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  مقدمة
  
التحّول الذي على طريق خطوة رئيســـــــــــــية إلى األمام  ٢٠٢١-٢٠٢٠ الميزانية البرمجية المقترحةتشـــــــــــــّكل  - ١

برنامج تي يتصّورها لاإلى تحويل الرؤية الجريئة نها تهدف أل، في عملها (المنظمة) منظمة الصحة العالميةتشهده 
حقيق تما يلي: القيام بملموس عن طريق  إلى واقع(برنامج العمل العام)  ٢٠٢٣-٢٠١٩ ،رالعمل العام الثالث عش

امج العمل برنر في إطاُتعّد هي أول ميزانية برمجية مقترحة هذه الميزانية و الصـعيد القطري.  الناس علىنتائج تنفع 
 برنامج العمل هذا. ستراتيجية المنصوص عليها فيالتنفيذ ا، وهي عنصر جوهري يكفل العام

 
لناس والنتائج التي يتوّخى تحقيقها لمنفعة ار برنامج العمل العام الثالث عشــــــــــــتي يتصــــــــــــّورها لاالرؤية ٕان و   -٢

. ٢٠٢١-٢٠٢٠ الميزانية البرمجية المقترحة  من األغراض الشــــاملة الُمحّددة فيهي أيضــــاً على المســــتوى القطري 
األمانة الميزانيات البرمجية الســابقة، ألن عن ســيختلف الميزانية البرمجية المقترحة  شــكلغرض، فإن هذا الًا لوتحقيق

  :بما يليستقوم فيها تحديدًا 
  ؛صحة الناستحسينًا لتحقيق نتائج قابلة للقياس التركيز على   •
بل الكفيلة وإ كل بلد لتحقيق نتائج في مجال الصــحة العمومية ب عملالمن تحديد أولوياتها   • ثبات الســــُ

  حقيق تلك النتائج؛تما يلزم لالموارد مع استخدام مواءمة ب
صـــــــــوب النظم أكثر تكامًال وتوجهًا أخرى تغيير النهوج الُمّتبعـة في مكـافحـة األمراض تحـديدًا إلى    •

  ؛مستدامةحصائل لتحقيق  الصحية
  ة.الثالثالمنظمة مستويات على عمال مجال إنجاز األفي  وتعزيزهاالتآزر أوجه مواءمة   •

  
تســــترشــــد األمانة بالمبدأ العام وتحقيق النتائج هو مجال التركيز األســــاســــي في مســــاءلة المنظمة. وســــوف   -٣
فيما يتعلق بلة للقياس نتائج قاوجود توقعات تفيد بتحقيق دون من وارد المالية قاضـــــــــي بضـــــــــرورة أال ُتســـــــــتخدم المال
نتائج مســـــتدامة على حصـــــائل و  تحقيقالمبذولة في هذا المضـــــمار على ز الجهود تحســـــين صـــــحة الناس. وســـــتركّ ب

مج. اأنشــــــطة البر االضــــــطالع بعلى مواصــــــلة تســــــهم فيها البرامج الُمنّفذة وال ُيقصــــــر فيها العمل المســــــتوى القطري 
وتحّقق  التآزر بين النظم والبرامج الصـــحيةمطرد الزيادة، النهوج التي توّثق عرى أوجه على نحو  ،األمانةعّزز ســـتو 

  .بين مستويات المنظمةتناسق العمل وتكامله 
  

  السياق العام
  

  ٢٠٢٣-٢٠١٩ ،ربرنامج العمل العام الثالث عش
  
"، وهي رؤية أعربت الصــحة والحفاظ على ســالمة العالم وخدمة الضــعفاءتتمثل مهمة المنظمة في "تعزيز   -٤

 ٢٠١٨ن في عام و ته جمعية الصــــــحة العالمية الحادية والســــــبععنها في برنامج العمل العام الثالث عشــــــر الذي أقرّ 
  .)١-٧١ج ص عالقرار (
  
واضـــــــــــحة لتحقيق ثالث أولويات اســـــــــــتراتيجية عشـــــــــــر هذا رؤية برنامج العمل العام الثالث ويطرح بإيجاز   -٥

  دة بخصوص المليارات الثالثة األخرى من السكان، وهي كالتالي:بفضل بلوغ الغايات الُمحدّ 
  من التغطية الصحية الشاملةآخر مليار شخص استفادة  – تحقيق التغطية الصحية الشاملة  •
  حماية مليار شخص آخر من الطوارئ الصحية على نحو أفضل - الصحية التصدي للطوارئ  •
  آخر بمزيد من الصحة والعافية.تمتع مليار شخص  -فئات السكان  تعزيز صحة  •
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بموجبه منظمة  تّتخذ الإطاراً الثالثة األخرى من الســـــــــــــــكان  الغايات الُمحّددة بخصـــــــــــــــوص الملياراتوتوفر   -٦
. الصــــــــادرة عن األمم المتحدة أهداف التنمية المســــــــتدامةمن بالصــــــــحة غايات المتعلقة البلوغ ليلزم من إجراءات   ما

منظمة التي ســّتتخذها ال اتصــحية تحدد اإلجراءحصــائل ســتراتيجية ثالث من هذه األولويات اال دةواحكل وترد في 
الوظائف ، وهي غايات تشـــــــــــــّكل بمعية الثالثة األخرى من الســـــــــــــكان بخصـــــــــــــوص الملياراتالغايات الُمحّددة لبلوغ 

  .٢٠٢١-٢٠٢٠ الميزانية البرمجية المقترحةالتي تستند إليها التمكينية الركائز األربع 
  
المليارات خصوص الغايات الُمحّددة ب، فإن من شأن بلوغ منظمةالتي تطرحها ال االستثمارطبقًا لمبّررات و   -٧

شخص بالصحة طوال مليون  ١٠٠ روح وتحسين تمّتعمليون  ٣٠إلى إنقاذ أن يفضي  الثالثة األخرى من السكان
ة الدخل المتوســـــــطوتلك الدخل المنخفضـــــــة في البلدان  ٪٤و ٪٢تتراوح نســـــــبته بين اقتصـــــــادي نمو العمر وتحقيق 

ومن شـــــأن األرواح . )٢٠٢٣-٢٠١٩برنامج العمل العام الثالث عشـــــر ( تنفيذطوال مدة الســـــنوات الخمس الالزمة ل
التغطية الصـــــــحية الشـــــــاملة مّمن تُنقذ أرواحهم بفضـــــــل تحقيق مليون شـــــــخص  ٢٤‚٤التي ُيتوّقع إنقاذها أن تشـــــــمل 

 )؛أمريكي عن كـــل دوالر أمريكي ُينفق في هـــذا المجـــالدوالر  ١‚٤عـــائـــد اســـــــــــــــتثمـــار قـــدره حقيق بـــاالقتران مع ت(
باالقتران مع ( من الطوارئ الصــــــــحية على نحو أفضــــــــلشــــــــخص مّمن تُنقذ أرواحهم بفضــــــــل حمايتهم مليون   ١‚٥و

شـــــــــــــــخص مّمن مليون  ٣‚٨و)؛ في هذا المجال كل دوالر أمريكي ُينفقأمريكي عن دوالر  ٨‚٣٠عائد قدره تحقيق 
يتراوح قـــدرهـــا بين  اتعـــائـــدبـــاالقتران مع تحقيق (بصـــــــــــــــحـــة أوفر الســـــــــــــــكـــان تُنقـــذ أرواحهم بفضـــــــــــــــــل تمّتع فئـــات 

  ت الُمنّفذة).التدخالأمريكي عن كل دوالر أمريكي ُينفق في هذا المجال رهنًا بدوالر   ١٢١و  ١‚٥٠
  

  التنمية المستدامةأهداف 
  
مع ، شـــــــــأنها شـــــــــأن برنامج العمل العام الثالث عشـــــــــر، ٢٠٢١-٢٠٢٠ المقترحةالميزانية البرمجية  تتواءم  -٨

من  المتعلقة بالصحةالغايات تحقيق بعض من الناحية الجوهرية، وهي تمّهد السبيل أمام  أهداف التنمية المستدامة
األهداف الطموحة  فإنها تعّزز الثالثة األخرى من الســـكان الغايات الُمحّددة بخصـــوص الملياراتتلك األهداف. أّما 

خطة التنمية المســــــــــــتدامة تنفيذ في إلى بلوغها، وتمضــــــــــــي ُقدمًا  أهداف التنمية المســــــــــــتدامةنفســــــــــــها التي تصــــــــــــبو 
  الصادرة عن األمم المتحدة. ٢٠٣٠  لعام

  
من أهداف  ٨-٣مع الغاية  الثالثة األخرى من السكان الغايات الُمحّددة بخصوص الملياراتتتواءم أولى و   -٩

أيضـًا غايات عديدة أخرى ترد في إطار تتأثر بها التنمية المسـتدامة (تحقيق التغطية الصـحية الشـاملة)، وهي غاية 
تدامة -٣من هذه األهداف. أّما ثاني تلك الغايات فإنها تتواءم مع الغاية  ٣الهدف  د من أهداف التنمية المســـــــــــــــ
الســــــيما البلدان النامية، في مجال اإلنذار المبكر والحد من المخاطر وٕادارة المخاطر قدرات جميع البلدان، و (تعزيز 

قدرة الفقراء والفئات الضــــعيفة على الصــــمود من تلك األهداف (بناء  ٥-١)، ومع الغاية الصــــحية الوطنية والعالمية
ة ت والكوارث االقتصــــــــــــــــاديوالحد من تعرضـــــــــــــــها وتأّثرها بالظواهر المتطرفة المتصـــــــــــــــلة بالمناخ وغيرها من الهزا

 الثالثة األخرى من الســــكان الغايات الُمحّددة بخصــــوص الملياراتواالجتماعية والبيئية). وتتواءم الغاية األخيرة من 
 ٥و ٤و ٣و ٢و ١مع الكثير من الغايات األخرى من أهداف التنمية المســــتدامة، بما فيها تلك الواردة في األهداف 

  .١٧و ١٦و ١٣و ١١و ٦و
  

معًا عملت فقد بالصــــحة، المتعلقة  تحقيق أهداف التنمية المســــتدامةالُمحرز صــــوب التقدم وتســــريعًا لوتيرة   -١٠
بشأن خطة العمل العالمية مسودة  على وضعمنظمة بتنسيق من ال في مجال الصحةناشطة العالمية ال المنظمات

العمل مســـــــــــــــتوى لنهوض بباًا تاريخيًا التزام، وهي مســـــــــــــــودة تمّثل رفاهيةبالصـــــــــحية و تمّتع الجميع بأنماط عيش 
المســـــــودة النهائية لخطة العمل قّدم ســـــــوف تُ . و ا النشـــــــاطإلى هذأخرى ، ومن المتوقع أن تنضـــــــم منظمات يالجماع
في منظمة العمل ، وســـــــــــــتشـــــــــــــّكل ســـــــــــــياق ٢٠١٩ســـــــــــــبتمبر أيلول/ لى الجمعية العامة لألمم المتحدة في إ العالمية
  .٢٠٢١-٢٠٢٠  الثنائية
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وتحويل مختلف االلتزامات قبلة تنفيذ خطة العمل العالمية المفي مجال وســـــــــــــــتعّزز األمانة دورها القيادي   -١١
يصـــًا على نحو ُموّجه صـــوب لمنظمة إلى إجراءات جماعية مقطوعة من الاالمتعددة األطراف  دعم وُمصـــّممة خصـــّ
  .ة بالصحةقلعة المستدامة المتتحقيق أهداف التنميوتيرة ما تحرزه من تقدم من أجل البلدان في تسريع 

  
أهداف التنمية المســـــــتدامة، وتواظب المنظمة في معرض إســـــــنادها لبرنامج العمل العام الثالث عشـــــــر إلى   -١٢

الحق في التمتع بأعلى مســـــــــــــــتوى من بلوغ تلك األهداف لكي ال ُيهمل أي أحد، علمًا بأن  مهمةأداء بعلى االلتزام 
مع  وتمشياً ها. أعمال وهو محور ارتكازها في إنجاز جميع منظمةالالصحة يمكن بلوغه منصوص عليه في دستور 

، وســوف تســعى إلى المســاواة بين الجنســينبتحقيق على جميع مســتويات المشــاركة ملتزمة منظمة ، فإن الجهذا النه
تحقيق المســــــــــــاواة بين الجنســــــــــــين من أهداف التنمية المســــــــــــتدامة ( ٥يم الهدف تعمتدعو بموجبها إلى فرص إيجاد 

 ٢٠٢١-٢٠٢٠ة الميزانية البرمجية المقترح). أّما مســــــألة قياس المخرجات الواردة في وتمكين كل النســــــاء والفتيات
  ككل. المنظمةمخرج من مخرجات المساواة بين الجنسين في كل منظور مراعاة المناقشة أدناه، فإنها تشّجع على 

  
مع  ٢٠٢١-٢٠٢٠البرمجية المقترحة مواءمة ميزانيتها بالكامل  تزام المنظمة اللٕاثباتاً و  ،على ذلكوعالوة   -١٣

بشأن تمّتع الجميع بلة قتتبع التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل العالمية المزيادة فعالية أهداف التنمية المستدامة و 
المؤشرات المتعلقة بالصحة المبّينة ستستخدم مؤشرات الصحة و ن ميزانيتها هذه فإ، بأنماط عيش صحية وبالرفاهية

مساءلتها على نحو و المنظمة في تقييم أداء معدالت تحقيقها الصحية و حصائل لل اً مقياسبوصفها هداف في تلك األ
  .في تقديم التقارير عن ذلكو ، مشترك

  
  ةاألمم المتحدة اإلنمائيمنظومة صالح إ
  

منظومة  هو إصــــــالح، أال و ٢٠٢١-٢٠٢٠مجية المقترحة الميزانية البر ى لمهم بالنســــــبة إ ســــــياق آخرثمة   -١٤
منظومة األمم المتحدة ى لإالدول األعضــاء وّجهتها دعوة ثمرة لذي جاء ة اآلخذ في التطّور، ااألمم المتحدة اإلنمائي

 دعمالتنمية المستدامة، وتقدم ما يلزم من ف أهدالكي تثبت أن لديها طموحات فعلية مماثلة لتلك الُمعرب عنها في 
  لتحقيقها.

  
التزامها الكامل  تها وتنفيذها لبرنامج عمل التحّول الصـــــــــــادر عنهاصـــــــــــياغفي معرض لمنظمة ثبتت اوقد أ  -١٥
 تعزيز اآلليات المشـــــــتركة بين الوكاالتأنشـــــــطة منظمة الوتدعم المشـــــــاركة فيه. إصـــــــالح منظومة األمم المتحدة و ب

الزدواجية وتتفادى في الوقت نفســــــــــه ا ،توثيقًا لعرى التعاون فيما بين الجهات المعنية بتســــــــــيير األعمالوتبســــــــــيطها 
  .لوظائففي أداء االمحتملة 

  
وخاصــــــــًة ، منظمةبالنســــــــبة إلى عمل العديدة  اً آثار ة األمم المتحدة اإلنمائيمنظومة إصــــــــالح يترّتب على و   -١٦

تعزيز أنشطة  وسيجري؛ محّدث معني بالمنسقين المقيمينتنفيذ نظام ي ، وذلك كالتالي: سيجر على الصعيد القطري
األمم المتحدة للمســـاعدة عمل أطر وســـائل منها االســـتعانة ب، بوتنســـيقها األنشـــطةتلك البرامج القطرية وتنفيذ وضـــع 
ألمم المتحدة؛ لات المقامة مع المؤســســات التابعة الشــراك التحســينات على العمل الُمنجز في إطارٕادخال و  اإلنمائية

د تلك ، واعتماالمباني المشتركةاّتباع نهوج جديدة بشأن االشتراك في تسيير األعمال وٕادارة شؤون تجريبيًا جري وسي
لى عمل عة األمم المتحدة اإلنمائيمنظومة إصـــالح  آثارحاليًا على إجراء تقييم تام لكامل النهوج، علمًا بأنه ُيعكف 

  م وساق التخطيط لتنفيذ التغييرات التي سيحدثها إصالح هذه المنظومة.، التي تواصل على قدمنظمةال
  

نمائية في جميع البلدان طر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلالعنصر الصحي في أُ بزمام منظمة مسك التو   -١٧
للجهود الرامية  قيادتهاأنشــــــــطة منظمة من تكييف نفذ تلك اُألطر ويرد فيها هذا العنصــــــــر، مّما يمّكن الالتي ت تقريباً 

نظمة واظب المســــــت. و األمم المتحدةمنظومة ســــــياق إصــــــالح بما يتوافق مع  ٣هدف التنمية المســــــتدامة  إلى تحقيق
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عمل األمم المتحدة ُأطر دورة مع التعاون القطري ها المتعلقة باســـــتراتيجياتشـــــكل مطرد الزيادة على مواءمة أيضـــــًا ب
ترتكز إليها تلك  طرية التيخطط الدعم القمع إلى جنب . وســـــــــــتقوم اســـــــــــتراتيجياتها هذه، جنبًا للمســـــــــــاعدة اإلنمائية

. طر عمل األمم المتحدة للمســـــاعدة اإلنمائيةالميزانية البرمجية المقترحة وأُ  بينيصـــــل جســـــر االســـــتراتيجيات، مقام 
ر مواءمة أدوات التخطيط هذه بفضـــل االســـتفادة من كامل مجموعة  ات الصـــحة والمؤشـــرات المتعلقة مؤشـــر وســـتتيســـّ

  .بالصحة المبّينة
  
  بل العمل الجديدة: برنامج عمل التحّول الصادر عن المنظمةسُ 
  

  فيما يلي ما قامت به المنظمة من خالل تنفيذ برنامج عمل التحّول الصادر عنها:  -١٨
المتعلقة لمســـتدامة تحقيق أهداف التنمية ا فيالدور الذي تؤديه المنظمة ح صـــياغة اســـتراتيجية توضـــّ   •

والغايات التي تصـــــــــبو هداف معالم األبوضـــــــــوح بحيث تحّدد ، بالصـــــــــحة وٕاعطاء األولوية لدورها هذا
  ها؛عمل جميع موظفيإلى بلوغها وتوّجه المنظمة 

ية في المجال التقني ســــــــاســــــــاإلجراءات الرئيســــــــية التي ترتكز إليها أعمال المنظمة األإعادة تصــــــــميم   •
ودعم  أفضــل الممارســاتوتســيير أعمالها وٕادارة عالقاتها الخارجية وأداء وظائفها باالســتناد إلى اّتباع 

  والشروع في مواءمة العمل عبر أنحاء المكاتب الرئيسية ككل؛ لمنظمةا استراتيجيةتنفيذ 
المنظمة مواءمة عمل من أجل ة، وضع الميزانية البرمجي، بما يشمل التخطيط عمليات إعادة تصميم  •

التقني وســــــائل منها الدعم البلدان، بالحصــــــائل بتحقيق ها الثالثة ككل في مجال مســــــتوياتعلى نطاق 
  ؛ووظائفها المعياريةمواصلة توثيق عرى دورها القيادي و  ،لبلدانى الالذي تقدمه إ

ككل من أجل تحقيق الحصــــــائل على الثالثة  هامســــــتوياتعلى نطاق لمنظمة تشــــــغيل امواءمة نموذج   •
  االستجابة؛معدالت الجودة و ألمعية تحّسن تطبيق ممارسات إدارة استهالل المستوى القطري و 

 على الفعلي التعاون عرى توثيق من تمّكنانعمل  وبيئة ثقافة إيجاداســـــــــــــــتهالل خطوات تضـــــــــــــــمن   •
ســــــــــتراتيجية وتوظف أفضــــــــــل مع األولويات اال عملال تكفل مواءمةو  والخارجي، الداخلي الصــــــــــعيدين
 منهم المتمّتعين اجتذابتواصـــــــل و مّمن يحرصـــــــون على الوفاء بمهمتها،  األمانة موظفيالكوادر من 

  م؛وتستبقيه فّذة بمواهب
نظمة وتعزيز الشــراكات كيما يتســّنى للمالموارد عبئة االتصــاالت وتباع نهوج جديدة في مجال إجراء اتّ   •

فير العالمي وتو ة على الصـــــعيد الصـــــحب ات المتعلقةالقرار أن تتمّتع بوضـــــع أفضـــــل يمّكنها من اّتخاذ 
  .والمستدام الزمالتمويل ال

  
التحّول من آثار ســــــتُترجم كامل ما يترّتب على عملية  ٢٠٢١-٢٠٢٠نية البرمجية المقترحة وتراعي الميزا  -١٩
في مجال  عمل المنظمةالتي ستبرز  ةينفيذالتوضع الخطط في إطار  ٢٠٢١-٢٠٢٠ في الثنائيةلى خطط عمل إ

  .ةموميلصحة العوتعّزز دورها القيادي وتحّقق منافع عالمية في مجال ادعم البلدان 
  

  العمومية الصحة مجال في عالمية منافع جني بفضل الحصائل تحقيق
  

في مجال وضــــع المعايير في إنجاز دورها بأن تســــتفيد من منظمة لِزم برنامج العمل العام الثالث عشــــر اليُ   -٢٠
في ســــــــياق إصــــــــالح أن تحرص و  ،الثالثة هاوعلى جميع مســــــــتوياتكاّفة البرامج أنحاء ســــــــلســــــــة عبر عملها بطريقة 

  .صحة جميع الناسة على ملموسعلى إدخال تحسينات منظومة األمم المتحدة 
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نت في إطار صـــــــــــياغة العمل البر   -٢١ التخطيط نية البرمجية المقترحة جوانب زاالميهذه في الوارد  مجيوُحســـــــــــِّ
الُمعّدة  جميع المنتجاتمومية تشمل لصحة العًا لوضع أجود القواعد الالزمة لتحقيق منافع عالمية في مجال اضمان

في مجالي ولويات األتحديد بّين عمليات ومنتجات البيانات والمنتجات التي ت في إطار وضـــــــــــــــع القواعد والمعايير
في إنجاز أعمالها، علمًا بأن بعض منظمة ، والتي تشـــّكل مجتمعة معًا األســـاس الذي تســـتند إليه الثاالبتكار والبح

  .في هذه الميزانية البرمجية المقترحةُمحّدد العالمية  منافعال تلك
  

في ميدان تحقيق المنافع العالمية في مجال تحديد األولويات وبفضـــــــــــل العملية الجارية على قدم وســـــــــــاق ل  -٢٢
من بيان نطاق األعمال التي تنجزها األمانة منظمة ألول مرة مومية وتخطيط تلك العملية، فقد تمّكنت الالع الصـــحة

على توجيه مواردها من المنظمة تمكين ضــــمان األهمية على طريق خطوة حاســــمة في مجال وضــــع القواعد، وهي 
بطريقة تحقق حصــــــائل قابلة للقياس  ُمحّدد األهداف صــــــوب تحديد منافع عالمية في مجال الصــــــحة العموميةنحو 

على المستوى القطري، األمر الذي يتوافق مع الرؤية المطروحة في برنامج العمل العام الثالث عشر وبرنامج عمل 
 التحّول. وفيما يلي المعايير الثالثة التي ارتكزت إليها عملية تحديد المنافع العالمية في مجال الصـــــــــــــــحة العمومية

  تحديدًا مسندًا بالبّينات: وتحديد أولوياتها
واضــحة تربط ما تحّدده البلدان بجالء من احتياجات بفضــل وضــع الخطط الالزمة لدعم إيجاد صــلة   •

  تلك البلدان؛
  حتياجات المحددة من خالل األجهزة الرئاسية (مثل قرارات جمعية الصحة العالمية)؛و/ أو تلبية اال  •
  .ل تحرير الجينات، والذكاء االصطناعي)الحتياجات الناشئة (مثو/ أو تلبية ا  •

  
ئت شـــعبة هي األولى من نوعها على اإلطالق باســـم شـــعبة العلوم من أجل مواصـــلة   -٢٣ تعزيز الوظائف وُأنشـــِ

ها توفير المنافع العالمية ، بما فيوالبحث وتكوين البيانات واالبتكارالتي تؤديها المنظمة في مجال وضـــــــــــــــع القواعد 
  مومية بالوقت المناسب.العاألجود نوعية في مجال الصحة 

  
ًا ألن ُيســترشــد في وضــع ضــمانكاّفة أنحاء المنظمة عبر مع الموظفين التقنيين هذه تعمل شــعبة العلوم وســ  -٢٤
الخطوات الُمّتخذة انطالقًا  منفعة من تلك المنافع العالمية في مجال الصحة العمومية بخطة شاملة تبّين بإيجازكل 

معدالت االســــــــتفادة منها ووصــــــــوًال إلى مرحلة تحقيق وتقييم  هاتنفيذمرورًا بمراحل نشــــــــرها و و  هاتصــــــــميممن مرحلة 
الُمعّزز بعملية إعادة التصــميم إعداد كل منتج  هذا االبتكارالحصــائل المنشــودة منها على الصــعيد القطري. ويكفل 

توليف البّينات  تحســــــينتأييد الســــــبل الكفيلة بُمدارة ومتســــــقة، و ط تضــــــمن جودته بطريقة على نحو يمّر فيه عبر نقا
  دعمًا إلعداد المنتجات. الداخليالمقدمة على الصعيد واتخاذ القرارات، وتنسيق الخدمات 

  
من تطورات علمية و من توّقع ما ســـــــــيطرأ من نظمة تمكين المٕاضـــــــــافة إلى ذلك، ســـــــــتكفل شـــــــــعبة العلوم و   -٢٥

ًا لما ُيجنى بفضـــــــل المنظمة من منافع تحســـــــين الُمتاحة لتســـــــخيرهاالفرص ها على آخر ما يطرأ منها وتحديد إطالع
دور عزيز بنهاية المطاف. وهذا األمر ضــــــــــروري لت لصــــــــــحة العالمية لاً تعزيز و  عالمية في مجال الصــــــــــحة العمومية

  .ة، وحفز االبتكارصون موقعها في الصدار وضمان المنظمة القيادي، 
  

  الميزانيةلمحة عامة عن 
  

مليون دوالر أمريكي  ٤٨٤٠,٤اإلجمالي هو بمقدار  ٢٠٢١-٢٠٢٠الميزانية البرمجية المقترحة إن مبلغ   -٢٦
) وبرنامج اســـتئصـــال أمريكي مليون دوالر ٣٧٦٨,٧بمبلغ البرامج األســـاســـية (وهو يشـــمل أدناه)،  ١(انظر الجدول 
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مليون دوالر أمريكي). ويمثل مبلغها  ٢٠٨,٧والبرامج الخاصـــــة ( مليون دوالر أمريكي) ٨٦٣بمبلغ شـــــلل األطفال (
  اإلجمالي. ٢٠١٩-٢٠١٨الميزانية البرمجية مبلغ مقارنة بًا ٪ تقريب٩نسبتها زيادة اإلجمالي هذا 

  
، لميزانيةبنود اوالنداءات الطارئة بوصفها من لعمليات مخّصصة لميزانية وترد اآلن في الميزانية البرمجية   -٢٧

المتعلقة ببنود الميزانية تقديرات إجراء الصــــعوبة بســــبب  ٢٠١٩-٢٠١٨في الميزانية البرمجية وهي لم تكن موجودة 
طرح تحديات  ٢٠١٩-٢٠١٨ة باألحداث، على أن عدم إجراء تلك التقديرات بشـــأن بنود الميزانية البرمجية المدفوع

االســـــــتناد إليه في االضـــــــطالع بالرصـــــــد والذي كان يمكن بالغ عنها، رصـــــــد البيانات األســـــــاســـــــية واإلفيما يتعلق ب
. وتســـــــــــــــتنـــد التقـــديرات المتعلقـــة عمليـــات الطوارئبشــــــــــــــــــأن ميزانيـــة في البنـــد  تعـــّذر. لـــذا تقّرر إعـــادة إدراج  ولكنـــه
ًا لتزويد ضـــــــمانبصـــــــفة مؤقتة  حتياجاتاالالســـــــابقة وتقييم الثنائيات إلى أنماط اإلنفاق في  ٢٠٢١-٢٠٢٠  بالثنائية

  .الستجابة في هذا المجالتمّكنها من اكافية بقدرات المنظمة 
  

) ٢٠١٩-٢٠١٨لالطالع على مقــــارنــــة بين الميزانيــــة البرمجيــــة (أدنــــاه  ١لجــــدول ُيرجى الرجوع إلى او   -٢٨
  .٢٠٢١-٢٠٢٠والميزانية البرمجية المقترحة 

  
(بماليين  ٢٠٢١-٢٠٢٠مجية المقترحة البر  الميزانيةب ٢٠١٩-٢٠١٨مجية مقارنة الميزانية البر  :١الجدول 
  )األمريكية الدوالرات

  
المعتمدة  الميزانية البرمجية  الميزانية قطاع

٢٠١٩-٢٠١٨  
الميزانية البرمجية المقترحة 

٢٠٢١-٢٠٢٠  
  مبلغ الزيادة 
  أو (النقصان)

  ٣٦٨,٤  ٣ ٧٦٨,٧  ٣ ٤٠٠,٣  البرامج األساسية
  )٣٩,٨(  ٨٦٣,٠  ٩٠٢,٨  برنامج استئصال شلل األطفال

  ٩٠,٣  ٢٠٨,٧  ١١٨,٤  البرامج الخاصة
  ٤١٨,٩  ٤ ٨٤٠,٤  ٤ ٤٢١,٥  المجموع

  ١ ٠٠٠  ١ ٠٠٠  -  عمليات الطوارئ والنداءات
  

مقارنة بالميزانية  ٪١١ بنســــــــــــبة ٢٠٢١-٢٠٢٠مجية المقترحة لميزانية البر ل وقد ِزيد المكون األســــــــــــاســــــــــــي  -٢٩
مجاالت رئيســـــــــــــــية عدة في  ةاســـــــــــــــتراتيجيتوظيف اســـــــــــــــتثمارات ، مما يعكس الحاجة إلى ٢٠١٩-٢٠١٨مجية البر 
  غراض برنامج العمل العام، أال وهي كما يلي:يتماشى مع أ  بما

  ؛على المستوى القطريإنجاز عملها على التقنية منظمة ات التعزيز قدر   )١(
أن ُتدرج شلل األطفال من أجل في مجال نتقال ات الالزمة لالضطالع بأنشطة االيادة االستثمار ز   )٢(

واالحتواء منيع والت، مثل الترصد ةموميالصحة العفي الميزانية األساسية الوظائف الرئيسية الالزمة لصون 
  واالستجابة لها؛ الطوارئ الصحيةلمواجهة والتأهب 

في مجال وضــــــــــع القواعد، والســــــــــيما عمل المنظمة ات الُموّظفة لتوســــــــــيع نطاق زيادة االســــــــــتثمار   )٣(
  لبيانات واالبتكار؛ع ايخص أنشطة جم فيما

  خصيص.لتإعادة اجوانب الكفاءة/ بشأن  ٢٠٢١-٢٠٢٠تحديد غاية في الثنائية   )٤(
رات االســــــتراتيجية االســــــتثماالتي ضــــــّمت  حســــــب المكتب الرئيســــــيبفيعة المســــــتوى ُعرضــــــت الميزانية الر و   -٣٠

آب/ أغســـــــــــــــطس واقعة بين شـــــــــــــــهري الفي الفترة حولها لتشـــــــــــــــاور من أجل ا، على اللجان اإلقليمية المذكورة أعاله
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لة بلميزانية لمســـــــودة األولى لت اُنوِقشـــــــ . وقد٢٠١٨األول/ أكتوبر   تشـــــــرينو  واألولويات الحصـــــــائل حســـــــب المفصـــــــّ
عت جية االســـتراتي الالزم على األولويات القطرية وتقدير تكاليف الدعم فضـــل اّتباع نهج تصـــاعدي مبني بالتي ُوضـــِ

د الميزانية  ١.في دورة المجلس التنفيذي الرابعة واألربعين بعد المائة القطريعلى المســــــــــتوى لتحقيق النتائج  وتجســــــــــّ
  الواردة في هذه الوثيقة إرشادات الدول األعضاء وتوجيهاتها. ٢٠٢١-٢٠٢٠البرمجية المقترحة 

  
تي قام الر األو وضـــــــــــــــع الميزانية تفاصـــــــــــــــيل أخرى عن عملية  الوارد أدناه المعني "بالميزانية" الفرعفي رد وت  -٣١

  تبّينها.
  

  المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال
 
على الرغم من إحراز تقدم جيد في تحقيق هدف اســــــتئصــــــال شــــــلل األطفال، التزال ســــــراية فيروس شـــــــلل   -٣٢

جديدة  وهذا ما حدا بمجلس مراقبة شـــــــــــــــلل األطفال إلى اعتماد اســـــــــــــــتراتيجية خمســـــــــــــــية  األطفال البري مســـــــــــــــتمرة.
لتحقيق اإلشــــــــــهاد العالمي على اســــــــــتئصــــــــــال فيروس شــــــــــلل األطفال البري. وســــــــــوف ُتركِّز  ٢٠٢٣-٢٠١٩  للفترة

االســتراتيجية الخمســية الجديدة، في المقام األول، على تنفيذ تدخالت رئيســية جديدة وُمكثَّفة في البلدان التي يتوطَّن 
تعرُّضــًا للخطر. وســتوفر كذلك اســتراتيجيات للبلدان الُمعرَّضــة بها فيروس شــلل األطفال البري، وفي البلدان األكثر 

لمخاطر أقل بهدف دعم اســـــــــــتمرار الوظائف األســـــــــــاســـــــــــية والحفاظ على خلو هذه البلدان من شـــــــــــلل األطفال، مع 
تعزيز البرامج وأصــــوله من أجل  برنامج اســــتئصــــال شــــلل األطفالل البنية األســــاســــيةاالســــتفادة في ذات الوقت من 

  ية.التكميل
 
بشـــكل كامل النســـبة التي ُتســـِهم بها المنظمة في ميزانية  ٢٠٢١-٢٠٢٠وتبيِّن الميزانية البرمجية المقترحة   -٣٣

من إجمالي ميزانية المبادرة، وتســـــــاوي مليار دوالر  ٪٦٠المبادرة العالمية الســـــــتئصـــــــال شـــــــلل األطفال، وتزيد على 
األولى في عنصــــر البرامج األســــاســــية في الميزانية البرمجية . وســــيظهر للمرة ٢٠٢١-٢٠٢٠أمريكي تقريبًا للثنائية 

وظائف الصـــحة العمومية األســـاســـية التي التزمت المنظمة  وتكامل المقترحة مبلغ كبير ســـوف ُيســـَتخَدم لدعم انتقال
د، والتمنيع، واالحتواء، والتــأهــُّب للطوارئ الصـــــــــــــــحيــة واالســـــــــــــــتجــابــة لهــا). وخالل  بــالحفــاظ عليهــا (مثــل الترصـــــــــــــــــُّ

، ومع دنو األجل الُمحدَّد لتحقيق هدف اســـــتئصـــــال شـــــلل األطفال، ســـــوف يســـــتوعب عنصـــــر ٢٠٢٣-٢٠١٩  فترةال
البرامج األســــاســــية في ميزانية المنظمة مزيدًا من الوظائف التي يدعمها في الوقت الحالي برنامج اســــتئصــــال شــــلل 

  .األساسية والحاسمة األهمية في مجال الصحة العمومية ضمن استدامة هذه الوظائفبما ياألطفال، 
  

وُيرجى االطالع على وثيقة المعلومات المســــتقلة بشــــأن شــــلل األطفال التي تبّين مزيدًا من التفاصــــيل عن   -٣٤
  الميزانية المخّصصة لشلل األطفال واالنتقال في مجاله.

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 .١٤٤/٥م تالوثيقة    ١
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 : إطار النتائج الجديدتحقيق الحصائل التركيز على
 
على النتائج تمشيًا مع برنامج العمل العام الثالث عشر.  ٢٠٢١-٢٠٢٠ُتركِّز الميزانية البرمجية المقترحة   -٣٥

ٍع بتحقيق نتائج قابلة ويقضي المبدأ العام الذي تسترشد به المنظمة بضرورة أال ُتستخَدم الموارد المالية من دون توقُّ 
 للقياس.

 
ح كيف ســــتَُترجم ُمدَخالتها  ٢٠٢١-٢٠٢٠المقترحة وتعِرض الميزانية البرمجية   -٣٦ إطارًا جديدًا للنتائج، يوضــــِّ

وُمخَرجاتها لتحقيق غايات المليارات الثالثة واألهمية البالغة التي تكتســـــــــــــــيها هذه الُمدَخالت والُمخرَجات في تحقيق 
ُبل تعظيم األثر على حياة الناس على المســـــــــــــــتوى الُقطري وتبين الفقرات التالية إطار  .هذه الغايات، كما يبين ســـــــــــــــُ

 أدناه. ١النتائج ويلخِّصه الشكل 
 

 غايات المليارات الثالثة ونظرية التغيير
 
المحور األســـاســـي الذي يقوم عليه إطار النتائج، وتحقيق هذه الغايات هو  الثالثة المليارات غاياتتشـــّكل   -٣٧

هدف  األســـاس الذي يســـتند إليه تنفيذ النتائج وقياســـها. وترســـم غايات المليارات الثالثة خطًا واضـــحًا صـــوب تحقيق
 صحي ممكن.النهائي والوفاء بواليتها التي نص عليها دستورها حتى تبلغ جميع الشعوب أرفع مستوى المنظمة 

 
برامج والُنُظم ليتمخض تتقاطع مع الثالثة حصــــائل وســـــــترتكز كل غاية من غايات المليارات الثالثة على   -٣٨

 كاء العمل من أجل تحقيق الحصائل.أكثر تكامًال. وستتقاسم أمانة المنظمة والدول األعضاء والشر  عنها نْهج
 
عت مجموعة مرتبطة من فقد تحقيق الحصـــــــائل،  ىلإســـــــعيًا و   -٣٩ لتحديد النتائج التي ســـــــوف الُمخَرجات وضـــــــِ

ُتســـاءل األمانة عن تحقيقها. وتســـتند الُمخَرجات إلى عملية جديدة للتخطيط على الصـــعيد الُقطري ترمي إلى تحديد 
 اإلسهامات المطلوب من المنظمة تقديمها.

 
بالتالي تضــمن و فرصــًا للتآزر والعمل الشــامل، تيح أحدها اآلخر، بل تُ ســتبعد وغايات المليارات الثالثة ال ي  -٤٠

 امًال بكثيٍر من ذي قبل.اتباع نهٍج أكثر تك
 
لكل غاية  ثالث حصائل(مبّينة بواقع غايات المليارات الثالثة  التسع التي ترتكز إليها حصائلفيما يلي الو   -٤١

 :من هذه الغايات)
 

 الشاملةاستفادة مليار شخص آخر من التغطية الصحية   -١
 تحسين إتاحة الخدمات الصحية األساسية الجيدة :١-١ الحصيلة 
  عدد الناس الذين يواجهون صعوبات مالية خفض :٢-١الحصيلة 
  تحســــين إتاحة األدوية األســــاســــية واللقاحات ووســــائل التشــــخيص واألجهزة  :٣-١الحصــــيلة

 الالزمة للرعاية الصحية األولية  
 
د و   -٤٢ من أهداف التنمية المســـــــــتدامة، التعريف  ٨-٣، وهما جزء من الغاية ٢-١و ١-١ الحصـــــــــيلتانتجســـــــــّ

لضـــــــــمان فاعلية الخدمات، وفي  ٣-١الدقيق للتغطية الصـــــــــحية الشـــــــــاملة، في حين تدعو الحاجة إلى الحصـــــــــيلة 
  ات سببًا في معاناة ضائقة مالية.الحاالت التي يكون فيها الحصول على مثل هذه المنتج
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 ص آخر من الطوارئ الصحية على نحو أفضلحماية مليار شخ  -٢
  لطوارئ الصحيةمواجهة اتأهُّب البلدان ل :١-٢الحصيلة 
 الوقاية من األوبئة والجوائح :٢-٢ الحصيلة 
  الكشف عن الطوارئ الصحية واالستجابة لها في عاسر اإل :٣-٢الحصيلة 

 
والتقييمات الخارجية  )٢٠٠٥( الدوليةعلى العمل في إطار اللوائح الصـــــــــــــــحية  ١-٢ُتركِّز الحصـــــــــــــــيلة و   -٤٣

فُترّكز على الوقاية من  ٢-٢ المشــــتركة بهدف تقديم الدعم إلى البلدان في تأهُّبها للطوارئ الصــــحية. أما الحصــــيلة
أمراٍض مثل الكوليرا، والحمى الصـــــــــــفراء، واألنفلونزا، إلى جانب الُممِرضـــــــــــات شـــــــــــديدة الخطورة التي قد تزدهر في 

على تقديم  ٣-٢ركِّز الحصــــــيلة قيقي وراء هذه الطوارئ. في حين تُ لصــــــحية أو تكون الســــــبب الححاالت الطوارئ ا
 لها.  الدعم إلى البلدان من أجل الكشف عن حاالت الطوارئ الصحية واالستجابة

 
 تمتُّع مليار شخص آخر بمزيٍد من الصحة والعافية  -٣

  معالجة ُمحدِّدات الصحة :١-٣الحصيلة 
  الحّد من عوامل الخطر من خالل العمل المتعدد القطاعات :٢-٣الحصيلة 
 تعزيز البيئات الصحية وٕادماج الصحة في جميع السياسات :٣-٣ الحصيلة 

 
ز الدور الذي تضــطلع به نطاق تدعم هذه الركيزة العمل المتعدد القطاعات خارج   -٤٤ الُنُظم الصــحية، كما ُتعزِّ

ُمحدِّدات معينة  ١-٣وزارات الصحة في اإلشراف على السياسات، والدعوة، والعمل التنظيمي. وتتضمن الحصيلة 
، والمياه واإلصحاح، والمناخ، وتلوث الهواء. واإلصابات التغذية، والعنفنماء الطفل وصحة المراهق، و  –للصحة 
عدم عوامل الخطر المرتبطة باألمراض غير السارية مثل التبغ، والملح، والسمنة، و  ٢-٣تتناول الحصيلة في حين 

 المحدقةكبيرة النشــــــــــاط البدني، واألحماض الدهنية المتحولة، باإلضــــــــــافة إلى غيرها من عوامل الخطر الممارســــــــــة 
مة لمعالجة هذه الُمحدِّدات ومجابهة تلك الصـــــــــــــحة. وتدعم هذه الركيزة كذلك العمل من أجل توظيف القنوات الالز ب

المخاطر بوســــائل منها الشــــراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني؛ ومواقع مثل المدن والمدارس وأماكن العمل؛ 
واالتفاقات المتعددة األطراف. كما يشــمل العمل، الذي تدعمه هذه الركيزة، مجاالت معينة تعتمد اعتمادًا كبيرًا على 

  الجوانب المتعددة القطاعات للتدخالت الرامية إلى التصدي لألمراض السارية. إضافة إلى متعدد،العمل ال
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  : إطار النتائج المنشودة في سياق برنامج العمل العام الثالث عشر١الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ممكنمستوى صحي رفع بلوغ جميع الشعوب أ

مليار شــــــخص  اســــــتفادة
التغطية الصحية من آخر 

 الشاملة

حماية مليار شــخص آخر ١ر المليا
من الطوارئ الصحية على 

 نحو أفضل 

تمتع مليار شــــــخص آخر ٢ المليار
بمزيد من الصحة والعافية

٣ر المليا

تحســـــين إتاحة  :١-١ الحصـــــيلة
الخدمات الصـــــــحية األســـــــاســـــــية 

 الجيدة
ـــة خفض عـــدد  :٢-١ الحصـــــــــيل

الناس الذين يواجهون صـــــــعوبات 
 مالية

تحســـــين إتاحة  :٣-١ الحصـــــيلة
األدوية األســـــــــاســـــــــية واللقاحات 
ووســـــــــائل التشـــــــــخيص واألجهزة 

 الالزمة للرعاية الصحية األولية

 ٥ مُ خرجات

 ٣ مُ خرجات

 ٥ مُ خرجات

تأهُّب البلدان  :١-٢ الحصـــــــــيلة
 للطوارئ الصحيةلمواجهة 

الوقـــايـــة من  :٢-٢ الحصـــــــــيلـــة
 األوبئة والجوائح

 اإلســـــــــراع في :٣-٢ الحصـــــــــيلة
الكشــــــــف عن الطوارئ الصــــــــحية 

 واالستجابة لها

 ٣ مُ خرجات

 ٤ مُ خرجات

 ٣ مُ خرجات

 مُ خرجان

 نخرجامُ 

 نخرجامُ 

معالجة ُمحدِّدات  :١-٣ الحصـــيلة
 الصحة

الحد من عوامل  :٢-٣ الحصــــيلة
ـــدد  الخطر من خالل العمـــل المتع

 القطاعات
يئات تعزيز الب :٣-٣ الحصـــــــــيلة

الصحية وٕادماج الصحة في جميع 
 السياسات

ــة تعزيز قــدرات  :١-٤ الحصـــــــــيل
البلـــــدان في مجـــــال البيـــــانـــــات 

 واالبتكار
تعزيز القيــادة  :٢-٤ الحصـــــــــيلـة

وتصـــــريف الشـــــؤون والدعوة من 
 أجل الصحة
إدارة الموارد  :٣-٤ الحصـــــــــيلـــة

المالية والبشــرية واإلدارية بطريقة 
تتسم بالكفاءة والفاعلية والشفافية 

 وتستهدف تحقيق النتائج

ـــــــاءة الــمـــنـــظـــمـــــــة -٤ تــعـــزيــز كــف
وفاعليتها لتقديم دعم أفضـــــــــل إلى 

 البلدان

 ٣ مُ خرجات

 ٦ مُ خرجات

 ٤ مُ خرجات

 متوســـط العمر المتوقع
 التمتع بالصحة في ظلّ 

فــهــرس الــتــغــطــيـــــة  •
 الصحية الشاملة

فهرس توفير حمــايــة  •
 أفضل

فئـــــات فهرس تمتع  •
 السكان بصحة أوفر

 مؤشرات الحصائل
مـؤشـــــــــــــــرات أهـــــــداف  •

+  ســــــــتدامةمالتنمية ال
 مؤشرات أخرى ٨

 

معدل تحقيق قياس 
 الحصائل

تــطــبـــيـــق مــن الــمــقــّرر  •
ســـــــــــجل متكامل لقياس 
معــدالت اإلنجــاز على 
كل واحد من مستويات 

 المنظمة
إجراء دراســــــــــــــات حالة  •

 نوعية

 القياس

الدستوري  الغرض
 للمنظمة

المنصات
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من إطار النتائج تقوية المنظمة لقيادة الصــــحة العالمية وتنســــيق شــــؤونها، ومن أجل الركيزة الرابعة وتدعم   -٤٥
 تعزيز البيانات واالبتكار ُبغية اإلســــــــــــراع بوتيرة التقدم صــــــــــــوب تحقيق غايات المليارات الثالثة. وتتألف هذه الركيزة

 : ةيالثالث التال حصائلال أيضًا من
  لدان في مجال البيانات واالبتكارتعزيز ُقُدرات الب :١-٤الحصيلة 
  تعزيز القيادة وتصريف الشؤون والدعوة من أجل الصحة :٢-٤الحصيلة 
  إدارة الموارد المالية والبشـــــــرية واإلدارية بطريقة تتســـــــم بالكفاءة والفاعلية والشـــــــفافية  :٣-٤الحصـــــــيلة

 النتائج  وتستهدف تحقيق  
 
، وسُتمكِّن هذه الحصيلة المنظمة من بفعالية لبياناتضمان االستفادة من الغرض  ١-٤الحصيلة ُأِعّدت و   -٤٦

تتّبع معدالت بلوغ الغايات الُمحّددة ألجل  االضــــــطالع بدورها في وضــــــع المعايير ورصــــــد االتجاهات، فضــــــًال عن
زان  ٣-٤و ٢-٤تنفيذ برنامج العمل العام الثالث عشــــــر. أما الحصــــــيلتان إطار في  تحقيق الحصــــــائل فســــــوف ُتعزِّ

إدارة جميع الموارد (المالية والبشــــــــــرية نان تحســــــــــّ و فاعلية المنظمة من خالل تحســــــــــين القيادة وتصــــــــــريف الشــــــــــؤون 
 واإلدارية).

 
غايات المليارات الثالثة، وعلى غ بلو ركِّزا على تنظيم عمل المنظمة وميزانيتها ليُ على هذا النحو ســــــيجري و   -٤٧

الوظائف التمكينية للمنظمة. تأدية من خالل من أجل بلوغ الغايات المنشـــــــــــــودة  هاقيتحقمقّرر الحصـــــــــــــائل الثالث ال
مســـاءلًة أكبر عن  نتائج ُتحفِّز العمل المتكامل وتعكس ســـلســـلة بفضـــل غايات المليارات الثالثة إلى تحقيقُيصـــبى و 

 تحقيق النتائج.
 

 الُمخَرجات
 
ســــــــــوف ُتســــــــــِهم أمانة المنظمة في تنفيذ الحصــــــــــائل وتحقيق غايات المليارات الثالثة، مســــــــــتعينة في ذلك   -٤٨

دِّدت الُمخَرجــات بطريقــة تتطلــب من البرامج المتعــددة أن  مخرجًا. ٤٢ بمجموعــة من الُمخَرجــات تتــألَّف من وقــد حــُ
زة والعمل المتعدد القطاعات.تعمل معًا من أجل تنفيذها من خالل ُنُظٍم صحية ُمع  زَّ

 
ا كان عليه  -٤٩  وضــــــــــع الميزانيات البرمجية الســــــــــابقة وُيمثِّل النْهج الُمتَبع في تحديد الُمخَرجات تحوًال مهمًا عمَّ

د النهج المتكامل الُمتَبع في فيها ت دِّدالتي حُ  الُمخَرجات حســـب مجاالت البرامج اســـتنادًا إلى أمراض محددة. وُيجســـِّ
نظريــة أدق للتغيير تــُدِرك أن اإلجراءات التي يتخــذهــا برنــامج  ٢٠٢١-٢٠٢٠إعــداد الميزانيــة البرمجيــة المقترحــة 

النتائج، وخالفًا لما ســـــبق، ســـــوف تتحقق بتضـــــافر الجهود التي واحد منفردًا لن ُتحقِّق نتائج برنامجية معينة؛ إذ إن 
تبذلها البرامج المتعددة والُنُظم الصــــــــحية، ومن خالل العمل المتعدد القطاعات. وُتســــــــلِّم صــــــــياغة المخرجات بأوجه 

 التآزر بين هذه اإلجراءات.
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  تعزيز جوانب المساءلة
 
ع  -٥٠ د نظريـــة التغيير نظـــام قيـــاس ثالثي المســـــــــــــــتويـــات وضـــــــــــــــِ الميزانيـــة البرمجيـــة  من أجـــل إعـــداد ُيجســـــــــــــــــِّ

 . وســــــــــــوف ترصــــــــــــد أمانة المنظمة تنفيذ إطار النتائج وتقيس هذا التنفيذ وُتِعد تقارير عنه٢٠٢١-٢٠٢٠  المقترحة
 ائج وفق ما ورد في إطار النتائج.األمانة في تنفيذ التسلسل الهرمي للنتبها سُتسِهم  ية التيكيفالن وتبيّ 
 
الُمحّققة فيما يخص كل عنصـــــــر من عناصــــــــر  النتائجهذا قياس مســـــــتويات ال نظام القياس الثالثي كفلوي  -٥١

التمتع بالصحة، بما يتفق مع هدف  في ظلّ  متوسط العمر المتوقع توياتسلما أعلى علىوسُيقاس  .سلسلة النتائج
ينسجم   ممكن من الصحة والعافية، وبما المنظمة الذي نص عليه دستورها وهو أن تبلغ جميع الشعوب أرفع مستوى

النجاح معدالت إحراز على المســتوى الثاني ثالثة مؤشــرات محددة ســتقيس . و ٣ هدف التنمية المســتدامة مع تحقيق
المســـتوى الثالث، فســـتُقاس الحصـــائل بواســـطة مؤشـــرات . أّما على في تحقيق كل غاية من غايات المليارات الثالثة

من أخرى ة قليلمع مجموعة الُمحّددة في أهداف التنمية المســـتدامة باالقتران المتعلقة بالصـــحة الصـــحة والمؤشـــرات 
الجمعية العامة من قبيل ، الُمســـــــــتمدة من مجاالت ُأســـــــــِندت بشـــــــــأنها واليات محددة على مســـــــــتوى عالٍ  المؤشـــــــــرات

، علمًا بأنه يوجد شــــلل األطفال، والطوارئ و ، ومقاومة مضــــادات الميكروباتالمتحدة: األمراض غير الســــارية  لألمم
 .التقنية العشرحصيلة من الحصائل كل المتعلقة بمقاييس مؤشرًا إجماًال تبّين ال ٤٦
 
وســتضــع األمانة خطة محددة لتنفيذ غايات المليارات الثالثة، ســتشــمل وصــفًا لالســتراتيجية وســلســلة التنفيذ   -٥٢

ييمها؛ وترتيب أولوية اإلجراءات ذات األثر األكبر لتحفيز تحقيق لتحقيق هذه الغايات؛ وتحديد ُمحرِّكات التغيير وتق
تقوم أيضــــًا القياســــات المتعلقة بالحصــــائل مقام قياســــات . وســــوف تحقيقها غايات المليارات الثالثة ورســــم مســــارات

  .غايات المليارات الثالثةوسيطة بطرائق تفضي إلى بلوغ 
  

ً و  -٥٣ في الميزانية البرمجية ســـــــــــؤاًال مؤداه "ما الذي ســـــــــــتفعله األمانة؟"، وترد الدول األعضـــــــــــاء طرح ما ت غالبا
 األمانةســـــــــــــــتنجز "كيف  هعنوان فرعج في مخر كل فيما يخص إجابة على هذا الســـــــــــــــؤال  ٢٠٢١-٢٠٢٠المقترحة 
ل عنصــــرًا أســــاســــيًا من عناصــــر وهذا التشــــديد الكبير على صــــيغة الســــؤال "كيف" هو تشــــديد جديد يشــــكّ  ؟"أعمالها

من أجل بما ســـــتحّققه بنفســـــها األمانة التزام د أبعد من ذلك وتحدّ ما هو إلى  تذهبالمقترحة التي يزانية البرمجية الم
مقترحة الميزانية البرمجية البل التي تحّددها في الحصائل الُمحّققة بفضل ما تنجزه من أعمال. وفيما يلي السُ التأثير 

  ألعمالها: في إطار كل مخرج بشأن كيفية إنجاز األمانة
 ةالسياسي اتلدعوة إلى زيادة االلتزامفيما يتعلق باعلى جميع مستويات المنظمة عزيز دورها القيادي ت  •

لعمل معًا لوضــع ل في مجال الصــحة واإلمســاك بزمام أمور الشــركاء من أجل اوتوجيه جدول األعما
  األولويات العالمية واإلقليمية والقطرية؛على رأس الصحة 

أجود المنافع العالمية في مجال الصـــــــــــــــحة تقديم في مجال وضـــــــــــــــع القواعد عن طريق تعزيز دورها   •
  ؛تحقق حصائل في البلدانالتي العمومية 

الوفاء بأولوياتها  تعاونها وشـــــــبكاتها لدعم البلدان فيأنشـــــــطة االســـــــتفادة من جميع مواردها ومواهبها و   •
  فيما يتعلق بتحقيق الحصائل.

  
  واإلبالغ عنها األمانة مساءلة معدالت قياسفي  متنوأ جديد نهج اّتباع

  
من لتتحول ، بشـــــأن قياس إســـــهاماتهال كبير في النهج الذي تتبعه تحوّ تواظب األمانة أيضـــــًا على إحداث   -٥٤

منظمة على المســــــــــــتوى القطري. الحصــــــــــــائل التي تحّققها اليقيس آخر إلى مجّمع من القمة إلى القاعدة نهج اتّباع 
 كل بلد.الحصــائل والنتائج بتحقيق ثبات إســهامها في ســيلة إلمعدالت إنجاز المخرجات بوصــفها و ســتقيس األمانة و 
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المتعلقة بالمليارات الثالثة الُمحّددة في برنامج العمل األهداف والحصـــــــائل بلوغ في ويندرج تقييم إســـــــهامات األمانة 
المخرجات قياس وذلك عن طريق ، ا تحّققه من نتائجالعام الثالث عشــــــــــر في صــــــــــميم عملية إثبات مســــــــــاءلتها عمّ 

لميزانيـــة البرمجيـــة ككـــل في إطـــار تنفيـــذ برنـــامج العمـــل العـــام المـــذكور. وتضـــــــــــــــم االمنظمـــة الُمنجزة على نطـــاق 
  .فيها مباشرةً  ألمانةنتائج تندرج ضمن نطاق تحّكم اتشمل مخرجًا  ٤٢مخرجات عددها  ٢٠٢١-٢٠٢٠  المقترحة

  
م به التكامل ويســـــتلزم طابع   -٥٥ طريقة صـــــوصـــــًا المخرجات الواردة فيه، اســـــتنباط إطار النتائج، وخالذي يتســـــّ

ما تحققه من حصـــــــــــــــائل بطريقة قياس األمانة عنها فعًال و مســـــــــــــــاءلة هذه المخرجات تعزيزًا لجوانب مبتكرة لقياس 
د : لن تحدّ على النحو التالي المخرجاتتلك قياس في  جديداّتباع نهج ، تقترح األمانة أجدى. وتحقيقًا لهذه الغاية

الشــــــفافية ألن هذا النهج أثبت قصــــــوره في ضــــــمان تحقيق المخرجات المتعلقة بمؤشــــــرات عددًا كبيرًا من البعد اآلن 
  لم تقس إال جزءًا ضئيًال من المخرجات الُمنجزة.المؤشرات ، وألن تلك والمساءلة

  
إطار في . وتقترح األمانة اإلنجاز معدالت لقياس متكامالً  ســـــــــــــجالً ويعتمد النهج الجديد لقياس المخرجات   -٥٦

لتقييم، أو ما يســــــمى معلمات من معلمات ا باســــــتخدام ســــــتكل مخرج ومدى اتســــــاعه قياس عمق اتّباع هذا النهج 
وســـــــــــــــيجري تقييم مجموعــة ممــاثلــة من هــذه األبعــاد لــدى إنجــاز كــل مخرج، وذلــك على النحو ". التقييم هنــا "أبعــاده

  التالي:
  ؛القيادةمجال  في لوظائفهاجودة أداء األمانة  مدىما   •
  ؛ذات الصلة بإنجاز المخرجات العالمية للمنافعاألمانة قديم مدى ت  •
  ؛التقني بالدعممدى تزويد األمانة للبلدان   •
ت الرامية إلى إنجاز التدخالفي  اإلنســــــــــان وحقوق واإلنصــــــــــاف الجنســــــــــاني المنظورمدى دمج   •

  ؛المخرجات
  ؛أعلى قيمة بأفضل سعرإنجاز المخرجات على نحو يراعي كما ينبغي تحقيق مدى   •
حصـــــــائل الفي بطرق تؤثر  (المؤشـــــرات الرائدة) مبكروقت  في النجاح إحراز مؤشـــــراتطبيق ى تدم  •

  الُمحّققة.
  

الميزانية في من أعمال يتعّين إنجازها دته تنفيذ ما حدّ عن مســـــــــــــــاءلة األمانة جوانب ز النهج الجديد عزّ وي  -٥٧
  مجية، ويكفل أن تؤثر إسهاماتها في تحقيق الحصائل.البر 
  

 اســــــــــــتراتيجية في إطاررتبط أولى األبعاد الثالثة المذكورة أعاله ارتباطًا مباشــــــــــــرًا بما تحّقق من تحّوالت تو   -٥٨
هذين التأكيد على  من تلك األبعاد فيعدان الرابع والخامس البُ العمل العام الثالث عشــــــــر، فيما يشــــــــّدد  برنامجتنفيذ 

مراعاة المنظور الجنساني واإلنصاف أال وهما تعميم  ،إنجاز المخرجاتاللذين يعززان الشاملين والهامين العنصرين 
تعميم بشــــأن تخطيطها لألمانة ويمثل ذلك التزامًا مقطوعًا من ا. تحقيق أعلى قيمة بأفضــــل ســــعروحقوق اإلنســــان و 

  واحد من المخرجات.كل ان االستفادة من تحقيق عظمهذين العاملين المهمين اللذين ي
  

نتائج اإلســــــــــــهام في تحقيق (على لتركيزها أثناء إنجاز المخرجات األمانة فيكفل زيادة  عد الســــــــــــادسالبُ أّما   -٥٩
  .على مستوى في سلسلة النتائج)أ
  

الُمحّددة بشـــــــأن كل هدف من األهداف المخرجات الُمنجزة في إطار األبعاد لقياس تلك ُتســـــــتخدم وف ســـــــو   -٦٠
األبعاد تعديًال طفيفًا فيما يخص هذه وسُتعدل بشأن البيانات واالبتكار.  ١-٤الثالثة وفي إطار الحصيلة  ملياراتال

بحيث )، التنظيم واإلدارة( ٣-٤الحصــيلة ) و تصــريف الشــؤون(القيادة و  ٢-٤المخرجات الُمنجزة في إطار الحصــيلة 
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" و"إيتاء الشـــــــفافية والمســـــــاءلةتقني بالبعد األهم بشـــــــأن "العالمية والدعم النافع مبالبعدين المتعلقين عن الُيســـــــتعاض 
 ".الخدمات المتوقعة

  
ًا لتوّخي أو مجموعة معايير لقياس مدى تحقيق كل ُبعد ضــــــــــمانوســــــــــُتعّد مجموعة محّددة من المؤشــــــــــرات   -٦١

 في ملحقوترد هذه المؤشــــــــــــرات المحّددة أو "الســــــــــــمات" القياس واإلبالغ عن التقييم. المزيد من الموضــــــــــــوعية في 
  الوثيقة.

  
حصـــرًا عدد قليل الُمّتبعة قديمًا بشـــأن عرض الممارســـة والغرض من اّتباع هذا النهج هو االســـتعاضـــة عن   -٦٢

 بطرق تؤثرألعمالها إنجاز األمانة معدل ألنه يقيس من المؤشرات فيما يتعلق بكل مخرج. وهذا النهج أشمل وأمتن 
بالتالي طريقة أفضـــل يؤمن ، و على مســـتويات المنظمة كاّفةيســـاعد على تتبع أداء كل كيان في تحقيق الحصـــائل و 

  .لضمان المساءلة
  

قًا المنهجية ومن الُمتوّخى تطبيق   -٦٣ يزانية الموجودة على جميع مســـــــــــتويات في جميع مراكز المتطبيقًا متســـــــــــّ
ات موّحدة درة على تطبيق قياســايعني أن األمانة ســتكون قالمنظمة وفيما يخص كل مخرج ســتســهم في تحقيقه، ما 

  إنجاز المخرجات.في  ةذمنفّ من الكيانات الكل كيان ثبات إسهام إل
  

البرامج والمكاتب الرئيســـــــــــية، أنحاء عبر الموجودة لميزانية جميع مراكز اتطبيق هذا النهج على وبفضـــــــــــل   -٦٤
ها من مســـتويات المنظمة (بما فيكان ن مكاتبها على أي مســـتوى واحد مألمانة قياس أداء كل بُمســـتطاع ا نفســـيكو 

 مكتبتعيين الو تعقيدها مســـتوى بيان و مشـــاكل معّينة  حديدكما ســـتكون األمانة قادرة على ت .)ككل المكاتب القطرية
تعزيز تحســــّنه، فضــــًال عن تقييم األداء وٕايجاد حلول راءات لمتابعتها، مّما ســــيتيح المجال أمامها لالمعني باّتخاذ إج

  عن ذلك. المساءلةجوانب 
  

  بالنتائج األعضاء الدولإبالغ 
  

المنظمة إبالغ الدول األعضــــــــاء بالنتائج، ولكن في إطار تحســــــــين المعلومات الُمســــــــتقاة من ســــــــتواصــــــــل   -٦٥
  لقياس النتائج على النحو التالي:المنهجيات الجديدة 

  التقرير السنوي عن النتائج (منتصف المدة ونهاية الثنائية)  •
  البوابة اإللكترونية لميزانية المنظمة البرمجية.  •

  
ار النتائج باســــتخدام تقرير متكامل واحد عن إطســــيصــــدر  – النتائج عن الســـنوي التقرير إلى بالنســـبةو   -٦٦

. معدل إنجاز المخرجاتالســــــــجل المتكامل لقياس للحصــــــــائل الُمحّققة و مســــــــتويات ثالثي ال ، أي قياسنظام القياس
واإلنجازات. تحقيق المخرجات مجية والتقدم المحرز في بر الغايات التقارير الســــــــنوية المؤشــــــــرات والوســــــــتضــــــــم هذه 

ًا إيضــــاحيًا داء مقياســــاألبشــــأن إنجاز المخرجات وبيان معدالت الدول األعضــــاء طلع عليه التقرير الذي ســــتويمثل 
، وباإلضـــافة إلى ذلكأدناه).  ٢من األبعاد الســـتة (انظر الشـــكل واحد كل إطار المنظمة في وكّميًا لمعدالت إنجاز 

ودراســـــــات  الحصـــــــائل البرمجيةفي تحقيق  مبكربوقت  النجاحإحراز عن مؤشـــــــرات  تقاريرضـــــــًا ة أيالمنظمســـــــتقدم 
  .البلدان فيالُمحّققة  اتهاإنجاز  عنتفصيًال أمثلة أكثر  يرادحاالت إل

  
لتقديم  ات كّمية وأخرى نوعية مقترنة بنتائجتقييمالُمقّدمة في إطار اّتباع هذا النهج من ســــــــتتألف التقارير و   -٦٧

  فيما يتعلق بإنجاز المخرجات.األداء مستويات و الُمحرز لتقدم إيضاحات أفضل عن ا
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مثال إيضاحي لألبعاد الُمطبقة ولمحة عامة عن نتائج تقييم المخرجات المقّرر تقديمها بشأن  :٢الشكل 
  كل مخرج

  
  

تحســـينها لكي تدرج  ســـتواصـــل األمانةف - البرمجية المنظمة ميزانيةل اإللكترونيةلبوابة أّما بالنســبة إلى ا  -٦٨
ما يرد في هذه البوابة اإللكترونية من معلومات شــــــــــــاملة ٕاضــــــــــــافة إلى و عن النتائج. فيها معلومات أكثر تفصــــــــــــيًال 

  فإنها ستواظب على تحسينها لكي تشتمل على ما يلي: ،شؤون الماليةالميزانية وال(ُتحّدث فصليًا) عن 
  ؛البيانات األساسية والغايات واإلنجازات عند إتاحتها)(الحصائل الُمحّققة تقارير عن   •
القطرية التي تبين التدخالت ودراســـات الحالة الُمحّققة في البلدان واإلنجازات المنظمة قطريًا حضـــور   •

  الُمكّللة بالنجاح؛
نجازات اإلو  كل مخرجية والغايات فيما يخص األساسالبيانات المخرجات لتوضيح المتعلقة بياسات الق  •

  ؛الُمحّققة سنويًا على أساس كل ُبعد
  .)بوادر إحراز النجاح بوقت مبكر في تحقيق الحصائل المنشودةبشأن ( اتالمؤشر تقديم التقارير عن   •

  وسُتعّد سنويًا تقارير عن النتائج الُمحّققة.
  

