المعتمدة 
  األمراض السارية -١
  ٣,٤  ١٤٤,٧  ١٤١,٣  فيروس العوز المناعي البشري والتهاب الكبد ١-١
  ٦,٤  ١٢٣,٩  ١١٧,٥  السل ٢-١
  ٥,٧-  ١١٥,٨  ١٢١,٥  المالريا ٣-١
  ٣,١  ١٠٧,٣  ١٠٤,٢  أمراض المناطق المدارية المهملة ٤-١
  ٨,٥-  ٢٧٢,٠  ٢٨٠,٥  األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات ٥-١
  ٢٣,٣  ٤١,٧  ١٨,٥  مقاومة مضادات الميكروبات ٦-١

  ٢١,٩  ٨٠٥,٤  ٧٨٣,٥  مجموع األمراض السارية
  األمراض غير السارية -٢
  ١٩,٣-  ١٧٩,٠  ١٩٨,٣  غير السارية األمراض ١-٢
  ١,٠  ٤٧,٠  ٤٦,٠  الصحة النفسية ومعاقرة مواد اإلدمان ٢-٢
  ٤,٠-  ٣٠,٤  ٣٤,٤  العنف واإلصابات ٣-٢
  ٠,٢-  ١٦,٥  ١٦,٧  العجز واعادة التأهيل ٤-٢
  ٢,٠  ٤٦,٥  ٤٤,٥  التغذية ٥-٢
  ٤,١-  ٣٢,٠  ٣٦,١  السالمة الغذائية ٦-٢

  ٢٤,٦-  ٣٥١,٤  ٣٧٦,٠  مجموع األمراض غير السارية
  تعزيز الصحة طيلة العمر -٣
  ٥,٠  ٢١١,٣  ٢٠٦,٣  األم والوليد والطفل والمراهقالصحة اإلنجابية وصحة  ١-٣
  ١,٤  ١٤,٩  ١٣,٥  الشيخوخة والصحة ٢-٣
  ١٦,٣-  -  ١٦,٣  تعميم مبادئ المساواة بين الجنسين واإلنصاف وحقوق اإلنسان ٣-٣
  ٣٥,٦-  -  ٣٥,٦  للصحةالمحددات االجتماعية  ٤-٣
  ٢,٤-  ١٠٧,٦  ١١٠,٠  الصحة والبيئة ٥-٣
  ٥٠,٥  ٥٠,٥  -  *اإلنصاف والمحددات االجتماعية للصحة والمساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان ٦-٣

  ٢,٦  ٣٨٤,٣  ٣٨١,٧  مجموع تعزيز الصحة طيلة العمر
  الُنظم الصحية -٤
  ٠,٦  ١٤٢,٧  ١٤٢,١  الوطنيةالسياسات واالستراتيجيات والخطط الصحية  ١-٤
  ٠,٦-  ١٥٥,٩  ١٥٦,٥  الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس ٢-٤
  ٣,٧-  ١٦٧,٩  ١٧١,٦  إتاحة األدوية والتكنولوجيات الصحية وتعزيز القدرات التنظيمية ٣-٤
  ١,٣-  ١٢٣,٠  ١٢٤,٣  الُنظم الصحية والمعلومات والبيِّنات ٤-٤

  ٥,٠-  ٥٨٩,٥  ٥٩٤,٥  مجموع النظم الصحية
  لطوارئ الصحيةالمنظمة ل برنامج - ھ
  ١٣,٤-  ٩٣,٨  ١٠٧,٢  إدارة المخاطر المعدية ١- ھ
  ٨,٧  ١٤٦,٨  ١٣٨,١  )٢٠٠٥التأهب للطوارئ الصحية على الصعيد القطري، واللوائح الصحية الدولية ( ٢- ھ
  ٣,٧  ٦٣,٥  ٥٩,٨  معلومات الطوارئ الصحية وتقييم المخاطر ٣- ھ
  ٣٣,٣  ١٥٤,٠  ١٢٠,٧  الطوارئعمليات  ٤- ھ
  ٣٦,٨  ٩٦,١  ٥٩,٣  الخدمات األساسية في حاالت الطوارئ ٥- ھ

  ٦٩,١  ٥٥٤,٢  ٤٨٥,١  مجموع برنامج الطوارئ الصحية
  الخدمات المؤسسية/ الوظائف التمكينية -٦
  ١,٥  ٢٢٤,٢  ٢٢٢,٧  ج القيادة وتصريف الشؤون ١-٦
  ٢,٩-  ٥٤,٢  ٥٧,١  الشفافية والمساءلة وادارة المخاطر ٢-٦
  ٢,٣-  ٣٨,٧  ٤١,٠  التخطيط االستراتيجي وتنسيق الموارد والتبليغ ٣-٦
  ١٨,٢-  ٣٥٤,٥  ٣٧٢,٧  التنظيم واإلدارة ٤-٦
  ٣,٩  ٤٣,٩  ٤٠,٠  االتصاالت االستراتيجية ٥-٦

  ١٨,٠-  ٧١٥,٥  ٧٣٣,٥  مجموع الخدمات المؤسسية/ الوظائف التمكينية
  ٤٦,٠  ٣ ٤٠٠,٣  ٣ ٣٥٤,٣  المجموع الفرعي للبرامج األساسية

        برنامج شلل األطفال والبرامج الخاصة
  ٨,٣  ٩٠٢,٨  ٨٩٤,٥  د استئصال شلل األطفال

  ١,٣  ٥٠,٠  ٤٨,٧  د البحوث في مجال أمراض المناطق المدارية
  ٢٥,٥  ٦٨,٤  ٤٢,٩  د البحوث في مجال اإلنجاب البشري

  ٨١,١  ٤ ٤٢١,٥  ٤ ٣٤٠,٤  المجموع
  .ميزانياتها ذلك في بما)، ٤-٣( للصحة االجتماعية المحددات) و ٣- ٣( اإلنسان وحقوق واإلنصاف الجنسين بينالمساواة  جوانب يدمجبرنامج جديد  مجال ٦- ٣ *
  .٢٠١٧-٢٠١٦بالميزانية البرمجية للثنائية  برنامج المنظمة للطوارئ الصحيةتتضمن زيادة الميزانية من أجل  –منقحة   أ

 ، مع الزيادات الالزمة لبرنامج الطوارئ الصحية، وبرنامج مقاومة مضادات الميكروبات.٢٠١٧- ٢٠١٦اإلبقاء على مستوى "حافظة الميزانية" اإلجمالية للمكاتب الرئيسية  ب 

أهداف التنمية  بلوغ يخص فيما وتنسيقه المنظمة عمل على اإلشراف ألغراض أمريكيماليين دوالر  ٥أولي قدره  استثمار الشؤون وتصريف القيادة مجال تحت اآلن ُيدرج  ج
  المستدامة.

  تمويل التي توجه وضع ميزانيتها.ال توقعاتالزيادة في الميزانية في هذه المجاالت ناتجة عن القرارات التي اتخذت من خالل آليات تصريف شؤونها و   د
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رغم بـ(مليـون دوالر أمريكـي  ١٨بمبلـغ التمكينيـة مجال الخدمات المؤسسية/ الوظـائف  تخفيض ميزانيةأما   -٣٣
)، فهـو موّجـه أساسـًا أهـداف التنميـة المسـتدامةأمريكـي لغـرض بلـوغ ماليـين دوالر  ٥استثمار إضـافي قـدره توظيف 

تحقيـق قـدر أكبـر مـن الكفـاءة فـي ككل، مّما يثبت زيادة االلتـزام ب اإلدارة على نطاق المنظمةصوب مجال التنظيم و 
ــ. وينظــيم واإلدارةالتمجــالي  ُيصــبى إلــى هــدف فــي  تحقيــق قــدر أكبــر مــن الكفــاءةالحــافز صــوب التوجــه هــذا ى تجّل

عمليـة التخطـيط علـى اسـتخدام األمانـة واظب سـت. و الخدمات باسـتخدام مـوارد أقـلبلوغه بشأن إيتاء القدر نفسه من 
منظمــة الوتعكــف . مبتكــرةاليب عمــل طبيــق أســالتكــاليف مــن خــالل تٕادارة و جــراءات التشــغيلي لتحســين الخــدمات واإل

د بوضـوح الطريقـة التـي سـتحقق بهـا المنظمـة تحدّ بشأن الحصول على أعلى مردود بأفضل سعر  على وضع خطة
حرص علــى تحقيــق ذلــك كّلــه فــي إطــار حمايــة ســيُ . و التمويــلتتنــاقص فيهــا الميزانيــات ومــوارد نتــائج أكبــر فــي بيئــة 

مواصـــلة أو المنظمـــة ومســـاءلتها وقيادتهـــا  شـــفافيةالزم إنجـــازه لصـــون ل الـــاإلصـــالح والعمـــالُمحّققـــة مـــن مكاســـب ال
وخـدمات المراقبـة المتثـال وٕادارة المخـاطر واألخالقيـات؛ التي لن تتأثر بذلك: االوظائف الهامة . وفيما يلي تحسينها

  .لداخلية؛ والتقييما
  

المخرجات بناًء على تخطيط الموارد البشـرية وسيجري أثناء تنفيذ الميزانية البرمجية تنقيح تقديرات تكاليف   -٣٤
  واألنشطة بالتفصيل.

  
 الميزانيـــة لحيــز االســتراتيجي التخصــيصمــع  ٢٠١٩-٢٠١٨ المقترحــة وتتوافــق أيضــًا الميزانيــة البرمجيــة  -٣٥

أدنــــاه الحصــــة النســــبية للمكاتــــب الرئيســــية  ٣يعــــرض الجــــدول و  ١)).٢٠١٦) (١٦(٦٩ج ص ع(المقــــّرر اإلجرائــــي 
   ٢).١ميزانية المنظمة المخصصة للتعاون التقني القطري (القطاع التشغيلي  من باألقاليم

  
   : التخصــــيص االســــتراتيجي لحيـــز الميزانيــــة المطبــــق علـــى الميزانيــــة البرمجيــــة المقترحــــة٣الجـــدول 
  أفقط) ١(القطاع  ٢٠١٩-٢٠١٨

  التخصيص االستراتيجي لحيز الميزانية (٪)  
  ٢٠٢٣-٢٠٢٢  ٢٠٢١-٢٠٢٠  ٢٠١٩-٢٠١٨  ج٢٠١٧-٢٠١٦  ب٢٠١٧-٢٠١٦  ٢٠١٥-٢٠١٤  المكتب الرئيسي

  ٤٣,٤  ٤٣,٢  ٤٢,١ ٤٤,٠  ٤٢,٨  ٤٢,٣  أفريقيا
  ١١,٣  ١٠,٦  ٩,٥ ٩,٠  ٩,٤  ٨,٤  األمريكتان

  ١٤,١  ١٤,٢  ١٤,٢ ١٤,١  ١٥,١  ١٥,٧  جنوب شرق آسيا
  ٦,٤  ٦,٢  ٦,١ ٥,٧  ٥,٥  ٤,٥ أوروبا

  ١٤,٢  ١٤,٤  ١٥,٧ ١٥,٠  ١٤,٢  ١٤,٣  شرق المتوسط
المحيط غرب 
  ١٠,٦  ١١,٤  ١٢,٤  ١٢,٣  ١٣,٠  ١٤,٨  الهادئ

  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  المجموع
علــى النمــوذج ج (النمــوذج القــائم علــى أســاس عــدم الحاجــة إلــى مؤشــرات فــوق المتوســط الــذي حددتــه منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان  بنــاءً   أ

  .١٣٧/٦م تاالقتصادي)، على النحو المبين في الوثيقة 
  دون برنامج المنظمة للطوارئ الصحية.  ب
  .منقحة، مع مراعاة برنامج المنظمة للطوارئ الصحية  ج

                                                           
إقليم جنوب شرق آسيا الذي ُخصِّصت فيه ميزانية كبيرة على الصعيد القطـري للتعـاون التقنـي، االستثناء الوحيد الُمالحظ هو    ١

 الصحية على المستوى القطري.وخصوصًا فيما يتعلق بالتأهب لمواجهة الطوارئ 
القطاعات التشغيلية األربعة هي: التعاون التقنـي علـى الصـعيد القطـري؛ وتـوفير السـلع العالميـة واإلقليميـة؛ والتنظـيم واإلدارة؛    ٢

 ).١٣٧/٦م تواالستجابة ألحداث الطوارئ، كاالستجابة للفاشيات واألزمات (انظر الوثيقة 
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أدناه، تقدمًا صوب  ٤تظهر مخصصات الميزانية حسب مستوى المنظمة، على النحو الوارد في الجدول و   -٣٦
التخطيط من أجل تخصيص المزيد من الموارد للتعاون التقني على المستوى القطـري. وسـوف يسـتمر االتجـاه نحـو 

األولويــات علــى المســتوى القطــري وبشــأن األدوار زيــادة الميزانيــات علــى المســتوى القطــري كلمــا زاد الوضــوح بشــأن 
  والمسؤوليات التي يتم االضطالع بها على كل مستوى من مستويات المنظمة.

  
ــة البرمجيــة المقترحــة ٤الجــدول  البــرامج األساســية فقــط  –حســب مســتوى المنظمــة  ٢٠١٩-٢٠١٨: الميزاني

  (بماليين الدوالرات األمريكية)

 المكتب الرئيسي
 الكلي المجموع المقر الرئيسي المكاتب اإلقليمية طريةالمكاتب الق

 الميزانية البرمجية
٢٠١٥-٢٠١٤  

 الميزانية البرمجية
٢٠١٩-٢٠١٨ 

 الميزانية البرمجية
٢٠١٥-٢٠١٤ 

 الميزانية البرمجية
٢٠١٩-٢٠١٨ 

 الميزانية البرمجية
٢٠١٥-٢٠١٤ 

 الميزانية البرمجية
٢٠١٩-٢٠١٨ 

 الميزانية البرمجية
٢٠١٥-٢٠١٤ 

 الميزانية البرمجية
٢٠١٩-٢٠١٨ 

 ٨٣٤,١ ٦٧٢,٥   ٢٨٢,٤ ٢٤٠,٠ ٥٥١,٧ ٤٣٢,٥  أفريقيا
 ١٩٠,١ ١٦٤,٩   ٧٢,١ ٥٧,٧ ١١٨,٠  ١٠٧,٢  األمريكتان

 ٢٨٨,٨ ٢٦٥,٢   ١٠٢,٣ ٩٠,٨ ١٨٦,٥ ١٧٤,٤  جنوب شرق آسيا
 ٢٥٦,٤ ٢١٦,٠   ١٦٢,٤ ١٦٠,٥ ٩٤,٠ ٥٥,٥ أوروبا

 ٣٣٦,٠ ٢٦٨,٧   ١١٢,٢ ٨٧,٤ ٢٢٣,٨ ١٨١,٣  شرق المتوسط
 ٢٨١,٣ ٢٦٣,١   ١١٧,٦ ١٠٤,٨ ١٦٣,٧ ١٥٨,٣  غرب المحيط الهادئ

 ١ ٢١٣,٦ ١ ١٠٧,٣ ١ ٢١٣,٦ ١ ١٠٧,٣      المقر الرئيسي
  ٣ ٤٠٠,٣ ٢ ٩٥٧,٧ ١ ٢١٣,٦ ١ ١٠٧,٣ ٨٤٩,٠ ٧٤١,٢ ١ ٣٣٧,٧  ١ ١٠٩,٢ الكلي المجموع

المخصصات حسب 
 ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ٣٥,٧ ٣٧,٤ ٢٥,٠ ٢٥,١ ٣٩,٣ ٣٧,٥ المستوى (٪)

  
  التمويل

  
يســــتهدف نمــــوذج التمويــــل الجديــــد للمنظمــــة تحقيــــق التمويــــل الكامــــل لميزانيــــة برمجيــــة واقعيــــة وموجهــــة   -٣٧

باألولويات والمخرجـات المتوقعـة التـي وافقـت عليهـا الـدول األعضـاء. ومـن شـأن اعتمـاد الميزانيـة البرمجيـة بأكملهـا 
التمويـــل، بغـــض النظـــر عـــن كونـــه مـــن االشـــتراكات المقـــدرة أو مـــن مـــن جانـــب جمعيـــة الصـــحة أن ييســـر مواءمـــة 

  المساهمات الطوعية.
  

وتقــوم الميزانيــة البرمجيــة مقــام األداة المركزيــة الالزمــة إلقامــة حــوار منســق وشــفاف خــاص بالتمويــل. وهــذا   -٣٨
ومنجزاتها المتفق عليها،  الحوار، الذي ُيعقد قبل بداية كل ثنائية، مصمم لضمان المواءمة بين نتائج عمل المنظمة
  وبين الميزانية البرمجية بأكملها. وهو حوار يرمي إلى تمويل الميزانية البرمجية بالكامل.

  
ُتَموَّل الميزانيات البرمجية للمنظمة من خالل مزيج مـن االشـتراكات الُمقـدَّرة والمسـاهمات الطوعيـة، حيـث و   -٣٩

  ل وغير الدول.تتأتى المساهمات الطوعية من المساهمين الدو 
  

على تمويل الميزانية البرمجية من االشتراكات المقـّدرة تمـويًال  ١٩٤٨منذ إنشاء المنظمة في عام وُيواظب   -٤٠
جزئيًا على األقل. وقد شّكلت تلك االشتراكات في العقود األولى من تاريخ إنشاء المنظمة مصدر تزويدها بالتمويل 

الطوعية في المقام األول على تمويل البرامج الخاصة الُمنشأة في السبعينات.  الكّلي تقريبًا، حيث اقتصرت األموال
  .ولم تتجاوز المساهمات الطوعية االشتراكات المقّدرة في توفير أغلبية الدخل إال بحلول التسعينات
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  .وتكتسي االشتراكات المقّدرة أهمية في تمويل المنظمة لثالثة أسباب على األقل  -٤١
  

أن االشــتراكات المقــّدرة تــوفر تمــويًال مــن النــوع الــذي يلــزم المنظمــة فــي أداء وظائفهــا الحاســمة لتنفيــذ أولهــا   -٤٢
المهـام والتــي تعتمــد علـى تمويــل طويــل األجـل ويمكــن التنبــؤ بـه، وقــد تتعــرض للخطـر بشــدة فــي حـال تعويلهــا علــى 

  لبرامج وليس المشاريع.التمويل الطوعي. ويتسم عمل المنظمة في معظمه بطابع عمل ُمنجز بشأن ا
  

والســبب الثــاني هــو أن االشــتراكات المقــّدرة تــزّود المنظمــة بــأعلى مســتوى مــن التمويــل ألنهــا تتســم بمرونــة   -٤٣
معينـة علـى اسـتخدام جميـع ن أنـواع العمـل، فيمـا تُفـرض قيـود تامة فريدة من نوعهـا ويمكـن تخصيصـها ألي نـوع مـ

بســـبب  ٦مات الطوعيـــة األساســـية التـــي ال تســـتخدم فـــي أنشـــطة الفئـــة مصـــادر التمويـــل األخـــرى، بمـــا فيهـــا المســـاه
  .المتطلبات من تمويل لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

  
حـــوارات الخاصـــة بالتمويـــل أســـهمت فـــي إحـــداث زيـــادة كبيـــرة فـــي إمكانيـــة التنبـــؤ أمـــا الســـبب الثالـــث فـــإن ال  -٤٤

اهمات الطوعيـة، ولكـن لـم يطـرأ بعـُد أي تحّسـن علـى مواءمـة تلـك األمـوال. وُيقصـد باالشـتراكات المقـّدرة غيـر بالمس
 ةالمخّصصة أن بإمكان المدير العام تخصـيص تلـك األمـوال السـتخدامها طـوال الثنائيـة بطريقـة اسـتراتيجية ومناسـب

ية برمتها. ويمّكن هذا األمر المنظمة من الوفاء بالوالية التوقيت ضمانًا لمواءمة التمويل عبر أجزاء الميزانية البرمج
ــــة مــــن  ــــيس العناصــــر الممول ــــة ككــــل ول ــــة البرمجي ــــذ الميزاني ــــة الصــــحة فيمــــا يخــــص تنفي الُمســــندة إليهــــا مــــن جمعي

المقــــّدرة حصــــرًا، مثلمــــا كــــان الحــــال فــــي الماضــــي. وتســــّنى اعتمــــاد الميزانيــــة البرمجيــــة بكاملهــــا منــــذ  االشــــتراكات
المصـاحب والقاضـي بعــدم تخصـيص االشــتراكات المقـّدرة بعــد  جمعيـة الصــحةبفضـل قــرار  ٢٠١٥-٢٠١٤ الثنائيـة

مـا يعنـي أن تخصـيص مبلـغ قليـل نسـبيًا مـن تلـك االشـتراكات يمكـن أن يعـّزز اسـتخدام  ١ذلك الحين لفئات محـّددة،
  مبالغ أكبر بكثير من المساهمات الطوعية استخدامًا فعاًال، حتى إن ُحدِّدت بمبالغ مرتفعة نسبيًا.

  
االشـتراكات  مريكي، فـيأمليون دوالر  ٢٨٪ بمبلغ يصل إلى ٣وتقترح المديرة العامة إحداث زيادة نسبتها   -٤٥

، وهــي زيــادة أقــل بكثيــر مــن تلــك التــي اقترحتهــا أصــًال ٢٠١٩-٢٠١٨المقــّدرة الالزمــة للميزانيــة البرمجيــة المقترحــة 
٪ فــي مســوّدة الميزانيــة البرمجيــة المــذكورة التــي ُعرضــت علــى المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه األربعــين بعــد ١٠بنســبة 
ــ ٢المائــة، ــّدد  ٣ع المســتوى المعنــي باالســتجابة العالميــة لألزمــات الصــحية.واســتندت إلــى توصــيات الفريــق الرفي ويب

المبلــغ المخّفــض شــواغل أثارتهــا عــدة دول أعضــاء أثنــاء انعقــاد المجلــس التنفيــذي، ومنهــا تلــك التــي شــهدت بالفعــل 
واجـه ومـن شـأنها أن ت ٤زيادة كبيرة في اشتراكاتها بموجب جـدول تقـدير االشـتراكات الـذي اعتمدتـه جمعيـة الصـحة،

صعوبة في سداد االشتراكات اإلضافية. وقد ُعوِّض عن تخفيض المبلغ الالزم بزيادة الوفورات الُمزمـع تحقيقهـا فـي 
  .٦التكاليف ضمن الفئة 

  
٪ ستكون ضئيلة نسـبيًا فيمـا يتعلـق بالميزانيـة البرمجيـة العامـة، فـإن مـن ٣ورغم أن الزيادة المقترحة بنسبة   -٤٦

وهـي أول زيـادة مـن نوعهـا  -بالحاجـة إلـى زيـادة االشـتراكات المقـّدرة فـي هـذا الوقـت  إقـراراً شأن اعتمادها أن يكـون 
. وال تشـــّكل تلـــك الزيـــادة بالضـــرورة ســـابقة بالنســـبة إلـــى الميزانيـــات البرمجيـــة المقبلـــة، ٢٠٠٧-٢٠٠٦منـــذ الثنائيـــة 

  .وسيلزم أن تعيد الدول األعضاء النظر في أية طلبات تُقّدم مستقبًال في كل مناسبة
                                                           

 ).٢٠١٦( ١٤-٦٩ج ص عانظر القرار    ١

 .١٤٠/٣٦م تالوثيقة    ٢

٣   http://www.un.org/News/dh/infocus/HLP/2016-02-05_Final_Report_Global_Response_to_Health_Crises.pdf 
 ).٢٠١٧آذار/ مارس  ٣٠طالع في (تم اال

 .(باإلنكليزية) ١، الفرع الجلسة الثامنةانظر المحاضر الموجزة للمجلس التنفيذي في دورته األربعين بعد المائة،    ٤
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 الستئصـال العالميـة المبـادرة إنجازإتمام األطفال واآلثار المترتبة على  شللمكافحة تمويل برنامج  طرحوي  -٤٧
 الثنائيـةالتـي سـتمتد إلـى  االنتقـالمرحلـة  إدارةلـذا فـإن  ،منظمـةأمام ال خاصاً  تحدياً  المطاف نهاية في األطفال شلل

 . ويجــري علــى قــدم وســاق بــذل٢٠١٩-٢٠١٨ المقترحــة البرمجيــة لميزانيــةى الــإالمقبلــة أمــر بــالغ األهميــة بالنســبة 
مــن شــلل األطفــال بعــد استئصــاله فــي بــرامج  ضــمان دمــج الوظــائف الضــرورية لصــون عــالم خــالٍ جهــود راميــة إلــى 

ضمان تبادل العبـر المستخلصـة مـن أنشـطة استئصـال شـلل األطفـال مـع و الصحة العمومية التي يتواصل تنفيذها، 
ولــن  التخطــيط لنقــل القــدرات واألصــول والعمليــات دعمــًا لســائر األولويــات الصــحية.و المبــادرات الصــحية األخــرى، 

ف آثارًا على ميزانية برنامج مكافحة شـلل األطفـال وتمويلـه فحسـب، بـل علـى بـرامج أخـرى أيضـًا. وتعكـيخّلف ذلك 
المنظمة حاليًا على تقييم تلك اآلثار بطريقة شاملة وسـتتخذ التـدابير الالزمـة مـن أجـل إدارة المخـاطر التـي يطرحهـا 

  .الشوط األخير من استئصال شلل األطفال واالستفادة من الفرص التي يتيحها
  

مويـل المناسـبة المتأتيـة مـن يتطلـب مزيجـًا مـن مسـتويات الت التمويـل الكامـل للميزانيـة البرمجيـةوأخيرًا، فإن   -٤٨
  االشتراكات المقدرة والمساهمات الطوعية، عالوًة على توسيع نطاق قاعدة المساهمين.
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  هابلوغ في تسهم التي المنظمة برامج ومجاالت المستدامة التنمية أهداف – ١ الشكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 فيروس العوز المناعي البشري والتهاب الكبد

 السل

 المالريا
 أمراض المناطق المدارية المهملة

 األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات

 مقاومة مضادات الميكروبات

 األمراض غير السارية

 الصحة النفسية ومعاقرة مواد اإلدمان

 العنف واإلصابات

 العجز وٕاعادة التأهيل

 التغذية

 السالمة الغذائية
  اإلنجابية وصحة األمهات والمواليد الصحة 

 واألطفال والمراهقين
 الشيخوخة والصحة

 الصحة والبيئة
  اإلنصاف والمحددات االجتماعية للصحة 

 المساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسانو 
  واالستراتيجيات والخطط الصحية السياسات 
 الوطنية
  على الناس تركز التي المتكاملة الصحية الخدمات

  األدوية والتكنولوجيات الصحية األخرى إتاحة 
  وتعزيز القدرات التنظيمية

 النظم الصحية والمعلومات والبّينات

 استئصال شلل األطفال
  برنامج منظمة الصحة العالمية 

 للطوارئ الصحية
 )٦الوظائف التمكينية (الفئة 

التنمية  أهداف
 *مواضع إسهاماتنا المستدامة

فــي  يســهم عملهــاالتــي المختلفــة أهــداف التنميــة المســتدامة  المنظمــة لتحديــدشــبكات مجــاالت بــرامج  أجرتــه تقيــيم* تســتند هــذه إلــى 
البوابـة عمـل المنظمـة فـي بلوغهـا علـى أهداف التنمية المستدامة التي يسهم الغايات الُمحّددة في ترد المعلومات المتعلقة ببلوغها، و 

 )/http://extranet.who.int/programmebudget( ية البرمجيةاإللكترونية للميزان

  إنهاء الفقر
  إنهاء الجوع
  التمتع بصحة جيدة
  التعليم الجيد
  المساواة بين الجنسين

ه وخدمات توافر الميا
 الصحي النظيفةالصرف 

  الحصول على خدمات الطاقة النظيفة 
  والمعقولة التكلفة

  توفير العمل الالئق وتحقيق النمو 
  االقتصادي

  التصنيع واالبتكار والبنية التحتية
  الحد من أوجه انعدام المساواة
  جعل المدن والمجتمعات المحلية مستدامة
 االستهالك المسؤول

اتخاذ إجراءات بشأن التصدي 
  لتغّير المناخ
  صون الحياة تحت المياه
  صون الحياة فوق اليابسة
  السالم والعدالة
  إقامة شراكات لبلوغ األهداف
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   :(بماليين الدوالرات األمريكية) ٢٠١٩-٢٠١٨الميزانية البرمجية المقترحة : ٥الجدول 

  الفئات ومجاالت البرامج

  جنوب شرق آسيا  األمريكتان  أفريقيا
المكاتب 
  الُقطرية

المكتب 
  المجموع  اإلقليمي

المكاتب 
  الُقطرية

المكتب 
  المجموع  اإلقليمي

المكاتب 
  الُقطرية

المكتب 
  المجموع  اإلقليمي

           األمراض السارية -١
  ١١,١  ٣,٧  ٧,٤  ٧,٥ ٢,٨  ٤,٧  ٥٤,١  ١٠,٢  ٤٣,٩  التهاب الكبد و فيروس العوز المناعي البشري 

  ١٧,٨  ٣,٣  ١٤,٥  ١,٩  ٠,٧  ١,٢  ٣٢,٤  ٥,٠  ٢٧,٤  السل
  ١٢,٣  ٣,٣  ٩,٠  ١,٦  ١,٢  ٠,٤  ٤٥,٩  ١٤,٤  ٣١,٥  المالريا

  ١٣,٤  ٥,٩  ٧,٥  ٦,٢  ٢,٢  ٤,٠  ٣١,٩  ٦,٨  ٢٥,١  المهملةأمراض المناطق المدارية 
  ٢٧,٩  ٧,٧  ٢٠,٢  ١١,٦  ٥,٥  ٦,١  ١٢٠,٠  ٣٢,١  ٨٧,٩  األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات

  ٥,٥  ١,٣  ٤,٢  ١,٦  ٠,٥  ١,١  ٦,٨  ٢,٢  ٤,٦  مقاومة مضادات الميكروبات
  ٨٨,٠  ٢٥,٢  ٦٢,٨  ٣٠,٤  ١٢,٩  ١٧,٥  ٢٩١,١  ٧٠,٧  ٢٢٠,٤  ١مجموع الفئة 

                    األمراض غير السارية - ٢
  ١٧,٠  ٤,٢  ١٢,٨  ١٨,٧  ٤,٥  ١٤,٢  ٣٥,٦  ١٦,١  ١٩,٥  األمراض غير السارية

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

  ٠,٧  ٠,٢  ٠,٥  ١,١  ٠,٤  ٠,٧  ١,١  ٠,٨  ٠,٣  التأهيلٕاعادة العجز و 
  ٢,٨  ٠,٩  ١,٩  ٣,٦  ٠,٨  ٢,٨  ٩,١  ٣,١  ٦,٠  التغذية

  ١,٠  ٠,٣  ٠,٧  ٣,٧  ٠,٨  ٢,٩  ٤,٧  ١,٨  ٢,٩  السالمة الغذائية
  ٢٨,٠  ٧,٢  ٢٠,٨  ٣٣,٢  ٨,٦  ٢٤,٦  ٦١,٠  ٢٤,٢  ٣٦,٨  ٢مجموعة الفئة 

                    تعزيز الصحة طيلة العمر - ٣
والطفل األم والوليد الصحة اإلنجابية وصحة 

  ١٧,٢  ٥,٧  ١١,٥  ١٩,٩  ٤,١  ١٥,٨  ٧٤,٩  ١٤,٤  ٦٠,٥  والمراهق
  ٠,٦  ٠,١  ٠,٥  ١,٥  ٠,٧  ٠,٨  ١,٧  ٠,٦  ١,١  الشيخوخة والصحة

  ٨,٩  ٣,٢  ٥,٧  ٧,٦  ٤,١  ٣,٥  ١٥,٧  ٦,٢  ٩,٥  الصحة والبيئة
اإلنصاف والمحددات االجتماعية للصحة 
  ٢,٩  ١,٨  ١,١  ٧,٣  ٢,٢  ٥,١  ١٣,٠  ٣,٤  ٩,٦  والمساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان

  ٢٩,٦  ١٠,٨  ١٨,٨  ٣٦,٣  ١١,١  ٢٥,٢  ١٠٥,٣  ٢٤,٦  ٨٠,٧  ٣مجموع الفئة 
                    الُنظم الصحية - ٤

السياسات واالستراتيجيات والخطط الصحية 
  ١٧,٣  ٣,٠  ١٤,٣  ١٣,٧  ٤,٤  ٩,٣  ٢٠,٥  ٦,٥  ١٤,٠  الوطنية

الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على 
  ١٦,٨  ٣,٩  ١٢,٩  ٦,٣  ١,٧  ٤,٦  ٣٢,٥  ١١,٢  ٢١,٣  الناس

إتاحة األدوية والتكنولوجيات الصحية وتعزيز 
  ٩,٧  ٢,٦  ٧,١  ٧,٤  ٢,٣  ٥,١  ١٩,٣  ٥,٥  ١٣,٨  القدرات التنظيمية

  ١٣,٩  ٨,٨  ٥,١  ٨,١  ٣,٠  ٥,١  ١٦,٢  ٧,١  ٩,١  والمعلومات والبّينات الُنظم الصحية
  ٥٧,٧  ١٨,٣  ٣٩,٤  ٣٥,٥  ١١,٤  ٢٤,١  ٨٨,٥  ٣٠,٣  ٥٨,٢  ٤مجموع الفئة 

                    طوارئ الصحيةلل المنظمة برنامج -ه
  ٣,٣  ١,٨  ١,٥  ٧,٠  ٤,٠  ٣,٠  ٢٠,٠  ١٢,٩  ٧,١  إدارة المخاطر المعدية

الصعيد  التأهب للطوارئ الصحية على
  ١٣,٠  ٤,٠  ٩,٠  ٩,٤  ٣,٤  ٦,٠  ٤٠,٦  ١٣,٠  ٢٧,٦  )٢٠٠٥( الدوليةالقطري، واللوائح الصحية 

  ٣,١  ٢,٤  ٠,٧  ٣,٢  ٢,٤  ٠,٨  ١٥,٤  ١١,٦  ٣,٨  المخاطرمعلومات الطوارئ الصحية وتقييم 
  ٧,١  ٣,٥  ٣,٦  ٦,٢  ٢,٢  ٤,٠  ٤٣,٧  ١٩,١  ٢٤,٦  عمليات الطوارئ

  ٤,٥  ٢,٥  ٢,٠  ٣,٥  ٣,٣  ٠,٢  ٢١,٥  ١١,١  ١٠,٤  الخدمات األساسية في حاالت الطوارئ
  ٣١,٠  ١٤,٢  ١٦,٨  ٢٩,٣  ١٥,٣  ١٤,٠  ١٤١,٢  ٦٧,٧  ٧٣,٥  طوارئ الصحيةلل المنظمة مجموع برنامج

                    الخدمات المؤسسية/ الوظائف التمكينية -٦
  ١٨,٦  ٩,٣  ٩,٣  ٧,٤  ٢,٦  ٤,٨  ٤٧,٩  ١٥,٣  ٣٢,٦  القيادة وتصريف الشؤون

  ٣,٢  ٢,٣  ٠,٩  ٢,٧  ١,٣  ١,٤  ٤,٣  ٤,٠  ٠,٣  الشفافية والمساءلة وٕادارة المخاطر
التخطيط االستراتيجي وتنسيق الموارد 

  ٣,١  ١,١  ٢,٠  ٢,٠  ٢,٠  -  ٥,٩  ٥,٨  ٠,١  والتبليغ
  ٢٧,١  ١٢,٣  ١٤,٨  ١٠,٢  ٥,١  ٥,١  ٨٤,٢  ٣٥,٦  ٤٨,٦  التنظيم واإلدارة

  ٢,٥  ١,٦  ٠,٩  ٣,١  ١,٨  ١,٣  ٤,٧  ٤,٢  ٠,٥  االتصاالت االستراتيجية
  ٥٤,٥  ٢٦,٦  ٢٧,٩  ٢٥,٤  ١٢,٨  ١٢,٦  ١٤٧,٠  ٦٤,٩  ٨٢,١  ٦مجموع الفئة 

  ٢٨٨,٨  ١٠٢,٣  ١٨٦,٥  ١٩٠,١  ٧٢,١  ١١٨,٠  ٨٣٤,١  ٢٨٢,٤  ٥٥١,٧  لبرامج األساسيةامجموع 
                    برنامج شلل األطفال والبرامج الخاصة

  ٥٥,٥  ١٢,٠  ٤٣,٥  ١,٩  ١,٩  -  ٣٢٧,٥  ١٦,٢  ٣١١,٣  استئصال شلل األطفال
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  أمراض المناطق المدارية البحوث في مجال

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  البحوث في مجال اإلنجاب البشري
  ٥٥,٥  ١٢,٠  ٤٣,٥  ١,٩  ١,٩  -  ٣٢٧,٥  ١٦,٢  ٣١١,٣  الفرعي المجموع
  ٣٤٤,٣  ١١٤,٣  ٢٣٠,٠  ١٩٢,٠  ٧٤,٠  ١١٨,٠  ١ ١٦١,٦  ٢٩٨,٦  ٨٦٣,٠  الكلي المجموع

  



   A70/7    ٧٠/٧ج

17 

  ومجال البرنامج التوزيع حسب المكتب الرئيسي والفئة
  غرب المحيط الهادئ  شرق المتوسط  أوروبا

المكاتب   الكلي المجموع  المقر الرئيسي
  الُقطرية

المكتب 
  المجموع  اإلقليمي

المكاتب 
  الُقطرية

المكتب 
  المجموع  اإلقليمي

المكاتب 
  الُقطرية

المكتب 
  المجموع  اإلقليمي

           
١٤٤,٧  ٤٥,٦  ١٢,٥  ٥,٢  ٧,٣  ٦,١  ٢,٨  ٣,٣  ٧,٨  ٥,٦  ٢,٢  
١٢٣,٩  ٣٥,٧  ١٦,٤  ٥,٧  ١٠,٧  ٨,٢  ١,٨  ٦,٤  ١١,٥  ٥,٨  ٥,٧  
١١٥,٨  ٣٥,٦  ١٣,٤  ٦,٦  ٦,٨  ٦,٠  ٢,١  ٣,٩  ١,٠  ٠,٨  ٠,٢  

-  ١٠٧,٣  ٤٢,٦  ٦,٥  ٣,٢  ٣,٣  ٦,٣  ١,٠  ٥,٣  ٠,٤  ٠,٤  
٢٧٢,٠  ٥٣,٧  ٢٢,٣  ١٠,٦  ١١,٧  ٢٢,٢  ٥,٥  ١٦,٧  ١٤,٣  ١٠,٢  ٤,١  
٤١,٧  ١٧,٠  ٣,٥  ١,٨  ١,٧  ٢,٦  ٠,٧  ١,٩  ٤,٧  ٣,٢  ١,٥  
٨٠٥,٤  ٢٣٠,٢  ٧٤,٦  ٣٣,١  ٤١,٥  ٥١,٤  ١٣,٩  ٣٧,٥  ٣٩,٧  ٢٦,٠  ١٣,٧  

                      
١٧٩,٠  ٤٨,١  ٢٢,٦  ٩,٦  ١٣,٠  ١٥,٢  ٥,٢  ١٠,٠  ٢١,٨  ١٠,٥  ١١,٣  
٤٧,٠  ١٧,٧  ٤,٠  ١,٨  ٢,٢  ٥,٩  ٢,١  ٣,٨  ٥,٩  ٤,١  ١,٨  
٣٠,٤  ١٣,٣  ٣,٢  ١,٤  ١,٨  ١,٧  ٠,٤  ١,٣  ٢,٦  ٢,٢  ٠,٤  
١٦,٥  ٩,٠  ٢,٤  ١,٤  ١,٠  ١,١  ٠,٤  ٠,٧  ١,١  ٠,١  ١,٠  
٤٦,٥  ٢١,٠  ٣,٣  ١,٧  ١,٦  ٤,٠  ٠,٧  ٣,٣  ٢,٧  ١,٦  ١,١  
٣٢,٠  ١٥,٧  ٣,٨  ١,٥  ٢,٣  ٢,١  ١,١  ١,٠  ١,٠  ٠,٧  ٠,٣  

٣٥١,٤  ١٢٤,٨  ٣٩,٣  ١٧,٤  ٢١,٩  ٣٠,٠  ٩,٩  ٢٠,١  ٣٥,١  ١٩,٢  ١٥,٩  
                      

٢١١,٣  ٥٩,٦  ١٢,٥  ٣,٠  ٩,٥  ١٩,٨  ٤,٧  ١٥,١  ٧,٤  ٤,٠  ٣,٤  
١٤,٩  ٧,٣  ١,٤  ٠,٥  ٠,٩  ٠,٩  ٠,٣  ٠,٦  ١,٥  ١,٠  ٠,٥  
١٠٧,٦  ٣٧,٧  ١٠,٧  ٣,١  ٧,٦  ٥,٥  ٢,٩  ٢,٦  ٢١,٥  ١٧,٠  ٤,٥  
٥٠,٥  ١٠,٥  ٣,٤  ١,٠  ٢,٤  ٤,١  ٠,٧  ٣,٤  ٩,٣  ٦,٩  ٢,٤  

٣٨٤,٣  ١١٥,١  ٢٨,٠  ٧,٦  ٢٠,٤  ٣٠,٣  ٨,٦  ٢١,٧  ٣٩,٧  ٢٨,٩  ١٠,٨  
                      

١٤٢,٧  ٤٢,٣  ١٦,٨  ٤,٨  ١٢,٠  ١٥,٤  ٣,٦  ١١,٨  ١٦,٧  ١١,١  ٥,٦  
  
١٥٥,٩  ٤٧,٣  ١٦,٤  ٦,٢  ١٠,٢  ٢٠,٠  ٦,٥  ١٣,٥  ١٦,٦  ٩,٢  ٧,٤  
  
١٦٧,٩  ١٠٦,٠  ١١,٢  ٣,٢  ٨,٠  ٨,٨  ٤,٥  ٤,٣  ٥,٥  ٤,٥  ١,٠  
١٢٣,٠  ٥٣,٨  ٨,٣  ٣,١  ٥,٢  ١٢,٠  ٦,٩  ٥,١  ١٠,٧  ٧,٩  ٢,٨  

٥٨٩,٥  ٢٤٩,٤  ٥٢,٧  ١٧,٣  ٣٥,٤  ٥٦,٢  ٢١,٥  ٣٤,٧  ٤٩,٥  ٣٢,٧  ١٦,٨  
                      

٩٣,٨  ٤٣,٣  ٣,٨  ١,٥  ٢,٣  ١٠,١  ٥,٥  ٤,٦  ٦,٣  ٥,٤  ٠,٩  
١٤٦,٨  ٣٦,٥  ١٩,٧  ٧,٨  ١١,٩  ١٤,٦  ٥,٤  ٩,٢  ١٣,٠  ٦,٩  ٦,١  
٦٣,٥  ٢٠,٢  ٥,٣  ٤,٥  ٠,٨  ١٢,٤  ٦,٤  ٦,٠  ٣,٩  ٣,٤  ٠,٥  
١٥٤,٠  ٤٨,٣  ٥,٥  ٣,٣  ٢,٢  ٣٧,٤  ٧,٧  ٢٩,٧  ٥,٨  ٢,٩  ٢,٩  
٩٦,١  ٤٠,٢  ٣,٨  ٢,٤  ١,٤  ١٨,٤  ٦,٩  ١١,٥  ٤,٢  ٣,٦  ٠,٦  

٥٥٤,٢  ١٨٨,٥  ٣٨,١  ١٩,٥  ١٨,٦  ٩٢,٩  ٣١,٩  ٦١,٠  ٣٣,٢  ٢٢,٢  ١١,٠  
  

٢٢٤,٢  ٧٩,٠  ١٦,٢  ٦,٠  ١٠,٢  ٢١,٦  ٨,٦  ١٣,٠  ٣٣,٥  ١٤,١  ١٩,٤  
-  ٥٤,٢  ٣٥,٣  ٣,٤  ٢,٢  ١,٢  ٢,٩  ٢,٤  ٠,٥  ٢,٤  ٢,٤  

-  ٣٨,٧  ١٥,٨  ٥,٨  ٣,٤  ٢,٤  ٣,٦  ٣,١  ٠,٥  ٢,٥  ٢,٥  
٣٥٤,٥  ١٥٢,٩  ١٩,٣  ٨,٠  ١١,٣  ٤٤,٣  ٩,٩  ٣٤,٤  ١٦,٥  ١٠,١  ٦,٤  

-  ٤٣,٩  ٢٢,٦  ٣,٩  ٣,١  ٠,٨  ٢,٨  ٢,٤  ٠,٤  ٤,٣  ٤,٣  
٧١٥,٥  ٣٠٥,٦  ٤٨,٦  ٢٢,٧  ٢٥,٩  ٧٥,٢  ٢٦,٤  ٤٨,٨  ٥٩,٢  ٣٣,٤  ٢٥,٨  
٣ ٤٠٠,٣  ١ ٢١٣,٦  ٢٨١,٣  ١١٧,٦  ١٦٣,٧  ٣٣٦,٠  ١١٢,٢  ٢٢٣,٨  ٢٥٦,٤  ١٦٢,٤  ٩٤,٠  
٩٠٢,٨  ٢٩٩,١  ٤,٦  ٤,٦  -  ٢٠٨,٧  ١١,٣  ١٩٧,٤  ٥,٥  ٤,٩  ٠,٦  

                  ٥٠,٠  ٥٠,٠  
                  ٦٨,٤  ٦٨,٤  

١ ٠٢١,٢  ٤١٧,٥  ٤,٦  ٤,٦  -  ٢٠٨,٧  ١١,٣  ١٩٧,٤  ٥,٥  ٤,٩  ٠,٦  
٤ ٤٢١,٥  ١ ٦٣١,١  ٢٨٥,٩  ١٢٢,٢  ١٦٣,٧  ٥٤٤,٧  ١٢٣,٥  ٤٢١,٢  ٢٦١,٩  ١٦٧,٣  ٩٤,٦  
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 األمراض السارية – ١الفئة 
  

والعـدوى بفيروسـه والتهـاب الكبـد والسـل والمالريـا وأمـراض المنـاطق  بما فيها مرض األيدز -األمراض السارية 
  الميكروبات مضادات ومقاومة - المدارية المهملة واألمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات

  
ُيعد التصدي ألمراض الفقر والوصول إلى المجموعات السكانية المهّمشة والمهملة وتزويـد جميـع األطفـال بالحمايـة 

ي يوفرهـــا التمنيـــع، مـــن األمـــور الضـــرورية للنهـــوض باإلنصـــاف بوصـــفه موضـــوعًا شـــامًال فـــي أهـــداف التنميـــة التـــ
مـن  ٣-٣المستدامة، والتي تسهم في الوقت ذاته مساهمة مباشرة في تحقيق عدد من هذه األهداف. وتسـتند الغايـة 

) إلــــى إنجــــازات ٢٠٣٠أهـــداف التنميــــة المســــتدامة (وضـــع نهايــــة ألوبئــــة األمـــراض الســــارية الرئيســــية بحلـــول عــــام 
األهداف اإلنمائية لأللفية التـي حققـت تقـدمًا كبيـرًا فـي السـنوات الخمـس عشـرة الماضـية عـن طريـق التـدخالت التـي 

لتوسـع فـي تغطيـة الجميـع، علـى نحـو يرتكـز علـى مليون شخص، في دعم الزخم المتولد لتسريع ا ٥٠أنقذت أرواح 
لطالمـا كـان مفهـوم "عـدم تـرك أي أحـد و  التغطية الصحية الشاملة وُيستدام باتباع نهج شامل لنظام الصحة بأكملـه.

خلــف الركــب" الــذي تســتند إليــه أهــداف التنميــة المســتدامة، هــو المبــدأ الــذي تسترشــد بــه البــرامج المعنيــة بــاألمراض 
  ي تقع ضمن هذه الفئة التي تستهدف عالج أو منع جميع حاالت المرض أو تطعيم كل األطفال.السارية الت

  
  ٢٠١٩- ٢٠١٨ المنظمة في الثنائيةمحور تركيز 

 
ويلــزم إحــداث تحــول فــي التفكيــر، وتــوفير تمويــل قــوي يمكــن التنبــؤ بــه، وزيــادة االســتثمار فــي تعزيــز النظــام الصــحي، 

ووضع أدوات جديدة وتعميمها، من أجل تحقيق هذه الخطة التي ُتعد ضرورية رغم مـا تتسـم واالرتقاء بتكامل البرامج، 
بــــه مــــن طمــــوح. فــــاألمراض المعديــــة مازالــــت تمثــــل عبئــــًا صــــحيًا عموميــــًا واقتصــــاديًا كبيــــرًا فــــي العديــــد مــــن البلــــدان 

 والمجموعات السكانية السريعة التأثر.
 

ومــن األهميــة ديــة دون التصــدي لمقاومــة مضــادات الميكروبــات، ولــن يتســنى الفــوز فــي الحــرب ضــد األمــراض المع
ضمان انخفاض مستوى المخاطر التي تنطـوي الحاسمة بمكان حماية األدوية من أجل التدابير الوقائية والعالجية و 

مر عليها العمليات الجراحية والعالج الكيماوي. وهناك عدد قليـل مـن المنتجـات البديلـة قيـد التطـوير، ومـع ذلـك يسـت
ســوء اســتخدام هــذه األدويــة واإلفــراط فــي اســتخدامها بصــفة منتظمــة فــي الرعايــة الصــحية وفــي إنتــاج األغذيــة. ولــو 

، حيـث يمكـن أن سيتجه العالم نحو حقبة ما بعد المضـادات الحيويـةيتخذ إجراء فوري متسق على نطاق عالمي  لم
  إلى الموت.حاالت العدوى الشائعة من جديد تفضي 

  
اتبـــاع نهـــج يتجـــاوز قطـــاع الصـــحة تجـــاوزًا كبيـــرًا وال تقتصـــر فيـــه التغييـــرات علـــى السياســـات الصـــحية فحســـب، ويلـــزم 

  ء وٕانتاج المستحضرات الصيدالنية.وتشمل أيضًا السياسات العامة في مجاالت التجارة والزراعة والتمويل والغذا  بل
  

عـاون. وكـذلك فإنـه مـن األهميـة بمكـان اسـتحداث وسيقتضي حشد هذه القطاعات كافـة أشـكال معـززة ومتكاملـة مـن الت
األدويــة ووســائل التشــخيص وغيرهــا مــن األدوات الجديــدة، والتعــاون مــع منظمــة األغذيــة والزراعــة والمنظمــة العالميــة 

  لصحة الحيوان، وتنفيذ خطط العمل الوطنية تنفيذًا كامًال.
  
  



   A70/7    ٧٠/٧ج

19 

  )األمريكية الدوالرات بماليين( البرنامج ومجال الرئيسي المكتب حسب الميزانية
  

جنوب شرق  األمريكتان  أفريقيا  مجال البرنامج
شرق   أوروبا  آسيا

  المتوسط
غرب المحيط 

  الهادئ
المقر 
  المجموع  الرئيسي

فيروس العوز المناعي البشري   ١- ١
  ١٤٤,٧  ٤٥,٦  ١٢,٥  ٦,١  ٧,٨  ١١,١  ٧,٥  ٥٤,١  والتهاب الكبد

  ١٢٣,٩  ٣٥,٧  ١٦,٤  ٨,٢ ١١,٥  ١٧,٨  ١,٩  ٣٢,٤  السل  ٢- ١
  ١١٥,٨  ٣٥,٦  ١٣,٤  ٦,٠  ١,٠  ١٢,٣  ١,٦  ٤٥,٩  المالريا  ٣- ١
أمراض المناطق المدارية   ٤- ١

  ١٠٧,٣  ٤٢,٦  ٦,٥  ٦,٣  ٠,٤  ١٣,٤  ٦,٢  ٣١,٩  المهملة
األمراض التي يمكن الوقاية منها   ٥- ١

  ٢٧٢,٠  ٥٣,٧  ٢٢,٣  ٢٢,٢ ١٤,٣  ٢٧,٩  ١١,٦  ١٢٠,٠  باللقاحات
  ٤١,٧  ١٧,٠  ٣,٥  ٢,٦  ٤,٧  ٥,٥  ١,٦  ٦,٩  مقاومة مضادات الميكروبات  ٦- ١

  ٨٠٥,٤  ٢٣٠,٢  ٧٤,٦  ٥١,٤ ٣٩,٧  ٨٨,٠  ٣٠,٤  ٢٩١,١  ١مجموع الفئة 
  

جنوب شرق  األمريكتان  أفريقيا  مجال البرنامج
شرق   أوروبا  آسيا

 المتوسط
غرب المحيط 

  الهادئ
المقر 
  المجموع  الرئيسي

البحوث في مجال أمراض المناطق 
  ٥٠,٠  ٥٠,٠  -  -  -  -  -  -  المدارية
البحوث في مجال أمراض مجموع 

  ٥٠,٠  -  -  -  -  -  -  -  المناطق المدارية
  
  وز المناعي البشري والتهاب الكبدفيروس الع  ١-١
  

مليـون حالـة وفـاة سـنويًا، تنـتج فـي المقـام  ١,٤يتسبب التهاب الكبـد الفيروسـي علـى صـعيد العـالم بمـا يقـدر بحـوالي 
 التهـاب عـدوى مـن للوقايـة ناجعـة لقاحات المزمن. وتوجد Cالمزمن والتهاب الكبد  Bاألول عن عدوى التهاب الكبد 

مـــن خـــالل  Cوالتهـــاب الكبـــد  B، ويمكـــن الوقايـــة مـــن التهـــاب الكبـــد E ، والتهـــاب الكبـــدB، والتهـــاب الكبـــد Aالكبـــد 
دويــة التــي يمكنهــا والتطــورات الجديــدة فــي العــالج، بمــا فــي ذلــك األمكافحــة العــدوى، بمــا فــي ذلــك الحقــن المــأمون. 

المــزمن، تتــيح الفــرص إلحــداث وقــع كبيــر علــى العــبء الــذي يمثلــه التهــاب الكبــد  Cعــالج العــدوى بالتهــاب الكبــد 
  الفيروسي.

  
مليــون شــخص متعــايش مــع فيــروس العــوز المنــاعي البشــري وبلــغ عــدد الوفيــات  ٣٧، كــان هنــاك ٢٠١٥وفــي عــام 

مليون وفاة. وُيعد نصف المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري تقريبـًا غيـر  ١,١الناجمة عن هذا الفيروس 
مــن يعاشــروهم جنســيًا مســتترين ويصــعب مــدركين لحــالتهم الصــحية ومــازال أفــراد المجموعــات الســكانية الرئيســية و 

الوصول إليها. ومازال األطفال أقـل قـدرة علـى الحصـول علـى عـالج فيـروس العـوز المنـاعي البشـري مـن البـالغين، 
ولــم يتحقــق بعــد هــدف الــتخلص مــن انتقــال الفيــروس مــن األمهــات إلــى األطفــال. واالســتراتيجيات العالميــة الجديــدة 

وز المناعي البشري، والتهاب الكبد الفيروسي، واألمـراض المعديـة المنقولـة جنسـيًا، لقطاع الصحة بشأن فيروس الع
، تحـدد اإلجـراءات التـي يتعـين اتخاذهـا لبلـوغ الغايـات ٢٠٢١–٢٠١٦التي اعتمدتها جمعية الصـحة العالميـة للفتـرة 

 وهـي تمثـل خطـوة كبيـرة لألمـام.وتعتبر االستراتيجية الخاصة بالتهاب الكبد الفيروسـي األولـى مـن نوعهـا، العالمية. 
وتتوافــق االســتراتيجية الخاصــة بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري بشــكل وثيــق مــع اســتراتيجية برنــامج األمــم المتحــدة 
المشترك لمكافحة األيدز، واإلعالن السياسي بشـأن مـرض األيـدز والعـدوى بفيروسـه الـذي اعتمدتـه الجمعيـة العامـة 

وهـي تتبـع نهـج "المسـار السـريع"، وتعتمـد غايـات عالميـة لتخفـيض حـاالت العـدوى  .٢٠١١لألمم المتحدة فـي عـام 
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" التــي ٩٠-٩٠-٩٠حالــة، وزيــادة االختبــارات والعــالج بمــا يتماشــى مــع الغايــات " ٥٠٠ ٠٠٠الجديـدة إلــى أقــل مــن 
األم إلــى الطفــل  اقترحهــا برنــامج األمــم المتحــدة المشــترك لمكافحــة األيــدز، والــتخلص فعليــًا مــن انتقــال الفيــروس مــن

. وهنــاك إجــراءات معينــة يوصــى باســتخدامها بشــأن المجموعــات الســكانية الرئيســية، والوســائل ٢٠٢٠بحلــول عــام 
التوليفية للوقاية من فيروس العوز المناعي البشري، واالبتكارات الوقائية، ومقاومة األدويـة المضـادة لفيـروس العـوز 

ب لفيروس العوز المناعي البشـري، واإلصـابة بالتهـاب الكبـد المصـاحب المناعي البشري، واإلصابة بالسل المصاح
لفيروس األيدز. وتتناول االستراتيجية أيضًا إتاحة أدوية فيروس العوز المناعي البشري ووسـائل تشخيصـه، وحقـوق 
ت اإلنســــان، والمســــاوة بــــين الجنســــين، والتصــــدي لحــــاالت اإلصــــابة بفيــــروس العــــوز المنــــاعي البشــــري بــــين الســــيدا

  والفتيات. 
  

وعلى الرغم من التقدم الهائل الذي تم إحرازه، اليـزال هنـاك الكثيـر مـن التحـديات. وتعتبـر االسـتجابة اللتهـاب الكبـد 
في بدايتها، والبد من بذل جهود هائلة على درجة عالية من التنسيق بغية تعزيز سبل إتاحة تشخيص التهاب الكبـد 

إلــى  ٢٠١٥ ج للجميــع" فيمــا يتعلـق بفيــروس العــوز المنــاعي البشـري فــي عــاموعالجـه. وقــد أدى اعتمــاد نهـج "العــال
إلـــى إدراج حـــوالي  ٢٠٢١غايـــات المحـــددة لعـــام وتـــدعو الزيـــادة ملحوظـــة فـــي عـــدد األشـــخاص المـــؤهلين للعـــالج، 

مليــون شـــخص للحصـــول علـــى العـــالج المضـــاد للفيروســـات القهقريــة. وعلـــى الـــرغم مـــن تعزيـــز هـــذا النـــوع مـــن  ٣٠
بدرجة ملحوظة، فلم يكن االنخفاض في حاالت العدوى الجديدة بفيروس العوز المنـاعي البشـري علـى نفـس العالج 

للمشــهد المتوقــع فيمــا يتعلــق بالجهــات المانحــة، حيــث قــد يقــل التمويــل الخــاص بالثنائيــة القادمــة،  المســتوى. ونظــراً 
لتهـــاب الكبـــد الوبـــائي إثبـــات أثرهمـــا علـــى ســـيتعين علـــى االســـتجابة لفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري واالســـتجابة ال

الغايـــات الصـــحية األخـــرى المدرجـــة فـــي أهـــداف التنميـــة المســـتدامة، بمـــا فـــي ذلـــك خفـــض معـــدل وفيـــات األمومـــة 
) وخفـــض معـــدل الوفيـــات الناجمـــة عـــن ٢-٣) والوقايـــة مـــن وفيـــات حـــديثي الـــوالدة واألطفـــال (الغايـــة ١-٣ (الغايـــة

ـــة مـــن اضـــطرابات تعـــاطي مـــواد اإلدمـــان ٤-٣ة النفســـية (الغايـــة األمـــراض غيـــر الســـارية وتعزيـــز الصـــح ) والوقاي
) وتحقيـق ٧-٣) وضمان اإلتاحة الشاملة لخدمات رعاية الصحة الجنسية واإلنجابية (الغاية ٥-٣وعالجها (الغاية 

ب) -٣(الغاية  ) وضمان اإلتاحة الشاملة لألدوية واللقاحات الميسورة التكلفة٨-٣التغطية الصحية الشاملة (الغاية 
ج)، وأثرهمــا علــى أهــداف التنميــة المســتدامة األوســع -٣وزيــادة التمويــل الصــحي والقــوى العاملــة الصــحية (الغايــة 

) وتحقيــق المســاواة بــين الجنســين ٢) وٕانهــاء الجــوع (الهــدف ١نطاقــًا والســيما تلــك التــي تتعلــق بإنهــاء الفقــر (الهــدف 
) ١٠مــن عــدم المســاواة فــي الحصــول علــى الخــدمات والســلع (الهــدف  ) والحــد٥وتمكــين النســاء والفتيــات (الهــدف 

) والتمويـــل وبنـــاء القـــدرات مـــن أجـــل ١٦وتشـــجيع المجتمعـــات الشـــاملة للجميـــع التـــي تشـــجع عـــدم التمييـــز (الهـــدف 
  ).١٧(الهدف  التنفيذ

 
  ٢٠١٩-٢٠١٨محور تركيز المنظمة في الثنائية 

  
العمــل مــع الشــركاء، بمــا فــي ذلــك برنــامج األمــم المتحــدة المشــترك  ٢٠١٩–٢٠١٨ستواصــل المنظمــة فــي الثنائيــة 

لمكافحـــة األيـــدز، والصـــندوق العـــالمي لمكافحـــة األيـــدز والســـل والمالريـــا، وخطـــة رئـــيس الواليـــات المتحـــدة الطارئـــة 
مــن أجــل تنفيــذ االســتراتيجيات الجديــدة،  لإلغاثــة مــن مــرض العــوز المنــاعي البشــري، والمجتمــع المــدني، وغيــرهم،

والمضــي قــدمًا نحــو تحقيــق الغايــات العالميــة الخاصــة بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري والتهــاب الكبــد الفيروســي. 
وستضطلع المنظمة بدور القيادة على الصعيد العـالمي، ووضـع المعـايير والقواعـد بشـأن الوقايـة مـن فيـروس العـوز 

اب الكبــد الفيروســي واالختبــارات المتعلقــة بهمــا وعالجهمــا، وتعزيــز التوســع فــي تكنولوجيــات المنــاعي البشــري والتهــ
الوقايـــة الجديـــدة، والعمـــل علـــى الـــتخلص مـــن اإلصـــابات الجديـــدة بفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري بـــين األطفـــال، 

تقـديم الخـدمات المتكاملـة والتصدي لحاالت العدوى المصاحبة، ورصـد االتجاهـات الوبائيـة واإلبـالغ عنهـا، وتعزيـز 
والمحسنة، وتيسير إتاحة األدوية الميسـورة التكلفـة ووسـائل التشـخيص. واألهـم مـن ذلـك، سـتعمل المكاتـب اإلقليميـة 
والمكاتب القطرية التابعة للمنظمة على تقديم الدعم التقني للبلدان بغية وضع االستراتيجيات وخطط العمل الوطنيـة 

  قوية بشأن فيروس العوز المناعي البشري والتهاب الكبد الفيروسي.وتنفيذها، وتقديم خدمات 
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زيادة إتاحة التدخالت الرئيسية لألشخاص المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري : ١-١الحصيلة 
  والتهاب الكبد الفيروسي

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة
  مليون ٢,١  المناعي البشري سنوياً عدد حاالت العدوى الجديدة بفيروس العوز 

)٢٠١٥(  
 ٥٠٠ ٠٠٠أقل من 
)٢٠٢٠(  

النسـبة المئويــة لألشــخاص المتعايشـين مــع فيــروس العـوز المنــاعي البشــري 
  الذين يتعاطون عالجًا مضادًا للفيروسات القهقرية

٤٦٪  
)٢٠١٥(  

٨١٪  
)٢٠٢٠(  

عــدد حــاالت العــدوى الجديــدة بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري ســنويًا بــين 
  األطفال 

١٥٠ ٠٠٠  
)٢٠١٥(  

  ٤٠ ٠٠٠أقل من 
)٢٠٢٠(  

  مليون ٢أقل من  Cو Bالعدد التراكمي لألشخاص الذين تم عالجهم من التهاب الكبد 
)٢٠١٥(  

  مليون ٨
)٢٠٢٠(  

  
التدخالت الرئيسية الرامية إلى مكافحة فيـروس العـوز المنـاعي زيادة قدرة البلدان على تنفيذ : ١-١-١ الُمخرج

البشــري عــن طريــق المشــاركة النشــيطة فــي الحــوار الخــاص بالسياســات، ووضــع اإلرشــادات واألدوات الخاصــة 
  بالقواعد والمعايير، وبث المعلومات االستراتيجية، وتقديم الدعم التقني

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
  ٣  عدد بلدان (المسار السريع) التي اعتمدت توصيات "العالج للجميع"

)٢٠١٥(  
٣٥  

)٢٠١٩(  
  

  منجزات المكاتب القطرية المستهدفة
دعم البلدان في تنفيذ خطط العمل الخاصة بفيروس العـوز المنـاعي البشـري، بمـا يتماشـى مـع خطـط  •

 العمل اإلقليمية.
تحديث االستراتيجيات، والمبادئ التوجيهية، واألدوات على المستوى الـوطني، بمـا يتسـق مـع المبـادئ  •

العالميــــة واإلقليميــــة فــــي مجــــاالت الوقايــــة مــــن فيــــروس العــــوز المنــــاعي البشــــري ورعايــــة التوجيهيــــة 
 .المصابين به وعالجهم

واسـتخدامها اسـتخدامًا منهجيـًا مـن خـالل ُنظـم تعزيز قدرة البلدان علـى توليـد المعلومـات االسـتراتيجية  •
 المعلومات الوطنية والرصد الروتيني للبرامج، بما يتماشى مع القواعد والمعايير العالمية.

على تقديم التدخالت الرئيسية الرامية إلى مكافحـة فيـروس العـوز المنـاعي البشـري  انتعزيز قدرة البلد •
 ستخدام األدلة واألدوات والمناهج المعدلة.عن طريق التدريب والتوجيه واإلشراف با

دعـــم البلـــدان فـــي رســـم خـــرائط االحتياجـــات الوطنيـــة إلـــى المســـاعدة التقنيـــة الخاصـــة بفيـــروس العـــوز  •
المنــاعي البشــري وتقيــيم المســاعدة التقنيــة الكافيــة والعاليــة الجــودة فــي مجــال إدارة البــرامج وتصــريف 

  الشؤون والتنفيذ وتعبئة الموارد.
 

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
 .العوز المناعي البشريتقديم الدعم التقني للبلدان في تنفيذ خطط العمل اإلقليمية بشأن فيروس  •
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المعلومــات االســتراتيجية اإلقليميــة بشــأن االتجاهــات الوبائيــة لفيــروس العــوز المنــاعي  إعــداد وتعزيــز •
القطري، ورصد التقدم المحرز في تنفيذ خطـط العمـل  البشري واالستجابة لهذا الفيروس على الصعيد

 اإلقليمية.
إجراء بث للسياسات، المبادئ التوجيهيـة، والممارسـات الموصـى بهـا علـى الصـعيد العـالمي مـن أجـل  •

التغلـــب علـــى التحـــديات الخاصـــة بأقـــاليم وبلـــدان معينـــة والتـــي تحـــول دون تحقيـــق اإلتاحـــة المنصـــفة 
 اعي البشري، ورعاية المصابين به، وعالجهم.للوقاية من فيروس العوز المن

من أجل دعم البلدان في تنفيذ  مقدمي المساعدة التقنية المضمونة الجودة إنشاء شبكات إقليمية تضم •
 خطط العمل، والسياسات، والمبادئ التوجيهية التي وضعتها المنظمة.

لتــدخالت والتكنولوجيــا البلــدان علــى اإقبــال تقــديم الــدعم مــن أجــل تنفيــذ البحــوث واالبتكــارات لتســريع  •
 الفعالة.

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

االضطالع بـدور الريـادة والتنسـيق علـى الصـعيد العـالمي لبرنـامج المنظمـة الخـاص بمكافحـة فيـروس  •
العـــوز المنـــاعي البشـــري مـــن أجـــل تنفيـــذ االســـتراتيجية العالميـــة لقطـــاع الصـــحة بشـــأن فيـــروس العـــوز 

 .٢٠٢١-٢٠١٦البشري للفترة المناعي 
تقديم اإلرشادات الخاصة بالمعـايير والتنفيـذ والخيـارات الخاصـة بالسياسـات، ودعـم المكاتـب اإلقليميـة  •

التعزيــز الفعـال لتوصـيات "العـالج للجميــع"، عـالوًة علـى التوصــيات فـي تقـديم الـدعم التقنــي مـن أجـل 
خيص (اختبـارات فيـروس العـوز المنـاعي بشـأن التشـ ٩٠-٩٠-٩٠الالزمـة للـتمكن مـن بلـوغ الغايـات 

البشــري وتقــديم المشــورة بشــأنه، والتشــخيص المبكــر للرضــع)، والعــالج، والرعايــة، والرصــد المختبــري 
 .(الحمل الفيروسي، ومقاومة األدوية المضادة لفيروس العوز المناعي البشري)

المكاتــب اإلقليميــة فــي تقــديم  دعــمتقــديم اإلرشــادات الخاصــة بالمعــايير والتنفيــذ وخيــارات السياســات و  •
الـــدعم التقنـــي مـــن أجـــل الوقايـــة الفعالـــة مـــن انتقـــال فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري وٕادخـــال الفئـــات 

 السكانية الرئيسية في جهود االستجابة للفيروس.
تقــديم اإلرشــادات الخاصــة بالمعــايير والتنفيــذ والخيــارات الخاصــة بالسياســات ودعــم المكاتــب اإلقليميــة  •

قــديم الــدعم التقنــي مــن أجــل خفــض معــدل الوفيــات واإلصــابة عــن طريــق تقــديم العــالج والرعايــة فــي ت
 لألشخاص المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري.

 تقديم اإلرشادات الخاصة بالمعايير والدعم التقني بشأن المعلومات االستراتيجية والتخطيط. •
 استجابة قطاع الصحة لفيروس العوز المناعي البشري وبثها.إعداد تقارير بشأن التقدم الُمحرز في  •
توجيـــه نمـــاذج تقـــديم الخـــدمات الخاصـــة بفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري وتعزيـــز النهـــوج المرتبطـــة  •

بالتغطيــــة الصــــحية الشــــاملة، واألمــــراض غيــــر الســــارية، والســــل، والتهــــاب الكبــــد، والصــــحة الجنســــية 
 والصحة النفسية، واألدوية األساسية. واإلنجابية، وصحة األمهات واألطفال،

دعــم المكاتــب اإلقليميــة والقطريــة فــي تقــديم الــدعم التقنــي مــن أجــل تطبيــق إرشــادات المنظمــة، وتنفيــذ  •
 خطط العمل اإلقليمية.
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زيادة قدرة البلدان على تنفيذ التدخالت الرئيسية الرامية إلى مكافحة التهاب الكبد عن طريـق : ٢-١-١ الُمخرج
كة النشيطة في الحوار الخاص بالسياسات، ووضع اإلرشادات واألدوات الخاصة بالقواعد والمعايير، وبث المشار 

  المعلومات االستراتيجية، وتقديم الدعم التقني
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج

عـــــدد البلـــــدان موضـــــع التركيـــــز التـــــي لـــــديها خطـــــط عمـــــل وطنيـــــة بشـــــأن 
الفيروســــــي ومكافحتــــــه، بمــــــا يتماشــــــى مــــــع مــــــن التهــــــاب الكبــــــد  الوقايــــــة

االســــــــــــتراتيجية العالميــــــــــــة لقطــــــــــــاع الصــــــــــــحة بشــــــــــــأن التهــــــــــــاب الكبــــــــــــد 
  ٢٠٢١-٢٠١٦  الفيروسي،

١٠  
)٢٠١٥(  

٢٨  
)٢٠١٩(  

  
  

  منجزات المكاتب القطرية المستهدفة
عمليــة وضــع وتنفيــذ السياســات واالســتراتيجيات الوطنيــة المتعــددة القطاعــات بشــأن  تقــديم الــدعم فــي •

الوقايـــة مـــن التهـــاب الكبـــد الفيروســـي ومكافحتـــه (و/ أو دمجهـــا فـــي االســـتراتيجيات الصـــحية األوســـع 
 نطاقًا) باالستناد إلى السياقات الوبائية المحلية.

بيانـات المتعلقـة بعـبء العـدوى بالتهـاب الكبـد تعزيز القدرة علـى وضـع ُنظـم الترصـد الوطنيـة وجمـع ال •
 الفيروسي، وعلى رصد االستجابة الوطنية.

تقــديم الــدعم فــي عمليــة تكييــف المبــادئ التوجيهيــة الوطنيــة بشــأن الوقايــة مــن التهــاب الكبــد الفيروســي  •
كافحـة ومكافحته بما يتماشى مع اإلرشادات العالمية ومن أجل دمج التدخالت الرئيسية الراميـة إلـى م

 .التهاب الكبد ضمن آليات وُنظم الرعاية الصحية القائمة بالفعل
دعم حمالت إذكاء الوعي بشأن التهاب الكبد الفيروسي في أوساط راسمي السياسات والجمهور العام  •

 باستخدام آليات تعزيز الصحة القائمة بالفعل.
  

 منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
 خطط العمل اإلقليمية الخاصة بالتهاب الكبد الفيروسي.من أجل تنفيذ تقديم الدعم التقني للبلدان  •
 بشأن الوقاية من التهاب الكبد الفيروسي ومكافحته.حشد االلتزام السياسي  •
تقديم الدعم لعملية بث وتكييـف وتنفيـذ اإلرشـادات الخاصـة بالمنظمـة بشـأن الوقايـة مـن التهـاب الكبـد  •

 وسي ومكافحته.الفير 
دعــم المكاتــب القطريــة فــي الحــوار الخــاص بالسياســات، والمســاعدة التقنيــة وبنــاء القــدرات مــن أجــل  •

 االستجابات الوطنية لمكافحة التهاب الكبد الفيروسي.
تقـــديم الـــدعم مـــن أجـــل تعزيـــز القـــدرات اإلقليميـــة والوطنيـــة علـــى الترصـــد وجمـــع المعلومـــات الخاصـــة  •

 ي.بالتهاب الكبد الفيروس
االســتراتيجية العالميــة وخطــط العمــل اإلقليميــة بشــأن الوقايــة مــن التهــاب الكبــد الفيروســي رصــد تنفيــذ  •

 ومكافحته.
من أجل دعم البلدان في تنفيذ  مقدمي المساعدة التقنية المضمونة الجودة إنشاء شبكات إقليمية تضم •

 الصحة العالمية.خطط العمل، والسياسات، والمبادئ التوجيهية التي وضعتها منظمة 
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  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
االضــطالع بــدور الريــادة والتنســيق فــي مجــال الوقايــة مــن التهــاب الكبــد الفيروســي وتشخيصــه ورعايــة  •

 المصابين به وعالجهم.
وضــع اإلرشــادات الخاصــة بالمعــايير فــي ســبيل التوســع فــي الجهــود الراميــة إلــى الوقايــة مــن التهــاب  •

 وتشخيصه ورعاية المصابين به وعالجهم. الكبد الفيروسي
تعزيز ُنظم المعلومـات الصـحية والتبليـغ عنهـا مـن أجـل تقيـيم أوبئـة التهـاب الكبـد الفيروسـي ورصـدها  •

 وتنفيذ األنشطة الخاصة بهذا المرض.
تقــديم اإلرشــادات ودعــم المكاتــب اإلقليميــة فــي تقــديم المســاعدة التقنيــة مــن أجــل إعــداد االســتراتيجيات  •

خطط الوطنية بشأن التهاب الكبد من أجل حشد استجابة متوازنة للمرض ُتدمج في بـرامج الصـحة وال
 العمومية. 

  
  السل  ٢-١
  

ماليـين  ٩مازال عبء مرض السل كبيرًا، على الرغم من توافر أدوات التشخيص والعالجات، فهنـاك مـا يزيـد علـى 
الجهـود الراميـة إلـى تشـخيص السـل وعالجـه والوقايـة  مليـون وفـاة سـنويًا. ومـع ذلـك فقـد حققـت ١,٥إصابة جديـدة و

، تحققـــت الغايـــة المتعلقـــة ٢٠١٥منـــه تقـــدمًا كبيـــرًا علـــى الصـــعيد العـــالمي واإلقليمـــي والـــوطني. وبحلـــول نهايـــة عـــام 
باألهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة التـــي تتمثــل فــي خفــض معـــدل اإلصــابة بالســل، حيــث تشـــير التقــديرات إلــى انخفاضـــه 

. وقــد أدت فعاليــة ٢٠١٥إلــى عــام  ٢٠٠٠٪ فــي الفتــرة مــن عــام ٢٢وانخفــض معــدل الوفيــات بنســبة ٪. ١,٥ بنســبة
. ٢٠١٤إلـى عـام  ٢٠٠٠مليـون شـخص فـي الفتـرة مـن عـام  ٤٣التشخيص والعالج إلى إنقـاذ حيـاة مـا يقـدر بنحـو 

  حدثت وسائل للتشخيص وأدوية جديدة، واليزال هناك المزيد منها قيد التطوير.واستُ 
  

ل جميـع الـدول األعضـاء فـي ) من ِقبَ ٢٠٣٥-٢٠١٦التأييد الذي حظيت به استراتيجية القضاء على السل (وعقب 
، أصــــبحت اآلن توجــــه الجهــــود المبذولــــة علــــى الصــــعيد العــــالمي واإلقليمــــي ٢٠١٤جمعيــــة الصــــحة العالميــــة عــــام 

المي، بخفـــض عـــدد الحـــاالت والـــوطني. ويتمثـــل الهـــدف العـــام لهـــذه االســـتراتيجية فـــي وضـــع نهايـــة لوبـــاء الســـل العـــ
نســمة إلــى المسـتوى الموجــود حاليــًا فـي البلــدان ذات العــبء  ١٠٠ ٠٠٠الجديـدة التــي تحــدث سـنويًا فــي العــالم لكـل 

إلــــى  ٢٠١٥فــــي الفتــــرة مــــن عــــام  ٪٩٠، وخفــــض معــــدل اإلصــــابة بالســــل بنســــبة ٢٠٣٥المــــنخفض بحلــــول عــــام 
  غاية تتعلق بوضع نهاية لوباء السل العالمي.. وتتضمن أهداف التنمية المستدامة كذلك ٢٠٣٥ عام
  

ـــــــم تحديـــــــد  ـــــــى ثالثـــــــة مؤشـــــــرات جامعـــــــة رفيعـــــــة المســـــــتوى، وت   وتتضـــــــمن اســـــــتراتيجية القضـــــــاء علـــــــى الســـــــل عل
إلـى خفـض معـدل وقـوع  ٢٠٣٠) لهـا. وترمـي غايـات عـام ٢٠٢٥-٢٠٢٠) ومعالم بارزة (٢٠٣٥–٢٠٣٠غايات (

؛ ٢٠١٥٪ علـى التـوالي مقارنـة بمسـتويات عـام ٩٠عنه بنسبة  ٪، وخفض عدد الوفيات الناجمة٨٠الحاالت بنسبة 
٪ علــى التــوالي، وتشــير إلــى أنــه ال يجــوز أن ٣٥٪ و٢٠إلــى خفضــهما بنســبة  ٢٠٢٠وتــدعو المعــالم البــارزة لعــام 

تتحمــل األســر المتضــررة التكــاليف الكارثيــة الناجمــة عــن اإلصــابة بالســل. ولتحقيــق ذلــك تعتمــد االســتراتيجية علــى 
ائز رئيســية أال وهــي: خــدمات الرعايــة والوقايــة المتكاملــة التــي تركــز علــى المــريض؛ والسياســات الجريئــة ثــالث ركــ

  والنظم الداعمة؛ والبحث واالبتكار المكثفان.
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  ٢٠١٩-٢٠١٨محور تركيز المنظمة في الثنائية 
  

ز الجهود الرامية إلى اعتماد استراتيجية ٢٠١٩-٢٠١٨في الثنائية  ذلت في القضاء على السل التي بُ ، سوف ُتعزَّ
الثنائية الماضية ويوسع نطاقها. ويشمل ذلك تعزيز قوامة الحكومة وخضوعها للمساءلة، مع بذل الجهود لسد 
الثغرات الكبيرة في الموارد؛ وٕاجراء المزيد من عمليات التقييم الوبائي الوطنية (بما في ذلك تحليل أوجه عدم 

جراء مسوحات للتكاليف التي يتكبدها مرضى السل وأسرهم، واالستعانة بالنتائج في رأب المساواة داخل البلدان)، وإ 
الفجوات في اكتشاف الحاالت واإلبالغ عنها، ودعم وضع وتنفيذ السياسات المرتبطة بالتغطية الصحية الشاملة 

اسية لألدوية لضمان العالج والحماية االجتماعية؛ وزيادة التغطية باالختبارات التشخيصية الروتينية لقياس الحس
  المالئم؛ وتعزيز الترصد واألطر التنظيمية، ووضع االستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالبحوث.

وفضًال عن ذلك، ستدعم األمانة الدول األعضاء من خالل اإلرشادات المتعلقة بالسياسات والمساعدة التقنية 
ية، والرصد العالمي المنتظم لوباء السل والتقدم المحرز في والمشاركة مع الشركاء، بما في ذلك الشبكات البحث

تنفيذ استراتيجية القضاء على السل وغايات أهداف التنمية المستدامة ومعالمها البارزة، مع إيالء اهتمام خاص 
  .٢٠٢٠للمعالم البارزة لعام 

  استراتيجية القضاء على السلاإلتاحة الشاملة للرعاية الجيدة لمرضى السل بما يتماشى مع : ٢-١الحصيلة 

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

  )١٩٩٥االستراتيجية التي توصي بها المنظمة (
  مليون ٨٠
)٢٠١٧(  

  مليون ٩٠
  )٢٠١٩(نهاية 

العــــدد الســــنوي لمرضــــى الســــل المصــــابين بالســــل المقــــاوم لألدويــــة المتعــــددة 
إصـــابة مؤكـــدة أو مفترضـــة (بمـــا فـــي ذلـــك الحـــاالت المقاومـــة للريفامبيســـين) 
  الذين خضعوا لعالج السل المقاوم لألدوية المتعددة في جميع أنحاء العالم

٣٠٠ ٠٠٠  
)٢٠١٧(  

٣٥٠ ٠٠٠  
  )٢٠١٩(بحلول 

  
تكييــف االســتراتيجية والغايــات العالميــة للوقايــة مــن الســل ورعايــة مرضــاه ومكافحتــه بعــد : ١-٢-١الُمخــرج 

  ١-٦٧ج ص عوتنفيذها على الصعيد العالمي، على النحو المعتمد في القرار  ٢٠١٥ عام
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج

، عدد البلـدان التـي حـددت غايـات فـي إطـار الخطـط االسـتراتيجية الوطنيـة
بشــــأن خفــــض معــــدل الوفيــــات الناجمــــة عــــن الســــل ومعــــدل اإلصــــابة بــــه 

  ١-٦٧ج ص عيتماشى مع الغايات العالمية الواردة في القرار  بما

٢٣  
)٢٠١٧(  

  

١٩٤  
)٢٠١٩(  

  
  

  منجزات المكاتب القطرية المستهدفة
اسـتراتيجية دعم وتعزيز قدرة البلدان على تكييف وتنفيـذ المبـادئ التوجيهيـة واألدوات بمـا يتماشـى مـع  •

 القضاء على السل، والخطط واألطر اإلقليمية ذات الصلة، والخطط االستراتيجية الوطنية.
دعــــم البلــــدان فــــي تنســــيق الجهــــود التــــي تشــــمل قطاعــــات وشــــراكات متعــــددة، والمســــاهمة فــــي وضــــع  •

 استراتيجيات التعاون الُقطري والخطط االستراتيجية الوطنية، وتيسير تعبئة الموارد.
عمليـــة جمـــع البيانـــات عـــن الســـل وتحليلهـــا وبثهـــا واســـتخدامها، ورصـــد وضـــع الســـل واالســـتجابة دعــم  •

، بما في ذلك التحليالت المصنفة (علـى سـبيل المثـال حسـب السـن، لمقتضياته على الصعيد الوطني
 تقييم أوجه عدم المساواة واإلنصاف داخل البلدان.ونوع الجنس، والمكان)، التي تتيح 
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  تب اإلقليمية المستهدفةمنجزات المكا
تعزيز قدرات البلـدان علـى مواءمـة وتنفيـذ المبـادئ التوجيهيـة واألدوات التـي وضـعتها منظمـة الصـحة  •

العالميـــة، بمـــا يتماشـــى مـــع اســـتراتيجية القضـــاء علـــى الســـل، وخطـــط العمـــل اإلقليميـــة و/ أو الخطـــط 
 واألطر والسياسات اإلقليمية ذات الصلة.

ــًا لالحتياجــات الُقطريــة، بمــا فــي ذلــك مــن جانــب المنظمــة وشــركائها تنســيق تقــديم الــدعم التقنــي  • طبق
 مثل لجان الضوء األخضر اإلقليمية والمراكز المتعاونة مع المنظمة. ،آليات المساعدة اإلقليمية

قـاوم والسـل الم، رصد االتجاهات الخاصـة بالسـل، وفيـروس العـوز المنـاعي البشـري المصـاحب للسـل •
ن طريــق تعزيــز نظــم الترصــد، وتعزيــز تحليــل البيانــات والمعلومــات الصــحية ذات الصــلة، لألدويــة عــ

 وبثها، واستخدامها.
 االضطالع بدور الريادة في مجال الدعوة والتنسيق بين الشركاء وتعبئة الموارد. •

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

والـــدعوة، وحشـــد المـــوارد مـــن أجـــل دعـــم اعتمـــاد اســـتراتيجية فـــي التنســـيق، االضـــطالع بـــدور الريـــادة  •
والتعــاون مــع المكاتــب اإلقليميــة والقطريــة للمنظمــة، وكــذلك أصــحاب  القضــاء علــى الســل وتنفيــذها،

وفيــــروس العــــوز المنــــاعي البشــــري، ومقاومــــة مضــــادات المصــــلحة المشــــاركين فــــي التصــــدي للســــل، 
مهـات واألطفـال، والـنظم الصـحية، وسـائر المسـائل واألمراض غيـر السـارية، وصـحة األ الميكروبات،

 المتعلقة بالصحة.
االضطالع بدور الريادة بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيـين داخـل المنظمـة وخارجهـا مـن أجـل  •

مواءمــة جهــود مكافحــة الســل مــع الحركــة العامــة صــوب تحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة، والحمايــة 
ـــة، مـــن خـــالل المســـا ـــنظم الصـــحية والجهـــود الراميـــة إلـــى الـــتخلص مـــن االجتماعي همة فـــي تعزيـــز ال

 السل.التكاليف الباهظة التي يتحملها المرضى بسبب 
رصــد وتقيـــيم التقــدم المحـــرز علـــى الصــعيد العـــالمي صــوب بلـــوغ الغايـــات والمعــالم الرئيســـية لخفـــض  •

علـى السـل، بمـا فـي عبء مـرض السـل والمحـددة فـي أهـداف التنميـة المسـتدامة واسـتراتيجية القضـاء 
المصـــنفة للبيانـــات الوطنيـــة التـــي تتـــيح تقيـــيم أوجـــه عـــدم المســـاواة واإلنصـــاف داخـــل ذلـــك التحلـــيالت 

مــع بــث التقــارير علــى نطــاق واســع عــن طريــق التقــارير العالميــة، وقاعــدة البيانــات العالميــة  البلــدان،
 المرصد الصحي العالمي للمنظمة.، و للمنظمة عن مرض السل

 
: المبادئ التوجيهية المحدَّثة بشأن السياسات واألدوات التقنية لدعم تنفيذ استراتيجية القضـاء ٢-٢-١الُمخرج 

، والتي ٢٠١٥على السل، والجهود الرامية إلى بلوغ غايات الوقاية من السل ورعاية مرضاه ومكافحته بعد عام 
) السياسـات الجريئـة ٢ي تركز على المـريض؛ () الرعاية والوقاية المتكاملة الت١تشمل الدعائم الثالث التالية: (

 ) تكثيف البحث واالبتكار٣والُنظم الداعمة؛ (
  

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
عــــدد المبــــادئ التوجيهيــــة والوثــــائق التقنيــــة الجديــــدة والمحدَّثــــة التــــي تــــدعم 

  والبلداناستراتيجية القضاء على السل الموضوعة والمعتمدة في األقاليم 
  صفر

)٢٠١٧(  
١٠  

)٢٠١٩(  
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  منجزات المكاتب القطرية المستهدفة
دعــم البلــدان فــي تطويــع اســتراتيجية القضــاء علــى الســل والخطــط واألطــر اإلقليميــة ذات الصــلة فــي  •

السياســات، واالســتراتيجيات، والخطــط الوطنيــة، ومواءمتهــا مــع جهــود تعزيــز الــنظم الصــحية الوطنيــة 
التغطية الصحية الشاملة والحمايـة االجتماعيـة، وتيسـير الحـوار الشـامل الخـاص  الشاملة بغية تحقيق

 .بالسياسات مع القطاعات األخرى والشركاء والفئات السكانية المتضررة
دعـــم البلـــدان فـــي اعتمـــاد المبـــادئ التوجيهيـــة المتعلقـــة بالســـل واألدوات الخاصـــة بـــه بمـــا يتماشـــى مـــع  •

 رشادات اإلقليمية ذات الصلة.اإلرشادات العالمية األخيرة واإل
 .دعم تنفيذ البحوث التشغيلية واالبتكار وتعزيزه عن طريق وضع برنامج البحوث وبناء القدرات •

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

االضطالع بدور الريادة في وضع وتنفيذ االسـتراتيجيات واألطـر اإلقليميـة بشـأن السـل، وتـوفير منبـر  •
بشأن السياسات بهدف تطويع االستراتيجيات والخطط العالميـة بشـأن السـل لكـي تالئـم إقليمي للحوار 

  السياق اإلقليمي.
تحديد خيارات السياسات ووضع وتحديث اإلرشـادات التقنيـة لتيسـير اعتمـاد اسـتراتيجية القضـاء علـى  •

 السل وتنفيذها داخل الخطط واألطر اإلقليمية.
كة الــدول األعضــاء فــي المبــادرات الدوليــة المتعلقــة بالســل، االضــطالع بــدور الريــادة فــي دعــم مشــار  •

وكــذلك مشــاركتها النشــيطة فــي التصــدي لقضــايا الصــحة العالميــة، والتنســيق مــع الكيانــات اإلقليميــة 
 ودون اإلقليمية.

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

 تعزيز التعاون وتبادل الممارسات الجيدة فيما بين مختلف أصحاب المصلحة على الصعيد اإلقليمي. •
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
التوجيهيـــة بشـــأن تحـــديث المبـــادئ التوجيهيـــة بشـــأن تشـــخيص الســـل وعالجـــه، بمـــا فـــي ذلـــك المبـــادئ  •

ـــنظم الجديـــدة، واألدوات الداعمـــة والمعـــايير المختبريـــة ذات  اســـتخدام وســـائل التشـــخيص واألدويـــة وال
 الصلة بذلك.

