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  :حضور المنظمة في البلدان واألقاليم والمناطق
 ٢٠١٧تقرير عام 

  
  
  
طالبــت جمعيــة الصــحة العالميــة التاســعة والســتون المــدير العــام والمــديرين اإلقليميــين فــي المقــرر اإلجرائــي  -١
إلــــى اللجــــان اإلقليميــــة كــــي  ١) بتقــــديم تقريــــر فتــــرة الســــنتين الخــــاص بحضــــور المنظمــــة فــــي البلــــدان٨(٦٩ص ع  ج

تستعرضــه، وكوثيقــة معلومــات إلــى جمعيــة الصــحة مــن خــالل المجلــس التنفيــذي ولجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة 
التابعــة لــه. وهــذا التقريــر الــذي ُأعــد اســتجابة لــذلك الطلــب، يقــدم معلومــات إلــى الــدول األعضــاء وٕالــى طيــف مــن 

 منظومة األمم المتحدة والموظفون على نطاق المنظمة. الشركاء، بما في ذلك المنظمات داخل
 
) مــــن نحـــن كمنظمــــة؛ ١وينقســـم هـــذا التقريــــر المقـــدم إلـــى جمعيــــة الصـــحة إلـــى أربعــــة أفـــرع، أال وهـــي: ( -٢
مــع مــن ) ٤عملنــا علــى الصــعيد الُقطــري؛ ( كيــف ننفــذ) ٣لبلــدان واألقــاليم والمنــاطق؛ (الــذي نفعلــه دعمــًا ل مــا )٢(

علــى فــرع خــامس يقــدم معلومــات  ٢بشــأن حضــور المنظمــة فــي البلــدان ٢٠١٧التقريــر الكامــل لعــام نعمــل. ويحتــوي 
ي داء المنظمــة فــأعــن اإلنجــازات الرئيســية علــى الصــعيد الُقطــري. وتــرد معلومــات أخــرى فــي تقريــر منفصــل بشــأن 

 ٣.البلدان
 
تحليًال لالتجاهات، حيثما أمكن، باستخدام البيانات الواردة في التقـارير  ٢٠١٧وألول مرة، يقدم تقرير عام  -٣

السابقة. كما يسلط الضوء على دور المنظمة في تقـديم اإلرشـادات واالضـطالع بالقيـادة علـى الصـعيد الُقطـري مـن 
 أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة. 

 
 ٢٠١٦تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير عن طريق مسح إلكتروني ُأجري في عـام  وقد -٤

وشارك فيه رؤساء مكاتب المنظمة في البلدان واألقاليم والمناطق؛ ومـن نظـام اإلدارة العـالمي (المعلومـات الخاصـة 
ؤســاء مكاتــب المنظمــة فــي البلــدان واألقــاليم بــالموارد البشــرية والشــؤون الماليــة) وقاعــدة بيانــات األمانــة الخاصــة بر 

 المشاركة في المبادرات الصحية العالمية. الخاصة بوالمناطق؛ ومصادر خارجية للبيانات 
  
  
  

                                                           
في البلدان أرضية صالحة للتعـاون الفعـال مـع البلـدان مـن أجـل دفـع عجلـة برنـامج العمـل الصـحي يعد حضور المنظمة    ١

العـــالمي ُقـــدمًا واإلســـهام فـــي االســـتراتيجيات الوطنيـــة وٕادراج الحقـــائق واآلراء القطريـــة ضـــمن السياســـات واألولويـــات العالميـــة. 
 ).٢٠١٣-٢٠٠٨متوسطة األجل ويشير ذلك إلى عمل األمانة ككل (خطة المنظمة االستراتيجية ال

  طلب وُيتاح إلكترونيًا على الرابط التالي:الُيتاح التقرير الكامل بناًء على    ٢
./http://who.int/country-cooperation/publications 

 .٢إضافة  ٧٠/٥٠الوثيقة ج   ٣
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  ٢٠١٧االستنتاجات الرئيسية للتقرير الخاص بحضور المنظمة في البلدان لعام 
 

  وبنيتها التحتية في البلدان واألقاليم والمناطق ،واألشخاص التابعون لها ،من نحن: المنظمة
 
وســتة مكاتــب إقليميـة ومقــرًا رئيســيًا فــي  ١،مكتبـًا فــي البلــدان واألقــاليم والمنـاطق ١٤٨تملـك المنظمــة حاليــًا  -٥

دولــة والــدولتين العضـوين المنتســبين (بورتوريكــو وتــوكيالو).  ١٩٤جنيـف لــدعم الــدول األعضـاء فيهــا البــالغ عـددها 
ن فـي األقـاليم والمنـاطق (وهمـا تحديـدًا مكتـب امكتبًا فـي البلـدان ومكتبـ ١٤٦، يوجد ١٤٨ هذه المكاتب الـ ومن بين

