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  مقدمة
  
  

  في سياق إصالح المنظمة ٢٠١٥-٢٠١٤الميزانية البرمجية المقترحة 
  
برمجيـة مقترحـة لمنظمة الصـحة العالميـة هـي أول ميزانيـة  ٢٠١٥-٢٠١٤إن الميزانية البرمجية المقترحة  -١

يتم إعدادها وفقًا للمقررات اإلجرائية الصادرة بشأن إصالح المنظمة، وهي األولى من بين ثالث ميزانيات 
لمنظمــة  ٢٠١٩-٢٠١٤ثنائيــة مــن المقــرر صــياغتها فــي إطــار برنــامج العمــل العــام الثــاني عشــر للفتــرة 

ام الثاني عشر والميزانية البرمجية المرتبطـة الصحة العالمية. ومن ثم فإن إعداد ثم تنفيذ برنامج العمل الع
 به يشكالن وسيلة رئيسية للتقدم في عملية إصالح المنظمة

 
التي تمثل تحـوًال كبيـرًا عـن الميزانيـات البرمجيـة ، ٢٠١٥-٢٠١٤ومن المتوقع للميزانية البرمجية المقترحة  -٢

األساسـية للبرمجـة التقنيـة فـإن مـن المتوقـع أن السابقة، أن تؤدي أدوارًا متعددة. فباإلضافة إلـى أنهـا األداة 
تكون بمثابة الصك الرئيسي للمساءلة والشفافية، وكذلك للتمويـل وتعبئـة المـوارد. ولتحقيـق  هـذه األغـراض 
ســـيلزم العمـــل المســـتمر علـــى زيـــادة الدقـــة فـــي تعريـــف سلســـلة النتـــائج والمؤشـــرات ذات الموثوقيـــة ووســـائل 

 التحقق.
  
 دة أدنـــاه محاولـــة دمـــج العناصـــر الرئيســـية إلصـــالح المنظمـــة فـــي عمليـــة التطـــوير:وتصـــف الفقـــرات الـــوار  -٣

والتخصـــيص  ؛والميزنـــة ؛وٕاطـــار البرمجـــة والميزنـــة القـــائم علـــى تحقيـــق النتـــائج ؛البـــرامج وتحديـــد األولويـــات
  .والرصد والتبليغ والتقييم والمساءلة والشفافية وتعبئة الموارد وٕادارتها؛ والتمويل ؛االستراتيجي للموارد

  
  البرامج وتحديد األولويات

  
سلطت المناقشـات األوليـة الخاصـة بتحديـد أولويـات المنظمـة الضـوء علـى ضـرورة وضـع معـايير واضـحة  -٤

قام اجتماع ُعقد للدول األعضاء بإنشاء عملية تحديد األولويـات، واتفـق  ٢٠١٢وصريحة. وفي أوائل عام 
مجموعة من المعايير لتلـك العمليـة وعلـى خمـس فئـات (إلـى جانـب فئـة إضـافية للخـدمات المؤسسـية  على

والوظائف التمكينية) باعتبار ذلك قوام هيكل تنظيمي للميزانية البرمجية المتعاقبة. وبعد ذلك اتبعت عملية 
 تحديد األولويات سلسلة من الخطوات على النحو التالي:

 
 كانت تعريف مجاالت العمل التي ينبغي إدراجها ضمن كل فئة من الفئات الست. الخطوة األولى  )١(
  

ــة  )٢( كانــت تطبيــق المعــايير المتفــق عليهــا علــى كــل فئــة مــن الفئــات. وتمخضــت هــذه  الخطــوة الثاني
العملية عن وضع قائمة مبدئية باألولويات ُعرضت على جمعية الصحة العالمية الخامسة والستين 

ا ضمن المسودات األولى لبرنامج العمل العام والميزانيـة البرمجيـة، والتـي ُعرضـت ثم جرى تطويره
. وتمثلت التعليقات الواردة عليها في أن القائمة التـي أسـفرت ٢٠١٢على اللجان اإلقليمية في عام 

 عنها هذه العملية أكثر تمثيًال لنطاق عمل المنظمة من األولويات المحددة.
  

كانـت ضـرورية مـن أجـل إعـداد مجموعـة أولويـات اسـتراتيجية رفيعـة المسـتوى أكثـر  الخطوة الثالثة  )٣(
الهيكل الفئـوي واسـتعراض القائمـة المطولـة  التقيد داخلوعلى الصعيد العملي لم يعن ذلك  .انتقائية

ككــل وتطبيــق المعــايير بــأكبر قــدر ممكــن مــن الصــرامة، والســيما فيمــا يتعلــق بــالميزة النســبية التــي 
 ها المنظمة.تتمتع ب

  
 وفيما يلي بيان األولويات البرمجية االستراتيجية الست التي تمخضت عنها هذه العملية:  -٥
  

 التصدي للتحـديات غيـر المنجـزة والتحـديات المسـتقبلية: –األهداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة 
وفيما بعده. وتشمل هذه األولوية إنجاز  ٢٠١٥تسريع تحقيق األهداف الحالية المتعلقة بالصحة حتى عام 

  استئصال شلل األطفال وأمراض معينة من أمراض المناطق المدارية المهملة.
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 تمكين البلدان من إدامة أو توسـيع إتاحـة الخـدمات الصـحية التقدم في تحقيق التغطية الصحية الشاملة:
  الضرورية والحماية المالية وتعزيز التغطية الصحية الشاملة كمفهوم جامع في مجال الصحة العالمية.

  
  التصدي للتحدي الذي تشكله األمراض غير السارية والصحة النفسية.

  
القــدرات  بنــاءضــمان أن تفــي جميــع البلــدان بمتطلبــات : )٢٠٠٥تنفيــذ أحكــام اللــوائح الصــحية الدوليــة (

  ).٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية ( المحددة في
  

(األدويـة واللقاحـات ووسـائل  تعزيز إتاحة المنتجات الطبية األساسية والعاليـة الجـودة والميسـورة التكلفـة
  التشخيص وسائر التكنولوجيات الصحية).

  
اخـل كوسيلة من وسائل الحد من التباينات د التصدي للمحددات االجتماعية واالقتصادية والبيئية للصحة

  البلدان وفيما بينها.
  

"تحسـين الحصـائل الصـحية،  :وهذه األولويات الست تسهم مجتمعة في تحقيق الغرض البرمجـي إلصـالح المنظمـة
مع تلبية المنظمة لتوقعات دولها األعضاء وشركائها في التصدي لألولويات الصحية العالمية المتفق عليها، والتـي 

التي تضطلع المنظمة فيها بوظيفة فريدة أو تتحلى فيها بميزة نسبية، والتـي تمـوَّل تركز على اإلجراءات والمجاالت 
  ١على نحو ييسر هذا التركيز".

  
  أما الغرضان اآلخران لإلصالح فهما أولويتان استراتيجيتان في حد ذاتهما:

  
زيـــادة االتســـاق فـــي مجـــال الصـــحة العالميـــة، مـــع  :تعزيـــز دور المنظمـــة فـــي مجـــال تصـــريف الشـــؤون

مجموعة من مختلف الجهات الفاعلة من اإلسهام بفعالية  يمّكناضطالع المنظمة بدور تنسيقي وتوجيهي 
  أكبر في توفير الصحية لكل الشعوب.

  
والقـدرة منظمـة تسـعى إلـى االمتيـاز وتتسـم بالفعاليـة والكفـاءة إصالح نظم اإلدارة والسياسات والممارسات: 

  على االستجابة والموضوعية والشفافية والمساءلة.
  
ولــيس الهــدف مــن األولويــات االســتراتيجية هــو تمثيــل عمــل المنظمــة بمجملــه ولكــن الهــدف منهــا هــو أن   -٦

تشــكل أهــم مســاهمة ســتقدمها المنظمــة فــي مجــال الصــحة العالميــة خــالل مــدة برنــامج العمــل العــام الثــاني 
 عشر.

  
  لميزنة القائم على تحقيق النتائجإطار البرمجة وا

  
يشـــكل تنفيـــذ سلســـلة النتـــائج الجديـــدة العنصـــر الثـــاني فـــي عمليـــة اإلصـــالح، وقـــد ُدمـــج هـــذا العنصـــر فـــي   -٧

الميزانيــة البرمجيــة المقترحــة. واإلطــار الخــاص بالنتــائج والمســتخدم فــي هــذه الميزانيــة البرمجيــة يقــوم علــى 
ة بين عمل األمانة (المخرجات) وبين التغيرات الخاصة بالصـحة لالسلس تلكسلسلة نتائج واضحة. وتربط 

 والتنمية في البلدان/ على الصعيد العالمي، والتي تسهم فيها (الحصائل واألثر).
 
وتبين الميزانية البرمجية عددًا محدودًا من المخرجات التـي تعـرِّف مـا تعتـزم األمانـة إنجـازه وتكـون مسـاءلة   -٨

النــواتج مــن خــالل تقــدير إنجــاز مجموعــة مــن المنتجــات والخــدمات الرئيســية علــى كــل عنــه. وتقــاس هــذه 
 مستوى من مستويات المنظمة.

                                                           
  .٣، الفقرة EBSS/2/2انظر الوثيقة     ١
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وفي المستوى التالي من سلسلة النتائج تتجمـع المخرجـات لتسـهم فـي إنجـاز الحصـيلة، وهـي التغييـر الـذي   -٩
هم فيها. ويقـاس التقـدم فـي إنجـاز كـل يحدث في البلدان التي يتوقع من العمل الذي تقوم به األمانة أن يس

حصــــيلة بــــالتغييرات فــــي السياســــات أو الممارســــات أو فــــي القــــدرات المؤسســــية أو التغطيــــة بالخــــدمات أو 
 إتاحتها في البلدان.

  
الكلـــي للمنظمـــة، أي التغييـــرات  األثـــروفـــي أعلـــى مســـتويات سلســـلة النتـــائج تســـهم الحصـــائل فـــي إحـــداث   -١٠

وليســت العالقــة بــين الحصــائل واآلثــار  .ن والتــي تســهم فيهــا األمانــة والبلــدانســكالالمســتدامة فــي صــحة ا
واحدة بواحدة على نحـو صـارم: فالحصـيلة الواحـدة قـد تسـهم فـي تحقيـق أكثـر مـن أثـر واحـد، وبالمثـل فـإن 

انخفـاض فـي معـدل وفيـات  قاألثر الواحد ينتج عن أكثر من حصيلة واحدة. فعلى سبيل المثال فـإن تحقيـ
مــة ال يتعلــق فقــط بالحصــائل المندرجــة ضــمن صــحة الطفــل. فــاألمر يتعلــق، بالقــدر نفســه، بالعمــل األمو 

 الخاص بالنظم الصحية والتغذية وٕاتاحة المنتجات الطبية.
  

ة النتائج المنقحة ضمن برنامج العمل العام الثاني عشـر لوالشكل البياني الوارد أدناه يعرض ملخصًا لسلس  -١١
 :٢٠١٩-٢٠١٤للفترة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
وبناًء على التعليقات الـواردة مـن األجهـزة الرئاسـية تـم خفـض عـدد المخرجـات وتنقيحهـا كـي تجسـد بصـورة   -١٢

أفضل مساهمات مستويات المنظمة الثالثة. وهناك أيضًا تأكيد أوضح علـى سلسـلة النتـائج مـع الحصـائل 
 رحة.والمخرجات المقت

  
  الميزنة

  
بناًء على أنماط الدخل واإلنفاق السابقة، وضع حافظة مالية مستقرة إلى حد بعيد طيلة فترة  ،من المتوخى  -١٣

ــًا علــى كــل  ١٢برنــامج العمــل العــام ككــل، فــي حــدود  مليــار دوالر أمريكــي. وســيوَّزع ذلــك بالتســاوي تقريب
مويل عمل المنظمـة. مليارات دوالر أمريكي كل ثنائية لت ٤واحدة من الثنائيات الثالث. وهكذا سيتاح نحو 

ومــن ثــم فــإن مســتوى الميزانيــة فــي الميزانيــة البرمجيــة المقترحــة واقعــي فيمــا يتعلــق بالنطــاق المتوقــع لعمــل 
مليـون دوالر  ٣٩٧٧يبلـغ  ٢٠١٥-٢٠١٤الميزانية المقترحة للثنائية  يالمنظمة وٕانجاز المخرجات. وٕاجمال

توزيـــع الميزانيـــة البرمجيـــة المقترحـــة  ٣و ٢. ويعـــرض الجـــدوالن ١أمريكـــي، كمـــا هـــو ملخـــص فـــي الجـــدول 
 حسب المجال البرمجي والمكتب الرئيسي، بالترتيب.