تــوفير إرشــادات السياســة العامــة بشــأن تنفيــذ رعايــة مرضــى الســل بجميــع أشــكاله، بمــا فــي ذلــك الســل  •
لمـرتبط بفيـروس العـوز المنـاعي البشـري، الحساس لألدويـة، والسـل المقـاوم لألدويـة المتعـددة، والسـل ا

وسل األطفال، وتعزيز تكامل الخدمات المعنية مع خدمات الرعاية الخاصة باألمراض غير السارية، 
ورعاية صحة األمهـات واألطفـال، والرعايـة المجتمعيـة للسـكان المستضـعفين، وبمـا فـي ذلـك المسـاواة 

 بين الجنسين، واإلنصاف، وحقوق اإلنسان.
شــــادات السياســــة العامــــة واألدوات دعمــــًا للتنفيــــذ الفعــــال لألطــــر الوطنيــــة المعــــززة الخاصــــة وضــــع إر  •

 .العامة والتنظيم والبحوث دعمًا الستراتيجية القضاء على السل اتبالسياس
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  المالريا  ٣-١
  

  مليــــــون حالـــــــة علــــــى الصـــــــعيد العــــــالمي (نطـــــــاق عـــــــدم  ٢١٤قــــــدرت حـــــــاالت المالريــــــا بنحـــــــو  ٢٠١٥فــــــي عـــــــام 
ــــــين:  ــــــون)، أســــــفرت عــــــن  ٣٠٣–١٤٩اليق ــــــا (نطــــــاق عــــــدم  ٤٣٨ ٠٠٠ملي ــــــاة ناجمــــــة عــــــن اإلصــــــابة بالمالري   وف
). وقــد تحققــت الغايــة الخاصــة باألهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة، التــي تــدعو إلــى وقــف ٦٣٥ ٠٠٠–٢٣٦ ٠٠٠اليقــين: 

إلـــى انخفـــاض معـــدل  تشـــير التقـــديرات ٢٠٠٠ومنـــذ عـــام . ٢٠١٥اإلصـــابة بالمالريـــا وبـــدء انحســـارها بحلـــول عـــام 
٪ مــن ٨٨٪ فــي اإلقلــيم األفريقــي، الــذي يشــهد ٤٢٪ علــى الصــعيد العــالمي، وبنســبة ٣٧اإلصــابة بالمالريــا بنســبة 

٪ علـــى ٦٠الحـــاالت المقـــدرة. وتشـــير التقـــديرات أيضـــًا إلـــى انخفـــاض معـــدل الوفيـــات الناجمـــة عـــن المالريـــا بنســـبة 
٪ من الوفيات الناجمة عن المالريا. وُيعزى هذا ٩٠ي الذي يشهد ٪ في اإلقليم األفريق٦٦الصعيد العالمي، وبنسبة 

إلـــى  ٢٠٠٠مليـــون دوالر أمريكـــي فـــي عـــام  ١٠٠التقـــدم إلـــى الزيـــادة الكبيـــرة فـــي المعونـــة التـــي زادت مـــن أقـــل مـــن 
، وٕالـى القيـادة القطريـة التـي مكنـت مـن التوسـع فـي نطـاق ٢٠١٥مليـار دوالر أمريكـي فـي عـام  ٢,٥يقـدر بنحـو  ما
ابير الوقايـــــــة والتشـــــــخيص والعـــــــالج، والســـــــيما الناموســـــــيات المعالجـــــــة بمبيـــــــدات الحشـــــــرات الطويلـــــــة األمـــــــد، تـــــــد

. ومـع ذلـك، يظـل التمويـل اآلرتيميسـينين مـادة علـى القائمـة التوليفيـة المعالجـاتالتشخيصية السـريعة، و  واالختبارات
االســــتراتيجية التقنيــــة العالميــــة بشــــأن المالريــــا للمالريــــا أقــــل بكثيــــر مــــن المســــتوى المطلــــوب لبلــــوغ أهــــداف  الــــدولي
؛ والتـي تشـمل خفـض معـدالت ٢٠١٥التي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية في أيـار/ مـايو  ٢٠٣٠-٢٠١٦ للفترة

 ٢٠٢٥وعــام  ٢٠٢٠٪ بحلــول عــام ٩٠٪ و٧٥٪ و٤٠اإلصــابة بالمالريــا ومعــدالت الوفيــات الناجمــة عنهــا بنســبة 
خطـر األوبئـة ومعـاودة ظهـور المـرض بسـبب عـدم كفايـة المـوارد الماليـة فضـًال عـن  على التوالي. أما ٢٠٣٠وعام 

زيادة مقاومة األدوية والمبيدات الحشرية، فاليزال يمثل شاغًال خطيرًا وسيتطلب زيادة المـوارد المحليـة واالسـتثمارات 
  المستدامة من جانب الجهات المانحة.

  
رين داعمين لتوجيه الجهود العالمية الرامية إلى التخلص من المرض. وتعتمد االستراتيجية على ثالث ركائز وعنص

وتســـلط الركيـــزة األولـــى الضـــوء علـــى أهميـــة ضـــمان اإلتاحـــة الشـــاملة لخـــدمات الوقايـــة مـــن المالريـــا وتشخيصــــها 
حة أال وهي مكاف –وعالجها. وينبغي تعزيز حزمة التدخالت الرئيسية الخاصة بالمالريا، التي أوصت بها المنظمة 

لتغطية جميع المجموعات السكانية المعرضة  -النواقل والعالج الكيميائي الوقائي واالختبارات التشخيصية والعالج 
للمخــاطر. أمــا الركيــزة الثانيــة فتشــجع البــرامج علــى تســريع وتيــرة الجهــود المبذولــة للــتخلص مــن المالريــا، وتحقيــق 

عنــى بتحويــل ترصــد المالريــا إلــى تــدخل رئيســي. ويعــد تعزيــز نظــم وضــع الخلــو مــن المالريــا. وأمــا الركيــزة الثالثــة فتُ 
الترصد عنصرًا أساسيًا لضمان تخصيص الموارد المحدودة على نحـو فّعـال مـن خـالل تخطـيط البـرامج القـائم علـى 
ر البيانــات، ولتقيــيم التقــدم المحــرز فــي تــدابير المكافحــة وتأثيرهــا. ويتمثــل العنصــران الــداعمان المهمــان فــي تســخي

  االبتكار والتوسع في البحوث، وتعزيز البيئة المواتية، والسيما النظم الصحية.
  

  ٢٠١٩- ٢٠١٨محور تركيز المنظمة في الثنائية 
المالريـــــا بغيـــــة اعتمـــــاد ومواءمـــــة  ستواصـــــل األمانـــــة دعمهـــــا للبلـــــدان التـــــي تتوطنهـــــا ٢٠١٩-٢٠١٨فـــــي الثنائيـــــة 

االســتراتيجية التقنيــة العالميــة، التــي تــوفر إطــارًا توجيهيــًا لعمــل المنظمــة مــع البلــدان والشــركاء مــن أجــل ترقيــة حــزم 
التــدخالت وتعزيــز الترصــد والتصــدي لمقاومــة األدويــة والمبيــدات الحشــرية. وســتقدم االســتراتيجية العالميــة لمكافحــة 

التوجيـــه المتكامـــل بشـــأن مكافحـــة األمـــراض المنقولـــة بالنواقـــل، بمـــا فيهـــا المالريـــا.  –إعـــدادها  الجـــاري –النواقـــل 
وستواصل األمانة تقديم توصيات محدَّثة ومسندة بالبينات تتعلق بالسياسات من خالل عمل اللجنـة االستشـارية فـي 

معنيـة باسـتعراض البينـات. وسـيقدم فريـق مجال السياسات الخاصة بالمالريا، ودعم فـرق الخبـراء التقنيـين، والفـرق ال
الخبـــراء االستشـــاري االســـتراتيجي المعنـــى باستئصـــال المالريـــا المشـــورة للمنظمـــة بشـــأن المحـــددات والســـيناريوهات 

  الممكنة الستئصال المالريا.
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ادة زيادة إتاحة التدخالت الوقائية وتأكيد التشخيص والعالج بالخط األول من األدوية المض: ٣-١الحصيلة 
  للمالريا بين الفئات السكانية المعرضة للمخاطر

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة
النسـبة المئويــة للحـاالت المؤكــدة لإلصـابة بالمالريــا فـي القطــاع العـام التــي 
تتلقـــى العـــالج بـــالخط األول مـــن األدويـــة المضـــادة للمالريـــا وفقـــًا للسياســـة 

  الوطنية

٧٠٪*  
)٢٠١٤(  

٧٧*٪  
)٢٠١٩(  

النســبة المئويــة للحــاالت المشــتبه فــي إصــابتها بالمالريــا فــي القطــاع العــام 
  والتي تخضع الختبار وجود طفيليات

٧٦*٪  
)٢٠١٥(  

٨٥*٪  
)٢٠١٩(  

نسبة السكان المحتاجين لتدخالت مكافحة النواقل الذين تُتاح لهم مثل هذه 
    التدخالت

٥٧*٪  
)٢٠١٥(  

٨٠*٪  
)٢٠١٩(  

وأبلغـت عـن  ٢٠١٥عدد البلدان التي يتواصل بها انتقال المالريـا فـي عـام 
  عدم وجود حاالت واطنة

  صفر
)٢٠١٥(  

٨  
)٢٠١٩(  

  ٪ تقريبًا.١٠٠* األرقام الخاصة بأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى فقط؛ تسجل األقاليم األخرى بالفعل نسبة 
  

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

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

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
مـن مرافـق  ٪٨٠النسبة المئوية للبلدان التي تلقت التقارير بشأن أكثر مـن 

  الصحة العمومية على المستوى الوطني
٤٤٪  

)٢٠١٥(  
٨٠٪  

)٢٠١٩(  
  

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

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

دعــم البلــدان فــي جميــع جوانــب تنفيــذ برنــامج المالريــا، بمــا فــي ذلــك تحســين ترصــد المالريــا؛ وتحديــد  •
مكافحــة المالريــا والــتخلص التقــدم المحــرز فــي ب الوصــول إليهــا؛ وتتبــع الفئــات الســكانية التــي يصــع

منهــا مــن خــالل ُنظــم المعلومــات الصــحية الوطنيــة؛ وٕاعــداد البيانــات واســتخدامها، بمــا فــي ذلــك رصــد 
  الفعالية العالجية لألدوية المضادة للمالريا ومقاومة المبيدات الحشرية والتبليغ عنهما.

 البرمجية لتيسير جمع األموال.دعم تحليل الفجوات  •
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
تقييم احتياجات بناء القدرات ذات األولوية المشتركة بين البلدان، وتيسير بنـاء القـدرات علـى الصـعيد  •

اإلقليمي والمشترك بين البلدان، وتبادل أفضل الممارسات التي تسهم في بنـاء القـدرات الطويلـة األمـد 
  البلدان.في 
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تحسين قدرات البلدان في مجـال: جمـع المعلومـات االسـتراتيجية مـن خـالل دعم المكاتب القطرية في  •
تقييم الحواجز التي تمثل عائقًا أمـام الوصـول بمـا فـي ذلـك مـن خـالل رسـم خريطـة المخـاطر، وتوليـد 

تصـــادية، والســـن، المعلومـــات الالزمـــة لتحســـين التقســـيم الطبقـــي للمالريـــا حســـب الجـــنس، والحالـــة االق
االســتفادة مــن بيانــات  والمنــاطق الريفيــة/ الحضــرية، والفئــات الســكانية المهمشــة، والعــرق/ العنصــر؛

تنفيـــذ االســـتجابات لمقاومـــة المالريـــا  َتَرصـــد المالريـــا وبيانـــات البـــرامج، والبيانـــات المتعلقـــة بالصـــحة؛
لألدويـة المتعــددة، بمــا فــي ذلــك مقاومــة العـالج التــوليفي القــائم علــى اآلرتيميســينين ومقاومــة المبيــدات 
الحشرية؛ توسيع نطاق التغطية الفعالة لتدخالت مكافحة النواقل، والتشخيص الطفيلـي العـالي الجـودة 

 ة والحفاظ عليها.للمالريا وعالجها؛ وضع نظم لضمان الجود
تقــديم الــدعم المشــترك بــين البلــدان والــدعم الخــاص ببلــدان محــددة لتســريع مكافحــة المالريــا والــتخلص  •

، بمـــا فـــي ذلـــك التنســـيق والـــدعم التقنـــي؛ وتيســـير التعـــاون عبـــر معـــاودة المـــرضمنهـــا، والوقايـــة مـــن 
التعاون مع أصحاب المصلحة، الحدود، والبحث الكمي والكيفي والتشاركي؛ والدعوة وتعبئة الموارد، ب

 والشركاء، والقطاعات ذات الصلة.
 رصد االتجاهات اإلقليمية وتحليلها. •

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

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

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

  العالمي.
والتدريبيــة لــدعم األقــاليم والبلــدان فــي بنــاء قــدرات المــوارد البشــرية الالزمــة  تــوفير األدوات البرنامجيــة •

 لتنفيذ االستراتيجيات التي أوصت بها المنظمة والترصد.
  

: إعداد التوصيات بشأن السياسات والمبـادئ التوجيهيـة االسـتراتيجية والتقنيـة المحدَّثـة بشـأن ٢-٣-١الُمخرج 
التشخيصــي، والعــالج المضــاد للمالريــا، بمــا فــي ذلــك الفئــات الســكانية التــي يصــعب مكافحــة النواقــل، واالختبــار 

الوصول إليها، والتدبير العالجـي المتكامـل لألمـراض الحمويـة، والترصـد، وتصـنيف البيانـات، والكشـف الوبـائي، 
  لتسريع الحد من حاالت المالريا والتخلص منها واالستجابة

  
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج

عدد البلدان التي تتوطنها المالريـا والتـي قامـت بتنفيـذ التوصـيات الخاصـة 
بالسياســــات، واالســــتراتيجيات، والمبــــادئ التوجيهيــــة التــــي تضــــعها منظمــــة 

  الصحة العالمية

٧٢/٩٤  
)٢٠١٤(  

  

٨٥/٩٤  
)٢٠١٩(  

  
  

  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة
اعتماد/ تكييف وتنفيـذ المبـادئ التوجيهيـة التقنيـة المحدَّثـة الخاصـة تقديم الدعم التقني إلى البلدان في  •

بمكافحـــة النواقـــل واالختبـــار التشخيصـــي والعـــالج، علـــى الصـــعيد الـــوطني، بمـــا فـــي ذلـــك فيمـــا يتعلـــق 
  بالفئات السكانية الخاصة، والتدبير العالجي المتكامل لألمراض الحموية.
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وقايـــــة مـــــن المالريـــــا ومكافحتهـــــا والـــــتخلص منهـــــا، دعـــــم وضـــــع/ تحـــــديث االســـــتراتيجيات الوطنيـــــة لل •
  .واستعراض البرامج المعنية بمكافحة المالريا

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

  منها.
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
وتكييفهــا، وتنفيــذها، بمــا فــي ذلــك اســتراتيجيات دعــم نشــر االســتراتيجية التقنيــة العالميــة، واعتمادهــا،  •

علـــى المســـتويات دون اإلقليميـــة، معـــاودة المـــرض  الحـــد مـــن المالريـــا والـــتخلص منهـــا، والوقايـــة مـــن
بمــا فــي ذلــك الحــواجز التــي تحــول دون التغطيــة  والوطنيــة، ودون الوطنيــة، وكــذلك البحــث التشــغيلي،

 الفعالة.
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
ــــار التشخيصــــي  • ــــة التقنيــــة الخاصــــة بالترصــــد، ومكافحــــة النواقــــل، واالختب تحــــديث المبــــادئ التوجيهي

والعــالج، بمــا فــي ذلــك فيمــا يتعلــق بالفئــات الســكانية الخاصــة، والتــدبير العالجــي المتكامــل لألمــراض 
لميـــــة، الحمويـــــة، والقضـــــاء علـــــى المالريـــــا، وٕاعـــــداد األدوات لـــــدعم تكييـــــف االســـــتراتيجية التقنيـــــة العا

  والتوصيات الخاصة بالسياسات، والمبادئ التوجيهية وتنفيذها.
العمــل مــع المكاتــب اإلقليميــة مــن أجــل تعزيــز الــدعم التقنــي فــي المجــاالت الشــديدة التخصــص مــن  •

(بمـــا فـــي ذلـــك األدويـــة المتعـــددة مجـــاالت الوقايـــة مـــن المالريـــا وٕادارة حاالتهـــا، بمـــا فـــي ذلـــك مقاومـــة 
  مقاومة العالج التوليفي القائم على اآلرتيميسينين).

  
  أمراض المناطق المدارية المهملة  ٤-١
  

هناك مليار شخص مصاب بمرض واحد أو أكثر من أمراض المناطق المدارية المهملة، ومليارا شخص معرضون 
المتضررين في األشخاص األشد فقرًا، الذين  لمخاطر اإلصابة بها في األقاليم المدارية ودون المدارية. ويتمثل أشد

ـــًا فـــي المنـــاطق الريفيـــة النائيـــة، أو األحيـــاء الحضـــرية الفقيـــرة، أو منـــاطق النـــزاع، حيـــث تشـــكل هـــذه  يعيشـــون غالب
٪ من المناطق المتضررة من هذه األمراض فـي ٧٠األمراض سببًا رئيسيًا للعجز وضياع اإلنتاجية. وتقع أكثر من 

٪ مــن البلــدان المنخفضــة ١٠٠ة الــدخل أو بلــدان الشــريحة الــُدنيا مــن الــدخل المتوســط، ويتضــرر البلــدان المنخفضــ
الــدخل مــن خمســة علــى األقــل مــن أمــراض المنــاطق المداريــة المهملــة، وهــو أمــر يرجــع فــي جــزء منــه إلــى ارتباطهــا 

ه القـائمين علـى صـنع بمختلف المحددات االجتماعية وفـي جـزء آخـر إلـى أن سـكانها غيـر قـادرين علـى جـذب انتبـا
القرارات إلى مشكالتهم وتـأمين المـوارد الالزمـة بنـاًء علـى ذلـك. وعلـى الـرغم مـن أن أثـر أمـراض المنـاطق المداريـة 
المهملة أشد في بعض األقاليم منه في غيرها، وأن مساهمتها في معدالت الوفيات اإلجمالية ال ترقى إلـى مسـاهمة 

رهــا الصــحية واالقتصــادية هــو أولويــة عالميــة لألســباب التاليــة: تــوفُّر تــدخالت األمــراض األخــرى، فــإن الحــد مــن آثا
جديدة أكثر فعالية؛ وقـدرة ذلـك علـى المسـاعدة علـى تسـريع عجلـة التنميـة االقتصـادية؛ ومكانـة األمانـة التـي تؤهلهـا 

النية وتعزيـز هـذه تمامًا إلقامة الشراكات بين الحكومات ومقدمي الخدمات الصحية ومصنعي المستحضرات الصيد
  الشراكات.

وُتحــدِّد خارطــة الطريــق التــي وضــعتها المنظمــة لتســريع العمــل بشــأن التغلــب علــى أثــر أمــراض المنــاطق المداريــة 
المهملة جدوًال زمنيًا مفصًال لمكافحة أمراض محددة، والتخلص منها واستئصالها حيثما أمكن. وهي تعكـس السـياق 

دماجها في الـنظم الصـحية القائمـة، وأهـداف التنميـة المسـتدامة، وسـائر القطاعـات، المعقد للتدخالت، بما في ذلك إ
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ويوّفر تحليًال دقيقـًا لالعتبـارات المتعلقـة باإلنصـاف والمسـاواة بـين الجنسـين وسـائر المحـددات االجتماعيـة للصـحة. 
تطلـــب الحفـــاظ علـــى الـــزخم وتكتســـي الشـــراكات مـــع المصـــّنعين أهميـــة لضـــمان إتاحـــة األدويـــة العاليـــة الجـــودة. وال ي

  الحالي في التصدي لهذه األمراض توفير السلع والتمويل فحسب، بل يتطلب كذلك دعمًا سياسيًا.

  ٢٠١٩- ٢٠١٨محور تركيز المنظمة في الثنائية 
المحــددة بخارطــة الطريــق التــي وضــعتها المنظمــة، ســتدعم المنظمــة فــي  ٢٠٢٠تماشــيًا مــع الغايــات العالميــة لعــام 

تكثيف األنشطة الرامية إلى التخلص مـن التراخومـا المسـببة للعمـى والجـذام وداء المثقبيـات  ٢٠١٩-٢٠١٨الثنائية 
جديدة لمجموعة أمراض المناطق المدارية المهملة،  األفريقي البشري وداء الخيطيات اللمفاوية. ومع إضافة أمراض

واقتراب المواعيد المستهدفة لخارطة الطريـق بشـأن بعـض مـن هـذه األمـراض، فمـن المتوقـع تجديـد الـدول األعضـاء 
. ومـــن أجـــل تحقيـــق هـــدف االستئصـــال ٢٠١٩-٢٠١٨والشـــركاء اللتزاماتهـــا بتعزيـــز أنشـــطة المنظمـــة فـــي الثنائيـــة 

، ستدعم المنظمـة البلـدان التـي كـان داء التنينـات يتوطنهـا مـن ٢٠١٩-٢٠١٨نات بحلول الثنائية العالمي لداء التني
قبــل إلجــراء الترصــد علــى الصــعيد الــوطني لفتــرة إلزاميــة تمتــد ثــالث ســنوات، وبعــد اســتكمال هــذه الفتــرة علــى نحــو 

مــة علــى تحديــد جــائزة عالميــة مــرٍض ستشــهد المنظمــة علــى خلــو هــذه البلــدان مــن انتقــال هــذا الــداء، وســتعمل المنظ
شــهرًا، وذلــك بنــاًء علــى توصــيات اللجنــة الدوليــة  ١٢تمــنح فــي حالــة عــدم الكشــف عــن أي حــاالت لهــذا الــداء لمــدة 

لإلشــهاد علــى استئصــال داء التنينــات. وستســتمر األمانــة فــي التركيــز علــى زيــادة إتاحــة األدويــة األساســية ألمــراض 
ســـع فـــي العـــالج الكيميـــائي الوقـــائي، والتـــدبير العالجـــي االبتكـــاري والمكثَّـــف لهـــذه المنـــاطق المداريـــة المهملـــة، والتو 

األمراض. وستُبذل جهـود خاصـة لتعزيـز الوقايـة مـن حمـى الضـنك ومكافحتهـا اسـتنادًا إلـى تقـديرات واضـحة لعـبء 
بــالنموذج الــذي تــم  المــرض، واســتحداث أدوات جديــدة لمكافحــة النواقــل والتــدبير العالجــي المتكامــل لهــا. واسترشــاداً 

اتباعه في التعامل مع داء الكلب، ستدعم األمانة تعزيز مكافحة األمراض الحيوانية المنشأ. وفضًال عن ذلـك، فـإن 
تعزيز القدرات الوطنية على ترصد األمراض واإلشهاد على التخلص مـن بعـض أمـراض المنـاطق المداريـة المهملـة 

  ًا في الدعم المقدم من األمانة إلى البلدان.المحددة والتحقق منه، سيظل أمرًا محوري

البرنامج الخاص للبحث والتدريب في مجال أمراض المناطق المدارية المشترك بين اليونيسيف وبرنامج األمم 
  المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية

ة التي تصيب الفقراء، وتحسين صحة يسهم عمل هذا البرنامج الخاص في خفض العبء العالمي لألمراض المعدي
الفئات السكانية المستضعفة، بما في ذلك النساء واألطفال. وتتمثل الحصيلة األساسية في ترجمة البينـات الخاصـة 
بــاألمراض المعديــة، والحلــول، واســتراتيجيات التنفيــذ إلــى سياســات وممارســات فــي البلــدان التــي يتوطنهــا المــرض. 

جــات مثــل تعزيــز القــدرة علــى نقــل البحــوث والمعــارف داخــل البلــدان، والبّينــات العاليــة ويتحقــق ذلــك مــن خــالل مخر 
الجودة المأخوذة من البحوث المعنية بالتدخالت والتنفيذ، ومشاركة أصحاب المصـلحة الرئيسـيين بالبلـدان المشـاركة 

  في وضع خطة البحوث.
، ٢٠٢٣–٢٠١٨، التـي ُتعـد جـزءًا مـن خطتـه االسـتراتيجية للفتـرة ٢٠١٩–٢٠١٨وميزانية البرنامج الخـاص للثنائيـة 

تــدعم حافظــة تنافســية يمكــن مــن خاللهــا تعزيــز األثــر علــى الصــحة مــن خــالل مشــروعات بحثيــة ابتكاريــة، وتعزيــز 
ع الميزانيــــة وخطــــة العمــــل نفــــس التركيــــز القــــدرة البحثيــــة فــــي البلــــدان المنخفضــــة الــــدخل والمتوســــطة الــــدخل. وتتبــــ

االستراتيجي للبرنامج الخاص بشأن: بحوث التنفيذ؛ والبحوث المتكاملة المتعددة التخصصـات بشـأن النواقـل والبيئـة 
والمجتمـــع؛ واالنخـــراط العـــالمي؛ وتعزيـــز القـــدرات فـــي مجـــال البحـــوث الصـــحية فـــي البلـــدان الناميـــة التـــي يتوطنهـــا 

  المرض.

٪ مــن األمـــوال إلــى العمليـــات ٨٠مج الخـــاص قيمــة ممتـــازة مقابــل المـــال، إذ يــتم توجيــه مـــا يزيــد علـــى ويقــدم البرنــا
في ذلك الموظفـون المعنيـون بالتنفيـذ بشـكل مباشـر)، والنمـوذج العملـي الـذي يعـزز التعـاون والعمـل مـن خـالل  (بما

ى تشـــكيل منظمـــة أقـــل حجمـــًا، ، ممـــا أدى إلـــ٢٠١٢الشـــركاء. وقـــد خضـــع البرنـــامج لعمليـــة إعـــادة هيكلـــة فـــي عـــام 
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. ويوجـه البرنـامج الخـاص الجـزء ٢٠١١–٢٠١٠٪، مقارنـة بمثيلتهـا فـي الفتـرة ٦٠وخفض تكاليف الموظفين بنسـبة 
  .٢٠١٩–٢٠١٨األكبر من أمواله للعمليات المباشرة، وسيواصل ذلك في الثنائية 

م اختبارهـا ونشـرها مـع أصـحاب المصـلحة وتشمل حافظة البحوث المشروعات التي تحدد الحلول االبتكارية التي يت
الـــذين يمثلـــون البحـــوث، وبـــرامج المكافحـــة، وواضـــعي السياســـات، والمجتمعـــات المحليـــة، والمرضـــى. كمـــا تتضـــمن 
الحافظة أيضًا المسائل الشاملة المتصلة باألمراض والقطاعات، مثل تـدخالت مكافحـة النواقـل، واألمـراض المنقولـة 

الطبيعية والبشرية. وتستكشف المشروعات البحثية الطـرق االبتكاريـة لمشـاركة المجتمعـات  بالنواقل في واجهة البيئة
  المحلية من أجل تعزيز األدوات واالستراتيجيات المتعلقة بالوقاية من األمراض التي تصيب الفقراء.

اء والمؤسسات في البلدان وتركز حافظة تعزيز القدرات البحثية واالنخراط العالمي على تعزيز القدرات البحثية للعلم
التـــي يتوطنهـــا المـــرض، مـــن خـــالل المـــنح التعليميـــة والمـــنح التدريبيـــة القصـــيرة األجـــل، كمـــا تركـــز علـــى دعـــم إدارة 

  المعارف مما يعظم أثر البحوث في مجال الصحة.

  ٢٠١٩- ٢٠١٨محور تركيز المنظمة في الثنائية 
فـــي التطـــور بشـــكل مطـــرد منـــذ ذلـــك الحـــين،  ٢٠١٤أخـــذت حافظـــة المشـــروعات االبتكاريـــة التـــي بـــدأت فـــي عـــام 

لتســــمح بالمرونــــة فــــي التصــــدي للتحــــديات الناشــــئة  ٢٠١٩–٢٠١٨وستخضــــع لمزيــــد مــــن التطــــوير فــــي الثنائيــــة 
يتماشى مع رسالة البرنامج الخاص. وفي الوقت نفسه، ستواصل هذه الحافظة تركيزها علـى األنشـطة الطويلـة  وبما

  فظة المشروعات األساسية.األمد، التي تمثل جزءًا من حا
  زيادة إتاحة التدخالت الرامية إلى مكافحة أمراض المناطق المدارية المهملة واستدامتها: ٤-١ الحصيلة

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة
  ١٩٠/١٩٤  ١٨٨/١٩٤  عدد البلدان التي تم فيها اإلشهاد على استئصال داء التنينات

أمـراض المنـاطق عدد األشـخاص الـذين يحتـاجون إلـى التـدخالت لمكافحـة 
  المدارية المهملة

  مليار ١,٥  مليار ١,٧

  
: تيسير تنفيذ "خارطة الطريق" التي وضعتها المنظمة بشأن أمراض المناطق المدارية المهملة ١-٤-١المخرج 
  ورصدها

  
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج

ــــة والتــــي  ــــاطق المداريــــة المهمل ــــدان التــــي تتوطنهــــا أمــــراض المن نســــبة البل
 اآللية والمعايير الموصى بها من جانب المنظمة لتخطيط تنفيذ استخدمت

العــالج الكيمــاوي لمكافحــة أمــراض المنــاطق المداريــة المهملــة والتبليــغ عــن 
  هذا التنفيذ

٧٠٪  
)٢٠١٧(  

٨٠٪  
)٢٠١٩(  

  
  المستهدفةمنجزات المكاتب الُقطرية 

تقــديم الــدعم التقنــي لتوزيــع األدويــة علــى نطــاق جمــاهيري ولوضــع وتنفيــذ السياســات واالســتراتيجيات  •
وخطـــط العمـــل المتكاملـــة الراميـــة إلـــى مكافحـــة أمـــراض المنـــاطق المداريـــة المهملـــة والـــتخلص منهـــا 

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

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

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

دعم الجهود الرامية إلى تعزيز القدرة الوطنية على توسيع نطاق المعالجة الكيميائية الوقائية، والتدبير  •
التعاون مع البرامج ، وكذلك العالجي االبتكاري والمكثَّف، وتدخالت اإلدارة المتكاملة لمكافحة النواقل

  والقطاعات األخرى حسب االقتضاء.
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
اإلقليمــي بــين الحكومــات ومقــدمي الخــدمات والمصــنعين والجهــات المانحــة والشــركاء تيســير الحــوار  •

ق التقنيــين وشــركاء التنفيــذ بشــأن خطــط التنفيــذ علــى الصــعيد الُقطــري بمــا يتماشــى مــع خارطــة الطريــ
 بشأن أمراض المناطق المدارية المهملة.التي وضعتها المنظمة 

رصـــد التقـــدم المحـــرز علـــى المســـتوى القطـــري مـــن خـــالل الحـــوار والمشـــاركة النشـــطة مـــع الحكومـــات  •
والجهــات المانحــة والشــركاء، وتنســيق أفرقــة االســتعراض اإلقليمــي للبــرامج واجتماعــات مــديري البــرامج 

 وضعتها المنظمة بشأن أمراض المناطق المدارية المهملة.تبعًا لخارطة الطريق التي 
لتعزيز قدرة البرامج الوطنية المعنية بأمراض المناطق المدارية المهملة في بلدان  منصة إقليميةتوفير  •

اإلقلــيم، والســيما فــي الترصــد، واســتخدام حصــائل البحــوث التشــغيلية، وبيانــات التكــافؤ بــين الجنســين، 
 التحقق من التخلص من أمراض معينة من أمراض المناطق المدارية المهملة.ودعم اإلشهاد على/ 

تعزيــــز تنســــيق الــــدعم التقنــــي علــــى المســــتويين اإلقليمــــي والعــــالمي ومــــع الجهــــات المانحــــة والشــــركاء  •
 التقنيين.

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

ي مــن أجــل تنفيــذ عناصــر خطــة إعــداد األدوات ودعــم بنــاء القــدرات علــى المســتويين اإلقليمــي والُقطــر  •
 العمل الخاصة بخارطة الطريق التي وضعتها المنظمة بشأن أمراض المناطق المدارية المهملة.

 تنسيق اإلشهاد على التخلص من/ استئصال األمراض في البلدان المعنية. •
المهملـة،  تعزيز الرصد والتقييم والتبليغ، بما في ذلك وضـع قاعـدة بيانـات ألمـراض المنـاطق المداريـة •

بمـا فـي ذلـك بيانـات  ونشر التقرير واإلحصاءات العالمية الخاصة بأمراض المناطق المدارية المهملـة
  .التكافؤ بين الجنسين كلما أمكن ذلك

إجـــــراء مبـــــادرات الـــــدعوة العالميـــــة لمكافحـــــة أمـــــراض المنـــــاطق المداريـــــة المهملـــــة والـــــتخلص منهـــــا  •
المشـتريات العالميـة مـن األدويـة األساسـية لمعالجـة هـذه  واستئصالها، وتعبئة المـوارد، وتنسـيق ورصـد

 األمراض المتبَرع بها وغير المتبَرع بها.
  



   A70/7    ٧٠/٧ج

35 

تيســير تنفيــذ ورصــد التــدخالت الراميــة إلــى مكافحــة أمــراض المنــاطق المداريــة المهملــة مــن : ٢-٤-١المخــرج 
  خالل المبادئ التوجيهية التقنية المسندة بالبيِّنات والدعم التقني

  
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرجمؤشر 

عدد البلدان التي تتوطنها أمراض المناطق المدارية المهملة التي اعتمـدت 
القواعــــد والمعــــايير والبيِّنــــات التــــي وضــــعتها المنظمــــة لتشــــخيص أمــــراض 

  المناطق المدارية المهملة وعالجها

٨٤  
)٢٠١٧(  

٨٨  
)٢٠١٩(  

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

تزويــد البلــدان بالــدعم التقنــي فــي تصــميم التجــارب الســريرية ذات الصــلة، وتكييــف اإلرشــادات التقنيــة  •
الخاصـــة بتشـــخيص أمـــراض المنـــاطق المداريـــة المهملـــة وعالجهـــا والتـــدبير العالجـــي لهـــا ومكافحـــة 

  سريانها وترصدها.
توزيــع األدويــة علــى نطــاق تقــديم الــدعم التقنــي لوضــع أو تنقــيح المبــادئ التوجيهيــة الوطنيــة الخاصــة ب •

جمــاهيري مــن أجــل مكافحــة أمــراض معينــة والوقايــة منهــا مثــل: عــدوى الديــدان الطفيليــة المنقولــة عــن 
  .طريق التربة، وداء البلهارسيا، وٕاجراء عمليات ضمان الجودة وترصد اآلثار الدوائية الضارة

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

العالميــة مــن أجــل تحســين الوقايــة مــن أمــراض المنــاطق المداريــة المهملــة، تكييــف المبــادئ التوجيهيــة  •
بمــا يتــواءم  ،وٕاتاحــة التــدخالت، والكشــف عــن حاالتهــا والتــدبير العالجــي لهــا، ومكافحــة هــذه األمــراض

  مع السياق اإلقليمي.
المتعاونــة مــع المراكــز تحديــد أولويــات البحــث التشــغيلي علــى المســتوى اإلقليمــي، والــدعوة إلــى دعــم  •

  منظمة الصحة العالمية، والمؤسسات البحثية، والشبكات البحثية في اإلقليم ومشاركتها.
األعضاء في تكييـف المبـادئ التوجيهيـة، وُنظـم ضـمان  الدولتكميل قدرة المكاتب الُقطرية على دعم  •

مهملة، والـتخلص الجودة وغيرها من المجاالت المحددة الخاصة بمكافحة أمراض المناطق المدارية ال
  منها و/ أو القضاء عليها.

دعم المقـر الرئيسـي فـي وضـع المبـادئ التوجيهيـة التقنيـة مـن خـالل تـوفير المـدخالت الخاصـة بـإقليم  •
معــين والتـــي تتعلـــق برصـــد وتقيـــيم التـــدخالت الخاصــة بـــأمراض المنـــاطق المداريـــة المهملـــة ومكافحـــة 

  النواقل. 
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
ضــع وتحــديث القواعــد والمعــايير التقنيــة الخاصــة بــأمراض المنــاطق المداريــة المهملــة علــى الصــعيد و  •

  .العالمي بواسطة لجان الخبراء ومجموعات الدراسة
تيســير الجهــود الراميــة إلــى تطــوير اختبــارات تشخيصــية ســريعة وبســيطة ألمــراض المنــاطق المداريــة  •

ــة المثقبيــات األفريقــي البشــري، وداء الليشــمانيات، وداء شــاغاس، قرحــة بــورولي، وداء  ، مثــل:المهمل
قــــات، وحمــــى الضــــنك وغيرهــــا مــــن أمــــراض المنــــاطق المداريــــة المهملــــة  والــــداء العليقــــي، وداء الُمَتَورِّ

 .اإلقليمية
تيسير الحوار السياسـي بـين األقسـام والقطاعـات بشـأن الفـروق بـين الجنسـين والمسـاواة فـي المحتـوى،  •

  والقضاء عليها. أمراض المناطق المدارية المهملةوتأثير استراتيجيات مكافحة  والعمليات،
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تطوير المعارف الجديدة والحلول واستراتيجيات التنفيذ التي تلبي االحتياجات الصحية للبلدان : ٣-٤-١المخرج 
  التي يتوطنها المرض، وذلك من خالل تعزيز البحث والتدريب

  
  الغاية  األساسيةالبيانات   مؤشر الُمخرج

عـــــدد األدوات والحلـــــول واســـــتراتيجيات التنفيـــــذ الجديـــــدة والمحســـــنة التـــــي 
  اسُتحدثت

  ٧  ال ينطبق
)٢٠١٩(  

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

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

إعــداد التــدخالت العاليــة الجــودة والبيِّنــات الناشــئة عــن بحــوث التنفيــذ الخاصــة بــأمراض الفقــر المعديــة  •
بمشــاركة البلــدان الرئيســية التــي يتوطنهــا المــرض، ووضــع النهــوج والحلــول واالســتراتيجيات مــن أجــل 

  العالج والمكافحة الفعالين ألمراض المناطق المدارية المهملة.
دعــم تعزيــز القــدرات البحثيــة علــى المســتويين الفــردي والمؤسســي فــي البلــدان التــي يتوطنهــا المــرض،  •

 اإلقليمية والُقطرية. يتماشى مع األولويات بما
  
  األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات  ٥-١
  

مليـون طفـل دون الخامسـة مـن العمـر سـنويًا نتيجـة لألمـراض التـي يمكـن الوقايـة منهـا باللقاحـات،  ٢,٥يموت نحـو 
طفــل يوميــًا. وُيعــد التمنيــع مــن أنجــح تــدخالت الصــحة العموميــة العاليــة المــردود. وعلــى  ٦٨٠٠أي مــا يعــادل وفــاة 

ساســية للرضــع، مــا يحــول دون حــدوث مــا يزيــد ٪ مــن األطفــال التطعيمــات األ٨٥الصــعيد العــالمي يتلقــى أكثــر مــن 
 ٢٠٢٠-٢٠١١مليــــون وفــــاة ســــنويًا. ويجســــد عقــــد اللقاحــــات وخطــــة العمــــل العالميــــة الخاصــــة باللقاحــــات  ٢علــــى 

المرتبطة به، األولوية الكبيرة التي ُتعطى على الصعيد الدولي لألمراض التي يمكن الوقاية منهـا باللقاحـات حاضـرًا 
  ومستقبًال.

  
ة لقاحــات جديــدة أصــبحت متــوفرة، كمــا تتســع دائــرة التمنيــع الروتينــي التــي كانــت تقتصــر علــى الرّضــع وهنــاك عــدّ 

والنســــاء الحوامــــل بوصــــفهما الفئتــــين الوحيــــدتين المســــتهدفتين، لتشــــمل المــــراهقين والبــــالغين. ويتزايــــد عــــدد البلــــدان 
ة بـدعم مـن التحـالف العـالمي مـن أجـل المنخفضة والمتوسطة الدخل التي تـدمج لقاحـات جديـدة فـي برامجهـا الوطنيـ

اللقاحــات والتمنيــع. كمــا يتزايــد إعطــاء اللقاحــات الجديــدة كجــزء مــن حزمــة تــدخالت ترمــي إلــى مكافحــة األمــراض، 
والسيما االلتهاب الرئوي واإلسهال وسرطان عنق الرحم. ويمكـن تجنـب وقـوع مـا يقـرب مـن مليـون حالـة وفـاة أخـرى 

ســتخدام اللقاحــات الموجــودة واعتمــاد المزيــد مــن اللقاحــات المرخصــة مــؤخرًا. وعــالوة ســنويًا مــن خــالل التوســع فــي ا
علــى ذلــك، ثبـــت أن اللقاحــات تقلــل مـــن اســتخدام مضــادات الميكروبـــات، وتســاعد بالتــالي علـــى مواجهــة المقاومـــة 

علــى تجنــب  لمضــادات الميكروبــات. ويحمــل تطــوير المزيــد مــن اللقاحــات وترخيصــها وعــودًا بتحســين قــدرة التمنيــع
  الوفيات والعجز والمرض.

  
وعلى الرغم من التغطية الواسعة باللقاحات التي يجـري تحقيقهـا، بمـا فـي ذلـك علـى الصـعيد الـوطني، اليـزال هنـاك 
نــوع مــن عــدم المســاواة علــى الصــعيدين الجغرافــي واالجتمــاعي االقتصــادي فــي إتاحــة اللقاحــات داخــل البلــدان. وقــد 

إلــى إضــفاء المزيــد مــن التعقيــد علــى البــرامج، حيــث يتطلــب ذلــك تــدريب العــاملين فــي  أدى إضــافة لقاحــات جديــدة
  الرعاية الصحية تدريبًا أفضل، وتحسين سالسل اإلمدادات، ورصد التغطية، وٕارساء نظم الترصد.
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  ٢٠١٩-٢٠١٨محور تركيز المنظمة في الثنائية 
  

ة الشـــاملة مـــن خـــالل التصـــدي لعـــدم المســـاواة ســـيتمحور التركيـــز علـــى تحقيـــق التغطيـــ ٢٠١٩-٢٠١٨فـــي الثنائيـــة 
بحصول كـل مجتمـع مـن المجتمعـات المحليـة علـى اللقاحـات المنقـذة للحيـاة. وسـتدعم األمانـة وضـع خطـط التمنيـع 
الوطنية وتنفيذها من خالل تعزيز القدرات الوطنية علـى رصـد بـرامج التمنيـع، وضـمان إتاحـة اللقاحـات واإلمـدادات 

ع الــدول األعضــاء. وفضــًال عــن ذلــك ســُتكثَّف الجهــود مــن أجــل تحقيــق أهــداف الــتخلص مــن لتلبيــة احتياجــات جميــ
  .Bالحصبة والتيتانوس الوليدي ومكافحة الحصبة األلمانية والتهاب الكبد 

  زيادة تغطية اللقاحات للفئات السكانية والمجتمعات التي يصعب الوصول إليها: ٥-١الحصيلة 

  الغاية  األساسيةالبيانات   مؤشرات الحصيلة
معــــدل التغطيــــة العــــالمي بالجرعــــات الــــثالث مــــن اللقــــاح المضــــاد للخنــــاق 

  والتيتانوس والسعال الديكي
٨٦٪  

)٢٠١٧(  
≤ ٩٠٪  
)٢٠١٩(  

عـــدد الـــدول األعضـــاء التـــي تـــم التحقـــق مـــن إنجازهـــا بشـــأن الـــتخلص مـــن 
  الحصبة

٧٧/١٩٤  
)٢٠١٧(  

٨٨/١٩٤  
)٢٠١٩(  

نسبة الدول األعضـاء الخمـس والسـبعين ذات األولويـة (طبقـًا للعـد التنـازلي 
ــــى عــــام  ) التــــي اعتمــــدت لقاحــــات المكــــورات الرئويــــة والفيروســــة ٢٠١٥إل

  العجلية

٥٢/٧٥  
)٦٩(٪  

٦٠/٧٥  
)٨٠(٪  

  
الخدمات تنفيذ خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات ورصدها مع التركيز على تعزيز تقديم : ١-٥-١المخرج 

  ورصد التمنيع من أجل تحقيق أهداف عقد اللقاحات
  

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
غايــات عــدد الــدول األعضــاء المنخفضــة والمتوســطة الــدخل التــي لــم تبلــغ 

بخطـة العمـل العالميـة للقاحـات المدعومـة مـن المنظمـة  ١التغطية بـالتمنيع
  من أجل وضع خطط العمل السنوية لتحسين التغطية

  *٩٤صفر/
)٢٠١٧(  

٥٠/٩٤*  
)٢٠١٩(  

  
  .الدول األعضاء المشار إليها في خطة العمل العالمية للقاحات *

  
 منجزات المكاتب القطرية المستهدفة

ســـنوية (بمـــا فـــي ذلـــك  عمـــلدعـــم البلـــدان فـــي وضـــع وتنفيـــذ خطـــط وطنيـــة متعـــددة الســـنوات وخطـــط  •
التخطــيط الجزئــي للتمنيــع، مــع التركيــز علــى الســكان الــذين لــم يحصــلوا علــى التطعــيم الكامــل أو لــم 

 يحصلوا على التطعيم قط.
سـتراتيجية الوطنيـة بشـأن دعم البلدان في تعبئة االستثمارات ودعم الشركاء من أجل تنفيذ خططهـا اال •

 التمنيع (الخطط الشاملة المتعددة السنوات أو الخطط األخرى).
دعــم تعزيــز قــدرة البلــدان علــى ترصــد األمــراض التــي يمكــن الوقايــة منهــا باللقاحــات، وتحســين جــودة  •

 بيانات التمنيع، واستخدامها من أجل رصد أداء اللقاحات، ورصد البرامج، وتحسين أداء البرامج.

                                                           
التغطيـــة بالجرعـــات الـــثالث مـــن اللقـــاح المضـــاد للخنـــاق والتيتـــانوس والســـعال الـــديكي علـــى الصـــعيد الـــوطني  ٪٩٠ ≥   ١
  المناطق. في جميع ٪٨٠  ≥و
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  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
وضـع لتحديـد اإلجحـاف فـي التغطيـة، و توفير الخبرة للبلدان حيثما تبرز الحاجـة إلـى قـدرات إضـافية،  •

االستراتيجيات للوصول إلى السكان الذين لم يحصلوا علـى التطعـيم قـط أو لـم يحصـلوا علـى التطعـيم 
 ون الشركاء.، وتيسير تعاالكامل، وإلدخال اللقاحات الجديدة

دعـم البلــدان فــي وضــع السياسـات واالســتراتيجيات وتنفيــذها مــن أجـل ضــمان اســتدامة بــرامج التمنيــع،  •
 بما في ذلك تقديم الدعم إلنشاء وبناء قدرات الهيئات الوطنية المعنية بصنع القرار.

تنسيق الترصد اإلقليمـي لألمـراض التـي يمكـن الوقايـة منهـا باللقاحـات (بمـا فـي ذلـك مـن أجـل ترصـد  •
الفيروســة العجليــة وأمــراض الجــراثيم الغزويــة التــي يمكــن الوقايــة منهــا باللقاحــات)، ووضــع أو تطويــع 

 االستراتيجيات الرامية إلى تحسين جودة بيانات رصد التمنيع واستخدامها.
  

  قر الرئيسي المستهدفةمنجزات الم
دعم المكاتب اإلقليمية باإلرشادات بشأن السياسات والتوجيه االستراتيجي من أجل تنفيذ خطـة العمـل  •

 العالمية الخاصة باللقاحات؛ والتبليغ سنويًا عن التقدم الُمحرز في تنفيذها.
، ووضــع المبــادئ تحــديث (التوصــيات الخاصــة بالسياســات بشــأن اســتخدام اللقاحــات الحاليــة والجديــدة •

 التوجيهية بشأن اللقاحات الجديدة أو التي ال ُيستفاد منها استفادة كاملة.
وضـــع المعـــايير العالميـــة لترصـــد األمـــراض التـــي يمكـــن الوقايـــة منهـــا باللقاحـــات ورصـــد أثـــر البـــرامج  •

 بمساهمة المستويين اإلقليمي والُقطري مساهمة رئيسية.
  

تيسير تكثيف تنفيذ ورصد استراتيجيات التخلص مـن الحصـبة والحصـبة األلمانيـة، ومكافحـة : ٢-٥-١المخرج 
  ، وتيتانوس األمهات، والتيتانوس الوليديBالتهاب الكبد 

  
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج

عدد الدول األعضـاء المدعومـة مـن المنظمـة إلنشـاء لجنـة وطنيـة أو دون 
  التخلص من الحصبةإقليمية* للتحقق من 

١٣١/١٩٤  
)٢٠١٧(  

١٣٨/١٩٤  
)٢٠١٩(  

  قد تكون اللجان دون اإلقليمية أكثر عملية بالنسبة لبعض البلدان الصغيرة في أحد المناطق دون اإلقليمية. *
  

  منجزات المكاتب القطرية المستهدفة
الحصـــبة،  أو مكافحـــة دعـــم البلـــدان فـــي وضـــع وتنفيـــذ االســـتراتيجيات الوطنيـــة بشـــأن الـــتخلص مـــن •

والحصــــبة األلمانيــــة/ متالزمــــة الحصــــبة األلمانيــــة الخلقيــــة، وتيتــــانوس األمهــــات والتيتــــانوس الوليــــدي 
لتـــي الســـكانية ا، والتـــي تشـــتمل علـــى رصـــد الثغـــرات فـــي المناعـــة، وتحديـــد الفئـــات Bوالتهـــاب الكبـــد 

 يصل إليها التمنيع، والتي تبذل جهودًا خاصة من أجل الحصول عليه. ال
ود الراميـــة إلـــى تعزيـــز قـــدرات البلـــدان علـــى ترصـــد الحصـــبة والحصـــبة األلمانيـــة/ متالزمـــة دعـــم الجهـــ •

الحصـــبة األلمانيـــة الخلقيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك تقـــديم الـــدعم التقنـــي إلـــى البلـــدان التـــي تســـعى إلـــى اعتمـــاد 
 مختبراتها المختصة بالحصبة/ الحصبة األلمانية.

غ أهــداف الــتخلص مــن األمــراض التــي يمكــن دعــم لجــان التحقــق الوطنيــة مــن أجــل التحقــق مــن بلــو  •
 الوقاية منها باللقاحات ومكافحتها.
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  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
مراجعـــة وتحـــديث االســـتراتيجيات اإلقليميـــة الراميـــة إلـــى الـــتخلص مـــن الحصـــبة والحصـــبة األلمانيـــة/  •

، Bنوس الوليـدي والتهـاب الكبـد متالزمة الحصبة األلمانية الخلقية، ومكافحة تيتانوس األمهات والتيتـا
 .ومساندة المكاتب الُقطرية في تنفيذ هذه االستراتيجيات

تعزيــز القــدرة اإلقليميــة علــى ترصــد الحصــبة والحصــبة األلمانيــة/ متالزمــة الحصــبة األلمانيــة الخلقيــة  •
حالــــة بحالــــة مــــع التأكيــــد المختبــــري، بمــــا فــــي ذلــــك تنســــيق شــــبكات المختبــــرات اإلقليميــــة المختصــــة 

 بالحصبة/ الحصبة األلمانية.
تيســير إنشــاء وتقــديم الــدعم للهيئــات وعمليــة وضــع العمليــات اإلقليميــة المعنيــة بــالتحقق مــن الــتخلص  •

، وتوفير B من الحصبة والحصبة األلمانية/ متالزمة الحصبة األلمانية الخلقية ومكافحة التهاب الكبد
 الدعم لها.

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

ر الخبــرة حيثمــا تبــرز الحاجــة إلــى القــدرات التقنيــة اإلضــافية لتنفيــذ أنشــطة الــتخلص مــن المــرض تــوفي •
 ./ مكافحة المرضالمرض تحقق من التخلص منومكافحته وال

 .ختبرات الحصبة/ الحصبة األلمانيةتنسيق الشبكة العالمية لم •
رصـــد الحصـــائل واالتجاهـــات العالميـــة فيمـــا يتعلـــق بمكافحـــة اإلصـــابة بالحصـــبة/ الحصـــبة األلمانيـــة  •

 والتبليغ عنها. ،Bوالتهاب الكبد 
  

فيما يتعلق باللقاحات الجديدة أولويات البحث، والمراجعات الشاملة لسياسات التطعيم، تحديد : ٣-٥-١المخرج 
بــالتمنيع، المعرَّفــة والمتفــق عليهــا، مــن أجــل اســتحداث اللقاحــات ذات األهميــة والتكنولوجيــات األخــرى المتعلقــة 

  بالنسبة إلى الصحة العمومية والتغلب على العقبات التي تعترض التمنيع
  

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
المنــــتج المســــتهدفة، وخصــــائص المنــــتج المفضــــلة التــــي  عــــدد مرتســــمات

ُوضعت بشأن اللقاحات الجديدة وتكنولوجيات التمنيـع ذات األولويـة خـالل 
  الثنائية

  صفر
)٢٠١٧(  

٣  
)٢٠١٩(  

  
  منجزات المكاتب القطرية المستهدفة

دعم البلدان في توليد البيانات من أجل عملية صـنع القـرار المسـند بالبينـات بشـأن اسـتخدام اللقاحـات  •
 .منتجات اللقاحات المناسبة من الناحية البرنامجيةواختيار 

للعراقيل المتبقيـة التـي تحـول دون الوصـول إلـى التغطيـة دعم أبحاث التنفيذ التي تساعد في التصدي  •
 الحصول على اللقاحات وخدمات التمنيع.العالية المنصفة، و 

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

بإدخــال لقاحــات جديــدة فــي تنســيق الدراســات اإليضــاحية/ االرتياديــة الخاصــة باللقاحــات والتــي تتعلــق  •
 .األقاليم
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دعـــم بنـــاء وتعزيـــز القـــدرات المؤسســـية علـــى الصـــعيد الـــوطني مـــن أجـــل عمليـــة صـــنع القـــرار المســـند  •
وٕاجراء الجمع المنهجي للبيِّنات الخاصة بأداء اللقاحات وأثرها فـي مختلـف األمـاكن أو بـين بالبينات، 

 .قاليمكييفها وفقًا الحتياجات األمختلف الفئات المستهدفة لتوجيه سياسات التطعيم التي يتم ت
بــرامج التمنيــع فــي ، وٕاجــراء بحــوث التنفيــذ مــن أجــل دعــم تعزيــز تيســير عمليــة تحديــد أولويــات البحــث •

 األقاليم.
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
تحديـــد أولويـــات البحـــث فـــي مجـــال التمنيـــع، وتيســـير اســـتحداث لقاحـــات معينـــة ذات أولويـــة وتقييمهـــا  •

ســتخدم فــي االســتجابة لألوبئــة وفقــًا لمخطــط البحــث والتطــوير، تُ ســريريًا، بمــا فــي ذلــك اللقاحــات التــي 
وخرائط الطريق الخاصة بالبحث والتطوير القائم علـى توافـق اآلراء علـى الصـعيد العـالمي، ومسـارات 

 .االختبارات/ ومنح التراخيص
تقــــديم قاعــــدة البينــــات والتوصــــيات الخاصــــة بالسياســــات بشــــأن اللقاحــــات الجديــــدة والحاليــــة، وتقــــديم  •

خصــائص المنــتج المســـتهدفة اإلرشــادات بشــأن أفضــليات المنظمــة لتطــوير اللقاحـــات، بمــا فــي ذلــك 
 .التكنولوجيات ذات الصلة بالتمنيعللقاحات الجديدة و وخصائص المنتج المفضلة 

البينــــات بشــــأن تقيــــيم أثــــر  وضــــع األطــــر واألدوات والمراجعــــات مــــن أجــــل تقيــــيمتشــــجيع و/ أو دعــــم  •
القطــــري، وتقيــــيم أثــــر األدوات و/ أو البروتوكــــوالت اللقاحــــات علــــى المســــتوي العــــالمي، واإلقليمــــي، و 

 المعنية بتحسين جودة المعلومات البالغة األهمية وٕاتاحتها.
  
  مقاومة مضادات الميكروبات ٦- ١

مضادات الميكروبات تهديدًا شديدًا للطب الحديث، والستدامة االستجابة العالمية الفعالة في مجال تمثل مقاومة 
الصحة العمومية لمخاطر األمراض المعدية المستمرة. وتحدد خطة العمل العالمية المعنية بمقاومة مضادات 

اء هذه الخطة في أيار/ الميكروبات عمل المنظمة بشأن التصدي لهذا الخطر. وقد اعتمدت الدول األعض
وهي القاعدة المستند إليها في تقديم الُنظم والنماذج والتدريب من أجل وضع خطط العمل الوطنية  ٢٠١٥،١  مايو

وأساليب الترصد. وفي أعقاب اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة القرار بشأن الصحة العالمية والسياسة 
باتت مقاومة مضادات الميكروبات تتصدر المناقشات على صعيد  ٢٠١٥،٢الخارجية في كانون األول/ ديسمبر 

مجتمع األمم المتحدة األوسع نطاقًا، ويتطلب التصدي لها العمل على صعيد قطاعات متعددة، ما سيسهم بدوره 
  في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

  
ليكون مركزًا للعمل الخاص بمقاومة مضادات الميكروبات وتعزيز التنسيق  مجال برنامج جديدوقد أسست المنظمة 

  وتعبئة الموارد والرصد والتقييم. وستسهم مجاالت البرامج األخرى في مجاالت مختلفة، على نحو ما يلي:
  سيجري تنسيق النهج المتعدد القطاعات في تعزيز االستعمال الحصيف للمضادات الحيوية في إنتاج

والحد من األثر الضار الستخدام المضادات الحيوية في الزراعة على الصحة العموميـة مـن  األغذية
هـذا، تنسـيقًا وثيقـًا مـع العمـل الخـاص بالسـالمة الغذائيـة  البرنـامجخالل األغذيـة، الـذي يوجهـه مجـال 

 عمومـــًا والعمـــل ذي الصـــلة الـــذي ينفـــذ مـــن خــــالل التعـــاون الثالثـــي بـــين منظمـــة األغذيـــة والزراعــــة

                                                           
 .٧-٦٨ج ص عالقرار    ١

   .٧٠/١٨٣ القرار   ٢



   A70/7    ٧٠/٧ج

41 

والمنظمــة العالميــة لصــحة الحيــوان ومنظمــة الصــحة العالميــة مــن جانــب وهيئــة الدســتور الغــذائي مــن 
  .٢جانب آخر الذي يندرج في الفئة 

  ستســتمر برمجــة مقاومــة مضــادات الميكروبــات المتعلقــة بالتــدخالت المعقــدة لحــاالت العــدوى الناجمــة
  .٢عن داء السكري والمعالجة الكيميائية في إطار الفئة 

  يتطلب تلـوث التربـة النـاجم عـن بقايـا المضـادات الحيويـة الحيوانيـة والزراعيـة اتخـاذ إجـراء مـن جانـب
قطــاعي صــحة الحيــوان والزراعــة بمــا يحقــق التــآزر مــع الجهــود المبذولــة لتحســين خــدمات اإلصــحاح 

  .٣وتوافر المياه النظيفة على النحو المدرج في الفئة 
 عمال المضـادات الحيويــة واسـتهالكها ووضـع إطــار لإلشـراف فـي هــذا تنـدرج الوقايـة مـن العــدوى واسـت

التــي تلعــب دورًا محــددًا بموجــب  ٤المجــال البرمجــي إلــى جانــب عــدد مــن مجــاالت البــرامج فــي الفئــة 
  خطة العمل العالمية.

  تســــتمر برمجــــة المســــائل الخاصــــة بالمقاومــــة التــــي تتعلــــق بفيــــروس العــــوز المنــــاعي البشــــري والســــل
ودمجهـــا فـــي إطـــار مجـــاالت البـــرامج الخاصـــة بكـــل منهـــا، باالســـتناد إلـــى الخبـــرة الطويلـــة  والمالريـــا،

  المكتسبة في مجال المسائل المتعلقة بمقاومة مضادات الميكروبات.
  ستســـتمر إدارة فاشـــيات األمـــراض المعديـــة المقاومـــة للمضـــادات الحيويـــة مـــن خـــالل برنـــامج المنظمـــة

فيد التأهـــب الـــوطني مـــن أســـاليب الترصـــد القويـــة والقـــدرات الجديـــد بشـــأن الطـــوارئ الصـــحية. وسيســـت
المختبريــة والتشخيصــية المعــززة. وسيســتخدم برنــامج المنظمــة للطــوارئ الصــحية والبرنــامج األساســي 
المعنـــــي بمقاومـــــة مضـــــادات الميكروبـــــات، الـــــتعلم المكتســـــب أثنـــــاء الفاشـــــيات، فـــــي مواصـــــلة وضـــــع 

  اإلرشادات وتحديد المعايير.
  

  ٢٠١٩- ٢٠١٨المنظمة في الثنائية  تركيزمحور 
  

  سيتمحور العمل حول ثالثة مخرجات.
  

بناء المعارف والمهارات والُنظم والهياكل. سُيقدم الدعم إلى الدول األعضاء لتعزيز الترصد والوقاية  -١المخرج 
  من العدوى والتوعية والتثقيف، ورصد استهالك المضادات الحيوية.

  
والتنظيمي الخاص بمقاومة مضادات الميكروبات، الذي يركز على اإلشراف من  اإلطار المعياري -٢المخرج 

ِقبل المستشفيات والبرنامج العالمي للتطوير واإلشراف. ستعمل المنظمة مع الشركاء الرئيسيين على تسريع 
وبات استحداث األدوية ووسائل التشخيص واألدوات األخرى الجديدة من أجل التصدي لمقاومة مضادات الميكر 

والتمكين من إتاحة االبتكارات والمنتجات الجديدة. كما ستعمل على تعزيز التعاون مع منظمة األغذية والزراعة 
والمنظمة العالمية لصحة الحيوان من أجل الحد إلى أدنى قدر من مخاطر نشأة المقاومة من جراء مخالطة 

العدوى المعينة المنقولة جنسيًا والمقاومة في  اإلنسان للحيوانات، وستعالج غياب العالج الخاص ببعض حاالت
  حاالت اإلنتان الوليدي ووفيات األمومة.

  
االقتصاد العالمي واألمن الصحي الشامل، والتحدي الذي يواجه استدامة االلتزام السياسي العالمي  - ٣المخرج 

بمحاربة مقاومة مضادات الميكروبات. ستعمل األمانة على بناء التوافق السياسي العالمي في اآلراء الالزم لوضع 
مالي، واإلنتاج الغذائي والصيدالني، بالعمل عن السياسات المالئمة بشأن التجارة والزراعة والتعليم واالستثمار ال

  قرب مع الشركاء وأصحاب المصلحة الرئيسيين.
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  : تتمتع جميع البلدان بالقدرات األساسية الالزمة لالستجابة لمقاومة مضادات الميكروبات٦-١الحصيلة 
  

  الغاية  البيانات األساسية  الحصيلة مؤشر
أنشــطة تتعلــق بثالثــة مــن  نفــذتعــدد البلــدان التــي لــديها خطــط وطنيــة والتــي 
  األغراض االستراتيجية لخطة العمل العالمية

٣٢   
)٢٠١٧( 

٨٠   
)٢٠١٩( 

  
: جميع البلدان تتمتع بالقدرة األساسية على تنفيذ خطط العمل الوطنية لرصد حاالت العدوى ١-٦- ١المخرج 

  الميكروبات والوقاية والحد منهاالناجمة عن مقاومة مضادات 
  

  الغاية  البيانات األساسية  المخرج اتمؤشر 
عدد البلدان التي حصـلت علـى الـدعم مـن أجـل المشـاركة فـي األسـبوع العـالمي 

  خالل الثنائية للتوعية بشأن المضادات الحيوية
  ٢٥/١٩٤  ال ينطبق

)٢٠١٩(  
الميكروبــــات يســــهم عــــدد البلــــدان التــــي لــــديها نظــــام لترصــــد مقاومــــة مضــــادات 

ببيانــــات ترصــــد مقاومــــة مضــــادات الميكروبــــات المقدمــــة إلــــى النظــــام العــــالمي 
  لترصد مقاومة مضادات الميكروبات

٣٥/١٩٤  
)٢٠١٧( 

٧٧/١٩٤  
)٢٠١٩(  

عدد البلـدان التـي تقـدم بيانـات عـن اسـتهالك مضـادات الميكروبـات إلـى النظـام 
  العالمي لترصد مقاومة مضادات الميكروبات

٢٠/١٩٤  
)٢٠١٧(  

٥٥/١٩٤  
)٢٠١٩(  

عدد البلدان التـي لـديها بـرامج وطنيـة للوقايـة مـن العـدوى ومكافحتهـا تسـتند إلـى 
العناصـــر الرئيســـية لبـــرامج المنظمـــة المعنيـــة بالوقايـــة مـــن العـــدوى ومكافحتهـــا، 

  وتنفذها في المرافق الصحية من أجل مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات

  صفر
)٢٠١٧(  

٢٤  
)٢٠١٩(  

  
  منجزات المكاتب القطرية المستهدفة

مضـــادات مقاومـــة  دعـــم الـــدول األعضـــاء فـــي وضـــع خطـــط عمـــل وطنيـــة متعـــددة القطاعـــات بشـــأن •
 وتنفيذها ورصدها. الميكروبات

تقــديم الــدعم مــن أجــل إنشــاء ُنظــم وطنيــة لترصــد مقاومــة الميكروبــات وتعزيزهــا مــن أجــل التمكــين مــن  •
لترصد مقاومة الميكروبـات، وتقـديم الـدعم لتنفيـذ الترصـد المتكامـل المشاركة في تنفيذ النظام العالمي 

بما في ذلك نهج "صحة واحدة" بما يتماشى مع إرشادات فريق المنظمة االستشـاري المعنـي بالترصـد 
 المتكامل لمقاومة مضادات الميكروبات.

ت عـن اسـتهالك األدويـة دعم مشاركة البلدان في برامج الترصد اإلقليمية والعالمية التي تسجل البيانـا •
 المضادة للميكروبات واستعمالها، ودمجها في النظام العالمي لترصد مقاومة مضادات الميكروبات.

دعم وزارات الصحة في دمج مقاومـة مضـادات الميكروبـات فـي وضـع بـرامج وممارسـات الوقايـة مـن  •
ني، عـــن طريـــق تنفيـــذ العـــدوى ومكافحتهـــا وفـــي تنفيـــذ هـــذه البـــرامج والممارســـات علـــى الصـــعيد الـــوط

 المبادئ التوجيهية الصادرة عن المنظمة بشأن العناصر األساسية لبرامج مقاومة العدوى ومكافحتها.

دعم مشاركة المجتمع المحلي ومجموعـات المرضـى فـي تحسـين ممارسـات النظافـة الصـحية والوقايـة  •
 من العدوى ومكافحتها من أجل مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات.

 إعداد برامج التوعية والحمالت والمواد التعليمية الوطنية.دعم  •
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  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
مســـاندة المكاتـــب القطريـــة فـــي تقـــديم الـــدعم مـــن أجـــل وضـــع خطـــط وطنيـــة متعـــددة المجـــاالت بشـــأن  •

 مقاومة مضادات الميكروبات وتنفيذها ورصدها.
مقاومـــة الميكروبـــات للتمكـــين مـــن المشـــاركة فـــي النظـــام دعـــم إنشـــاء وتعزيـــز الـــُنظم الوطنيـــة لترصـــد  •

العــالمي لترصـــد مقاومـــة الميكروبـــات، بمـــا فـــي ذلـــك تعزيـــز المختبـــرات الوطنيـــة المرجعيـــة فـــي مجـــال 
 مقاومة مضادات الميكروبات.

تقديم الدعم لتنفيـذ الترصـد المتكامـل، بمـا فـي ذلـك نهـج "الصـحة الواحـدة"، بمـا يتماشـى مـع إرشـادات  •
 منظمة االستشاري المعني بالترصد المتكامل لمقاومة الميكروبات.فريق ال

مساندة المكاتب الُقطرية في بناء القـدرات المختبريـة واإلشـراف التشخيصـي، بمـا فـي ذلـك دعـم إنشـاء  •
وتعزيز المختبرات الوطنية المرجعية في مجال مقاومـة مضـادات الميكروبـات، مـن أجـل التمكـين مـن 

 صد مقاومة مضادات الميكروبات.إنشاء ُنظم وطنية لتر 
دعم مشاركة البلدان في برامج الترصد العالمية واإلقليمية التي تسجل البيانـات عـن اسـتهالك األدويـة  •

 المضادة للميكروبات واستعمالها.
تقديم اإلرشادات وتبادل الممارسات الجيـدة وتعزيـز اسـتخدام الوحـدات التدريبيـة واإلجـراءات التشـغيلية  •

ي البلدان باالستناد إلى المبادئ التوجيهيـة العالميـة واإلقليميـة بشـأن إدارة مقاومـة مضـادات الموحدة ف
الميكروبــات مــن خــالل تحســين الوقايــة مــن العــدوى ومكافحتهــا فــي الرعايــة الصــحية، مثــل المبــادئ 

 .التوجيهية الصادرة عن المنظمة بشأن العناصر األساسية لبرامج الوقاية من العدوى ومكافحتها
مســاندة المكاتــب الُقطريــة فــي إعــداد بــرامج وحمــالت التوعيــة وتبادلهــا وبثهــا (بمــا فــي ذلــك األســبوع  •

العــالمي للتوعيــة بشــأن المضــادات الحيويــة) والمــواد التعليميــة التــي تســتهدف تغييــر الســلوك مــن أجــل 
 الوقاية من العدوى واالستخدام الحصيف لمضادات الميكروبات.

  المستهدفة منجزات المقر الرئيسي
تقييم إدراج توصيات المنظمة الجديدة بشأن العناصر األساسية لبرامج الوقاية من العدوى ومكافحتهـا  •

فـــي الوثـــائق اإلقليميـــة والُقطريـــة المتعلقـــة بمقاومـــة مضـــادات الميكروبـــات بمـــا فـــي ذلـــك خطـــط العمـــل 
 الوطنية.

د المتكامــل وتنفيــذه، بمــا فــي ذلــك إنشــاء النظــام العــالمي لترصــد مضــادات الميكروبــات وٕاجــراء الترصــ •
نهج "الصحة الواحدة" وٕاجراء الرصد لضـمان أن الترصـد ُيجـرى بمـا يتماشـى مـع اإلرشـادات الصـادرة 

 عن فريق المنظمة االستشاري المعني بالترصد المتكامل لمقاومة مضادات الميكروبات.
وضاع واالتجاهات العالمية لمقاومـة إعداد أدوات لتعزيز المختبرات الوطنية المرجعية والتبليغ عن األ •

 الميكروبات.
مرضـــات المقاومـــة لألدويـــة إعـــداد وحـــدات تدريبيـــة وٕاجـــراءات تشـــغيلية موحـــدة بشـــأن الوقايـــة مـــن المُ  •

 المتعددة في الرعاية الصحية.
وضـــع برنـــامج عـــالمي للترصـــد وصـــونه ورصـــده، يســـجل البيانـــات بشـــأن اســـتهالك األدويـــة المضـــادة  •

 واستعمالها.للميكروبات 
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مســاندة المكاتــب اإلقليميــة فــي تقــديم الــدعم إلــى البلــدان مــن أجــل وضــع خطــط وطنيــة وٕاقليميــة بشــأن  •
 مقاومة مضادات الميكروبات وتنفيذ هذه الخطط ورصدها.

مســـاندة المكاتـــب اإلقليميـــة فـــي تقـــديم الـــدعم إلـــى البلـــدان مـــن أجـــل تنفيـــذ الترصـــد المتكامـــل لمقاومـــة  •
 ورصده، بما في ذلك نهج "الصحة الواحدة".مضادات الميكروبات 

إعــداد بــرامج/ حمــالت التوعيــة العالميــة وبثهــا ورصــدها (األســبوع العــالمي للتوعيــة بشــأن المضــادات  •
 الحيوية) والمواد التعليمية بهدف تغيير السلوكيات إزاء مضادات الميكروبات.

 
االسـتعمال المالئـم لألدويـة المضـادة للميكروبـات وتوافرهـا فـي األمـاكن المعنيـة بصـحة اإلنسـان  :٢-٦-١المخرج 

  وٕانتاج األغذية كمساهمة في تحسين إتاحة العالج والحفاظ على فعاليته
  

البيانات   مؤشر المخرج
  األساسية

  الغاية

عـــدد البلـــدان التـــي وضـــعت سياســـة ولـــوائح وطنيـــة لتحســـين إتاحـــة المضـــادات 
  الحيوية واستعمالها المسؤول والمالئم، وتنفذها في أماكن الرعاية الصحية

٥٤  
)٢٠١٧( 

٨٧  
)٢٠١٩(  

  
  منجزات المكاتب القطرية المستهدفة

  دعم اعتماد اإلرشادات والمعايير الخاصة باالختيار المسند بالبّينـات للمضـادات الحيويـة علـى نطـاق
 القطاعات على الصعيد الوطني.

 لها ادعم وضع السياسات واللـوائح المالئمـة ونفاذهـا فيمـا يتعلـق بإتاحـة مضـادات الميكروبـات واسـتعم
 المالئم والمسؤول على نطاق القطاعات.

  دعــم تنفيــذ السياســات والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن عمليــات اإلشــراف فــي المستشــفيات، وخيــارات إدارة
اســتعمالها علــى النحــو المالئــم، ودمــج المشــورة المضــادات الحيويــة ووصــفها وصــرفها للتشــجيع علــى 

 بشأن مراقبة المضادات الحيوية وتنظيمها من ِقبل السلطات الصحية الوطنية.
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
  مســــاندة المكاتــــب القطريــــة فــــي تقــــديم المســــاعدة مــــن أجــــل تحــــديث قــــوائم األدويــــة األساســــية وتعزيــــز

 الحيوية.اإلشراف على المضادات 
  دعم المكاتب القطرية في وضع السياسات واللوائح المالئمة وٕانفاذها فيما يتعلق باالستعمال المسؤول

والمالئم لمضادات الميكروبات على نطاق القطاعات بما يتماشـى مـع المعـايير ذات الصـلة الصـادرة 
 عن هيئة الدستور الغذائي والنصوص المتعلقة بها.

  القطريــــة فــــي تنفيــــذ السياســــات والمبــــادئ التوجيهيــــة بشــــأن عمليــــات اإلشــــراف فــــي مســــاندة المكاتــــب
المستشـــــفيات، والخيـــــارات الخاصـــــة بـــــإدارة المضـــــادات الحيويـــــة ووصـــــفها وصـــــرفها للتشـــــجيع علـــــى 
االستعمال المالئم للمضادات الحيوية، ودمج المشورة بشأن مراقبة المضـادات الحيويـة وتنظيمهـا مـن 

 الوطنية. ِقبل السلطات الصحية
  



   A70/7    ٧٠/٧ج

45 

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
  وضــع السياســات واإلرشــادات بشــأن عمليــات اإلشــراف فــي المستشــفيات، والخيــارات الخاصــة بــإدارة

المضــادات الحيويــة ووصــفها وصــرفها للتشــجيع علــى االســتعمال المالئــم للمضــادات الحيويــة، ودمــج 
 ن ِقبل السلطات الصحية الوطنية.المشورة بشأن مراقبة المضادات الحيوية وتنظيمها م

 .وضع العناصر األولية لإلطار العالمي الخاص بالتطوير واإلشراف 
  تقديم الدعم التقني إلى الشركاء الرئيسيين والتعاون معهم في العمـل علـى تطـوير منتجـات جديـدة مـن

شـراكة الهملـة و أجل التصدي لمقاومة مضادات الميكروبات، بما في ذلك مبادرة األدوية لألمـراض الم
 بحث والتطوير في مجال المضادات الحيوية التابعتان للمنظمة.العالمية لل

  تشـــجيع النمـــاذج الحديثـــة لتطـــوير األدويـــة وأدوات التشـــخيص واللقاحـــات وســـائر التـــدخالت المتعلقـــة
 بمقاومة مضادات الميكروبات.

 ــ ة الحاســمة للطــب البشــري الحفــاظ علــى قائمــة المنظمــة الخاصــة بمضــادات الميكروبــات ذات األهمي
 والمبادئ التوجيهية المصاحبة لها الصادرة عن المنظمة، وتحديثهما.

  الحفــاظ علــى الفــرع الخــاص بمضــادات الميكروبــات فــي قائمــة األدويــة األساســية النموذجيــة للمنظمــة
 وتحديثه.

 .تحديد الممارسات الجيدة في مجال تحسين مدى توافر مضادات الميكروبات ورصده 
  المســاهمة فــي تنقــيح معــايير هيئــة الدســتور الغــذائي ذات الصــلة والنصــوص المتعلقــة بهــا ومواصــلة

تطويرهــا مــن أجــل الحــد مــن مقاومــة مضــادات الميكروبــات فــي السلســلة الغذائيــة، بتقــديم اإلرشــادات 
 المسندة بالبّينات إلى هيئة الدستور الغذائي بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة.

  فهم أثر مقاومة مضادات الميكروبات على الصحة ودور تلـوث البيئـة ببقايـا األدويـة والبكتريـا تحسين
 المقاومة في نشأة مقاومة مضادات الميكروبات. 

  تحـــــديث اإلرشـــــادات والتـــــدريب فـــــي مجـــــال صـــــحة األم والطفـــــل لتجســـــيد أهميـــــة مقاومـــــة مضـــــادات
 الميكروبات.

 نتان في األمهات والمواليد، ومدى انتشار مقاومة مضادات تعزيز قاعدة البّينات الخاصة بمسببات اإل
 الميكروبات في حاالت العدوى هذه.

  
: استدامة االلتزام السياسي الرفيـع المسـتوى والتنسـيق الفعـال علـى الصـعيد العـالمي مـن أجـل ٣-٦-١المخرج 

  محاربة مقاومة مضادات الميكروبات دعمًا ألهداف التنمية المستدامة
  

  الغاية  البيانات األساسية  المخرجمؤشرات 
  ٣٢/١٩٤ عدد البلدان التي لديها سياسة وطنية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات

)٢٠١٧(  
٨٠/١٩٤  
)٢٠١٩( 

وجــود تعــاون ثالثــي نشــيط بــين منظمــة األغذيــة والزراعــة والمنظمــة العالميــة 
لصــــــحة الحيــــــوان ومنظمــــــة الصــــــحة العالميــــــة لمحاربــــــة مقاومــــــة مضــــــادات 

 الميكروبات

  ال
)٢٠١٧(  

  نعم
)٢٠١٩( 

وجــود تعــاون نشــيط مثبــت مــع فريــق التنســيق المشــترك بــين الوكــاالت التــابع 
  لألمم المتحدة والمعني بمقاومة مضادات الميكروبات

  ال
)٢٠١٧(  

  نعم
)٢٠١٩( 
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  منجزات المكاتب القطرية المستهدفة
الزراعة وسائر القطاعـات والشـركاء فـي تشجيع التعاون والتنسيق بين قطاع الصحة العمومية وقطاع  •

البلدان في األنشطة الخاصة بمقاومة مضادات الميكروبات، والتوسع في هـذه األنشـطة، دعمـًا لتنفيـذ 
 خطة العمل العالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات.

 
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

بـــين منظمـــة الصـــحة العالميـــة ومنظمـــة األغذيـــة تشـــجيع التعـــاون والتنســـيق علـــى الصـــعيد اإلقليمـــي  •
والزراعـــة والمنظمـــة العالميـــة لصـــحة الحيـــوان وســـائر الشـــركاء فـــي منظومـــة األمـــم المتحـــدة والشـــركاء 
الدوليين من قطاعات متعددة في األنشطة الخاصة بمقاومة مضادات الميكروبات، والتوسـع فـي هـذه 

 األنشطة.
ـــديم المـــدخالت وجمـــع البيانـــات للتبل • يـــغ عـــن وضـــع مقاومـــة مضـــادات الميكروبـــات علـــى الصـــعيد تق

 اإلقليمي.
 

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
ضـــمان مواءمـــة اإلجـــراءات وتنســـيقها علـــى صـــعيد المنظمـــة والتشـــجيع علـــى التعـــاون والتنســـيق بـــين  •

 والزراعــة والمنظمــة العالميــة لصــحة الحيــوان علــى الصــعيد األغذيــةمنظمــة الصــحة العالميــة ومنظمــة 
 .العالمي في األنشطة التقنية وأنشطة الدعوة والتوسع في هذه األنشطة

فريـق التنسـيق المشـترك بـين الوكـاالت التـابع لألمـم المتحـدة والمعنـي بمقاومـة مضـادات المشاركة في رئاسة  •
 الميكروبات ودعمه، متابعًة لقرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة ذات الصلة.

 وتنفيذه للتبليغ عن وضع مقاومة مضادات الميكروبات على الصعيد العالمي.وضع إطار للرصد  •
التنســـيق مـــع الجمعيـــات الفنيـــة ومقـــدمي الخـــدمات التعليميـــة وأصـــحاب المصـــلحة المعنيـــين مـــن أجـــل  •

تصميم المناهج الدراسية المالئمة بشـأن مقاومـة مضـادات الميكروبـات وٕاعـدادها وتقـديمها إلـى جميـع 
 الرعاية الصحية، بما في ذلك القائمون على وصف األدوية وصرفها. العاملين في مجال

  
  الروابط مع أهداف التنمية المستدامة

  
(ضـمان تمتّـع الجميـع بأنمـاط  ٣الهـدف ستسهم إنجازات المنظمة في هذه الفئة إسهامًا كبيـرًا لـيس فقـط فـي تحقيـق 

أيضـًا (القضـاء علـى الفقـر بجميـع أشـكاله  ١الهـدف عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار)، بـل وفـي تحقيـق 
(ضــمان التعلــيم الجيــد المنصــف  ٤والهــدف فــي كــل مكــان) مــن خــالل العمــل الخــاص بالتصــدي "ألمــراض الفقــر"؛ 

والشــامل للجميــع وتعزيــز فــرص الــتعلم مـــدى الحيــاة للجميــع) مــن خــالل دعـــم بحــوث الــدرجات العلميــة فــي مجـــال 
(تحقيق المساواة بـين الجنسـين وتمكـين كـل النسـاء والفتيـات)،  ٥والهدف رات؛ الصحة والتدريب من أجل زيادة القد

من خالل تحديـد أوجـه عـدم المسـاواة بـين الجنسـين فـي إمكانيـة الحصـول علـى الخـدمات الصـحية وٕادمـاج الجميـع؛ 
مـل مـع (ضمان توافر الميـاه وخـدمات الصـرف الصـحي للجميـع وٕادارتهـا إدارة مسـتدامة)، مـن خـالل الع ٦والهدف 

(الحـد  ١٠والهـدف المجتمعات المحلية على تحديد الممارسات التي تحد من األمـراض المنقولـة بالنواقـل واتباعهـا؛ 
مـــن انعـــدام المســـاواة داخـــل البلـــدان وفيمـــا بينهـــا)، مـــن خـــالل دعـــم المســـاعدة اإلنمائيـــة الرســـمية والتـــدفقات الماليـــة، 

الحاجـة  وأوجه التمويل الدولي الرئيسية وتوجيهها إلـى الـدول حيـث تمـسَّ في ذلك االستثمارات األجنبية المباشرة  بما
(جْعل المـدن والمسـتوطنات البشـرية شـاملة للجميـع وآمنـة وقـادرة علـى  ١١والهدف إليها، والسيما أقل البلدان نموًا؛ 
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حليـــة؛ الصـــمود ومســـتدامة)، مـــن خـــالل تعزيـــز المـــدن الصـــحية باتبـــاع نهـــوج تـــنص علـــى إشـــراك المجتمعـــات الم
)، مـن خـالل الجهـود تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المسـتدامة( ١٧ والهدف

المشتركة التي تبذلها الدول األعضاء والشـراكات الرئيسـية والمبـادرات الصـحية العالميـة والوكـاالت اإلنمائيـة وكبـرى 
ومــن خــالل التكامــل بــين عمــل المنظمــة وعمــل الوكــاالت األخــرى  المؤسســات وســائر الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول؛

  واالتساق داخل منظومة األمم المتحدة.
  

  أوجه التآزر والتعاون
  

ال غنــى عــن النهــوج الشــاملة والمتعــددة القطاعــات مــن أجــل التنفيــذ الفعــال والمســتدام لجميــع البــرامج فــي هــذه الفئــة. 
وقايــــة مــــن األمــــراض وتقــــدم العمــــل فــــي مجــــال مقاومــــة مضــــادات ويتطلــــب الســــعي إلــــى وضــــع نهايــــة لألوبئــــة وال

  الميكروبات المزيد من التنسيق مع الشركاء، وتحسين دمج برامج مكافحة األمراض.
  

ويعتبـــر تكثيـــف البحـــث واالبتكـــار، والعمـــل مـــن خـــالل الـــنظم الصـــحية المعـــززة مـــن أجـــل تحقيـــق التغطيـــة الصـــحية 
وكـــذلك تعميـــق المشـــاركة مـــع القطاعـــات األخـــرى وشـــركاء التنميـــة والجهـــات الشـــاملة، وضـــمان التمويـــل المســـتدام، 

الفاعلــة غيــر الــدول مــن األمــور األساســية كلهــا. وتتمتــع العديــد مــن مجــاالت البــرامج فــي هــذه الفئــة بخبــرات طويلــة 
ت ومثمـــرة فـــي العمـــل بهـــذه الطريقـــة التـــي ينبغـــي اســـتمرارها وتعزيزهـــا. ويكمـــل العمـــل فـــي مجـــال مقاومـــة مضـــادا

وســوف يجــري التوســع فــي  الميكروبــات العمــل الحــالي فــي إطــار فئــة األمــراض الســارية والفئــات األخــرى، ويعــززه.
النهوج المتكاملة في تقديم الخدمات. فقد أدت هذه النهوج بالفعل إلى النجاح، فتقديم العالج الكيميائي الوقائي على 

المداريـة المهملـة، والتعـاون بشـأن إحـداث تحـول فـي  نحو متكامل لخمسة أمراض علـى األقـل مـن أمـراض المنـاطق
مليون شخص في الفترة ما  ٥,٩إلى إنقاذ حياة ما يقدر بنحو  أدىاالستجابة للسل/ فيروس العوز المناعي البشري 

  ، يعدان من األمثلة على النهوج التي ينبغي استمرارها أو التوسع في نطاقها.٢٠١٤وعام  ٢٠٠٠بين عام 
  

أمثلــة إيجابيــة علــى دمــج البــرامج فــي الــنظم الصــحية، مثــل إدمــاج التــدخالت الخاصــة بفيــروس العــوز وهنــاك أيضــًا 
المنـــاعي البشـــري فـــي الخـــدمات الخاصـــة بصـــحة األم والطفـــل. وهنـــاك مثـــال آخـــر هـــو فـــي العمـــل المشـــترك علـــى 

محليـة والمسـتدامة لـن تسـهم استجابة عالمية لمكافحة النواقل. ومكافحة النواقل المكيفة لتتـواءم مـع الظـروف ال حشد
ــــــق الهــــــدف  ــــــي تحقي ــــــط ف ــــــة  ٣فق ــــــادرات المعني ــــــي المب ــــــل وستســــــهم أيضــــــًا ف ــــــة المســــــتدامة، ب مــــــن أهــــــداف التنمي

والعمـــل المعنـــي  )١١(الهـــدف والمـــدن والمجتمعـــات المســـتدامة  )٦(الهـــدف وخـــدمات اإلصـــحاح  النظيفـــة بالميـــاه
  .)١٣ (الهدفبالمناخ 

  
تحــديًا كبيــرًا أمــام الــُنظم الصــحية، وينبغــي تعزيــز العمــل فــي كــل مجــال مــن  وتطــرح مقاومــة مضــادات الميكروبــات

مجاالت البرامج الخاصة بفئة الُنظم الصحية من أجل التصدي لهذا التحدي. ويلزم دمج خطـط العمـل الوطنيـة فـي 
  االستراتيجيات والميزانيات القطاعية األوسع نطاقًا.

  
ند مخالطة اإلنسان للحيوان بصفة خاصة، وسيعمل البرنـامج المعنـي وتشكل مقاومة مضادات الميكروبات خطرًا ع

بمقاومة مضادات الميكروبات عن كثـب مـع برنـامج السـالمة الغذائيـة مـن أجـل تحسـين فهـم هـذه المخـاطر والـدعوة 
  إلى االستخدام المسؤول للمضادات الحيوية في إنتاج األغذية.

  
اومـــة مضـــادات الميكروبـــات علـــى الصـــعيدين الـــوطني واإلقليمـــي وســـتعزز القـــدرات التـــي تـــم تطويرهـــا للتصـــدي لمق

(والسيما قـدرات المختبـرات والقـدرة علـى الترصـد)، تأهـب البلـدان وتـدعم القـدرات العالميـة لالسـتجابة لتفشـي األوبئـة 
  والطوارئ اإلنسانية، في إطار والية برنامج المنظمة الجديد بشأن الطوارئ الصحية.
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، إلـى الجهـود الهائلـة التـي ٦ي النجاح المحرز في األهداف اإلنمائية لأللفيـة، والسـيما الهـدف وأخيرًا، يمكن أن يعز 
تبذلها البلدان، والجهود المشـتركة للمجتمـع العـالمي، بمـا فـي ذلـك الـدعم الـذي تقدمـه الشـراكات الرئيسـية، ومبـادرات 

فاعلــة غيــر الــدول، كمــا تعــزي أيضــًا إلــى الصــحة العالميــة، والوكــاالت اإلنمائيــة، وكبــرى المؤسســات، والجهــات ال
تكامــل عمـــل المنظمــة والوكـــاالت األخـــرى، واالتســاق داخـــل منظومـــة األمــم المتحـــدة. وينبغـــي مواصــلة هـــذا العمـــل 

. وسوف تعمل المنظمة على تعزيـز الشـراكات دعمـًا لتحقيـق ٢٠٣٠وتعزيزه في سياق خطة التنمية المستدامة لعام 
، تعــزز المنظمــة الشــراكات مــع الهيئــات العالميــة، مثــل اليونيســيف، والبنــك الــدولي، األهــداف. فعلــى ســبيل المثــال

وكــذلك مــع المؤسســات والمنظمــات والشــركات التــي تقــوم بطيــف واســع مــن الوظــائف فــي مجــال الصــحة العموميــة. 
بالمعـايير  وتعمل المنظمة عن كثب مع التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع من أجل تنفيـذ العمـل الخـاص

الذى يمثـل أساسـًا لبـرامج التمنيـع الناجحـة، بمـا فـي ذلـك تيسـير البحـث والتطـوير، ووضـع المعـايير الخاصـة بجـودة 
اللقاحات وتنظيمها، وحشد البينات لالسترشاد بها في استخدام اللقاحات وٕاتاحتها إلى أقصـى حـد ممكـن. وسيسـتمر 

االضـــطالع بـــدور رئيســـي فـــي توجيـــه اســـتثمارات الصـــندوق  عمـــل المنظمـــة الخـــاص بوضـــع القواعـــد والمعـــايير فـــي
العـــالمي لمكافحـــة األيـــدز والســـل والمالريـــا، لضـــمان أن المـــذكرات المفاهيميـــة التـــي تقـــدمها البلـــدان للحصـــول علـــى 
التمويــل تســتند إلــى توصــيات المنظمــة بشــأن االســتراتيجيات المســندة بالبينــات، وأن األدويــة وغيرهــا مــن المنتجــات 

  مضمونة الجودة.الصحية 
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  : األمراض غير السارية٢ الفئة
  

المزمنـة، وداء  الجهـاز التنفسـي، وأمـراض ن، والسـرطاأمراض القلب واألوعية الدمويـة - األمراض غير السارية
البـدني، وتعـاطي تعاطي التبغ، والنظام الغذائي غير الصـحي، والخمـول (وعوامل الخطر المسببة لها  - السكري

 ومعــاقرة مــواد اإلدمــان وكــذلك االضــطرابات النفســية، والعجــز و العنــف واإلصــابات الكحــول علــى نحــو ضــار)،
  .المنشأ الحيوانية ألمراضوا الغذائية والسالمة

  
 تجسد أهداف التنمية المستدامة هدف التمتع بموفور الصحة البدنية والنفسية ال زيادة العمر المتوقع فحسـب، حيـث

العديــد مــن األمــراض واالضــطرابات  تســببتــدعو هــذه األهــداف إلــى تعزيــز التمتــع بالعافيــة فــي جميــع األعمــار. وي
وتطـرح تحـديًا اجتماعيـًا  في معاناة يعجز اللسـان عـن وصـفها، وتقلـل اإلنتاجيـة، والمشكالت التي تتناولها هذه الفئة

كبيــرًا، وتتــرك أثــرًا هــائًال علــى االقتصــاد. وقــد تحــدث الوفــاة والعجــز فــي األعمــار المتقدمــة ولكــن التعــرض لعوامــل 
الخطر المسببة لهمـا يبـدأ فـي مراحـل الحيـاة المبكـرة. ولـذا فـإن حمايـة الصـحة وتعزيزهـا والوقايـة مـن هـذه األمـراض 

خطـــة التنميـــة  فـــيالتـــي تحتلهـــا بـــارزة المكانـــة ال كمـــا يتضـــح مـــنلتنميـــة واإلنصـــاف، كتســـي أهميـــة بالغـــة لتحقيـــق ات
  .٢٠٣٠المستدامة لعام 

  
، اعتمـد ٢٠١١وقد أعطت الدول األعضاء والية واضحة للمنظمة لقيادة العمل في هذا المجال وتنسيقه. وفي عام 

وى المعنـــي بالوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر اإلعـــالن السياســـي الجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة الرفيـــع المســـترؤســـاء الـــدول 
السـارية كـأمر  غيـر . وفـي اآلونـة األخيـرة أشـارت الـدول األعضـاء إلـى األمـراضومكافحتهـا (غير السارية) المعدية

هـذا أكثـر  مجال البرنـامجيستدعي اهتمامًا كبيرًا في مهمة لتحديد األولويات، وتكرر اختيار تقديم الدعم التقني إلى 
مـــن أي مجـــال آخـــر. وتشـــمل أهـــداف التنميـــة المســـتدامة تســـع غايـــات تتوجـــه مباشـــرة إلـــى األمـــراض غيـــر الســـارية 
وعوامل خطرها، تتطلب روابط شـاملة مـع العديـد مـن األهـداف األخـرى، مثـل تلـك التـي تتعلـق بالمـدن والمجتمعـات 

)، والتغذيــة ١٠والحــد مــن انعــدام المســاواة (الهــدف  )،٤)، والتعلــيم الجيــد (الهــدف ١١المحليــة المســتدامة (الهــدف 
). وتجســـد هـــذه الصـــالت العالقـــة المتبادلـــة بـــين الصـــحة وخطـــة التنميـــة ٢المحســـنة والزراعـــة المســـتدامة (الهـــدف 

المســــتدامة. والتــــدخالت ذات الجــــدوى والمردوديــــة، أي "أفضــــل الخيــــارات" المصــــممة لمعالجــــة المســــائل المتعلقــــة 
وًال عمليـــة واســـتثمارات اقتصــادية ممتـــازة، حتـــى فـــي البلـــدان األشــد فقـــرًا، للمســـاعدة علـــى تحقيـــق ، تقـــدم حلـــ٢ بالفئــة

  أهداف التنمية المستدامة.
  