المنظمة في بريشتينا، ومكتبها في الضفة الغربية وقطاع غزة). وهناك سبعة وثالثون دولـة ومنطقـة عضـوًا وعضـوًا 
منتسبًا ليس لديها مكاتب للمنظمة؛ وتتـولى المكاتـب اإلقليميـة المعنيـة والمقـر الرئيسـي للمنظمـة تقـديم الـدعم التقنـي 

عم المتعلـــق بالقواعـــد والمعـــايير إلـــى هـــذه البلـــدان. وتـــدعم بـــاقي الـــدول األعضـــاء مكاتـــب المنظمـــة فـــي البلـــدان والـــد
 المجاورة أو المكاتب اإلقليمية المعنية والمقر الرئيسي. 

 
ويتوجه حضور المنظمة المـادي علـى الصـعيد دون الـوطني فـي المقـام األول إلـى دعـم العمـل فـي البلـدان  -٦

أو الشــــديدة الالمركزيــــة التــــي لــــديها احتياجــــات معينــــة والبلــــدان ذات األوضــــاع الهشــــة، أو إلــــى دعــــم الكبيــــرة جــــدًا 
عة على النحـو بلدًا في األقاليم الستة، وهي موزّ  ٢٨مكتبًا فرعيًا للمنظمة في  ١٣٩استئصال شلل األطفال. وهناك 

ريكتين، وتسـعة مكاتـب فـي إقلـيم جنـوب شـرق مكتبًا فـي اإلقلـيم األفريقـي، وتسـعة مكاتـب فـي إقلـيم األمـ ٧٨التالي: 
ن فـي إقلـيم غـرب المحـيط ابـًا فـي إقلـيم شـرق المتوسـط، ومكتبـمكت ٣٦آسيا، وخمسة مكاتب في اإلقليم األوروبي، و

مكتبًا؛ بعد أن ُأغلقت بعض  ١٣٩إلى  ١٥٢، تراجع عدد المكاتب الفرعية من ٢٠١٤الهادئ. وفي الفترة منذ عام 
)، فــي حــين أن عــدد ٥)، وٕاقلــيم غــرب المحــيط الهــادئ (٤)، واإلقلــيم األوروبــي (٨ألمــريكتين (المكاتــب فــي إقلــيم ا

، ٢٠١٦مكتبــًا فــي عــام  ٣٦إلــى  ٢٠١٤مكتبــًا فــي عــام  ٣٢المكاتــب الفرعيــة قــد زاد فــي إقلــيم شــرق المتوســط مــن 
 بسبب الطوارئ المعقدة التي تشهدها بعض البلدان. 

 
مسـؤولون عـن مكاتـب المنظمـة فـي البلـدان واألقـاليم والمنـاطق. وفـي  ورؤساء مكاتب المنظمة هم مديرون -٧

رئيســًا متفرغــًا ورئيســًا بالنيابــة فــي البلــدان واألقــاليم والمنــاطق. والزيــادة فــي  ١٢٩، كــان هنــاك ٢٠١٧شــباط/ فبرايــر 
ر فـــــي تقريـــــ ٪١٥إلـــــى  ٢ ٢٠١٥المســـــجلة فـــــي تقريـــــر عـــــام  ٪١٢النســـــبة المئويـــــة للرؤســـــاء بالنيابـــــة (مـــــن نســـــبة 

مالئم التوقيت وضعفًا في التخطيط لتعاقـب المـوظفين. على نحو د قصورًا في استقدام الموظفين ) ُتجسّ ٢٠١٧ عام
ت النسـبة العامـة لرؤسـاء وعلى الرغم مـن أن المنظمـة ملتزمـة بتعمـيم المسـاواة بـين الجنسـين فـي قواهـا العاملـة، ظلّـ

. ويشهد إقليم جنوب شرق آسـيا أكبـر ٢٠١٢تقريبًا منذ عام ) على حالها ١:٢مكاتب المنظمة الذكور إلى اإلناث (
)، ثـم اإلقلـيم ٣,٧:١، ويليه في ذلك إقليم غرب المحيط الهادئ (١:٩حيث بلغت  قدر من التفاوت في هذه النسبة،

يزيد ). أما في اإلقليم األوروبي ف١:١,٤)، ثم إقليم األمريكتين (١:٣,٣)، ثم إقليم شرق المتوسط (١:٣,٤األفريقي (
 ).١:١,٦عدد رؤساء مكاتب المنظمة من اإلناث على الذكور (

 
، ولضمان إجراء التـنقالت والتنـاوب، قـررت المـديرة العامـة بالتشـاور مـع فريـق السياسـات ٢٠١٥وفي عام  -٨

علـى األقـل مـن رؤسـاء مكاتـب المنظمـة للعمـل خـارج األقـاليم  ٪٣٠العالمية التابع للمدير العام، أنـه ينبغـي اختيـار 

                                                           
، اسـتُبعد مكتـب تنسـيق برنـامج منطقـة البحـر الكـاريبي مـن ٢٠١٧التقرير الخاص بحضور المنظمة في البلدان لعام في    ١

 قائمة مكاتب المنظمة الُقطرية حيث إنه ُيعد مكتبًا دون إقليمي وليس مكتبًا ُقطريًا.