 
ونظرًا لالستقرار المتوقع لحافظة الميزانية يجب أن تتناسب الزيـادة فـي بعـض أجـزاء الميزانيـة مـع الخفـض   -١٤

ــ ٢٠١٥-٢٠١٤فــي أجــزاء أخــرى. فعلــى ســبيل المثــال فــإن عمــل المنظمــة فــي الثنائيــة  دعم البلــدان فــي ل
يخـص هـذه الفئـة،  فيمـامكافحة الوباء المستجد لألمراض غير السارية سيستلزم زيادة في التركيـز والمـوارد 

 األثرالحصائلالمخرجاتاألنشطةالمدخالت

لموارد المالية ا
والبشرية 
 والمادية

المهام 
واإلجراءات 

 المنفذة

إنجاز المنتجات 
 والخدمات

تعزيز إتاحة 
الخدمات الصحية 

و/ أو الحد من 
 عوامل الخطر

تحسين صحة 
 الناس

مشتركة مع مسؤولية مساءلة األمانة
الدول األعضاء والشركاء
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وكــذلك علــى مــدى برنــامج العمــل السداســي الســنوات ككــل. وبالمثــل فــإن عمــل المنظمــة لــدعم البلــدان فــي 
مات التـــي تركـــز علـــى النـــاس والحمايـــة تعزيـــز الـــنظم الصـــحية والتقـــدم نحـــو تحقيـــق التغطيـــة الشـــاملة للخـــد

وهـذه المجـاالت، وغيرهـا مـن مجـاالت التركيـز  .المنصفة من المخاطر المالية سيستلزم أيضًا زيادة الموارد
مبينـة فـي  ٢٠١٣-٢٠١٢االستراتيجي، وتقليل التركيز االستراتيجي فيما يتعلق بالميزانية المعتمدة للثنائية 

 .١لمقترحة المعروضة في الجدول تقديرات الميزانية البرمجية ا
  

وفــي الوقــت ذاتــه ســتخفض المنظمــة بعــض األنشــطة فــي األيــدز والعــدوى بفيروســه والســل بالعمــل بفعاليــة   -١٥
أكبــر مــع الشــركاء الصــحيين الــدوليين علــى تنفيــذ األنشــطة مــع التركيــز علــى ابتكــارات مــن قبيــل وســائل 

لقواعــد والمعــايير، مثــل المبــادئ التوجيهيــة المبســطة التشــخيص الســريع العاليــة الجــودة، ومواصــلة وضــع ا
 للعالج.

  
وفيما يتعلق بتصريف الشؤون واإلدارة ستركز المنظمة على تنفيذ المبادرات ذات الصلة باإلصالح، والتي   -١٦

علــى الــرغم مــن أنهــا تتطلــب فــي البدايــة بعــض الزيــادة فــي المــوارد، والســيما فيمــا يخــص المســاءلة وٕادارة 
فإنهــا ســتحقق وفــورات الكفــاءة ومــن ثــم ســتنخفض المــوارد الالزمــة فــي فتــرة الســت ســنوات التــي  المخــاطر،

 يشملها برنامج العمل العام.
  

  حسب الفئات (بماليين الدوالرات األمريكية) ٢٠١٥-٢٠١٤الميزانية البرمجية المقترحة للثنائية  :١الجدول 
  
  

النسبة المئوية   ١٢٠١٣-٢٠١٢  الفئة
  المجموعمن 

الميزانية المقترحة 
٢٠١٥-٢٠١٤  

النسبة المئوية من 
  المجموع

  ٢١,٢  ٨٤٢  ٢٣,١  ٩١٣  األمراض السارية-١
  ٨,٠  ٣١٨  ٦,٧  ٢٦٤  األمراض غير السارية-٢
  ٩,٨  ٣٨٩  ٨,٩  ٣٥٣  تعزيز الصحة طيلة العمر-٣
  ١٣,٧  ٥٤٣  ١٢,٥  ٤٩٥  الُنظم الصحية-٤
  ٧,٢  ٢٨٧  ٥,٥  ٢١٨  التأهب والترصد واالستجابة-٥
الخدمات المؤسسية والوظائف -٦

  ١٦,٨  ٣ ٦٧٠   ١٥,٧  ٦٢٢  التمكينية
          الطوارئ

  ١٧,٦  ٧٠٠  ١٥,١  ٥٩٦  استئصال شلل األطفال 
  ٥,٧  ٢٢٨  ١١,٨  ٤٦٩  التصدي للفاشيات واألزمات

  ١٠٠  ٣ ٩٧٧  ١٠٠  ٢ ٣ ٩٥٩  المجموع
  
  .٣-٦٤ج ص عالبرمجية التي اعتمدتها جمعية الصحة في القرار  الميزانية   ١
مليــون دوالر أمريكــي مخصــص لشــراكة دحــر الســل. ولغــرض المقارنــة تــم  ٢٨,٨يشــمل مجمــوع الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة    ٢

  .١حذف هذا المبلغ من الفئة 
تكـاليف المنظمـة الخاصـة بالخـدمات المؤسسـية والوظـائف التمكينيـة فـي إطـار الميزانيـة البرمجيـة. وفضـًال عـن  ٦تمثل الفئـة    ٣

مليون دوالر أمريكي مباشرة على جميع الفئـات السـترداد تكلفـة الخـدمات اإلداريـة التـي تخـص هـذه البـرامج  ١٣٩ل مبلغ يحمّ ذلك 
مباشــرة مــن خــالل الرســم المقتطــع مــن نفقــات المنصــب المشــغول كجــزء ال يتجــزأ مــن التكــاليف المعياريــة للمــوظفين. وبالتــالي فــإن 

  ون دوالر أمريكي.ملي ٨٠٩تبلغ  ٦التكلفة اإلجمالية للفئة 
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حسـب الفئـات والمجـاالت البرنامجيـة (بماليـين  ٢٠١٥-٢٠١٤الميزانية البرمجية المقترحة للثنائية  :٢الجدول 
  الدوالرات األمريكية)

  
الميزانية البرمجية   ١ ٢٠١٣- ٢٠١٢  الفئة والمجال البرنامجي

  ٢٠١٥- ٢٠١٤المقترحة 
      األمراض السارية -١الفئة 

  ١٣٢  ١٣٨  بفيروسهاإليدز والعدوى 
  ٨٩  ٨٩  المالريا
  ١٣٥  ١٤٧  السل

  ١٤٠  ١٨٦  المهملةأمراض المناطق المدارية 
  ٣٤٦  ٣٥٣  التي يمكن الوقاية منها باللقاحات األمراض

  ٨٤٢  ٩١٣  المجموع الفرعي

      األمراض غير السارية -٢الفئة 
  ١٩٢  ١٦٢  األمراض غير السارية

  ٣٩  ٣٢  الصحة النفسية
  ٣٣  ٢٧  واإلصاباتالعنف 

  ١٣  ١٠  العجز والتأهيل
  ٤٠  ٣٣  التغذية

  ٣١٨  ٢٦٤  المجموع الفرعي

  تعزيز الصحة طيلة العمر -٣الفئة 
    

  ٢٣٣  ٢١٨  مراهق والطفل وال وصحة األم والوليدالصحة اإلنجابية 
  ٩  ٤  التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة

  ١٣  ١٢  تعميم مبدأ المساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان
  ١٠٢  ٩١  الصحة والبيئة

  ٣١  ٢٨  المحددات االجتماعية للصحة
  ٣٨٩  ٣٥٣  المجموع الفرعي

  الُنظم الصحية -٤الفئة 
    

  ١٤٠  ١٣٥  السياسات واالستراتيجيات والخطط الصحية الوطنية
  ١٣٥  ١٣٢  الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس

  ١٦٧  ١٤٦  القدرات التنظيميةإتاحة المنتجات الطبية وتعزيز 
  ١٠١  ٨٢  نظم المعلومات الصحية والبيِّنات

  ٥٤٣  ٤٩٥  المجموع الفرعي
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الميزانية البرمجية   ١ ٢٠١٣- ٢٠١٢  الفئة والمجال البرنامجي
  ٢٠١٥- ٢٠١٤المقترحة 

    التأهب والترصد واالستجابة - ٥الفئة 
  

  ٩٨  ٦٦  القدرات في مجالي اإلنذار واالستجابة
  ٦٩  ٥٩  األمراض التي قد تسبب األوبئة والجوائح

  ٨٨  ٦٦  إدارة مخاطر الطوارئ وٕادارة األزمات 
  ٣٣  ٢٧  السالمة الغذائية
  ٢٨٧  ٢١٨  المجموع الفرعي

      الخدمات المؤسسية والوظائف التمكينية – ٦الفئة 

  ٢٣٠ ٢٠٨  القيادة وتصريف الشؤون
  ٢٩  ٢٤  التخطيط االستراتيجي وتنسيق الموارد والتبليغ

  ٤٠  ٣٦  االتصاالت االستراتيجية
  ٣٦  ١٩  الشفافية والمساءلة وٕادارة المخاطر

  ٣٣٥  ٣٣٥  التنظيم واإلدارة
  ٦٧٠  ٦٢٢  المجموع الفرعي

    الطوارئ
  

  ٧٠٠  ٥٩٦  استئصال شلل األطفال
  ٢٢٨  ٤٦٩  التصدي للفاشيات واألزمات

  ٩٢٨  ١ ٠٦٥  المجموع الفرعي
  ٣ ٩٧٧  ٢ ٣ ٩٥٩  المجموع

  
  الميزانية البرمجية التي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية الرابعة والستون.   ١
مليــون دوالر أمريكــي مخصــص لشــراكة دحــر الســل. ولغــرض المقارنــة  ٢٨,٨يشــمل مجمــوع الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة    ٢

  .١تم حذف هذا المبلغ من الفئة 
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حسـب المكاتـب الرئيسـية (بماليـين الـدوالرات  ٢٠١٥-٢٠١٤الميزانيـة البرمجيـة المقترحـة للثنائيـة  :٣الجدول 
  األمريكية)

  
النسبة المئوية   ١٢٠١٣- ٢٠١٢  الرئيسيالمكتب 

  من المجموع
الميزانية البرمجية 

  ٢٠١٥- ٢٠١٤المقترحة 
النسبة المئوية 
  من المجموع

  ٢٨,٢  ١ ١٢٠  ٢٧,٨  ١ ٠٩٣  أفريقيا
  ٤,٤  ١٧٦  ٤,٤  ١٧٣  األمريكتان

  ٨,٥  ٣٤٠  ٩,٨  ٣٨٤  جنوب شرق آسيا
  ٥,٨  ٢٣٠  ٥,٤  ٢١٣  أوروبا

  ١٤,١  ٥٦٠  ١٤,١  ٥٥٤  شرق المتوسط
  ٦,٨  ٢٧٠  ٦,٣  ٢٤٦  غرب المحيط الهادئ

  ٣٢,٢  ١ ٢٨١  ٣٢,٢  ١ ٢٦٧  المقر الرئيسي
  ١٠٠  ٣ ٩٧٧  ١٠٠  ٢ ٣ ٩٥٩  المجموع

  الميزانية البرمجية التي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية الرابعة والستون.   ١
مليــون دوالر أمريكــي مخصــص لشــراكة دحــر الســل. ولغــرض المقارنــة  ٢٨,٨يشــمل مجمــوع الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة    ٢