  ٢٠١٩-٢٠١٨ الثنائية في المنظمة تركيز محور
  

 األعضـــاء الـــدول فـــي الثنائيـــة القادمـــة، ســـتعمل المنظمـــة علـــى تحقيـــق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة وســـوف تخضـــع
فـي  الصـادر السياسـي اإلعالن مثل ،المختلفة المتحدة ألمما قرارات في عليها المنصوص التزاماتها بشأن للمساءلة

) السـارية غيـر( المعديـة غيـر األمراض من الوقاية بشأن العامة للجمعية المستوى الرفيع االجتماع عن ٢٠١١عام 
 للتقـدم الشـاملين والتقيـيم االستعراض بشأن العامة للجمعية المستوى الرفيع لالجتماع الختامية والوثيقة ١،ومكافحتها
ـــــة غيـــــر األمـــــراض مـــــن الوقايـــــة فـــــي المحـــــرز  ٢٠١٤،٢الصـــــادرة فـــــي عـــــام  ومكافحتهـــــا) الســـــارية غيـــــر( المعدي
 أجــــــل مــــــن للعمــــــل المتحــــــدة األمــــــم وعقــــــد ٣،)٢٠٢٠-٢٠١١( الطــــــرق علــــــى الســــــالمة أجــــــل مــــــن العمــــــل وعقــــــد
  ٤.)٢٠٢٥-٢٠١٦( التغذية

                                                           
 .٦٦/٢العامة لألمم المتحدة رقم  الجمعيةقرار    ١

 .٦٨/٣٠٠ رقم المتحدة لألمم العامة الجمعية قرار   ٢

 .٦٤/٢٥٥رقم  المتحدةقرار الجمعية العامة لألمم    ٣

   .٧٠/٢٦٩قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة قم    ٤
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وستعمل المنظمـة أيضـًا علـى تـوفير البيانـات الصـحية المالئمـة التوقيـت واالضـطالع بالقيـادة فـي وضـع السياسـات 
 -الموجهـــة إلـــى الحكومـــات واألطـــراف الفاعلـــة غيـــر الـــدول، وٕالـــى السياســـات العالميـــة األوســـع نطاقـــًا  –والمشـــورة 

ة والزراعــة ومنظمــة العمــل الدوليــة والمنظمــة وبهــدف تعزيــز التعــاون مــع الوكــاالت ذات الصــلة مثــل منظمــة األغذيــ
  العالمية لصحة الحيوان والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية.

  

  )األمريكية الدوالرات بماليين( البرامج ومجاالت الرئيسية المكاتب حسب الميزانية
  

جنوب شرق  األمريكتان  أفريقيا  مجال البرنامج
شرق   أوروبا  آسيا

  المتوسط
غرب 

المحيط 
  الهادئ

المقر 
  المجموع  الرئيسي

  ١٧٩,٠  ٤٨,١  ٢٢,٦  ١٥,٢  ٢١,٨  ١٧,٠  ١٨,٧  ٣٥,٦ األمراض غير السارية  ١- ٢
الصحة النفسية   ٢- ٢

  ٤٧,٠  ١٧,٧  ٤,٠  ٥,٩  ٥,٩  ٣,٣  ٣,٣  ٦,٩  معاقرة مواد اإلدمانو 
  ٣٠,٤  ١٣,٣  ٣,٢  ١,٧  ٢,٦  ٣,٢  ٢,٨  ٣,٦  العنف واإلصابات  ٣- ٢
  ١٦,٥  ٩,٠  ٢,٤  ١,١  ١,١  ٠,٧  ١,١  ١,١  العجز وٕاعادة التأهيل  ٤- ٢
  ٤٦,٥  ٢١,٠  ٣,٣  ٤,٠  ٢,٧  ٢,٨  ٣,٦  ٩,١  التغذية  ٥- ٢
  ٣٢,٠  ١٥,٧  ٣,٨  ٢,١  ١,٠  ١,٠  ٣,٧  ٤,٧  السالمة الغذائية  ٦- ٢

  ٣٥١,٤  ١٢٤,٨  ٣٩,٣  ٣٠,٠  ٣٥,١  ٢٨,٠  ٣٣,٢  ٦١,٠   ٢مجموع الفئة 
  
  السارية غير األمراض  ١-٢
  

جميــع  أكثــر مــن ثلثــي - مليــون وفــاة ٤٠ناجمــة عــن األمــراض غّيــر الســارية ال بلــغ عــدد الوفيــات ٢٠١٥فــي عــام 
عامـًا  ٧٠ الـذين تقـل أعمـارهم عـنمليون وفاة من هذه الوفيات تقريبًا في صفوف األشخاص  ١٧. وحدثت الوفيات

وكـــان مـــن الممكـــن تجنـــب معظـــم هـــذه الوفيـــات لـــو أن الحكومـــات نفـــذت مجموعـــة مـــن التـــدخالت العاليـــة المـــردود 
الواضـحة  باإلجحافـاتالقابلـة للتغييـر  هـاعوامـل خطر هذه األمـراض و وترتبط  ."أفضل الخيارات" – لميسورة التكلفةوا

، بمـا فـي ذلـك الفقـر واألميـة والتفـاوت بـين الجنسـين فـي درجـة الناجمة عن عدد من المحـددات االجتماعيـة للصـحة
  لدى تصميم التدخالت. هذه األمور معالجة. ويتعّين التعرض لهذه األمراض وعوامل الخطر المرتبطة بها

  
اآلن برنــامج  ، يوجــد٢٠١١) فــي عــام غيــر الســاريةالجتمــاع الرفيــع المســتوى بشــأن األمــراض غّيــر المعديــة (وبعــد ا

األولــى  االختياريــةبلــوغ الغايــة العالميــة ل الالزمــةاإلجــراءات  تحــدد عــالمي يســتند إلــى تســع غايــات عالميــة ملموســة
، أمـــراض القلـــب واألوعيـــة الدمويـــةنســـبي فـــي معـــدل الوفيـــات المبكـــرة الناجمـــة عـــن  انخفـــاضيـــق المتمثلـــة فـــي تحق

 . وُتستمَّد الغايات الواردة في خطة٢٠٢٥٪ بحلول عام ٢٥، وأمراض الرئة المزمنة بنسبة يوداء السكر والسرطان، 
خفــض الوفيــات غايــة تتمثــل فــي  تشــملو  ،٢٠٢٥ لعــام المحــددةمــن هــذه الغايــات  ٢٠٣٠لعــام التنميــة المســتدامة 

  .٢٠٣٠بحلول عام  ٪٣٣ المبكرة الناجمة عن األمراض غير السارية بنسبة
  
علــى تنســيق القــدر الكبيــر مــن األنشــطة المتعــددة القطاعــات وتعمــل  منظمــةلآليــة التنســيق العالميــة التابعــة ل ســاعدوت

عمــل األمــم المتحــدة المشــتركة بــين الوكــاالت  أمــا فرقــةو  أيضــًا علــى الــدعوة وتبــادل المعلومــات وتشــجيع االبتكــار.
 قطــاع بخــالف األخــرى القطاعــات تعبئــة فتســاعد علــىمنظمــة، القيــادة الخاضــعة ل األمراض غّيــر الســاريةبــوالمعنيــة 
 التعـــاون تعزيـــزو  ،المعلومـــاتالمـــوارد و  تبـــادل تيســـير عـــن طريـــق مـــثالً  الوطنيـــة االســـتجابات تعزيـــز بهـــدف الصـــحة
وتتــولى المنظمــة أيضــًا إدارة مبــادرة مشــتركة  .علــى تنفيــذ التــدخالت التــي ُتعــد "أفضــل الخيــارات"، والمســاعدة الــدولي
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مع االتحاد الدولي لالتصـاالت ُتعنـى باسـتخدام التقنيـات المحمولـة فـي الوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية وتـدبيرها 
ويشمل عملهـا فـي هـذا المجـال  – (Be He@lthy, Be Mobile)"الهاتف المحمول في خدمة صحتك"  –العالجي 

  تسعة بلدان.
  

  ٢٠١٩-٢٠١٨ الثنائية في المنظمة تركيز محور
  
 السارية غير لألمراض الممنوحة األولوية مستوى رفع البلدان في دعم ستواصل األمانة ٢٠١٩–٢٠١٨الثنائية  في
تعزيز ُنظم الترصد الوطنية من أجل و  ،تحديد غايات وطنيةو  ١،المستدامة التنمية ألهداف الوطنية االستجابات في

مــن عوامــل الخطــر القابلــة  للحــدتنفيــذ خطــط عمــل وطنيــة متعــددة القطاعــات رصــد التقــدم والنتــائج، والعمــل علــى 
  استرشادًا باالستراتيجيات العالمية التي تشمل ما يلي: ،للتغيير

 ؛٢٠٢٠-٢٠١٣ومكافحتها  األمراض غّير الساريةشأن الوقاية من ب خطة العمل العالمية 

 ؛اتفاقية المنظمة اإلطارية بشأن مكافحة التبغ 

 خطة عمل أديس أبابا؛ 

 ؛االستراتيجية العالمية بشأن النظام الغذائي والنشاط البدني والصحة  
 ؛توصيات المنظمة بشأن تسويق األغذية والمشروبات غّير الكحولية لألطفال  
  ؛األطفال سمنةتوصيات اللجنة المعنية بالقضاء على 

 العالمية للحد من تعاطي الكحول على نحو ضار ةيجياالسترات. 
  

 األهــداف تحقيــق أجــل مــن بينهمــا فيمــا التعــاون التبــغ مكافحــة بشــأن اإلطاريــة واالتفاقيــة المنظمــة أمانتــا وستواصــل
، مثل دعم البلدان في زيادة الضرائب المفروضـة علـى التبـغ زيـادة كبيـرة، كوسـيلة التبغ مكافحة مجال في المشتركة

التي تتعرض للهجوم من خالل للحد من تعاطي التبغ وجمع اإليرادات. كما ستقدم األمانة الدعم التقني إلى البلدان 
يـز النظــام الغـذائي الصــحي ، وتـدعم تعز الـدعاوى القانونيـة التــي رفعتهـا دوائــر صـناعة التبـغ وغيرهــا مـن الصــناعات

  .والنشاط البدني، مع التركيز على التدابير الضريبية والتنظيمية
  

وفـي عملهـا الخـاص  التنسـيقي والـدور االسـتراتيجية بالقيـادة فـي االضـطالع الصـحة وزارات المنظمـة أيضـاً  وستدعم
 الــنظم تعزيــز الجهــود الراميــة إلــىبخطــط العمــل الوطنيــة المتعــددة القطاعــات للحــد مــن عوامــل الخطــر. كمــا ســتدعم 

وٕاتاحــة عالجهــا وضــمان  عنهــا، المبكــر والكشــف الســارية، غيــر األمــراض مــن الوقايــة تحســين أجــل مــن الصــحية
 مثالً  ،”HEARTS“السارية. فالمجموعة التقنية  غير والتأهيل والرعاية الملطفة للمصابين باألمراض وٕاعادة جودته،

ســتدعم التوســع فــي التــدبير العالجــي ألمــراض القلــب وداء الســكري فــي الرعايــة  التــي وضــعتها المنظمــة وشــركاؤها
 األساسـية األدويـة تشـمل والتـي السـارية غيـر لألمـراض الالزمـة الطـوارئ األولية، في حـين يجـري اآلن إعـداد عتائـد

. المنتظمـة مـداداتاإل إلـى تفتقـر التـي المنـاطق فـي األمـراض غيـر السـارية عـالج السـتمرار الضـرورية والتكنولوجيا
 المحمولـة التقنيـات وستتولى المنظمة القيادة فـي إعـداد األدلـة وتطـوير مركـز المعـارف واالبتكـار الخـاص باسـتخدام

  الصحة. مجال في
  
 بشــأن المتحــدة لألمــم العامــة للجمعيــة المســتوى الرفيــع الثالــث الجتمــاعل التحضــيرية األعمــال األمانــة تــدعم ســوفو 

 مشــاورات وعقــد العامــة الجمعيــة إلـى مرحلــي تقريــر مبتقــدي ،٢٠١٨ عــام فـي )الســارية(غيــر  المعديــة غيــر األمـراض
  .٢٠١٨و ٢٠١٧ في عامي رسمية غير

                                                           
 .٨-٣و ٥-٣و ٤-٣ج و-٣ب و-٣أ و-٣بما في ذلك الغايات    ١
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إتاحة التدخالت الرامية إلى الوقاية من األمراض غّير السارية وعوامل خطرها وتدبيرها زيادة : ١- ٢ الحصيلة
  العالجي

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة
 معــــدالت فــــي األقــــل علــــى٪ ١٠ بمقــــدار نســــبي انخفــــاض تحقيــــق
 إطــار فــي االقتضــاء، حســب ١،ضــار نحــو علــى الكحــول تعــاطي
  الوطني السياق

  لتر ٦,٢
)٢٠١٠(  

انخفاض بمقدار 
  ٪ على األقل١٠

)٢٠٢٥(  
 الـــراهن االنتشـــار معـــدل فـــي٪ ٣٠ بمقـــدار نســـبي انخفـــاض تحقيـــق
  أكثر أو سنة ١٥ العمر من البالغين بين التبغ لتعاطي

٢٢٪  
)٢٠١٠(  

انخفاض بمقدار 
٣٠ ٪  

)٢٠٢٥(  
 نقــــص انتشــــار معــــدل فــــي٪ ١٠ بمقــــدار نســــبي انخفــــاض تحقيــــق
  البدني النشاط

٢٥٪  
)٢٠١٠(  

انخفاض بمقدار 
١٠ ٪  

)٢٠٢٥(  
 ارتفــــاع انتشــــار معــــدل فــــي٪ ٢٥ بمقــــدار نســــبي انخفــــاض تحقيــــق
 للظـــروف تبعـــاً  الـــدم ضـــغط ارتفـــاع انتشـــار احتـــواء أو الـــدم ضـــغط
  الوطنية

٢٣٪  
)٢٠١٠(  

انخفاض نسبي 
  ٪ ٢٥بمقدار 

)٢٠٢٥(  
  ٪٨  والبدانة السكري داء معدالت زيادة وقف

للسكري/ تركيز الغلوكوز 
 ؛في البالزما مع الصيام

  للبدانة ٪١٢
)٢٠١٠(  

 زيادة بنسبة صفر٪
)٢٠٢٥(  

 للعـــــالج المســـــتحقين األشـــــخاص مـــــن األقـــــل علـــــى٪ ٥٠ حصـــــول
ــــة ــــة باألدوي ــــات مــــن للوقاي ــــة النوب ــــة والســــكتات القلبي ــــى الدماغي  عل
  )الدم سكر ضبط ذلك في بما( الطبية والمشورة األدوية

٪ ٥٠تغطية بنسبة   غير معلوم
  على األقل 

)٢٠٢٥(  
 الســكان مــدخول متوســط فــي٪ ٣٠ بمقــدار نســبي انخفــاض تحقيــق
  ٢الصوديوم/ الملح من

  رامغ ١٠
)٢٠١٠(  

انخفاض بمقدار 
٪ بحلول ٣٠
  ٢٠٢٥ عام

 فــي بمــا ،التكلفــة الميســورة األساســية واألدويــة التكنولوجيــات إتاحــة
ـــة ذلـــك ـــر األمـــراض لعـــالج الضـــرورية الجنيســـة األدوي  الســـارية غّي

 حــد علـى والخـاص العـام القطــاع مرافـق فـي٪ ٨٠ بنسـبة الرئيسـية،
  سواء

 ٪ على األقل ٨٠  غير معلوم
)٢٠٢٥(  

  
الوطنيــة المتعــددة القطاعــات للوقايــة مــن األمــراض تســريع وضــع وتنفيــذ السياســات والخطــط : ١-١-٢ المخــرج

  غّير السارية ومكافحتها
  

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشرات
عدد البلدان التي لديها سياسة/ استراتيجية/ خطة عمل وطنية واحدة علـى 
األقــل مطبقــة، تشــمل عــدة أمــراض غّيــر ســارية وعوامــل الخطــر المشــتركة 

  بينها

٧٢/١٩٤  
)٢٠١٧(  

٨٦/١٩٤  
)٢٠١٩(  

                                                           
يشمل مفهوم تعاطي الكحول على نحو ضار في االسـتراتيجية العالميـة للحـد مـن تعـاطي الكحـول علـى نحـو ضـار التـي    ١

وضعتها المنظمة، التعاطي الذي يتسبب في عواقـب صـحية واجتماعيـة ضـارة لمـن يشـرب الكحـول وللمحيطـين بـه وللمجتمـع 
  ة.ل، وكذلك أنماط التعاطي المرتبطة بزيادة احتماالت الحصائل الصحية السلبيكك
  م.غرامات من الملح أو غرامين من الصوديو  ٥توصي منظمة الصحة العالمية بأن يقل مدخول الفرد في اليوم عن    ٢
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عــدد البلــدان التــي وضــعت غايــات ومؤشــرات وطنيــة محــددة زمنيــًا بشـــأن 
  األمراض غير السارية باالستناد إلى التوجيهات الصادرة عن المنظمة

٥٩/١٩٤  
)٢٠١٧(  

٧٠/١٩٤  
)٢٠١٩(  

عـــدد البلـــدان التـــي لـــديها لجنـــة أو وكالـــة أو آليـــة عمـــل متعـــددة القطاعـــات 
لتنســــيق الوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــر الســــارية مطبقــــة ل واحــــدة علــــى األقــــ

  ومكافحتها

٦٠/١٩٤  
)٢٠١٧(  

٧٢/١٩٤  
)٢٠١٩(  

  
  منجزات المكاتب القطرية المستهدفة

عقـــد حـــوار شـــامل لقطاعـــات متعـــددة ودعمـــه وتيســـير تقـــديم المشـــورة بشـــأن السياســـات إلـــى األطـــراف  •
 .األمراض غّير السارية ومكافحتهاالوطنية ودون الوطنية المناظرة والشركاء من أجل الوقاية من 

علــى الصــعيدين تقــديم الــدعم التقنــي لوضــع وتنفيــذ الخطــط المتعــددة القطاعــات التــي توجههــا البلــدان  •
من أجل محاربة األمراض غّير السارية، بما يتماشى مع خطة العمل العالمية الوطني ودون الوطني 

ــر الســا وااللتزامــات  ٢٠٢٠-٢٠١٣رية ومكافحتهــا التــي وضــعتها المنظمــة للوقايــة مــن األمــراض غّي
 .واالستراتيجيات والخطط واُألطر اإلقليميةالعالمية، وأهداف التنمية المستدامة، 

 عالميــة،فــي مجــال التنفيــذ النــاجح وتحــديات التنفيــذ بغيــة إنشــاء قاعــدة بّينــات الخبــرات الُقطريــة  تبــادل •
 إلقالعفي ا في مجال الصحة المحمولة التقنيات استخدام والسيما فيما يتعلق بالمجاالت الجديدة مثل

 .التدخين عن
  

 منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
تكميــل قــدرة المكاتــب الُقطريــة علــى تقــديم الــدعم التقنــي فــي مجــال وضــع وتنفيــذ وتقيــيم خطــط تعزيــز و  •

ــــر ودون الوطنيــــة العمــــل، والغايــــات، والمؤشــــرات الوطنيــــة  المتعــــددة القطاعــــات بشــــأن األمــــراض غّي
 للوقاية من األمراض غّير السارية ومكافحتها.المتعددة القطاعات السارية، وآليات التنسيق 

وضع ُأطر السياسات اإلقليمية باالستناد إلى ما هو موجود بالفعـل مـن خطـط العمـل واالسـتراتيجيات  •
ميـــة، والعالميـــة ذات الصـــلة بـــالنهج الشـــامل المتعـــدد رشـــادات واألدوات القانونيـــة الوطنيـــة، واإلقليإلوا

 .القطاعات بشأن األمراض غّير السارية
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
رشـــادات التقنيـــة وأدوات وضـــع الخطـــط الوطنيـــة المتعـــددة القطاعـــات بشـــأن األمـــراض غيـــر إلوضـــع ا •

رشادات بشأن اآلليـة إلوتقييمها، بما في ذلك اولوياتها، وحساب تكاليفها، وتنفيذها، أالسارية، وتحديد 
 الوطنية المتعددة القطاعات.

مشــــــاركة الشــــــركاء مــــــن أجــــــل دعــــــم البحــــــث واالبتكــــــار فيمــــــا يتعلــــــق بتنفيــــــذ التــــــدخالت والخيــــــارات  •
الــــواردة فــــي خطــــة العمــــل العالميــــة للمنظمــــة بشــــأن الوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــر الســــارية  السياســــية

 .٢٠٢٠–٢٠١٣ومكافحتها 
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تمكين البلـدان مـن تنفيـذ االسـتراتيجيات الراميـة إلـى الحـد مـن عوامـل الخطـر القابلـة للتغييـر : ٢-١-٢ مخرجال
المتعلقــة بــاألمراض غّيــر الســارية (تعــاطي التبــغ، واتبــاع نظــام غــذائي غّيــر صــحي، والخمــول البــدني، وتعــاطي 

  الكحول على نحٍو ضار)، بما في ذلك المحددات االجتماعية األساسية
  

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشرات
ــــى الســــكان  ــــدابير السياســــات القائمــــة عل ــــدان التــــي عــــززت تنفيــــذها لت عــــدد البل

 وتوسعت في نطاقها من أجل الحد من تعاطي الكحول على نحو ضار
٧١/١٩٤  
)٢٠١٧(  

٨٠/١٩٤  
)٢٠١٩(  

للحــد مــن عــدد البلــدان التــي لــديها سياســة أو اســتراتيجية أو خطــة عمــل مطبقــة 
 الخمول البدني و/ أو تعزيز النشاط البدني

١٢٤/١٩٤  
)٢٠١٧(  

١٣٦/١٩٤  
)٢٠١٩(  

عــدد البلــدان التــي لــديها سياســة أو اســتراتيجية أو خطــة عمــل مطبقــة للحــد مــن 
 تباع نظم غذائية صحيةو/ أو تعزيز ا تباع نظم غذائية غير صحيةا

١٢٨/١٩٤  
)٢٠١٧(  

١٤١/١٩٤  
)٢٠١٩(  

عــدد البلــدان التــي حققــت تقــدمًا كبيــرًا فــي تنفيــذ التــدابير األربعــة التاليــة المعنيــة 
اتفاقيـــة منظمـــة الصـــحة بالحـــد مـــن الطلـــب علـــى التبـــغ، المنصـــوص عليهـــا فـــي 

، وهي: فرض الضرائب على التبـغ، تهيئـة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ
 بغ والترويج له ورعايتهالبيئات الخالية من التبغ، حظر اإلعالن عن الت

٢/١٩٤  
)٢٠١٧(  

٤/١٩٤  
)٢٠١٩(  

  
  منجزات المكاتب القطرية المستهدفة

تقديم المساعدة التقنية للبلدان لتنفيذ تدابير عالية المردود وميسورة التكلفة ترمي إلى الحد من تعـاطي  •
 .التبغالتبغ، وتعزيز تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة 

دعــم وضــع وتنفيــذ السياســات المتعــددة القطاعــات الخاصــة بالتــدابير القائمــة علــى الســكان للحــد مــن  •
تعاطي الكحول على نحو ضار، من خالل المساعدة التقنية، وبناء القدرات، والتنسيق بـين الوكـاالت 

 المنظمة.تي وضعتها باالستعانة باألطر السياسية واألدوات التقنية ال
تقــديم الــدعم التقنــي للبلــدان فــي تنفيــذ تــدابير الوقايــة القائمــة علــى الســكان للحــد مــن اســتهالك الملــح،  •

والوقاية من زيادة الوزن والبدانـة، بمـا فـي ذلـك التسـويق لألطفـال، والسياسـات وتعزيز النشاط البدني، 
  المالية، والتدخالت القائمة على المدارس.

  
  ستهدفةمنجزات المكاتب اإلقليمية الم

تطويـــع األدوات والمبـــادئ التوجيهيـــة فـــي الســـياق اإلقليمـــي، وتيســـير وضـــع االســـتراتيجيات اإلقليميـــة  •
 من عوامل الخطر القابلة للتغيير المتعلقة باألمراض غّير السارية.الرامية إلى الحد 

تقديم القيادة اإلقليمية، والتنسيق، ودعم الشبكات اإلقليمية، والمكاتب القطرية في تنفيذ االستراتيجيات  •
وخطط العمل العالمية واإلقليمية بشأن الحد من تعاطي الكحـول علـى نحـو ضـار مـن خـالل التـدابير 

 القائمة على السكان. 
تنسيق مع أمانـة اتفاقيـة منظمـة الصـحة العالميـة بال ،إشراك الشبكات اإلقليمية ودعم المكاتب الُقطرية •

 في تنفيذ االتفاقية بالكامل، مع التركيز على تدابير الحد من الطلب. ،اإلطارية بشأن مكافحة التبغ
القائمـــة علـــى المتعـــددة القطاعـــات تقـــديم القيـــادة اإلقليميـــة، والـــدعم التقنـــي للبلـــدان فـــي تنفيـــذ التـــدابير  •

 والوقاية من زيادة الوزن والبدانة.النشاط البدني،  تعزيزالرامية إلى السكان 
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القائمـــة علـــى المتعـــددة القطاعـــات تقـــديم القيـــادة اإلقليميـــة، والـــدعم التقنـــي للبلـــدان فـــي تنفيـــذ التـــدابير  •
، والوقايـة ، بما فـي ذلـك الحـد مـن اسـتهالك الملـحتباع نظم غذائية صحيةتعزيز االرامية إلى السكان 

 انة.من زيادة الوزن والبد
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
رشـــادات التقنيـــة والـــدعم لتنفيـــذ االســـتراتيجية العالميـــة للحـــد مـــن إلتقـــديم القيـــادة العالميـــة، والتنســـيق، وا •

 تعاطي الكحول على نحو ضار من خالل التدابير القائمة على السكان.
تقـــــديم القيـــــادة العالميـــــة، والخبـــــرة المتخصصـــــة، ووضـــــع السياســـــات والمبـــــادئ التوجيهيـــــة، واألدوات  •

من أجل تعزيز النشاط البدني، والوقايـة مـن زيـادة الـوزن االبتكارية، بمشاركة القطاعات ذات الصلة، 
 والبدانة.

جيهيـــــة، واألدوات تقـــــديم القيـــــادة العالميـــــة، والخبـــــرة المتخصصـــــة، ووضـــــع السياســـــات والمبـــــادئ التو  •
مــن أجــل تعزيــز الــنظم الغذائيــة الصــحية، بمــا فــي ذلــك االبتكاريــة، بمشــاركة القطاعــات ذات الصــلة، 

توصـــيات اللجنـــة ، والوقايـــة مـــن زيـــادة الـــوزن والبدانـــة، والســـيما مـــن خـــالل الحـــد مـــن اســـتهالك الملـــح
 .المعنية بالقضاء على بدانة األطفال

ل الممارسات، وتقديم الدعم لوضع سياسات وخطط عمل متعددة إنتاج وبث المعارف واألدوات وأفض •
، من أجل القطاعات، بالتنسيق مع أمانة اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

 والحد من تعاطي التبغ.مع التركيز على تدابير الحد من الطلب تسريع تنفيذ االتفاقية بالكامل، 
  

ألمــراض البلــدان مــن تحســين التغطيــة بالرعايــة الصــحية المتعلقــة بالتــدبير العالجــي تمكــين : ٣-١-٢ المخــرج
فـي والسرطان والسكري وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة وعوامـل خطرهـا، بمـا فـي ذلـك  القلب واألوعية الدموية

  األزمات والطوارئحاالت 
  

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشرات
عـــدد البلـــدان التـــي لـــديها إرشـــادات/ بروتوكـــوالت/ معـــايير وطنيـــة معتـــرف بهـــا/ 

ألمراض القلـب واألوعيـة معتمدة من الحكومة ومسندة بالبيِّنات للتدبير العالجي 
  والسرطان والسكري وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة الدموية

٥٠/١٩٤  
)٢٠١٧(  

٦٠/١٩٤  
)٢٠١٩(  

عدد البلدان التي أدرجت الكشف المبكر، واإلحالة، والتدبير العالجي لألمـراض 
 في الرعاية الصحية األوليةغير السارية 

٣٨/١٩٤  
)٢٠١٧(  

٤٥/١٩٤  
)٢٠١٩(  

عــــدد البلــــدان التــــي تتــــوافر فيهـــــا األدويــــة األساســــية (األســــبرين، والســـــتاتينات، 
المـــدر للبـــول، ومحصـــرات  ومثبطـــات اإلنـــزيم المحـــول لألنجيوتنســـين، والثيازيـــد

قنـــــوات الكالســـــيوم الممتـــــدة المفعـــــول، والميتفـــــورمين، واإلنســـــولين، والموســـــعات 
القصـــبية، ومستنشـــقات الســـتيرويد) والتكنولوجيـــات التاليـــة (أجهـــزة قيـــاس ضـــغط 
الدم، والميازين، وأجهزة قياس السـكر والكوليسـترول فـي الـدم وأشـرطة االختبـار، 

ـــر الســـارية  وأشـــرطة تحليـــل البـــول لقيـــاس الـــزالل) الالزمـــة لعـــالج األمـــراض غّي
 بصفة عامة في قطاع الصحة العمومية

٢٨/١٩٤  
)٢٠١٧(  

٣٤/١٩٤  
)٢٠١٩(  

  
  منجزات المكاتب القطرية المستهدفة

تطويـع اإلرشـادات/ البروتوكـوالت/ المعـايير الوطنيـة المسـندة بالبيِّنـات الخاصـة  أو دعم عمليـة وضـع •
والســـرطان والســـكري وأمـــراض الجهـــاز التنفســـي  القلـــب واألوعيـــة الدمويـــةألمـــراض بالتـــدبير العالجـــي 

 .المزمنة
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تعزيـــز القـــدرات الوطنيـــة علـــى الكشـــف عـــن األمـــراض غيـــر الســـارية وعوامـــل خطرهـــا، وتشخيصـــها،  •
كجــزء مــن النظــام الصــحي الــوطني، مــع التركيــز علــى الرعايــة الصــحية األوليــة وتــدبيرها العالجــي، 

فجــــوات عــــدم طيــــة الصــــحية الشــــاملة والحــــد مــــن الفجــــوات بــــين الجنســــين و الراميــــة إلــــى ضــــمان التغ
 اإلنصاف في مجال الصحة.

تنفيــذ اإلرشــادات التــي تشــمل الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية، ورعايتهــا علــى نحــو  تعزيــز ودعــم •
 متكامل في حاالت األزمات والطوارئ.

 .في حاالت األزمات والطوارئ تعزيز دمج كافة مدخالت المنظمة في نظام االستجابة الوطني •
 

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
أمـــراض القلـــب تطويـــع اإلرشـــادات/ البروتوكـــوالت/ المعـــايير العالميـــة الخاصـــة بالكشـــف المبكـــر عـــن  •

والســـرطان والســـكري وأمـــراض الجهـــاز التنفســـي المزمنـــة، وتشخيصـــها، وعالجهـــا،  واألوعيـــة الدمويـــة
 ومكافحتها تبعًا للسياق اإلقليمي، ودعم تنفيذها.

تعزيز قدرة المكاتب القطرية، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلـى بنـاء القـدرة علـى الكشـف المبكـر عـن  •
، مــــع التركيـــز علــــى الرعايـــة الصــــحية األمـــراض غيـــر الســــارية، وتشخيصـــها، وعالجهــــا، ومكافحتهـــا

 األولية.
بما فـي ذلـك  ،جهود المكاتب القطرية الرامية إلى إدراج األدوية األساسية لألمراض غير الساريةدعم  •

أدويـــة األمـــراض غّيـــر  وزيـــادة إتاحـــةقـــوائم األدويـــة األساســـية الوطنيـــة لـــديها،  فـــي ،األدويـــة الجنيســـة
 ويسر تكلفتها في قطاع الصحة العمومية. الخاصة بهاالسارية والتكنولوجيات األساسية 

الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ورعايتهــا علــى نحــو متكامــل فــي تنفيــذ توجيــه البلــدان ودعمهــا فــي  •
 حاالت األزمات والطوارئ.

 .الخبراء في حاالت األزمات والطوارئ قوائمالمبادئ التوجيهية و تقديم التدريب على االستعانة ب •
  

 المقر الرئيسي المستهدفة منجزات
أمـراض القلـب واألوعيـة وضع المبادئ التوجيهية التقنية وحزم األدوات الخاصة بالكشـف المبكـر عـن  •

، والســرطان والســكري، وأمــراض الجهــاز التنفســي المزمنــة، وتشخيصــها وعالجهــا ومكافحتهــا الدمويــة
 في ذلك التدبير العالجي لهذه األمراض في حاالت الطوارئ. بما

المنصـفة دعم المكاتـب اإلقليميـة فـي تقـديم المسـاعدة التقنيـة علـى المسـتوى القطـري لتحسـين التغطيـة  •
ونظــام اإلحالــة بالرعايــة الصــحية لألمــراض غّيــر الســارية عــن طريــق تعزيــز الرعايــة الصــحية األوليــة 

لمحمولـة فـي ، وعن طريق استخدام التكنولوجيات الجديدة مثل استخدام التقنيات ابشأن هذه األمراض
 .مجال الصحة

تقــديم اإلرشــادات والــدعم بشــأن تحســين إتاحــة األدويــة األساســية لألمــراض غيــر الســارية علــى نحــو  •
 .، والتكنولوجيات األساسيةاألدوية الجنيسةمنصف، بما في ذلك 

وضع وبث المبـادئ التوجيهيـة بشـأن الوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية ورعايتهـا علـى نحـو متكامـل  •
واسـتخدام الـُنظم الخاصـة بـاألمراض غيـر السـارية فـي دعـم االسـتجابة  االت األزمـات والطـوارئفي حـ

 .لألزمات والطوارئ
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التـدخل السـريع عنـد  لـدعمعلـى الصـعيد العـالمي  هـذا البرنـامجفي مجـال  قائمة الخبراءوٕادارة تصميم  •
 الطلب.

السارية في التأهب واالسـتجابة لألزمـات تقديم اإلرشادات للمجتمع الدولي بشأن إدراج األمراض غير  •
 والطوارئ.

  
تنفيــذ إطــار الرصــد مــن أجــل التبليــغ عــن التقــدم المحــرز فــي الوفــاء بااللتزامــات الــواردة فــي : ٤-١-٢ المخــرج

غيــر  اإلعــالن السياســي الجتمــاع الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة الرفيــع المســتوى بشــأن الوقايــة مــن األمــراض
ومكافحتها وفي خطة العمل العالمية للمنظمة بشأن الوقايـة مـن األمـراض غّيـر السـارية  )الساريةغّير ( المعدية

  ٢٠٢٠-٢٠١٣ ومكافحتها
  

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر
عــــدد البلــــدان التــــي لــــديها ُنظــــم قائمــــة بالفعــــل لترصــــد األمــــراض غّيــــر الســــارية 

التســـــعة العالميـــــة االختياريـــــة  الغايـــــاتورصـــــدها إلتاحـــــة التبليـــــغ علـــــى أســـــاس 
  الخاصة باألمراض غّير السارية

٥٢/١٩٤  
)٢٠١٧(  

٦٢/١٩٤  
)٢٠١٩(  

  
  منجزات المكاتب القطرية المستهدفة

تطويــع وتنفيــذ أدوات رصــد وترصــد معــدالت المراضــة والوفيــات الناجمــة عــن األمــراض غّيــر الســارية  •
 وعوامل خطرها القابلة للتغيير.

الرامية إلى بناء القدرات لرصد حالة الصحة الوطنية فيما يتعلق باألمراض غّير دعم الجهود الوطنية  •
 السارية وعوامل خطرها القابلة للتغيير.

  
 منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

والوفيات  تعزيز قدرات المكاتب القطرية في دعم تطويع وتنفيذ أدوات رصد وترصد معدالت المراضة •
 واستجابات النظم الوطنية.، الناجمة عن األمراض غّير السارية وعوامل خطرها

تكميــل جهــود المكاتــب الُقطريــة الراميــة إلــى بنــاء القــدرات الوطنيــة علــى تقــدير ورصــد وتقيــيم الحالــة  •
 .الصحية الوطنية فيما يتعلق باألمراض غّير السارية وعوامل خطرها القابلة للتغيير

الة واالتجاهات اإلقليمية لألمراض غّير السارية وعوامل خطرها، وسياسات وتدخالت النظم رصد الح •
والغايــــات الصــــحية للوقايــــة منهــــا، ومكافحتهــــا، واإلبــــالغ عــــن التقــــدم المحــــرز وفقــــًا لالختصاصــــات 

 المتفق عليها.والمؤشرات 
  

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

ورصده باالسـتناد إلـى إطـار الرصـد العـالمي الشـامل، ومؤشـرات خطـة العمـل التسـعة الخاصـة بخطـة 
، والمؤشـــرات ٢٠٢٠-٢٠١٣العمـــل العالميـــة بشـــأن الوقايـــة مـــن األمـــراض غّيـــر الســـارية ومكافحتهـــا 

 ق االلتزامات الوطنية للتصدي لألمراض غير السارية.العشرة لرصد التقدم، لتقييم مدى تحقي
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والقــدرات الوطنيــة علــى الوقايــة منهــا لألمــراض غّيــر الســارية وعوامــل خطرهــا، رصــد الحالــة العالميــة  •
باالســتناد إلــى هــذا الرصــد (بمــا فــي ذلــك  التقــارير العالميــة الدوريــة عــن وضــعهاومكافحتهــا، وٕاصــدار 

لسـارية، والتقريـر عـن وبـاء التبـغ العـالمي، وتقريـر الحالـة العالميــة السـجالت القطريـة لألمـراض غيـر ا
التقريــر العــالمي عــن وضــع األمــراض غّيــر الســارية، ورصــد التقــدم المحــرز بشــأن الكحــول والصــحة، و 

 ).في مجال األمراض غّير السارية
  

ر القطاعـات فـي تعزيـز تنسـيق األنشـطة، وٕاشـراك العديـد مـن أصـحاب المصـلحة، والعمـل عبـ: ٥-١-٢ المخرج
ات المعنيــة بمنظومــة األمــم المتحــدة، والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة األخــرى، ؤسســمالإطــار العمــل التعــاوني مــع 

الوقايــة مــن األمــراض غّيــر الســارية لــدعم الحكومــات مــن أجــل الوفــاء بالتزاماتهــا بشــأن واألطــراف غيــر الــدول، 
  ومكافحتها

  
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشرات

عــدد البلــدان التــي أدرجــت األمــراض غّيــر الســارية فــي برنــامج التنميــة الوطنيــة، 
  بما في ذلك ُأطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية، حسب االقتضاء

٣٥/١٩٤  
)٢٠١٧(  

٤٢/١٩٤  
)٢٠١٩(  

عــدد آليــات تبــادل المعــارف العالميــة واإلقليميــة، المعقــودة مــع الــدول األعضــاء، 
ألمم المتحدة، واألطراف غير الـدول، بشـأن عمـل منظومة االتابعة ل والمؤسسات

الوقايـــة مـــن األمـــراض غّيـــر الســـارية فـــي مجـــال أصـــحاب المصـــلحة المتعـــددين 
  ومكافحتها

١١  
)٢٠١٧(  

١٧  
)٢٠١٩(  

  
  منجزات المكاتب القطرية المستهدفة

بشـأن إدراج األمـراض غيـر السـارية  المشـترك بـين الوكـاالت مـع األمـم المتحـدةتنسيق عمـل المنظمـة  •
واســتراتيجيات  ُأطــر عمــل األمــم المتحــدة للمســاعدة اإلنمائيــة،مــن خــالل  بــرامج التنميــة الوطنيــةفــي 

 التي وضعتها المنظمة حسب االقتضاء. التعاون القطري
اإلقليميــة المنصــات تشــجيع مشــاركة أصــحاب المصــلحة علــى الصــعيدين الــوطني ودون الــوطني فــي  •

مية ألصحاب المصلحة المتعددين من أجل إجراء الحوار السياسـي بشـأن الوقايـة مـن األمـراض والعال
 .غّير السارية ومكافحتها

  
 منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

، بــرامج التنميــة الوطنيــةإلدراج األمــراض غيــر الســارية فــي تعزيــز ودعــم المكاتــب القطريــة فــي الــدعوة  •
 التي وضعتها المنظمة. واستراتيجيات التعاون القطري للمساعدة اإلنمائية،وُأطر عمل األمم المتحدة 

دعم المنصات العالمية واإلقليمية لتبادل المعارف بين أصحاب المصلحة المتعددين من أجل الـدعوة  •
الحـــوار، بمـــا فـــي ذلـــك إنشـــاء الشـــبكات، وتبـــادل أفضـــل الممارســـات، ونتـــائج البحـــث بشـــأن ٕاجـــراء و 

 ارية وعوامل خطرها.األمراض غّير الس
تقـــديم اإلرشـــادات للمكاتـــب القطريــــة والشـــركاء التقنيـــين بشـــأن إدارة تضــــارب المصـــالح فـــي مشــــاركة  •

 أصحاب المصلحة المتعددين.
 تطويع وبث المواد اإلعالمية العالمية بشأن الوقاية من األمراض غّير السارية ومكافحتها. •
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 منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
، التنسيق العالمي وتعزيز الشراكات دعمًا للوقايـة مـن األمـراض غّيـر السـارية ومكافحتهـااالضطالع ب  •

التنسـيق العالميـة المعنيـة بالوقايـة مـن األمـراض غّيـر السـارية ومكافحتهـا بما في ذلك من خـالل آليـة 
ة مــن المنظمــة، وفرقــة عمــل األمــم المتحــدة المشــتركة بــين الوكــاالت والمعنيــة بالوقايــ وضــعتهاالتــي 

، وشــراكة المنظمــة مــع االتحــاد الــدولي لالتصــاالت بشــأن اســتخدام األمــراض غّيــر الســارية ومكافحتهــا
 .التقنيات المحمولة في مجال الصحة في مكافحة األمراض غير السارية

األعضــــاء،  الــــدولالمعقــــودة مــــع تعزيــــز ودعــــم إنشــــاء منصــــات عالميــــة وٕاقليميــــة لتبــــادل المعــــارف،   •
ألمـم المتحـدة، واألطـراف غيـر الـدول، بشـأن عمـل أصـحاب المصـلحة منظومـة االتابعـة ل المؤسساتو 

 الوقاية من األمراض غّير السارية ومكافحتها.وتحقيق االلتزامات رفيعة المستوى بشأن المتعددين 
بمـا فـي  بـرامج التنميـة الوطنيـةإدراج األمـراض غيـر السـارية فـي وضع التوجيهات واألدوات من أجل   •

التــي  ُأطــر عمــل األمــم المتحــدة للمســاعدة اإلنمائيــة، واســتراتيجيات التعــاون القطــريلــك مــن خــالل ذ
 وضعتها منظمة الصحة العالمية.

بشـأن العـبء الواقـع علـى الصـحة العموميـة الـوعي  التـي تـذكيوبث المـواد اإلعالميـة العالميـة  وضع  •
 الغايـات )١مـا يلـي: ( تحقيـق مـن أجـل الالزمـةاإلجـراءات بشـأن األمـراض غيـر السـارية، و من جـراء 

أهـــداف التنميـــة المســـتدامة المتعلقـــة  )٢(بشـــأن األمـــراض غّيـــر الســـارية،  العالميـــة االختياريـــة ةالتســـع
  .؛ وتقييم أثر هذه الجهودغّير السارية باألمراض

  
  ومعاقرة مواد اإلدمانالصحة النفسية   ٢-٢
  

مليـون شـخص  ٢٣مليون شخص يعانون مـن االكتئـاب علـى الصـعيد العـالمي، و ٣١١كان هناك  ٢٠١٥في عام 
مليــون شــخص يعــانون مــن االضــطرابات الناجمــة عــن تعــاطي الكحــول أو  ١١٠يعــانون مــن الفصــام، وأكثــر مــن 

الخرف، وأكثـــر مـــن مصـــابين بـــمليـــون شـــخص  ٤٧هنـــاك أكثـــر مـــن  ، كـــانعـــالوة علـــى ذلـــكو تعـــاطي المخـــدرات. 
وتشـير  .شـخص منتحـراً  ٨٠٠ ٠٠٠أكثـر مـن مـات  ٢٠١٢وفي عام  .الصرعمصابين بن مليون شخص آخري ٥٠

وفـاة  ٤٠٠ ٠٠٠تعـاطي الكحـول، ول تعـزىلـى األقـل حالـة وفـاة سـنويًا عمليـون  ٣,٣أن إلى آخر تقديرات المنظمة 
التاليــة ذات  الصــحيةالحــاالت علــى األقــل نتيجــة تعــاطي المــواد النفســانية التــأثير. وتشــير البيِّنــات الحاليــة إلــى أن 

عــن تعــاطي المخــدرات تســهم بــأكبر نســبة مــن المراضــة  أو تنــتجالصــحة النفســية والعصــبية األولويــة، التــي تصــيب 
غيــــر  المخــــدراتواالضــــطرابات الناجمــــة عــــن تعــــاطي الكحــــول و  اإلجماليــــة فــــي معظــــم البلــــدان الناميــــة: االكتئــــاب

، واالنتحــار، والصــرع، والخــرف، واالضــطرابات النفســية لــدى المشــروعة والفصــام وغيرهــا مــن االضــطرابات الُذهانيــة
  الجنس. نوع على القائم اإلنسانية والعنف الطوارئب النفسية الصحة ل. وباإلضافة إلى ذلك، تتأثر حصائلاألطفا

  
خطـة ويتطلب التصدي لهـذه الحـاالت الصـحية مواءمـة األعمـال المنفـذة وتحقيـق االتسـاق فيمـا بينهـا. ومـن ثـم فـإن 

التي وضعتها المنظمة تتمحور حول سـت غايـات عالميـة  ٢٠٢٠-٢٠١٣ العمل الشاملة الخاصة بالصحة النفسية
  ة.، وتتضمن إجراءات تُتخذ من جانب الدول األعضاء والشركاء الدوليين واألمان٢٠٢٠ينبغي بلوغها بحلول عام 

  
 ا، وتلزمهــةعافيــالنفســية والتعزيــز الصــحة الحكومــات ب ٤-٣تلــزم الغايــة  ٢٠٣٠خطــة التنميــة المســتدامة لعــام وفــي 

للحـد مـن تعـاطي . وقـد وضـعت االسـتراتيجية العالميـة وعالجـه معاقرة مـواد اإلدمـانبتعزيز الوقاية من  ٥-٣الغاية 
 ٢٠١٦لدول األعضـاء. وفـي عـام ل والتدخالت الخاصة بالسياسات خياراتمن المجموعة  الكحول على نحو ضار

 تـنص علـى ، وثيقـة ختاميـةمشـكلة المخـدرات العالميـةالـدورة االسـتثنائية للجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة بشـأن أقرت 
، بالتعـــاون مـــع واليـــة المنظمـــة ووظائفهـــا األساســـيةنطـــاق فـــي  يجـــري اآلن تنفيـــذهاتوصـــيات بشـــأن التـــدابير العامـــة 

  .الشركاء
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تقـديم الـدعم  إلـى األمانـة التدبير العالجـي الضـطرابات طيـف التوحـد، بشأن) ٢٠١٤( ٨-٦٧ج ص ع يدعو القرارو 
ويتضــمن  .وأســرهم المصــابينألطفــال إلــى اتعزيــز القــدرات الوطنيــة لتحســين الرعايــة والخــدمات المقدمــة  مــن أجــل

لتنفــذها مســندة بالبّينــات المجموعــة مــن اإلجــراءات العــالمي للصــرع العــبء بشــأن ) ٢٠١٥( ٢٠-٦٨ج ص عقــرار ال
  الدول األعضاء.

 
  ٢٠١٩-٢٠١٨ الثنائية في المنظمة تركيز محور

  
؛ وتقـديم خـدمات الصـحة ووضـع السياسـات : تعزيز فعالية القيادة وتصريف الشـؤونما يليلبلدان فيااألمانة  ستدعم

وخــدمات الرعايــة االجتماعيــة الشــاملة والمتكاملــة والتــي تلبــي االحتياجــات فــي البيئــات المجتمعيــة؛ وتعزيــز الصــحة 
، ؛ وتــدعيم نظــم المعلومــات وجمــع البيِّنــات وٕاجــراء البحــوثتأهيــلالوٕاعــادة  تــدخالتالو  الوقائيــة ســتراتيجياتاالوتنفيــذ 

وعــالوة علــى ذلــك، طالــب  .أهــداف التنميــة المســتدامةب الخاصــةلصــلة بالمؤشــرات المعلومــات ذات ا بمــا فــي ذلــك
)، بوضــع خطــة عمــل عالميــة بشــأن اســتجابة ٢٠١٦) (١(١٣٩م تالمجلــس التنفيــذي األمانــة فــي المقــرر اإلجرائــي 

  الصحة العمومية للخرف.
  

  الناجمة عن إدمان الموادإتاحة الخدمات الخاصة بالصحة النفسية واالضطرابات زيادة : ٢-٢ الحصيلة
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة

نســـــبة األشـــــخاص الـــــذين يعـــــانون مـــــن اضـــــطراب نفســـــي حـــــاد (الـــــذهان؛ 
االضــطراب الوجــداني الثنــائي الُقطــب؛ االكتئــاب المعتــدل أو الحــاد) الــذين 

  يحصلون على الخدمات

٣٥٪  
)٢٠١٧(  

٤٠٪  
)٢٠١٩(  

  نسمة ١٠٠ ٠٠٠معدل االنتحار السنوي لكل 
  )٢-٤-٣ (مرتبط بمؤشر أهداف التنمية المستدامة

 ١٠٠ ٠٠٠لكل  ١٠,٨
)٢٠١٧(  

  ١٠٠ ٠٠٠لكل  ١٠,٥
)٢٠١٩(  

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

والقــرارات وخطــط العمــل  ٢٠٢٠-٢٠١٣يتماشــى مــع خطــة العمــل الشــاملة بشــأن الصــحة النفســية للفتــرة  بمــا
  الرئاسية األجهزةاألخرى الخاصة ب

  
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشرات

عــــدد البلــــدان التــــي لــــديها سياســــة و/ أو خطــــة وطنيــــة بشــــأن الصــــحة النفســــية 
  ٢٠٢٠-٢٠١٣تتماشى مع خطة العمل الشاملة بشأن الصحة النفسية للفترة 

١١٦  
)٢٠١٧(  

١٣٦  
)٢٠١٩(  

  ٢٩  عدد البلدان التي لديها سياسة/ خطة/ استراتيجية وطنية بشأن الخرف
)٢٠١٧(  

٤٥  
)٢٠١٩(  

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

العمل مع الشركاء لدعم وضع وتنفيذ السياسات والقوانين واللوائح والخطط الوطنية الخاصة بالصـحة  •
والعالميـة بشـأن الصـحة النفســية ومـع معـايير حقــوق النفسـية بمـا يتماشـى مــع خطتـي العمـل اإلقليميــة 

 .اإلنسان
العمل مع الشـركاء لـدعم وضـع وتنفيـذ سياسـات أو خطـط أو اسـتراتيجيات وطنيـة تتماشـى مـع خطـط  •

  العمل اإلقليمية والعالمية المعنية بالخرف ومع معايير حقوق اإلنسان.
ى الصعيد الوطني واتجاهاتها وآثارها دعم جمع البيانات عن حجم االضطرابات النفسية والعصبية عل •

وعوامل الخطر المسببة لها، وتحليل هذه البيانات وبثها واستخدامها؛ ودعم البلدان في تعزيز البيِّنات 
  والبحوث لالسترشاد بها في رسم السياسات والخطط. 
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  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
ع وتنفيـذ السياسـات/ االسـتراتيجيات والتشـريعات الوطنيـة تقديم اإلرشاد والدعم للبلدان في اإلقليم لوض •

 ، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل اســتخدام اإلرشــادات واألدوات التــي يــتم وضــعهاالخاصــة بالصــحة النفســية
 .اإلقليمي بالمقر الرئيسي وعلى المستوى

النفســية تنســيق إجــراءات تنفيــذ الخطــط واألنشــطة اإلقليميــة لتنفيــذ خطــة العمــل الشــاملة بشــأن الصــحة  •
 الخطط اإلقليمية. ، واألطر/٢٠٢٠-٢٠١٣للفترة 

 بشــــأن وطنيــــة اســــتراتيجيات/ خطــــط/ سياســــاتوتنفيــــذ تقــــديم اإلرشــــاد والــــدعم لبلــــدان األقــــاليم لوضــــع  •
  الخرف.

جمع البيانات اإلقليمية وتحليلها والتبليغ عنها، باتباع مجموعة أساسية مـن مؤشـرات الصـحة النفسـية  •
 والعصبية العالمية.

 
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

عـالوًة علـى الممتثلـة لحقـوق اإلنسـان، السياسـات والقـوانين  من أجل وضـعتقديم اإلرشادات واألدوات  •
  .تخطيط الموارد والتعاون بين أصحاب المصلحة فيما يتعلق بالصحة النفسيةاألدوات الالزمة ل

المؤشـرات لرصـد حالـة الصـحة النفسـية فـي البلـدان تقديم اإلرشادات بشأن تنفيذ مجموعة أساسـية مـن  •
ونشر تقييم ثنائي السنوات عن التقدم الُمحرز صوب تنفيذ خطة العمل الشاملة بشأن الصحة النفسـية 

 .٢٠٢٠-٢٠١٣للفترة 
ـــــة التابعـــــة للمنظمـــــة، وتحـــــديثها بانتظـــــام، والمعنيـــــة  MiNDbankوضـــــع وصـــــون منصـــــة  • اإللكتروني

والقـــوانين ومعـــايير الخـــدمات علـــى الصـــعيد الـــوطني فـــي مجـــال الصـــحة بالسياســـات واالســـتراتيجيات 
النفســــية والمجــــاالت المتعلقــــة بــــه، عــــالوًة علــــى القــــرارات اإلقليميــــة والدوليــــة المعنيــــة ومعــــايير حقــــوق 

 اإلنسان.
الخــــرف، وتنفيــــذ  بشــــأن اســــتراتيجيات/ خطــــط/ سياســــات لوضــــع اإلرشــــادات واألدوات الالزمــــةتقــــديم  •

  . مؤشرات الخرف، من خالل المرصد العالمي لمرض الخرف مجموعة أساسية من
  

البلدان التي لديها القدرة التقنية على تطوير خـدمات الصـحة النفسـية المتكاملـة علـى صـعيد : ٢-٢-٢ المخرج
  سلسلة تعزيز الصحة النفسية والوقاية والعالج والتعافي

  
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج اتمؤشر 

التـي لــديها بـرامج جيــدة األداء لتعزيـز الصــحة النفسـية والوقايــة مــن عـدد البلــدان 
  خالل العمل المشترك بين القطاعات

١١٥  
)٢٠١٧(  

١٤٠  
)٢٠١٩(  

القدرات في إطار مشـروع "الحـق  المواد الخاصة ببناء تستخدمعدد البلدان التي 
فــي الجــودة" لتــدريب أصــحاب المصــلحة فــي مجــال الصــحة النفســية والمجــاالت 

  المرتبطة به

١٠  
)٢٠١٧(  

٤٠  
)٢٠١٩(  

 مجـــال فـــي الفجـــوات بســـد الخـــاص العمـــل برنـــامج تســـتخدمعـــدد البلـــدان التـــي 
  الخدمات بمستوى النهوض النفسية، بهدف الصحة

٦٠  
)٢٠١٧(  

٩٠  
)٢٠١٩(  

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

دعــم تنظــيم خــدمات الصــحة النفســية المجتمعيــة ودمجهــا فــي الرعايــة الصــحية األوليــة، والعمــل عــن  •
 كثب مع خدمات الرعاية االجتماعية.
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جـودة شـمل ي والعصـبية بمـاالنفسية االضطرابات بشأن  والتدريب تعزيز ودعم تنفيذ المبادئ التوجيهية •
 .العالج والتعافي والوقاية وتعزيز الصحة النفسيةالرعاية و 

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

ــــة لخــــد • ــــدان فــــي وضــــع نمــــاذج مجتمعيــــة متكامل  مات الرعايــــة فــــي مجــــال الصــــحة النفســــيةدعــــم البل
 .اإلقليمي بالمقر الرئيسي وعلى المستوى األدوات التي يتم وضعهاوالعصبية، باستخدام اإلرشادات و 

تجميــــع وبــــث البيِّنــــات اإلقليميــــة الخاصــــة بفعاليــــة ومردوديــــة التــــدخالت الخاصــــة بــــالعالج والتعــــافي  •
  .والعصبية النفسيةاالضطرابات من  والتعزيز والوقاية

  توجيه ودعم البلدان في تقديم خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي في حاالت الطوارئ المعقدة. •
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
ــــعة فيمــــا يتعلــــق بتنظــــيم الخــــدمات  • وتقــــديم الرعايــــة وتطــــوير وضــــع وبــــث اإلرشــــادات واألدوات الموسَّ

الصــحية واالجتماعيــة المتكاملــة والتــي تلبــي االحتياجــات فــي الرعايــة الصــحية األوليــة وفــي البيئــات 
ت فـي مجـال ، وبناء القدراالمجتمعية، بما في ذلك التدخالت المعنية باالضطرابات النفسية والعصبية

  حقوق اإلنسان، ونهج التعافي.
وضــــع وبــــث اإلرشــــادات واألدوات لتنســــيق االســــتراتيجيات المتعــــددة القطاعــــات الراميــــة إلــــى التعزيــــز  •

  ، بما في ذلك الوقاية من االنتحار.والوقاية في مجاالت الصحة النفسية
يجيات بشـــأن إنشـــاء مرصـــد عـــالمي لمـــرض الخـــرف، ومســـاعدة الـــدول األعضـــاء فـــي وضـــع االســـترات •

 الخرف وتنفيذها.
 الطفل، نمو بتعزيز الخاصة الخدمات تدعيم أجل من األخرى التقنية واألدوات اإلرشادات وبث وضع •

  .بها المصابين األطفال ورعاية النمو اضطرابات من والوقاية
 ورعايـــــــة للصـــــــرع العالجـــــــي التـــــــدبير الالزمـــــــة لتحســـــــين التقنيـــــــة واألدوات اإلرشـــــــادات وبـــــــث وضـــــــع •

  .به المصابين
 الســكانية للفئــات بالنســبة النفســية الصــحة بتــدخالت المعنيــة التقنيــة واألدوات اإلرشــادات وبــث وضــع •

 .الجنس نوع أساس على القائم والعنف اإلنسانية الطوارئ حاالت قبيل من بالشدائد المتضررة
  

توســـيع نطـــاق القـــدرات التقنيـــة وعمليـــة وضـــع السياســـات لـــدى البلـــدان مـــن أجـــل تعزيـــز : ٣-٢-٢ المخـــرج
والـــُنظم القطريـــة ودعمهـــا، لزيـــادة التغطيــة، ورفـــع جـــودة تـــدخالت الوقايـــة والعـــالج والسياســـات االســتراتيجيات 

  مانيةيتعلق باالضطرابات الناجمة عن تعاطي الكحول، والمواد النفسانية التأثير، والسلوكيات اإلد فيما
  

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج اتمؤشر 
زة  وسياسـات عدد البلدان التي لديها اسـتراتيجيات وُنظـم وتـدخالت موسَّـعة ومعـزَّ

ـــأثير و مـــواد التعـــاطي بللوقايـــة والعـــالج، فيمـــا يتعلـــق  االضـــطرابات النفســـانية الت
  يةاإلدمان تعاطي الكحول والمخدرات والسلوكيات الناجمة عن

٨٠  
)٢٠١٧(  

٨٥  
)٢٠١٩(  

ـــــــدان التـــــــي ـــــــديها التغطيـــــــة بتـــــــدخالت العـــــــالج فيمـــــــا عـــــــدد البل ـــــــق  زادت ل يتعل
  تعاطي المواد عن الناجمة باالضطرابات

٧٠/١٩٤  
)٢٠١٧(  

٨٠/١٩٤  
)٢٠١٩(  
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  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة
دعم البلدان في تكييف وتنفيذ استراتيجيات منظمة الصحة العالمية وخطط عملها ومبادئها التوجيهيـة  •

وغيرها من األدوات التقنية واألنشطة المعنية بالحد من تعاطي الكحول علـى نحـو ضـار والوقايـة مـن 
 االضطرابات الناجمة عن تعاطي مواد اإلدمان وعالجها. 

الخبــرات والممارســات، ووضــع خطــط عمــل تتماشــى مــع االســتراتيجية شــبكات لتبــادل عمــل التيســير  •
  العالمية للحد من تعاطي الكحول على نحو ضار.

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

عمل الشبكات لتبادل الخبرات والممارسات وتنفيذ خطط العمل اإلقليمية بما يتماشى مع  ودعم تيسير •
  .عاطي الكحول على نحو ضاراالستراتيجية العالمية للحد من ت

ـــة إلـــى وضـــع و تنســـيق إجـــراءات  • ـــة الرامي ـــذ االســـتراتيجيات وخطـــط العمـــل اإلقليمي ـــادة التغطيـــة تنفي زي
الوقاية مـن االضـطرابات الناجمـة عـن تعـاطي مـواد اإلدمـان والحـاالت المصـاحبة لهـا الفعالة، وجودة 

 .وعالجها
مســاعدة المكاتـــب القطريــة فـــي تهيئــة وتنفيـــذ اســـتراتيجيات منظمــة الصـــحة العالميــة، وخطـــط العمـــل،  •

والمبــادئ التوجيهيــة، والمعــايير، وغيرهــا مــن األدوات التقنيــة الخاصــة بهــا لبنــاء القــدرات المحليــة فــي 
ة، ورفع جودة ، وزيادة التغطيتعاطي الكحول والمواد النفسانية التأثير على نحو ضارمجال الحد من 

  االضطرابات الناجمة عن تعاطي مواد اإلدمان.تدخالت الوقاية والعالج من 
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
، ات السياســـات والبـــرامجوضـــع وبـــث المبـــادئ التوجيهيـــة وغيرهـــا مـــن األدوات التقنيـــة لتعزيـــز اســـتجاب •

  .على نحو ضاردعمًا لتنفيذ االستراتيجية العالمية للحد من تعاطي الكحول 
تيســــير وتعزيــــز جوانــــب الحــــوار السياســــاتي المتعلقــــة بالصــــحة العموميــــة والجهــــود الدوليــــة للتصــــدي  •

منظومــة  مــعالســتجابة القطــاع الصــحي لمشــكلة المخــدرات العالميــة، بمــا فــي ذلــك الحــوار والتعــاون 
 .األمم المتحدة، والسيما مع مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

وغيرهــا المعلومــات  منتجــاتو وبروتوكــوالت العــالج والبحــث والمعــايير ع وبــث المبــادئ التوجيهيــة وضــ •
زيادة التغطية ورفع جودة تدخالت  ، أيمن األدوات التقنية لتعزيز استراتيجيات وُنظم الوقاية والعالج

النفســـانية ن االضـــطرابات الناجمـــة عـــن تعـــاطي الكحـــول، والمخـــدرات، والمـــواد الوقايـــة والعـــالج بشـــأ
 والسلوكيات اإلدمانية، وكذلك االعتالالت الصحية المرتبطة بها. التأثير

 
 صـحة علـى وتأثيرهـا التـأثير النفسـانية المـواد بتعـاطي المعنيـة العالميـة المعلومـات نظـم وصـون وضع •

 عـــن الناجمـــة الصـــحية الحـــاالت بشـــأن والعـــالج الوقايـــة وتـــدخالت واســـتراتيجيات وسياســـات الســـكان،
 واالســـتراتيجيات والسياســـات الـــنظم هـــذه وتحـــديث اإلدمانيـــة، والســـلوكيات والمخـــدرات الكحـــول يتعـــاط

المؤشــرات  مــع المواءمــة المعلومــات وبــث وتحليــل وتوليــد جمــع طريــق عــن وذلــك بانتظــام، والتــدخالت
 .٢٠٣٠ لعام المستدامة التنمية خطة في الواردة ذات الصلة
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  العنف واإلصابات  ٣-٢
  

يموت سنويًا أكثر من خمسة ماليين شخص نتيجة للعنـف واإلصـابات غّيـر المتعمَّـدة. وتسـهم حـوادث الطـرق بربـع 
هذه الوفيات. وينتج ربع آخر من هذه الوفيات عن االنتحـار والقتـل. وفـي مقابـل كـل شـخص يمـوت نتيجـة للعنـف، 

 مــن طفــل مليــار نحــو يعــاني العــالم، مســتوى وعلــى .للعنــف غيــر القاتــليتعــرض عــدد أكبــر بكثيــر مــن األشــخاص 
 أيضـاً  يمثـلو  بـل إصـابات، حـدوث إلىليس فقط  القاتل غير العنف يؤديو . سنوياً  والنفسي والجنسي البدني العنف
 وتعــاطي اآلمــن غيــر والجــنس التــدخين مثــل وســلوكيات النفســية الصــحة مشــكالتإلــى  بالنســبة الخطــر عوامــل أحــد

وُيعــد الســقوط . األمــراضمختلــف ب اإلصــابة مخــاطر زيــادة إلــى بــدورها تــؤدي ســلوكيات وهــي المخــدرات،و  الكحــول
  والغرق والحروق والتسمم من األسباب المهمة أيضًا للوفاة والعجز.

  
موزَّعة على نحو غير متساٍو بين الدول الغنية  اإلجحافات الصحية، وهيفي  إسهامًا كبيراً وُتسهم اإلصابات أيضًا 

، وتتفـاوت حسـب والعرقوالسن  بنوع الجنسالمتعلقة  اإلجحافاتتتجلى أيضًا . و نفسهاداخل البلدان والدول الفقيرة و 
تشــهدها. ومثــال علــى ذلــك، أن عــدد الرجــال الــذين يموتــون نتيجــة لإلصــابات ســنويًا البيئــة التــي و  أســباب اإلصــابة

نتائجـه مـن و  ضـد النسـاء والفتيـات لعنفمن أسباب اعدم المساواة بين الجنسين  ويعتبر يعادل ضعف عدد النساء.
وثالثــة أمثالــه لــدى  ينوتعــاني الفتيــات مــن االســتغالل الجنســي فــي مرحلــة الطفولــة بمعــدل يتــراوح بــين ضــعف .أيضــاً 

٪ مــن ٣٨ُتعــزى نســبة قــدرها  العنــف مــن جانــب العشــير حيــثفــي أغلــب الحــاالت ضــحايا  يكــنالصــبيان. والنســاء 
  . العشير أو العشير السابقإلى  في العالم جميع حاالت قتل النساء

  
الناجمـــة عـــن واإلصـــابات غايـــات طموحـــة لخفـــض عـــدد الوفيـــات  ٢٠٣٠خطـــة التنميـــة المســـتدامة لعـــام وتتضـــمن 

، )٢-٥(الغايـة  ٕانهاء العنف ضد النساء واألطفـال، و )٦-٣(الغاية  ٢٠٢٠٪ بحلول عام ٥٠حوادث الطرق بنسبة 
ت اعتمـــد ٢٠١٦. وفـــي عـــام )١-١٦(الغايـــة لوفيـــات الناجمـــة عنـــه والحـــد بقـــدر كبيـــر مـــن جميـــع أشـــكال العنـــف وا

لتصـدي للعنـف امنظمة لتعزيـز دور النظـام الصـحي فـي للخطة العمل العالمية  لتأييد ١جمعية الصحة قرارًا تاريخياً 
  بين األفراد، والسيما ضد النساء والفتيات، وضد األطفال.

  
علـــى  واإلصـــابات، التركيـــز ومـــن العـــبء العـــالمي العنـــف اإلجحافـــاتويتعـــّين للتـــدخالت التـــي تســـتهدف الحـــّد مـــن 

ودعــم مقــدمي الرعايــة؛  األبنــاء لرعايــة اآلبــاء إعــداد الصــحة، ومــن أمثلتهــا: دعــم قطــاع حــدود تتجــاوزالتــدابير التــي 
والكحــول،  والســالمة البيئيــة، الخاصــة بــالنمو فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة، والتعلــيم، واإلســكان،والقــوانين لسياســات وا

 ؛ ونظــم الحمايـة االجتماعيــة؛ وسياســات الحــد مــن، واألســلحة الناريــة، والنقــل المسـتدام الميســور التكــاليفوالمخـدرات
  من شأنها التركيز على تغيير سلوك األفراد غير كافية في حد ذاتها.التدخالت التي . فاالقتصادية المساواة عدم

  
 ضـرورياً أهمية حاسمة للتخفيف من أثر العنف واإلصـابات، ويعتبـر  رعاية الخاصة بالطوارئُنظم الكتسي تعزيز يو 

عنصـرًا أساسـيًا فـي التغطيـة الصـحية التي تعد  وُنظم الرعاية الطارئة المنظمة جيداً  .لتحسين اإلنصاف في الصحة
  .المصابين وتحسين الحصائل الوظيفية بين األرواحنجاحها في إنقاذ  قد أثبتت ،الشاملة

  
  ٢٠١٩-٢٠١٨ الثنائية في المنظمة تركيز محور

  
. وسـوف تركـز ، وٕامكانيـة هـذه الوقايـةستستمر األمانة في إبراز أهمية الوقاية من العنف واإلصـابات غّيـر المتعمَّـدة

الـدول مـن  مختـارةمجموعة ودعم ؛ على ما يلي: تعزيز قاعدة البيِّنات الخاصة بالسياسات والبرامج والقوانين الفعالة
حـاالت رعايـة المصـابين مـن خـالل بـرامج الرعايـة الخاصـة بفي ودعم التحسينات المستدامة  ؛هااألعضاء في تنفيذ

                                                           
 .٥-٦٩ج ص عالقرار    ١
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 وســتعزز األمانــة أيضــاً الطــوارئ والرضــوخ، والتحــالف العــالمي لرعايــة المصــابين التــابع لمنظمــة الصــحة العالميــة. 
خطة العمل العالمية لتعزيز وفي  )٢٠٢٠-٢٠١١( الطرق على مةالسال أجل من العمل عقداألنشطة المحددة في 

األطفـال، بمــا فـي ذلــك ضــد لتصــدي للعنـف بــين األفـراد، والســيما ضـد النســاء والفتيـات، و دور النظـام الصــحي فـي ا
إلنهــاء العنــف ضــد بقيــادة المنظمــة: ســبع اســتراتيجيات بــين الوكــاالت  المشــتركة مــن خــالل تنفيــذ المجموعــة التقنيــة

 ألطفال، والمشاركة في الشراكة العالمية من أجل إنهاء العنف ضد األطفال.ا
 

خفض عوامل الخطر وتحسين التغطية بالتدخالت بشأن الوقاية من اإلصابات غير المتعمدة : ٣- ٢ الحصيلة
  والعنف وتدبيرها العالجي

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة
ــــدان التــــي  ــــديها قــــوانين شــــاملة للتصــــدي لعوامــــل النســــبة المئويــــة للبل ل

  قلخمسة الرئيسية للسالمة على الطر الخطر ا
١٥٪  

)٢٠١٠(  
٤٦٪  

)٢٠١٩(  
النسـبة المئويــة للبلــدان التــي تنفــذ سـتة بــرامج أو أكثــر لمنــع العنــف بــين 

  األفراد
٤٨٪  

)٢٠١٤(  
٦٣ ٪  

)٢٠١٩(  
  

وضـع وتنفيـذ الخطـط والبـرامج المتعـددة القطاعـات للوقايـة مـن اإلصـابات، مـع التركيـز علـى : ١-٣-٢ المخرج
  )٢٠٢٠-٢٠١١العمل من أجل السالمة على الطـرق ( عقدتحقيق الغايات المحددة بموجب 

  
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر

  ١١٩/١٩٤  الطرقاستراتيجيات ممولة بشأن السالمة على عدد البلدان التي لديها 
)٢٠١٠(  

١٥٣/١٩٤  
)٢٠١٩(  

 منجزات المكاتب القطرية المستهدفة
تنسيق اإلجراءات الرامية إلى تعزيز قدرات البلدان على وضع البـرامج الوطنيـة النموذجيـة التـي تركـز  •

 ).٢٠٢٠-٢٠١١(العمل من أجل السالمة على الطرق  عقدعلى تحقيق الغايات المحددة بموجب 
السياســات علــى الصــعيد الُقطــري مــن أجــل تعزيــز التعــاون المتعــدد القطاعــات فــي  عقــد الحــوار حــول •

 .مجال وضع السياسات والبرامج الخاصة بالسالمة على الطرق وتنفيذها
  

 منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
العمـل مـن أجـل  عقـددعم تطوير قدرات البلدان والبرامج النموذجية الوطنيـة فـي سـبيل تحقيـق غايـات  •

 .، حسبما ُترصد من خالل سلسلة تقارير الحالة العالمية)٢٠٢٠-٢٠١١(السالمة على الطرق 
األعضـاء وسـائر الشـركاء فـي وضـع وتنفيـذ ورصـد وتقيـيم االسـتراتيجيات وخطـط  الـدولاالشتراك مع  •

اتيجيات العمــــل ورعايــــة اإلصــــابات علــــى المســــتوى اإلقليمــــي وتــــوفير المســــاعدة بشــــأن تنفيــــذ االســــتر 
 .العالمية

  
 منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

تنســـيق المبـــادرات العالميـــة بشـــأن الســـالمة علـــى الطـــرق، بمـــا فـــي ذلـــك فريـــق تعـــاون األمـــم المتحـــدة  •
 ).٢٠٢٠-٢٠١١(العمل من أجل السالمة على الطرق  عقدللسالمة على الطرق، وأمانة 
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مـن أجـل السـالمة  العمـل عقدالطرق كأداة لرصد نشر تقرير الحالة العالمي الرابع عن السالمة على  •
مـــــن أهـــــداف التنميـــــة  ٣مـــــن غايـــــات الهـــــدف  ٦-٣، وبلـــــوغ الغايـــــة )٢٠٢٠-٢٠١١( علـــــى الطـــــرق
 المستدامة. 

بالســالمة علــى الطــرق مــن  صــياغة اإلرشــادات الخاصــة بالقواعــد والمعــايير والمــواد التدريبيــة الخاصــة •
مـن  ٣مـن غايـات الهـدف  ٦-٣أجل دعم البلدان في تنفيذ الممارسـات الجيـدة، مـن أجـل بلـوغ الغايـة 

 أهداف التنمية المستدامة.
  

الوفيات غير المتعمدة، تمكين البلدان والشركاء من وضع وتنفيذ البرامج والخطط للوقاية من : ٢-٣-٢ المخرج
  الحروق، والغرق، والسقوطاإلصابات الناجمة عن و 
  

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر
تتلقـــى تقييمـــًا بشـــأن سياســـاتها الخاصـــة بوقايـــة األطفـــال مـــن عـــدد البلـــدان التـــي 

  اإلصابات
١٣/١٩٤  
)٢٠١٧(  

٢٨/١٩٤  
)٢٠١٩(  

  
  منجزات المكاتب القطرية المستهدفة

للوقايـة مـن بـرامج وطنيـة مسـندة بالبينـات  قـدرات البلـدان علـى وضـعاالضطالع بالريادة بشأن تعزيز  •
 اإلصابات غير المتعمدة.

الحــوار حــول السياســات علــى الصــعيد الُقطــري مــن أجــل تعزيــز التعــاون المتعــدد القطاعــات فــي دعــم  •
 .مجال الوقاية من اإلصابات غير المتعمدة

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

ـــ • ـــدان وتبـــادل الخب ـــيم مـــن أجـــل دعـــم تطـــوير قـــدرات البل الوقايـــة مـــن اإلصـــابات غيـــر رات داخـــل اإلقل
 .المتعمدة

األعضــاء وســائر الشــركاء فــي تعزيــز اســتجابات السياســات المتعــددة القطاعــات  الــدولاالشــتراك مــع  •
 .وقاية من اإلصابات غير المتعمدةلل

 
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

المزيد مـن القـدرات مـن أجـل الوقايـة مـن اإلصـابات غيـر حيثما تبرز الحاجة إلى تقديم الدعم والخبرة  •
 المتعمدة.

الوقايـة مـن الغـرق، والحـروق، وغيرهـا مـن االضطالع بالدور الريادي وتقديم التوجيه التقني مـن أجـل  •
 . اإلصابات غير المتعمدة

  
  وضع البرامج والخطط للتصدي للعنف ضد النساء والشباب واألطفال وتنفيذها: ٣-٣-٢ المخرج

  
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر

تنفــذ علــى األقــل نصــف بــرامج منــع العنــف بــين األفــراد الــذين عــدد البلــدان التــي 
  ٢٠١٤خضعوا لالستقصاء في تقرير الحالة العالمي عن الوقاية من العنف 

٥٤/١٩٤  
)٢٠١٧(  

٧٤/١٩٤  
)٢٠١٩(  
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  منجزات المكاتب القطرية المستهدفة
على وضع وتنفيذ البرامج التـي تتصـدى للعنـف ضـد األطفـال والنسـاء والشـباب،  تعزيز قدرات البلدان •

 ورصد تنفيذها.
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
تنفيذ ورصد خطة العمـل العالميـة فـي مجـال تعزيـز دور مجال تقديم الدعم الالزم ل في مساندة البلدان •

وعــة منظمــة الصــحة العالميــة المشــتركة بــين الــنظم الصــحية فــي التصــدي للعنــف بــين األفــراد، ومجم
 .الوكاالت لمنع العنف ضد األطفال

الراميـــة إلـــى بنـــاء القـــدرات فـــي مجـــال وضـــع  االضـــطالع بـــالجهود اإلقليميـــة والمشـــتركة بـــين البلـــدان •
 .والتصدي له العنف منعالسياسات والبرامج، ورصد 

العالمي الثاني عن منع العنف، وٕاصدار  من أجل إعداد تقرير الحالةدعم البلدان في جمع البيانات،  •
 صحف الوقائع اإلقليمية في هذا الشأن.

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

تعـزز دور الـنظم والتـي دعم تنفيذ ورصد خطة العمل العالمية التي وضعتها منظمة الصحة العالميـة  •
الصـحة العالميـة المشـتركة بـين ، والمجموعـة التقنيـة لمنظمـة الصحية في التصدي للعنـف بـين األفـراد

 .الوكاالت لمنع العنف ضد األطفال
إصدار تقرير الحالة العالمي الثاني عن منع العنف، وصياغة اإلرشادات الخاصة بالقواعد والمعايير  •

 بمنع العنف وتقديم الخدمات لضحاياه. الخاصةوالمواد التدريبية 
، والمشـاركة فـي يز األنشطة التي ينفذها التحالفجمع الشركاء في التحالف المعني بمنع العنف وتعز  •

 الشراكة العالمية إلنهاء العنف ضد األطفال.قيادة 
  

نظم الرعاية في حاالت الطوارئ السـابقة لـدخول المستشـفى والمعتمـدة علـى المرافـق  : تحسين٤-٣-٢ المخرج
  للتصدي لإلصابات

  
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر

عــــدد البلــــدان التــــي تجــــري تقييمــــًا موحــــدًا للنظــــام الــــوطني للرعايــــة فــــي حــــاالت 
الطوارئ من أجل تحديد الثغرات واإلجراءات ذات األولوية لتطـوير النظـام علـى 

أداة تقيــيم نظــم الرعايــة الطارئــة التــي وضــعتها منظمــة (باســتخدام ســبيل المثــال 
  )الصحة العالمية وما يشابهها

١٠/١٩٤  
)٢٠١٧(  

٢٠/١٩٤  
)٢٠١٩(  

  
  منجزات المكاتب القطرية المستهدفة

 دعم تنفيذ المبادرات المعنية بتحسين الرعاية المقدمة للمصابين في حاالت الطوارئ. •
  

 منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
دعم تحسين الرعاية المقدمة للمصابين في حاالت الطوارئ على المستوى اإلقليمي باتباع اإلرشادات  •

  التقنية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.
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 منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
االضطالع بالريادة في وضع األطر واألدوات من أجل تحسين جـودة الرعايـة المقدمـة للمصـابين فـي  •

 التحالف العالمي لرعاية المصابين.حاالت الطوارئ ومأمونيتها، وتنسيق 
  
  العجز وٕاعادة التأهيل  ٤-٢
  

ومـن  ١.أكثر من مليار شخص في العالم مصابون بالعجز، أي بواقـع شـخص واحـد مـن كـل سـبعة أشـخاصهناك 
تعرضـــون بشـــكل متزايـــد لإلصـــابة أطـــول، وي يتمتعـــون بحيـــاةن النـــاس أضـــحوا إالمتوقـــع أن يـــزداد هـــذا الـــرقم حيـــث 

بمـــا فـــي ذلـــك االضـــطرابات النفســـية، وعواقـــب  ،المزمنـــةالصـــحية  الحـــاالتبـــاألمراض غيـــر الســـارية، وغيرهـــا مـــن 
وعـدم االهتمـام باحتياجـات هـؤالء  .يـزداد احتمـال تعـرض النسـاء، والمسـنين، والفقـراء لإلصـابة بـالعجزاإلصـابات. و 

الرعايــة خــدمات األشــخاص يعنــي أنهــم يصــادفون العديــد مــن العقبــات، بمــا فــي ذلــك الوصــم والتمييــز وعــدم كفايــة 
ويواجـه األشـخاص  .واإلتاحـة المحـدودة لوسـائل المواصـالت والمبـاني والمعلومـات ،التأهيل الصحية وخدمات إعادة

   .غيرهمأسوأ من لديهم صحية الحصائل تكون الو  المصابون بالعجز عقبات في الحصول على الخدمات الصحية،
  

 المســـتدامة التنميـــة خطـــة ضـــمن – المقـــاييس تحســـين خـــالل مـــن مشـــكلةال مـــدى فهـــم تحســـين مســـألة تنـــاول تـــم وقـــد
 التـــي ٢-١٠ والغايـــة بـــالعجز، المصـــابين بـــين البطالـــة معـــدالت تتنـــاول التـــي ٥-٤ الغايـــة ظـــل فـــي ٢٠٣٠ لعـــام

  .للجميع والسياسي واالقتصادي االجتماعي اإلدماج وتعزيز تمكين تستهدف
  

كمــا يتعــايش مليــون شــخص فــي جميــع أنحــاء العــالم يعــانون مــن ضــعف البصــر،  ٢٨٥وجــدير بالــذكر أن هنــاك 
مــن حــاالت ضــعف البصــر وأغلــب  ٪٨٠مليــون شــخص مــع فقــدان الســمع المســبب للعجــز. وُيمكــن تالفــي  ٣٦٠

  .حاالت فقدان السمع من خالل استراتيجيات وقائية وعالجية
  

  ٢٠١٩-٢٠١٨ الثنائية في المنظمة تركيز محور
  

 ضــعف البصــر الوقايــة مــن، ســوف تعمــل األمانــة مــع الحكومــات والشــركاء مــن أجــل ٢٠١٩-٢٠١٨فــي الثنائيــة 
السياسات والخطط والبرامج الوطنية الخاصـة بصـحة  وضعوالصمم. وسوف تولي أيضًا عناية خاصة لدعم عملية 

اقـًا. وسـتعمل األمانـة أيضـًا مـع الـُنظم الصـحية األوسـع نط تعزيـزمـن  زءالعين والسمع، وتعزيـز تقـديم الخـدمات كجـ
جميـع األشـخاص لإتاحـة الخـدمات والبـرامج الصـحية  التي تعوقالحكومات والشركاء لتحقيق ما يلي: إزالة العقبات 

المصــابين بــالعجز؛ وتعزيــز إعــادة التأهيــل والتأهيــل والتكنولوجيــات المســاعدة وخــدمات المســاعدة والــدعم، وخــدمات 
العجز الخاصــة بــبيانــات الها؛ وتعزيــز جمــع تقــديم ى المجتمعــات المحليــة، وتوســيع نطــاقإعــادة التأهيــل القائمــة علــ

  ذات الصلة ودعم البحوث الخاصة بالعجز.
  

  التأهيلٕاعادة زيادة إتاحة الخدمات الشاملة الخاصة برعاية العين والسمع و : ٤-٢ الحصيلة

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة
ــــي  تعــــزز سياســــات وخــــدمات إعــــادة التأهيــــل بالتعــــاون مــــع عــــدد البلــــدان الت

  المنظمة
٤١/١٩٤  
)٢٠١٧(  

٥٨/١٩٤  
)٢٠١٩(  

ــ غ عــن تنفيــذ خــدمات رعايــة العــين والســمع بالتعــاون مــع عــدد البلــدان التــي تبّل
  منظمة الصحة العالمية

٦/١٩٤  
)٢٠١٧(  

١٨/١٩٤  
)٢٠١٩(  

                                                           
  ٢٠١١العالمية؛ . جنيف: منظمة الصحة ٢٠١١لعام التقرير العالمي عن العجز    ١
)http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789240685215_eng.pdf?ua=1 ، آذار/  ١٧تـــم االطـــالع فـــي

  ).٢٠١٧ مارس
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: تحسـين ٢٠٢١-٢٠١٤العالميـة بشـأن العجـز تنفيذ خطة العمل العالميـة لمنظمـة الصـحة : ١-٤-٢ المخرج
  صحة جميع المصابين بالعجز، بما يتماشى مع األولويات الوطنية

  
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر

عدد البلدان التي تجمع بيانات شـاملة عـن العجـز باسـتخدام استقصـاء نمـوذجي 
  حول اإلعاقة

٤/١٩٤  
)٢٠١٧(  

١٥/١٩٤  
)٢٠١٩(  

  
  المكاتب القطرية المستهدفةمنجزات 

دعــم البلــدان فــي تعزيــز الجهــود الراميــة إلــى وضــع وتنفيــذ الــُنظم الصــحية الشــاملة للخــدمات الخاصــة  •
، وٕازالة الحواجز التركيز على تحسين إتاحة الخدمات في إطار التغطية الصحية الشاملة مع  ،بالعجز

 .التي يواجهها األشخاص المصابين بالعجز
تعزيــــز السياســـات وآليــــات التخطــــيط والتنســــيق الوطنيـــة الخاصــــة بإعــــادة التأهيــــل،  دعـــم البلــــدان فــــي •

 .والتكنولوجيات المساعدة، وٕاعادة تأهيل األشخاص المصابين بالعجز في المجتمعات المحلية
دعــم البلــدان فــي جمــع البيانــات الوطنيــة عــن العجــز وتحليلهــا وبثهــا واســتخدامها فــي رســم السياســات  •

 .والبرمجة والرصد
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
مساعدة المكاتب القطرية فـي تقـديم الخبـرات التقنيـة الداعمـة للبلـدان مـن أجـل مسـاندة الجهـود الراميـة  •

إلــــى تعزيــــز الــــُنظم الصــــحية الشــــاملة للخــــدمات الخاصــــة بــــالعجز مــــع التركيــــز علــــى تحســــين إتاحــــة 
 وٕازالة الحواجز.الخدمات في إطار التغطية الصحية الشاملة 

تعزيـــز السياســـات وآليـــات التخطـــيط والتنســـيق لمســـاعدة المكاتـــب القطريـــة فـــي تقـــديم الخبـــرات التقنيـــة  •
الوطنيــة الخاصــة بإعــادة التأهيـــل والتأهيــل وخــدمات الــدعم والتكنولوجيـــات المســاعدة، وٕاعــادة تأهيـــل 

 .األشخاص المصابين بالعجز في المجتمعات المحلية
فــي جمــع البيانــات  اإلضــافية الخبــرات التقنيــةفيهــا إلــى  التــي ُتمــس الحاجــةقطريــة مســاعدة المكاتــب ال •

 .الوطنية عن العجز وتحليلها وبثها واستخدامها في رسم السياسات والبرمجة والرصد
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
ية إلى تعزيز الُنظم تقديم اإلرشادات بشأن السياسات واإلرشادات التقنية من أجل مساندة الجهود الرام •

الصـــحية الشـــاملة للخـــدمات الخاصـــة بـــالعجز مـــع التركيـــز علـــى تحســـين إتاحـــة الخـــدمات فـــي إطـــار 
 التغطية الصحية الشاملة وٕازالة الحواجز.

تقديم اإلرشادات بشأن السياسات واإلرشادات التقنية فـي تعزيـز السياسـات وآليـات التخطـيط والتنسـيق  •
هيـــل والتأهيــل وخــدمات الــدعم والتكنولوجيـــات المســاعدة، وٕاعــادة تأهيـــل الوطنيــة الخاصــة بإعــادة التأ

 .األشخاص المصابين بالعجز في المجتمعات المحلية
تقــديم اإلرشــادات بشــأن السياســات واإلرشــادات التقنيــة فــي مجــال جمــع البيانــات الوطنيــة عــن العجــز  •

 .وتحليلها وبثها واستخدامها في رسم السياسات والبرمجة والرصد
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  تمكين البلدان من تعزيز الخدمات الشاملة لرعاية العين في إطار الُنظم الصحية: ٢-٤-٢ المخرج
  

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر
  ٢٥/١٩٤  الخدمات الشاملة لرعاية العينموثق بشأن التي أكملت تقييم  البلدانعدد 

)٢٠١٧(  
٤٠/١٩٤  
)٢٠١٩(  

  
  المستهدفةمنجزات المكاتب الُقطرية 

تقديم الدعم إلى البلدان في دمج الخدمات الشاملة لرعايـة العـين فـي الخطـط، والبـرامج، والمشـروعات  •
 الوطنية.

دعـــم البلـــدان فـــي جمـــع المعلومـــات بشـــأن مؤشـــرات رعايـــة العـــين فـــي إطـــار أدوات منظمـــة الصـــحة  •
 .العالمية ونظم المعلومات الصحية الخاصة بها

  
  اإلقليمية المستهدفةمنجزات المكاتب 

تـــوفير الخبـــرات التقنيـــة الداعمـــة للبلـــدان مـــن أجـــل ضـــمان دمـــج الخـــدمات الشـــاملة لرعايـــة العـــين فـــي  •
 الخطط، والبرامج الصحية على الصعيدين اإلقليمي والوطني.

توفير الخبرات التقنية الداعمة للمكاتب القطرية والدول األعضاء في جمع المعلومات بشأن مؤشـرات  •
صــــــحة العــــــين فــــــي إطــــــار أدوات منظمــــــة الصــــــحة العالميــــــة ونظــــــم المعلومــــــات الصــــــحية خــــــدمات 
 .بها الخاصة

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

ت بشأن السياسات واإلرشادات االستراتيجية والتقنية لتقييم وتطوير وتنفيذ ورصد خطط اتقديم اإلرشاد •
درجـــت فـــي خـــدمات الصـــحة ني التـــي أُ وبـــرامج الخـــدمات الشـــاملة لرعايـــة العـــين علـــى المســـتوى الـــوط

 العامة حيثما كان ذلك ممكنًا.
تقــديم األدوات واإلرشــادات التقنيــة فــي مجــال جمــع مؤشــرات رعايــة العــين لرســم السياســات والبرمجــة  •

 .والتمويل والرصد
 .إعداد تقرير عالمي عن رعاية العين •

  
وتدبيرها العالجي في إطـار  وفقدان السمع األذنتمكين البلدان من تعزيز الوقاية من أمراض : ٣-٤-٢ المخرج

  الُنظم الصحية
  

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر
  ١٢/١٩٤  عدد البلدان التي تنفذ استراتيجيات رعاية األذن والسمع بالتعاون مع المنظمة

)٢٠١٧(  
٢٢/١٩٤  
)٢٠١٩(  

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

البلدان لوضع الخطط الوطنية بشأن رعاية األذن والسمع وتنفيذها ورصدها، بما فـي تقديم الدعم إلى   •
 ذلك دمجها مع الخدمات الصحية األخرى.
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البلـــدان فـــي مجـــال جمـــع المعلومـــات بشـــأن مؤشـــرات صـــحة األذن فـــي إطـــار ُنظـــم  تقـــديم الـــدعم إلـــى  •
 .المعلومات الصحية الوطنية

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

تــوفير الخبــرات التقنيــة الداعمــة للبلــدان لوضــع الخطــط الوطنيــة بشــأن رعايــة األذن والســمع وتنفيــذها   •
 ورصدها، بما في ذلك دمجها مع الخدمات الصحية األخرى.