 ٢٠١٥. جنيـــــف: منظمـــــة الصـــــحة العالميـــــة؛ ٢٠١٥تقريـــــر عـــــام  :حضـــــور المنظمـــــة فـــــي البلـــــدان واألقـــــاليم والمنـــــاطق   ٢
)/http://www.who.int/country-cooperation/publications/who-presence-report-2015/en تـــــــــم االطـــــــــالع فـــــــــي ،

 ).٢٠١٧أبريل  نيسان/  ١٨
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التي ينتمون إليها. وعلى مدى السنوات، ُعين عدد متزايد من رؤساء مكاتب المنظمة من أقاليم أخرى غير األقـاليم 
 ٢٠١٠ت منــذ صــدور التقريــر الخــاص بحضــور المنظمــة فــي البلــدان لعــام التــي ينتمــون إليهــا؛ وفــي الفتــرة التــي مــرّ 

لعـــاملين خـــارج األقـــاليم التـــي ينتمـــون إليهـــا ، زاد عـــدد رؤســـاء مكاتـــب المنظمـــة ا٢٠١٧حتـــى صـــدور تقريـــر عـــام 
مــن رؤســاء مكاتــب المنظمــة إلــى  ٪٦٢ينتمــي ف ،فــي إقلــيم شــرق المتوســطفأمــا ). ٪٢٥إلــى  ٪١٨(مــن  ٪٧ بنســبة

)، ثــــــم إقلــــــيم ٪٥٧)، ثــــــم إقلــــــيم غــــــرب المحــــــيط الهــــــادئ (٪٦٠أقــــــاليم أخــــــرى، ويليــــــه إقلــــــيم جنــــــوب شــــــرق آســــــيا (
اء مكاتب المنظمـة ال ينتمي أي من رؤسففي اإلقليم األوروبي وأما ). ٪٨األفريقي ()، ثم اإلقليم ٪٢٧( األمريكتين

 إلى إقليم آخر.
 
وتختلف القوى العاملة في المكاتـب الُقطريـة للمنظمـة وفقـًا لحجـم المكتـب الُقطـري ومـدى تعقيـده وأولوياتـه.  -٩

 ٪١١لصــعيد الُقطــري (بزيــادة مــوظفين علــى ا ٤٠٠٩، كــان لــدى المنظمــة ٢٠١٦كــانون األول/ ديســمبر  ٣١وفــي 
مـن المـوظفين  ٪١٩). ومـن بـين هـذه القـوى العاملـة اإلجماليـة، كـان ٢٠١٥على عـددهم فـي هـذا التـاريخ مـن عـام 

مـن المـوظفين فـي فئـة الخـدمات العامـة. وفـي  ٪٥٣من المـوظفين المهنيـين الـوطنيين، و ٪٢٨المهنيين الدوليين، و
فــي عــدد المــوظفين المهنيــين  ٪٨، حــدثت زيــادة بنســبة ٢٠١٧تقريــر عــام و  ٢٠١٠الفتــرة الواقعــة بــين تقريــر عــام 

خدمات العامـة علـى الصـعيد في عدد الموظفين المهنيين الوطنيين والموظفين في فئة ال ٪٣الدوليين وتراجع بنسبة 
 .القطري

 
مــن غيــر المــوظفين دعمــًا لتنفيـــذ  المتعاقــدينوتتعاقــد بعــض مكاتــب المنظمــة فــي كثيــر مــن األحيـــان مــع  -١٠

كــانون األول/  ٣١مشــروعات وأنشــطة معينــة محــددة المــدة، مثــل استئصــال شــلل األطفــال وحــاالت الطــوارئ. وفــي 
غيـر  المتعاقـدينمـن  ٤٦٣١مـع قـد تعاقـدت مكاتب المنظمة في البلدان واألقـاليم والمنـاطق  كانت، ٢٠١٦ديسمبر 

يعملــون فــي إقلــيم جنــوب شــرق آســيا،  ٪٣٤ملــون فــي اإلقلــيم األفريقــي، ويع ٪٤٤المــوظفين، علــى النحــو التــالي: 
يعملــون فــي اإلقلــيم األوروبــي،  ٪٤يعملــون فــي إقلــيم األمــريكتين، و ٪٦يعملــون فــي إقلــيم شــرق المتوســط، و ٪٨و

وكــذلك فــي إقلــيم غــرب المحــيط الهــادئ. وتراجــع عــدد المتعاقــدين مــن غيــر المــوظفين علــى الصــعيد الُقطــري بنســبة 
بســبب المرحلــة االنتقاليــة التــي تمــر بهــا أنشــطة استئصــال شــلل األطفــال فــي عــدد مــن  ٢٠١٥مقارنــة بعــام  ٪١٤

 البلدان.
  