برنامج العمل  إطارفي نجاز ت اإلمعدالســـجل متكامل لقياس كفل هذا النهج الجديد المتعّلق باســـتعمال يو   -٦٩
  :يليتتسم عملية تقييم المخرجات بما أن العام الثالث عشر 

  من المعلمات؛متماثلة مجموعات بحيث تُقاس المخرجات باستعمال  –االّتساق   •
  ؛بحيث تُتاح معايير التقييم بشأن كل واحد من المخرجات –ية شفافال  •

0

1

2

3

4

تحقيق أعلى قيمة 
بأفضل سعر

: الفعال اإلنجاز
 القيادة وظيفة

دمج المنظور 
الجنساني واإلنصاف 

وحقوق اإلنسان 
 دمجًا فعاالً 

تحقيق النتائج 
بطرائق تفضي إلى 
 تحقيق الحصائل

  اإلنجاز الفعال: 
 تزويد البلدان بالدعم التقني

  اإلنجاز الفعال: 
جني منافع عالمية في 
 مجال الصحة العمومية
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يسهم في كل مركز جانب جمع البيانات من تُ طريقة قياس كل بعد، و بحيث تُبّين بوضوح  –الصرامة   •
  ؛من مراكز الميزانيةإنجاز المخرج 

محّددة جيدًا، وُتوضـــــع آلية للتحّقق من مجموعة معايير بحيث تُقدم بشـــــأن كل مخرج  –الموضـــــوعية   •
  موضع التنفيذ. المنهجية نفسها ونتائج التقييمصحة 

  
تقييم أكثر صــــرامة إلنجاز المجال أمام إجراء المســــاءلة عن طريق إتاحة جوانب ز هذا النهج الجديد ويعزّ   -٧٠
تحقيق الحصائل المنشودة، وذلك بقصد توثيق عرى الرصد والمواظبة على االضطالع به في وٕاسهامها مخرجات ال

  .أثناء التنفيذلغرض االستفادة منها في اّتخاذ القرارات  الوقت المناسبدق بوتوفير معلومات أ
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  الميزانية
  

مراحل متتالية. وانطوت المرحلة األولى على إعداد ميزانية  أعدت الميزانية البرمجية المقترحة على ثالث  -٧١
، بتحديد مســـتويات الميزانية اإلجمالية في ٢٠٢١-٢٠٢٠برمجية أولية رفيعة المســـتوى من القمة إلى القاعدة للفترة 

ع خطط المكاتب الرئيســــية إلجراء مشــــاورات بشــــأنها في اللجان اإلقليمية. أما المرحلة الثانية التي ركزت على وضــــ
الدعم القطري فأتاحت فرصة لتحديد تكاليف الميزانية من القاعدة إلى القمة في حدود ميزانية معينة رفيعة المسـتوى 
حســــــــب المكتب الرئيســــــــي، بضــــــــمان أن تأخذ الميزانية األولويات القطرية في الحســــــــبان على وجه تام وتركز على 

 ،٢٠١٩ ينايركانون األول/  في المائة بعد واألربعين ابعةالر  التنفيذي لمجلسا دورة أعقاب فيتحقيق الحصــــــائل. و 
 تجســـــــــــــــيد وعلى والقطرية اإلقليمية المكاتب جانب من القطري الدعم خطط تحســـــــــــــــين على الثالثة المرحلة ركزت

 .المقترحة البرمجية للميزانية النهائية المسودة في التنفيذي المجلس دورةالمقدمة خالل  األعضاء الدول توجيهات
  

مجددًا التوجهات العامة للميزانية المبينة  ٢٠٢١-٢٠٢٠وأكدت الميزانية البرمجية المقترحة الناتجة للفترة   -٧٢
في الوثائق المعروضــــــــــــــــة على كل من اللجان اإلقليمية والمجلس التنفيذي، بإعادة تركيز االســـــــــــــــتثمار على تنفيذ 

نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة؛ األولويات االستراتيجية ووضع المنظمة على المسار الصحيح 
وزيادة االســــــتثمار في البلدان إلحداث أثر في الصــــــحة العمومية في كل بلد؛ وتوظيف المزيد من االســــــتثمارات في 

  العمل المتعلق بوضع القواعد والمعايير بغية إحداث التغيير وتعزيز التأثير في البلدان.
  

 الوثيقة في الواردة تلكمقارنة ب التغييرات من العديد الوثيقة هذه فيالبرمجية الواردة  يةالميزان أرقاموتشـــــمل   -٧٣
  ١.التنفيذي المجلسالمعروضة على 

البرمجية  الميزانية في اً ســـــابق المقترحة الزيادات ألغيت األعضـــــاء، الدولعلى توصـــــيات من  بناءً   )أ(
 األمم وضـــــــــــــــريبـة) أمريكي دوالر مليون ٥٨,٣( بالتضـــــــــــــــخموالتي تتعلق  ٢٠٢١-٢٠٢٠ للفترة المقترحة
 األســـــــاســـــــية الميزانية علىتأثير  التضـــــــخم عنصـــــــر زالةوقد كان إل). أمريكي دوالر مليون ٤٢,٤( المتحدة
 الرئيسي. والمقر اإلقليمية لمكاتبكل من ال المستوى الرفيعة

في مجال اإلنجاب البرنامج الخاص للبحوث والتطوير والتدريب على البحوث  أن من الرغمعلى   )ب(
كاعتمادين منفصـــلين وردا  المدارية المناطق أمراض مجال في والتدريب للبحث الخاص والبرنامج البشـــري

اإلطار الخاص بالتأهب وأن  ،٢٠١٩-٢٠١٨البرمجية  الميزانية في في الميزانية (الميزانية األســــــــــاســــــــــية)
فـــإن  ،٢٠١٩-٢٠١٨البرمجيـــة  زانيـــةالميضـــــــــــــــمن نطـــاق  ال ينـــدرج تمـــامـــاً  لمواجهـــة األنفلونزا الجـــائحـــة

 المقترحــةالبرمجيــة  الميزانيــة من األســـــــــــــــــاســـــــــــــــي القطــاع فيقــد ُأدرجــت  الثالثــة الخــاصـــــــــــــــــة البرامج هــذه
 المجلس دورة أعقـــاب فيو  .التنفيـــذي المجلس، بــالصـــــــــــــــيغـــة التي ُعرض بهـــا على ٢٠٢١-٢٠٢٠  للفترة

 المقترحةالبرمجية  الميزانية في الخاصــــــــــــــــة البرامج تم إيالء العناية الواجبة لإلبقاء على قطاع التنفيذي،
 :التالية لألسبابوذلك  ،٢٠١٩-٢٠١٨البرمجية  لميزانيةكما كان الحال بالنسبة ل ،٢٠٢١-٢٠٢٠  للفترة

 ،الميزانية ودورات مزيد من آليات تصـــــريف الشـــــؤون على الخاصـــــة البرامج هذه تنطوي )١(
 ؛الثنائية /السنوية ميزانياتهاوالتي توجه 

 لتلبيةالالزمة  مرونةمن شـــــأنه أن يوفر لها ال البرامج لهذه منفصـــــلة اتميزانيإن وضـــــع  )٢(
ويعّزز في الوقت نفســــــــــه شــــــــــفافية إســــــــــهامها في تحقيق الحصــــــــــائل المتفق عليها في  ،متطلباتها

                                                            
 .١٤٤/٥م تالوثيقة    ١
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ات الموّظفة في االســـــــــــــــتثمار  إظهار وبالتالي ،٢٠٢١-٢٠٢٠الميزانية البرمجية المقترحة للفترة 
 ؛لحصائل المنشودةا تحقيقسبيل 

 اســتخدامها يمكن وال محددة، أغراضلها  الخاصــة البرامج لهذه المخصــصــة األموالإن  )٣(
سيكون غير  األساسي القطاع تمويللو  لميزانيةل تحليل أي فإن على ذلك، وبناءً  أخرى؛ برامج في

 خاصة؛ال برامجما شمل ال إذا ُمجدٍ 

أمر فعال للغاية على المســـــتوى  الخاصـــــة لبرامجمنفصـــــلة ل ميزانيات وضـــــع أن ثبتلقد  )٤(
 المساءلة من المستوى نفسويوفر  الميزانية، إدارة في مرونةمن ال كافياً  إذ إنه يتيح قدراً  داخلي،ال

 .األساسية البرامجالذي تتميز به  واإلشراف

 والعالمية اإلقليمية للمنافع الجارية واالستعراضات القطرية الدعم خطط استعراضات أتاح كل من  )ج(
حصــــــائل كل مكتب من  حســــــب ،لميزانيةبشــــــأن ا دقيقة أرقامالحصــــــول على  في مجال الصــــــحة العمومية

 ميزانياتها إلى إدخال تســــــــويات على الرئيســــــــية المكاتباضــــــــطرت  ذلك،وعالوة على  .الرئيســــــــية المكاتب
 .التضخم عنصر إزالةبهدف 

  
 الميزانية من إضــــــــــــــافي قطاع ٢٠٢١-٢٠٢٠للفترة  المقترحة البرمجية الميزانية ُأدرج في ذلك،على  وبناءً   -٧٤

البرنامج الخاص للبحوث والتطوير والتدريب على البحوث في مجال اإلنجاب ( الثالثة الخاصــــــــــــــــة لبرامجيتعلق با
اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة ، و المدارية المناطق أمراض مجال في والتدريب للبحث الخاص والبرنامج البشري،
  .معادل بمبلغ األساسية الميزانية تخفيض تم. و )١ الجدول) (نزا الجائحةاألنفلو 

  
 مقارنة ،مجاالت رئيســــــية لتعزيز االســــــتثمار في العنصــــــر األســــــاســــــي للميزانية البرمجية ثالثة علىوُأبقي   -٧٥

 هذه تتوافقو . التنفيذي المجلسالتي ُعرضـــــــــــــــت على  ٢٠٢١-٢٠٢٠للفترة  المقترحة البرمجية الميزانية بصـــــــــــــــيغة
  ، وهي كما يلي:)٣ الشكل انظر( ٢٠٢٣-٢٠١٩ عشر، الثالث العام العمل برنامج مع اً تمام البرامج

ــــــدان   )أ( مليون  ١٣٢تبلغ القيمــــــة المقــــــدرة لتكــــــاليف تعزيز قــــــدرة المنظمــــــة على التنفيــــــذ في البل
 فيأمريكي. وســـــــــــــــيســـــــــــــــمح هذا الضـــــــــــــــخ للموارد للمكاتب القطرية واإلقليمية بتعزيز خبرتها التقنية   دوالر

من  عشــر الثالث العام العمل برنامج معبما يتماشــى  )الشــاملة الصــحية التغطية مثل( الرئيســية  المجاالت
 .للبلدان التقنية والمشورة الدعم من المزيد توفيرأجل 

مليون دوالر أمريكي من أجل ضــــــــــــمان  ٢٢٧٫٤ملحوظة قدرها من المقرر توظيف اســــــــــــتثمارات   )ب(
اســـــــتدامة وظائف الصـــــــحة العمومية األســـــــاســـــــية (الترصـــــــد والتمنيع واالحتواء والتأهب للطوارئ الصـــــــحية 

 واالستجابة لها) التي ستتأثر بتقليص األنشطة المتعلقة بشلل األطفال.

ماليين دوالر أمريكي بغية توســـــــــيع نطاق  ١٠٨من المقترح توظيف اســـــــــتثمارات إضـــــــــافية قدرها   (ج)
عمل المنظمة لدعم البيانات واالبتكار. والهدف المنشــــــود من هذه االســــــتثمارات المقترحة هو تنفيذ التحول 
االســـــــــتراتيجي لبرنامج العمل العام الثالث عشـــــــــر بشـــــــــأن تركيز المنافع العامة العالمية على األثر، والذي 

د والمعايير والبيانات والبحوث واالبتكار. وتعد البيانات الدقيقة والمتاحة يشــمل اإلرشــادات الخاصــة بالقواع
في الوقت المناســــــــــــب موردًا أســــــــــــاســــــــــــيًا للدول األعضــــــــــــاء كي تحقق الغايات المدرجة في أهداف التنمية 
المســــــــتدامة واألهداف الخاصــــــــة بتحقيق التغطية الصــــــــحية الشــــــــاملة والطوارئ الصــــــــحية وتعزيز صــــــــحة 

انية. وتحتاج المنظمة بوصــــفها الجهة المشــــرفة والمؤتَمنة على رصــــد التقدم المحرز من المجموعات الســــك
أجل تحقيق أهداف التنمية المســتدامة المتعلقة بالصــحة إلى البيانات بهدف قياس األداء وتحســين القرارات 

اء القدرة على الخاصــــة بالبرامج وتعزيز المســــاءلة. وســــيتعين على األمانة بالتالي تكثيف أنشــــطتها لدعم بن
تدعيم نظم البيانات والقدرة التحليلية على تتبع التقدم المحرز من أجل تحقيق التغطية الصـــــــــحية الشـــــــــاملة 
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وأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة. وستشمل هذه األنشطة بالضرورة ضمان اإلنصاف وتصنيف 
إرشـــــادات رفيعة المســـــتوى بشـــــأن القواعد البيانات والتبليغ على المســـــتويين الوطني ودون الوطني ووضـــــع 

والمعايير في الوقت المناســــــــــــــــب تحدث األثر في المجاالت ذات األولوية الواردة في برنامج العمل العام 
  الثالث عشر على مستويات المنظمة الثالثة.

 مليون دوالر أمريكي ٩٩تعوض الغاية المقترحة بشأن الكفاءة/ إعادة التخصيص عبر مبلغ قدره   (د)
 تفعيــــل عن التقرير. ويرجى االطالع على ٢٠٢١-٢٠٢٠عن جزء من الزيــــادة في الميزانيــــة المقترحــــة 

في هذا الشأن، وعلى  التفاصيل من مزيد على للحصول ٢٠٢١-٢٠٢٠للفترة  المقترحة البرمجية الميزانية
  ١ .٢١٢٠-٢٠٢٠و ٢٠١٩-٢٠١٨تقاطع ميزانيتْي الفترتين و  األولويات تحديد مثلمعلومات أخرى 

  
(بماليين الدوالرات  ٢٠٢١-٢٠٢٠: تفاصــــيل الزيادات في الميزانية البرمجية المقترحة للفترة ٣الشــــكل 

  األمريكية)
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 .٢معلومات/ /٧٢الوثيقة ج   ١

االنتقال في 
مجال شلل 

 األطفال

العمل المتعلق 
بوضع القواعد 

 والمعايير

زيادة قدرة 
 البلدان

الكفاءة/ 
 التخصيص  إعادة

الميزانية البرمجية الرفيعة 
 – ٢٠٢١-٢٠٢٠المستوى 

 البرامج األساسية

٤ ٠٠٠  

٣ ٥٠٠  

٣ ٠٠٠  

٢ ٥٠٠ 

٢ ٠٠٠ 

١ ٥٠٠ 

١ ٠٠٠ 

٥٠٠  

٠ 

٣٤٠٠ 

٣٦٨ 

٢٢٧ 

١٠٨ 

١٣٢ 

-٩٩ 
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  الميزانية البرمجية على المستوى القطري
  

جوهر االســتراتيجية الجديدة، أي زيادة ملحوظة في  ٢٠٢١-٢٠٢٠تبين الميزانية البرمجية المقترحة للفترة   -٧٦
مليون دوالر أمريكي)  ٣١٩٪ (٤,٦زيادة في الميزانية بنســــــــــــبة  ٢الميزانية على المســــــــــــتوى القطري. ويبين الجدول 

فيما يخص البرامج األســــاســــية على مســــتوى المكاتب القطرية. وعلى الرغم من  ٢٠١٩-٢٠١٨مقارنة بميزانية فترة 
٪، فإن ميزانية جميع المكاتب اإلقليمية قد ٠,٦المكاتب اإلقليمية من الميزانية اإلجمالية بنســـــــــــبة انخفاض حصـــــــــــة 

٪ ٤). وانخفضـــــــت الحصـــــــة المقترحة من ميزانية المقر الرئيســـــــي بنســـــــبة ٢شـــــــهدت زيادة بالقيمة المطلقة (الجدول 
  .٢٠١٩-٢٠١٨  مقارنة بالقطاع األساسي للفترة

  
، القطاع األســاســي فقط، حســب مســتوى ٢٠٢١-٢٠٢٠ للفترة البرمجية المقترحة: مســودة الميزانية ٢الجدول 

  أ المنظمة (بماليين الدوالرات األمريكية)
  

  المكتب الرئيسي

  المجموع  المقر الرئيسي  المكاتب اإلقليمية  المكاتب القطرية
الميزانية 
البرمجية 

٢٠١٩-٢٠١٨

الميزانية 
البرمجية 
المقترحة 

٢٠٢١-٢٠٢٠

 الميزانية
البرمجية 

٢٠١٩-٢٠١٨

الميزانية 
البرمجية 
المقترحة 

٢٠٢١-٢٠٢٠

الميزانية 
البرمجية 

٢٠١٩-٢٠١٨ 

الميزانية 
البرمجية 
المقترحة 

٢٠٢١-٢٠٢٠

الميزانية البرمجية
٢٠١٩-٢٠١٨ 

الميزانية 
البرمجية 
المقترحة 

٢٠٢١-٢٠٢٠
 ٩٩٢,٤ ٨٣٤,١ - - ٣٠٤,٤ ٢٨٢,٤ ٦٨٨,٠ ٥٥١,٧  أفريقيا

 ٢١٥,٨ ١٩٠,١ - - ٨٧,٩ ٧٢,١ ١٢٧,٩ ١١٨,٠  األمريكتان
 ٣٨٨,٥ ٢٨٨,٨ - - ١١٠,٦ ١٠٢,٣ ٢٧٧,٩ ١٨٦,٥  جنوب شرق آسيا

 ٢٧٧,٩ ٢٥٦,٤ - - ١٦٦,٧ ١٦٢,٤ ١١١,٢ ٩٤,٠  أوروبا
 ٣٩١,٢ ٣٣٦,٠ - - ١٢٤,٢ ١١٢,٢ ٢٦٧,٠ ٢٢٣,٨  شرق المتوسط

 ٣٠٩,٢ ٢٨١,٣ - - ١٢٤,٠ ١١٧,٦ ١٨٥,٢ ١٦٣,٧  غرب المحيط الهادئ
 ١ ١٩٣,٧ ١ ٢١٣,٦ ١ ١٩٣,٧ ١ ٢١٣,٦ - - - -  المقر الرئيسي

 ٣ ٧٦٨,٧ ٣ ٤٠٠,٣ ١ ١٩٣,٧ ١ ٢١٣,٦ ٩١٧,٩ ٨٤٩,٠ ١ ١٦٥٧,١ ٣٣٧,٧  المجموع
المخصصات حسب 

 ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ٣١,٧ ٣٥,٧ ٢٤,٤ ٢٥,٠ ٤٤,٠ ٣٩,٣ المستوى (٪ من المجموع)
  ما لم ُيذكر خالف ذلك.  أ
    

في اإلقليم األفريقي وٕاقليم جنوب شــــــرق آســــــيا بمقدار  مســــــتوى المكاتب القطريةوتســــــجل الزيادات الكبرى على   -٧٧
مليون دوالر أمريكي على التوالي. وتعزى الزيادة الكبيرة في إقليم جنوب شــــــــــرق آســــــــــيا  ٩١مليون دوالر أمريكي و  ١٣٦

لى الوظائف األســـــاســـــية في مجال الصـــــحة العمومية، أســـــاســـــًا إلى انتقال األنشـــــطة الرئيســـــية الخاصـــــة بشـــــلل األطفال إ
  وخصوصًا في الهند وبنغالديش.

  
النمو بالدوالر األمريكي في اســــــــــــــــتثمار المنظمة في القدرة التقنية في المكاتب القطرية (أي  ٣ويبين الجدول   -٧٨

على مستوى  ٦الفئة يسي وال ، والذي ال يشمل المقر الرئ١٣٧/٦ت  معلى النحو المحدد في الوثيقة  ١ التشغيلي القطاع
المكــاتــب القطريــة). ويبــدي هــذا النمو عزمــًا جــديــًا على تعزيز القــدرة القطريــة من خالل تحول كبير في الميزانيــة نحو 

مليون دوالر أمريكي في  ٩٠٧المكـــــاتـــــب القطريـــــة. ومن المتوقع نمو هـــــذا العنصــــــــــــــــر من الميزانيـــــة من مبلغ قـــــدره 
. وأكبر زيـــادة من ثنـــائيـــة ٢٠٢١-٢٠٢٠مليون دوالر أمريكي في الفترة   ١٣٨٤ره إلى مبلغ قـــد ٢٠١٥-٢٠١٤  الفترة
إلى  ٢٠١٩-٢٠١٨مليون دوالر أمريكي من الثنـــــــائيـــــــة  ٢٧٠ثنـــــــائيـــــــة أخرى هي الزيـــــــادة المتوقعـــــــة بمقـــــــدار   إلى

تزيد . وٕاذا تحقق هذا االتجاه، فســــــوف تســــــجَّل زيادة في الميزانية على المســــــتوى القطري بنســــــبة ٢٠٢١-٢٠٢٠  الثنائية
  .٢٠١٤منذ عام  ٪٥٠  عن
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حســب اإلقليم  أ)،١: تطور ميزانيات المنظمة المخصــصــة للقدرة التقنية في المكاتب القطرية (القطاع ٣الجدول 
  (بماليين الدوالرات األمريكية)

  

 ٢٠١٥-٢٠١٤  اإلقليم
 ٢٠١٧-٢٠١٦ج٢٠١٧-٢٠١٦  ب(النموذج جيم)

  ٢٠١٩-٢٠١٨  دالميزانية المنقحة
الميزانية 
البرمجية 
 المقترحة

٢٠٢١-٢٠٢٠  

الزيادة من الثنائية 
٢٠١٩-٢٠١٨ 

إلى الثنائية 
٢٠٢١-٢٠٢٠  

  ١١٨  ٥٨٨  ٤٧٠  ٤٨٣  ٤٤٧  ٣٦٩  أفريقيا
  ٣  ١٠٩  ١٠٥  ٩٨  ٩٨  ٧٨  األمريكتان

  ٨٦  ٢٤٥  ١٥٩  ١٥٤  ١٥٨  ١٤٦  جنوب شرق آسيا
  ٧  ٧٥  ٦٨  ٦٢  ٥٧  ٤٢  أوروبا

  ٣٥  ٢١٠  ١٧٥  ١٦٥  ١٤٨  ١٣٣  شرق المتوسط
  ٢٠  ١٥٧  ١٣٨  ١٣٥  ١٣٦  ١٣٨ غرب المحيط الهادئ

  ٢٧٠  ١ ٣٨٤  ١ ١١٥  ١ ٠٩٧  ١ ٠٤٤  ٩٠٧  المجموع
  .١٣٧/٦ت  معلى النحو المبين في الوثيقة أ 
 نموذج يقوم على أســاس عدم الحاجة إلى مؤشــرات تتجاوز المتوســط حســب منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصــادي، على النحو المبين في ب

  .١٣٧/٦ت  مالوثيقة 
  دون برنامج المنظمة للطوارئ الصحية. ج
   بأخذ برنامج المنظمة للطوارئ الصحية في الحسبان. ٢٠١٦منقحة في عام  د
  

وتســــتهدف الزيادات توفير الدعم الالزم للبلدان بأكثر الطرق فعالية وكفاءة وشــــموًال وأنســــب وقت وضــــمان   -٧٩
  تمتع المكاتب القطرية بالقدرة الكافية على دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة.

  
والحصة تيجي لحيز الميزانية. االسترابالتحديد من التخصيص  ١الحصة النسبية للقطاع  ٤الجدول ويبين   -٨٠

النســـبية من الميزانية المخصـــصـــة على المســـتوى القطري حســـب اإلقليم هي في حدود مســـار الحصـــة المتفق عليها 
  ).١٦(٦٩ع  ص  جوتمشيًا مع المقرر اإلجرائي  ٢٠٢٣-٢٠٢٢بالنسبة المئوية التي ينبغي تحقيقها بحلول الفترة 

  
لحيز الميزانية من أجل التعاون التقني على المســـــــتوى القطري،  : تطور التخصـــــــيص االســـــــتراتيجي٤الجدول 
  أفقط ١للقطاع 

  
  )٪التخصيص االستراتيجي لحيز الميزانية (

  اإلقليم
٢٠١٥-٢٠١٤ 

  ب(النموذج جيم)
 ٢٠١٧-٢٠١٦ج٢٠١٧-٢٠١٦

دالميزانية المنقحة
الميزانية البرمجية   ٢٠١٩-٢٠١٨

  المقترحة 
٢٠٢١-٢٠٢٠  

٢٠٢٣-٢٠٢٢ 
  بجيم)(النموذج 

  ٤٣‚٤  ٤٢‚٥  ٤٢‚١  ٤٤‚٠  ٤٢‚٨  ٤٢‚٣  أفريقيا
  ١١‚٣  ٧,٩  ٩‚٥  ٩‚٠  ٩‚٤  ٨‚٤  األمريكتان

  ١٤‚١  ١٧‚٧  ١٤‚٢  ١٤‚١  ١٥‚١  ١٥‚٧  جنوب شرق آسيا
  ٦‚٤  ٥‚٤  ٦‚١  ٥‚٧  ٥‚٥  ٤‚٥  أوروبا

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

  ١٠٠‚٠  ١٠٠‚٠  ١٠٠‚٠  ١٠٠‚٠  ١٠٠‚٠  ١٠٠‚٠  المجموع
  .١٣٧/٦ت  معلى النحو المبين في الوثيقة أ 
 نموذج يقوم على أســاس عدم الحاجة إلى مؤشــرات تتجاوز المتوســط حســب منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصــادي، على النحو المبين في ب

  .١٣٧/٦ت  مالوثيقة 
  دون برنامج المنظمة للطوارئ الصحية. ج
  بأخذ برنامج المنظمة للطوارئ الصحية في الحسبان. ٢٠١٦منقحة في عام  د
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وسجل الحجم النسبي لحيز الميزانية في إقليم جنوب شرق آسيا نموًا كبيرًا مقارنة بالحجم النسبي المسجل   -٨١
في األقاليم األخرى نتيجة النتقال الميزانيات المخصــــــــصــــــــة لبعض الوظائف الخاصــــــــة بشــــــــلل األطفال إلى القطاع 

اســتئصــال  وظائف ُيقرر بعد دمج لم ،يزانيةالتخصــيص االســتراتيجي لحّيز الم بشــأن القرار اتخاذاألســاســي. وأثناء 
. وفي حالة إقليم األمريكتين، بينما تشــــــهد الميزانية المخصــــــصــــــة الصــــــيغةفي  لم ُتحســــــب، كما أنها األطفال شــــــلل

  انخفاضًا في النسبة المئوية، فإنه ُتسجَّل زيادة عامة من حيث المبلغ اإلجمالي بالدوالر األمريكي. ١للقطاع 
  

  حسب األولوية االستراتيجية والمستوى ٢٠٢١-٢٠٢٠ميزانية 
  

حســـــــــــــــــب األولويــة االســـــــــــــــتراتيجيــة  ٢٠٢١-٢٠٢٠الميزانيــة البرمجيــة المقترحــة للفترة  ٥يعرض الجــدول   -٨٢
  .٢٠١٩-٢٠١٨والمستوى، ويقارنها أيضًا بالميزانية البرمجية للفترة 

  
األولوية االســـتراتيجية والمســـتوى مقارنة حســـب  ٢٠٢١-٢٠٢٠: الميزانية البرمجية المقترحة للفترة ٥الجدول 

  أ ٢٠١٩-٢٠١٨بالميزانية البرمجية للفترة 
  

 البرمجية الميزانية  
 للفترة المعتمدة
٢٠١٩-٢٠١٨ 

 الدوالرات بماليين(
  )األمريكية

 األولويات حصة
 للفترة االستراتيجية

 من ٢٠١٩-٢٠١٨
 األساسي المجموع
 )٪( المئوية بالنسبة

 الميزانية
 البرمجية
 للفترة المقترحة
٢٠٢١-٢٠٢٠ 

 بماليين(
 الدوالرات
  )األمريكية

 األولويات حصة
 االستراتيجية
   للفترة
٢٠٢١-٢٠٢٠ 
 المجموع من

بالنسبة األساسي
  )٪( المئوية

 بين التحوالت
  الفترتين

٢٠١٩-٢٠١٨ 
  ٢٠٢١-٢٠٢٠و
 الدوالرات بماليين(

  )األمريكية

 من آخر شخص مليار استفادة :١ باء
  الشاملة الصحية التغطية

٢٩,٩  ٣٦  ١ ٣٥٨,٨  ٣٩  ١ ٣٢٨,٩  

  ٣١,٠  ٤٧  ٦٣٨,٦  ٤٦  ٦٠٧,٦ المكاتب القطرية
  ٢٥,٨  ٢٣  ٣٠٩,٣  ٢١  ٢٨٣,٥ المكاتب اإلقليمية
  ٢٦,٩-  ٣٠  ٤١٠,٩  ٣٣  ٤٣٧,٨ المقر الرئيسي

 من آخر شخص مليار حماية :٢باء
  أفضل نحو على الصحية الطوارئ

٢٥٣,٣  ٢٤  ٨٨٨,٨  ١٩  ٦٣٥,٥  

  ٢٢٩,٦  ٥٢  ٤٦٣,٣  ٣٧  ٢٣٣,٧ القطريةالمكاتب 
  ١٢,٠  ٢٣  ٢٠٢,٤  ٣٠  ١٩٠,٤ المكاتب اإلقليمية
  ١١,٧  ٢٥  ٢٢٣,٢  ٣٣  ٢١١,٤ المقر الرئيسي

 من بمزيد آخر شخص مليار تمتع :٣باء
  والعافية الصحة

٢١,٥  ١١  ٤٣١,١  ١٢  ٤٠٩,٦  

  ٣٠,٨  ٤٥  ١٩٤,٠  ٤٠  ١٦٣,٢ المكاتب القطرية
  ٠,٦-  ٢٦  ١١٢,١  ٢٨  ١١٢,٨ المكاتب اإلقليمية
  ٨,٧-  ٢٩  ١٢٤,٩  ٣٣  ١٣٣,٦ المقر الرئيسي

تعزيز كفاءة المنظمة وفاعليتها لتقديم 
  دعم أفضل إلى البلدان

٦٣,٧  ٢٩  ١ ٠٩٠,٠  ٣٠  ١ ٠٢٦,٣  

  ٢٨,٢  ٣٣  ٣٦١,٢  ٣٢  ٣٣٣,٠ المكاتب القطرية
  ٣١,٥  ٢٧  ٢٩٤,٠  ٢٦  ٢٦٢,٥ المكاتب اإلقليمية
  ٤,٠  ٤٠  ٤٣٤,٧  ٤٢  ٤٣٠,٨ المقر الرئيسي

  ٣٦٨,٤    ٣ ٧٦٨,٧    ٣ ٤٠٠,٣  األساسية للميزانية الفرعي المجموع
  ٣٩,٨-    ٨٦٣,٠    ٩٠٢,٨  شلل األطفال

  ٩٠,٣    ٢٠٨,٧    ١١٨,٤  خاصةالبرامج ال
  ٤١٨,٩    ٤ ٨٤٠,٤    ٤ ٤٢١,٥  المجموع

  ١ ٠٠٠,٠    ١ ٠٠٠,٠    ٠,٠  عمليات الطوارئ والنداءات
  إلتاحة المقارنة. ٢٠٢١-٢٠٢٠إلى إطار التخطيط الجديد للفترة  ٢٠١٩-٢٠١٨نقل الميزانية البرمجية للفترة  أ

  
وتشـــــــير زيادة حصـــــــة ميزانية المكاتب القطرية في جميع األولويات االســـــــتراتيجية إلى إعادة تركيز الموارد   -٨٣

  ية في البلدان.التنظيمية على العمل الرامي إلى إحداث آثار في الصحة العموم
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ــــــة للفترة   -٨٤ ــــــة البرمجي ــــــة المقترحــــــة  ٢٠١٩-٢٠١٨وتوزع أكبر حصـــــــــــــــــــــة من الميزاني ــــــة البرمجي والميزاني
الشـــاملة التي تكتســـي أهمية محورية في إطار عمل المنظمة غير أن على التغطية الصـــحية  ٢٠٢١-٢٠٢٠  للفترة

عن الميزانيات الســــــــابقة هي اعتماد  ٢٠٢١-٢٠٢٠الســــــــمات التي ســــــــتميز تنفيذ الميزانية البرمجية المقترحة للفترة 
الميزانية البرمجية المقترحة لنهج متكامل للتصـــــــــــــــدي للتحديات الصـــــــــــــــحية وتحولها عن النموذج البرمجي الخاص 

  بأمراض معينة وتركيزها على األثر على المستوى القطري.
  

في إطار الميزانية البرمجية  ٪٢٤ إلى ٪١٩من الميزانية من  ٢وتزداد حصــــــــــة األولوية االســــــــــتراتيجية باء  -٨٥
مليون دوالر أمريكي  ٢٢٧. ويعزى هــذا التعزيز إلى حــد كبير إلى الزيــادة بمقــدار ٢٠٢١-٢٠٢٠المقترحــة للفترة 

  من أجل االنتقال في مجال شلل األطفال.
  

مجموع  أيضـــــــًا. وتنخفض حصـــــــة هذه األولوية االســـــــتراتيجية من ٣وقد ُعززت األولوية االســـــــتراتيجية باء  -٨٦
غير أن الميزانية المخصـــــــــصـــــــــة لها بالقيمة المطلقة  ٪١بنســـــــــبة  ٢٠٢١-٢٠٢٠الميزانية البرمجية المقترحة للفترة 

  مليون دوالر أمريكي نتيجة للزيادات على الصعيد القطري. ٢١٫٥تسجل زيادة قدرها 
  

 بالقيمةزيادة ) البلدان ىإل المقدم الدعم تحســــــــــــــين في وكفاءتها المنظمة فعالية تعزيز( ٤ كيزةالر  ســــــــــــــجلت  -٨٧
 واالبتكار، البياناتالمتعلقة ب ١-٤وعلى ســـــــبيل المثال، فإن الحصـــــــيلة . أمريكي دوالر مليون ٦٣,٧ قدرها المطلقة

للجهود الرامية إلى  منظمةال لقيادة تينضـــــــــروريتعتبران  ٢-٤ الحصـــــــــيلةو  ،بشـــــــــكل خاص البلدان على تركز التيو 
  .المستدامة التنمية وأهداف عشر برنامج العمل العام الثالث تحقيق

  
ويرد بيــان الترابط بين تحــديــد األولويــات على الصـــــــــــــــعيــد القطري وٕاعــداد الميزانيــة من القــاعــدة إلى القمــة   -٨٨
أن أكبر عدد من الدول األعضاء يصنف  ٤. ويبين الشكل ٦والجدول  ٤بوضوح في الشكل  ٢٠٢١-٢٠٢٠  للفترة

(تعزيز تأهب البلدان للطوارئ  ١-٢الصحية األساسية الجيدة) والحصيلة (تحسين إتاحة الخدمات  ١-١الحصيلة 
) باعتبارها أولويات القطاعات ةمتعدد اعتماد ُنهجالحد من عوامل الخطر عن طريق ( ٢-٣الصــــــحية) والحصــــــيلة 

زانية إلى تخصــــــيص أعلى ميزانية لهذه الحصــــــائل في إطار أولوياتها المعنية. (تزيد مي ٦ويشــــــير الجدول  ١عالية.
مما يعزى كليًا إلى الميزانية المخصـــــــصـــــــة لالنتقال في مجال شـــــــلل  ١-٢على ميزانية الحصـــــــيلة  ٢-٢الحصـــــــيلة 

  ).٢-٢  أعلى من ميزانية الحصيلة ١-٢األطفال. وفي حال ما إذا أزيلت هذه الميزانية، فتكون ميزانية الحصيلة 
  

  في إطار عملية تحديد األولويات من القاعدة إلى القمة : الحصائل ذات األولوية العالية على النحو المحدد٤الشكل 
 

 

                                                            
ـــــع/    ١ ـــ ــ ــ ـــ ـــتجــابــة للوضـ ــ ــ ـــ ـــ ــ تعني األولويــة العــاليــة أن البلــد يتمتع بقــدرة محــدودة ويحتــاج إلى الــدعم الكــامــل من المنظمــة لالسـ

  االحتياجات.

ان
بلد

 ال
عدد

الحصائل

١٦٠  
١٤٠  
١٢٠  
١٠٠  
٨٠  
٦٠  
٤٠  
٢٠  
١-١   ٢-١   ٣-١  ١-٢   ٢-٢   ٣-٢   ١-٣   ٢-٣   ٣-٣  ١-٤ ٠  
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  ، القطاع األساسي (بماليين الدوالرات األمريكية)٢٠٢١-٢٠٢٠: الميزانية البرمجية المقترحة للفترة ٦الجدول 
  

  األساسية البرامج ،٢٠٢١-٢٠٢٠ للفترة المقترحة البرمجية الميزانية  الحصائل /االستراتيجية األولويات
 المئوية النسبة  المجموع  المقر الرئيسي  المكاتب اإلقليمية  المكاتب القطرية

  المجموع من
 من آخر شـــــــــخص مليار اســـــــــتفادة :١ باء

  الشاملة الصحية التغطية
          

ــين ١-١ ـــ ـــ ـــ ــ ــحية الخدمات إتاحة تحســـ ــ ـــ ـــ ـــ  الصـــ
  ٢٦  ٩٩٧,٠  ٢٥٥,٩  ٢٤٨,٦  ٤٩٢,٥  الجيدة األساسية

ـــذين يواجهون  ٢-١ ــ ـــــاس الــ ـــدد النــ خفض عــــ
  ٣  ٩٨,٩  ٢٥,٦  ١٧,٠  ٥٦,٢  صعوبات مالية

ـــين ٣-١ ـــ ـــ ـــ ــية األدوية إتاحة تحســ ــ ـــ ـــ ــ ــاســـ ـــ ـــ ــ ـــ  األســ
ــائل واللقاحـات ـــ ـــ ـــ ـــ ــــخيص ووســـ ـــ ـــ ـــ  واألجهزة التشـــ
  األولية الصحية للرعاية الالزمة

٧  ٢٦٢,٩  ١٢٩,٣  ٤٣,٨  ٨٩,٨  

    ١ ٣٥٨,٨  ٤١٠,٩  ٣٠٩,٣  ٦٣٨,٦  ١ باء للحصيلة الفرعي المجموع
 من آخر شــــــــــخص مليـــار حمـــايـــة :٢بـــاء

  أفضل نحو على الصحية الطوارئ
          

  ٦  ٢٣١,١  ٥٧,٥  ٦٠,٨  ١١٢,٧ الصحية لمواجهة الطوارئ البلدان تأهب ١-٢
  ١٠  ٣٨٠,٤  ٩٣,٣  ٦٧,٦  ٢١٩,٥  الوقاية من األوبئة والجوائح ٢-٢
ـــراع  ٣-٢ ـــ ـــ ـــ ـــ ــفاإلسـ ــ ـــ ـــ ــ ـــ  الطوارئ عن في الكشـ

  ٧  ٢٧٧,٣  ٧٢,٣  ٧٤,٠  ١٣١,١  لها واالستجابة الصحية
    ٨٨٨,٨  ٢٢٣,٢  ٢٠٢,٤  ٤٦٣,٣  ٢ باء للحصيلة الفرعي المجموع

 من بمزيد آخر شـــــــــخص مليار تمتع ٣:باء
  والعافية الصحة

          

  ٤  ١٤١,٩  ٤٤,٣  ٣٨,٣  ٥٩,٤  الصحة محددات معالجة ١-٣
ــل الخطر من خالل ٢-٣ ــ ــد من عوامـــ ــ  الحـــ

  العمل المتعدد القطاعات
٥  ١٩٤,٩  ٥٥,٦  ٤٧,٦  ٩١,٧  

تعزيز البيئات الصــحية وٕادماج الصــحة  ٣-٣
  في جميع السياسات

٣  ٩٤,٣  ٢٥,١  ٢٦,٣  ٤٢,٩  

    ٤٣١,١  ١٢٤,٩  ١١٢,١  ١٩٤,٠  ٣ باء للحصيلة الفرعي المجموع
لتقديم  وفاعليتها المنظمة كفاءة تعزيز -٤

  البلدان إلى أفضل دعم
          

 البيانات مجال في قدرات البلدان تعزيز ١-٤
  واالبتكار

٨  ٢٨٧,٦  ١٣٧,٩  ٦١,٣  ٨٨,٣  

تعزيز القيادة وتصريف الشؤون والدعوة  ٢-٤
  من أجل الصحة

١٢  ٤٤٣,٦  ١٥٤,٢  ١٣٦,٢  ١٥٣,١  

ــرية واإلدارية  ٣-٤ ــ ـــ إدارة الموارد المالية والبشـــ
ــفافية  ـــ ــ ـــ ـــ ــم بالكفاءة والفاعلية والشــ ــ ــ ـــ ـــ بطريقة تتســـ

  النتائجوتستهدف تحقيق 

١٠  ٣٥٨,٩  ١٤٢,٥  ٩٦,٦  ١١٩,٨  

    ١ ٠٩٠,٠  ٤٣٤,٧  ٢٩٤,٠  ٣٦١,٢  ٤ للركيزة الفرعي المجموع
  ٣ ٧٦٨,٧  ١ ١٩٣,٧  ٩١٧,٩  ١ ٦٥٧,١    
  

حســــــــــــــــب األولوية االســـــــــــــــتراتيجية  ٢٠٢١-٢٠٢٠ويرد عرض الميزانية البرمجية المقترحة الكاملة للفترة   -٨٩
  .٧الجدول والحصيلة والمكتب الرئيسي والمستوى ضمن 
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  حسب المكتب الرئيسي (بماليين الدوالرات األمريكية) ٢٠٢١-٢٠٢٠: الميزانية البرمجية المقترحة للفترة ٧الجدول 
  

 غرب المحيط الهادئ شرق المتوسط  أوروبا  جنوب شرق آسيا األمريكتان أفريقيا  الحصائل
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اســتفادة مليار شــخص آخر من التغطية الصــحية  :١باء 
    الشاملة

               
  

 ٩٩٧,٠ ٢٥٥,٩ ١٠١,٠ ٣٧,٩ ٦٣,١ ١٠٠,٢ ٢٣,٦ ٧٦,٥ ٧٠,٠ ٤٢,٥ ٢٧,٥ ١٢٩,٨ ٣٤,٨ ٩٥,٠ ٦٠,٧ ٢٢,٣ ٣٨,٤ ٢٧٩,٣ ١٩٢,٠٨٧,٣  تحسين إتاحة الخدمات الصحية األساسية الجيدة ١-١

 ٩٨,٩ ٢٥,٦ ٨,١ ٢,٣ ٥,٧ ١٣,٠ ٢,٨ ١٠,٢ ١١,٣ ٥,٧ ٥,٥ ٧,٧ ١,٧ ٦,٠ ٢,٩ ١,٥ ١,٤ ٣٠,٣ ٢,٩ ٢٧,٤  المعرضين لصعوبات مالية الناسعدد  خفض ٢-١

ـــين  ٣-١ ـــية األدوية إتاحةتحسـ ــاسـ ــائل األســ واللقاحات ووســ
 ٢٦٢,٩ ١٢٩,٣ ١٨,٩ ٦,٦ ١٢,٣ ١٧,٣ ٥,١ ١٢,٢ ١٣,٤ ٨,٠ ٥,٥ ٢٣,٢ ٦,٦ ١٦,٥ ١٢,٠ ٦,٤ ٥,٦ ٤٨,٨ ١١,١ ٣٧,٧  للرعاية الصحية األولية الالزمةالتشخيص واألجهزة 

١ ٣٥٨,٨ ٤١٠,٩ ١٢٨,٠ ٤٦,٩ ٨١,١ ١٣٠,٥ ٣١,٦ ٩٨,٩ ٩٤,٧ ٥٦,٢ ٣٨,٥ ١٦٠,٧ ١١٧,٥٤٣,٢ ٧٥,٦ ٣٠,٢ ٤٥,٤ ٢٥٧,١١٠١,٣٣٥٨,٤  ١ مجموع الحصيلة باء

حماية مليار شــــخص آخر من الطوارئ الصــــحية  :٢ باء
  على نحو أفضل

                    

 ٢٣١,١ ٥٧,٥ ٢٥,١ ١١,٣ ١٣,٧ ٤٢,١ ١١,٤ ٣٠,٦ ١٧,٦ ٩,١ ٨,٥ ١٥,٣ ٤,١ ١١,٢ ٦,٤ ٢,٤ ٤,٠ ٦٧,١ ٢٢,٤ ٤٤,٧  الصحية لمواجهة الطوارئتعزيز تأهب البلدان  ١-٢

 ٣٨٠,٤ ٩٣,٣ ١٢,٥ ٥,٢ ٧,٣ ٤٦,٨ ١١,٧ ٣٥,١ ١٣,٩ ١٠,٦ ٣,٣ ٨٠,٠ ٧,٥ ٧٢,٥ ١١,٩ ٤,٦ ٧,٣ ١٢٢,٠ ٢٨,١ ٩٣,٩شديداً  منع ظهور األخطار المعدية التي تمثل تهديداً  ٢-٢

ــراع في  ٣-٢ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــحيـــةاإلســ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــف عن الطوارئ الصــ ــ ـــ ــ ــ ــ الكشــ
 ٢٧٧,٣ ٧٢,٣ ١٩,٤ ١٤,٠ ٥,٤ ٣٢,٥ ١٤,٧ ١٧,٨ ١٦,١ ٨,٦ ٧,٥ ١٢,٤ ٥,٤ ٧,١ ٣١,٢ ٧,٥ ٢٣,٧ ٩٣,٤ ٢٣,٨ ٦٩,٦  الستجابة لهاوا

 ٨٨٨,٨ ٢٢٣,٢ ٥٦,٩ ٣٠,٥ ٢٦,٤ ١٢١,٤ ٣٧,٨ ٨٣,٦ ٤٧,٧ ٢٨,٣ ١٩,٤ ١٠٧,٨ ١٧,٠ ٩٠,٨ ٤٩,٤ ١٤,٥ ٣٤,٩ ٢٨٢,٥ ٢٠٨,٢٧٤,٣  ٢ مجموع الحصيلة باء

تمتع مليار شـــــــــخص آخر بمزيد من الصـــــــــحة  :٣ باء
  والعافية

                    

ـــحة ١-٣ ــدي لمحددات الصـــ ــ وعدم ترك أحد يتخلف، التصــ
 ١٤١,٩ ٤٤,٣ ٢١,٢ ٣,٧ ١٧,٥ ٨,٥ ٢,٠ ٦,٥ ٢٠,٨ ١٥,٨ ٥,٠ ١١,٨ ٣,٤ ٨,٤ ٧,٤ ٣,٣ ٤,٠ ٢٨,٠ ١٠,١ ١٧,٩  عن الركب

ــد من عوامــــــل الخطر عن طريق  ٢-٣ ــ ـــاد ُنهجالحــ اعتمـــ
 ١٩٤,٩ ٥٥,٦ ٢١,٢ ٥,٩ ١٥,٣ ١٠,٦ ٣,٥ ٧,١ ١٧,٤ ١٠,٩ ٦,٦ ١٥,٤ ٣,١ ١٢,٣ ١٨,٦ ٦,٨ ١١,٨ ٥٦,٠ ١٧,٤ ٣٨,٦  متعددة القطاعات

ـــحة ٣-٣ ــل دمج الصــ ـــحة الجيدة والعافية بفضـــ تحقيق الصــ
 ٩٤,٣ ٢٥,١ ٩,٨ ٣,٥ ٦,٣ ٦,٤ ٢,٤ ٣,٩ ٩,٣ ٧,٣ ٢,٠ ٣,٦ ١,١ ٢,٥ ١٢,٦ ٥,٣ ٧,٣ ٢٧,٦ ٦,٧ ٢٠,٩  والتدخالت في البيئات الصحيةفي جميع السياسات 

 ٤٣١,١ ١٢٤,٩ ٥٢,٢ ١٣,١ ٣٩,١ ٢٥,٤ ٧,٩ ١٧,٥ ٤٧,٥ ٣٣,٩ ١٣,٦ ٣٠,٨ ٧,٦ ٢٣,٢ ٣٨,٥ ١٥,٥ ٢٣,١ ١١١,٥ ٣٤,١ ٧٧,٥  ٣ مجموع الحصيلة باء
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المنظمة وكفاءتها في تحســـــــــين الدعم عزيز فعالية ت -٤
  المقدم إلى البلدان

                    

 ٢٨٧,٦ ١٣٧,٩ ١٨,٠ ٧,٢ ١٠,٩ ٢٩,٩ ١٩,٩ ١٠,٠ ١٤,٠ ١٠,٤ ٣,٦ ٢١,٦ ٨,٤ ١٣,٢ ١٢,٨ ٧,٤ ٥,٤ ٥٣,٤ ٨,١ ٤٥,٣ تعزيز القدرة القطرية في مجال البيانات واالبتكار ١-٤
واإلدارة والدعوة من تعزيز القيادة وتصريف الشؤون  ٢-٤

 ٤٤٣,٦ ١٥٤,٢ ٣٤,٩ ١٨,٦ ١٦,٤ ٣٨,٩ ١٥,٥ ٢٣,٤ ٥٢,٥ ٢٧,٥ ٢٤,٩ ٣٢,٢ ١٦,٠ ١٦,٢ ١٥,٥ ٨,٥ ٧,٠ ١١٥,٢ ٥٠,١ ٦٥,٢ أجل الصحة

تحسين إدارة الموارد المالية والبشرية واإلدارية في سبيل  ٣-٤
تحقيق الشفافية وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والفّعالية في 

  تقديم النتائج
٣٥٨,٩ ١٤٢,٥ ١٩,١ ٧,٨ ١١,٣ ٤٥,١ ١١,٥ ٣٣,٥ ٢١,٥ ١٠,٤ ١١,٢ ٣٥,٤ ١٨,٤ ١٧,٠ ٢٣,٩ ١١,٩ ١٢,٠ ٧١,٣ ٣٦,٦ ٣٤,٨ 

١ ٠٩٠,٠ ٤٣٤,٧ ٧٢,١ ٣٣,٥ ٣٨,٥ ١١٣,٩ ٤٦,٩ ٦٦,٩ ٨٨,٠ ٤٨,٣ ٣٩,٧ ٨٩,٢ ٤٢,٨ ٤٦,٤ ٥٢,٢ ٢٧,٨ ٢٤,٤ ٢٤٠,٠ ١٤٥,٣٩٤,٧  ٤مجموع الحصيلة 

٣ ١٧٦٨,٧ ١٩٣,٧ ١٨٥,٢١٢٤,٠٣٠٩,٢ ٢٦٧,٠١٢٤,٢٣٩١,٢ ١١١,٢١٦٦,٧٢٧٧,٩ ٢٧٧,٩١١٠,٦٣٨٨,٥ ٢١٥,٨ ١٢٧,٩٨٧,٩ ٦٨٨,٠٣٠٤,٤٩٩٢,٤  للميزانية األساسيةالمجموع الفرعي 

 ٨٦٣,٠                     شلل األطفال

  ٢٠٨,٧                     البرامج الخاصة

٤ ١٨٤٠,٤ ١٩٣,٧ ٣٠٩,٢ ١٢٤,٠ ١٨٥,٢ ٣٩١,٢ ١٢٤,٢ ٢٦٧,٠ ٢٧٧,٩ ١٦٦,٧ ١١١,٢ ٣٨٨,٥ ١١٠,٦ ٢٧٧,٩ ٢١٥,٨ ٨٧,٩ ١٢٧,٩ ٩٩٢,٤ ٣٠٤,٤ ٦٨٨,٠  المجموع

١ ٠٠٠‚٠                     عمليات الطوارئ والنداءات
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القطاع األســــاســــي من الميزانية  الخاصــــة بشــــلل األطفال إلىالقدرات في مجال شــــلل األطفال وانتقال الوظائف 
  البرمجية

  
برنامج مكافحة شـــــــــــــــلل ميزانية جديدة متعددة الســـــــــــــــنوات خاصـــــــــــــــة ب مجلس مراقبة شـــــــــــــــلل األطفالاعتمد   -٩٠

 ٢٠٢١-٢٠٢٠وتشـــــــــــــــمل ميزانيتي المنظمة المتصـــــــــــــــلتين بشـــــــــــــــلل األطفال للفترة  ٢٠١٩تنطلق من عام   األطفال
 ما قدره ٢٠٢١-٢٠٢٠المعتمدة المخصـــــصـــــة لشـــــلل األطفال للفترة . وتبلغ ميزانية المنظمة ٢٠٢٣-٢٠٢٢  والفترة

  مليون دوالر أمريكي. ١٠٩٠,٤
  

االنتقال في مجال شــــلل األطفال والمرحلة الالحقة لإلشــــهاد على وتتواءم خطة العمل االســــتراتيجية بشــــأن   -٩١
مواصــــلة العمل المتعلق بشـــــلل ويمكن تقســــيم االســــتثمارات في مع برنامج العمل العام الثالث عشــــر.  ١اســــتئصــــاله

  األطفال وآثار االنتقال ذات الصلة إلى ثالثة أقسام رئيسية هي التالية:
 العمليات المتواصلة الستئصال شلل األطفال؛  )أ(
انتقال الوظائف المضــطلع بها في إطار برنامج مكافحة شــلل األطفال إلى القطاع األســاســي من   )ب(

 الميزانية البرمجية ودمجها فيه؛
  حمالت التمنيع قبل التوقف والمخزونات االحتياطية للقاحات شلل األطفال.  (ج)

  
وقد اعُتمد نهج تدريجي خاص بتطور ميزانيات المنظمة المتصـــــــــلة بشـــــــــلل األطفال. وســـــــــتقلَّص العمليات   -٩٢

ز الموارد الرامية إل ى االرتقاء الخاصـــــــة بشـــــــلل األطفال طوال فترة تنفيذ برنامج العمل العام الثالث عشـــــــر. وســـــــتعزَّ
المنظمـــة على تـــدعيم الترصــــــــــــــــــد والتمنيع واالحتواء والتـــأهـــب للطوارئ الصـــــــــــــــحيـــة واالســـــــــــــــتجـــابـــة لهـــا في  بقـــدرة

 ٢٠٢٣-٢٠٢٢. وأخيرًا، ســـــــــــــــتخصـــــــــــــــص الموارد المعززة في الفترة ٢٠٢٣-٢٠٢٢و ٢٠٢١-٢٠٢٠  الثنــــائيتين
  الستدامة عالم خال من شلل األطفال بعد استئصال فيروس شلل األطفال.

  
  ميزانية واقعية وتمويل واقعي

  
نظرًا إلى األهــداف الطموحــة المحــددة في برنــامج العمــل العــام الثــالــث عشـــــــــــــــر، فــإن الزيــادة المقترحــة في   -٩٣

هي في مســــــتوى الشــــــريحة الدنيا من التكاليف المقدرة  ٢٠٢١-٢٠٢٠ية المقترحة للفترة الميزانية البرمجية األســــــاســــــ
تلــك الثنــائيــة. وقـد أخـذت في االعتبــار عـدة عنــاصـــــــــــــــر بمــا فيهــا التمويـل الواقعي  لتنفيــذ برنـامج العمــل العــام خالل

للتوصــــــل إلى ميزانية تنفيذ برنامج العمل العام الثالث عشــــــر. وســــــيكون من الضــــــروري تســــــجيل زيادات أخرى في 
إلى تحقيق أهداف االســــــتثمارات الرامية إلى تنفيذ برنامج العمل العام الثالث عشــــــر بالكامل وتكثيف الجهود الرامية 

  التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة خالل الثنائيات الالحقة.
  

كـــــانون األول/  ٣١لغـــــايـــــة  ٢٠١٩-٢٠١٨وقـــــد بلغـــــت مســـــــــــــــتويـــــات تمويـــــل الميزانيـــــة البرمجيـــــة للفترة   -٩٤
وعلى الرغم  ٢.مليون دوالر أمريكي) ٣٥٥٤٪ من أجل الميزانية البرمجية األســـاســـية (١٠٥نســـبة  ٢٠١٨  ديســـمبر

بد من بذل المزيد من الجهود لتوســيع نطاق قاعدة الجهات المانحة مويل الجيد بشــكل عام، إال أنه المن مســتوى الت

                                                            
 .٧١/٩الوثيقة ج   ١
   ٢٠١٨بوابة المنظمة الخاصة بالميزانية البرمجية للربع الرابع من عام  انظر   ٢
)https://open.who.int/2018-19/budget-and-financing/summary ٢٠١٩نيسان/ أبريل  ٢٦، تم االطالع في.(  
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وتعزيز المرونة في التمويل مما سيسمح بتعزيز كفاءة استخدام األموال ويضمن زيادة التوازن في تخصيص الموارد 
  ث عشر.لجميع األولويات الواردة في برنامج العمل العام الثال

  
ســـــــــــــــيما من خالل طلب أن تفاعلها مع الجهات المانحة، وال المنظمة من أجل تحولونتيجة لذلك، تعمل   -٩٥

الرفيعة تواءم األموال غير المخصــــصــــة والتي تخصــــص تخصــــيصــــًا مرنًا مواءمة أوثق مع األولويات االســــتراتيجية 
  .المستوى

  
 ٢٠٢١-٢٠٢٠وتتطلب األهداف الطموحة اســـــــــــــــتثمارات جريئة. وتمثل الميزانية البرمجية المقترحة للفترة   -٩٦

خطوة راســـخة نحو زيادة الموارد على الصـــعيد القطري، مقترنة باالســـتثمار االســـتراتيجي في المنافع العامة العالمية 
التآزر. وســـــــــــــــيكون من البلدان على أســــــــــــــــاس مثل البيانات التي تمس الحاجة إليها ويمكن أن تحقق النتائج في 

الضــروري أن تتوافق هذه األهداف الطموحة واالســتراتيجية الجريئة مع االلتزام الراســخ والُنهج الجديدة لتعبئة الموارد 
  التحول.والتمويل التي يجري تنفيذها في إطار برنامج عمل المنظمة بشأن 

  
  الشراكةو  الموارد تعبئةاالستراتيجية بشأن 

  
 إلى اســـــــتناداً  التمويل زيادة إلى ٢٠٢٣-٢٠١٩ للفترة والشـــــــراكة الموارد تعبئة بشـــــــأن ســـــــتراتيجيةاال تهدف  -٩٧
 االســـــــــــــــتثمــار مبررات في المحــددة المــاليــ المتمثــل في زيــادة الموارد الهــدفمن أجــل تحقيق  التــاليــة األربعــة هجالنُ 
  :منظمةلل

 هوتنويع الحكومية المقدم من الجهات المانحةالتمويل  لزيادة اً خصـــــيصـــــ مصـــــممة أســـــاليب اســـــتخدام 
 ؛والحفاظ عليه

 ؛الخيرية المانحة الجهات منالمقدم  التمويل وزيادة فعالة شراكات بناء 
 ؛تهوزياد المتعددة والجهات والمصارف الصناديق منالمقدم  التمويل على الحفاظ 
 للدخل المدرة لألنشطة التمويل إمكانات واستغالل استكشاف.  