توفير الخبرات التقنية الداعمة للبلدان في مجال جمع المعلومات بشأن مؤشرات رعايـة األذن والسـمع   •
 .المعلومات الصحية الوطنيةفي إطار ُنظم 

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

للبلدان في مجال جمع المعلومات بشأن مؤشرات رعايـة األذن والسـمع  الداعمة توفير الخبرات التقنية  •
 .في إطار ُنظم المعلومات الصحية الوطنية

مؤشــرات رعايــة األذن والســمع تقــديم اإلرشــادات بشــأن السياســات واإلرشــادات التقنيــة فــي مجــال جمــع   •
 لرسم السياسات والبرمجة والرصد.

 المشاركة في الشراكات العالمية الرامية إلى تعزيز خدمات رعاية األذن والسمع وقيادتها.  •
  
  التغذية  ٥-٢
  

ــــى أطــــوالهم،  ٥٠كــــان مــــا ُيقــــدر بنحــــو  ٢٠١٥فــــي عــــام  مليــــون طفــــل يعــــانون مــــن انخفــــاض أوزانهــــم بالنســــبة إل
مليــون طفــل دون ســن الدراســة يعــانون مــن  ٤٢مليــون طفــل مصــابين بــالتقزم. وفضــًال عــن ذلــك كــان هنــاك  ١٥٦و

٪ مــن النســاء فــي ســن ٢٩، أصــاب فقــر الــدم ٢٠١١فــرط الــوزن فــي البلــدان الناميــة والبلــدان المتقدمــة. وفــي عــام 
ويولــد ســنويًا مــا ُيقــدَّر  مليــون طفــل). ٢٧٣٪ مــن األطفــال دون ســن الخامســة (٤٣مليــون امــرأة) و ٤٩٦اإلنجــاب (

  مليون طفل مصاب بتأخر النمو داخل الرحم.  ١٣بنحو 
  

وتتأثر الفئات االجتماعيـة االقتصـادية الـُدنيا علـى نحـو أشـد ضـررًا بمختلـف أشـكال سـوء التغذيـة، وتكـون الرضـاعة 
دعـم أشـد يمثـل و  ة.ذائيـة الصـحيكمـا أنهـا أقـل احتمـاًال التبـاع الـنظم الغ ١،الطبيعية الكافية في صفوفها أقل انتشاراً 

التصــدي للثغــرات القائمــة فــي  ، وســوف يتطلــبةأخالقيــ تحقيــق النظــام الغــذائي الصــحي ضــرورة فــيالفئــات ضــعفًا 
  ٢ئي.الغذا النظام

  

                                                           
  صحيفة وقائع بشأن التغذية -المحددات االجتماعية للصحة    ١

https://www.health.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0028/423478/20403.pdf ، آذار/  ١٧(تــــــــــــــــــم االطــــــــــــــــــالع فــــــــــــــــــي
  ).٢٠١٧ مارس

الـذي اعتمدتـه اللجنـة اإلقليميـة ألوروبـا فـي  ٢٠٢٠إعالن فيينا بشأن التغذية واألمراض غير السارية فـي سـياق الصـحة    ٢
  EUR/RC63/R4:القرار 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/publications/2013/vienna-
declaration-on-nutrition-and-noncommunicable-diseases-in-the-context-of-health-2020  

  ).٢٠١٧آذار/ مارس  ١٧(تم االطالع في



   A70/7    ٧٠/٧ج

72 

 المـزدوج إلـى تخفيـف العـبء األطفـال وصـغار والرضـع األمهـات تغذية للمنظمة بشأن الشاملة التنفيذ خطة دفوته
 ينبغــي غايــات عالميــة ســت حــول ةوتتمحــور الخطــللنمــاء.  المبكــرة المراحــل مــن ابتــداءً  األطفــال لــدى التغذيــة لســوء

 الـــدوليين واألمانـــة. والشـــركاء األعضـــاء الـــدول جانـــب مـــن تُتخـــذ إجـــراءات وتتضـــمن ،٢٠٢٥ عـــام بحلـــول بلوغهـــا
التغذيـة، وطالبـت للعمـل مـن أجـل  األمـم المتحـدة عقـد ٢٠٢٥-٢٠١٦مم المتحـدة الفتـرة وأعلنت الجمعية العامة لأل
  ١.في هذا الشأنالقيادة ة العالمية باالضطالع بومنظمة الصح منظمة األغذية والزراعة

  
شاركت في عقده منظمة األغذيـة والزراعـة ومنظمـة الصـحة  الذيبالتغذية المؤتمر الدولي الثاني المعني  أسفروقد 

تصــحيحية عاجلــة لضــمان أن يصــبح تقــديم نظــم غذائيــة  اتإجــراءع التــزام باتخــاذ قطــ عــن ٢٠١٤فــي عــام  العالميــة
 ٢.صحية طيلة العمر هو الهدف الرئيسي للسياسـات والبـرامج التـي تحـدد معـالم إنتـاج الغـذاء، وتوزيعـه، واسـتهالكه

الغـــذاء المـــأمون  إتاحـــةبضـــمان  وتتضـــمن التزامـــاتبهـــذه النهـــوج  ٢٠٣٠خطـــة التنميـــة المســـتدامة لعـــام  وتعتـــرف
ووضـع نهايـة لجميـع ، مـن أهـداف التنميـة المسـتدامة) ١-٢(الغايـة  علـى مـدار العـامأمام الجميـع والكافي والمغّذي 

 وكبـــــار الســـــن ضـــــعاتأشـــــكال ســـــوء التغذيـــــة، ومعالجـــــة االحتياجـــــات التغذويـــــة للمراهقـــــات والنســـــاء الحوامـــــل والمر 
   .)٢-٢ (الغاية

  
  ٢٠١٩-٢٠١٨ الثنائية في المنظمة تركيز محور

  
 ،األمانة على مواصـلة وضـع اإلرشـادات بشـأن تعزيـز الـُنظم الغذائيـة الصـحية ستعمل، ٢٠١٩-٢٠١٨في الثنائية 

ورصـــد التقـــدم نحـــو تحقيـــق غايـــات التغذيـــة العالميـــة. كمـــا ســـتدعم تعزيـــز  ،اإلجـــراءات الفعالـــة بشـــأن التغذيـــةتنفيـــذ و 
القـــدرات الوطنيـــة للســـماح للبلـــدان بـــأن تضـــطلع بمـــا يلـــي: تهيئـــة بيئـــة مواتيـــة لتنفيـــذ السياســـات الغذائيـــة والتغذويـــة 

ة؛ والتحفيـز الشاملة؛ وٕادراج جميع التدخالت الصحية التي تـؤثر علـى التغذيـة فـي الخطـط الوطنيـة الخاصـة بالتغذيـ
؛ وتــوفير المــوارد البشــرية والماليــة الكافيــة لتنفيــذ التــدخالت التغذويــة؛ مالئمــةيــة و علــى وضــع سياســات وبــرامج تنم

  .اورصد تنفيذ السياسات والبرامج وتقييمه
  

العمل من أجل التغذية وسوف تقوم بإعداد تقارير عن حالـة  عقدوستعمل األمانة على تجميع االلتزامات في إطار 
وتعكـف األمانـة علـى تنقـيح رؤيـة المنظمـة ومهمتهـا ونمـوذج عملهـا فيمـا يتعلـق بالتغذيـة مـن  تنفيذ هـذه االلتزامـات.

  أجل التصدي للتحديات المتعددة التي يطرحها سوء التغذية.
  

  الحد من المخاطر التغذوية من أجل تحسين الصحة والرفاه: ٥-٢ الحصيلة

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة
  عدد األطفال دون سن الخامسة المصابين بالتقزُّم

  في إطار أهداف التنمية المستدامة) ١-٢-٢(مرتبط بالمؤشر 
  مليون ١٦٥

)٢٠١١(  
  مليون ١٠٢

)٢٠٢٥(  
  نســــبة النســــاء البالغــــات ســــن اإلنجــــاب (الالتــــي تتــــراوح أعمــــارهن بــــين 

  بفقر الدم  سنة) المصابات ٤٩و ١٥
٣٠٪  

)٢٠١٥(  
١٥٪  

)٢٠٢٥(  
  

                                                           
  .٧٠/٢٥٩قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم    ١
   ICN2 2014/2 المتحــــــــــدة ومنظمــــــــــة الصــــــــــحة العالميــــــــــة، الوثيقــــــــــةمنظمــــــــــة األغذيــــــــــة والزراعــــــــــة التابعــــــــــة لألمــــــــــم    ٢

  .ICN2 2014/3 والوثيقة
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تمكين البلدان من وضع خطط العمل في مجال التصدي لسوء التغذية بجميـع أشـكاله ورصـد : ١-٥-٢ المخرج
  بأهداف التنمية المستدامة الواردة ، ومكونات التغذية٢٠٢٥ لعام تنفيذها، وتحقيق أهداف التغذية العالمية

  
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر

خطـــط العمـــل الوطنيـــة التـــي تتســـق مـــع خطـــة التنفيــــذ عـــدد البلـــدان التـــي تنفـــذ 
  الشاملة بشأن تغذية األمهات والرّضع وصغار األطفال

٧٤/١٩٤  
)٢٠١٧(  

٨٤/١٩٤  
)٢٠١٩(  

  
 منجزات المكاتب القطرية المستهدفة

ووضـــــع أو تعزيـــــز السياســـــات، التغذيـــــة علـــــى الصـــــعيد الـــــوطني، دعـــــم البلـــــدان فـــــي وضـــــع أهـــــداف  •
يــة األمهــات ذالعمــل الوطنيــة التــي تتســق مــع خطــة التنفيــذ الشــاملة بشــأن تغواالســتراتيجيات، وخطــط 

والرضع وصـغار األطفـال، وتوصـيات المـؤتمر الـدولي الثـاني بشـأن إطـار العمـل فـي مجـال التغذيـة، 
مـع االسـتراتيجيات اإلقليميـة للتغذيـة التـي  المتسـقة بأهداف التنمية المستدامة ومكونات التغذية الواردة

 نظمة الصحة العالمية.وضعتها م
مـــن أجـــل التغذيـــة، ودعـــم عقـــد الـــدعوة إلـــى التغذيـــة، وحشـــد التزامـــات البلـــدان فـــي إطـــار عقـــد العمـــل  •

أوجــه التــآزر بــين بــرامج التغذيــة والبــرامج ٕاقامــة الشــراكات، وٕانشــاء آليــات التنســيق الخاصــة بالتغذيــة و 
تغذيــة الوطنيــة مــن أجــل األمـــن بهــدف تعزيــز الــنظم الغذائيــة الصــحية، وتحقيـــق أهــداف ال ١األخــرى

 الغذائي والتغذوي.
دعم البلدان في وضع وٕادارة نظم متكاملة للرصد والتقيـيم لحصـائل التغذيـة، وتنفيـذ سياسـات التغذيـة،  •

 وتقييم فعالية خطط العمل من أجل المساءلة على الصعيدين الوطني والدولي.
 

 منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
وضــع خطــط العمــل اإلقليميــة التــي تتســق مــع خطــة التنفيــذ الشــاملة بشــأن تغذيــة األمهــات والرّضــع  •

وتوصـيات المـؤتمر الـدولي الثـاني بشـأن إطـار وصغار األطفـال وتنفيـذها وتقييمهـا حسـب االقتضـاء، 
 .التغذيةالتي تتعلق ب العمل في مجال التغذية، وأهداف التنمية المستدامة

طريــق إرســاء الــروابط مــع أصــحاب المصــلحة، بمــا فــي ذلــك القطاعــات األخــرى حفــز الشــراكات عــن  •
من أجل التغذية، بهـدف تعزيـز العمـل العمل  عقد، وحشد االلتزامات في إطار بخالف قطاع الصحة

والتنســـيق بـــين الوكـــاالت وبـــين القطاعـــات المتعـــددة لضـــمان الـــُنظم الغذائيـــة الصـــحية، وكـــذلك األمـــن 
 الصعيد اإلقليمي. الغذائي والتغذوي على

  إنشاء وتعزيز ُنظم المعلومات اإلقليمية الخاصة بحصائل التغذية، وتنفيذ سياسات التغذية. •
  تقديم الدعم التقني من أجل تحديد األهداف الوطنية، ووضع خطط العمل الوطنية ورصدها، والـدعوة

 لتعزيز النظم الغذائية الصحية، واألمن الغذائي والتغذوي.
 

                                                           
  مثل تلك التي تتعلق باألمراض السارية وغير السارية، وصحة األم والطفل، والصحة والبيئة، وتدعيم النظم الصحية.   ١
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  قر الرئيسي المستهدفةمنجزات الم
من خالل حشد االلتزامـات فـي إطـار خطـة  من أجل التغذية العمل عقدالمساهمة في تنفيذ توصيات  •

المؤتمر الـدولي الثـاني بشـأن إطـار العمـل فـي مجـال ، وتنفيذ توصيات ٢٠٣٠عام  التنمية المستدامة
 أصحاب المصلحة.، وتيسير الحوار العالمي بين كيانات األمم المتحدة وسائر التغذية

تقــديم الــدعم التقنــي للمكاتــب اإلقليميــة والقطريــة، ووضــع األدوات التــي ستســاعد البلــدان علــى تعزيــز  •
الخطط والسياسات الوطنيـة بشـأن التغذيـة وتطويرهـا ورصـدها، بمـا يتماشـى مـع خطـة التنفيـذ الشـاملة 

ي الثاني بشأن إطار العمـل وتوصيات المؤتمر الدولبشأن تغذية األمهات والرّضع وصغار األطفال، 
 .التغذيةالتي تتعلق ب في مجال التغذية، وأهداف التنمية المستدامة

نشر التقارير العالمية عن التقدم المحرز نحو بلوغ أهداف التغذية العالمية، وحصائل المؤتمر الدولي  •
 .بأهداف التنمية المستدامة الواردة الثاني بشأن إطار العمل في مجال التغذية، ومكونات التغذية

  
وضــع القواعــد والمعــايير وخيــارات السياســات بشــأن تعزيــز أهــداف الــُنظم الغذائيــة للســكان، : ٢-٥-٢ المخــرج

وٕادراجهـا  ، وأهداف التنمية المستدامة التي تتعلق بالتغذيـة، واعتمادهـا،٢٠٢٥وتحقيق أهداف التغذية العالمية 
  في الخطط الوطنية الحالية في مجال الصحة والتنمية

  
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر

عـــدد البلـــدان التـــي اعتمـــدت المبـــادئ التوجيهيـــة التـــي وضـــعتها منظمـــة الصـــحة 
  العالمية والسياسات الموصى بها للتصدي لسوء التغذية بجميع أشكاله

٧٠  
)٢٠١٧(  

٨٠  
)٢٠١٩(  

  
  المكاتب القطرية المستهدفةمنجزات 

دعم وضع وتحديث المبادئ التوجيهية والتوصيات الوطنية بشأن النظم الغذائية الصحية والتشريعات  •
 واللوائح والبرامج المعنية بالتغذية من خالل تطويع المعايير والمبادئ التوجيهية العالمية.

الفعالة في قطاع الصحة، وفي النظام الغـذائي، وسـائر القطاعـات ذات  دعم تنفيذ التدخالت التغذوية •
 الصلة، من خالل التصدي لجميع أشكال سوء التغذية، في حاالت االستقرار وفي حاالت الطوارئ. 

تعزيــز قــدرات المــوارد البشــرية علــى البــرامج الصــحية والتغذويــة الفعالــة، مــن خــالل إدراج اإلجــراءات  •
 للنساء والبالغين واألطفال والفئات السكانية المسنة. المتعلقة بالتغذية

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

ترجمتهــا إلــى تــدخالت فعالــة فــي قطــاع واإلقليميــة و تقــديم الــدعم للبلــدان العتمــاد اإلرشــادات العالميــة  •
ة الصــحية، الصــحة، والنظــام الغــذائي، وســائر القطاعــات ذات الصــلة، مــن أجــل تعزيــز الــنظم الغذائيــ

فــي حــاالت االســتقرار وفــي حــاالت ، والتصــدي لكافــة أشــكال ســوء التغذيــة ألمــن الغــذائي والتغــذويوا
 الطوارئ.

ـــة وتســـويقها وٕاعـــادة  • ـــوائح المتعلقـــة بتوســـيم األغذي تعزيـــز قـــدرات البلـــدان علـــى وضـــع التشـــريعات والل
 تحضيرها وٕاغنائها، وٕادارة التضارب في المصالح. 

 .االبتكارية من أجل تنفيذ اإلجراءات الفعالة بشأن التغذيةاألخذ بالنهوج  •
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  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
وضــــع وتحــــديث أهــــداف الــــنظم الغذائيــــة للســــكان، والمبــــادئ التوجيهيــــة والمعــــايير بشــــأن اإلجــــراءات  •

 الطوارئ.في حاالت االستقرار وفي حاالت التغذوية الفعالة للوقاية من كافة أشكال سوء التغذية 
والمشـورة العلميـة فيمـا يتعلـق بالتغذيـة، وتوسـيم األغذيـة، مـن أجـل دعـم عمـل  اإلرشادات التقنيةتقديم  •

 .الدستور الغذائي
 كافة أشكال سوء التغذيةوضع الخيارات السياسية واالستراتيجيات الفعالة والمسندة بالبينات للتصدي ل •

امة، بمـــا فـــي ذلـــك مـــن خـــالل اإلجـــراءات التغذويـــة وتحقيـــق مكونـــات التغذيـــة بأهـــداف التنميـــة المســـتد
 الفعالة والمسندة بالبينات وتعزيز النظم الغذائية الصحية.

  
  السالمة الغذائية  ٦-٢
  

مختلـف أمـراض اإلسـهال إلـى  ويمتـد طيفهـا مـن طيلـة العمـر تسـتمرالغذاء غيـر المـأمون فـي أمـراض حـادة  يتسبب
المرض، كما يتبين من التقديرات العالمية للمنظمة بشأن عبء  عالمي كبير من هو منشأ عبءو  ،أشكال السرطان

 خطــرًا معينــًا منقــوًال باألغذيــة ٣١ ، والتــي تفيــد بــأن هنــاك٢٠١٥ فــي عــام ُنشــرتالتــي  األمــراض المنقولــة باألغذيــة
وفاة  ٤٢٠ ٠٠٠سفر عن تمن كل عشرة أشخاص، و  اً واحد اً شخص تصيبمرضية سنويًا  نوبةمليون  ٦٠٠ يسبب

  ١ يقع ثلثها بين األطفال دون سن الخامسة.
  

المأمونـة االقتصـاد  تـدعم اإلمـدادات الغذائيـةو  ٢ويعد الحصول على الغذاء المأمون والكافي والمغذي حقًا لكل فـرد.
رؤيـة بشــأن  ٢٠٣٠وتشـمل خطـة التنميـة المسـتدامة لعـام  .والتجـارة والسـياحة فـي البلـدان، وتحفـز التنميـة المســتدامة

التـي ُتلـزم العـالم فـي جملـة أمــور  ١-٢الغـذاء المـأمون والكـافي والميسـور التكلفـة والمغـذي. ويجسًّـد ذلـك فـي الغايـة 
  بضمان إتاحة الغذاء المأمون لجميع الناس.

  
 منهـــا والوقايـــة وتقييمهـــا المرضـــية واألحـــداث الصـــحية المخـــاطر عـــن الكشـــف عمليـــة تـــنظم التـــي المبـــادئ وتنطبـــق
 المنقولـــة األمـــراض مـــن الوقايـــة جوانـــب مـــن رئيســـي جانـــب ويتمثـــل. نفســـه بالقـــدر الغذائيـــة الســـالمة علـــى وٕادارتهـــا،
 التأهـب يعتمـد وبالمثـل،. للمخـاطر سليم تقييم إلى باالستناد دوليًا، المتسقة والمعايير التوصيات وضع في باألغذية
. بأكملهــا الغذائيــة السلســلة مــدى علــى الرئيســية األخطــار لمكافحــة بالبيِّنــات المســندة المخــاطر إدارة خيــارات علــى

 المتعدد لتعاونا وسيزداد التركيز على. البلدان احتياجات بتقييم القدرات لبناء المقدم دعمها في المنظمة وستسترشد
  .القطاعات

  
  ٢٠١٩-٢٠١٨ الثنائية في المنظمة تركيز محور

  
 الدسـتور هيئـة خـالل من الدولية والتوصيات والمعايير القواعد تعزيز األمانة ستواصل ،٢٠١٩-٢٠١٨ الثنائية في

فــي  الجــاري العمــل وُيســهم. األغذيــة ســالمة عــن المســؤولة للســلطات الدوليــة للشــبكة األمانــة والقيــام بــدور ،الغــذائي
                                                           

ـــــة األمـــــراض عـــــبء تقـــــديرات، العالميـــــة الصـــــحة منظمـــــة تقريـــــر   ١  علـــــى متـــــاح، مســـــتوى العـــــالم باألغذيـــــة علـــــى المنقول
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/foodborne-disease-estimates/en/ )فـــــي االطـــــالع تـــــم 

 ).٢٠١٧آذار/ مارس  ٢٠

ة)، متـاح علـى الـرابط إعالن روما عن التغذية (المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذيـبشأن لمؤتمر ل لختاميةالوثيقة اانظر  ٢
  ).٢٠١٧ مارس/ آذار ١٧ في االطالع تم( http://www.fao.org/3/a-ml542e.pdfالتالي: 
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 الخبـراء اجتماعـات وعقـد القبيـل؛ هـذا مـن للفاشـيات التأهـب علـى البلـدان قدرة تعزيز: اآلتي في هذا مجال البرنامج
 إلـى التقنـي الـدعم األمانـة تقـدم وسـوف. األولويـة ذات الغذائيـة باألخطـار المتعلقـة تقديرات للمخـاطر إلجراء الدولية
 بشـــأن الصـــحي والتثقيـــف الـــدعوة جهـــود وتقـــود ،المخـــاطر تقيـــيم علـــى القائمـــة الغذائيـــة الســـالمة ُنظـــم لبنـــاء البلـــدان
 لصـــحة العالميـــة المنظمـــة/ والزراعـــة األغذيــة منظمـــة بـــين الثالثـــي للتعـــاون األمانــة بـــدور وتقـــوم ،الغذائيـــة الســالمة
 السـالمة جوانـب ذلـك فـي بمـا واإلنسـان، الحيـوان وصـحة الزراعـة قطاعـات وبـين العالميـة الصـحة منظمـة/ الحيوان
  .الميكروبات مضادات مقاومة في الغذائية

  
: تأهب جميع البلدان بالقدر الكافي للوقايـة مـن المخـاطر المتعلقـة بالسـالمة الغذائيـة والتخفيـف ٦-٢الحصيلة 
  من وطأتها

  الغاية  البيانات األساسية  الحصيلة شرمؤ 
عــدد البلــدان التــي لــديها آليــات كافيــة للوقايــة مــن المخــاطر المتعلقــة بالســالمة 

  الغذائية أو التخفيف من وطأتها
١٢٣/١٩٤  

)٢٠١٧(  
١٢٩/١٩٤  

)٢٠١٩(  
  

  من مكافحة المخاطر والحد من عبء األمراض المنقولة بالغذاء تمكن البلدان: ١-٦-٢ المخرج
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر

عــدد البلــدان التــي لــديها نظــام للســالمة الغذائيــة لــه إطــار قــانوني مالئــم وهيكــل 
  لإلنفاذ

١٤٩/١٩٤  
)٢٠١٧(  

١٥٥/١٩٤  
)٢٠١٩(  

  
 منجزات المكاتب القطرية المستهدفة

 .تيسير التعاون المتعدد القطاعات بين قطاعات الصحة العمومية وصحة الحيوان والزراعة والبيئة •
دعــــم البلـــــدان فـــــي تعزيـــــز إدارة المخـــــاطر واالتصــــاالت بشـــــأن مخـــــاطر األمـــــراض المنقولـــــة بالغـــــذاء  •

، مـن المزرعـة وصـوًال إلـى مائـدة الطعـام بدءاً واألمراض الحيوانية المنشأ على مدى السلسلة المتصلة 
 مثـل الميكروبـات، مضـادات مقاومـة احتـواء بهـدف القطاعـات بـين المشـتركة اإلجـراءات ذلـك فـي بما

 .العمومية بالصحة المتعلقة المعنية والنصوص الغذائي الدستور معايير وتنفيذ المتكامل الترصد
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
التوجيه بشأن نهج استراتيجي لتعزيز السالمة الغذائية في األقاليم مع إشراك اللجان اإلقليمية المعنيـة  •

 .بتنسيق الدستور الغذائي
فــي  تنســيق التعــاون اإلقليمــي بــين قطاعــات الصــحة العموميــة، والصــحة الحيوانيــة، والزراعــة، والبيئــة، •

 بمـا فـي ذلـك ،السـالمة الغذائيـةبالمتعلقـة  اطرالمخـمـن أجـل التعامـل مـع  تدعيم السلطات المختصة،
 .مقاومة مضادات الميكروبات

ســـالمة البنـــاء القـــدرات فـــي مجـــالي و  الـــدول األعضـــاء فـــي مجـــال الـــدعوة إلـــى الســـالمة الغذائيـــةدعـــم  •
مخــاطر عنــد اخــتالط البشــر بالحيوانــات، بمــا فــي ذلــك مقاومــة مضــادات الميكروبــات الوٕادارة  غذائيــةال
 .وارئفي حاالت الطو 
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 منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
ــ • هيئــة الدســتور بشــأن دعــم إدارة الصــندوق االســتئماني لالمكاتــب اإلقليميــة والقطريــة إلــى دعم تقــديم ال

 في البلدان المؤهلة. الغذائي
الزراعة والبيئة، من أجل التعامل مـع و تعزيز التعاون بين قطاعات الصحة العمومية وصحة الحيوان  •

الحيوانيـــــة المنشـــــأ المتعلقـــــة باألغذيـــــة وجوانــــب الســـــالمة الغذائيـــــة فـــــي مقاومـــــة مضـــــادات األمــــراض 
 .الميكروبات

إعــداد أدوات التبليــغ عــن المخــاطر والرســائل الرئيســية لتعزيــز الصــحة فيمــا يتعلــق بمخــاطر الصــحة  •
 .العمومية المنقولة باألغذية

يـــة بمـــا يتماشـــى مـــع اللـــوائح الصـــحية تحســـين قـــدرة البلـــدان علـــى التعامـــل مـــع أحـــداث الســـالمة الغذائ •
 .) من خالل الشبكة الدولية للسلطات المسؤولة عن سالمة األغذية٢٠٠٥الدولية (

تقــديم الــدعم لبنــاء قــدرات البلــدان علــى إنشــاء ُنظــم الســالمة الغذائيــة القائمــة علــى التصــدي للمخــاطر  •
بمخــاطر محــددة تقــع علــى طــول وعلــى تحليــل البيانــات وتفســيرها، ووضــع تــدابير المكافحــة المتعلقــة 

 .السلسلة الغذائية، بما في ذلك مقاومة مضادات الميكروبات
  

ــدد : ٢-٦-٢ المخــرج ــى التنســيق المتع ــادل المعلومــات، باإلضــافة إل ــة لتب ــة ومنصــة عالمي ــايير دولي وضــع مع
  اليةعالقطاعات من أجل إدارة المخاطر المنقولة باألغذية بف

  الغاية  األساسيةالبيانات   الُمخرج مؤشر
عدد البلدان التي لديها آلية للتعاون المتعـدد القطاعـات بشـأن الحـد مـن مخـاطر 

  الصحة العمومية المنقولة باألغذية
١٥٢/١٩٤  

)٢٠١٧(  
١٥٨/١٩٤  

)٢٠١٩(  
  

 منجزات المكاتب القطرية المستهدفة
تيســير ودعــم عمــل هيئــة الدســتور الغــذائي علــى الصــعيد الــوطني، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل الصــندوق  •

 .االستئماني لهيئة الدستور الغذائي
تيســـير مشـــاركة مراكـــز االتصـــال الوطنيـــة المعنيـــة بالشـــبكة الدوليـــة للســـلطات المســـؤولة عـــن ســـالمة  •

 .األغذية
  

 منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
عمـل هيئـة الدسـتور الغـذائي علـى الصـعيد اإلقليمـي، بمـا فـي ذلـك مـن خـالل الصـندوق  تيسير ودعم •

 .االستئماني لهيئة الدستور الغذائي
 .وضع وتنفيذ النهوج اإلقليمية لتحسين وتعزيز الشبكة الدولية للسلطات المسؤولة عن سالمة األغذية •
 ،المخـاطر إدارة أنشـطة بهـدف دعـمتيسير جمع وتحليل وتفسير البيانات اإلقليمية على نحـو منهجـي  •

   .السياساتب المتعلقة القرارات واتخاذ المعايير وضع ذلك في بما
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

 .وضع القواعد والمعايير والتوصيات الدولية وصياغتها من خالل هيئة الدستور الغذائي •
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القيــــام بــــدور األمانــــة للشــــبكة الدوليــــة للســــلطات المســــؤولة عــــن الســــالمة الغذائيــــة مــــن أجــــل ضــــمان  •
  االستجابة الدولية السريعة للطوارئ المتعلقة بالسالمة الغذائية وفاشيات األمراض المنقولة بالغذاء.

 مخالطــــة عنــــد باألغذيــــة المنقولــــة الصــــحية المخــــاطر إدارة بشــــأن عالميــــة إرشــــادات وتحــــديث وضـــع •
 اإلرشـادات ذلـك فـي بمـا بأكملهـا، الغذائية السلسلة مدى وعلى اإليكولوجية والنظم للحيوانات اإلنسان
ـــــة  الميكروبـــــات مضـــــادات لمقاومـــــة المتكامـــــل والترصـــــد الكامـــــل الجينـــــوم تسلســـــل باســـــتخدام المعني

 بالنسبة األهمية البالغة الميكروبات مضادات قائمة على عالوةً  الصلة، ذات واألدوات والبروتوكوالت
 .لها المصاحبة التوجيهية والمبادئ البشري للطب

القيــام بــدور األمانــة للتعــاون الثالثــي لمنظمــة األغذيــة والزراعــة/ المنظمــة العالميــة لصــحة الحيــوان/  •
منظمة الصحة العالميـة والتعـاون مـع سـائر الشـركاء الـدوليين مـن أجـل تعزيـز التنسـيق بـين قطاعـات 

عمومية وصحة الحيوان والزراعة والبيئة، بما في ذلك بشأن رصد وتقدير مخاطر األمراض الصحة ال
الحيوانيــة المنشــأ المســتجدَّة المتعلقــة باألغذيــة وجوانــب الســالمة الغذائيــة واألمــن الغــذائي فــي مقاومــة 

 .مضادات الميكروبات، على صعيد قطاعات متعددة

 والدول الغذائي الدستور هيئة دعم بهدف الغذائية السالمة مجال في المقدمة العلمية المشورة :٣- ٦-٢ المخرج
  بها المتعلقة والتوصيات التوجيهية والمبادئ الغذائية السالمة معايير وضع في األعضاء

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر
نسبة التعامل مع الطلبـات ذات األولويـة العاليـة مـن هيئـة الدسـتور الغـذائي مـن 

  أجل المشورة العلمية
٨٠٪  

)٢٠١٧(  
٩٠٪  

)٢٠١٩(  
  

 منجزات المكاتب القطرية المستھدفة

 البلدان في اإلسهام بالبيانات والخبراء في أنشطة تقدير المخاطر.دعم  •

 البلدان في تفسير واستخدام الحصائل الخاصة بأنشطة تقدير المخاطر.دعم  •
  

  إلقليميةمنجزات المكاتب ا

 اإلسهام بالبيانات والخبراء في أنشطة تقدير المخاطر. بلدان اإلقليم فيدعم  •

 أنشطة تقدير المخاطر. جمع وتحليل وتفسير البيانات اإلقليمية على نحو منهجي بهدف دعم تيسير •

 الحصائل الخاصة بأنشطة تقدير المخاطر. تيسير بث •
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
ـــة الدســـتور الغـــذائي عـــن طريـــق إجـــراء تقـــديرات  إســـداء المشـــورة العلميـــة إلـــى الـــدول األعضـــاء • وهيئ

المخــاطر، وعقــد اجتماعــات الخبــراء الدوليــة وجمــع ورصــد البيانــات المتعلقــة باألخطــار الغذائيــة ذات 
 .األولوية، بما في ذلك تلك المرتبطة بمضادات الميكروبات
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  الروابط مع أهداف التنمية المستدامة
  

 التي واالجتماعية االقتصادية بالمحددات ٢ الفئة تغطيها التي والمشكالت واالضطرابات األمراض من العديد يتأثر
إنجازات المنظمة في هذه الفئـة مسـاهمة كبيـرة لـيس  وستسهموتتأثر بها.  المستدامة،التنمية  أهدافمن  بعدد ترتبط

)، بـل وستسـهم األعمـار جميـع فـي وبالرفاهيـة صـحية عـيش بأنمـاط الجميع تمتع ضمان( ٣فقط في تحقيق الهدف 
  .١٧و ١٦و ١٢و ١١و ١٠و ٨و ٥و ٤و ٣و ٢و ١أيضًا على نحو مباشر أو غير مباشر في تحقيق األهداف 

  
  والتعاون التآزر أوجه

  
برنــامج المنظمــة بشــأن الطــوارئ الصــحية.  ومــع األخــرى التقنيــة والفئــات القطاعــات مــع لتــآزركثيــرة ل فــرص هنــاك

ُتعــد ســببًا رئيســيًا لإلصــابة بــبعض  باللقاحــات،الســارية بمــا فــي ذلــك األمــراض التــي يمكــن الوقايــة منهــا  فــاألمراض
والعدوى بفيروسه والصحة النفسـية ومعـاقرة المـواد  واأليدزالسمع وهناك صالت قوية بين السل  بفقدانالسرطانات و 

ــــة باأل إلدمــــانا غذيــــة مــــن ناحيــــة أخــــرى. وتــــؤثر البيئــــات مــــن ناحيــــة واألمــــراض غيــــر الســــارية واألمــــراض المنقول
  .الفئة هذه في األولوية ذات المجاالت جميع على العمروالسلوكيات غير الصحية في جميع مراحل 

  
للصــحة والحــد مــن الفقــر حاســمي األهميــة بالنســبة إلــى العديــد مــن مجــاالت  االجتماعيــةاالســتجابة للمحــددات  وُتعــد

أيضــًا بعــض النهــوج التقنيــة الواســعة النطــاق، مثــل الشــراكة بــين منظمــة الصــحة العالميــة واالتحــاد  وهنــاكالبــرامج. 
محمول  صحي برنامج خاللها من اسُتخدم الصحة، مجال فياستخدام التقنيات المحمولة  بشأنالدولي لالتصاالت 

  .٢٠١٤أزمة اإليبوال في عام رسائل نصية عن الوقاية من اإليبوال في ذروة  توجيه في ،بداء السكري ُيعنى
  

 حاســمة غايــة أيضــاً  ُتعــد والتــي الشــاملة، الصــحية التغطيــة تــدعم التــي األوليــة الرعايــة علــى القائمــة الصــحية والــُنظم
 بهـذه المشـمولة الصـحية الحـاالت مـن العديـد مـن الوقايـة فـي أهميـة تكتسـي المسـتدامة، التنميـة أهـداف فـي األهمية
 المشـترك العـالمي البرنـامج ويجمـع. خطرهـا وعوامـل الرئيسـية السارية غير األمراض ذلك في بما ومكافحتها، الفئة

المتحدة لتقديم الدعم التقنـي المتكامـل إلـى البلـدان.  األمم لمنظومة تابعة منظمات سبع الرحم عنق بسرطان المعني
تحسـين تقـديرات المنظمـة بشـأن ُنظـم المعلومـات والبّينـات الصـحية مـن أجـل  مجـال فـيهناك تعاون وثيـق  وسيكون
  .والعنف اإلصابة عن الناجمة العجز وحاالت الوفيات وكذلك والسرطان، الدموية واألوعية القلب أمراض

  
والتأهــب لهــا والكشــف المبكــر عنهــا واالســتجابة لهــا، التعــاون  األغذيــةعــن  الناجمــةالوقايــة مــن الطــوارئ  وتتطلــب

برنامج المنظمة بشأن الطـوارئ  ويتولى) وتنفيذها، ٢٠٠٥المستمر مع المبادرات المتعلقة باللوائح الصحية الدولية (
  .المضمار هذا في القيادةالصحية 

  
غيــره مــن المنظمــات الحكوميــة الدوليــة فــي مــع عــدد مــن وكــاالت األمــم المتحــدة والبنــك الــدولي و  المنظمــة وتتعــاون

 اإلنســـان مخالطـــة عـــن الناشـــئةالجهـــود المبذولـــة للتصـــدي لمخـــاطر الصـــحة العموميـــة  وتخضـــعمجـــاالت مختلفـــة. 
 لتوجيـــه المنشـــأ، الحيوانيـــة واألمـــراض الميكروبـــات مضـــادات مقاومـــة ذلـــك فـــي بمـــا اإليكولوجيـــة، والـــنظم للحيوانـــات
 والمنظمـــة والزراعـــة األغذيـــة ومنظمـــة العالميـــة الصـــحة منظمـــة بـــين" واحـــدة صـــحة" عنـــوان تحـــت الثالثيـــة المبـــادرة
 العمــل فرقــة ذلــك فــي بمــا األخــرى، الوكــاالت مــع المشــترك العمــل المنظمــة تعــزز وســوف. الحيــوان لصــحة العالميــة
 األمـــم وفريـــق منهـــا، والوقايـــة الســـارية غيـــر األمـــراض مـــن بالوقايـــة المعنيـــة المتحـــدة األمـــم منظمـــات بـــين المشـــتركة
 العنف إنهاء أجل من العالمية الشراكة رئاسة في وتشارك الطرق، على السالمة مجال في بالتعاون المعني المتحدة
  ).٢ الهدف( التغذية تعزيز حركة في نشيط عضو أيضاً  وهي ،)٥ الهدف( األطفال ضد
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التركيـز  مـع سـكانها بـين التبـغ تعـاطي مـن الحـد فـي البلـدان دعـم علـى الخيرية بلومبرغ مؤسسة مع المنظمة وتعمل
 تعمـل كمـا. الغـرق ومكافحـةالسـالمة علـى الطـرق  معالجـةالزائد على العمل الخـاص بالضـرائب علـى التبـغ، وعلـى 

 بالمخــدرات المعنــي المتحــدة األمــم مكتــب ومــع والتغذيــة، التبــغ تعــاطي مجــال فــي غيــتس وميلينــدا بيــل مؤسســة مــع
 تحديد تحسين بشأن األمراض لمكافحة المتحدة الواليات مراكز ومع منه، والعالج راتالمخد تعاطي بشأن والجريمة
 المصــابين إلــى المقدمــةفــي الرعايــة الصــحية األوليــة  العالجــي وتــدبيرها الدمويــة واألوعيــة القلــب أمــراض مخــاطر

  .المخدرات تعاطي عن الناجمة باالضطرابات
  

: مـا يلـي باألغذيـة المنقولـةخرى في فئة األمراض غيـر السـارية واألمـراض الحاالت الصحية األوتشمل الروابط مع 
 لحركــة ســير المركبــاتمــن خــالل سياســات النقــل التــي تعــزز النشــاط البــدني وتُقلــل مــن التعــرض  الســمنةالحــّد مــن 

؛ )٥-٣(الغايـة  من خالل السياسـات المالئمـة ضار؛ والحد من تناول الكحول على نحو )١١(الهدف أيضًا  اآللية
علـى يسـتمر طيلـة العمـر يمكـن أن يكـون لهـا أثـر  )، التي٥(الهدف  ووضع برامج تتصدى إلساءة معاملة األطفال

  األمراض النفسية واألمراض غير السارية واألمراض المتعلقة باألغذية.
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  تعزيز الصحة طيلة العمر -  ٣ الفئة
 

المســاواة بــين و  واالقتصــادية والبيئيــة، اإلنصــاف، والمحــددات االجتماعيــة بمــا فــي ذلــك، العمــرطيلــة تعزيــز الصــحة 
  حقوق اإلنسانالجنسين، و 

  
تحسـين الصـحة طيلـة العمـر، مـن مرحلـة مـا قبـل الحمـل  الراميـة إلـىمعًا االستراتيجيات المسـندة بالبّينـات  ٣تجمع الفئة 

ل الطفولـــة والمراهقـــة والبلـــوغ والشـــيخوخة، وعلـــى نطـــاق األجيـــال كافـــة. ومراحـــل الحمـــل والـــوالدة والرضـــاعة وحتـــى مراحـــ
وتعزز هذه الفئة الصحة واإلنصاف في الصحة بوصفهما من الحصائل الحاسمة األهمية لجميع السياسات، مع مراعـاة 

. وتشــمل واليــة المحــددات االجتماعيــة واالقتصــادية والبيئيــة، ومبــادئ اإلنصــاف والمســاواة بــين الجنســين وحقــوق اإلنســان
االضطالع بالقيادة وتقديم اإلرشادات التقنية بشـأن هـذه المجـاالت الشـاملة، مـن أجـل عمـل األمانـة ولـدعم عمـل  ٣الفئة 

الدول األعضـاء، بمـا فـي ذلـك العمـل الخـاص بتنفيـذ ورصـد التقـدم صـوب تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة التـي تتعلـق 
  قوامة عليها.بهذه الفئة والتي تتولى المنظمة ال

  
  ٢٠١٩-٢٠١٨ الثنائية في المنظمة تركيز محور

  
علــى القضــايا الصــحية الرئيســية الخاصــة بمراحــل الحيــاة الحرجــة (مثــل الحمــل والــوالدة،  ٣يركــز العمــل الخــاص بالفئــة 

والنمــاء فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة، وصــحة المــراهقين، والعنــف القــائم علــى نــوع الجــنس، وصــحة المــرأة فيمــا ال يتعلــق 
مــا يتعلــق بأهــداف التنميــة المســتدامة، ســتركز هــذه الفئــة علــى باإلنجــاب، والتمتــع بالصــحة فــي مرحلــة الشــيخوخة). وفي

العالقـــة المترابطـــة بـــين صـــحة النـــاس واالزدهـــار والتنميـــة المســـتدامة. وســـوف يعـــزز العديـــد مـــن مجـــاالت البـــرامج أوجـــه 
حافـات التعاون على نطاق القطاعات، األشد قدرة على تحسين المحددات البيئية واالجتماعية للصحة، بما في ذلـك اإلج

االجتماعيــة واالقتصــادية، والتعلــيم، واإلســكان، والهــواء النظيــف، والطاقــة الميســورة التكلفــة والنظيفــة، والمــاء واإلصــحاح، 
والمــواد الكيميائيــة والصــحة، والســيما فيمــا يتعلــق بالتســمم غيــر المتعمــد وتغّيــر المنــاخ. وســوف تقــدم األمانــة مجموعــات 

سندة بالبّينات لدعم الدول األعضاء، ورصد االتجاهات والتقدم الُمحرز صـوب الغايـات التدخالت والمبادئ التوجيهية الم
المدرجة في أهداف التنمية المستدامة والتبليغ بشأنها (والسيما فيمـا يتعلـق بالمؤشـرات التـي توظـف األنشـطة التـي ُتجـرى 

الجنسـين، وحقـوق اإلنسـان، وشـمول الجميـع، لحمايتها). كما سيمثل تعزيز اإلنصاف، والمسـاواة بـين  ٣بشأنها في الفئة 
  واإلدماج االجتماعي، أولويات ُيسترشد بها في هذه الثنائية وفيما بعدها.

  
    )األمريكية الدوالرات بماليين( البرامج ومجاالت الرئيسية المكاتب حسب الميزانية

جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا  مجال البرنامج
شرق   أوروبا  آسيا

 المتوسط
المحيط  غرب

  الهادئ
المقر 
  المجموع  الرئيسي

الصحة اإلنجابية وصحة   ١-٣
  ٢١١,٣  ٥٩,٦  ١٢,٥  ١٩,٨  ٧,٤  ١٧,٢  ١٩,٩  ٧٤,٩  األم والوليد والطفل والمراهق

  ١٤,٩  ٧,٣  ١,٤  ٠,٩  ١,٥  ٠,٦  ١,٥  ١,٧  الشيخوخة والصحة  ٢-٣
  ١٠٧,٦  ٣٧,٧  ١٠,٧  ٥,٥  ٢١,٥  ٨,٩  ٧,٦  ١٥,٧  الصحة والبيئة  ٣-٣
والمحددات اإلنصاف   ٤-٣

االجتماعية للصحة والمساواة 
بين الجنسين وحقوق 

  *اإلنسان
٥٠,٥  ١٠,٥  ٣,٤  ٤,١  ٩,٣  ٢,٩  ٧,٣  ١٣,٠  

  ٣٨٤,٣ ١١٥,١  ٢٨,٠  ٣٠,٣  ٣٩,٧  ٢٩,٦  ٣٦,٣ ١٠٥,٣   ٣مجموع الفئة 
  

جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا  مجال البرنامج
شرق   أوروبا  آسيا

 المتوسط
غرب المحيط 

  الهادئ
المقر 
  المجموع  الرئيسي

  ٦٨,٤  ٦٨,٤  -  -  -  -  -  -  البحوث في مجال اإلنجاب البشري
مجموع البحوث في مجال اإلنجاب 

  ٦٨,٤  -  -  -  -  -  -  -  البشري
  
  .ميزانياتها ذلك في بما)، ٤-٣( للصحة االجتماعية المحددات) و ٣-٣( اإلنسان وحقوق واإلنصاف الجنسين بينالمساواة  جوانب يدمجبرنامج جديد  مجال ٦-٣ *
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  الصحة اإلنجابية وصحة األم والوليد والطفل والمراهق  ١-٣
  

 ١٩٩٠في خفض معدل وفيات األمهات واألطفال. ففي الفترة بـين عـامي في السنوات األخيرة، ُأحرز تقدم ملحوظ 
النصــف ، تراجــع معــدل وفيــات األمهــات واألطفــال إلــى النصــف تقريبــًا، وحــدث أكبــر قــدر مــن التراجــع فــي ٢٠١٥و

سـيدة تقريبـًا تلقـى حتفهـا يوميـًا تـأثرًا بأحـداث تتعلـق بالحمـل أو  ٨٠٠الثاني من تلك الفترة. ومع ذلك فمازالت هناك 
٪ تقريبــًا يموتــون خــالل األســابيع األربعــة ٤٥ همطفــل ســنويًا قبــل عامــه الخــامس، مــن ليــونم ٥,٩ الــوالدة. ويمــوت
فــي قــدر كبيــر مــن فــي مجــال الصــحة الجنســية واإلنجابيــة  الملبــاةاالحتياجــات غيــر  تتســبب. و عمــراألولــى مــن ال
تلبيتها سـتحول دون كانت مليون سيدة،  ٢٢٢ فاالحتياجات غير الملباة من وسائل منع الحمل لدى الوفيات أيضًا.

ـــاة و  ٤٧ ٠٠٠ تتـــوفىوعـــالوة علـــى ذلـــك،  .وفـــاة ١١٨ ٠٠٠وقـــوع  وفيـــات  إجمـــاليمـــن ٪ ١٣أي  ســـنويًا؛ ســـيدةفت
بأربعــة جديــدة  إصــابةمليــون  ٣٥٨ ســنوياً  قــعيو  .اإلجهــاض غيــر اآلمــنعــن  مضــاعفات تــنجممــن جــراء  ،األمهــات
  .، تؤدي إلى حاالت وفاة ومراضة يمكن تجنبها بسهولةقابلة للشفاءمنقولة جنسيًا أمراض 

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

التحــديات فــي  تتمثــلو . هــذه الوفيــات الوقايــة مــنصــحة األمهــات والمواليــد واألطفــال و الصــحة الجنســية واإلنجابيــة، و 
ن إليها قبـل الحمـل وقبـل الـوالدة وخاللهمـا وفـي السـنوات تنفيذ هذه التدخالت والتوسُّع فيها وٕاتاحتها لجميع المحتاجي

  .الرعايةاألولى من الحياة، وضمان جودة 
  

بشــأن صــحة المــرأة لألمــين العــام لألمــم المتحــدة االســتراتيجية العالميــة  تضــعواتســاقًا مــع أهــداف التنميــة المســتدامة 
 االسـتراتيجية ىوتعن البرنامج.اجه مجال التحديات التي تو تحدد خطة طموحة و  )٢٠٣٠-٢٠١٦(والطفل والمراهق 

العالميــة المــراهقين فــي االســتراتيجية ٕان مســألة إدمــاج و  .بالبقــاء علــى قيــد الحيــاة والنمــاء والتحــولالجديــدة  العالميــة
واألوضــاع واإلنصــاف والحقــوق  والمســاواة بــين الجنســين القطاعــات المتعــددوتركيزهــا علــى الصــحة والتنميــة والعمــل 

تحــديات جديــدة بالنســبة لجميــع أصــحاب المصــلحة تمثــل ، ضــمن جملــة أمــور أخــرىاإلنســانية والمواضــع الهّشــة، 
  إلى عمل على المستوى القطري. الغايات واألغراضوالشركاء بشأن ترجمة 

  
 :٢٠٣٠نتائج هائلة بحلول عام  تحقيقومن شأن تنفيذ االستراتيجية العالمية من خالل زيادة التمويل 

ألمهــات والمواليــد واألطفــال والمــراهقين، وكــذلك الوقايــة منهــا بالنســبة لوضــع حــد للوفيــات التــي يمكــن   •
 ؛لحاالت اإلمالص

 التعلـــيمأمثـــال العائـــد علـــى االســـتثمارات مـــن خـــالل تحســـين مســـتويات  ١٠تحقيـــق مـــا ال يقـــل عـــن   •
 ؛ومشاركة القوى العاملة والمساهمات االجتماعية

مليــــار دوالر أمريكــــي مــــن العائــــدات الديموغرافيــــة لالســــتثمارات  ١٠٠مــــا ال يقــــل عــــن مبلــــغ  تحقيــــق  •
 ؛فولة المبكرة وفي مرحلة المراهقةالصحة والنماء في مرحلة الطو  تنظيم األسرة الموظفة في مجال

متســاوية  اً "تقــارب كبيــر" فــي مجــال الصــحة مــن خــالل إعطــاء كــل ســيدة وطفــل ومراهــق فرصــ تحقيــق  •
 تحقيق النماء.لء على قيد الحياة و للبقا

  
ومجال العمل هـذا يشـمل أيضـًا العمـل المتعلـق بالبحـث فـي مجـال اإلنجـاب البشـري وصـحة األم والوليـد والمراهـق. 
وستدعم بحوث التنفيـذ التـي ُتجـرى مـع الشـركاء الـوطنيين والـدوليين، تعزيـز البـرامج الوطنيـة ذات الفعاليـة والكفـاءة. 

قـدرة علـى البحـث، والسـيما فـي البلـدان المنخفضـة والمتوسـطة الـدخل. وعنـد تنفيـذ هـذه الحافظـة، وسيستمر تعزيـز ال
ستواصــل المنظمــة التأكــد مــن أن جميــع البحــوث تراعــي منظــور نــوع الجــنس ومنظــور الحقــوق، وأنهــا تمتثــل ألعلــى 

  المعايير األخالقية والتقنية.



   A70/7    ٧٠/٧ج

83 

 األمـم برنامج بين المشترك البشري، اإلنجاب مجال في البحوث على والتدريب والتطوير للبحث الخاص البرنامج
  الدولي والبنك العالمية الصحة ومنظمةواليونيسيف  للسكان المتحدة األمم وصندوق اإلنمائي المتحدة

  
ُيعد البرنامج الخاص األداة الرئيسية في منظومة األمم المتحـدة المعنيـة بتعزيـز البحـث فـي مجـال الصـحة والحقـوق 
الجنسـية واإلنجابيـة، وهـو يجمـع معــًا راسـمي السياسـات والعلمـاء ومقــدمي الرعايـة الصـحية واألخصـائيين الســريريين 
والمستهلكين وممثلي المجتمعات المحلية لتحديد أولويات البحث ومعالجتها. ويتولى البرنامج الخاص دعم البحـوث 

بلــــدان، وتجميــــع البحــــوث مــــن خــــالل االســــتعراض وتنســــيقها علــــى الصــــعيد العــــالمي، ودعــــم بحــــوث التنفيــــذ فــــي ال
للمؤلفات، وبناء القدرة على البحث في البلدان المنخفضة الدخل، وٕاعـداد أدوات البـث لتحقيـق الكفـاءة فـي  المنهجي

اســــــــتخدام المعلومــــــــات البحثيــــــــة المتناميــــــــة. وقــــــــد أسســــــــت منظمــــــــة الصــــــــحة العالميــــــــة البرنــــــــامج الخــــــــاص فــــــــي 
بموجب  ١٩٨٨هيكًال قائمًا على الرعاية المشتركة لتصريف الشؤون في عام جمعية الصحة  وأسست ،١٩٧٢ عام

  .٩-٤١ع  ص  جالقرار 
  

صـحة األمهـات والصـحة وتشمل المجاالت المواضيعية التي يغطيها البرنامج الخاص منع الحمل وتنظيم األسـرة، و 
وسـرطانات الجهـاز منقولـة جنسـيًا، ال األمـراضو ، والوقايـة مـن اإلجهـاض غيـر المـأمون، في الفترة المحيطـة بـالوالدة

التناســلي، والصــالت بــين الصــحة الجنســية واإلنجابيــة وفيــروس العــوز المنــاعي البشــري، والعقــم، والصــحة الجنســية 
، واالبتكارات الرقمية في مجال الصحة، وقياس المؤشرات األنثوية التناسلية األعضاء تشويهواإلنجابية للمراهقين، و 

الجنســــية واإلنجابيــــة ورصــــدها، والصــــحة الجنســــية واإلنجابيــــة فــــي ظــــروف الطــــوارئ واألزمــــات الخاصــــة بالصــــحة 
اإلنسانية. وُيعد تحليل المحـددات االجتماعيـة للصـحة الجنسـية واإلنجابيـة األسـاس الـذي يسـتند إليـه جميـع البحـوث 

للتعـــاون بـــين الحكومـــات  المتعلقــة بالصـــحة الجنســـية واإلنجابيـــة. ويعمـــل البرنـــامج الخــاص داخـــل اإلطـــار العـــريض
والوكــاالت ومشــاركتها، ويضــمن ذلــك أن برنــامج البحــوث يكمــل عمــل كــل جهــة مــن جهــات منظومــة األمــم المتحــدة 

  ويدعم أهدافها، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية. ،المشاركة في الرعاية
  

  والمراهق والطفل والوليد األم صحة مجال في البحث
  

من التجارب المشتركة بين بلدان متعددة، بما في ذلك العمل بشأن الوقاية من االلتهاب  تتولى المنظمة تنسيق عدد
الرئــــوي واإلســــهال وعالجهمــــا، والوقايــــة مــــن اإلنتــــان الوليــــدي وعالجــــه، وتمنيــــع األمهــــات، وبــــرامج علــــم التطبيــــق، 

التـــي تتنـــاول أولويـــات التعبئـــة  موقعـــًا ُقطريـــًا، واالستعراضـــات ١١دراســـات أترابيـــة تتنـــاول مواليـــد الفتـــرة نفســـها فـــي و 
فـي  الـوالدة قبـل األسـترويدات سـتخدامالمجتمعية، والثغرات البحثية ومعايير التبليـغ، وتجربـة شـاملة لبلـدان متعـددة ال

مستشفيات المناطق، وطائفة واسعة من مشاريع علم التطبيق بالعمل مع الشركاء من البلـدان. وُيعتـزم إجـراء المزيـد 
مجــال الحقــوق ورعايــة األمهــات واألطفــال فــي ظــروف األزمــات اإلنســانية، وجــودة الرعايــة، والبــرامج مــن العمــل فــي 

  الخاصة بصحة المراهقين.
  

  ٢٠١٩-٢٠١٨ الثنائية في المنظمة تركيز محور
  

 ســتعمل المنظمــة علــى تقــديم الــدعم التقنــي الــالزم لتنفيــذ االســتراتيجية العالميــة بشــأن صــحة األم والطفــل والمراهــق.
ويشـــمل هـــذا الـــدعم البحـــوث ووضـــع المبـــادئ التوجيهيـــة والمعـــايير، ودعـــم التخطـــيط االســـتراتيجي والتنفيـــذ والرصـــد 

  والتقييم.
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وسوف تتطلب مجاالت العمل التالية اهتمامـًا خاصـًا تحـت مظلـة االسـتراتيجية العالميـة بشـأن صـحة المـرأة والطفـل 
  والمراهق:
قـد زادت فـي العديـد مـن  المهـرة التوليد أخصائيي بمساعدة الوالداتجودة الرعاية: في حين أن معدل   •

البلــــدان ذات العــــبء الكبيــــر نتيجــــة لتركيــــز جهــــود الــــدعوة واالســــتثمارات، مــــازال العديــــد مــــن النســــاء 
والمواليـــد يموتـــون أو يعـــانون مـــن العجـــز الـــدائم، حتـــى بعـــد الوصـــول إلـــى المرافـــق الصـــحية، بســـبب 

الجــودة. ولــذا فــإن تحســين جــودة الرعايــة وســالمة المرضــى يكتســي أهميــة  ممارســات الرعايــة المتدنيــة
بالغــة لوضــع حـــد لوفيــات األمهـــات والمواليــد التـــي يمكــن تالفيهـــا وتحقيــق أهـــداف التنميــة المســـتدامة 

؛ كمـــا أن إعطـــاء المزيـــد مـــن األهميـــة آلراء المجتمـــع المحلـــي فـــي تعريـــف جـــودة ٢٠٣٠بحلـــول عـــام 
"إحـــداث تحـــول" فـــي األغـــراض والغايـــات التـــي تـــنص عليهـــا االســـتراتيجية الرعايـــة سيســـهم أيضـــًا فـــي 

 العالمية.

صــــحة المــــراهقين: لــــن يتســــنى بلــــوغ أهــــداف التنميــــة المســــتدامة التــــي تســــعى إلــــى تحقيــــق التنميــــة   •
دون االســتثمار فــي صــحة  ٢٠٣٠االقتصــادية واالجتماعيــة والبيئيــة العالميــة المســتدامة بحلــول عــام 

 مـن العـالمي العمـل تسـريعتهم. وستقوم المنظمة من خالل إرشادات التنفيـذ الخاصـة بالمراهقين وعافي
، بــدعم التخطــيط والرصــد والتقيــيم للتــدخالت التــي تتســم بــأكبر قــدر (!AA-HA) المــراهقين صــحة أجــل

مــن الفعاليــة والمالءمــة والقبــول، والتــي تصــمم خصيصــًا بحيــث تلبــي احتياجــات البلــدان وتتــواءم مــع 
  .سياقاتها

مواصلة الدعم المقـدم للتوسـع فـي التـدخالت الفعالـة الراميـة إلـى وضـع حـد لوفيـات األمهـات والمواليـد   •
واألطفال التي يمكن تالفيها، مع التركيـز علـى الفئـات األشـد تـأثرًا والتـي يصـعب الوصـول إليهـا، مـع 

 عدم ترك أي أحد خلف الركب.
  

ـــة جنســـياً الصـــحة التـــي وضـــعتها المنظمـــة بشـــأن األمـــراض الماالســـتراتيجية العالميـــة لقطـــاع وســـيتطلب تنفيـــذ   نقول
إيــالء اهتمــام كبيــر عــن طريــق الوقايــة مــن العــدوى وعالجهــا والتــدبير العالجــي للحصــائل ، ٢٠٢١–٢٠١٦ للفتــرة

البشري على وجه الخصوص وعالجـه إسـهامًا  الضائرة. وستسهم الجهود المبذولة للوقاية من فيروس الورم الحليمي
 .وفــاة ٢٦٠ ٠٠٠كبيــرًا فــي خفــض عــدد الوفيــات الســنوية الناجمــة عــن ســرطان عنــق الــرحم التــي يزيــد عــددها علــى 

مـــن وفيـــات األجنـــة المبكـــرة  ١٤٣ ٠٠٠وفضـــًال عـــن ذلـــك، فـــإن الـــتخلص مـــن زهـــري األمهـــات ســـيحول دون وقـــوع 
مـن حـاالت األطفـال الخـدج أو المنخفضـي  ٤٤ ٠٠٠ديثي الـوالدة، ومـن وفيـات حـ ٦٢ ٠٠٠وحاالت اإلمالص، و

  رضيع بالعدوى، في شتى أنحاء العالم. ١٠٢ ٠٠٠الوزن عند الوالدة، وسيقي من إصابة 
  

خطــة العمــل العالميــة لتعزيــز دور النظــام الصــحي فــي االســتجابة الوطنيــة المتعــددة القطاعــات وقــد بــدأ العمــل وفقــًا ل
، بعد أن اعتمدتها جمعية الصحة بموجب ألفراد، والسيما ضد النساء والفتيات، وضد األطفالللتصدي للعنف بين ا

قيــادة نظــام الصـحة وتصــريف شــؤونه؛ )، بتنفيــذ أربـع أولويــات اســتراتيجية، أال وهـي: ٢٠١٦( ٥-٦٩ج ص عالقـرار 
ل الوقايـة مـن العنـف ضـد تقديم الخدمات الصحية وقدرة مقـدمي الرعايـة الصـحية علـى االسـتجابة؛ البرمجـة مـن أجـ

  جمع المعلومات وٕاعداد البّينات.يات؛ النساء والفت
  

اإلنجاب في مجال بحوث الالبرنامج الخاص للبحث والتطوير والتدريب على ، سيتولى ٢٠١٩-٢٠١٨وفي الثنائية 
ة التكنولوجيــات ، تقيــيم التكنولوجيــات والنهــوج الجديــدة لضــمان الصــحة الجنســية واإلنجابيــة، وتقيــيم مأمونيــالبشــري

  القائمة ونجاعتها واستخدامها، ودعم بحوث التنفيذ وتعزيز القدرات في البلدان.
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  زيادة إتاحة التدخالت الخاصة بتحسين صحة المرأة والوليد والطفل والمراهق: ١-٣ الحصيلة
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة

  ٪٥٧  )حديثة وسيلة أي العالم،( الحمل منع وسائل استخدام انتشار معّدل
)٢٠١٥(  

٦٨٪  
)٢٠١٩(  

عــدد البلــدان المســتهدفة التــي ضــّيقت فجـــوة شــرائح الثــراء الُخمســية فــي تلبيـــة 
  ٪ على األقل١٠الطلب على وسائل منع الحمل الحديثة بنسبة 

  ٢٥/٧٥  ال ينطبق
)٢٠١٩(  

المئويـة الوالدات التـي ُتجـرى تحـت إشـراف العـاملين الصـحيين المهـرة (النسـبة 
ـــاء التـــي ُتجـــري تحـــت إشـــراف العـــاملين الصـــحيين  ـــد األحي مـــن والدات الموالي

  )المهرة

٧٥٪  
)٢٠١٥(  

٨٥٪  
)٢٠١٩(  

عدد البلدان المستهدفة التي ضّيقت فجوة شرائح الثـراء الُخمسـية لتلبيـة الطلـب 
  ٪ على األقل خالل الثنائية١٠على إشراف العاملين الصحيين المهرة بنسبة 

  ٢٥/٧٥  ال ينطبق
)٢٠١٩(  

الرعاية التالية للوالدة لألمهات والمواليد (عدد النساء والمواليد الذين تلقوا زيـارة 
  التالية للوالدة خالل يومين من تاريخ الوالدة)الصحية الرعاية مقدم 

٦٠٪  
)٢٠١٥(  

٧٠٪  
)٢٠١٩(  

أشهر (النسبة المئوية من الرّضع البالغين  ٦الرضاعة الطبيعية الحصرية خالل 
  أشهر من العمر الذين يعتمدون على الرضاعة الطبيعية حصرًا) ٥-صفر

٤٠٪  
)٢٠١٥(  

٥٠٪  
)٢٠١٩(  

ُعرضــوا علــى األطفــال المشــتبه فــي إصــابتهم بااللتهــاب الرئــوي والــذين نســبة 
  مقدم الرعاية الصحية المناسب

٦٣٪  
)٢٠١٦(  

٧٠٪  
)٢٠١٩(  

ــــــــات (لكــــــــل  ــــــــوالدة عنــــــــد المراهق ــــــــغ مــــــــن العمــــــــر  ١٠٠٠معــــــــدل ال ــــــــاة تبل فت
  )عاماً  ١٩-١٥

  ١٠٠٠من كل  ٤٥
)٢٠١٥(  

 ١٠٠٠من كل  ٤٠
)٢٠١٩(  

الالتــي ســبق لهــن الــزواج أو المعاشــرة، والالتــي تتــراوح أعمــارهن  النســاء نســبة
عامــًا، وتعرضــن للعنــف مــن عشــير حمــيم مــن الــذكور خـــالل  ٤٩و ١٥بــين 
  )المستدامة التنمية بأهداف ١-٢-٥ مؤشرال( شهرًا ماضية  ١٢

٣٠٪  
)٢٠١٣(  

٢٥٪  
)٢٠١٩(  

 مدنيــة جهــة لــدى والداتهــم تســجيل تــم الــذين الخامســة ســن دون األطفــال نســبة
  )المستدامة التنمية بأهداف ١-٩-١٦ مؤشرال(

٧٢٪  
)٢٠١٤ (  

قاعدة البيانات العالمية (
  )الخاصة باليونيسيف

٨٠٪  
)٢٠١٩(  

 المرحلـــــــة فـــــــي للمـــــــرأة تضـــــــمن ولـــــــوائح قـــــــوانين تطبـــــــق التـــــــي البلـــــــدان عـــــــدد
 واإلنجابيــة الجنســية الصــحية الرعايــة علــى الحصــولعامــًا  ٤٩-١٥ العمريــة

 التنميـــة بأهـــداف ٢-٦-٥ الغايـــة مؤشـــر( بهـــا الخاصـــة والتوعيـــة والمعلومـــات
  )المستدامة

١١٥/١٩٤  
)٢٠١٥(  

١٥٠/١٩٤  
)٢٠١٩(  

  
األمهـات مـن خـالل مواصـلة التوسـع فـي إتاحـة التـدخالت تمكين البلـدان مـن تحسـين صـحة : ١-١-٣ المخرج

الفعالة وتحسين جودتها لوضع حد لوفيات األمهات بدءًا من مرحلة ما قبل الحمل وحتـى مرحلـة مـا بعـد الـوالدة 
)، مع التركيز على فترة الساعات األربع المبكرة والفترة المحيطة بالوالدة (حاالت اإلمالص ووفيات حديثي الوالدة

  عشرين المحيطة بالوالدة وخفض وفيات األمهاتوال
  

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشرات
االســتراتيجية العالميــة بشــأن صــحة المــرأة  تــواءم خططهــا مــععــدد البلــدان التــي 
  النماء والتحول غاياتمع دمج ) ٢٠٣٠-٢٠١٦(  والطفل والمراهق

  صفر
)٢٠١٥(  

١٠٠/١٩٤  
)٢٠١٩(  

خاصة بوضع حـد مرحلية عدد البلدان المستهدفة التي لديها خطط ذات غايات 
طفال الحديثي الوالدة التي يمكن وفيات األاإلمالص و لوفيات األمهات وحاالت 

  ٢٠٣٠ا بحلول عام الوقاية منه
  صفر

)٢٠١٥(  
٥٤/٥٤  

)٢٠١٩(  
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  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة
عالميـــة، وٕاجـــراء حـــوار بشـــأن السياســـات بـــين الشـــركاء علـــى الصـــعيد وضـــع وتنفيـــذ مبـــادئ توجيهيـــة  •

الُقطــــري حــــول االســــتراتيجية والخطــــط العامــــة الراميــــة إلــــى التصــــدي للعقبــــات التــــي تواجههــــا الــــُنظم 
الصـحية، والتوسـع فــي إتاحـة التــدخالت الراميـة إلــى وضـع حـد لوفيــات األمهـات والمواليــد التـي يمكــن 

 لوالدية، واالرتقاء بجودة هذه التدخالت.تالفيها والحد من العيوب ا
دعــم بنــاء القــدرة علــى تحســين المعلومــات الصــحية عــن صــحة األمهــات والصــحة فــي الفتــرة المحيطــة  •

 بالوالدة، وكذلك ترصد وفيات األمهات والوفيات في الفترة المحيطة بالوالدة واالستجابة لمقتضياتها.
ٕاجـراء و خاصة بصحة األمهات والمواليـد وتحليلهـا ونشـرها، تعزيز القدرة الوطنية على جمع البيانات ال •

اســـتعراض للبـــرامج بصـــفة دوريـــة، بمـــا فـــي ذلـــك توثيـــق أفضـــل الممارســـات، مـــن أجـــل تحســـين إتاحـــة 
 التدخالت واالرتقاء بجودتها.

العمـــل مـــع الشـــركاء بمـــا فـــي ذلـــك وكـــاالت الشـــراكة الصـــحية العالميـــة السداســـية األخـــرى والصـــندوق  •
فحة األيدز والسل والمالريا، سعيًا إلى تحقيق أوجه التآزر بين مختلف البرامج ومجاالت العالمي لمكا

مـــن أجـــل وضـــع حـــد لوفيـــات األمهـــات والمواليـــد التـــي يمكـــن تالفيهـــا وحشـــد المـــوارد الـــُنظم الصـــحية 
 والوقاية من انتقال فيروس العوز المناعي البشري من األم إلى الطفل.

  
  المستهدفة منجزات المكاتب اإلقليمية

ـــدعوة ولتبـــادل خيـــارات السياســـات والخبـــرات وأفضـــل الممارســـات، ودعـــم السياســـات  • إتاحـــة منصـــة لل
واالســتراتيجيات الراميــة إلــى وضــع حــد لوفيــات األمهــات والوفيــات فــي الفتــرة المحيطــة بــالوالدة التــي 

ية الجودة من المرحلة يمكن تالفيها، والحد من العيوب الوالدية عن طريق زيادة إتاحة التدخالت العال
الســابقة للحمــل وحتــى مرحلــة مــا بعــد الــوالدة، والســيما فــي فتــرة الســاعات األربــع والعشــرين المحيطــة 

 بالوالدة.
تكييف المبادئ التوجيهية السريرية والرصدية، بما في ذلك بشأن ترصد وفيات األمهات والوفيات في  •

وكذلك استعراض الوفيات فـي الفتـرة المحيطـة بـالوالدة  الفترة المحيطة بالوالدة واالستجابة لمقتضياتها،
 على الصعيد اإلقليمي، وتقديم الدعم من أجل تنفيذ هذه المبادئ التوجيهية في البلدان.

دعم البلدان في العمل مع الشركاء، بما في ذلك وكاالت الشراكة الصحية العالمية السداسـية األخـرى  •
لســـل والمالريـــا، ســـعيًا إلـــى تحقيـــق أوجـــه التـــآزر بـــين مختلـــف والصـــندوق العـــالمي لمكافحـــة األيـــدز وا

 مجاالت البرامج من أجل وضع حد لوفيات األمهات والمواليد التي يمكن تالفيها.
في اعتماد وتنفيذ ورصد السياسات واالستراتيجيات والمبادئ التوجيهية الرامية إلى وضع دعم البلدان  •

ـــالوالدة التـــي يمكـــن تالفيهـــا، وتحســـين الجـــودة حـــد لوفيـــات األمهـــات والوفيـــات فـــي الفتـــرة  المحيطـــة ب
 واإلنصاف والكرامة في تقديم الرعاية.

  
 منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

وضـــع وتحـــديث االســـتراتيجيات والسياســـات واإلرشـــادات التقنيـــة بشـــأن التوســـع فـــي إتاحـــة التـــدخالت  •
الـوالدة، واالرتقــاء بجــودة هــذه التــدخالت، مــن الفعالـة فــي مرحلــة مــا قبــل الحمـل وحتــى مرحلــة مــا بعــد 

 أجل وضع حد لوفيات األمهات والوفيات في الفترة المحيطة بالوالدة التي يمكن تالفيها.
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تعزيــــز العمــــل التعــــاوني مــــع الشــــركاء بمــــا فــــي ذلــــك وكــــاالت الشــــراكة الصــــحية السداســــية األخــــرى،  •
رفــق التمويــل العــالمي، وشــراكة صــحة األم والصــندوق العــالمي لمكافحــة األيــدز والســل والمالريــا، وم

 .والطفل والوليد
تعزيــز القيــاس والرصــد لمعــدل وفيــات األمهــات والوفيــات فــي الفتــرة المحيطــة بــالوالدة، بمــا فــي ذلــك  •

توفير التقديرات العالمية، ووضـع/ تحـديث المبـادئ التوجيهيـة بشـأن ترصـد وفيـات األمهـات/ الوفيـات 
من مضاعفات الـوالدة  "حاالت النجاة"واالستجابة لمقتضياتها، واستعراض  في الفترة المحيطة بالوالدة

وكــــذلك قيــــاس مــــدى جــــودة الرعايــــة المقدمــــة إلــــى األم والوليــــد؛ وتحديــــد المؤشــــرات  ،المهــــدِّدة للحيــــاة
 العالمية.التقارير  الواضحة ونشر

  
تمكين البلدان مـن تنفيـذ ورصـد التـدخالت الفعالـة لتلبيـة االحتياجـات غيـر الملبَّـاة فـي مجـال : ٢-١-٣ المخرج

  الصحة الجنسية واإلنجابية
  

  الغاية     البيانات األساسية  الُمخرج مؤشرات
 التـــــي تنفـــــذ ،٢٠٢٠المشـــــاركة فـــــي مبـــــادرة تنظـــــيم األســـــرة لعـــــام  عـــــدد البلـــــدان

االستراتيجيات والتدخالت التي حددتها المنظمـة لتلبيـة االحتياجـات غيـر الملبَّـاة 
  في مجال تنظيم األسرة

١٥/٦٩  
)٢٠١٦(  

٦٠/٦٩  
)٢٠١٩(  

خــالل  بالسياســات الصــادرة والخاصــةعــدد المبــادئ التوجيهيــة التقنيــة والســريرية 
بشأن الصحة الجنسية واإلنجابية (مثل تنظيم األسرة، وصحة األمهات،  الثنائية

  خالل الثنائية والصحة في الفترة المحيطة بالوالدة)

  ٢٠  ال ينطبق
)٢٠١٩(  

خــالل  نســبة المبــادئ التوجيهيــة التقنيــة والســريرية والخاصــة بالسياســات الصــادرة
الجوانـب الخاصـة  صراحةً بشأن الصحة الجنسية واإلنجابية التي تتناول  الثنائية

  خالل الثنائية بنوع الجنس والحقوق

  ٪١٠٠  ال ينطبق
)٢٠١٩(  

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

دعـم البلــدان فــي اســتخدام نهــج شــامل للعديــد مــن أصــحاب المصــلحة/ تشــاركي فــي التصــدي للعقبــات  •
 ،بشأن الصحة الجنسـية واإلنجابيـةالتي تواجه الُنظم الصحية وفي اعتماد/ تكييف المبادئ التوجيهية 

مــع  المرتبطــة بمكافحــة فيــروس األيــدز والزهــري الخلقــي وصــحة المــراهقين، وتقــديم الــدعم فــي تنفيــذها
 في الصحة الجنسية واإلنجابية. من اإلجحافاتالتركيز على الحد 

ـــدان فـــي تنفيـــذ ورصـــد التـــدخالت، فيمـــا يتعلـــق ب • قايـــة مـــن والو الصـــحة الجنســـية واإلنجابيـــة، دعـــم البل
المنقولـــة جنســـيًا، وغيرهـــا مـــن عـــدوى الجهـــاز التناســـلي األخـــرى،  اإلجهـــاض غيـــر المـــأمون، والعـــدوى

، فضًال عن العنف القائم على أساس نوع الجنس وٕادارته والوقاية من وسرطانات األعضاء التناسلية،
 .تعزيز الروابط مع البرامج األخرى مثل األمراض غير السارية

 .مات الوطنية من خالل إدراج المؤشرات الخاصة بالصحة الجنسية واإلنجابيةتعزيز نظم المعلو  •
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
تيسير التعاون التقني بين البلدان من أجل دعـم تنفيـذ التـدخالت والمبـادئ التوجيهيـة واألدوات الفعالـة  •

تلبيـــة االحتياجـــات غيـــر الملبـــاة فـــي مجـــال الصـــحة تحقيـــق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة ذات الصـــلة و ل
  .الجنسية واإلنجابية، مع التركيز على الحد من اإلجحافات في هذا المجال
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تيسير الحوار اإلقليمي الخاص بالسياسـات بشـأن الموضـوعات المتعلقـة بالصـحة الجنسـية واإلنجابيـة  •
 .بادل أفضل الممارساتفي البلدان، وعقد المشاورات اإلقليمية لتكون بمثابة منصة لت

دعم بث السياسات والمبادئ التوجيهيـة، وتكييفهـا، وتنفيـذها، ورصـدها، وكـذلك تعزيـز الـنظم الصـحية  •
فيمـــا يتعلـــق بالصـــحة الجنســـية واإلنجابيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري، وحـــاالت 

ائم علـــى أســـاس نـــوع الجـــنس العنـــف القـــ ، والوقايـــة مـــنالعـــدوى المنقولـــة جنســـيًا، وســـرطانات النســـاء
 ه.وٕادارت

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

وضع السياسات والمبادئ التوجيهية التقنية والسريرية المسنَّدة بالبيِّنات لتلبية االحتياجات غير الملبـاة  •
 .في مجال الصحة الجنسية واإلنجابية

مؤشـــرات االســـتراتيجية العالميـــة المدرجـــة فـــي  ،وضـــع واعتمـــاد مؤشـــرات الصـــحة الجنســـية واإلنجابيـــة •
 .)٢٠٣٠-٢٠١٦لصحة المرأة والطفل والمراهق وٕاطار رصدها (

  
تمكين البلدان من تنفيذ ورصد الخطط االستراتيجية المتكاملة بشأن صـحة المواليـد واألطفـال : ٣-١-٣ المخرج

النمو في مرحلة الطفولة المبكرة مع التركيز على التوسع في إتاحة التدخالت العالية الجودة الرامية إلى تحسين 
ووضع حد لوفيـات المواليـد واألطفـال الناجمـة عـن االلتهـاب الرئـوي واإلسـهال والحـاالت الصـحية األخـرى والتـي 

  يمكن تالفيها
  

  الغاية     البيانات األساسية  الُمخرج مؤشرات
خطـــط  مـــن كجـــزء المبكـــرة الطفولـــة مرحلـــة فـــي النمـــو تـــدرج التـــي البلـــدان عـــدد

  واألطفال المواليد لصحة المتكاملة االستراتيجية الخططالتنمية الوطنية أو 
٢٥  

)٢٠١٧(  
٥٠/١٩٤  
)٢٠١٩(  

عدد البلدان المستهدفة التي لديها خطط ذات غايات مرحلية خاصة بوضع حـد 
  ٢٠٣٠لوفيات المواليد واألطفال التي يمكن تجنبها بحلول عام 

  صفر
)٢٠١٧(  

٥٤/٥٤  
)٢٠١٩(  

  
  المكاتب الُقطرية المستهدفة منجزات

دعم البلدان في وضع السياسات واالستراتيجيات بما في ذلك فيمـا يتعلـق بالتـدبير العالجـي المتكامـل  •
ألمـــراض األطفـــال؛ وفـــي تكييـــف/ اعتمـــاد وتنفيـــذ المبـــادئ التوجيهيـــة واألدوات الخاصـــة بالوقايـــة مـــن 

 .الوفيات والمراضة بين األطفال
أجل التعاون بين البرامج المعنية بالصحة اإلنجابية وصحة األمهات والمواليد  إنشاء آليات العمل من •

واألطفال والبـرامج األخـرى ذات الصـلة مثـل بـرامج التمنيـع، ومـن أجـل اتبـاع النهـوج الشـاملة لتحسـين 
 .صحة الطفل، بما في ذلك مكافحة االلتهاب الرئوي واإلسهال

ســتخدام البيانــات المصــنفة عــن مراضــة األطفــال ووفيــاتهم تعزيــز القــدرة الوطنيــة علــى جمــع وتحليــل وا •
 .وأسبابها، بما يتماشى مع تعزيز ُنظم المعلومات الصحية بصفة عامة

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

تيسير الحوار اإلقليمي بين البلدان والشركاء بشأن السياسات واالستراتيجيات التي تتعلق بالتوسع فـي   •
الطفل والنماء فـي مرحلـة الطفولـة المبكـرة الوليد و التدخالت الفعالة والمتكاملة من أجل تحسين صحة 
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ت أهــداف التنميــة األطفــال التــي يمكــن تالفيهــا؛ بمــا يتماشــى مــع غايــاالمواليــد و ووضــع حــد لوفيــات 
 .المستدامة

 دعم تنفيذ االستراتيجيات والخطط ورصدها على الصعيدين اإلقليمي والقطري.  •
مـــن خـــالل تبـــادل  ،العمــل مـــع البلـــدان والشـــركاء لتحقيـــق أوجـــه التـــآزر بـــين مختلـــف مجـــاالت البـــرامج  •

نهــج مســتند إلــى الخبــرات وأفضــل الممارســات فــي مجــال تحســين الرعايــة المقدمــة لألطفــال باســتخدام 
والوقاية من اإلسهال وااللتهاب الرئـوي وتـدبيرهما العالجـي، وكـذلك فـي مجـال تعزيـز صـحة  ،الحقوق

  .الطفل ونموه
 

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
وضع وتحديث االستراتيجيات والسياسات واإلرشادات التقنية، وكذلك األدوات والقـدرات بشـأن تكييفهـا   •

من أجـل التوسـع فـي إتاحـة وتغطيـة التـدخالت الخاصـة بصـحة المواليـد واألطفـال  وتنفيذها ورصدها،
التـــي ترمـــي إلـــى تعزيـــز نمـــاء األطفـــال ووضـــع حـــد لوفيـــات األطفـــال الناجمـــة عـــن االلتهـــاب الرئـــوي 
 .واإلسهال والحاالت الصحية التي تصيب المواليد وغيرها من الحاالت الصحية، والتي يمكن تالفيها

األدوات التنفيذيــة وبنــاء القــدرة علــى اســتخدامها، وتــوفير الخبــرات حيثمــا تنشــأ الحاجــة تحــديث ووضــع   •
إليهــا مــن أجــل دعــم تنفيــذ االســتراتيجيات والسياســات والمبــادئ التوجيهيــة المتكاملــة فــي مجــال صــحة 
الطفـــل المعنيـــة بنمائـــه، وكـــذلك المعنيـــة باإلســـهال وااللتهـــاب الرئـــوي وغيرهـــا مـــن الحـــاالت الصـــحية 

 .خطيرة التي تصيب األطفالال
إنشـــاء ُأطـــر الرصـــد وقواعـــد البيانـــات العالميـــة والحفـــاظ عليهـــا بمـــا يتماشـــى مـــع مؤشـــر االســـتراتيجية  •

وٕاطار رصدها، بما في ذلـك المرصـد  )٢٠٣٠-٢٠١٦العالمية بشأن صحة المرأة والطفل والمراهق (
الفريـــــق المرجعـــــي المعنـــــي  الصـــــحي العـــــالمي، ونشـــــر التقـــــارير العالميـــــة، علـــــى ســـــبيل المثـــــال عـــــن

فــــــي مجــــــال صــــــحة الطفــــــل، وعــــــن االســــــتراتيجية العالميــــــة بشــــــأن صــــــحة المــــــرأة والطفــــــل  باألوبئــــــة
 )، ومبادرة نوعية الرعاية.٢٠٣٠-٢٠١٦( والمراهق

  
تمكين البلدان من تنفيذ ورصد السياسات واالستراتيجيات المتكاملة الرامية إلـى تعزيـز صـحة : ٤-١-٣ المخرج

  مائهم والحد من سلوكيات المراهقين التي تنطوي على المخاطرالمراهقين ون
  

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر
كجــزء ، عــدد البلــدان التــي بهــا اســتراتيجية/ خطــة شــاملة بشــأن صــحة المــراهقين

مــــن اســــتراتيجية أوســــع نطاقــــًا بشــــأن الصــــحة اإلنجابيــــة وصــــحة المــــرأة والوليــــد 
  الخطة الصحية الوطنيةوالطفل والمراهق، أو من 

٤٧/١٩٤  
)٢٠١٦(  

٨٠/١٩٤  
)٢٠١٩(  

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

دعـــم البلــــدان فــــي اعتمــــاد/ تكييــــف وتنفيــــذ مبــــادئ توجيهيــــة شــــاملة لعــــدة قطاعــــات بشــــأن السياســــات  •
واالســتراتيجيات الخاصــة بصــحة المــراهقين، والتــي تشــمل تعزيــز الــُنظم، والســيما تحســين عمليــة تقــديم 

 الخدمات الصحية.
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دعــم البلــدان فــي وضــع وتنفيــذ ورصــد التــدخالت الشــاملة (أو المشــتركة بــين القطاعــات) بشــأن صــحة  •
المراهقين، بما في ذلك توثيق الروابط بين األنشطة والبرامج الرئيسية، مثل تلـك التـي تتعلـق بالصـحة 

ـــاعي البشـــري وحـــاالت العـــدوى ا ـــة، وفيـــروس العـــوز المن لمنقولـــة جنســـيًا، والتغذيـــة الجنســـية واإلنجابي
والنشاط البدني، ومكافحة التبغ، ومعاقرة مواد اإلدمان، والصحة النفسية، والوقاية مـن األمـراض غيـر 

 السارية، وتعزيز أنماط المعيشة الصحية.
تحسين جودة المعلومـات الخاصـة بصـحة المـراهقين وٕاتاحتهـا عـن طريـق العمـل علـى إدراج مؤشـرات   •

  .هقين مصنفة حسب السن ونوع الجنس في ُنظم المعلومات الصحية الوطنيةخاصة بصحة المرا
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
مساعدة المكاتب القطرية في توفير الدعم من أجل اعتماد المبادئ التوجيهية المسنَّدة بالبيِّنات وتنفيذ   •

المـراهقين عـن طريـق تعزيـز أنمـاط المعيشـة السياسات والتـدخالت الفعالـة الراميـة إلـى معالجـة صـحة 
الصحية والنشاط البدني؛ والحد من سلوكيات المراهقين التي تنطوي على المخـاطر وعوامـل الخطـر، 
بمـــا فـــي ذلـــك فيمـــا يتعلـــق بالصـــحة الجنســـية واإلنجابيـــة، وفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري وحـــاالت 

بات، ومعــــاقرة مــــواد اإلدمــــان، ومكافحــــة التبــــغ، العــــدوى المنقولــــة جنســــيًا، والتغذيــــة، والعنــــف واإلصــــا
 .والصحة النفسية

تيســير الحــوار الخــاص بالسياســات والتعــاون التقنــي بــين البلــدان علــى الصــعيد اإلقليمــي بشــأن تبــادل   •
البيِّنات التقنية والتجارب الناجحة وأفضل الممارسات في مجال صحة المراهقين ورصـد تنفيـذ البـرامج 

 بالمراهقين.الصحية الخاصة 
 

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
تحقيــق أوجــه التــآزر  بشــأنالسياســات واالســتراتيجيات المســنَّدة بالبيِّنــات ب الخاصــةوضــع اإلرشــادات   •

زها  .على صعيد المجاالت الرئيسية للبرامج والُنظم التي تتعلق بصحة المراهقين وتعزِّ
 .ةأنماط المعيشة الصحيتعزيز صحة المراهقين و بشأن وضع مبادئ توجيهية مسندة بالبينات   •
دعــم عمليــة تجميــع وتحليــل البيانــات عــن الحالــة الصــحية للمــراهقين ووضــع إطــار موحــد للتبليــغ عــن   •

 .صحة المراهقين باستخدام بيانات مصنَّفة حسب المتغيِّرات، بما في ذلك السن ونوع الجنس
  

البيِّنــات ودمجهـــا والبحــوث البرمجيــة ذات الصـــلة مــن أجــل تصـــميم تنفيــذ البحـــوث وتوليــد : ٥-١-٣ المخــرج
  طفال والمراهقينألالتدخالت الرئيسية في مجاالت صحة المواليد وا

  
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر

ـــــي ـــــة الت ـــــم إصـــــدارها عـــــدد المطبوعـــــات العلمي ـــــول و  ت ـــــغ عـــــن األدوات والحل تبلِّ
ــنة فــي مجــاالت صــحة المواليــد واألطفــال واســتراتيجيات التنفيــذ الجديــدة  والمحسَّ

  خالل الثنائية والمراهقين

  ١٠٠  ال ينطبق
)٢٠١٩(  
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  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة
األم والوليـــد دعـــم عمليـــة تحديـــد أولويـــات البحـــث فـــي مجـــاالت الصـــحة الجنســـية واإلنجابيـــة وصـــحة   •

 .وتطبيق نتائج البحوث على الصعيد الُقطري والطفل والمراهق
تعزيز البحوث الخاصة بالتشغيل والُنظم على الصعيد الُقطري، والسيما حيثما ُيسترشد بها فـي وضـع   •

 .السياسات واالستراتيجيات الوطنية، وٕادارة البرامج وتنفيذها
األم والوليد والطفل ية وصحة تعزيز القدرة الوطنية على البحث في مجاالت الصحة الجنسية واإلنجاب  •

، والسيما في المؤسسات الوطنية، بما في ذلك من خالل ربط المؤسسات بالمراكز المتعاونة والمراهق
 .مع المنظمة

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

 .تحديد أولويات البحث اإلقليمية ودعم البحوث  •
ذلـك مـن خـالل تيسـير المشـاركة مـع المراكـز المتعاونـة تعزيز القدرة على البحث في البلدان، بمـا فـي   •

تخطـيط وتيسـير إجـراء األعمـال البحثيـة والسـيما ، و مع المنظمة والمؤسسات الوطنيـة والتمـاس دعمهـا
األعمال المشتركة بين بلدان متعددة وتبادل نتائجها واستخدامها؛ والحفاظ علـى قاعـدة بيانـات إقليميـة 

 .وتحديثها
  

  الرئيسي المستهدفةمنجزات المقر 
 .تنفيذ برنامج بحثي شامل، بما في ذلك تحديد أولويات البحث ودعم المراكز البحثية  •
تنســـيق البحـــوث واالستعراضـــات المنهجيـــة لتوليـــد المعـــارف وٕانشـــاء قاعـــدة البيِّنـــات مـــن أجـــل تصـــميم   •

 .وصياغة استراتيجيات التنفيذ ةالتدخالت الرئيسي
 .وتعميم نتائج البحوث واالستعراضات المنهجيةنشر التقارير العالمية   •

  
إجراء البحوث وتعزيز قدرات البحـوث فيمـا يتعلـق بالصـحة الجنسـية واإلنجابيـة، وصـحة األم : ٦-١-٣ المخرج

مجـال اإلنجـاب البشـري المشـترك بـين برنـامج األمـم  فـي بحـث والتطـوير والتـدريبالخـاص للبرنـامج المن خـالل 
  واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي وصندوق األمم المتحدة للسكان المتحدة اإلنمائي

  
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشرات
ـــــــة المنشـــــــورات عـــــــدد ـــــــي العلمي ـــــــم إصـــــــدارها الت ـــــــول أدوات عـــــــن غتبلَّـــــــو  ت  وحل

ـــدة واســـتراتيجيات ـــة الجنســـية الصـــحة مجـــال فـــي ومحســـنة جدي خـــالل  واإلنجابي
  الثنائية

  ٣٢٠  ينطبقال 
)٢٠١٩(  

ـــة االستعراضـــات عـــدد  الجنســـية الصـــحة مجـــال فـــي الرئيســـية للمســـائل المنهجي
  شرت خالل الثنائيةالتي نُ  واإلنجابية

  ٨٠  ال ينطبق
)٢٠١٩(  

 تعزيــز أجــل مــن المقدمــة المــنح مراكــز البحــوث التــي تــم تقويتهــا مــن خــالل عــدد
  خالل الثنائية البحوث قدرات

  ٥٠  ال ينطبق
)٢٠١٩(  
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  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
والصــحة فــي الفتــرة  ،إجــراء البحــوث وٕاعــداد البينــات وتوليفهــا فــي مجــال تنظــيم األســرة، وصــحة األم  •

المحيطــة بــالوالدة، والصــحة اإلنجابيــة، واألمــراض الُمعديــة المنقولــة جنســيًا، والوقايــة مــن اإلجهــاض 
غيــر المــأمون، والعقــم، وتشــويه األعضــاء التناســلية األنثويــة، والصــحة الجنســية واإلنجابيــة فــي بيئــات 

 العمل اإلنساني.