  الرقم الخاص بالمقر الرئيسي.تم حذف هذا المبلغ من 
  

 التخصيص االستراتيجي للموارد
  

إن تعزيــز التخصــيص االســتراتيجي للمــوارد أحــد فــروع عمليــة الميزنــة الموجهــة باألولويــات والقائمــة علــى   -١٧
إطـارًا  ٢٠٠٦العمل على تحقيـق هـذا الهـدف اعتمـد المجلـس التنفيـذي فـي عـام تحقيق النتائج. وفي إطار 

للميزنــة القائمــة علــى تحقيــق النتــائج يســتند إلــى المبــادئ التاليــة: تحديــد النتــائج المنشــودة بعــد إنجــاز عمليــة 
 التخطيط على نطاق المنظمة ككـل؛ االضـطالع بعمليـة الميزنـة علـى نحـو متـدرج مـن القاعـدة إلـى القمـة؛

مــن مبــادئ اإلنصــاف ولــدعم أشــد البلــدان احتياجــًا، وخصوصــًا أقــل البلــدان  اً وتحديــد المخصصــات انطالقــ
ألداء وتعريـــف االحتياجـــات مـــن المـــوارد كـــي تجســـد أولويـــات المنظمـــة لـــنمـــوًا، مـــع إيـــالء العنايـــة الواجبـــة 

ومــن المقتــرح أيضــًا تقيــيم ووظائفهــا األساســية، مــع تحديــد أيــن يبلــغ األداء أعلــى مســتوياته وذروة فعاليتــه. 
حصــيلة عمليــة التخطــيط وبيــان مبرراتهــا علــى أســاس آليــة للتحقــق تتضــمن نطاقــات إرشــادية للمــوارد فيمــا 

ويتعــين  ٢٠١٣-٢٠٠٨يخــص المقــر الرئيســي وكــل إقلــيم. وتلــك المخصصــات تتعلــق بفتــرة الســت ســنوات 
 مراجعتها بصفة دورية.

  
لإلحباط بالنسبة إلى كل المكاتب. فاألولويـات ُوجهـت، إلـى حـد بعيـد، وشكل تنفيذ اإلطار المقترح مصدرًا   -١٨

بالموارد المتاحة، ولم تجسِّـد المخرجـات تقسـيمًا واضـح التحديـد للعمـل بـين المسـتويات والمكاتـب الرئيسـية، 
ولـــم يكـــن األداء معيـــارًا واضـــحًا فـــي تخصـــيص المـــوارد. كمـــا أن المخصصـــات فـــي آخـــر ثـــالث ميزانيـــات 

تتبــع نطاقــات التحقــق. وهــذا الوضــع، إلــى جانــب التغيــرات الكبيــرة فــي الثــروة االقتصــادية لكثيــر برمجيــة لــم 
ـــدان ـــدان ،مـــن البل ـــدم فـــي القـــدرات وفـــي االحتياجـــات الصـــحية لكثيـــر مـــن البل المنخفضـــة  فضـــًال عـــن التق

بشــأن وللتجــاوب مــع توافــق اآلراء الكاســح والمتوســطة الــدخل، يــدل علــى ضــرورة مراجعــة عمليــة التحقــق. 
ال تسـتخدم آليـة  ٢٠١٥-٢٠١٤ضرورة اتباع نهج جديد فـي هـذا الصـدد فـإن الميزانيـة البرمجيـة المقترحـة 

  التحقق الخاصة بالتخصيص االستراتيجي للموارد.



 ٢٠١٣في المجلس التنفيذي في كانون الثاني/ يناير  للمناقشةالمطروحة  ٢٠١٥-٢٠١٤الميزانية البرمجية المقترحة 

8 

ويجــري حاليــًا العمــل علــى وضــع نهــج جديــد يقــوم علــى أداء العمــل ويــرتبط بالمخرجــات المحســوبة التكلفــة   -١٩
ويات المنظمــة الثالثــة. وستســاعد حصــيلة هــذا العمــل علــى ضــبط مخصصــات وبتقســيم العمــل عبــر مســت

الميزانيـــة بـــين مختلـــف المســـتويات والمكاتـــب الرئيســـية، وستشـــكل أســـاس االقتراحـــات التـــي ســـُتعرض علـــى 
 .٢٠١٣جمعية الصحة العالمية السادسة والستين في أيار/ مايو 

  
  التمويل وتعبئة الموارد وٕادارتها

  
الجــامع فـي تــأمين التمويــل الكامـل للميزانيــة المعتمــدة المحسـوبة التكــاليف والواقعيــة الموجهــة يتمثـل الهــدف   -٢٠

 باألولويات والمخرجات المتوقعة التي وافقت عليها الدول األعضاء.
  

قـررت لجنـة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة التابعـة للمجلـس التنفيـذي، فـي  ٢٠١٢وفي كانون األول/ ديسـمبر   -٢١
االســـــتثنائية الثانيـــــة، أن توصـــــي المجلـــــس بعـــــدد مـــــن االقتراحـــــات لتحســـــين مواءمـــــة االشـــــتراكات دورتهـــــا 

والمســاهمات علــى نطــاق الميزانيــة البرمجيــة باعتبــار ذلــك وســيلة مــن وســائل زيــادة إمكانيــة التنبــؤ بالتمويــل 
 ١التناسب بين الموارد والمخرجات المتوقعة. زوتعزي

  
 ٢٠١٥-٢٠١٤بـأن تعتمـد جمعيـة الصـحة العالميـة الميزانيـة البرمجيـة وتضمنت توصيات اللجنـة توصـية   -٢٢

بأكملهــــا، وهــــي توصــــية مــــن شــــأنها أن تيســــر التوفيــــق بــــين التمويــــل وبــــين ميزانيــــة برمجيــــة واقعيــــة وذات 
 مصداقية.

  
ستشكل الصك الرئيسـي لحـوار مهيكـل وشـفاف حـول  ٢٠١٥-٢٠١٤وكما أن الميزانية البرمجية المعتمدة   -٢٣

 مع المساهمين المحتملين بهدف تمويل الميزانية البرمجية. ٢٠١٣المالية في عام الشؤون 
  

وبعد الحـوار الخـاص بالشـؤون الماليـة وبعـد المضـي قُـدمًا فـي هـذا الصـدد بـافتراض أنـه سـيتم تـأمين نسـبة   -٢٤
هـدفًا لعمليـة تعبئـة كبيرة من الميزانية البرمجية قبل بداية الثنائية ستصبح عندئذ أيـة ثغـرات تمويليـة متبقيـة 

على جميع مستويات المنظمـة.  ٢٠١٥-٢٠١٤الموارد على نحو منسق يشمل المنظمة بأكملها في الفترة 
كما أن خطة العمل الخاصة بتعبئة الموارد، والتي ستوضـع بعـد الحـوار الخـاص بالشـؤون الماليـة، سـتوحد 

ة الموارد يقوم على هدف تمويـل الثغـرات مستويات المنظمة الثالثة جميعًا حول برنامج عمل مشترك لتعبئ
. وســـوف تقـــدَّم تقـــارير منتظمـــة عـــن التقـــدم المحـــرز إلـــى ٢٠١٥-٢٠١٤المتبقيـــة فـــي الميزانيـــة البرمجيـــة 

األجهـــزة الرئاســـية فـــي إطـــار استعراضـــها للمـــوارد المتاحـــة وتنفيـــذ الميزانيـــة، بحيـــث تتســـنى مناقشـــة إعـــادة 
 وم.تخصيص الموارد وٕاعادة البرمجة عند اللز 

 
  الرصد والتبليغ والتقييم والمساءلة والشفافية

  
إن رصــد األداء وتقييمــه أمــران ضــروريان لــإلدارة الســليمة للميزانيــة البرمجيــة ولتــوفير المعلومــات الالزمــة   -٢٥

لتنقيح السياسـات واالسـتراتيجيات. وسـيتم رصـد تنفيـذ الميزانيـة البرمجيـة فـي نهايـة فتـرة االثنـي عشـر شـهرًا 
 (استعراض منتصف المدة) كما سيجرى تقييم بعد انتهاء الثنائية (تقييم أداء الميزانية البرمجية).

 
وُيعد استعراض منتصـف المـدة وسـيلة لتتبـع وتقيـيم التقـدم المحـرز نحـو تحقيـق النتـائج، والسـيما التقـدم فـي   -٢٦

دة تخصـــيص المـــوارد أثنـــاء إنجـــاز المخرجـــات. وهـــو ييســـر اإلجـــراءات التصـــحيحية وٕاعـــادة البرمجـــة وٕاعـــا
التنفيــذ. وهــو عمليــة تمكــن األمانــة مــن تحديــد وتحليــل العوائــق والمخــاطر القائمــة، إلــى جانــب اإلجــراءات 
الالزمـــة لضــــمان تحقيــــق النتـــائج. أمــــا تقيــــيم أداء الميزانيـــة البرمجيــــة فــــي نهايـــة الثنائيــــة فهــــو تقيــــيم ألداء 

                                                           
  .١٣٢/٣م تانظر الوثيقة    ١
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تي تمت الموافقة عليها في الميزانية، وكذلك تقييم التقدم المنظمة. وسيشمل تقييم مدى إنجاز المخرجات ال
المحــرز فــي إنجــاز الحصــائل  المحــددة. وســوف يســتمر العمــل علــى تعريــف إطــار وعمليــة تقيــيم الميزانيــة 

 البرمجية المقترحة.
 

  األعمال األخرى التي يتعين إنجازها
  

. وهنــاك عــدة عناصــر ســيتم ٢٠١٥-٢٠١٤ترحــة اليــزال العمــل جاريــًا علــى إعــداد الميزانيــة البرمجيــة المق  -٢٧
 ؛تعزيزها كي ُتعرض على جمعيـة الصـحة العالميـة السادسـة والسـتين، وهـذه العناصـر هـي: سلسـلة النتـائج

 وٕاطار التقييم. ؛والمشاركة على المستوى الُقطري ؛وحساب تكاليف المخرجات ؛والتفريق بين أجزاء العمل
  

العمــل إليجــاد صــلة وتأكيــدًا أوضــح بــين سلســلة النتــائج واآلثــار والحصــائل ويلــزم االضــطالع بالمزيــد مــن   -٢٨
المقترحة والمبينة في الميزانية  البرمجية. وعالوة على ذلك فعلى الرغم من أنه تـم القيـام بكثيـر مـن العمـل 

اف بالفعل من أجل تقليل عدد المخرجات وبلورتها اليزال يلـزم االضـطالع بالمزيـد مـن العمـل لتعريـف أهـد
  اآلثار وبيانات الحصائل وما يرتبط بها من مؤشرات وبيانات أساسية وأهداف ووسائل تحقق.

 
ويجب التفريق بين المخرجات حسب كل مسـتوًى مـن مسـتويات المنظمـة، مـع مراعـاة المسـاهمات المعنيـة   -٢٩

 لموارد.للمكاتب الُقطرية واإلقليمية والمقر الرئيسي. وسيشكل ذلك أيضًا أساس عملية تخصيص ا
  

واليـــزال التحليـــل جاريـــًا فيمـــا يتعلـــق بتكـــاليف المخرجـــات. وهنـــاك عمليـــة تـــتم علـــى أســـاس حســـاب تكـــاليف   -٣٠
المخرجات من القاعـدة إلـى القمـة علـى نطـاق المكاتـب الُقطريـة واإلقليميـة والمقـر الرئيسـي. وسيشـكل ذلـك 

العالمية السادسة والسـتين فـي أيـار/  أساس الميزانية البرمجية المقترحة التي سُتعرض على جمعية الصحة
 .٢٠١٣مايو 

  
وفــي هــذا الصــدد تتواصــل المشــاركة علــى المســتوى الُقطــري فــي إعــداد الميزانيــة البرمجيــة. وســيتم ضــبط   -٣١

 األرقام المعروضة في هذه الوثيقة على أساس العملية الجارية للحساب التفصيلي للتكاليف.
  