  
 إلى ســــالفاً  المذكورة النهج جميع ســــتســــتند ،عمل بشــــأن التحولالبرنامج  لغرض منظمةمواءمة ال ضــــمانول  -٩٨

 على التمويــل إمكــانــات وزيــادة ،)والمرونــة التنبؤ على القــدرة زيــادة ذلــك في بمــا( التمويــل نوعيــة تحســـــــــــــــين مفــاهيم
  .تنسيق الموارد وتعزيز القطري المستوى

  
 نوعية تحسينالبارزة ل المبادراتإحدى  واالستراتيجية المواضيعية المشاركةقائم على  تمويل ل اعتمادويشكّ   -٩٩

 إعداد من حيث المســــــــــــــــاهمين احتياجات تلبية إلى التمويل هذا يهدفو  .المســــــــــــــــاهمين توقعات تلبية مع ،التمويل
 الخيارات أدناه ٥ الشـــــــــكل يعرضو  .لمنظمةل وكفاءة فعالية أكثرمخصـــــــــص  تمويل توفير مع والمســـــــــاءلة، التقارير
لمتطلباتهم  وذلك وفقاً  عاٍل، مسـتوى على منظمةال مع اسـتكشــافها للمســاهمين يمكن التي المواضـيع ألنواع المقترحة

المنظمة  واالســتراتيجية المواضــيعية المشــاركة صــناديق ســتســاعدو  فيما يتعلق بالتمويل. المنظمة أهداف ببلوغ ورهناً 
 في ٢٠١٨ عام في منظمةوشــــرعت ال .ومشــــاركتهم ينمســــاهمال حضــــور زيادة مع النتائج، علىها تركيز  على زيادة
 تم التي المســــــاهماتعن  ، فضــــــالً المواضــــــيعية للصــــــناديق المرنة الطبيعة مع تتماشــــــى التي المســــــاهمات تســــــجيل
  على حد سواء. منظمةالو  للمساهمين االستراتيجية االحتياجات تلبي التيالمؤسسي و  مستوىال على بشأنها التفاوض
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برنامج العمل كل من  لتمويلالمقترح  واالستراتيجية المواضيعية المشاركة القائم على تمويلال نموذج :٥ الشكل
  ٢٠٢١-٢٠٢٠ البرمجية والميزانية العام الثالث عشر

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  القطاع األساسي - ٢٠٢١-٢٠٢٠لميزانية البرمجية المقترحة للفترة ل الحالية المالية التوقعات
  

 لذلك، ونتيجة ،٢٠١٩-٢٠١٨ الفترة الذي كانت عليه في مســـتوىال نفس على المقدرة االشـــتراكات ســـتظل  -١٠٠
 المســاهمات منبكاملها  ســُتمّول ٢٠٢١-٢٠٢٠ للفترة المقترحة مجيةالبر  لميزانيةل األســاســيالقطاع  في زيادةفإن ال

القائمة على  صـــناديقال - للتمويل الجديد التصـــنيفمن خالل و  األســـاســـية والمســـاهمات الطوعية المحددة الطوعية
 مســـاهمات أنها على اً حالي تصـــنف والتي أعاله، ٢٩ الفقرة فيكما هو مبين  واالســـتراتيجية، المواضـــيعية المشـــاركة
  ١أساسية. طوعية

  
كانون األول/  ٣١ في ٢٠٢١-٢٠٢٠ للفترة المقترحةاألســـاســـية  مجيةالبر  لميزانيةل المتاح التمويلوقد زاد   -١٠١

   البرمجيــــــــة للميزانيــــــــة المتــــــــاح بــــــــالتمويــــــــل مقــــــــارنــــــــة أمريكي دوالر مليون ٣١٢,٣بمقــــــــدار  ٢٠١٨ ديســـــــــــــــمبر
  .أدناه ٦ الشكليبّين ذلك  كما، ٢٠١٦ في نفس الفترة من عام ٢٠١٩-٢٠١٨ للفترة

  
 إضــــافي، تمويل توفير في التقليديون المســــاهمون يلعبه الذي الدور التمويلوتبرز هذه الزيادة في مســــتوى   -١٠٢
 البرمجية الميزانية تمويل في الفجوة سد في والجددالناشئون  المساهمون بالفعل يلعبه الذي الدور أيضاً  برزت اولكنه

  .٢٠٢١-٢٠٢٠ للفترة المقترحة
  
  
  
  

                                                            
 .٥معلومات/ /٧٢انظر الوثيقة ج   ١

 الخيارات المصدر والنهج المرونةمستوى 
 غايات المليارات الثالثة 

إعداد نافذة تمويل مواضيعية رفيعة المستوى لكل غاية من غايات 
 المليارات الثالثة

 ٢٠٢١-٢٠٢٠إطار حصائل الميزانية البرمجية 
تحديد نوافذ التمويل المواضيعية استنادًا إلى هيكل الحصائل 

 ٢٠٢١-٢٠٢٠البرمجية المقترحة للفترة والمخرجات الخاصة بالميزانية 
 إطار األثر لبرنامج العمل العام الثالث عشر

نوافذ التمويل المواضيعية استنادًا إلى إطار األثر لبرنامج العمل إعداد 
 العام الثالث عشر
 المواضيع الشاملة

المخرجات موضوعًا شامًال استنادًا إلى هيكل  ٤٠إلى  ٣٠اشتقاق 
 ٢٠٢١-٢٠٢٠الخاص بالميزانية البرمجية المقترحة للفترة 

 الخيارات المتاحة لنوافذ التمويل المواضيعية

١ 

٢ 

٣ 

٤ 
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 ٢٠٢١-٢٠٢٠و ٢٠١٩-٢٠١٨ يتينالبرمج ينلميزانيتل المتوقعة التمويل مســـــــــتوياتل مقارنة :٦ الشـــــــــكل
  )األمريكية الدوالرات بماليين(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــتوى التمويل المتوقع للفترة  ٢٠٢١-٢٠٢٠مســ
في  ٢٠١٩-٢٠١٨يفوق ما كان متوقعًا للفترة 

  )٪٥٢مقابل  ٪٥٥الفترة ذاتها من الثنائية (
  ـــدد ــ ــانحون الجـــ ـــ ــ ـــــب المـ ــ من المتوقع أن يلعـ

ـــة  ــل الميزانيــ ـــئون دورًا أكبر في تمويـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــاشـ والنـــ
ــافـة ، وذلك ٢٠٢١-٢٠٢٠البرمجية  ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ باإلضـ

  إلى المانحين التقليديين
  ،ــائدة حتى اآلن ــ ــ ـــ ـــتنادًا إلى االتجاهات الســ ــ ـــ ــ اسـ

ـــة  ــ ــة البرمجيــ ـــ ــل الميزانيــ ــ نحن واثقون من تمويـــ
  بالكامل ٢٠٢١-٢٠٢٠

  ـــاهمات ـــ ــألة إمكانية التنبوء بالمســ ــ ـــُتعالج مســــ ـــ ســ
ــتراتيجية  ــأنالطوعية ومرونتها في إطار اســ  بشــ

ــّكل موضـــوعًا هامًا خالل  ــتشـ تعبئة الموارد، وسـ
 نتدى الشركاءم

 ؟٢٠٢١-٢٠٢٠ما مدى واقعية زيادة الميزانية للفترة 

  الميزانية األساسية 
٢٠٢١-٢٠٢٠   

  (في كانون األول/ 
 )٢٠١٨ديسمبر 

الميزانية األساسية 
٢٠١٩-٢٠١٨   

(في كانون األول/ 
يمكن تفسير مستويات  )٢٠١٦ديسمبر 

بأنها ناتجة  المرتفعةالتمويل 
إلى حد كبير عن الزيادات 
من جانب كل من ألمانيا 
والمملكة المتحدة واليابان 
والتحالف العالمي من أجل 

 اللقاحات والتمنيع

  العجز
  الطوعية المحددةالمساهمات 

 المشاركة المواضيعية واالستراتيجيةصناديق 

  األساسيةالطوعية المساهمات 
 المساهمات المقدرة

٥٥ ٪٥٢٪ 

٢٠٢١-٢٠٢٠ ٢٠١٩-٢٠١٨ 

  ٤٠٠٠ بماليين الدوالرات األمريكية
٣٥٠٠  
٣٠٠٠  
٢٥٠٠  
٢٠٠٠  
١٥٠٠  
١٠٠٠  
٥٠٠  
٠  

مستويات 
 التمويل

٣١٢,٣ 

٣٤٠٠ 

٤٨٪ 

٢ ٪٥ ٪١ ٪٥٪ 

٢٥ ٪٢٨٪ 

٤٥٪ 

٢٣٪ 
١٨٪ 

٣٧٦٩ 

 المتوقعةمقارنة لمستويات التمويل  النقاط الرئيسية
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  التنفيذ لىنظرة عامة ع
 

 استفادة مليار شخص آخر من التغطية الصحية الشاملة 
 

تســــمح التغطية الصــــحية الشــــاملة للجميع بالحصــــول على الخدمات الصــــحية األســــاســــية دون المعاناة من ضــــائقة 
على تحقيق من أهداف التنمية المســـــتدامة  ٨-٣تشـــــكل أولوية قصـــــوى من أولويات المنظمة وتركز الغاية و مالية. 

التغطية الصحية الشاملة، بمـــــا في ذلـــــك الحمايـــــة مـــــن المخـــــاطر الماليـــــة، وٕامكانيـــــة الحصول على خدمات الرعاية 
 الصحية األساسية الجيدة وٕامكانية حصول الجميع على األدويـة واللقاحات الجيدة والفعالة والميسورة التكلفة.

 
من أهداف التنمية المســــــــــتدامة، تتبع المنظمة مفهوم التغطية الفعالة  ٨-٣وفي إطار العمل من أجل تحقيق الغاية 

إذ تعتبر التغطية الصــــــحية الشــــــاملة نهجًا لتحقيق صــــــحة أفضــــــل وضــــــمان تقديم خدمات جيدة متســــــمة بالمأمونية 
  ومنطوية على األثر المقصود إلى المرضى.

 
وتعكس اثنين من المفاهيم األساسية هما إتاحة هذا المنطق بدقة  ٢٠٢١-٢٠٢٠وتتبع الميزانية البرمجية المقترحة 

الخدمات الصحية األساسية الجيدة وتخفيف الضائقة المالية في الحصول على هذه الخدمات، بتوسيع نطاق إتاحة 
 .المنتجات الصحية (األدوية واللقاحات ووسائل التشخيص واألجهزة الطبية)

 
ئفة خدمات تعزيز الصــحة والوقاية والعالج والتأهيل والتلطيف ويغطي مفهوم المنظمة للتغطية الصــحية الشــاملة طا

 بينما يشمل أيضًا جميع مراحل العمر. 
 

وتشدد المنظمة على الرعاية الصحية األولية باعتبارها خدمات أساسية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وعدم ترك 
، بالعمل مع الجهات الشــريكة ومن خالل فريق أحد يتخلف عن الركب. وســتنســق المنظمة الدعم المقدم إلى البلدان

مصــمم خصــيصــًا لكل و لضــمان اتباع نهج شــامل ومتماســك ومتوازن ومرن عامل مشــترك على المســتويات الثالثة 
، وهي منبر متعدد ٢٠٣٠بلد على حدة. وســـــــــيعمل الفريق عن كثب مع شـــــــــراكة التغطية الصـــــــــحية الشـــــــــاملة لعام 

تألف من ينســـق تعزيز النظم الصـــحية و ية الصـــحة العالمية والبنك الدولي و القطاعات تشـــترك في اســـتضـــافته منظم
وســــتســــتخدم  الخيرية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.المنظمات البلدان والمناطق والمنظمات المتعددة األطراف و 

ف لى نحو مكثّ على نطاق المنظمة للعمل عبرنامج بتشــــكيل ، لرعاية الصــــحية األوليةلًا ســــلســــ نهجاً  المنظمة أيضــــاً 
مع البلدان بناًء على طلبها. وستساعد على تقييم التقدم المحرز في مجال الرعاية الصحية األولية وتقديم التعليقات 

  مثل مشروع أولويات مكافحة األمراض. إلى البلدان. وستتعاون أيضًا مع مجموعات أخرى تدعم البلدان 
  

 األساسية الجيدة: تحسين إتاحة الخدمات الصحية ١-١الحصيلة 
  

 ماوحتى عند الخدمات الصــحية األســاســية في جميع أنحاء العالم.إلى  نســمة مليار ٣‚٥تشــير التقديرات إلى افتقار 
وزع توزيعًا تمشـــــتتة و و فغالبًا ما تكون الخدمات متردية الجودة وغير مأمونة  الخدمات، هذهالحصـــــول على  يتســـــنى

دورة الحياة  أياعتبارات الصـــــــحة العمومية الحيوية  الحســـــــبانفي  األحيانمن كثير كما ال تأخذ في  غير متكافئ.
ألمراض غير السارية؛ وتحديات األمراض السارية التي لعبء المتزايد الفي مجملها؛ واحتياجات السكان المحددة؛ و 

ة التغطية الصـــحية للرعاية الصـــحية األولية أهمية حاســـمة في إتاح متينةويكتســـي تنفيذ اســـتراتيجيات  التزال ماثلة.
المقترحة الميزانية  وبيان ١في اإلطار  ١-١بالحصيلة  رتبطةالم ويرد بيان المؤشراتالشاملة لمليار شخص آخر. 

  أدناه. ٨المكتب الرئيسي في الجدول  حسب
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  ١-١بالحصيلة  رتبطة: المؤشرات الم١اإلطار 
  معدل وفيات األمهات: ١المؤشر  :١-١الحصيلة 
  التي يشرف عليها عاملون صحيون مؤهلون: نسبة الوالدات ٢المؤشر  :١-١الحصيلة 
  معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة :٣المؤشر  :١-١الحصيلة 
  معدل وفيات المواليد :٤المؤشر  :١-١الحصيلة 
ســـــنة) ممن ُلّبيت  ٤٩و ١٥نســـــبة النســـــاء في ســـــن اإلنجاب (المتراوحة أعمارهن بين  :٥المؤشـــــر  :١-١الحصـــــيلة 

  اجُتهن إلى تنظيم األسرة بطرق حديثةح
نســـبة الســـكان المســـتهدفين المســـتفيدين من جميع اللقاحات المشـــمولة بالبرنامج الوطني  :٦المؤشـــر  :١-١الحصـــيلة 

  لبلدهم
  : عدد األشخاص الذين يستلزمون تدخالت لمكافحة أمراض المناطق المدارية المهملة٧المؤشر  :١-١الحصيلة 
  نسمة ١٠٠ ٠٠٠: عدد حاالت اإلصابة بالسل لكل ٨ر المؤش :١-١الحصيلة 
  نسمة  ١٠٠٠: عدد حاالت اإلصابة بالمالريا لكل ٩المؤشر  :١-١الحصيلة 
  نسمة ١٠٠ ٠٠٠لكل  B: عدد حاالت اإلصابة بالتهاب الكبد ١٠المؤشر  :١-١الحصيلة 
 ١٠٠٠العوز المناعي البشـــري لكل : عدد الحاالت الجديدة لإلصـــابة بالعدوى بفيروس ١١المؤشـــر  :١-١الحصـــيلة 

  شخص غير مصاب بالعدوى من السكان حسب الجنس والسن والفئات الرئيسية من السكان
أمراض القلب واألوعية الدموية أو السرطان أو السكري أو : معدل الوفيات الناجمة عن ١٢المؤشر  :١-١الحصيلة 

  األمراض التنفسية المزمنة
ـــدل االنتشــــــار الموحـــد حســـب الســـن الرتفـــاع ضــغط الــدم لدى األشخاص البـــالغة مع: ١٣المؤشر  :١-١الحصيلة 
ــــــر (يعرَّف على أنه ضغط الدم االنقباضي البالغ  ١٨أعمارهم  ـــــــ مليمتر زئبق أو أكثر و/ أو ضغط  ١٤٠سنة أو أكثـ

  اضي المتوسطمليمتر زئبق أو أكثر) وضغط الدم االنقب ٩٠الدم االنبساطي البالغ 
التدخالت العالجية (الخدمات الدوائية والنفســــية واالجتماعية وخدمات التأهيل : تغطية ١٤المؤشــــر  :١-١الحصــــيلة 

  لالضطرابات الناجمة عن تعاطي مواد اإلدمان والرعاية الالحقة)
  : معدل كثافة العاملين الصحيين وتوزيعهم١٥المؤشر  :١-١الحصيلة 
  : معدل الوفيات الناجمة عن االنتحار١٦المؤشر  :١-١الحصيلة 

تغطية الخدمات الصــــــحية األســــــاســــــية (المعّرفة على أنها متوســــــط تغطية الخدمات : ١٧المؤشــــــر  :١-١الحصــــــيلة 
األســـــــاســـــــية القائمة على التدخالت االقتفائية التي تشـــــــمل الصـــــــحة اإلنجابية وصـــــــحة األم والوليد والطفل واألمراض 

الســـــــارية والقدرة على توفير الخدمات وٕامكانية الوصـــــــول إليها لدى عامة الســـــــكان والســـــــكان المعدية واألمراض غير 
   األشد حرمانًا)

  
  )األمريكية الدوالرات بماليين( الرئيسي المكتب حسب ١-١ للحصيلة المقترحة الميزانية :٨ الجدول

  
جنوب  األمريكتان أفريقيا الحصيلة

شرق  أوروبا شرق آسيا
 المتوسط

المحيط غرب 
 الهادئ

المقر 
 المجموع الرئيسي

تحسين إتاحة   ١-١
الخدمات الصحية 
 األساسية الجيدة

٩٩٧,٠ ٢٥٥,٩ ١٠١,٠ ١٠٠,٢ ٧٠,٠ ١٢٩,٨ ٦٠,٧ ٢٧٩,٣ 

 ٩٩٧,٠ ٢٥٥,٩ ١٠١,٠ ١٠٠,٢ ٧٠,٠ ١٢٩,٨ ٦٠,٧ ٢٧٩,٣ ١-١مجموع الحصيلة 
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اســـتنادًا إلى  ومركزة على األشـــخاص،: تمكين البلدان من تقديم خدمات صـــحية عالية الجودة ١-١-١المخرج 
 استراتيجيات الرعاية الصحية األولية وحزم الخدمات األساسية الشاملة

 
لتركز على األشخاص وترسي تصميم النظم الصحية ، يجب إعادة يقيعالمي حقبطابع الرعاية الصحية كي تتسم 

المركزة على األشخاص النظم الصحية وغالبًا ما تكون بين المجتمعات المحلية والمؤسسات الصحية. روابط وطيدة 
األفراد واألســــــر  مشــــــاركةمتانة  وتعزيز أقدر على االســــــتجابة لألزمات الصــــــحيةتكون أيضــــــًا و . وكفاءةً  أكثر فعاليةً 

. المســــــائلهذه تحســــــين اإللمام ببتنهض في الغالب  يجعلهامما  التي تخصــــــهم المســــــائل الصــــــحيةوالمجتمعات في 
المأمونة على خدمات الرعاية الصــــــــــحية األولية  بالتشــــــــــديد ةمتكاملالخدمات الويكتســــــــــي تجديد التركيز على تقديم 

لى غير الحاصـــــلة عمن أجل تحســـــين الحصـــــائل الصـــــحية والوصـــــول إلى الفئات الســـــكانية  حاســـــمةالجيدة أهمية و 
 الركب.ترك أحد يتخلف عن لضمان عدم  خدمات كافية

  
 كيف ستنفذ أمانة المنظمة هذا المخرج؟ 

 
في إطار الجهود العالمية المبذولة لتحقيق التغطية الصـــــــحية الشـــــــاملة ورؤية إعالن  ســـــــتعزز األمانة الدور القيادي

 وتنفيذاً  استكماالً  أخرى شريكة وجهات ٢٠٣٠من خالل العمل مع شراكة التغطية الصحية الشاملة لعام  أيأستانا، 
 الرعاية الصحية األولية تسريع عامل ذلك في بما المستدامة، التنمية أهداف من ٣ الهدف بشأن العالمية العمل لخطة

 معينة اعتالالتو  بأمراض الخاصــــة التأثير الشــــديدة الرئيســــية والمبادراتللرعاية الصــــحية األولية  التشــــغيلي واإلطار
  بها. المتصلة العالمية والحمالت

  
  وستدعم األمانة البلدان من أجل ما يلي:

  إعداد حزم الخدمات الصــــــــحية األســــــــاســــــــية أو تحســــــــينها حســــــــب العبء الوبائي والســــــــياق القطري؛
يجية فعالة لتصـــريف الشـــؤون والتمويل؛ والمســـاعدة على تنمية القوى العاملة الصـــحية ووضـــع اســـترات

ودعم إتاحة المنتجات الصحية األساسية والقدرة الوطنية على إدارة سلسلة اإلمداد والقدرة على رصد 
 النظم الصحية لتقييم التقدم المحرز؛

  توســيع نطاق الرعاية الصــحية األولية التي ســتقدم طائفة شــاملة من الخدمات والرعاية، بما فيها على
األمراض الســــــــارية وغير الســــــــارية التطعيم؛ والفحوصــــــــات؛ والوقاية من الحصــــــــر،  ل المثال الســــــــبي

ومكافحتها وتدبيرها العالجي؛ والرعاية والخدمات التي تعّزز صـــــــــــــــحة األم والوليد والطفل والمراهق 
 وتصونها وتحّسنها؛ والصحة النفسية والجنسية واإلنجابية؛

  ســـيما على المســـتوى دون الوطني، ووضـــع   الخدمات الصـــحية، والتعزيز القدرة على التخطيط وٕادارة
آليات متينة للمســــــــــــاءلة والمشــــــــــــاركة المجتمعية (من تحديد االحتياجات إلى تحديد األولويات والتنفيذ 

 المشترك)؛
 تبادل خبرات البلدان المتعلقة بالنماذج الناجحة لتقديم الخدمات؛ 
 ســــــــيما من خالل تحســــــــين جودة  ة، والقدمدمات الموضــــــــع أطر لتقييم األداء الشــــــــامل وتحســــــــين الخ

المرضـــى، والنهوض بثقافة الســـالمة والحد من األخطاء الطبية وما يرتبط الرعاية، بما يشـــمل ســـالمة 
 في المرافق العامة والخاصة على حد سواء؛ واستخدام التدريب وغير ،لحق بالمرضىيُ بها من ضرر 

العدوى حاالت من اســـــــــــتراتيجيات التنفيذ لالرتقاء بالبرامج والممارســـــــــــات المتصـــــــــــلة بالوقاية من  ذلك
والجهود الرامية إلى مكافحة  ومكافحتها، بما في ذلك في سـياق دعم التأهب للفاشـيات واالسـتجابة لها

 مقاومة مضادات الميكروبات؛
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 ات لتمكين القوى العاملة الصــــحية من توفير تشــــجيع اســــتخدام التكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا المعلوم
إقامة األشـــــــــــــــخاص واعتماد التدخالت األكثر فعاليًة لتلبية احتياجات  مكانأقرب من تكون رعاية 

 صحية محددة وتحسين الوصول إلى الفئات األشد ضعفًا؛
  قائية إلى عبر كامل ســـــــلســـــــلة الرعاية من الرعاية التعزيزية والو توســـــــيع نطاق إتاحة الرعاية الشـــــــاملة

منصــــــــــات تقديم الخدمات (الرعاية الذاتية والرعاية المنزلية وعبر الرعاية العالجية والتأهيلية والملطفة 
ومراكز الصــحة المجتمعية والمســتشــفيات العامة والمتخصــصــة في القطاعين العام والخاص)؛ وتنظيم 

 والتكميلي ودمجه في الخدمات الصحية؛الطب التقليدي 
 لمبذولة لتمكين المجتمعات واألســــــــر والمرضــــــــى وٕاشــــــــراك كل منها ومنهم كعناصــــــــر تطوير الجهود ا

أســــــاســــــية من الجهود الرامية إلى تحقيق التغطية الصــــــحية الشــــــاملة، بما فيها الجهود التي تســــــتهدف 
تعميم اإللمام بالمســـــــــــــــائل الصـــــــــــــــحية وتمكين المرضـــــــــــــــى وأقربائهم؛ وتعزيز القدرة على التعاون بين 

  ليات لمشاركة المجتمع المدني.القطاعات؛ ووضع آ
  

  وفي إطار إعداد المنافع العالمية في مجال الصحة العمومية ستضطلع األمانة بما يلي:
  في مجاالت مثل تعزيز نهج قائم على الســــــــــــــكان لتخطيط  والمعايير واإلرشـــــــــاداتالقواعد وضــــــــــــــع

الخدمات وتنظيمها وتوفيرها؛ واســـــــتخدام الحوافز الســـــــياســـــــية الرئيســـــــية لتدعيم توفير خدمات متكاملة 
ومركزة على األشــــــــخاص باعتماد نهج للرعاية الصــــــــحية األولية؛ وٕارســــــــاء ثقافة الســــــــالمة التنظيمية؛ 

ينها؛ وتعزيز قدرة نظم الرعاية الصــــــــحية على الصــــــــمود؛ وتقييم ســــــــالمة المرضــــــــى وقياســــــــها وتحســــــــ
والنهوض بتقديم خدمات صـــــحية جيدة؛ ودمج الطب التقليدي والتكميلي؛ وٕادماج االســـــتجابة الشـــــديدة 
التأثير لألمراض الســــــارية في الســــــياســــــات واالســــــتراتيجيات والخطط وحزم الفوائد الصــــــحية الوطنية؛ 

واألمراض غير الســـــــــارية ذات األولوية في الســـــــــياقات القليلة  وتنفيذ برامج لمكافحة فرط ضـــــــــغط الدم
الموارد؛ ووضــع خطط إلدماج خدمات الرعاية الجراحية والتوليدية والتخديرية في الســياســات الصــحية 
الوطنية؛ وتدعيم التثقيف والتدريب في مجال سالمة المرضى وبناء القدرات القيادية في هذا المجال؛ 

ى ومكافحتها؛ واعتماد نهج معيارية و حاالت العدلتدريب في مجال الوقاية من معايير عالمية لوضع و 
 ؛لجمع البيانات وتحليلها والتبليغ عنها فيما يتعلق بتقديم الخدمات وتنظيمها

  مثل التقارير العالمية واإلقليمية لرصــد التغطية الصــحية الشــاملة ورصــد أداء  منتجات البياناتإعداد
يق مؤشـــــــــــــر أداء الرعاية الصـــــــــــــحية األولية ومبادرات بناء قدرات النظم الخدمات الصـــــــــــــحية عن طر 

هدف تدعيم البيانات ســـــــــــــــت(وهي حزمة ت Scoreالحزمة التقنية الصـــــــــــــــحية المركزة على البلدان مثل 
الصــــحية القطرية الخاصــــة بالتغطية الصــــحية الشــــاملة وأهداف التنمية المســــتدامة المتعلقة بالصــــحة) 

 قاعدة البيانات العالمية الخاصة بمأمونية الدم؛كتحديدًا  وبرامج البيانات األكثر
  على غرار بحوث التنفيذ لدعم توسيع نطاق الرعاية الصحية األولية والمجاالت  منتجات البحثإعداد

المحددة ذات الصلة مثل دراسة عالمية عن تقدير عبء األذى الذي يصيب المرضى بسبب الرعاية 
غير المأمونة في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوســـط وخصـــائص المنتجات المســـتهدفة بالنســــبة 

صـــحية األســـاســـية وتوضـــيح خطة البحوث العالمية لتحســـين برامج الصـــحة الجنســـية إلى المنتجات ال
  واإلنجابية وصحة الطفل والمراهق.
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: تمكين البلدان من تعزيز نظمها الصــــــــحية من أجل تحقيق نتائج تغطية الخدمات الخاصــــــــة ٢-١-١المخرج 
  وأمراض معينة اعتالالتب
 

زيادة تغطية الخدمات الصــــحية األســــاســــية من خالل تنفيذ تدخالت  تقتضــــي التغطية الصــــحية الشــــاملة من البلدان
لألمراض السارية وغير السارية واعتالالت الصحة النفسية باعتماد نهج محددة وفعالة من حيث التكاليف للتصدي 

  للنظم الصحية.
  

وتتصــــدى التدخالت الرامية إلى تحقيق هذا المخرج لطائفة واســــعة من األمراض الســــارية الشــــديدة التأثير، بما فيها 
والســل والمالريا وأمراض المناطق المدارية المهملة والتهاب الكبد الفيروســي العدوى بفيروس العوز المناعي البشــري 

الســـــــــارية، بما فيها أمراض القلب واألوعية الدموية والســـــــــكري واألمراض غير ؛ واألمراض المعدية المنقولة جنســـــــــياً 
 ،والســــــرطان واألمراض التنفســــــية المزمنة؛ واعتالالت الصــــــحة النفســــــية واالضــــــطرابات العصــــــبية والعمى والصــــــمم

مليون حالة وفاة مبكرة لدى األشــخاص البالغين ســنويًا في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوســط  ١٥يســبب   مما
ويمكن أيضًا تنفيذ التدخالت األساسية المتصلة باألمراض غير السارية الشديدة التأثير للكشف المبكر عن . أساساً 

  الحاالت وتدبيرها العالجي الفعال وعالجها في الوقت المناسب من خالل الرعاية الصحية األولية.
  
استفادة مليار شخص آخر ة المتمثلة في تعد هذه التدخالت من العوامل الرئيسية المساهمة في تحقيق الغايعليه، و 

وترسي األسس لتحقيق هذه الغاية. وتكتسي أيضًا أهمية أساسية لبلوغ الغاية المتمثلة  من التغطية الصحية الشاملة
وتســاهم في تعزيز األمن الصــحي والتصــدي  حماية مليار شــخص آخر من الطوارئ الصــحية على نحو أفضــلفي 

الضنك واألمراض األخرى المحمولة حمى لمقاومة مضادات الميكروبات ومكافحة األوبئة مثل مرض فيروس زيكا و 
  بالنواقل.

  
ومحور تركيزنـــا هو العمـــل على تســـــــــــــــريع وتيرة التقـــدم المحرز في البلـــدان التي تتحمـــل أثقـــل عـــبء وعلى تلبيـــة 

التنســـــــيق مع الجهات المانحة والمجتمع المدني والجهات الشـــــــريكة والدعوة  زيادةاألكثر تضـــــــررًا و احتياجات الفئات 
الصــــندوق مثل  جهات شــــريكة اســــتراتيجيةمع  بالتآزرالمســــاءلة  تعزيزو هج تشــــمل الحكومة ككل من أجل اعتماد نُ 

العالمي من أجل تحالف الء األدوية و يدز والمرفق الدولي لشـــــراالعالمي وبرنامج األمم المتحدة المشـــــترك لمكافحة اإل
والشـــراكات المتصـــلة باألمراض غير الســـارية والصـــحة  وشـــراكة دحر الســـل وشـــراكة دحر المالرياوالتمنيع  اللقاحات

  المواد. النفسية/ إدمان
  

 كيف ستنفذ أمانة المنظمة هذا المخرج؟ 
  

  من خالل ما يلي:ستعزز األمانة الدور القيادي 
 الت واألمراض، طريق عالمية جديدة من أجل التصـــــــــدي لمجموعة من االعتال تنســـــــــيق رؤى وخرائط

)، واســـــــــــــــتراتيجيات عالمية ٢٠٣٠-٢٠٢١ســـــــــــــــيما فيما يتعلق بأمراض المناطق المدارية المهملة (وال
بعد لما يدز والتهاب الكبد الفيروســـــي واألمراض المنقولة جنســـــيًا (بفيروس اإل خاصـــــةلقطاع الصـــــحة 

 ؛السل وٕاعدادها واعتمادهابشأن لبحث واالبتكار لية عالمية ) واستراتيج٢٠٢١عام 
  تحديد أنشــطة وضــع واعتماد اســتراتيجيات ومبادرات وبرامج وخطط محددة للوقاية من أمراض تشــمل

األمراض المنقولة جنســـــــــــيًا والتهاب الكبد والعدوى بفيروس اإليدز واألمراض غير الســـــــــــارية والســــــــــــل 
 فحتها، والنهوض بهذه األنشطة وقيادتها؛والقضاء على هذه األمراض ومكا

 ) اللجنة االســـــتشـــــارية في مجال رســـــم ســـــياســـــات عالمية تشـــــمل ســـــياســـــات خاصـــــة بمكافحة المالريا
وفيروس السياسات الخاصة بالمالريا) والسل (الفريق االستشاري االستراتيجي والتقني المعني بالسل) 

 يدز وأمراض المناطق المدارية المهملة؛اإل
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  اللقاحاتالعالمي من أجل تحالف مشــــورة موثوق بها إلى الجهات الشــــريكة االســــتراتيجية مثل التقديم 
 وأ المرفق الدولي لشـــــــراء األدويةلمكافحة اإليدز والســـــــل والمالريا أو  الصـــــــندوق العالميوالتمنيع أو 

بشــــــأن  ياشــــــراكة دحر الســــــل وشــــــراكة دحر المالر أو  يدزبرنامج األمم المتحدة المشــــــترك لمكافحة اإل
 تصميم وتنفيذ استراتيجيات وبرامج تكون المنظمة في ظلها الجهة الشريكة التقنية الرائدة؛

  تعزيز القدرة على التعاون بين القطاعات ووضـــــــع آليات لمشـــــــاركة المجتمع المدني وتدعيم عناصـــــــر
 الخاصة باعتالالت وأمراض معينة؛ النظام الصحي للتدخالت

  من الجهات الشــــــــــريكة العالمية وتنســــــــــيقها والمشــــــــــاركة فيها لتلبية عقد شــــــــــراكات عالمية مع شــــــــــبكة
االحتياجات المتصــــــــلة ببناء القدرات من أجل تنفيذ تدخالت خاصــــــــة باعتالالت وأمراض معينة، بما 
في ذلك ضــــمان جودة منهج التدريب وتحديد األموال والجهات الشــــريكة التي ينبغي دعمها على نحو 

 االزدواجية؛غرات يستهدف جهود التدريب ويحد من استراتيجي وٕاجراء تحليل للث
 ســــيما فيما  تشــــجيع العمل العالمي وتنســــيقه ورصــــده للوقاية من األمراض غير الســــارية وعالجها، وال

تابعة لألمم المتحدة، بهدف تســــــــريع وتيرة التقدم المحرز من أجل بلوغ يتصــــــــل بعمل منظمات أخرى 
من أهداف التنمية المســـــــتدامة بالتقيد بااللتزامات التي قطعها رؤســـــــاء الدول والحكومات  ٤-٣الغاية 

المعني بالوقاية من األمراض غير المعدية (غير أثناء االجتماع الرفيع المســـــــــــــــتوى للجمعية العامة 
 ؛٢٠١٨قد في عام عُ ذي ا الافحتهالسارية) ومك

  تشــــــجيع العمل العالمي وتنســــــيقه ورصــــــده لتوفير خدمات شــــــاملة ومتكاملة ومتجاوبة لرعاية الصــــــحة
 النفسية والرعاية االجتماعية في السياقات المجتمعية؛

  إطار المســـــاءلة المتعدد القطاعات على المســـــتوى القطري واإلقليمي والعالمي بغية تســـــريع دعم تنفيذ
  .٢٠٣٠بحلول عام  تيرة التقدم المحرز من أجل تنفيذ استراتيجية القضاء على السلو 

  
وستدعم األمانة البلدان إلدماج استراتيجيات خاصة بأمراض معينة في نهج للتغطية الصحية الشاملة. ويشمل ذلك 

  ما يلي:
  واألمراض الســـــارية أفضـــــل الخيارات وســـــائر التدخالت الموصـــــى بها لالســـــتجابة لالعتالالت إدماج

وغير الســــارية، وخصــــوصــــًا في البلدان التي تســــجل أعلى معدالت االنتشــــار، بأخذ الروابط بين هذه 
األمراض مثل الروابط بين األيدز والعدوى بفيروســــــــــه والســــــــــل في االعتبار واعتماد التدخالت األكثر 

 فعاليًة لتحسين الوصول إلى الفئات األشد ضعفًا وتعرضًا للخطر؛

 أن ترسي البلدان نظمًا فعالة للترصد وتستخدمها لتحسين أثر التدخالت؛ ضمان 

  تنفيذ مبادرة "االنتقال من العبء الثقيل إلى األثر العالي: اســتجابة محددة األهداف للمالريا" من أجل
الحد من حاالت اإلصـــــــــــابة بالمالريا والوفاة الناجمة عنها بســـــــــــرعة في أفريقيا والهند والتوصـــــــــــل إلى 

بلــدان على األقــل من خالل دعم البلــدان في جميع جوانــب تنفيــذ  ١٠اء على المالريــا في القضـــــــــــــــــ
 برامجها الخاصة بالمالريا؛

  تكثيف إجراءات قطاع الصــــــــــحة واإلجراءات المتعددة القطاعات الخاصــــــــــة بمكافحة الســــــــــل بالتحديد
يل الكافي بمراعاة السياق ورصد هذه اإلجراءات وتقييمها، في إطار التزام رفيع المستوى وتوفير التمو 

 المحلي؛

  تنفيذ اســـــــــــتراتيجيات ترمي إلى الحد من عبء أمراض المناطق المدارية المهملة واألمراض المحمولة
بالنواقل أو القضاء عليها أو استئصالها من خالل المعالجة الكيميائية الوقائية الفعالة وتكثيف التدبير 

 العالجي لألمراض وتعزيز ترصد النواقل؛
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  تنفيذ برامج ترمي إلى التصــدي لجميع فيروســات التهاب الكبد الخمســة (التهاب الكبدA وB وC وD 
 ؛Cو Bبالتركيز الخاص على التهاب الكبد  ،)Eو

  لقطاع الصـــــــحة بشـــــــأن األمراض المنقولة جنســـــــيًا للحد من تســـــــريع وتيرة تنفيذ االســـــــتراتيجية العالمية
 ولة جنسيًا؛حاالت اإلصابة بأربعة أمراض رئيسية منق

  تنفيذ خطط تداركية للطوارئ في أفريقيا من أجل التصــــــــــــــــدي للنقص في عالج فيروس األيدز الذي
 يستدعي مضاعفة التغطية العالجية للفيروس بمقدار ثالثة أضعاف في السنوات الثالث المقبلة؛

  وس األيدز إدماج الخدمات المتصـــــــلة باألمراض الســـــــارية، بما فيها الخدمات الشـــــــاملة الخاصـــــــة بفير
والتهاب الكبد، من أجل الفئات السكانية الرئيسية والضعيفة وغيرها من الفئات المعينة واالستراتيجيات 

 الفعالة للحد من التمييز في سياقات الرعاية الصحية؛

  ُمثل  حزمة التدخالت األســــــــــاســــــــــية المتعلقة باألمراض غير الســــــــــاريةتنفيذ  هج المتكاملة فيتعزيز الن
إلى  الخاص بســـــــــد الفجوات في مجال الصـــــــــحة النفســـــــــيةالمنظمة وبرنامج عمل " HEARTSحزمة "

  وتوسيع نطاق هذه الحزمة وتقييمها. مثل تحري سرطان عنق الرحم المستجدةجانب األولويات 
  

  وفي إطار إعداد المنافع العالمية في مجال الصحة العمومية ستضطلع األمانة بما يلي:
  تتصل على سبيل المثال بتطوير اختبارات وعالجات جديدة واعتمادها  إرشادات علمية وتقنيةوضع

وتحديد إطارها الزمني واســـتخدامها؛ وتحديث الســـياســـات وتحقيق أدائها األمثل بشـــأن مكافحة النواقل 
والقضــــاء عليها وتحديد أولويات التدخالت الخاصــــة بها؛ وٕادماج الصــــحة النفســــية في برامج الصــــحة 

تدبير العالجي للمتالزمات؛ والوقاية من اعتالالت وأمراض معينة؛ تحري أمراض األوســـــــــع نطاقًا؛ وال
مثل المالريا والســــــل واألمراض المنقولة جنســــــيًا والســــــرطان والســــــكري وتشــــــخيصــــــها وعالجها وتوفير 

 الرعاية الخاصة بها؛ وٕانشاء مرافق لعالج السرطان وتكثيف مكافحة السرطان لدى األطفال؛
  متعلقة مثًال بتوفير خدمات شــــــاملة ومتكاملة خاصــــــة بفيروس األيدز والتهاب  قواعد ومعاييروضــــــع

الكبد؛ وٕاتاحة خدمات متكاملة لتحري األمراض الســـــارية الشـــــديدة التأثير وفحصـــــها وتشـــــخيصـــــها من 
وغيرها من الفئات المعينة؛ والوقاية من ســرطان عنق الرحم أجل الفئات الســكانية الرئيســية والضــعيفة 

 نات الجهاز اإلنجابي؛وسائر سرطا
 مثل المنتجات العالمية الموثوق بها لترصد الحاالت الخاصة  بيانات ومنتجات للترصد والتقييم إعداد

باعتالالت وأمراض معينة (كالمالريا والســــــــل واألمراض غير الســــــــارية وفيروس األيدز والتهاب الكبد 
مقابل معالم االســــــــــــــتراتيجية التقنية العالمية  واألمراض المنقولة جنســــــــــــــيًا)؛ والتقارير المرحلية العالمية

رطة الطريق المتعلقة اوخ ٢٠٣٠-٢٠١٦القضــــــــــاء على الســــــــــل للفترة بشــــــــــأن المالريا واســــــــــتراتيجية 
 ؛٢٠٢٠-٢٠١١للفترة  بأمراض المناطق المدارية المهملة

  في أشــــــــكال مثل الخيارات من أجل تعزيز االبتكارات ذات األولوية لدعم  البتكاراتحديد برنامج عمل
الوقاية من األمراض الســـــــــارية وغير الســـــــــارية وتحري هذه األمراض وتشـــــــــخيصـــــــــها وعالجها وتوفير 
الرعاية بشأنها، بما في ذلك التطورات الصحية الرقمية والمنصات التشخيصية المتكاملة والواصمات 

المعلوماتية المســــــــــــتندة إلى تســــــــــــلســــــــــــل الجينوم وغيرها من األدوات المعلوماتية؛  البيولوجية واألدوات
والتطورات في حركية األدوية لعالج الســـــــــل وفي تأثير هذه األدوية؛ وتســـــــــريع مســـــــــار توافر وســـــــــائل 
التشــــــــــــــخيص واللقاحات واألدوية الناجعة التي يمكن اســــــــــــــتخدامها إلنقاذ األرواح وتجنب ظهور أزمة 

وخصــائص المنتجات المســتهدفة ووثائق اقتراحات القيمة في مجال الصــحة العمومية واســعة النطاق؛ 
 الهربس البســيطللقاحات المضــادة لألمراض المنقولة جنســيًا (وخصــوصــًا اللقاحات المضــادة لفيروس 

)؛ وأوضـــاع تحقيق األداء األمثل ألدوية األطفال ووســـائل التشـــخيص الخاصـــة بهم، بما في الســـيالنو 
  ة إلى العدوى بفيروس األيدز والتهاب الكبد والسل.ذلك بالنسب
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حتياجات الصــحية الخاصــة بفئات ســكانية اال ةتلبيل: تمكين البلدان من تعزيز نظمها الصــحية ٣-١-١المخرج 
 معينة والتغلب على الحواجز التي تعوق اإلنصاف في جميع مراحل العمر

  
النســـــــاء و  واألطفال والمواليدالحمل والوالدة تســـــــاهم التدخالت الصـــــــحية التي تُنفَّذ في جميع مراحل العمر (وتشـــــــمل 

وال غنى عن اآلليات المتعلقة باإلنصــاف والجودة . ) في تقديم الرعاية الصــحية األوليةوالمســنينوالرجال والمراهقين 
 األعمار،جميع األشـــخاص من للخدمات التي تلبي احتياجات  في ضـــمان اإلتاحة الشـــاملةوالرصـــد وتكلفة الرعاية 

جميع مراحل العمر  يشـــــملاتباع نهج ويكتســـــي  .وتعرضـــــًا للخطر ألشـــــد ضـــــعفاً ا لألشـــــخاصاهتمام خاص  بإيالء
من أجل تفعيل االلتزام حاســــــــــمة أهمية  ويرتكز ارتكازًا راســــــــــخًا على المبادئ والمعايير الخاصــــــــــة بحقوق اإلنســــــــــان

وسيلة لتغطية مليار شخص آخر من البوصفها  المركزة على األشخاصتخدام الرعاية الصحية األولية العالمي باس
  جميع األعمار.

  
ويعد وضــــع حد لوفيات األمهات والمواليد واألطفال التي يمكن ومع ذلك، ثبتت صــــعوبة بعض المســــائل الرئيســــية. 

توافر الخدمات الجيدة وٕاتاحتها واســـــــتخدامها. وفي تالفيها برنامج عمل غير مكتمل بســـــــبب التحديات المواجهة في 
مليون مولود نحبه خالل الشهر  ٢,٥امرأة حتفها أثناء الحمل والوالدة ويقضي  ٣٠٠ ٠٠٠كل عام، تلقى أكثر من 
يمكن تالفيها أســـــــــاســـــــــًا. وعالوة على ذلك، تســـــــــتدعي التحوالت الديمغرافية واالجتماعية  األول من العمر ألســـــــــباب

ى مجموعة أوســـــــــع من الحاالت للوقاية من المراضـــــــــة والوفيات وتعزيز الصـــــــــحة والنمو والتنمية. وتتوافر االنتباه إل
تدخالت أســــــــــاســــــــــية في مجال صــــــــــحة المرأة والطفل والمراهق ويمكن تنفيذها على نطاق واســــــــــع، بما في ذلك في 

من حيث التكلفة غير أن ماليين  فعاليةً ويمثل تمنيع األطفال أحد أكثر التدخالت ذات الموارد المحدودة. السـياقات 
نت التغطية بالتمنيع عالمياً األطفال ال يطعمون تطعيمًا روتينيًا.  في  طفلمليون  ١‚٥، فيمكن إنقاذ أرواح وٕاذا تحســـَّ

وبالنســــــــبة إلى صــــــــحة المرأة، يعتبر تنظيم األســــــــرة تدخًال شــــــــديد الفعالية من حيث التكلفة على أن بحوث  .الســــــــنة
مليون امرأة ال ُتلبى حاجتها إلى خدمات تنظيم األسرة سنويًا. ومن شأن  ٢١٤تبين أن هناك  Guttmacher  معهد

امرأة أثنــاء الحمــل أو الوالدة ويؤدي كــل دوالر أمريكي مســـــــــــــــتثمر في  ٧٧ ٠٠٠تلبيــة هــذه الحــاجــة أن تنقــذ أرواح 
ة بالحمل والوالدة والمواليد. وســــــــــــــــدًا دوالر أمريكي في مجال الرعاية المرتبط ٢,٢٠خدمات منع الحمل إلى ادخار 

للثغرات في التغطية الفعالة للتدخالت، تكتســـــي االســـــتثمارات في تحســـــين جودة الرعاية وفي تحســـــين إتاحة الرعاية 
األهمية ذاتها. ومن الضـــــــــروري أن تكون اســـــــــتراتيجيات تخطيط الجودة وتحســـــــــينها وضـــــــــمانها جزءًا من الوظائف 

  جل تحقيق التغطية الصحية الشاملة.األساسية للنظم الصحية من أ
  

وفي زمن يشـــــــهد تحديات ال يمكن التنبؤ بها في مجال الصـــــــحة العمومية، هناك أمر واحد ال ريب فيه أي ســـــــرعة 
، ســـــترتفع نســـــبة ســـــكان العالم البالغة أعمارهم ٢٠٥٠إلى عام  ٢٠١٥شـــــيخوخة ســـــكان العالم. وفي الفترة من عام 

ف. وتســــــــــــــعى عدة نظم صــــــــــــــحية في جميع أنحاء العالم جاهدة إلى تلبية ســــــــــــــنة أو أكثر إلى حوالي الضــــــــــــــع  ٦٠
ّممت لتلبية احتياجات فئات ســــكانية صــــغيرة الســــن نســــبيًا ومجموعة  االحتياجات الصــــحية المعقدة للمســــنين إذ صــــُ
مختلفة من االحتياجات الصـــــــــــــــحية. وتكتســـــــــــــــي الرعاية المتكاملة المجتمعية التي يمكن أن توفر تدخالت تقي من 

عتماد على الرعاية في مرحلة الشــيخوخة أهمية حاســمة للحد من األثر االقتصــادي الناجم عن شــيخوخة الســكان اال
على النظم الصــــــــــــحية وبلوغ الغاية العالمية المتمثلة في الحد من عدد األشــــــــــــخاص المعتمدين على الرعاية بمقدار 

  .٢٠٢٥مليون شخص بحلول عام   ١٥
 

 كيف ستنفذ أمانة المنظمة هذا المخرج؟ 
 

  من خالل ما يلي:ستعزز األمانة الدور القيادي 
  الدعوة والتبليغ من أجل االرتقاء ببرنامج عمل مســـــــــــند بالبّينات للتمتع بالصـــــــــــحة والرفاهية في جميع

 مراحل العمر في إطار التغطية الصحية الشاملة؛
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 ألم والوليد والطفل والشراكة الصحية السداسية والتحالف بما فيها شراكة صحة ا ،عقد شراكات عالمية
ومرفق التمويل العالمي لدعم  ٢٠٢٠العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع ومبادرة تنظيم األســـــــــــرة لعام 

ألغراض العمل المشـــــــترك الرامي إلى توســـــــيع وتنســـــــيقها والمشـــــــاركة فيها ، حركة كل امرأة وكل طفل
 .رية في جميع مراحل العمرنطاق البرامج إلحداث آثار قط

  تطوير شـــــــراكات متعددة القطاعات تنهض بتحســـــــين الحصـــــــائل الصـــــــحية في كل مرحلة من مراحل
التمتع بــالصـــــــــــــــحــة في مرحلــة الشـــــــــــــــيخوخــة من بمــا في ذلــك من خالل عقــد الحيــاة وطيلــة العمر، 

 ؛٢٠٣٠إلى عام  ٢٠٢٠  عام
  الخبراء االستشاري االستراتيجي المعني فريق وضع سياسات عالمية خاصة باللقاحات والتمنيع عبر

  بالتمنيع.
  

  وستدعم األمانة البلدان من أجل ما يلي:
  المجتمعي المتكامل لحاالت اإلصـــــــــابة بااللتهاب الرئوي واإلســـــــــهال والمالريا تعزيز التدبير العالجي

ســــيما من خالل تحســــين التغذية والرعاية   والبالحد من مواطن الضــــعف وزيادة القدرة على الصــــمود، 
 التي تلبي احتياجات البالغين المسنين؛المجتمعية المتكاملة 

  لقاحات مثل شــــلل لمكافحة األمراض ذات األولوية التي يمكن الوقاية منها بالتســــريع الجهود المبذولة
وتيتانوس األمهات الرحم وســـــــــــرطان عنق  Bاألطفال والحصـــــــــــبة والحصـــــــــــبة األلمانية والتهاب الكبد 

ولقــاح  Bولقــاح المكورات الرئويــة ولقــاح أنفلونزا المســـــــــــــــتــدميــة النزليــة من النمط  الوليــدي والتيتــانوس
 واالستجابة لفاشيات األمراض؛ ،الفيروس العجلي

 وتعزيز نظم التمنيع وتوســــــيع فيما يتصــــــل باللقاحات زمام القيادة في بناء القدرات ورصــــــد األثر  يتول
 من خالل توســـــــــيع شـــــــــبكات المختبرات ترصـــــــــدالتعزيز بما في ذلك  ،يع مراحل العمرنطاقها في جم

 واالستجابة لفاشيات األمراض؛ أثرمن إحداث أكبر  برامج التمنيع الوطنية المسندة بالبّيناتوتمكين 
  إدماج الخبرات واألنشــــــــــطة المتصــــــــــلة ببرنامج مكافحة شــــــــــلل األطفال الســــــــــتمرار ترصــــــــــد األمراض

ي يمكن الوقاية منها باللقاحات وتحقيق األداء األمثل لبرامج اللقاحات وتدعيم ذلك والممرضـــــــــــــــات الت
 من أجل تعزيز التغطية واإلنصاف؛

  إرســـاء ممارســـات جيدة لألفرقة االســـتشـــارية التقنية الوطنية المعنية بالتمنيع ودعمها، مما يعد عنصـــرًا
 الحسنة األداء؛أساسيًا من نظم التمنيع 

  تحســـــــــــــــن مأمونية الرعاية الصـــــــــــــــحية األولية وجودتها في جميع مراحل العمر، توجيهيةتنفيذ مبادئ 
التركيز على البلدان التي ينوء ، بوتوســـــــــــــــيع نطاقها هاواختبار  االبتكاراتســـــــــــــــيما من خالل تطوير وال

التي تشــــــــارك في شــــــــبكة جودة الرعاية التابعة  البلدان خصــــــــوصــــــــاً و كاهلها بأثقل عبء من الوفيات، 
 للمنظمة؛

  تحســن مأمونية الرعاية األولية المقدمة إلى األطفال وجودتها عبر تعزيز التدبير  مبادئ توجيهيةتنفيذ
وضــمان اآلليات  المجتمعي المتكامل لحاالت اإلصــابة بااللتهاب الرئوي واإلســهال والمالرياالعالجي 

ة القدرة على الصمود، الكافية لإلحالة وخدمات رعاية األطفال الجيدة بالحد من مواطن الضعف وزياد
التي المجتمعية المتكاملة الخاصــــــة بنمو الطفل والرعاية ســــــيما من خالل تحســــــين التغذية والرعاية وال

 تلبي احتياجات البالغين المسنين؛
  في إطارالصـــحة الجنســـية واإلنجابية الوطنية بشـــأن  يةالحوارات الســـياســـإتاحة قاعدة البّينات لتوجيه 

الســـــــياســـــــات الخاصـــــــة بالتغطية الصـــــــحية الشـــــــاملة وتعزيز النظم الصـــــــحية من أجل تطوير خدمات 
 متكاملة وشاملة بناًء على طلب البلدان؛
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 لتعزيز إتاحة خدمات تنظيم األســــــــــرة لجميع األشــــــــــخاص، بمن فيهم المراهقات،  تنفيذ مبادئ توجيهية
 بغية الحد من حاالت الحمل غير المرغوب فيها؛

 مشــورة العملية إلى مقدمي الرعاية الصــحية بشــأن التواصــل مع المرضــى للوقاية من ممارســة إســداء ال
تشــويه األعضــاء التناســلية األنثوية وبشــأن رعاية األشــخاص المعانين من مضــاعفات صــحية متصــلة 

 بهذه الممارسة؛
  ثر أوجه عدم المســـــاواة بين أل تصـــــدىالركب وتعن خلف يتتضـــــمن عدم ترك أحد وضـــــع ســـــياســـــات

وتعزيز القدرات إلجراء  الالجئين والمهاجرينمثل  الفئات السكانية الضعيفةوتلبي احتياجات  الجنسين
 فئات الســكان في مختلف مراحل العمرألوجه عدم المســاواة في مجال الصــحة لدى الرصــد الروتيني 
 والتبليغ عنها؛

  المســـــــــــــــنين وتقلل أو تؤخر االعتماد توفير الرعاية المجتمعية المتكاملة التي تلبي احتياجات البالغين
على الرعاية وتكفل التدخالت ذات األولوية من أجل البالغين المســـــنين، بما فيها التدخالت الخاصـــــة 

 بالخرف؛
 بشأن الرعاية المتكاملة للمسنين تساعد أصحاب المهن الصحية والمديرين على  تنفيذ مبادئ توجيهية

لكشــف عن حاالت التدهور في القدرات األســاســية ومباشــرة تنظيم الخدمات وتنفيذ تدخالت مجتمعية ل
تــدخالت تقي من االعتمــاد على الرعــايــة وتؤخر االعتمــاد عليهــا وتوفير الرعــايــة االجتمــاعيــة والــدعم 
االجتماعي لألشخاص المعانين من فقدان القدرات األساسية ودعم مقدمي الرعاية وضمان االستجابة 

  لخرف والتدبير العالجي لأللم ومتالزمات الشيخوخة.لالعتالالت ذات األولوية مثل ا
  

  وفي إطار إعداد المنافع العالمية في مجال الصحة العمومية ستضطلع األمانة بما يلي:
  اب المباشـــــرة لوفيات تتصـــــل على ســـــبيل المثال بالوقاية من األســـــب قواعد ومعايير وٕارشـــاداتوضـــــع

ومضاعفات المخاض، والوقاية من العقم وعالجه؛ وتحديث والتسمم الحملي سيما النزف األمهات، وال
المبادئ التوجيهية بشـــأن تنظيم األســـرة على أســـاس البّينات المســـتجدة؛ واســـتخدام التكنولوجيا الرقمية 

 لتحسين حصائل صحة األم والوليد؛

 ة وضـــع إطار إلعادة تصـــميم البرامج الخاصـــة بصـــحة الطفل والمراهق من أجل تحقيق أهداف التنمي
المســـــتدامة التي ال تدعو إلى ضـــــمان بقاء جميع األطفال والمراهقين على قيد الحياة فحســـــب بل إلى 

جانب إرشـــــادات بشـــــأن تنمية القوى العاملة الصـــــحية والموارد البشـــــرية ضـــــمان ازدهارهم أيضـــــًا، إلى 
 الالزمة لتحقيق صحة المرأة والطفل والمراهق؛

  والطفل والمراهق وتنفيذهما ورصدهما،  المرأةتحديث األدوات البرمجية لتخطيط الصحة والتنمية لدى
أخذًا في االعتبار البّينات الحديثة والمبادئ التوجيهية والُنهج االستراتيجية الجديدة إلحداث أثر قطري 

ية تســــريع العمل العالمي من مثل اإلطار المعني برعاية التنشــــئة من أجل تنمية الطفولة المبكرة وعمل
 ؛أجل صحة المراهقين

  وضـــع إرشـــادات برمجية بشـــأن الرعاية الجيدة لصـــحة األم والوليد والطفل وٕانشـــاء شـــبكة الســـتخالص
 الدروس فيما بين األقاليم والبلدان لدعم التنفيذ؛

 ســــنين المعانين وضــــع إرشــــادات بشــــأن التدخالت المســــندة بالبّينات لتوفير الرعاية والدعم للبالغين الم
من تدهور في القدرات األســـاســـية والقدرة على األداء واالعتالالت المرتبطة بذلك مثل الخرف ونقص 
التغــذيــة واأللم المزمن، إضـــــــــــــــــافــة إلى حزم الرعــايــة الطويلــة األمــد، بهــدف ضـــــــــــــــمــان توافر الرعــايــة 

األســـــــاســـــــية والقدرة على المعانون من فقدان القدرات االجتماعية والدعم االجتماعي ليتمتع المســـــــنون 
 األداء بشكل ملحوظ (االعتماد على الرعاية) بحياة كريمة ومهمة في آخر مرحلة من العمر؛
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  وضـــــع مبادئ توجيهية جديدة بشـــــأن التمنيع، بما في ذلك بشـــــأن ترصـــــد األمراض التي يمكن الوقاية
ني واســــــتخدامها وبشـــــــأن منها باللقاحات وبشــــــأن تطوير لقاحات جديدة واعتمادها وتحديد إطارها الزم

 واستمرار ذلك؛استراتيجيات ترمي إلى توليد الطلب على التطعيم وقبوله 
  وضــــــع اســــــتراتيجيات عالمية بشــــــأن صــــــحة األم والوليد والطفل والمراهق واســــــتراتيجية عالمية جديدة

) وأمراض محددة يمكن الوقاية منها باللقاحات (مثل ٢٠٣٠-٢٠٢١خاصــــــــــــــــة باللقاحات والتمنيع (
حصــــبة والحصــــبة األلمانية وتيتانوس األمهات والتيتانوس الوليدي واألنفلونزا والعدوى بفيروس الورم ال

 الحليمي البشري)؛
  والطفل والمراهق وتقارير والوليد مثل إطار لرصــــــد كامل ســــــلســــــلة رعاية األم  منتجات البياناتإعداد

) واالســتراتيجية ٢٠٣٠-٢٠١٦مراهق (عن تنفيذ االســتراتيجية العالمية بشــأن صــحة المرأة والطفل وال
وخطة العمل العالميتين بشــــــــــأن الشــــــــــيخوخة والصــــــــــحة والتقرير العالمي عن العيوب الوالدية والتقرير 

ومعالم الرصـــد ؛ ٢٠٢٠-٢٠١١المرحلي العالمي عن خطة العمل العالمية الخاصـــة باللقاحات للفترة 
) والتقديرات الســـــــــــــــنوية ٢٠٣٠-٢٠٢١تمنيع (مقابل الرؤية واالســـــــــــــــتراتيجية العالميتين الجديدتين لل

للتغطية بالتطعيم؛ والتقديرات الخاصـــــة بالتغطية اللقاحية أو العالجية وتتبع االســـــتثمارات عبر تحليل 
 البيانات الوطنية؛

  تحســين برامج الصــحة اإلنجابية وصــحة بشــأن بحوث التنفيذ لعلى غرار خطة  منتجات البحثإعداد
األم والوليد والمراهق والطفل وتجريب لقاحات جديدة وٕاعداد خصـــــــائص المنتجات المســـــــتهدفة والدور 

 ؛المخطط األولي للبحث والتطويرالقيادي المتصل باللقاحات في 
  ببرامج معينة تجميع البّينات المتاحة وتجسيد المعارف لوضع مبادئ توجيهية وقواعد ومعايير خاصة

  لدعم أثر البرامج القطرية وتحسينه.
  

لتحسين الشفافية والمساءلة والقدرة على تصريف الشؤون الصحية  فيالبلدان  تعزيز قدرات: ٤-١-١المخرج 
  االستجابة وتمكين المجتمعات

  
مجال في االســـــتثمارات المناســـــبة  المجتمعات وظفتإن ما يميز التصـــــريف المتين لشـــــؤون النظم الصـــــحية هو أن 

المؤسـسـات الصـحية والقوانين  دعيمتويمكن  لتوقعات الجمهور.والقدرة على االسـتجابة  الصـحة والشـفافية والمسـاءلة
وقائمة على المشاركة لضمان  استخدام آليات شاملةالمعنية من خالل تناول هذه المسائل. ومن األساسي واللوائح 
  .٢٠٢٣عام بحلول  مليار شخص آخر استفادة

  
تجميع المبادئ التوجيهية الصـــــادرة عن المنظمة بشـــــأن تصـــــريف شـــــؤون وســـــتعزز األمانة الدور القيادي من خالل 

النظم الصـــــحية لتحقيق التغطية الصـــــحية الشـــــاملة ونشـــــرها عبر قنوات مختلفة تشـــــمل التعاون في مجال تصـــــريف 
بين الجهات صاحبة المصلحة الرئيسية (البلدان والكيانات  شؤون النظم الصحية من أجل التوصل إلى توافق اآلراء

الشـــــريكة واألوســـــاط األكاديمية والمجتمع المدني) وصـــــياغة برنامج عمل الســـــياســـــات الخاصـــــة بتصـــــريف الشـــــؤون 
  الصحية على المستوى العالمي واإلقليمي والقطري.

  
 كيف ستنفذ أمانة المنظمة هذا المخرج؟ 

  
 أجل ما يلي: ستدعم األمانة البلدان من

  وضــع ســياســات واســتراتيجيات صــحية وطنية شــاملة ومحســوبة التكلفة تســمح بتنفيذ الرعاية الصــحية
 األولية على نحو فعال من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك األمن الصحي؛
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 تغطية الصــحية األطر القانونية لل يشــملبما  وٕاصــالحها المؤســســات الصــحية والقوانين واللوائح دعيمت
 ؛الشاملة التي تسهم في تحقيق اإلتاحة والجودة والحماية من المخاطر المالية

  إضــــفاء الطابع المؤســــســــي على الُنهج التي تشــــمل الحكومة ككل والمجتمع ككل وتدمج الصــــحة في
تعزيز تمكين األفراد والمجتمعات في وظائف ل إنشــــاء آلياتجميع الســــياســــات، وخصــــوصــــًا من أجل 

 القرارات الصحية والمساواة بين الجنسين؛ صنعبة وتمثيل المواطنين في عمليات المراق
  تســــخير القطاع الخاص للمســــاعدة على تحقيق التغطية الصــــحية الشــــاملة من خالل التعاون المتعدد

 القطاعات والشامل والمسؤول والشفاف مع جميع الجهات صاحبة المصلحة؛
 لتغطية الصحية الشاملةاتحقيق من أجل وانين والميزانيات العمل مع أعضاء البرلمانات لدعم الق.  

  
  وفي إطار إعداد المنافع العالمية في مجال الصحة العمومية ستضطلع األمانة بما يلي:

  وضــــــــــع قواعد ومعايير وٕارشــــــــــادات تتصــــــــــل مثًال بإعداد بّينات عالمية بشــــــــــأن رصــــــــــد الســــــــــياســــــــــات
بالتغطية الصـــــحية الشـــــاملة؛ وتقييم أداء النظم الصـــــحية واالســـــتراتيجيات الصـــــحية الوطنية الخاصـــــة 

ياقات الهشــــــــــــــــة) ومجموعات األدوات التفاعلية المرتبطة بالتخطيط الصـــــــــــــــحي  (بما في ذلك الســـــــــــــــ
 في مجال التغطية الصحية الشاملة؛االستراتيجي وصنع القرارات 

  العشـــرين والمشـــاركة وضـــع إرشـــادات عالمية بشـــأن الدور المتغير لوزارات الصـــحة في القرن الحادي و
 مع السكان والمجتمعات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني؛

 وضـــع القوانين واللوائح الفعالة الالزمة لتنفيذ التغطية الصـــحية الشـــاملة  إعداد إرشـــادات عالمية بشـــأن
لحد والحوار االجتماعي والعمليات القائمة على المشاركة من أجل صنع القرارات في مجال الصحة وا

 من فساد النظم الصحية؛

  إعداد بّينات وٕارشـــــــادات عالمية بشـــــــأن الُنهج المشـــــــتركة لتعزيز اإلنصـــــــاف والتصـــــــدي لعقبات النظم
الصـــــــحية التي تحول دون إحراز التقدم من أجل تحقيق التغطية الشـــــــاملة فضـــــــًال عن تحقيق برنامج 

التغطية الصـــــــــــــــحية الشـــــــــــــــاملة شـــــــــــــــراكة العمل الخاص بفعالية التعاون ألغراض التنمية عن طريق 
 ؛٢٠٣٠  لعام

  مثل نشـــــــــر البيانات بشـــــــــأن تدفقات المســـــــــاعدة اإلنمائية الرســـــــــمية في مجال  منتجات البياناتإعداد
الصـــــحة بهدف المســـــاعدة على تعزيز الشـــــفافية وتوفير لمحة عامة أكثر شـــــموًال عن الموارد وتيســـــير 

  الفهم المتعمق لألولويات اإلنمائية العالمية، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة.
  