 إلىالمنح المقدمة تعبئة اص ببرنامج اإلنجاب البشري و تعزيز قدرات البحوث من خالل التحالف الخ  •
 .البحوث

 .تعميم نتائج البحوث ومبادئها التوجيهية من خالل الشبكات والمنصات العالمية واإلقليمية والوطنية  •
  
  الشيخوخة والصحة  ٢-٣
  

مليــاري شــخص، بعــد أن عامــًا أو أكثــر إلــى  ٦٠، ســيزيد عــدد ســكان العــالم البــالغين مــن العمــر ٢٠٥٠بحلــول عــام 
الــذين . وســيلزم إجــراء تحــول فــي تقــديم الرعايــة إلــى كبــار الســن ٢٠١٥مليــون شــخص فــي عــام  ٩٠٠ عــددهم كــان

  .عادة ما تكون احتياجاتهم مزمنة ومعقدة
  
والصحة تصورًا لعالم يتسنى فيه لكل فرد أن  الشيخوخةن للمنظمة بشأن الستراتيجية وخطة العمل العالميتاتضع او 

) المحــددة ٢٠٣٠-٢٠١٥وتغطــي االســتراتيجية فتــرة الخمســة عشــر عامــًا ( ا حيــاة مديــدة مــع التمتــع بالصــحة.يحيــ
ألهــــداف التنميــــة المســــتدامة، وتكــــرر تأكيــــدها علــــى اإلنصــــاف. وتحــــدد االســــتراتيجية خمســــة أغــــراض اســــتراتيجية 

ام بوضــــع السياســــات ومجــــاالت ذات أولويــــة للعمــــل علــــى تحقيــــق كــــل هــــدف مــــن األهــــداف، وهــــي: ضــــمان االلتــــز 
واالستراتيجيات ودعم هذا االلتزام؛ تقديم الرعاية المتكاملة التي تركز على كبـار السـن؛ إنشـاء ُنظـم الرعايـة الطويلـة 

  األجل؛ تحسين رصد البّينات وتقييمها؛ تعزيز البيئات المراعية لكبار السن.
  

ا لألمـور التـي مـن شـأنها أن تعـزز التمتـع بالصـحة فـي لعديـد مـن الثغـرات المهمـة فـي فهمنـوعلى الرغم مـن وجـود ا
مرحلـــة الشـــيخوخة، فـــإن البّينـــات المتاحـــة فـــي العديـــد مـــن المجـــاالت تكفـــي للعمـــل اآلن. ولـــذا فـــإن الهـــدف األول 

  .اتخاذ إجراءات ُمسندة بالبّينات لتحقيق القدرة القصوى على األداء وتزويد كل شخص بهالالستراتيجية يدعو إلى 
  

م أيضـــًا بعـــدم تـــوافر البّينـــات والُبنـــى التحتيـــة فـــي عـــدة مجـــاالت حاســـمة ك، فـــإن االســـتراتيجية العالميـــة تســـلّ ومـــع ذلـــ
لـدعم عقـد التمتـع بالصـحة  ٢٠٢٠"تكوين البينات والشراكات الالزمة بحلـول عـام  -األهمية. ويرمي الهدف الثاني 
المحـددة لالسـتراتيجية  فترة السنوات الخمسإلى استخدام  - "٢٠٣٠إلى عام  ٢٠٢٠في مرحلة الشيخوخة من عام 

 علـىالـدول األعضـاء وغيرهـا مـن أصـحاب المصـلحة  قـدرةلسد هذه الثغرات وضـمان  ٢٠٢٠والتي تمتد حتى عام 
  .٢٠٣٠و ٢٠٢٠يمتد بين عامي تنفيذ إجراءات منسقة وُمسندة بالبّينات طوال عقد 

  
  ٢٠١٩-٢٠١٨ الثنائية في المنظمة تركيز محور

  
مـــل المنظمـــة خـــالل هـــذه الفتـــرة تقـــدمًا ملموســـًا صـــوب تحقيـــق كـــال هـــدفي االســـتراتيجية العالميـــة. وعلـــى ســـيحرز ع

الصــعيد الُقطــري، ســيتمحور التركيــز حــول دعــم الــدول األعضــاء فــي وضــع الخطــط المســندة بالبّينــات بشــأن التمتــع 
لصـعيد العـالمي، سـيتمحور التركيـز بالصحة في مرحلة الشيخوخة وتنفيذها، وتهيئة بيئات مراعيـة للمسـنين. وعلـى ا

حــول ســد الثغــرات المعرفيــة، وتقــديم اإلرشــادات واألدوات المســندة بالبّينــات، وٕانشــاء آليــات الرصــد وبنــاء الشــراكات 
. وسيشـمل ذلـك وضـع القواعـد ٢٠٢٠الالزمة للتمكين من إقامة عقـد مـن العمـل العـالمي المنسـق انطالقـًا مـن عـام 
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تبـادل الخبـرات واالبتكـارات بـين البلـدان؛  علـى تشـجيعالو جيهية واإلرشـادات بشـأن السياسـات والمعايير والمبادئ التو 
دخالتهم فــي مجــال الشــيخوخة بشــكل متواصــل لمناقشــة مــاستشــارية لتيســير تقــديم الخبــراء التقنيــين ل آليــاتووضــع 

  .القضايا ذات األولوية وتنسيق استجاباتهم بشأنها
  

  الناس الذين يستطيعون أن يعيشوا حياة طويلة مع التمتع بالصحةزيادة نسبة : ٢-٣ الحصيلة

  الغاية  البيانات األساسية  الحصيلة شرمؤ 
 ٦٠(أو عنــد عنــد المــيالد  مــع التمتــع بالصــحة متوســط العمــر المتوقــع

  ١عامًا من العمر)
  عاماً  ٦١,٥الذكور: 
  عاماً  ٦٤,٦اإلناث: 
)٢٠١٤(  

سُتحدد الغاية في 
، عقب ٢٠١٨عام 
المشاورات  إجراء

حول مؤشرات 
االستراتيجية العالمية 

  الجديدة
  

تمكـين البلـدان مـن رسـم السياسـات واالسـتراتيجيات والقـدرة علـى تعزيـز التمتـع بالصـحة فـي : ١-٢-٣ المخـرج
  مرحلة الشيخوخة على مدى العمر

  
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر

(سياســــات واســــتراتيجيات  عــــدد البلــــدان التــــي وضــــعت خطــــط للصــــحة الوطنيــــة
وخطــــط) تشــــمل صــــراحًة إجــــراءات لتلبيــــة االحتياجــــات الصــــحية لكبــــار الســــن 

  وتنفذها

  ١٩٤صفر/
)٢٠١٧(  

٢٥/١٩٤  
)٢٠١٩(  

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

دعــم البلــدان فــي وضــع وتنفيــذ خطــط وسياســات علــى المســتوى الــوطني ودون الــوطني، والقــدرة علــى  •
بالصــحة فــي مرحلــة الشــيخوخة بمــا فــي ذلــك وضــع خطــط متعــددة القطاعــات فــي هــذا تعزيــز التمتــع 

  .الشأن
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
القـدرة علـى تعزيـز دعم البلدان في وضع وتنفيذ خطـط وسياسـات علـى المسـتوى الـوطني واإلقليمـي، و  •

  القطاعات.مشتركة بين ووضع نهوج التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة 
  

                                                           
، وهـو ٢٠١٥البيانات األساسية هي المتوسط العالمي للعمر المتوقع مع التمتع بالصحة عند الميالد حسـب الجـنس لعـام ١   
. انظـــر ٢٠١٦ ؛جنيـــف: منظمـــة الصـــحة العالميـــة .٢٠١٦خـــر عـــام تتـــوافر عنـــه البيانـــات. إحصـــاءات الصـــحة العالميـــة، أ

، والـــــذي يعكـــــس الطـــــرق الــــــوارد وصـــــفها فـــــي الورقــــــة بعنـــــوان متوســـــط العمــــــر المتوقـــــع مـــــع التمتـــــع بالصــــــحة ٢-٣ الفـــــرع
  (متاحة على الموقع اإللكتروني: WHO/HIS/HSI/GHE/2014.5 التقنية

www.who.int/healthinfo/statistics/LT_method.pdf?ua=1&ua=1، ٢٠١٧آذار/ مــــــارس  ٢٧ تــــــم االطــــــالع فــــــي(. 
 ٢٠١٥سيتم تغيير هذا المؤشر للحصائل إلى متوسط العمر المتوقع في سـن السـتين إذا تـوافرت التقـديرات الـواردة عـن عـام و 

ويتطلب ذلك مـن البلـدان اإلبـالغ عـن بيانـات عاليـة الجـودة بشـأن معـدل الوفيـات وعـبء المـرض  .٢٠١٨بعده قبل عام  وما
ــالعمر المتوقــع المعــدل حســب الصــحة عنــد المــيالد وفــي ســن بــين كبــار الســن،  لتيســير التقــديرات القابلــة للمقارنــة الخاصــة ب

الســتين. وينبغــي أن تتضــمن التقــارير العالميــة والوطنيــة بيانــات مصــنفة تبعــًا لمجموعــات الســكان الفرعيــة داخــل البلــدان؛ وأن 
  عامًا من العمر. ٦٠لميالد وعند تمّيز بين متوسط العمر المتوقع مع التمتع بالصحة عند ا
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  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
مساعدة المكاتب اإلقليمية والقطرية في دعمها للدول األعضـاء فـي وضـع وتنفيـذ السياسـات والخطـط  •

  وبناء القدرات. التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخةالمتعلقة ب
والحفـــاظ علـــى هــــذه ودعمهـــم، الرئيســـيين إنشـــاء آليـــات عالميـــة للـــربط بـــين صـــناع القــــرار والشـــركاء  •

  اآلليات.
التمتـع بالصـحة االلتـزام السياسـي الرفيـع المسـتوى، والحـوار السياسـي، وترجمـة المعـارف بشـأن تعزيز  •

  والحفاظ على منصات لدعم التعاون بين القطاعات.، في مرحلة الشيخوخة
  

تمكــين البلــدان مــن تقــديم رعايــة متكاملــة تركــز علــى كبــار الســن وتلبــي احتياجــات الرجــال : ٢-٢-٣ المخــرج
  المتوسطة والمرتفعة الدخلو والنساء، ومن معالجة أوجه التفاوت في المجال الصحي في البيئات المنخفضة 

  
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر

خـــدمات متكاملـــة تركـــز علـــى عـــدد البلـــدان التـــي تتلقـــى الـــدعم مـــن أجـــل تقـــديم 
 المنخفضــــة الشــــخص المســــن وتلبــــي احتياجــــات الرجــــال والنســــاء فــــي البيئــــات

  المتوسطة والمرتفعة الدخلو 

٢١  
)٢٠١٧(  

٣٩  
)٢٠١٩(  

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

رعاية صحية طويلة األجل تركز علـى النـاس،  تعزيز الدعم التقني وتقديمه للبلدان لتمكينها من تقديم  •
للرعاية المتكاملـة لكبـار  مبادئ التوجيهية السريريةال في سياق التغطية الصحية الشاملة، القائمة على

 السن التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
التفــــاهم ووضــــع السياســــات والخطــــط لبنــــاء نظــــم الرعايــــة المســــتدامة تقــــديم المســــاعدة التقنيــــة لتعزيــــز   •

 طويلة األجل.و المنصفة 
الـــنظم الصـــحية وتقـــديم رعايـــة  إعـــادة توجيـــهمســـاعدة المكاتـــب القطريـــة فـــي تقـــديم الـــدعم فـــي مجـــال   •

مبـادئ التوجيهيـة ال متكاملة تركز على كبار السـن فـي سـياق التغطيـة الصـحية الشـاملة، القائمـة علـى
 للرعاية المتكاملة لكبار السن التي وضعتها منظمة الصحة العالمية. السريرية

 
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

التقنيـة لـدعم إعـادة مواءمـة الـنظم  وضع القواعد والمعايير والمبـادئ التوجيهيـة واإلرشـادات السياسـية/  •
 الصحية لتقديم رعاية متكاملة تركز على كبار السن.

بشــأن نمــاذج الرعايــة المســتدامة المنصــفة طويلــة األجــل ذات الصــلة تقــديم اإلرشــادات والــدعم التقنــي   •
 ببيئات الموارد المختلفة.

رصــد وتقيــيم الــنظم الصــحية ونظــم الرعايــة تقــديم المشــورة التقنيــة ووضــع نهــوج موحــدة للتمكــين مــن   •
 طويلة األجل على المستوى العالمي واإلقليمي والوطني.
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المســتنيرة لمعالجــة المســائل واإلجــراءات تعزيــز قاعــدة البينــات والرصــد والتقيــيم، والسياســات : ٣-٢-٣ المخــرج
  الرئيسية المتعلقة بصحة كبار السن

  
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر

ــــدان التــــي ترصــــد  ــــة،عــــدد البل ــــع الصــــحي و  االتجاهــــات الصــــحية المختلف التوزي
  غ عنهاوتبلّ  بين كبار السنالمحددات الصحية و 

١٤  
)٢٠١٧(  

٣١  
)٢٠١٩(  

  
 منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

رصـد التمتـع المسـتمدة مـن دعم الدول األعضاء في تعزيز جمع وتحليل وتبادل والتبليغ عن البيانات   •
 بالصحة في مرحلة الشيخوخة وترصده على المستوى الوطني، ودون الوطني، والمحلي.

األنشــطة الناجعــة فــي تعزيــز التمتــع بشــأن دعــم الــدول األعضــاء فــي تعزيــز البحــث وتوليــف البينــات   •
 بالصحة في مرحلة الشيخوخة.

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

دعم الدول األعضاء في تعزيز اسـتعراض البيانـات، والمؤشـرات، وأسـاليب الرصـد والترصـد وتبادلهـا،   •
 قياسات المنظمة وأساليبها، ودمجها في نظم المعلومات الصحية القائمة.وفي اإلسهام في وضع 

 علــــى البحــــث وتوليــــف البينــــات اتإقامــــة حــــوار سياســــي واالضــــطالع بأنشــــطة الــــدعوة لتعزيــــز القــــدر   •
 ، من أجل تعزيز التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة.وأساليبهما وأوجه التعاون بشأنهما

  
  المستهدفةمنجزات المقر الرئيسي 

بشــأن التمتــع بالصــحة فــي مرحلــة الشــيخوخة وٕايصــالها، والــدعوة لتنفيــذها؛  وضــع خطــة بحــث عــالمي  •
فــــي ذلــــك توســــيع الشــــبكة العالميــــة للمراكــــز المتعاونــــة مــــع المنظمــــة بشــــأن الصــــحة فــــي مرحلــــة  بمــــا

 الشيخوخة وتعزيزها.
وتحليلــه، ورصــده، واإلبــالغ وضــع قياســات وأســاليب لوصــف التمتــع بالصــحة فــي مرحلــة الشــيخوخة،   •

عنه على مستوى المجتمعات واألشخاص، وتعزيز توافق اآلراء بشأنها، وتعزيز توليد البيانات العالية 
 بصفة دورية، وتقديم التوجيه التقني وتشجيع األقاليم والبلدان على اإلقبال عليه. الجودة

 تحليله واإلبالغ عنه.تصنيف الرصد العالمي للتمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة و   •
  

البيئات المراعية للمسنين والحفاظ عليها بالبلدان بما يتماشى مـع اسـتراتيجية المنظمـة خلق : ٤-٢-٣ المخرج
  وخطة العمل الخاصة بها بشأن الشيخوخة والصحة

  
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشرات

ـــدان التـــي بهـــا بلديـــة واحـــدة علـــى األقـــل مشـــاركة  فـــي شـــبكة المنظمـــة عـــدد البل
  العالمية للمدن والمجتمعات المحلية المراعية للمسنين

٤٥  
)٢٠١٧(  

٦٤  
)٢٠١٩(  

  صفر  ضد الشيخوخةعدد البلدان المشاركة في الحملة العالمية 
)٢٠١٧(  

١٠  
)٢٠١٩(  
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  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة
 البيئات اإلنسانية المختلفة.تعزيز ودعم خلق بيئات مراعية للمسنين واالستجابة الحتياجاتهم في   •

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

 بنــــاء مــــدن ومجتمعــــات مراعيــــة للمســــنين، ومــــنتقــــديم الــــدعم التقنــــي لتمكــــين الــــدول األعضــــاء مــــن   •
 المختلفة.البيئات اإلنسانية االستجابة بشكل مناسب الحتياجاتهم في 

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

 تعزيز شبكة المنظمة العالمية للمدن والمجتمعات المحلية المراعية للمسنين وتوسيعها.  •

 إعداد الحملة العالمية لمكافحة التمييز ضد المسنين وتنفيذها.  •

اإلقليميــة والقطريــة لتمكــين البلــدان مــن خلــق بيئــات تقــديم اإلرشــادات التقنيــة ومســاندة دعــم المكاتــب   •
 مراعية للمسنين، بما في ذلك في السياقات اإلنسانية.

  
  الصحة والبيئة  ٥-٣
  

مليـون حالـة  ١٢,٦ُيقدر بنحـو  وعماُتعد المحددات البيئية للصحة مسؤولة عن ربع العبء العالمي للمرض تقريبًا، 
الفقــراء  والســيما الحوامــل، مــن لنســاءواالمتضــررون فــي المقــام األول فــي األطفــال األشــخاص وفــاة ســنويًا. ويتمثــل 

الذين يعيشون ويعملون في أكثر الُنظم اإليكولوجية تلوثًا وهشاشة في العالم، وتتعرض صحتهم لعوامل خطر شـتى 
ظـروف العمـل المتقلقلـة، و وعـدم تـوفر الميـاه المأمونـة وخـدمات اإلصـحاح، المـواد الكيميائيـة، الهـواء الملـوث، و مثل 

  .والتعرض لإلشعاع وتغيُّر المناخ
  

إن الــدول الجزريــة الصــغيرة معرضــة للمخــاطر بشــكل خــاص مــن جــراء تغيــر المنــاخ وارتفــاع منســوب ميــاه البحــر. 
يعتبر التغير سريعًا ومكثفًا فحسب، ولكنه أيضًا يتعـذر التنبـؤ بـه علـى نحـو متزايـد، ممـا يشـكل تحـديات جديـدة،  وال

، ذات وخاصــًة فيمــا يتعلــق بالتأهــب واالســتجابة للظــواهر المناخيــة المتطرفــة وغيرهــا مــن الكــوارث المرتبطــة بالمنــاخ
  .الصلة بجميع الدول األعضاء

  
وعلــى المســتوى التــاريخي، ارتبطــت العوامــل البيئيــة بشــكل أساســي بــاألمراض الســارية، وخاصــة األمــراض المنقولــة 

تلوث الهواء والمواد والسيما  –بالمياه واألمراض المنقولة بالنواقل. ولكن بات من المعروف اآلن أن العوامل البيئية 
  غير السارية. باألمراض ارتباطًا وثيقاً ترتبط كذلك  -الكيميائية 

  
  ٢٠١٩-٢٠١٨ الثنائية في المنظمة تركيز محور

فيمـــا يتعلـــق ســـتعطي األمانـــة المزيـــد مـــن االهتمـــام للرصـــد والتبليـــغ فـــي ســـياق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة، والســـيما 
الوكالــة الرســمية الصــحة. وتعتبــر منظمــة الصــحة العالميــة هــي ب الهــدف الخــاص لمؤشــرات الواقعــة خــارج نطــاقبا
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 إلــى. وباإلضــافة ٣الهــدف  ال تنــدرج فــيســبعة منهــا  ١علــى رعايــة عشــرة مؤشــرات تتعلــق بالصــحة والبيئــة، القائمــة
تغطية معدالت االعتالل والوفيات المرتبطة باألمراض والوفيات الناجمة عن المواد الكيميائية الخطرة وتلوث الهواء 

)، سيركز الرصد واإلبالغ كذلك على البيئات أو القطاعات الرئيسية التي ُيرجح ٩-٣والماء والتربة والتلوث (الغاية 
يلـي: تعزيـز تـوافر الميـاه والصـرف  المهنية للصحة. وتشمل األمثلة مافيها أن تحسن اإلجراءات المحددات البيئية و 

)؛ تعزيــز حصــول الجميــع علــى الطاقــة المســتدامة والحديثــة، بمــا فــي ذلــك الحصــول عليهــا فــي ٦الصــحي (الهــدف 
 )؛ جْعــل المــدن والمســتوطنات البشــرية أنظــف٨)؛ تعزيــز بيئــة العمــل الالئقــة والمأمونــة (الهــدف ٧المنــازل (الهــدف 

ـــة واســـتدامة (الهـــدف  اتخـــاذ إجـــراءات )؛ ١٢ االســـتهالك واإلنتـــاج المســـؤولين (الهـــدف)؛ ضـــمان ١١وأكثـــر مأموني
  ).١٣للتصدي لتغّير المناخ وآثاره (الهدف 

أيضـًا إيـالء  يجـريبشـأن المحـددات البيئيـة والمهنيـة للصـحة،  الذي يتسم به العمل المتعدد القطاعات ونظرًا للطابع
مـام، فـي مجـال البرنـامج المعنـي بالصـحة والبيئـة، لضـمان مشـاركة قطـاع الصـحة بشـكل كـاٍف فـي المزيد من االهت

وفي هذا السياق، ستواصل األمانـة  العمليات العالمية واإلقليمية والوطنية المعنية بالبيئة والعمل والتنمية المستدامة.
ية بالسياسات، والسيما تلك التي تشارك فيهـا أيضًا دعم المنصات والعمليات المتعددة القطاعات ذات الصلة، المعن

ز أيضًا الدعم الذي تقدمه إلى الدول  وزارات الصحة والبيئة في مختلف األقاليم. وفضًال عن ذلك فإن األمانة ستعزِّ
  :من أجل ما يلي األعضاء
 ؛بشأن الزئبق ميناماتاتنفيذ الجوانب الصحية التفاقية  •

 ؛الصحة في اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية رطة الطريق بشأن دور قطاعاتنفيذ خ •

 ؛٢٠١٧-٢٠٠٨تحقيق أغراض خطة العمل العالمية التي وضعتها المنظمة بشأن صحة العمال  •

 علـــى النحـــو الـــذي اعتمـــده ٢٠١٩–٢٠١٤ للفتـــرة والصـــحةتنفيـــذ خطـــة العمـــل المعنيـــة بتغيـــر المنـــاخ  •
 )؛٢٠١٥) (١٥(١٣٦م تالمجلس التنفيذي في المقرر اإلجرائي 

 .)٢٠١٥المناخ (تغير أغراض الصحة العمومية التي تناولها اتفاق باريس بشأن  تحقيق •
 

تنفيــذ خارطــة طريــق لالســتجابة العالميــة المعــززة تجــاه اآلثــار الصــحية الضــارة لتلــوث الهــواء، علــى  •
  النحو الذي رحبت به جمعية الصحة العالمية.

  
  

                                                           
 ١-٩-٣ المؤشـرات :)ضـمان تمتّـع الجميـع بأنمـاط عـيش صـحية وبالرفاهيـة فـي جميـع األعمـار( ٣ الهـدف تحـت يندرج   ١
 غيــر الميــاه عــن الناجمــة الوفيــات معــدالت( ٢-٩-٣و) المحــيط والهــواء المنــازل هــواء تلــوث عــن الناجمــة الوفيــات معــدالت(

 غيـــر التســـمم عـــن الناجمـــة الوفيـــات معـــدالت( ٣-٩-٣و) النظافـــة وانعـــدام المأمونـــة، غيـــر اإلصـــحاح وخـــدمات المأمونـــة،
 :)مســــتدامة ضــــمان تــــوافر الميــــاه وخــــدمات الصــــرف الصــــحي للجميــــع وٕادارتهــــا إدارة( ٦ الهــــدف تحــــت وينــــدرج). المقصــــود
 السـكان نسـبة( ١-٢-٦و ،)مأمونـة رةإدا تـدار التـي الشـرب مياه خدمات يستخدمون الذين السكان نسبة( ١-١-٦ المؤشرات

  ) والصــابون بالمــاء األيــدي غســل مرافــق ذلــك فــي بمــا ســليمة، إدارة تــدار التــي الصــحي الصــرف خــدمات يســتخدمون الــذين
 بالميـــاه المرتبطـــة الرســـمية اإلنمائيـــة المســـاعدات حجـــم( ١-أ-٦ وكـــذلك ،)بأمـــان المعالجـــة الصـــرف ميـــاه نســـبة( ١-٣-٦و

 التـي المحليـة اإلداريـة الوحـدات نسـبة( ١-ب-٦و) للحكومـة المنسـقة اإلنفـاق خطة من جزءاً  تعتبر والتي الصحي، والصرف
). الصـحي والصـرف المياه خدمات إدارة في المحلية المجتمعات بمشاركة يسمح بما وتشغيلية قائمة وٕاجراءات سياسات لديها

 :)والمســــتدامة خــــدمات الطاقــــة الحديثــــة الموثوقــــةضــــمان حصــــول الجميــــع بتكلفــــة ميســــورة علــــى ( ٧ الهــــدف تحــــت وينــــدرج
 تحـت وينـدرج). المتعلقـة بـه والتكنولوجيـا النظيـف الوقـود علـى أساسـي بشـكل يعتمـدون الـذين السكان نسبة( ٢-١-٧ المؤشر
 ٢-٦-١١ ): المؤشــرومســتدامة جْعــل المــدن والمســتوطنات البشــرية شــاملة للجميــع وآمنــة وقــادرة علــى الصــمود( ١١ الهــدف

 )).سكانياً  مرجحة( المدن في) PM10و PM2.5 مثل( الدقيقة الجسيمية للمواد السنوية المتوسطات مستويات(
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  الصحةالحد من المخاطر البيئية على : ٥-٣ الحصيلة
  الغاية  البيانات األساسية  ١،٢الحصيلة شراتمؤ 
ميـــاه الشـــرب التـــي  خـــدماتســـكان الـــذين يســـتخدمون مئويـــة للنســـبة الال

  )١-١-٦المؤشر  –تدار إدارة مأمونة (أهداف التنمية المستدامة 
  *حدد بعدتلم 
)٢٠١٧(  

  *حدد بعدتلم 
)٢٠١٩(  

تـــدار إدارة نســـبة الســـكان الـــذين يســـتخدمون خـــدمات اإلصـــحاح التـــي 
مأمونـــة، بمـــا فــــي ذلـــك وجــــود مرفـــق لغســـل اليــــدين بالمـــاء والصــــابون 

  )١-٢-٦المؤشر  –(أهداف التنمية المستدامة 

  *حدد بعدتلم 
)٢٠١٧(  

  *حدد بعدتلم 
)٢٠١٩(  

والتكنولوجيـا المتعلقـة نسبة السكان الذين يعتمدون على الوقود النظيف 
 –التنميـــة المســـتدامة أهـــداف (فـــي المقـــام األول ألغـــراض الطهـــي بـــه 

  )٢-١-٧المؤشر 

  *حدد بعدتلم 
)٢٠١٧(  

  *حدد بعدتلم 
)٢٠١٩(  

ــــــــة (المــــــــواد  مســــــــتويات المتوســــــــط الســــــــنوي للمــــــــواد الجســــــــيمية الدقيق
) بالمـــــدن (المتوســـــط المـــــرجح ١٠والمـــــواد الجســـــيمية  ٢,٥ الجســـــيمية
  )٢-٦-١١المؤشر  –التنمية المستدامة  (أهدافسكانيًا) 

  *حدد بعدتلم 
)٢٠١٧(  

  *حدد بعدتلم 
)٢٠١٩(  

  .المؤشرات شرح على لالطالع ١ الحاشية انظر* 
  

تعزيــز قــدرة البلــدان علــى تقيــيم المخــاطر الصــحية، ورســم السياســات أو االســتراتيجيات أو : ١-٥-٣ المخــرج
  وٕادارتهااللوائح وتنفيذها من أجل الوقاية من اآلثار الصحية المترتبة على المخاطر البيئية والمهنية وتخفيفها 

  
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشرات

عدد البلدان التـي اضـطلعت بتقيـيم أو اسـتعراض للوضـع علـى الصـعيد الـوطني 
  للمياه واإلصحاح استنادًا إلى بيانات المنظمة أو تحليلها أو دعمها التقني

٥٥/١٩٤  
)٢٠١٧(  

٦٥/١٩٤  
)٢٠١٩(  

  ٤٠/١٩٤  مع تغير المناخعدد البلدان التي وضعت خطط لتكيف الصحة 
)٢٠١٧(  

٥٢/١٩٤  
)٢٠١٩(  

عــدد البلــدان التــي وضــعت صــكوك سياســة عامــة وطنيــة بشــأن صــحة العمــال، 
  بدعم من المنظمة

١٤٥/١٩٤  
)٢٠٠٨(  

  ٣لم يحدد بعد

                                                           
بعــض مؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامة المتعلقــة بالصــحة  ٢٠١٩-٢٠١٨تمثــل مؤشــرات الحصــائل المختــارة للثنائيــة    ١

كالة الرسمية القائمـة علـى رعايتهـا. وقـد وقـع االختيـار علـى هـذه والبيئة والتي ُتعد منظمة الصحة العالمية بالنسبة لها هي الو 
المؤشرات حيث تـم االتفـاق علـى التعريفـات ومنهجيـات التقيـيم المعنيـة مـع فريـق الخبـراء المشـترك بـين الوكـاالت التـابع لألمـم 

ة متاحــة بحلــول منتصــف المتحــدة والمعنــي بمؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامة، وحيــث ستصــبح تقــديرات البيانــات األساســي
لم تتفق بعُد الشعبة اإلحصائية فـي األمـم المتحـدة علـى المقـاييس واإلجـراءات المقـرر أن تسـتخدمها البلـدان فـي . ٢٠١٧ عام

 اإلبـــالغ (مثـــل إجـــراءات التشـــغيل القياســـية)، لـــذا يتعـــّذر فـــي الوقـــت الحـــالي تقـــديم بيانـــات أساســـية وتقـــديرات بشـــأن الغايـــات.
، ممــا يتــيح بالتــالي تقــديم تقــارير ٢٠١٩أيضــًا إجــراء متابعــة للتقييمــات الخاصــة بهــذه المؤشــرات قبــل نهايــة عــام المتوقــع  ومــن

 ذات مغزى حول النتائج خالل الثنائية.

(الوثيقــــــــــة  تقريــــــــــر فريــــــــــق الخبــــــــــراء المشــــــــــترك بــــــــــين الوكــــــــــاالت المعنــــــــــي بمؤشــــــــــرات أهــــــــــداف التنميــــــــــة المســــــــــتدامة   ٢
E/CN.3/2016/2/Rev.1 متاحة على ،  

http://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/2016-2-IAEG-SDGs-Rev1-E.pdf تـــم االطـــالع فـــي ،
 ).٢٠١٧آذار/ مارس  ٢٧

 صـحة( ٢٦-٦٠ع ص ج القـرار إطـار فـي إليهـا الـدعوة تمـت التـي اإلجـراءات تنفيـذ فـي المحـرز التقـدم المؤشر هذا يتتبع   ٣
 الصــحة جمعيــة إلــى بــه تقريــر وســُيقدم المحــرز، التقــدم تقيــيم حاليــاً  ويجــري). ٢٠١٧-٢٠٠٨ العالميــة العمــل خطــة: العمــال
 الغايـات بشـأن الوضـوح مـن المزيـد يتـوافر أن الوقـت ذلـك في المتوقع ومن. ٢٠١٨ مايو/ أيار في والسبعين الحادية العالمية
 .٢٠١٩-٢٠١٨ الفترة في المجال هذا في األمانة من دعم على تحصل أن المقرر اإلضافية واألعمال
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 منجزات المكاتب القطرية المستهدفة
البيئـــة  االنخـــراط فـــي تنســـيق فعـــال عبـــر القطاعـــات بشـــأن تعزيـــز القـــدرة الوطنيـــة ودون الوطنيـــة علـــى •

تقيــيم اآلثــار الصــحية المترتبــة علــى المخــاطر البيئيــة وٕادارتهــا بمــا فــي ذلــك مــن و  ،والعمــل والصــحة
خــالل عمليــات تقيــيم األثــر الصــحي، ودعــم وضــع السياســات والخطــط الوطنيــة بشــأن الصــحة البيئيــة 

 المنظمة.كنتيجة للدعم التقني من  وصحة العمال،
(علــى ســبيل  تعزيــز القــدرة الوطنيــة ودون الوطنيــة علــى التأهــب واالســتجابة لحــاالت الطــوارئ البيئيــة •

بما في  والبيئية األخرى)، واإلشعاعية ائيةيالمتطرفة، وحاالت الطوارئ الكيم المناخية الظواهر المثال
، مخـاطر البيئـة علـى الصـحة، عالوًة على التصدي ل)٢٠٠٥ذلك في سياق اللوائح الصحية الدولية (

على سبيل المثال توفير خدمات المياه واإلصحاح الكافية وحماية الصحة المهنيـة والسـالمة المهنيـة، 
 حاالت الطوارئ الصحية األخرى.لجميع  عند التأهب واالستجابة

  
 منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

اإلقليميــة بشــأن الصــحة البيئيــة وتنفيـــذها، قيــادة المنظمــة لــدعم وضــع االســتراتيجيات/ خطـــط العمــل  •
فــي ذلــك تلــك التــي تتعلــق بالميــاه واإلصــحاح والمخلفــات وتلــوث الهــواء والمــواد الكيميائيــة وتغّيــر  بمــا

 .والسالمة المهنية المناخ، وكذلك الصحة المهنية
سـات واللـوائح تقديم الدعم التقني عند االقتضاء لمساندة المكاتب الُقطرية في دعـم عمليـة وضـع السيا •

التــي تتعلــق بالصــحة البيئيــة والمهنيــة وتنفيــذها، وتعزيــز الــُنظم الصــحية مــن أجــل تحســين تقيــيم وٕادارة 
، بمـــا فـــي ذلـــك فـــي حـــاالت المخـــاطر البيئيـــة التـــي تتهـــدد الصـــحة وتعزيـــز صـــحة العمـــال وحمايتهـــا

 .الطوارئ
 الدول األعضاءبين  ومنصات السياسات المشتركة بين القطاعات فيما تعزيز الشراكاتإقامة ودعم و  •

 لصحة.للمحددات البيئية والمهنية بهدف التصدي ل يناإلقليمي والشركاء
 

 منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
وضـــع المنهجيـــات واألدوات وتوليـــد البيِّنـــات مـــن أجـــل دعـــم رســـم السياســـات واالســـتراتيجيات واللـــوائح  •

مـــن المخـــاطر البيئيـــة والمهنيـــة ومخـــاطر تغيُّـــر المنـــاخ وٕادارتهـــا، بمـــا فـــي ذلـــك فـــي قطاعـــات للوقايـــة 
 االقتصاد األخرى بخالف قطاع الصحة.

قيــادة المنظمــة لعمليــة صــياغة وتنفيــذ االســتراتيجيات/ خطــط العمــل العالميــة بشــأن المســائل المتعلقــة  •
لصعيد العالمي من أجل معالجة المحددات بالبيئة وبصحة العمال، وتعزيز التعاون والشراكات على ا

 البيئية والمهنية للصحة.
، بما فـي للمكاتب اإلقليمية في المجاالت التقنية الشديدة التخصص عند االقتضاءتقديم الدعم التقني  •

  .ذلك في حاالت الطوارئ
ب الالزمـــة وضـــع المبـــادئ التوجيهيـــة وٕاجـــراءات التشـــغيل المعياريـــة والسياســـات واألدوات ومـــواد التـــدري •

للتأهـب واالسـتجابة لحـاالت الطــوارئ البيئيـة (علـى سـبيل المثــال الظـواهر المناخيـة المتطرفـة، وحــاالت 
ــــــوائح الصــــــحية  ــــــي ســــــياق الل ــــــك ف ــــــي ذل ــــــة األخــــــرى)، بمــــــا ف ــــــة واإلشــــــعاعية والبيئي الطــــــوارئ الكيمائي

الميـاه واإلصـحاح خـدمات الصحة وتـوفير على )، عالوًة على التصدي لمخاطر البيئة ٢٠٠٥( الدولية
وحمايـــة الصـــحة المهنيـــة والســـالمة المهنيـــة عنـــد التأهـــب واالســـتجابة لجميـــع حـــاالت الطـــوارئ  ةالكافيـــ

 الصحية.
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تحديد القواعد والمعايير ووضع المبادئ التوجيهيـة بشـأن المخـاطر والفوائـد الصـحية البيئيـة : ٢-٥-٣ المخرج
د الكيميائية والنفايات والمياه واإلصحاح واإلشعاع وتكنولوجيـا والمهنية المرتبطة بتلوث الهواء والضوضاء والموا

  النانو وتغيُّر المناخ، على سبيل المثال، والدعم التقني المقدم على الصعيدين اإلقليمي والقطري لتنفيذها
  

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشرات
المخـــاطر الصـــحية عـــدد قواعـــد المنظمـــة ومعاييرهـــا ومبادئهـــا التوجيهيـــة بشـــأن 
  البيئية والمهنية التي جرى وضعها أو تحديثها خالل الثنائية

  ٣  ال ينطبق
)٢٠١٩(  

البلدان التي وضعت سياسـات جديـدة أو سياسـات حاليـة منقحـة أو معـايير عدد 
الصـحية البيئيـة وطنية على أساس المبادئ التوجيهيـة للمنظمـة بشـأن المخـاطر 

  .والمهنية

٣٥  
)٢٠١٧(  

٥٠  
)٢٠١٩(  

  
 منجزات المكاتب القطرية المستهدفة

دعــــم المنظمــــة للبلــــدان والمــــدن فــــي تنفيــــذ المبــــادئ التوجيهيــــة واألدوات والمنهجيــــات الخاصــــة التــــي   •
، علـى سـبيل ، وٕادارتهـاللصـحةالبيئيـة  للمحـدداتوضعتها المنظمة بشـأن الوقايـة مـن اآلثـار الصـحية 

للمواد الكيميائية، وعدم إمكانية الحصول علـى الميـاه المثال تلك التي تتعلق بتلوث الهواء، والتعرض 
 .الصحية المهنيةالمخاطر و وخدمات اإلصحاح

  
 منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

دعــم المنظمــة للبلــدان والمــدن فــي تنفيــذ وتكييــف القواعــد والمعــايير والمبــادئ التوجيهيــة التــي وضــعتها   •
حسب االقتضاء، وفي تطبيق هذه القواعد والمعـايير والمبـادئ المنظمة بشأن الصحة البيئية والمهنية 

التوجيهيــة فــي الســياق اإلقليمــي، وتطويرهــا عنــد االقتضــاء والضــرورة وباالتفــاق والتنســيق مــع المقــر 
 الرئيسي.

 
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

وتقديم والمهنية وتحديثها، وضع القواعد والمعايير والمبادئ التوجيهية بشأن المخاطر الصحية البيئية   •
لتنفيـذها، مـع مراعـاة البيِّنـات التـي تُنتجهـا األقـاليم الدعم للمكاتب اإلقليمية والقطرية حسـب االقتضـاء 

 والبلدان.
  

تناول أغراض الصحة العمومية في تنفيذ االتفاقات واالتفاقيات والمبـادرات المتعـددة األطـراف : ٣-٥-٣ المخرج
 بــاريس (بصــيغته التــي اعتمــدتها اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ)،بشــأن البيئــة، واتفــاق 

  وفيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامةذات الصلة بالصحة المهنية والسالمة المهنية،  العمل الدولية واتفاقيات
  

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشرات
عدد البلدان التي أدرجت اعتبـارات الصـحة العموميـة فـي اسـتراتيجياتها الوطنيـة 
من أجل دعم المصادقة على اتفاقية ميناماتـا وتنفيـذها، باالسـتناد إلـى مـدخالت 

  المنظمة

٧  
)٢٠١٧(  

٢٠  
)٢٠١٩(  

فـي ذات الصـلة بـالتخفيف عدد البلدان التي أدرجت اعتبارات الصحة العموميـة 
  ١المحددة على الصعيد الوطني لتنفيذ اتفاق باريساسهاماتها 

٢٨/١٩٤  
)٢٠١٧(  

٢٨/١٩٤  
)٢٠١٩(  

                                                           
مماثــل للبيانــات األساســية ألنــه مــن غيــر المتوقــع أن تقــوم البلــدان بتحــديث إســهاماتها المحــددة  ٢٠١٩المســتهدف لعــام    ١

 ، ألن هذا هو اإلطار الزمني المحدد في اتفاق باريس.٢٠٢٠على الصعيد الوطني حتى عام 
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  منجزات المكاتب القطرية المستهدفة
ٕاجــراء الحــوار الخــاص و  القطاعــات، بــين التعــاون الفعــال مــن أجــل تقــديم الــدعم التقنــي مــن المنظمــة  •

بالسياســـات، وعقـــد اجتماعـــات الشـــركاء، وٕابـــراز قضـــايا الصـــحة العموميـــة فـــي خطـــط العمـــل الوطنيـــة 
وبخطــط التنميــة المســتدامة، وكــذلك دعــم البلــدان والمــدن فــي تنفيــذ األحكــام والعمــل الخاصــة بالبيئــة 

 .والعمل والتنمية المستدامة ةالمتفق عليها في االتفاقات واالتفاقيات المتعددة األطراف بشأن البيئ
  

 منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
للتعاون المتعدد القطاعات وفيما بين أصحاب المصلحة على الصعيد اإلقليمـي النشط لدعم واالدعوة   •

ــــادرات اإلقليميــــة بشــــأن البيئــــة  ــــز برنــــامج العمــــل الخــــاص بالصــــحة فــــي المب والتنميــــة والعمــــل وتعزي
، بمـا فـي ذلـك االتفاقات البيئيـة المتعـددة األطـراف علـى الصـعيد اإلقليمـي أجل تنفيذ، ومن المستدامة

 .المعنية المشتركة بين الحكومات ومنتديات الشراكاتالمعنية في سياق المنتديات اإلقليمية 
رصد حالة الصحة البيئية والمهنية واتجاهاتها السائدة على الصعيد اإلقليمي، بما في ذلك كجـزء مـن   •

 لجهود العالمية للرصد حسب االقتضاء.ا
  

 منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
القوامـــة والقيـــادة التقنيـــة للمنظمـــة فـــي ســـياق عقـــد منتـــديات عالميـــة معنيـــة بالبيئـــة والتنميـــة المســـتدامة   •

تحضرها وكاالت األمم المتحدة األخرى والجهات المانحـة الدوليـة والوكـاالت المعنيـة بقضـايا الصـحة 
 العمومية.

الــدعوة إلــى إدراج قضــايا الصــحة العموميــة فــي عمليــة إعــداد وتنفيــذ االتفاقــات واالتفاقيــات المتعــددة   •
 .والتنمية المستدامة والعمل األطراف والمبادرات العالمية المعنية بالبيئة

نهـا، بمـا فـي رصد حالة الصحة البيئية والمهنية واتجاهاتها السائدة علـى الصـعيد العـالمي واإلبـالغ ع  •
 ذلك في سياق أهداف التنمية المستدامة.

  
  ١اإلنسان وحقوق الجنسين بين المساواةو  االجتماعية والمحددات اإلنصاف  ٦-٣
  

تســـعى أهـــداف التنميـــة المســـتدامة إلـــى إعمـــال حقـــوق اإلنســـان الواجبـــة للجميـــع، وتحقيـــق المســـاواة بـــين الجنســـين، 
 غيــرالتــي تحــول دون التمكــين والعافيــة االجتماعيــة. واألهــداف متكاملــة و  والتصــدي لألســباب الجذريــة لإلجحافــات

 والُبعـــد االجتمـــاعي عــدوالبُ  االقتصـــادي عــدالبُ : المســـتدامة للتنميــة الثالثـــة األبعـــاد بــين التـــوازن تحقــقو  للتجزئـــة قابلــة
نصــاف والمســاواة بــين . وهــي تتطلــب آليــات ابتكاريــة تتــيح العمــل المشــترك بــين القطاعــات وتعمــيم مبــادئ اإلالبيئــي

الجنســين وحقــوق اإلنســان والمحــددات االجتماعيــة فــي مجــاالت بــرامج المنظمــة وفــي اســتراتيجيات الــدول األعضــاء 
  وسياساتها وبرامجها وُنظم المعلومات الخاصة بها.

  
هـداف وتقع مبادئ اإلنصـاف والمسـاواة بـين الجنسـين وحقـوق اإلنسـان والمحـددات االجتماعيـة للصـحة فـي صـميم أ

 إلــى تــؤدي التــي الرئيســية واألســباب للمــرض العــالمي العــبء مــن األكبــر الجــزءالتنميــة المســتدامة. وبالفعــل، فــإن 
 وينمـون األفـراد فيهـا يولـد التـي الظـروف تفاعـل المحـددات االجتماعيـة للصـحة، أي عن تنشأ ،ات الصحيةاإلجحاف

                                                           
ــــين الجنســــين واإلنصــــاف    ١ ــــرامج (المســــاواة ب ــــد يضــــم عمــــل مجــــالين ســــابقين مــــن مجــــاالت الب هــــذا مجــــال برمجــــي جدي

))، اللــــذين لــــن يكــــون لهمــــا وجــــود كمجــــالين مســــتقلين فــــي ٤-٣) والمحــــددات االجتماعيــــة للصــــحة (٣-٣اإلنســــان ( وحقــــوق
 .٢٠١٩-٢٠١٨ الثنائية
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ومع ذلك، فهنـاك يوميـًا العديـد مـن األشـخاص حـول العـالم، والسـيما فـي المجموعـات  .ويشيخون ويعملون ويعيشون
الســكانية الســريعة التــأثر أو المهملــة، يواجهــون عقبــات تحــول دون حصــولهم علــى الخــدمات الصــحية الجيــدة علــى 

أن هـــؤالء نطــاق سلســـلة هـــذه الخـــدمات، مـــا يقـــوض الجهـــود المبذولـــة لبلـــوغ هـــدف التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة. كمـــا 
األشــخاص يتعرضــون للمخــاطر بقــدر غيــر متســاو مــع اآلخــرين. ويعمــل هــذا المجــال البرمجــي علــى خلفيــة أهــداف 
التنمية المستدامة من أجل الحد من اإلجحافات الصحية، بما في ذلك اإلجحافات القائمة على نوع الجنس، بتعزيز 

  عدم ترك أي أحد خلف الركب. الحق في الصحة ومعالجة المحددات االجتماعية للصحة لضمان
  

ويتطلب تحقيـق اإلنصـاف فـي الصـحة طيلـة العمـر وبـين األجيـال بـذل جهـود موجهـة ومنهجيـة لمعالجـة المحـددات 
االجتماعيــة الهيكليــة والوســطى للصــحة وتطبيــق نهــج يســتند إلــى حقــوق اإلنســان فــي الصــحة. ويعنــي ذلــك تحديــد 

لعوامــل الخطــر وســرعة التــأثر بهــا، واالخــتالف فــي القــدرة علــى األســباب التــي تــؤدي إلــى اخــتالف مــدى التعــرض 
الحصول على الخدمات الصحية وفي التغطية الفعالة بهذه الخدمات، واختالف الحصائل الصحية، واالختالف في 
العواقب التي تترتب على استخدام الخدمات الصحية (مثل الفقر والوصم)، ومعالجة هذه األسباب. ويكتسـي تحديـد 

الفــروق (عــن طريــق رصــد أوجــه عــدم المســاواة وفقــًا للســن أو نــوع الجــنس أو الــدخل أو التعلــيم أو اإلقامــة فــي هــذه 
، أو غيـر ذلـك مـن الخصـائص مـثًال) ومعالجتهـا ر أو الوضـع المتعلـق بـالهجرةالريف/ الحضر أو العرق أو العنصـ

 –باتخاذ إجراءات داخل قطـاع الصـحة وخارجـه، بمـا فـي ذلـك تطبيـق نهـج "دمـج الصـحة فـي جميـع السياسـات"  –
أهمية محورية من أجل التحقيق التـدريجي للتغطيـة الصـحية الشـاملة وٕاعمـال الحـق فـي الصـحة، فـي سـياق أهـداف 

الشــاملة للجميــع، تمثــل مــدخًال رئيســيًا، التنميــة المســتدامة. وفــي حــين أن الرعايــة الصــحية والســيما الرعايــة الصــحية 
فـــإن تحقيـــق تمتـــع الســـكان بالصـــحة علـــى نحـــو مســـتدام يتطلـــب اســـتيعاب الطيـــف الكامـــل لعناصـــر تعزيـــز الصـــحة 
والوقايــة مــن المــرض. ويتــيح تنــاول الصــحة مــن خــالل أهــداف التنميــة المســتدامة، الفرصــة لتهيئــة ظــروف المعيشــة 

قتصــادية الســليمة، والعدالــة االجتماعيـة، وحمايــة البيئــة. ويتــيح اعتمــاد نهــج "دمــج الصـحية باالســتناد إلــى التنميــة اال
  الصحة في جميع األهداف" فرصة مهمة للوقاية األولية واإلنصاف في الصحة.

  
ويشـــمل العمـــل األساســـي لألمانـــة تعمـــيم العناصـــر األربعـــة المتداخلـــة (اإلنصـــاف والمســـاواة بـــين الجنســـين وحقـــوق 

ات االجتماعيــة) فــي بــرامج المنظمــة، ودعــم الــدول األعضــاء لتعميمهــا فــي تصــميم االســتراتيجيات اإلنســان والمحــدد
والسياســات والبــرامج وُنظــم المعلومــات الوطنيــة المتعلقــة بالصــحة وفــي تنفيــذها، لضــمان عــدم تــرك أي أحــد خلــف 

وأكثــر  الءمــة لالحتياجــات)ويســاعد هــذا المنظــور علــى جعــل هــذه السياســات والبــرامج أكثــر فعاليــة (أكثــر مالركــب. 
عمـل  ويشـمل. )الحد مـن اإلجحافـات الصـحيةتركيزًا (على أكثر و  شمولية واستدامة (من خالل التصميم التشاركي)

المشــاركة العمــل المشــترك بــين القطاعــات، وتشــجيع وتنفيــذ  مــن أجــل تعزيــزبنــاء القــدرة  األمانــة أيضــًا زيــادة جهــود
والتعاون بين قطاع الصحة وغيره من القطاعات، وتعزيز التعـاون بشـأن العمـل المشـترك بـين القطاعـات فـي مجـال 

ويحتـاج األمـر إلـى أدوات  .(دمـج الصـحة فـي جميـع السياسـات) الـوطني واإلقليمـي والعـالمي الصـعيدالصحة على 
قطــاع اإلســكان،  مثــل ،قطاعــات بعينهــا فــيتصــدي للمحــددات االجتماعيــة بشــأن كيفيــة المثــل المبــادئ التوجيهيــة 

تطبيـق نهـج ُبغيـة ومجموعة موحـدة مـن المؤشـرات لرصـد اإلجـراءات المتخـذة بشـأن المحـددات االجتماعيـة للصـحة 
فـي حاجـة للتوجيـه وفضـًال عـن ذلـك فـإن وظـائف البرمجـة فـي مجـال الصـحة  ."دمج الصحة فـي جميـع السياسـات"

   لعمل مع المنظمات األخرى داخل منظومة األمم المتحدة.ا ويلزم إجراء مزيد من التعميمبشأن 
  
علـى التصـدي لعـدم  ٢٠٣٠تركيـز خطـة التنميـة المسـتدامة لعـام  بعـد أن عززهـااألربعـة المتداخلـة هذه االعتبارات و 

ــــة تتســــم بمزيــــد تمجــــدُ  مــــن شــــأنها إذا مــــا المســــاواة، ــــة بطريق ــــى التصــــدي أن تســــاعد  ،مــــن االنتظــــام والمنهجي عل
مـــن أهـــداف التنميـــة  ٣. وتســـهم المنظمـــة بهـــذه الوســـائل فـــي الهـــدف لمـــن تخلفـــوا عـــن الركـــبلالحتياجـــات المحـــددة 

(بشأن الحد من عدم المساواة)،  ١٠(بشأن المساواة بين الجنسين)، والهدف  ٥المستدامة (بشأن الصحة)، والهدف 
نـات)، وفـي عـدد مـن األهـداف األخـرى المتعلقـة بالمحـددات (بما في ذلك الغاية المعنيـة بتصـنيف البيا ١٧والهدف 

  االجتماعية للصحة.
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  ٢٠١٩-٢٠١٨ الثنائية في المنظمة تركيز محور
  

المســـاواة بـــين اإلنصـــاف والمحـــددات االجتماعيـــة للصـــحة و السياســـي بشـــأن تعمـــيم  يستواصـــل األمانـــة إذكـــاء الـــوع
وستواصل بنـاء القـدرة الالزمـة لهـذه الجهـود علـى  الالزم لها.، وضمان توفير الدعم التقني الجنسين وحقوق اإلنسان

الصعيدين الداخلي والخارجي عن طريق تنسيق أفضل لنهج متسق ينفذ على نطاق المنظمة لضمان عـدم تـرك أي 
أحــد خلــف الركــب فــي ســياق أهــداف التنميــة المســتدامة، والتوســع فــي نطــاق األدوات وتعمــيم اســتخدامها بعــد إجــراء 

التجريبــي، والمســاهمة فــي هــذا التركيــز فــي المبــادئ التوجيهيــة التقنيــة بشــأن القواعــد والمعــايير. وستشــمل  اختبارهــا
األدوات والنهوج رصد عدم المساواة في الصحة؛ وتقديم اإلرشادات بشأن وضع االستراتيجيات والتـدخالت الرئيسـية 

يـة للصـحة (اإلسـكان، والتخطـيط العمرانـي، ومـا وتنفيذها في القطاعات الرئيسـية التـي تتصـدى للمحـددات االجتماع
لضــمان عــدم تــرك أي أحــد خلــف الركــب؛ وتقــديم  Innov8 ونهــج اســتعراض البــرامج الصــحية الوطنيــةإلــى ذلــك)؛ 

؛ واألساليب المستخدمة فـي تقيـيم العقبـات التـي تحـول "دمج الصحة في جميع السياسات"اإلرشادات الخاصة بنهج 
دون حصـول المجموعــات الســكانية الفرعيــة المحرومــة علــى الخــدمات والحمايــة الماليــة؛ ودعــم الــدول األعضــاء فــي 
ضـــمان عـــدم تـــرك أي أحـــد خلـــف الركـــب فـــي التخطـــيط لقطـــاع الصـــحة علـــى الصـــعيدين الـــوطني ودون الـــوطني؛ 

وتقـديم الـدعم لـدمج نهـج يضـمن عـدم تـرك أي أحـد خلـف  ؛وضـع المبـادئ التوجيهيـةيات والمساهمة التقنية في عمل
وفضــًال  .تــدريب العـاملين وتطــوير الـتعلممــا يتصـل بـذلك مــن بـرامج و  الركـب فـي اســتراتيجيات التعـاون مــع البلـدان؛

. فـي قطـاع الصـحةالعدد المتزايد من األطـراف الفاعلـة في شؤون الستركز األمانة على تحسين تصريف  عن ذلك،
مبــادرة السياســة الخارجيــة نتيجــة لوقــد بــرزت أهميــة تصــريف الشــؤون العــالمي مــن أجــل الصــحة علــى نحــو متزايــد 

   .والصحة العالمية
  

وسيحفز هذا المجال البرمجي المبادرات الرامية إلى تحسين البحوث المتعلقة بالسياسات وتحديد البّينات التي تـدعم 
المنظمـــة والـــدول األعضـــاء فـــي رســـم السياســـات وتصـــميم البـــرامج وتنفيـــذها، كـــي تشـــمل نهجـــًا متكـــامًال لمعالجـــة 

علــى  هــذا المجــال البرمجــيوســيعمل الجتماعيــة. اإلنصــاف والمســاواة بــين الجنســين وحقــوق اإلنســان والمحــددات ا
. خطـة أهـداف التنميـة المسـتدامة بشـأنلتعزيـز المسـاءلة  شـراكات جديـدة ٕاقامـةتنشيط الشـبكات القائمـة وتوسـيعها، و 

 نطــاق علــى العمــل خطــةوتظــل  باألهميــة فــي إطــار هــذه الجهــود. تصــنيف البيانــات علــى نطــاق أوســع وســيحظى
رؤيـة اتباع  فإنذلك،  ومع .أداة مناسبة للمساءلة المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة نبشأ المتحدة األمم منظومة

مساعدة اإلنمائية، واالسـتراتيجيات لل عمل األمم المتحدة الجديدة األطر الناشئة، مثل أطر تكملهاأكثر شموًال للتقدم 
منظومـــة األمــم المتحــدة المعنـــي فــي علــى مســتوى مجلـــس الرؤســاء التنفيــذيين  وأطــر العمـــلوااللتزامــات اإلقليميــة، 

عـــزز هـــذه مـــن شـــأنه أن ي ،لحقـــوق فـــي إطـــار أهـــداف التنميـــة المســـتدامةل األهميـــة المحوريـــةالتـــي تـــدعم  ،بالتنســـيق
   اآلليات.

  
 ظومة األمـم المتحـدة،مع الشركاء في من والشراكةالتعاون  وسيؤدي العمل الخاص بهذا المجال البرمجي إلى تعزيز

، وبرنـامج األمـم المتحـدة اإلنمـائي، األمم المتحدة للمـرأةوهيئة ، مثل مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان
واليونيســيف، وبرنــامج األمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية، وبرنــامج األمــم المتحــدة للبيئــة، وغيرهــا مــن المنظمــات 

  .الدول غير الفاعلة الجهات مع للمشاركة ةالمنظم إطاريتماشى مع  بما
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والوكـاالت الحكوميـة  الـدوائرتحسين القدرات في المنظمة وفي قطاع الصحة وعلى نطاق جميـع  ٦-٣ الحصيلة
مـن أجـل معالجـة المحـددات االجتماعيـة وعـدم المسـاواة بـين الجنسـين وحقـوق  ،)ككـل(النهج الشامل للحكومـة 

  وٕانتاج حصائل منصفة على صعيد أهداف التنمية المستدامة الصحة،اإلنسان في مجال 
  

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة
 الصـحة، فـي المسـاواة عدم رصدفي  لبياناتل تصنيف لديها التي البلدان عدد
 المحظـــورة التمييـــز أســـباب وســـائر الجنســـين بـــين المســـاواة عـــدم ذلـــك فـــي بمـــا

  اإلنسان حقوققانون  بموجب

١٠٠  
)٢٠١٧(  

١١٠  
)٢٠١٩(  

ـــدان  ـــذين يعيشـــون فـــي  التـــيعـــدد البل ســـجلت تراجـــع نســـبة ســـكان الحضـــر ال
 الالئقـــــةالمســـــاكن غيـــــر  أو الرســـــمية غيـــــر المســـــتوطنات أواألحيـــــاء الفقيـــــرة 

  أهداف التنمية المستدامة) من ١-١١ الغايةالمتصلة ب(

٨/١٩٤  
)٢٠١٧(  

١٢/١٩٤  
)٢٠١٩(  

  
والمساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان والمحددات االجتماعية على نطاق معالجة اإلنصاف  ١-٦-٣ مخرجال

مجاالت برامج المنظمة، وتمكين الدول األعضاء من تعزيز االستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج والقرارات 
  أو القوانين الصحية ذات الصلة، ومن تصميمها وتنفيذها

  
  يةالغا  البيانات األساسية  المخرجمؤشرات 

 الجنســين بــين والمســاواة اإلنصــاف تعــالج التــي المنظمــة بــرامج مجــاالت عــدد
  االجتماعية والمحددات اإلنسان وحقوق

١٣/٢٦  
)٢٠١٧(  

٢١/٢٦  
)٢٠١٩(  

 اإلنســان وحقــوق الجنســين بــين والمســاواة اإلنصــاف تعــالج التــي البلــدان عــدد
 بالصحة الخاصة وبرامجها سياساتها في االجتماعية والمحددات

٨٤  
)٢٠١٧(  

٩٠  
)٢٠١٩(  

ــــة مــــن ــــة ل النســــبة المئوي ــــادئ التوجيهي  اإلنصــــاف عالجــــت التــــي لمنظمــــةالمب
 الثنائية خالل االجتماعية والمحددات اإلنسان وحقوق الجنسين بين والمساواة

  ٪١٠٠  ينطبق ال
)٢٠١٩(  

  
  المستهدفة طريةقُ لا المكاتب منجزات

  المكاتـــب الُقطريـــة لـــدعم النهـــوج المتكاملـــة الخاصـــة التمكـــين مـــن بنـــاء قـــدرات مـــوظفي المنظمـــة فـــي
باإلنصـــاف والمحـــددات االجتماعيــــة للصـــحة والمســـاواة بــــين الجنســـين وحقـــوق اإلنســــان، فـــي بــــرامج 

  المنظمة وبرامج الدول األعضاء.
  تقديم الدعم التقني إلى السلطات الوطنية من أجل تعزيز االستراتيجيات والسياسات والخطط والبـرامج

نين الوطنيــة التــي تســتهدف ضــمان عــدم تــرك أي أحــد خلــف الركــب فــي مســيرة التقــدم صــوب والقــوا
أهـــداف التنميـــة المســـتدامة، بمـــا فـــي ذلـــك النهـــوج التـــي تتوجـــه إلـــى اإلنصـــاف وتســـتجيب لالعتبـــارات 

  الخاصة بنوع الجنس وتستند إلى حقوق اإلنسان، والعمل الخاص بالمحددات االجتماعية للصحة.
 تكييــف وتنفيــذ األدوات والمنهجيــات بحيــث تتـــواءم مــع الخصــائص الُقطريــة، فيمــا يتعلــق بـــدمج  دعــم

اإلنصــاف والمحــددات االجتماعيــة للصــحة والمســاواة بــين الجنســين وحقــوق اإلنســان، وتوليــد البّينــات 
 الخاصة بالتنفيذ حسب االقتضاء.

 مــن أجــل تعزيــز السياســات والخطــط  حشــد/ تقــديم الــدعم التقنــي إلــى الســلطات الوطنيــة وبنــاء قــدراتها
والبــرامج والقــوانين الوطنيــة المتعلقــة بالصــحة، لضــمان عــدم تــرك أي أحــد خلــف الركــب، عــن طريــق 
النهــوج التــي تتوجــه إلــى اإلنصــاف وتســتجيب لالعتبــارات الخاصــة بنــوع الجــنس وتســتند إلــى حقــوق 

  اإلنسان، ومعالجة المحددات االجتماعية للصحة.
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  بوصــفها الوكالــة الرائــدة والمســؤولة عــن التنســيق فــي مجــال الصــحة فــي منظومــة اضــطالع المنظمــة
األمــم المتحــدة، و/ أو مشــاركتها فــي أنشــطة متعــددة األطــراف فــي المنظومــة علــى الصــعيد الُقطــري 
تتعلـــق بضـــمان عـــدم تـــرك أي أحـــد خلـــف الركـــب فـــي قطـــاع الصـــحة وتقدمـــه صـــوب تحقيـــق الرعايـــة 

ف التنمية المستدامة، بما في ذلك من خالل أنشطة ُأطر عمل األمم الصحية الشاملة كجزء من أهدا
ـــة  المتحـــدة للمســـاعدة اإلنمائيـــة وســـائر األفرقـــة الُقطريـــة لألمـــم المتحـــدة المعنيـــة بتنفيـــذ أهـــداف التنمي

  المستدامة.
  

  المستهدفة اإلقليمية المكاتب منجزات
  تعزيــز االســتراتيجيات والسياســات مســاعدة المكاتــب الُقطريــة علــى دعــم الســلطات الوطنيــة مــن أجــل

والخطط والبرامج والقوانين الوطنيـة لضـمان عـدم تـرك أي أحـد خلـف الركـب فـي مسـيرة التقـدم صـوب 
أهـــداف التنميـــة المســـتدامة، بمـــا فـــي ذلـــك مـــن خـــالل النهـــوج التـــي تتوجـــه إلـــى اإلنصـــاف وتســـتجيب 

ل الخاص بالمحددات االجتماعيـة لالعتبارات الخاصة بنوع الجنس وتستند إلى حقوق اإلنسان، والعم
 للصحة.

  تكييف األدوات العالمية واستراتيجيات بناء القدرات أو المشاركة في وضعها من أجل دمج اإلنصاف
والمحددات االجتماعية للصحة والمساواة بـين الجنسـين وحقـوق اإلنسـان فـي مجـاالت بـرامج المنظمـة 

 اون على نطاق البرامج.واآلليات المؤسسية ذات الصلة، بما في ذلك التع

  جمع وتوليف البّينات اإلقليمية الدالة على التحديات الرئيسية والعبر المستخلصـة وأفضـل الممارسـات
في مجال دمج اإلنصاف والمحددات االجتماعية للصحة والمساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان فـي 

والبـرامج والقـوانين الوطنيـة المتعلقـة مجاالت برامج المنظمـة وفـي االسـتراتيجيات والسياسـات والخطـط 
 بالصحة.

  ،علــى الصـــعيد اإلقليمـــي، االضـــطالع بالحشـــد والتنفيــذ والتيســـير فيمـــا يتعلـــق بالشـــراكات، والمنصـــات
وآليـــــات التنســـــيق، والحـــــوارات الخاصـــــة بالسياســـــات، وأنشـــــطة بنـــــاء القـــــدرات، والتحلـــــيالت والبّينـــــات 

لصـــعيد اإلقليمـــي/ الثنـــائي فـــي مجـــال دمـــج اإلنصـــاف اإلقليميـــة، وتبـــادل العبـــر المستخلصـــة علـــى ا
 والمحددات االجتماعية للصحة والمساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان.

  مساندة المكاتـب الُقطريـة التابعـة للمنظمـة فـي تكييـف منهجيـات المنظمـة ومبادئهـا التوجيهيـة وأدواتهـا
ة بين الجنسـين وحقـوق اإلنسـان فـي الخاصة بدمج اإلنصاف والمحددات االجتماعية للصحة والمساوا
 السياسات والخطط والبرامج والقوانين الوطنية المتعلقة بالصحة.

  
  المستهدفة الرئيسي المقر منجزات

  وضـــــع اإلرشـــــادات واألدوات الخاصـــــة ببنـــــاء القـــــدرات، وتقـــــديم الـــــدعم لـــــدمج اإلنصـــــاف والمحـــــددات
فـــي مجـــاالت بـــرامج المنظمـــة وآليـــات  االجتماعيـــة للصـــحة والمســـاواة بـــين الجنســـين وحقـــوق اإلنســـان

اإلدارة والتخطــيط علــى نطــاق مســتويات المنظمــة الثالثــة بالتعــاون مــع المكاتــب اإلقليميــة والُقطريــة، 
 نطـاق علـى العمل خطةتحقيقًا ألهداف من بينها إحراز التقدم صوب بلوغ الغايات التي تنص عليها 

 .المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة بشأن منظومة األمم المتحدة

  جمع وتوليف البحوث والبّينات العالمية بشأن العبـر المستخلصـة وأفضـل الممارسـات فـي مجـال دمـج
اإلنصاف والمحددات االجتماعية للصحة والمساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان في مجـاالت بـرامج 

 لقة بالصحة.المنظمة وفي السياسات والخطط والبرامج والقوانين الوطنية المتع
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  رصــد مجــاالت بــرامج المنظمــة والمشــاركة فيهــا لتقيــيم مــدى دمــج اإلنصــاف والمحــددات االجتماعيــة
للصـــحة والمســـاواة بـــين الجنســـين وحقـــوق اإلنســـان فـــي سياســـات المنظمـــة وبرامجهـــا وخطـــط عملهـــا 

 ونهوجها.

  الســـلطات الوطنيـــة فـــي تطـــوير األدوات وتقـــديم الـــدعم التقنـــي إلـــى المكاتـــب اإلقليميـــة والُقطريـــة لـــدعم
تعزيز االستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج والقوانين الوطنية لضمان عدم تـرك أي أحـد خلـف 
الركب في مسيرة التقدم صوب أهداف التنمية المستدامة، بما فـي ذلـك مـن خـالل النهـوج التـي تتوجـه 

حقـــوق اإلنســـان، والعمـــل إلـــى اإلنصـــاف وتســـتجيب لالعتبـــارات الخاصـــة بنـــوع الجـــنس وتســـتند إلـــى 
 الخاص بالمحددات االجتماعية للصحة.

  تعزيــز الحــوار العــالمي ومســاهمات الخبــراء والتنســيق فيمــا يتعلــق بــالنهوج التــي تتوجــه إلــى اإلنصــاف
  وتستجيب لالعتبارات الخاصة بنوع الجنس وتستند إلى حقوق اإلنسان.

  
ــة وال ٢-٦-٣ مخــرجال عمــل المشــترك بــين القطاعــات لمعالجــة المحــددات تحســين السياســات والقــدرات الُقطري

االجتماعية، من أجل تعزيز اإلنصاف في الصحة مـن خـالل نهـج "دمـج الصـحة فـي جميـع السياسـات" والنهـوج 
  الشاملة للحكومة ككل

  
  الغاية  البيانات األساسية  المخرجمؤشرات 

لتعزيــز نهــج  ونهوجهــاالتــي تنفــذ أدوات المنظمــة وٕارشــاداتها  البلــدان عــدد
العمــــل  تنفيــــذوالقــــدرات الالزمــــة ل" السياســــات"دمــــج الصــــحة فــــي جميــــع 

مــن اإلجحافــات الصــحية وٕاعمــال النهــوج  لحــدلبــين القطاعــات  المشــترك
بمـــا فـــي ذلـــك مـــن  الصـــحة،التــي تســـتند إلـــى حقـــوق اإلنســـان فـــي مجـــال 

  األخرىخالل القطاعات 

٣٥/١٩٤  
)٢٠١٧(  

٤٨/١٩٤  
)٢٠١٩(  

  
  المستهدفة الُقطرية المكاتب منجزات

  (بما في ذلـك مـن خـالل بنـاء القـدرات) "دعم البلدان في تنفيذ نهج "دمج الصحة في جميع السياسات
في سياق أهداف التنميـة المسـتدامة، بمـا فـي ذلـك تعزيـز قطـاع الصـحة واآلليـات القائمـة علـى نطـاق 

 المؤسسات الحكومية.

  السياسـات الرئيسـية الخاصـة بالمحـددات االجتماعيـة حشد الشركاء، وٕاجراء الحـوارات السياسـية بشـأن
للصــحة، فيمــا يتعلــق مــثًال باإلســكان والفقــر والخــدمات (البيئيــة وغيرهــا) األساســية، وظــروف العمــل 

 (مثل العمل في المناجم)، وتعزيز االستعراضات الوطنية لسياسات الصحة العمومية.

 سياســات واإلجــراءات المســندة بالبّينــات دعــم الحكومــات الوطنيــة فــي الحصــول علــى مجموعــة مــن ال
لمعالجــة المحــددات االجتماعيــة للصــحة، بمــا فــي ذلــك األمثلــة الُقطريــة، وفــي إجــراء البحــوث لتقيــيم 
السياســات فــي مجــال اإلســكان، والفقــر، والخــدمات (البيئيــة وغيرهــا) األساســية، وظــروف العمــل (مثــل 

 العمل في المناجم).
  

  المستهدفة اإلقليمية المكاتب منجزات
  حشــــد الشــــركاء، وٕاجــــراء الحــــوارات السياســــية علــــى الصــــعيد اإلقليمــــي إلذكــــاء الــــوعي بشــــأن أفضــــل

الممارســات فــي مجــال السياســات الرئيســية الخاصــة بالمحــددات االجتماعيــة للصــحة وتبادلهــا (خــارج 
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از قطاع الصحة) وبـنهج "دمـج الصـحة فـي جميـع السياسـات"، بمـا فـي ذلـك كيفيـة اسـتخدامه فـي إحـر 
 التقدم صوب أهداف التنمية المستدامة.

  تقديم الدعم لوضع البّينات الخاصة باآلليات المشتركة بين القطاعات/ المتعـددة القطاعـات واسـتخدام
البّينــات فــي العمــل المشــترك بــين القطاعــات، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق المســاهمة فــي قواعــد البيانــات 

م العمليــات، وتكييــف التــدريب علــى نهــج "دمــج الصــحة العالميــة ذات الصــلة، وتكييــف منهجيــات تقيــي
فــي جميــع السياســات" والمــواد الخاصــة ببنــاء القــدرات ودعــم عمليــات تقيــيم اإلســكان والفقــر والخــدمات 

 (البيئية وغيرها) األساسية، وظروف العمل (مثل العمل في المناجم).

 لسياســـات" وفـــي زيـــادة قـــدرة مســـاندة المكاتـــب الُقطريـــة فـــي تطبيـــق نهـــوج "دمـــج الصـــحة فـــي جميـــع ا
قطاعات الصحة في البلدان على العمل مـع القطاعـات األخـرى علـى معالجـة المحـددات االجتماعيـة 

 الرئيسية للصحة (اإلسكان والتعليم والتخطيط العمراني وظروف العمل في المناجم وما إلى ذلك).
  
  المستهدفة الرئيسي المقر منجزات

  وٕارشاداتها وأدواتها وتعزيزها/ تنقيحها، من أجل تطبيـق نهـوج "دمـج الصـحة وضع منهجيات المنظمة
فــي جميــع السياســات"، بمــا فــي ذلــك دعــم شــبكة مــن المتــدربين، وتبــادل األدوات وأفضــل الممارســات 

 على نطاق األقاليم والبلدان والواليات.

 يســـــية بشـــــأن المحـــــددات تعزيـــــز العبـــــر المستخلصـــــة والبّينـــــات المتعلقـــــة بالسياســـــات واإلجـــــراءات الرئ
االجتماعيـــــة للصـــــحة (مثـــــل الفقـــــر واإلســـــكان والخـــــدمات األساســـــية وظـــــروف العمـــــل فـــــي المنـــــاجم) 
واضـــطالع المنظمـــة بالقيـــادة وتقـــديمها للـــدعم علـــى الصـــعيد العـــالمي مـــن أجـــل جمـــع البّينـــات بشـــأن 

الفقيــرة وتــوفير  التــدخالت الرئيســية الخاصــة بالمحــددات االجتماعيــة للصــحة، مثــل االرتقــاء باألحيــاء
 .االجتماعيةالحماية 

  تعزيـــز الحـــوار والعمـــل علـــى الصـــعيد العـــالمي مـــن أجـــل معالجـــة اإلنصـــاف والمحـــددات االجتماعيـــة
للصحة والمساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان في المنظمات داخل منظومة األمم المتحدة والشركاء 

 الرئيسيين في سياق أهداف التنمية المستدامة.
  

تتمتع أمانة المنظمة والدول األعضاء بقدرات معززة لقياس اإلنصاف والمساواة بين الجنسين  ٣-٦-٣ مخرجال
  وحقوق اإلنسان والمحددات االجتماعية للصحة، ورصدها

  
  الغاية  البيانات األساسية  المخرجمؤشرات 

المنظمـــة (ذات التوجـــه البرمجـــي) التـــي تســـتخدم  بـــرامج عـــدد مجـــاالت
أدوات رصــد عــدم المســاواة فــي الصــحة للتبليــغ عــن تصــنيف البيانــات 

  الخاصة بها

  ٢٦/صفر
)٢٠١٧(  

  

١٠/٢٦  
)٢٠١٩(  

  
عــــــدد تقــــــارير المنظمــــــة بشــــــأن االتجاهــــــات اإلقليميــــــة والعالميــــــة فــــــي 

معالجتهــا، المحـددات االجتماعيـة للصـحة وفــي اإلجـراءات الراميـة إلـى 
  وبشأن التقدم الُمحرز في هذا الصدد

٢  
)٢٠١٧(  

٤  
)٢٠١٩(  

  
  المستهدفة الُقطرية المكاتب منجزات

  ودعــم ُنظـــم المعلومــات الصـــحية لضــمان جمــع البيانـــات عــن عـــدم المســاواة فـــي  قــدرات البلـــدانبنــاء
الصـــحة وتحليلهـــا وبثهـــا واســـتخدامها، فـــي ســـياق صـــكوك حقـــوق اإلنســـان والرصـــد الـــوطني ألهـــداف 

 التنمية المستدامة.
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  بنـــاء قـــدرة البلـــدان علـــى رصـــد اإلجـــراءات الخاصـــة بالمحـــددات االجتماعيـــة للصـــحة، بمـــا فـــي ذلـــك
فــــي القطاعــــات األخــــرى وربــــط ذلــــك بالعمــــل الخــــاص بــــنهج "دمــــج الصــــحة فــــي جميــــع  السياســــات،

 السياسات"، في سياق صكوك حقوق اإلنسان والرصد الوطني ألهداف التنمية المستدامة.

  دعـــم تعزيـــز النظـــام الصـــحي بالبيِّنـــات االســـتراتيجية، لضـــمان تقـــديم الخـــدمات الشـــاملة للجميـــع إلـــى
ظم الصحية في المنـاطق التـي تشـهد النزاعـات أو الكـوارث للوصـول إلـى السكان بأكملهم (معالجة النُ 

 المجموعات السكانية التي يصعب الوصول إليها، بما في ذلك القبائل/ الطوائف المصنفة).

  تيســير مشــاركة المنظمــة فــي العمــل المشــترك بــين الوكــاالت بشــأن اإلنصــاف والمســاواة بــين الجنســين
العمــل علـى تعزيـز القــدرات واإلجـراءات الوطنيـة المتعلقــة بـالتبليغ عــن وحقـوق اإلنسـان، بمــا فـي ذلـك 

 المعاهدات واالتفاقيات الخاصة بالصحة.
  

  المستهدفة اإلقليمية المكاتب منجزات
  تقديم الدعم التقنـي إلـى البلـدان لـدعم إنتـاج التقـارير عـن العمـل الـوطني بشـأن المحـددات االجتماعيـة

 يغ بشأن الصحة العمومية فيما يتعلق بالمحددات الصحية.للصحة، على نحو يرتبط بالتبل

  تيسير إجراء تحليل أوجه اإلنصاف والمساواة بين الجنسين في السياسات وآثارهـا مـن خـالل البيانـات
الوطنية الكمية والنوعية، باستخدام المنهجيات واألدوات المالئمة، بما في ذلك النهوج التي تستند إلى 

 حقوق اإلنسان.

  تعزيز ُنظم المعلومات الصحية اإلقليمية من أجل جمع البيانات وتحليلها وبثها واستخدامها بغية دعم
رصــد الوضــع اإلقليمــي واالتجاهــات اإلقليميــة فيمــا يتعلــق بعــدم المســاواة فــي الصــحة والعمــل بشــأن 
المحـــددات االجتماعيـــة، ودعـــم ُنظـــم تصـــنيف البيانـــات فـــي قطـــاع الصـــحة وخارجـــه علـــى الصـــعيدين 

 .والقطريإلقليمي ا

  دعـــم تقيـــيم البحـــوث واســـتخدام عمليـــات تقيـــيم أثـــر التـــدخالت علـــى المحـــددات االجتماعيـــة المشـــمولة
 بأهداف التنمية المستدامة، والسيما فيما يتعلق باألهداف التي تتولى المنظمة القوامة عليها.

  
  المستهدفة الرئيسي المقر منجزات

  العالمية والتبليغ عنهما فيما يتعلق بعدم المساواة في الصحة ودعم رصد الوضع العالمي واالتجاهات
ـــة للصـــحة  ـــة علـــى رصـــد اإلنصـــاف فـــي الصـــحة والعمـــل بشـــأن المحـــددات االجتماعي القـــدرة اإلقليمي

 والمساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان في مجال الصحة.

  يتعلــق بالعمــل الخــاص بالمحــددات رصــد الوضــع العــالمي واالتجاهــات العالميــة والتبليــغ عنهمــا فيمــا
االجتماعيــــة للصــــحة، ودمــــج المنظــــور الخــــاص بالمســــاواة بــــين الجنســــين، والعمــــل الخــــاص بحقــــوق 

 اإلنسان.

  حشــــد أفرقــــة الخبــــراء والمنتــــديات والشــــراكات العالميــــة، المعنيــــة باإلنصــــاف والمحــــددات االجتماعيــــة
 والمساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان في مجال الصحة.

 قــديم اإلرشــادات بشــأن إعــداد التقــارير الوطنيــة بشــأن الصــحة العموميــة، مــع التركيــز بصــفة خاصــة ت
على المحددات االجتماعية للصحة (والسيما مع تركيز رصد اإلجراءات علـى المحـددات االجتماعيـة 

 للصحة) وعلى الروابط بتنفيذ نهج "دمج الصحة في جميع السياسات".
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 لمكاتب اإلقليمية ومساندتها في دعم جهود بناء القدرات التي تبـذلها المكاتـب تقديم الدعم التقني إلى ا
الُقطرية عن طريق التدريب وتعزيز المعلومات الصحية الوطنية عن المحـددات االجتماعيـة للصـحة، 
بما في ذلك البحوث في مجال التـدخالت التـي تركـز علـى أهـداف التنميـة المسـتدامة وتقيـيم أثـر هـذه 

  التدخالت.
  

  أهداف التنمية المستدامةالروابط مع 
  

لمحـــددات االجتماعيـــة للصـــحة، والصـــحة والبيئـــة، با تتعلـــقالشـــاملة التـــي  هـــاونهوج هـــذه الفئـــةبالعمـــل المتعلـــق إن 
 هومبادئ المساواة بين الجنسين واإلنصـاف وحقـوق اإلنسـان، ُيسـهم بطبيعتـه فـي الفئـات األخـرى ويسـتفيد مـن تفاعلـ

منظمــة وفــي البلــدان دور رئيســي فــي ال. وســوف يكــون لتحليــل ورصــد المجــاالت الشــاملة المشــتركة بــين بــرامج هــامع
  .٢٠٣٠ في خطة التنمية المستدامة إحراز التقدماالستجابة للدعوة العالمية إلى 

  
لقــة وغيــر المتعلقــة ويســهم العمــل المنفــذ فــي هــذه الفئــة الشــاملة إســهامًا مباشــرًا فــي أهــداف التنميــة المســتدامة المتع

بالصـــحة، مـــا يجســـد حقيقـــة أن الصـــحة تـــؤثر فـــي المحـــددات االقتصـــادية واالجتماعيـــة والبيئيـــة وتتـــأثر بهـــا، وهـــذه 
المحددات تتأثر بسياسات التنمية المنفذة في الميادين (القطاعات) األخرى بخالف قطاع الصحة. وتتوجه مجاالت 

مــثًال بشــأن القضــاء علــى الفقــر،  ١يــة المســتدامة المحــددة. فالهــدف البــرامج فــي هــذه الفئــة إلــى بعــض أهــداف التنم
بشـأن القضـاء علـى  ٢يؤثر تأثيرًا كبيرًا على اإلنصاف في الصحة، الـذي يتعلـق بـدوره بالغايـة المدرجـة فـي الهـدف 

اللــذين ، ٥و ٣الجــوع. والعمــل المنفــذ فــي مجــاالت البــرامج المدرجــة فــي هــذه الفئــة يســهم أيضــًا فــي تحقيــق الهــدفين 
بشــأن القضــاء علــى  ١بشــأن الحــد مــن عــدم المســاواة، والهــدف  ١٠يــدعوان إلــى المســاواة بــين الجنســين. والهــدف 

الفقر، ال يمكن تحقيقهما كما هو واضح إال إذا روعيت احتياجـات كبـار السـن وقـدراتهم مراعـاة تامـة. وسـوف يعـود 
لمياه وخدمات اإلصحاح للجميع، بفائـدة مباشـرة وكبيـرة ، الذي يدعو إلى إتاحة ا٦التقدم المحرز في تحقيق الهدف 

في مجال الصحة والعافية، والسيما في األماكن المنخفضة الـدخل. والتوسـع فـي إتاحـة خـدمات الطاقـة الحديثـة فـي 
، سيقلل من التعرض لتلوث الهـواء فـي المنـازل (أو قـد يضـع لـه حـدًا)، ٧المنازل، الذي يمثل إحدى غايات الهدف 

عــد عــامًال مــن عوامــل الخطــر البيئيــة الرئيســية المرتبطــة بااللتهــاب الرئــوي فــي مرحلــة الطفولــة فــي األمــاكن الــذي يُ 
المعني بالصحة اإلنجابية وصحة األم والوليد والطفل والمراهق سـيتوجه مباشـرة  مجال البرنامجالمنخفضة الدخل. و 

مــــن األهـــداف األخــــرى، بمـــا فــــي ذلــــك  ، وسيســـهم فــــي عـــدد٧-٣و ٢-٣و ١-٣والســـيما الغايــــات  ٣إلـــى الهــــدف 
  بشأن المساواة بين الجنسين، فيما يتعلق بالحقوق الجنسية واإلنجابية. ٥ الهدف

  
شـبكة األمـم  االضـطالع بـدور فـيمنظمـة تواصل الالطاقة المستدامة الذي يدعو إلى إتاحة  ٧وفيما يتعلق بالهدف 

وفيمـــا يتعلـــق لألمـــم المتحـــدة.  التـــي أطلقهـــا األمـــين العـــام مبـــادرة الطاقـــة المســـتدامة للجميـــع ، وفـــيالمتحـــدة للطاقـــة
اليونيسـيف فـي مجـال الرصـد العـالمي و لجنـة األمـم المتحـدة المعنيـة بـالموارد المائيـة  مـعالمنظمة تشارك  ٦ بالهدف

المنظمــة مــع برنــامج األمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية  فتعمــل ،١١أمــا فيمــا يتعلــق بالهــدف و  .للميــاه واإلصــحاح
فــــي حــــين أنهــــا تعمــــل بشــــأن ، ةبشــــأن قضــــايا الصــــحة البيئيــــة الحضــــري النقــــي والهــــواء بالمنــــاخ المعنــــي لتحــــالفوا

في لبرنامج المشترك بين المنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية، و ا مع الشركاء المعنيين من خالل ١٢ الهدف
االتفاقــــات البيئيــــة الدوليــــة ذات الصــــلة بشــــأن المــــواد الكيميائيــــة (مثــــل اتفاقيــــات بــــازل وروتــــردام وســــتوكهولم  إطــــار

 الُمــدخالت تقــديم ،تغّيــر المنــاخ)بشــأن ( ١٣الهــدف وميناماتا).ويشــمل عمــل المنظمــة الــذي يــدعم الجهــود الخاصــة ب
المتحدة اإلطارية بشأن تغيـر المنـاخ، والشـراكات مـع  اتفاقية األمم بموجب التي تدعمها التقنية إلى البرامج الصحية
  .األخرى ةاألمم المتحد وكاالت
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  والتعاون التآزر أوجه
  

منظمة األخرى، مثل البرامج المعنية باألمراض السارية، واللقاحات، الترتبط هذه الفئة من خالل روابط عدة ببرامج 
والتغذية، والخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس لخفض معدالت وفيات ومراضـة األمهـات واألطفـال؛ 

سـارية وترتبط كـذلك بـالبرامج المعنيـة بالسـلوكيات التـي تنطـوي علـى مخـاطر فـي مرحلـة المراهقـة واألمـراض غيـر ال
لدى البالغين، وخصوصًا بين السـكان العـاملين. أمـا اسـتجابة األمانـة لالحتياجـات الصـحية لفئـات كبـار السـن فهـي 
متعــــددة الجوانــــب ويســــاهم فيهــــا مختلــــف مســــتويات المنظمــــة. وسيكتســــي التعــــاون عــــن كثــــب مــــع البــــرامج المعنيــــة 

تاحة الرعاية الصحية والرعايـة الطويلـة األجـل لهـم باألمراض غير السارية واالضطرابات النفسية لدى كبار السن وإ 
بــالجهود الراميــة إلــى ضــمان صــحة المــرأة والطفــل وكبــار الســن فــي  إرســاء وحفــظ الــروابطيكتســي وس بالغــة،أهميــة 

  ة.من األهمينفسه ظروف الطوارئ القدر 
  

مــع منظمــات األمــم المتحــدة األخــرى فــي ســياق منصــة األمــم  التعــاونيوالخبــرة التــي اكتســبتها المنظمــة مــن عملهــا 
تأكيـــد علـــى األهميـــة المحـــددات االجتماعيـــة للصـــحة، تعنـــي أنهـــا تحظـــى بوضـــع يؤهلهـــا تمامـــًا للب الخاصـــةالمتحـــدة 

 تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، لضــمانلحكومــة ككــل ل الشــاملنهج الــو الحاســمة للعمــل المشــترك بــين القطاعــات 
لقياس التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة  كمؤشرين رئيسيينالصحة واإلنصاف في الصحة  وتحديد وضع

  ع.على نطاق أوس
  

 االســــــتراتيجية العالميــــــة لألمــــــين العــــــام لألمــــــم المتحــــــدة العالميــــــة بشــــــأن صــــــحة المــــــرأة والطفــــــل تنفيــــــذ وســــــيجري
 الشـــراكة الصـــحية فـــي األخـــرى منظمـــاتال، بالتعـــاون مـــع شـــركاء المنظمـــة بمـــا فـــي ذلـــك ٢٠٣٠–٢٠١٦ والمراهـــق
وصــــندوق األمــــم المتحــــدة للســــكان  األيــــدز(برنــــامج األمــــم المتحــــدة المشــــترك المعنــــي بفيــــروس  سداســــيةال العالميــــة

مـــع برنـــامج األمـــم واليونيســـيف وهيئـــة األمـــم المتحـــدة للمـــرأة والبنـــك الـــدولي) وشـــراكة صـــحة األم والوليـــد والطفـــل، و 
اإلنجـاب البشـري المشـترك  فـي مجـال بحـوثالنامج الخاص للبحث والتطوير والتدريب علـى البر المتحدة اإلنمائي، و 

واليونيســيف ومنظمــة الصــحة العالميــة والبنــك  بــين برنــامج األمــم المتحــدة اإلنمــائي وصــندوق األمــم المتحــدة للســكان
أجـــل اللقاحـــات والتمنيـــع، والســـل والمالريـــا، والتحـــالف العـــالمي مـــن  األيـــدزالـــدولي، والصـــندوق العـــالمي لمكافحـــة 

  ة.المجتمع المدني والشركاء في التنميو والمؤسسات األكاديمية والبحثية 
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  النظم الصحية – ٤الفئة 
  

  النظم الصحية القائمة على الرعاية الصحية األولية، ودعم التغطية الصحية الشاملة 
  
المســـتدامة التنميـــة  الغايـــة المندرجـــة ضـــمن أهـــدافبلـــوغ لتقريبـــًا ســـنوات  ١٠نهايـــة الثنائيـــة لـــن يتبقـــى ســـوى حلـــول ب

وٕاتاحـــة خـــدمات الرعايـــة  بتحقيـــق التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة، بمـــا فـــي ذلـــك الحمايـــة مـــن المخـــاطر الماليـــة الخاصـــة
 للجميع.الصحية األساسية الجيدة وٕاتاحة األدوية واللقاحات األساسية المأمونة والفعالة والجيدة والميسورة التكلفة 

  
د ومنصة لتقديم الخدمات الصحية ية الصحية األولية هي مفهوم موحوالتغطية الصحية الشاملة باالستناد إلى الرعا

المتكاملة التـي تركـز علـى الفـرد، وهـي واحـد مـن أقـوى خيـارات السياسـات كافـة لتحقيـق المسـاواة االجتماعيـة، وهـي 
ذين يعجزون عن سـداد تكلفـة الرعايـة الصـحية ليعـانوا مـن اعـتالل فال ُيترك األشخاص الأسمى تعبير عن العدالة. 