ر متـــين لتقيـــيم الميزانيـــة البرمجيـــة المقترحـــة الحاليـــة، وكـــذلك الميزانيـــة كمـــا يجـــري العمـــل علـــى إعـــداد إطـــا  -٣٢
البرمجيــة المســتقبلية. ومــن الضــروري إجــراء تقيــيم إنجــاز المخرجــات وكــذلك تقيــيم الطريقــة التــي ُتســهم بهــا 
المخرجـــات فـــي تحقيـــق الحصـــائل. وســـيكون مـــن الضـــروري أن يجيـــب تقيـــيم أداء الميزانيـــة البرمجيـــة عـــن 

ئيســـيين، أال وهمـــا: هـــل تســـتخدم األمانـــة المـــوارد المخصصـــة إلنجـــاز المخرجـــات المحـــددة فـــي ســـؤالين ر 
 الميزانية البرمجية، وهل تحقق نتيجة لذلك تقدم يمكن قياسه فيما يتعلق بالحصائل؟.

  
  مدخالت األجهزة الرئاسية

  
التـــي ســـتَُقدم إلـــى جمعيـــة ، ٢٠١٥-٢٠١٤إن النســـخة المنقحـــة مـــن مســـودة الميزانيـــة البرمجيـــة المقترحـــة   -٣٣

المعطــاة مــن لجنــة  ، ســتراعى فيهــا اإلرشــادات٢٠١٣الصــحة العالميــة السادســة والســتين فــي أيــار/ مــايو 
، باإلضــافة إلــى إنهــا ٢٠١٣البرنــامج والميزانيــة واإلدارة ومــن المجلــس التنفيــذي فــي كــانون الثــاني/ ينــاير 

 عاله.أستستند إلى العمل المبين 
  

  والمخرجات التفصيليةالحصائل 
  

يعــرض الفــرع التــالي مــن هــذه الوثيقــة الحصــائل والمخرجــات التفصــيلية التــي يتعــين إنجازهــا علــى نطــاق   -٣٤
 مستويات المنظمة الثالثة، فيما بين المجاالت البرمجية المدرجة في فئات العمل.
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    : األمراض السارية١الفئة 
  

بما في ذلك األيدز والعدوى بفيروسه والسل والمالريـا وأمـراض المنـاطق المداريـة الحد من عبء األمراض السارية 
  المهملة واألمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.

تغطي هذه الفئـة علـى وجـه التحديـد فيـروس األيـدز والسـل والمالريـا واألمـراض التـي يمكـن الوقايـة منهـا باللقاحـات. 
، ٢نـــة األخـــرى الناجمـــة عـــن الفيروســـات أو المتعلقـــة بهـــا فهـــي مدرجـــة فـــي الفئـــة أمـــا الســـرطانات واألمـــراض المزم

، وشلل األطفال واألمراض السارية التي يمكن أن تسبب أوبئة مدرجـة ٣واألمراض المنقولة جنسيًا مدرجة في الفئة 
  .٥في الفئة 

  بفيروسه والعدوى األيدز

ســية التــي حــددتها األمــم المتحــدة فــي إعالنهــا السياســي بشــأن أحــرز العــالم تقــدمًا كبيــرًا صــوب تحقيــق األهــداف الرئي
، حيـث انخفضـت حـاالت العـدوى الجديـدة بنسـبة ٢٠١١فيروس األيدز ومتالزمة العوز المناعي المكتسب في عـام 

٪ في السنوات العشر األخيرة، وتوسَّع العالج باألدوية المضادة للفيروسات القهقرية ليصل إلى أكثر من ثمانية ٢٠
. ٢٠٠٣٪ منـذ عـام ٤٠، وتراجعـت حـاالت العـدوى بـين األطفـال بنسـبة تزيـد علـى ٢٠١١يين شـخص فـي عـام مال

ومع ذلك ورغم التقدم الُمحرز على الصعيد العالمي، فالتزال هناك مصادر مهمة للقلق، وتتمثل هذه في أن بعض 
زيـادة معـدالت انتقـال فيـروس األيـدز، وأنـه  األقاليم، وبالتحديد اإلقليم األوروبي وٕاقلـيم شـرق المتوسـط، قـد أبلغـا عـن

  في معظم األقاليم هناك بعض الفئات السكانية التي التزال معرضة و/ أو مهمشة.

، سـتُتاح لنـا فـرص جديـدة تتمثـل فيمـا يلـي: ٢٠١٣-٢٠١٢على مـا سـبق إحـرازه مـن أوجـه التقـّدم فـي الثنائيـة  وبناءً 
على نحو أكثر استراتيجية للوقاية من انتقال فيروس األيـدز؛ وتسـريع  استخدام األدوية المضادة للفيروسات القهقرية

ُخطى االبتكار التكنولوجي في مجال األدوية ووسائل التشخيص إلتاحة توفير مقررات عالجية أبسط وأرخص ثمنًا 
لعـالج؛ وتقديم خدمات المركزية؛ وتعزيز الجودة ومعدل استبقاء المرضى على صعيد سلسلة التشخيص والرعايـة وا

والطفل، وٕادمـان المخـدرات وغيرهـا  وربط الخدمات التي تتعلق بفيروس األيدز بتلك التي تتعلق بالسل، وصحة األم
مـــن البـــرامج ودمجهـــا معهـــا؛ ورصـــد أثـــر التوســـع فـــي العـــالج علـــى معـــدل اإلصـــابة بفيـــروس األيـــدز وعلـــى مقاومـــة 

  الفيروس لألدوية.

جهودهــا علــى دعــم البلــدان فــي تنفيــذ االســتراتيجية العالميــة لقطــاع ســتركز المنظمــة  ٢٠١٥-٢٠١٤وفــي الثنائيــة 
، ٢٠١٥ورصــدها، وٕاعــداد اســتراتيجية لفتــرة مــا بعــد عــام  ٢٠١٥-٢٠١١الصــحة بشــأن األيــدز والعــدوى بفيروســه 

وتعزيز القدرات من أجل تنفيذ السياسات والبرامج الخاصة بفيروس األيدز. وكذلك، ستتولى المنظمة دمج وتحـديث 
رشــادات السياســاتية بشــأن الوقايــة مــن عــدوى األطفــال والبــالغين بفيــروس األيــدز وعالجهــا، والســيما فيمــا يتعلــق اإل

بــالنهوج المســتجدة للعــالج والوقايــة، وٕازالــة العقبــات فــي ســبيل اإلتاحــة، ودمــج البــرامج الخاصــة بفيــروس األيــدز مــع 
  غيرها من البرامج الصحية.

  السل

توســــع فــــي إتاحــــة عــــالج الســــل ويشــــهد معــــدلي اإلصــــابة والوفيــــات تراجعــــًا فــــي الوقــــت ُأحــــرز التقــــدم فــــي مجــــال ال
ولكــن هــذا التراجــع يظــل بطيئــًا. ويتســبب الفقــر والهجــرة وغيرهمــا مــن مــواطن الضــعف االجتمــاعي فــي  الحاضــر،

الوبـــــاء. ويعنـــــي ارتفـــــاع معـــــدالت اإلصـــــابة بـــــاألمراض غيـــــر الســـــارية، بمـــــا فـــــي ذلـــــك الســـــكري واألمـــــراض  تفـــــاقم
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ـــرامج  لمرتبطـــةا بتعـــاطي التبـــغ، تعـــرُّض المزيـــد مـــن األفـــراد منقوصـــي المناعـــة لخطـــر اإلصـــابة بالســـل. وتـــوفر الب
األساســية والخــدمات المتكاملــة وزيــادة المشــاركة المجتمعيــة، ومشــاركة المجتمــع المــدني، والقطــاع الخــاص، قاعــدة 

ألدويـة الجديـدة المتـوفرة فـي الوقـت الحاضـر جيدة لضـمان إتاحـة أسـرع واسـتخدام أكثـر فعاليـة لوسـائل التشـخيص وا
والتــي مازالــت قيــد التطــوير، مــن أجــل الوقايــة مــن الســل، والســل المــرتبط بفيــروس األيــدز، والســل المقــاوم لألدويــة، 

  وعالجها جميعًا.

مــن أجــل الوقايــة مــن الســل ومكافحتــه  ٢٠١٥وسيســتمر العمــل الخــاص باالســتراتيجية العالميــة لفتــرة مــا بعــد عــام 
ـــزه علـــى الرعايـــة االبتكاريـــة، والسياســـات الجريئـــة، والـــُنظم الداعمـــة، والبحـــث و  األهـــداف المرتبطـــة بـــذلك، فـــي تركي

المكثـــف. وتشـــمل التحـــديات التـــي تواجـــه البلـــدان واألمانـــة والشـــركاء، ســـد الفجـــوات الرئيســـية فـــي التمويـــل، والســـيما 
ا مـن الـدخل المتوسـط، والتغلـب علـى معوقـات الخـدمات بالنسبة إلى البلدان المنخفضة الدخل وبلدان الشريحة الـدني

الصــــحية، والتغيُّــــرات التــــي تطــــرأ علــــى المــــوارد البشــــرية واإلمــــدادات، والقضــــاء علــــى اآلثــــار الكارثيــــة التــــي تلحــــق 
  بالمصابين بالمرض.

، ســــــيكون دور المنظمــــــة فــــــي مجــــــاالت وضــــــع القواعــــــد والترصــــــد والــــــدعم التقنــــــي ٢٠١٥-٢٠١٤وفــــــي الثنائيــــــة 
حاســم األهميــة مــن أجــل مكافحــة الوبــاء. وســتركز األمانــة علــى بنــاء القــدرة علــى تنفيــذ اســتراتيجية دحــر  اكة،والشــر 
علـــى الصـــعيدين الـــوطني واإلقليمـــي مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى الفئـــات الســـكانية الُمعرَّضـــة، وضـــمان اإلتاحـــة  الســـل
فضًال عـن ذلـك سـتعمل األمانـة علـى تحـديث لخط العالج األول، وتعزيز ُنظم الترصد واستخدام البيانات. و  الكافية

وتجميــــع السياســــات واإلرشــــادات التقنيــــة، علــــى ســــبيل المثــــال تلــــك التــــي تتعلــــق بــــأدوات التشــــخيص والممارســــات 
المختبرية، وتقديم الرعاية إلى المرضى المصابين بالسل المقاوم لألدوية المتعددة، والتدبير العالجي المتكامل للسل 

ليــة، والعمــل مــع البلــدان مــن أجــل تكييــف السياســات واإلرشــادات لكــي تــوائم الســياقات الوطنيــة فــي المجتمعــات المح
  واإلقليمية.