 فيها دان من تعزيز القوى العاملة الصحية: تمكين البل٥-١-١المخرج 
  

 بحلول ةمليون وظيفة في قطاع الصــــــــــــح ٤٠على العاملين الصــــــــــــحيين  ناميمن المتوقع أن يضــــــــــــيف الطلب المت
وفي الوقت ذاته، من  البلدان المرتفعة الدخل.بلدان الشـــريحة العليا من الدخل المتوســـط و ، معظمها في ٢٠٣٠  عام

النقص المتوقع في عدد العاملين الصــــحيين الالزم لتحقيق التغطية الصــــحية الشــــاملة واســــتمرارها  دادالمرتقب أن يز 
في البلدان المنخفضــــــــــــة الدخل وبلدان  ٢٠٣٠مليون عامل صــــــــــــحي بحلول عام  ١٨بتســــــــــــجيل ثغرة عالمية قدرها 

رئيســــــية في هذا المجال الشــــــريحة الدنيا من الدخل المتوســــــط أســــــاســــــًا. وتشــــــمل اســــــتراتيجيات المنظمة ومعاييرها ال
خطة العمل الخمســية المشــتركة بين و  ،٢٠٣٠بشــأن الموارد البشــرية الصــحية: القوى العاملة  االســتراتيجية العالمية ٍ 

"العمل المعنونة  منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصــــــــادي ومنظمة الصــــــــحة العالمية
ة العالمية لقواعد الممارســـــــة بشـــــــأن توظيف العاملين الصـــــــحيين على المســـــــتوى من أجل الصـــــــحة" ومدونة المنظم

  الدولي. 
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 كيف ستنفذ أمانة المنظمة هذا المخرج؟ 
  

عقد اجتماعات للجهات الشـــــــــــــــريكة المتعددة القطاعات (التعليم والعمل  ســـــــــــــــتعزز األمانة الدور القيادي من خالل
 ٤و ٣الجهات لتحقيق عائد ألهداف التنمية المســـتدامة (األهداف والشـــؤون المالية وشـــؤون الجنســـين) وٕاشـــراك هذه 

  ) نتيجة لالستثمارات في الوظائف.١٠و ٨و ٥و
  
 ستدعم األمانة البلدان من أجل ما يلي:و 

 آليات الســـياســـات والخطط الخاصـــة بالموارد البشـــرية، بما في ذلك لوضـــع  تعزيز القدرات المؤســـســـية
 ؛لصحية المشترك بين القطاعاتتنسيق برنامج عمل القوى العاملة ا

  ورصـــدها للتصـــدي للثغرات  القوى العاملة الصـــحية وتنفيذهاخاصـــة باســـتراتيجيات ســـياســـات و وضـــع
 واألمن الصحي العالمي؛ التي تعوق تحقيق التغطية الصحية الشاملةالموارد البشرية الرئيسية في 

 الوطنية لرصـــــــد البيانات عن ســـــــوق العمل في مجال الصـــــــحة وتحليلها واســـــــتخدامها،  تعزيز القدرات
 في ذلك تنفيذ حسابات القوى العاملة الصحية الوطنية والتبليغ عنها؛  بما

  الرامية إلى تحقيق فوائد متبادلة وتخفيف وطأة العواقب الناشــئة عن تنّقل القوى العاملة تدعيم اآلليات
مدونة المنظمة العالمية لقواعـد الصـــــــــــــــحية وهجرتها، بما في ذلك التعاون الثنائي واإلقليمي وتنفيذ 

 ؛الممارسة بشأن توظيف العاملين الصحيين على المستوى الدولي

 ي إلى مواءمة تعليم القوى العاملة الصـــــــــــــحية مع احتياجات النظم وضـــــــــــــع وتنفيذ اســـــــــــــتراتيجيات ترم
الصــــــــــــحية، بما في ذلك إرشــــــــــــادات بشــــــــــــأن الُنهج التي تســــــــــــتهدف تعزيز تنظيم التعليم والممارســــــــــــة 

 العمليات المتصلة باالعتماد والترخيص والتسجيل)؛  (مثل

 مل وأداء القوى العاملة الصــــحية تســــريع األنشــــطة التعليمية والتدريبية المهنية التقنية وٕايجاد فرص للع
  واالجتماعية وٕانتاجيتها.

  
  وفي إطار إعداد المنافع العالمية في مجال الصحة العمومية ستضطلع األمانة بما يلي:

  اتفاقات ثنائية بشــــــــأن هجرة العاملين الصــــــــحيين وتنقلهم  تتصــــــــل مثًال بإعداد قواعد ومعاييروضــــــــع
العالمية لقواعد الممارســــة بشــــأن توظيف العاملين الصــــحيين مدونة المنظمة وتنفيذها (بما يتســــق مع 
واســــتبقاء العاملين الصــــحيين في المناطق النائية والريفية وتنظيم تعليم القوى )؛ على المســــتوى الدولي

وتقارير عن وضــع التمريض في العالم ووضــع القبالة في العالم وطبعة العاملة الصــحية وممارســتها؛ 
اتيجيــة من أجــل تعزيز التمريض والقبــالــة؛ وٕاطــار كفــاءات عــالمي خــاص منقحــة للتوجهــات االســـــــــــــــتر 

وتضـــــم أدوات ســـــوق العمل في مجال الصـــــحة بالتغطية الصـــــحية الشـــــاملة؛ ومجموعة أدوات تتعلق ب
عملية وموحدة إلجراء تحليالت ســـــــليمة لســـــــوق العمل في مجال الصـــــــحة وتوصـــــــيات بشـــــــأن اختيار 

 بقائهم ومساراتهم المهنية؛الطالب وتعيين العاملين الصحيين واست
  رفع تقارير الدول األعضــــــاء عن البيانات المتصــــــلة مثل المنصــــــات لتيســــــير  البياناتمنتجات إعداد

بالقوى العاملة فيها، بما في ذلك العروض والتحليالت بشــــــــــــــــأن القوى العالمية الصـــــــــــــــحية الوطنية، 
 ونموذج لتوقع احتياجات القوى العاملة الصحية في المستقبل.
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  مالية الذين يواجهون صعوبات: خفض عدد األشخاص ٢-١الحصيلة 
  

في مدفوعات د من ســـــدَّ يُ ما نتيجًة ل شـــــديدةاقتصـــــادية ضـــــائقة مليون شـــــخص من  ٨٠٠يعاني حوالي  ،كل عامفي 
ويعّد وجود ســـياســـات وطنية مليون شـــخص منهم ُيلقون في براثن الفقر المدقع.  ١٠٠ويقدَّر أن  لرعايةا مواقع تقديم

مليار لالتغطية الصــــحية الشــــاملة إتاحة  بغيةفعالة إلدارة تمويل الصــــحة عنصــــرًا أســــاســــيًا للتصــــدي لهذه التحديات 
 وبيان ٢اإلطار  في ٢-١الحصــــــيلة بة رتبطالم المؤشــــــرات بيان رديو  .٢٠٢٣بحلول عام  في العالمشــــــخص آخر 

   .٩الميزانية المقترحة حسب المكتب الرئيسي في الجدول 
  

  ٢-١الحصيلة ب المؤشرات المرتبطة: ٢اإلطار 
: نسبة السكان الذين تصرف أسرهم المعيشية نفقات كبيرة على الصحة محسوبة كحصة ١المؤشر  :٢-١الحصيلة 

  من مجموع إنفاق األسر المعيشية أو دخلها
والصـــــحة والحماية : نســـــبة مجموع اإلنفاق الحكومي على الخدمات األســـــاســـــية (التعليم ٢المؤشـــــر  :٢-١الحصـــــيلة 

  االجتماعية)
  

  )األمريكية الدوالرات بماليين( الرئيسي المكتب حسب ٢-١ للحصيلة المقترحة الميزانية :٩ الجدول
  

 األمريكتان أفريقيا الحصيلة
جنوب 
شرق 
 آسيا

شرق  أوروبا
 المتوسط

غرب المحيط 
 الهادئ

المقر 
 المجموع الرئيسي

خفض عدد األشخاص   ٢-١
الذين يواجهون 

 مالية صعوبات
٩٨,٩ ٢٥,٦ ٨,١ ١٣,٠ ١١,٣ ٧,٧ ٢,٩ ٣٠,٣ 

 ٩٨,٩ ٢٥,٦ ٨,١ ١٣,٠ ١١,٣ ٧,٧ ٢,٩ ٣٠,٣ ٢-١مجموع الحصيلة 
  

 الســتمرار ها: تمكين البلدان من وضــع اســتراتيجيات وٕاصــالحات منصــفة لتمويل الصــحة وتنفيذ١-٢-١المخرج 
  تحقيق التغطية الصحية الشاملة من أجلالتقدم المحرز 

  
الســــــــياســــــــات الصــــــــحية والخطط  وقابلة للتكيُّف وقادرة على الصــــــــمود لتمويل الصــــــــحة مع متينةنظم  مواءمةيجب 

لتمكين مليار شـــــخص آخر من  االســـــتراتيجية وعمليات الميزنة وآليات اإلدارة المالية العامة على المســـــتوى الوطني
  .٢٠٢٣االستفادة من التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 

  
  ج؟مخر أمانة المنظمة هذا ال ستنفذكيف 

  
تجميع المبادئ التوجيهية الصــــــــادرة عن المنظمة بشــــــــأن تمويل الصــــــــحة ســــــــتعزز األمانة الدور القيادي من خالل 

لتحقيق التغطية الصــحية الشــاملة ومصــفوفة التقييم المســتمدة من ذلك ونشــرها بهدف التوصــل إلى توافق اآلراء بين 
أي البلدان والكيانات الشــريكة واألوســاط األكاديمية والمجتمع المدني وصــياغة الجهات صــاحبة المصــلحة الرئيســية 

  برنامج عمل السياسات على المستوى العالمي واإلقليمي والقطري.
  
  ستدعم األمانة البلدان من أجل ما يلي:و 

  الخدمات تطوير المهارات والنظم وترتيبات تصــريف الشــؤون لتنفيذ ممارســات أكثر اســتراتيجيًة لشــراء
الصـــــــــــــــحية وتكييف هذه اآلليات مع مرور الوقت ومواءمة آليات المدفوعات مع الفوائد المتعهد بها 
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وتحسين التعاقد مع مقدمي الخدمات من القطاعين العام والخاص (عند االقتضاء) واستخدام البيانات 
الســــتمرار التقدم  عن نظم المدفوعات لتوجيه الســــياســــات وتعزيز الكفاءة واإلنصــــاف والجودة كوســــيلة

 المحرز بشأن زيادة تغطية الخدمات بتوفير الحماية المالية؛
  استخدام "مصفوفة التقدم" في مجال تمويل الصحة (أداة للتقييم المنهجي للتقدم المحرز في سياسات

التمويل الوطنية) لتتبُّع مدى التقدم المحرز على المســـــتوى القطري بما يتســـــق مع الممارســـــات الجيدة 
 ق في المستقبل بإجراءات محددة لتمويل الصحة؛رساء أساس لربط النتائج الكمية التي تحقَّ وإ 

  تمويل الصــحة مع الترتيبات لصــالحات اإلصــياغة ميزانيات صــحية تســتهدف تحقيق النتائج ومواءمة
 الوطنية لإلدارة المالية العامة بما يكفل استخدام الموارد على نحو أكثر كفاءًة وٕانصافًا؛

 بيق أطر تقنية ووســــــائل تشــــــخيص لوضــــــع ســــــياســــــات لتمويل الصــــــحة وتصــــــميم التنفيذ، أخذًا في تط
الحســـــبان التحديات االقتصـــــادية الســـــياســـــية والحاجة إلى مواءمة هذه األدوات مع نظم اإلدارة المالية 

 ؛ذه اإلصالحاته العامة في حال إضفاء الطابع المؤسسي على اإلصالحات واستمرار
  البرامج المتصـــــــــلة بالصـــــــــحة العمومية في االســـــــــتراتيجيات والخطط الوطنية لتمويل إدماج الخدمات و

 ل عن تمويل المعونة؛الصحة من أجل التحوّ 
 تصميم سياسات مالية لصالح الصحة ولصالح الفقراء؛ 
  تقييم الخيارات وتحديد األولويات للعمل المتصـــــــــــــــل بترتيبات التمويل في الحاالت الهشـــــــــــــــة والمتأثرة

 بالنزاعات؛
  تعزيز القدرات في مجال تمويل الصـــــــــــــــحة من خالل برامج التعلُّم اإللكتروني وبرامج التدريب وجهًا

  التعلُّم من األقران.أنشطة موّجهة و الدراسية الجوالت اللوجه وعمليات تبادل المعارف و 
  

  وفي إطار إعداد المنافع العالمية في مجال الصحة العمومية ستضطلع األمانة بما يلي:
  تحســــين اإلرشــــادات إلجراء تقييم في الوقت الحقيقي  من خالل القواعد والمعايير واإلرشـــاداتوضــــع

للتقدم المحرز في إصـــــــالحات تمويل الصـــــــحة لتحقيق التغطية الصـــــــحية الشـــــــاملة؛ وتجميع الدروس 
الوطنية لتمويل الصــــــحة من أجل تحقيق وتحســــــين اإلرشــــــادات العالمية بشــــــأن تصــــــميم الســــــياســــــات 

حية الشـــاملة وتنفيذها، بما في ذلك في الســـياقات الالمركزية ســـياســـيًا؛ وٕاعداد إرشـــادات التغطية الصـــ
لتعزيز مشـــــاركة الســـــلطات الصـــــحية والمالية الوطنية بناًء على تجميع الدروس المســـــتخلصـــــة بشـــــأن 

بيل على سالمسائل األساسية التي تربط بين تمويل الصحة واالستدامة المالية واإلدارة المالية العامة، 
 ؛المثال

 د في إرشــــادات بشــــأن ال  مدفوعاتالخاصــــة بمختلطة النظم إعداد تقرير تجميعي عالمي للبّينات يجســــَّ
مقدمي الخدمات، بما في ذلك نظام ربط األجر باألداء، وتجميع الدروس المســـــــــــــــتخلصــــــــــــــــة وٕاعداد 

 ال؛إرشادات لتمويل الخدمات والبرامج والوظائف المتصلة بالصحة العمومية على نحو فع
  وضـــــــع توصـــــــيات بشـــــــأن آليات للمدفوعات تصـــــــمَّم خصـــــــيصـــــــًا لتتالءم مع أمراض وتدخالت معينة

ومواءمة المدفوعات مع حزم الفوائد وٕارســــــــاء نظم للمعلومات وترتيبات لتصــــــــريف الشــــــــؤون ألغراض 
  الشراء االستراتيجي.
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المخاطر المالية واإلنصـــــاف والنفقات معلومات متعلقة بالحماية من نتاج : تمكين البلدان من إ٢-٢-١المخرج 
  القرارات وتوجيه صنعلتتبُّع التقدم المحرز  هاوتحليل هذه المعلومات واستخدام ةيالصح

  
 ضــــائقة مالية نتيجًة لذلك.من  مقابل الخدمات الصــــحية التي تدفع من أموالها الخاصــــة األســــر يتعان نينبغي أال 

األموال بين اإلنفاق الحكومي على الصـــحة واالعتماد على اإلنفاق من  وطيدةنات وجود عالقة عكســـية وُتظِهر البيّ 
اإلنفاق على  بيانات وتحليالت عالية الجودة لتتبُّع عدادتحقيق هذا المخرج على إمن أجل ويركز العمل  .الخاصـــــــة
مما يكتســـــي أهمية محورية في عمليات رصـــــد التغطية الصـــــحية الشـــــاملة  الحماية الماليةو  ٕاتاحة التمويلالصـــــحة و 

على المســتوى العالمي واإلقليمي والوطني بهدف توجيه التمويل الصــحي والســياســات المتصــلة بذلك. وتلتزم األمانة 
  من األموال الخاصة. والمدفوعات الباهظة والمسببة للفقربدعم رصد المؤشرات الخاصة بإتاحة التمويل 

  
  ج؟خر مة هذا المظكيف ستنفذ أمانة المن

  
تعبئة البلدان والجهات الشــــــــــريكة ومنظمات المجتمع المدني حول برنامج  ســــــــــتعزز األمانة الدور القيادي من خالل

عمل عالمي لتحســـين جودة المعلومات والتحليالت يعزز الشـــفافية في اســـتخدام الموارد والمســـاءلة للحد من المعاناة 
  نتيجًة الستخدام الخدمات الصحية.من ضائقة مالية 

  
  البلدان من أجل ما يلي:األمانة وستدعم 

  إعداد بيانات عالية الجودة ومتصـــــلة بالســـــياســـــات عن مصـــــادر األموال وأوجه اســـــتخدامها في قطاع
الشـــفافية وتوجيه الســـياســـات على المســـتوى القطري، بالمســـاهمة الصـــحة وتحليل هذه البيانات لتعزيز 

 قاعدة البيانات العالمية للمنظمة بشأن اإلنفاق على الصحة؛التحديث السنوي لأيضًا في 
  تحليل بيانات المســـــــــوح األســـــــــرية للتمكن من إجراء تحليالت متصـــــــــلة بالســـــــــياســـــــــات إلتاحة التمويل

 جة عن المدفوعات من األموال الخاصة مقابل الخدمات الصحية؛توالضائقة المالية النا
  البيانات وتحليلها واستخدامها من أجل الحوار بشأن السياسات؛تعزيز القدرات لجمع 
 .إجراء تحليل معّمق للسياسات باستخدام البيانات اإلدارية وبيانات المسوح الروتينية  

  
  وفي إطار إعداد المنافع العالمية في مجال الصحة العمومية ستضطلع األمانة بما يلي:

  جمع البيانات واألساليب ب متعلقةل إعداد وثائق إرشادية من خال القواعد والمعايير واإلرشاداتوضع
وتفســـــــير البيانات عن النفقات الصـــــــحية؛ وٕاعداد تقارير عالمية، بما فيها تقارير ســـــــنوية عن الرصـــــــد 
وبحوث علمية عن إتاحة التمويل والحماية المالية في الدول األعضـــــــــاء؛ ووضـــــــــع معايير وأســـــــــاليب 

 المعلومات المتاحة بخصوص الحماية المالية، على سبيل المثال؛عالمية وٕاقليمية لتحسين جودة 
  من خالل إعداد تقرير ســـــــــــــنوي عن األنماط العالمية لإلنفاق على الصـــــــــــــحة  منتجات البياناتإعداد

  مثًال.
  

: تمكين البلدان من تحســــين القدرة المؤســــســــية على اتخاذ قرارات شــــفافة فيما يتعلق بتحديد ٣-٢-١المخرج 
  تخصيص الموارد وتحليل تأثير الصحة في االقتصاد الوطنياألولويات و 

  
لى عمليات ومبنية عبالبّينات  ندةتقتضـــي التغطية الصـــحية الشـــاملة أن تتمتع البلدان بالقدرة على اتخاذ قرارات مســـ

 اســــــــــتحقاقات الخدمات الممّولة من األموال العامة واســــــــــتثمارات النظم فيإدراجه  نبغيعادلة وشــــــــــفافة بشــــــــــأن ما ي
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ويتعين على البلدان أيضــــًا تحليل أثر التغطية الصــــحية الشــــاملة والصــــحة . ألغراض التنفيذ الصــــحية ذات الصــــلة
  على األداء االقتصادي ووضع سياسات تعزز مساهمة قطاع الصحة في االقتصاد إلى أقصى حد.

  
  كيف ستنفذ أمانة المنظمة هذا المخرج؟

  
اســتخدام تحليالت للبيانات بفضــل النهوض بعمليات شــفافة لصــنع القرارات  القيادي من خاللســتعزز األمانة الدور 

المنهجيات واســتخدام البيانات االقتصــادية االقتصــادية وبّينات متينة؛ واإلشــراف على وضــع إرشــادات جديدة بشــأن 
ضل ممارسات في عمليات صنع القرارات؛ وتطوير شبكة من الجهات الشريكة لمواءمة ُنهج المساعدة التقنية مع أف

  المنظمة.
  
قرارات شــفافة فيما يخص تحديد األولويات واتخاذ قرارات  صــنعالمؤســســية على  ةلبناء القدر  ســتدعم األمانة البلدانو 

باتباع نهج ثالثي األبعاد (البيانات والحوار القرارات  لعملية صــــــــــــنعتخصــــــــــــيص الموارد عبر ثالثة جوانب  بشــــــــــــأن
  النحو التالي:والقرارات) على 

 نات التخاذ قرارات متعلقـة بيّ الأدوات لتقدير التكاليف وتحقيق مردودية التكلفة توفر  إعداد: البيانات
نماذج عامة إرشـــــــــادات لجمع البيانات وتحليلها، بما يشـــــــــمل باإلضـــــــــافة إلى ، بحزم الفوائد الصـــــــــحية

الصـــــحية كجزء من مشـــــروع المنظمة الختيار تدخالت فعالة من حيث  التوقعات /ثارللمكاســـــب / اآل
 )؛WHO-CHOICEالتكلفة (

 :اعتماد خيارات عادلة؛ لضمان حوارعملية ال دعم البلدان في الحوار 
 األطر القانونية،بما في ذلك  القرارات، صــــنع: تعزيز إضــــفاء الطابع المؤســــســــي على عملية القرارات 

  والجوانب اإلجرائية لتحليل البيانات واستخدامها، والرصد والتقييم. ،وبناء المؤسسات
  

  وفي إطار إعداد المنافع العالمية في مجال الصحة العمومية ستضطلع األمانة بما يلي:
  من خالل إعداد مستودع موّسع للتدخالت الصحية التي توصي  والمعايير واإلرشادات القواعدوضع

مة، بما في ذلك المعلومات عن اإلســـــــــــهامات والفعالية والترتيبات الخاصـــــــــــة بها البرامج التقنية للمنظ
ع عبر منصــــة  بتوفير الخدمات والفوائد االقتصــــادية والمتطلبات من الموارد، وٕاتاحة المســــتودع الموســــّ
إلكترونية؛ ووضـــــع إرشـــــادات بشـــــأن الجوانب اإلجرائية الســـــتخدام البيانات من أجل دعم اختيار حزم 

 ية والنهوض بأفضل الممارسات، على سبيل المثال؛الفوائد الصح

 مًا للتغطية الصحية الشاملة، إعداد األدوات أو تحسينها لمساندة صنع القرارات بشأن االستثمارات دع
 WHO-CHOICEمشــــــروع ســــــيما األدوات التي تولد بّينات اقتصــــــادية مثل أداة الصــــــحة الواحدة و وال

وتقدر التكاليف واآلثار الصـــــــــحية والفعالية من حيث التكلفة والعائدات االقتصـــــــــادية  EPICودراســـــــــة 
تفحص إمكانية الوصـــــول الجغرافي االســـــتثمار في النظام الصـــــحي، بما فيها األدوات التي المرتبطة ب

إلى الخدمات الصـــحية وتدعم التخصـــيص المســـند بالبّينات للموارد (المرافق والقوى العاملة الصـــحية) 
 سب توزيع السكان؛ح

  اســـــــتخدام أســـــــاليب علمية متينة لتقدير األثر االقتصـــــــادي للتغييرات  من خالل منتجات البحثإعداد
الطارئة على الوضـــع الصـــحي، وتحديد مدى تأثر أســـواق العمل وٕامدادات العمالة والنمو االقتصـــادي 

  ى االقتصاد ككل، مثًال.بالتغييرات الطارئة على الوضع الصحي وتحديد أثر تنامي قطاع الصحة عل
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: تحســــين إتاحة األدوية األســــاســــية واللقاحات ووســــائل التشــــخيص واألجهزة الالزمة للرعاية ٣-١الحصــــيلة 
  الصحية األولية

  
الوقاية والتشــــــخيص والعالج ألغراض  إتاحة المنتجات الصــــــحية ألمراضللتدبير العالجي لاســــــتراتيجية  كل تتطلب

إلى ارتفاع أســـــــــــــعار  اً نظر المنتجات القلق على الصـــــــــــــعيد العالمي إتاحة  ير مســـــــــــــألةوتث. والرعاية الملّطفة والتأهيل
على قدرة  اً ضـــغطًا متزايد غطتغّير أســـواق المنتجات الصـــحية، مما يضـــســـرعة المســـتحضـــرات الصـــيدالنية الجديدة و 

ويطرح تحســين  الجيدة.المأمونة و كاملة وميســورة التكلفة للرعاية الصــحية خدمات جميع النظم الصــحية على إتاحة 
وعالوة على  .للتنســـيق إتاحة المنتجات الصـــحية تحّديًا متعّدد األبعاد يتطلب ســـياســـات واســـتراتيجيات وطنية شـــاملة

الناجمة جزئيًا عن اســــتخدام المضــــادات الحيوية بشــــكل  يجب التصــــدي لخطر مقاومة مضــــادات الميكروباتذلك، 
ة بينما ُيتوخى تحســـــــين إتاحة األدوية المنقذة لألرواح. ويرد بيان عبر مختلف أوجه نهج الصـــــــحة الواحدعشـــــــوائي، 

الميزانية المقترحة حســـــــــــــــب المكتب الرئيســـــــــــــــي في وبيان  ٣اإلطار في  ٣-١المؤشـــــــــــــــرات المرتبطة بالحصـــــــــــــــيلة 
  .١٠  الجدول

  
  ٣-١الحصيلة ب المؤشرات المرتبطة: ٣اإلطار 

تُتاح فيها مجموعة أساسية من األدوية الضرورية : نسبة المرافق الصحية التي ١المؤشر  :٣-١الحصيلة 
  الوافية بالغرض بكلفة ميسورة على الدوام

  على المستوى الوطني لمضادات الحيويةااستهالك : أنماط ٢المؤشر  :٣-١الحصيلة 
  

  )األمريكية الدوالرات بماليين( الرئيسي المكتب حسب ٣-١ للحصيلة المقترحة الميزانية :١٠ الجدول
  

جنوب شرق  األمريكتان أفريقيا الحصيلة 
شرق  أوروبا آسيا

 المتوسط
غرب المحيط 

 الهادئ
المقر 
 المجموع الرئيسي

األدوية تحسين إتاحة   ٣-١
األساسية واللقاحات 
ووسائل التشخيص 

واألجهزة الالزمة 
للرعاية الصحية 

 األولية

٢٦٢,٩ ١٢٩,٣ ١٨,٩ ١٧,٣ ١٣,٤ ٢٣,٢ ١٢,٠ ٤٨,٨ 

 ٢٦٢,٩ ١٢٩,٣ ١٨,٩ ١٧,٣ ١٣,٤ ٢٣,٢ ١٢,٠ ٤٨,٨ ٣-١ مجموع الحصيلة
  

، تهاونجاعومأمونيتها  : توفير إرشــــــــادات ومعايير موثوقة بشــــــــأن جودة المنتجات الصــــــــحية١-٣-١المخرج 
  سيما من خالل خدمات االختبار المسبق للصالحية وقائمة األدوية األساسية وقائمة وسائل التشخيصالو 
  

وناجعة وٕامكانية مأمونة و وتوافر منتجات صـــــــحية جيدة من األســـــــاســــــــي اإلنصـــــــاف في إتاحة المنتجات الصـــــــحية 
وتأخذ إرشــــــــــادات المنظمة ومعاييرها في هذا إتاحتها وقبولها وتحّمل تكاليفها لتحقيق التغطية الصــــــــــحية الشــــــــــاملة. 
صــــــول الحعيفة أو مهّمشــــــة أو محرومة من المجال بعين االعتبار أيضــــــًا فئات األفراد والمجتمعات التي تكون ضــــــ

اللجوء والمشــــــــرَّدين  ملتمســــــــيوالمســــــــنين والمهاجرين والالجئين و  ةالمنتجات مثل األشــــــــخاص ذوي اإلعاق هذهلى ع
  داخليًا واألقليات المهملة.

  
لعالج الوقاية والتشخيص واألغراض التدبير العالجي لألمراض على إتاحة المنتجات الصحية  اتوتعتمد استراتيجي

متعّدد األبعاد أطرًا تنظيمية شاملة وسياسات واستراتيجيات وطنية ال يتحدال ذايتطلب هو  والرعاية الملّطفة والتأهيل.
واختيار  اوتســـــــــجيله اتالتصـــــــــنيع وتقييم المنتجإلى البحث والتطوير  من الصـــــــــحيدورة حياة المنَتج  شـــــــــمل كاملت

  .المنتجات والشراء واالستعمال
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تلبي االحتياجات ذات  مقبولة منتجات ذات جودةعلى  حصـــول البلدان النامية المســـبق للصـــالحية االختبارويعزز 
األولوية في مجال الصـــــــــــــحة العمومية. وتوفر المنتجات التي خضـــــــــــــعت لتقييم أمانة المنظمة واختبارها المســـــــــــــبق 

التنظيمية  ســــــلطاترة بعض الواســــــتنادًا إلى خب. واألداء والمأمونية والنجاعةضــــــمانات إضــــــافية للجودة للصــــــالحية 
  لمعايير الدولية الموحدة.ل تمتثلاالختبار المسبق للصالحية قائمة بالمنتجات التي  تيحالوطنية األفضل أداًء، ي

  
  ج؟مخر كيف ستنفذ أمانة المنظمة هذا ال

  
تقييم العرض والطلب على اللقاحات الخاضـــــعة وغير الخاضـــــعة لالختبار  الدور القيادي من خالل األمانة عززســـــت

من أجل صــــــنع القرارات بشــــــأن شــــــفافية فهم توافر المنتجات  حســــــينالمســــــبق للصــــــالحية على الصــــــعيد العالمي لت
 وتحقيق األداء األمثل للمنتجات ووضــع القواعد والمعاييرســالســل تبريد اللقاحات الخاصــة بســياســات الالســياســات و 

لضمان جودة األدوية ومأمونيتها ونجاعتها. وستضطلع بدور قيادي في االختبار المسبق لصالحية أدوية ولقاحات 
ووســــائل تشــــخيص مختارة ذات أولوية وتحّدث بانتظام قوائم المنظمة لألدوية األســــاســــية ووســــائل التشــــخيص على 

  أساس البّينات العلمية.
  

  ي:وستدعم األمانة البلدان من أجل ما يل
  أداء جميع الوظائف التنظيمية الالزمة للمساعدة على ضمان اإلمداد بمنتجات صحية جيدة ومأمونة

 وناجعة؛
  ألغراض الشراء ورّد التكاليف استنادًا إلى البّينات؛ المنتجات الصحيةتقييم التكنولوجيات واختيار 
  فعالية المشـــتريات وســـالســـل بأفضـــل الممارســـات في البلدان والمؤســـســـات اإلقليمية لتحســـين النهوض

 اإلمداد، بما في ذلك المشتريات المشتركة؛
 ها.وتحديث هااألساسية واستعراض صحيةوضع القوائم الوطنية للمنتجات ال 

  
  وفي إطار إعداد المنافع العالمية في مجال الصحة العمومية ستضطلع األمانة بما يلي:

  الصيدالنية واإلشراف عليها؛مات بشأن تحسين تصريف شؤون الخد ٕارشاداتو  سياساتوضع 
  أسماء دولية غير مسجلة الملكية لتيسير تحديد المواد الصيدالنية الفعالة؛إصدار 
 وضع إرشادات وقواعد ومعايير خاصة بالمنتجات الصحية المأمونة والناجعة والجيدة؛ 
  األدوية، والســــــــــــيما إعداد تقارير مثل التقارير عن العمل العالمي إلدماج الرصــــــــــــد النشــــــــــــط لمأمونية

يتعلق بإدارة األدوية لعالج الســــل وفيروس األيدز والتهاب الكبد وباللقاحات ووســــائل التشــــخيص  فيما
واألجهزة الطبية؛ والتقارير عن الســــمية واألحداث الضــــائرة وســــالمة المرضــــى، والســــيما بالنســــبة إلى 

تتبع و لع األســـــــاســـــــية األخرى؛ المنتجات الصـــــــحية لعالج الســـــــل وفيروس األيدز والتهاب الكبد والســـــــ
والتبليغ المتدنية النوعية/ المغشـــــوشـــــة الصـــــحية والمنتجات الطبية  بشـــــأن المنتجاتإنذارات الســـــالمة 

عبر إنذارات المنظمة بشـــــــــأن المنتجات الطبية الهيئات التنظيمية  لفائدة عنها على الصـــــــــعيد العالمي
 والنشرات اإلقليمية؛

  الفعالة والشــــــفافة والتنظيمية لمواصــــــفات جودة مجموعة مختارة من إرســــــاء أنشــــــطة للمواءمة العالمية
 والسواغات وأشكال الجرعات على نطاق المنظومة وتحسينها وتنفيذها؛المنتجات الصيدالنية 

  ووســائل التشــخيص زيادة عدد الطلبات المقدمة إلجراء االختبار المســبق لصــالحية األدوية واللقاحات
 المختارة؛ نواقل واألجهزة الطبيةلاالمختبري ومنتجات مكافحة 
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  تحديث إجراءات تقييم المنتجات لتحسين الربط بين االختبار المسبق للصالحية الذي تجريه المنظمة
 والتوصيات بشأن السياسات؛

 يةسائل التشخيصالو التي تخضع لالختبار المسبق للصالحية أو تقيَّم لتشمل  توسيع نطاق المنتجات 
وســـائل و  والمنتجات البيولوجية لعالج الســـرطان واألمراض غير الســـارية األخرى األســـاســـيةالمختبرية 

 المستجدة؛ الخاصة باألمراض الُمعديةالجديدة  التشخيص واللقاحات
  رصــــــــد توافر المنتجات الصــــــــحية والقدرة على تحمل تكاليفها ورصــــــــد األثر والقيمة الكاملة في مجال

  يشمل فعالية اللقاحات من حيث التكلفة.الصحة العمومية للقاحات وتقييمهما بما 
  

تحســـين إتاحة المنتجات الصـــحية وتعزيز اإلنصـــاف في إتاحتها عن طريق تشـــكيل الســـوق : ٢-٣-١المخرج 
  على الصعيد العالمي ودعم البلدان لرصد نظم الشراء واإلمداد الفعالة والشفافة وضمانها

  
وتعتمد إتاحة . في العالمصــــــورة منتظمة للعديد من األشــــــخاص بالقدر الكافي وب جيدةالصــــــحية المنتجات ال تاحتال 

ويؤدي اســــــــتحداث أدوية جديدة ومنتجات صــــــــحية أخرى  توافر منتجات مناســــــــبة بأســــــــعار معقولة. علىالمنتجات 
وارتفاع معدالت اإلصــابة باألمراض غير الســارية إلى زيادة الضــغط على نظم الرعاية الصــحية وعلى األفراد الذين 

عدم تشـــــــــخيص أمراض تتأثر الحصـــــــــائل بعدم إتاحة المنتجات في حال  ويمكن أن من أموالهم الخاصـــــــــة.يدفعون 
  .المرضى أو عدم عالجهم أو حصولهم على عالج دون المستوى األمثل

  
 نظمه التحديات لتحسين إتاحة المنتجات على نطاق النظام من البحث والتطوير وعدم وجود سياسات فعالة و وتواجَ 

قوى عاملة صـــــحية متســـــمة بالكفاءة إلى ضـــــعف إدارة المشـــــتريات وســـــالســـــل اإلمداد ووصـــــف المنتجات تنظيمية و 
وعدم فعالية العمليات المتعلقة غير الكافي ويســـهم التمويل . الصـــحية على نحو غير مالئم واســـتعمالها غير الرشـــيد

وعدم توافرها بأســـــعار جات الصـــــحية المنتدارة النفقات واإلنفاق من األموال الخاصـــــة في عدم إتاحة إلســـــياســـــات الب
التي بلدان الوتمثل اإلدارة غير الفعالة للمشـــــتريات وســـــالســـــل اإلمداد تحديًا رئيســـــيًا آخر، وخصـــــوصـــــًا في  .معقولة

وتتطلب نزاعات. تشــــــــــهد الوجد فيها مناطق تو  الحدودعلى مراقبة الإجراءات وتتســــــــــم بتعقيد يتعذر الوصــــــــــول إليها 
  .وبنية تحتية متينة ونظمًا دقيقة إلدارة البيانات متخصصة قوى عاملةسلسلة اإلمداد 

  
  ج؟مخر كيف ستنفذ أمانة المنظمة هذا ال

  
  ما يلي: الدور القيادي من خالل األمانة عززست

  تعزيز االلتزام على المســـــــــــــــتويين العــالمي والوطني لتنفيــذ خــارطــة طريق المنظمــة إلتــاحــة المنتجــات
 الصحية؛

  أســعار شــفافة ومنصــفة وتنفيذ ســياســات لخفض التكاليف التي يتحملها كل من الدعوة من أجل تحديد
 الحكومات واألفراد؛

 مؤتمر عن طريق الشـــــــــــــــراكة مع المنظمات المعنية (بما فيها  تعزيز فهم ديناميات العرض والطلب
ة)، تمشـــــيًا مع ومنظمة التجارة العالمياألمم المتحدة للتجارة والتنمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية 

 ؛بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكريةاالستراتيجية وخطة العمل العالميتين 
  بالمنتجات الصحيةضمان جهود التعاون لتحقيق األداء األمثل للمشتريات وسالسل اإلمداد الخاصة 

  .الكفاءات ذات الصلةوتكوين 
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  األمانة البلدان من أجل ما يلي:دعم وست
  وصـــــف المنتجات الصـــــحية بما يكفل  على نحو مســـــؤول تهاوٕاتاحالمنتجات تعزيز اســـــتخدام ضـــــمان

 على النحو المناسب؛ هاواستخدام
 وضع سياسة وطنية للمنتجات الصحية وتنفيذها ورصدها؛ 
 والسيما فيما يخص أمراض المناطق ، من خالل التبرعات في ظروف محددة إتاحة األدوية األساسية

لة أو متدّرجة وتنمية ، المدارية المهملة تحســـين  بهدفالقدرات وتيســـير التفاوض لتحديد أســـعار مفضـــّ
 ؛القطاع العام في البلدان المؤّهلةالمنتجات الستخدامها في  إتاحة

  تنفيذ ســياســات بشــأن تحديد أســعار شــفافة ومنصــفة لخفض التكاليف التي يتحملها كل من الحكومات
 واألفراد؛

 للمراقبة وصـــــرفها واســـــتخدامها على النحو المالئم بتقليص خطر  ضـــــمان وصـــــف األدوية الخاضـــــعة
 إساءة استعمالها إلى أدنى حد؛

  إتاحة المنتجات الصحية بفضل استخدام قواعد الملكية الفكرية تيسير المساعدة على تعزيز االبتكار و
 ؛ء القدراتالمالئمة وٕادارة الملكية الفكرية على النحو المناسب وعبر توفير الدعم التقني وبنا

  الصيدالني الوطني؛تعزيز تصريف شؤون المنتجات الصحية ضمن النظام 
  إرســـــاء عملية متينة لصـــــنع القرارات بشـــــأن المنتجات اللقاحية بغرض اســـــتخدام المنتجات الجديدة أو

 المحسنة؛
 للمهاجرين وغيرهم من الفئات الســـــكانية  ســـــيماوال، المنتجات وضـــــع ســـــياســـــات ولوائح لضـــــمان إتاحة

 تها؛لتحيز ألحد الجنسين في إتاحالتصدي لو  ،ضعيفةال
  المنتجات المســــــاعدة ذات األولوية التي تحافظ على أداء الفرد واســــــتقالله أو  تشــــــكيل ســــــوقتحســــــين

  تحسنه وتعزز بالتالي رفاهيته.
  

  إطار إعداد المنافع العالمية في مجال الصحة العمومية ستضطلع األمانة بما يلي:وفي 
  التي تتصــل مثًال بأدوار القطاعين العام والخاص في القطاع  وضــع القواعد والمعاييرمنتجات إعداد

الصيدالني؛ ووضع إرشادات بشأن االعتبارات الخاصة بالتماس التبرعات باألجهزة الطبية وتوفيرها؛ 
وٕاعداد أدلة بشأن طرق وضع سياسة وطنية للمنتجات الصحية وتنفيذها ورصدها إضافة إلى الرصد 

ني لتوافر المنتجات الصـــحية وأســـعارها، في إطار التبليغ في ظل أهداف التنمية المســـتدامة عن الوط
 إتاحة األدوية؛

  مثل تحسين النماذج والبيانات والتقارير عن إتاحة األدوية ووسائل التشخيص  منتجات البياناتإعداد
يما يخص فيروس األيدز ســـــــيما فنبؤ باالحتياجات الخاصـــــــة بها، والوالســـــــلع األســـــــاســـــــية األخرى والت

قاعدة بيانات عن نقص األدوية والتهاب الكبد واألمراض المنقولة جنســـــــــــيًا والســـــــــــل والمالريا؛ وٕاعداد 
 ؛Cواللقاحات األساسية ونفاد مخزونها؛ وتحديث التقرير العالمي عن إتاحة عالج التهاب الكبد 

 الرئيســية المؤثرة في إتاحة منتجات صــحية مأمونة  إعداد ســلســلة لملخصــات الســياســة تتناول المســائل
  وجيدة وناجعة.
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مضـــمونة الصـــحية المنتجات ال: تعزيز القدرات التنظيمية الُقطرية واإلقليمية وتحســـين اإلمداد ب٣-٣-١المخرج 
  مأمونةالالجودة و 

  
إتاحة ة لتحســــــين ويعرقل الجهود المبذولأن يؤثر نظام تنظيمي ضــــــعيف في الحصــــــائل الخاصــــــة بالمرضــــــى يمكن 

تزال قدرة عدة بلدان ذات الدخل المنخفض والمتوســـــــــــــط على تقييم المنتجات  ولألســـــــــــــف، ال. الصـــــــــــــحية المنتجات
بالقدرة  على الصـــــعيد العالمي الســـــلطات التنظيمية الوطنيةإذ يتمتع أقل من ثلث  الصـــــحية والموافقة عليها محدودة

جودة المنتجات تحقيق الجهود الرامية إلى ضــــــــــمان مما يعرقل  المهام األســــــــــاســــــــــية لتنظيم األدوية على أداء جميع
. وٕاضـــــــــافة إلى ذلك، يعرقل االرتفاع المســـــــــجل في المنتجات المناســـــــــبفي الوقت  الصـــــــــحية ونجاعتها ومأمونيتها

وتشــــــــمل المتدنية النوعية والمغشــــــــوشــــــــة الجهود المبذولة لضــــــــمان جودة المنتجات الصــــــــحية ونجاعتها ومأمونيتها. 
  الرئيسية عدم كفاية الموارد وٕاثقال كاهل الموظفين باألعباء وعدم اتساق األطر السياسية.التحديات 

  
الذين يجب عليهم التنقل بين نظم ًا في عمل المصــّنعين تأخير من بلد إلى آخر  النظم التنظيميةوقد يســبب اختالف 

ماد فئات عالجية جديدة مثل وســـــــــــــيتطلب اعت تنظيمية متعددة لتســـــــــــــجيل المنتج الصـــــــــــــحي ذاته في بلدان مختلفة.
ويســـــــــــــــلط نقص التبليغ عن التفاعالت الدوائية الضـــــــــــــــائرة إضـــــــــــــــافية. قدرات خبرات و التمتع ب العالجات البيولوجية
  .لترصد بعد التسويقااألضواء على ضرورة تحسين تفاعلية للتصدي لها  وعدم اتخاذ تدابير واألحداث الضارة

  
  كيف ستنفذ أمانة المنظمة هذا المخرج؟

  
وترصــــــــــــــد جودة المنتجات الصــــــــــــــحية ومأمونيتها تدعيم النظم التنظيمية  ســــــــــــــتعزز األمانة الدور القيادي من خالل

  ونجاعتها في السوق؛ وضمان تبادل المعارف بين البلدان.
  

  يلي: وستدعم األمانة البلدان من أجل ما
  ؛المناسب وابتكارها تسمح بإتاحة المنتجات الجيدة في الوقتبينما لوائح تحمي الجمهور تصميم 
  المدرجة في  اتباألســس المرجعية الدولية لألداء (الســلط الســلطات التنظيمية الوطنيةضــمان أن تفي

 ؛المنظمة) حسب التقييم بواسطة األداة العالمية لتحديد األسس المرجعيةفي  المعتمدةلسلطات اقائمة 
 بفضل عالقات التآزر ومفاهيم االعتماد؛ هاتعزيز فعالية المنتجات الصحية وزيادة سرعة تسجيل 
  ومضـــــمونة تســـــمح بإنتاج منتجات صـــــحية مأمونة  ســـــياســـــات مناســـــبة وقدرات تنظيميةضـــــمان وجود

 على المستوى المحلي؛ الجودة
 تعزيز الترصــد بعد طرح المنتجات في الســوق ورصــد المنتجات الصــحية المتدنية النوعية والمغشــوشــة 

ترصد اآلثار الدوائية وبناء القدرة على  لكشف عن آثار األدوية الضارةل جمع البيانات عن المأمونيةو 
 من أجل رصد مأمونية األدوية واألجهزة الطبية؛والتبليغ عن المأمونية  الضارة

  اســـــــتعراض األطر التنظيمية والســـــــياســـــــات والخطط والمبادئ التوجيهية العالجية وكتيبات الوصـــــــفات
 ؛على الصعيد الوطني

  ب يدرتودة ولجالعالية ا يةرلمختبوالتجهيزات ا يةرلمختبالتحتية متطلبـــات البنيـــة اضـــــــــــــــمـــان إدراج
د لهــا ميزانيــة كــافيــة لتوفير الخــدمــات اخفي  راتلمختبن في العامليا  ،نيةوطلريــة المختبطط ُترصـــــــــــــــــَ
ية  سارلر اغيراض ألمد والکبا والتهابيا رلمالل والسل امثراضًا شديدة التأثير مسيما فيما يخص أ  وال

  ت.بارولميکالمقاِومة لمضادات ا وحاالت العدوى
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  العالمية في مجال الصحة العمومية ستضطلع األمانة بما يلي:وفي إطار إعداد المنافع 
  إعداد تقرير عالمي عن فعالية إتاحة التكنولوجيا المســــــــــــــــاعدة وتوفير مجموعة أدوات لجمع البيانات

قاعدة بيانات عالمية لقياس التقدم المحرز بشــــــــــــــأن إتاحة التكنولوجيا ري وٕاعداد على الصــــــــــــــعيد القط
 المساعدة وتوفير تحليل شامل ألهمية اإلعاقة وأنشطة االستجابة المتاحة؛

  إعداد مجموعة من الحلول االبتكارية وخيارات الســــــياســــــات وآليات الشــــــراء ومواد الدعوة وخصــــــائص
ت مســــــاعدة ذات أولوية قصــــــوى (النظارات والمعينات الســــــمعية المنتجات المســــــتهدفة لخمســــــة منتجا

 واألطراف الصناعية واألجهزة اللوحية الذكية والكراسي المتحركة)؛
  قاعدة البيانات العالمية للمنظمة لتقارير المأمونية الخاصــــــــــــــــة  التي تشـــــــــــــــملتدعيم قواعد البيانات

ترصــــــــــــــــــد المنتجـــات المتـــدنيـــة النوعيـــة ) والنظـــام العـــالمي للمنظمـــة لVigibaseبـــالحـــاالت الفرديـــة (
والمغشـــــوشـــــة ورصـــــدها وقاعدة بيانات المنظمة للشـــــكاوى المتعلقة بالوســـــائل التشـــــخيصـــــية المختبرية 

 تأكيد /يمكن للدول األعضـــــــــاء اســـــــــتخدامها في إطار قراراتها الوطنية للتحقق من المخاطر المحددةو 
 اتيجيات إلدارة المخاطر؛ر ووضع است هذه المخاطر

  أدوات لتصـــــــــــــنيف المنتجات الصـــــــــــــحية، بما في ذلك نظام التصـــــــــــــنيف العالجي التشـــــــــــــريحي إعداد
 وتصنيفات مأمونية اللقاحات من أجل صحة األم والطفل؛

  وضـــــــــع الصـــــــــيغة النهائية لإلطار العالمي الخاص بالتطوير واإلشـــــــــراف لمكافحة مقاومة مضـــــــــادات
  بالتعاون مع الجهات الشريكة. ،الميكروبات

  
  تحديد خطة البحث والتطوير وتنسيق البحوث تمشيًا مع أولويات الصحة العمومية :٤-٣-١المخرج 

  
أمس  في لنظم الصــــــــــــحيةالتي تكون االســــــــــــوق جميع المنتجات  توجهه يوفر نظام البحث والتطوير الحالي الذي ال

الحاجة إلى تكنولوجيات  إلى زيادةالتقدم المحرز في تركيبات اللقاحات  أدى. وٕاضــــــــــــــــافة إلى ذلك، الحاجة إليها
  اللقاحات.عملية توفير ط سّ تب ابتكارية

  
  كيف ستنفذ أمانة المنظمة هذا المخرج؟

  
  ستعزز األمانة الدور القيادي من خالل ما يلي:

  حيث توجد حاجة صــــــــــــحية عمومية  المناطق المهَملةفي في مجال البحث والتطوير أداء دور محّفز
االســــــــتراتيجية وخطة العمل العالميتين بشــــــــأن وثيقة  تمشــــــــيًا معملّحة غير ُمَلّباة إلى منتجات جديدة، 

بترتيــب أولويــات  يوصـــــــــــــــالتي يرد ذكرهــا أعاله وتالصـــــــــــــــحــة العموميــة واالبتكــار والملكيــة الفكريــة 
 يشــملو . وتعزيز هذا المجالالصــحية  بالمنتجاتفيما يتصــل البحث والتطوير  في مجالاالحتياجات 

 ؛عمل األمانة المتعلق بإجراء البحوث مجاالت مختلفة
 التمويـــل العـــام على النحو المالئم بهـــدف حفز  تعزيز اســـــــــــــــتمرار تحـــديـــد أولويـــات البحـــث والتطوير

الذي يســـــــــــــــتهدف البحث والتطوير وتعجيل تنفيذ االســـــــــــــــتراتيجيات العالمية للبحث والتطوير  والخاص
لعالج الســــــــل المقاوم لألدوية المتعددة وحاالت  للجراثيمعوامل جديدة مضــــــــادة ية إلى اكتشــــــــاف الرام

 عقب اعتماد نهج الصحة الواحدة؛ المقاومة لألدويةالجرثومية العدوى 
  وتيرة البحث لمكافحة الممرضــات المســتجدة من خالل تشــجيع وتيســير تبادل النتائج النهوض بتســريع

اسب وبشكل منفتح، فضًال عن تبادل الممرضات ومتوالياتها باستخدام اآلليات البحثية في الوقت المن
 المناسبة؛
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 تنسيق جهود مختلف الجهات الفاعلة حتى ُتطوَّر المنتجات الالزمة في الوقت المناسب؛ 
  تعزيز توفير الموارد الالزمة إلرســــــــاء شــــــــراكات بين القطاعين العام والخاص بغرض االســــــــتثمار في

تطوير في المجاالت ذات األولوية وتنسيقها مما ييّسر تطوير منتجات صحية ميسورة ال قيدالمنتجات 
  التكلفة ومناسبة.

  
  وستدعم األمانة البلدان من أجل ما يلي:

 .تحسين قدرات البحث والتطوير، بما في ذلك البحوث التحويلية والتنفيذية  
  

  العمومية ستضطلع األمانة بما يلي:المنافع العالمية في مجال الصحة إعداد وفي إطار 
 إجراء تقييم لالحتياجات العالمية من المنتجات الطبية والصحية يتواءم مع الغايات المليارية الثالثية؛ 
  المنظمة فيما يخص المنتجات ذات األولوية؛ من جانبخصائص المنتجات المستهدفة إعداد 
  ث بخصــــــــوص جميع وضــــــــع البراءات المحدّ  قاعدة بيانات عنو أوضــــــــاع البراءات بيانات عن إعداد

وبيانات عن  ألدوية األســـــــــــــاســـــــــــــيةالمنظمة النموذجية لاألدوية المحمية بالبراءات والمدرجة في قائمة 
أوضــاع األدوية ووســائل التشــخيص لألطفال وأوضــاع األدوية لعالج العدوى بفيروس األيدز والتهاب 

 جل األطفال والمراهقين والبالغين؛الكبد ووسائل تشخيصهما وتكنولوجيات الوقاية من أ
  ؛٢٠١٧التي ُنشرت للمرة األولى في عام لممرضات ذات األولوية لتحديث قائمة المنظمة 
  ووســــــــائل  مضــــــــادات الفطرياتالمضــــــــادات الحيوية و خارطة طريق للبحث والتطوير بشــــــــأن وضــــــــع

خصــــــــــــــــائص وٕاعداد التشـــــــــــــــخيص، بما في ذلك تحليل لألولويات والمنتجات قيد التطوير والثغرات، 
وقائمة ذات أولوية للمنظمة لوســــــــائل تشــــــــخيص  المنتجات المســــــــتهدفة من أجل المنتجات الناقصــــــــة

 لدى الحيوان والنبات؛مقاومة مضادات الميكروبات، مع مراعاة استخدامها 
 مقــاومــة الصـــــــــــــــحــة العموميــة فيمــا يتعلق ب هــدافاالحتيــاجــات من المنتجــات من أجــل تحقيق أ تحــديــد

والســــل والمالريا وأمراض المناطق المدارية المهَملة واألمراض  األيدزفيروس روبات و مضــــادات الميك
والصحة اإلنجابية والبحث والتطوير في مجال  طفلوصحة األم وال ،السرطان هاغير السارية، بما في

 ؛اللقاحات
  لتطوير تحديد األولويات الذي ســـــُيعنى بالمرصـــــد العالمي للبحث والتطوير في مجال الصـــــحة تطوير

والمســــــــاهمة في تنســــــــيق اإلجراءات المتعلقة بالبحث والتطوير وتتبع المنتجات قيد التطوير  المنتجات
 ؛في مجال الصحة

  "تحــــــديــــــث أداة األمــــــانــــــة الخــــــاصـــــــــــــــــــــة بنمــــــذجــــــة البحــــــث والتطوير "من المحفظــــــة إلى التــــــأثير  
)Portfolio to Impact (P2I) التخطيط وتقــدير الجهود العــالميــة وتوجيــه لــدعم ) وتوســـــــــــــــيع نطــاقهــا

الشــراكة العالمية في إطار  والعمل مع مبادرة أدوية األمراض المهملة ،إتاحة األدوية التكاليف لتيســير
من أجل تطوير عالجات جديدة لحاالت العدوى  الحيوية للبحث والتطوير في مجال المضــــــــــــــــادات

 ؛الجرثومية
 عقبات الملكية الفكرية التي تحول دون و عالجات مختلفة عن إتاحة مثل التقارير تقارير تقنية  إعداد

  .دخول األدوية الجنيسة إلى مختلف البلدان أو األقاليم
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د صـــــــادات الميكروبات من خالل تعزيز نظم التر ضـــــــ: تمكين البلدان من التصـــــــدي لمقاومة م٥-٣-١المخرج 
  والممارسات المسندة بالبّيناتوالقدرات المختبرية والوقاية من العدوى ومكافحتها وٕاذكاء الوعي والسياسات 

  
والوفيات  مراضــــةالب فيما يتعلقوخيمة  عواقب مقاومة مضــــادات الميكروبات تحديًا عالميًا متناميًا ســــتكون له طرحت

وتهّدد مقاومة مضـــادات الميكروبات بلوغ غايات أهداف التنمية المســـتدامة المتعلقة بالصـــحة . والنشـــاط االقتصـــادي
تحقيق العديد من غايات  فييؤثر س خطراً أيضًا تمثل و  االقتصادية واإلنتاج واالستهالك المستدامينوالبيئة والتنمية 

  .غاية ١٣البالغ عددها  برنامج العمل العام الثالث عشر
  

  كيف ستنفذ أمانة المنظمة هذا المخرج؟
  

  ستعزز األمانة الدور القيادي من خالل ما يلي:
  رصـــــد مقاومة واالرتقاء بنهج الصـــــحة الواحدة الذي ســـــيواصـــــل دعم  ممارســـــاتالســـــياســـــات و الوضـــــع

 على أمثل وجه؛ مضادات الميكروبات/ استهالك المضادات الحيوية واستخدام المضادات الحيوية
 المنقولة الجراثيمد مقاومة مضادات الميكروبات فيما يخص صبروتوكول متكامل لتر  وضعالنهوض ب 

 واعتماده؛ والحيوانية والبيئية عبر القطاعات البشرية األغذيةب
  الجديدة؛األخرى زيادة االستثمارات في األدوية واللقاحات ووسائل التشخيص والتدخالت 
  مقاومة مضـــــــــــــــادات الميكروبات مثل الشـــــــــــــــراكة العالمية للبحث  في مجالالتعاون مع كيانات أخرى

  ومصارف التنمية. والتطوير في مجال المضادات الحيوية
  

  األمانة البلدان من أجل ما يلي:وستدعم 
  من  راســـــــــخة، بمشـــــــــاركة هاخطط عمل وطنية بشـــــــــأن مقاومة مضـــــــــادات الميكروبات وتنفيذوضـــــــــع

والمجتمع المدني وســــــــــــــــائر كيانات األمم المتحدة،  القطاعات األخرى، بما في ذلك القطاع الخاص
المتحدة وخصــــــــوصــــــــًا في شــــــــكل وضــــــــع خطط وبرامج قطرية مشــــــــتركة عن طريق أطر عمل األمم 

 ؛للمساعدة اإلنمائية
  وبناء قدرات العاملين في مجال  البلدانعلى المضــــــــــــــــادات الحيوية في المتكامل تطبيق اإلشـــــــــــــــراف

 ؛وٕاجراء مسوح لالستهالك واالستخدام الرعاية الصحية
  مضــــادات الميكروبات لتشــــمل مبادئ "اإلتاحة والمراقبة الخاصــــة بلوصــــفات الوطنية اتحديث كتيبات

 )؛”AWARE“(واالحتياط" للمنظمة 
  بشـــــــأن ظهور مقاومة  هابّينات واســـــــتخدامالبناء قدرات مســـــــتدامة في مجال البحوث التشـــــــغيلية لتوليد

 ؛الصحة واحتوائها بشكل فعال فيمضادات الميكروبات وانتشارها وتأثيرها 
 د مقاومة مضــادات الميكروبات، بما في ذلك من خالل توفير صــالة لتر عف ةوٕاقليمي ةنظم وطني إرســاء

الدعم للمختبرات المرجعية التي ســــــــــتســــــــــاهم ببيانات في النظام العالمي لترصــــــــــد مقاومة مضــــــــــادات 
 ؛الميكروبات

 ة؛معياري ةهج دراسياوضع منعبر  تنفيذ برامج تدريبية 
  تعميم و  العالمي واإلقليمي والوطني ىهدفة على المســــــتو جهود مســــــتبذل إذكاء الوعي العام من خالل

بشــــــــــــأن مقاومة مضــــــــــــادات الصــــــــــــحيين إطار الكفاءات األســــــــــــاســــــــــــية بين المهنيين لتثقيف العاملين 
 ؛الميكروبات
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 مقاومة  تتبُّع التقدم المحرز على المســــتوى القطري مقابل مؤشــــرات محددة في اإلطار العالمي لرصــــد
  .هامضادات الميكروبات وتقييم

  
  إعداد المنافع العالمية في مجال الصحة العمومية ستضطلع األمانة بما يلي:وفي إطار 
  وضــــع إرشــــادات بشــــأن ســــالمة األغذية واإلشــــراف على اســــتخدام المضــــادات الحيوية؛ وســــبل تحديد

األثر البيئي لمخلفات مضــادات الميكروبات؛ والوقاية و غايات متعلقة بمقاومة مضــادات الميكروبات؛ 
من المعالجة الوقائية بالمضــــــــــــــــادات الحيوية عند إجراء العمليات الجراحية؛ والوقاية من العدوى في 
أماكن العمليات الجراحية واإلنتان عند إجراء العمليات الجراحية ومقاومة مضــــادات الميكروبات أثناء 

وٕاعداد أدوات ونظم خاصـــــــــــــــة بمقاومة األدوية المضـــــــــــــــادة لفيروس األيدز تقديم الخدمات الجراحية؛ 
 األوسع نطاقًا؛وتنفيذها في سياق التدخالت والنظم المرتبطة بمقاومة مضادات الميكروبات 

  في  مضــــــــادات الميكروباتالقواعد والمعايير من أجل مواءمة ترصــــــــد مقاومة  وضــــــــعإعداد منتجات
نموذج متكامل تنفيذ و لدى اإلنســـان  مضـــادات الميكروباتاومة إطار نهج الصـــحة الواحدة ورصـــد مق

ولدى اإلنســـــان، على ســـــبيل  الســـــلســـــلة الغذائية وفي البيئةخاص بمقاومة مضـــــادات الميكروبات في 
 المثال؛

  لتعزيز المكونات األساسية الموصى بها لبرامج الوقاية من العدوى ومكافحتها، مبادئ توجيهية وضع
 المياه واإلصحاح والنظافة العامة في مرافق الرعاية الصحية؛توفير خدمات بما في ذلك استراتيجية 

  مواصـــــــــلة تطوير نموذجAWARE  للمنظمة في إطار شـــــــــامل لضـــــــــمان إتاحة المضـــــــــادات الحيوية
قولة بالحفاظ في الوقت ذاته على األدوية المضــادة للميكروبات الراهنة والجديدة األســاســية بأســعار مع

 مع خيارات لدعم استخدام األدوية المضادة للميكروبات على نحو مالئم؛
  إعداد منتجات البيانات مثل النماذج االقتصـــــــــــادية لقيمة االســـــــــــتثمار في اللقاحات من أجل الحد من

منتجات الالزمة إلجراء مســــــوح قطرية ســــــنوية للتقييم الذاتي والتبليغ مقاومة مضــــــادات الميكروبات وال
  التقدم المحرز على الصعيد القطري في التصدي لمقاومة مضادات الميكروبات. قياسعنها بهدف 
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  حماية مليار شخص آخر من الطوارئ الصحية على نحو أفضل
  

واألحداث المعدية والنزاع وتلوث الغذاء ومقاومة مضادات الميكروبات تتعرض البلدان باستمرار لمخاطر األمراض 
الطبيعية ووخامتها. الكيميائية أو اإلشــــعاعية النووية، وتواجه المخاطر المتنامية المتعلقة بزيادة مدى تواتر الكوارث 

للطوارئ الصـــــحية والوقاية وتقدم منظمة الصـــــحة العالمية الدعم إلى البلدان بالتعاون مع شـــــركائها من أجل التأهب 
  ها والكشف عنها واالستجابة لها.من
  

بلدًا.  ١٦٨فاشـــــــــــــية من فاشـــــــــــــيات األمراض التي قد تســـــــــــــبب أوبئة في  ١٢٠٠، حدث أكثر من ٢٠١١ومنذ عام 
وتتســـــــبب الطوارئ الواســـــــعة النطاق في انتشـــــــار الموت والمعاناة وتؤثر على نحو غير متناســـــــب على المجموعات 

األشــــــــد فقرًا وضــــــــعفًا. وتؤثر هذه الطوارئ تأثيرًا كبيرًا على الُنظم الصــــــــحية التي تتســــــــم في أحيان كثيرة الســــــــكانية 
بالهشاشة، حيث إنها ُتضّر بالمرافق الصحية وتعّطل البرامج الصحية وتُثقل كاهل الخدمات. والخسائر التي تلحق 

  باألشخاص ضخمة.
مليون شخص على نحو مباشر من الطوارئ الناجمة عن األخطار  ١٩٠ففي كل عام، يتضرر نحو  •

  وفاة.  ٧٧ ٠٠٠ إلى ذلك ويؤديالطبيعية والتكنولوجية، 
  مليون شخص سنويًا من النزاع.  ١٧٢ويتضرر أكثر من  •
مليون شــــــــــــــخص إلى المســــــــــــــاعدة  ١٣٥، احتاج ما ُيقدر بنحو ٢٠١٧وفي كانون األول/ ديســــــــــــــمبر  •

  اإلنسانية. 
  

حدث متعلق باألمراض التي قد تســـبب أوبئة بما في ذلك األحداث الناجمة عن  ١٠٠ويحدث ســـنويًا ما ُيقدر بنحو 
ومن شأن جائحة األنفلونزا الوخيمة أن تكلف االقتصاد العالمي  ة أو التي تعاود الظهور.األمراض المعدية المستجدّ 

خالل آثارها الواقعة على اإلنتاجية وحركة التجارة والســـــــفر، التي الي من ٪ من الناتج المحلي اإلجم٥٪ و١ما بين 
  المخاطر من قبيل تغّير المناخ. تضاهي آثار

  
ويتســـــــم العديد من الطوارئ بالتعقيد وقد تؤدي إلى آثار صـــــــحية عمومية واجتماعية واقتصـــــــادية وســـــــياســـــــية كبيرة. 

كن تعاني من الهشـــاشـــة والنزاع وســـرعة التأثر، ومن المتوقع مليار شـــخص في أما ١,٤ويعيش حاليًا ما يقدر بنحو 
. وهــذه األمــاكن هي التي تحــدث فيهــا الغــالبيــة العظمى من ٢٠٣٠مليــار بحلول عــام  ١,٩أن يزيــد هــذا العــدد إلى 

الفاشــــيات الحالية ويتضــــرر فيها األشــــخاص أكثر ما يتضــــررون من الطوارئ الصــــحية. وفي الوقت ذاته، اضــــطر 
على إلى النزوح القســري وتقطعت بهم ســبل الحصــول  -مليون  ٦٩أكثر من  -ن الســكان في العالم عدد قياســي م

  العديد من الخدمات األساسية.
  