  ما الذي نفعله: تقديم الدعم إلى البلدان واألقاليم والمناطق
 

يقــدم موظفــو المنظمــة العــاملون فــي البلــدان دعمــًا حاســم األهميــة إلــى وزراء الصــحة فــي وضــع السياســات  -١١
) بلــدان وأقــاليم ومنــاطق بهــا ٪٧١( ١٠٥واالســتراتيجيات والخطــط الصــحية الوطنيــة، وتنفيــذها ورصــدها. وقــد أفــاد 

مــن البلــدان  ٪٩١حضــور مــادي للمنظمــة، أن لــديها سياســة أو اســتراتيجية أو خطــة صــحية وطنيــة محّدثــة؛ وكــان 
. وُيعـزى ٢٠١٥اتيجية أو الخطـة فـي تقريـر عـام واألقاليم والمناطق قد أفادت بأن لديها مثل هذه السياسة أو االسـتر 

تراجع هذه النسبة في التقريـر الحـالي إلـى أن السياسـات أو االسـتراتيجيات أو الخطـط الصـحية الوطنيـة مازالـت قيـد 
 التحديث في العديد من البلدان من أجل تعميم أهداف التنمية المستدامة. 

 
اســتراتيجية متوســطة األجــل إلرشــاد عمــل المنظمــة فــي البلــد أو وُتعــد اســتراتيجيات التعــاون الُقطــري رؤيــة  -١٢

اإلقلــيم أو المنطقــة، دعمــًا لسياســاتها أو اســتراتيجياتها أو خططهــا الصــحية، وتعزيــزًا لعمليــات التخطــيط مــن القاعــدة 
يات بــأن لــديها اســتراتيج ١بلــدًا وٕاقليمــًا ومنطقــة بهــا حضــور مــادي للمنظمــة ١٤٨مــن أصــل  ١٠٩إلــى القمــة. وأفــاد 

                                                           
ـــااإلقليمـــ المكتـــب يســـتخدم   ١ ـــ ي ألوروب ات التعـــاون الثنائيـــة الســـنوات) عـــن اســـتراتيجيات التعـــاون الُقطـــري أداة بديلـــة (اتفاق

 ترشد به عمل المنظمة في البلدان.كأساس يس
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ـــ ٦٣للتعـــاون الُقطـــري أو بأنهـــا تعمـــل حاليـــًا علـــى وضـــعها. وأفـــاد  ـــديها  بلـــدان وأقـــاليم ومنـــاطق ١٠٩ـ مـــن ال بـــأن ل
اســتراتيجية صــالحة للتعــاون الُقطــري. وقــد تراجــع عــدد البلــدان واألقــاليم والمنــاطق التــي لــديها اســتراتيجيات صــالحة 

ــ ٪١٥للتعــاون الُقطــري بنســبة  ، بســبب العمليــة ٢٠١٥ر الخــاص بحضــور المنظمــة لعــام مقارنــة بعــددها فــي التقري
بلـدًا  ٤٦الجارية في العديد من البلدان من أجل تجديد استراتيجياتها كي تتواءم مع أهداف التنمية المستدامة. وأفـاد 

 وٕاقليمًا ومنطقة بأن استراتيجيات التعاون الُقطري يجري إعدادها أو وضعها في صيغتها النهائية. 
 
فـــي الفتـــرة المشـــمولة  ٪٨٣ســـبة متزايـــدة مـــن مكاتـــب المنظمـــة فـــي البلـــدان واألقـــاليم والمنـــاطق (وتســـتخدم ن -١٣

)، آلية مشتركة بين المنظمة والحكومة لدعم تنفيذ التعاون ٢٠١٥في تقرير عام  ٪٧٧ مقارنة بـ ٢٠١٧بتقرير عام 
ًا التعـاون مـع الـوزارات األخـرى بخـالف التقني للمنظمة ورصده والتبليغ عنه. وُتدّعم المكاتب الُقطرية للمنظمة أيضـ

مـن المكاتـب. ويتمثـل أحـد العوامـل التـي  ٪٧٥وزارة الصحة تعزيزًا للنهج المتعدد القطاعـات فـي الصـحة، كمـا أفـاد 
تســـهم فـــي تعزيـــز التعـــاون مـــع القطاعـــات األخـــرى، فـــي زيـــادة الطلـــب علـــى العمـــل علـــى تحقيـــق أهـــداف التنميـــة 

وتشــمل مجــاالت التعــاون الرئيســية التمويــل، والبعثــات، واللجــان المشــتركة المعنيــة بالعمــل المشــترك بــين  المســتدامة.
 القطاعات، والتنفيذ المشترك لألنشطة. 