  المالريا

. ٢٠٠٠٪ علـى الصـعيد العـالمي منـذ عـام ٢٥تراجعت معدالت الوفيـات الناجمـة عـن المالريـا بنسـبة تزيـد علـى 
وســعًا ضــخمًا فــي إتاحــة ُســبل الوقايــة مــن ، ينبغــي التوســع ت٢٠١٥ولكــن مــن أجــل بلــوغ األهــداف المحــددة لعــام 

ـــــا المضـــــمون  ـــــار تشـــــخيص المالري ـــــل، وٕاتاحـــــة اختب ـــــا، والســـــيما مـــــن خـــــالل المكافحـــــة المســـــتدامة للنواق المالري
ه إلــــى   الجــــودة ــــ وعالجهــــا الفعــــال. ويتطلــــب خطــــر عــــودة ظهــــور المالريــــا بســــبب تراجــــع التمويــــل الــــدولي الموجَّ
ـــــــــة ـــــــــا ومكافحتهـــــــــا، وبســـــــــبب  الوقاي ـــــــــدات الحشـــــــــرية، اســـــــــتثمارات  مـــــــــن المالري مقاومـــــــــة اآلرتيميســـــــــينين والمبي

مسـتدامة مـن جانـب الجهـات المانحـة والبلـدان التـي تتوطنهـا المالريـا. وفضـًال عـن ذلـك، فثمـة حاجـة   استراتيجية
إلــى تعزيــز ُنظــم الترصــد لتوجيــه المــوارد المحــدودة توجيهــًا مناســبًا، وٕالــى تقيــيم التقــدم الُمحــرز واألثــر النــاتج عــن 

  .تدابير مكافحة المرض

ستدعم األمانة البلدان التي تتوطنها المالريا عن طريق وضع النهوج الخاصة ببناء  ٢٠١٥- ٢٠١٤وفي الثنائية 
القــدرات الالزمــة للوقايــة مــن المالريــا ومكافحتهــا والــتخلص منهــا، وبتعزيــز الترصــد وتحديــد المخــاطر التــي تتهــدد 

الفـــرص الجديـــدة المتاحـــة للعمـــل. وستوضـــع اســـتراتيجية تقنيـــة عالميـــة  مكافحـــة المالريـــا والـــتخلص منهـــا وتحديـــد
، بهـدف المسـاعدة علـى إرشـاد البلـدان والشـركاء المنفـذين ٢٠٢٥- ٢٠١٦لمكافحة المالريا والتخلص منها للفتـرة 

على استدامة النجاحات التي تحققـت خـالل العقـد األخيـر. وفضـًال عـن ذلـك سـتتولى األمانـة تحـديث اإلرشـادات 
لسياســاتية والتقنيــة بشــأن مكافحــة النواقــل، واختبــار تشــخيص المالريــا والعــالج المضــاد لهــا، ومكافحــة المالريــا ا

  والتخلص منها.
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   المهملة المدارية المناطق أمراض

ُتعد أمراض المناطق المدارية المهملة سببًا رئيسيًا في العجز وضـياع اإلنتاجيـة لـدى فئـة مـن أكثـر سـكان العـالم 
ومـــن هـــذا المنطلـــق ال يمكـــن اعتبـــار أمـــراض المنـــاطق المداريـــة المهملـــة قضـــية صـــحية فحســـب. فهـــذه ضـــعفًا. 

األمــراض تــرتبط ارتباطــًا وثيقــًا بالصــحة كحــق مــن حقــوق اإلنســان وبالحــد مــن الفقــر وبفعاليــة تصــريف الشــؤون. 
فـي العـبء اإلجمـالي ورغم أن أثر هذه األمراض ملموس في بعض المناطق أكثـر مـن غيرهـا وأنهـا أقـل إسـهامًا 

لمعدل الوفيات من األمراض األخـرى، فـإن الحـد مـن أثرهـا الصـحي واالقتصـادي ُيعـد أولويـة عالميـة نظـرًا لتـوفر 
التــدخالت الجديــدة واألكثــر فعاليــة؛ وألن الحــد منهــا مــن شــأنه أن يســرِّع ُخطــى التنميــة االقتصــادية؛ وألن األمانــة 

ـــــين الحكومـــــات، ومقـــــدمي الخـــــدمات الصـــــحية، ومصـــــّنعي تحظـــــى بوضـــــع يؤهلهـــــا تمامـــــًا إلقامـــــة الشـــــر  اكات ب
  المستحضرات الصيدالنية ولتعزيز هذه الشراكات.

وقد وضعت خريطة الطريق لتسريع العمل الخاص بالتغلب على أثر أمراض المناطق المدارية المهملة جدوًال زمنيًا 
اله. وتكتسي الشراكات مع المصّنعين أهمية مرضًا محددًا وحيثما أمكن التخلص منه واستئص ١٧مفصًال لمكافحة 

لضــمان إتاحــة األدويــة العاليــة الجــودة. وال يتطلــب الحفــاظ علــى الــزخم الحــالي فــي التصــدي لهــذه األمــراض المنــافع 
  والتمويل فحسب، بل يتطلب كذلك دعمًا سياسيًا.

ألمـــراض المنـــاطق المداريـــة ســـتركز المنظمـــة علـــى زيـــادة إتاحـــة األدويـــة األساســـية  ٢٠١٥-٢٠١٤وفـــي الثنائيـــة 
المهملة، والتوسع في العالج الكيميائي الوقائي، والتدبير العالجي االبتكـاري والمكثـَّف لهـذه األمـراض. وفضـًال عـن 
ذلك، فإن تعزيز القـدرة الوطنيـة علـى ترصـد المـرض واإلشـهاد علـى الـتخلص مـن بعـض أمـراض المنـاطق المداريـة 

  ، سيظل شاغًال رئيسيًا.المهملة المختارة أو التحقق منه

ونظــرًا للتغيُّــر الســريع الــذي يطــرأ علــى مشــهد الصــحة العالميــة فــي الوقــت الحــالي، فــإن البرنــامج الخــاص للبحــث 
والتــدريب فــي مجــال أمــراض المنــاطق المداريــة المشــترك بــين اليونيســيف، وبرنــامج األمــم المتحــدة اإلنمــائي، والبنــك 

يركز على تعزيز قدرات البحث المحليـة وضـمان أن البلـدان تلعـب دورًا رئيسـيًا الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، س
في تحديد األولويات، وٕاجراء البحوث، واستخدام البيِّنات لدعم عمليـة صـناعة القـرار وممارسـات الصـحة العموميـة. 

، وُتطــوَّر اختبــارات وكــذلك ستُنشــر نتــائج التجــارب الســريرية الراميــة إلــى اكتشــاف عالجــات أكثــر فعاليــة ومأمونيــة
مثل قرحة بورولي، وداء المثقبيات األفريقي البشـري،  -تشخيصية أسرع وأبسط ألمراض المناطق المدارية المهملة 

  وداء الليشمانيات، وداء شاغاس، والداء العليقي، وحمى الضنك.

  باللقاحات منها الوقاية يمكن التي األمراض

مية األعلى مردودية. وتمنع الوقاية التي تكفلهـا اللقاحـات وقـوع مليـوني حالـة التمنيع ضمن تدخالت الصحة العمو  ُيعد
وفــاة ســنويًا. وتــنعكس األولويــة التــي ُأعطيــت لألمــراض الحاليــة والمســتقبلية التــي يمكــن الوقايــة منهــا باللقاحــات، فــي 

مل العالمية الخاصة باللقاحـات االهتمام الدولي الذي أولي لهذا الموضوع كجانب من مبادرة "عقد اللقاحات" وخطة الع
المرتبطة به والتي وضعتها المنظمة. وأصبح العديد من اللقاحات الجديدة متاحًا واتسعت دائرة تركيز التمنيع الروتينـي 
التــي كانــت تقتصــر علــى الرضــع والنســاء الحوامــل كفئتــين مســتهدفتين، لتشــمل المــراهقين والبــالغين أيضــًا. وفــي الوقــت 

األطفال الذين يولدون سنويًا يصـعب الوصـول إلـيهم وهـم بالتـالي معرضـون الحتمـال اسـتبعادهم مـن نفسه، فإن خمس 
بــرامج التمنيــع. وبالتوســع فــي اســتخدم اللقاحــات الموجــودة وٕادخــال المزيــد مــن اللقاحــات المرخصــة حــديثًا، يمكــن تجنــب 

اللقاحات وترخيصها وعـدًا بتحسـين الوقايـة  وقوع ما يقرب من مليون حالة وفاة أخرى سنويًا. ويحمل تطوير المزيد من
  من الوفيات والمراضة.
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، ســيتمحور التركيــز حــول تنفيــذ خطــة العمــل العالميــة الخاصــة باللقاحــات ورصــدها، ٢٠١٥-٢٠١٤وفــي الثنائيــة 
وذلك من خالل دعم إعداد خطط التمنيع الوطنية، وتعزيـز القـدرة الوطنيـة علـى رصـد بـرامج التمنيـع وضـمان تـوفر 

مدادات والتمويل الكافي لبرامج التمنيع. وفضًال عن ذلك فسوف ُتكثَّف الجهود الرامية إلى التخلص من الحصبة اإل
  .Bوالحميراء ومكافحة االلتهاب الكبدي 

  اآلخرين والشركاء البرامج مع الروابط

علـى فوائـد أكبـر سـتعود تنطوي الجهود والمنجـزات المرتبطـة بالعمـل علـى الوقايـة مـن األمـراض السـارية ومكافحتهـا 
علــى الصــحة والتنميــة. وفيمــا يتعلــق بفيــروس األيــدز، يعنــي العمــل علــى الوقايــة مــن انتقــال الفيــروس مــن األم إلــى 
الطفــــل، التوســــع فــــي الخــــدمات الخاصــــة بالعــــدوى بــــالفيروس المقدمــــة إلــــى النســــاء، والنســــاء الحوامــــل، واألمهــــات، 

الــتخلص مــن حــاالت العــدوى الجديــدة بــين األطفــال بحلــول عــام  واألطفــال، واألســر، مــن أجــل ضــمان تحقيــق هــدف
. وبالمثــل فــإن العمــل بشــأن الوقايــة مــن بعــض أمــراض المنــاطق المداريــة المهملــة وعالجهــا، بمــا فــي ذلــك ٢٠١٥

ــــن الحصــــائل الخاصــــة بصــــحة المــــرأة، والصــــحة النفاســــية،  البلهارســــيا والعــــدوى الديدانيــــة المنقولــــة بالتربــــة، سُيحسِّ
ــا الســريعة والمضــمونة الجــودة نقطــة  وحصــائل الــوالدات. وســيوفر التوســع فــي اســتخدام اختبــارات تشــخيص المالري

دخــول إلــى تحســين التــدبير العالجــي لجميــع أســباب الحمــى، والســيما االلتهــاب الرئــوي وأمــراض اإلســهال، وضــمان 
ف مكافحة األمراض التي يمكـن عالجها على النحو المناسب. وسيؤدي تعزيز أنشطة الترصد بما يتماشى مع أهدا

الوقاية منها باللقاحات والتخلص منها واستئصالها، إلى دعم الجهود الرامية إلى الوقاية مـن فاشـيات هـذه األمـراض 
) الخاصـة ٢٠٠٥والتصدي لها. وكذلك فهناك روابط مع العمل بشأن المتطلبات األساسية للوائح الصحية الدوليـة (

  واألمراض المنقولة باألغذية.بتعزيز المختبرات العامة 

وفضــًال عــن ذلــك فــإن مســارات العمــل بشــأن األمــراض الســارية تســتتبع تضــافر الجهــود والتكامــل وتقــديم الــدعم إلــى 
المنظمــات المعنيــة فــي منظومــة األمــم المتحــدة والشــراكات الرئيســية. وتشــمل هــذه برنــامج األمــم المتحــدة المشــترك 

والبنــك الــدولي، وخطــة الطــوارئ التــي وضــعها الــرئيس األمريكــي لإلغاثــة مــن مــرض لمكافحــة األيــدز، واليونيســيف، 
األيدز، والصندوق العالمي لمكافحة األيدز والسل والمالريـا، وشـراكة دحـر السـل، وشـراكة دحـر المالريـا، والتحـالف 

ريــا، والبرنــامج األفريقــي العــالمي مــن أجــل اللقاحــات والتمنيــع، والمرفــق الــدولي لشــراء األدويــة، ومشــروع أدويــة المال
لمكافحــة داء كالبيـــة الـــذنب، والتحــالف العـــالمي للقضـــاء علــى الخيطيـــات اللمفاويـــة، فضــًال عـــن الوكـــاالت الثنائيـــة 

  وكبرى المؤسسات.