وُيعد ضــمان تمتع الصــحة العمومية بالقدرات األســاســية في مجال التأهب للطوارئ وٕادارة المخاطر حاســم األهمية. 
الطوارئ على الُنظم الصـــــــــحية القوية، ولهذا الســـــــــبب تدعم األمانة  وتتوقف قدرة الُنظم الوطنية على الصـــــــــمود أمام

وشـــركاؤها البلدان ليس فقط من أجل االســـتجابة الســـريعة إلدارة األزمات ومنع االنتشـــار الدولي للفاشـــيات، بل ومن 
  أجل دعم الجهود الرامية إلى تعزيز القدرات الوطنية والُنظم الصحية قبل حدوث األزمات.

  
تتولى التنظيم  التي وكالةبصـــــــفتها ال تعرف الحدود، ولذا فإن المنظمة تضـــــــطلع بدور حاســـــــم األهمية واألمراض ال
مجال الصحة لضمان االستجابة بسرعة وكفاءة والتعاون الدولي الفّعال. وقد سلطت فاشيات األمراض والقيادة في 

ســــريع التأثر بالطوارئ الصــــحية التي الم مازال المعدية والكوارث الطبيعية والتكنولوجية والنزاع، الضــــوء على أن الع
ومازالت هناك ثغرات في قدرة العديد من البلدان على إدارة الطوارئ الصــحية ومخاطر  قد يترتب عليها أثر عالمي.
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لجميع األخطار. ومن األهمية بمكان التبليغ بشـــــأن القدرات الوطنية على نحو من الشـــــفافية، الكوارث إدارة شـــــاملة 
  المنتظم والمنفتح من أجل بناء الثقة وتعزيز المساءلة المتبادلة بين البلدان. دة تبادل المعلومات وتيسير الحوار وزيا

  
وتحافظ األمانة على مرونة الدعم الذي تقدمه وتتبع ســـــــياســـــــة "عدم الندم" التي تســـــــمح لها بتعديل اســـــــتجابتها وفقًا 

ولذا فإن االســـــتجابة لتفشـــــي أحد  تجابة ولمخاطر االنتشـــــار الدولي.لوخامة األزمة ولقدرة الدولة العضـــــو على االســـــ
النزاع ويعاني فيه النظام الصــحي العوامل الُمْمرضـة التي تمثل تهديدًا شـديدًا، في بلد يتسـم بالهشـاشـة ويتضـرر من 
ي قد تســــــبب د الفيروســــــات التألحمن الضــــــعف، ســــــتكون مختلفة تمامًا عن االســــــتجابة إلمكانية االنتشــــــار العالمي 

  جائحة.
  

وفي األعوام األخيرة، اضـــطلعت األمانة بدور أكبر من الناحية التشـــغيلية، والســـيما في دعم البلدان التي تعاني من 
ضعف النظام الصحي. ويؤدي النزاع الممتد وغياب القدرة الوطنية إلى عجز العديد من البلدان عن تقديم الخدمات 

وفي هذه البيئات الســريعة التأثر تحدث معظم وفيات األطفال دون ســن  ألســاســية.واالجتماعية االصــحية والتغذوية 
األمومة وحاالت الحمل غير المرغوب فيها والعنف الجنســي والعنف القائم الخامســة، وتســجَّل أعلى معدالت وفيات 

   ية.واالضطرابات النفسية ونقص المناعة وفاشيات األمراض المعدعلى نوع الجنس وسوء التغذية 
  

ومع اســــتمرار الطوارئ الصــــحية في التأثير على المجتمعات المحلية والبلدان حول العالم، يظل دور األمانة حاســــم 
األهمية في التنسيق بين الشركاء وتنظيمهم، وتقديم اإلرشادات التقنية ودعم التأهب واالستجابة، وتبادل المعلومات، 

  وتنفيذ المهام التشغيلية واللوجيستية. 
  

 تأهب البلدان لمواجهة الطوارئ الصحية: ١-٢ الحصيلة
  

في وترد الميزانية المقترحة حسب المكاتب الرئيسية  ٤في اإلطار  ١-٢ترد المؤشرات المندرجة في إطار الحصيلة 
  أدناه. ١١الجدول 

  
  ١-٢: المؤشرات المندرجة في إطار الحصيلة ٤اإلطار 

  القدرات الخاصة باللوائح الصحية الدولية والتأهب للطوارئ الصحية  – ١المؤشر  ١-٢
  

  األمريكية) الدوالرات (بماليين الرئيسية المكاتب حسب ١-٢ للحصيلة المقترحة البرمجية الميزانية :١١ الجدول
  

جنوب األمريكتان أفريقيا الحصيلة
شرق  أوروباشرق آسيا

 المتوسط
غرب المحيط 

 الهادئ
المقر 
 المجموع الرئيسي

تأهب البلدان للطوارئ   ١-٢
 الصحية

٢٣١,١ ٥٧,٥ ٢٥,١ ٤٢,١ ١٧,٦ ١٥,٣ ٦,٤ ٦٧,١ 

 ٢٣١,١ ٥٧,٥ ٢٥,١ ٤٢,١ ١٧,٦ ١٥,٣ ٦,٤ ٦٧,١ ١-٢ مجموع الحصيلة
  

  تقييم القدرات والتبليغ عنها فيما يتعلق بالتأهب للطوارئ الناجمة عن جميع األخطار ١-١-٢الُمخرج 
  

)، وهي مجموعة من األحكام ٢٠٠٥المنظمة الخاص بالتأهب للطوارئ إلى اللوائح الصــــــحية الدولية (يســــــتند عمل 
التي اعتمدتها الدول األعضـــاء في المنظمة من أجل التأهب للمخاطر المحدقة بالصـــحة العمومية واالســـتجابة لها. 

مية المتعلقة بضــــــمان األمن الصــــــحي. وقد تم وُيعد تنفيذ اللوائح مســــــؤولية وطنية وجزءًا من الوفاء بااللتزامات العال
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اإلخطار عن التوصـــل إلى توافق عالمي في اآلراء حول إنشـــاء شـــبكة عالمية من مراكز االتصـــال الوطنية، وآليات 
المعلومات، والرصــد ل الطوارئ الصــحية وٕاجراءات التحقق من المخاطر الصــحية العمومية، وتحقيق الشــفافية وتباد

  والتبليغ.
  

م األمانة أيضــــــــــًا الدول األعضــــــــــاء في تقييم التنفيذ الُقطري إلدارة مخاطر الطوارئ الصــــــــــحّية المتعّلقة بجميع وتدع
نداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة  ، ورصـــــــــــــــد هذا التنفيذ والتبليغ ٢٠٣٠-٢٠١٥األخطار والكوارث وٕاطار ســـــــــــــــِ

الناجمة عن جميع عدل الوفيات والمراضــــــة بشــــــأنه، بما في ذلك الغايات والمؤشــــــرات ذات الصــــــلة، مثل الحد من م
  أنواع الطوارئ.

  
وقد ُأحرز تقدم كبير خالل األعوام القليلة الماضية في شكل رصد التأهب والتبليغ بشأنه ومدى تواترهما، باستخدام 

التدابير الكمية والنوعية، يشـــمل رفع الدول األطراف للتقارير الســـنوية إلى جمعية الصـــحة، وٕاجراء التقييم طيف من 
   مليات المحاكاة.الطوعي المشترك واالستعراض الالحق وعالخارجي 

  
وُيعد وضع أساليب موّحدة لقياس قدرة نظام الصحة العمومية لبلد ما على إدارة األمن الصحي حاسم األهمية. وقد 
ســـــاعدت هذه األســـــاليب على تحســـــين الثقة في التقييمات الوطنية للقدرات األســـــاســـــية واالطمئنان إليها، مع تعزيز 

  الصحة العمومية العالمية في الوقت ذاته.  المتبادلة بشأن تحسين أمنالمساءلة 
  

أداة جوهرية لتقييم حالة القدرات الوطنية الخاصـــة بالتأهب، ورصـــد مجاالت العمل،  ١ويشـــكل إطار الرصـــد والتقييم
ووضـــع االســـتراتيجيات، وتوثيق أفضـــل الممارســـات، ويوفر إرشـــادات تشـــغيلية لخطط العمل الوطنية وبناء القدرات 

  مر المهم هو أنه ينظر في العالقة بين صحة اإلنسان والحيوان من خالل نهج الصحة الواحدة.الُقطرية، واأل
  

  كيف ستُنفذ أمانة المنظمة هذا الُمخرج؟ 
  

بإصــدار التقرير الســنوي للمجلس العالمي لرصــد التأهب بشــأن الحالة الراهنة للتأهب  ســُتعّزز األمانة دورها القيادي
  في العالم واستضافة أمانة المجلس في المقر الرئيسي للمنظمة.

  
  ي:وستدعم االمانة البلدان فيما يل

  رصــــــد القدرات الخاصــــــة بالتأهب للطوارئ الناجمة عن جميع األخطار، والتبليغ بشــــــأنها، بما يشــــــمل
قييم القدرات الخاصـــــــة بالتأهب للمخاطر التقليدية المحدقة باألمن الصـــــــحي والتحديات الجديدة التي ت

الحاشــــــدة واألنماط يواجهها األمن الصــــــحي، بما في ذلك مقاومة مضــــــادات الميكروبات، والتجمعات 
مة البيولوجية المتغّيرة من األخطار الطبيعية واألمراض المعروفة، الناجمة عن تغّير المناخ، والســـــــــــال

  واألمن البيولوجي؛
  الثغرات التي تتخلل الُنظم القائمة وتحســـــــين قدراتها الخاصـــــــة بالوقاية والكشـــــــف واالســـــــتجابة بفحص

  بالفعل وتحديد الحلول الفعلية لتعزيزها؛

                                                            
   ٢٠١٨إطار رصد اللوائح الصحية الدولية وتقييمها: جنيف: منظمة الصحة العالمية؛  ١
)https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/276651/WHO-WHE-CPI-2018.51-eng.pdf?sequence=1،  ــم ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ تـــ

  ).٢٠١٩نيسان/ أبريل  ١٦االطالع في 
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  وٕاجراء التبليغ الســـــــنوي وعمليات التقييم الخارجي الطوعي المشـــــــترك واالســـــــتعراض الالحق وعمليات
  ة بشأن القدرات الخاصة بالتأهب للطوارئ بالتنسيق مع مراكز االتصال الوطنية؛المحاكا

  إلى الحصــــائل وضــــمان أن نتائج عمليات تقييم القدرات الوطنية تخضــــع باســــتمرار للتحليل باالســــتناد
المتغّيرة التي تواجهها الفعلية لألحداث والطوارئ التي تشــــهدها الصــــحة العمومية في ســــياق المخاطر 

  بلدان؛ال
  وتقييم تنفيذ إدارة مخاطر الطوارئ الصــــــحية المتعلقة بجميع األخطار والكوارث والغايات والمؤشــــــرات

نداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة  ، وتخطيط تنفيذه ٢٠٣٠-٢٠١٥العالمية الخاصـــــــــــة بإطار ســـــــــــِ
  والتبليغ بشأنه.

  
  ى ما يلي:وفي سعيها إلى إنتاج منافع الصحة العمومية، ستعمل األمانة عل

  وضـــــــع اإلرشـــــــادات واألدوات الخاصـــــــة بالقواعد والمعايير، بما في ذلك تنقيح دليل مراكز االتصـــــــال
الوطنية المعنية باللوائح الصـــــــــــــــحية الدولية ومجموعات األدوات لتطبيق اللوائح الصـــــــــــــــحية الدولية 

إطار ِسنداي للحد من ) في التشريعات الوطنية، واإلرشادات بشأن رفع البلدان لتقاريرها عن ٢٠٠٥(
  ؛٢٠٣٠-٢٠١٥مخاطر الكوارث للفترة 

  التبليغ بانتظام عن تنفيذ المتطلبات الخاصـــــة بالقدرات الُقطرية األســـــاســـــية (مثل رفع التقرير الســـــنوي
) الذي ُيقدَّم إلى جمعية الصـــــــــــــــحة العالمية)، وعن ٢٠٠٥الخاص بتنفيذ اللوائح الصـــــــــــــــحية الدولية (

العالمية الخمســــــــــــية لتحســــــــــــين التأهب واالســــــــــــتجابة في مجال الصــــــــــــحة  الخطة االســــــــــــتراتيجية  تنفيذ
  .٢٠٢٣-٢٠١٨  العمومية،

  
  تعزيز القدرات الخاصة بالتأهب للطوارئ في جميع البلدان ٢-١-٢الُمخرج 

  
مــازالــت البلــدان تواجــه مخــاطر األمراض المعــديــة والنزاع والكوارث النــاجمــة عن األخطــار الطبيعيــة وتغّير المنــاخ 

ع الحضـــــــري غير المخطط له والهجرة واألحداث الكيميائية واإلشـــــــعاعية النووية وتلوث الغذاء. وتتســـــــم هذه  والتوســـــــّ
المخاطر بالدينامية وقد تنشــأ بســرعة وتتطور وتؤدي إلى آثار كبيرة تقع على الُنظم الصــحية والمجموعات الســكانية 

لمجتمع الدولي. وُيعد بناء القدرات األســـاســـية للصـــحة العمومية المتضـــّررة، وقد تؤثر أيضـــًا على البلدان المجاورة وا
طوارئ والكوارث، حاســـــــم والحفاظ عليها في مجال التأهب للطوارئ وٕادارة مجمل المخاطر الخاصـــــــة بجميع أنواع ال

  األهمية.
  

لوطنية الالزمة )، بإرســـــــاء القدرات ا٢٠٠٥وقد قطعت الدول األعضـــــــاء التزامًا في إطار اللوائح الصـــــــحية الدولية (
عليها، لترصد أحداث الصحة العمومية الحادة التي قد تهدد صحة السكان في العالم، وتعزيز هذه القدرات والحفاظ 

وُتكمَّل اللوائح بُأطر أخرى،  مع الحد في الوقت ذاته من التدخل في حركة الســــــــــفر والتجارة العالمية إلى أدنى قدر.
  .٢٠٣٠-٢٠١٥ر الكوارث للفترة مثل إطار ِسنداي للحد من مخاط

  
ويؤدي تدعيم القدرات الخاصـــــــــــة بالطوارئ إلى تعزيز قدرة الُنظم الصـــــــــــحية على التعامل مع األثر األولي للطوارئ 
وعلى التعافي منها الحقًا. كما يتيح الفرص لتعزيز الُنظم الصــــــــحية على المدى الطويل وتحقيق الغايات الخاصــــــــة 

بما في ذلك سبل تحقيق التغطية الصحية الشاملة. ويتداخل العديد من القدرات الخاصة  بأهداف التنمية المستدامة،
مثل الوقاية من العدوى ومكافحتها، وتحسين  -بالوقاية من فاشيات الُمْمرضات المقاومة لألدوية المتعددة واحتوائها 

  خطار المعدية.مع القدرات الخاصة بالوقاية من فاشيات جميع األ -خدمات المياه واإلصحاح 
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  كيف ستُنفذ أمانة المنظمة هذا الُمخرج؟ 
  

بتنســــــــيق اإلجراءات والمبادرات العالمية واإلقليمية مع الدول األعضــــــــاء والشــــــــركاء،  ســــــــُتعّزز األمانة دورها القيادي
وبحفز أوجــه التــآزر وتجنــب أوجــه االزدواجيــة والثغرات في تحــديــد أولويــات تطوير القــدرات الخــاصـــــــــــــــــة بــالطوارئ 

  الصحية، عن طريق ما يلي:
  نــداي للحــد من مخــاطر الكوارث تعزيز التنفيــذ المتســـــــــــــــق ألهــداف التنميــة المســـــــــــــــتــدامــة وٕاطــار ســـــــــــــــِ

) وسائر األطر على الصعيد ٢٠٠٥، واتفاق باريس، واللوائح الصحية الدولية (٢٠٣٠-٢٠١٥  للفترة
  الوطني واإلقليمي والدولي؛

 ع البرامج والقطاعات الصـــحية المعنية التي تســـهم في وتعميم العمل بشـــأن الطوارئ الصـــحية في جمي
  الحد من المخاطر والعواقب الصحية التي تترتب على الطوارئ والكوارث؛

  وٕاحكام دمج تعزيز الُنظم الصــــــــــــــحية مع إدارة مخاطر الطوارئ الصــــــــــــــحية والكوارث من أجل تحقيق
  والقدرة على الصمود؛األمن الصحي والتغطية الصحية الشاملة والتنمية المستدامة 

  والتركيز على نهج شـــــــــامل للجميع يركز على الناس وعلى المجتمعات المحلية لبناء قدرة المجتمعات
  المحلية والبلدان على الصمود؛

 .وتعزيز قاعدة البيِّنات من أجل زيادة االستثمار في األنشطة االستباقية في مجال الوقاية والتأهب  
  

  لشركاء لدعم البلدان فيما يلي:وستعمل األمانة أيضًا مع ا
  للطوارئ وٕادارة وضــــــــــع خطط العمل الوطنية المتعددة القطاعات والمحســــــــــوبة التكلفة بشــــــــــأن التأهب

في ذلك تحديد المخاطر، وتنفيذ هذه الخطط ورصـــــــــــــــدها باالســـــــــــــــتناد إلى تقييم القدرات الُقطرية، بما 
  األهمية؛القدرات األساسية الحاسمة التمويل والشراكات في سبيل سد الثغرات التي تتخلل 

  ودعم بناء القدرات الخاصــــة بالوقاية من الطوارئ والتأهب واالســــتجابة لها، بتشــــجيع التعاون وتيســــيره
  بين طيف من البرامج الصحية المتخصصة؛

  الُنظم الصـــــــــحية على جميع المســـــــــتويات وتنفيذ نهج التأهب لجميع األخطار باالســـــــــتثمار في تعزيز
وبناء قدرة المجتمعات المحلية والُنظم الصــحية الوطنية على ة من أجل تحقيق األمن الصــحي اإلداري

  الصمود؛
  وٕاجراء عمليات تقييم المرافق الصــــــحية؛ وٕاعداد قوائم الخبراء؛ ووضــــــع الســــــياســــــات والبرامج المالئمة

  بشأن المستشفيات المأمونة وتنفيذها؛
  ن الوطنية والمحلية وٕادارتها، والقدرات المجتمعية الخاصــــــــة وتعزيز قيادة االســــــــتراتيجيات الوطنية ودو

  بالطوارئ الصحية؛
  الترصد الوطنية الفّعالة، وأفرقة االستجابة وٕارساء القدرات األساسية وتعزيزها، مثل المختبرات، وُنظم

لى نطاق الدخول، والتعاون والتنســــيق عالســــريعة واألفرقة الطبية المعنية بالطوارئ، والتأهب في نقاط 
  المخاطر؛القطاعات المتعددة، وتوفير المستشفيات المأمونة، والتبليغ عن 

  وسياقاتها، وضمان إرساء القدرات الالزمة في األوضاع الروتينية وحاالت الطوارئ بمختلف أحجامها
مخاطر األحداث المســـــــــــتقبلية وكســـــــــــر حلقة واعتماد التدخالت وتعزيز القدرات في ســـــــــــبيل الحد من 

  ارئ المتكّررة؛الطو 
  والتأكد من وضــــــع اإلجراءات التشــــــغيلية الموحدة والتشــــــريعات والترتيبات المؤســــــســــــية وتأمين الموارد

  المحلية الالزمة للتأهب للطوارئ وٕادارة المخاطر.
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  وفي سعيها إلى إنتاج منافع الصحة العمومية، ستعمل األمانة على ما يلي:
 الشـــراكات المتعددة القطاعات دعمًا لتنفيذ خطط العمل  وضـــع اإلرشـــادات واألدوات الخاصـــة بتنســـيق

نداي للحد من مخاطر الكوارث  الوطنية بشــــــأن التجمعات الحاشــــــدة، وتنفيذ قطاع الصــــــحة إلطار ســــــِ
، وتعزيز إدارة مخـــاطر الطوارئ الصـــــــــــــــحيـــة والكوارث، ومختبرات الصـــــــــــــــحـــة ٢٠٣٠-٢٠١٥للفترة 

  مشعة وٕادارته أثناء الطوارئ؛العمومية، وتقييم التلوث الداخلي بالنويدات ال
  وضـــــع اســـــتراتيجيات عالمية لدمج تعزيز الُنظم الصـــــحية مع العمل الخاص بالطوارئ الصـــــحية على

نطاق الســــــــياســــــــات والبرامج الصــــــــحية وســــــــائر القطاعات من أجل تحقيق األمن الصــــــــحي والتغطية 
  الصحية الشاملة والقدرة على الصمود والتنمية المستدامة؛

  منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة والمنظمة العالمية لصــــــــحة الحيوان على وضــــــــع والتعاون مع
  دليل ثالثي وأداة ثالثية تشغيلية للتصدي لألمراض الحيوانية المنشأ باّتباع نهج الصحة الواحدة؛

  بتقديم المشـــــورة المســـــّندة  الســـــفر الدولي والصـــــحةوتحديث إرشـــــادات المنظمة التي تُنشـــــر على موقع
لبّينات إلى المســــــــافرين، بما في ذلك التوصــــــــيات بشــــــــأن التطعيم والعالج الوقائي المضــــــــاد للحمى با

  الصفراء والمالريا وشلل األطفال؛
  ،وٕاصـــــــدار إطار للســـــــياســـــــات بشـــــــأن إدارة العواقب النفســـــــية االجتماعية للطوارئ اإلشـــــــعاعية النووية

، وٕاصــــــــدار برنامج لطوارئ اإلشــــــــعاعيةإنشــــــــاء مخزونات احتياطية ل وتحديث تقرير المنظمة المعنون
  عمل استراتيجي للبحث في مجال التدابير الطبية المضادة لألخطار اإلشعاعية النووية؛

  ووضــــع المعايير الدنيا والتوصــــيات بشــــأن رعاية الحروق وبشــــأن صــــحة األم والوليد والطفل لصــــالح
  األفرقة الطبية المعنية بالطوارئ.

  
  دان من الناحية التشغيلية لتقدير المخاطر وأوجه الضعف التي ُحددت وٕادارتهااستعداد البل ٣-١-٢الُمخرج 

  
ُيعد التأهب التشغيلي ضروريًا إذا كانت البلدان والمجتمعات المحلية والمؤسسات لتستجيب بسرعة وبفّعالية للطوارئ 

ذات االحتماالت األرجح، الصــــــــــحية ذات األولوية الوطنية. ويعتمد تعزيز التأهب التشــــــــــغيلي على تحديد المخاطر 
ويفتقر العديد من  وٕادراك مستوى القدرات الموجودة، وتسريع خطى أنشطة التأهب الموّجهة إلى االستجابة للطوارئ.
المعروفة واألحداث البلدان حاليًا إلى المســـــــــتوى األدنى من القدرات الالزمة لســـــــــرعة الكشـــــــــف عن أوجه الضـــــــــعف 

  المحتملة، واالستجابة لها.
  
  ف ستُنفذ أمانة المنظمة هذا الُمخرج؟ كي
  

بتعزيز استخدام مرتسمات المخاطر وُنظم اإلنذار السريع باألخطار المتعددة والتسبيق سُتعّزز األمانة دورها القيادي 
  بأنشطة التأهب التشغيلي في البلدان والتعجيل بها، على النحو التالي:

 يق على نطاق قطاع الصـــــحة والمنظمة من أجل تحقيق تعزيز الموارد البشـــــرية والمالية وآليات التنســـــ
  التأهب التشغيلي؛

  وتعبئة الشــــــــركاء والجهات المانحة لدعم التأهب التشــــــــغيلي في البلدان في حال حدوث أحد األخطار
  العمومية الكبرى، والسيما دعم البلدان المجاورة والمناطق المحيطة غير المتضررة.
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  يلي: وستدعم االمانة البلدان فيما
  بناء فرقة عالمية للطوارئ الصـــــــــحية مزودة بشـــــــــبكات وشـــــــــركاء يمكن تشـــــــــغيلهم عند تجاوز القدرات

  الوطنية؛
 خاطر تحديد المخاطر المحتملة والمتوقعة باســــــــتخدام أدوات موّحدة مثل تحليل جوانب الضــــــــعف والم

األحداث المســــــــــــتجّدة أو لمواجهة تســــــــــــريع الوتيرة التي يقدَّم بها الدعم  خرائطها، وعند اللزومورســــــــــــم 
  المتوّقعة؛

  ورصـــــــــد المخاطر الُقطرية لتحديد الثغرات التي تتخلل القدرات التشـــــــــغيلية والتقنية الخاصـــــــــة بالتأهب
  الموّجهة لمعالجتها، بما في ذلك مرتسمات التأهب الُقطري؛التشغيلي، وتنفيذ األنشطة 

 عيمات والمعالجات الوقائية الخاصـــــــــــــة وٕاجراء اســـــــــــــتعراض ســـــــــــــنوي للمتطلبات الُقطرية المتعلقة بالتط
مثل الحمى الصــفراء والمالريا وشــلل األطفال، وتقديم المشــورة المنتظمة بشــأن الســفر بأمراض محددة 

  إلى المسافرين الدوليين؛
  ورســـــــم الخرائط وتحديد األولويات فيما يتعلق بمخاطر الطوارئ الصـــــــحية وتعزيز الترصـــــــد، والقدرات

شــــــــخيص، وآليات اإلنذار لضــــــــمان اإلنذار المبكر بشــــــــأن األحداث الشــــــــديدة المختبرية الخاصــــــــة بالت
  الخطورة المستجدة/ التي تعاود الظهور؛

  ،وٕاجراء التدريب وتمارين المحاكاة لتعزيز القدرات الخاصـــــــة بالتأهب، والتشـــــــغيل البيني مع الشـــــــركاء
  وقياس التقدم الُمحرز وتعديل االستراتيجيات وفقًا لذلك؛

 طوارئ بشــــــــــأن األخطار المحددة باالســــــــــتناد إلى الســــــــــيناريوهات المحتملة من أجل ووضــــــــــع خطط ال
ة لتنفيذ التصـــــدي للمخاطر الشـــــديدة والبالغة الشـــــدة والوشـــــيكة الحدوث، وضـــــمان توافر الموارد الكافي

  .الخطط وتدابير التأهب
  

  وفي سعيها إلى إنتاج منافع الصحة العمومية، ستعمل األمانة على ما يلي:
  إعداد اإلرشــــادات واآلليات الخاصــــة بالموارد البشــــرية والمالية لدعم التأهب التشــــغيلي الشــــامل لجميع

  األخطار، ورصد مستويات التأهب التشغيلي في البلدان؛
  وٕاتاحة البيانات عن مدى توافر الموارد والخدمات الصــــحية األســــاســــية في الطوارئ والظروف الهشــــة

  توافر الموارد الصحية؛ على المنصة الخاصة بنظام رصد
  وتحديث إصــــدار المنظمة بشــــأن التصــــنيف والمعايير الدنيا لألفرقة الطبية المعنية بالطوارئ بوصــــفه

  المرجع الرئيسي إلنشاء األفرقة الطبية الوطنية والدولية المعنية بالطوارئ؛
  أجل إرســـاء القدرة وٕاعداد اإلرشـــادات والتعليمات بشـــأن إنشـــاء مراكز عمليات الطوارئ وتحســـينها من

  على االستجابة في إطار اللوائح الصحية الدولية وبرامج العمل الخاصة باألمن الصحي العالمي؛
  ووضـــــــــع إطار التنفيذ الخاص بجمع معلومات الصـــــــــحة العمومية للمســـــــــاعدة على تعزيز القدرة على

  والتبليغ عنها؛الكشف المبكر عن المخاطر المحدقة بالصحة العمومية والتحقق منها وتقديرها 
  والحفاظ على الشـــبكة الدولية للســـلطات المســـؤولة عن ســـالمة األغذية التي تربط بين جميع الوكاالت

  والوزارات المعنية بإدارة الطوارئ الخاصة بالسالمة الغذائية.
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  الوقاية من األوبئة والجوائح ٢-٢الحصيلة 
  

في وترد الميزانية المقترحة حسب المكاتب الرئيسية  ٥اإلطار في  ٢-٢ترد المؤشرات المندرجة في إطار الحصيلة 
  أدناه. ١٢الجدول 

  
  ٢-٢المؤشرات المندرجة في إطار الحصيلة  -٥اإلطار 

  تغطية اللقاحات للجماعات الُمعّرضة لمخاطر األمراض التي قد تسبب أوبئة أو جوائح - ١المؤشر  ٢-٢
  لناجمة عن فيروس شلل األطفال البريعدد حاالت شلل األطفال ا - ٢المؤشر  ٢-٢
  

  حسب المكاتب الرئيسية (بماليين الدوالرات األمريكية) ٢-٢الميزانية البرمجية المقترحة للحصيلة  :١٢الجدول 
  

جنوب األمريكتان أفريقيا الحصيلة
شرق  أوروباشرق آسيا

 المتوسط
غرب المحيط 

 الهادئ
المقر 
 المجموع الرئيسي

األوبئة الوقاية من   ٢-٢
 والجوائح

٣٨٠,٤ ٩٣,٣ ١٢,٥ ٤٦,٨ ١٣,٩ ٨٠,٠ ١١,٩ ١٢٢,٠ 

 ٣٨٠,٤ ٩٣,٣ ١٢,٥ ٤٦,٨ ١٣,٩ ٨٠,٠ ١١,٩ ١٢٢,٠ ٢-٢ مجموع الحصيلة
  

توافر برامج عمل البحوث والنماذج التنبؤية واألدوات والمنتجات والتدخالت االبتكارية الخاصـــة  ١-٢-٢الُمخرج 
  تهديدًا شديداً باألخطار الصحية التي تمثل 

  
تتنامى قائمة األخطار المعدية نتيجة لزيادة تنقل البشـــــــــر والتوســـــــــع الحضـــــــــري وتغّير المناخ. ومن أجل التصـــــــــدي 

بجمع أفضـــل المعارف للفاشـــيات في منبعها وضـــمان عدم تحّولها إلى أوبئة أو جوائح، تتحتم القدرة على المســـارعة 
وفيما يتعلق بالعوامل  رض والمعلومات عن التدابير المضـــــــــــــــادة المتاحة.والبّينات التي تتوافر بشـــــــــــــــأن العامل الُممْ 

الُمْمرضة المستجدة، ُيعد تسخير عمل شبكات الخبراء الدولية بالغ األهمية للتمكين من حشد استجابة دولية مالئمة 
  التوقيت لألخطار المعدية وجعل العالم أكثر أمنًا.

  
  كيف ستُنفذ أمانة المنظمة هذا الُمخرج؟ 

  
  سُتعّزز األمانة دورها القيادي عن طريق ما يلي:

  ،تعزيز البحث وتبادل المعلومات بشـــــــــــــــأن الوقاية من األخطار التي تمثل تهديدًا شـــــــــــــــديدًا ومكافحتها
والتنســـيق  إنشـــاء شـــبكات الخبراء التقنيين واألفرقة االســـتشـــارية في مختلف المجاالتبطرق من بينها 

اإلرشـــــــــادات ودفع عجلة توليد المعارف ووضـــــــــع التدابير المضـــــــــادة الجديدة أو بينها، من أجل تقديم 
  أحدث التطورات التكنولوجية؛تحديث التدابير القائمة باالستناد إلى 

  وتنظيم شـــبكات الخبرات العالمية وقيادتها وتنســـيقها دعمًا للتأهب واالســـتجابة للفاشـــيات، بما في ذلك
التحالف العالمي للمختبرات المعني بتشخيص الُمْمرضات التي تمثل تهديدًا شديدًا (التي تتيح التبادل 

للمواد البيولوجية)، وشــــبكة التقييم الســــريري لألمراض المســــتجدة واالســــتجابة لها (التي تتولى الســــريع 
 SocialNETأجل تحســــــــين عالج المرضــــــــى وخفض معدل الوفيات)، وشــــــــبكة تقدير المخاطر من 

المعنيين بالتبليغ عن المخاطر وٕاشـــــراك المجتمع المحلي)، وشـــــبكة (شـــــبكة علماء االجتماع المدربين 
مجموعة أتراب من موظفي االتصــــــــــــــاالت المدربين الذين التبليغ عن الطوارئ (التي تســــــــــــــتهدف بناء 

  خضعوا لالختبار والجديرين بالثقة)؛
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 ي مجال الصـــــــــــــــحة العمومية إلدارة األخطار المعدية وتوجيه عملية وضـــــــــــــــع برنامج عمل البحوث ف
تهديدًا شـــــــــــــــديدًا، بطرق من بينها تقييم تدابير المباعدة االجتماعية المســـــــــــــــتجّدة والمتطّورة التي تمثل 

الشــــخصــــية المأمونة والســــهلة االســــتعمال للعاملين وتطوير التدخالت االبتكارية، مثل معدات الحماية 
  ة؛الصحيين في الخطوط األمامي

  وتقديم التوصــــــيات بشــــــأن إدارة األخطار المعدية التي تمثل تهديدًا شــــــديدًا في إطار اللوائح الصــــــحية
) من خالل الفريق االستشاري االستراتيجي والتقني التابع للمنظمة والمعني باألخطار ٢٠٠٥الدولية (
  المعدية؛

 مي للمختبرات المعني تبادل الفيروســــــــــات المســــــــــتجدة وتحديد خصــــــــــائصــــــــــها من خالل التحالف العال
  بتشخيص الُمْمرضات التي تمثل تهديدًا شديدًا.

  
  وستدعم االمانة البلدان فيما يلي:

  إذكاء الوعي بشـــأن األخطار الصـــحية التي تمثل تهديدًا شـــديدًا وتعزيز القدرة على اكتشـــافها والتأهب
  لالستجابة لها في الوقت المالئم، بشراء اللقاحات أو األدوية مثًال؛

  تقديم اإلرشــــــادات والتدريب والدعم التشــــــغيلي لتنفيذ اســــــتراتيجيات الوقاية من العدوى ومكافحتها من و
أجل الحد من ســـــريان هذه الُمْمرضـــــات التي تمثل تهديدًا شـــــديدًا. وتكتســـــي تدابير الوقاية من العدوى 

  افحة األمراض.ومكافحتها أهمية خاصة بين العاملين في الرعاية الصحية في الخطوط األمامية لمك
  وفي سعيها إلى إنتاج منافع الصحة العمومية، ستعمل األمانة على ما يلي:

  وضـــــع التصـــــميمات والبروتوكوالت الســـــريرية في إطار مخطط البحث والتطوير، من أجل تقييم مدى
كفاءة اللقاحات واألدوية، وتحديد خصــــــــائص المنتجات المســــــــتهدفة، ووضــــــــع خرائط الطريق، وٕاعداد 

لبّينات والمعارف الخاصــــــــــــة باللقاحات والعالجات الدوائية ووســــــــــــائل التشــــــــــــخيص الخاصــــــــــــة قاعدة ا
باألمراض ذات األولوية، وتحديد األولويات على أســــاس ســــنوي لمخاطر الُمْمرضــــات المســــتجدة التي 

  تتطلب البحث والتطوير؛
 وائية ووســـــــــــائل والعمل مع الشـــــــــــركاء في مجال البحث والتطوير على تطوير اللقاحات والعالجات الد

  التشخيص الجديدة (مثل اللقاحات والعالجات الدوائية لفيروس إيبوال)؛
  وتحديد المعايير الدنيا وٕاصدار التوصيات فيما يتعلق بالرعاية السريرية في ظروف فاشيات األمراض

الشــــــديدة العدوى، لصــــــالح األفرقة الطبية المعنية بالطوارئ، وٕاصــــــدار التوصــــــيات بشــــــأن التبليغ عن 
المخاطر ومشاركة المجتمعات المدنية في تنفيذ تدخالت علم االجتماع الفّعالة أثناء أوبئة الُمْمرضات 

  التي تمثل تهديدًا شديدًا؛
  ووضـــــــع اإلرشـــــــادات لتعزيز عملية جمع المعلومات الوبائية في البلدان ذات األولوية األولى وبشـــــــأن

مية؛ وٕاصـــــدار التوصـــــيات المســـــّندة بالبّينات العمليات لصـــــالح العاملين الصـــــحيين في الخطوط األما
  بشأن تنفيذ تدخالت علم االجتماع الفّعالة أثناء أوبئة المْمرضات التي تمثل تهديدًا شديدًا؛

  وٕاعداد برنامج عمل البحوث، وتحديد الثغرات في المعارف والتدابير المضـــــــــــــــادة فيما يتعلق بالتأهب
  لجائحة األنفلونزا واالستجابة لها؛

 إدارة األوبئة، حقائق مهمة عن األمراض الفتّاكة الرئيســـــــــــــــية""ث إرشـــــــــــــــادات المنظمة المعنونة وتحدي 
  إلدراج المعلومات المحددة الخاصة بشلل األطفال والمالريا وحمى فيروس نيباه؛
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  والعمل مع طائفة من أصــــحاب المصــــلحة على تطوير أدوات التنبؤ باألوبئة من أجل تســــريع الجهود
ب بتســــخير التكنولوجيات الجديدة مثل الذكاء االصــــطناعي والتقنيات التحليلية الجديدة، المبذولة للتأه

  ؛ البياناتوطيف واسع من مصادر 
  وٕاعداد أداة لتقييم ســــــرعة التأثر باألوبئة، وٕادراج مصــــــادر البيانات الخاصــــــة بالعوامل المحركة للوباء

ار المعدية وتوجيه االســــــــــــتثمار في مجال من أجل تقديم لمحة عامة عن ســــــــــــرعة تأثر العالم باألخط
  الوقاية من األوبئة والتأهب لها؛

  الذي ُيعد مرجعًا رســــميًا للمهنيين الطبيين في شــــتى أنحاء العالم  الســــجل الوبائي األســــبوعيوٕاصــــدار
  يقدم البيانات األصلية التي ُيعتد بها بشأن األمراض المعدية.

  
التنفيذ الواســـع النطاق الســـتراتيجيات الوقاية المثبتة الفّعالية بشـــأن األمراض التي قد تســـبب  ٢-٢-٢الُمخرج 

  أوبئة 
  

بلدًا. وتتسبب  ١٦٨فاشية من فاشيات األمراض التي قد تسبب أوبئة في  ١٢٠٠، حدث أكثر من ٢٠١١منذ عام 
ثر على نحو غير متناســـــــب على المجموعات الســـــــكانية الطوارئ الواســـــــعة النطاق في انتشـــــــار الموت والمعاناة وتؤ 

  األشد فقرًا وضعفًا، وتؤدي إلى تعطل الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية. 
  

ع الحضــــري وتغّير المناخ، التزال المخاطر المعروفة التي توجد تدابير مضــــادة  ومع زيادة التنقالت البشــــرية والتوســــّ
تؤثر تأثيرًا كبيرًا على الصــــحة العمومية. وفضــــًال عن ذلك، فإن العديد من البلدان لها، تتســــبب في الفاشــــيات التي 

النامية مازالت يتعذر عليها الحصــــــــــــول على هذه التدابير المضــــــــــــادة المتاحة بالفعل. وُيعد تعزيز الُنظم الصــــــــــــحية 
دى الطويل. وتُبرم كي تعمل هذه االســــــــــتراتيجيات على الم -والســــــــــيما حيثما كانت الموارد شــــــــــحيحة  -ضــــــــــروريًا 

  المنظمة الشراكات والتحالفات لضمان اإلدارة المنصفة للموارد على الصعيدين العالمي واإلقليمي. 
  

  كيف ستُنفذ أمانة المنظمة هذا الُمخرج؟ 
  

  سُتعّزز األمانة دورها القيادي عن طريق ما يلي: 
  الشـــــــــحيحة على الصـــــــــعيدين العالمي إبرام الشـــــــــراكات والتحالفات لضـــــــــمان اإلدارة المنصـــــــــفة للموارد

واإلقليمي، مثلمــــا تفعــــل مع فريق التنســـــــــــــــيق الــــدولي المعني بتوفير اللقــــاحــــات لتــــأمين المخزونــــات 
  االحتياطية من اللقاحات المضادة للكوليرا والحمى الصفراء والتهاب السحايا؛

  الجائحة واالسـتراتيجية العالمية واالضـطالع بمهام األمانة لإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا
، وبدور الهيئة التنســـيقية للشـــبكة العالمية لترصـــد ٢٠٢٦-٢٠١٧للتخلص من أوبئة الحمى الصـــفراء 

 ١١٤مؤســســة في  ١٥٠عامًا وتتضــمن أكثر من  ٦٧األنفلونزا والتصــدي لها، وهي شــبكة تعمل منذ 
  بلدًا؛

 احات من خالل شبكات المنظمة وشركائها؛والتنبؤ بمخزونات اللقاحات والتفاوض على أسعار اللق  
 والتجهيز المسبق للكواشف المختبرية واألدوية حتى تتوافر بسهولة ويتيسر الحصول عليها؛  
  ص لحــــاالت الطوارئ، وتقييم التــــدخالت وٕادارة مخزون اللقــــاحــــات االحتيــــاطي العــــالمي المخصـــــــــــــــّ

  والبروتوكوالت الموّحدة للتدبير العالجي لألمراض.
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  االمانة البلدان فيما يلي: وستدعم 
  تنفيذ تدابير الوقاية والمكافحة المحلية، وضـــــــــــــــمان إتاحة التدخالت المنقذة لألرواح (مثل اللقاحات

   والكواشف المختبرية)؛ واألدوية 
  وتنفيذ االســتراتيجيات العالمية على الصــعيد الُقطري، بما في ذلك االســتراتيجية العالمية للقضــاء على

، واســــــــــتراتيجية دحر ٢٠٣٠ى الصــــــــــفراء، ووضــــــــــع نهاية للكوليرا: خريطة طريق إلى عام أوبئة الحم
  ؛٢٠٣٠-٢٠١٩واالستراتيجية العالمية بشأن األنفلونزا للفترة ، ٢٠٣٠التهاب السحايا بحلول عام 

 صـــة ، وتعزيز القدرات الُقطرية األســـاســـية الخاوتطوير النهوج االبتكارية للوقاية من األوبئة ومكافحتها
  ؛ومكافحتهابالوقاية من األمراض التي قد تسبب أوبئة وجوائح 

  ودفع عجلة التقدم في التخلص من الحصـــــــــــــــبة والحصـــــــــــــــبة األلمانية في إطار خطة العمل العالمية
  باللقاحات؛الخاصة 

  مجال التأهب واالســـــــتجابة لألوبئة بالعمل مع الشـــــــركاء مثل المركز وتحســـــــين التعاون والتنســـــــيق في
من أجـــــل اللقـــــاحـــــات والتمنيع، وبي للوقـــــايـــــة من األمراض ومكـــــافحتهـــــا، والتحـــــالف العـــــالمي األور 

المتحــدة لمكــافحــة واليونيســـــــــــــــيف، ووكــالــة التنميــة الــدوليــة التــابعــة للواليــات المتحــدة، ومراكز الواليــات 
  األمراض والوقاية منها، ومصّنعي اللقاحات، والبنك الدولي؛

 لتــأهــب لمواجهــة األنفلونزا الجــائحــة للمســـــــــــــــــاهمــة في تــأهــب البلــدان وتعزيز تنفيــذ اإلطــار الخــاص بــا
التدخالت المنقذة لألرواح في البلـدان والتضــــــــــــــــامن العالمي عند حدوث الجوائح، بضـــــــــــــــمان إتاحة 

  المحدودة الموارد؛
  وتنقيح الخطط الخاصـــــــة بالجوائح وتحديثها، وتعديل خطط االســـــــتجابة العالمية لمواءمة المســـــــتويات

  والُقطرية؛ اإلقليمية
  وتعزيز القدرات الُقطرية األســـــاســـــية للوقاية من الكوليرا والحميات النزفية الفيروســـــية والتهاب الســـــحايا

  مكافحتها.و واألنفلونزا والحمى الصفراء، والكشف عنها 
  

  وفي سعيها إلى إنتاج منافع الصحة العمومية، ستعمل األمانة على ما يلي:
  والمعايير، مثل اإلرشـــادات بشـــأن تحري الفاشـــيات لتقليص الزمن الالزم للتأكد إعداد منتجات القواعد

من األنفلونزا الجائحة واالســــتجابة لها، من أجل التخطيط للتأهب، وٕاصــــدار توصــــيات عالمية بشـــــأن 
الســــالالت المســــتخدمة في لقاح األنفلونزا لالســــترشــــاد بها في تركيب اللقاح، وٕارشــــادات وبروتوكوالت 

  شأن التدبير العالجي لألمراض باالستناد إلى تقييم التدخالت؛موّحدة ب
  وفقًا الســـــــــــــــتراتيجية دحر التهاب ٢٠٣٠وتحديد رؤية عالمية لدحر التهاب الســـــــــــــــحايا بحلول عام ،

  السحايا؛
  ووضــع اســتراتيجيات عالمية بالتعاون مع الشــركاء من طيف واســع من المجاالت من أجل تجميع كل

لصـــــــــعيد العالمي (التقنية والبشـــــــــرية والمالية) للوقاية من األخطار المعدية التي الموارد المتاحة على ا
  تمثل تهديدًا شديدًا ومكافحتها. 
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  تهديدًا شديدًا وعودتها إلى الظهور تمثلتخفيف حدة مخاطر نشأة الُمْمرضات التي  ٣-٢-٢الُمخرج 
  

ية الخطيرة الصــحة العمومية واألمن الصــحي في العالم. يهدد التعرض للُمْمرضــات الشــديدة العدوى والمواد البيولوج
٪ من الُممرضــــــــــات المســــــــــتجدة ذات مصــــــــــدر حيواني. فاألمراض الجديدة حتى وٕان ظلت ٧٥وفي يومنا هذا، ُتعد 

وأقاليمه األشـــــد ضـــــعفًا التي قد تفتقر محصـــــورة محليًا، قد يكون لها أثر غير متناســـــب على بعٍض من بلدان العالم 
   على االستجابة بسرعة للفاشيات المدّمرة.إلى القدرة 

  
ويتواجد العاملون في الرعاية الصــحية في الخطوط األمامية، ويضــطلعون بدور أســاســي في الكشــف عن الفاشــيات 
والحد من الوفيات عن طريق التدبير العالجي الســــريري. كما أنهم معرضــــون للموت نتيجة للُمْمرضــــات المســــتجدة. 

ســالمة العاملين في الرعاية الصــحية والمرضــى بالوقاية من انتشــار المرض في أماكن الرعاية ويشــكل الحفاظ على 
  الصحية جزءًا مهمًا آخر من عمل المنظمة.

  
وتعمل المنظمة مع شــبكات الشــركاء من طيف واســع من المجاالت التقنية للتخفيف من وطأة مخاطر عودة ظهور 

وظهور الُمْمرضـــــــات المســـــــتجّدة والمجهولة. وفضـــــــًال عن الخبرات الخاصـــــــة الُمْمرضـــــــات التي تمثل تهديدًا شـــــــديدًا 
باألمراض، يلزم التعاون بين القطاعات المختلفة مثل األمن الصـــــــــــــــحي، والســـــــــــــــالمة البيولوجية واألمن البيولوجي، 

ات، ومكافحة اختالط البشــــر بالحيوان -وتبادل الفيروســــات، والعوامل البيولوجية والكيميائية، ونهج الصــــحة الواحدة 
  النواقل، والعلوم االجتماعية والعلوم السلوكية.

  
وُيعد اإلطالق العرضي أو المتعمد للُمْمرضات الفتاكة مثل فيروس الجدري، والحصائل المحتملة للبحوث المزدوجة 

ور. وتتفاقم االســـتخدام من المخاطر األخرى المتعلقة بنشـــأة المْمرضـــات التي تمثل تهديدًا شـــديدًا وعودتها إلى الظه
هذه المخاطر بســـــــــــبب التطور الســـــــــــريع للعلوم والتكنولوجيا وســـــــــــهولة الحصـــــــــــول على المعلومات حتى المعلومات 

  المحمية.
  

  كيف ستُنفذ أمانة المنظمة هذا الُمخرج؟ 
  

  سُتعّزز األمانة دورها القيادي عن طريق ما يلي:
  الذي ســــــــيكتســــــــي أهمية حاســــــــمة التخاذ تعزيز تبادل المعلومات والتعاون بين الشــــــــركاء كافة، األمر

إجراءات فّعالة للحد من هذه المخاطر إلى أدنى قدر. وستضطلع الشبكات من قبيل شبكة المختبرات 
المعنية بالمْمرضــــات المســــتجدة والخطرة، والشــــبكة العالمية لمختبرات شــــلل األطفال، والنظام العالمي 

مية للوقاية من العدوى ومكافحتها، ولوائح األمم لترصــــد مقاومة مضــــادات الميكروبات، والشــــبكة العال
المتحدة النموذجية لنقل المواد المعدية، بدور مهم في تدعيم التعاون ووضــــع المعايير وتعزيز التحديد 

  السريع لخصائص الُمْمرضات الخطرة.
  

  وستدعم االمانة البلدان فيما يلي:
  طريق التحديد الســريع والدقيق للُمْمرضــات تحســين التدبير العالجي للمرضــى ومكافحة الفاشــيات عن

بتقديم اإلرشادات الواضحة والمحدثة بشأن اختيار التكنولوجيات المختبرية واستخدامها في االستجابة 
  للفاشيات؛

 ومكافحة المْمرضات المتوطنة والوبائية التي تمثل تهديدًا شديدًا؛  
  ع في التدخالت وتحســــين القدرة على الوقاية من األمراض واكتشــــافها وتشــــخيصــــها وعالجها، والتوســــّ

  الرئيسية؛على نطاق فئات األمراض الخمس 
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  لضـــمان أن العناصـــر األســـاســـية الالزمة كافية وأن وتنفيذ اســـتراتيجيات الوقاية من العدوى ومكافحتها
  مرافق المياه واإلصحاح المالئمة موجودة في أماكن الرعاية الصحية؛

  لمعتقدات المجتمعات المحلية وســـــلوكياتها، وتنفيذ األنشـــــطة الخاصـــــة بمشـــــاركة فهم أفضـــــل وتحقيق
يتســـــــــــــــنى للمجتمعـــات المحليـــة المتضـــــــــــــــّررة إدراك المخـــاطر وكيفيـــة حمـــايـــة المجتمع المحلي، حتى 

  األشخاص ألنفسهم وأسرهم عند وقوع الفاشيات؛
  ْرضـــــــــات المســـــــــتجّدة المســـــــــببة والحد من اآلثار الصـــــــــحية واألمنية للحميات النزفية الفيروســـــــــية والمم

  لألمراض التنفسية واألمراض المحمولة بالنواقل واألخطار التي تهدد األمن البيولوجي.
  

  وفي سعيها إلى إنتاج منافع الصحة العمومية، ستعمل األمانة على ما يلي:
  ْرضــــات وضــــع اإلرشــــادات واســــتراتيجيات المكافحة من أجل الوقاية من اآلثار الصــــحية واألمنية للُمم

  المستجدة واألخطار التي تهدد األمن البيولوجي، وتوفير تدبيرها العالجي والحد منها؛
  ووضــع اإلرشــادات بشــأن اســتراتيجيات التشــخيص الخاصــة بأمراض محددة وبشــأن الوقاية من اآلثار

  الصحية واألمنية لما يلي، وتوفير تدبيره العالجي والحد منه:
 السا والوادي المتصدع)؛ل مرض فيروس إيبوال وحمى ماربورغ والحميات النزفية الفيروسية (مث  
 التي تســـــــبب الطاعون؛  اليرســـــــنية الطاعونية ، (مثلوالُمْمرضـــــــات المســـــــببة لألمراض التنفســـــــية

وفيروس كورونا المســبب لمتالزمة الشــرق األوســط التنفســية؛ والمتالزمة التنفســية الحادة الوخيمة 
وســـات األخرى المســـببة لألمراض التنفســـية والتي قد تتحول إلى وســـائر فيروســـات كورونا؛ والفير 

  جوائح)؛
 الكونغو النزفيــــــة)  -واألمراض المحمولــــــة بــــــالنواقــــــل (مثــــــل مرض فيروس زيكــــــا وحمى القرم

   والشيكونغونيا ومرض فيروس نيباه)؛
 واألخطار التي تهدد األمن البيولوجي (مثل الطاعون والجدري وجدري القردة)؛  

 ئ التوجيهية واالستراتيجيات لحث خطى البحث في مجال المْمرضات المستجّدة؛ووضع المباد  
  وتشــغيل اللجنة االســتشــارية التابعة للمنظمة والمعنية ببحوث فيروس الجدري واإلشــراف على عمليات

التفتيش على األمن البيولوجي في المســـــــــــــــتودعين العـــالميين لفيروس الجـــدري اللـــذين ُيحتفظ فيهمـــا 
  روس الجدري الحية األخيرة منذ استئصال المرض؛ بمخزونات في

  وٕاعداد التوصـــــــــــــــيات بشــــــــــــــــأن فحص التحري في نقاط الدخول على الحدود الدولية أو الوطنية أثناء
  الفاشيات.

  
ة تنفيذ خطط اســــتئصــــال شــــلل األطفال واالنتقال في مجال شــــلل األطفال بالتعاون مع المبادر  ٤-٢-٢الُمخرج 

  األطفالالعالمية الستئصال شلل 
  

تســـتمر الجهود الرامية إلى اســـتئصـــال جميع ســـالالت فيروس شـــلل األطفال البري الباقية. وقد ُبّلغ عن آخر حاالت 
، وتم اإلشـــــــهاد الرســـــــمي على ١٩٩٩في عام  ٢شـــــــلل األطفال الناجم عن فيروس شـــــــلل األطفال البري من النمط 

. ولم ُيكتشــف فيروس شــلل األطفال ٢٠١٥ســبتمبر في أيلول/  ٢اســتئصــال فيروس شــلل األطفال البري من النمط 
، عندما ُبّلغ عن آخر حاالت شــــــــلل ٢٠١٢في أي مكان من العالم منذ تشــــــــرين الثاني/ نوفمبر  ٣البري من النمط 

األطفال الناجمة عن هذه الســــــــــاللة في والية يوبي بنيجيريا. ومنذ ذلك الحين، حدثت جميع حاالت شــــــــــلل األطفال 
، الذي يســـــــتمر ١لفيروس شـــــــلل األطفال البري من النمط فيروس شـــــــلل األطفال البري نتيجة  الشـــــــللي الناجمة عن

  أفغانستان ونيجيريا وباكستان. سريانه في ثالثة بلدان يتوطنها المرض، وهي:
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والمبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال هي شراكة بين القطاعين العام والخاص تخضع لقيادة الحكومات وتضم 
ة شــركاء رئيســيين، وهم مؤســســة بيل وميليندا غيتس، ومنظمة الروتاري الدولية، واليونيســيف، ومراكز مكافحة خمســ

األمراض والوقاية منها، ومنظمة الصحة العالمية. وتستهدف هذه الشراكة ما يلي: تحقيق وقف سريان فيروس شلل 
ناجمة عن فيروسـات شـلل األطفال المشـتقة من األطفال البري على صـعيد العالم، والكشـف السـريع عن الفاشـيات ال

اللقاحات ودحرها؛ وتعزيز خدمات التمنيع وزيادة مناعة المجموعات السكانية ضد فيروسات شلل األطفال، والتوّسع 
في اســتعمال لقاح شــلل األطفال المعطل بدًال من اللقاح الفموي في برامج التمنيع الروتيني، واإلشــهاد العالمي على 

  شلل األطفال، وتعزيز حماية العالم من شلل األطفال على المدى الطويل. استئصال
  

وتتولى المبادرة العالمية الســـتئصـــال شـــلل األطفال أيضـــًا اإلشـــراف على الخطط الخاصـــة باالنتقال وبمرحلة ما بعد 
ع في  اإلشــــهاد من أجل اســــتمرار االســــتثمارات التي ُوّجهت بالفعل إلى اســــتئصــــال شــــلل األطفال وأصــــولها، والتوســــّ

القدرات الخاصــــــــة بالتمنيع وترصــــــــد المرض والتأهب للطوارئ في البلدان ذات األولوية لضــــــــمان الحفاظ على خلو 
العالم من شلل األطفال. كما تسهم المبادرة في تحقيق أهداف الصحة المستقبلية ورسم السياسات بتقديم اإلرشادات 

مســـتخلصـــة ونقل األصـــول التي تمّولها المبادرة العالمية الســـتئصـــال أفضـــل الممارســـات والعبر الإلى البلدان بشـــأن 
  شلل األطفال.

  
  كيف ستُنفذ أمانة المنظمة هذا الُمخرج؟ 

  
. ويتولى ٢٠٢٣للمبادرة العالمية الســـــــتئصـــــــال شـــــــلل األطفال من العالم بحلول عام  ســـــــتعزز األمانة الدور القيادي

المدير العام للمنظمة رئاســـــة مجلس مراقبة شـــــلل األطفال المكلف باعتماد اســـــتراتيجية اســـــتئصـــــال المرض وتحديد 
  الوجهة لتنفيذ هذه االستراتيجية.

  
  وستدعم االمانة البلدان فيما يلي:

 المتعلقة بشــــــلل األطفال في البلدان ذات األولوية من موارد المبادرة العالمية  نقل األصــــــول والوظائف
  ؛شلل األطفال عن طريق خطط االنتقال الوطنيةالستئصال 

  ونقل الوظائف الخاصة باحتواء شلل األطفال لضمان استدامة الدعم المقدم الستبقاء فيروسات شلل
وفي مرافق إنتاج اللقاح من أجل إجراء البحوث وٕانتاج نحو مأمون وآمن في المختبرات األطفال على 

  واللقاحات؛وسائل التشخيص 
  وتعزيز القدرة الوطنية على ضمان االحتفاظ المأمون واآلمن بفيروسات شلل األطفال بما يتماشى مع

العالمية الحتواء فيروس شــلل األطفال، وضــمان أن المرافق التي تحتفظ بفيروســات شــلل خطة العمل 
حصـــــلت على اإلشـــــهاد الكامل، على النحو الموضـــــح في برنامج اإلشـــــهاد على اســـــتيفاء األطفال قد 

  العمل العالمية لالحتواء.متطلبات االحتواء وفقًا لخطة 
  

  وفي سعيها إلى إنتاج منافع الصحة العمومية، ستعمل األمانة على ما يلي:
 ة الوطنية، من أجل دمج القدرات المتعلقة بالقوى تحديد مبررات االســــــــتثمار للوفاء باالحتياجات المالي

  الخدمات األخرى، ونقل المعارف على نطاق مجاالت الموضوعات المتأثرة؛العاملة في 
  والعمل مع برامج التمنيع على تعزيز مناعة الســـــــــــــــكان عن طريق التمنيع الروتيني للوقاية من وقوع

  قاحات في البلدان ذات الُنظم الصحية الضعيفة؛فاشيات فيروس شلل األطفال الدائر المشتق من الل
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  وضـــــــــــــــع إطــار لرصـــــــــــــــــد وتقييم خطــة العمــل االســـــــــــــــتراتيجيــة بشـــــــــــــــــأن االنتقــال في مجــال شـــــــــــــــلــل  
  ؛٢٠٢٣-٢٠١٨األطفال 

  لقاح أشد فّعالية؛وتنفيذ برنامج عمل البحوث لالستمرار في تطوير  
 لوطنية لالنتقال في مجال شـــلل ووضـــع إرشـــادات موجهة إلى الســـلطات الوطنية دعمًا لتنفيذ الخطط ا

  األطفال.
  

وفضـــــًال عن ذلك، ســـــتعمل األمانة من خالل الشـــــراكة الخاصـــــة بالمبادرة العالمية الســـــتئصـــــال شـــــلل األطفال على 
  يلي:  ما

  ؛٢٠٢٣تنقيح استراتيجية المبادرة لتحقيق اإلشهاد على استئصال المرض بحلول عام  
  تان وأفغانســــتان، بما في ذلك تنفيذ عدة جوالت لحمالت المكثفة في باكســــومواصــــلة إجراء التدخالت

من العمر أو أقل، وبذل المزيد من الجهود للوصول إلى تطعيم جميع األطفال البالغين خمس سنوات 
دور القائمين على التطعيم من األطفال الذين فاتهم التطعيم عن طريق التخطيط الجزئي والتوّسع في 

  لمجموعات السكانية المتنقلة، على سبيل المثال؛المجتمع المحلي واستهداف ا
  ،واستمرار القدرة على الترصد على المستوى الالزم لإلشهاد في البلدان غير الموطونة بشلل األطفال

ودعم هذه البلدان الخالية من شـــــــلل األطفال في بحثها عن موارد أخرى لدعم اســـــــتمرار هذا النشـــــــاط 
  وفيما بعده.الحصول على اإلشهاد األساسي حتى 

  
  ية واالستجابة لهاالطوارئ الصح اإلسراع في الكشف عن ٣-٢الحصيلة 

  
في وترد الميزانية المقترحة حسب المكاتب الرئيسية  ٦في اإلطار  ٣-٢ترد المؤشرات المندرجة في إطار الحصيلة 

  أدناه. ١٣الجدول 
  

  ٣-٢المؤشرات المندرجة في إطار الحصيلة  :٦اإلطار 
ــر  ٣-٢  ١٠٠ ٠٠٠عدد األشــــخاص المتوفين والمفقودين ومن تضــــرروا مباشــــرة بســــبب الكوارث من بين كل  - ١المؤشــ

  شخص
نسبة األشخاص الذين يحصلون على الخدمات الصحية األساسية من بين األشخاص السريعي التأثر  - ٢المؤشر  ٣-٢

  الذين يعيشون في بيئات هشة
  

  حسب المكاتب الرئيسية (بماليين الدوالرات األمريكية) ٣-٢الميزانية البرمجية المقترحة للحصيلة  :١٣الجدول 
  

جنوب األمريكتان أفريقيا الحصيلة
شرق  أوروباشرق آسيا

 المتوسط
غرب المحيط 

 الهادئ
المقر 
 المجموع الرئيسي

اكتشاف الطوارئ   ٣-٢
الصحية واالستجابة 

لها على وجه 
 السرعة

٢٧٧,٣ ٧٢,٣ ١٩,٤ ٣٢,٥ ١٦,١ ١٢,٤ ٣١,٢ ٩٣,٤ 

 ٢٧٧,٣ ٧٢,٣ ١٩,٤ ٣٢,٥ ١٦,١ ١٢,٤ ٣١,٢ ٩٣,٤ ٣-٢ مجموع الحصيلة
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  الكشف السريع عن الطوارئ الصحية المحتملة وتقدير المخاطر والتبليغ عنها ١-٣-٢الُمخرج 
  

إنقاذ األرواح. وتدير األمانة  ُيعد الكشــف الســريع عن المخاطر الصــحية المحتملة والتحقق منها ضــروريين من أجل
نظامًا عالميًا للترصد القائم على األحداث للكشف عن جميع أحداث الصحة العمومية والطوارئ الصحية المحتملة. 
وما أن يتم التحقق من الحدث، تتولى األمانة تقدير مســـــــــتوى المخاطر ودق ناقوس الخطر للمســـــــــاعدة على حماية 

  نزاع وسائر األخطار.الفاشيات والكوارث وال المجموعات السكانية من عواقب
  

ويتطلب ذلك تعزيز ترصد الصحة العمومية وتحسين التنسيق على نطاق القطاعات، والسيما بين قطاعات الصحة 
واإلصحاح والنظافة الصحية وقطاع الصحة وقطاع البيئة في كل بلد من البلدان، كما يتطلب زيادة التعاون الدولي 

المبكر باألحداث الحادة التي تؤثر على الصــــحة العمومية. وينصــــب التركيز بصــــفة خاصــــة على لضــــمان اإلنذار 
األمراض الجديدة والمســــتجدة، والســــيما الحيوانية المصــــدر، التي قد تكون شــــديدة الخطورة إذا ما طورت القدرة على 

  ناعتهم ضد عوامل العدوى الجديدة.االنتقال بين البشر الذين تقل أو تنعدم م
  

وقد تصـــدر اإلشـــارات الدالة على أحداث الصـــحة العمومية المحتملة عن العديد من مصـــادر البيانات، بما في ذلك 
وســــــــائل اإلعالم اإلخبارية ووســــــــائل التواصــــــــل االجتماعي والمرافق الصــــــــحية والمدارس والصــــــــيدليات والمختبرات 

لى األحداث وبيانات الوكاالت المعنية والترصــــــــــــــد في المجتمعات المحلية والترصــــــــــــــد المخفري والترصــــــــــــــد القائم ع
بالمخاطر اإلشــــعاعية ومراكز الســــموم. وقد تصــــدر اإلشــــارات أيضــــًا عن البرامج األخرى الخاصــــة بأمراض محددة 
ومنظمات األمم المتحدة والشــركاء الرئيســيين (مثل مراكز الواليات المتحدة لمكافحة األمراض والوقاية منها والمركز 

من األمراض ومكافحتها ووكالة الصـــــــــــــــحة العامة اإلنكليزية والشـــــــــــــــبكة العالمية لإلنذار بحدوث األوروبي للوقاية 
الفاشـــــــيات ومواجهتها)، كما قد تصـــــــدر عن الشـــــــبكات المعنية بالمخاطر اإلشـــــــعاعية النووية والكيميائية والســـــــالمة 

  كوارث واألمن والشبكات السريرية.الغذائية وال
  

ة أحداثًا حقيقية ذات أهمية بالنســـــبة إلى الصـــــحة العمومية. وتتولى المنظمة فرز وال تصـــــف جميع اإلشـــــارات الوارد
األحداث الُمكتشــفة حديثًا لتقدير المخاطر التي قد يطرحها الحدث على الصــحة العمومية. وٕاذا ما اكُتشــفت اإلشــارة 

قق من اإلشـــــــارة (اإلشـــــــارات) بســـــــرعة، قد تكون المعلومات المبدئية محدودة. وترّكز عملية الفرز المبدئي على التح
الواردة وما إذا كان الحدث الذي تصــــــــفه يشــــــــّكل خطرًا محتمًال على الصــــــــحة العمومية يســــــــتدعي التحري بشــــــــأنه. 