 
فرصة كبرى إلدراج الصحة في جميع القطاعات المعنية برسـم  ٢٠٣٠وتتيح خطة التنمية المستدامة لعام  -١٤

ــدًا وٕاقليمــاً  ) بهــا مكتــب للمنظمــة بــأن أهــداف التنميــة المســتدامة المتعلقــة ٪٤١ومنطقــة ( السياســات. وأفــاد ســتون بل
. وبّلغ ٢٠١٦بالصحة كانت مجّسدة في سياساتها أو استراتيجياتها أو خططها الصحية، في تشرين األول/ أكتوبر 

تراتيجيات أو منها عن وضـع التقـدم الُمحـرز فـي إدراج أهـداف التنميـة المسـتدامة فـي السياسـات أو االسـ ٪٤٣نحو 
 هذه العملية.في تنفيذ منها بأنها لم تبدأ بعد  ٪١٣الخطط، في حين أفاد 

 
ونظرًا ألن أهداف التنمية المستدامة تخضع ملكيتهـا وقيادتهـا للحكومـات الوطنيـة، فـإن عمـل المنظمـة فـي  -١٥

مثـل ، تَ ٢٠١٦نهايـة عـام علـى الصـعيدين اإلقليمـي والعـالمي. وبحلـول  وُينّسـقهذا المجـال توجهـه مكاتبهـا القطريـة 
التركيز األساسي لدعم األمانة المقدم إلى البلدان الستين التي أدرجـت هـذه األهـداف فـي سياسـاتها أو اسـتراتيجياتها 

تعزيز التعاون المتعـدد القطاعـات، وتـدعيم  في سبيلأو خططها الوطنية، في توفير القيادة والدعوة والمشورة التقنية 
 ة مع تكييف المؤشرات وفقًا للسياقات، وتعبئة الموارد المحلية. ُنظم المعلومات الصحي

  
  كيف ننفذ عملنا على الصعيد الُقطري

 
تلقــت أفرقــة المنظمــة الُقطريــة تعزيــزات مــن المــوظفين العــاملين فــي المكاتــب اإلقليميــة والمقــر الرئيســي كــي  -١٦

ُزود  ٢٠١٦-٢٠١٥وفـي الثنائيـة تقدم الدعم الفعال، ما أسهم في تحّسن القدرات الوطنية وتـدعيم األفرقـة الُقطريـة. 
مـن األفرقـة  ٪٩مـن المقـر الرئيسـي، و ٪٢٧اإلقليمية، ومن المكاتب بالموظفين ) ٪٦٤ثلثا بعثات المساندة تقريبًا (

مـن بعثـات المـوظفين  ٪٧٠اإلقليمية والمقر الرئيسـي معـًا. وُنفّـذ معظـم هـذه البعثـات بمبـادرة مـن المكاتـب الُقطريـة (
 من الزيارات من المقر الرئيسي).  ٪٤٤اإلقليميين و

 
تنفيـــذ العمـــل بشـــأن لطريـــة فـــي تقـــديم الـــدعم مثـــل الغـــرض مـــن معظـــم بعثـــات المســـاندة إلـــى المكاتـــب القُ وتَ  -١٧

)، والــــُنظم الصــــحية (بمــــا فــــي ذلــــك التغطيــــة الصــــحية ٪٣٣الميزانيــــة البرمجيــــة التاليــــة: األمــــراض الســــارية ( فئــــات
ـــــــر الســـــــارية (٪٢٠( الشـــــــاملة) ـــــــة ٪١٤)، والطـــــــوارئ الصـــــــحية (٪١٦)، واألمـــــــراض غي ـــــــز الصـــــــحة طيل )، وتعزي

 ). ٪٤)، ومجاالت أخرى (٪١٣( العمر
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وفضًال عن التعاون التقني، تقدم المنظمة الدعم المالي لحفز العمل الخاص بوضـع القواعـد، وتقـدم الـدعم  -١٨
، بلغ التمويل اإلجمالي المتـاح لـدعم ٢٠١٦كانون األول/ ديسمبر  ٣١التقني والتشغيلي في حاالت الطوارئ. وفي 

مــن إجمــالي التكــاليف  ٪٨٤ر أمريكــي، أي دوال ٢ ٠٦٤ ٥٦١ ١٣١عمــل المنظمــة فــي البلــدان واألقــاليم والمنــاطق 
مـن إجمـالي تمويـل عمـل  ٪١٦ى . وتـأتّ ٢٠١٥-٢٠١٤علـى الثنائيـة  ٪١١، بزيـادة ٢٠١٧-٢٠١٦المقررة للثنائية 