  األيدز والعدوى بفيروسه
  : زيادة عدد المتعايشين مع األيدز الذين يتعاطون عالجًا مضادًا للفيروسات القهقرية١الحصيلة 

  الهدف  البيانات األساسية  رات الحصيلةمؤش
عدد األشـخاص المتعايشـين مـع فيـروس األيـدز الـذين يتعـاطون 

  عالجًا مضادًا للفيروسات القهقرية
  ماليين ٨
)٢٠١١(  

  مليون ١٥
)٢٠١٥(  

  : خفض عدد حاالت العدوى الجديدة بين األطفال٢الحصيلة 

  الهدف  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة
  ٣٣٠ ٠٠٠  بين األطفالبفيروس األيدز عدد حاالت العدوى الجديدة 

)٢٠١١(  
 ٤٣ ٠٠٠أقل من 

)٢٠١٥(  
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      الُمخرجات
إقامة حوار بشأن السياسات وٕاسداء المشورة والـدعم التقنـي لتنفيـذ االسـتراتيجية العالميـة لقطـاع الصـحة بشـأن 

  ٢٠١٥-٢٠١١األيدز والعدوى بفيروسه للفترة 
  الرئيسية:المنجزات 

إعداد التقارير المرحلية عن اسـتجابة قطـاع الصـحة للوقايـة مـن فيـروس األيـدز وتـوفير العـالج والرعايـة  •
للمصـــــابين بـــــه، والقضـــــاء علـــــى انتقـــــال العـــــدوى مـــــن األم إلـــــى الطفـــــل، ومقاومـــــة الفيـــــروس لألدويـــــة، 

  ٢٠١٥واالستراتيجية الخاصة بمرحلة ما بعد عام 
لوطنية الالزمة لوضـع السياسـات والبـرامج الخاصـة بالتصـدي لفيـروس األيـدز تعزيز القدرات اإلقليمية وا •

  وتنفيذها وتتبعها والوصول بها إلى المستوى األمثل
وضع السياسات والخطط الوطنية من أجل التوسـع علـى نحـو منصـف فـي الوقايـة والعـالج بمـا يتماشـى   •

  ٢٠١٥مع اُألطر العالمية واإلقليمية واألهداف المحددة لعام 
وضع المبادئ التوجيهية واإلرشادات السياساتية المجمَّعة للوقاية من عـدوى األطفـال والبـالغين بفيـروس األيـدز 

  وعالجها، ودمج البرامج المعنية بفيروس األيدز وغيرها من البرامج الصحية، والحد من حاالت الغبن
  المنجزات الرئيسية:

وقايـــــــة مـــــــن عـــــــدوى األطفـــــــال والكبـــــــار بفيـــــــروس األيـــــــدز إعـــــــداد اإلرشـــــــادات المجمَّعـــــــة والمحدَّثـــــــة لل •
والمعلومــــات المحدثــــة/ األدوات التقنيــــة والبرنامجيــــة الخاصــــة بــــالنهوج المســــتجدة فــــي مجــــال  وعالجهــــا،

  العالج والوقاية
وضـــــع خيـــــارات السياســـــات وتكييفهـــــا مـــــن جانـــــب البلـــــدان بشـــــأن مـــــا يلـــــي: تحديـــــد أولويـــــات اســـــتجابة  •

ــــــى  قطــــــاع الفئــــــات الســــــكانية الرئيســــــية وٕازالــــــة العقبــــــات فــــــي ســــــبيل اإلتاحــــــة؛ الصــــــحة؛ والوصــــــول إل
  ة؛ وتعزيز الُنظم الصحيةـج الصحيـالمعنية بالتصدي لفيروس األيدز مع غيرها من البرام البرامج ودمج

  تكييف وتحديث المبادئ التوجيهية الوطنية المتعلقة بالوقاية من فيروس األيدز وعالج المصابين به •
  

  السل
    زيادة عدد الُمعاَلجين بنجاح من مرضى السلالحصيلة: 

  الهدف  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة
العـــدد التراكمـــي للُمعـــاَلجين بنجـــاح مـــن مرضـــى الســـل فـــي إطـــار بـــرامج 

  ١٩٩٥تعتمد استراتيجية العالج التي أوصت بها المنظمة منذ عام 
   مليون ٤٨
)٢٠١١(  

   مليون ٧٠
)٢٠١٥(  

  
    الُمخرجات

داء المشورة إلـى البلـدان والشـركاء لتنفيـذ اسـتراتيجية دحـر السـل بمـا فـي ذلـك حوار بشأن السياسات وٕاسإقامة 
  تعزيز ترصد حاالت السل والوفيات الناجمة عنها

  المنجزات الرئيسية:
إقامــة حــوار سياســاتي إقليمــي ووطنــي وبنــاء القــدرات لتعزيــز تنفيــذ اســتراتيجية دحــر الســل، بمــا فــي ذلــك  •

جيات التي تستهدف الوصول إلى الفئات السكانية المعرَّضـة وضـمان إتاحـة خـط العـالج األول االستراتي
  على نحو كاف
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تقـديم الــدعم الـالزم لتعزيــز قــدرات البـرامج الوطنيــة المعنيــة بالسـل علــى جمــع وتحليـل واســتخدام البيانــات  •
  التقارير المنشورة تقييمًا منهجياً الخاصة بالسل وتقييم نتائج ترصد السل ومسوح االنتشار الواردة في 

  إعداد تقرير المنظمة السنوي الخاص بمكافحة السل على الصعيد العالمي •
إعداد اإلرشادات السياساتية والمبادئ التوجيهية التقنية المحدَّثـة بشـأن السـل المـرتبط بفيـروس األيـدز، وتقـديم 

المتعددة، ونهـوج تشـخيص السـل، والسـل المقـاوم ألدويـة الرعاية إلى المرضى المصابين بالسل المقاوم لألدوية 
  متعددة، وتحري السل بين الفئات الُمعرَّضة، والتدبير العالجي المتكامل للسل القائم على المجتمعات المحلية

  المنجزات الرئيسية:
المة وضع خيارات السياسات واإلرشادات بشأن الممارسات المختبرية المتعلقة بالسـل، بمـا فـي ذلـك السـ •

  البيولوجية، واعتماد أساليب التشخيص السريع واستخدامها
وضـــع اإلرشـــادات السياســـاتية والمبـــادئ التوجيهيـــة التقنيـــة بشـــأن مـــا يلـــي: اســـتخدام األدويـــة والمقـــررات  •

ــاس لألدويــة والســل المقــاوم لهــا؛ والعــالج الوقــائي؛ والســل المقــاوم لألدويــة  العالجيــة الجديــدة للســل الحسَّ
  حاالت اقتران السل بفيروس األيدزالمتعددة و 

  تكييف وتحديث المبادئ التوجيهية الوطنية المتعلقة بالوقاية من السل وعالجه •

  المالريا
الحصيلة: زيادة عدد الحاالت المؤكدة لإلصابة بالمالريـا التـي تتلقـى العـالج بـالخط األول مـن األدويـة المضـادة 

  للمالريا

  الهدف  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة
النسبة المئوية للحاالت المؤكدة لإلصابة بالمالريا التـي تتلقـى وفقـًا 
  لسياسة وطنية العالج بالخط األول من األدوية المضادة للمالريا

  ٪١٠٠  من المقرر وضعها

    الُمخرجات
والـتخلص منهـا إقامة حوار بشأن السياسات وٕاسداء المشورة إلى البلدان لتعزيز الوقاية من المالريا ومكافحتها 

  مع التركيز على تحسين وسائل التشخيص
  المنجزات الرئيسية:

التكييف اإلقليمي وتقـديم الـدعم لوضـع خيـارات السياسـات الخاصـة ببلـدان معينـة وفقـًا للظـروف الوبائيـة  •
  المختلفة باالستناد إلى السياسات والمبادئ التوجيهية العالمية الجديدة المتعلقة بالمالريا

عم وبنــــاء قــــدرات الســــلطات الصــــحية الوطنيــــة فيمــــا يتعلــــق بالوقايــــة مــــن المالريــــا ومكافحتهــــا تقــــديم الــــد •
  والتخلص منها

تقديم الـدعم لتعزيـز قـدرات الترصـد الوطنيـة مـن أجـل إعـداد التقـارير اإلقليميـة والُقطريـة إلرشـاد القـرارات  •
  الخاصة بالبرامج

جهــــود العالميــــة الراميــــة إلــــى مكافحــــة المالريــــا إصـــدار التقريــــر الخــــاص بالمالريــــا فــــي العــــالم إلرشــــاد ال •
  والتخلص منها
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ورصـد التقـدم  ٢٠٢٥-٢٠١٦استهالل اسـتراتيجية تقنيـة عالميـة لمكافحـة المالريـا والـتخلص منهـا للفتـرة  •
  الُمحرز على الصعيد العالمي واإلقليمي

النواقـل، واالختبـار التشخيصـي،  إعداد الوصايا السياساتية والمبـادئ التوجيهيـة التقنيـة المحدَّثـة بشـأن مكافحـة
  والعالج المضاد للمالريا، والتدبير العالجي المتكامل لألمراض الحموية، والترصد، والكشف الوبائي، واالستجابة

  المنجزات الرئيسية:
  إعداد المبادئ التوجيهية المحدثة بشأن مكافحة النواقل، واالختبار التشخيصي والعالج •
التقنيـــة بشـــأن مكافحـــة المالريـــا والـــتخلص منهـــا فـــي أوســـاط الفئـــات الســـكانية  إعـــداد المبـــادئ التوجيهيـــة •

  الخاصة، بما في ذلك فئات المهاجرين والبيئات الحضرية

  أمراض المناطق المدارية المهملة
  : اإلشهاد على استئصال داء التنينات في جميع البلدان١الحصيلة 

  الهدف  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة
  ١٩٤  ١٨٣  البلدان التي تم اإلشهاد على استئصال داء التنينات فيهاعدد 

  عزيز إتاحة األدوية المالئمة لعالج أمراض المناطق المدارية المهملةت: ٢الحصيلة 

  الهدف  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة
عدد البلدان التي توصلت إلى تحقيق هدف التغطية الموصى بـه فـي 

يتعلــــق بالســــكان المعرضــــين لمخــــاطر اإلصــــابة بــــداء الفيالريــــات  مــــا
الديدانيــــة المنقولـــة عــــن طريــــق التربــــة  واألمــــراضاللمفـــي والبلهارســــيا 

  وذلك من خالل العالج الكيميائي الوقائي المنتظم الطارد للديدان

١٠٠  ٢٥  

    الُمخرجات
بشأن تنفيذ ورصد خريطـة الطريـق التـي  لهم إقامة حوار بشأن السياسات مع البلدان والشركاء وٕاسداء المشورة

وضعتها المنظمـة بشـأن أمـراض المنـاطق المداريـة المهملـة مـن أجـل زيـادة واسـتدامة إتاحـة األدويـة األساسـية 
  لهذه األمراض

  المنجزات الرئيسية:
ة إعداد خطـة العمـل الُقطريـة المتكاملـة الخاصـة بـأمراض المنـاطق المداريـة المهملـة لزيـادة إتاحـة األدويـ •

ف، كثَّــاألساســية، بمــا فــي ذلــك التوســع فــي العــالج الكيميــائي الوقــائي، والتــدبير العالجــي االبتكــاري والمُ 
  والتدخالت المتكاملة لمكافحة النواقل

تعزيز القـدرة الوطنيـة علـى الرصـد والتقيـيم والترصـد والبحـث المتعلـق بالعمليـات واإلشـهاد علـى/ التحقـق  •
  المناطق المدارية المهملة المختارةمن التخلص من بعض أمراض 

  إعداد تقرير مرحلي عن تنفيذ خريطة طريق المنظمة بشأن أمراض المناطق المدارية المهملة •
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إعداد المبادئ التوجيهية التقنية والتجارب السريرية الستحداث عالجات أكثر فعالية ومأمونية وتطوير اختبـارات 
  طق المدارية المهملة المختارةتشخيصية سريعة وبسيطة لبعض أمراض المنا