وبعض األحداث قد ال تؤثر على  يشـــير تأكيد الحدث إشـــارة تلقائية إلى أنه يمثل خطرًا على الصـــحة العمومية.  وال
 ضــئيًال أو قد تتعلق باألمراض المزمنة أو بمســائل ال تطرح مخاطر حادة على صــحة اإلنســان أو تؤثر عليها تأثيراً 

  الصحة العمومية.
  

وُتعد االتصـــــــــاالت التشـــــــــغيلية والتبليغ عن المخاطر جزءًا ال يتجزأ من إدارة المخاطر. وهناك تحليل رســـــــــمي يوفر 
  معلومات حاسمة األهمية لصّناع القرار الوطني والشركاء في مجال الصحة.

  
  كيف ستُنفذ أمانة المنظمة هذا الُمخرج؟ 

  
  سُتعّزز األمانة دورها القيادي عن طريق ما يلي:

  قيادة التعاون على نطاق الحكومات والمنظمات المتعددة من أجل تنســيق الجهود العالمية الرامية إلى
وتقديرها والتبليغ الكشـــــــــف المبكر عن المخاطر واألخطار المحدقة بالصـــــــــحة العمومية والتحقق منها 

عنها باســـــــتخدام مبادرة المعلومات الوبائية من المصـــــــادر المفتوحة من أجل الكشـــــــف المســـــــتمر عن 
  األحداث الصحية المحتملة وتقييمها؛
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  وتتبع األحداث المحتملة والمدعمة باألدلة من خالل نظام المنظمة إلدارة األحداث، وضـــــــــمان النظر
إلى طيف واســــــــــع من الخبرات (في مجال الوبائيات والســــــــــموم  في جوانب المخاطر كافة باالســــــــــتناد

  والحماية من اإلشعاعات، على سبيل المثال)؛وصحة الحيوان والسالمة الغذائية والمياه واإلصحاح 
  والعمل مع البلدان على ربط عمليتي جمع معلومات الصــحة العمومية وتقدير المخاطر بصــنع القرار

  عملية تعزيز قدرات مراكز عمليات الطوارئ الصحية؛المالئم التوقيت بدمجهما مع 
  وتقديم تقارير الحالة العالمية للصــحة المتعلقة باألحداث الصــحية العمومية الدولية التي تتضــرر منها

بلدان متعددة والتي تقع عواقبها على جمهور دولي. وُتســــتخدم تقارير الحالة في المقام األول من ِقبل 
ين في مجال الصـــــحة العمومية، ومن ِقبل الشـــــركاء والجمهور العام. وتلخص وســـــائل اإلعالم والمهني

هذه التقارير المعلومات الوبائية وتدابير االســـــــــــــــتجابة المتعلقة باألحداث وتعرض تفاصـــــــــــــــيلها، مثل 
  فاشيات فيروس زيكا ومرض فيروس إيبوال والحمى الصفراء؛

  ًمن المنتجات المعلوماتية التي تُنشـــر على وٕاصـــدار "األخبار عن فاشـــيات األمراض" التي ُتعد منتجا 
الموقع اإللكتروني للمنظمة وتحتوي على معلومات عن أحداث الصـــــحة العمومية الحادة أو األحداث 

  المحتملة التي تهم الجمهور العام؛
  والتواصـــل اآلمن مع مراكز االتصـــال الوطنية المعنية باللوائح الصـــحية الدولية والجهات الشـــريكة في

مة األمم المتحدة بشــــأن المعلومات عن الفاشــــيات والطوارئ الصــــحية العمومية من خالل موقع منظو 
المعلومات عن األحداث، لضـــــــــمان التأهب واالســـــــــتجابة على نحو مالئم التوقيت للمخاطر المحتملة 

  التي قد تهدد المجموعات السكانية والصحة العمومية العالمية.
  

  ي: وستدعم االمانة البلدان فيما يل
  تتبع األحداث والطوارئ الخاصــــــــة بالصــــــــحة العمومية والتي قد تنتشــــــــر عبر الحدود وتهدد الصــــــــحة

  واالقتصاد على صعيد العالم، والتبليغ بشأنها؛
  وٕانشــــاء ُنظم الترصــــد الوطنية باســــتخدام مبادئ توجيهية من قبيل اإلطار المتكامل لترصــــد األمراض

  وعالمي للمعلومات يتسم بالمزيد من التكامل؛واالستجابة لها، وتهيئة نظام إقليمي 
  وبناء القدرة على الصـــــــــــــــعيدين الوطني ودون الوطني على جمع الُمْمرضـــــــــــــــات الجديدة التي قد تهدد

الصــــــــــحة وعلى تحديدها باســــــــــتخدام أحدث التكنولوجيات والبحوث؛ وســــــــــتتولى المراكز المتعاونة مع 
  المنظمة تحليل بعض عيناتها؛

 لومات الصــــــحة العمومية وتقدير المخاطر بصــــــنع القرار المالئم التوقيت، عن وربط عمليتي جمع مع
  طريق مراكز ُمعّززة لعمليات الطوارئ الصحية؛

  ميـدانيـة وعمليـات قائمـة على المجتمعـات المحليـة لتقـدير المخـاطر، من أجـل وٕاجراء تحريات وبائيـة
لســـــــــــياق الخاص بالحدث ليوفر األخطار ومدى التعرض واالجمع المنهجي للمعلومات عن مســـــــــــتوى 

ذلك أســاســًا للعمل على إدارة العواقب الســلبية للمخاطر الحادة المحدقة بالصــحة العمومية وعلى الحد 
  منها؛

  أو ورصــد األحداث التي ال تتطلب اســتجابة فورية إلى أن تتفاقم بحيث تتطلب اتخاذ المنظمة إلجراء
  ينتفي التهديد الذي تطرحه؛

 لى نطاق واســـــــــــع بشـــــــــــأن اإلشـــــــــــارات ونتائج تقدير المخاطر عن طريق طيف من وبث المعلومات ع
المنصات والمنتجات المعلوماتية، بما في ذلك االتصاالت الداخلية والعامة والمؤلفات العلمية ووسائل 

  التواصل االجتماعي.
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  وفي سعيها إلى إنتاج منافع الصحة العمومية، ستعمل األمانة على ما يلي:
 من المبادئ التوجيهية التشـــــــــــــــغيلية للعاملين الصـــــــــــــــحيين في الخطوط األمامية (مثل  توفير مجموعة

أخصـــــــــائيي الوبائيات ومقدمي الرعاية الصـــــــــحية وموظفي المختبرات) تســـــــــتهدف تعزيز تنفيذ اإلنذار 
المبكر واالســــــــتجابة على الصــــــــعيد الُقطري ورصــــــــده وتقييمه من خالل الفريق العامل التقني العالمي 

  كة اإلنذار المبكر واالستجابة؛التابع لشب
  وٕاعداد مجموعة أدوات الخدمات الخاصـــــــــــــة بمعلومات الصـــــــــــــحة العمومية وبدء اســـــــــــــتخدامها لُتكّمل

المعايير الدولية للخدمات الخاصـــــــــة بمعلومات الصـــــــــحة العمومية الصـــــــــادرة عن مجموعة الصـــــــــحة 
ل خدمة من خدمات الصـــحة العالمية لتوفير اإلرشـــادات والنماذج واألمثلة عن أفضـــل الممارســـات لك

العمومية األســــــاســــــية واإلضــــــافية والخاصــــــة بالســــــياقات المحددة، على النحو الموضــــــح في المعايير 
  العالمية للخدمات الخاصة بمعلومات الصحة العمومية؛

  ووضع استراتيجية عالمية لمشاركة الشركاء في الشبكة العالمية لإلنذار بحدوث الفاشيات ومواجهتها
لمجتمع العالمي بالمخاطر المســـــــــــــــتجّدة من أجل تعزيز وظائف اإلنذار، وتزويد الوكاالت في إنذار ا

المعنية بالصـــــــــــــــحة العمومية بإمكانية الحصـــــــــــــــول على المعلومات عن مخاطر األمراض وأخطارها، 
وتحســـــين تبادل المعلومات، وتأمين عمليات تقدير المخاطر المبكرة والدقيقة التي يمكن أن تســـــترشـــــد 

  واستراتيجيات االستجابة في سبيل مكافحة المخاطر التي تهدد الصحة العمومية؛بها خطط 
  ووضــــــــــع تصــــــــــنيف وأنطولوجيا الصــــــــــحة العمومية على أســــــــــاس متواصــــــــــل، للمســــــــــاعدة على توحيد

  المصطلحات على نطاق الممارسة الصحية العمومية، والسيما في مجال جمع المعلومات الصحية؛
  لالســـــتخدام العالمي من ِقبل األمانة والدول األعضـــــاء والشـــــركاء في وٕاعداد برمجيات جديدة ونشـــــرها

الشــــبكة العالمية لإلنذار بحدوث الفاشــــيات ومواجهتها وأصــــحاب المصــــلحة، دعمًا وتيســــيرًا للتحريات 
الدولية بشــأن الفاشــيات، بما في ذلك جمع البيانات ميدانيًا وتتبع مخالطي المرضــى وتصــور ســالســل 

  حال األحداث الحادة الشاملة لبلدان متعددة. انتقال العدوى، وفي
  

  االستجابة السريعة للطوارئ الصحية الحادة باستخدام القدرات الوطنية والدولية ذات الصلة ٢-٣-٢الُمخرج 
  

الدولي ُتعد االستجابة السريعة للطوارئ الصحية حاسمة األهمية إلدارة األزمات داخل البلدان والوقاية من االنتشار 
واألحداث بما في ذلك فاشــــيات األمراض المعدية والنزاع والكوارث الطبيعية  -للفاشــــيات. وتؤثر الطوارئ الصــــحية 

وتتزايد أعداد في مئات الماليين من الناس حول العالم ســــــــــنويًا،  - الكيميائية أو اإلشــــــــــعاعية النووية وتلوث الغذاء
المنظمة وشركائها، هذه األحداث. وتلزم استجابة تشغيلية سريعة على الصعيد الُقطري إلى جانب الدعم المقدم من 

داخل البلدان واالقتصــــــــادية من أجل إنقاذ األرواح والحد من العواقب الصــــــــحية العمومية واالجتماعية والســــــــياســــــــية 
   والوقاية من انتشار المرض عبر الحدود.

  
  كيف ستُنفذ أمانة المنظمة هذا الُمخرج؟ 

  
  سُتعّزز األمانة دورها القيادي عن طريق ما يلي:

  الرصـــــــــــــــد المتواصـــــــــــــــل لمخاطر جميع أحداث الصـــــــــــــــحة العمومية الحادة وتقديرها بتوجيه من إطار
  وتصعيد إجراءات االستجابة حسب االقتضاء؛ االستجابة للطوارئ الذي وضعته المنظمة،



  /4A72  ٧٢/٤ج

77 

  قيادة التنســــــيق الدولي بين طيف واســــــع من الشــــــركاء في االســــــتجابة للطوارئ على الصــــــعيد الوطني
لواليتها بوصــــــــــفها الوكالة المنوطة بقيادة مجموعة الصــــــــــحة العالمية التابعة واإلقليمي والعالمي، وفقًا 

  )؛٢٠٠٥الدولية (والمؤتمنة على اللوائح الصحية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت 
 ) في حال وقوع حدث من أحداث ٢٠٠٥وتشـــــــكيل لجنة طوارئ في إطار اللوائح الصـــــــحية الدولية ،(

لبيان إذا ما كان ينبغي الصــــــــــحة العمومية االســــــــــتثنائية، لُتعنى بإســــــــــداء المشــــــــــورة إلى المدير العام 
  ًا دوليًا؛اإلعالن عن طارئة صحية عمومية تسبب قلق

  وٕاصــدار المشــورة بشــأن حركة الســفر والتجارة أثناء األحداث الحادة أو التجمعات الحاشــدة فيما يتعلق
  بالمرور الدولي (السفر والتجارة) لتجنب انتشار المرض أو الحد منه ورصد تنفيذ هذه المشورة؛

 ات، والرصـــــــد المتواصـــــــل وٕاصـــــــدار اإلنذارات المبكرة، والنشـــــــر المســـــــبق للموظفين واإلمدادات والمعد
للعمليــــة في بعض حــــاالت األخطــــار الطبيعيــــة (مثــــل األعــــاصـــــــــــــــير وحــــاالت الجفــــاف) واألخطــــار 

  ؛االجتماعية (مثل االضطرابات المدنية)
  على نطاق وٕاســـــــداء المشـــــــورة إلى األمين العام لألمم المتحدة بشـــــــأن اإلجراءات التي ينبغي أن تُّتخذ

اللجنة الدائمة المشـــــتركة بين الوكاالت، من أجل المســـــاعدة على  منظومة العمل اإلنســـــاني في إطار
  مكافحة الفاشيات وٕادارة العواقب اإلنسانية الناجمة عنها في حالة األحداث الواسعة النطاق والمعقدة؛

  ،واالضـــــــطالع بدور رئيســـــــي في االســـــــتعراض التعاوني الالحق للفاشـــــــيات الشـــــــامل لوكاالت متعددة
ي مرحلة ما بعد الكارثة وما بعد النزاع؛ وٕاجراء هذه العمليات على نحو منهجي وتقدير االحتياجات ف

من أجل توثيق العبر المســــــــــتخلصــــــــــة، وتعزيز القدرات المســــــــــتقبلية في مجال التأهب، وتوجيه إعادة 
  تأهيل الُنظم الصحية للبلدان؛

  
  :وستعمل األمانة أيضًا مع الشركاء لدعم البلدان فيما يلي

  ســـــــــــــاعة لتحديد طبيعة الطارئة وحجمها  ٧٢إلى  ٢٤ســـــــــــــريع للحالة في غضـــــــــــــون من إجراء تحليل
يترتب عليها من عواقب ومخاطر، والثغرات التي تتخلل القدرات المتاحة لالســــــــتجابة والتنســــــــيق،  وما

  ومدى ضرورة حشد استجابة تشغيلية؛
 فّعالة؛ووضع خطط االستجابة المتعددة القطاعات وتمويلها وٕانشاء آليات التنسيق ال  
  وٕانشاء مراكز عمليات الطوارئ ومعسكرات القاعدة وٕادارتها، بما في ذلك شبكات االتصاالت السلكية

والالســـــــلكية، ووســـــــائل النقل المائي والجوي والبري، وســـــــلســـــــلة إمدادات األدوية االســـــــاســـــــية والســـــــلع 
جيبين وأمنهم. والمعدات، ووســـــــــــائل نقل العينات؛ واتخاذ التدابير الالزمة لضـــــــــــمان ســـــــــــالمة المســـــــــــت

وسيختلف مدى هذه الجهود وسُتعّدل وفقًا لمدى وخامة الطارئة الصحية المعنية ولقدرة البلد المتضرر 
  ووفقًا لمخاطر االنتشار الدولي؛أو البلدان المتضررة على االستجابة 

  نشــــطة الخاصــــة الرئيســــية مثل األوضــــمان توافر القوى العاملة الطبية والتقنية الكافية لتنفيذ األنشــــطة
والمختبرات ووســــــــائل بالترصــــــــد والوبائيات (بما في ذلك إجراء التحريات وتتبع مخالطي المرضــــــــى)، 

ومكافحتها، التشــــــخيص الســــــريع، والتدبير العالجي الســــــريري، ورعاية الرضــــــوح، والوقاية من العدوى 
ت المحلية، والتمنيع، ومراســـــــــــــــم الدفن المأمونة والكريمة، والتعبئة االجتماعية، ومشـــــــــــــــاركة المجتمعا

  والمكافحة المتكاملة للنواقل؛
 وضمان فّعالية فحص التحري لدى الخروج ولدى الدخول أثناء االستجابة للفاشيات؛  
 .وتحديد متى تنتهي الطارئة الحادة ومتى ينبغي تحّول التركيز إلى االنتقال والتعافي  
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  ألمانة على ما يلي:وفي سعيها إلى إنتاج منافع الصحة العمومية، ستعمل ا
  ،وضــع اإلرشــادات بشــأن فّعالية فحص التحري لدى الخروج ولدى الدخول أثناء االســتجابة للفاشــيات

وبشــأن تعزيز التكامل التشــغيلي وتنســيق اســتجابة المجموعات/ القطاعات المتعددة للطوارئ الصــحية 
، والحماية)، وبشـــــــــأن أفضـــــــــل (مثل المياه واإلصـــــــــحاح والنظافة الصـــــــــحية، والتغذية، واألمن الغذائي

  الممارسات آلليات التنسيق في الطوارئ الصحية في االستجابة للطوارئ الحادة والممتدة؛
  وتعزيز شـــبكات الشـــراكات التشـــغيلية الحاســـمة األهمية، بما في ذلك الشـــبكة العالمية لإلنذار بحدوث

الدائمون، دعمًا لجهود االســـــــتجابة الفاشـــــــيات ومواجهتها واألفرقة الطبية المعنية بالطوارئ والشـــــــركاء 
  التي تبذلها البلدان.

  
الحفاظ على الخدمات والُنظم الصـــــــــحية األســـــــــاســـــــــية وتعزيزها في األماكن التي تعاني من  ٣-٣-٢الُمخرج 

  الهشاشة والنزاع والضعف
  

األزمات والضـــــعف، حيث تطرح مليار شـــــخص في أماكن تعاني من الهشـــــاشـــــة والنزاع  ١‚٦يعيش حاليًا أكثر من 
تحديًا كبيرًا أمام الصـــــــــحة الممتدة إلى جانب ضـــــــــعف القدرة الوطنية على تقديم الخدمات الصـــــــــحية األســـــــــاســـــــــية، 

متناســـــب من الوفيات وُيعد النســـــاء واألطفال والمراهقون من بين الفئات األســـــرع تأثرًا، ويحدث عدد غير  العمومية.
وتعاني المجموعات الســــكانية النازحة قســــرًا،  عالم في هذه األماكن.بين األمهات والمواليد واألطفال التي يشــــهدها ال

عن األقليات المهملة، من ســـرعة التأثر بصـــفة مثل الالجئين والمشـــردين داخليًا والمهاجرين وطالبي اللجوء، فضـــًال 
إلى خاصــــة في ظروف الهشــــاشــــة والنزاع والضــــعف. وفي هذه الظروف، يمكن لألحداث الحادة أن تؤدي بســــهولة 

  الفعل على تقديم الخدمات الصحية.القدرة الضعيفة بتعطيل تقديم الخدمات الصحية أو تجاوز 
  

وتوجد أشـــــد الظروف هشـــــاشـــــة وتضـــــررًا من النزاع والضـــــعف في البلدان التي تشـــــهد أزمات ممتدة. وهذه الظروف 
ل اإلنســاني في ظل التنســيق دينامية ومعقدة وتضــم أصــحاب المصــلحة المتعددين العاملين في مجال الصــحة والعم

المجزأ واإلشــــــــراف الضــــــــعيف. وتتطلب جهود االســــــــتجابة والتعافي المبذولة في مثل هذه األماكن اّتباع نهج طويل 
ن أو تدهور اإلتاحة  المدى يتســــــــــم بالمرونة الكافية لمواجهة األزمات والتحديات التي تســــــــــتجد، وللتكّيف مع تحســــــــــّ

ظم الصحية في ظروف الهشاشة والتضرر من النزاع والضعف عادة ما تعوقها رداءة والقدرات والسياق األمني. والنُ 
المعلومات الصـــــحية، وعدم تكافؤ الُبنى التحتية، وقلة الموارد البشـــــرية، وتعطل ســـــالســـــل اإلمدادات، وتشـــــتت ُنظم 

تنســـــيق في الدعم المقدم وتتفاقم المشـــــكلة بســـــبب الميزانيات الحكومية المحدودة للغاية، وغياب ال التمويل الصـــــحي.
المانحة، ووجود جوانب الضــــــعف الخطيرة أحيانًا في تصــــــريف الشــــــؤون في القطاعين العام والخاص، من الجهات 

ونظرًا إلى انعدام المرونة، يمكن لألحداث الحادة أن تؤدي  المجتمعات المحلية.والمشــــــــــــــــاركة المحدودة من جانب 
  القدرة الضعيفة بالفعل على تقديم الخدمات الصحية.ية أو تجاوز بسهولة إلى تعطيل تقديم الخدمات الصح

  
  كيف ستُنفذ أمانة المنظمة هذا الُمخرج؟ 

  
  سُتعّزز األمانة دورها القيادي عن طريق ما يلي:

  التي تنص على االلتزام بعدم  ٢٠٣٠تسريع خطى العمل صوب تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام
فالمنظمة ســتعمل مع الشــركاء على تخفيف أثر الطوارئ الممتدة والتعطل ترك أي أحد خلف الركب. 

تعاني من الهشاشة والمتضررة من النزاع والضعيفة، بتحسين الممتد للُنظم الصحية في األماكن التي 
العمليات المنقذة لألرواح وعمليات إتاحة الخدمات الصــــــــــحية وجودتها واســــــــــتدامتها؛ وتعزيز اتســــــــــاق 

الخدمات التي تسـهم مباشـرة في أهب لألحداث الحادة؛ وتعزيز الخدمات الصـحية وسـائر الطوارئ والت
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تحســـــــين الصـــــــحة، وبناء القدرات الالزمة لتعافي الُنظم الصـــــــحية وقدرتها على الصـــــــمود على المدى 
  الطويل؛

  عمليات التقييم والتخطيط المشــــــــتركة، وتحديد الحصــــــــائل وســــــــتعمل األمانة مع الشــــــــركاء على إجراء
الســـــنوات، حيث تكتســـــي هذه العمليات أهمية الجماعية، وتعزيز البرمجة المشـــــتركة والتمويل المتعدد 

وقد وضــــــــعت المنظمة نهجًا  محورية بالنســــــــبة إلى النهج الذي يربط بين العمل اإلنســــــــاني واإلنمائي.
اء في العمل الشــــركمتعدد القطاعات يعمد إلى دمج عمل الحكومات والجهات الفاعلة الدولية وســــائر 

واالســــتجابة اإلنســــاني واإلنمائي، لضــــمان تنســــيق الجهود الرامية إلى تعزيز الُنظم الصــــحية والتأهب 
  والتعافي على نحو أفضل بين الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني واإلنمائي وبناء السالم.

  
  وستعمل األمانة أيضًا مع الشركاء لدعم البلدان فيما يلي:

 درة الوطنية على الصــــــــــمود من أجل الحد من المخاطر الصــــــــــحية والوقاية من الصــــــــــدمات تعزيز الق
والتأهب واالســـتجابة لها، والعمل باّتباع نهج "عدم اإلضـــرار"، بالحد من التشـــتت واالســـتناد إلى الُنظم 
 الحالية في البلدان التي تعاني من الهشــــاشـــــة والمتضــــررة من النزاع والضــــعيفة، مع العمل في الوقت

ذاته على التقدم صـــــــــــوب تحقيق هدف التغطية الصـــــــــــحية الشـــــــــــاملة ومعالجة المحددات االجتماعية 
  والبيئية للصحة؛

  (مثل الُبنى التحتية وُنظم البيانات والتخطيط والتمويل) واالســــــــــتفادة من قدرات الُنظم الوطنية والموارد
ولويــة (الوقــائيــة والعالجيــة التغطيــة بحزمــة الحــد األدنى من الخــدمــات الصـــــــــــــــحيــة ذات األفي زيــادة 

  والملطفة والتأهيلية)، باالستناد إلى نهج الرعاية الصحية األولية؛
 واالستثمار في تعزيز الُنظم الصحية المتكاملة من أجل التعافي المبكر والقدرة على الصمود؛  
 اء ومواءمة المنصــــــــــــــــات الحالية لعمليات الطوارئ مع التخطيط الوطني للُنظم الصـــــــــــــــحية، مع إعط

  األولوية للمناطق والمجموعات السكانية المتضررة؛
  وٕاعداد أدوات الرصـــــــــد والتقييم واســـــــــتخدامها في تقييم التقدم واألداء واألثر وفقًا لُنظم إدارة المعلومات

  الصحية الوطنية القائمة، وفي عمليات الرصد المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة؛
  الســـكانية الســـريعة التأثر على حزمة الحد األدنى من الخدمات وضـــمان إمكانية حصـــول المجموعات

األولوية، وعند اللزوم ســــــــــــــد الثغرات التي تتخلل أداء الُنظم الصــــــــــــــحية، مثل اإلدارة الصــــــــــــــحية ذات 
  واإلشراف على الموارد المالية الصحية المجّمعة لسداد أجور العاملين الصحيين.المركزية لإلمدادات 

  
  اج منافع الصحة العمومية، ستعمل األمانة على ما يلي:وفي سعيها إلى إنت

  ،وضع اإلرشادات بشأن مختلف جوانب الصحة في ظروف الهشاشة والتضرر من النزاع والضعف
مثل توفير حزمة الحد األدنى من الخدمات الصحية األساسية، ورصد أداء المرافق الصحية من أجل 

الثة لعمليات التحقق، وٕاجراء عمليات تحليل الُنظم تحســـــــــــــــين الشـــــــــــــــركاء للجودة وٕاجراء األطراف الث
الصحية، وتحديد كيفية معاملة األشخاص المتعايشين مع األمراض غير السارية في حاالت الطوارئ 
اإلنســانية، وٕاشــراك األفرقة الطبية المعنية بالطوارئ وســائر أشــكال أفرقة االســتجابة الســريرية والتنســيق 

  يالت النقدية من أجل صحة الالجئين ومواصلة رعايتهم؛بينها، وٕاعداد برامج التحو 
  وٕاجراء عمليات التقييم والتخطيط المشتركة مع الشركاء، وتحديد الحصائل الجماعية، وتعزيز البرمجة

  المشتركة والتمويل المتعدد السنوات؛
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  الصــــحة ووضــــع اإلرشــــادات التقنية بشــــأن الصــــحة النفســــية واالســــتجابة النفســــية االجتماعية لطوارئ
  العمومية؛ وٕاعداد حزمة الحد األدنى من الخدمات للصحة النفسية في الطوارئ؛

  وٕانشــــاء قاعدة البّينات وٕاصــــدار التوصــــيات بشــــأن أفضــــل الممارســــات، وتوثيق الهجمات على مرافق
ن أثر هذه الهجمات أالرعاية الصــحية والعاملين الصــحيين، وتقديم وثيقة ســياســات مســّندة بالبّينات بشــ

  مرافق الرعاية الصحية والعاملين الصحيين؛ على
  /وٕاعــداد مجموعــة أدوات للقــدرة على الصـــــــــــــــمود وحزمــة مالئمــة للغرض لتحقيق التكــامــل بين الُنظم

  الخدمات الصحية واألمن الصحي، بدءًا من السياسات والتخطيط ووصوًال إلى التنفيذ والرصد.
  
 متع مليار شخص آخر بمزيد من الصحة والعافيةت
  

 :السكانية، وهذه الغايةُتعَنى الغاية "المليارية" الثالثة بتعزيز صحة المجموعات 

 للمخاطر التي ُتحِدق بها؛تتحقَّق من خالل معالجة ُمحدِّدات الصحة والتصدِّي  •

بنوع الجنس، والمياه واإلصـــحاح والنظافة، تتضـــمن التغذية، والعنف، واإلصـــابات، والمســـائل المتعلقة  •
وتعــاطي الكحول على نحٍو والمنــاخ، وتعــاطي التبغ، واألحمــاض الــدهنيــة المتحولــة، اء، وتلوث الهو 

 البدني؛ضار، والسمنة، والنشاط 

النظام الصــحي وحده، مع االســتفادة في ُتعاَلج من خالل إجراءاٍت متعددة القطاعات ال تقتصــر على  •
اإلشـــراف/ وضـــع الســـياســـات، قبيل الوظائف التي تضـــطلع بها وزارات الصـــحة من أكثر األوقات من 
 والدعوة، والتنظيم.

المســـــــــــــــتدامة غير الهدف الثالث المعني ُتركِّز أكثر ما ُتركِّز على اآلثار الناجمة عن أهداف التنمية  •
 بالصحة؛

 الوفيات وحدها.ينصب تركيزها على الصحة والقدرة على األداء والعافية، وليس على  •
  

 )١-٢-٣ُمبيَّنة ســـــــلفًا (الُمخَرج ) والمخاطر ال٢-١-٣و ١-١-٣ذكورة أعاله (الُمخَرجان وٕالى جانب الُمحدِّدات الم
تة تندرج التي  تحت الغاية "المليارية" الثالثة، ُتوفِّر الُمخَرجات ُتمثِّل الُمخَرجات الثالثة األولى من ُمخَرجاٍت ســـــــــــــــ

المخاطر بوســـــــــــــــائل منها: المشـــــــــــــــاركة مع القطاع لتلك المتبقية قنواٍت لمعالجة هذه الُمحدِّدات والتصـــــــــــــــدِّي الثالثة 
العمـــل وســـــــــــــــــائر األمـــاكن الصـــــــــــــــحيـــة )؛ والمـــدن والمـــدارس وأمـــاكن ٢-٢-٣والمجتمع المـــدني (الُمخَرج   الخـــاص
كما تندرج االســـــــــــتراتيجيات الرامية إلى تمتع  ).٢-٣-٣المتعددة األطراف (الُمخَرج )؛ واالتفاقات ١-٣-٣  (الُمخَرج

ثلى على األداء وتمتعهم بأكبر قدر من العافية، والوقاية من االنتحار، ونماء األطفال والمراهقين درة المُ الســــكان بالق
)، ١-١-٣صحة المجموعات السكانية (في الُمخَرج التي ترتبط جميعها ارتباطًا وثيقًا بالُمحدِّدات تحت غاية تعزيز 

  ).١-٢-٣مقاومة مضادات الميكروبات (في الُمخَرج  تندرجو 
 

وتؤثر هذه الُمحدِّدات والمخاطر معًا في الوفيات، لكنها تؤثر أيضـــــًا تأثيرًا بالغًا في معدالت المراضـــــة. ولهذا تُقاس 
الُمحدِّدات والمخاطر في مؤشر تعزيز صحة المجموعات السكانية الذي ُيركِّز على تحسين الحياة، وفي غاية تمتُّع 

  عافية. مليار شخص آخر بمزيد من الصحة وال
 

 : معالجة ُمحدِّدات الصحة١-٣الحصيلة 
  
تأثَّر الصحة في جميع مراحل الحياة بُمحدِّدات اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية وبيئية، في وسعها أن ُتشكِّل ت

  مالمح الظروف التي ُيوَلد فيها الناس ويكبرون ويعملون ويلعبون ويعيشون ويشيخون ويموتون.
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مســـــــؤولة عن جزٍء كبيٍر من عبء األمراض. والســـــــؤال الذي يتعين على المنظمة اإلجابة عليه  وُمحدِّدات الصـــــــحة
 ١-٣هو: ما المجاالت التي تتمتع فيها المنظمة بميزة نســـــــــــــــبية في معالجة هذه الُمحدِّدات؟ وتتناول الحصـــــــــــــــيلة 

) تتمتع فيها المنظمة ٢-١-٣خَرج ) والُمحدِّدات البيئية (المُ ١-١-٣مجموعة من الُمحدِّدات االجتماعية (الُمخَرج 
  بوضع فريد يؤهلها للمساهمة في معالجة صحة المجموعات السكانية والتصدي لعدم المساواة في الصحة. 

 
أعمال إلى التزاٍم بتحقيق اإلنصــــــــــاف والمســــــــــاواة بين وعلى الرغم من اســــــــــتناد جميع ما تضــــــــــطلع به المنظمة من 

د الُمحدِّدات االجتماعية عدم المســـاواة في الظروف المواتية للتمتع بأنماط وحقوق اإلنســـان، غالبًا ما الجنســـين  ُتجســـِّ
بشـــــــــــــأن المؤشـــــــــــــرات التي يتعين أن يتناولها عمل المنظمة  ٧عيش صـــــــــــــحية، وتعطي أمثلة عليها. ويبين اإلطار 

  حسب المكاتب الرئيسية.الميزانية المقترحة  ١٤الُمحدِّدات، ويعرض الجدول 
  

 ١-٣المؤشرات المندرجة في إطار الحصيلة  :٧اإلطار 
 معدل الوفيات المنسوبة إلى تلوث هواء المنازل والهواء المحيط - ١المؤشر  ١-٣
معدل الوفيات المنســوب إلى المياه غير المأمونة، وخدمات الصــرف الصــحي غير المأمونة واالفتقار  - ٢المؤشــر  ١-٣

ــحية (التعرض لخدمات غير مأ ــ ــ ـــ ــحية إلى المرافق الصـ ــ ــ ــ ــحي والنظافة الصــ ــ ــ ــ ـــرف الصــ ــ ــ مونة في توفير المياه وخدمات الصـــ
 للجميع)

 معدل الوفيات المنسوب إلى التسمم غير المتعمد - ٣المؤشر  ١-٣
 نسبة السكان الذي يعتمدون أساسًا على الوقود والتكنولوجيا النظيفين - ٤المؤشر  ١-٣
والجســيمات من  ٢,٥ســبيل المثال الجســيمات من الفئة المتوســط الســنوي لمســتويات الجســيمات (على  - ٥المؤشــر  ١-٣

 ) في المدن (المرجَّح حسب السكان)١٠الفئة 
 نسبة السكان الذين يستفيدون من خدمات مياه الشرب التي تدار بطريقة مأمونة - ٦المؤشر  ١-٣
ي و(ب) مرافق غســل نســبة الســكان الذين يســتفيدون من (أ) اإلدارة الســليمة لخدمات الصــرف الصــح - ٧المؤشــر  ١-٣

 اليدين بالصابون والمياه
نقطة من االنحراف المعياري عن متوسـط  ٢-معدل انتشار التقزم (الطول بالنسبة إلى السن أقل من  - ٨المؤشر  ١-٣

 معايير نمو الطفل لمنظمة الصحة العالمية) بين األطفال دون سن الخامسة
ــر  ١-٣ ــ ـــ ــ ــوء التغذية (الوزن - ٩المؤشـــ ــ ــ ــ ـــار ســــ ــ ــ ـــ ــبة إلى الطول أكثر من + معدل انتشــ ــ ـــ ــ نقطة من  ٢-أو أقل من  ٢بالنســـ

 االنحراف المعياري عن متوسط معايير نمو الطفل لمنظمة الصحة العالمية) بين األطفال دون سن الخامسة (الهزال)
ــر  ١-٣ ــ ــ ــبة إلى الطول أكثر من + - ١٠المؤشــــ ــ ـــ ــوء التغذية (الوزن بالنســـ ــ ــ ـــار ســــ ـــ ــ نقطة من  ٢-أو أقل من  ٢معدل انتشــ

ــة (زيادة االنح ـــ ـــن الخامســــ ـــ ــحة العالمية) بين األطفال دون ســـ ــ ــ ـــط معايير نمو الطفل لمنظمة الصـــ ـــ راف المعياري عن متوســـ
 الوزن)

ــر  ١-٣ ــ ـــية  - ١١المؤشــ ــحة والتعلم والعافية النفســـ ــ ـــليم من حيث الصــ ــة ذوي النمو الســـ ــ ـــن الخامســ ـــبة األطفال دون ســـ ــ نسـ
 واالجتماعية، مصنفة حسب نوع الجنس

سنة الذين تعرضوا ألي عقاب بدني و/أو  ١٧األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة ونسبة  - ١٢المؤشر  ١-٣
 اعتداء نفسي من جانب مقدمي الرعاية في الشهر السابق

ـــر  ١-٣ ـــن لعنف بدني أو  - ١٣المؤشــ ــرة وما فوق، الالتي تعرضــ ــة عشـــ ــ ــرات والفتيات في الخامسـ ــ ــاء المعاشـ ــ ــبة النسـ ــ نسـ
 أو سابق، خالل االثني عشر شهرًا السابقة، مصنفة حسب شكل العنف والعمر جنسي أو نفسي من عشير حالي

سنة والالتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة  ٤٩سنة و ١٥نسبة النساء الالتي تتراوح أعمارهن بين  - ١٤المؤشر  ١-٣
 ةبشأن العالقات الجنسية، واستخدام وسائل منع الحمل، والرعاية المتعلقة بالصحة اإلنجابي

 معدالت الوفيات الناجمة عن اإلصابات جراء حوادث المرور على الطرق - ١٥المؤشر  ١-٣
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  حسب المكاتب الرئيسية (بماليين الدوالرات األمريكية) ١-٣ الميزانية البرمجية المقترحة للحصيلة :١٤الجدول 
 

جنوب شرق األمريكتان أفريقيا الحصيلة
شرق أوروبا آسيا

المتوسط
 غرب المحيط
المجموعالمقر الرئيسي الهادئ

معالجة ُمحدِّدات ١-٣
 الصحة

١٤١,٩ ٤٤,٣ ٢١,٢ ٢٠,٨٨,٥ ١١,٨ ٧,٤ ٢٨,٠ 

 ١٤١,٩ ٤٤,٣ ٢١,٢ ٢٠,٨٨,٥ ١١,٨ ٧,٤ ١٢٨,٠-٣ مجموع الحصيلة
  

 : تمكين البلدان لمعالجة الُمحدِّدات االجتماعية للصحة في جميع مراحل الحياة١-١-٣الُمخرج 
  

للصــــــــحة وبتوزيع غير متســــــــاٍو لجوانب القوة ومســــــــتويات جميع الفئات االجتماعية بُمحدِّدات متعددة تتأثر صــــــــحة 
  التعرُّض ومواطن الضعف.

 
والتدخالت الرامية إلى  العمر. في جميع مراحليســتمر االســتثمار في الصــحة وفي المســاواة في الصــحة ويجب أن 

ة النطاق. وتشـــــــــمل مجاالت التركيز الحاســـــــــمة األهمية في معالجة للصـــــــــحة واســـــــــعمعالجة الُمحدِّدات االجتماعية 
الشباب والمجموعات السكانية صحة المحددات االجتماعية للصحة واإلنصاف في الصحة نماء الطفل والمراهق، و 

واالقتصــــــاد الســـــريعة التأثر، والتغذية، والســـــالمة على الطرق، والوقاية من العنف واإلصـــــابات واالنتحار، والعافية، 
  الكلي، ودمج الصحة في جميع السياسات.

 
وال تتحقق العائدات الديموغرافية لبقاء األشـــــــــــــــخاص على قيد الحياة بســـــــــــــــبب عوامل الخطر من قبيل الفقر ونقص 

مليون  ٢٥٠مليون مراهق في ريعان شـــــــــــبابهم، ويتعرض ما ال يقل عن  ١,٢التغذية والعنف. ونتيجة لذلك، يموت 
من الســـــــكان من األطفال في البلدان المنخفضـــــــة والمتوســـــــطة الدخل) للنمو دون  ٪٤٣الخامســـــــة (طفل دون ســـــــن 

  األمثل بسبب الفقر والتقزم وحدهما.
 

 كيف ستُنفذ أمانة المنظمة هذا الُمخرج؟
  

 دورها القيادي عن طريق ما يلي: األمانةسُتعّزز 

عية للصـــحة واإلنصـــاف في الصـــحة في الدعوة إلى الســـياســــات العامة التي تعالج المحددات االجتما •
 المنتديات المتعددة القطاعات؛

والعمل مع القطاعات والجهات الفاعلة ذات الصــــــــلة من أجل التأثير على الســــــــوق وعلى المصــــــــالح  •
 اإلنمائية التي لها وقع على الحصائل الصحية؛

االجتماعية للصـــــــحة  الدعوة إلى معالجة المحددات من أجلوالعمل مع الشـــــــركاء الدوليين والوطنيين  •
 واإلنصاف في الصحة؛

فيما يتعلق  ،والتشــــــــجيع على إبراز أهمية اإلنصــــــــاف في الصــــــــحة على الصــــــــعيد العالمي بقدر أكبر •
إصـــــــدار تقارير عن طريق باالحتياجات الصـــــــحية للشـــــــباب والمجموعات الســـــــكانية الســـــــريعة التأثر، 

هذه م الدول األعضــاء في اســتخدامها لمواضــيعية رئيســية تتناول المحددات االجتماعية للصــحة، ودع
 لتقارير في الدعوة في الحوارات العالمية واإلقليمية والوطنية بشأن السياسات؛ا

والدعوة إلى الدور البالغ األهمية الذي يمكن للصـــــــــحة العمومية أن تلعبه في معالجة أســـــــــباب العنف  •
 وعواقبه؛
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لى نطـــــاق منظومــــة األمم واالضـــــــــــــــطالع بــــدور عــــالمي في تنســـــــــــــــيق الســـــــــــــــالمــــة على الطرق ع •
عقد األمم المتحدة للعمل من أجل الســـــــــــــــالمة على بشـــــــــــــــأن عمل للدمًا بخطة ضـــــــــــــــي قُ والمُ   المتحدة،
 .٢٠٢٠-٢٠١١  الطرق

  
 البلدان فيما يلي: األمانةوستدعم 

معالجة المحددات االجتماعية للصحة في مختلف مراحل الحياة وعلى نطاق هذه المراحل، والوصول  •
الســـــكانية المهّمشـــــة أو التي ال تحصـــــل على الخدمات الكافية أو األقليات الســـــكانية إلى المجموعات 

 عن طريق العمل المتعدد القطاعات؛
بيئات مواتية من الســـــياســـــات والتدخالت والممارســـــات ذات  تهيئةواســـــتخدام إطار رعاية التنشـــــئة في  •

 اإلطار؛ هذا ومواءمة التدخالت المتعددة القطاعات مع ،الصلة
مبررات االســـــتثمار لالبتكارات الرامية إلى معالجة العوامل التي تحد من النماء الصـــــحي في ووضـــــع  •

 ع في هذه االبتكارات وتنفيذها، وتحسين نهوج القياس ذات الصلة؛مرحلة الطفولة المبكرة، والتوسّ 
سنوات  ١٠ وتنفيذ العناصر السياسية والبرمجية األساسية الالزمة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين •

سنة لتحقيق كامل إمكاناتهم، على النحو المبين بالتفصيل في عملية تسريع العمل العالمي من  ١٩و
 أجل صحة المراهقين؛

ع في التغطية بالتدخالت الفّعالة لتحســــــــين التغذية طيلة العمر، ووضــــــــع ســــــــياســــــــات الحماية  • والتوســــــــّ
بنوك الطعــام، وتقــديم وجبــات مراعيــة االجتمــاعيــة ذات األغراض التغــذويــة (مثــل قســـــــــــــــــائم الغــذاء، و 

للمبادئ التوجيهية بشــــــأن الُنُظم الغذائية)، ورصــــــد نمو األطفال والســــــمنة في مرحلة الطفولة والرعاية 
 قبل الوالدة؛

ووضــــــــع خطط العمل بشــــــــأن الســــــــالمة على الطرق، وتحســــــــين التشــــــــريعات ورعاية الرضــــــــوح وجمع  •
صـــــــــــــــعيدين الدولي والوطني، وتنفيذ مجموعة التدخالت البيانات، ودعم جهود الدعوة المبذولة على ال

 "إنقاذ األرواح" للحد من الوفيات واإلصابات الناجمة عن حوادث المرور؛  المعنونة ذات األولوية
وتحســـين الممارســـات المســـّندة بالبّينات في الشـــراكة العالمية من أجل إنهاء العنف ضـــد األطفال، بما  •

ثبت نجاحها في الحد من العنف ) التي INSPIRE"إنســـــــــباير" (ات في ذلك تنفيذ مجموعة اســـــــــتراتيجي
 ضد األطفال؛

اإلعالمية  التغطيةوالوقاية من االنتحار بتقليل فرص الحصـــــــــــــول على وســـــــــــــائل اإليذاء، وتحســـــــــــــين  •
مهارات ضـــــــــــــــبط االنفعاالت) في في مجال المهارات الحياتية (بثقافة المراهقين  تزويدالمســـــــــــــــؤولة، و 

 .)LIVE LIFE(المدارس من خالل استراتيجية "ِعش الحياة" 
  

 على ما يلي: األمانةوفي سعيها إلى إنتاج منافع الصحة العمومية، ستعمل 

التي تتعلق مثًال بــالتــدبير العالجي لنقص التغــذيــة الحــاد لــدى الرضـــــــــــــــع  القواعد والمعاييروضـــــــــــــــع  •
األســــــــباب الطبية المقبولة  من المحّدثةالنســــــــخة الحاد وســــــــلســــــــلة الرعاية، و  واألطفال، ونقص التغذية

الســـــــــــــــتخدام بدائل لبن األم، والتغذية التكميلية المالئمة لتحقيق القدر األمثل من نمو الطفل ونمائه، 
ومعالجة المحددات االجتماعية التي تزيد من ســــــرعة التأثر بفيروس العوز المناعي البشــــــري والتهاب 

ت الســكانية الرئيســية)، والتصــدي للعنف ضــد الكبد والتعرض لمخاطرهما (مع التركيز على المجموعا
النســـــاء والفتيات، وتعزيز توعية القوى العاملة الصـــــحية بشـــــأن المحددات االجتماعية للصـــــحة ودمج 

 الصحة في جميع السياسات؛

، مثل تلك التي تمكن من إرســـاء الصـــالت بين البيانات الجديدة (المصـــادر) منتجات البياناتوٕاعداد  •
ثل "البيانات الضـــــــــــــخمة" والبيانات التكنولوجية من خارج قطاع الصـــــــــــــحة، عن محددات الصـــــــــــــحة م

 وصياغة خيارات السياسات التي تستهدف تعزيز الصحة واإلنصاف في الصحة؛
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وٕاعداد تقرير عن الصحة النفسية للطفل والمراهق، واستعراض التقدم الُمحرز في تنفيذ االستراتيجيات  •
المرأة والطفل والمراهق، من حيث صــــــــــلتها بنماء الطفل  مثل االســــــــــتراتيجية العالمية بشــــــــــأن صــــــــــحة

 والمراهق وعافيتهما؛

والحوارات حول االقتصـــــاد الكلي ودمج الصـــــحة في  واألدلة الخاصـــــة بتحقيق العافية وتجميع البّينات •
دعم قطاع الصـــحة وســـائر القطاعات في معالجة المحددات االجتماعية للصـــحة لجميع الســـياســـات، 
 حة وفي تبادل الخبرات.واإلنصاف في الص

  
 تمكين البلدان لمعالجة الُمحدِّدات البيئية للصحة، ومنها تغيُّر المناخ ٢-١-٣الُمخرج 

  
٪ من جميع الوفيـات إلى عوامل بيئيـة. ٢٣٪ من عبء األمراض و٢٤على الصـــــــــــــــعيـد العـالمي، يمكن أن ُيعزى 

في تغيُّر المناخ، وتلوث الهواء، والمياه واإلصــــــــــــحاح.  وتتمثل المخاطر البيئية الرئيســــــــــــية التي يتناولها هذا الُمخَرج
  ويشّكل تلوث الغذاء أحد المخاطر المهمة األخرى المحدقة بالصحة.

 
لصـــــــحة، بما في ذلك الهواء والمياه المأمونة واألمن الغذائي، ومن الُمتوَقع اُمحدِّدات ســـــــائر  ر المناخ فييؤثر تغيّ و 

للغاية في الســـــــــــــــنوات القادمة. وُيعد تلوث الهواء أكبر المخاطر البيئية على ر المناخ تأثير ســـــــــــــــلبي أن يكون لتغيّ 
الصحة، حيث يتسبب فيما يقدر بوفاة واحدة من كل تسع وفيات تحدث في العالم. وال تؤدي إمكانية الحصول على 

حيث تقل  ن الصـــــــــحة فحســـــــــب، بل ويترتب عليها آثار اقتصـــــــــادية واجتماعية،األغذية والمياه المأمونة إلى تحســـــــــّ 
  التكاليف الطبية التي يتكبدها الناس والوقت الالزم لهم لجلب الماء.

 
وتوجد أخطار بيئية أخرى مهددة للصــــحة، مثل الظواهر المناخية القصــــوى، والمواد الكيميائية الخطرة الموجودة في 

ر البيئية ترتبط عادة البيئة وفي المنتجات االســـــــــــــــتهالكية، والمخاطر المهنية، واإلشـــــــــــــــعاع. وفي حين أن المخاط
باألمراض الســـــــــــارية، والســـــــــــيما األمراض المنقولة باألغذية وبالمياه واألمراض المحمولة بالنواقل، فقد أصـــــــــــبح من 
المعروف أن األمراض غير الســارية والنماء في مرحلة الطفولة المبكرة والحاالت الصــحية النفســية تتأثر أيضــًا تأثرًا 

  ع والمواد الكيميائية والمخاطر المهنية.بالغًا بتلوث الهواء واإلشعا
 

 كيف ستُنفذ أمانة المنظمة هذا الُمخرج؟
  

 دورها القيادي عن طريق ما يلي: األمانةسُتعّزز 

، فّعالة وذات مردود امية إلى التصـــــــــــدي للمخاطر البيئيةالتدخالت الر  أنوضـــــــــــع البّينات الدالة على  •
 وبثها؛

ب الصـــــــــــحية من أجل الدعوة أثناء المفاوضـــــــــــات العالمية بشـــــــــــأن الجوانب المتعلقةوتوفير المعلومات  •
، والدعوة إلى عقد ٢٠٢٠المناخ، بما في ذلك المفاوضـــــــــــات الخاصـــــــــــة بتجديد اتفاق باريس في عام 

 مؤتمر عالمي بشأن النهوض بالصحة وتغّير المناخ وتلوث الهواء؛

ن التخفيف من حدة تغّير المناخ، مالمتوقعة ر الصـــــــــــحية لتغّير المناخ والفوائد الصـــــــــــحية اوتقييم اآلث •
وٕاجراء الرصــد والتبليغ كل ســنتين عن التقدم الوطني الُمحرز من خالل المرتســمات الُقطرية الخاصــة 

 بالمناخ والصحة الصادرة عن المنظمة واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر المناخ؛

للسياسات بشأن المياه واإلصحاح  الالزم لتمويلل ٕاعدادهاورصد مدى تهيئة البلدان للبيئات المواتية و  •
إتاحة خدمات المياه واإلصـــحاح والنظافة تعاون مع اليونيســـيف في رصـــد مدى لاوالنظافة الصـــحية، و 

 ؛، على الصعيد العالميفي المجتمعات المحلية ومرافق الرعاية الصحية والمدارس
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، من أجل تحســـــــــين ٢٠٢٥-٢٠١٨والنظافة وتنفيذ اســـــــــتراتيجية المنظمة بشـــــــــأن المياه واإلصـــــــــحاح  •
الصحة عن طريق خدمات المياه واإلصحاح والنظافة الخاضعة لإلدارة المأمونة، بالعمل مع الشركاء 

 وسائر القطاعات؛

وتعميم الســالمة الغذائية في برنامج العمل الصــحي العالمي، وتشــجيع اإلجراءات المتعددة القطاعات  •
ية بإجراء تقدير المخاطر، وتوفير األدوات للبلدان لتقدير العبء واالســـــــــــــــتثمار في الســـــــــــــــالمة الغذائ
 الوطني لألمراض المنقولة باألغذية؛

التعاون الثالثي بين منظمة األغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصـــــــــــــــحة الحيوان  عمل ومواصـــــــــــــــلة •
لتفاعل بين ومنظمة الصــحة العالمية في ســبيل التصــدي للمخاطر الصــحية العمومية التي تنشــأ عن ا

 النظام اإليكولوجي لكل من اإلنسان والحيوان.
  

 البلدان فيما يلي: وستدعم األمانة

وضــــــع خطط التنفيذ ونشــــــرها فيما يتعلق باســــــتراتيجية المنظمة بشــــــأن الصــــــحة والبيئة وتغّير المناخ،  •
 باالستناد إلى الشراكة مع األمم المتحدة وسائر الشراكات؛

ســــرعة التأثر والمخاطر واآلثار الصــــحية الناجمة عن تغّير المناخ، والســــيما وتعزيز القدرة على تقييم  •
 بالنسبة إلى الدول الجزرية الصغيرة؛

تغير المناخ والصحة في الدول الجزرية الصغيرة الخاصة بمبادرة المنظمة بشأن وتنفيذ خطط العمل  •
ع في  يعة التأثر، والحصـــــول على لصـــــالح ســـــائر المجموعات الســـــكانية الســـــر  تنفيذهاالنامية، والتوســـــّ

ص لالتمويل ال تكييف الصــــــــحة وتخفيف األثر، والســــــــعي إلى الحصــــــــول على من أجل لمناخ مخصــــــــّ
 اعتماد صندوق المناخ األخضر، والبحث عن آليات بديلة للحصول على الدعم؛

ات وتعزيز نهوج التخطيط لمأمونية المياه في الســــــــــياســــــــــات الوطنية، ودعم تحديد المعايير الوطنية ذ •
 الصلة، وتحسين ترصد جودة مياه الشرب واألمراض المنقولة بالمياه؛

وتعزيز خدمات المياه واإلصحاح والنظافة الصحية في مرافق الرعاية الصحية، بدعم تحديد المعايير  •
 والرصد على الصعيد الوطني والتحسين المعتمد على المرافق؛

د للتغوط في العراء من أجل اإلدارة المأمونة وتنفيذ مبادئ توجيهية جديدة بشـــأن اإلصـــحاح لوضـــع ح •
 للفضالت؛

وبناء قدرة قطاع الصــحة على تحليل الســياســات والتأثير فيها، بما في ذلك مبادئ المنظمة التوجيهية  •
بشـــأن جودة الهواء؛ وتعزيز قدرة قطاع الصـــحة وســـائر القطاعات على تصـــميم الســـياســـات وتنفيذها، 

 على سبيل المثال؛ ،الخاصة بتقدير المخاطر الصحية  Q Air+باالستناد إلى برامجيات 

ق واالســــــتفادة من الدور القيادي لقطاع  • على جميع المســــــتويات في التصــــــدي الصــــــحة والعمل الُمنســــــَّ
 لتلوث الهواء، عن طريق حملة "تنفَّس الحياة" مثًال؛

وتيســــــــــير تنفيذ قطاع الصــــــــــحة لخريطة طريق المنظمة بشــــــــــأن المواد الكيميائية، عن طريق شــــــــــبكة  •
 المنظمة الدولية المعنية بالمواد الكيميائية والصحة؛

ألمراض المنقولة باألغذية وٕاعداد مبررات قوية لالســـــــــــــــتثمار في الســـــــــــــــالمة وتقدير العبء الوطني ل •
 مــة على المخــاطر وبنــاء هــذه القــدرةالغــذائيــة، وتقييم القــدرة على تهيئــة ُنظم الســـــــــــــــالمــة الغــذائيــة القــائ

بتحســــــين ُنظم ترصــــــد األمراض المنقولة باألغذية، ووضــــــع تدابير التصــــــدي للمخاطر التي تقع على 



  /4A72  ٧٢/٤ج

86 

غذائية، بما في ذلك من أجل احتواء مقاومة مضــــادات الميكروبات، وٕاجراء عمليات طول الســــلســــلة ال
 تقدير مخاطر األخطار الغذائية المستجّدة أو المواضيع ذات الصلة؛

واســــتخدام األدوات ومجموعات األدوات، مثل تلك التي تتعلق بحســــاب تقديرات عبء المرض الناجم  •
مخاطر البيئية الرئيســــــــية على الصــــــــحة، وٕاعداد دراســــــــات عن المياه واإلصــــــــحاح والنظافة وســــــــائر ال

الجدوى والمشـــاريع لالســـتثمار في المناخ والصـــحة، وتقدير مدى قدرة الُنظم الصـــحية على الصـــمود، 
ووصـــف الرصـــد العالمي لإلصـــحاح ومياه الصـــرف الصـــحي والمياه واإلصـــحاح والنظافة في المنازل 

ميائية، وتقدير المخاطر الصـــحية الناجمة عن اإلشـــعاع، وفي مرافق الرعاية الصـــحية، والمخاطر الكي
وتقدير العبء الوطني لألمراض المنقولة باألغذية وُنظم اإلنذار المبكر المســـــــــــــــترشـــــــــــــــدة بالمعلومات 
المناخية، ومجموعة األدوات والحلول بشـــــــــــــأن اســـــــــــــتخدام الطاقة النظيفة في المنازل، وأداة تقييم ُنظم 

 عتها منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية.الرقابة على األغذية التي وض
  

 على ما يلي: األمانةوفي سعيها إلى إنتاج منافع الصحة العمومية، ستعمل 

وضـــع مبادئ توجيهية أو إرشـــادات بشـــأن طيف من المســـائل المتعلقة بالصـــحة البيئية وتغّير المناخ،  •
ن طريق تهيئة البيئات الصــــــــحية، والتدبير مثل تحديد اإلجراءات ذات األولوية لتحســــــــين الصــــــــحة ع

العالجي لحاالت التعرض لإلشـــــــــــــــعاع المؤين عن طريق التنفس والبلع؛ وتنفيذ نداء بون للعمل على 
بيئات المياه الترفيهية وٕامدادات المياه ضـــــمان تحســـــين الحماية من اإلشـــــعاع في الرعاية الصـــــحية؛ و 

درة الُنظم الصــــحية والســــيما مرافق الرعاية الصــــحية الصــــغيرة المأمونة وجودة مياه الشــــرب؛ وتعزيز ق
مأمونية المياه القادرة على الصــــــــــمود أمام تغّير المناخ، ضــــــــــمان على الصــــــــــمود أمام تغّير المناخ، و 

 وجودة الهواء؛

ووضع المنتجات الخاصة بالقواعد والمعايير، مثل التصنيف الذي توصي به منظمة الصحة العالمية  •
األخطار، والبطاقات الدولية للســـــــــالمة الكيميائية (بالتعاون مع منظمة العمل لمبيدات الهوام حســـــــــب 

الدولية)، وتقدير مخاطر الحقول الكهرومغناطيســـــــــــــــية والمواد الكيميائية المحددة التي تثير قلقًا دوليًا، 
 والقواعد والمعايير الخاصة بالحماية من اإلشعاع غير المؤين؛

مثل برامج عمل البحوث في مجال المناخ والصــــحة، والصــــحة في  وٕاعداد منتجات البحوث العالمية، •
 المناطق الحضرية، واإلشعاع غير المؤين والسالمة اإلشعاعية في الرعاية الصحية؛

اللدائن الدقيقة، والتحليل العالمي  على مياه الشـــرب احتواءوٕاعداد منتجات البيانات، مثل تحليل مدى  •
األمراض التي ُتعزى إلى المواد الكيميائية الذي يمكن  العبء من تحديدللمياه واإلصــــحاح والنظافة، و 

تالفيــه، والتقــديرات المحــدثــة ألثر المواد الكيميــائيــة على الصـــــــــــــــحــة، والمعلومــات والمبــادئ التوجيهيــة 
واألدوات الخاصة بالوقاية من التسمم الناجم عن الرصاص والزئبق وسائر المواد الكيميائية التي تثير 

ًا، واإلحصـــــــــــــــاءات المحدثة بشـــــــــــــــأن التعرُّض لتلوث الهواء (خارج المنازل وداخلها)، وعبء قلقًا دولي
 المرض المرتبط به؛

وٕاعداد التقارير العالمية، مثل تقارير برنامج الرصــــــــد المشــــــــترك إلمدادات المياه وخدمات اإلصــــــــحاح  •
اإلصحاح والنظافة، بما والنظافة (بالتعاون مع اليونيسيف)، والتقارير الخاصة بمياه الشرب وخدمات 

 على ميــاه الشـــــــــــــــرب احتواءفي ذلــك في المــدارس، وأداء تكنولوجيــات معــالجــة ميــاه المنــازل، ومــدى 
عن الصحة التقارير اللدائن الدقيقة ومخاطره، والتحليل العالمي لخدمات المياه واإلصحاح والنظافة، و 

 وتغّير المناخ.
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  خالل العمل المتعدد القطاعات: الحّد من عوامل الخطر من ٢-٣الحصيلة 
 

بالتصـــــــــــــــدي لعوامل الخطر المعروفة والقابلة للتغيير. وتتطلب يمكن تعزيز الصـــــــــــــــحة والوقاية من الوفيات المبكرة 
أما الحد من انتشـــــــــار و المشـــــــــاركة خارج نطاق قطاع الصـــــــــحة. التدخالت األكثر فعالية للتصـــــــــدي لعوامل الخطر 

وتعاطي الكحول على نحو ضـــــــــار وٕاســـــــــاءة اســـــــــتعمال الصـــــــــحية وتعاطي التبغ  المخاطر مثل النظم الغذائية غير
أمر  ووالعنف واإلصــــــــــابات والتعرض لهذه المخاطر فهالمخدرات وقلة النشــــــــــاط البدني والبدانة وفرط ضــــــــــغط الدم 

والنقل في قطاعات التجارة والتنمية االجتماعية نهجًا متعدد القطاعات للتأثير في الســــــــــــــياســــــــــــــات العامة  يقتضــــــــــــــي
ســكانية وتدابير تشــريعية وتنظيمية، بما المالية والتعليم والزراعة وســائر القطاعات. كما يقتضــي ســياســات والشــؤون 

على مشـــــــــــــــاركة الحكومات مع القطاع المالية. وُيعد النهج الشـــــــــــــــامل للمجتمع ككل الذي ينطوي في ذلك التدابير 
  السلوك الفردي.يئة داعمة وتعزيز تغيير المدني أمرًا حاسمًا لتهيئة بالخاص والمجتمع 

 
أهمية القواعد والمعايير ودعوتها إلى العمل المتعدد القطاعات للبلدان وعملها المتصل بوضع  األمانةويكتسي دعم 

ع في تطبيق أفضــــــــل حاســــــــمة لضــــــــمان فعالية تنفيذ التدخالت المعروفة على  الصــــــــعيد القطري. وســــــــيكون التوســــــــّ
أشــــــــــد فعالية في تحقيق الغايات  ،زم التقنية من خالل الدور القيادي للمنظمة في مجال الصــــــــــحةالممارســــــــــات والح
التقدم المترتب على ذلك في تحقيق المؤشــــــرات المحددة، خطر األمراض غير الســــــارية وفي إحراز المتعلقة بعوامل 

لسمنة. وترد المؤشرات المندرجة مثل تعاطي التبغ وتعاطي الكحول على نحو ضار واألحماض الدهنية المتحولة وا
  .١٥في الجدول وترد الميزانية المقترحة حسب المكاتب الرئيسية  ٨في اإلطار  ٢-٣في إطار الحصيلة 

 

 ٢-٣المؤشرات المندرجة في إطار الحصيلة  :٨اإلطار 

 عامًا أو أكثر ١٥العمر معدل االنتشار الحالي الموحد حسب السن لتعاطي التبغ بين البالغين من  - ١المؤشر  ٢-٣

ف وفقًا للسياق الوطني على أنه استهالك الفرد (البالغ من العمر تعاطي الكحول على نحو ضار المعرّ  - ٢المؤشر  ٢-٣
 عامًا أو أكثر) السنوي بلترات الكحول الصافي ١٥

 حماض الدهنية المتحولةالنسبة المئوية لألشخاص المشمولين بحماية اللوائح الفّعالة بشأن األ - ٣المؤشر  ٢-٣

 معدل انتشار السمنة - ٤المؤشر  ٢-٣

 النسبة المئوية لحاالت عدوى مجرى الدم الناجمة عن مقاومة مضادات الميكروبات - ٥المؤشر  ٢-٣

 حسب المكاتب الرئيسية (بماليين الدوالرات األمريكية) ٢-٣الميزانية البرمجية المقترحة للحصيلة  :١٥الجدول 

جنوب شرق األمريكتان أفريقيا الحصيلة
شرق أوروبا آسيا

 المتوسط
غرب المحيط 

 الهادئ
المقر 
المجموع الرئيسي

الحّد من عوامل  ٢-٣
الخطر من خالل العمل 

 المتعدد القطاعات

١٩٤,٩ ٥٥,٦ ٢١,٢ ١٧,٤١٠,٦ ١٥,٤ ١٨,٦ ٥٦,٠ 

١٩٤,٩ ٥٥,٦ ٢١,٢ ١٧,٤١٠,٦ ١٥,٤ ١٨,٦ ٥٦,٠ ٢-٣ مجموع الحصيلة
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التصــــــــــدي لعوامل الخطر عن : تمكين البلدان من إعداد مجموعات تقنية وتنفيذها من أجل ١-٢-٣الُمخرج 
 القطاعاتطريق العمل المتعدد 

  
سنة. ويمكن الوقاية  ٧٠و ٣٠شخص تتراوح أعمارهم بين مليون  ١٥وفاة في تسبب األمراض غير السارية سنويًا ت

الناجمة عن األمراض غير الســـــــــــــارية بواســـــــــــــطة  -وتالفي معظم الوفيات المبكرة  -من قدر كبير من المراضـــــــــــــة 
 التدخالت الرامية إلى الحد من أربعة من عوامل الخطر الرئيســـــــــــــية، أال وهي: تعاطي التبغ، وتعاطي الكحول على

  نحو ضار، والُنظم الغذائية غير الصحية، والخمول البدني. 
 