مــن المســـاهمات الطوعيــة. وعلـــى مــدى الثنائيـــات  ٪٨٤المنظمــة علــى الصـــعيد الُقطــري مـــن االشــتراكات الُمقـــدَّرة و
 وزيع بين االشتراكات المقدرة والمساهمات الطوعية متسقة إلى حد معقول. الثالث الماضية، ظلت نسبة الت

 
، فــي حــين تلقــى ٪٤١، تلقــت البــرامج األساســية ٢٠١٦ومــن إجمــالي التمويــل الــذي ُأتــيح حتــى نهايــة عــام  -١٩

مـــن التمويـــل. ومـــن إجمـــالي  ٪٥٩شـــلل األطفـــال والتصـــدي للفاشـــيات واألزمـــات، والبـــرامج الخاصـــة (معـــًا) برنـــامج 
دوالر أمريكــــــي)، تلقــــــت المكاتــــــب الُقطريــــــة للمنظمــــــة فــــــي اإلقلــــــيم  ٨٤٧ ٥١٠ ٩٥٢ويــــــل البــــــرامج األساســــــية (تم

كبـر  منه علـى المكاتـب الُقطريـة فـي األقـاليم الخمسـة األخـرى. ويتسـق ٪٥٤من هذا التمويل، ووزع  ٪٤٦ األفريقي
األكبـر مـن  ويجّسـد التـزام المنظمـة بالتصـدي للعـبءالمقدم إلـى اإلقلـيم األفريقـي مـع الثنائيـة السـابقة،  التمويل حجم

 طرحه الُنظم الصحية الهشة.المرض والتحدي الذي ت
 
شــــلل األطفــــال والتصــــدي للفاشــــيات واألزمــــات والبــــرامج برنــــامج ص لوأمــــا فيمــــا يتعلــــق بالتمويــــل المخّصــــ -٢٠

وفي إقليم شرق  ٪٤٥فريقي تلقت المكاتب الُقطرية في اإلقليم األفقد دوالر أمريكي)  ١ ٢١٧ ٠٥٠ ١٧٩(  الخاصة
. ويعــود القــدر منــه ٪١١، فــي حــين تلقــت المكاتــب فــي األقــاليم األربعــة األخــرى مــن هــذا التمويــل ٪٤٤المتوســط 

الكبير من التمويل الذي ُخّصص لإلقليم األفريقي وٕاقليم شرق المتوسط إلى أنهما يضمان ثالثة بلدان يتوطنها شلل 
وكــان هــذا التمويــل  ٣.٢و ٢بلــدًا مــن البلــدان ذات األولويــة التــي تشــهد حــاالت طــوارئ مــن الدرجــة  ١١و ١األطفــال

بالغ األهمية في تقديم الدعم إلى البلدان التـي يتوطنهـا شـلل األطفـال مـن أجـل استئصـال المـرض، كمـا يتضـح مـن 
 ٢٠١٣حالة فـي عـام  ٢١٣من  ،ن فقطتراجع عدد الحاالت الناجمة عن فيروس شلل األطفال البري في ثالثة بلدا

 .٢٠١٧حاالت في شباط/ فبراير  ١٠إلى 
  

  مع من نعمل: الشراكات على الصعيد الُقطري 
 

الحكومـــات فـــي جهـــود تضـــطلع مكاتـــب المنظمـــة فـــي البلـــدان واألقـــاليم والمنـــاطق بـــدور أساســـي فـــي دعـــم  -٢١
) التـي أفـادت بأنهـا ٪٧٦مكتبـًا ( ١١٣دها التنسيق بين الشركاء في قطاع الصحة. ومن مكاتب المنظمة البـالغ عـد

رئاســــتها أو شــــارك فــــي رئاســــتها، وأفــــادت المكاتــــب ) ٪٥٣( مكتبــــاً  ٦٠شــــاركت فــــي آليــــات التنســــيق هــــذه، تــــولى 
) بأنها ساهمت في هذه األنشطة. وزاد عدد البلدان واألقاليم والمناطق التي تضطلع فيها المنظمة بدور ٥٣( الباقية

) منـــذ التقريـــر الخـــاص بحضـــور المنظمـــة فـــي البلـــدان ٪٥الصـــحة، زيـــادة طفيفـــة (بنســـبة قيـــادي فـــي تنســـيق قطـــاع 
التنميــة الصــحية علــى  الشــركاء فــي مجــال، مــا يشــير إلــى الــدور المتنــامي للمنظمــة فــي التنســيق بــين ٢٠١٥ لعــام

 الصعيد الُقطري.
 