  المنجزات الرئيسية:
إجراء التجارب السريرية على عالجات أكثر فعالية ومأمونية ألمـراض المنـاطق المداريـة المهملـة ونشـر  •

  نتائجها 
تطــوير اختبــارات تشخيصــية أســرع وأبســط لألمــراض المداريــة المهملــة (قرحــة بــورولي، وداء المثقبيــات  •

  اء الليشمانيات، وداء شاغاس، والداء العليقي، وحمى الضنك)األفريقي البشري، ود

تطــوير المعــارف الجديــدة والحلــول واســتراتيجيات التنفيــذ التــي تلبــي االحتياجــات الصــحية للبلــدان التــي يتوطنهــا 
  المرض، وذلك بالتشاور مع صنَّاع القرار

  المنجزات الرئيسية:
  اتفاق أصحاب المصلحة حول السياسات والممارسات المتعلقة بالبحث  •
ـــة إلـــى الوقايـــة مـــن أمـــراض الفقـــر  • وضـــع األدوات واالســـتراتيجيات والبيِّنـــات الخاصـــة بالسياســـات الرامي

  المعدية وعالجها ومكافحتها 
توطنهـا أمـراض تقديم الدعم لتعزيز قدرات البحـث علـى المسـتويين المؤسسـي والفـردي فـي البلـدان التـي ت •

  المناطق المدارية المهملة من أجل تلبية احتياجات هذه البلدان
  تحديد أولويات البحث في مجال الوقاية من المالريا ومكافحتها والتخلص منها على نحو استراتيجي •

  األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات
مـــن اللقـــاح التـــوليفي المضـــاد للخنـــاق والكـــزاز : زيـــادة معـــدل التغطيـــة العـــالمي بالجرعـــات الـــثالث ١الحصـــيلة 
  والشاهوق

  الهدف  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة
معـــــدل التغطيـــــة العـــــالمي بالجرعـــــات الـــــثالث مـــــن اللقـــــاح التـــــوليفي 

  المضاد للخناق والكزاز والشاهوق
  

  ٪٩٠أكثر من   ٪٨٥

      : استئصال الحصبة٢الحصيلة 
  الهدف  األساسيةالبيانات   مؤشرات الحصيلة

  ٥  صفر  أقاليم المنظمة التي نجحت في التخلص من الحصبة
)٢٠٢٠(  

  : لقاحات المكورات الرئوية الجديدة٣الحصيلة 
  الهدف  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة

أدخلــت جميــع البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الــدخل لقاحــًا واحــدًا أو 
  أكثر من اللقاحات الجديدة أو التي ال ُيستفاد منها استفادة كاملة 

من المقرر   من المقرر وضعها
  وضعها
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      الُمخرجات
العالميـة الخاصـة إقامة حوار بشأن السياسات وٕاسداء المشورة إلى البلدان والشركاء لتنفيـذ ورصـد خطـة العمـل 

  باللقاحات كجانب من مبادرة "عقد اللقاحات"، مع التركيز على الفئات السكانية التي يصعب الوصول إليها
  المنجزات الرئيسية:

وضــع خطــط التمنيــع الوطنيــة المتعــددة الســنوات والســنوية، بمــا فــي ذلــك وضــع إطــار للرصــد وٕاصــدار  •
  التقارير المرحلية السنوية

زيــز القــدرة الوطنيــة علــى رصــد بــرامج التمنيــع مــن خــالل رصــد تغطيــة التمنيــع وترصــد تقــديم الــدعم لتع •
  األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات

  تقديم الدعم للبلدان لضمان كفاية إمدادات اللقاحات وتمويل التمنيع لتحقيق أفضل أثر •
  Bوالحميراء ومكافحة االلتهاب الكبدي تكثيف التنسيق بين الجهود الرامية إلى التخلص من الحصبة 

  المنجزات الرئيسية:
وضــع الخطــط واالســتراتيجيات الوطنيــة مــن أجــل تحقيــق هــدف الــتخلص مــن الحصــبة والحميــراء و/ أو  •

  والمحافظة عليه (وفقًا لما يتناسب مع اإلقليم) Bمكافحة االلتهاب الكبدي 
ت ومعـدات التمنيـع الجديـدة، وأولويـات البحـث المتفـق وضع توصيف المنتجات المسـتهدفة فيمـا يتعلـق باللقاحـا

  عليها لتطوير اللقاحات ذات األهمية بالنسبة إلى الصحة العمومية، والتغلب على العقبات في سبيل التمنيع
  المنجزات الرئيسية:

وضع توصيف المنتجات المستهدفة فيما يتعلق باللقاحات ومعدات التمنيع الجديـدة وتحديـد االحتياجـات  •
  من البيانات األساسية لوضع التوصيات المستقبلية المتعلقة بالتطعيم

تحديد أولويات البحث المتفق عليها من أجل التغلب على العقبات في سبيل التمنيع، ومن أجل مكافحة  •
ـــد خصـــائص ُنظـــم التمنيـــع  ـــة والـــتخلص منهـــا باللقاحـــات، ومـــن أجـــل تحدي األمـــراض التـــي يمكـــن الوقاي

  المستقبلية
  الدوالرات األمريكية)  بآالفنية حسب المكاتب الرئيسية (الميزا

جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا  المجال البرنامجي
شرق   أوروبا  آسيا

  المتوسط
غرب المحيط 

  الهادئ
المقر 
  المجموع  الرئيسي

  ١٣٢ ١٨٩  ٤١ ٩٥٥  ٩ ٩٩٢  ١٠ ٠٩٢  ٦ ٩٧٨  ١٤ ٥٧٠  ٤ ٠٨١  ٤٤ ٥٢١  األيدز والعدوى بفيروسه
  ٨٩ ٣٤٣  ٢٩ ٢٠٦  ١٢ ٨٥٨  ١٣ ٤٣٢  ١ ٧٦٧  ١٤ ٠٦٤  ٤٨٩  ١٧ ٥٢٧  المالريا
  ١٣٥ ٠٠٣  ٣٥ ٨٩٠  ١٤ ٣٧٧  ٢٠ ٦٥١  ١١ ٧٠٠  ٢٩ ٣١٥  ١ ٠٠١  ٢٢ ٠٦٩  السل

  ١٤٠ ١٠٣  ٩٢ ٣٦٨  ٨ ٣٠٤  ٦ ٢٨٥  ٤٨٧  ٨ ٦١٤  ٤ ٥٦٨  ١٩ ٤٧٧المهملةاألمراض المدارية 
األمراض التي يمكن 

  ٣٤٥ ٨٠١  ٥٥ ٧٦٧  ٢٦ ٠٦١  ٣٩ ٣٢٦  ١١ ٤٧٣  ٤٠ ٧٥٠  ٩ ٢٩٤  ١٦٣ ١٣٠  الوقاية منها باللقاحات
  ٨٤٢ ٤٣٩  ٢٥٥ ١٨٦  ٧١ ٥٩٢  ٨٩ ٧٨٦  ٣٢ ٤٠٥  ١٠٧ ٣١٣  ١٩ ٤٣٣  ٢٦٦ ٧٢٤  المجموع الفرعي

  تشمل البحوث في مجال أمراض المناطق المدارية التي ُتجرى في المقر الرئيسي.   ١
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        : األمراض غير السارية٢الفئة 
 غيــر الســارية، بمــا فــي ذلــك األمــراض القلبيــة الوعائيــة، والســرطانات، وأمــراض الرئــةالحــد مــن عــبء األمــراض 

المزمنة، وداء السكري، واالضطرابات النفسية، وكذلك العجز واآلثار المترتبة على العنف واإلصـابات، مـن خـالل 
والوقايـة منهــا  تعزيـز الصـحة والحــد مـن مخــاطر اإلصـابة بــاألمراض غيـر الســارية وعوامـل الخطــر المسـببة لهــا

  وعالجها ورصدها.

، والسـرطانات، وأمـراض الرئـة األمـراض القلبيـة الوعائيـةتغطي هـذه الفئـة األمـراض األربعـة الرئيسـية غيـر السـارية (
المزمنـــة، وداء الســـكري) وعوامـــل الخطـــر الرئيســـية المســـببة لهـــا (تعـــاطي التبـــغ، والنظـــام الغـــذائي غيـــر الصـــحي، 

الكحـول علـى نحـو ضـار). وتقـع مجموعـة مـن االعـتالالت غيـر السـارية األخـرى ضـمن والخمول البدني، وتعـاطي 
نطاق هذه الفئة، بما فـي ذلـك االضـطرابات النفسـية واآلثـار المترتبـة علـى العنـف، والتـي تشـمل اإلصـابات الناجمـة 

  عن حوادث الطرق، وحاالت العجز، وسوء التغذية، وصحة الفم والعين، واالضطرابات الوراثية.

  السارية غير األمراض

أصــبحت األمــراض غيــر الســارية مــؤخرًا تمثــل جانبــًا مهمــًا مــن جوانــب برنــامج العمــل الصــحي العــالمي. وســيتطلب 
النجاح العمل المنسق والمتعدد القطاعات على المستوى العالمي واإلقليمي والوطني والمحلي. وقـد أوضـحت الـدول 

نظمــة فــي هــذه المهمــة فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة الرفيــع المســتوى األعضــاء الــدور القيــادي الــذي تضــطلع بــه الم
، حيـث طلبـت إلـى المنظمـة وضـع إطـار ٢٠١١بشأن الوقاية من األمراض السـارية ومكافحتهـا فـي أيلـول/ سـبتمبر 

للرصــد العــالمي الشــامل، وتوصــيات بشــأن مجموعــة مــن الغايــات العالميــة االختياريــة؛ وتحديــد خيــارات السياســات 
ز وتسهيل العمل متعدد القطاعات، بما في ذلك من خالل الشراكة الفعالة؛ وممارسة دور القيادة والتنسيق فـي لتعزي

  تعزيز الجهود العالمية المتعلقة بعمل صناديق وبرامج ووكاالت األمم المتحدة.

االت التعــرض وســتعمل المنظمــة علــى بنــاء قــدرات ُنظــم الترصــد الوطنيــة وأدوات جمــع البيانــات الموحــدة لرصــد حــ
لعوامــل الخطــر المســببة لألمــراض غيــر الســارية، والوفيــات والمراضــة الناجمــة عــن األمــراض غيــر الســارية تحديــدًا، 
واستجابة الُنظم الصحية لمقتضيات تلك األمراض. وباالسـتناد إلـى اتفاقيـة منظمـة الصـحة العالميـة اإلطاريـة بشـأن 

عــرض تــدابير الصــحة العموميــة الفعالــة للهجــوم مــن خــالل الــدعاوى مكافحــة التبــغ ســتدعم المنظمــة البلــدان حيــث تت
ز فـــرض الضـــرائب علـــى التبـــغ كتـــدبير يرمـــي إلـــى الحـــد مـــن  القانونيـــة التـــي رفعتهـــا دوائـــر صـــناعة التبـــغ، وســـتعزِّ

ســتعمل المنظمــة علــى ضــمان أن تقــديم الرعايــة الصــحية إلــى المصــابين  ٢٠١٥-٢٠١٤االســتهالك. وفــي الثنائيــة 
المزمنــة يــتم فــي ســياق تعزيــز النظــام الصــحي بأكملــه، وأنــه يشــمل عناصــر مثــل السياســات المالئمــة، بــاألمراض 

بـــة، واإلتاحـــة الكافيـــة لألدويـــة والتكنولوجيـــات األساســـية، ومعـــايير الرعايـــة الصـــحية األوليـــة،  والمـــوارد البشـــرية المدرَّ
لخصــوص علــى العمــل مــع البلــدان لتنفيــذ وآليــات إحالــة المرضــى التــي تعمــل جيــدًا. وســتركز المنظمــة علــى وجــه ا

التدخالت التي تعد أفضل الخيارات في مجال األمراض غير السارية، ولتكييف التوصيات بشأن السياسـات الراميـة 
إلى الكشف المبكر والتشخيص والتدبير العالجي لكي توائم السياقات الوطنية، ووضع إطار للرصد العـالمي يشـمل 

الخاصـة بترصـد األمـراض  قدرة البلدانوفضًال عن ذلك سيتم تعزيز  المية المتفق عليها.مجموعة من المؤشرات الع
غير السارية ورصدها من أجل دعم هذه الجهود. وستُتخذ الخطوات لتعزيز اإلمكانات المتنامية للقاحات في مجـال 

  الوقاية من السرطانات.
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  النفسية الصحة

الالت نفسية ذات أولوية تسهم بأكبر نسـبة مـن المراضـة فـي معظـم البلـدان تشير البيِّنات الحالية إلى أن ثمانية اعت
ـــــة، واالنتحـــــار، والصـــــرع، والخـــــرف،  ـــــاب والفصـــــام وغيرهمـــــا مـــــن االضـــــطرابات الُذهاني ـــــة، أال وهـــــي: االكتئ النامي
واالضطرابات الناجمـة عـن تعـاطي الكحـول، واالضـطرابات الناجمـة عـن تعـاطي العقـاقير علـى نحـو غيـر مشـروع، 

االضطرابات النفسية لـدى األطفـال. ويمكـن التصـدي لالعـتالالت النفسـية مـن خـالل تـوفير العـالج والرعايـة عاليـا و 
  الجودة، ولكن لم يحظ توفير الرعاية والعالج في البيئات المنخفضة الدخل إال باهتمام قليل نسبيًا. 