والمشترك بين مضادات الميكروبات إال من خالل العمل المنسق وال يمكن مواجهة التحديات المستجدة مثل مقاومة 
والدســـــــتور  التشـــــــريعات.والنبات والبيئة وتوعية الجمهور الراســـــــخة وتنقيح القطاعات الخاصـــــــة باإلنســـــــان والحيوان 

منظمة الصــــــحة للعمل المتعدد القطاعات بمشــــــاركة  كان ثمرةالغذائي، وهو مجموعة من المعايير الغذائية الدولية، 
العالمية ومنظمة األغذية والزراعة والدول األعضـــــاء، ويتناول الســـــالمة الغذائية والتغذية والتوســـــيم وســـــائر الجوانب 

  المجهزة أو الخام.المتعلقة باألغذية في التجارة الدولية، سواء 
 

 خرج؟كيف ستُنفذ أمانة المنظمة هذا المُ 
  

 دورها القيادي عن طريق ما يلي:  األمانةسُتعّزز 

 هاالحفاظ على الزخم الســــــياســــــي المتولد بشــــــأن وضــــــع الســــــياســــــات التي أوصــــــت بها المنظمة وتنفيذ •
والتدابير التشريعية والتنظيمية المضادة لعوامل الخطر، مثل الضرائب على التبغ وتقييد اإلعالن عن 

 الكحول؛

االجتماع الرفيع وضـمان اتخاذ إجراءات متعددة القطاعات منسـقة للوفاء بااللتزامات التي ُقطعت في  •
المســـتوى للجمعية العامة لألمم المتحدة بشـــأن الوقاية من األمراض غير المعدية (غير الســـارية) 

جيع بالتصــــدي لألمراض غير الســــارية، بما في ذلك شــــن حمالت التوعية للتشــــ )٢٠١٨ومكافحتها (
على اّتباع أنماط المعيشـــــــــة الصـــــــــحية، والتطعيم المضـــــــــاد لفيروس الورم الحليمي البشـــــــــري من أجل 

ز التعاون بين وتعزيالحماية من ســـــــــــــــرطان عنق الرحم، وعالج فرط ضـــــــــــــــغط الدم وداء الســـــــــــــــكري. 
بفّعالية في عمل هيئة الدســــــــــــتور الغذائي، بما في ذلك من خالل المشــــــــــــروع  المشــــــــــــاركةالقطاعات و 

دوق المشـــــتركين بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصـــــحة العالمية لتعزيز المشـــــاركة في والصـــــن
 هيئة الدستور الغذائي (الصندوق االئتماني لهيئة الدستور الغذائي).

  
 البلدان فيما يلي: األمانةوستدعم 

ة الخطر من خالل القيــــادوضـــــــــــــــع خطط العمــــل الوطنيــــة المتعــــددة القطــــاعــــات للحــــد من عوامــــل  •
 االستراتيجية وتنسيق العمل ذي الصلة بين جميع القطاعات؛

وٕاجراء الحمالت الموّجهة لدعم العمل التنظيمي بشــأن عوامل الخطر، ولتمكين المجموعات الســكانية  •
 الثقافة الصحية؛تشجيع البيئات المواتية وتعزيز ب من اتخاذ قرارات مستنيرة

لصــــحية، وٕايجاد مصــــدر لإليرادات من أجل التنمية عن والحد من العبء الصــــحي وتكاليف الرعاية ا •
 طريق التدابير المالية، مثل زيادة الضرائب الفّعالة على التبغ والكحول والمشروبات المحّالة بالسكر؛

من "أفضـــــل الخيارات" ذات المردود والميســـــورة التكلفة والمســـــّندة بالبّينات  ١٦ تشـــــملوتنفيذ مجموعة  •
من الحزم التقنية القائمة على المعارف والمسّندة "خيارًا جيدًا"  ٧٠سارية، والخاصة باألمراض غير ال

  ؛في ذلك التدابير الماليةالتي توفر نماذج للتدابير السياسية والتشريعية والتنظيمية بما بالبّينات 
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المكمالت ذات المحتوى المنخفض من الصـــــــــــــوديوم، ونشـــــــــــــر الحزم أو التوصـــــــــــــيات التقنية بشـــــــــــــأن  •
والتدخالت الخاصة بالثقافة الصحية من أجل التصدي لعوامل الخطر والظروف المرتبطة باألمراض 
غير الســــــارية في البيئات المدرســــــية، والتدخالت التي تشــــــكل "أفضــــــل الخيارات" بشــــــأن صــــــحة الفم 

 فحتها في مكان العمل؛واألسنان والوقاية من األمراض غير السارية ومكا

ووضـــــــــــــع خطط العمل الوطنية المتعددة القطاعات التي تتبع نهج الصـــــــــــــحة الواحدة بشـــــــــــــأن مقاومة  •
مضـــــــــادات الميكروبات، وتنفيذها، بما يتماشـــــــــى مع األغراض االســـــــــتراتيجية الخمســـــــــة لخطة العمل 

عة والمنظمة العالمية العالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، بالتعاون مع منظمة األغذية والزرا
لصـــحة الحيوان وبرنامج األمم المتحدة للبيئة وســـائر أصـــحاب المصـــلحة، بما في ذلك قطاع الصـــحة 

 الخاص؛

وتعزيز الترصـــــــد المتكامل لرصـــــــد اتجاهات مقاومة مضـــــــادات الميكروبات؛ وحســـــــاب عبء المرض  •
لنظافة والســــــــــالمة الغذائية وتبادل البّينات؛ والحد من حاالت العدوى عن طريق فّعالية اإلصــــــــــحاح وا

وٕادارة النفايات وتدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها؛ واســـــــــــــــتهالك األدوية المضــــــــــــــــادة للميكروبات 
واســـــــــــــتعمالها على النحو األمثل في البشـــــــــــــر وفي الحيوانات والنباتات المنتجة للغذاء؛ وٕاذكاء الوعي 

يب المهنيين والموظفين والعاملين في بشأن مقاومة مضادات الميكروبات عن طريق االتصاالت وتدر 
باإلنســــــــــــان والحيوان والنبات والبيئة؛ وزيادة االســــــــــــتثمار في األدوية ووســــــــــــائل القطاعات الخاصــــــــــــة 

االقتصـــــــــــــــادية لمكافحة مقاومة واللقاحات والتدخالت األخرى الجديدة؛ وٕاعداد المبررات التشـــــــــــــــخيص 
 مضادات الميكروبات؛

ألمراض المنقولة باألغذية واألمراض الحيوانية المنشـــــــــــأ والتبليغ عنها وتعزيز عمليات تقدير مخاطر ا •
ذلك عن طريق اإلجراءات الســـــــــــلســـــــــــلة المتصـــــــــــلة من المزرعة إلى مائدة الطعام، بما في على مدى 

المتكامل وتنفيذ احتواء مقاومة مضــــــــادات الميكروبات، مثل الترصــــــــد المتعددة القطاعات الرامية إلى 
 الغذائي ذات الصلة.معايير الدستور 

  
 على ما يلي: األمانةوفي سعيها إلى إنتاج منافع الصحة العمومية، ستعمل 

إعداد المنتجات من القواعد والمعايير مثل تلك التي تتعلق بالتدخالت الرامية إلى الوقاية من قصـــــور  •
من تعاطي الكحول النمو، والتدبير العالجي لفرط الوزن والســـــــــــــــمنة لدى األطفال والمراهقين، والحد 

على نحو ضار، ووضع استراتيجيات الوقاية من االنتحار، وتعزيز الُنظم الغذائية الصحية، وتشجيع 
النشــاط البدني، ووضــع خطط عمل قطاع الصــحة بشــأن تشــويه األعضــاء التناســلية األنثوية، والوقاية 

 ء من اتفاقية ميناماتا؛من السقوط وتدبيره العالجي، والتخلص التدريجي من ُملغم األسنان كجز 

ووضــــــــــــع إطار الرصــــــــــــد والتقييم العالمي المتعدد القطاعات بشــــــــــــأن مقاومة مضــــــــــــادات الميكروبات  •
والمؤشــــرات الرئيســــية، وتقديم إرشــــادات بشــــأن تنســــيق مســــألة مقاومة مضــــادات الميكروبات بوصــــفها 

 مسألة تمس قطاعات متعددة، وبشأن إدراجها في الخطط والميزانيات الوطنية؛

ووضــــع القواعد والمعايير والتوصــــيات الدولية والنهوض بها من خالل هيئة الدســــتور الغذائي والعمل  •
 كأمانة للشبكة الدولية للسلطات المعنية بسالمة األغذية؛

وٕاعداد منتجات البيانات، مثل تلك التي تخص الســـالمة على الطرق، والمدونة الدولية لقواعد تســـويق  •
)، ووباء التبغ ٢٠٢٠البدني، والتقرير العالمي عن صـــــــحة الفم واألســـــــنان ( بدائل لبن األم، والنشـــــــاط

 العالمي، وتنظيم منتجات التبغ.
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: التصــــــــدي للمحددات وعوامل الخطر المتعددة القطاعات من خالل المشــــــــاركة مع القطاعين ٢-٢-٣الُمخرج 
 العام والخاص والمجتمع المدني

  
تجمع بين الحكومات والقطاع الخـاص  قويةيتطلب حجم الغايات المليارية الثالثية وطموحها مشــــــــــــــــاركة عالمية 

والمجتمع المدني ومنظومة األمم المتحدة وســــــــــــــــائر الجهات الفاعلة، وتعبئة جميع الموارد المتاحة. وتُقر المنظمة 
صـــــــــغر ومرورًا بالتعاونيات ووصـــــــــوًال إلى الشـــــــــركات بدور القطاع الخاص المتنوع، بدءًا من المشـــــــــاريع المتناهية ال

  المتعددة الجنسيات، وبدور منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية في تحقيق الغاية الثالثية.
 

 كيف ستُنفذ أمانة المنظمة هذا الُمخرج؟
  

 دورها القيادي عن طريق ما يلي: األمانةسُتعّزز 

الخاص من أجل مســــــــــــاهمة مجدية وفّعالة في االســــــــــــتجابة  المشــــــــــــاركة مع المجتمع المدني والقطاع •
 الوطنية؛

تحقيق المصـــالح المشـــتركة في لوالمشـــاركة مع القطاع الخاص من أجل االســـتفادة من درايته وموارده  •
 تعزيز الصحة على الصعيدين الوطني والعالمي على نطاق الغايات المليارية الثالثية جميعها؛

المجتمع المدني التي تتمتع بمكانة فريدة تؤهلها لتمثيل المجموعات وزيادة المشــــــــــــــــاركة مع منظمات  •
اســـتعراض توصـــيات فريق العمل التابع  األمانةالســـكانية الســـريعة التأثر والوصـــول إليها. وســـتواصـــل 

 للمنظمة والمعني بالمجتمع المدني تعزيزًا للمشاركة مع المجتمع المدني؛

المصــــــــلحة المتعددين لحشــــــــد المعارف وتبادلها، وتقييم  تكوين الشــــــــراكات والتحالفات بين أصــــــــحابو  •
التقدم الُمحرز، وتقديم الخدمات، وٕاذكاء الوعي بشـــــــأن األشـــــــخاص المتعايشـــــــين مع اعتالل الصـــــــحة 

 األمانةوالمتضــــررين منه. ووفقًا إلطار المنظمة للمشــــاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول، ســــتُنشــــئ 
صـــــناعة األغذية والمشـــــروبات، والمؤســـــســـــات االقتصـــــادية المعنية آليات محددة أو تعززها مع دوائر 

ومنظمات المســتهلكين، والمرافق  ،ودوائر صــناعة المســتحضــرات الصــيدالنية ،بإنتاج الكحول وتجارته
الصــــحية الخاصــــة والممارســــين التابعين للقطاع الخاص، ودوائر صــــناعة االســــتثمار (لتعزيز أهداف 

ودوائر صـــناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصـــاالت  ،ت المتعلقة بالصـــحة)التنمية المســـتدامة واالبتكارا
ومنظمات المجتمع  ،السلكية والالسلكية والتسويق (لتحديد الفرص المتاحة للتوسع في هذه العمليات)

 المدني.
  

 البلدان فيما يلي: األمانةوستدعم 

 ات المحلية؛تعزيز التثقيف الصحي والتوعية باألمور الصحية وتمكين المجتمع •

وٕانشـــاء آليات وطنية للحوار الشـــامل ألصـــحاب المصـــلحة المتعددين أو تعزيزها من أجل تنفيذ خطط  •
 تعزيز الصحة، وآليات وطنية شفافة للمسائلة بشأن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها؛

ع في العمل بشـــــأن تعزيز الصـــــحة وتحق • يق أهداف التنمية وتحســـــين التمويل المحلي واإلنمائي للتوســـــّ
 المستدامة المتعلقة بالصحة.

 على ما يلي: األمانةوفي سعيها إلى إنتاج منافع الصحة العمومية، ستعمل 

وضــــــــــــع القواعد والمعايير التي تتعلق مثًال بالتثقيف الصــــــــــــحي والتوعية باألمور الصــــــــــــحية، وتعزيز  •
أجل تنفيذ خطط العمل المتعددة  اآلليات الوطنية للحوار الشــــامل ألصــــحاب المصــــلحة المتعددين من
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القطاعات، وتعزيز آليات وطنية شفافة للمساءلة بشأن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها، 
واســتخدام التدابير المالية للحد من تكاليف الرعاية الصــحية وٕايجاد مصــدر لإليرادات المحلية للتنمية، 

 كية والمجتمعية؛وٕاجراء تدخالت للمشاركة االجتماعية والسلو 

ووضـــع نهج شـــامل على نطاق المواضـــيع إلنشـــاء آليات التنفيذ المالئمة على جميع المســـتويات، من  •
 خالل المشاركة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني؛

من أهداف  ٤-٣وٕاعداد منتجات البيانات، مثل التقرير عن التقدم الذي تحرزه البلدان في بلوغ الغاية  •
المســــتدامة، وســــجل االلتزامات التي قطعتها الدول األعضــــاء وكيانات األمم المتحدة والجهات التنمية 

، والتقرير الختــامي للفريق العــامــل التــابع للمنظمــة ٤-٣الفــاعلــة غير الــدول في ســـــــــــــــبيــل بلوغ الغــايــة 
 والمعني بالتثقيف الصحي والتوعية باألمور الصحية؛

لمراكز المعتمدة لتقييم منتجات مكافحة النواقل، ومعايير وا ممارســــــــــــــــات الجيدة للمختبراتوتحديد ال •
اعتماد المؤســـــــــــســـــــــــات المعنية باختبار المنتجات، والمبادئ التوجيهية واألدلة واإلجراءات التشـــــــــــغيلية 
الموحدة لبناء قدرة المختبرات وٕادارة مبيدات الهوام، بما في ذلك إجراء مسح عالمي الستخدام مبيدات 

 الخاصة بها في البلدان األعضاء.الهوام والممارسات 
  

 في جميع السياسات الصحة وٕادماج: تعزيز البيئات الصحية ٣-٣الحصيلة 
  

اســتخدام وســيلتين محددتين أخريين من أجل  األمانةســتتوخى فضــًال عن إشــراك المجتمع المدني والقطاع الخاص، 
)؛ والمشــاركة في المناقشــات ١-٣-٣التصــدي للمحددات والمخاطر، وهما إشــراك المدن واألماكن األخرى (المخرج 

  ).٢-٣-٣بشأن االتفاقيات المتعددة األطراف (المخرج 
 

اللذين ســـــُيســـــتخدمان أيضـــــًا  جينبفضـــــل هذين المخر ت والمخاطر وســـــيكون من األســـــهل لألمانة التصـــــدي للمحددا
الميكروبات المدرجة في الغايتين األخريين من الغايات المليارية، مثل مقاومة مضــــادات كوســــيلتين لتناول المســــائل 

وســــيســــاهم هذا العمل بدوره في بلوغ معظم الغايات المتعلقة باألثر وفي تحقيق تمتع مليار شــــخص  أو الشــــيخوخة.
الميزانية المقترحة حســــــــــــــب المكاتب  ١٦ويوضــــــــــــــح الجدول  العافية في نهاية المطاف.الصــــــــــــــحة و آخر بمزيد من 

  الرئيسية.
 

  حسب المكاتب الرئيسية (بماليين الدوالرات األمريكية) ٣-٣الميزانية البرمجية المقترحة للحصيلة  :١٦الجدول 
 

جنوب األمريكتان أفريقيا الحصيلة
شرق  أوروباشرق آسيا

 المتوسط
المحيط غرب 

 الهادئ
المقر 
المجموع الرئيسي

تعزيز البيئات  ٣-٣
الصحية ودمج الصحة 

 في جميع السياسات

٩٤,٣ ٢٥,١ ٩,٨ ٦,٤ ٩,٣ ٣,٦ ١٢,٦ ٢٧,٦ 

 ٩٤,٣ ٢٥,١ ٩,٨ ٦,٤ ٩,٣ ٣,٦ ١٢,٦ ٢٧,٦ ٣-٣ مجموع الحصيلة
  

واســـتعراضـــها وتنقيحها لتهيئة بيئة : تمكين البلدان من اعتماد القوانين واللوائح والســـياســـات ١-٣-٣الُمخرج 
  مواتية للمدن والقرى والمساكن والمدارس وأماكن العمل الصحية

 
السكانية. وأماكن العمل بيئة مواتية لتعزيز صحة المجموعات تتيح المدن واألسر والمدارس والمستشفيات والسجون 

للحد ذه األماكن التي تتيح أيضًا الفرص العمل في هبالمخاطر الصحية محددات الصحة والحد من ويمكن تحسين 
 من أوجه عدم المساواة في الصحة.
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 كيف ستُنفذ أمانة المنظمة هذا الُمخرج؟
  

) ٢٠١٦اإلجراءات الرئيسية المحددة في إعالن شنغهاي بشأن تعزيز الصحة ( نفيذبتدورها القيادي  األمانةسُتعّزز 
 لجعل األماكن صحية من خالل الشراكات والتعاون على جميع المستويات.

  
 البلدان فيما يلي: األمانةوستدعم 

وضــــــــــع نهج شــــــــــامل على نطاق المواضــــــــــيع والمســــــــــاعدة على تحقيق اآلثار المتعلقة بتلوث الهواء،  •
ت الناجمة عن حوادث المرور، واألمراض الســــارية، واألمراض غير الســــارية، والشــــيخوخة، واإلصــــابا

 والمدارس ودور الحضانة المعّززة للصحة؛

وتنفيذ الحلول الفّعالة من حيث التكلفة في نهج دمج الصـــــــــــــحة في جميع الســـــــــــــياســـــــــــــات على جميع  •
 المستويات، عن طريق شبكات المدن والمجتمعات المحلية مثًال؛

 شاركة المجتمعات المحلية والمشاركة المجتمعية في عمليات صنع القرار؛وم •

وتعزيز القدرات المؤســـســـية واآلليات والواليات الخاصـــة بالســـلطات المعنية بتنفيذ التدخالت الســـياســـية  •
الســكانية، مثل الحد من تعاطي التبغ وتعاطي الكحول على نحو ضــار والُنظم الغذائية غير الصــحية 

 بدني، عن طريق إشراك الحكومة ككل والمجتمع ككل في العمل واالستجابة بجراءة؛والخمول ال

 االقتصاد غير الرسمي. في ورسم السياسات بشأن صحة العاملين وسالمتهم بما في ذلك العاملون •
  

مثًال وضــــــــع القواعد والمعايير التي تتعلق  على األمانةوفي ســــــــعيها إلى إنتاج منافع الصــــــــحة العمومية، ســــــــتعمل 
بــالبرامج الخــاصــــــــــــــــة بــالمــدن والمجتمعــات المحليــة المراعيــة للمســـــــــــــــنين، وتنفيــذ اُألطر الُقطريــة للعمــل على نطــاق 
القطاعات، وتقييم األثر الصحي واالقتصادي للتدخالت في المناطق الحضرية (التي تتعلق بوسائل النقل واستخدام 

د غير الرســمي وســالمتهم، ومعايير االســتماع المأمون في األراضــي والنفايات مثًال)، وصــحة العاملين في االقتصــا
  أماكن الترفيه.

 
: اســتخدام اآلليات العالمية واإلقليمية لتصــريف الشــؤون من أجل التصــدي للمحددات الصــحية ٢-٣-٣الُمخرج 

 والمخاطر المتعددة القطاعات
  

للمحددات  ،فاقيات المتعددة األطرافأدناه) والســـــــــيما االت ٩تتصـــــــــدى عدة صـــــــــكوك عالمية وٕاقليمية (انظر اإلطار 
تحقيق أهداف قطاعات  للسعي إلىوسيلة  تشّكليمكن أن نظرًا إلى الطابع الشامل للصحة، والمخاطر الصحية. و 

اتخاذ إجراءات تدعم تلك األهداف. وتعمل المنظمة على ضــمان ب نفســها الصــحةتعزيز ، يمكن ، وفي المقابلأخرى
أن البّينات الخاصــــة بمحددات الصــــحة تؤخذ في االعتبار في المنتديات العالمية واإلقليمية التي تناقش الســــياســــات 

  والمسائل االجتماعية االقتصادية. البيئية
 

لتحديات المتعددة القطاعات المتنامية مثل التصــــــدي لويمكن أن يســــــاعد تصــــــريف الشــــــؤون المتعدد األطراف على 
في اتفاقات التجارة لتوفير البّينات ومن الضروري أيضًا زيادة مشاركة قطاع الصحة  مقاومة مضادات الميكروبات.

وتتابع  المخاطر التي تهدد الصـــــــــــحة.إجراءات ترمي إلى تعزيز الصـــــــــــحة وحمايتها والوقاية من والدعوة إلى اتخاذ 
تنفيذ مختلف الصــكوك الدولية ورصــدها لضــمان الســعي إلى تحقيق األغراض المتعلقة بالصــحة، وتســتفيد  المنظمة

من آليات تصـــريف الشـــؤون في تعزيز صـــحة المجموعات الســـكانية ومعالجة محددات الصـــحة والتصـــدي للمخاطر 
 الصحية.
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 أمثلة على الصكوك العالمية واإلقليمية :٩اإلطار 
 الصكوك العالمية

 اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر المناخ •

 اتفاق باريس بشأن تغير المناخ •

 اتفاقية التنوع البيولوجي •

 اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق •

 النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية •

 االتفاقيات الدولية بشأن الصحة المهنية والسالمة المهنية •

 من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والقانونيةاالتفاق العالمي  •

 االتفاق العالمي بشأن صحة المهاجرين والالجئين •

برنامج المواصفات الغذائية المشترك بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية (هيئة الدستور  •
 الغذائي)

 الصكوك اإلقليمية
 اتفاقية التلوث الجوي البعيد المدى عبر الحدود •

 الضبابي العابر للحدودفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا المتعلق بالتلويث ات •

 والبيئةالمنتدى اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ بشأن الصحة  •

  
 كيف ستُنفذ أمانة المنظمة هذا الُمخرج؟

  
لضـــمان أن الصـــكوك المتعددة األطراف تعالج محددات الصـــحة وتتصـــدى للمخاطر دورها القيادي  األمانةســـُتعّزز 

تعزيز تصــــريف الشــــؤون المتعدد األطراف، والســــيما عن طريق  األمانةالصــــحية على جميع المســــتويات. وســــتدعم 
ستساعد  الدعوة إلى دمج الصحة في جميع السياسات وتوفير البّينات والبيانات التي تساعد على صنع القرار. كما

على تتبع اآلثار المترتبة على الســياســات فيما يتعلق بمدى فّعاليتها وكفاءتها وٕانصــافها، وفيما يتعلق بصــفة خاصــة 
  على صحة الناس. بأثرها

 
 البلدان فيما يلي: األمانةوستدعم 

إدراج نهج إشـــراك الحكومة ككل ونهج دمج الصـــحة في جميع الســـياســـات ونهج الصـــحة الواحدة في  •
 كوك العالمية واإلقليمية؛اللتزامات الواردة في الصذ اتنفي

وٕانشــاء آليات متعددة القطاعات لدعم نهوج إشــراك الحكومة ككل ودمج الصــحة في جميع الســياســات  •
 والصحة الواحدة.

  
 على ما يلي: األمانةوفي سعيها إلى إنتاج منافع الصحة العمومية، ستعمل 

موازنة ضــــــــرورية بين األهداف الصــــــــحية والبيئية واالجتماعية وضــــــــع اإلرشــــــــادات بشــــــــأن تحديد أي  •
 واالقتصادية على أمثل وجه؛
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 ووضع اإلرشادات واألدوات والمنتجات المعلوماتية لدعم تنفيذ اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق؛ •

ووضــــــع القواعد والمعايير والتوصــــــيات الدولية من خالل هيئة الدســــــتور الغذائي، وتقديم اإلرشــــــادات  •
 الستراتيجية والمشورة العلمية الالزمة لتحديد المعايير الخاصة باألغذية؛ا

للبرنامج المشــترك بين المنظمات لإلدارة الســليمة للمواد الكيميائية الذي  األمانةواالضــطالع بوظائف  •
 يتولى تنسيق السياسات والبرامج الخاصة بتسع منظمات حكومية دولية معنية باإلدارة السليمة للمواد

 الكيميائية، بما في ذلك الحفاظ على مجموعة أدواته الخاصة بإدارة المواد الكيميائية.
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 تعزيز كفاءة المنظمة وفاعليتها لتقديم دعم أفضل إلى البلدان
 

 البيانات واالبتكارمجال تعزيز قدرات البلدان في  :١-٤الحصيلة 
 

فالبيانات والمعلومات  تفيد البيانات والبحوث واالبتكارات في اإلســـــــــــــــراع بوتيرة تحقيق أهداف التنمية المســـــــــــــــتدامة.
 المتعلقة بالصحةالصحية الدقيقة التي تتوفَّر في الوقت المناسب عناصر أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 

. وتضـــــــــطلع المنظمة بدور الوســـــــــيط ٢٠٢٣-٢٠١٩الثالث عشـــــــــر، برنامج العمل العام ل وغايات المليارات الثالثة
أهداف التنمية المســــــــــــــتدامة المتعلقة التقدم المحرز نحو تحقيق المحايد والجهة المشــــــــــــــرفة والراعية لعملية رصــــــــــــــد 

التصـــــــنيفات ومعايير المعلومات الصـــــــحية ذات الصـــــــلة. وُيَعد رصـــــــد االتجاهات الصـــــــحية والتقدم في بالصـــــــحة، 
د بيِّنات وُمحدِّداتها  أحد وظائف المنظمة األســـــاســـــية. وُيعجِّل االبتكار بتنفيذ جميع البرامج الُمبيَّنة ســـــلفًا، كما ُتعضـــــِّ

 البحوث ما تضعه المنظمة من قواعد ومعايير. 
 

ز المنظمة قدرات البلدان في مجال البيانات واالبتكار من خالل العمل على تحسين ما يلي:  وسوف ُتعزِّ
  المعلومات في مثل هذه البيانات و اســــــتخدام تيســــــير في البلدان، و  والمعلومات الصــــــحيةالبيانات ُنُظم

 ؛وٕاحداث آثار صياغة السياسات
  هداف التنمية المســـــــــتدامة المرتبطة بالصـــــــــحة ألرصـــــــــد االتجاهات العالمية، مع إيالء اهتماٍم خاص

 العام الثالث عشر؛  برنامج العملذي المستويات الثالثة لوالبيانات المتعلقة بنظام القياس 
 وتوسيع نطاق االبتكاراتُنُظم البحوث ،. 

  
ه إلى تحقيق هذه الحصيلة ويدعم تحقيق جميع الحصائل التي ُتسِهم في بلوغ غايات المليارات  ويشمل العمل الُموجَّ

 .١٧ الجدول في الرئيسي المكتب حسب ١-٤ حصيلةلل المقترحة الميزانية تردو  الثالثة.
  

  )األمريكية الدوالرات بماليين( كتب الرئيسيالم حسب ١-٤للحصيلة  المقترحة الميزانية: ١٧الجدول 
  

األمريكتان أفريقيا الحصيلة
جنوب 
شرق 
 آسيا

شرق  أوروبا
 المتوسط

غرب المحيط 
 الهادئ

المقر 
 المجموع الرئيسي

تعزيز قدرة البلدان في   ١-٤
مجال البيانات 

 واالبتكار

١٣٧,٩٢٨٧,٦ ١٨,٠ ٢٩,٩ ١٤,٠ ٢١,٦ ١٢,٨ ٥٣,٤ 

 ٢٨٧,٦ ١٣٧,٩ ١٨,٠ ٢٩,٩ ١٤,٠ ٢١,٦ ١٢,٨ ٥٣,٤ ١-٤ مجموع الحصيلة
  

 توجيه السياساتبهدف والمعلومات الصحية والتحاليل ُنُظم البيانات تعزيز من تمكين البلدان  :١-١-٤الُمخَرج 
 وٕاحداث آثار

 
برنامج العمل العام و  أهداف التنمية المستدامةغايات ومؤشرات  فيلتقدم الُمحَرز اق الثغرات في البيانات رصد تعي

لة والمتاحة في الوقت المناســب وبســهولة الموثوقة البيانات تعد. و فعاالً  رصــداً  الثالث عشــر بلوغ ل ضــرورية والمفصــّ
يهدف برنامج و . القطرية القدرات تعزيز خالل من برنامج العمل العام الثالث عشــــــر ونتائج غايات المليارات الثالثة

 التي تلك مثلالعمل العام الثالث عشر إلى تحديد الثغرات في البيانات ورأبها باستخدام أدوات منهجية وحزم تقنية، 
د ،والمرافق الســـــــكانالمســـــــوحات المتعلقة ب( المســـــــتمرة المراقبة أنظمة تعزز  التتبع أن حين فيو ). األمراض وترصـــــــّ
 نتائجتحقيق و إحداث آثار  اً أيضـــــــــ الضـــــــــروري منفإنه  ،وظائف التحليلحاســـــــــمتين من  تينفيوظالن يشـــــــــكّ  والتنبؤ
 .البلدان في القدرات بناءعن  فضالً  والتعلم، المشاكل حليتعلق ب فيما
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 ؟الُمخَرج هذاكيف ستُنفِّذ أمانة المنظمة 
  

 الطابع وٕاضــفاء للبلدان الصــحية والمعلومات البيانات نظم قدرات تعزيزبهدف  نطاق دورها القيادي األمانة ســتوســع
االســــتفادة من  بفضــــل البلدان في البياناتفي  الثغرات لســــد المثلى األســــاليب اســــتخدام ضــــمانو  عليها؛ المؤســــســــي

الجهود  وقيادة البيانات؛في مجال تصـــريف شـــؤون  وظائف وٕانشـــاء والوطنيين واإلقليميين العالميين الشـــركاء قدرات
  :يلي بما األمانة ستقومو . األعضاء والدول األمانة بين البيانات تبادل تبسيطالرامية إلى 
 المتعلقة  واألدوات والمعايير القواعد ونشــــــر وٕاتاحة تحديث خالل من وتوقيتها البيانات نوعية تحســــــين

 تها؛شفافيضمان و  ونشرها وتحليلها وتخزينها وجمعها البياناتبتصريف شؤون 
 واإلعاقة؛ والحاالت التدخالت تسجيلعملية  توحيد بهدف األساسية بالتصنيفات منظمةال معايير ربط 
 والدول منظمةال بين البيانات تبادل وتبســـــــــيط المنظمة في البياناتتصـــــــــريف شـــــــــؤون  وظيفة إنشـــــــــاء 

 ؛األعضاء
  البيانات نظم على المؤسسي الطابع إضفاءعلى  والوطنيين واإلقليميين العالميين الشركاء مع عملالو 

  .ودعمها للبلدان الصحية والمعلومات
  

  فيما يلي: البلدان األمانة وستدعم
 ؛تهاومعالج البيانات في المهمة الثغرات تحديد على وقدراتها القطرية البيانات نظم تعزيز 
 جمع تيســـــــــير ذلك في بما الصـــــــــحية، المعلومات نظم مجال في المســـــــــتدامة انالبلد اتقدر  تحســـــــــين 

 القطري المســتوى على ٕاحداث آثارو  الســياســات المســترشــدة بالبينات ووضــع ونشــرها وتحليلها البيانات
 بصورة فعالة؛

 ؛اةالوف أسباب عن اإلبالغو  تسجيل األحوال المدنية واإلحصاءات الحيويةنظم  تعزيز 
  زإعداد أدوات  المســـــــــــوحات أو )World Health Survey Plus(للصـــــــــــحة العالمية  المســـــــــــح الُمعزَّ

 ؛هاتنفيذ ودعم المنسقة الصحية
  عن الرعاية الصــــــــــحية األولية، بما في ذلك نظم رصــــــــــد المرضــــــــــى،  للمرافقتعزيز اإلبالغ الروتيني

 ؛والنظم اإلدارية ذات الصلة
  تنفيذ معايير وتصـــنيفات المعلومات الواردة في المراجعة الحادية عشـــرة للتصـــنيف اإلحصـــائي الدولي

 لألمراض والمشاكل الصحية ذات الصلة؛
 مفتوحة؛بشأن البيانات ال سياسة تنفيذ 
  العمل مع اللجنة اإلحصــــــــائية لألمم المتحدة، والشــــــــبكة الدولية لمســــــــوح األســــــــر المعيشــــــــية، ومكاتب

المثلى في رأب الثغرات الحرجة في  األســاليباإلحصــاء الوطنية، والوزارات المعنية لضــمان اســتخدام 
 البلدان؛ المسوح في بيانات

  ها.واستخدام البيانات تحليلعلى  اإلحصائية القدرات تحسينو  
  

  يلي: بمااألمانة  العمومية، ستقومالصحة  مجال في العالمية المنافع إعداد وعند
 واالحتياجات يتناســـــــب الذي المحتوى على واإلبقاء القطرية، المعلومات نظم في التصـــــــنيفات تحديث 

 ؛استخدام المعايير الُمحدَّثة لضمان المناسبة التكنولوجية األساليب واستخدام المتغيرة، الُقطرية
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 ذلك في بما الصـــــــــــــــحية، والمعلومات لبياناتبشــــــــــــــــأن ا المتكاملةالمركز الجامع  بوابة وٕادارة تطوير 
 وٕابالغها؛ وعرضها البيانات استكشاف وأدوات المنسق البيانات مستودع

 إلى الوصــــول ســــهولة ضــــمانمن أجل  الصــــحية للمعلومات رقمية تحتية وبنية صــــيانة معتادة إرســــاء 
بغرض  والروتينية، الخاصــــــــــــــــة الوثائق في رةالمشـــــــــــــــفّ  المعلومات نوعية وتحســـــــــــــــين منظمةال معايير

 ؛الصحية اإلحصاءات في استخدامها
 رصـــــد تيســـــيرها بهدف وتحديث الصـــــحة مجال في اإلنصـــــاف تقييم أدوات مجموعة مثل أدوات إعداد 

 ه،قدرات وبناء والعالمي واإلقليمي القطري ىالمســـــــــــــتو  على الصـــــــــــــحةفي مجال  المســـــــــــــاواة عدم أوجه
  الصحية؛ للبيانات االستراتيجي التصنيف وتشجيع

  بشــــــــــأن الجديدة) المصــــــــــادر( البياناتالتي تتيح الربط بين  المنتجات مثل إعالمية منتجات ٕانشــــــــــاءو 
  ة.الصح قطاع ة عن نطاقخارجال البياناتوتكنولوجيات  الضخمة البياناتمثل  الصحة، محددات

  
  :التالية المقاييس باستخدام الُمحَرز التقدم تتبُّع وسيجري

 ؛حصائل الميزانية البرمجية مؤشراتعشر و برنامج العمل العام الثالث ل غايات المليارات الثالثة 
 ز المســـح أدواتمن  الســـتفادةلالتي تلقَّت الدعم  البلدان عدد  وتعزيزوتنفيذها،  للصـــحة العالمية الُمعزَّ

 ؛األحوال المدنية واإلحصاءات الحيوية تسجيلها الخاصة بنظم
 ؛اليلوالتحءات اإلحصاو  البياناتالقدرات المتصلة ب لتحسينالتي تلقَّت الدعم  البلدان عدد 
  معني  معهــد عن طريق غــايــات المليــارات الثالثــةإلحــداث آثــار على التي تلقــَّت الــدعم  البلــدان عــددو

  .بتقديم الخدمة
 

، واالتجاهات العالمية واإلقليمية في مجال عشــــــر وحصــــــائلهآثار برنامج العمل العام الثالث : ٢-١-٤الُمخَرج 
 الصحة، ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وأوجه عدم المساواة في مجال الصحة، والبيانات الُمصنَّفة

  
على  القياس يتيح مستويات ثالثة من قياس نظام باستخدام برنامج العمل العام الثالث عشروحصائل  آثار ستُقاس
الحصـــــــائل البالغ عددها  ومؤشـــــــرات ،المليارات الثالثة ومؤشـــــــرات ،العمر المتوقع الُمعدَّل حســـــــب الصـــــــحة أســـــــاس

أسلوب عمل  هذا القياس نظامومن المحتمل أن ُيحوِّل . المستدامة التنمية أهدافمنها تتطابق مع  ٣٨، مؤشراً   ٤٦
احتمال أن يحقِّق وهو ما من شــأنه أن يزيد من ترســيخ االلتزامات المتعلقة بالبيانات والمســاءلة،  من خاللالمنظمة 

 نظامفإن هذا ال ذلك، إلى باإلضــــــافةو . برنامج العمل العام الثالث عشــــــرل المليارات الثالثةوحصــــــائل غايات العالم 
 اســـــــــتجابةً  التنفيذ تعديل يتســـــــــنى بحيث المنشـــــــــودة األهداف بلوغ نحورصـــــــــد التقدم المحرز  من المنظمة نســـــــــيمكّ 

  إحداث اآلثار. أمام العقباتوٕازالة  المشاكل لحلالمتاحة  الخياراتالمطروحة، كما أنه سييّسر تحليل  للتحديات
 

 كيف ستُنفِّذ أمانة المنظمة هذا الُمخَرج؟
  

وســـتعمل  عالمية،ال صـــحيةال تقديراتال إلعداد الطرق أفضـــل اســـتخدام لضـــمان نطاق دورها القيادي األمانةســـتوســـع 
  .ةيوشفاف بدقة صحيةلإلبالغ عن التقديرات ال التوجيهية لمبادئل وفقاً  والشركاء األعضاء الدول معفي الوقت نفسه 

  
  يلي: فيما البلدان األمانة وستدعم

  الثالثي المســــــــــتويات (العمر المتوقع الُمعدَّل حســــــــــب الصــــــــــحة،  النتائجنظام قياس إطار وتتبع تنفيذ
 عدم رصــد أوجهو  البيانات تصــنيف على التركيز مع، )وقياســات الحصــائلوغايات المليارات الثالثة، 

 ؛المساواة



  /4A72  ٧٢/٤ج

98 

 البلدان؛ أولويات مع تمشياً  والحصائل اآلثار تحقيق رصد  
  لدعم الحوار بشــأن الســياســات اســتنادًا إلى توقعات بشــأن الكيفية التي ســتؤثر وتنبؤات وضــع توقعات

  ؛للبلدانبها تغيُّرات محددة في السياسات على الحصائل الصحية 
  من أجــل  االصـــــــــــــــطنــاعي، والــذكــاء اآللي التعلم ذلــك في بمــا المتقــدمــة، التحليــل تقنيــات على العمــلو

 .الصحية المشاكل معالجة
  

  في مجال الصحة العمومية، ستقوم األمانة بما يلي: العالمية المنافعوعند إعداد 
 المراحل الرئيســــــــــية لبرنامج العمل العام  وتقرير عن تقارير عن إحصــــــــــاءات الصــــــــــحة العالمية إعداد

 على أساس سنوي؛ الثالث عشر وأهداف التنمية المستدامة
  بحيث  طيلة العمر القطرية البيانات وعرض منظمةلل الوصــفية العالمية البيانات قاعدةنطاق  توســيعو

  .السن كبار تشمل
  

  وسيجري تتبُّع التقدم الُمحَرز باستخدام المقاييس التالية:
 أداء  قياسلتمكينها من  والبيانات المعلوماتها الخاصـــــــــــــــة بنظم لتعزيزتلقت الدعم  التي البلدان عدد

 تصــــنيف مع ،اً ســــنويه عن واإلبالغ الثالث عشــــربرنامج العمل العام ل المســــتويات ةالثالثي القياس نظم
 بلد؛ال تهم التي تصنيف اإلنصاف وغيرها من عوامل والجنس العمر حسب البيانات

  األهداف و  الشــــــــاملة، الصــــــــحية بالتغطية المتعلقة البيانات عن لإلبالغتلقت الدعم  التي البلدان عددو
برنامج العمل العام غايات  ذلك في بما ،بالصـــــحة ذات الصـــــلةالتنمية المســـــتدامة  الصـــــحية وأهداف

  .الثالث عشر
  

واعتمادها،  المنظمة وضــــــــعتها التي معاييرالو  القواعد أولويات وتحديدالبّينات،  قاعدة تعزيز: ٣-١-٤الُمخَرج 
 ذلك في بما ومستدام، فعال على نحوالبلدان  في االبتكاراتتوسيع نطاق  والقدرة على البحثية القدرات وتحسين

 الرقمية التكنولوجيا
  

 من ممكن مســــتوى أعلى بلوغ في البلدان لدعم ومعايير قواعد ة تتمثل في وضــــعأســــاســــي بوظيفة منظمةال تضــــطلع
ولالضطالع . الطوارئ لحاالت واالستجابة الصحة وتعزيز الشاملة، الصحية التغطية تحقيق ذلك في بما الصحة،

وأن  ،على النحو المناسـب لجودةا مضـمونة والمعايير القواعد منتجات جميع تكون أن الضـروري من الوظيفة، هذهب
 العالمي المســـــتوى على ُأعدت كانت إذا عما النظر بغض للقياس، قابلة آثار لهاأن تكون و المنشـــــود  لغرضا تالئم
  .الوطني أو اإلقليمي أو
  
 والصــــــــــيدالنية البيولوجية والمنتجات األغذية معايير الحصــــــــــر، ال المثال ســــــــــبيل على المعايير،القواعد و  تشــــــــــملو 

تدخالت و  الســــريرية التدخالت باختيار المتعلقة التوجيهية والمبادئ التشــــخيصــــية، اإلجراءات ومعايير شــــابهها، وما
 مع التعاونب العلمية المشـــورةعن تقديم  ، فضـــالً الصـــحية الســـياســـات تنفيذ بشـــأن المشـــورة وتقديم ة،وميالعم الصـــحة

 الوقت في ُتعدّ  أن البد القطري، المســـــتوى على آثار والمعايير القواعد لهذه يكون أن لضـــــمانو . األخرى المنظمات
ها واعتمادها إلى أقصــــــــى حد، نشــــــــر البلدان، بحيث يؤدي ذلك إلى  الحتياجات ســــــــتجيبوبطريقة فعالة ت المناســــــــب
 القواعد تكييف على القدرة لبلدانلدى ا تكون أنالبد  ذلك، إلى باإلضـــــــــــــــافةالمحتملة. و  هاآثار عن تعظيم  فضـــــــــــــــالً 
  .الوطنية الصحية والسياقات األنظمة مع االقتضاء، حسب والمعايير،
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 الواليةفي نطاق  العالمية العمومية الصــــــــــــــحة بأولويات المتعلقة البحوث وتنســــــــــــــيق تعزيز في منظمةال دور ويندرج
وتنطوي على  وشـــــــــاملة، ةخالقياأل من الناحية ســـــــــليمة البحوث تكون أن بمكان األهمية منو . للمنظمة الدســـــــــتورية

 تحســين يتيح تركز على المســتقبل على نحو وأن ،والمســاواة بين الجنســين اإلنســان حقوقعنصــرْين هامين أال وهما 
 الرقميةوالتكنولوجيا التطورات العلمية المزايا التي تتيحها آخر  وتســـــــــــخير الصـــــــــــحة على االبتكارات آثار وتســـــــــــريع
  العمومية. الصحة علىأثر ممكن  أقصىإلحداث 

  
 حقيقة العمومية الصـــــحة جوانب جميع في بّينات على القائمة الممارســـــة تصـــــبح أن لضـــــمان ذلك، إلى باإلضـــــافةو 

 البلدانتتوفر لدى  أن ينبغي. و الباحثين من القادم الجيل قدرات بناء في حاســــــــم دورالبد من االضــــــــطالع ب واقعة،
 وتنفيذ الصــــــــحية النظم وتعزيز الرقمية، الصــــــــحة مثل جديدة بتكاراتال بّينات توليدل وعادلة مســــــــتدامة بحثية اتقدر 

يتســــــــــنى لها  حتى بحوثإجراء  على قادرة لبلدانوالبد أن تكون ا. الشــــــــــاملة الصــــــــــحية التغطية تحقيقكفيلة ب حلول
  .الصحية الحياة أنماط وتعزيز الطوارئ لحاالت االستجابة

 
 الُمخَرج؟ ستُنفِّذ أمانة المنظمة هذاكيف 

 
  :يلي بمانطاق دورها القيادي من خالل القيام  األمانة ستوسع

 ؛عليها المتفق لألولويات وفًقا البحث أنشطة تنفيذبهدف  العالميين الشركاء بين تنسيقال 
  تعزيز الشــــــــــراكات (مثل البرنامج الخاص للبحث والتطوير والتدريب على البحوث في مجال اإلنجاب

البشـــــــري، والبرنامج الخاص للبحث والتدريب في مجال أمراض المناطق المدارية، والتحالف من أجل 
اعدة بحوث الســياســات والنظم الصــحية)، فضــًال عن الجامعات والمراكز المتعاونة مع المنظمة، للمســ

 في توجيه الطالب والعلماء؛ 
  .تركيز التعليم والتدريب على بحوث التنفيذ 

  
  فيما يلي: البلدان األمانة وستدعم

 نشرها؛ وتشجيع ،ومعاييرها منظمةال اعتماد قواعد تتطلب التي المجاالت تحديد 
 ؛الوطنية السياقات مع االقتضاء، حسب الجديدة، والمعايير القواعد تكييف 
 ؛الصحية الحصائل على ومعاييرها منظمةال قواعد أثر قياس 
 توســـــــــــــــيع نطـاق لضـــــــــــــــمـان  التنفيـذ بحوثفي مجـال  والقـدرة واالبتكـار البحـث في مجـاليْ  القـدرة بنـاء

 ؛االبتكارات الُمسَندة بالبيِّنات وٕادماجها في الُنُظم الصحية
 وبرامج الصــــــــــــــحةالصــــــــــــــحية واالبتكارات  البحوثاإلشــــــــــــــراف على  وآليات المعايير األخالقية تعزيز 

 ؛الصحية النظم في والبحوث العمومية الصحة أخالقيات تدمج التي العمومية
  زيادة اسـتخدام البيِّنات في السـياســات والممارسـات، بما في ذلك في برامج مكافحة األمراض والقضــاء

 عليها؛
 والفعاليات التدريب، أنشـــــــطة خالل من االبتكارات توســـــــيع نطاق على والقدرة االبتكار ثقافة إرســـــــاء، 

ضــمان و  ،انالبلد احتياجات لمناقشــة معاً  والشــركاء والمانحين البلدانجمع و  الشــراكة، وآليات والجوائز
 ؛مطابقتها مع االبتكارات الموَصى بها والنظر في ُسُبل تمويل هذه االبتكارات وتوسيع نطاقها

  األولويات، وتعزيز القدرات الخاصــــــــــة بأخالقيات البحوث، وٕانشــــــــــاء الُنُظم الوطنية أو تعزيزها لتحديد
وٕاجراء بحوث التنفيذ، فضـــــًال عن تقديم الدعم إلى البلدان من أجل توســـــيع نطاق االبتكارات (بما في 
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ذلـــك االبتكـــارات في مجـــال العلوم والتكنولوجيـــا، وتقـــديم الخـــدمـــات، واالبتكـــارات الرقميـــة، والمنتجـــات 
جتماعية والمالية وفي مجال األعمال) على وجه الســــــــــرعة وٕادماجها في الُنُظم الطبية، واالبتكارات اال

  الصحية.
  

  العالمية في مجال الصحة العمومية، ستقوم األمانة بما يلي:عند إعداد المنافع 
 منتجات القواعد  وضـــع في المســـتخدمة األســـاليب جودة ضـــمان، بتتعلق، مثالً  ومعايير قواعد وضـــع

 راتوالمشــــــــاو  ةالتجريبي اتواالختبار  توافق اآلراء، وأســــــــاليب البّينات، توليف أســــــــاليب مثل المعايير،و 
واعتماد المنتجات المتعلقة بوضـــــع القواعد وتحديد المعايير  نشـــــر واألســـــاليب المتعلقة بمراقبة العامة،

 ؛ورصد آثارها
 من مجموعة توفرمن شـــــأنها أن  التي الوطنية البحثية القدرات تعزيزمن أجل  وأدوات معايير وضـــــع 

 المعلوماتبالحصــــــول على  للبلدانتســــــمح  التيو  بالبحوث الصــــــلة ذاتاألســــــاســــــية  المعلومات معالم
 ؛اً استراتيجي تخطيطاً  هاوتخطيط الصحية للبحوث الوطنيةنظمها  لتطوير الالزمة

 وبرامج الصــــــــحة  البحثية البرامج في تنشــــــــأ التي األخالقية القضــــــــايا بشــــــــأنإرشــــــــادات معيارية  إعداد
العمومية، والتكنولوجيات الجديدة واالبتكارات (مثل البيانات الضــــــــخمة، والذكاء االصــــــــطناعي، وعلم 

 ؛)الجينوميات
 المرصــــد العالمي للبحث والتطوير في مجال و  ؛بوابات إقليمية للمعلومات عن البحث واالبتكار إنشــــاء

 البرنامج الدولي لتســجيل التجارب الســريريةو  العالمية؛ والتحاليل اإلقليمية البوابات يضــمّ  الذي الصــحة
 ؛السريرية التجارب لسجالت عالمية معايير يضع الذي

  التي ال تحظىوضــــــــع معايير واضــــــــحة تحدِّد الظروف التي ســــــــتدعم فيها المنظمة مجاالت البحوث 
 ؛باالهتمام دعمًا مباشراً 

 وصـــــــــــــــحة تنفيذبحوث الو  األولويات وتحديد المواليد بقاء مجاالت في لالبتكاراتأفقي  مســـــــــــــــح إجراء 
 ؛ونموه الطفل

 العمومية الصــحة مجال في الرائدة المجالتالتي تعتبر إحدى  العالمية الصــحة منظمة نشــرة إصــدار 
 ؛٦,٣٦١ األثر وعامل النامية البلدان على خاص بشكل التركيز مع العالم، في

 نمذجة البحث والتطوير أداة تحديث "Portfolio to Impact" (P2I) رنامج الخاص للبحث والتدريب لبل
في مجال أمراض المناطق المدارية المشـــتركة بين اليونيســـيف وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك 

 الرامية العالمية الجهود دعمهذه األداة من أجل  تطوير ومواصــــــــلة الدولي ومنظمة الصــــــــحة العالمية
 ؛األدويةتحقيق إتاحة  إلى

 في إطار المحددة البحثية الحتياجاتل خطة بحثية عالمية في مجال الصـــــــــــــــحة العمومية وفقاً  إعداد 
 ؛منظمةعملية إعداد المبادئ التوجيهية التي تضطلع بها ال

 الرقمية لالبتكارات عالمي ســــــــجلعبارة عن  وهو لمنظمة،ل الرقمي الصــــــــحة أطلس تطوير مواصــــــــلة 
 ؛األطراف متعددعلى أساس  الستثماراتا تنسيق يرمي إلى دعم

  برنامج العمل العام  غايات مع تتماشـــــــــــــــىخطة بحثية عالمية في مجال الصـــــــــــــــحة العمومية إعداد
  عشر.  الثالث
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  وسيجري تتبُّع التقدم الُمحَرز باستخدام المقاييس التالية:
  ؛الجمهور المستهدف المناسب في البلدان الكفيلة ببلوغالقواعد والمعايير عدد 
  عدد البلدان التي حصلت على دعم المنظمة لبناء قدرتها في مجال البحث واالبتكار، بما ُيمكِّنها من

المعلومات المســــتقاة من دراســــات عن  فضــــالً توســــيع نطاق االبتكارات وٕادماجها في الُنُظم الصــــحية، 
  الفعالية؛الحاالت عن 

 ي أرســــــــــت آليات لإلشــــــــــراف تدِمج الصــــــــــحة العمومية وأخالقيات البحوث في وظائف عدد البلدان الت
 ؛الفعاليةالمعلومات المستقاة من دراسات الحاالت عن عن  فضالً الُنُظم الصحية، 

 عدد االبتكارات التي تحفِّزها المنظمة وتتطابق مع االحتياجات الُقطرية التي تحظى باألولوية؛ 
  تُتاح للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بنظام اإلتاحة الشاملة أو بأسعار عدد تلك االبتكارات التي

 أو البرمجيات المفتوحة المصدر مثل السلع العالمية؛ تفضيلية و/
  عدد البلدان التي تنفذ على نطاق واســـــــــــــــع االبتكارات التي تدعمها المنظمة في ُنُظمها الصـــــــــــــــحية، و

 .شخص ١٠ ٠٠٠ يعود بالفائدة على أكثر من  بما
  

 الحصيلة ٤-٢: تعزيز القيادة وتصريف الشؤون والدعوة من أجل الصحة
 

ز قيادتها وعالقاتها الخارجية وتصـــــــــــــــريف شـــــــــــــــؤونها  يتطلب تحقيق غايات المليارات الثالثة من المنظمة أن ُتعزِّ
ودعوتها من أجل الصحة. وسوف تحتاج األمانة إلى إظهار القيادة في عدٍد من القضايا الصحية البالغة األهمية، 

ســــــيتعين على األمانة أن تضــــــطلع بأنشــــــطة للدعوة عالوة على ذلك، و وٕالى الدخول في شــــــراكاٍت، متى لزم األمر. 
ز الدور الجوهري  على أرفع المســــــتويات الســــــياســــــية من أجل الصــــــحة باعتبارها حقًا من حقوق اإلنســــــان، وأن تعزِّ
للصحة في التنمية البشرية. وستراعي األمانة في وظائفها البرنامجية والمؤسـسية االعتبارات واألبعاد الخاصة بنوع 

تضــــم الجهات الفاعلة غير  –نصــــاف وحقوق اإلنســــان. وســــتعمل مع شــــبكٍة من التحالفات واالئتالفات الجنس واإل
ز األمانة  -الدول والمؤســــســــات والقطاع الخاص والمؤســــســــات األكاديمية  للنهوض بجدول أعمال الصــــحة. وســــُتعزِّ

السياسية العالمية مثل مجموعة  المنتدياتدبلوماسيتها من أجل تعزيز خطة الصحة وأهداف التنمية المستدامة لدى 
  السبع ومجموعة العشرين.

  
على المســــــــتوى الُقطري، بما يتماشــــــــى مع أهداف التنمية المســــــــتدامة  آثاروســــــــينصــــــــب تركيز األمانة على إحداث 

ز األمانة أســــاليب عملها ليس فيما يتعلق بمســــاءلتها وشــــفافيتها فحســــب،  وٕاصــــالح منظومة األمم المتحدة. وســــُتعزِّ
كونها كيانًا قادرًا على التكيُّف ويتســـم بالمرونة ويســـتطيع التعلُّم وصـــوًال إلى ترســـيخ شـــرعيتها وتعزيز أدائها. في  بل

وستستمر األمانة في تحسين تخطيطها، وحشد الموارد الالزمة وتوزيعها، ورصد أدائها على النحو الذي يضمن أن 
 في الرئيســي المكتب حســب ٢-٤ حصــيلةلل المقترحة الميزانية ردتو  تعمل بكفاءٍة وأن ُتحقِّق الفائدة في مقابل المال.

 .١٨ الجدول
  

  )األمريكية الدوالرات بماليين( المكاتب الرئيسية حسب ٢-٤للحصيلة  المقترحة الميزانية: ١٨الجدول 
  

جنوب شرق األمريكتان أفريقيا الحصيلة
شرق  أوروبا آسيا

 المتوسط
غرب المحيط 

 الهادئ
المقر 
 المجموع الرئيسي

تعزيز قيادة المنظمة   ٢-٤
وتصريف شؤونها 
ودعوتها من أجل 

 الصحة

٤٤٣,٦ ١٥٤,٢ ٣٤,٩ ٣٨,٩ ٥٢,٥ ٣٢,٢ ١٥,٥ ١١٥,٢ 

 ٤٤٣,٦ ١٥٤,٢ ٣٤,٩ ٣٨,٩ ٥٢,٥ ٣٢,٢ ١٥,٥ ١١٥,٢ ٢-٤ مجموع الحصيلة



  /4A72  ٧٢/٤ج

102 

الثالث عشــــــــر : تعزيز القيادة وتصــــــــريف الشــــــــؤون والعالقات الخارجية لتنفيذ برنامج العمل ١-٢-٤المخرج 
وٕاحداث األثر بطريقٍة متالئمة على الصعيد الُقطري، استنادًا إلى االتصاالت االستراتيجية، ووفقًا ألهداف التنمية 

 المستدامة في سياق إصالح منظومة األمم المتحدة
 

الصـــــحة العمومية، انطالقًا من دور المنظمة بصـــــفتها الوكالة العالمية المعنية بالتوجيه والتنســـــيق فيما يتعلق بأمور 
ز قيادتها على جميع المســـــــــــتويات، خاصـــــــــــة من خالل جعل المكاتب  ســـــــــــُتجري األمانة تحّوالت تنظيمية حتى ُتعزِّ

تصـــــــريف الشـــــــؤون والعالقات الخارجية ُبغية اإلســـــــراع لتحســـــــين الُقطرية القوة الُمحرِّكة إلحداث األثر في كل بلد، و 
 لعام الثالث عشر.وتنفيذ األولويات االستراتيجية التي حددها برنامج العمل ابوتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

 
 كيف ستُنفِّذ أمانة المنظمة هذا الُمخَرج؟

 
مسودة خطة العمل العالمية بشأن تمّتع  تنفيذالجهود الرامية إلى  تنسيقنطاق دورها القيادي بهدف  األمانةستوّسع 

 في األطراف متعددة رائدة منظمات بين مشـــــــــتركة مبادرةعبارة عن  وهي ،الجميع بأنماط عيش صـــــــــحية وبالرفاهية
تســـــريع ُخطى التقدم الُمحرز نحو تحقيق أهداف التنمية في  البلدان دعم إلى تهدف والتي والتنمية، الصـــــحة يْ مجال

 في حدةالمت لألمم العامة الجمعيةوالتي ســــــــُتعرض على  الجماعي، العمل خالل من المســــــــتدامة المتعلقة بالصــــــــحة
 التزام تحويلالرامية إلى  الجهود والقطرية، اإلقليمية مكاتبها خالل من األمانة،وســـــــــــتقود  .٢٠١٩ ســـــــــــبتمبرأيلول/ 

 العمل خطة مســــــــــــــودة في مبين هو كما ،بالعمل معًا بشــــــــــــــكل أوثق والتنمية الصــــــــــــــحةفي مجال  الرائدة منظماتال
تســريع ُخطى التقدم نحو من أجل  الوطنية األولويات تنفيذ لدعمخصــيصــا  مصــممة جماعية إجراءات إلى العالمية،

  تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة.
  
سوف ُتشِرك األمانة جميع البلدان في الحوار حول السياسات، استنادًا إلى بيانات وتوقعات ذات جودٍة عالية، من و 

 السياسات على حصائلها الصحية.أجل تسليط الضوء على كيف يمكن أن تؤثر تغيُّرات محددة في 
 

ز األمانة قيادة أكثر فاعلية على جميع المستويات، بوسائل منها تقوية قيادة المكاتب الُقطرية، ووضع هيكل  وسُتعزِّ
ر  للتوظيف يناســب الغرض المنشــود منه، وتوفير تفويض مناســب للســلطة، وٕاعادة هندســة إجراءات العمل التي تُيســِّ

 كفاءة. تحقيق الفاعلية وال
 

وســـــــــــــــوف تدعو األمانة إلى عْقد اجتماعات األجهزة الرئاســـــــــــــــية بطريقة ُتحقِّق المواءمة بين جدول أعمال المنظمة 
وأهداف التنمية المســـــــتدامة من خالل عمليات تتســـــــم بالفاعلية والكفاءة. وباإلضـــــــافة إلى ما ســـــــبق، ســـــــتنفِّذ األمانة 

ول األعضاء بشأن إصالح تصريف الشؤون بطريقة تتسم بحسن الحصائل التي تسفر عنها المشاورات الجارية للد
ع  التوقيت والكفاءة والمردودية العالية. وســـُتضـــفي األمانة منظورًا جنســـانيًا على القيادة وتصـــريف الشـــؤون، وســـُتشـــجِّ

بالكفاءة  على مشاركة الشباب. وستقدِّم األمانة الدعم الفعال إلى دورات األجهزة الرئاسية بوضع جداول أعمال تتسم
 والمواءمة وُتركِّز على أهداف التنمية المستدامة وٕاصالح منظومة األمم المتحدة. 

 
وســــــتضــــــع األمانة البلدان في صــــــميم عملها مباشــــــرة، وســــــُتحِدث األثر في كل بلد. وهو ما يعني أن اســــــتراتيجيات 

تراتيجية الوطنية، ســـــــــــتتضـــــــــــمن تتالءم مع األولويات والخطط االســـــــــــســـــــــــالتعاون الُقطري وخطط دعم البلدان، التي 
موارد حسب الحاجة إليها. أضف إلى ذلك أن األمانة ستعمل توفر الإجراءات واضحة، ونتائج تُقاس في كل بلد، و 

مع الدول األعضـــــــــاء والجهات الفاعلة غير الدول بشـــــــــأن أولويات ُقطرية محددة من أجل تنفيذ برنامج العمل العام 
 الثالث عشر.
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ن االت صـــاالت االســـتراتيجية فهم الدور الذي تضـــطلع به المنظمة واألثر الذي ُتحِدثه وتقديرهما، األمر وســـوف ُتحســـِّ
ز موقف المنظمة في المشــــهد الصــــحي العالمي األوســــع، وســــينهض بعمل المنظمة في وضــــع القواعد  الذي ســــُيعزِّ

لداخلية في مجال الدبلوماسية الصحية، وعملها التقني وفي التأهُّب للطوارئ واالستجابة لها. وستزيد األمانة قدرتها ا
ز االتســـــــــــــاق في عالقاتها الخارجية، وســـــــــــــتزيد ما تقدِّمه من دعٍم إلى وفود الدول األعضـــــــــــــاء فيما يتعلق  وســـــــــــــُتعزِّ
بالدبلوماسية الصحية ومشاركتها في اجتماعات األجهزة الرئاسية. كما ستعمل األمانة مع الدول األعضاء والجهات 

لضـــمان أن يســـتند تعاون المنظمة مع البلدان إلى األولويات والســـياســـات والخطط الوطنية، وأن  الفاعلة غير الدول
 يتماشى هذا التعاون مع إصالح منظومة األمم المتحدة.

 
 وسيجري تتبُّع التقدم الُمحَرز باستخدام المقاييس التالية:

 سير اجتماعات األجهزة الرئاسية بكفاءة وفاعلية؛ 
 ســـــائر منظمات األمم مع الشـــــركاء في خطة عمل أهداف التنمية المســـــتدامة و ة مواءمة عمل المنظم

 المتحدة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في سياق إصالح منظومة األمم المتحدة؛
  سُتحدَّد الحقاً ( خاصة بتنفيذ إصالح منظومة األمم المتحدةالألداء امقاييس و( . 