اليــة التعــاون اإلنمــائي، تضــطلع األفرقــة الُقطريــة للمنظمــة وتمشــيًا مــع مبــادئ الشــراكة العالميــة مــن أجــل فعّ  -٢٢

لقطاع الصحة، من أجـل رصـد فعاليـة تنفيـذ السياسـات  التي ُتجرى مشتركةالسنوية االستعراضات البدور نشيط في 
 واالســتراتيجيات والخطــط الصــحية الوطنيــة. وخــالل الفتــرة المشــمولة بالمســح، بّلغــت البلــدان واألقــاليم والمنــاطق عــن

                                                           
 أفغانستان ونيجيريا وباكستان.   ١

الديمقراطيــة وٕاثيوبيــا والعــراق وليبيــا والنيجــر ونيجيريــا وجنــوب الكــاميرون وجمهوريــة أفريقيــا الوســطى وجمهوريــة الكونغــو    ٢
 السودان والجمهورية العربية السورية واليمن.
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استعراضًا سنويًا مشتركًا لقطاع الصحة مع الحكومات والشركاء، بمشـاركة أفرقـة المنظمـة، بمـا فـي ذلـك  ٨٤إجراء 
علــى النســبة الــواردة فــي  ٪٧تلــك التــي ُأجريــت فــي بلــدان الشــراكة الصــحية الدوليــة. ويجّســد هــذا الــرقم زيــادة بنســبة 

 . ٢٠١٥التقرير الخاص بحضور المنظمة في البلدان لعام 
 
ويتمثل أحد أهم أدوار المنظمة في البلدان واألقاليم والمناطق في تقديم الدعم في مجـال تعبئـة المـوارد مـن  -٢٣

) مـن مكاتـب المنظمـة فـي ٪٧٩(مكتبـًا  ١١٧أجل تنفيذ السياسات أو االستراتيجيات أو الخطط الصحية. وقـد أفـاد 
البلــدان واألقــاليم والمنــاطق بأنهــا تشــارك فــي عمليــات تعبئــة المــوارد، والســيما مــن خــالل إعــداد مقترحــات التمويــل. 
وكــان معظــم التمويــل الــذي تــم تعبئتــه موجهــًا إلــى األمــراض الســارية (بمــا فــي ذلــك فيــروس العــوز المنــاعي البشــري 

مـن البلـدان التـي  ٪٨٣جمـع مع ذلك، فقد و ارئ الصحية، وتعزيز الُنظم الصحية. والسل والمالريا والتطعيم)، والطو 
أكثـــر مـــن مليـــون دوالر منهـــا  ٪١٧ولـــم يجمـــع إال  ،دوالر أمريكـــي ٥٠٠ ٠٠٠أقـــل مـــن بّلغـــت عـــن تعبئـــة المـــوارد، 

تعزيــز القــدرة  أمريكــي. وتشــير هــذه األرقــام إلــى أنــه ينبغــي زيــادة االســتثمار فــي المكاتــب الُقطريــة للمنظمــة مــن أجــل
الُقطرية على تعبئة المزيد من الموارد، مع مراعاة أن معظم األموال الواردة مـن الجهـات المانحـة الرئيسـية أصـبحت 

 الصعيد الُقطري. نزوًال إلىاآلن تخضع لالمركزية 
 
في الوقاية من وٕاقرارًا بالدور الرئيسي للتمويل الوارد من الصندوق العالمي لمكافحة األيدز والسل والمالريا  -٢٤

األمراض ومكافحتها وتعزيـز الـُنظم الصـحية، تعمـل المكاتـب الُقطريـة للمنظمـة عـن كثـب مـع الحكومـات والشـركات 
مـن  ٤٣من أجل إتاحة هذا التمويل وتنفيذه والتبليغ بشأنه. وُتعد المكاتب الُقطرية للمنظمة جهة مستفيدة فرعية في 

بوجــود تمثيــل للمنظمــة فــي آليــة التنســيق الُقطريــة التابعــة للصــندوق العــالمي،  بلــدًا وٕاقليمــًا ومنطقــة ٨٤المــنح. وأفــاد 
 منها رئاسة هذه اآللية.  ١١في وتولت المنظمة 

 
وُتعــد المنظمــة شــريكًا رئيســيًا فــي التحــالف العــالمي مــن أجــل اللقاحــات والتمنيــع. وأفــادت األفرقــة الُقطريــة  -٢٥

) ٪٤٩( ٧٣علـى مـنح التحـالف وتسـليم هـذه المـنح وتنفيـذها فـي للمنظمة بأنها ساهمت في تقـديم طلبـات الحصـول 
، ٢٠١٥فــي تقريــر عــام  التــي وردتمقارنــة بالنســبة  ٪٩بلــدًا وٕاقليمــًا ومنطقــة. وقــد تراجعــت هــذه المشــاركة بنســبة 

تمر بمراحل إنهاء هذا الدعم.  التي بسبب انخفاض عدد البلدان المؤهلة للحصول على دعم التحالف و/ أو البلدان
ودعم موظفو المنظمة وزراء الصحة والشركاء في وضع االقتراحات، وتنفيذ المنح، والتبليغ والرصد، أو شاركوا في 

 لجان التنسيق المشتركة بين الوكاالت. 
 