ولتحقيق ذلـك، صحتهم أو يروا صحتهم تزداد تدهورًا أو يموتوا نتيجة لحالة مرضية يمكن الوقاية منها أو عالجها. 
الخاضــع للمســاءلة، المســتجيب يتعــّين إعــادة توجيــه الــنظم الصــحية مــن خــالل تعزيــز تصــريف الشــؤون التشــاركي 

والعمل المشترك بين القطاعات، واألطر التشريعية المالئمة، ومشاركة المرضى واألسر والمجتمع المـدني. ويحتـاج 
ضـعفة واألقـل حصـوًال علـى مستاألمر أيضًا إلى رصدها مع التركيز فـي المقـام األول علـى المجموعـات السـكانية ال

  ت.الخدما
  

التنمية ُموثّقة جيدًا. وتستند التغطية الصحية الشـاملة إلـى مبـدأ أنـه  واآلثار اإليجابية للتغطية الصحية الشاملة على
ينبغـــي لجميـــع األفـــراد والمجتمعـــات المحليـــة الحصـــول علـــى الخـــدمات الصـــحية الجيـــدة الالزمـــة لهـــم دون التعـــرض 

ن إتاحـة الخـدمات لصعوبات مالية. والتغطية الصـحية الشـاملة لهـا أثـر مباشـر علـى صـحة السـكان ورفـاههم. وتمّكـ
الصـــحية واالســـتفادة منهـــا األشـــخاص مـــن أن يكونـــوا أكثـــر إنتاجيـــة وأن يكونـــوا مـــن المســـاهمين بنشـــاط فـــي أســـرهم 
ومجتمعاتهم المحليـة. كمـا أنهـا تضـمن قـدرة األطفـال علـى الـذهاب إلـى المدرسـة والـتعلم. وفـي الوقـت نفسـه، تحـول 

براثن الفقر عندما يضـطرون إلـى سـداد تكلفـة الخـدمات الصـحية  الحماية من المخاطر المالية دون وقوع الناس في
مــن جيــوبهم الخاصــة. كمــا أن التغطيــة الصــحية الشــاملة تمكــن البلــدان مــن الوقايــة مــن الجــوائح وســائر الطــوارئ 
 الصحية العمومية والكشف عنها واالستجابة لها بمزيد من الفعالية، ومن ثم الحد بقدر كبيـر مـن التعطـل والتكـاليف

االقتصــادية التــي تترتــب علــى مثــل هــذه األحــداث. وباختصــار، فــإن التغطيــة الصــحية الشــاملة ُتعــد عنصــرًا حاســم 
األهميــــة فــــي التنميــــة المســــتدامة والحــــد مــــن الفقــــر، وعنصــــرًا رئيســــيًا فــــي أي جهــــود تبــــذل للحــــد مــــن اإلجحافــــات 

  ها وتعزيز األمن الصحي. االجتماعية، ودليًال على التزام الحكومة بتحسين عافية جميع مواطني
  
تـؤدي التـي ، الصـحيلتمويـل اترتيبـات  أخـرى،من أمـور ض ،يتطلب التقدم المستدام نحو التغطية الصحية الشاملةو 

الحفاظ على إلى تعزيز اإلنصاف، و  يالتي تؤد الخدمات، بالطرق لمقدميإلى زيادة العوائد، وجمع األموال، والدفع 
مليــون شــخص ال يتــاح لهــم الحصــول  ٤٠٠وتشــير التقــديرات إلــى أن هنــاك النفقــات. إدارة الزيــادة فــي القــدرة علــى 

من األشخاص في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل يقعون في الفقر  ٪٦على الخدمات الصحية األساسية وأن 
الجــودة  أو يــزدادون فقــرًا بســبب اإلنفــاق علــى الصــحة. أمــا األشــخاص الــذين ال يحصــلون إال علــى خــدمات متدنيــة

فيزيــد عــددهم علــى ذلــك بكثيــر. ويتطلــب التقــدم المســتدام أيضــًا قــوى عاملــة مدربــة جيــدًا ولــديها حــافز علــى العمــل 
  وتتمتع بالمهارات المناسبة وتتبوأ األماكن المالئمة.

  
نــات "لبّ وقـد حــددت اُألطــر الخاصـة بــالُنظم الصــحية الوظـائف والعناصــر الرئيســية (التـي ُيشــار إليهــا أحيانـًا بمســمى 

البناء") التـي تخضـع للقـرارات بشـأن السياسـات والتـي ُتعـد مـن المحـددات المهمـة ألداء النظـام الصـحي. ومـن شـأن 
عـد عـادة مـا يكـون هنـاك أكثـر مـن بُ  –اإلقرار بأن مجاالت السياسـة المختلفـة تتفاعـل وتـؤثر معـًا علـى أبعـاد األداء 

أن يجعــل مــن تصــميم الــُنظم أو إصــالحها مهمــة معقــدة، ولكنــه حاســم األهميــة مــن أجــل اتبــاع نهــج شــامل  –واحــد 
  للنظام بأكمله في تعزيز النظام الصحي.
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ومن أجل تطبيق هذا النهج الشامل للنظام بأكمله وتحديد أولويات المساعدة التقنيـة بشـأنه، وضـعت المنظمـة نهجـًا 
لتكيـف مــع السـياق" لتصـميم الـدعم المقـدم إلــى الـُنظم الصـحية بحيـث يالئـم األوضــاع رياديـًا "للتكيـف مـع الغـرض وا

  والتحديات الخاصة بفرادى البلدان، على النحو التالي:
 النظم الصحية في البيئات الحافلة بالتحديات؛ أسسوضع "أ":  •

 بالفعل؛ قائمة هذه األسس حيثما كانتالنظم الصحية  مؤسساتتعزيز و "م":  •

 حيثمــــا كانــــت الــــُنظم الصــــحيةلتغطيــــة الصــــحية الشــــاملة ا إلــــىالــــنظم الصــــحية  تحويــــلدعــــم و "ت":  •
  .ناضجة

  
ومن الجدير بالـذكر أن العديـد مـن البلـدان قـد تسـتفيد مـن النهـوج الثالثـة جميعهـا فـي آن واحـد، وذلـك ألن الجوانـب 

  .يركز على التحويلأو سات يعزز المؤسأو المختلفة للنظام الصحي قد تتطلب نهجًا يساعد على وضع األسس 
  

  ٢٠١٩-٢٠١٨ الثنائية في المنظمة تركيز محور
  

األعضــاء فــي تعزيــز  دولدعمهــا الــذي "يتكيــف مــع الســياق" للــتقــديم ، ستواصــل األمانــة ٢٠١٩-٢٠١٨فـي الثنائيــة 
التغطيــة الصــحية الشــاملة. ويشــمل  دفهصــوب تحقيــق  التقــدممــن أجــل  صــمودها،الــُنظم الصــحية الوطنيــة وزيــادة 

وضع السياسات واالستراتيجيات والخطط الصحية الوطنيـة وتنفيـذها ورصـدها، وٕارسـاء ُنظـم تصـريف الشـؤون  :ذلك
وُنظــم التمويــل؛ وضــمان تــوافر الخــدمات الصــحية المنصــفة والمتكاملــة والتــي تركــز علــى النــاس الســليمة الصــحية 

الكفــاءة؛ وضــمان إتاحــة الخــدمات الصــحية المأمونــة علــى درجــة عاليــة مــن كافيــة و والتــي تقــدَّم مــن ِقبــل قــوى عاملــة 
والتكنولوجيـات الصـحية األخـرى، بمـا فـي ذلـك خــدمات الميسـورة التكلفـة والفعالــة واألساسـية؛ وتيسـير إتاحـة األدويـة 

زة؛  المة المرضــى وجــودة وتحســين ســوتعزيــز االبتكــار الــذي يتوجــه إلــى االحتياجــات؛ المختبــرات ونقــل الــدم المعــزَّ
الرعاية الصحية؛ وتحسين ُنظم المعلومات الصحية؛ وتعزيز القدرة على إجراء البحـوث الصـحية وكـذلك علـى توليـد 

  ت.التدخالت الصحية ورسم السياسا صالحالمعارف والبيِّنات وٕادارتها ل
  

مجـال األدويـة (مثـل وضـع القواعـد  وفي الوقت ذاته، ستواصل المنظمة إعداد المنافع العامـة العالميـة، والسـيما فـي
والمعايير، وتعزيز القدرات التنظيمية، وٕاجراء االختبـار المسـبق لصـالحية األدويـة والتكنولوجيـات الصـحية األخـرى) 

  وٕاعداد البيانات والمعلومات (مثل المراصد العالمية والتصنيفات).
  

  )األمريكية لدوالراتا بماليين( البرامج ومجاالت الرئيسية المكاتب حسب الميزانية
  

جنوب شرق  األمريكتان  أفريقيا  مجال البرنامج
شرق   أوروبا  آسيا

  المتوسط
غرب المحيط 

  الهادئ
المقر 
  المجموع  الرئيسي

السياسات   ١- ٤
واالستراتيجيات والخطط 

  الصحية الوطنية
١٤٢,٧  ٤٢,٣  ١٦,٨  ١٥,٤  ١٦,٧  ١٧,٣  ١٣,٧  ٢٠,٥  

الخدمات المتكاملة التي   ٢- ٤
  ١٥٥,٩  ٤٧,٣  ١٦,٤  ٢٠,٠  ١٦,٦  ١٦,٨  ٦,٣  ٣٢,٥  الناس تركز على

إتاحة األدوية   ٣- ٤
والتكنولوجيات الصحية 
األخرى وتعزيز القدرات 

  التنظيمية
١٦٧,٩  ١٠٦,٠  ١١,٢  ٨,٨  ٥,٥  ٩,٧  ٧,٤  ١٩,٣  

النظم الصحية   ٤- ٤
  ١٢٣,٠  ٥٣,٨  ٨,٣  ١٢,٠  ١٠,٧  ١٣,٩  ٨,١  ١٦,٢  والمعلومات والبيِّنات

  ٥٨٩,٥  ٢٤٩,٤  ٥٢,٧  ٥٦,٢  ٤٩,٥  ٥٧,٧  ٣٥,٥  ٨٨,٥  ٤مجموع الفئة 
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  السياسات واالستراتيجيات والخطط الصحية الوطنية  ١-٤
  

 كوكـــذل ،وميزانياتهـــاضـــرورية لتحديـــد أولويـــات البلـــدان الوطنيـــة ُتعـــد السياســـات واالســـتراتيجيات والخطـــط الصـــحية 
، يةالـنظم الصـحصـمود مـن المخـاطر الماليـة، وضـمان  ةحمايـالرؤيتها فيما يتعلـق بتحسـين صـحة النـاس، و تجسيد 

مـع المضــي قـدمًا صــوب تحقيـق التغطيــة الصـحية الشــاملة فــي الوقـت ذاتــه. وتماشـيًا مــع أهـداف التنميــة المســتدامة 
حـدود قطـاع الصـحة وأن تتسـم بالمرونـة والقـدرة علـى  المعنيـة الخطـطالسياسات واالسـتراتيجيات و ينبغي أن تتجاوز 

المســاءلة و مــن أجـل زيــادة الشـفافية  اً تحســين تصـريف شــؤون النظـام الصــحي ضـروريوسـيكون ألزمــات. لاالسـتجابة 
  .بين أصحاب المصلحة

  
  ٢٠١٩-٢٠١٨ الثنائية في المنظمة تركيز محور

  
طـر تصـريف الشـؤون الصـحية والقـدرة علـى أُ مـن أجـل تعزيـز دولـة مـن دولهـا األعضـاء  ١٢٠ستعمل المنظمة مـع 

القطـاع الخـاص والمجتمـع المـدني و وزارات الصـحة الحوار الخاص بالسياسات بين دعم ستالُنظم، و تعزيز المركزية 
 اتمـنح المـواطن صـوتًا فـي عمليـفـي نهـج تصـريف الشـؤون الصـحية  جزء رئيسـي مـن يتمثلو  .والقطاعات األخرى

زيــــادة المســــاءلة والمشــــاركة واالتســــاق  مــــن أجــــلالقــــرار، وكــــذلك فــــي تنفيــــذ األنشــــطة، ورصــــدها، وتقييمهــــا،  صــــنع
  والشفافية.

  
ة واُألطــر المؤسســية والقانونيــة والتنظيميــة يالخيــارات السياســمــا يلــزم مــن البلــدان فــي وضــع  أيضــاً  وســتدعم األمانــة

لخطط الصـــحية الوطنيـــة صـــوب تحقيـــق مـــن أجـــل المضـــي قـــدمًا بـــاوالمجتمعيـــة ذات الصـــلة وتنفيـــذها ومراجعتهـــا، 
دعــم وزارات الصــحة فــي قيــادة الحــوار المتعــدد القطاعــات بشــأن خيــارات  ذلــكة الشــاملة. ويشــمل التغطيــة الصــحي

تمويـل الإصالحات  تنفيذ تعزيز النظم الصحية الوطنية للمضي قدمًا صوب التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك
سياسـات واالسـتراتيجيات والخطـط والحفاظ على قواعد البيانات العالميـة بشـأن ال ،المعايير وضعو  المالئمة الصحي

واالســـتفادة مـــن ذلـــك فـــي المشـــاركة الفعالـــة فـــي عمليـــات والنفقـــات الصـــحية،  ،والحمايـــة الماليـــة ،الصـــحية الوطنيـــة
ــــى أفضــــل  ضــــمنوستت الــــوطني.اإلصــــالح السياســــي علــــى الصــــعيد  العناصــــر الرئيســــية توليــــد البيِّنــــات الدَّالــــة عل

  الممارسات، ووضع األدوات وتطبيقها، وبناء القدرات المؤسسية، وبث الدروس المستفادة عبر البلدان.
  

تطبيــق مــن أجــل وســتركز األمانــة علــى التوجيــه المشــترك بــين القطاعــات والشــامل للعديــد مــن أصــحاب المصــلحة، 
االســــتراتيجيات الصــــحية الوطنيــــة بشــــأن " ة ككــــل فــــي "دمــــج الصــــحة فــــي جميــــع السياســــاتنهــــوج إشــــراك الحكومــــ

، ٢٠٣٠التغطيــة الصــحية الشــاملة الصــحية الدوليــة مــن أجــل تحقيــق شــراكة المبــادئ  وســتدعم األمانــة .واإلقليميــة
ق والمواءمـة مـع الـُنظم ألولويات الصحية، والتمويل الذي يمكن التنبؤ بـه، واالتسـالوطنية لملكية االوالتي تتمثل في 

  .النتائجالُقطرية، والمساءلة المتبادلة بشأن 
  

جميع البلدان لديها سياسات واستراتيجيات وخطط صحية وطنية شاملة تهدف إلى المضي : ١-٤ الحصيلة
  قدمًا صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة

  الغاية  البيانات األساسية  الحصيلة شرمؤ 
سياسة/ استراتيجية/ خطة وطنية شـاملة لقطـاع  عدد البلدان التي لديها

الصــحة تشــتمل علــى أهــداف وغايــات ُحــدِّثت خــالل الســنوات الخمــس 
  األخيرة

١١٥/١٩٤  
)٢٠١٦(  

١٢٥/١٩٤  
)٢٠١٩(  
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تحسين قدرة البلـدان فـي مجـال تصـريف الشـؤون مـن أجـل وضـع السياسـات واالسـتراتيجيات : ١-١-٤ المخرج
دمـج "والخطط الصـحية الوطنيـة الشـاملة، وتنفيـذها واستعراضـها (بمـا فـي ذلـك العمـل المتعـدد القطاعـات ونهـج 

  الصحة في جميع السياسات" وسياسات اإلنصاف)
  

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر
البلــــــدان التــــــي تــــــم تمكينهــــــا مــــــن رصــــــد التقــــــدم الُمحــــــرز فــــــي سياســــــتها/ عــــــدد 

  استراتيجيتها/ خطتها الصحية الوطنية خالل الثنائية
  صفر

)٢٠١٧(  
٧٥/١٢٥  
)٢٠١٩(  

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

والتـي تطبـق أدوات المنظمـة  / استراتيجيات/ خطط صحية وطنية شـاملةاتتيسير وضع وتنفيذ سياس •
ز صــمود الــنظم الصــحية، والنهــوج القائمــة علــى الحقــوق، وتراعــي الملكيــة و  ونهوجهــا تكفــل و/ أو ُتعــزِّ

مبــادئ الملكيــة  الوطنيــة، وتمــنح الســكان صــوتًا، وتحســن المســاءلة واتســاق السياســات، وتتماشــى مــع
تحقيـق الدوليـة مـن أجـل الصـحية لشـراكة ا تعززهـاالتـي  القطرية لخطط التنمية وقوامـة الـنظم الصـحية

 .٢٠٣٠التغطية الصحية الشاملة 
دعم المسؤولين في مجال الصحة فـي مشـاركتهم فـي حـوار خـاص بالسياسـات مـع السـكان وأصـحاب  •

المصــلحة مــن القطــاع الخــاص والمجتمعــات المحليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة، والمجتمــع المــدني، 
والوكـــــاالت العاملـــــة فـــــي مجـــــال التنميـــــة والقطاعـــــات األخـــــرى، مـــــن أجـــــل وضـــــع وتنفيـــــذ السياســـــات 

تتــواءم مــع النهــوج المشــتركة بــين القطاعــات والقائمــة والخطــط الصــحية الوطنيــة التــي  واالســتراتيجيات
ســـتزيد مـــن مرونـــة الـــنظم علـــى "دمـــج الصـــحة فـــي جميـــع السياســـات" وعلـــى حقـــوق اإلنســـان، والتـــي 

 الصــحية لــديهم، كجــزء مــن الجهــود المبذولــة لتعزيــز التقــدم المنصــف نحــو التغطيــة الصــحية الشــاملة
 نمية المستدامة.وبلوغ أهداف الت

تحديد االحتياجات وتقديم الدعم من أجل تعزيز قدرة البلدان في مجال تصريف الشؤون، بما في ذلك  •
المســاءلة والمشــاركة  زيــادةالتشــريعية والتنظيميــة والمجتمعيــة الالزمــة لالمؤسســية و فيمــا يتعلــق بــاُألطر 

والتصــــدي لألولويــــات  ة الشــــاملةواالتســــاق والشــــفافية مــــن أجــــل إحــــراز التقــــدم نحــــو التغطيــــة الصــــحي
الحاســـمة األهميـــة فـــي الصـــحة واألمـــن العـــالميين، مـــن قبيـــل مقاومـــة مضـــادات الميكروبـــات وحـــاالت 

 .الطوارئ
  

 منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
ــــةا مســــاندة • ــــى لمكاتــــب الُقطري ــــدعم إل ــــديمها لل ــــدول األعضــــاء فــــي تق ــــذ ورصــــد  ال بشــــأن وضــــع وتنفي

السياســات/ االســتراتيجيات/ الخطــط الصــحية الوطنيــة الشــاملة، وكــذلك اإلصــالحات المؤسســية التــي 
تكفــل إحــراز التقــدم نحــو تحقيــق التغطيــة الصــحية تطبــق النهــوج القائمــة علــى حقــوق اإلنســان، والتــي 

لصحية وتراعـي الملكيـة الوطنيـة، ، وأهداف التنمية المستدامة، وتعزز مرونة النظم االمنصفة الشاملة
مبــادئ الملكيــة القطريــة وتمــنح الســكان صــوتًا، وتحســن المســاءلة واتســاق السياســات، وتتماشــى مــع 

التغطيـة  تحقيـقالدوليـة مـن أجـل الصـحية الشـراكة  تعززهـاالتـي  لخطط التنمية وقوامة النظم الصـحية
 .٢٠٣٠ الصحية الشاملة

المشـاركة  :والـدروس المسـتفادة علـى الصـعيد اإلقليمـي بشـأنالجيـدة الممارسـات  توثيقو  البينات توليد •
في حوار خاص بالسياسات مع السكان وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص والمجتمعـات الفعالة 

المحلية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والوكاالت العاملة فـي مجـال التنميـة والقطاعـات 
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وتنفيذ السياسـات  ؛"السياسات جميع في الصحة دمج" بين القطاعات ونهجوالعمل المشترك  ؛األخرى
كـل التـي سـتزيد مـن صـمود الـنظم الصـحية، ذات األولويـة واالستراتيجيات والخطط الصحية الوطنيـة 

وبلـوغ أهـداف  كجزء من الجهود المبذولة لتعزيـز التقـدم المنصـف نحـو التغطيـة الصـحية الشـاملةذلك 
 .أحد" استبعاد "مع عدم ،التنمية المستدامة

تطويع األدوات والنهوج العالمية الخاصة بتحسين تصريف شـؤون الـُنظم الصـحية بحيـث تتناسـب مـع  •
، والتنســـيق مـــع الســـياق اإلقليمـــي، بمـــا فـــي ذلـــك اُألطـــر المؤسســـية والقانونيـــة والتنظيميـــة والمجتمعيـــة

المســـاءلة  تحســـينل وشـــركاء التنميــة المتحــدة األمـــم لمنظومــة التابعـــة الشــركاء اإلقليميـــين والمؤسســات
 وبلوغ أهداف التنمية المستدامة.، المنصفة والشفافية ولتحقيق التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة

 
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

توليد أفضل الممارسات الدوليـة، ووضـع التوجيهـات لـدعم الـدول األعضـاء فـي قيـادة الحـوار الخـاص  •
الشــامل المشــترك بــين القطاعــات الــذي ينطلــق مــن القاعــدة إلــى القمــة، وبنــاء القــدرات مــن بالسياســات 

التــي تعتمــد  أجــل وضــع وتنفيــذ ورصــد السياســات/ االســتراتيجيات/ الخطــط الصــحية الوطنيــة الشــاملة
التغطيـــة  وتحقيـــق تقـــدم نحـــو، بهـــدف تعزيـــز الـــنظم الصـــحية لـــديها نهجـــًا قائمـــًا علـــى حقـــوق اإلنســـان

 وبلوغ أهداف التنمية المستدامة.، المنصفة لشاملةالصحية ا
التنسـيق التنسيق مع الشركاء على الصعيد العالمي ومساعدة المكاتب اإلقليمية والقطرية على تيسـير  •

مواءمة بين أصحاب المصلحة الوطنيين والخارجيين في الجهود الرامية إلى تعزيـز الـنظم الصـحية وال
وبلـــوغ أهـــداف التنميـــة المســـتدامة، ووضـــع وتوقيـــع اتفاقـــات أو أي  دعمـــًا للتغطيـــة الصـــحية الشـــاملة،

مبادئ الملكيـة القطريـة لخطـط التنميـة وثائق أخرى بشأن التنسيق، حسب االقتضاء، بما يتماشى مع 
التغطيـــة الصـــحية  مـــن أجـــل تحقيـــقالدوليـــة الصـــحية الشـــراكة  تعززهـــاالتـــي  وقوامـــة الـــنظم الصـــحية

 .٢٠٣٠ الشاملة
الممارســــات الدوليــــة، ووضــــع األدوات والتوجيهــــات لــــدعم الــــدول األعضــــاء فــــي قيــــادة توليــــد أفضــــل  •

اإلصالحات المؤسسية، بما في ذلك الالمركزيـة، مـن أجـل تعزيـز الـنظم الصـحية لـديها، بمـا يتماشـى 
وبلـــــوغ أهـــــداف التنميـــــة التغطيـــــة الصـــــحية الشـــــاملة،  حقـــــوق اإلنســـــان واإلنصـــــاف وقـــــيم مـــــع مبـــــادئ
 المستدامة.

فضل الممارسات الدوليـة، ووضـع التوجيهـات لـدعم الـدول األعضـاء فـي قيـادة الحـوار الخـاص توليد أ •
العمـــل المشـــترك بـــين بالسياســـات المشـــترك بـــين القطاعـــات، وبنـــاء القـــدرات مـــن أجـــل وضـــع وتنفيـــذ 

وبلـوغ نحو التغطيـة الصـحية الشـاملة،  ينالموجه "الصحة في جميع السياساتالقطاعات ونهج "دمج 
 .نمية المستدامةأهداف الت

ــــدول األعضــــاء فــــي مــــنح  • ــــدعم ال توليــــد أفضــــل الممارســــات الدوليــــة، ووضــــع األدوات والتوجيهــــات ل
المواطنين صوتًا في عمليات صنع القرارات، وكذلك فـي تنفيـذ األنشـطة ورصـدها وتقييمهـا، مـن أجـل 

ظم الصـــــحية، المســـــاءلة والمشـــــاركة واالتســـــاق والشـــــفافية، ممـــــا يـــــؤدي بـــــدوره إلـــــى تعزيـــــز الـــــن زيـــــادة
 أهداف التنمية المستدامة. من ١٦الهدف  وبلوغيتماشى مع مبادئ التغطية الصحية الشاملة،  بما

توليد أفضل الممارسات الدولية، ووضع األدوات والتوجيهات لدعم الدول األعضاء في وضـع اُألطـر  •
لصـحية، بمـا يتماشـى القانونية والتنظيمية، بما في ذلك تنظـيم القطـاع الخـاص، بهـدف تعزيـز الـنظم ا

 وبلوغ أهداف التنمية المستدامة.مع مبادئ التغطية الصحية الشاملة، 
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تحسين االستراتيجيات الوطنية لتمويل الصـحة التـي تهـدف إلـى المضـي قـدمًا صـوب تحقيـق : ٢-١-٤ المخرج
  التغطية الصحية الشاملة

  
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر

ترصــــد تقــــدمها الُمحــــرز فــــي مجــــال الحمايــــة مــــن المخــــاطر عــــدد البلــــدان التــــي 
  المالية، وتبّلغ بشأنه

٥٠  
)٢٠١٧(  

١٠٠  
)٢٠١٩(  

  
 منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

تمويــل الصــحة  / اســتراتيجياتالــدعوة والسياســات علــى الصــعيد الُقطــري فيمــا يتعلــق بسياســات تيســير •
(التغطية الصـحية الشـاملة) فـي إطـار أهـداف  ٨-٣من أجل استدامة التقدم المحرز نحو بلوغ الغاية 

 التنمية المستدامة.
وضـع وتنفيـذ دعم البلدان في إضـفاء الصـبغة المؤسسـية علـى عمليـة رصـد المعلومـات الالزمـة لـدعم  •

 د.المالية وتتبع الموار  تمويل الصحة، بما في ذلك الحماية / استراتيجياتسياسات
لبلـــدان فـــي تطـــوير القـــدرة المؤسســـية علـــى تحليـــل الخيـــارات الخاصـــة بتمويـــل ل / التيســـيردعمتقـــديم الـــ •

الصـــحة وتطويرهـــا وتنفيـــذها، بمـــا يشـــمل دمـــج الـــدروس المســـتفادة مـــن البلـــدان األخـــرى أو الخبـــرات 
 اإلقليمية والعالمية.

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

تمويل الصـحة فـي سـبيل وضع استراتيجيات المكاتب الُقطرية في دعم الدول األعضاء بشأن  مساندة •
) فــي إطــار أهــداف التنميــة المســتدامة، بمــا فــي ذلــك التغطيــة الصــحية الشــاملة( ٨-٣الغايــة  تحقيــق

وغيرها  المعنية بالميزانيةالوطنية السلطات مع الخاص بالسياسات الحوار تطوير القدرات المؤسسية و 
 من أصحاب المصلحة ذوي الصلة بشأن التمويل المستدام للصحة.

المكاتب الُقطرية في دعم الدول األعضاء في رصد الحماية المالية، واإلنصاف في التمويـل،  مساندة •
، وتتبـع النفقـات الصـحية، مـع تيسـير تحـديث القيمـة مقابـل المـالواستخدام الخدمات الصحية، وتقيـيم 

 ت العالمية ذات الصلة.بياناالقواعد 
اإلقليميــة فــي مجــال إصــالح تمويــل الصــحة، القطريــة و تجميــع وبــث الــدروس المســتفادة مــن الخبــرات  •

في ذلك تطبيقها في البرامج التدريبية الخاصة بتمويـل الـنظم الصـحية مـن أجـل التغطيـة الصـحية  بما
 الشاملة وتعزيز صنع السياسات التي تسترشد بالبينات.

 
  المقر الرئيسي المستهدفةمنجزات 

توجيه الشركاء على الصعيد الـدولي وتقـديم المسـاعدة إلـى المكاتـب الُقطريـة واإلقليميـة مـن أجـل دعـم  •
(التغطيــة الصــحية الشــاملة) فــي  ٨-٣الغايــة بلــوغ الــدول األعضــاء فــي اســتدامة التقــدم المحــرز نحــو 

تنميــة القــدرات قيــادة بالسياســات و  الحــوار الخــاص دعــممــن خــالل  إطــار أهــداف التنميــة المســتدامة،
بشأن تمويل الصحة، مع التركيز على تعزيز الترتيبات المالية الداخلية، بما يتماشـى مـع نظـم اإلدارة 

 االعتماد على المساعدات الخارجية.وتوجيه التحوالت المالية المستدامة، بعيدًا عن المالية العامة، 
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، وتجميــع أفضــل الممارســات، وحشــد الشــركاء والخبــراء ودوائــر الممارســة تقــديم اإلرشــادات المفاهيميــة •
تصـميم  لمساعدة المكاتب الُقطرية واإلقليمية من أجل دعم الدول األعضاء فيعلى الصعيد الدولي، 

وتنفيـــذ السياســـات التـــي تـــربط تخصـــيص المـــوارد لمقـــدمي الخـــدمات بـــأدائهم واالحتياجـــات الصـــحية 
 م الخدمات ("الشراء االستراتيجي").للسكان الذين يقدمون له

صـــقل األدوات، ووضـــع المعـــايير مـــن أجـــل تتبـــع المـــوارد، وتعزيـــز اســـتخدامها فـــي سياســـة التمويـــل  •
 الصحي، والمساءلة العامة، واإلبقاء على قاعدة البيانات العالمية لإلنفاق على الصحة.

ماليـة، وتعزيـز اسـتخدامها فـي صقل األدوات، ووضع المعايير من أجل قيـاس اإلنصـاف، والحمايـة ال •
(التغطية الصحية الشاملة) في  ٨-٣الغاية بلوغ سياسة التمويل الصحي، وقياس التقدم المحرز نحو 

 إطار أهداف التنمية المستدامة، واإلبقاء على قاعدة البيانات العالمية الخاصة بالحماية المالية.
اعات االقتصاد لتوجيـه الحـوار السياسـي علـى إجراء تحليل اقتصادي لقطاع الصحة بالنسبة لبقية قط •

 الصعيد القطري واإلقليمي والعالمي.
تقــديم اإلرشــادات للعمليــات، ووضــع وصــقل الوســائل واألدوات الالزمــة إلجــراء التحليــل االقتصــادي،  •

وأثــر الميزانيــة واإلنصــاف) مــن أجــل دعــم تقيــيم (الــذي يتضــمن تحليــل المردوديــة وحســاب التكــاليف 
واإلبقــــاء علــــى قاعــــدة البيانــــات العالميــــة ذات الصــــلة، وتعزيــــز التكنولوجيــــات الصــــحية، التــــدخالت و 

 استخدامها في عملية صنع القرار التي تسترشد بالبيِّنات.
  
  الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس  ٢-٤
  
إطـار الخـدمات الصـحية المتكاملـة التـي  جمعيـة الصـحة العالميـة التاسـعة والسـتون اعتمـدت ٢٠١٦/ مـايو أيار في

وكــال الصــكين  ٢٠٣٠.٢ العاملــة القــوى: الصــحية البشــرية المــوارد بشــأن العالميــة االســتراتيجيةو  ١تركــز علــى النــاس
اللــذان وضــعا معــًا لمواءمــة االســتثمارات فــي الــُنظم الصــحية، يوضــحان األهــداف االســتراتيجية وخيــارات السياســات 

للدول األعضاء الساعية إلى تحقيـق التغطيـة الصـحية الشـاملة والمكاسـب االجتماعيـة االقتصـادية المسّندة بالبّينات 
ــًا فــي خطــة التنميــة المســتدامة. وتســتند توصــيات   فــي بالعمالــة المعنيــةالتابعــة لألمــم المتحــدة و  الهيئــةاألوســع نطاق

، إلــى هــذا األســاس، علــى أن يكــون مصــحوبًا بالعمــل الفــوري علــى تســريع التنفيــذ االقتصــادي والنمــو الصــحة مجــال
علــى الصــعيد العــالمي واإلقليمــي والــوطني. وتتــواءم األنشــطة المدرجــة فــي هــذا المجــال البرمجــي مواءمــة تامــة مــع 

اسـية الالزمـة بموجـب هاتين الوثيقتين وتكملها، وتقيم الروابط بين الترصد والتأهب والقدرات الصـحية العموميـة األس
)، ومقاومة مضادات الميكروبات. ونقص العاملين الصحيين بمـا فـي ذلـك األطبـاء ٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية (

والممرضات والقـابالت والصـيادلة والعـاملون الصـحيون علـى المسـتوى األوسـط وعلـى مسـتوى المجتمعـات المحليـة، 
وزيعهم علــى نحــو غيــر مالئــم، يضـعان عبئــًا كبيــرًا علــى البلــدان فــي والعـاملون والمعلمــون فــي مجــال المختبــرات، وتـ

  تلبية االحتياجات الصحية لسكانها.
ومـــن شـــأن الخـــدمات المتدنيـــة الجـــودة أن تقـــوض الحصـــائل الصـــحية. ويـــدعو إطـــار المنظمـــة للخـــدمات الصـــحية 

مي الرعايـة والمجتمعـات المحليـة المتكاملة التي تركز على الناس، إلى إجراء إصالحات تجعل األفراد واألسر ومقد
محــور الخــدمات الصــحية القــادرة علــى االســتجابة. وُتعــد المشــاركة النشــيطة للمجتمعــات المحليــة ضــرورية لتوجيــه 
الخــدمات صــوب احتياجــات المجتمعــات المحليــة. وســوف يكتســب دور األســر أهميــة، والســيما فــي دعــم المرضــى 

  د.الذين يحتاجون إلى الرعاية الطويلة األم
                                                           

 .٢٤-٦٩ج ص عالقرار    ١

 .١٩-٦٩ج ص عالقرار    ٢
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وستدعم األمانة الدول األعضاء في تقييم ُنظمها الصحية وصياغة االستراتيجيات المالئمة لضمان إتاحة الخدمات 
وعلـى صـعيد سلسـلة الرعايـة، التـي تـرتبط ارتباطـًا وثيقـًا بالخــدمات  طيلـة العمـرالعاليـة الجـودة والمأمونـة والمتكاملـة 

التركيـز علـى خـدمات الرعايـة األوليـة القائمـة علـى المجتمعـات  االجتماعية. ويتطلب الحد من اإلجحافـات الصـحية
المحليــة التــي تســتهدف المجموعــات المعرضــة للمخــاطر، والحــد إلــى أدنــى قــدر مــن دفــع األشــخاص مــن جيــوبهم 
الخاصــة (بإلغــاء رســوم المســتخدمين) واســتخدام طــرق ابتكاريــة أخــرى للحــد مــن تكــاليف الرعايــة الصــحية. كمــا تلــزم 

تاحــة الجغرافيــة مــن خــالل الخــدمات العامــة فــي المنــاطق التــي ال تحصــل علــى الخــدمات الكافيــة، وزيــادة زيــادة اإل
اســتراتيجيات تحســين جــودة القطــاعين العــام والخــاص وخضــوعهما للمســاءلة، بمــا فــي ذلــك اإلجــراءات الراميــة إلــى 

ك المشـاركة والتعـاون الـوثيقين بـين التغلب علـى العقبـات القائمـة علـى نـوع الجـنس التـي تعـوق اإلتاحـة. ويتطلـب ذلـ
القطاعــات المتعــددة، بمــا فــي ذلــك المشــاركة مــع المجتمــع المــدني وســائر األطــراف الرئيســية الفاعلــة. ويلــزم اتخــاذ 
إجـــراء عاجـــل بشــــأن السياســـات العالميــــة الخاصـــة بالعمالــــة، وبشـــأن توزيــــع العـــاملين الصــــحيين وٕادارتهـــم ونشــــرهم 

 الهيئــةو  ٢٠٣٠ العاملـة القـوى: الصــحة مجـال فـي البشــرية المـوارد بشـأن العالميــة يجيةاالسـتراتواسـتبقائهم. وتوضـح 
ـــة المعنيـــة المســـتوى الرفيعـــة ، عـــدم التناســـب بـــين العـــرض والطلـــب االقتصـــادي والنمـــو الصـــحة مجـــال فـــي بالعمال

يسـلط الضـوء علـى األهميـة واالحتياجات، فيما يتعلق بالقوى العاملة الصحية. ومازال تنقل القوى العاملة يزداد، ما 
  الدولي. المستوى على الصحيين العاملين توظيف بشأن الممارسة لقواعد العالمية المنظمة مدونةالحاسمة ل

وسيلزم على البلدان أن تعزز وتحّسن التعلـيم المهنـي التقنـي للعـاملين الصـحيين وتـدريبهم، وضـمان حصـولهم علـى 
الشهادات المهنية، وأن تعزز توزيعهم المنصف واستبقائهم في الخدمة. ومن شـأن إدخـال التغييـرات التحويليـة علـى 

فـي نهايـة المطـاف إلـى تحقيـق الوفـورات فـي التكـاليف.  التعليم أن يحدد المزيج المالئم من المهارات، الذي سيؤدي
ومن األهميـة بمكـان بنـاء القـدرة المؤسسـية والفرديـة للمـوارد البشـرية الصـحية مـن أجـل تـوفير اإلشـراف الفعـال علـى 

 القـوى لحسـابات التـدريجي التنفيـذاإلصالحات السياسية الالزمة. وسوف يكون إنشـاء سـجالت العـاملين الصـحيين و 
عـدم ، أساسـًا للتحاليـل واإلصـالحات السياسـية. ومازالـت التحـديات األخـرى التـي يطرحهـا و الوطنيـة الصـحية العاملة

واخــتالل ُنظــم اإلحالــة واالســتخدام غيــر الرشــيد للتكنولوجيــا، مســتمرة فــي العديــد  للتنظــيم القطاعــات الخاصــةخضــوع 
 األولويــة أن ُتعطــى لزمســيو  .المستشــفيات وٕادارتهــاوفــي بعــض األقــاليم ســيلزم تــدعيم تصــريف شــؤون مــن البلــدان. 

  يصاحب ذلك تدعيم الرعاية الصحية األولية. أنإلصالح المستشفيات، و 

  ٢٠١٩- ٢٠١٨ الثنائية في المنظمة تركيز محور
ســتدعم األمانـــة إصـــالح المؤسســات والخـــدمات الصـــحية وتعزيـــز القــدرات داخـــل الـــُنظم الصــحية مـــن أجـــل تحســـين 
اإلتاحة أمام المجموعات السكانية التي ال تحصل على الخدمات الكافية، وفحص نهوج جديدة لتقيـيم جـودة الرعايـة 

دة لمعالجة المحددات االجتماعية والهيكلية في القطاعين العام والخاص. ويتطلب ذلك نهوجًا شاملة لقطاعات متعد
االســــتراتيجية العالميــــة بشــــأن المــــوارد البشــــرية فــــي مجــــال الصــــحة: القــــوى للصــــحة. وســــتركز األمانــــة علــــى تنفيــــذ 

، بمـا فـي المعنية بالعمالـة فـي مجـال الصـحة والنمـو االقتصـاديالرفيعة المستوى الهيئة ، وتوصيات ٢٠٣٠ العاملة
يلزم على كـل بلـد أن يتمتـع بنظـام قـوي للصـحة العموميـة، يكـون . ٢٠٢١-٢٠١٧سية للفترة ذلك خطة العمل الخم

ومع ذلك فخدمات ووظائف الصحة العمومية  .على نحو فعال ،قادرًا على مواجهة األحداث الصحية غير المتوقعة
ة ومتغــايرة وغيــر كاملــة، وغالبــًا مــا تكــون منفصــلة عــن النظــام الصــحي ككــل. وفــي الوقــت ذاتــه، تتــالقائمــة حاليــًا مف

والتــرابط. عــادة مــا يغيــب الفهــم المشــترك لوظــائف الصــحة العموميــة األساســية فــي هــذا العــالم الــذي تســوده العولمــة 
ًا مــن وظــائف الصــحة عملهــا مــع الشــركاء علــى طــرح مجموعــة معتــرف بهــا دوليــواصــل ثــم فــإن المنظمــة ست نومــ

صــبح أداة لمســاعدة البلــدان علــى مواصــلة تكإطــار لالســتثمار، ويمكــن تطويعــه ل. ويمكــن االســتعانة بهــا العموميــة
 ،أهـداف التنميـة المسـتدامة األوسـع نطاقـاً وتحقيـق تدعيم األمن الصحي العالمي، وتعزيـز اسـتدامة الـُنظم الصـحية، 

  ).٢٠٠٥ولية (ذلك االمتثال للوائح الصحية الد بما في
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وضــع السياســات وتــوفير التمويــل والمــوارد البشــرية لزيــادة إتاحــة الخــدمات الصــحية المتكاملــة : ٢-٤ الحصــيلة
  التي تركز على الناس

  الغاية  البيانات األساسية  الحصيلة شراتمؤ 
  ٨٠/١٩٤  عدد البلدان التي تنفذ الخدمات المتكاملة

)٢٠١٧(  
٩٢/١٩٤  
)٢٠١٩(  

تبّلــغ عــن تصــنيف القــوى العاملــة الصــحية الوطنيــة (حســب  عــدد البلــدان التــي
الكوادر العشرة العليا، مكان التوظيف، حضري/ ريفي، المنطقـة اإلداريـة دون 

  الوطنية (المستوى الثاني))

٥٠   
)٢٠١٧(  

٩١  
)٢٠١٩(  

  
وتعزيز نهـوج توفير نظم تقديم الخدمات المنصفة والمتكاملة التي تركز على الناس بالبلدان، : ١-٢-٤ المخرج

  الصحة العمومية
  

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر
عدد البلدان التي تم تمكينها من تنفيذ استراتيجيات الخدمات الصـحية المتكاملـة 
التي ُترّكز على الناس من خالل نمـاذج مختلفـة لتقـديم الرعايـة التـي تـتالءم مـع 

  األساسية وقدراتها ومواردها األخرى بنيتها

٨٣/١٩٤  
)٢٠١٧(  

٩٥/١٩٤  
)٢٠١٩(  

  
 منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

تحديــد احتياجــات تعزيــز القــدرات مــن أجــل المضــي قــدمًا نحــو التغطيــة الصــحية الشــاملة مــن خــالل  •
 النهج المتعدد القطاعات.

ذلــك دعــم البلــدان فــي وضــع االســتراتيجيات الوطنيــة وتنفيــذها، مــع مراعــاة األطــر العالميــة، بمــا فــي  •
إطار المنظمة بشأن الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس، واستراتيجية الطـب التقليـدي 

ـــة فـــي ٢٠٢٣-٢٠١٤للفتـــرة  ، واالســـتراتيجية العالميـــة بشـــأن المـــوارد البشـــرية الصـــحية: القـــوى العامل
 .٢٠٣٠ عام

الصـعيدين الـوطني والمحلـي تعزيز وبث النهـوج الناجحـة القائمـة علـى مبـادئ الصـحة العموميـة علـى  •
مــن أجــل الحــد مــن عــدم المســاواة والوقايــة مــن األمــراض وحمايــة الصــحة وزيــادة الرفــاه، مــن خــالل 

 مختلف نماذج تقديم خدمات الرعاية التي تتالءم مع البنيات األساسية والقدرات وسائر الموارد.
مستشـفيات والرعايـة الطويلـة األمـد تقديم الدعم من أجل تحديـد دور خـدمات الرعايـة األوليـة ورعايـة ال •

والرعايــــة المجتمعيــــة والرعايــــة المنزليــــة، وتحســــين أدائهــــا، فــــي إطــــار ُنظــــم تقــــديم الخــــدمات الصــــحية 
بمـا فـي ذلـك  الرعايـة الجراحيـة الطارئـة واألساسـية والتخـدير وتعزيز المتكاملة التي تركز على الناس،

ا ومأمونيتهـــــا؛ واالســـــتجابة بفعاليـــــة للطـــــوارئ ودتهـــــجتعزيـــــز تصـــــريف شـــــؤونها ومســـــاءلتها وٕادارتهـــــا و 
 والكوارث.

  
 منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

تحقيــــق الحــــد األقصــــى مــــن الوظــــائف األساســــية فــــي مجــــال الصــــحة المكاتــــب الُقطريــــة فــــي  مســــاندة •
العموميــة كعنصــر رئيســي مــن عناصــر النظــام الصــحي المــرن، ودعمــًا لتحســين الحصــائل الصــحية 

 .الشاملة
وضــــع االســــتراتيجيات/ خــــرائط الطريــــق علــــى الصــــعيد اإلقليمــــي، مــــن أجــــل توجيــــه عمــــل أصــــحاب  •

المصـــلحة كافـــة، ودعمـــًا إلصـــالحات تقـــديم الخـــدمات الصـــحية المتكاملـــة التـــي تركـــز علـــى النـــاس، 
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الموجهة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والسيما التغطيـة الصـحية الشـاملة، مـع توجيـه اهتمـام 
 وابط بين الخدمات االجتماعية والصحية.خاص للر 

تجميــع الــدروس المســتفادة وأفضــل الممارســات مــن بلــدان اإلقلــيم وتــوفير منصــات لتبــادل المعلومــات  •
والتفاعـــل بـــين أصـــحاب المصـــلحة الرئيســـيين بشـــأن النمـــاذج الناجحـــة فـــي تقـــديم الخـــدمات مـــن أجـــل 

 المضي قدما نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
المكاتب الُقطرية في دعم الدول األعضاء من أجل مشاركة المجتمعات المحلية وغيـرهم مـن  مساعدة •

أصحاب المصلحة في تقديم الخدمات الصحية المتكاملة التي تركـز علـى النـاس، بمـا فـي ذلـك جمـع 
 وتبادل أفضل الممارسات والنماذج ذات الصلة بإشراك المرضى وتمكينهم على الصعيد اإلقليمي.

البلـدان فـي وضـع االسـتراتيجيات الوطنيـة وتنفيـذها، مـع إلى دعم المكاتب القطرية في تقديم ال مساندة •
مراعــاة األطــر العالميــة، بمــا فــي ذلــك إطــار المنظمــة بشــأن الخــدمات الصــحية المتكاملــة التــي تركــز 

المـوارد ، واالسـتراتيجية العالميـة بشـأن ٢٠٢٣-٢٠١٤على الناس، واستراتيجية الطب التقليـدي للفتـرة 
 .٢٠٣٠ البشرية الصحية: القوى العاملة في عام

تقــديم المســاعدة التقنيــة وأدوات بنــاء القــدرات مــن أجــل تعزيــز خــدمات المكاتــب القطريــة فــي  مســاندة •
الرعايـــة األوليـــة ورعايـــة المستشـــفيات والرعايـــة الطويلـــة األمـــد والرعايـــة الملطفـــة والرعايـــة المجتمعيـــة 

بما فـي ذلـك تعزيـز تصـريف ، الرعاية الجراحية الطارئة واألساسية والتخديروتعزيز والرعاية المنزلية، 
شـــؤونها ومســـاءلتها وٕادارتهـــا وجودتهـــا ومأمونيتهـــا، بوصـــفها جـــزءًا مـــن نظـــام فعـــال لتقـــديم الخـــدمات 

 .المتكاملة التي تركز على الناس؛ واالستجابة بفعالية للطوارئ والكوارث
  

  المستهدفةمنجزات المقر الرئيسي 
رصد التقدم الذي تحرزه الدول األعضاء في االستعانة باالستراتيجيات العالمية، بما فـي ذلـك اإلطـار  •

الرعايــــة الجراحيــــة الطارئــــة وتعزيـــز  ركــــز علــــى النــــاسالخــــدمات الصــــحية المتكاملــــة التـــي تالمعنـــى ب
، بهـــدف التقـــدم بـــالنظم الصـــحية لـــديها نحـــو تحقيـــق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة، واألساســـية والتخـــدير

فـــي سلســـلة متصـــلة مـــن تعزيـــز والســـيما هـــدف التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة للخـــدمات العاليـــة الجـــودة 
، ٢٠٢٣-٢٠١٤ اســــــتراتيجية الطــــــب التقليــــــدي للفتـــــــرةالرعايــــــة الملطفــــــة، وكــــــذلك  الصــــــحة وحتــــــى

 .٢٠٣٠ الموارد البشرية الصحية: القوى العاملة في عامواالستراتيجية العالمية بشأن 
جمــع الخبــرات بشــأن النمــاذج الناجحــة لتقــديم الخــدمات وأفضــل الممارســات وتحليلهــا وتجميعهــا وبثهــا  •

مــن أجــل تيســير  والتخــدير والتوليــدة الجراحــ ، بمــا فــي ذلــك تقــديم خــدماتوتيســير تبادلهــا بــين األقــاليم
عمليــة تطويعهــا علــى الصــعيدين اإلقليمــي والُقطــري، وكــذلك خلــق الــروابط بــين الخــدمات االجتماعيــة 
والصـــحية، مـــع التركيـــز علـــى تحســـين األداء، والمســـاءلة فـــي المستشـــفيات ومرافـــق الرعايـــة الصـــحية 

 الملطفة.األولية والمجتمعية، وكذلك الرعاية 
صـــعيد العـــالمي، بشـــأن الوظـــائف األساســـية فـــي مجـــال الصـــحة صـــقل إطـــار العمـــل المطبـــق علـــى ال •

 .العمومية، إلى جانب آليات التبادل التقني األقاليمي والمشترك بين البلدان
صـــقل إطـــار العمـــل العـــالمي بشـــأن الهجـــرة والصــــحة، إلـــى جانـــب آليـــات التبـــادل التقنـــي األقــــاليمي  •

 .والمشترك بين البلدان
علـى الـنظم الصـحية،  للطـوارئ مي لـدعم ارتكـاز التأهـب الـوطنيعلى الصعيد العـالمثبت وضع نهج  •

 إلى جانب آليات التبادل التقني المشترك بين البلدان.
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وضـــع إطـــار للعمـــل بشـــأن مشـــاركة المـــريض واألســـرة والمجتمـــع المحلـــي، وتقـــديم المســـاعدة واألدوات  •
 ز على الناس.التقنية لدعم تنفيذ اإلطار الخاص بالخدمات الصحية المتكاملة التي ترك

هـــة صـــوب تحقيـــق التغطيـــة : ٢-٢-٤ المخـــرج تنفيـــذ االســـتراتيجيات المعنيـــة بـــالقوى العاملـــة الصـــحية والموجَّ
  الصحية الشاملة في البلدان

  
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر

  ٣٠/١٩٤  تنشئ حسابات القوى العاملة الوطنية خالل الثنائيةعدد البلدان التي 
)٢٠١٧(  

٣٨/١٩٤  
)٢٠١٩(  

  
 منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

دعـــم الـــدول األعضـــاء فـــي تعزيـــز جمـــع المعلومـــات الخاصـــة بـــالقوى العاملـــة الصـــحية واإلبـــالغ عـــن  •
المدونـة العالميـة بحساباتها الوطنيـة، وكـذلك فـي تنفيـذ القـرارات اإلقليميـة والعالميـة، مثـل تلـك المعنيـة 

التثقيف المعنيــــة بـــــو  ،العــــاملين الصـــــحيين علــــى المســــتوى الـــــدوليلقواعــــد الممارســــة بشـــــأن توظيــــف 
 واالستبقاء والتمريض والقبالة. 

 تصـريف الشـؤون فـي الـدول األعضـاء إسداء المشـورة بشـأن السياسـات وتقـديم الـدعم مـن أجـل تعزيـز •
علـــى وضـــع وتنفيـــذ اســـتراتيجيات المـــوارد البشـــرية الصـــحية، بمـــا يتماشـــى مـــع االســـتراتيجية  تهاقـــدر و 

، واإلطـــار المعنـــي بتقـــديم ٢٠٣٠العالميـــة بشـــأن المـــوارد البشـــرية الصـــحية: القـــوى العاملـــة فـــي عـــام 
الخـدمات الصـحية المتكاملـة التـي تركـز علـى النـاس، وكـذلك االسـتراتيجيات اإلقليميـة المعنيـة بــالقوى 

 العاملة الصحية.
ي الـدول األعضـاء وقـدرتها إسداء المشورة بشأن السياسات والدعم من أجل تعزيز تصريف الشؤون فـ •

، مـع التركيـز بصـفة المعنية بالعمالة في مجال الصحة والنمو االقتصـاديعلى تنفيذ توصيات الهيئة 
)، ٤خاصة على ضمان تحقيق الفوائد على نطاق أهداف التنمية المستدامة، والسيما التعليم (الهدف 

)، والحـد مـن انعـدام ٨االقتصادي (الهـدف )، والعمل الالئق والنمو ٥والمساواة بين الجنسين (الهدف 
 ).١٠المساواة (الهدف 

تدريب قوى عاملة مؤهلة تأهيًال مالئمًا من أجل التصدي ألولويـات و دعم الدول األعضاء في تثقيف  •
الصــحة العالميــة الحاســمة، مثــل الوقايــة مــن األوبئــة والطــوارئ األخــرى ومكافحتهــا، بمــا يتماشــى مــع 

 )، وخطة العمل العالمية المعنية بمقاومة مضادات الميكروبات.٢٠٠٥( ةاللوائح الصحية الدولي
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
ــــة الصــــحية الوطنيــــة بغيــــة تيســــير التخطــــيط  تقــــديم اإلرشــــادات ورصــــد • تنفيــــذ حســــابات القــــوى العامل

االســــتراتيجي، وتحــــديث قواعــــد البيانــــات والمراصــــد اإلقليميــــة الخاصــــة بــــالموارد البشــــرية الصــــحية، 
 وتعزيزها ودمجها بوصفها جزءًا من ُنظم المعلومات الصحية.

جـــال تنفيـــذ المدونـــة العالميـــة لقواعـــد رصـــد التقـــدم الُمحـــرز علـــى الصـــعيدين الـــوطني واإلقليمـــي فـــي م •
ـــــدولي التـــــي وضـــــعتها المنظمـــــة،  ـــــى المســـــتوى ال الممارســـــة بشـــــأن توظيـــــف العـــــاملين الصـــــحيين عل

 واستراتيجيات القوى العاملة الصحية العالمية واإلقليمية.
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علــــى تنفيــــذ  تصــــريف الشــــؤون فــــي الــــدول األعضــــاء والقــــدرةتعزيــــز  فــــيالمكاتــــب الُقطريــــة  مســــاندة •
واإلطـار المعنـي  ٢٠٣٠االستراتيجية العالمية بشأن الموارد البشرية الصـحية: القـوى العاملـة فـي عـام 

 بتقديم الخدمات المتكاملة التي تركز على الناس، واستراتيجيات القوى العاملة الصحية اإلقليمية.
والقدرة علـى تنفيـذ توصـيات  مساندة المكاتب الُقطرية في تعزيز تصريف الشؤون في الدول األعضاء •

، مع التركيز بصـفة خاصـة علـى ضـمان المعنية بالعمالة في مجال الصحة والنمو االقتصاديالهيئة 
)، والمســـاواة بـــين ٤تحقيـــق الفوائـــد علـــى نطـــاق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة، والســـيما التعلـــيم (الهـــدف 

)، والحـــد مـــن انعـــدام المســـاواة ٨ف )، والعمـــل الالئـــق والنمـــو االقتصـــادي (الهـــد٥الجنســـين (الهـــدف 
 ).١٠(الهدف 

دعــم النهــوج المشــتركة بــين البلــدان والنهــوج اإلقليميــة لبنــاء قــدرات القــوى العاملــة الصــحية مــن أجــل  •
التصدي ألولويات الصحة العالمية الحاسمة، مثـل الوقايـة مـن األوبئـة والطـوارئ األخـرى ومكافحتهـا، 

)، وخطـة العمـل العالميـة المعنيـة بمقاومـة مضـادات ٢٠٠٥( ليـةاللـوائح الصـحية الدو بما يتماشى مع 
 الميكروبات.

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

توفير اإلرشادات ورصد تنفيذ حسابات القـوى العاملـة الصـحية الوطنيـة دعمـًا للتخطـيط االسـتراتيجي؛  •
الصـــحية والحفـــاظ عليهـــا، وتحـــديث قواعـــد البيانـــات العالميـــة واإلحصـــاءات الخاصـــة بـــالقوى العاملـــة 

فــي ذلــك رصــد تنفيــذ المدونــة العالميــة لقواعــد الممارســة بشــأن توظيــف العــاملين الصــحيين علــى  بمــا
 التي وضعتها المنظمة.المستوى الدولي 

واإلطــار المعنــي  ٢٠٣٠االســتراتيجية العالميــة بشــأن المــوارد البشــرية الصــحية: القــوى العاملــة  نشــر •
وبثهــا  ،ة التــي تركــز علــى النــاس، وقــرارات جمعيــة الصــحة العالميــة القائمــةبتقــديم الخــدمات المتكاملــ

 ها.ودعم تنفيذ
وبثهــا ودعــم تنفيــذها،  المعنيــة بالعمالــة فــي مجــال الصــحة والنمــو االقتصــادينشــر توصــيات الهيئــة  •

التركيــــز بصــــفة خاصــــة علــــى ضــــمان تحقيــــق الفوائــــد علــــى نطــــاق أهــــداف التنميــــة المســــتدامة،  مــــع
)، والعمــل الالئــق والنمــو االقتصــادي ٥)، والمســاواة بــين الجنســين (الهــدف ٤التعلــيم (الهــدف  والســيما

 ).١٠)، والحد من انعدام المساواة (الهدف ٨(الهدف 
دعم النهوج العالمية لبناء قدرات القوى العاملة الصحية من أجل التصدي ألولويـات الصـحة العالميـة  •

اللــوائح الصــحية لطــوارئ األخــرى ومكافحتهــا، بمــا يتماشــى مــع الحاســمة، مثــل الوقايــة مــن األوبئــة وا
 )، وخطة العمل العالمية المعنية بمقاومة مضادات الميكروبات.٢٠٠٥( الدولية

  
تمكــين البلــدان مــن تحســين ســالمة المرضــى وجــودة الخــدمات وتمكــين المرضــى فــي ســياق : ٣-٢-٤ المخــرج

  التغطية الصحية الشاملة
  

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر
عــدد البلــدان التــي تــم تمكينهــا مــن وضــع وتنفيــذ االســتراتيجيات المعنيــة بتحســين 
ســـالمة المرضـــى وجـــودة الخـــدمات الصـــحية علـــى الصـــعيد الـــوطني فـــي ســـياق 

  التغطية الصحية الشاملة

٧٧/١٩٤  
)٢٠١٧(  

٨٩/١٩٤  
)٢٠١٩(  
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  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة
االحتياجات الوطنية في مجال تعزيـز القـدرات ودعـم الـدول األعضـاء فـي جهودهـا الراميـة إلـى تحديد  •

 تحسين جودة الخدمات الصحية ومأمونيتها، من خالل تنظيم الحصائل، ومنحها االعتماد، وقياسها.
ـــادرات المرضـــى وشـــبكاتهم  • ـــة والمرضـــى وتمكيـــنهم مـــن خـــالل مب تيســـير مشـــاركة المجتمعـــات المحلي

 هم.ورابطات
وقايـة مـن العـدوى ومكافحتهـا والسـيما للدعم الدول األعضاء في تحسين ممارسـات الصـحة العموميـة  •

 من أجل مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات في أماكن الرعاية الصحية.
  

 منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
مــن أجــل دعــم تقيــيم وتعزيــز  تطويــع السياســات والمبــادئ التوجيهيــة واألدوات االبتكاريــة ودعــم تنفيــذها •

 جودة الخدمات الصحية ومأمونيتها، وبثها.
مســاعدة المكاتــب الُقطريــة علــى دعــم الــدول األعضــاء فــي التصــدي للتحــديات العالميــة التــي تواجــه  •

ســالمة المرضــى وفــي تنفيــذ الجهــود العامــة الراميــة إلــى تحســين الجــودة، بمــا فــي ذلــك مــنح االعتمــاد 
 .مهاللمنشآت الصحية وتنظي

كات االبتكاريـة بـين االشـر  مـن قبيـل ،تيسير بناء الشراكات ودعم الشـبكات اإلقليميـة لمقـدمي الخـدمات •
ومشاركة المجتمعـات المحليـة والمرضـى مـن خـالل شـبكة "المرضـى الملتزمـون بسـالمة  ،المستشفيات

 المرضى" وغيرها من مبادرات المرضى ورابطاتهم.
الممارســــات الخاصــــة بالنظافــــة المكاتــــب الُقطريــــة علــــى دعــــم الــــدول األعضــــاء فــــي تحســــين  مســــاندة •

والوقاية من العـدوى ومكافحتهـا والسـيما مـن أجـل محاربـة مقاومـة مضـادات الميكروبـات فـي  الصحية
 أماكن الرعاية الصحية.

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

ألقـاليم والبلـدان مـن أجـل تعزيـز الصـحة العموميـة ، فـي اقتضـاءتوفير الخبـرة المتخصصـة، حسـب اال •
والجراحيــة تلــك المتعلقــة بــاإلجراءات الغزويــة وممارســات الوقايــة مــن العــدوى ومكافحتهــا، والســيما فــي 

مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات في بيئـات الرعايـة الصـحية، بمـا فـي ذلـك و والوقاية من اإلنتان 
بشــأن مقاومــة مضــادات الميكروبــات فــي التــدريب المهنــي، وتنفيــذ مــن خــالل تعزيــز إدمــاج التثقيــف 

 العناصر األساسية التي وضعتها المنظمة بشأن الوقاية من العدوى ومكافحتها.
تحديــد أفضــل الممارســات ووضــع السياســات والمبــادئ التوجيهيــة والنهــوج االبتكاريــة لتقيــيم وتحســين  •

ذلــك المســائل التقنيــة المتعلقــة بتصــريف شــؤون ســالمة المرضــى وجــودة الخــدمات الصــحية، بمــا فــي 
؛ ودعم شبكات مقدمي الخـدمات، وتيسـير مشـاركة وتمكـين المرضـى الرعاية السريرية وٕادارة المخاطر
والنهـوج التشـاركية مـن أجـل تحسـين األداء فـي سـياق التغطيـة الصـحية  واألسر والمجتمعات المحلية،

 .الشاملة
ا يتعلـــق بالقواعـــد والمعـــايير التقنيـــة العالميـــة بشـــأن مأمونيـــة الطـــب إعـــداد البّينـــات ودعـــم تطبيقهـــا فيمـــ •

 التقليدي والتكميلي والمتكامل وجودته.
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دعم التصدي للتحدي العالمي الذي يواجه سالمة المرضى فيما يتعلق بسـالمة العـالج، بالتعـاون مـع  •
ات التنظيميــة، مــن أجــل إتاحــة األدويــة والتكنولوجيــات الصــحية وتعزيــز القــدر المعنــي بمجــال البرنــامج 

الحد من األخطاء العالجية، واألضرار المتعلقـة بـالعالج، وذلـك باالسـتعانة بأفضـل البينـات المتاحـة، 
ووضع االستراتيجيات والمبادئ التوجيهية واألدوات من أجل تحسين السـالمة الشـاملة وتحسـين جـودة 

 العملية العالجية. 
دوات االبتكاريــة مــن أجــل تشــجيع بنــاء توافــق اآلراء بشــأن وضــع السياســات والمبــادئ التوجيهيــة واأل •

األخالقيـــة فيمـــا يتعلـــق بالـــدم وســـائر المنتجـــات الطبيـــة البشـــرية المصـــدر، مبـــادئ اإلطـــار الخـــاص بال
فـــي ذلـــك الـــنظم المعنيـــة بـــاإلدارة وتصـــريف الشـــؤون علـــى نحـــو ســـليم، ونهـــوج التـــدبير العالجـــي،  بمـــا

 .والتيقظ والترصد
علـــى الصـــعيد العـــالمي بشـــأن وضـــع وصـــقل السياســـات واالســـتراتيجيات الوطنيـــة وضـــع نهـــج مثبـــت  •

إلـى جانـب آليـات التبـادل التقنـي المشـترك بـين ، المعنية بـالجودة فـي سـياق التغطيـة الصـحية الشـاملة
 البلدان.

بناء الشراكات الدولية للتصدي للمسائل الناشئة في مجال الجينوميات البشـرية، بمـا فـي ذلـك العيـوب  •
 . بالهيموغلوبينلخلقية، واألمراض المتعلقة ا

  
  وتعزيز القدرات التنظيمية ١إتاحة األدوية والتكنولوجيات الصحية األخرى  ٣-٤
  

تتوقف اإلتاحة الشاملة للخدمات الصحية بقدر كبير على إتاحة األدوية والتكنولوجيات الصحية األخرى (اللقاحـات 
ووسائل التشخيص واألجهزة) الميسورة التكلفة والمضمونة الجودة وعلى استخدامها استخدامًا رشيدًا وعالي المردود. 

أولويــات القيــادة الســتة للمنظمــة علــى النحــو الموضــح فــي  هــذا كإحــدىالبرنــامج ولــذا فقــد ُســلط الضــوء علــى مجــال 
 مـن الثاني العنصر األخرى الصحية والتكنولوجيات األدويةوُتعد . ٢٠١٩-٢٠١٤عمل العام الثاني عشر البرنامج 
 الخاصـة الصـحية النفقـات عناصـر وأكبـر ،)البشـرية المـوارد تكـاليف بعـد( الصـحة ميزانيـات معظم في الحجم حيث
ــُنظم التنظيميــة مــن الضــعف ويتعــذر  .الــدخل والمتوســطة المنخفضــة البلــدان فــي وفــي معظــم هــذه البلــدان تعــاني ال

ضمان مأمونية األدوية والتكنولوجيات الصحية األخرى ونجاعتهـا وجودتهـا. ويـؤدي هـذا إلـى إدامـة عـدم اإلنصـاف 
  ة.في إتاحة األدوية الجيدة النوعية وٕالى عرقلة الحق في الصح

  ٢٠١٩-٢٠١٨ الثنائية في المنظمة تركيز محور
ستواصل المنظمة دعمها لوضع السياسات الوطنيـة المالئمـة بشـأن األدويـة والتكنولوجيـات الصـحية، باالسـتناد إلـى 
مبادئ التصريف الجيد للشؤون، وسياسات الشراء والتسعير الرشيدة، وكذلك الوصفات الطبية المالئمة، واالستخدام 

  .الرشيد

ميــة وتعزيــز االســتخدام الرشــيد لألدويــة عاللمنظمــة الجهــود الراميــة إلــى تــدعيم الــُنظم التنظيميــة الوطنيــة والوســتكثف ا
والتكنولوجيات الطبية األخرى، باعتبار ذلك عنصرًا مهمًا من عناصر خطة العمل العالمية بشأن مقاومة مضادات 

ة تحســــين برنــــامج المنظمــــة لالختبــــار المســــبق وستواصــــل األمانــــعالــــة، فذج للقوامــــة الاضــــع نمــــو وستالميكروبــــات. 
للصـــالحية وتوســـيع نطاقـــه، لضـــمان تـــوفير األدويـــة ووســـائل التشـــخيص واللقاحـــات ذات األولويـــة الميســـورة التكلفـــة 

                                                           
األجهــزة واألدويــة واللقاحــات واإلجــراءات والــُنظم التــي ُتســتحدث مــن أجــل حــل تشــير عبــارة "التكنولوجيــات الصــحية" إلــى    ١
  مشكالت الصحية وتحسين نوعية الحياة.ال
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المدرجــة فــي قائمــة األدويــة األساســية  والجيــدة النوعيــة لمــن يحتــاجون إليهــا، بحيــث تغطــى كافــة مجــاالت األمــراض
للســلطات التنظيميــة اإلقليميــة والوطنيــة، وتــدعيم الــنظم ذلــك تعزيــز الــدعم المقــدم  بوســيتطلالصــادرة عــن المنظمــة. 

  ١وستسهم هذه األنشطة في التصدي ألثر المنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشوشة. التنظيمية.

الصـــحة العموميـــة وفضـــًال عـــن ذلـــك، ستواصـــل األمانـــة دعـــم تنفيـــذ االســـتراتيجية وخطـــة العمـــل العـــالميتين بشـــأن 
، الناميــةوسيشــمل العمــل تعزيــز القــدرة علــى االبتكــار فــي البلــدان  واالبتكــار والملكيــة الفكريــة، وتقيــيم مــدى فعاليتهــا.

وتعزيــز قــدرة البلــدان علــى إدارة المســائل المتعلقــة بحقــوق الملكيــة الفكريــة، وحفــز عمليــة نقــل التكنولوجيــا، وتيســير 
يرتبط تــدعيم المرصــد الصــحي العــالمي للبحــث ســإتاحــة التكنولوجيــات الصــحية. و اإلنتــاج المحلــي مــن أجــل زيــادة 

  د.بهذه الجهو  ، التابع للمنظمة،والتطوير في مجال الصحة

وسيســتمر ارتكــاز دور المنظمــة الفريــد فــي مجــال األدويــة والتكنولوجيــات الصــحية األخــرى علــى عملهــا األساســي 
ها، وٕادمـــان المخـــدرات، خداممعنيـــة باختيـــار األدويـــة األساســـية واســـتمـــن خـــالل لجنـــة الخبـــراء الالخـــاص بالمعـــايير 

  والمعايرة البيولوجية، واألسماء الدولية غير المسجلة الملكية، ومواصفات المستحضرات الصيدالنية.

 ســتدعم البلــدان بضــرورة وضــع نهــج متســق ومتكامــل،ٕاقــرار و  الطــب التقليــدي والتكميلــي،الطلــب علــى  نظــرًا لزيــادةو 
نة الدول األعضاء فـي دمـج األدويـة التقليديـة والتكميليـة التـي ثبتـت جودتهـا ومأمونيتهـا ونجاعتهـا دمجـًا كـامًال األما

  .في نظمها الصحية

األخــرى المأمونــة والفعالــة والميســورة التكــاليف  الصــحيةتحســين إتاحــة األدويــة والتكنولوجيــات : ٣-٤ الحصــيلة
  والعالية الجودة واستخدامها على نحو رشيد

  الغاية  البيانات األساسية  الحصيلة شرمؤ 
  ٪٦٥  توافر األدوية القائفة في القطاعين العام والخاص

)٢٠١٧(  
٧٥٪  

)٢٠١٩(  
  

الصــحية األخــرى واســتخدامها، مــن خــالل تحســين إتاحــة األدويــة األساســية والتكنولوجيــات : ١-٣-٤ المخــرج
  وتنفيذها اإلرشادات على الصعيد العالمي، ووضع سياسات واستراتيجيات وأدوات وطنية

  
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر

أو أي منهـــا، عـــدد البلـــدان التـــي تضـــع سياســـات واســـتراتيجيات وأدوات وطنيـــة، 
األساســــية والتكنولوجيــــات الصــــحية فــــذها مــــن أجــــل تحســــين إتاحــــة األدويــــة وتن

  األخرى وتيسر تكلفتها

١٣٣/١٦٥  
)٢٠١٧(  

١٥٩/١٩٤  
)٢٠١٩(  

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

تقديم/ تنسيق الدعم التقني لمراجعة السياسات واالستراتيجيات واألدوات الوطنية وتنفيـذها تنفيـذًا فعـاًال  •
واللقاحـــات والتكنولوجيـــات الصـــحية مضـــادات الميكروبـــات بمـــا فـــي ذلـــك  ،إلتاحـــة األدويـــة األساســـية

 الميسورة التكاليف واستخدامها الرشيد. ،األخرى
                                                           

)، الـــذي أوصـــى فيـــه جمعيـــة ٦(١٤٠م ت، اعتمـــد المجلـــس التنفيـــذي المقـــرر اإلجرائـــي ٢٠١٧فـــي كـــانون الثـــاني/ ينـــاير    ١
 مـن بـدالً  "والمغشوشـة النوعيـة المتدنيـة الطبيـة المنتجـاتالعالميـة السـبعين بمطالبـة المـدير العـام باسـتعمال مصـطلح " الصحة
 الــذي المصــطلح بوصــفه، "المزيفــة/ المغشوشــة/ التوســيم المغشوشــة/ المــزورة/ النوعيـــة المتدنيـــة الطبيـــة المنتجــات" مصــطلح
 .النوع هذا من الطبية المنتجات موضوع بشأن المستقبلية الوثائق جميع وفي األعضاء الدول آلية اسم في سُيستعمل
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دعــم الجهــود الراميــة إلــى إضــفاء الصــبغة المؤسســية وبنــاء القــدرات لتعزيــز إتاحــة األدويــة واللقاحــات  •
وحــاالت فاشــيات والتكنولوجيــات الصــحية األخــرى واســتخدامها الرشــيد، بمــا فــي ذلــك حــاالت الطــوارئ 

 األمراض.
دعم إنشاء قاعدة بيانات وطنية وصونها واستخدامها على نحو فعال من أجل جمـع وتحليـل البيانـات  •

 بشأن استهالك األدوية األساسية ووصفها على الصعيد الوطني، بما في ذلك مضادات الميكروبات.
والتكنولوجيـــات ســـين إتاحـــة األدويـــة تقــديم الـــدعم التقنـــي لعمليـــات الشـــراء وٕادارة سلســـلة اإلمـــدادات لتح •

 .الميسورة التكاليف والعالية الجودةالصحية األخرى 
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
تـــدقيق المعلومـــات القطريـــة وتحليلهـــا وتجميعهـــا وبثهـــا بشـــأن إتاحـــة واســـتخدام األدويـــة والتكنولوجيـــات  •

 .مضادات الميكروباتالصحية األخرى، بما في ذلك 
تكييــــف السياســــات واالســــتراتيجيات والمبــــادئ  مســــاعدة المكاتــــب القطريــــة وبنــــاء قــــدراتها فــــي وضــــع/ •

واختيارها المسـند التوجيهية التقنية لتعزيز إتاحة األدوية، واللقاحات، والتكنولوجيات الصحية األخرى، 
 ة.قائمة األدوية/ التكنولوجيات األساسيبما في ذلك بالبينات، واستخدامها الرشيد، 

لدول األعضاء في ترصـد وجمـع البيانـات بشـأن إلى اتقديم الدعم التقني مساندة المكاتب الُقطرية في  •
 إتاحة األدوية األساسية، واللقاحات، والتكنولوجيات الصحية األخرى العالية الجودة واستخدامها.

الطبية وتحديد أسعارها، نشر التقارير اإلقليمية بشأن االتجاهات ذات الصلة بإتاحة األدوية واألجهزة  •
 وآلياتها المالية. 

واســتراتيجيات، دعــم قــدرات الــدول األعضــاء مــن أجــل وضــع سياســات، مســاندة المكاتــب الُقطريــة فــي  •
وأدوات، أو أي منهـــا، لتحســـين وصـــف األدويـــة والتكنولوجيـــات الصـــحية األخـــرى واســـتخدامها، وكـــبح 

 االستخدام غير الرشيد لمضادات الميكروبات.
  

 منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
فـــي مجـــال السياســـات بشـــأن تـــوفير  ،باالســـتناد إلـــى البيِّنـــات وأفضـــل الممارســـات ،وضـــع اإلرشـــادات •

وٕاتاحـــة األدويـــة األساســـية واللقاحـــات والتكنولوجيـــات الصـــحية األخـــرى الميســـورة التكلفـــة علـــى نحـــو 
أفضل، ومن أجل اختيارها المسند بالبينات، واستخدامها الرشيد فـي البلـدان، باالسـتعانة بـأدوات تقيـيم 

وقـوائم التكنولوجيـات  النموذجية لألدويـة األساسـيةالتكنولوجيات الصحية، بما في ذلك قائمة المنظمة 
 الصحية األخرى المماثلة.

تحســـين وصـــون المراصـــد/ قواعـــد البيانـــات العالميـــة بشـــأن السياســـات والممارســـات مـــن أجـــل إنشـــاء و  •
توفير وٕاتاحة األدوية األساسية والتكنولوجيات الصحية األخرى الميسورة التكلفة، واسـتخدامها الرشـيد، 

 أسعار األدوية وتوافرها.بشأن  ،على سبيل المثال ،الستخدامها في البلدان، بما في ذلك
وضــع وتحــديث اإلرشــادات بشــأن السياســات، وأفضــل الممارســات واألدوات لتعزيــز التســعير المناســب  •

المســندة إلــى البينــات ذات الصــلة باآلليــات التــي تــؤثر فــي والتكنولوجيــات الصــحية األخــرى لألدويــة 
 سعار، مثل تكلفة اإلنتاج، والبحوث والتنمية، والشراء الجماعي.األ
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وضـع وتحـديث اإلرشــادات بشـأن السياسـات، وأفضــل الممارسـات واألدوات مـن أجــل سلسـلة إمــدادات  •
 التكنولوجيات الصحية األخرى بالبلدان.فعالة، ولتحسين إتاحة األدوية الضرورية واللقاحات و 

سياسات، وأفضل الممارسات واألدوات من أجـل االسـتخدام الرشـيد بشأن ال اإلرشاداتوضع وتحديث  •
 األدوية المضادة للميكروبات، ودعم وضع برامج القوامة بالبلدان.بالبلدان، بما في ذلك لألدوية 

وضع وتحديث اإلرشادات بشأن السياسـات، وأفضـل الممارسـات واألدوات مـن أجـل تحسـين تصـريف  •
دان، بما في ذلك المستشـفيات، مـع مراعـاة دور القطـاع الخـاص فـي شؤون الخدمات الصيدالنية بالبل

 المساهمة في الخدمات الصيدالنية عالية الجودة الموجهة للقطاع العام.
  

  تنفيذ االستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية: ٢-٣-٤ المخرج
  

  الغاية  األساسيةالبيانات   الُمخرج مؤشر
عدد البلدان التي تبّلغ عن البيانات بشأن استثمارات البحث والتطوير في مجال 

  اإلنتاج من أجل الصحة
٧١/١٩٤  
)٢٠١٧(  

١٠٠/١٩٤  
)٢٠١٩(  

  
 منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

االســتراتيجية دعــم عمليــة جمــع المعلومــات وبثهــا بشــأن التقــدم الُمحــرز والتحــديات التــي تواجــه تنفيــذ  •
 .وخطة العمل العالميتين بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية

دعم الدول األعضاء في تنفيذ معايير التجارب السريرية لألدوية المالئمة والمراعية لألخالق، بما في  •
بالتجارب ذلك تلك التي تتضمن األطفال، وتيسير التنسيق من أجل تعزيز تبادل المعلومات الخاصة 

 السريرية المتعلقة بطب األطفال وغيرها من المعلومات السريرية األخرى.
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
إنشاء مراصد إقليمية للبحث والتطوير في مجال الصحة أو منصة إقليمية قائمة على شبكة اإلنترنت  •

 وتحديثها وصونها.بشأن االبتكارات الصحية وٕاتاحة التكنولوجيات الصحية، 
تنفيذ مختلف عناصر االستراتيجية وخطة العمل دعم للمكاتب القطرية من أجل  ةالتقني الخبراتتقديم  •

 العالميتين بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية.
  

 منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
حسـين إتاحـة األدويـة والتكنولوجيـات تعزيز القدرة على االبتكار في مجال البحث والتطوير من أجـل ت •

 .الصحية األخرى من خالل بث خيارات السياسات بشأن تطبيق حقوق الملكية الفكرية وٕادارتها
تـــوفير اإلشـــراف وتقـــديم الـــدعم مـــن أجـــل تنفيـــذ االســـتراتيجية وخطـــة العمـــل العـــالميتين بشـــأن الصـــحة  •

التوجيـه بشـأن اإلنتـاج المحلـي االسـتراتيجي لألدويـة ، بما في ذلك العمومية واالبتكار والملكية الفكرية
 والتكنولوجيات.

مجــاالت تــولي المنظمــة قيــادة تنفيــذ المخطــط األولــي للبحــث والتطــوير فــي مجــال العمــل بالتعــاون مــع  •
األخــرى ذات الصــلة للوقايــة مــن الوبائيــات التــي تقــل التــدابير الطبيــة المضــادة لهــا أو  المنظمــة بــرامج
  تنعدم.
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تحسين جودة األدوية والتكنولوجيات الصحية األخرى ومأمونيتها من خالل القواعد والمعـايير : ٣-٣-٤ المخرج
  والمبادئ التوجيهية وتعزيز الُنظم التنظيمية واالختبار المسبق للصالحية

  
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشرات

التنظيميـة األساسـية عدد السلطات التنظيمية الوطنيـة التـي تكفـل أداء الوظـائف 
  لألدوية واللقاحات

٥٠/١٩٤  
)٢٠١٥(  

٧٢/١٩٤  
)٢٠١٩(  

عدد السلطات التنظيمية الوطنية التـي لـديها كافـة الضـوابط التنظيميـة األساسـية 
  (األجهزة الطبية) ضمن التشريعات الخاصة بها

٣٣/١٩٤  
)٢٠١٥(  

٤٨/١٩٤  
)٢٠١٩(  

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

لبناء القدرة الوطنية على تنفيذ المبادئ التوجيهية التقنية والقواعد والمعايير التي وضـعتها  تقديم الدعم •
 المنظمة بشأن ضمان ومراقبة جودة األدوية واللقاحات والتكنولوجيات الصحية األخرى ومأمونيتها.

أجــل تشــجيع الممارســات المالئمــة لتحقيــق القوامــة المثلــى  مــنتقــديم الــدعم لتعزيــز الــنظم التنظيميــة  •
 لمضادات الميكروبات ومكافحة المقاومة ضد هذه المضادات.

 تعزيز وظائف السلطات التنظيمية الوطنية بشأن األدوية واللقاحات والتكنولوجيات الصحية األخرى. •
ـــ • ة الوطنيـــة بشـــأن المســـائل دعـــم عمليـــة جمـــع البيانـــات والتبليـــغ عنهـــا مـــن جانـــب الســـلطات التنظيمي

المتعلقــة بمأمونيــة األدويــة، واللقاحــات، والتكنولوجيــات الصــحية األخــرى، بمــا فــي ذلــك التبليــغ بشــأن 
ورصـــد اآلثــار الدوائيـــة الضـــارة، وتــوخي اليقظـــة فـــي ، المغشوشـــةو  المنتجــات الطبيـــة المتدنيـــة النوعيــة

 .استعمال الدم، ورصد اآلثار الضارة للتكنولوجيات الصحية
المغشوشة التي تدخل سلسـلة و  النوعية المتدنيةلمخاطر المنتجات  واالستجابةدعم تنفيذ نظم الترصد  •

 اإلمدادات.
الذاتي للسلطة التنظيمية األسس المرجعية التي وضعتها المنظمة في التقييم دعم استخدام أداة تحديد  •

  والفجوات المحددة.، وتعزيز خطة التنمية المؤسسية للتصدي لمواطن الضعف الوطنية
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
تقـــديم المســـاعدة التقنيـــة إلـــى المكاتـــب الُقطريـــة مـــن أجـــل تعزيـــز قـــدرات الســـلطات والـــنظم التنظيميـــة  •

الوطنيـــــة، بمـــــا فـــــي ذلـــــك تنفيـــــذ القواعـــــد والمعـــــايير التـــــي وضـــــعتها المنظمـــــة بشـــــأن ضـــــمان جـــــودة 
تخدام أداة تحديد األسس المرجعية التي وضعتها المنظمـة فـي التكنولوجيات الصحية ومأمونيتها، واس

تقيــيم الســلطة التنظيميــة الوطنيــة وتقييمهــا الــذاتي، وتعزيــز خطــة التنميــة المؤسســية ودعمهــا وتنفيــذها 
 للتصدي لمواطن الضعف والفجوات المحددة.

نظيميــة علــى صــعيد عمليــة التوحيــد التــدريجي للممارســات التإلــى  يالتعــاون القطــري الــذي يــؤدتيســير  •
 البلدان داخل اإلقليم وعبر األقاليم، من أجل االرتقاء بجودتها وفعاليتها.