 
بطريقة تخضع للمساءلة وشفافة وُممَتِثلة وتحكمها إدارة المخاطر بوسائل منها عمل األمانة ت :٢-٢-٤المخرج 

 التعلُّم التنظيمي وثقافة التقييم
 

ز شــــــفافيتها وقدرتها على االســــــتجابة بســــــرعة، على النحو الُمبيَّن في برنامج  تلتزم األمانة بأن تزيد مســــــاءلتها وُتعزِّ
مانة الراســـخ بأفضـــل الممارســـات المتعلقة بإدارة المخاطر واألخالقيات العمل العام الثالث عشـــر. ويكتســـي التزام األ

 والضوابط الداخلية والتقييمات أهميًة محورية لنجاح هذا التحّول ومرونته. 
 

 كيف ستُنفِّذ أمانة المنظمة هذا الُمخَرج؟
 

ســـتواصـــل األمانة تعزيز وتشـــجيع المبادئ األخالقية باعتبارها األســـاس الذي يقوم عليه عمل المنظمة، مع تحســـين 
تحديد المخاطر، ومنها المخـاطر وفي الوقت نفســــــــــــــــه االلتزام بالضـــــــــــــــوابط الداخلية واالمتثال لإلطار التنظيمي، 

ثر على أداء األمـــانـــة، والتخفيف من آثـــار هـــذه القـــانونيـــة، على أهـــداف المنظمـــة وواليتهـــا التي من الممكن أن تؤ 
المخاطر. وســــينصــــب التركيز على منع االحتيال، والحماية من االنتقام واالســــتغالل واالنتهاك الجنســــيين والتحرش 
الجنســي. وســتواصــل األمانة بذل العناية الواجبة وٕاجراء تقييماٍت للمخاطر وفق إطار المشــاركة مع الجهات الفاعلة 

  بشكل أكبر أثناء إدارة المخاطر. قدرات الموظفين على المشاركةلمواصلة تعزيز ، غير الدول
 

كما ســـــتواصـــــل األمانة تعزيز قدرتها على إجراء عمليات المراجعة والتحقيقات، بما في ذلك قدرتها على االســـــتجابة 
ستظل سياسة األمانة  للمالحظات التي تتمخض عنها عمليات المراجعة على المستوى الُقطري. وعالوة على ذلك،

ه عمليات التقييم الالمركزي والمؤسسي المستقل. )٢٠١٨( المعنية بالتقييم  توجِّ
 

وســـــتفتح النتائج والتوصـــــيات، التي تســـــفر عنها وظائف الرقابة والمســـــاءلة، الباب أمام الكشـــــف عن قضـــــايا شـــــاملة 
ز التعلُّم التنظيمي.  وذات عالقة بالُنُظم، وسُتعزِّ

 
مع أهداف التنمية  هومؤشــرات هى ذلك، ســتجري مواءمة أهداف برنامج العمل العام الثالث عشــر وغاياتوباإلضــافة إل

المســــتدامة والمقاييس التي اعتمدتها جمعية الصــــحة. وســــتقيس األمانة أثر التحّوالت االســــتراتيجية والتنظيمية. كما 
تفاق عليها مع الدول األعضـــاء، بما في ذلك تلك ســـُتحدِّد األمانة المخاطر التي قد تؤثر على النتائج التي جرى اال

 المرتبطة بمجاالت السلوكيات األخالقية والسلوك المهني والعدالة بغض النظر عن طبيعة العقد. 
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وتتيح وظائف الرقابة لألمانة أن تواصــــل الوقوف على النجاحات وأفضــــل الممارســــات التي ينبغي تعميمها، فضــــًال 
ن الجديدة. والتخفيف من المخاطر التي جرى تحديدها عن تحديد المخاطر والتحدِّ  يات الجديدة ومجاالت التحســـــــــــــــُّ

وٕادارتها، والنتائج والتوصـيات التي تسـفر عنها عمليات المراجعة والتقييم، واالسـتراتيجيات الرامية إلى التصـدِّي لهذه 
 علُّم التنظيمي.المخاطر ومعالجة هذه النتائج والتوصيات، كلها أمور سُتسِهم في تعزيز الت

 
 وسيجري تتبُّع التقدم الُمحَرز باستخدام المقاييس التالية:

 النسبة المئوية للمخاطر الحرجة التي وِضعت خطة للتخفيف من وطأتها؛ 
  النسبة المئوية لمالحظات عملية المراجعة التي جرت االستجابة لها في الوقت المناسب، مع التركيز

 بالُنُظم؛  على معالجة القضايا المتعلقة
 التوصيات الواردة في التقييمات المؤسسية والالمركزية التي ُنفِّذت خالل األطر الزمنية المتفق عليها؛ 
  استجابة األمانة الفعالة وفي الوقت المناسب الدعاءات االستغالل واالنتهاك الجنسيين.و  

  
التنبؤ بها وكافية ومرنة من خالل تعزيز  حشـــد الموارد لألولويات االســـتراتيجية بطريقة يمكن :٣-٢-٤الُمخَرج 
  الشراكات

  
مهام تعبئة بين ســـيتم وضـــع نموذج جديد للمشـــاركة الخارجية، تماشـــيًا مع برنامج العمل العام الثالث عشـــر، يجمع 

الموارد والبرامج التقنية واالتصـــــاالت على جميع المســـــتويات الثالثة للمنظمة، من أجل ضـــــمان اتبِّاع نهج مســـــتنير 
دي ق من خالل التفاعالت االســــــــتراتيجية مع الدول األعضــــــــاء والجهات المانحة وأصــــــــحاب مصــــــــلحة متعدِّ ومنســــــــّ 

ؤ األمانة على تأمين تمويل يمكن التنبّ  تركيز تواصـــــليوســـــ ة الجمهور.وجهات فاعلة من غير الدول وعامّ  األطراف
  الُقطري. على المستوى ةالمنشود اآلثارمن أجل تحقيق  به وكاٍف وأكثر مرونةً 

  
  كيف ستنفِّذ أمانة المنّظمة هذا الُمخَرج؟

  
ز، بما في ذلك من خالل تعزيز التواصــــــــــــل باالســــــــــــتفادة من نموذج المشــــــــــــاركة الخارجية المعزّ ســــــــــــتعمل األمانة، 

  به. مكانية التنبؤإ و زيادة مرونة تمويلها قاعدة تمويل المنظمة و  على توسيعاالستراتيجي والشراكات المستهدفة، 
  

بالتعاون مع الدول  تنفَّذوسيتيح هذا النهج لألمانة أن تنفِّذ االلتزامات المطلوبة من خالل تحديد أولويات استراتيجية 
  ي.على الصعيد الُقطر  ةالمنشود اآلثارإجراءات تفضي إلى تحقيق  يستتبعاألعضاء، مما 

  
د لها موارد كافية أن تنفِّذ  ما يجعلها شــريكًا متلك االلتزامات بطريقة موثوقة، ة األمانكما ســيتيح تحديد أولويات ُتحشــَ

  ه.يمكن االعتماد علي
  

  ة:وسيتم تتبُّع التقدم المحرز باستخدام المقاييس التالي
الدول لحشــــــــــــــــد دعم  المتأّتية من مبادرات المنظمةحصــــــــــــــــائل ال نجاح فيقابل للقياس الم تقدّ مدى ال •

مرنة بصــــــورة تعبئة ما يلزم من أموال إضــــــافية خارج نطاق االشــــــتراكات المقررة من أجل األعضــــــاء 
  وأكثر قابلية للتنبؤ بها؛

مة لدعم عمل وضـــــــوح الرؤية لدى الجهات المانحة والشـــــــركاء بشـــــــأن المســـــــاهمات المقدّ  زيادةمدى و  •
  المنظمة، من خالل قنوات ومنصات مبتكرة وفعالة للتواصل.
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من التخطيط وتخصيص الموارد والرصد واإلبالغ على أساس األولويات الُقطرية، االضطالع ب :٤-٢-٤الُمخَرج 
القيمة مقابل المال واألولويات االســـتراتيجية لبرنامج العمل و المنشـــود على المســـتوى الُقطري،  األثرتحقيق أجل 

  العام الثالث عشر
  

أثيرات قابلة للقياس تمّس حياة الناس على المســـــــتوى هو تحقيق ت الثالث عشـــــــر إن جوهر تنفيذ برنامج العمل العام
وقد ُأِعدَّت عملية تخطيط جديدة ويجري تنفيذها اآلن لضـــمان تخطيط عمل األمانة عبر مســـتوياته الثالثة  .القطري

 رةبلو ب األولى مرةللتماشــى مع برنامج العمل العام الثالث عشــر. وتقوم األمانة بما يعلى أســاس األولويات الُقطرية، 
توضــع الخطط على مســتوى المكاتب الُقطرية والمكاتب اإلقليمية والمقر الرئيســي من ســو  .خطة دعم ُقطري لكل بلد

 العالميةوالمنافع  القطري لدعما تخطيط يركزو  ة.خذ من األولويات الُقطرية نقطة بدايخالل عملية متســــــــــــــلســــــــــــــلة تتّ 
 جديدة منهجية تطبيقب عنها واإلبالغ النتائجســــتتغير عمليتا رصــــد و  .تحقيق النتائج المنشــــودةعلى وقيادة المنظمة 

 لقياس الجديدة المنهجية تتماشىو . المستويات جميع على باألداء ربطها خالل من ،المساءلةتشجع على مزيد من 
، كما أنها برنامج العمل العام الثالث عشــــــر في المبينة االســــــتراتيجية التحوالت معللمســــــاءلة  األمانة مدى خضــــــوع
  .المال مقابل والقيمة اإلنسان وحقوق واإلنصاف الجنساني المنظور مراعاة تعميمتدعم خطة 

  
  كيف ستنفِّذ أمانة المنّظمة هذا الُمخَرج؟

  
بحيث يتم توجيه القرارات المتعلقة باالســـــــــــــــتثمار  بدرجة أوثقســـــــــــــــتوائم األمانة إطار النتائج البرنامجية والميزانية 

وتخصيص الموارد نحو بلوغ النتائج المنشودة وتحقيقها وفق مبدأ القيمة مقابل المال. وستستخدم إطارًا أكثر تكامًال 
لميزانية ا للنتائج، بحيث تكون النتائج المشـتركة دافعًا محّركًا للعمل والتعاون بشـكل متكامل لزيادة الفعالية. وسـتشـير

كما ة تحقيق النتائج على المســتوى الُقطري من خالل أوجه التآزر عبر المســتويات الثالثة للمنظمة، بوضــوح إلى نيّ 
ن من االضـــــــــــطالع بدورها القيادي وتأدية العمل المعياري وتوفير الدعم د االســـــــــــتثمارات الالزمة حتى تتمكّ تحدّ ســـــــــــ

يأخذ في ســــــــــــالتقنية الُقطرية و  اتاالحتياجات والقدرات والخبر  ئمبحيث يالالُقطري. وســــــــــــيصــــــــــــمَّم هذا الدعم تحديدًا 
  .بكل بلد م الصحياالنظ مستوى نضوجاالعتبار 

  
عنها هي  فادةفي كل بلد للتأكُّد من أن االســتثمارات التي يتم رصــد عائداتها واإلالناجمة وســتقيس األمانة التأثيرات 

لة ليس فقط فيما يخص النتائج، من خالل تحديد مساهمتها في المساء إعمال وستستوثق منتلك التي تهم الناس. 
الحصــائل واآلثار المنشــودة، ولكن أيضــًا فيما يتعلق بالموارد. وســتقوم بذلك عن طريق تخصــيص الموارد بناًء على 

 الوضع واإلفادة عنه على ضوءرصد مع ما هو مطلوب لتحقيق النتائج وما يلزم لتحقيق أفضل قيمة مقابل المال، 
  .داء في هذه المجاالتلأل واضحة مقاييس

  
 مســـــتويات من مســـــتوى كل علىها عن واإلبالغ واآلثار الحصـــــائل في المباشـــــرة مســـــاهمتهاوســـــتقوم األمانة برصـــــد 

 اضطالعها ءلة بخصوصاللمس األمانةمدى خضوع  مباشر بشكليقيس  اً مبتكر  اً نهج ستخدمتوس. الثالثة المنظمة
 بمساهمتها المجاالت هذه فيالمحرز  التقدم ربطو  للبلدان ودعمهاالمتعلقة بوضع القواعد  وظائفهابو  بدورها القيادي

تتعلق  محددةبلوغ غايات مدى عنها معلومات بشـــــــأن  واإلبالغكما ســـــــيوفر رصـــــــد النتائج . واآلثار الحصـــــــائل في
تقديم وســـــــــــــتواصـــــــــــــل األمانة اســـــــــــــتخدام نهوج ابتكارية في  .المال مقابل القيمةالمتعلقة ب لتزاماتاالب والتقيد بالكفاءة
، بما في ذلك البوابة اإللكترونية للميزانية البرمجية، وتحســــــين أدائها بما يتماشــــــى مع تدابير المبادرة الدولية التقارير

  .لشفافية المعونة
  

  ية:تتبُّع التقدم المحرز باستخدام المقاييس التال وسيتمّ 
بحلول نهاية الربع  ٪٧٥تمويل ال يقل عن بالحصــــــــــائل ذات األولوية على المســــــــــتوى الُقطري  معّدل  •

  األول من الثنائية؛
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نية المطلوبة على المســــــــتوى الُقطري كما هو متفق عليه في خطط الدعم الُقطري تقلخبرات النســــــــبة ا •
  المدرجة في الميزانية والممّولة؛

عت لهاذات األولوية  العالميةلمنافع نســـبة او   • ما في ذلك االحتياجات من خطط تفصـــيلية، ب التي ُوضـــِ
  .الموارد

  
 يالعمليات التقنية واإلدارية الحيوية من خالل نموذج تشــــغيل وتقويةالتغيير الثقافي  تشــــجيع :٥-٢-٤الُمخَرج 

  الداخلي عمليات التواصلز جديد يعمل على تحسين األداء التنظيمي ويعزّ 
  

ولكي . بها من قبل عملالتي كانت المنظمة تطريقة العن  ياًّ جذر  الً تحوّ  برنامج العمل العام الثالث عشـــــــــــــــر ليمثّ 
حاجة إلى تحول ثقافي على نطاق المنظمة. وســتعمل جميع المســتويات الثالثة  ثمة، المرجّوة تحقيق النتائجيتســّنى 

 اآلثارالتي تحقق أقصـــــــى حد ممكن من العالمية  حصـــــــائلح على الو ضـــــــبو تركيز العن كثب، مع  للمنظمة ســـــــوياً 
 ىقو لمنظمة واألنشطة اليومية لالرؤية واستراتيجية ُتجرى مواءمة أدق ل. وسعلى المستوى الُقطريوالنتائج والمساءلة 

 شــــــــفافنفتح والمزيد من الدعم المتبادل والحوار الممواتية لبيئة ٕايجاد القيم التنظيمية و تعزيز من خالل  بها، العاملة
شــــديدة االلتزام عاملة  ىقو  في ظل يًة،منظمة ثقافة أكثر ابتكار ال تبّنىعلى ذلك، ســــت والتعاون. وعالوةً ية واالســــتقالل

أهداف المنظمة من خالل اعتماد بشــــكل موّحد في تحقيق وقادرة على المســــاهمة مترابطة و  خوَّل لها صــــالحياتوم
 أن يهيئهذا النموذج الجديد ومن شـــأن . والســـالســـةثافة الشـــبكية الكو  نةرقمال منبدرجة أكبر  يتســـمتشـــغيلي نموذج 

  .دةطرية المحدّ أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع االحتياجات واألولويات القُ لتحقيق أفضل  بصورةمنظمة ال
  

  كيف ستنفِّذ أمانة المنّظمة هذا الُمخَرج؟
  

نشـــر القيم لاآلليات غير الرســـمية والرســـمية  ســـتســـاعدمنظمة، الالمبادئ المنصـــوص عليها في دســـتور إلى اســـتنادًا 
على تيســـــــــــير دارة األداء، إ الجدد وعمليات التوظيف و  ليم للموظفينتعدروس  التي تشـــــــــــملالمؤســـــــــــســـــــــــية ودعمها، 

منظمة توحيد األداء في المنظمة حول قيمها وأهدافها. وســـــــــــــــتعزز هذه اآلليات ثقافة "بالقوى العاملة  اصـــــــــــــــطفاف
  .ملموس قادرة على ترجمة رسالة المنظمة ورؤيتها إلى واقعتكون الصحة العالمية" 

  
ه المؤســـــســـــي حولالداخلي  تتمحور عمليات التواصـــــلســـــو  وتمكين إشـــــراك من أجل القوى العاملة احتياجات و  التوجُّ

لقوى العاملة لدى ا ذلك أن يوّلد ومن شــــأن. والقنوات األكثر مالءمةً  كنولوجياتها، باســــتخدام التأكملالقوى العاملة ب
  .الجماعي لمهمة المنظمة وأهدافها شعورًا باالنتماء

  
والقواعد والمعايير القطرية وتعبئة الموارد  الُقطري التعاون بما في ذلكالعمليات، تبســيط  ســتتحّقق منافع من خاللو 

 قاعدةلعمليات على هذه ال تواصــلوســتعمل األمانة على التحســين الم مداد،دارة ســلســلة اإلإ دارة األداء و إ والتوظيف و 
  .موالتعلّ  التأثيرات التفاعلية مستمرة من

  
اعتبارات اإلنصــــــــــاف على الذي ينصــــــــــّب " عدم ترك أحد خلف الركبنهج "األخذ تدريجيًا ب :٦-٢-٤الُمخَرج 

  وٕاخضاعه للرصد حقوق اإلنسانالمسائل الجنسانية و و 
  
تحقيق  غيةعمل المنظمة بل الطيف الواسعوحقوق اإلنسان عبر والمسائل الجنسانية اإلنصاف اعتبارات  تناولتم يس

  .ات أخرى من السكانثالثة مليار استفادة أهداف 
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ن يتخلفم، ستسعى األمانة إلى تحديد أكثر الفئات ضعفًا بين أولئك الترك أحد خلف الركبوكجزء من التزامها بعدم 
 نصــــــــــــــــافاإلاعتبارات ب هجياالهتمام المنمثل يُ . و ومعالجتهالذلك ف على األســـــــــــــــباب الجذرية لتعرّ اعن الركب و 

 ات التغطيةثغر  تسهم في سدّ من شأنها أن الصحة عناصر أساسية مجال وحقوق اإلنسان في والمسائل الجنسانية 
 ت.وتمكين األفراد والمجتمعا قدرة على التكيُّفوتعزيز المشاركة وال

 
 أمانة المنّظمة هذا الُمخَرج؟كيف ستنفِّذ 

 
يمكن  بيِّناتمنظمة عن طريق بناء الفي برامج وسياسات  المتخلفين عن الركبمن هم ستسعى األمانة إلى تحديد 

  :هذه الغاية، ستقوم األمانة بما يلي بلوغلو . لتغّلب على العوائقاستخدامها ل
، لتحديد الشــرائح على األقل وطريقتين أخريينالبيانات المتعلقة بالصــحة حســب نوع الجنس  صــنيفت  •

  مثل العمر والموقع ومستوى التعليم؛
الســياســات والممارســات من أجل تحديد  بشــأن، رإذا لزم األم البيِّناتتحليل البيانات الموجودة، وجمع  •

  ؛األوضاع غير المواتيةالعوائق و 
ة لمختلف األفراد بّناءوتعزيز المشـــــــــــــــاركة ال التبايناتإعطاء األولوية لإلجراءات الرامية إلى الحد من  •

دعم أنشــــــــــطتها الخاصــــــــــة بالرها و طُ امجية للمنظمة واســــــــــتراتيجياتها وأُ نوالمجتمعات في الميزانيات البر 
  التقني وغير ذلك من األنشطة؛

وتقاســــــمها مع الهيئات الدولية لحقوق اإلنســــــان وعمليات  عمومتم جمعها متاحة لليالتي  بيِّناتجعل ال  •
  المساءلة؛ تعزيزالرصد ذات الصلة على نطاق منظومة األمم المتحدة، من أجل 

  إنشاء عمليات مستقلة وتشاركية الستعراض البيانات والتحليالت واإلجراءات المتخذة؛ •
 أســـــاس األولوياتعلى دان قائمًا مع البل المنظمة ونتعا أن يكون نلضما ءألعضاا الدول مع للعما •

وحقوق  ف والمســــــــــــائل الجنســــــــــــانيةإلنصابالمتعلقة ا راتالعتباا ليشمو والخطط الوطنية تلسياساوا
  .اإلنسان

  
وحقوق والمســـائل الجنســـانية  اإلنصـــافمعايير  ســـتدرج مكاتب المنظمة على جميع مســـتوياتهاوباإلضـــافة إلى ذلك، 

المســـــــــائل كال من  الجديدة المخرجات قياســـــــــات أدرجتوقد . االخاصـــــــــة بهاإلنســـــــــان في تقييمات األداء الســـــــــنوية 
. المخرجات تحقيق فيمن هذه المكاتب  مكتب كل مساهمة تقييمأحد أبعاد ك اإلنسان وحقوق واإلنصافالجنسانية 

  بدقة، وسُيبلغ عنه. محددة معايير مقابل األمانة عمل في البعد هذا تعميم مدى رصدوسيُ 
  
ز األمانة و  وحقوق اإلنســـان بطرق والمســـائل الجنســـانية إلنصـــاف في مجال ابناء القدرات ونقل المعرفة  أخيراً ســـتعزِّ

  .مطالبة كبار الموظفين بالمشاركة في دورة تدريبية واحدة على األقل كل سنتينمن خالل مختلفة، بما في ذلك 
  

مختلف  عبر اإلنســـــان وحقوقواإلنصـــــاف المســـــائل الجنســـــانية البعد المتعلق ب تعميم في المحرز التقدم تتبع وســـــيتم
 لقياس الجديد النهج باســـــــــــــــتخدام البرمجية الميزانية مخرجات من كاملةال مجموعةال في المســـــــــــــــاهمة وفي المكاتب

  .المخرجات
  
  
  



  /4A72  ٧٢/٤ج

108 

 والشــــفافية وتســــتهدفبطريقة تتســــم بالكفاءة والفاعلية الموارد المالية والبشــــرية واإلدارية دارة إ :٣-٤الُمخَرج 
  تحقيق النتائج

  
ويشــكل  مومية.ز قدرتها على االســتجابة لطوارئ الصــحة العاإلدارة والتنظيم تنفيذ البرامج التقنية للمنظمة وتعزّ تتيح 

القيمة مقابل المال للدول األعضاء  لتحقيق أساسياً  للمنظمة، وعنصراً  مهماً  التحسين المستمر للكفاءة اإلدارية هدفاً 
  حسب المكتب الرئيسي. ٣-٤الميزانية المقترحة للُمخّرج  ١٩وترد في الجدول  ة.مانحجهات الوال
  

  )األمريكية الدوالرات بماليين( المكاتب الرئيسية حسب ٣-٤للحصيلة  المقترحة الميزانية: ١٩الجدول 
  

األمريكتان أفريقيا الحصيلة
جنوب 
شرق 
 آسيا

شرق  أوروبا
 المتوسط

غرب المحيط 
 الهادئ

المقر 
 المجموع الرئيسي

إدارة الموارد المالية   ٣-٤
والبشرية واإلدارية 

بطريقة تتسم بالكفاءة 
والفاعلية والشفافية 

تحقيق  وتستهدف
 النتائج

٣٥٨,٩ ١٤٢,٥ ١٩,١ ٤٥,١ ٢١,٥ ٣٥,٤ ٢٣,٩ ٧١,٣ 

 ٣٥٨,٩ ١٤٢,٥ ١٩,١ ٤٥,١ ٢١,٥ ٣٥,٤ ٢٣,٩ ٧١,٣ ٣-٤ مجموع الحصيلة
  

   فعال للرقابة الداخليةكفء و ممارسات المالية والرقابة من خالل إطار سليمة للدارة ال: اإل١-٣-٤الُمخَرج 
  
ى عل الثالث عشــر. وتلتزم األمانة بناءً  تنفيذ برنامج العمل العامموارد المنظمة في صــميم على الجيد  شــرافاإل يقع
  .فعالة وشفافة وسليمةبصورة  ةالمانحالجهات ل الدول األعضاء و بَ وكلة إليها من قِ ألموال المُ ابإدارة  ذلك

  
  كيف ستنفِّذ أمانة المنّظمة هذا الُمخَرج؟

  
ها التزاماتة مالية سليمة وضوابط داخلية قوية من أجل إدارة أصول المنظمة و يستواصل األمانة تنفيذ ممارسات إدار 

األمانة الخزانة المؤســــــــســــــــية وجميع  وســــــــتديروتقديم تقارير عنها. وٕاخضــــــــاعها للمحاســــــــبة يراداتها ومصــــــــروفاتها إ و 
لقيمة مقابل المال في اإلدارة المالية ل تحقيقها مع ضـــــــــمان ،ســـــــــم بالشـــــــــفافية والكفاءة والفعاليةالحســـــــــابات بطريقة تتّ 

ٕانفاقها واإلفادة بشـــــكل ســـــليم و  للمحاســـــبةاها المنظمة جميع المســـــاهمات التي تتلقّ  خضـــــوعكفل كذلك تللمنظمة. وســـــ
  ة.ومتطلبات الجهات المانح ر المحاسبية الدولية للقطاع العامعنها وفقًا للمعايي

  
  ة.وجودة التقارير المالي آنّيةتحسين  ضي ُقُدمًا فيالمُ ستواصل األمانة تعزيز الضوابط الداخلية و و 
  
  :باستخدام المقاييس التاليةالمحرز ع التقدم سيتم تتبُّ و 

بتقديم البيانات المالية وفقًا للمعايير المحاســبية الدولية للقطاع  يجزم قاطعتدقيقي  رأيالحصــول على   •
  العام؛

جســـــــــيمة  مخاطريحدد أي و فعالية الضـــــــــوابط الداخلية  يتناولإصـــــــــدار بيان ســـــــــنوي للرقابة الداخلية   •
  ؛محتملة

ارير لت التقتقارير التعاون المالي المباشــــر، حيث شــــكّ آنّية إدخال المزيد من التحســــينات على جودة و   •
  السابقة؛ الثنائيةفي  ةالصادر  التقاريرعدد  من إجمالي ٪٣المتأخرة أقل من 

  .A تصنيفال ٕاحرازهابمتطلبات تسويات الُسلف و  العالميةلف من حسابات السّ  ٪٩٨ تقيُّدضمان و   •
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إدارة وتنمية الموارد البشـــــــــرية بفعالية وكفاءة الجتذاب المواهب وتوظيفها واالحتفاظ بها  :٢-٣-٤الُمخَرج 
  بغرض تنفيذ البرامج بنجاح

  
ســـــــــــتواصـــــــــــل األمانة تنفيذ و  ا.هاردالعاملة في المنظمة، التي تشـــــــــــمل الموظفين وغير الموظفين، أهم مو  ىالقو تعّد 

  .ز إدارة الموارد البشرية في المنظمةاستراتيجية الموارد البشرية، التي تهدف إلى تعزي
  

 كيف ستنفِّذ أمانة المنّظمة هذا الُمخَرج؟
 

مرنة  القوى العاملة بها ضــــــمان أن تكون، تحتاج المنظمة إلى برنامج العمل العام الثالث عشــــــر تنفيذ حتى يتســــــنى
 االختيار وجعلها أكثر كفاءةً لغرض. وســيتم تبســيط عمليات تفي باو  على أكمل وجهبة وعالية األداء ومدرّ ومتحّركة 

وســـيكون على رأس جدول . مؤســـســـيةوظائف الالتمكين و لبرامج للكي تتمكن المنظمة من تلبية احتياجات التوظيف 
يمكِّن  بما، الســــــــــــــائدة ز وتغيير الثقافةالتميُّ إلى قود يي ذبالتطوير الوظيفي ال مقروناً إدارة األداء تحســــــــــــــين  األعمال

عبر المســـــــــتويات الثالثة للمنظمة  حراكعاملة موهوبة واالحتفاظ بها. وســـــــــيؤدي ال ىاالعتماد على قو  المنظمة من
توزيع الموارد البشـــرية  تماشـــىســـيو بفعالية.  ُقطريةحتياجات الالتلبية ا ضـــمانرفهم و االموظفين ومع اتإلى إثراء قدر 

ع والتوازن بين الجنســـــين ســـــيظل التنوُّ الثالث عشـــــر. و لبرنامج العمل العام طري واألولويات التنظيمية مع التركيز القُ 
  .من األولويات

  
ســــياســــات  اســــتحداثأو  اتتحســــينإجراء م من التحديات الســــابقة، ســــتقوم األمانة بوالتعلُّ المحّقق وبناًء على النجاح 

  .تعزيز المبادرات القائمة أو إطالق مبادرات جديدةإلى جانب  ،جراءات جديدةإ و 
  
  :باستخدام المقاييس التاليةالمحرز ع التقدم سيتم تتبُّ و 

 الزيادة في عدد الموظفين الدوليين الذين ينتقلون بين المكاتب الرئيسية؛ الحراك المتزايد بداللة سُيقاس •
إلى  نســــــــبة الذكورإجمالي التحســــــــينات في  بداللةســــــــيقاس التقدم نحو تحقيق التكافؤ بين الجنســــــــين  •

 لدوليين؛اإلناث من الموظفين الفنيين ا
لموظفين الفنيين لالنســــبة المئوية  بداللةالتقدم المحرز نحو تحقيق التمثيل الجغرافي المتوازن  ســــُيقاس •

 لة تمثيًال ناقصًا؛لة والممثَّ الدوليين للبلدان غير الممثَّ 
 تاريخ االختيار من عملية في متوســـــــط مدةض اخفاالن بداللة تســـــــريع وتيرة التوظيفســـــــتقاس عملية  •

  .الناجح للمرشح يتضّمن عرضاً  خطاب إصدار إلى إعالن عن وظيفة شاغرة نشر
  

وظائف المنصـــات وخدمات رقمية فعالة ومبتكرة وآمنة تتماشـــى مع احتياجات المســـتخدمين و  :٣-٣-٤الُمخَرج 
  والبرامج التقنية وعمليات الطوارئ الصحية مؤسسيةال
  

  ة.تكنولوجيالخدمات والأفضل إلدارة المعلومات  استخداماً  البلدان يتطلب التركيز المتزايد على دعم
  

 كيف ستنفِّذ أمانة المنّظمة هذا الُمخَرج؟
  

رة لمنظمة الالمعلومات والعمليات واألدوات الخاصــــــــة ب نظمتكون أن على األمانة عمل ســــــــت برنامج  تنفيذ رؤيةميســــــــِّ
عمل من أجل تســـــــهيل  وّجهوقابلية التشـــــــغيل البيني والتكامل الم العمل العام الثالث عشـــــــر المتمثلة في الســـــــالســـــــة

 محورياً لعمل البرنامجي للمنظمة أمرا اكذلك أن يكون دعم  تضـــمنطري. وســـالموظفين والشـــركاء على المســـتوى القُ 
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الكفيلة على تبســيط العمليات اإلدارية من خالل النظم ذات الصــلة وســتســاعد  ،لتعزيز إدارة المعلومات والتكنولوجيا
أهمية بالغة البياني  إدارة البيانات والتصــويرمنصــات  تحســين كتســييمكاســب في الكفاءة. و  قيقالتنفيذ وتح بتيســير

تؤكد األمانة على الحاجة و خاذ القرارات في الوقت المناســـــــب. اتّ  ســـــــهيلعنها وت فادةقياس خطة عمل المنظمة واإلل
المرجوة من خالل توفير الخدمات  حصــــــائلقادرة على تحقيق ال نتكو  معلوماتالتكنولوجيا آمنة وصــــــلبة لإلى نظم 
  .معلوماتيألمن الامخاطر ٕادارة و  باستمرارالحيوية 

  
أفضـــل. البلدان بشـــكل ن المنظمة من دعم نظم المعلومات بأهمية قصـــوى ألنها تمكّ كفاءة وفعالية وموثوقية ســـم تتّ و 

  :ها، ستقوم األمانة بما يلينظم المعلومات الخاصة ب ومن أجل ضمان فعالية وكفاءة
لبي احتياجات المســـــــــــتخدمين ي على نحوتعزيز وتحســـــــــــين منصـــــــــــات وخدمات تكنولوجيا المعلومات  •

  ؛تسيير األعمالو 
  وتمكين عمل المنظمة على جميع المستويات؛ يسيرالنظم الرقمية لت االستفادة على نحو مبتكر من •
والمخاطر ذات  معلوماتيإدارة األمن العن طريق  منظمةالحماية أصـــــــــــــــول المعلومات الخاصـــــــــــــــة ب •

  الصلة؛
  .تكنولوجيا المعلومات والوظائف ذات الصلة تسيير أعمالستمرارية التخطيط التحسين  •

  
  :باستخدام المقاييس التاليةالمحرز ع التقدم سيتم تتبُّ و 

  مشتركة؛ة شاملكخدمات  تقدَّمو  التي يعاد تحديد أغراضهاعدد خدمات تكنولوجيا المعلومات  •
  ة لدعم االبتكار؛ستحدثعدد المنصات والخدمات الجديدة الم •
  أمنية؛ حادثاتمقدار وقت اإلنتاجية المفقود بسبب  •
  .أعمال المنظمةتسيير خطة استمرارية ل اتتحديثو  •

  
خدمات تتوفر لها و لصيانة تتسم بالكفاءة تحتية البنية ومضمونة تخضع فيها البيئة مأمونة  :٤-٣-٤الُمخَرج 

ط لواجب العناية، مستجيبة لالحتياجاتفعالة من حيث التكلفة وسلسلة إمداد  ةعماد   بما يشمل التحوُّ
  

أوجه عمل المنظمة على جميع المســــــــــتويات وتحســــــــــين  تركيز لتمكين وضــــــــــعم ةعماخدمات الدالالتزال العمليات و 
  الكفاءة بشكل مستمر.

  
  كيف ستنفِّذ أمانة المنّظمة هذا الُمخَرج؟

  
المتعلقة  هاســـتياتيولوج هاممارســـات يشـــمل، بما مداداإل ســـلســـالب تها الخاصـــةاألمانة تطوير وتنفيذ ســـياســـســـتواصـــل 

أن يمكِّن  جراءات التشـــــغيلتوحيد إالســـــياســـــات و  من شـــــأن تبســـــيطلمشـــــتريات، على جميع مســـــتويات المنظمة. و با
  ا.وزيادة كفاءته مدادتكلفة خدمات الدعم وسالسل اإل من خفضلمنظمة ا
  

ســـتكفل و ألداء والية المنظمة في جميع المواقع.  ياً مجموعة متكاملة من خدمات الدعم التشـــغيلي ضـــرور  ويعّد وجود
طرية. وســــــــيتم توفير دعم مباشــــــــر والمكاتب اإلقليمية والمكاتب القُ  الرئيســــــــي اية في المقرعناألمانة الوفاء بواجب ال

السالمة ب ها الخاصةاألمانة سياسات وستعززفي الميدان.  ومستدام لضمان سالمة وأمن آالف الموظفين المنتشرين
  .منظمةالالتركيز على تحسين بيئة عمل ستستمر في واألمن و 
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باألمانة معايير أمنية،  وســـــــــــــتحدد  ر تدريب عالي الجودة في مجال الســـــــــــــالمة واألمنيلمخاطر وتوفل مع التحســـــــــــــّ
  ا.صيانة البنية التحتية وتحديثهو 
  
  ة:باستخدام المقاييس التاليالمحرز  ع التقدمسيتم تتبُّ و 

  ألمن؛الخاصة بالزامية اإلتدريبية الدورات تقيُّد بالمعدل ال •
  ؛للعملنيا الدُ  األمنية معايير األمم المتحدةل معدل االمتثال •
  دارة المستودعات؛إ و  وجوداتالم مراقبةتنفيذ نظم سليمة ل •
 أمر الشــــــــراء إلى تســــــــليم صــــــــدارإوقت من  زمنياً  وتقاسطرية، العمليات القُ  لخدمة كفاءة تســــــــليم المعدات •

  المعني؛ مستودع البلدل المنتج
اآللية القائمة، مقابل عبر ين موّردعدد الشكاوى الرسمية الواردة من الالشراء، وتقيَّم بشفافية ونزاهة عملية و  •

  .٢٠١٩خط األساس في عام 
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      الملحق
  معدالت إنجازهاسجل متكامل لقياس قياس المخرجات الُمنجزة بواسطة 

  
  
جل الســــــــاألبعاد الواردة في فرادى معايير قياس كل ســــــــمة من ســــــــمات ن هذا الملحق مزيدًا من التفاصــــــــيل عن يبيّ 
  .األمانةالتي تحّددها مخرجات القياس الذي سُيستفاد منه في  نجازاإلمعدالت متكامل لقياس ال
  

  معدالت اإلنجازسجل متكامل لقياس عناصر النهج الجديد المتعلق باستعمال 
  

تشكيًال كّليًا، وذلك في  معدالت اإلنجازسجل متكامل لقياس النهج المتعلق باستعمال ه يشّكلهيكل تقييم األداء إن 
  :الثالث التالية خطواتإطار اّتباع ال

د النواحي  الرئيســــية أبعاد األداءمن ســــتة أبعاد بواســــطة األداء ُيعّرف  • المهمة االســــتراتيجية التي تجســــّ
  ؛تلك األبعادحول  هذا األداء ويتمحور هيكل، لمنظمةبالنسبة إلى ا

التقييم الذاتي الجمع بين عن طريق  مقياس مؤلف من أربع نقاطأســــــــــــــــاس  ُبعـد علىُيقّيم أداء كل  •
قوائم الواضــــحة التي تّتخذ شــــكل  ســمات األداء ومعاييرهباســــتخدام مجموعة من والتحقق من صــــحته 

  ١مراجعة؛
  .في مختلف المجاالتالُمحرز التقدم  مدىأداء كل مخرج لبيان  ُيلّخص بوضوح •

  
جميع فيما يخص لمنظمة المهمة استراتيجيًا بالنسبة إلى ابالمجاالت  أبعاد األداء الستة لربطها مباشرةً وقد اخِتيرت 
  .أعمالهاما تنجزه من 

الُمحّققة  الُمنجزات ماهيةالنتائج الُمحّققة ومعدالت الفعالية، أي ُيتوّقع أن تُقاس بواســـــــطة هذه األبعاد  •
  على أساس كل مخرج.

في  مدى فعاليتهااألبعاد توضــح هذه ة، فإن المنظممن عمل جزءًا مهمًا إلى أن الفعالية تشــكل  اً نظر  •
على المقدم الدعم المجنية و  العالميةالمنافع ني على مختلف المستويات، من حيث التقعملها إنجازها ل

  على حد سواء. القيادةفي مجال المستوى القطري ووظائفها 
، وهو جانب مفقود في طرائق عمل المنظمةلى نظرة مهمة بالقدر نفســـــــــه عتلقي أيضـــــــــًا هذه األبعاد  •

"تحوالت على إحداث منظمة حرص التبحث هذه األبعاد المضــــــــــــــــافة مدى كما نظام األداء الحالي. 
ثها، وعلى إلى إحدا ٢٠٢٣-٢٠١٩يصـــــــبو برنامج العمل العام الثالث عشـــــــر، اســـــــتراتيجية" رئيســـــــية 

التي تهمهــا وتهم أصـــــــــــــــحــاب المصـــــــــــــــلحــة فيهــا، ومنهــا دمج المنظور  المجــاالتإنجــاز أعمــالهــا في 
  .حقوق اإلنسان وتحقيق أعلى قيمة بأفضل سعرواإلنصاف و الجنساني 

  
  

                                                            
ــبكة المتعّددة األطراف لتقييم أداء المنظماتعمًال ب   ١ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ هذه العملية مرهونة بالقدرة على تحليل ، فإن النهج الذي تتّبعه الشـ

ــتوى أداء معين مبّررًا  كل بعد ــوح الحاالت التي يكون فيها مســ ــمات وقوائم مراجعة من المعايير تحّدد بوضــ من األبعاد إلى ســ
 .والحاالت التي ال يكون فيها مستواه هذا كذلك
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  :المجاالت التالية تشمل األبعاد الستةفإن ، وباختصار
  

 ةالفعالقيادة ال  ألف:

 يةفعالتوفير المنافع العالمية ب  :باء

 تقديم الدعم التقني الفعال على المستوى الُقطري  :جيم

 دمجًا فعاالً لمنظور الجنساني واإلنصاف وحقوق اإلنسان دمج ا  :دال

 تحقيق أعلى قيمة بأفضل سعرضمان   :هاء

  .تحقيق النتائج بطرائق تفضي إلى تحقيق الحصائل  :واو
  
 المناسبة، ومن المقّرر االتفاق على الوسوم ٤إلى  ١اط من مكّون من أربع نقلكل ُبعد على مقياس سُيجرى تقييم و 

رباعي النقاط مكّون من مقياس  ألنه أم اليلزم تحســــــــــين األداء ما إذا كان لتثبيتها على هذا المقياس. ويبّين التقييم 
التصـــــــنيف  يكون فيها نقاطثالث أو خمس (أي أنه مقياس اختيار قســـــــري)، مقارنًة بغيره من المقاييس المؤّلفة من 

  .المتوسط غير حاسم
  
الرســوم البيانية وُيقترح أن ُيســتفاد في النهج الُمّتبع من  –أهمية أيضــًا بيانات األداء إمكانية االســتفادة من كتســي وت

معدالت متكامل لقياس الســـــــــجل لعرض ما ُيجرى من تقييمات بواســـــــــطة الطريقة مرئية الســـــــــهلة اإلتاحة بوصـــــــــفها 
 لهذا الغرض: جرى اختبار المخطط "الذي يّتخذ شــــــكل "شــــــبكة عنكبوت" أو "رادار" واختياره ، وذلك كالتالياإلنجاز

  .أدناهعلى النحو الموّضح 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

: الفعال اإلنجاز
 القيادة وظيفة

تحقيق النتائج 
بطرائق تفضي إلى 
 تحقيق الحصائل

  اإلنجاز الفعال: 
 جني منافع عالمية 

دمج المنظور 
الجنساني واإلنصاف 

وحقوق اإلنسان 
 دمجًا فعاالً 

  اإلنجاز الفعال: 
 تزويد البلدان بالدعم التقني

تحقيق أعلى قيمة 
 بأفضل سعر
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  أبعاد األداء الستة إلى سمات "ُمحّددة" تحليل
  

وغيرها من  لمنظمةبا ســـــــــــــــتراتيجيةمثلما ُلوِحظ فعًال، فإن أبعاد األداء الســـــــــــــــتة معّدة لغرض تجســـــــــــــــيد التحّوالت اال
يشـــــــــمل الســـــــــبل الُمّتبعة في  بمزيد من التفصـــــــــيل، بماهذه يناقش هذا القســـــــــم كل بعد من أبعاد األداء . و األولويات

  .دة يمكن تقييمهامحدّ  سماتمواصلة تحليل كل واحد منها إلى 
  

وخاصــة ، اصــر مختلفةويتواصــل إجراء االختبارات التجريبية التي قد تفضــي إلى إدخال بعض التحســينات على عن
  .معايير القياس

  
 القيادة الفعالة ألف

 موثوقية المشورة 
  منظمة على أنها مشورة موثوقةيسّلم الخبراء المستقلون الخارجيون بالمشورة التي تسديها ال  ١-١ألف 
  أحدث ما ُيتاح من بّينات وممارساتتتوافق المشورة الُمسداة مع   ٢-١ألف 
ــحاب   ٣-١ألف  ــ ـــورة التي ينظر أصــ ـــركاء في ما يدلون به من تعليقات) إلى المشـــ ــاء والشـــ ـــ ــيون (الدول األعضـ ـــ ـــلحة الرئيسـ المصـــ

  منظمة على أنها مصدرًا مفيدًا/ "سريعًا" الستقاء المعلوماتتسديها ال
 الرئيسية مع صناع القرار الرئيسيين بشكل متواتر وتوّثق عرى مشاركتها في مناقشاتهمتواظب المنظمة على التواصل   ٤-١ألف 
ــديها ال ٥-١ألف  ـــ ــ ـــورة التي تســـ ـــ ـــ ـــياقات ويلّبي االحتياجات على المشـ ـــ ـــ ــميم بما يتوافق مع السـ ــ ـــ منظمة مهمة ومتجاوبة وجيدة التصـــ

 الصعيدين الوطني ودون الوطني
 إقامة التظاهرات 

  إقامة التظاهرات الرئيسية بالوقت المناسب وتركيز أنشطتها بشكل جيد  ١-٢ألف 
  معدالت المشاركة في التظاهرات الُمقامة واالنخراط فيهاارتفاع   ٢-٢ألف 
  إنشاء شبكات فعالة وصونها  ٣-٢ألف 
  بناء القدرات الالزمة في الشبكات/ العالقات الرئيسية  ٤-٢ألف 
  التخطيط إلقامة التظاهرات وترأسها بفعالية  ٥-٢ألف 

 التفاوض وٕايجاد الحلول 
  يمّكنها من أداء دور رئيسي في مجال التفاوضتتمّتع المنظمة بوضع جيد   ١-٣ألف 
  جيد بين التحديات الُمواجهة والنهوج الُمتبعة فيما يخص المضي قدمًا بمعالجة المسائل الحساسةتحقيق توازن   ٢-٣ألف 
  تحّدد المنظمة خيارات وُتوِجد حلول ممكنة تعّزز تحقيق حصائل مجزية للجميع في المفاوضات الحساسة   ٣-٣ألف 
  تعمل المنظمة بطريقة شفافة وموثوقة ونزيهة  ٤-٣ألف 
  تفهم المنظمة جّيدًا احتياجات مختلف الشركاء والنهوج التي يتّبعونها  ٥-٣ألف 

 توجيه دّفة جدول األعمال 
ــاكل   ١-٤ألف  ـــ ـــلحة إلى تكفل المنظمة إدراج المشــ ــحاب المصــــ ــ ـــية التي ُيدعى أصـــ ــحية في جدول أعمال التظاهرات الرئيســــ ــ الصـــ

  حضورها
فيما ُيجرى من مناقشات أثناء إقامة التظاهرات بإمكان المنظمة توجيه دّفة برنامج العمل الصحي بفضل دورها المؤثر   ٢-٤ألف 

  الرئيسية
ــورها   ٣-٤ألف  ــ ـــمانًا لحضـ ــية وتؤدي دورًا مؤثرًا في تخطيط إقامتها ضــ تحّدد المنظمة أهدافها بفعالية من إقامة التظاهرات الرئيســـ

  وتأثيرها في مجرياتهافيها 
  الوقت المناسب لتركز اهتمامها على أبرز ما ينشأ منهاتحرص المنظمة على توّقع ما ينشأ من مسائل ب  ٤-٤ألف 
  تؤدي المنظمة دورًا فاعًال وبارزًا في اإلمساك بزمام ما ُيعقد من جلسات في التظاهرات الرئيسية  ٥-٤ألف 



  /Annex4          A72  الملحق          ٧٢/٤ج

115 

 القيادة الفعالة ألف
 تعبئة الموارد ومواءمتها 

  الميزانية مع الموارد البشرية تعزيزًا للقدراتبمقدور المنظمة مواءمة مصادر تمويل   ١-٥ألف 
  لتعبئة الموارد والدعوة إلى توفير الالزم منهاتستفيد المنظمة من القنوات الُمتاحة   ٢-٥ألف 
  موارد ُمخّصصة ومرنةأولويات رئيسية ضمن نطاق الُمتاح من تُنشر الموارد بفعالية على ما ُيحّدد من   ٣-٥ألف 
  مواءمة مستويات التوظيف في المنظمة (من حيث الكم والنوع) مع احتياجات البلدان مواءمة جيدة  ٤-٥ألف 

  
 توفير المنافع العالمية بفعالية باء

 استهالل توفيرها 

ـــل   ١-١باء  ـــ ـــ ـــ ـــ الُمجّمعة من المكاتب اإلقليمية تحديد المنافع العالمية ُتؤّمن تغطية كافية لهذا المجال المعني بالمخرجات بفضــ
  والمقر الرئيسي

  تحديد المنافع على نحو تشاوري وبما يتوافق مع خطط دعم البلدان (تجسيدًا ألولوياتها)ُيضطلع بعملية   ٢-١باء 
ومعالجة المشاكل األولويات الُمحّددة مع األولويات التنظيمية (غايات المليارات الثالثة) تحرص المنظمة على مواءمة   ٣-١باء 

ــئة في مجال الصـــحة العمومية؛ وٕاقامة صـــالت تربطها بالقرارات الصـــادرة عن جمعية الصـــحة العالمية؛  العالمية الناشـ
  وعلى سّد الثغرات التي تتخّلل البحوث

  ةالعالمية ذات األولوية وتوّحدها وتتفق عليها عبر أنحاء مستوياتها الثالثتستعرض المنظمة المنافع   ٤-١باء 
  عالمية أخرى مع األولويات التنظيمية وتحّقق حصائل على المستوى القطريتوائم المنظمة ما ينشأ من منافع   ٥-١باء 

 توفيرها استكمال 

  استهالل العمل بشأن المنافع العالمية ذات األولوية في الوقت المناسب  ١-٢باء 
  وضع خطط عمل واقعية من حيث التنفيذ  ٢-٢باء 
  تحديد معايير جودة مناسبة  ٣-٢باء 
  مع أصحاب المصلحة المعنيين/ الجمهور الُمحتمل أن يستفيد من المنافع العالميةاالنخراط في العمل   ٤-٢باء 
  العالمية ذات األولوية بالوقت المناسب وضمن نطاق الُمّتفق عليه من معلمات بشأن المواردتوفير المنافع   ٥-٢باء 

 جودتها 

  المنافع العالمية أهمية وتلّبي االحتياجات الُمحّددة (بالمقر الرئيسي؛ المكاتب اإلقليمية) تكتسي  ١-٣باء 
  توفير المنافع العالمية طبقًا لمعايير الجودة الُمّتفق عليها  ٢-٣باء 
  تقدم المنافع العالمية إسهامات مفيدة في المناقشات المتعلقة بالصحة العمومية  ٣-٣باء 

 ونتائجهابها االنتفاع  

  تحديد أغراض االنتفاع (مؤشرات بشأن االنتفاع والحصائل)  ١-٤باء 
  دمج أغراض االنتفاع في خطة الرصد والتعلم والتقييم  ٢-٤باء 
  القدرات الداخلية والخارجية على نقل المعارف الُمستمدة من المنافع العالمية وفهم هذه المعارف واستيعابهاتقييم   ٣-٤باء 
  فعالية التواصل والنشر  ٤-٤باء 
  الرصد الفعال  ٥-٤باء 
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 تقديم الدعم التقني الفعال على المستوى القطري جيم
 

 التخطيط وتحديد األولويات

  مواءمة األولويات مع الخطط والسياقات الوطنية  ١-١جيم 
  تحديد أولويات واقعية يمكن تحقيقها  ٢-١جيم 
  بفعالية في إجراءات تحديد األولويات انخراط الشركاء الرئيسيين  ٣-١جيم 
  تحقيق األولويات بتكلفة معقولة ضمن نطاق أغطية الميزانية  ٤-١جيم 
  إتّباع إجراءات واضحة في مجال المتابعة  ٥-١جيم 

 بناء القدرات 

  مواطن ضعف موجودةاالسترشاد بتحليل القدرات في إعداد التدخالت وتنفيذها؛ ونشر االستراتيجيات لمعالجة أية   ١-٢جيم 
  الشركاء القطريين دمجًا هادفًا في النهوج الُمّتبعة وتطبيقها بفعاليةدمج المنقول من مهارات من المنظمة إلى   ٢-٢جيم 
  النظر في إمكانية استدامة التمويل ومعالجتها بفعالية  ٣-٢جيم 
  أمورها بنفسها وصون قدرتها على ذلكتنفيذ تدخالت فعالة في مجال تمكين البلدان من تولي زمام   ٤-٢جيم 
  بناء قدرات الشركاء التنظيميين بفضل االضطالع بأنشطة تعلم فعالة  ٥-٢جيم 

 مرحلة التنفيذ 

  يتماشى مع الخطط واألغراض الُمحّددة أصًال، وبما يستوفي معايير الجودة ذات الصلةتقديم الدعم بما   ١-٣جيم 
  المناسبتقديم الدعم بالوقت   ٢-٣جيم 
  في حدود الميزانية الُمتّفق عليها واإلنفاق على تقديمه بفعاليةتقديم الدعم   ٣-٣جيم 
  االضطالع برصد فعال على نحو متأصل في عملية تقديم الدعم   ٤-٣جيم 
ـــتفادة بفعالية من   ٥-٣جيم  ــتفادة بفاالســ ــائل منها تعيين موظفين مؤهلين كما ينبغي واالســـ ــرية، بوســـ عالية من الخبراء الموارد البشـــ

  االستشاريين وضمان تنمية قدراتهم المهنية
 بل األلمعيةالسُ  التكيف وابتكار 

توجيه اســتجابات مناســبة التوقيت في مجاالت كل من تصــميم البرامج وتنفيذها ووضــعها/ إعادة وضــعها لما يطرأ من   ١-٤جيم 
  تغييرات على السياقات القطرية ولما يستجد من بّينات جديدة

  االستفادة من بيانات الرصد والتقييم لغرض االستمرار في تحسينها ودمجها في القرارات المتعلقة بوضع البرامج  ٢-٤جيم 
لموارد البشـــرية وٕاعادة مواءمتها اســـتجابة لما يطرأ من تغييرات على الســـياقات الســـائدة/ تعديل اتجاهات االســـتفادة من ا  ٣-٤جيم 

  بيانات الرصد
تخصيص الموارد المالية بطريقة مرنة في الحاالت التي يلزم فيها تأييد القرارات المتعلقة بإنجاز األعمال ووضع  إعادة  ٤-٤جيم 

  البرامج
  الشركاء القطريين لتحسين عملية صنع القرار دعمًا للمنظمةاالستفادة بفعالية من تعليقات   ٥-٤جيم 

 الشراكاتاالستفادة من  

  الحكومات والشركاء القطريين على المقاصد واألهداف والنهوج المشتركةمع االتفاق بوضوح   ١-٥جيم 
الميزات النســبية واألدوار بما يتماشــى مع الواليات الُمّتفق عليها، والتي ُيســترشــد بها بعد ذلك في االتفاق بوضــوح على   ٢-٥جيم 

  تقسيم العمل بطريقة فعالة
على مســتوى القيادة العليا، ســواء بطرق رســمية مواظبة الشــركاء على التواصــل فيما بينهم بفعالية، بما يشــمل تواصــلهم   ٣-٥جيم 

  أم أخرى غير رسمية
  في إطار القرارات الُمّتخذة والنتائج الُمحّققة من تنفيذ االستراتيجيات والخطط والبرامجتبادل المعلومات بفعالية   ٤-٥جيم 
لمتبادل ضــمانًا لوضــع برامج مشــتركة، عند االقتضــاء، واالســتفادة بشــكل حافز من الموارد لدعم الشــركاء الدعم ا تقديم  ٥-٥جيم 

  بل الوصول إلى نقاط الدخول وفقًا لألدوار والميزات النسبيةوتيسير سُ 
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  دمج المنظور الجنساني واإلنصاف وحقوق اإلنسان دمجًا فعاالً   دال
 المتعلقة بالمنظور الجنساني واإلنصاف وحقوق اإلنساننات والتحليالت البيّ  

  تصنيف البيانات المتعلقة بالصحة بحسب الجنس ١-١دال 
  تصنيف البيانات المتعلقة بالصحة بحسب متغيرين آخرين على األقل ٢-١دال 
ـــبيل إيتاء ٣-١دال  ـــ ـــ ــ ـــ ــحية تحليل البّينات القائمة حاليًا عن العقبات التي تعترض ســ ــ ـــ ــ ـــ ـــ والمعّوقات التي تواجهها فئات الخدمات الصـ

  في الحصول على الخدمات محّددة من السكان
  جمع البّينات، عند اللزوم، لسّد الثغرات المتعلقة بالعقبات الُمواجهة ٤-١دال 

 تقليل أوجه اإلجحاف 

اإلجحاف والممارســات التمييزية برامج لتقليل أوجه دمج المنظور الجنســاني واإلنصــاف وحقوق اإلنســان كما ينبغي في ال ١-٢دال 
  والفوارق المشهودة في الحصائل الصحية، وتحسين نوعية تلك البرامج

"ال ُيطرق أي موضــوع يتعلق بنا من دون إشــراكنا فيه": تعزيز مشــاركة األفراد والمجتمعات المحلية على نحو هادف في  ٢-٢دال 
  عمل المنظمة ودعم مشاركتهم فيه

  في تقليل أوجه اإلجحاف الرئيسية المستهدفة وفقًا لدور المنظمة وواليتها وٕاسهاماتها الُمّتفق عليهاإحراز تقدم  ٣-٢دال 
 الجنساني واإلنصاف وحقوق اإلنسان المنظوردمج المساءلة عن  

  الجنساني واإلنصاف وحقوق اإلنسان تيسير إتاحة البّينات والبيانات للجمهور عن المنظور ١-٣دال 
  الجنساني واإلنصاف وحقوق اإلنسان في مجاالت البرامج، وٕانفاذ هذه المساءلة المساءلة بوضوح عن دمج المنظور ٢-٣دال 

 الجنساني واإلنصاف وحقوق اإلنسان دمج المنظورلالقدرات والموارد الالزمة  -اإلدارة  

  الجنساني واإلنصاف وحقوق اإلنسان اتّباع طريقة منهجية وفعالة في بناء القدرات الالزمة لدمج المنظور ١-٤دال 
  تخصيص موارد كافية لمجاالت البرامج تنفيذًا لما ورد ذكره أعاله على كل واحد من مستويات المنظمة الثالثة  ٢-٤دال 
ــأن دمج المنظور ٣-٤دال  ــ ـــطالع بدور قيادي فعال وبارز تحديدًا بشــ ــان في مجاالت  االضـــ ــ ـــــاف وحقوق اإلنســ ــاني واإلنصـ ــ الجنســ

  البرامج
الجنساني واإلنصاف وحقوق اإلنسان وفهم هذه المشاكل على المستوى  مسألة الوعي بالمشاكل المتعلقة بالمنظورطرح  ٤-٤دال 

  الالزم دعمًا لتنفيذ ما ورد ذكره أعاله
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  ضمان تحقيق أعلى قيمة بأفضل سعر  هاء
  المفهوم العام لتحقيق أعلى قيمة بأفضل سعر 

  (تزويد البلدان بالدعم واستفادتها من المنافع العالمية) بفعالية بما يتناسب مع الموارد الُمستخدمة  ١-١هاء 
الجنســاني واإلنصــاف وحقوق اإلنســان وســائر البيانات ذات الصــلة) بما  المنظورتحقيق اإلنصــاف (اســتنادًا إلى دمج   ٢-١هاء 

  يتناسب مع الموارد الُمستخدمة
  االقتصاد في اقتناء المشتريات واّتخاذ القرارات المتعلقة بالتوظيف واالستفادة من المدخالت، بما يشمل السفر  ٣-١هاء 
  تقييم التدخالت الُمنّفذة بوصفها كفوءة من حيث استخدام الموارد/ عالية المردودية –تحقيق الكفاءة   ٤-١هاء 

   تحقيق أعلى قيمة بأفضل سعرالخيارات الُمتاحة للتحفيز على  
  تحقيق أعلى قيمة بأفضل سعرجمع المعلومات وتحليلها لتحديد الفرص الُمتاحة لتحسين إمكانات   ١-٢هاء 
ــّد الثغرات التي تقّلل فرص   ٢-٢هاء  ــ تحقيق أعلى قيمة متابعة اإلدارة لألمر من خالل اّتخاذ إجراءات ُمحّددة تذّلل العقبات وتســـ

  بأفضل سعر
  تصميم نظم وعمليات/ إعادة تصميمها حسب اللزوم تحسينًا للكفاءة  ٣-٢هاء 
  التكاليف النسبية والسعي مباشرًة إلى زيادة المردوديةاالسترشاد في إتاحة الخيارات اإلدارية بالبيانات المتعلقة ب  ٤-٢هاء 

  التوقيت المناسب 
ـــراء   ١-٣هاء  ــراك الموظفين في العمل، وشـ ــية (من نظم إشــ ــســ ــل اّتخاذ إجراءات مؤســ ــّرع وتيرة التنفيذ بفضــ تقديم دعم إيجابي يســ

  مدخالت المشاريع، وصرف المدفوعات، والترتيبات اللوجستية، وما إلى ذلك)
حرص القيادة على ضمان اتخاذ قرارات مناسبة التوقيت تسهيًال لوضع الخطط االستراتيجية وحسم المشاكل الرئيسية،   ٢-٣هاء 

  حسب اللزوم
  تخصيص الموارد بطريقة مناسبة التوقيت إفساحًا للمجال أمام وضع برامج كفوءة وتنفيذها  ٣-٣هاء 
  عمالالتوقيت دعمًا إلنجاز األاالضطالع بعمليات الشراء بطريقة مناسبة   ٤-٣هاء 
  اّتخاذ القرارات المتعلقة بالتوظيف والتعيينات بطريقة مناسبة التوقيت دعمًا لتنفيذها  ٥-٣هاء 

  الموارد المرنة 
إقامة هياكل تنظيمية وتهيئة كوادر موظفين تكفل االسـتمرار في مواءمة الموارد البشـرية والمالية مع الوظائف الرئيســية   ١-٤هاء 

  وتعديلها على هذا األساس
  بذل جهود في مجال تعبئة الموارد تتوافق مع الواليات األساسية واألولويات اإلستراتيجية  ٢-٤هاء 
  يمكن اّتخاذ قرارات بشأن تخصيص الموارد على المستوى المناسب، بما يشمل إزالة طابعها المركزي، عند اللزوم  ٣-٤هاء 
  الموارد المرنة والموارد المخصصة في ما ُيجرى من مناقشات مع المانحين تحقيق توازن مناسب بين  ٤-٤هاء 

  إدارة المخاطر وتخفيف وطأتها 
  تحديد المخاطر األساسية في المجالين االستراتيجي والتنفيذي بناًء على تحليل عالي الجودة لبيئة العمل  ١-٥هاء 
  التنفيذ يفهمها الموظفون جّيداً وضع استراتيجيات مناسبة إلدارة المخاطر موضع   ٢-٥هاء 
  المواظبة على رصد المخاطر على المستوى المناسب داخل المنظمة  ٣-٥هاء 
  معالجة المخاطر المؤثرة بشدة على العمل بواسطة اّتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير تخّفف وطأتها  ٤-٥هاء 
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  الحصائل تحقيق إلى تفضي بطرائق النتائج تحقيق  واو
 اختيار مؤشرات مهمة من مؤشرات المخرجات والحصائل –مؤشرات النتائج  

  مثل نسبة الوالدات التي يشرف عليها عاملون صحيون مؤهلون ١المؤشر   ١-١واو 
  ٢المؤشر   ٢-١واو 
  ٣المؤشر   ٣-١واو 
  ٤المؤشر   ٤-١واو 
  ٥المؤشر   ٥-١واو 

  اإلقليمية/ القطريةمؤشرات األداء الرئيسية الُمطبقة في المكاتب  
  من المقّرر استخالصه من مؤشرات األداء الرئيسية الُمطّبقة حاليًا بالمكاتب اإلقليمية – ١مؤشر األداء الرئيسي   ١-٢واو 
  ٢مؤشر األداء الرئيسي   ٢-٢واو 
  ٣مؤشر األداء الرئيسي   ٣-٢واو 
  ٤مؤشر األداء الرئيسي   ٤-٢واو 
  ٥مؤشر األداء الرئيسي   ٥-٢واو 

  النتائج الُمحّققة بوقت مبكر/ الحصائل البرمجية 
  مثل زيادة كثافة القوى العاملة الصحية وتحسين توزيعها ١مؤشر الحصيلة البرمجية   ١-٣واو 
  مثل تحسين توزيع القوى العاملة الصحية ٢مؤشر الحصيلة البرمجية   ٢-٣واوا 
   ٣مؤشر الحصيلة البرمجية   ٣-٣واوا 
  ٤الحصيلة البرمجية مؤشر   ٤-٣واوا 
  ٥مؤشر الحصيلة البرمجية   ٥-٣واوا 

  اإلدارة القائمة على تحقيق النتائج 
  يستند نهج اإلدارة القائمة على تحقيق النتائج إلى النهج الُمّتبع في وضع البرامج والخطط  ١-٤واو 
  تطبيق مبادئ الميزنة القائمة على توفير الموارد  ٢-٤واو 
  رصد فعالة وتنفيذها إنشاء نظم  ٣-٤واو 
  التخطيط إلجراء تقييم فعال للبرامج والتدخالت وٕاعطاء األولوية إلجرائه واالضطالع بإجرائه  ٤-٤واو 
  دمج البّينات الُمستمدة من الرصد والتقييم في أنشطة توفير الموارد ووضع الخطط وتنفيذها  ٥-٤واو 
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