وتتزايــد أهميــة مشــاركة المنظمــة مــع األمــم المتحــدة كجــزء مــن األفرقــة الُقطريــة لألمــم المتحــدة، والســيما فــي  -٢٦

يمــين التــابع لألمــم المســتدامة. وتشــارك المنظمــة بنشــاط فــي (أ) أنشــطة نظــام المنســقين المق ســياق أهــداف التنميــة
المشـــتركة بـــين الوكـــاالت، (ج) العمليـــة الخاصـــة بإطـــار عمـــل األمـــم المتحـــدة  األفرقـــة المواضـــيعيةالمتحـــدة، (ب) 

للمســاعدة اإلنمائيــة. وتشــارك مكاتــب المنظمــة علــى نحــو متزايــد فــي أنشــطة األفرقــة الُقطريــة؛ وتشــمل األمثلــة علــى 
ن المكاتـب)، مـ ٪٦٤ذلك، عمل رؤساء المكاتب الُقطرية للمنظمة بوصفهم منسقين مقيمين تـابعين لألمـم المتحـدة (

ــــى األقــــل مــــن الخــــدمات المشــــتركة لألمــــم المتحــــدة ( ــــة المشــــتركة ٪٧٠والمشــــاركة فــــي خدمــــة واحــــدة عل )، والتعبئ
 ).٪٥١( للموارد

 
ويســاهم موظفــو المكاتــب الُقطريــة للمنظمــة فــي البلــدان واألقــاليم والمنــاطق علــى نحــو متزايــد فــي األفرقــة  -٢٧

تعزيــز التنســيق بــين المنظمــات داخــل منظومــة األمــم المتحــدة علــى المواضــيعية المشــتركة بــين الوكــاالت فــي ســبيل 
). وتــوفر المنظمــة القيــادة فــي ٢٠١٧فــي تقريــر عــام  ٪٩٢إلــى  ٢٠١٥فــي تقريــر عــام  ٪٦٧الصـعيد الُقطــري (مــن 

مـة وتولت أفرقة المنظ واضيعية أو المشاركة في رئاستها.بلدًا وٕاقليمًا ومنطقة، بتولي رئاسة األفرقة الصحية الم ٩٨
، عاملــة بالفعــلهــا مجموعــة للصــحة يوجــد ب التــي ٢٣ البلــدان الـــمــن أصــل بلــدًا  ٢٠مجموعــات الصــحة فــي قيــادة 
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. وبّلغت أفرقة المنظمة عن مشاركتها في أفرقة مواضيعية ٢٠١٥ويتسق هذا النمط مع النمط الوارد في تقرير عام 
معنيــة بمجــاالت أخــرى بخــالف الصــحة، مثــل األفرقــة المعنيــة بنــوع الجــنس، وحقــوق اإلنســان، والتغذيــة، والرصــد 

 . والتقييم، والمياه واإلصحاح، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة
 
مـــن ِقبـــل الســـتجابة الجماعيـــة لتيجي ويـــوفر إطـــار عمـــل األمـــم المتحـــدة للمســـاعدة اإلنمائيـــة الـــدعم االســـترا -٢٨

بـــدًا وٕاقليمـــًا ومنطقـــة بهـــا مكتـــب  ١٢٦منظومـــة األمـــم المتحـــدة لألولويـــات اإلنمائيـــة فـــي البلـــدان. وهـــو موجـــود فـــي 
علـــــى الـــــرقم الـــــوارد فـــــي تقريـــــر  ٪٧بزيـــــادة ، ٪٩٨مـــــن هـــــذه البلـــــدان واألقـــــاليم والمنـــــاطق ( ١٢٥للمنظمـــــة. وفـــــي 

)، تمثل فيها الصحة عنصرًا من عناصر اإلطار، اضطلعت األفرقة الُقطرية للمنظمـة بـدور قيـادي فـي ٢٠١٥ عام
بلــدًا.  ٥٤وضــع هــذا العنصــر. وُأفيــد بــأن المنظمــة ُتعــد جــزءًا مــن مبــادرة "وحــدة األداء" التابعــة لألمــم المتحــدة، فــي 

بلـدًا مـن البلــدان التـي لــديها  ٣١مـن أصــل  ٢٨ُقطريــة للمنظمـة فـي عمليــة اإلعـداد والتنفيــذ فـي وشـاركت المكاتـب ال
 . ٢٠١٥إطار استراتيجي متكامل. وكانت إحصائيات مماثلة قد وردت في تقرير عام 
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