دعم المبادرات العالمية الرامية إلى وضع نماذج جديدة لالختبار المسبق لصالحية األدوية واللقاحات  •
 والتكنولوجيات الصحية األخرى.
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تيســـير المنصـــات اإلقليميـــة مـــن أجـــل تعزيـــز التعـــاون الـــدولي وتبـــادل أفضـــل الممارســـات فـــي مجـــال  •
المأمونيــة ورصــد اآلثــار الدوائيــة الضــارة ورصــد سالســل اإلمــدادات وتنظيمهــا، وٕاذكــاء الــوعي بشــأن 

 المغشوشة.و المنتجات الطبية المتدنية النوعية 
ــُنظم التنظيميــة مــن أجــل دعــم الممارســات التقنيــة إلــى المكاتــب الُقطريــة  الخبــراتتقــديم  • فــي تعزيــز ال

 .المالئمة لتحقيق االستخدام األمثل لمضادات الميكروبات ومكافحة هذه المقاومة
 

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
تطوير عملية تطبيق المبادئ التوجيهية التقنية والقواعد والمعايير العالميـة ودعمهـا، مـن أجـل ضـمان  •

المنتجـــــات التكنولوجيــــات الصــــحية األخـــــرى ومأمونيتهــــا، بمــــا فـــــي ذلــــك اللقاحـــــات و األدويــــة و جــــودة 
البيولوجيــــة المعقــــدة، ومنتجــــات العــــالج البيولوجيــــة، والمنتجــــات المماثلــــة، ومنتجــــات الــــدم، ووســــائل 
 التشخيص المختبرية، واألدويـة الجديـدة لالسـتهالك البشـري التـي تسـتند إلـى العـالج الجينـي، والعـالج

 بالخاليا الجسدية، وهندسة األنسجة.
عقــــــد لجــــــان الخبــــــراء التابعــــــة للمنظمــــــة المعنيــــــة بالمعــــــايرة البيولوجيــــــة ومواصــــــفات المستحضــــــرات  •

المنتجــات البيولوجيــة ومنتجــات العــالج الصــيدالنية، مــع مراعــاة التطــورات التكنولوجيــة فــي توصــيف 
والتمثيـل د الـوطني، والتـوازن بـين الجنسـين، البيولوجية، واالحتياجات والقـدرات التنظيميـة علـى الصـعي

 في الخبرة التقنية.المتساوي على المستوى اإلقليمي، والتنوع 
االضـــطالع بـــدور القيـــادة العالميـــة لتعزيـــز الـــُنظم التنظيميـــة، وتيســـير التوحيـــد التـــدريجي للممارســـات  •

شـــبكات والمبـــادرات، عـــن طريـــق تعزيـــز التفاعـــل بـــين مختلـــف الواالعتمـــاد وتبـــادل العمـــل التنظيميـــة 
وتطبيــق أداة تحديــد األســس المرجعيــة العالميــة التــي وضــعتها المنظمــة للســلطات التنظيميــة الوطنيــة، 
وتشكيل ائتالف عالمي يضم الوكاالت العاملة في مجال التنمية ومراكز التميز، ووضع مجموعة من 

 المبادئ التوجيهية واألدوات بشأن أفضل الممارسات التنظيمية.
افة المســتودع العـالمي للمعلومــات التنظيميـة وصــونه، بمـا فــي ذلـك وضــع قواعـد البيانــات ذات استضـ •

 الصلة وتحديثها في مجال الممارسات التنظيمية الجيدة وبناء القدرات.
إجــراء االختبــار المســبق لألدويــة واللقاحــات والتكنولوجيــات الصــحية األخــرى (بمــا فــي ذلــك منتجــات  •

 ت الشراء الدولية، مع وضع نماذج االختبار المسبق الجديدة وتجريبها.مكافحة النواقل) لعمليا
تيســير المنصــات العالميــة مــن أجــل تعزيــز التعــاون الــدولي وتبــادل البيانــات وأفضــل الممارســات فــي  •

مجال مأمونية المنتجات الطبية، ورصد اآلثـار الدوائيـة الضـارة ورصـد سالسـل اإلمـدادات وتنظيمهـا، 
  المغشوشة ومكافحتها.و طبية المتدنية النوعية ومنع المنتجات ال

المنــافع والمخــاطر، استضــافة الهيئــات االستشــارية العالميــة ودعمهــا بشــأن مأمونيــة المنتجــات لتقيــيم  •
 .وتوصيل البيانات للسلطات الوطنية

االضطالع بدور القيادة في تعزيز النظم التنظيمية ودعم أفضل الممارسات بشأن استخدام مضـادات  •
 .الميكروبات على النحو األمثل ومكافحة مقاومة هذه المضادات
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  الُنظم الصحية والمعلومات والبيِّنات  ٤-٤
  

تمثل المعلومات والبيِّنات أساسًا لسياسات وبرامج الصحة العمومية السليمة وتخصيص الموارد وصنع القـرارات فـي 
والمالئمـة التوقيـت ثـة والكاملـة المعلومـات الدقيقـة والمحدَّ مجال الصحة. بيد أن نظم المعلومات الصحية التي تـوّفر 

وتقيــيم علــى نحــو أفضــل ، وتلبيــة االحتياجــات المحليــة بشــأن التخطــيط والتنفيــذ واالتجاهــات الصــحية تبشــأن الحــاال
 .نمازالــت غيــر كافيــة فــي العديــد مــن البلــدا التقــدم المحــرز نحــو بلــوغ أهــداف التنميــة المســتدامة المتعلقــة بالصــحة،

واسعة النطاق التي تمثل أهمية الاف جحفيما يتعلق بتحديد ورصد أوجه اإلوالسيما والثغرات في المعلومات شاسعة 
تصـنيف البيانـات حسـب الجـنس والعمـر بالغة في توفير المعلومـات للسياسـات والبـرامج والتـدخالت، ويشـمل العمـل 

  .للبيانات عن اإلجحاف في مجال الصحة ومحدداته وغيرهما من متغيرات اإلنصاف الرئيسية، والجمع الروتيني
  

تعلقــة بهــا، وفــي اســتيعاب المعــارف موهنــاك أيضــًا ثغــرات كبــرى فــي البينــات بشــأن األســاليب الفعالــة والتكــاليف ال
وعلــــى الصــــعيد العــــالمي ســــتركز المنظمــــة علــــى تقــــديم المشــــورة  .والبينــــات مــــن أجــــل تحســــين السياســــات والبــــرامج

ســتناد إلــى الرصــد الســليم للبحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة مــن خــالل باالاالســتراتيجية والتقنيــة، وكــذلك الــدعوة، 
وتعزيـز وضـع مبـادئ توجيهيـة منهجيـة عاليـة  ،التـابع للمنظمـة المرصد العالمي للبحث والتطوير في مجال الصـحة

لتسـجيل التجـارب دة تستند إلى االستعراض، والمبادئ األخالقية للصـحة العموميـة، وعلـى اإلبقـاء علـى منصـة الجو 
ــ .الســريرية البحــوث، باتبــاع  المشــاركة فــيمــة علــى بنــاء القــدرة علــى ظاألعضــاء، ســتركز المن دولوفيمــا يتعلــق بال

لمعارف وترجمتها إلى سياسات وممارسات بشأن المبادئ األخالقية المقبولة على الصعيد العالمي، من أجل توليد ا
الــُنظم الصــحية، ومازالــت هنــاك حاجــة الخــدمات و  االســتخدام االســتراتيجي لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي

  ة.حيوية إلى اإلتاحة المنصفة والمستدامة للمعارف الصحي
  

ع التركيـز علـى اسـتخدام النهـوج االبتكاريـة وستدعم األمانة الدول األعضاء فـي تعزيـز ُنظـم المعلومـات الصـحية، مـ
وســيوجه مزيــد مــن . بمــا فــي ذلــك كافــة مصــادر المعلومــات األساســيةفــي جمــع البيانــات ونقلهــا وتحليلهــا وٕايصــالها، 

ميـة نأهـداف التالتقـدم المحـرز صـوب تحقيـق ُنظـم التسـجيل المـدني واإلحصـاءات الحيويـة، ورصـد االهتمام لتعزيـز 
ُنظـم التبليـغ اإللكترونيـة االستفادة مـن ، بما في ذلك التغطية الصحية الشاملة و المتعلقة بالصحة المستدامة وغاياتها

  ض.امر للمرافق. وسيكون هذا العمل مفيدًا أيضًا ألغراض الترصد، بما في ذلك ترصد فاشيات األ
  

  ٢٠١٩-٢٠١٨ الثنائية في المنظمة تركيز محور
  

حالة الصحة واتجاهاتهـا علـى الصـعيد العـالمي واإلقليمـي والـوطني عـن ستواصل المنظمة رصد وبث البيانات عن 
طريق المراصد الصحية العالمية واإلقليمية. وستطلق األمانة المراجعـة الحاديـة عشـر للتصـنيف اإلحصـائي الـدولي 

ية بتحــديث ُنظـــم التصـــنيف الدوليـــة التــي ُتســـتخدم فـــي توجيـــه عمليــة تقـــديم الخـــدمات الصـــح ، كمـــا ســـتقوملألمــراض
  .والحفاظ على السجالت الوبائية وغيرها من السجالت، بما في ذلك اإلحصاءات الدقيقة للوفيات

  
المعنيـــة  الوطنيـــةســـتراتيجيات االوالـــدعم االســـتراتيجيين للبلـــدان بشـــأن تنفيـــذ  رشـــاداتوستواصـــل المنظمـــة تـــوفير اإل

بالممارسـات الطبيـة المعنيـة ، و )اإللكترونيـةالصـحة باستخدام تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت مـن أجـل الصـحة (
وممارســات الصــحة العموميــة المدعومــة بــأجهزة الهواتــف المحمولــة (الصــحة فــي تطبيقــات الهواتــف المحمولــة) مــن 

تحســـين التوحيـــد القياســـي والتشـــغيل البينـــي لخـــدمات الصـــحة اإللكترونيـــة ونظـــم المعلومـــات واالبتكـــار والـــتعلُّم أجـــل 
  ة.تقييم االتجاهات العالمية وبناء قاعدة البيِّنات الخاصة بالصحة اإللكترونيجل ، ومن أاإللكتروني

  
: وضـــع المبـــادئ التوجيهيـــة واألدوات المســـنَّدة بالبيِّنـــات، وٕاصـــدار أيضـــًا علـــى تحقيـــق مـــا يلـــيالمنظمـــة  وســـتعمل

ثـــة المحدَّ العلميـــة والتقنيـــة  المنتجـــات المعلوماتيـــة المتعـــددة اللغـــات واألشـــكال، وتمكـــين اإلتاحـــة المســـتدامة للمعـــارف
للمهنيــين فــي مجــال الرعايــة الصــحية، والحفــاظ علــى منصــات تبــادل المعلومــات عــن التجــارب الســريرية والبحــوث 
الصــحية، وٕادارة شــبكات المعــارف ودعمهــا، وتوليــد البيِّنــات وترجمتهــا إلــى سياســات وممارســات، وتعزيــز االســتخدام 

  تصاالت.المالئم لتكنولوجيا المعلومات واال
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جميـــع البلـــدان لـــديها ُنظـــم تعمـــل جيـــدًا للمعلومـــات الصـــحية والصـــحة اإللكترونيـــة والبحـــوث : ٤-٤ الحصـــيلة
  واألخالقيات وٕادارة المعارف من أجل دعم األولويات الصحية الوطنية

  الغاية  البيانات األساسية  الحصيلة شرمؤ 
ـــديها تقـــارير تحليليـــة عموميـــة  ـــدان التـــي يوجـــد ل ســـنوية جيـــدة عـــدد البل

ــــة تتــــيح المعلومــــات لعمليــــات المراجعــــة المنتظمــــة الســــتراتيجية  النوعي
  قطاع الصحة الموجهة نحو اإلنصاف

٨٠  
)٢٠١٧(  

١٠٠  
)٢٠١٩(  

  
والمحـددات الصـحية علـى المسـتوى  الرصد الشامل للوضـع الصـحي واالتجاهـات واإلجحافـات: ١-٤-٤ المخرج

العالمي واإلقليمي والُقطري باستخدام المعـايير العالميـة، بمـا فـي ذلـك جمـع البيانـات وتحليلهـا مـن أجـل معالجـة 
  ثغرات البيانات وتقييم أداء النظم

  
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر

واالتجاهــــات أجــــرت تقييمــــًا شــــامًال للوضــــع الصــــحي عــــدد البلــــدان التــــي 
  ٢٠١٩-٢٠١٨الصحية في الفترة 

١٠٠  
)٢٠١٧(  

١٢٠  
)٢٠١٩(  

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

مراجعــــة الوضــــع الصــــحي واالتجاهــــات الصــــحية علــــى المســــتويين الــــوطني ودون الــــوطني وتقييمهــــا  •
والعالميــة بشــأن بانتظــام باســتخدام أســاليب قابلــة للمقارنــة، مــع مراعــاة األولويــات الوطنيــة واإلقليميــة 

 أهداف التنمية المستدامة، وضمان جودة اإلحصاءات.
علـــى مســـتوى التصـــنيف توليـــد وتجميـــع المعلومـــات واإلحصـــاءات الوطنيـــة ودون الوطنيـــة المنـــاظرة  •

 باستخدام المعايير واألساليب المتفق عليها دوليًا دعمًا لصنع السياسات الُمسترشد بالبّينات.المالئم 
 المعايير الدولية الخاصة بنظم المعلومات الصحية وإلدارة البيانات الصحية.دعم استخدام  •
دعـــم تبـــادل البيانـــات المالئمـــة التوقيـــت، والتبليـــغ عـــن المؤشـــرات، والســـيما تلـــك التـــي تتعلـــق بأهـــداف  •

 .للمنظمة المستدامة، أو التي اعتمدتها األجهزة الرئاسيةالتنمية 
، وتخصـــيص الـــدعم والمـــوارد متاحـــةوأدوات فعالـــة للبيانـــات الالـــدعوة لتـــوفير سياســـات تقـــديم الـــدعم و  •

الكافيـــة بشـــأن السياســـات لتعزيـــز نظـــم المعلومـــات الصـــحية الموجهـــة نحـــو اإلنصـــاف علـــى المســـتوى 
الــوطني ودون الــوطني، وغيرهــا مــن االبتكــارات فــي مجــال وضــع نظــم المعلومــات الصــحية، بمــا فــي 

 تسجيل.ذلك النظم الصحية الفردية القائمة على ال
دعم وضع وتنفيذ استراتيجيات وٕاجراءات وخطط استثمارية بشأن المعلومات الصحية ونظـم التسـجيل  •

 المدني ونظم اإلحصاءات الحيوية.
 دعم عملية إعداد وتنفيذ المعلومات الصحية المتاحة بما في ذلك البيانات المنظمة وغير المنظمة. •

 
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

الوضـــع الصـــحي واالتجاهـــات الصـــحية علـــى المســـتويين اإلقليمـــي والـــوطني بانتظـــام باســـتخدام تقيـــيم  •
أســــاليب قابلــــة للمقارنــــة، مــــع مراعــــاة األولويــــات والغايــــات اإلقليميــــة وضــــمان جــــودة جميــــع منتجــــات 

، مع التركيز على األهداف الصحية، وأهداف التنميـة المسـتدامة ذات الصـلة المنظمة من المعلومات
 ة.بالصح
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، ورصـد توليد وتجميع المعلومات من خالل مراصد المعلومات الصحية اإلقليمية، ومنصات البيانات •
بشــأن التقــدم المحــرز فــي بلــوغ  مــن أجــل دعــم صــنع السياســات الُمسترشــد بالبّينــات لوحــات المتابعــة

وطني فــي مــع مراعــاة الوكــاالت المعنيــة األخــرى التــي تتجــاوز النطــاق الــأهــداف التنميــة المســتدامة، 
 .اإلقليم وبالتعاون معها

معلومات المتعلقة بالصحة من أجل البلدان، وتكييفهـا وبثهـا للمعايير واألساليب واألدوات الاستحداث  •
وتعزيز استخدامها، بما في ذلك االستراتيجيات/ األطر/ النماذج اإلقليمية بشأن رصد أهـداف التنميـة 

 طية الصحية الشاملة.المتعلقة بالصحة/ التغالصحية و  المستدامة
، إنشـــاء شـــبكات وأنشـــطة تعاونيـــة إقليميـــة ودون إقليميـــة معنيـــة بـــتعلم األقـــران، واالضـــطالع بقيادتهـــا •

التقــدم فــي ذلـك المنتــديات التقنيـة، وشــبكات الخبـرة اإلقليميــة لتعزيـز قــدرات البلـدان مــن أجـل تتبــع  بمـا
 الصحية الشاملة وتحسين المساءلة.التغطية و أهداف التنمية المستدامة المحرز صوب بلوغ 

تـوفير الـدعم التقنـي للبلـدان مـن أجـل تعزيـز القـدرات المؤسسـية الوطنيـة مساندة المكاتـب الُقطريـة فـي  •
علــى الرصــد والتقيــيم الموجــه نحــو اإلنصــاف للصــحة العموميــة باســتخدام بيانــات مــن االستقصــاءات 

مثل نظم التسجيل المدني ونظـم اإلحصـاءات  الروتينية لنظم المعلومات الصحية والمصادر األخرى،
بثهــــــا الحيويــــــة، وكــــــذلك لتحســــــين جــــــودة التقــــــارير اإلحصــــــائية الوطنيــــــة ودون الوطنيــــــة وتحليلهــــــا و 

 استخدامها، مع التركيز على رصد التقدم المحرز نحو بلوغ أهداف التنمية المستدامة.و 
ل تعزيــز نظــم المعلومــات الصــحية، تحديــد أفضــل الممارســات واألســاليب االبتكاريــة وتوليــدها مــن أجــ •

 واتخاذ القرار المستنير بالبينات على كافة األصعدة.
 تعزيز الخبرة التحليلية القطرية من خالل أنشطة بناء القدرات اإلقليمية. •
تعزيـــز القـــدرات القطريـــة مـــن خـــالل تعزيـــز أو إنشـــاء شـــبكات المعلومـــات الصـــحية اإلقليميـــة أو دون  •

 .لومات الصحية والبّينات الالزمة للسياساتفي مجال المع اإلقليمية
 

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
تقيــــيم الوضــــع الصــــحي واالتجاهــــات الصــــحية علــــى المســــتوى العــــالمي واإلقليمــــي والقطــــري بانتظــــام  •

باســتخدام أســاليب قابلــة للمقارنــة، وضــمان جــودة جميــع إحصــاءات المنظمــة وتقــديراتها، مــع التركيــز 
 المتعلقــةالصــحة وأهــداف التنميــة المســتدامة ب األهــداف المتصــلة المحــرز فــي بلــوغ علــى رصــد التقــدم

 بالصحة.
توليد المعلومات واإلحصاءات العالمية واإلقليمية والوطنية المتعلقة بها وتجميعها من خـالل المرصـد  •

 .الصحي العالمي التابع للمنظمة، من أجل دعم عملية رسم السياسات التي تسترشد بالبيِّنات
، بمـــا فـــي ذلـــك مراجعـــة التصـــنيف وضـــع المعـــايير الخاصـــة بالمعلومـــات الصـــحية وتنقيحهـــا ونشـــرها •

 أهداف التنمية المستدامة. التقدم المحرز صوب بلوغ الدولي لألمراض والمعايير ذات الصلة برصد
 وضع األدوات واإلرشادات من أجل تعزيز ُنظم المعلومات الصحية الوطنية الموجهة نحو اإلنصـاف •

، واتساق الشركاء العالميين، دعمًا لتعزيـز الـنظم ورصد التقدم الُمحرز صوب تحقيق الغايات العالمية
 الهيئة التعاونية للبيانات الصحية.القطرية واإلقليمية كجزء من 

ضــــمان قيــــام المنظمـــــة بوضــــع اســــتراتيجية لالبتكـــــار وتنفيــــذها، مثــــل اســـــتخدام البيانــــات الضـــــخمة،  •
 ة، والتطورات ذات الصلة في نظم المعلومات الصحية.والمعلومات الجغرافي

دعم المكاتب اإلقليمية من أجل تعزيز قدراتها على تقديم التعاون التقني في جميع أنحاء اإلقليم الذي  •
  يحصل على خدماتها.



   A70/7    ٧٠/٧ج

133 

  صحة اإللكترونية وٕاعدادها وتنفيذهاللتمكين البلدان من تخطيط استراتيجية : ٢-٤-٤ المخرج
  

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر
  ١١٠/١٩٤  وضعت استراتيجية للصحة اإللكترونية وتقوم بتنفيذهاعدد البلدان التي 

)٢٠١٧(  
١٢٠/١٩٤  

)٢٠١٩(  
  

  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة
، لتحســين دعــم بنــاء القــدرات والشــراكات فــي وضــع اســتراتيجية الصــحة اإللكترونيــة الوطنيــة وتنفيــذها •

بالبينـات، بمـا فـي ذلـك التحـول إلـى السـجالت الصـحية  ةالخدمات الصحية ووضـع السياسـات المسـند
 اإللكترونية.

لألمـراض غيـر التـدبير العالجـي دعم االستخدام الالحق للصحة في تطبيقات الهواتـف المحمولـة فـي  •
 الوطنية.السارية وتحسين الرعاية الصحية لألم والطفل على أساس األولويات واالحتياجات 

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
، لتحســين دعــم بنــاء القــدرات والشــراكات فــي وضــع اســتراتيجية الصــحة اإللكترونيــة الوطنيــة وتنفيــذها •

بالبينـات، بمـا فـي ذلـك التحـول إلـى السـجالت الصـحية  ةالخدمات الصحية ووضـع السياسـات المسـند
 اإللكترونية.

وتوليفهـا وتيسـير إتاحـة المعـارف والخبـرات والمـوارد والشـبكات مـن أجـل بنـاء جمع الممارسات الجيدة  •
 قاعدة بيِّنات للصحة اإللكترونية.

لبلـدان فـي وضـع اسـتراتيجية الصـحة اإللكترونيـة الوطنيـة لدعم القطريـة فـي تقـديم الـمساعدة المكاتب  •
نـي األكثـر اسـتدامة وفاعليـة، مـن أجـل التشـغيل البيوتنفيذها، وفي تطبيق معايير الصحة اإللكترونيـة 

 الوطني.اإللكترونية على المستوى وتعزيز هيكل الصحة 
مشاركة شركاء الصحة اإللكترونية وشركاء االبتكار لتنسيق األنشطة اإلقليمية لـدعم دور التكنولوجيـا  •

 وتطبيقاتها، مثل سجالت الصحة اإللكترونية، بهدف تحقيـق التغطيـة الصـحية الشـاملة وبلـوغ أهـداف
 التنمية المستدامة.

تعزيـــز إنشـــاء منصـــات لتبـــادل المعلومـــات الصـــحية علـــى الصـــعيد الـــوطني، بمـــا فـــي ذلـــك اســـتخدام  •
محــددات للهويــة ومكاتــب للتســجيل مميــزة للمرضــى والعمــالء، والمرافــق الصــحية، والقــوى العاملــة فــي 

 المجال الصحي.
المعلومــات الصــحية ووضــع معــايير تقــديم الــدعم إلدمــاج الــنظم الصــحية الوطنيــة مــن خــالل مواءمــة  •

 لعمليات تقديم الخدمات بمساعدة التكنولوجيا.
 تكييف المبادئ التوجيهية من أجل تيسير تقييم خدمات الصحة اإللكترونية بالبلدان. •
اسـتخدام نهـوج الصـحة فـي تطبيقـات الهواتـف المحمولـة تحديد مجاالت العمل ذات األولوية، وتعزيـز  •

لتحســين تقــديم الخـدمات فــي مجــال التغطيــة الصــحية الشـاملة، بمــا فــي ذلــك مجــال المسـندة بالبينــات، 
 صحة األم والطفل واألمراض غير السارية.
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  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
المعـايير وتقـديم اإلرشـادات  تعزيـزأصـحاب المصـلحة فـي سـائر التعاون مع منظومة األمم المتحـدة و  •

اسـتراتيجيات الصـحة اإللكترونيـة الوطنيـة واعتمـاد معـايير الصـحة واألدوات والموارد مـن أجـل وضـع 
 .وأدواتها اإللكترونية

بنــاء قاعــدة بيِّنــات بشــأن الصــحة اإللكترونيــة وتعمــيم البّينــات التــي ُتجمــع بواســطة المرصــد العــالمي  •
 .التابع للمنظمة للصحة اإللكترونية

يف شــؤون الصــحة اإللكترونيــة، بمــا فــي تــوفير اإلرشــادات والمــوارد الخاصــة بالسياســات بشــأن تصــر  •
 ذلك فيما يتعلق باألخالقيات والخصوصية واألمن.

فــــي الصــــحة اإللكترونيــــة والتطبيقــــات الصــــحية للهواتــــف  المســــندة بالبينــــات تعزيــــز اســــتخدام النهــــوج •
 .وتحسين إتاحة الرعاية وجودتها ومأمونيتها، لتحسين تقديم الخدمات المحمولة

  
السياسات واألدوات والشبكات والموارد الخاصة بإدارة المعـارف واسـتخدامها مـن جانـب  إعداد: ٣-٤-٤ المخرج

  المنظمة والبلدان من أجل تعزيز قدرتها على توليد المعارف وتبادلها وتطبيقها
  

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر
التـــي تجمـــع البينـــات وتقـــدم خيـــارات السياســـات التخـــاذ المنشـــورات عـــدد 
  القرار

٤٠٠  
)٢٠١٧(  

٤٤٠  
)٢٠١٩(  

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

إنشـــاء آليـــات لمواصـــلة تعزيـــز القـــدرة الوطنيـــة علـــى إدارة المعـــارف وترجمتهـــا دعمـــًا لتنفيـــذ سياســـات  •
 .وتدخالت الصحة العمومية

والممارســـات المبـــادئ التوجيهيـــة المســـندة بالبينـــات المتعلقـــة بالصـــحة العموميـــة دعـــم تكييـــف/ وضـــع  •
 العالجية السريرية المرتبطة بأولويات الصحة الوطنية.

تحديــد الخبــرات الوطنيــة إلمكانيــة دمجهــا فــي الخالصــة العالميــة للخبــرات الوطنيــة، وغيرهــا مــن نظــم  •
 تحديد الخبرات.

الــدعوة إلــى اســتخدام البلــدان للمنتجــات المعلوماتيــة ومنصــات إدارة المعــارف الخاصــة بالمنظمــة علــى  •
نحـو فّعـال، وٕاسـداء المشـورة إلــى المنتجـين التقنيـين بشـأن األشــكال/ اللغـات المالئمـة؛ ودعـم اســتخدام 
منصـــات إدارة المعـــارف، بمـــا فـــي ذلـــك مبـــادرة إتاحـــة الوصـــول إلـــى البحـــوث الصـــحية عبـــر شـــبكة 

 ، ومنتجــــات المعلومــــات التقنيــــةاإلنترنــــت والمســــتودع المؤسســــي لتبــــادل المعلومــــات التــــابع للمنظمــــة
 المكتبة الصحية االفتراضية. األخرى، مثل

 
 منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

مســـاعدة المكاتـــب الُقطريـــة علـــى تـــوفير الـــدعم مـــن أجـــل تعزيـــز القـــدرة الوطنيـــة علـــى تحديـــد البيِّنـــات  •
، مثـل الخاصة بصنع السياسات وتوليـدها وترجمتهـا واسـتخدامها مـن خـالل منصـات ترجمـة المعـارف

 السياسات المسندة بالبينات.شبكة 
دعــم مالءمــة وجــودة المســاهمة المقدمــة مــن الشــبكات اإلقليميــة للمراكــز المتعاونــة مــع المنظمــة بشــأن  •
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 بالبّينات. المسندةاألولويات الصحية الوطنية واإلقليمية والعالمية لصنع السياسات 
، بمـا فـي ذلـك قواعـد بيانـات الفهـرس تيسير إتاحة المنتجات والمـوارد المعلوماتيـة الرئيسـية واسـتدامتها •

الطبـــي اإلقليمـــي، ومبـــادرة إتاحـــة الوصـــول إلـــى البحـــوث الصـــحية عبـــر شـــبكة اإلنترنـــت، والمســـتودع 
 المؤسسي لتبادل المعلومات التابع للمنظمة، وشبكة مراكز التوثيق التابعة لها.

إلقليميـــة وباللغـــات والنســـق إنتـــاج المنتجـــات المعلوماتيـــة ونشـــرها وبثهـــا بمـــا يتماشـــى مـــع األولويـــات ا •
 المالئمة.

دعــم بنــاء قــدرات مــوظفي المنظمــة فــي مجــال إدارة المعــارف، بمــا يشــمل اســتخدام األدوات المعرفيــة  •
والوصــول إلــى المنتجــات والمــوارد المعلوماتيــة األساســية فــي مجــالّي النشــر وأمانــة المكتبــات، بمــا فــي 

 الكاملة.ذلك مشروع اإلتاحة العالمية للنصوص اإلعالمية 
ـــــة  • ـــــة بالصـــــحة العمومي ـــــات المتعلق ـــــة المســـــندة بالبين ـــــادئ التوجيهي ـــــى تكييـــــف المب تحســـــين القـــــدرة عل

والممارسـات العالجيــة السـريرية علــى المســتوى اإلقليمـي، ووضــع ملخصـات للسياســات، أو المنتجــات 
 المماثلة التي تيسر صنع السياسات الصحية.

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
األدوات والمنهجيــات مــن أجــل تعزيــز القــدرة الوطنيــة علــى تحديــد البيِّنــات الخاصــة بالسياســات وضــع  •

 وترجمتها واستخدامها من خالل منصات ترجمة المعارف.
دعم األولويات الصحية الوطنية واإلقليمية والعالمية من خالل الشبكة العالمية للمراكـز المتعاونـة مـع  •

 ستشارية، ولجان/ أفرقة الخبراء.المنظمة، واللجان/ األفرقة اال
تعزيز المستودع المؤسسي لتبـادل المعلومـات بصـفته المسـتودع الوحيـد لجميـع المنتجـات المعلوماتيـة  •

الصــادرة عــن المنظمــة، وتعزيــز اســتخدام الفهــرس الطبــي العــالمي، وٕاتاحــة المؤلفــات الطبيــة والتقنيــة 
ذلك من خالل مبادرة إتاحـة الوصـول إلـى البحـوث والعلمية لجميع البلدان المنخفضة الدخل، بما في 

 الصحية عبر شبكة اإلنترنت.
إنتـــاج المنتجـــات المعلوماتيـــة ونشـــرها وبثهـــا بمـــا يتماشـــى مـــع األولويـــات العالميـــة للمنظمـــة وباللغـــات  •

 .والنسق المالئمة
ر، وٕاتاحـة تحديد القواعد والمعـايير المتعلقـة بمنشـورات المنظمـة، مـن خـالل فريـق تنسـيق سياسـة النشـ •

المؤلفـــات الطبيـــة والتقنيـــة والعلميـــة لجميـــع مـــوظفي المنظمـــة، مـــن خـــالل مشـــروع اإلتاحـــة العالميـــة 
 للنصوص اإلعالمية الكاملة.

تعزيز المبادئ التوجيهية الصادرة عن المنظمة وضمان جودتها وقاعدة البيِّنات التي تستند إليها، من  •
 خالل لجنة استعراض المبادئ التوجيهية.

  
وضع الخيـارات واألدوات وتقـديم الـدعم التقنـي بشـأن السياسـات لتعزيـز القـدرات البحثيـة فـي : ٤-٤-٤ المخرج

  مجال الصحة، وللتصدي للقضايا األخالقية التي تتعلق بالصحة العمومية والبحث
  

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر
بتســـجيل كافـــة عـــدد البلـــدان التـــي لـــديها سياســـة وطنيـــة صـــريحة تقضـــي 
  البحوث التي تشمل البشر في سجل عمومي معترف به

٧٦  
)٢٠١٧(  

٨١  
)٢٠١٩(  
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 منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة
تحديــد االحتياجــات فــي مجــال تعزيــز القــدرات وتقــديم الــدعم إلــى الــدول األعضــاء فــي المجــاالت مثــل  •

ونشـرها، دعمـًا  البحـوثإجـراء تصريف شؤون البحوث الصحية، وبحوث الـُنظم الصـحية، وأخالقيـات 
 للتغطية الصحية الشاملة.

دعم الدول األعضـاء فـي تحديـد ومعالجـة المسـائل األخالقيـة المتعلقـة بتنفيـذ بـرامج الصـحة العموميـة  •
 وتقديم الخدمات الصحية.

دعم وزارات الصحة في تحسين قدرات البحث، وتحديـد أولوياتـه، وٕاجـراء بحـوث بشـأن التنفيـذ والتقيـيم  •
لتقيــيم أثــر البــرامج الصــحية، والسياســات المختلفــة، وتقــديم بينــات التخــاذ قــرارات ســليمة علــى أســاس 

 األولويات الوطنية.
 

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
على المستوى اإلقليمي، على سبيل المثال، من خـالل  تيسير عملية تحديد أولويات البحوث الصحية •

علــى وغيرهــا مــن آليــات التوصــل للتوافــق فــي اآلراء، بــالبحوث الصــحية،  اللجــان االستشــارية المعنيــة
أســـاس أولويـــات الصـــحة علـــى الصـــعيدين اإلقليمـــي والـــوطني، مـــع التركيـــز علـــى التغطيـــة الصـــحية 

 الشاملة، وأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة.
ومسـاندة المكاتـب الُقطريـة فـي إنشاء لجان المنظمة المعنية باسـتعراض أخالقيـات البحـوث وتعزيزهـا،  •

 دعم لجان استعراض أخالقيات البحوث الوطنية.
مســاعدة المكاتــب الُقطريـــة فــي دعــم الـــدول األعضــاء مــن أجـــل تنميــة قــدراتها علـــى تصــريف شـــؤون  •

 البحوث في مجال الصحة العمومية والنظم الصحية، وٕاجرائها وعلى تسجيل التجارب السريرية.
ة على دعم الدول األعضـاء فـي تحديـد ومعالجـة المسـائل األخالقيـة المتعلقـة مساعدة المكاتب الُقطري •

 بتنفيذ برامج الصحة العمومية وتقديم الخدمات، بما في ذلك في حاالت الطوارئ.
تقيــيم قــدرات البحــث، وهياكــل البحــث والتطــوير بالبلــدان، ومســاعدة المكاتــب القطريــة فــي دعــم وزارات  •

 لبحث.الصحة من أجل تحسين قدرات ا
 

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
، مــع التركيــز علــى تيسـير عمليــة تحديــد األولويــات وتجميـع برنــامج عــالمي للبحــوث مــن أجـل الصــحة •

 التغطية الصحية الشاملة، وأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة. 
خالقيــــات البحــــوث، وضــــع وبــــث األدوات والمعــــايير والمبــــادئ التوجيهيــــة بشــــأن الصــــحة العموميــــة وأ •

فـــي ذلـــك مواصـــلة تطـــوير منصـــة البرنـــامج الـــدولي لتســـجيل التجـــارب الســـريرية للمنظمـــة ولجنـــة  بمـــا
 استعراض أخالقيات البحوث التابعة للمنظمة.

تيسـير المنصـات والشـبكات العالميـة مـن أجـل التوصـل إلـى توافـق آراء حـول القضـايا األخالقيــة ذات  •
العموميــــة والخــــدمات والبحــــوث الصــــحية، مــــع التركيــــز علــــى نظــــم األولويــــة فيمــــا يتعلــــق بالصــــحة 

 المعلومات والبيانات.
العمـــل مـــع الـــدول األعضـــاء والشـــركاء مـــن أجـــل إنشـــاء مســـتودع مســـتدام للبحـــوث المتعلقـــة بمقاومـــة  •

مضـــادات الميكروبـــات واألمـــراض التـــي قـــد تـــؤدي إلـــى األوبئـــة، كجـــزء مـــن برنـــامج المرصـــد العـــالمي 
صــحية مــن أجــل التصــدي للثغــرات الرئيســية فــي المعرفــة بشــأن مقاومــة مضــادات لتطــوير البحــوث ال

 الميكروبات.
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  أهداف التنمية المستدامةالروابط مع 
  

مـن أهـداف التنميـة المسـتدامة  ٣ستسهم إنجازات المنظمة فـي هـذه الفئـة إسـهامًا قويـًا لـيس فقـط فـي تحقيـق الهـدف 
)، بــل وتحقيــق جميــع األهــداف األخــرى األعمــار جميــع فــي وبالرفاهيــة صــحية عــيش بأنمــاط الجميــع تمتــع ضــمان(

 بشـــأن ١٦تقريبـــًا. ويســـهم الســـعي إلـــى تحقيـــق التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة فـــي خطـــة األمـــن األوســـع نطاقـــًا (الهـــدف 
. وتـرتبط أهـداف التغطيـة الصـحية الشـاملة ارتباطـًا واضـحًا )للجميـع وشـاملة مسـالمة مجتمعات إقامة على التشجيع

  ).٥) والمساواة بين الجنسين (الهدف ١٠بالحد من انعدام المساواة (الهدف 
  

وســوف تســاعد أهــداف التنميــة المســتدامة علــى تحقيــق االتســاق بــين سياســات مختلــف القطاعــات وهــي أداة لهــدم 
ل بشــأن تعزيــز وســائ ١٧الحــواجز وبنــاء الشــراكات مــن أجــل تحقيــق االتســاق بــين السياســات واإلجــراءات (الهــدف 

 حـــدود يتجـــاوز فيمـــا الصـــحة مجـــال فـــي الفاعلـــة األخـــرى العالميـــة ألطـــرافالتنفيـــذ). وستواصـــل المنظمـــة إشـــراك ا
 العــالمي والصــندوق اإلنمــائي المتحــدة األمــم وبرنــامج للســكان المتحــدة األمــم وصــندوق اليونيســيف مثــل المنظمــة،
 قطـاع خـارج األخـرى األطـراف ومـع والتمنيـع اللقاحـات أجـل مـن العـالمي والتحـالف والمالريا والسل األيدز لمكافحة
. وسيكتســـي قطـــاع التمويـــل (بالتعـــاون مـــع صـــندوق النقـــد الـــدولي ومنظمـــة التعـــاون والتنميـــة فـــي الميـــدان الصـــحة

 العاملـــة القـــوى تعلـــيم وقطـــاعاالقتصـــادي والبنـــك الـــدولي والمصـــارف اإلنمائيـــة اإلقليميـــة، علـــى وجـــه الخصـــوص) 
 العمـل سـوق قطاع مع الصحية الُنظم مشاركة ستلزم كما. خاصة أهمية) ٢لتحقيق الهدف  اليونسكو مع بالتعاون(
 العمــل ظــروف أن لضـمان) االقتصــادي الميـدان فــي والتنميـة التعــاون ومنظمــة الدوليـة العمــل منظمـة مــع بالتعـاون(

 الصـحة مجـال فـي العاملـة القـوى فـي والمسـتقبلية الحاليـة الثغـرات مـن الحـد إلـى يؤديـان )٨والعمـل الالئـق (الهـدف 
  ).٨وقدرة قطاع الصحة على دعم التنمية االقتصادية الشاملة للجميع (الهدف 

  
  أوجه التآزر والتعاون

  
حـين أنـه  فـي ،تعزيز أوجه التآزر والتعاون بين البرامج التقنية فـي المنظمـةأهداف التنمية المستدامة تحقيق  يتطلب

القطاعات األخرى غير الصحية. ومن أجل تركيز التعاون داخل الفئة الواحدة وبين الفئات بـأكبر  يلزم أيضًا تعزيز
قدر مـن الفّعاليـة، سـُيقدَّم الـدعم إلـى البلـدان مـن خـالل المسـتويات الثالثـة للمنظمـة، علـى سـبيل المثـال بشـأن تقـديم 

الُقطـري. ويحتـاج األمـر إلـى الـربط بـين  الخدمات الصحية من أجـل تعزيـز التغطيـة الصـحية الشـاملة علـى الصـعيد
العمــل بشــأن تطــوير الــُنظم الصــحية وبــين مجــاالت البــرامج المعنيــة بتقــديم الخــدمات الخاصــة بمــرض محــدد أو فئــة 
سكانية محددة في الفئات األخرى، مثل صحة األمهات واألطفال والمراهقين والبالغين وكبـار السـن (تعزيـز الصـحة 

ع واأليدز والعدوى بفيروسه والسل والمالريا وغيرها من األمراض المعدية (األمراض السـارية)؛ طيلة العمر)؛ والتمني
الســـارية). ونظـــرًا ألن الـــُنظم الصـــحية  غيـــر والوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية والعنـــف واإلصـــابات (األمـــراض

التعــافي منهــا، فــإن هــذه الفئــة مــن أجــل التأهــب للطــوارئ الصــحية بكافــة أنواعهــا واالســتجابة لهــا و  أيضــاً  ضــرورية
  .تتصل أيضًا بصلة أساسية مع برنامج الطوارئ الصحية الذي وضعته منظمة الصحة العالمية

  
وترتبط فئة النظم الصـحية أيضـًا بـروابط مـع العمـل الشـامل للمنظمـة بشـأن المسـاواة بـين الجنسـين وحقـوق اإلنسـان 

وجيــه الــنظم الصــحية لكــي تخفــف مــن اإلجحــاف فــي مجــال واإلنصــاف والمحــددات االجتماعيــة للصــحة. وٕاعــادة ت
الصــحة تتطلــب التصــدي للمحــددات االجتماعيــة للصــحة وعــدم المســاواة بــين الجنســين وحقــوق اإلنســان. وبالتــالي 
فســوف تعمــل فئــة الــنظم الصــحية علــى نحــو وثيــق مــع فئــة تعزيــز الصــحة طيلــة العمــر مــن أجــل إعمــال التزامــات 

عـن كثـب فئـة الـنظم الصـحية وسـوف تعمـل أيضـًا  .ةمجال الصحة والحق فـي الصـح في نصافالمنظمة بشأن اإل
  ة.للعمل على الوقاية من األوبئاألمراض السارية لتنفيذ مخطط البحث والتطوير مع فئة 

  
ويتطلــب تحقيــق الحــد األمثــل مــن إتاحــة األدويــة والتكنولوجيــات الصــحية األساســية األخــرى التعــاون بــين المنظمــة 

للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية بشأن المسائل المتعلقة بالملكية الفكريـة وبالتجـارة. وستسـتمر قيـادة  العالمية
العمــل بشــأن الصــحة اإللكترونيــة والصــحة فــي تطبيقــات الهواتــف المحمولــة علــى نحــو مشــترك مــع االتحــاد الــدولي 
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 تــيحوفيمــا يتعلــق بالمعلومــات والبينــات، ت .لمعــاييرلالتصــاالت، وبالتعــاون مــع المنظمــات الدوليــة المعنيــة بوضــع ا
منصة عالمية تهدف إلى تعميم كافة الجهود الكبرى العالمية والقطرية الرامية إلى  الهيئة التعاونية للبيانات الصحية

 .تعزيز نظم المعلومات الصحية، بالتعاون مع المنظمة التي تقوم بدور الميسر المحوري
 

 مـن جانـبوتحتاج بعض مجاالت العمل ذات األولوية إلى مشاركة على صـعيد مسـتويات المنظمـة الثالثـة وكـذلك 
لبيــان كيــف  ،كمجــال ذي أولويــة ،تــيح الفرصــةتمكافحــة مقاومــة مضــادات الميكروبــات ســوف ف .الفئــات والقطاعــات

لــى تحــد رئيســي فــي مجــال الصــحة ُيمكــن لفئــة الــنظم الصــحية أن تجمــع الفئــات األخــرى معــًا مــن أجــل التغلــب ع
  ة.العمومي
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  برنامج المنظمة للطوارئ الصحية
  

للتحـديات الموضـحة فـي على مـدى السـنوات القادمـة  يتصدفي العمل برنامج المنظمة للطوارئ الصحية  سيستمر
، الـذي اعتمـدت فيـه الجمعيـة العامـة ٢٠١٥سـبتمبر الصادر فـي أيلـول/  ٧٠/١قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 

غاية، التـي ُدونـت فـي خطـة التنميـة المسـتدامة  ١٦٩أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر والغايات البالغ عددها 
 وازديـاد العـالم، تهـدد التـي الصـحية األخطـاروباعتمـاد القـرار، حـّذر أعضـاء الجمعيـة العامـة مـن أن ". ٢٠٣٠لعام 
 أزمــات مــن بــذلك يتصــل ومــا واإلرهــاب، العنيــف، والتطــرف النزاعــات، وتصــاعد وشــدتها، الطبيعيــة لكــوارثا تــواتر
 العقـود فـي التنميـة صـعيد علـى أحـرز الـذي التقدم من الكثير بتقويض تنذر أمور للبشر، قسري تشريد ومن إنسانية
  ."األخيرة

  
النزاعــات األهليــة، أمــوٌر تزيــد مــن تــواتر الطــوارئ ذات فتغيــر المنــاخ، وزيــادة التوســع الحضــري، والعولمــة، واحتــدام 

العواقب الصحية ووخامتها. ويتسبب تفشي عدد من الحاالت، وٕان يكـن محـدودًا، فـي قـدر كبيـر مـن القلـق وأنشـطة 
االستجابة، في حين تتسبب حاالت الطوارئ الواسـعة النطـاق فـي انتشـار المـوت والمعانـاة. وبغـض النظـر عـن نـوع 

ر حـــاالت الطـــوارئ فـــي األشـــخاص األشـــد فقـــرًا وضـــعفًا علـــى نحـــو غيـــر متناســـب. وتبلـــغ التكـــاليف الخطـــر، تـــؤث
مليــار دوالر أمريكــي ســنويًا فــي المتوســط. وتتطلــب اإلدارة المناســبة  ١٠٠االقتصــادية الناتجــة عــن ذلــك أكثــر مــن 

غنـى عـن العمـل  طني والـدولي. والوالمالئمة التوقيت لهذه المخاطر، القدرات والتعاون الفعالّين على الصـعيدين الـو 
  عن كثب مع الشركاء: فالمنظمة ال تستطيع أن تحقق النتائج بمفردها.

  
تحــدث الغالبيــة العظمــى مــن الطــوارئ الصــحية وفاشــيات األمــراض ذات معــدالت المراضــة والوفيــات المرتفعــة فــي 

الستجابة لها بفعاليـة. ويجـب أن يسـهم كـل مـا البلدان األقل نموًا التي لديها قدرة محدودة على االستعداد للطوارئ وا
فــي تحقيــق النتــائج علــى نحــو أفضــل علــى المســتوى القطــري. ويركــز  برنــامج المنظمــة للطــوارئ الصــحيةيقــوم بــه 

البرنامج علـى بنـاء قـدرة البلـدان، مـع الحصـول علـى الـدعم الـالزم مـن الشـركاء علـى المسـتويات الوطنيـة واإلقليميـة 
  هدف الوقاية من الطوارئ وكشفها واالستجابة لها.والعالمية.، وذلك ب

  
ويتيح وجود إطار مفاهيمي هرمي رؤيـًة وتركيـزًا للبرنـامج علـى مسـتوى رفيـع. تقـع عنـد قاعـدة الهـرم الـنظم الصـحية 
القويــة وخــدمات الصــحة العموميــة األساســية، والســيما فــي البلــدان األشــد تــأثرًا، حيــث يســتند عليهــا البرنــامج بشــكل 

وصــارم فــي دعــم الــدول األعضــاء مــن أجــل: بنــاء القــدرات الخاصــة بالتأهــب للطــوارئ مــن جميــع األخطــار متســق 
والتخفيف من وطأتها واالستجابة لها؛ وضع استراتيجيات طويلة األمد مشتركة بين الوكـاالت للوقايـة مـن األمـراض 

ءة للكشــــف عــــن المخــــاطر وتقييمهــــا المعديــــة ومكافحتهــــا؛ واســــتخدام ذراع قــــوي مــــزود بــــالموارد المطلوبــــة وذي كفــــا
  واالستجابة لها، يعكس قدرات المنظمة والشركاء لتحقيق أقصى أثر دعمًا السلطات الصحية الوطنية.

  
) إدارة ١هحـــول خمســـة مجـــاالت رئيســـية، أال وهـــي: (للطـــوارئ الصـــحية الجديـــد  ويتمحـــور عمـــل برنـــامج المنظمـــة

ذات األولوية والتـي تمثـل  لألخطار المعديةجيات والقدرات الالزمة االستراتي إرساء، بهدف ضمان األخطار الُمعدية
القــدرات  إرســاءضــمان ل)، ٢٠٠٥تأهــب البلــدان للطــوارئ الصــحية واللــوائح الصــحية الدوليــة () ٢(ه؛ اً خطيــر  اً تهديــد

تقيــيم معلومــات الطــوارئ الصــحية و تــوفير  )٣(ه القطريــة الالزمــة إلدارة مخــاطر الطــوارئ الشــاملة لكــل األخطــار؛
المخــاطر، بهــدف تحليــل األوضــاع وتقيــيم المخــاطر ورصــد االســتجابة، فــي الوقــت المالئــم وبشــكل رســمي، بالنســبة 

ضـمان إتاحـة حـزم الخـدمات الصـحية ل) عمليـات الطـوارئ، ٤هجميع األخطـار واألحـداث الصـحية الرئيسـية؛ (إلى 
ضـمان تمويـل ل) خـدمات الطـوارئ األساسـية، ٥ه؛ (األساسية المنقذة للحياة للفئات السكانية المتضررة من الطوارئ

  لطوارئ الصحية وتزويده بالعاملين بشكل سريع ومستدام.ل المنظمة برنامج
  
طـوارئ الصـحية، منظمـة للبرنـامج الو  ببرنـامج المنظمـة للطـوارئ الصـحية.يعرض هذا الفرع إطار النتائج الخاص و 

كفريـق واحـد يعمـل علـى جميـع مسـتويات المنظمـة الثالثـة لـه خمسـة مجـاالت عمـل رئيسـية،  اً وحيـد اً بوصفه برنامج
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وقـد ُحـددت األدوار والمسـؤوليات علـى كـل مسـتوى مـن مسـتويات المنظمـة الثالثـة وتفـويض  يسعى لتحقيق النتـائج.
المنظمـة فــي إدارة  السـلطة داخـل برنـامج المنظمـة للطـوارئ الصـحية، فـي تقريــر المـديرة العامـة بشـأن إصـالح عمـل

  ).٦٩/٣٠الطوارئ الصحية (الوثيقة ج
  

  ٢٠١٩-٢٠١٨ الثنائية في المنظمة تركيز محور
  

تتمثــل مهمــة برنــامج المنظمــة للطــوارئ الصــحية فــي مســاعدة البلــدان وتنســيق العمــل الــدولي، مــن أجــل الوقايــة مــن 
والتعـافي منهـا بسـرعة. وقـد ُصـممت ميزانيـة برنـامج الفاشيات والطوارئ والتأهب لها والكشف عنها، واالستجابة لهـا 

المنظمــة للطــوارئ الصــحية مــن أجــل تحقيــق ذلــك عــن طريــق الموازنــة الدقيقــة بــين أدوار المنظمــة المتعلقــة بوضــع 
القواعد والمعايير وأدوارهـا التقنيـة (بقيـادة المقـر الرئيسـي والمكاتـب اإلقليميـة فـي المقـام األول) مـن ناحيـة، وضـرورة 

يــز االســتجابة التشــغيلية علــى أرض الواقــع (والســيما علــى الصــعيد الُقطــري، بــدعم مــن المقــر الرئيســي والمكاتــب تعز 
زيادة في مستويات الميزانية الخاصة بالمكاتب اإلقليمية وبقدر أكبر مـن  ٢٠١٩-٢٠١٨اإلقليمية). وتشهد الثنائية 

. وفضـًال عـن ذلـك، فقـد توسـعت ٢٠١٧-٢٠١٦بالثنائيـة الزيادة في مستوياتها الخاصـة بالمكاتـب الُقطريـة، مقارنـة 
الميزانيــة فــي مجــاالت برنــامج المنظمــة للطــوارئ الصــحية التــي كانــت قبــل ذلــك ناقصــة التمويــل، والســيما مجــاالت 
المعلومات الخاصة بالطوارئ الصحية وتقييم المخاطر، وعمليات الطوارئ، وخدمات الطوارئ األساسية. كما تجّسد 

ألولويات على النحو الموضح في المدخالت التي أسـهمت بهـا الـدول األعضـاء فـي عمليـة إعـداد ميزانيـة الميزانية ا
والمجلـس التنفيـذي فـي  ٢٠١٦خالل المناقشات التي ُأجريت في اللجـان اإلقليميـة فـي عـام  ٢٠١٩-٢٠١٨الثنائية 

  .٢٠١٧عام 
  

فيمــــا يلــــي:  ٢٠١٩-٢٠١٨فــــي الثنائيــــة  وســــوف يتمثــــل التركيــــز المســــتمر لبرنــــامج المنظمــــة للطــــوارئ الصــــحية
ضمان إجراء التقييم الدقيق والمالئم التوقيت للمخاطر واالستجابة لجميع األحـداث الحـادة المهمـة التـي تسـتجد  )١(

) تــدعيم الشــراكات المعــززة لتنســيق اإلجــراءات الجماعيــة وتحقيــق إمكانيــة التنبــؤ ٢(نهــج شــامل لجميــع األخطــار)؛ (
) تنفيذ نماذج ٤العمل الوطنية الشاملة العالية الجودة بشأن الوقاية والتأهب، ودعم تنفيذها؛ () وضع خطط ٣بها؛ (

) وضع االستراتيجيات ٥األعمال الُقطرية في بعض البلدان المحددة ذات األولوية لضمان تقديم النتائج البرمجية؛ (
  البارزة بشأن األمراض المحددة وتطبيقها على الصعيد الُقطري.

  
  )األمريكية الدوالرات بماليين( البرامج ومجاالت الرئيسية المكاتب حسب يزانيةالم

جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا  مجال البرنامج
شرق   أوروبا  آسيا

  المتوسط
غرب المحيط 

  الهادئ
المقر 
  المجموع  الرئيسي

  ٩٣,٨  ٤٣,٣  ٣,٨  ١٠,١  ٦,٣  ٣,٣  ٧,٠  ٢٠,٠  إدارة المخاطر المعدية  ١-ه
طوارئ الصحية للالتأهب   ٢-ه

علـــــى الصـــــعيد القطـــــري، 
واللــوائح الصــحية الدوليــة 

)١٤٦,٨  ٣٦,٥  ١٩,٧  ١٤,٦  ١٣,٠  ١٣,٠  ٩,٤  ٤٠,٦  )٢٠٠٥  
معلومـــــــــــــــات الطـــــــــــــــوارئ   ٣-ه

  ٦٣,٥  ٢٠,٢  ٥,٣  ١٢,٤  ٣,٩  ٣,١  ٣,٢  ١٥,٤ الصحية وتقييم المخاطر
  ١٥٤,٠  ٤٨,٣  ٥,٥  ٣٧,٤  ٥,٨  ٧,١  ٦,٢  ٤٣,٧  عمليات الطوارئ  ٤-ه
األساســــية فــــي الخــــدمات   ٥-ه

  ٩٦,١  ٤٠,٢  ٣,٨  ١٨,٤  ٤,٢  ٤,٥  ٣,٥  ٢١,٥  حاالت الطوارئ
المنظمـة مجموع برنـامج 

  ٥٥٤,٢  ١٨٨,٥  ٣٨,١  ٩٢,٩ ٣٣,٢  ٣١,٠  ٢٩,٣ ١٤١,٢   لطوارئ الصحيةل
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  إدارة األخطار المعدية  ١-ه
  

وتتنامى قائمة األخطـار تطرح األمراض المستجدة والتي تعاود الظهور خطرًا مستمرًا على األمن الصحي العالمي، 
المعديــة. ويقــدم قســم إدارة األخطــار المعديــة الــدعم التقنــي إلــى البلــدان والمجتمعــات المحليــة مــن أجــل الوقايــة مــن 
األوبئـة ومكافحتهـا. ويشـمل ذلـك التجهيــز المسـبق للكواشـف المختبريـة واألدويــة بحيـث تكـون متاحـة بســهولة، وٕادارة 

حات للطوارئ فـي العـالم، ونشـر المسـاعدة التقنيـة الميدانيـة، والمسـاعدة علـى تعزيـز المخزونات االحتياطية من اللقا
  القدرة الوطنية على االستجابة، ودعم خطط التأهب.

  
ويجــــري وضـــــع اســـــتراتيجيات عالميـــــة بالتعـــــاون مـــــع الشـــــركاء مـــــن طيـــــف واســـــع مـــــن المجـــــاالت التقنيـــــة والعلميـــــة 

وسيســـــتمر هـــــذا العمـــــل فـــــي  التـــــي تمثـــــل تهديـــــدات خطيـــــرة. واالجتماعيـــــة، مـــــن أجـــــل مواجهـــــة األخطـــــار المعديـــــة
وسيتواصــل تعزيــز منظومــات وشــبكات الخبــراء، مــع اســتمرار التأكيــد علــى نقــل المعــارف . ٢٠١٩-٢٠١٨ الثنائيــة

بــدءًا مــن المســتجيبين علــى الخطــوط األماميــة والمجتمعــات المتضــررة،  –والمهــارات التقنيــة لكــل مــن يحتــاج إليهــا 
يتواصـل تعزيـز اآلليـات التـي تحكـم ست الصحة العمومية على المستوى الـوطني ودون الـوطني. و وصوًال إلى سلطا

إدارة المخــــــزون االحتيــــــاطي العــــــالمي مــــــن اللقاحــــــات، ُبغيــــــة ضــــــمان المســــــاءلة والشــــــفافية والموثوقيــــــة واالتســــــاق. 
التركيــز بشــكل كبيــر علــى توقــع األمــاكن المحتمــل أن تضــربها األوبئــة الناجمــة عــن أخطــار معديــة  سيســتمر كمــا

  معروفة، وذلك بهدف زيادة تأهب البلدان.
  

تأهيــل جميــع البلــدان للتخفيــف مــن وطــأة المخــاطر الناجمــة عــن األخطــار المعديــة التــي تمثــل : ١-ه الحصــيلة
  تهديدات خطيرة

  الغاية  األساسيةالبيانات   الحصيلة شرمؤ 
عـــــدد البلـــــدان التـــــي أدرجـــــت فـــــي خطـــــط العمـــــل الوطنيـــــة تـــــدابير 
للتخفيــف مــن وطــأة المخــاطر بشــأن األخطــار المعديــة التــي تمثــل 

  تهديدات خطيرة

٤٠٪  
)٢٠١٧(  

٦٠٪  
)٢٠١٨(  

٨٠٪  
)٢٠١٩(  

  
الكــوليرا وضــع اســتراتيجيات وخطــط المكافحــة وتطــوير قــدرات المكافحــة لألمــراض مــن قبيــل : ١-١-ه المخــرج

والحمــى النزفيــة الفيروســية والتهــاب الســحايا واإلنفلــونزا، واألمــراض الناجمــة عــن مســببات األمــراض المنقولــة 
  بالنواقل أو المستجدة أو التي تعاود الظهور

  
  الغاية  البيانات األساسية  المخرج شرمؤ 

عـــــدد االســـــتراتيجيات والخطـــــط العالميـــــة المتفـــــق عليهـــــا بشـــــأن إدارة 
المعديـــة التـــي تمثـــل تهديـــدات خطيـــرة (علـــى ســـبيل المثـــال األخطـــار 

باســـتخدام لقاحـــات األنفلـــونزا، واألدويـــة المضـــادة للفيروســـات، ولقـــاح 
  الحمى الصفراء، ولقاح الكوليرا)

٥  
)٢٠١٧(  

٨  
)٢٠١٨(  

١٠  
)٢٠١٩(  

  
  المنجزات المستهدفة 

 .معينة تمثل تهديدات خطيرة أخطار معديةاستحداث وتنسيق شبكات الخبراء التقنيين الالزمة إلدارة  •
األخطــار المعديــة التــي تمثــل تهديــدات خطيــرة، وتحليلهــا، ووضــع النمــاذج والتوقعــات رصــد أحــداث  •

 .الخاصة بها
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األخطـار المعديـة التـي تمثـل تهديـدات اسـتراتيجيات وأدوات جديـدة واختبارهـا بشـأن الوقايـة مـن  وضع •
 .خطيرة ومكافحتها

األخطــار المعديــة وضــع وبــث المبــادئ التوجيهيــة التقنيــة والمنتجــات المعرفيــة األخــرى الالزمــة إلدارة  •
 .التي تمثل تهديدات خطيرة

األخطـار المعديـة التـي تمثـل تهديـدات دعم البلدان في إنشاء وصون برامج الترصد والوقايـة المعنيـة ب  •
  .خطيرة

  
شــبكات الخبــراء العالميــة واآلليــات المبتكــرة إلدارة األخطــار المعديــة الجديــدة والناشــئة  وضــع: ٢-١-ه المخــرج

التــي تمثــل تهديــدات خطيــرة (مثــل التــدبير العالجــي الســريري، والمختبــرات، والعلــوم االجتماعيــة، ووضــع نمــاذج 
  البيانات)

  
  الغاية  البيانات األساسية  المخرج شرمؤ 

شـــبكات الخبـــراء واآلليـــات علـــى المؤسســـات التـــي تســـهم فـــي عـــدد 
  الصعيد العالمي

٦٥  
)٢٠١٧(  

٨٠  
)٢٠١٨( 

٩٥  
)٢٠١٩(  

  
  المنجزات المستهدفة 

استحداث وتشغيل آلية للشراكة على المسـتوى العـالمي لضـمان إتاحـة التـدخالت المنقـذة للحيـاة بشـأن  •
 .األخطار المعدية التي تمثل تهديدات خطيرة (مثل المخزون االحتياطي)

وٕادارة شـــبكات الخبـــراء علـــى المســـتوى العـــالمي مـــن أجـــل التنبـــؤ ووضـــع النمـــاذج، وتحديـــد اســـتحداث  •
مسببات األمـراض وتقيـيم الفوعـة، والتـدبير العالجـي السـريري وحمايـة العـاملين فـي المجـال الصـحي، 

 .واإلبالغ عن المخاطر، واالستجابة القائمة على العلوم االجتماعية
األخطـــار المعديـــة الجديـــدة وضـــع خطـــة بحثيـــة عالميـــة فـــي مجـــال الصـــحة العموميـــة مـــن أجـــل إدارة  •

 .والناشئة التي تمثل تهديدات خطيرة
تقـــديم الخبـــرة التقنيـــة الالزمـــة لتقيـــيم المخـــاطر، والتخفيـــف مـــن وطـــأة األحـــداث/ مكافحـــة األحـــداث،  •

 .تهديدات خطيرةلألخطار المعدية الجديدة والناشئة التي تمثل  واالستجابة
األخطـــار المعديـــة الجديـــدة والناشـــئة التـــي تمثــــل ضـــمان إتاحـــة المعرفـــة التقنيـــة المعدلـــة فـــي مجــــال   •

  .تهديدات خطيرة
  
  )٢٠٠٥واللوائح الصحية الدولية (على الصعيد القطري، تأهب للطوارئ الصحية ال  ٢-ه
  

) رصـد وتقيـيم قـدرات التأهـب ٢٠٠٥الدوليـة (يشمل العمل بشأن تأهـب البلـدان للطـوارئ الصـحية واللـوائح الصـحية 
أمانــــــة للــــــوائح الصــــــحية كالمقــــــر الرئيســـــي،  فــــــي العمـــــلو  الحاســــــمة األهميــــــة الوطنيـــــة، وتخطــــــيط وبنــــــاء القـــــدرات

بمــــا فــــي ذلــــك إطــــار الرصــــد والتقيــــيم، وٕاطــــار ســــينداي للحــــد مــــن مخــــاطر  ،). أمــــا اللــــوائح ذاتهــــا٢٠٠٥( الدوليــــة
فهـــي صـــكوك رئيســـية لضـــمان التأهـــب المتعـــدد القطاعـــات لجميـــع األخطـــار، مـــع ربـــط  ،٢٠٣٠-٢٠١٥ الكـــوارث

  القدرات الوطنية األساسية في إطار اللوائح بالنظم الصحية القادرة على الصمود.
  
يدعم مجال العمل هذا الدول األعضاء في العملية الدينامية والمتواصلة لتقييم وتعزيز قدرات هذه الدول في إطـار و 

)، بمـا يتماشـى مـع إطـار الرصـد والتقيـيم، كمـا يـدعمها فـي إعـداد وتطبيـق ومتابعـة ٢٠٠٥ح الصحية الدوليـة (اللوائ
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 المعنيــةالمتطلبــات القانونيــة فــي إطــار اللــوائح، وتقــديم التقــارير إلــى األجهــزة الرئاســية ولجــان الطــوارئ واالســتعراض 
) ٢٠٠٥ولي مهــام أمانــة اللــوائح الصــحية الدوليــة (ويشــمل مجــال العمــل هــذا تــ ).٢٠٠٥اللوائح الصــحية الدوليــة (بــ

الالزمـة لبنـاء القـدرات  العمل الوطنيـة تقييم قدرات البلدان ووضع خططلعملية التقييم الخارجي المشترك  وبدء تنفيذ
  ، مع التركيز على البلدان السريعة التأثر.الحاسمة األهميةاألساسية 

  
م المتحـــدة والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة وســـائر أصـــحاب المصـــلحة، وبالتعـــاون مـــع المنظمـــات داخـــل منظومـــة األمـــ

سيواصل العمل في هذا المجال تعزيز الدعم المقدم للدول األعضاء في بنـاء القـدرات الخاصـة بـدورة إدارة الطـوارئ 
شــمل الكاملـة (الوقايـة مـن الطـوارئ، واالضــطالع بأنشـطة التأهـب، واالسـتجابة لهـا، واإلبكــار فـي التعـافي منهـا). وت

المسؤوليات األخرى ضمان الجاهزية التشغيلية للدول األعضاء واألمانة فـي البلـدان األشـد تـأثرًا، وجمـع المعلومـات 
ان بَّـ، وتقديم اإلرشادات للمسـافرين إاستعدادًا للتجمعات البشرية، وتأمين النقل والسفر والتجارة على المستوى الدولي

  الفاشيات.
  

البلــدان بتقيــيم ومعالجــة الثغــرات الحرجــة التــي تتخلــل التأهــب للطــوارئ الصــحية، قيــام جميــع : ٢-ه الحصــيلة
والقـدرات الخاصـة بـإدارة  )٢٠٠٥في ذلك فـي مجـال القـدرات األساسـية فـي إطـار اللـوائح الصـحية الدوليـة ( بما

  مخاطر الطوارئ الصحية المتعلقة بجميع األخطار

  الغاية  البيانات األساسية  الحصيلة شرمؤ 
البلــــدان التــــي تقــــدم تقــــارير ســــنوية عــــن حالــــة تنفيــــذ اللــــوائح عــــدد 

  )٢٠٠٥الصحية الدولية (
١٠٠  

)٢٠١٧(  
١٢٠  

)٢٠١٨( 
١٤٠  

)٢٠١٩(  
  

إجـراء تقيـيم مســتقل ووضـع خطـط عمــل وطنيـة بشـأن القـدرات األساســية للبلـدان فـي مجــال : ١-٢-ه المخـرج
  )٢٠٠٥التأهب للطوارئ الصحية واللوائح الصحية الدولية (

  
  الغاية  البيانات األساسية  المخرج مؤشرات

  ٦٠  البلدان التي تجري تقييمًا مستقًال للقدرات األساسيةعدد 
)٢٠١٧(  

١٢٠  
)٢٠١٨( 

١٨٠  
)٢٠١٩(  

  ٢٥  لتعزيز القدرات عدد البلدان التي تقوم بوضع خطط عمل وطنية
)٢٠١٧(  

٦٠  
)٢٠١٨( 

١٣٠  
)٢٠١٩(  

  
  المنجزات المستهدفة

)، بالتنسـيق مـع مراكـز ٢٠٠٥تنفيذ اللـوائح الصـحية الدوليـة (استعراض التقارير السنوية المقدمة عن  •
 االتصال الوطنية

 إجراء تمارين المحاكاة واالستعراضات الالحقة لإلجراءات، كجزء من التقييم القطري •
تنفيـــذ ة للبلـــدان و تنســـيق ودعـــم عمليـــة التقيـــيم الطـــوعي المســـتقل المتعـــدد القطاعـــات للقـــدرات األساســـي •

البلـدان لمتطلبـات القـدرات تنفيـذ وضـع وبـث تقـارير منتظمـة عـن و  .)٢٠٠٥اللوائح الصـحية الدوليـة (
وٕاطـــار ســـينداي للحـــد مـــن مخـــاطر  )٢٠٠٥الصـــحية الدوليـــة ( األساســـية التـــي تـــنص عليهـــا اللـــوائح

 الطـوارئ إلدارة مخـاطر عمل وطنية متعـددة القطاعـاتدعم وضع خطط . و ٢٠٣٠-٢٠١٥الكوارث 
لبلـدان، ودعـم مواءمـة المـوارد لسـد الثغـرات التـي تتخلـل القـدرات األساسـية اقدرات تقييم  باالستناد إلى

 .تقديم تقارير عن تنفيذ خطط العمل الوطنيةالحاسمة األهمية. و 
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 ، وٕادارة مخــاطربشــأن التأهــب للطــوارئ الصــحية الحاســمة األهميــةتعزيــز القــدرات األساســية : ٢-٢-ه المخــرج
  في جميع البلدان )٢٠٠٥( واللوائح الصحية الدولية الكوارث،

  
  الغاية  البيانات األساسية  المخرج شرمؤ 

ـــأثرًا المدعومـــة مـــن جانـــب المنظمـــة  ـــدان األشـــد ت النســـبة المئويـــة للبل
المعنيـة بـالطوارئ  الحاسـمة األهميـةوالتي أظهرت تقـدمًا فـي القـدرات 

وٕاطـار )، ٢٠٠٥اللـوائح الصـحية الدوليـة (بما يتماشى مـع الصحية، 
  ٢٠٣٠-٢٠١٥سينداي للحد من مخاطر الكوارث 

٣٠٪  
)٢٠١٧(  

٦٠٪  
)٢٠١٨( 

٨٠٪  
)٢٠١٩(  

  
  المنجزات المستهدفة

 الصحية. للطوارئ المتعدد القطاعاتوضع السياسات والمبادئ التوجيهية المعنية بقدرات التأهب  •
تعزيـــز القـــدرات  التأهـــب للطـــوارئ، بمـــا فـــي ذلـــك مـــن أجـــل تقـــديم الـــدعم التقنـــي للبلـــدان ذات األولويـــة •

الخاصــة بالكشــف المبكــر عــن الطــوارئ الصــحية مــن جميــع األخطــار واالســتجابة الفعالــة والمالئمــة 
التوقيــــت لهـــــا (مثــــل مراكـــــز عمليـــــات الطــــوارئ الصـــــحية الوطنيـــــة، واإلنــــذار واالســـــتجابة المبكـــــرين، 

ــــدخول، والتــــدريب) ــــرات، ونقــــاط ال عــــم الشــــبكات المتعــــددة القطاعــــات والتعــــاون المتعــــدد دو  .والمختب
إدارة القطاعــات علــى الصــعيد الــدولي مــن أجــل تعزيــز تبــادل المعلومــات وأفضــل الممارســات بشــأن 

/ تقـــديم الـــدعم التقنـــي لتعزيـــز الـــروابطوالكـــوارث بمـــا فـــي ذلـــك التأهـــب. و  لطـــوارئ الصـــحيةا مخـــاطر
 وارث فيما يتعلق بجميع األخطار.مخاطر الطوارئ الصحية والك في إدارة التكامل

 .٢٠٣٠-٢٠١٥دعم تنفيذ إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث  •
  

اختبارهـا بشـأن أخطـار محـددة تـم و موضـوعة خطط الجاهزية التشغيلية (المنظمة والشركاء) : ٣-٢-ه المخرج
  في البلدان السريعة التأثر

  
  الغاية  البيانات األساسية  المخرج شرمؤ 

للمكاتــب القطريــة التابعــة للمنظمــة التــي لــديها حــد النســبة المئويــة 
  أدنى من حزم الجاهزية التشغيلية

٢٠٪  
)٢٠١٧(  

٥٠٪  
)٢٠١٨(  

٧٠٪  
)٢٠١٩(  

  
  المنجزات المستهدفة

دعــم البلــدان والشــركاء . و فــي البلــدان الســريعة التــأثر ورســم خرائطهــا لمخــاطرإجــراء تقيــيم اســتراتيجي ل •
 .الطوارئ الالزمة للتصدي ألخطار ومخاطر محددةخطط سير العمل و  في وضع خطط استمرار

شـــديدة التعـــرض دعـــم تنفيـــذ اإلجـــراءات الالزمـــة لزيـــادة الجاهزيـــة التشـــغيلية لـــدى المنظمـــة، والبلـــدان  •
 والشركاء، تأثرسريعة الللمخاطر و 

  إجراء تمارين محاكاة الختبار جاهزية المنظمة والشركاء •
  

  )٢٠٠٥المقدم من األمانة لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية (الدعم : ٤-٢-ه المخرج
  
  الغاية  البيانات األساسية  المخرج شرمؤ 

عــدد مراكــز االتصــال الوطنيــة التــي يــتم دعمهــا فــي تنفيــذ اللــوائح 
  )٢٠٠٥الصحية الدولية (

٦٠  
)٢٠١٧(  

١٠٠  
)٢٠١٨(  

١٥٠  
)٢٠١٩(  
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ـــراء  • ـــة المعنيـــة بـــاللوائح الحفـــاظ علـــى قـــوائم الخب وســـجالت مراكـــز/ نقـــاط االتصـــال الوطنيـــة واإلقليمي

 .)٢٠٠٥الصحية الدولية (
 .) وتفسيرها٢٠٠٥تقديم المشورة القانونية فيما يتعلق بتنفيذ اللوائح الصحية الدولية ( •
 عقــد لجــان الطــوارئ ودعمهــا بشــأن أحــداث الصــحة العموميــة التــي تثيــر قلقــًا دوليــًا فــي إطــار اللــوائح •

 .)٢٠٠٥الصحية الدولية (
رصد تنفيذ التوصيات المؤقتة التي تصدرها لجان الطوارئ بشأن أحداث الصحة العموميـة التـي تثيـر  •

 .)، وتقديم تقارير عن هذا التنفيذ٢٠٠٥قلقًا دوليًا في إطار اللوائح الصحية الدولية (
والتخصصــات بشــأن المســائل تيســير الحــوار العــالمي بــين أصــحاب المصــلحة/ الشــركاء والقطاعــات  •

 ذات الصلة بأحداث الصحة العمومية التي تثير قلقًا دوليًا.
  ).٢٠٠٥عقد لجان االستعراض ودعمها في إطار اللوائح الصحية الدولية ( •

  
  معلومات الطوارئ الصحية وتقييم المخاطر  ٣-ه
  

مسـؤول  وهـو ،معلومات موثوقة من أجل اتخاذ قرارات الصحة العمومية في حاالت الطوارئ هذايتيح مجال العمل 
عــن تحديــد أحــداث الصــحة العموميــة الجديــدة، وتقيــيم مخاطرهــا علــى الصــحة العموميــة، وٕاجــراء الترصــد الوبــائي 

لشــركاء التقنيــين. والتحقيقــات الميدانيــة، ورصــد تــدخالت الصــحة العموميــة، وتوصــيل معلومــات الصــحة العموميــة ل
طـوارئ الصـحية منظمـة للن برنـامج اليمكّ وُيعد الترصد القائم على األحداث نشاطًا أساسيًا لمجال العمل هذا، حيث 

من تحديد األحداث الجديدة التي قد يكون لها تأثير ضار على الصحة العمومية. ولتقييم مخاطر الصحة العمومية 
ألحــداث الجديــدة والمســتمرة، إلــى اوبالنســبة  بــدء تــدابير التأهــب واالســتجابة. المتعلقــة باألحــداث الجديــدة أهميــة فــي

ُيعتبر الترصـد والتحـري الوبـائي، عـالوًة علـى رصـد تـدخالت الصـحة العموميـة، أمـورًا بالغـة األهميـة لـإلدارة الفعالـة 
ة علــى توصــيل المعلومــات ويلــزم تــوافر القــدر . المســتجدة والمســتمرة للعواقــب الصــحية المترتبــة علــى حــاالت الطــوارئ

التقنية للشركاء في إطار حاالت الطوارئ ومجتمع الصحة العمومية، وذلك حتى يتسنى تنسيق التدخالت المشتركة 
والقدرات على النحو األمثل. وتعمل إدارة معلومات الطوارئ الصحية وتقييم المخاطر عن كثب مع مجاالت العمل 

  حية، والمكاتب القطرية واإلقليمية التابعة للمنظمة، والمنظمات الشريكة.األخرى على صعيد برنامج الطوارئ الص
  

  الكشف عن األحداث الصحية وتقييم المخاطر والتبليغ عنها التخاذ اإلجراءات المناسبة: ٣-ه الحصيلة
  الغاية  البيانات األساسية  الحصيلة شرمؤ 

العموميــة النســبة المئويــة لألحــداث ذات األهميــة بالنســبة للصــحة 
التي يتم الكشف عنها، والتي يتم تقييم المخاطر الصحية المتعلقـة 

  بها والتبليغ عنها

قيمة البيانات 
  األساسية غير متاحة

٨٥٪  
)٢٠١٨(  

١٠٠٪  
)٢٠١٩(  

  
  الكشف عن األحداث الجديدة وتقييم مخاطر الصحة العمومية: ١-٣-ه المخرج

  
  الغاية  البيانات األساسية  المخرج شرمؤ 

متوســـط عـــدد األيـــام بـــين النشـــر علـــى موقـــع نظـــام إدارة األحـــداث 
ومعلومـــات األحـــداث الخـــاص بالمنظمـــة علـــى اإلنترنـــت لألحـــداث 
الوخيمة ذات األهمية بالنسبة للصحة العموميـة والتـي يـتم الكشـف 

  عنها

١٥  
)٢٠١٧(  

١٠  
)٢٠١٨( 

٥  
)٢٠١٩(  
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مــدار الســاعة طــوال أيــام األســبوع باســتخدام مصــادر البيانــات علــى إجــراء ترصــد قــائم علــى األحــداث  •

 .المتعددة المتاحة
نظـام إدارة استحداث جيل جديد من األدوات الالزمة للترصد القائم على األحداث، بما في ذلك موقع  •

 .األحداث ومعلومات األحداث على اإلنترنت
العموميـة األخـرى، بمــا فـي ذلـك الطــوارئ ترصـد القـائم علــى األحـداث فـي نظـم ترصــد الصـحة دمـج ال •

 .اإلنسانية والكوارث الطبيعية
استحداث إجراءات التشغيل المعيارية واألدوات الالزمة لتحديد أحداث الصحة العمومية الواجب تقييم  •

 .مخاطرها
تنفيــــذ تقييمــــات المخــــاطر واإلجــــراءات الموصــــى بهــــا والتبليــــغ بهــــا، بالنســــبة لجميــــع أحــــداث الصــــحة  •

  .ذات الصلة يةالعموم
  

ثة لالسترشاد بها فـي تـدخالت الصـحة العموميـة ولرصـد عمليـات : توافر بيانات موثوقة ومحدَّ ٢-٣-ه المخرج
  االستجابة

  
  الغاية  البيانات األساسية  المخرج شرمؤ 

النســـبة المئويـــة، فـــي غضـــون أســـبوعين مـــن التصـــنيف بـــدرجات، 
أساســــية مــــن لألحــــداث التــــي تــــم االتفــــاق بشــــأنها علــــى مجموعــــة 

المؤشـــرات الصـــحية مـــن أجـــل الرصـــد (الحصـــائل أو المخـــاطر أو 
التغطية الصحية) والتي تم بشأنها البدء في رسم خـرائط الخـدمات 

  الصحية

قيمة البيانات 
  األساسية غير متاحة

٨٥٪  
)٢٠١٨(  

١٠٠٪  
)٢٠١٩(  

  
  المنجزات المستهدفة

 .الصحية خالل أحداث الطوارئجمع البيانات الوبائية وتقييم مدى توافر الخدمات  •
التعــــاون مــــع الشــــركاء فــــي وضــــع وجمــــع وتبــــادل مؤشــــرات األداء الرئيســــية الالزمــــة لرصــــد عمليــــات  •

 .االستجابة المتواصلة
اســــتحداث إجــــراءات التشــــغيل المعياريــــة والمحافظــــة علــــى فهــــارس مؤشــــرات األداء الرئيســــية المزمــــع  •

  .استخدامها في رصد تنفيذ االستجابة
  

  التبليغ في الوقت المالئم بالمعلومات الدقيقة حول أحداث الطوارئ: ٣-٣-ه المخرج
  
  الغاية  البيانات األساسية  المخرج شرمؤ 

النســـبة المئويـــة لألخطـــار/ األحـــداث/ األزمـــات الوخيمـــة المتعلقـــة 
بالصــــحة العموميــــة التــــي تتــــوافر بشــــأنها علــــى المــــأل المعلومــــات 

السياســـات، فـــي أي شـــكل،  العمليــة والوبائيـــة ذات الصـــلة لراســمي
فـــي غضـــون أســـبوع واحـــد مـــن التصـــنيف بـــدرجات أو مـــن النشـــر 

  على موقع معلومات األحداث على اإلنترنت

قيمة البيانات 
  األساسية غير متاحة

٨٥٪  
)٢٠١٨(  

١٠٠٪  
)٢٠١٩(  
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  المنجزات المستهدفة
 .إصدار تقارير منتظمة عن الحالة بشأن األحداث والمخاطر المستمرة •
 .مستودعات ونظم إدارة البياناتاستحداث  •
 .وضع الخرائط والمعلومات المصورة األخرى •
  .تبادل تحليل المعلومات الصحية بشأن األحداث من خالل القنوات المالئمة •

  
  عمليات الطوارئ  ٤-ه
  

تواصــل المنظمــة تعزيــز نظمهــا وعملياتهــا لضــمان اســتجابة أكثــر فعاليــة ويمكــن التنبــؤ بهــا بشــكل أفضــل للطــوارئ 
توســـيع  )٢) تعزيـــز القـــدرات التشـــغيلية للمنظمـــة ذاتهـــا؛ (١الصـــحية. ولعمليـــات الطـــوارئ ثالثـــة عناصـــر رئيســـية: (

حفـــز وتنســـيق االســـتجابة الدوليـــة ) ٣للطـــوارئ مـــن خـــالل الشـــراكات؛ ( وتعزيـــز القـــدرات الدوليـــة بشـــأن االســـتجابة
ة، فـــي ظـــل التـــزام تنظيمـــي تـــام بالعمـــل للطـــوارئ الصـــحية. ومـــن ثـــم فـــإن للشـــراكة أهميـــة حيويـــة لعمليـــات المنظمـــ

  الجماعي.
  

وتعمل المنظمة مع الحكومات والشركاء ُبغية ضمان السرعة واالستهداف في االستجابة ألحداث الصـحة العموميـة 
الوخيمة، حتى ال تتفاقم هذه األحداث وصوًال إلى درجة الفاشيات الواسـعة النطـاق. وتلعـب الشـبكة العالميـة لإلنـذار 

لفاشــيات واالســتجابة لمقتضــياتها دورًا محوريــًا فــي هــذه العمليــة، بــدءًا مــن اإلنــذار وتقيــيم المخــاطر وصــوًال بحــدوث ا
إلى سرعة تنفيذ تدابير مكافحة األمراض. وعندما تشكل الطوارئ تهديـدًا للصـحة، فـإن المنظمـة تـدعم سـرعة تعزيـز 

إلى المعايير المقبولة، بهدف تخفيف وطأة الزيـادة  تدخالت الصحة العمومية والخدمات الصحية األساسية، استناداً 
المفاجئة في معدالت المراضـة والوفيـات. وتتمثـل الجهـات التـي تضـطلع بـأدوار الخطـوط األماميـة فـي هـذه الجهـود 
في مجموعة الصـحة العالميـة، والشـبكة العالميـة لإلنـذار بحـدوث الفاشـيات واالسـتجابة لمقتضـياتها، وفـرق الطـوارئ 

  والشركاء الدائمين، وسائر الشبكات. الطبية،
  

وتواصل المنظمة تعزيز إدارة عمليات الطوارئ الخاصة بها من خالل اعتماد نظام إدارة األحداث وٕاضفاء الصبغة 
علـى المسـتوى القطـري،  الحاسمة األهميةبناء وظائف إدارة الطوارئ سيجري في ظل هذا النظام و المؤسسية عليه. 

مـــع وجـــود فـــرق دعـــم إلدارة األحـــداث، علـــى مســـتوى األقـــاليم وبـــالمقر الرئيســـي، تقـــدم المســـاندة التقنيـــة والتشـــغيلية 
المطلوبة. وينبغي تزويد مراكز عمليات الطوارئ بـالموارد الالزمـة بالكامـل فـي المكاتـب اإلقليميـة وبـالمقر الرئيسـي، 

ربـط هـذه المراكـز بصـورة متزايـدة بمراكـز عمليـات الطـوارئ  سـيجريو  للمعـايير الدوليـة.وأن تعمل هـذه المراكـز وفقـًا 
 لمنظمـــةالتـــي تتـــولى ا الصـــحية العموميـــة األخـــرى علـــى مســـتوى العـــالم مـــن خـــالل شـــبكة مراكـــز عمليـــات الطـــوارئ

  .تنسيقها
  

لفعالـــة، حتـــى فـــي "عمـــق ويلـــزم وجـــود منصـــة تشـــغيلية قويـــة لضـــمان تمتـــع المنظمـــة بالقـــدرات الالزمـــة لالســـتجابة ا
الـــدعم التشـــغيلي واللوجيســـتيات قـــدرات المنظمـــة نفســـها فـــي مجـــال الميـــدان". ومـــن ثـــم سيتواصـــل تطـــوير وتوســـيع 

هــذا العمــل، حيــث إلــى أهميــة حيويــة بالنســبة أيضــًا الصــحية وسلســلة اإلمــدادات. كمــا أن للشــراكات االســتراتيجية 
  النسبية لشركائها في التشغيل.المزايا من تتعاون المنظمة من أجل االستفادة 
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إتاحة الخدمات الصحية األساسية المنقذة للحياة وتدخالت الصـحة العموميـة للفئـات السـكانية : ٤-ه الحصيلة
  المتضررة من الطوارئ الصحية

  الغاية  البيانات األساسية  الحصيلة شرمؤ 
النسبة المئوية للفئات السـكانية المتضـررة مـن الطـوارئ التـي تلقـت 

  خدمات صحية أساسية أو أكثر
٧٥٪  

)٢٠١٨(  
٧٥٪  

)٢٠١٨( 
٧٥٪  

)٢٠١٨(  
  

  إدارة العمليات الصحية بفعالية دعمًا لالستجابة على المستوى الوطني والمحلي: ١-٤-ه المخرج
  

  الغاية  البيانات األساسية  المخرج مؤشرات
النسبة المئوية لجميع الطوارئ المصـنفة بـدرجات والتـي تـؤدي إلـى تفعيـل 

  ساعة ٧٢نظام إدارة األحداث على المستوى القطري في غضون 
٥٠٪  

)٢٠١٧(  
٧٥٪  

)٢٠١٨( 
١٠٠٪  

)٢٠١٩(  
النســبة المئويــة لألحــداث الجديــدة المصــنفة بــدرجات والتــي ُتوضــع بشــأنها 

  يوماً  ٣٠خطة استجابة استراتيجية مع الشركاء في غضون 
٨٠٪  

)٢٠١٧(  
٩٠٪  

)٢٠١٨( 
١٠٠٪  

)٢٠١٩(  
  

  المستهدفةالمنجزات 
وضــع هيكــل لنظــام إدارة األحــداث علــى المســتوى القطــري، وتحديــد آليــات الــدعم المقــدم مــن المكاتــب  •

 .اإلقليمية/ المقر الرئيسي لجميع الطوارئ الصحية المصنفة بدرجات
 .تقديم اإلدارة الفعالة على المستويات الوطنية ودون الوطنية لجميع الطوارئ الصحية •
الطوارئ والمحافظة عليها؛ وقيادة عملية وضع خطة استراتيجية لقطاع الصحة إنشاء مراكز عمليات  •

 .والممتدة في جميع األحداث المصنفة بدرجات
 .االستفادة من القدرات التقنية على صعيد المنظمة دعمًا لعمليات الطوارئ •

  
  التنسيق الفعال لالستجابة الجماعية من جانب شركاء التشغيل: ٢-٤-ه المخرج

  
  الغاية  البيانات األساسية  المخرج مؤشرات

النســبة المئويــة لألحــداث الجديــدة المصــنفة بــدرجات والتــي ُتوضــع بشــأنها 
  يوماً  ٣٠خطة عمليات مشتركة مع الشركاء في غضون 

٨٠٪  
)٢٠١٧(  

٩٠٪  
)٢٠١٨( 

١٠٠٪  
)٢٠١٩(  

عــدد الشــركاء فــي الشــبكة العالميــة لإلنــذار بحــدوث الفاشــيات واالســتجابة 
لمقتضـــياتها الـــذين يـــدعمون اإلنـــذار بأحـــداث وطـــوارئ الصـــحة العموميـــة 

  وتقييم مخاطرها واالستجابة لها
٢٣٠  

)٢٠١٧(  
٢٥٠  

)٢٠١٨( 
٢٧٠  

)٢٠١٩(  

النســـــبة المئويـــــة لمجموعـــــات الصـــــحة القطريـــــة التـــــي يوجـــــد لهـــــا منســـــق 
  غ لمجموعة الصحةمخصص متفر 

٩٠٪  
)٢٠١٧(  

١٠٠٪  
)٢٠١٨( 

١٠٠٪  
)٢٠١٩(  

عـــدد فـــرق الطـــوارئ الطبيـــة التـــي تـــم التحقـــق منهـــا و/ أو توجيههـــا علـــى 
  المستوى العالمي

٤٠  
)٢٠١٧(  

٨٠  
)٢٠١٨( 

١٣٠  
)٢٠١٩(  

عـــدد المـــوظفين الـــذين يـــتم نشــــرهم عـــن طريـــق الشـــركاء الـــدائمين دعمــــًا 
  لعمليات الطوارئ

٤٥  
)٢٠١٧(  

٥٥  
)٢٠١٨( 

٦٥  
)٢٠١٩(  
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  المنجزات المستهدفة
لهــا إمكانيــة التشــغيل البينــي، مــن خــالل زيــادة القــدرات العالميــة مــن أجــل اســتجابة للطــوارئ الصــحية  •

الشبكة العالمية لإلنـذار بحـدوث الفاشـيات واالسـتجابة لمقتضـياتها، ومجموعـة الصـحة توسيع وتعزيز 
القــدرة علــى التشــغيل البينــي العالميــة، وفــرق الطــوارئ الطبيــة، والشــركاء الــدائمين، مــع ضــمان زيــادة 

 .بين الشبكات فيما
اإلنــذار بشــأن  ياتهاالمشــاركة المتســقة للشــبكة العالميــة لإلنــذار بحــدوث الفاشــيات واالســتجابة لمقتضــ •

 .بأحداث وطوارئ الصحة العمومية وتقييم مخاطرها واالستجابة لها
ـــذار بحـــدوث الفاشـــيات واالســـتجابة لمقتضـــياتها، ومجموعـــة  • المشـــاركة المتســـقة للشـــبكة العالميـــة لإلن

 .االستجابة للطوارئ الصحيةبشأن الصحة العالمية، وفرق الطوارئ الطبية، والشركاء الدائمين، 
معالجة الثغرات التـي تشـوب القـدرات المعنيـة باالسـتجابة الدوليـة للطـوارئ الصـحية مـن خـالل تكـوين  •

 .الشراكات االستراتيجية
تعزيز/ وضع المعايير التقنية الخاصـة بعمليـات الطـوارئ الصـحية، ورصـد االسـتجابة الصـحية قياسـًا  •

 .على تلك المعايير
الشـبكة العالميـة لإلنـذار بحـدوث الفاشـيات شركاء التشغيل (إجراء تدريبات وتمارين مشتركة فيما بين  •

 .)واالستجابة لمقتضياتها، ومجموعة الصحة العالمية، وفرق الطوارئ الطبية، والشركاء الدائمين
  

  سرعة بناء اللوجيستيات الفعالة والدعم التشغيلي والحفاظ عليهما: ٣-٤-ه المخرج
  
  الغاية  البيانات األساسية  المخرج شرمؤ 

ألحداث الطوارئ التي ُيقدم بشأنها دعـم تشـغيلي وٕامـدادات النسبة المئوية 
  تشغيلية في غضون أسبوع

٧٠٪  
)٢٠١٧(  

١٠٠٪  
)٢٠١٨( 

١٠٠٪  
)٢٠١٩(  

  
  المنجزات المستهدفة

تقــــديم الــــدعم التشــــغيلي بمــــا فــــي ذلــــك النقــــل، واإلقامــــة، والمرافــــق، واألمــــن، وتكنولوجيــــا المعلومــــات  •
 .واالتصاالت

 .توافر اإلمدادات والمعدات الطبيةضمان  •
 .وضع السياسات وٕاجراءات التشغيل المعيارية بشأن الدعم التشغيلي وٕادارة سلسلة اإلمدادات •
 .وضع ورصد المعايير التقنية الخاصة باللوجيستيات الصحية •
  .تقديم الدعم إلدارة األمن •
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واإلرشادات اإلنسانية، مع التشديد بوجـه خـاص معالجة الثغرات ذات األولوية في السياسات : ٤-٤-ه المخرج
  على الصحة

  
  الغاية  البيانات األساسية  المخرج شرمؤ 

عدد الوثائق اإلرشادية التي ُوضعت لمعالجة الثغرات السياسـاتية/ التقنيـة 
  ذات األولوية، بالتعاون مع الشركاء

  صفر
)٢٠١٧(  

٢  
)٢٠١٨( 

٣  
)٢٠١٩(  

  
  المنجزات المستهدفة

 السياسات والمبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات بشأن عمليات الطوارئ الصحيةوضع واختبار  •
 ضمان دمج الصحة في السياسات اإلنسانية واإلنمائية المشتركة بين الوكاالت •
ضمان التبليغ والتوثيق الرسمي للهجمات التي ُتشّن على العـاملين فـي مجـال الرعايـة الصـحية وعلـى  •

  رها على تقديم الخدمات الصحيةمرافق الرعاية الصحية وتأثي
  
  في حاالت الطوارئ خدمات األساسيةال  ٥-ه
  

عن تنفيذ القدرات والسياسات واإلجراءات والنظم الموحدة  مسؤوالً  في حاالت الطوارئ خدمات األساسيةالمجال ُيعد 
والمناســبة للغـرض المتــوخى منهــا، مـن أجــل دعــم اإلدارة  ،المنظمــة نطـاقعلــى والمتسـقة مــع الممارسـات والخــدمات 

بالتنســـيق مـــع جميـــع خبـــرات المنظمـــة ، المســـتدامينالفعالــة لبرنـــامج الطـــوارئ الصـــحية وتزويـــده بالعـــاملين والتمويـــل 
الجهود المنسقة لالستجابة للطوارئ مـن خـالل الشـراكة. ويتضـمن في ضمان التشغيل البيني واالتساق مع  الالزمة،
اإلدارة، واالتصاالت، وتعبئة الموارد، وٕادارة المنح، والتخطيط ب تقديم الخدمات وٕاتاحتها فيما يتعلقالعمل هذا  مجال

، داخل اإلطـار اإلداري والتنظيمـي همعافيتاالستراتيجي، وٕادارة الموارد المالية والبشرية، واألمن، وصحة الموظفين و 
  .العام للمنظمة

  
ضــمان أن القــرارات التــي تتخــذها اإلدارة ليم واإلدارة لــديها بشــأن الطــوارئ الصــحية، وتواصــل المنظمــة تعزيــز التنظــ

منظمة تؤدي إلى سرعة حفز التقديم السلس للخدمات التي تفي بمعايير األداء في حاالت الطوارئ وتيسر برنامج ال
لمبـــادئ التوجيهيـــة ويتحقـــق هـــذا مـــن خـــالل وضـــع إجـــراءات التشـــغيل المعياريـــة والسياســـات واطـــوارئ الصـــحية. لل

والنمــاذج الموحــدة، اســتنادًا إلــى الــدروس المســتفادة مــن جهــود االســتجابة الســابقة وأفضــل الممارســات المســتقاة مــن 
شــركاء التشــغيل اآلخــرين، ومــن خــالل اســتعراض األداء فــي هــذا المجــال وتقييمــه بشــكل متواصــل. ومــن شــأن هــذا 

  في تحقيق الهدف العام المتمثل في تميز عملية اإلدارة.النهج أن يؤدي إلى التحسن المستمر، وأن يسهم 
  

دعــم بــرامج الطــوارئ الوطنيــة عــن طريــق برنــامج المنظمــة للطــوارئ الصــحية الفعــال المــزود : ٥-ه الحصــيلة
  بالموارد المطلوبة

  الغاية  البيانات األساسية  الحصيلة مؤشرات
  ٪٧٥  النسبة المئوية للمناصب المخططة المشغولة

)٢٠١٧(  
٨٠٪  

)٢٠١٨( 
٨٠٪  

)٢٠١٩(  
ـــــة مـــــن المـــــوارد األساســـــية  النســـــبة المئويـــــة للمتطلبـــــات األساســـــية الممول

  للمنظمة أو اتفاقات التمويل متعدد السنوات
٤٠٪  

)٢٠١٧(  
٤٠٪  

)٢٠١٨( 
٥٠٪  

)٢٠١٩(  
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  برنامج المنظمة للطوارئ الصحية ُيدار بفعالية ويحظى بالموظفين والتمويل المستدامين: ١-٥-ه المخرج
  

  الغاية  البيانات األساسية  المخرج مؤشرات
النســــبة المئويــــة للميزانيــــة األساســــية المتاحــــة فــــي المرحلــــة الوســــطى مــــن 

  الثنائية
٥٠٪  

)٢٠١٧(  
٧٥٪  

)٢٠١٨( 
٧٥٪  

)٢٠١٩(  
النســـبة المئويـــة لطلبـــات الحصـــول علـــى أمـــوال الطـــوارئ المبدئيـــة حتــــى 

  ساعة ٢٤دوالر أمريكي والتي يتم صرفها في غضون  ٥٠٠ ٠٠٠  مبلغ
١٠٠٪  

)٢٠١٧(  
١٠٠٪  

)٢٠١٨( 
١٠٠٪  

)٢٠١٩(  
النســـــبة المئويـــــة لغايـــــات القـــــوائم الداخليـــــة والخارجيـــــة التـــــي يـــــتم شـــــغلها 

  بأعضاء القوائم المدربين المعتمدين مسبقا
٧٥٪  

)٢٠١٧(  
٧٥٪  

)٢٠١٨( 
٧٥٪  

)٢٠١٩(  
النســـبة المئويـــة لفـــرق االســـتجابة الســـريعة مـــن برنـــامج المنظمـــة للطـــوارئ 

  ساعة من قرار النشر ٧٢والتي يتم نشرها في غضون الصحية 
٧٥٪  

)٢٠١٧(  
٧٥٪  

)٢٠١٨( 
٧٥٪  

)٢٠١٩(  
  

  المنجزات المستهدفة 
 .وضع خطط عمل وميزانيات موحدة للطوارئ •
 .رصد حالة التمويل المتاح والمتوقع وثغرات التمويل •
 .إدارة القوائم، وتوظيف ونشر الموظفين والمستشارين •
 .لموظفينا بعافية الخاصة خدماتالتقديم الخدمات الطبية و التعاون مع الموارد على نطاق المنظمة ل •
 .فيما يتعلق ببرنامج المنظمة للطوارئ الصحية تتبع وٕادارة المنح ومتطلبات التبليغ بها •
  .ارية بشأن الخدمات اإلداريةوضع وتنفيذ إجراءات التشغيل المعي •

  
  االتصال الفعال وتعبئة الموارد: ٢-٥-ه المخرج

  
  الغاية  البيانات األساسية  المخرج شرمؤ 

المنظمــة للطــوارئ عــدد الجهــات المانحــة التــي تقــدم دعمــًا ماليــًا لبرنــامج 
مـــن خـــالل المســـاهمات الطوعيـــة بمـــا يزيـــد عـــن مليـــون دوالر الصـــحية 

  أمريكي للثنائية

٢٢  
)٢٠١٧(  

٢٦  
)٢٠١٨( 

٢٨  
)٢٠١٩(  

  
  المنجزات المستهدفة

تزويد الجماهير بالمعلومات من خالل البيانات الصادرة لوسائل اإلعالم المحلية والدولية وغيرهـا مـن  •
 .أنماط التوعية

التنبيهات للجهات المانحة المحلية، والقيام بجمع األموال مع الجهات المانحة المحلية، ودعم  إصدار •
جمـــع األمـــوال علـــى الصـــعيد الـــدولي؛ ومشـــاركة الجهـــات المانحـــة لتـــأمين التمويـــل الكـــافي والمســـتدام 

  .والمالئم التوقيت، مع ضمان تلبية متطلبات التبليغ في الوقت ذاته
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  يادة الفعالة والتخطط وٕادارة األداءالق: ٣-٥-ه المخرج
  
  الغاية  البيانات األساسية  المخرج شرمؤ 

  نعم  طوارئ الصحية سنوياً منظمة للتقييم أداء برنامج ال
)٢٠١٧(  

  نعم
)٢٠١٨( 

  نعم
)٢٠١٩(  

  
  المنجزات المستهدفة

 .توفير القيادة الفعالة الخارجية والداخلية لبرنامج الطوارئ الصحية •
 .التخطيط االستراتيجي وتخطيط العمليات عبر مجاالت البرنامج كافةً ضمان اتساق  •
  .تقييم أداء البرنامج، وٕاضفاء الصبغة المؤسسة على التعلم المستمر •
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 الخدمات المؤسسية/ الوظائف التمكينية - ٦الفئة 
  

طموح لتكتسب المزيد من الفعالية والشفافية والمساءلة في ، شرعت المنظمة في تنفيذ برنامج خالل السنوات األخيرة
اضــطالعها بــدورها القيــادي فــي مجــال الصــحة العالميــة. وتمثلــت الــدوافع وراء هــذه العمليــة فــي التحــديات الصــحية 
الجديــدة غيــر المســبوقة، وافتقــار مشــهد الصــحة العموميــة إلــى التنســيق، وضــرورة التركيــز علــى األولويــات. كمــا أن 

شراف على عمـل المنظمـة بشـأن أهـداف التنميـة المسـتدامة وتنسـيقه علـى مسـتويات المنظمـة كافـة وعلـى صـعيد اإل
طـــة التنميـــة المســـتدامة لعـــام جميـــع الفئـــات ومجـــاالت البـــرامج، سيكتســـي أهميـــة حاســـمة لتعزيـــز قيـــادة المنظمـــة لخ

٢٠٣٠.  
  
الخـدمات المؤسسـية الالزمـة تقـديم يـادة التنظيميـة و القب االضطالعهذه الفئة األنشطة الرامية إلى العمل في غطي ويُ 

، والمساعدة على وضـع عمـل ٢٠٣٠ومواءمة برامج المنظمة مع خطة عام ، تهامنظمة وفعَّاليالللحفاظ على نزاهة 
المنظمة الخاص بأهداف التنمية المستدامة موضع التنفيذ، والسيما على الصعيد الُقطري. وتشمل األنشطة المعنية 

تعزيــز قيــادة المنظمــة وتصــريف شــؤونها؛ تحســين الشــفافية والمســاءلة وٕادارة المخــاطر؛ تحســين التخطــيط  مــا يلــي:
تحسـين االتصــاالت االســتراتيجية. كــذلك و  ،االسـتراتيجي وٕادارة المــوارد والتبليـغ؛ ضــمان الفعاليــة فـي اإلدارة والتنظــيم

نجـاح عمليـة تعمـيم القـيم والنهـوج الخاصـة باإلنصـاف وتمثل القيادة التنظيميـة والخـدمات المؤسسـية العمـود الفقـري ل
  .وحقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين

  
  وتشمل اإلجراءات التي اُتخذت مؤخرًا من أجل إصالح العمل في هذه المجاالت، ما يلي:

  مثل تحديد مكانة المنظمة علـى نحـو أفضـل فـي  -تعزيز دور المنظمة في القيادة وتصريف الشؤون
لـــدور القيـــادة فـــي مجــــال الصـــحة العالميـــة، ووضـــع إطــــار جديـــد للشـــراكات (إطـــار المنظمــــة توليهـــا 

 للمشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول)؛

 إحراز تقدم كبير في مجال المساءلة والشفافية، مع اتخاذ عدد من المبادرات الجديدة؛ 

 مويل؛تحسين عملية التخطيط، وتعبئة الموارد، وزيادة إمكانية التنبؤ بالت 

 .وضع إطار لالتصاالت االستراتيجية من أجل التواصل الفعال 
  

  ٢٠١٩- ٢٠١٨ الثنائية في المنظمة تركيز محور
  

أهـداف  فعاليتها كمؤسسة وتستمر في تنفيذ عملية اإلصالح التـي ُتجريهـا بمـا يتماشـى مـعتعزيز  ستواصل المنظمة
ن هــذه الخطــوات المنظمــة مــن القيــام علــى أفضــل وجــه ومشــهد الصــحة العالميــة المتغيــر. وســتمكّ  التنميــة المســتدامة
دســتورها الــذي يــنص علــى أنهــا الســلطة التنفيذيــة والتنســيقية للعمــل العــالمي الخــاص بالصــحة  بــدورها المحــدد فــي

الفئـات وتحقيـق النتـائج علـى  العمومية. واإلصالحات التي ُنفذت حديثًا سعيًا إلى تحقيـق أوجـه الكفـاءة علـى صـعيد
نحــو فعــال مــن حيــث التكلفــة، ستكتســي أهميــة خاصــة فــي ظــل الميزانيــة المخفضــة. وســوف تــؤدي الجهــود المبذولــة 

  لتعزيز المساءلة والشفافية إلى زيادة شرعية المنظمة وأدائها.
  

مضى نظرًا لعالقته بأهـداف وأما دور المنظمة القيادي على الصعيد الُقطري الذي أصبح أكثر أهمية من أي وقت 
ولويـــات وتعزيـــز المكاتـــب التنميـــة المســـتدامة، فسيســـتفيد مـــن الجهـــود المتواصـــلة المبذولـــة لتحســـين عمليـــة تحديـــد األ

مـن جانـب الـدول صـنع القـرار  لـدعموسيظل تعزيز تصريف شؤون المنظمـة أحـد المجـاالت ذات األولويـة  .الُقطرية
 تقنيـةلفئـات الا إلـىالخـدمات  وستواصل هـذه الفئـة تقـديم .االستراتيجية والتبسيطعلى نحو يتسم بمزيد من األعضاء 
حيــث  النتــائج، تحقيــق علــى قــائم إدارة نهــج فــي ســبق مــا كــل وســُيدمج .لطــوارئ الصــحيةل المنظمــة وبرنــامج األخـرى
  .بانتظام رصدوتُ  بوضوح نتائجال تحدد
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  )األمريكية الدوالرات بماليين( البرامج ومجاالت الرئيسية المكاتب حسب الميزانية
  

جنوب  األمريكتان  أفريقيا  مجال البرنامج
شرق   أوروبا شرق آسيا

  المتوسط
غرب المحيط 

  الهادئ
المقر 
  المجموع  الرئيسي

القيادة وتصريف   ١- ٦
 ٢٢٩,٩  ٨٤,٧  ١٦,٢  ٢١,٦  ٣٣,٥  ١٨,٦  ٧,٤  ٤٧,٩  الشؤون

الشفافية والمساءلة   ٢- ٦
  ٥٦,٦  ٣٧,٧  ٣,٤  ٢,٩  ٢,٤  ٣,٢  ٢,٧  ٤,٣  وٕادارة المخاطر

التخطيط االستراتيجي   ٣- ٦
  ٣٨,٧  ١٥,٨  ٥,٨  ٣,٦  ٢,٥  ٣,١  ٢,٠  ٥,٩  ق الموارد والتبليغيوتنس

 ٤٨٦,٤  ٢٢٨,٩  ٢٦,٥  ٥٣,١  ٢٥,٨  ٣٣,٥  ١٠,٢  ١٠٨,٤  التنظيم واإلدارة  ٤- ٦
  ٤٣,٩  ٢٢,٦  ٣,٩  ٢,٨  ٤,٣  ٢,٥  ٣,١  ٤,٧ االتصاالت االستراتيجية  ٥- ٦

 ٨٥٥,٥ ٣٨٩,٧  ٥٥,٨  ٨٤,٠  ٦٨,٥  ٦٠,٩  ٢٥,٤  ١٧١,٢  المجموع الفرعي
ناقصًا الرسوم المقتطعة من 

 ١٤٠,٠  ٨٤,١  ٧,٢  ٨,٨  ٩,٣  ٦,٤  -  ٢٤,٢  تكاليف شغل المنصب
 ٧١٥,٥ ٣٠٥,٦  ٤٨,٦  ٧٥,٢  ٥٩,٢  ٥٤,٥  ٢٥,٤  ١٤٧,٠  ٦الفئة مجموع 

  
  القيادة وتصريف الشؤون  ١-٦
  

العالميـة، وسـيتوجه عمـل المنظمـة فـي هـذا المجـال إلـى ستواصل المنظمة تعزيز دورها في تصريف شؤون الصحة 
أهـــداف التنميـــة المســـتدامة. والســـيما فيمـــا يتعلـــق بتنســـيق العمـــل علـــى الصـــعيد الـــوطني ومـــع أصـــحاب المصـــلحة 

  الخارجيين.
  

دور القيادة لتمكين العديد من األطراف الفاعلـة المختلفـة مـن العمـل علـى تحقيـق برنـامج العمـل ب وتضطلع المنظمة
ــــق لبالعمــــل ك هــــدافاألب مــــرتبطالالمشــــترك  األعضــــاء  دولواســــع مــــن المفاوضــــات والمناقشــــات بــــين الــــ طَّيــــفمنسِّ

 مع مشاركةاللتعزيز  شاملةسياسات إطار مشاركة الجهات الفاعلة غير الدول ويقدم أصحاب المصلحة اآلخرين. و 
المزيـــد مـــن مـــع تـــوفير لقطـــاع الخـــاص والمؤسســـات الخيريـــة والمؤسســـات األكاديميـــة واالمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة، 

وسـتأتي المشـاركة مـع الشـركاء عقـب إجـراء  .الشـفافية والمسـاءلة من خـالل آليـات محـددة لضـمان الحماية للمنظمة
  .رالتحليل الدقيق لما تنطوي عليه من مخاط

  
ونظــرًا ألن أهــداف التنميــة المســتدامة تعــود ملكيتهــا وقيادتهــا وتنفيــذها إلــى الحكومــات الوطنيــة، فــإن عمــل المنظمــة 
علــى الصــعيد الُقطــري يكتســي أهميــة خاصــة والســيما فيمــا يتعلــق بتحديــد األولويــات وتخصــيص المــوارد علــى نحــو 

  أفضل.
  

الطـوارئ الصـحية تطـورًا جوهريـًا فـي المنظمـة، إذ يعمـل علـى اسـتكمال دورهـا المنظمـة الجديـد بشـأن ويمثل برنـامج 
 فـي، بالقدرات واإلمكانات التشغيلية الجديدة الالزمة لعملها وفي وضع القواعد والمعاييرالتقني التقليدي في المجال 

ـــذ اإلنســـانية طـــوارئفاشـــيات والال مســـتويات  علـــى نطـــاقالعمـــل  برنـــامج المنظمـــة للطـــوارئ الصـــحية، ويتطلـــب تنفي
الهيكل الجديد وتعزيز كفاءة العمليات واتساقها وكذلك تصريف  دمج ويتمثل هذا العمل تحديدًا في ،المنظمة الثالثة

   .المنظمةفي نتائج عملية إصالح تصريف الشؤون  علىعمل هذه الفئة  عتمدالشركاء. وي ٕاشراكالشؤون و 
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  ٢٠١٩-٢٠١٨ الثنائية في المنظمة تركيز محور
  

ـــد الـــدور القيـــادي واإلشـــرافي للمنظمـــة فـــي تصـــريف الشـــؤون الصـــحية العالميـــة فـــي جميـــع مســـتويات المنظمـــة  ُيجسَّ
ن المنظمـــة مــن االســتجابة علــى نحـــو أفضــل الحتياجــات البلـــدان الثالثــة. ومــن شــأن زيـــادة فعاليــة األمانــة أن يمّكــ

مع أهداف التنميـة المسـتدامة، والميزانيـة البرمجيـة،  وأولوياتها. وتوفر استراتيجيات التعاون مع البلدان التي تتماشى
وأولويــات الصــحية الوطنيــة، أساســًا لهــذا العمــل. وتتمثــل أولويــة رئيســية فــي تعزيــز قــدرات المنظمــة القياديــة داخــل 

  البلدان بضمان تمتع الموظفين بالمهارات والكفاءات المالئمة.
  

نظمــة، وشــبكات معنيــة بأهــداف التنميــة المســتدامة علــى نطــاق وقــد ُأنشــئت آليــة لإلشــراف والتنســيق لــدعم عمــل الم
الفئــات واألقــاليم. ويجــري تــوفير التمويــل التحفيــزي ألنشــطة التنســيق مــن أجــل تحديــد عمــل المنظمــة بشــأن أهــداف 

  التنمية المستدامة ومواءمته وتعظيمه، باالقتران مع الفئات األخرى.
  

تعزيـــز الـــدور االســـتراتيجي لألجهـــزة ستســـتمر فـــي و شـــؤون. وستواصـــل المنظمـــة العمـــل علـــى إصـــالح تصـــريف ال
إدارتهـا وأدوات  فـي سـهلأجـداول أعمـال  باسـتخدام، لـدى هـذه األجهـزة زيادة الشمولية والشـفافية والكفـاءةو الرئاسية، 

ـــ تحســـين مالءمـــة توقيـــت إتاحـــة الوثـــائق الداعمـــة، وٕادارة دورات األجهـــزة باألعضـــاء، و  دولأفضـــل للتواصـــل مـــع ال
مشـاركة الكما ستعمل المنظمة على تنفيذ تدابير وخطط اإلصالح الجديـدة، مثـل إطـار  .فعاليةال بمزيد منالرئاسية 

  الجهات الفاعلة غير الدول. مع 
  

فـي  المنظمـة لعمـل االسـتراتيجية التوجهـات تحديـدل الثنائيـة، خـالل عشـر الثالث العام العمل برنامج وضع وسيجري
  .٢٠١٩، وستنظر جمعية الصحة في اعتماده في عام المقبلة السنوات

  
تعزيــز االتســاق فــي مجــال الصــحة العالميــة، مــع تــولي المنظمــة القيــادة فــي تمكــين األطــراف : ١-٦ الحصــيلة

  في ضمان الصحة لكل الناسالفاعلة المختلفة من االضطالع بدور نشيط وفعَّال في المساهمة 

  الغاية  البيانات األساسية  الحصيلة شرمؤ 
مـــــدى تجســـــيد األولويـــــات القياديـــــة للمنظمـــــة فـــــي القـــــرارات والمقـــــررات 
اإلجرائيـــة التـــي اعتمـــدتها األجهـــزة الرئاســـية (جمعيـــة الصـــحة العالميـــة 

  والمجلس التنفيذي واللجان اإلقليمية) خالل الثنائية

٥٥٪  
)٢٠١٥(  

  على األقل ٪٨٠
)٢٠١٩(  

  
وتحسين قدرة أمانـة المنظمـة والـدول األعضـاء  تولي المنظمة القيادة واإلدارة على نحو فعَّال: ١-١-٦ المخرج

علــى تعزيــز الجهــود المبذولــة لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، ومواءمــة هــذه الجهــود وتنســيقها ووضــعها 
  موضع التنفيذ

  الغاية  األساسيةالبيانات   الُمخرج مؤشرات
علــى نطــاق منظومــة األمــم التقــدم المحــرز نحــو بلــوغ غايــات خطــة العمــل 

  المتحدة المتعلقة بسياسات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
٦٧٪  

)٢٠١٥(  
٩٠٪  

)٢٠١٩(  
النســـبة المئويـــة الســـتراتيجيات التعــــاون القطـــري أو مـــا يعادهـــا مــــن أدوات، 

 وتقـــوم علـــى الوطنيـــةوأولويـــات التنميـــة والتـــي تتماشـــى صـــراحًة مـــع خطـــط 
  أهداف التنمية المستدامة

سُتحدد في نهاية 
بعد تحديث  ٢٠١٧ عام

العديد من استراتيجيات 
  التعاون مع البلدان

  حدد بعدتلم 
  

عــدد البلــدان التــي وضــعت خريطــة الطريــق لتنفيــذ خطــة التنميــة المســتدامة 
  بدعم من األمانة ٢٠٣٠لعام 

سُتحدد في نهاية 
  ٢٠١٧ عام

٥٠  
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  منجزات المكاتب القطرية المستهدفة
اسـتراتيجيات  ومواءمـةا موصونهإرساء القيادة والتنسيق الفعَّالين لعمل المنظمة على الصعيد الُقطري  •

 .المستدامة التنمية أهداف مع مواءمة تامة التعاون القطري
الصــلة المتعلقــة بالصــحة فــي دعــم الــدول األعضــاء فــي دمــج أهــداف وغايــات التنميــة المســتدامة ذات  •

سياسات واستراتيجيات وخطـط التنميـة الوطنيـة والمسـاعدة علـى تعبئـة المـوارد المحليـة والخارجيـة مـن 
أجــل تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة المتعلقــة بالصــحة فــي ســياق خريطــة الطريــق الوطنيــة الخاصــة 

 بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
 

  اإلقليمية المستهدفةمنجزات المكاتب 
، بمـــا فـــي ذلـــك إرســـاء القيـــادة والتنســـيق الفعَّـــالين لعمـــل المنظمـــة علـــى الصـــعيدين الُقطـــري واإلقليمـــي •

 .اإلشراف على تنفيذ العمل وتنسيقه من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة
القدرة اإلقليمية على توليد المعارف وٕادارتها وتحليلها وبثها، فيما يتعلق بالتقـدم فـي العمـل  إرساء دعم •

 على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك دراسات الحالة وأفضل الممارسات.
دعــم الــدول األعضــاء فــي جهودهــا المتعلقــة بــالحوار الخــاص بالسياســات، الراميــة إلــى إعــادة توجيــه  •

مـــن  ٣اتها واســـتراتيجياتها وخططهـــا الصـــحية، والتنســـيق مـــع القطاعـــات األخـــرى لـــدمج الهـــدف سياســـ
أهداف التنمية المستدامة وغيره من األهـداف والغايـات المتعلقـة بالصـحة، فـي الخطـط الوطنيـة بشـأن 

 التنمية والصحة.
بشـــأن  ألمـــم المتحـــدةووكـــاالت ا إرســـاء القيـــادة الفعَّالـــة عـــن طريـــق المشـــاركة مـــع الشـــركاء اإلقليميـــين •

التعــاون بــين بلــدان الجنــوب  مثــلاألمــور المهمــة المتعلقــة بالسياســات والحــوار االســتراتيجي والــدعوة، 
، وٕانشاء منصات لتبادل الخبرات المتعلقة بالعمل المتعـدد القطاعـات لتحقيـق أهـداف والتعاون الثالثي
 .التنمية المستدامة

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

تعزيــز التعــاون التقنــي للمنظمــة علــى الصــعيد الُقطــري عــن طريــق تحســين تنســيق العمــل علــى صــعيد  •
وبنـــاء قـــدرات المنظمـــة ومهاراتهـــا وكفاءاتهـــا الالزمـــة للعمـــل علـــى نطـــاق مســـتويات المنظمـــة الثالثـــة 

ُقطريــة، والسـيما فيمــا يتعلـق برؤســاء المكاتـب الالُقطريــة و  اإلقليميـة مكاتـب المنظمــةمجـاالت البــرامج و 
 .٢٠٣٠لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

فيمــا يتعلــق بالتــدخالت واالســتراتيجيات المســندة بالبّينــات التــي تســّرع تحقيــق  وبثهــا المعلومــات جمــع •
 أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات الُقطرية.

، الــــذي يتــــواءم مــــع أهــــداف التنميــــة ٢٠٢٥-٢٠٢٠دعــــم إعــــداد برنــــامج العمــــل العــــام الثالــــث عشــــر  •
 المستدامة مع مراعاة األولويات العالمية واإلقليمية والوطنية.

إرســاء القيــادة الفعَّالــة عــن طريــق المشــاركة مــع الشــركاء وأصــحاب المصــلحة العــالميين بشــأن األمــور  •
الحــوار االســتراتيجي والــدعوة، بمــا فــي ذلــك التعــاون بــين بلــدان الجنــوب المهمــة المتعلقــة بالسياســات و 

 .٢٠٣٠وتعبئة الموارد لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  ،والتعاون الثالثي
اإلقليميــــة، القطريــــة و المكاتــــب الوحــــدات الموجــــودة فــــي تقــــديم الخــــدمات القانونيــــة إلــــى اإلدارة العليــــا و  •

 المقر الرئيسي، حسب االقتضاء.في والوحدات القائمة 
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المشاركة الفعَّالة مع وكاالت األمم المتحـدة األخـرى واألطـراف الفاعلـة غيـر الـدول فـي وضـع : ٢-١-٦ المخرج
  األعضاء دولبرنامج عمل مشترك للصحة يلبي أولويات ال

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر
التي تتوافر معلومات عن طبيعتهـا عدد األطراف الفاعلة غير الدول والشراكات 

  وعن مشاركة المنظمة معها
١٠٠  

)٢٠١٥(  
٢٥٠٠  

)٢٠١٩(  
  

 منجزات المكاتب القطرية المستهدفة
تعزيز آليات فعَّالة للمشاركة مع القطاعات األخـرى والمجتمـع المـدني واألطـراف الفاعلـة غيـر الـدول،  •

 .التنمية المستدامة، بما في ذلك أهداف في برنامج العمل المشترك للصحة
تنسيق مشاركة المنظمة مع األمم المتحدة على المستوى الُقطري، بما في ذلك المشـاركة النشـطة فـي  •

 .األفرقة الُقطرية لألمم المتحدة، وفي وضع إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية
ــادة فــي دمــج أهــداف التنميــة المســتدامة ذات الصــلة  • المتعلقــة بالصــحة فــي صــكوك االضــطالع بالقي

البرمجة المشتركة الخاصة باألمم المتحدة، مثـل إطـار عمـل األمـم المتحـدة للمسـاعدة اإلنمائيـة أو مـا 
 يعادله، كجزء من عمل األفرقة الُقطرية التابعة لألمم المتحدة.

  
 منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

مع القطاعات األخرى بخالف قطاع الصحة، بمـا فـي  تيسير عالقات وآليات العمل الفعَّالة للمشاركة •
ذلــك الــوزارات بخــالف وزارة الصــحة، والبرلمانــات، والوكــاالت الحكوميــة، ومــن األطــراف الفاعلــة غيــر 

 الدول.
 منظمـــاتالعمـــل مـــع الشـــراكات اإلقليميـــة والشـــركاء التقنيـــين والجهـــات المانحـــة واألجهـــزة الرئاســـية لل •

األمم المتحدة) من أجـل الـدعوة بشـأن األولويـات الصـحية  تلك التابعة لمنظومة األخرى (بما في ذلك
 .التي تخص بلدان معينة والتي تخص اإلقليم ككل

  
 منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

الحفــــاظ علــــى تعــــاون المنظمــــة وسياســــتها وُنظمهــــا وتعزيزهــــا لــــدعم إدارة الشــــراكات التــــي تستضــــيفها  •
 .المنظمة

، بمـا فـي ذلـك أهـداف جهات الفاعلة غير الدول بشأن برنامج العمل المشترك للصـحةالمشاركة مع ال •
 .التنمية المستدامة

العمــــل مــــع الشــــراكات العالميــــة، وشــــبكات الشــــركاء التقنيــــين العالميــــة، والجهــــات المانحــــة، واألجهــــزة  •
 .األمم المتحدةتلك التابعة لمنظومة بما في ذلك  ،األخرىمنظمات الرئاسية لل

  
تعزيز تصريف الشؤون في المنظمة من خالل اإلشراف الفعَّال على دورات األجهـزة الرئاسـية : ٣-١-٦ المخرج

  وجداول األعمال الفعَّالة والمتسقة
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر

النســبة المئويــة لوثــائق األجهــزة الرئاســية المقدمــة خــالل اإلطــار الزمنــي المتفــق 
  عليه

٥٣٪  
)٢٠١٦(  

٨٠٪  
)٢٠١٩(  
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  منجزات المكاتب القطرية المستهدفة
األعضــــاء فــــي التحضــــير الجتماعــــات األجهــــزة الرئاســــية اإلقليميــــة والعالميــــة وعملياتهــــا  الــــدولدعــــم  •

 .األخرى، وفي تنفيذ المقررات اإلجرائية والقرارات التي اعتمدتها األجهزة الرئاسية
  

 منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
تنظيم وٕادارة اللجان واللجان الفرعيـة اإلقليميـة بجميـع اللغـات الرسـمية ذات الصـلة، ودعـم البلـدان فـي  •

 .اإلعداد للمشاركة الفعَّالة في عمل األجهزة الرئاسية
  

 منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
العاملــة/ أفرقــة  والمجلــس التنفيــذي واللجــان التابعــة لــه واألفرقــة العالميــة تنظــيم وٕادارة جمعيــة الصــحة •

الصــياغة ذات الصــلة، والعمليــات الحكوميــة الدوليــة األخــرى وتزويــدها بالمشــورة والخــدمات القانونيــة، 
األعضـــاء فـــي اإلعـــداد للمشـــاركة الفعَّالـــة فـــي عمـــل األجهـــزة  الـــدولبجميـــع اللغـــات الرســـمية، ودعـــم 

 .الرئاسية
  
  الشفافية والمساءلة وٕادارة المخاطر  ٢-٦
  

كبير من التقدم خالل األعوام األخيرة في مجاالت المساءلة والشفافية وٕادارة المخاطر، التي مازالـت ُتعـد ُأحرز قدر 
من األولويات الرئيسية للمنظمة. وتم اعتماد العديد من التدابير وتنفيذها خـالل الثنـائيتين الماضـيتين، بمـا فـي ذلـك 

  ما يلي:
  لــــدعم نهــــج اإلدارة القــــائم علــــى تحقيــــق النتــــائج الــــذي يشــــمل الوظــــائف الخاصــــة  –إطــــار للمســــاءلة

باالمتثال في المكاتب الرئيسية، و"اتفاق المساءلة" السنوي المبرم بين المدير العام والمـديرين العـامين 
  المساعدين، و"خطابات التمثيل" للمديرين اإلقليميين؛

  فير الشـــفافية فيمـــا يتعلـــق بالميزانيـــة البرمجيـــة للمنظمـــة عـــن لتـــو  –بوابـــة إلكترونيـــة للميزانيـــة البرمجيـــة
  ثة فصليًا بشأن هيكل الميزانية والتمويل؛طريق تقديم التفاصيل المحدَّ 

  لحماية المبلغين عن المخالفات والمساعدة على  –سياسة للتبليغ عن المخالفات والحماية من االنتقام
 سوء بادعاءات الخاصة البالغات تقديمبخط ساخن ل ضمان التبليغ عن اإلساءة، ودعم هذه السياسة

  من خالل أرقام هاتفية مجانية وأداة إلكترونية؛ السلوك
  لتقييم ورصد المخاطر والثغرات فـي االمتثـال علـى نطـاق المنظمـة،  –سياسة وسجل إلدارة المخاطر

  ولتحديد أهم المخاطر وتقييمها وتحديد أولوياتها؛
 لومـــات الخاصـــة بالمنظمـــة، بمـــا فـــي ذلـــك سياســـة خاصـــة باإلفصـــاح عـــن تـــدابير لتعزيـــز إتاحـــة المع

  المعلومات، وسياسة خاصة بتبادل البيانات، وسياسة خاصة بإتاحة االطالع العام؛
  عضوية المبادرة الدولية للشفافية في المعونة، التي تهدف إلى تحسـين الشـفافية فـي التعـاون اإلنمـائي

  بإتاحة المعلومات لالطالع العام.
  

منظمـــة معرضـــة لمختلـــف أنـــواع المخـــاطر التـــي تتعلـــق بعملهـــا التقنـــي الوتســـتحق إدارة المخـــاطر اهتمامـــًا خاصـــًا. ف
، وُنظمها وهياكلها، والسياق السياسي وسياق تصريف التمويل والشراءعمليات و وعملها الخاص بالصحة العمومية؛ 

تها ورصـدها فــي اإلدارة القائمـة علــى تحقيــق الشـؤون، وســمعة المنظمـة. ويجــري دمـج تحديــد المخــاطر وتخفيـف حــد
  النتائج، وربط إدارة المخاطر على نحو أوثق بالتحقيق الفعال للنتائج.
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ضـمان تطبيـق أعلـى معـايير الممارسـة فـي مجـال لخدمات األمانة الخاصة بالمراجعة والمراقبة الداخلية ستتواصل و 
المراقبـــة الداخليـــة واإلدارة الماليـــة ب الخـــاصاألعمـــال، والســـيما فيمـــا يتعلـــق بتقيـــيم مالءمـــة وفعاليـــة نظـــام المنظمـــة 

كما تم وضـع  .وهذه األمور كافة ُيبّلغ سنويًا عن أحدث المعلومات بشأنها السلوكسوء وتحري واستخدام األصول، 
   ييم الذاتي الداخلي في شكل قائمة مرجعية.أداة للتق

  
. المؤسسـي الـتعلم وتعزيـز النتـائج، بشـأن المسـاءلة وزيـادة األداء، تحسـين فـي حاسـم دور لعب في التقييم وسيستمر
 التقيـيم، مجـال فـي إضـافية قـدرات بنـاء علـى اآلن التركيز بات التقييم، وظيفة على المؤسسي الطابع إضفاء وعقب
 التقيـيم جانـب إلـى منهـا، يتجـزأ ال كجـزء التخطـيط عمليـة فـيمـدرج  التقيـيمو . التقيـيم ثقافـة تعزيـز علـى العمل وزيادة
  .البرمجية بالميزانية مقارنة المنظمة ألداء الدقيق

  
  ٢٠١٩-٢٠١٨ الثنائية في المنظمة تركيز محور

التــدابير اإلضــافية، باالســتناد إلــى خطــة سيســتمر إعطــاء األســبقية لتعزيــز المســاءلة والشــفافية، مــع تنفيــذ عــدد مــن 
المساءلة الشاملة للمنظمة ككل. وستواصل المنظمة التنفيذ التدريجي للسياسة الخاصـة باإلفصـاح عـن المعلومـات. 

  وسيستمر تحسين اإلعالم عن إدارة الموارد وتحقيق النتائج من خالل البوابة اإللكترونية للميزانية البرمجية.

ــن دمــج اال ســتراتيجيات الراميــة إلــى التخفيــف مــن حــدة المخــاطر فــي عمليــات التخطــيط والرصــد الروتينيــة، وسيحسَّ
كجزء من اإلطار الشامل إلدارة المخاطر. وستولى عناية خاصة لمجال التعلم المؤسسـي، والتمكـين مـن االسترشـاد 

لية، للمســـاهمة فـــي الكفـــاءة بـــالعبر المستخلصـــة والنتـــائج والتوصـــيات فـــي وضـــع السياســـات واتخـــاذ القـــرارات التشـــغي
علـى النحـو المقـرر علـى تنفيـذ التـدابير الراميـة إلـى تعزيـز العمـل فـي هـذا  ٦العامة. ولن يؤثر خفض ميزانيـة الفئـة 

  المجال.

تعمـــل المنظمـــة بطريقـــة خاضـــعة للمســـاءلة وشـــفافة ولـــديها إطـــار إلدارة المخـــاطر وٕاطـــار : ٢-٦ الحصـــيلة
  يعمالن جيداً  للتقييم

  الغاية  البيانات األساسية  الحصيلة شرمؤ 
النســـبة المئويـــة مـــن مراجعـــات الحســـابات التـــي أصـــدرت تقييمـــًا يبعـــث 

  على "الرضاء" أو "الرضاء الجزئي" أثناء الثنائية
٧٥٪  

)٢٠١٥(  
١٠٠٪  

)٢٠١٩(  
  

  ضمان المسالة وتعزيز إدارة المخاطر المؤسسية على جميع مستويات المنظمة: ١-٢-٦ المخرج
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر

التخفيــف مــن التــي اعُتمــدت خطــط  الحرجــة مخــاطر المؤسســيةمئويــة للنســبة الال
  ونفِّذت وطأتها

  ٪صفر
)٢٠١٥(  

٨٥٪  
)٢٠١٩(  

  
 منجزات المكاتب القطرية المستهدفة

المخاطر على ضمان التطبيق المالئم آلليات االمتثال المؤسسية، بما في ذلك اإلطار الشامل إلدارة  •
 .الصعيد الُقطري

  
 منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

 .تنفيذ إطار للرقابة يتماشى مع السياسات واللوائح اإلدارية للمنظمة على الصعيد اإلقليمي •
 .الحفاظ على آلية لالمتثال تتسم بالفعَّالية والكفاءة، بما في ذلك إطار شامل إلدارة المخاطر •
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 الرئيسي المستهدفةمنجزات المقر 
 .تنفيذ إطار الرقابة بما يتماشى مع السياسات واللوائح اإلدارية للمنظمة على جميع األصعدة •
الحفاظ على آلية لالمتثال على الصعيد المؤسسي تتسم بالفعَّالية والكفـاءة، بمـا فـي ذلـك إطـار شـامل  •

 .إلدارة المخاطر
بات الـــداخلي والخـــارجي وعـــن آليـــات اإلشـــراف تنفيـــذ التوصـــيات الصـــادرة عـــن مراجـــع الحســـاإجـــراء و  •

 .المستقلة األخرى
  

  التعليم المؤسسي عن طريق تنفيذ سياسات وخطط التقييم: ٢-٢-٦ المخرج
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر

نســـبة التوصـــيات الـــواردة فـــي التقييمـــات المؤسســـية، التـــي ُنفـــذت خـــالل اإلطـــار 
  الزمني المحدد

  ستحدد
 نهايةفي 
  ٢٠١٧ عام

  على األقل ٪٨٠
)٢٠١٩(  

  
 منجزات المكاتب القطرية المستهدفة

علـــى الصـــعيد الُقطـــري بمـــا يتماشـــى مـــع سياســـة ومنهجيـــات التقيـــيم التـــي اعتمـــدتها  اتإجـــراء التقييمـــ •
 .المنظمة وتعزيز قدرة المكاتب الُقطرية على تنفيذ هذه السياسة

  
 منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

وتبادلهــا علــى الصــعيد اإلقليمــي؛ ودعــم البلــدان فــي اإلعــداد للتقيــيم  ا، وتوثيــق نتائجهــاتالتقييمــإجــراء  •
 .يتماشى مع سياسة ومنهجيات التقييم التي اعتمدتها المنظمة؛ وتطبيق الدروس المستفادة بما

  
 منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

 .المنظمةتنسيق عملية تنفيذ ورصد سياسة التقييم التي اعتمدتها  •
المقــرر تقــديمها  إجــراء تقييمــات منهجيــة علــى النحــو المحــدد فــي خطــة عمــل التقيــيم الخاصــة بالثنائيــة •

بعـــد المائـــة، ورصـــد تنفيـــذ النتـــائج  ثانيـــة واألربعـــينفـــي دورتـــه ال لكـــي يوافـــق عليهـــا لمجلـــس التنفيـــذيل
 .والتوصيات من أجل تعزيز التعلم المؤسسي

  
  السلوكيات األخالقية والتصرفات الالئقة واإلنصاف على صعيد المنظمةتعزيز : ٣-٢-٦ المخرج
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشرات

لمـــوظفين الـــذين اســـتكملوا التـــدريب علـــى الســـلوكيات األخالقيـــة المئويـــة لنســـبة ال
  خالل الثنائية

  ٪١٠٠  ال ينطبق
)٢٠١٩(  

اســـــتكملوا اإلعـــــالن الســـــنوي عـــــن مـــــوظفين المـــــؤهلين الـــــذين مئويـــــة للنســـــبة الال
  المصالح

١٠٠٪  
)٢٠١٦(  

١٠٠٪  
)٢٠١٩(  
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  منجزات المكاتب القطرية المستهدفة
تضـارب المصـالح علـى حـاالت تعزيز السـلوكيات األخالقيـة الجيـدة، وتنميـة قـدرات المـوظفين، وٕادارة  •

 .الصعيد الُقطري
  

 منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
تضـارب المصـالح علـى حـاالت تعزيز السـلوكيات األخالقيـة الجيـدة، وتنميـة قـدرات المـوظفين، وٕادارة  •

 .الصعيدين اإلقليمي والُقطري
 الحفــاظ علــى آليــات منصــفة وعادلــة لتمثيــل المــوظفين، وٕادارة نظــام العدالــة الــداخلي، وبــدء التحقيقــات •

 .من جانب الموظفين في اإلقليمبشأن مزاعم إساءة السلوك والتحرش  المالئمة التوقيت
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
تضــارب المصــالح علــى الصــعيد  حــاالت تعزيــز الســلوكيات األخالقيــة الجيــدة، وتنميــة القــدرات، وٕادارة •

 .العالمي
 الحفــاظ علــى آليــات منصــفة وعادلــة لتمثيــل المــوظفين، وٕادارة نظــام العدالــة الــداخلي، وٕاجــراء التحقيــق •

 .بشأن مزاعم إساءة السلوك والتحرش من جانب الموظفين التوقيت المالئم
  
  التخطيط االستراتيجي وتنسيق الموارد والتبليغ  ٣-٦
  
لتحقيـق نتـائج  للـدول األعضـاءة يحتياجـات الصـحاالولويـات و األعنى هـذا العنصـر بالتمويـل وبمواءمـة المـوارد مـع ي

النتـائج فـي التخطـيط االسـتراتيجي والتخطـيط التشـغيلي  تحقيـق علـىتطبيق إطـار اإلدارة القائمـة كما ُيعنى ب أفضل.
وتقيـــيم األداء. ويشـــمل هـــذا المجـــال أيضـــًا إدارة الميزانيـــة وتعبئـــة المـــوارد والتبليـــغ، علـــى جميـــع مســـتويات المنظمـــة 

  الثالثة. 

علــى الصــعيد  لقمــةالقاعــدة إلــى ا تنطلــق مــن ةبعمليــوقــد ُأدخــل قــدر كبيــر مــن التحســين علــى تحديــد األولويــات بــدأ 
ومــن شــأن عمليــة تحديــد األولويــات الدقيقــة والشــفافة أن تضــمن توجــه العمــل والمــوارد إلــى مجموعــة مركــزة  .الُقطــري

أجرت جميع البلدان تقريبًا العملية المنظمة لتحديد األولويات.  ٢٠١٩-٢٠١٨من األولويات. وفيما يتعلق بالثنائية 
من ميزانيتها لعدد من البرامج ذات األولوية في الثنائيـة  ٪٨٠من المكاتب الُقطرية بتخصيص  ٪٧٥وقام أكثر من 

   برامج. ١٠يصل إلى 

ومازال التمويل يشكل تحديًا، ومع ذلك فهناك بعض التحسن الذي يشمل مواءمة التمويل على نحو أفضل وٕامكانية 
  التنبؤ به على المدى القصير والحد من سرعة التأثر.

 مــع مواصــلةو الثنائيــة.  هــذه والبرمجــي فــي المــاليمنظمــة مــن المنظــور التعزيــز التقيــيم المتكامــل ألداء  يتواصــلوس
لــى تعريــف النتــائج وقياســها عتحســينات  إدخــال ســيجرياألعضــاء،  طلبتهــا الــدولالمنظمــة تنفيــذ اإلصــالحات التــي 

بالحصـائل واآلثــار مـن أجـل إثبــات القيمـة المحققــة  البـرامجمجــاالت  فـرادىفــي  نجـازاتربـط اإل علــىعنهـا و  التبليـغو 
  .أكثر وضوحاً منظمة على نحو ال للجهات التي تقدم مساهماتها إلىمقابل المال 

اإلنصاف وحقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسـين والمحـددات االجتماعيـة للصـحة  أخذ استمرارمنظمة الستضمن و 
مجــاالت البــرامج ومســتويات المنظمــة  علــى نطــاقعمليــات التخطــيط والتنفيــذ والرصــد والتبليــغ  بعــين االعتبــار فــي

  الثالثة.
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  ٢٠١٩-٢٠١٨ الثنائية في المنظمة تركيز محور
  

تســـــلط الضـــــوء علـــــى  ٢٠١٩-٢٠١٨ستواصـــــل المنظمـــــة ســـــعيها إلـــــى وضـــــع ميزانيـــــة برمجيـــــة واقعيـــــة للثنائيـــــة 
 العــــــــامرنــــــــامج العمــــــــل بلعمــــــــال التحضــــــــيرية بدأ األتوســــــــ .جميــــــــع مســــــــتويات المنظمــــــــة علــــــــى حققــــــــةالم النتــــــــائج
  لمنظمة في السنوات المقبلة.عمل االذي سيحدد التوجهات االستراتيجية ل ٢٠٢٥-٢٠٢٠ عشر الثالث

  
مـن أجـل عـرض المزيـد مـن منظمـة للللميزانيـة البرمجيـة تحسـين البوابـة اإللكترونيـة  بغيةالعمل المزيد من  وسُيجرى

  .والنتائجالموارد التفصيلية عن المعلومات 
  

 فــي الشــفافية تعزيــز فــي الــذي ُيجــرى كــل ســنتين بالتمويــل الخــاص الحــوار يلعبــه الــذي الرئيســي الــدور وسيتواصــل
المزيــد مــن إمكانيــة التنبــؤ  تعزيــز تعبئــة المــوارد مــن أجــل دعــم وسيســتمر .بــالموارد التنبــؤ إمكانيــة وضــمان التمويــل،

تخصـــيص التمويـــل علـــى نحـــو يتـــيح لكـــل مســـتوى مـــن  وســـيجري .تنفيـــذ الميزانيـــة البرمجيـــة بالتمويـــل ومرونتـــه فـــي
ويتطلـب نجـاح هـذه الجهـود التنسـيق الجيـد  .ومسؤولياته والعمل علـى النحـو األمثـل أدوارهمستويات المنظمة القيام ب

والسـيما والتبليغ المسـنَّد بالبيِّنـات بشـأن األداء  الدقيقللتخطيط وتعبئة الموارد والتنسيق وٕادارة الموارد بكفاءة والرصد 
   .بشأن تحقيق النتائج على الصعيد الُقطري

مـن العمـل البرمجـي المتكامـل والمنسـق علـى لالسـتفادة  وبمجـال البرنـامجوسيستمر تعزيـز الشـبكات الخاصـة بالفئـة 
  نطاق مستويات المنظمة الثالثة.

ويجـــري بـــذل المزيـــد مـــن الجهـــود لضـــمان تتبـــع النتـــائج بمزيـــد مـــن الدقـــة بـــدءًا مـــن القـــرارات الخاصـــة بالتخصـــيص. 
علـى النحـو األمثـل وسيستمر تعزيز اإلدارة االستراتيجية للموارد المالية والبشرية لضمان استخدام المنظمة لمواردها 

  في تحقيق النتائج.

األعضـاء فـي  الـدولمواءمـة التمويـل وتخصـيص المـوارد مـع أولويـات واحتياجـات الصـحة فـي : ٣-٦ الحصيلة
  إطار اإلدارة القائمة على النتائج

  الغاية  البيانات األساسية  الحصيلة شراتمؤ 
  ٪٨٣  الثنائيةميزانية البرمجية الممولة في بداية مئوية للنسبة الال

)٢٠١٧- ٢٠١٦(  
٨٥٪  

)٢٠٢١- ٢٠٢٠(  
علــى األقــل فــي منتصــف الثنائيــة   ٪ ٧٥نســبة مجــاالت البــرامج الممولــة بنســبة 

 على صعيد المكاتب الرئيسية
٢٦/٣٠  *١٢/٣٠*  

)٢٠١٩(  
  .* باستثناء استئصال شلل األطفال

  
  بين تخصيص الموارد وتقديم النتائجتحديد األولويات القائمة على االحتياجات، والمواءمة : ١-٣-٦ المخرج
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر

حســب مجــاالت بنهايــة الثنائيــة النســبة المئويــة للمخرجــات التــي تحققــت بالكامــل 
  وحسب المكاتب الرئيسيةالبرامج 

سُتحدد في نهاية 
  ٢٠١٧عام 

٨٢٪  
)٢٠١٩- ٢٠١٨(  

  
 منجزات المكاتب القطرية المستهدفة

تقــدير االحتياجــات وتحديــد األولويــات والتخطــيط التشــغيلي والتنفيــذ والرصــد، علــى نحــو فعَّــال، إجــراء  •
 .في ذلك تتبع جوانب الضعف المالي بما
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 دعم تنفيذ خطة العمل لتمكين الشبكات الخاصة بالفئة وبالمجاالت البرمجية. •
  

 منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
الفعَّــال وتقــديم الــدعم إلــى البلــدان مــن أجــل التخطــيط مــن القاعــدة إلــى القمــة تــوفير التنســيق اإلقليمــي  •

والحساب الواقعي لتكاليف األولويات اإلقليمية والُقطرية بمـا يتماشـى مـع األدوار والمسـؤوليات المتفـق 
 .عليها على مستويات المنظمة الثالثة وبالتشاور مع األجهزة الرئاسية اإلقليمية

وتقيــيم مســاهمة المكاتــب اإلقليميــة والُقطريــة فــي تحقيــق الحصــائل والُمخرجــات تنســيق عمليــة رصــد  •
والخطـــط، بمـــا فـــي ذلـــك تتبـــع مؤشـــرات األداء وتقـــديم التحاليـــل والتقـــارير المتعلقـــة بـــاألداء والميزانيـــة 

 .والتنفيذ
  .٢٠٢٥-٢٠٢٠ عشر الثالث العام العمل برنامجفي إعداد  المساهمة •
العمــل وتنفيــذها مــن أجــل إضــفاء الصــفة الرســمية علــى الشــبكات الخاصــة تقــديم الــدعم لتنســيق خطــة  •

 بالفئة وبالمجاالت البرمجية وتمكينها.
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
ضمان التنسيق الفعَّال لعمليات التخطيط العالمية، بما في ذلك فيما يتعلق بوضع الميزانية البرمجية،  •

تنطلق من القاعدة إلى القمة، وجمع العمل التقني في إطار واحد من وتحديد األولويات باتباع عملية 
خالل شبكات الفئات ومجاالت البرامج، وتطبيـق نهـوج حسـاب التكـاليف مـن أجـل تقـدير االحتياجـات 

 .من الموارد بمزيد من الفعالية
ة مقارنـة بمؤشــرات إجـراء الرصـد والتقيـيم العـالمي لـألداء العـام للمنظمـة فيمـا يتعلـق بالميزانيـة البرمجيـ •

 .األداء؛ وضمان شفافية التبليغ عن تقديم النتائج واستخدام الموارد
 وعلـى األعضـاء الـدول مـع بالتشـاور ،٢٠٢٥-٢٠٢٠ عشـر الثالث العام العمل برنامج إعداد تنسيق •

 .كافةً  المنظمة مستويات
إضــفاء الصــفة الرســمية تقــديم األمانــة للــدعم واضــطالعها بالتنســيق فــي تنفيــذ خطــة العمــل مــن أجــل  •

 على الشبكات الخاصة بالفئة وبالمجاالت البرمجية وتمكينها.
  

توفير التمويل الـذي يمكـن التنبـؤ بـه والكـافي والمتسـق، الـذي يتـيح التنفيـذ الكامـل للميزانيـة : ٢-٣-٦ المخرج
  البرمجية للمنظمة على صعيد جميع مجاالت البرامج والمكاتب الرئيسية

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر
النسـبة المئويــة القتراحــات التمويـل التــي ُأعــدت مــن خـالل نظــام شــامل للمنظمــة 

  بأكملها
  ٪صفر

)٢٠١٥(  
٩٠٪  

)٢٠١٩(  
  

 منجزات المكاتب القطرية المستهدفة
 مواءمـة النهــوج والممارســات الُقطريــة المتبعــة فــي تعبئــة المــوارد وٕادارتهــا مــع األولويــات المتفــق عليهــا، •

 بما في ذلك التبليغ الدقيق والمالئم التوقيت.
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 منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
ضمان التنسيق الفعَّال لجهود تعبئة الموارد والمشاركة مع المانحين وتبادل المعلومات والتبليغ الدقيق  •

 .عن التقدم الُمحرز على الصعيد اإلقليمي على نحو مالئم للتوقيت
  

 ئيسي المستهدفةمنجزات المقر الر 
ضــمان التنفيــذ الفعَّــال لسياســة تعبئــة المــوارد، بمــا فــي ذلــك الحــوار الخــاص بالتمويــل مــن أجــل تمويــل  •

 .الميزانية البرمجية بالكامل
ضمان التنسيق الفعَّال لجهود تعبئة الموارد والمشاركة مع المانحين وتبادل المعلومات والتبليغ الدقيق  •

 .يد العالمي على نحو مالئم للتوقيتعن التقدم الُمحرز على الصع
  
  التنظيم واإلدارة  ٤-٦
  

 أال منظمــة بفعَّاليــة وكفــاءةالهــذا الخــدمات اإلداريــة األساســية التــي يســتند إليهــا تنفيــذ عمــل مجــال البرنــامج يغطــي 
ــا المعلومــات ،والمــوارد البشــرية ،الشــؤون الماليــة :وهــي واألمــن الميــداني  ،المشــترياتو ، ودعــم العمليــات ،وتكنولوجي

وتســـجيلها علـــى النحـــو الواجـــب  وتجهيزهـــا اإلدارة الماليـــة الســـليمة إصـــدار تصـــاريح النفقـــاتتكفـــل و . وأمـــن المبـــاني
علـى تعـين توقيـت. ويلل ومالئمتهـا وحماية األصول وتحديد قيمـة الخصـوم تحديـدًا دقيقـًا، وكـذلك دقـة التقـارير الماليـة

كيفيـة اسـتخدام المـوارد التـي اسـتُثمرت فـي  للدول األعضـاء والجهـات المانحـة تبين بوضوح اً ُنظم تضعالمنظمة أن 
 للتـدابير االهتمـام إيـالء المنظمـة ستواصـل السـياق هـذا ر. وفيالمنظمة والنتائج البرمجية الناجمة عن هذا االستثما

  .البرامج ومجاالت الفئات جميع عبر العالية المردودية تحقيق إلى الرامية

المبــادرات الخاصــة باإلصــالح فــي مجــال المــوارد البشــرية مبــادرة "مكــان العمــل الالئــق"، وهــي اســتراتيجية وتشــمل 
  .٢٠١٦تستهدف جذب المواهب واستبقاءها، وعملية التنقل الجغرافي التي بدأت في عام 

جديــدة نهجــًا وتظــل العمليــات وخــدمات الــدعم موضــع تركيــز لتحســين الكفــاءات، وســيوفر تنفيــذ سياســة المشــتريات ال
منظمـة لالوظـائف األساسـية لنظـرًا ألن و  .المنظمـة على نطـاقوالخدمات أقوى يتسم بالشفافية والفعالية لشراء السلع 

لتدابير السـفر وٕاخضـاع  إيجاد بدائل فعالة العمل على سيجريمشاورات الخبراء الوطنيين واجتماعاتهم،  عقدتشمل 
  .اليفتكالاحتواء  من أجل تدابير السفر للرصد

يسـر الـدعم الجمـاعي الفعالـة، التـي ت تقـديم الخـدمات مـنتكنولوجيا المعلومات دعم و  المعلوماتوظيفة إدارة  نتمكّ و 
مركــز و  ؛: مكتـب إلدارة المشــروعاتمـا يلــي تشــمل الخـدمات المحــددةو  البـرامج مــن بلـوغ أهــدافها. نوتمّكــالمتماسـك 

مركز و ؛ المستندة للمعلومات في الوقت المناسب تخاذ القراراتالبأدوات  لتحليل المعلومات المتعلقة باألعمال مزود
 تكنولوجيــا فريــق ألمــنو ؛ والمســتدامة والقابلــة لتوســيع نطاقهــا يــةالمردود ذاتوضــع نظــم المعلومــات للهياكــل الحلــول 

  .المعلومات

  ٢٠١٩-٢٠١٨ الثنائية في المنظمة تركيز محور
المبــادرات التــي تحقــق القيمــة فــي مقابــل المــال. وقــد قطعــت المنظمــة التزامــًا قويــًا جمعــت هــذه الفئــة معــًا العديــد مــن 

بتحقيق المزيد من أوجه الكفاءة على نطاق جميع البرامج والسيما في مجاالت اإلدارة والتنظيم، باستيعاب جزء مـن 
فسه من جودة الخدمات . وسوف تُبذل الجهود من أجل تقديم المستوى ن٢٠١٩-٢٠١٨خفض الميزانية في الثنائية 

باســتخدام الميزانيــة والمــوارد المخفضــة فــي هــذا المجــال، مــع مواصــلة دعــم المبــادرات الجديــدة فــي الوقــت ذاتــه، مثــل 
  التناوب والتنقل الجغرافيين، وتجديد المباني وتشييدها، وبرنامج المنظمة للطوارئ الصحية.
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هـــــذه . وتمثـــــل ٢٠١٩-٢٠١٨أولويـــــات الثنائيـــــة  إحـــــدىكوسيســـــتمر تنفيـــــذ اســـــتراتيجية المـــــوارد البشـــــرية المنقحـــــة 
الــذي يتــيح للمنظمــة االســتجابة الســريعة للظــروف المتغيــرة  يًا مــن اإلصــالح العــام لــإلدارةأساســاالســتراتيجية جــزءًا 

واحتياجات الصحة العمومية المتطورة، بما في ذلك حاالت الطوارئ. وقد صدرت القائمة الموجزة الثانية للمناصـب 
، وسوف يظل التقـدم إليهـا متاحـًا كجـزء مـن سياسـة ٢٠١٧ة المتاحة للتنقل الجغرافي للموظفين في بداية عام الدولي

  المنظمة بشأن التنقل الجغرافي.

جميــع مســتويات المنظمــة  علــى نطــاق همــاوأمن قــراتســالمة المــوظفين والمســتمر الجهــود الراميــة إلــى تحســين تسو 
حتــــى  ٢٠١٧منتصــــف عــــام  مــــنســــتبدأ أعمــــال التشــــييد و  .يهــــدد األمــــن العــــالمي يلمواجهــــة الخطــــر المتزايــــد الــــذ

المقــرر  ،هــذه االســتراتيجية الطموحــةأن  وممــا ال شــك فيــه .جنيــف مبــانياســتراتيجية تجديــد كجــزء مــن  ٢٠٢٠ عــام
المكتـب فـي ى أعمـال تجديـد أيضـًا جرَ وسـتُ  .العمليات الروتينيـة ستؤثر بشكل كبير على ،٢٠٢٤استكمالها في عام 

  جنوب شرق آسيا.لاإلقليمي 

وسيستمر إصالح إدارة المعلومات من خـالل مجلـس تكنولوجيـا المعلومـات الـذي ُأنشـئ حـديثًا، فـي دعـم احتياجـات 
لضـــمان  نهـــوج تكنولوجيـــا المعلومـــات االبتكاريـــة فـــي مجـــال الصـــحة العموميـــةالمنظمـــة المتطـــورة. وســـوف ُتســـتخدم 

للطــوارئ  االســتجابةمــن اســتخدام حلــول تكنولوجيــا المعلومــات الجديــدة، بمــا فــي ذلــك فــي  تعظــيم اســتفادة المنظمــة
  واألزمات.

  إرساء تنظيم اإلدارة بفعَّالية وكفاءة على نحو متسق على صعيد المنظمة: ٤-٦ الحصيلة

  الغاية  البيانات األساسية  الحصيلة شرمؤ 
  كافٍ   مستوى أداء تنظيم وإدارة المنظمة

)٢٠١٣(  
  قوي

)٢٠١٩(  
  

  إدارة الممارسات المالية السليمة من خالل إطار كاٍف للمراقبة: ١-٤-٦ المخرج
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشرات

على  ٪٩٦حصول   النسبة المئوية للمكاتب الُقطرية الممتثلة لتسوية السلف
  التصنيف "ألف"

)٢٠١٧(  

على  ٪١٠٠حصول 
  التصنيف "ألف"

)٢٠١٩(  
  نعم  الحسابات مراجعي من من التحفظاتخاٍل  رأي

)٢٠١٧(  
  نعم

)٢٠١٩(  
  

 منجزات المكاتب القطرية المستهدفة
تطبيــق ممارســات اإلدارة الماليــة الســليمة، بمــا فــي ذلــك تتبــع النفقــات والتبليــغ بشــأنها، وٕادارة الُســلف  •

 .والمدفوعات المحلية على الصعيد الُقطري وفقًا للسياسات واإلجراءات المعتمدة
  

 منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
إدارة الحســابات، واالمتثــال والمراقبــة، وتتبــع النفقــات، وٕاعــداد التقــارير الماليــة، علــى الصــعيد اإلقليمــي  •

 .لضمان الدقة
 .إدارة المدفوعات المحلية على الصعيد اإلقليمي •
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 منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
والخضــوع للمســاءلة والتبليــغ بشــأنها؛ وتنفيــذ الحســابات الواجبــة الــدفع إدارة الــدخل والنفقــات المؤسســية  •

 .وكشوف الرواتب ومعاشات التقاعد واالستحقاقات والنفقات الخاصة بالسفر، والتحقق منها
 إدارة الخزانة المؤسسية والحسابات وتتبع النفقات والتبليغ بشأنها والدخل وبنود المساهمة. •
 .وجميع مبالغ التأمين إدارة ُنظم معاشات التقاعد •

  
  الية وكفاءةإدارة الموارد البشرية وتنسيقها بفعَّ : ٢-٤-٦ المخرج
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشرات

  ٤٥:٥٥  اإلناث/ الذكور الفنيين الدوليين النسبة العامة للموظفين
)٢٠١٧(  

٤٧:٥٣  
)٢٠١٩(  

الناقصـة التمثيـل (القائمـة ألـف) فـي النسبة المئوية للبلدان غير الممثلـة والبلـدان 
  موظفي المنظمة

٢٨٪  
)٢٠١٧(  

٢٧٪  
)٢٠١٩(  

  ٪٥  موظفين الدوليين الذين تغيَّرت مراكز عملهممئوية للنسبة الال
)٢٠١٧(  

١٠٪  
)٢٠١٩(  

  
 منجزات المكاتب القطرية المستهدفة

 .الموظفين مع األولوياتتنفيذ عملية تخطيط الموارد البشرية على نحو فعَّال لمواءمة الموارد من  •
  

 منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
تنفيـــذ السياســـة واالســـتراتيجية الخاصـــة بـــالموارد البشـــرية بمـــا فـــي ذلـــك السياســـات الراميـــة إلـــى تحقيـــق  •

التوازن بين الجنسين والتوزيع الجغرافـي، مـع التركيـز علـى التوظيـف والتـنقالت والتنـاوب وٕادارة األداء 
 .الموظفين وتنمية قدرات

تيســير عمليــة تخطــيط المــوارد البشــرية وفقــًا الحتياجــات اإلقلــيم وأولوياتــه، ورصــد تنفيــذ خطــة المــوارد  •
 .البشرية

  
 منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

وضــع/ تحــديث سياســـات المــوارد البشـــرية، بمــا فـــي ذلــك السياســات الراميـــة إلــى تحقيـــق التــوازن بـــين  •
ـــة الجنســـين والتوزيـــع الجغرافـــي،  ـــاوب وٕادارة األداء وتنمي ـــنقالت والتن مـــع التركيـــز علـــى التوظيـــف والت

 .قدرات الموظفين والرصد وٕادارة المناصب
دعم تخطيط الموارد البشرية وفقًا الحتياجات المنظمـة وأولوياتهـا؛ ورصـد تنفيـذ الخطـط علـى الصـعيد  •

 .العالمي
 .بشرية وبيانات الموظفين، بفعَّالية وكفاءةتجهيز عقود الموظفين وٕادارة االستحقاقات وٕادارة الموارد ال •
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وضع هياكل أساسية للحوسبة تتسـم بالفعَّاليـة والكفـاءة، وُنظـم وتطبيقـات مؤسسـية ومتعلقـة : ٣-٤-٦ المخرج
  بالصحة
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر

والخـدمات النسبة المئوية من المواقع التي تحظـى بهياكـل تكنولوجيـا المعلومـات 
األساسية الضرورية التي تتماشى مع المعايير المؤسسية المتفق عليها، بما فـي 

  ذلك التطبيقات المؤسسية وتطبيقات الُنظم الصحية

٤٠٪  
)٢٠١٧(  

٥٠٪  
)٢٠١٩(  

  
  منجزات المكاتب القطرية المستهدفة

وكفــــاءة فــــي المكاتــــب إدارة تكنولوجيــــا المعلومــــات واالتصــــاالت علــــى نحــــو يضــــمن تطبيقهــــا بفعَّاليــــة  •
 .الُقطرية

  
 منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

إدارة وتنظــيم تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي مجــاالت تصــريف الشــؤون والسياســات والتنســيق  •
وتنمية القدرة على استمرار سـير العمـل وضـمان االمتثـال للمبـادرات العالميـة واإلقليميـة المتفـق عليهـا 

 .لوجيا المعلومات واالتصاالتفي مجال تكنو 
 .تنظيم وٕادارة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بما في ذلك التدريب والدعم •

  
 منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

إدارة وتنظيم المعلومات واالتصاالت العالمية وتلك التـي تخـص المقـر الرئيسـي تحديـدًا، فـي مجـاالت  •
 .واالستراتيجيات والتنسيق وتنمية القدرة على استمرار سير العملتصريف الشؤون والسياسات 

إدارة تنفيذ وتشغيل خرائط الطريق العالمية الخاصة بالتكنولوجيا، وتحديد الخدمات والحلول المشـتركة  •
ـــُنظم واألدوات  وتصـــميمها، بمـــا فـــي ذلـــك تلـــك التـــي تتعلـــق بالشـــبكات واالتصـــاالت، والمنصـــات، وال

 .النهائي، واالستضافة، وحلول وتطبيقات األعمال، والتدريبالخاصة بالمستخدم 
إدارة الخــدمات المؤسســية والــدعم، بمــا فــي ذلــك نظــام اإلدارة العــالمي (مــن خــالل التصــريف المالئــم  •

 .للشؤون) ومكتب الخدمات العالمي
  

ــل : ٤-٤-٦ المخــرج ــدعم التشــغيلي واللوجيســتي، وٕادارة المشــتريات، وصــيانة الهياك ــديم ال األساســية وٕادارة تق
  األصول، وتهيئة بيئة آمنة لموظفي المنظمة وممتلكاتها

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشرات
التي تمتثل لمعايير  ٣النسبة المئوية من مكاتب المنظمة ذات المستوى األمني 
  العمل األمنية الُدنيا لألمم المتحدة على الصعيد العالمي

٨٠٪  
)٢٠١٧(  

٩٠٪  
)٢٠١٩(  

المناقصات ب المتعلقة ستخدام نظام تقديم العطاءات اإللكترونيالنسبة المئوية ال
دوالر أمريكـــــي (باســـــتثناء  ٢٠٠ ٠٠٠الخاصـــــة بالســـــلع التـــــي تتجـــــاوز قيمتهـــــا 

  المشتريات في حاالت الطوارئ)

  ال يوجد
)٢٠١٦(  

٩٠٪  
)٢٠١٩(  
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 منجزات المكاتب القطرية المستهدفة
الخـــدمات اإلداريـــة وصـــيانة المبـــاني وشـــراء الســـلع والخـــدمات واألصـــول الثابتـــة ضـــمان فعَّاليـــة إدارة  •

 والسفر. واألمن
 .التنسيق مع األمم المتحدة بشأن ضمان أمن موظفي المنظمة على الصعيد الُقطري •

  
 منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

وشـراء السـلع  ،وصـيانة المبـاني ،على الخدمات اإلدارية ،فعَّال ته بشكلٕادار و  اإلشراف، توفيرضمان  •
 .على الصعيد اإلقليميوالسفر،  ،واألمن ،واألصول الثابتة ،والخدمات

التنســيق مــع األمــم المتحــدة بشــأن ضــمان أمــن مــوظفي المنظمــة وبشــأن التكــاليف المشــتركة األخــرى  •
 .المحددة على الصعيد اإلقليمي

  
 منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

وشـراء السـلع  ،وصـيانة المبـاني ،على الخدمات اإلدارية ،فعَّال ته بشكلٕادار اإلشراف، و توفير ضمان  •
 .على الصعيد العالمي والسفر، ،واألمن، واألصول الثابتة ،والخدمات

 .التنسيق مع األمم المتحدة بشأن ضمان أمن موظفي المنظمة وبشأن التكاليف المشتركة األخرى •
 .والخطط الخاصة بالمشتريات؛ وٕادارة وتنظيم تنفيذهاوضع السياسة واالستراتيجية  •
 .إدارة العقود العالمية وٕادارة أوامر شراء السلع والخدمات وتنفيذها •
 .لخدماتلالعالمي األمم المتحدة إدارة وتنظيم البنية األساسية والعمليات الخاصة بمركز  •

  
  االتصاالت االستراتيجية  ٥-٦
  

ُتعتبــــر اتصــــاالت المنظمــــة ذات مصــــداقية وجــــديرة بالثقــــة ومفهومــــة ومالئمــــة ومناســــبة التوقيــــت وســــهلة أن  يجــــب
الحصول عليها وقابلة للترجمة إلى إجراءات. وتوضح استراتيجية المنظمة بشأن االتصاالت الخطـوات التـي ينبغـي 

بالجمـاهير مـن الـوعي بمشـكلة عمليـة التحـرك  –اتخاذها لضمان استيفاء هـذه الشـروط وتصـف سلسـلة االتصـاالت 
صـــحية إلـــى اتخـــاذ إجـــراءات لحمايـــة الصـــحة. ومـــن أجـــل تنفيـــذ ذلـــك، ســـتدعم األمانـــة الوحـــدات الداخليـــة والـــدول 

  األعضاء بإيجاد القدرة على التواصل بشأن الصحة.

لتبــادل األدوات  ويقـدم إطـار المنظمـة االســتراتيجي بشـأن االتصـاالت الفعالـة، إرشــادات اسـتراتيجية وبوابـة إلكترونيـة
  والنماذج والموارد وأفضل الممارسات فيما يتعلق باالتصاالت الخارجية.

موظفًا ومستشـارًا تابعـًا للمنظمـة علـى  ١٥٠كما توسعت المنظمة في شبكة االتصاالت في حاالت الطوارئ لتشمل 
مـا تمـت صـياغة وتنفيـذ خطـة أهبة االستعداد لالنتشار عند حدوث طوارئ الصحة العموميـة واألزمـات اإلنسـانية. ك

  للعمليات المنهجية الخاصة باالتصاالت في حاالت الطوارئ العمومية.

نهـج اسـتباقي فـي توضـيح دورهـا وأثـر عملهـا علـى صـحة  عمـن أجـل اتبـامنظمة مع اإلعالم والمـوظفين الوستعمل 
السياســات والنمــاذج واألمثلــة ألفضــل بسلســلة مــن المبــادئ األساســية، ووضــعت قائمــة المنظمــة وقــد حــددت  .النــاس

علــى  وتُنشــر تنقــيحلمزيــد مــن الستخضــع الممارســات والقــوائم المرجعيــة والمــواد التدريبيــة وغيرهــا مــن األدوات التــي 
  .المنظمة نطاق
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  ٢٠١٩-٢٠١٨ الثنائية في المنظمة تركيز محور
ـــة  ، ســـُيبذل المزيـــد مـــن الجهـــود فـــي هـــذا المجـــال مـــن أجـــل تعزيـــز قـــدرة المنظمـــة علـــى ٢٠١٩-٢٠١٨فـــي الثنائي

مســتوياتها الثالثــة، بمــا فــي ذلــك التبليــغ عــن المخــاطر وتلبيــة االحتياجــات الحاســمة األهميــة فــي مجــال االتصــاالت 
تراتيجي جديــد لالتصــاالت، سيســاعد فيمــا يتعلــق بــالطوارئ الصــحية. كمــا ســُتعزز االتصــاالت مــن خــالل إطــار اســ

على تقديم اإلرشادات واألدوات والنماذج والموارد الالزمة لطيف واسـع مـن االتصـاالت. كمـا سيسـاعد علـى ضـمان 
أن معلومــــات المنظمــــة وٕارشــــاداتها تصــــل بكفــــاءة إلــــى الجمــــاهير الرئيســــية مــــن أجــــل حمايــــة الصــــحة فــــي األفــــراد 

  .والبلدانوالمجتمعات المحلية 

  تحسين فهم الجمهور وأصحاب المصلحة لعمل المنظمة: ٥-٦ الحصيلة
  الغاية  البيانات األساسية  الحصيلة شرمؤ 

النسـبة المئويــة لممثلــي أصــحاب المصـلحة مــن الجمهــور وأصــحاب المصــلحة 
  اآلخرين الذين قيَّموا أداء المنظمة على أنه ممتاز أو جيد

٦٤٪  
)٢٠١٥(  

٨٨٪  
)٢٠١٩(  

  
إتاحـــة المعلومـــات الصــحية الدقيقـــة والمالئمـــة التوقيــت مـــن خـــالل منصــة لتحقيـــق فعَّاليـــة : ١-٥-٦ المخــرج

  االتصاالت والممارسات ذات الصلة
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر

ـــــة ألنســـــبة ال صـــــحاب المصـــــلحة مـــــن الجمهـــــور وأصـــــحاب المصـــــلحة المئوي
عـــــن الصـــــحة اآلخـــــرين الـــــذين يصـــــنفون المعلومـــــات التـــــي تقـــــدمها المنظمـــــة 

  العمومية على أنها "جيدة" أو "ممتازة" من حيث مالءمة التوقيت واإلتاحة

التوقيت؛  لمالئمة ٪٦٣
  لإلتاحة ٪٦٩
)٢٠١٥(  

٧٥٪  
)٢٠١٩(  

  
 منجزات المكاتب القطرية المستهدفة

ضمان إبراز عمل المنظمة من خالل الشبكات والشراكات االستراتيجية التي تضم خبراء االتصـاالت  •
 .ووسائل اإلعالم وغيرهم من الممارسين المعنيين على الصعيد الُقطري الصحية

  
 منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

الشراكات االستراتيجية التي تضم خبراء االتصاالت الصحية ووسائل اإلعالم ٕارساء الشبكات و  إنشاء •
االحتياجــــات الخاصــــة وغيــــرهم مــــن الممارســــين المعنيــــين علــــى الصــــعيد اإلقليمــــي، مــــن أجــــل دعــــم 

 .باالتصاالت في المكاتب الُقطرية
ضــمان إبــراز عمــل المنظمــة مــن خــالل منصــات فعَّالــة للتواصــل والــدعوة بجميــع اللغــات ذات الصــلة  •

 .على الصعيد اإلقليمي
  

 منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
تعزيـــز االتصـــاالت وضـــع السياســـات بشـــأن االتصـــاالت واإلجـــراءات التشـــغيلية الموحـــدة الراميـــة إلـــى  •

 .االستراتيجية وكذلك جودة المنصات اإلعالمية واستخدامها
ضــــمان وجــــود الشــــبكات والشــــراكات االســــتراتيجية التــــي تضــــم خبــــراء االتصــــاالت الصــــحية ووســــائل  •

 .اإلعالم وغيرهم من الممارسين المعنيين على الصعيد العالمي
للتواصــل والــدعوة بجميــع اللغــات ذات الصــلة ضــمان إبــراز عمــل المنظمــة مــن خــالل منصــات فعَّالــة  •

 .على الصعيد العالمي
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تعزيــز القــدرات المؤسســية مــن أجــل تــوفير االتصــاالت الداخليــة والخارجيــة علــى نحــو يتســم : ٢-٥-٦ المخــرج
التوقيــت والدقــة، بمــا يتماشــى مــع األولويــات البرمجيــة للمنظمــة، بمــا فــي ذلــك أثنــاء فاشــيات األمــراض  بمالئمـة
  الصحة العمومية واألزمات اإلنسانيةوطوارئ 
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر

عــدد المكاتــب التــي اســتكملت حلقــات العمــل الخاصــة باســتراتيجية االتصــاالت 
  )العالمية (المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية والُقطرية

١٢  
)٢٠١٥(  

٢٠  
)٢٠١٩(  

  
 منجزات المكاتب القطرية المستهدفة

 .اإلجراءات التشغيلية الموحدة الخاصة باالتصاالت أثناء الطوارئ على الصعيد الُقطريتنفيذ  •
  

 منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
تطبيــق اإلجــراءات التشــغيلية الموحــدة الخاصــة باالتصــاالت أثنــاء الطــوارئ وتزويــد المكاتــب الُقطريــة  •

 .بالقدرة على تلبية االحتياجات المفاجئة عند االقتضاء
تعزيـــز قـــدرة مـــوظفي المنظمـــة علـــى المســـاهمة فـــي األنشـــطة الخاصـــة باالتصـــاالت علـــى الصـــعيدين  •

 .اإلقليمي والُقطري
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
دعــم تنفيــذ اإلجــراءات التشــغيلية الموحــدة الخاصــة باالتصــاالت أثنــاء الطــوارئ وتزويــد األقــاليم بالقــدرة  •

 .على تلبية االحتياجات المفاجئة
 .تعزيز قدرة موظفي المنظمة على المساهمة في األنشطة الخاصة باالتصاالت •
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  استئصال شلل األطفال
  

أشــار إلــى  ١،ًا بشــأن شــلل األطفــالقــرار  والســتون الثامنــة، اعتمــدت جمعيــة الصــحة العالميــة ٢٠١٥فــي أيــار/ مــايو 
 األعضـاء الـدول وحثـت، تـدريجياً  الفمويـة األطفـال شـلل لقاحـات ٕانهـاءو التقدم المحرز صوب وقف سريان الفيروس 

لخطــة االســتراتيجية للقضــاء علــى شــلل األطفــال والشــوط األخيــر مــن اتنفيــذ  الســتمرارالمــوارد الالزمــة  تــوفير علــى
) الكشــف عــن ســريان فيــروس ١أربعــة أغــراض: (علــى  الخطــة االســتراتيجية وتــنص ٢٠١٨.٢-٢٠١٣استئصــاله 

دخال لقاح فيروس شلل األطفال المعطـل، وسـحب اللقـاح إ ) تعزيز ُنظم التمنيع الروتينية، و ٢( ؛هشلل األطفال ووقف
اإلشـهاد و  ) احتـواء فيروسـات شـلل األطفـال الحيـة المتبقيـة٣( ؛٢الفموي المضـاد لفيـروس شـلل األطفـال مـن الـنمط 

يطلق عليه "التخطيط للموروث"). ) التخطيط للمرحلة االنتقالية ما بعد االستئصال (ما ٤( المرض؛ على استئصال
دعت المديرة العامة إلـى عقـد اجتمـاع  ،وعقب انتشار فيروس شلل األطفال على الصعيد الدولي ،٢٠١٤وفي عام 

عــن  العامــة ). وبنــاًء علــى مشــورة اللجنــة أعلنــت المــديرة٢٠٠٥للجنــة الطــوارئ بمقتضــى اللــوائح الصــحية الدوليــة (
  ٣.فيروس شلل األطفال انتشار لوقفدوليًا وأصدرت توصيات مؤقتة طارئة صحية عمومية تثير قلقًا 

  
التـأخير فـي وقـف  لتجسـد ،٢٠١٥فـي عـام  جلـس مراقبـة شـلل األطفـالم مـن جانـبالخطـة االسـتراتيجية  وتم تعديل

ت المبــادرة العالميــة نشــر  ٢٠١٦بريــل أ. وفــي نيســان/ المــرض يتوطنهــا التــي المتبقيــة فيــروس فــي المنــاطقالســريان 
إلـــى بالنســـبة  إجمـــالي التمويـــل المطلـــوب ، لتزيـــد٢٠١٩–٢٠١٦ الفتـــرة لميزانيـــةتقـــديراتها الستئصـــال شـــلل األطفـــال 

مـــن  -منظمـــة الصـــحة العالميـــة، واليونيســـيف، والتحـــالف العـــالمي مـــن أجـــل اللقاحـــات والتمنيـــع  –شـــركاء التنفيـــذ 
 يقـاربو  ،٢٠١٩–٢٠١٣مليار دوالر أمريكي فـي الفتـرة  ٧إلى  ٢٠١٨–٢٠١٣مليار دوالر أمريكي في الفترة  ٥,٥

 بلغــــت واليــــوم،. أمريكــــي دوالر مليــــون ٩٠٠ ٢٠١٩-٢٠١٨ بالثنائيــــة الخــــاص المبلــــغ مــــن هــــذا المنظمــــة نصــــيب
 باكسـتان مـن أجـزاء إال سـريانه يتـوطن وال اإلطالق، على مستوى أدنى البري األطفال شلل فيروس سريان معدالت

 مـــن واحـــد مصـــلي نمـــط عـــن يســـتمر الكشـــف إال وال). فيهـــا المـــرض عـــبء ترتيـــب بحســـب( ونيجيريـــا وأفغانســـتان
 ُأعِلـن فقـد ٢ النمط من البري األطفال شلل أما ،)١ النمط من األطفال شلل فيروس( البري األطفال شلل فيروسات

 فيـروسناجمـة عـن  حالـة أيـة عن مكان أي في ٢٠١٢ عام منذ ُيكشف ولم ،٢٠١٥ عام في استئصاله عن رسمياً 
  .٣ النمط من البري األطفال شلل

  
القيـادة التشـغيلية العامـة ب ،فـي إطـار المبـادرة العالميـة الستئصـال شـلل األطفـال بوصـفها شـريكاً  المنظمـة، تضطلعو 

لـدول إلـى اتقـدم الـدعم التقنـي الميـداني الواسـع النطـاق و  ،وتنفيـذها ورصـدهاالخطـة االسـتراتيجية في عملية تخطـيط 
وغالبيـــة مجمـــوع المـــوارد فـــي األعضـــاء فـــي المنـــاطق الجغرافيـــة ذات األولويـــة. ويركـــز معظـــم المـــوظفين الميـــدانيين 

: الـذي يشـمل هـذه األنشـطة األوليـةالخطة االستراتيجية،  أغراضمن  ١ الغرضعلى األطفال  شلل مكافحة برنامج
األطفال في حاالت الشلل الرخو الحـاد ومـن خـالل الترصـد ) استمرار الترصد الميداني والمختبري لفيروس شلل ١(

علــى المســتويات الوطنيــة ودون تقــديم مســاعدة الخبــراء التقنيــة فــي تخطــيط أنشــطة التمنيــع اإلضــافية ) ٢( ؛البيئــي
ورصـدها مـن أجـل تحقيـق مناعـة السـكان الكافيـة لوقـف سـريان فيروسـات شـلل  هذه األنشطة وتنفيذوغيرها الوطنية 
تقــــديم الــــدعم ألنشــــطة االســــتجابة للطــــوارئ فــــي حالــــة انــــدالع ) ٣( ؛ومــــن أجــــل تعزيــــز التمنيــــع الروتينــــي األطفــــال

                                                           
 .٣-٦٨ج ص عالقرار    ١

 االطـالع (تـم http://www.polioeradication.org/Resourcelibrary/Strategyandwork.aspxانظر الرابط التالي:    ٢
  ).٢٠١٧ آذار/ مارس ٢٣ في
 األطفـال شـلل لفيـروس الـدولي االنتشـار بشـأن الدوليـة الصـحية بـاللوائح المعنية الطوارئ لجنة اجتماع عن المنظمة بيان   ٣

 /http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2014/polio-20140505/en: التـالي الـرابط علـى متـاح. البري
  .)٢٠١٧ آذار/ مارس ٢٣ في االطالع تم(
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 فـــي دعـــم مشـــاركة كاملـــة ،المبـــادرة العالميـــة الستئصـــال شـــلل األطفـــالفـــي  هاؤ شـــركاو  منظمـــةال وتشـــارك .الفاشـــيات
  من الخطة االستراتيجية. ٤-٢برنامج العمل المرتبط باألغراض 

  
المنسـق التحول تـدريجيًا، بـدءًا بـ الفمويـة األطفـال شـلل لقاحـات إنهاءمن الخطة االستراتيجية في  ٢الغرض  ويتمثل

 ،عن استخدام لقاح شلل األطفال الفموي الثالثي إلى استخدام لقاح شلل األطفال الفموي الثنائيعلى مستوى العالم 
لقــاح فيــروس شــلل ، يجــري إدخــال الغــرض وفــي إطــار هــذا .٢٠١٦بريــل أفــي نيســان/ بنجــاح  هتــم اســتكمالمــا  هــوو 

، علمــًا بــأن القيــود علــى اإلمــدادات العالميــة تعرقــل هــذه الخطــوة، وهــو األمــر الــذي تتــولى الشــراكة األطفــال المعطــل
مـــن  التكـــافؤ أحـــادي الفمـــوي األطفـــال لقـــاح شـــلل مـــن عـــالمياحتيـــاطي  مخـــزون وجـــود شـــأن إدارتـــه بعنايـــة. ومـــن

  .الحاجة عند األطفال شلل فيروس لفاشيات االستجابة ييسر ، أن٢ النمط
  
عــالوة علــى ذلــك، ستواصــل األمانــة دعــم أنشــطة البحــث والتطــوير مــن أجــل توليــد البيانــات والمنتجــات الالزمــة، و 

التركيبـات الجديـدة للقـاح فيـروس شـلل األطفـال المعطـل، و  ةغيـر معديـباسـتخدام مـواد في ذلـك عمليـات اإلنتـاج  بما
قــاح شــلل األطفــال المعطــل (ممــا ييســر تطعــيم بلللالالزمــة قــاح شــلل األطفــال الفمــوي، وُرقــع اإلبــر الميكرويــة لمــن 
  ه من منزل إلى منزل)، من أجل تحقيق أغراض الخطة االستراتيجية وضمان دوام استئصال شلل األطفال.ءإعطا

  
لسـلطات الوطنيـة المعنيـة إلـى االمشـورة التقنيـة  األمانـة تقـدم ،دعمًا الحتواء فيروسات شلل األطفـال الحيـة المتبقيـةو 

مع الشركاء من أجـل المنظمة أيضًا لمختبرات وصانعي اللقاحات. وتعمل اباحتواء الفيروس في الدول األعضاء، و 
المشــورة  بلــدًا ذا أولويــة علــى قــدر كبيــر مــن ١٦ويحصــل التخطــيط للمرحلــة االنتقاليــة لمــا بعــد استئصــال الفيــروس. 

لما سيحدث من تقليص هذا الدعم ثـم  تخطيطللالمبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال من أيضًا لدعم التقنيين وا
ورســم خــرائط تفصــيلية لجميــع األصــول الوطنيــة الخاصــة بشــلل األطفــال، ووضــع خطــط ، فــي نهايــة المطــاف هســحب

ة المعنيـين مشـاركة كاملـة. وينبغـي لهـذه وطنية انتقالية بشأن شلل األطفـال بمشـاركة الحكومـات وأصـحاب المصـلح
األساســـية الخاصـــة بشـــلل األطفـــال، دعمـــًا  الوظـــائف أو دمـــج تعمـــيمالخطـــط الوطنيـــة االنتقاليـــة أن تتنـــاول ضـــرورة 

إلـــى دعـــم أولويـــات الصـــحة الوطنيـــة والعالميـــة وٕامكانيـــة تحـــول المـــوظفين واألصـــول الســـتراتيجية مـــا بعـــد اإلشـــهاد، 
مــن استئصــال شــلل  المســتفادةالــدروس تطبيــق و يجي للوظــائف واألصــول غيــر األساســية، األخــرى، واإلنهــاء التــدر 

  األخرى. والمجاالتظم الصحية، وبرامج التمنيع، وترصد الفاشيات، النُ دعم ل لااألطف
  

وقد تأسست لجنة توجيهية على نطاق المنظمة بقيادة مكتب المدير العام إلرشاد المرحلة االنتقالية، وتأسست لجان 
مماثلة في المكتب اإلقليمي ألفريقيا والمكتب اإلقليمي لشرق المتوسط. وسوف تتولى األمانة تبليغ األجهزة الرئاسية 

بــالموارد البشــرية والمخــاطر الماليــة والبرمجيــة، وبشــأن الفــرص التــي بانتظــام طــوال الثنائيــة بشــأن المخــاطر المتعلقــة 
تنشأ عن مرحلة االنتقال إلى ما بعد شلل األطفال والتي يمكن أن تستفيد منها المنظمة، بما في ذلك عالقتها ببلوغ 

 صـحية يشعـ بأنمـاط الجميـع تمتّـع ضـمان( أهـداف التنميـة المسـتدامةمـن  ٣الغايات الصحية المدرجة فـي الهـدف 
  ).األعمار جميع في وبالرفاهية
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  )األمريكية الدوالرات بماليين( الرئيسية المكاتب حسب الميزانية
  

جنوب شرق  األمريكتان  أفريقيا  مجال البرنامج
شرق   أوروبا  آسيا

  المتوسط
غرب 

المحيط 
  الهادئ

المقر 
  المجموع  الرئيسي

  ٩٠٢,٨  ٢٩٩,١  ٤,٦  ٢٠٨,٧  ٥,٥  ٥٥,٥  ١,٩  ٣٢٧,٥  استئصال شلل األطفال
مجموع استئصال 

  ٩٠٢,٨  ٢٩٩,١  ٤,٦  ٢٠٨,٧  ٥,٥  ٥٥,٥  ١,٩  ٣٢٧,٥  شلل األطفال
  

عـدم وجـود أي حـاالت شـلل نـاتج عـن فيـروس شـلل األطفـال البـري أو فيـروس شـلل األطفـال الثنـائي : الحصيلة
  التكافؤ المشتق من اللقاحات على الصعيد العالمي

  الغاية  البيانات األساسية  الحصيلة شرمؤ 
عدد البلدان التـي أبلغـت عـن حـاالت الشـلل النـاتج عـن فيـروس شـلل األطفـال 
البـــري أو فيـــروس شـــلل األطفـــال الثنـــائي التكـــافؤ المشـــتق مـــن اللقاحـــات فـــي 

  عشر الماضية ياألشهر اإلثن

٦  
)٢٠١٥(  

  صفر
)٢٠١٩(  

  
الســكان لتبلــغ العتبــة الالزمــة تقــديم المســاعدة التقنيــة مــن أجــل تعزيــز الترصــد وضــمان زيــادة مناعــة المخــرج: 

  رللحفاظ على حالة الخلو من شلل األطفال، والسيما في المناطق المعرضة للمخاط
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر

جــراء عــدد البلــدان الشــديدة التعــرض لمخــاطر شــلل األطفــال التــي تلقــت الــدعم إل
تنفيــــذ حمــــالت التطعــــيم ضــــد شــــلل عمليــــات الترصــــد فــــي مســــتوى اإلشــــهاد، و 

  زيادة مناعة السكاناألطفال لضمان 

٨٥  
)٢٠١٧(  

٨٥  
)٢٠١٩(  

  
  منجزات المكاتب القطرية المستهدفة

تقــديم الــدعم المباشــر داخــل البلــدان إلجــراء الترصــد ولتنفيــذ حمــالت التطعــيم ضــد شــلل األطفــال فــي  •
 .الشديدة التعرض لفاشياتهجميع البلدان التي تشهد فاشية لشلل األطفال أو البلدان 

قيام البلدان الشديدة التعرض لمخاطر شلل األطفال بإعداد تقارير أسبوعية عن البيانات القائمة علـى  •
الحـــاالت بشـــأن الشـــلل الرخـــو الحـــاد وشـــلل األطفـــال، وكـــذلك األنشـــطة اإلضـــافية الخاصـــة بـــالتمنيع 

 .المضاد لشلل األطفال
  

 المستهدفةمنجزات المكاتب اإلقليمية 
إعـــداد تقـــارير نصـــف ســـنوية (أو ربـــع ســـنوية فـــي البلـــدان الشـــديدة التعـــرض للمخـــاطر) بشـــأن تقـــدير  •

 الثغرات في مناعة السكان وحساسية ترصد فيروس شلل األطفال. سدالمخاطر اإلقليمية لتحديد و 
والتعليقات الصادرة تجميع التقارير الُقطرية في شكل نشرات إقليمية أسبوعية وشهرية وتوفير التحاليل  •

 .عن بلدان محددة
 .هاستئصال دعم االستجابة لفاشيات شلل األطفال واستعراضات نتائج ترصده وتقييمات برامج •
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 منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
وضــع خطــط العمــل التشــغيلية وتحــديثها كــل ســتة أشــهر بالتعــاون مــع المكاتــب اإلقليميــة، فيمــا يتعلــق  •

الستئصال شلل األطفال، ودمج التقارير اإلقليمية في شكل نشرات عالمية أسـبوعية بالمبادرة العالمية 
 .وشهرية

تنسيق إجراء تقدير المخاطر العالمي فصليًا (كل ثالثة أشهر) فـي المنـاطق التـي تحتـاج إلـى أنشـطة  •
 .تمنيع إضافية من أجل االسترشاد به في إعادة تخصيص الموارد المالية والبشرية

  
اللقـاح الفمـوي المضـاد لفيـروس شـلل لوقـف اسـتخدام  إطار زمنـي متفـق عليـه لديهاد البلدان التي عدالمخرج: 

  في برامج التمنيع الروتيني على الصعيد العالمي ٢األطفال من النمط 
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر

التـي عدد البلدان واألقاليم (التي تستخدم اللقاح الفمـوي المضـاد لشـلل األطفـال) 
اللقــاح الفمــوي المضــاد لفيــروس لوقــف اســتخدام  إطــار زمنــي متفــق عليــه لــديها

  في برامج التمنيع الروتيني ٢شلل األطفال من النمط 

  صفر
)٢٠١٧(  

١٥٢  
)٢٠١٩(  

  
 منجزات المكاتب القطرية المستهدفة

اللقـاح الفمـوي المضـاد لفيـروس شـلل األطفـال الثنـائي دعم البلدان في وضع الخطط من أجـل سـحب  •
 .ؤالتكاف

  
 منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

اللقـــاح الفمـــوي المضـــاد لفيـــروس شـــلل األطفـــال الثنـــائي دعـــم وضـــع خطـــة إقليميـــة مـــن أجـــل ســـحب  •
 .ؤالتكاف

  
 منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

عملية التخطيط لسحب اللقاح الفموي المضاد لفيـروس شـلل األطفـال الثنـائي التكـافؤ وتخفيـف تنسيق  •
المخــاطر المرتبطــة بوقــف اســتخدامه علــى الصــعيد العــالمي، بالتشــاور مــع فريــق الخبــراء االستشــاري 

 االستراتيجي المعني بالتمنيع.
 ستجابة ما بعد الوقف.تنسيق وضع خطط التخفيف من آثار المخاطر ما قبل الوقف وخطط اال •

  
إرساء العمليات الخاصة بإدارة مخاطر شلل األطفال الطويلة األجل، بما في ذلك احتواء فيروسات شلل المخرج: 

  األطفال الباقية، واإلشهاد على استئصال شلل األطفال على الصعيد العالمي
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر
شــــلل بالمنظمــــة التــــي ال يــــتم فيهــــا اإلبــــالغ عــــن حــــاالت اإلصــــابة  أقــــاليم عــــدد

  األطفال لمدة عامين على األقل
٤  

)٢٠١٦(  
٦  

)٢٠١٩(  
  

 منجزات المكاتب القطرية المستهدفة
 .٣والنمط  ١دعم البلدان في وضع الخطط الحتواء فيروس شلل األطفال من النمط  •
 الصعيد الوطني وتقديمها للجنة اإلقليمية لإلشهاد.إعداد مستندات اإلشهاد على دعم البلدان في  •
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 منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
 .٣والنمط  ١ ضمان وضع الخطط الحتواء فيروس شلل األطفال من النمط •
 .دعم عمل اللجنة اإلقليمية لإلشهاد •

  
 منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

بشــأن االحتــواء، بمــا فــي ذلــك اإلجــراءات التشــغيلية وضــع المبــادئ التوجيهيــة وخطــة العمــل العالميــة  •
الموحــدة للشــبكة العالميـــة للمختبــرات المختصـــة بشــلل األطفـــال؛ ووضــع بروتوكـــوالت المرحلــة التاليـــة 

 لسحب اللقاح الفموي لشلل األطفال.
  

موضع التنفيـذ وضع الصيغة النهائية للخطة االنتقالية لمرحلة ما بعد استئصال شلل األطفال ووضعها المخرج: 
  على الصعيد العالمي

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر
التـــي تنفـــذ خطـــة لالنتقـــال إلـــى مرحلـــة مـــا بعـــد استئصـــال المـــرض  البلـــدان عـــدد

المبادرة العالميـة الستئصـال شـلل  تتلقى دعمالتي  خالل الثنائية من بين البلدان
  األطفال

  صفر
)٢٠١٥(  

١٦  
)٢٠١٩(  

  
  المكاتب القطرية المستهدفةمنجزات 

 .وتنفيذها دعم البلدان في وضع الخطط االنتقالية الوطنية •
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
 .دعم عملية وضع الخطط وتنفيذها في جميع األقاليم •

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

لمرحلــة مــا بعــد اإلشــهاد تحــدد دعــم المبــادرة العالميــة الستئصــال شــلل األطفــال فــي وضــع اســتراتيجية  •
  الوظائف األساسية الطويلة األجل فيما يتعلق بشلل األطفال.

، مع تنفيذ االستراتيجية الخاصة بمرحلة تعميم وظائف مكافحة شلل األطفال األساسية الطويلة األجل •
 .ما بعد اإلشهاد التي تضعها المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال

  .األولويات الصحية األخرىنقل األصول لدعم  •
وضــع خطــط مســبقة، تشــمل المــوارد البشــرية، مــن أجــل اإلنهــاء المنهجــي للوظــائف واألصــول غيــر  •

 األساسية الخاصة بشلل األطفال.
 برنامج استئصال شلل األطفال. التحول منبناء توافق إقليمي في اآلراء بشأن أولويات  •
 استئصال شلل األطفال واإلبقاء عليه.إنشاء مخزون عالمي لألصول البشرية والمادية لبرنامج  •
 تجميع الدروس المستفادة من استئصال شلل األطفال، وتوثيقها، وبثها. •

 
=     =     = 