سية للمراضة، والسـيما الخـرف، والتوحـد، على المحددات واألسباب الرئي ٢٠١٥-٢٠١٤وسيركز العمل في الثنائية 
واالضــطرابات ثنائيــة القطــب، واعــتالالت الصــحة النفســية لــدى األطفــال، بمــا فــي ذلــك االســتراتيجيات لمنــع إقــدام 

ز العمل  على تقـديم الرعايـة التـي تلبـي االحتياجـات النفسـية واالجتماعيـة  قدرة البلدانالشباب على االنتحار. وسيعزِّ
وتكتسـي حمايـة وتعزيـز حقـوق اإلنسـان الخاصـة بالمصـابين بـاالعتالالت الصـحية  مات المجتمعيـة.في إطـار الخـد

النفسية في مواجهة انتهاكـات حقـوق اإلنسـان أهميـة حاسـمة كـذلك. وفـي اسـتطاعة التكنولوجيـا تغييـر الطريقـة التـي 
مالئمـــة بصـــفة خاصـــة بالنســـبة  تقـــدَّم بهـــا الرعايـــة الصـــحية الخاصـــة بجميـــع األمـــراض غيـــر الســـارية، ولكنهـــا ُتعـــد

للمصــابين باالضــطرابات النفســية، والســيما كبــار الســن المصــابين بــالخرف (انظــر أيضــًا التمتــع بالنشــاط فــي مرحلــة 
  الشيخوخة). 

  واإلصابات العنف

ُتعــد اإلصــابات الناجمــة عــن حــوادث المــرور الســبب األول للوفيــات الناجمــة عــن اإلصــابات عمومــًا، حيــث يقضــي 
شخص نحبه سنويًا على الطرق في العـالم. ويتعـرض عشـرات الماليـين مـن النـاس سـنويًا لإلصـابة أو  ٣٥٠٠نحو 

العجــز. ويتمثــل أكثــر مســتخدمي الطــرق تعرضــًا لحــوادث الُطــرق فــي األطفــال، والُمشــاة، وراكبــي الــدراجات، وكبــار 
-٢٠١١مة لألمـم المتحـدة الفتـرة ، أعلنت الجمعية العا٢٠١١الصادر في أيار/ مايو  ٦٤/٢٥٥السن. وفي القرار 

عقدًا للعمل من أجل السالمة على الطرق بهدف تثبيت عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق ثم خفض  ٢٠٢٠
، وٕانقاذ بذلك أرواح خمسـة ماليـين شـخص. وفضـًال عـن ٢٠٢٠مستواها المتوقع على الصعيد العالمي بحلول عام 

يًا على الصعيد العالمي حتفهم بسبب العنف. وفي مقابل كل شخص ماليين شخص سنو  ١,٦ذلك، يلقى أكثر من 
واســع مــن المشــكالت الصــحية  ولنطــاقيمــوت نتيجــة للعنــف، هنــاك عــدد أكبــر مــن األشــخاص يتعرضــون لإلصــابة 

  البدنية والجنسية واإلنجابية والنفسية.

يــــة مــــن اإلصــــابات، وتعزيــــز ، ستســــتمر المنظمــــة فــــي زيــــادة التعريــــف بإمكانيــــة الوقا٢٠١٥-٢٠١٤وفــــي الثنائيــــة 
الممارســات الجيــدة، والعمــل علــى منــع العنــف ضــد النســاء واألطفــال والشــباب، باالســتناد إلــى اســتراتيجيات تنطــوي 
علــى مشــاركة مســتويات المجتمــع كافــة. وأخيــرًا، فإنــه نظــرًا ألن العنــف واإلصــابة يــؤثران علــى حيــاة ماليــين البشــر 

صابين بالصـدمات يكتسـي أهميـة محوريـة بالنسـبة إلـى أي نظـام صـحي. وسـتعمل سنويًا، فإن تقديم الرعاية إلى الم
المنظمــة علــى إدخــال التحســينات المســتدامة علــى رعايــة المصــابين مــن خــالل التحــالف العــالمي لرعايــة المصــابين 

  التابع لمنظمة الصحة العالمية.

  والتأهيل العجز

ين األشــخاص المصــابين بــالعجز فــي العــالم والبــالغ عــددهم أشــار التقريــر العــالمي األول عــن العجــز إلــى أنــه مــن بــ
مليـــون شـــخص صـــعوبات كبيـــرة فـــي حيـــاتهم اليوميـــة. وعـــدم  ١٩٠إلـــى  ١١٠يواجـــه  ١أكثـــر مـــن مليـــار شـــخص، 

                                                           
  .٢٠١١ة، العالمي الصحة منظمة جنيف، .التقرير العالمي عن العجز .الدولي والبنك العالمية الصحة منظمة   ١



 ٢٠١٣في المجلس التنفيذي في كانون الثاني/ يناير  للمناقشةالمطروحة  ٢٠١٥-٢٠١٤الميزانية البرمجية المقترحة 

21 

االهتمام باحتياجات هؤالء األشخاص يعني أنهم يصادفون العقبات عند كل منعطف. وتشمل هـذه العقبـات الوصـم 
لرعايــة الصــحية وخــدمات التأهيــل؛ ووســائل المواصــالت والمبــاني والمعلومــات التــي يصــعب والتمييــز؛ وعــدم كفايــة ا

  الوصول إليها. 

، سـتعمل المنظمـة مـع الحكومـات وشـركائها مـن أجـل مـا يلـي: تـوفير إمكانيـة حصـول ٢٠١٥-٢٠١٤وفي الثنائيـة 
لألشـــخاص المصـــابين  األشـــخاص المصـــابين بـــالعجز علـــى الخـــدمات الرئيســـية؛ واالســـتثمار فـــي بـــرامج مخصصـــة

بـــالعجز مـــن المحتــــاجين؛ واعتمـــاد اســــتراتيجية وطنيـــة وخطــــة عمـــل فيمـــا يتعلــــق بـــالعجز. ومــــن األهميـــة استشــــارة 
األشخاص المصابين بالعجز وٕاشراكهم في تصميم هذه المبادرات وتنفيذها. وينبغي إيالء عناية خاصة لدعم وضع 

العـين، وتعزيـز تقـديم الخـدمات كجانـب مـن بنـاء قـدرات الـُنظم السياسات والخطط والبرامج الوطنية الخاصة بصحة 
٪ مـن إجمـالي المصـابين بضـعف البصـر فـي العـالم. واليـزال الـتخلص ٨٠الصحية فـي البلـدان الناميـة حيـث يوجـد 

  من داء كالبية الذنب والتراخوما المسببة للعمى من بين األولويات. 

  التغذية

وُتعـد الوقايـة  لحصـائل الصـحية فيمـا يتعلـق بـاألمراض السـارية وغيـر السـارية.تمثل التغذية أحد المحددات المهمة ل
مـــن نقـــص التغذيـــة وزيـــادة الـــوزن ضـــرورية لتحقيـــق األهـــداف اإلنمائيـــة العالميـــة. وينبغـــي دمـــج تـــدخالت التغذيـــة 

ذيـة مـن أجــل األساسـية فـي خـدمات الرعايــة الصـحية األوليـة. وقــد تـم االتفـاق علـى الغايــات العالميـة فـي مجــال التغ
الحــد مــن حــاالت التقــزُّم والهــزال وانخفــاض الــوزن عنــد المــيالد وزيــادة الــوزن لــدى األطفــال، وفقــر الــدم لــدى النســاء، 

  ومن أجل تحسين معدالت الرضاعة الطبيعية الحصرية. 

مـــة ، ســـتقدم المنظمـــة الـــدعم للبلـــدان مـــن خـــالل وضـــع وتحـــديث قاعـــدة البيِّنـــات الالز ٢٠١٥-٢٠١٤وفـــي الثنائيـــة 
للتدخالت التغذوية الفعالة؛ ورصد التقـدم الُمحـرز صـوب تحقيـق األهـداف وتنفيـذ البـرامج؛ وتـوفير المعـارف العمليـة 

  الضرورية والقدرات الالزمة لتوسيع نطاق العمل. 

  اآلخرين والشركاء البرامج مع الروابط

تــرتبط المجــاالت الخمســة ذات األولويــة فــي فئــة األمــراض غيــر الســارية بــروابط مــع جميــع الفئــات األخــرى للميزانيــة 
. وعلــى ســبيل المثــال ُتعــد األمــراض الســارية بمــا فــي ذلــك األمــراض التــي يمكــن ٢٠١٥-٢٠١٤البرمجيــة المقترحــة 

روابــط قويــة بــين الســل واأليــدز والعــدوى بفيروســه  الوقايــة منهــا باللقاحــات، ســببًا مهمــًا لإلصــابة بالســرطان، وهنــاك
ـــة والمراهقـــة علـــى جميـــع  ـــة والســـلوكيات غيـــر الصـــحية فـــي مراحـــل المـــيالد والطفول ـــؤثر البيئ والصـــحة النفســـية. وت
المجــاالت ذات األولويــة فــي هــذه الفئــة. وتشــمل هــذه اســتعمال التبــغ وتعــاطي الكحــول علــى نحــو ضــار، ومخــاطر 

د الوقاية مـن نقـص التغذيـة وزيـادة الـوزن ضـروريتين لتعزيـز الصـحة طيلـة العمـر. وتكتسـي العنف واإلصابات. وُتع
االستجابة للمحددات االجتماعية للصحة والحد من الفقر أهمية حاسمة بالنسبة إلى جميع مجاالت البرامج في هذه 

ة علـى الطـرق والوقايـة مـن الفئة. كما يكتسي تعزيـز بيئـة المعيشـة والعمـل الصـحية أهميـة مـن أجـل تحسـين السـالم
  الحروق والغرق على سبيل المثال. 

وُتعد الُنظم الصحية القائمة على الرعايـة األوليـة التـي تـدعم التغطيـة الشـاملة بالخـدمات الصـحية مهمـة فـي الوقايـة 
ت غير من األمراض غير السارية الرئيسية وعوامل الخطر المسببة لها ومكافحتها، فضًال عن غيرها من االعتالال

الســارية التــي تغطيهــا المجــاالت البرنامجيــة الخمســة المدرجــة ضــمن هــذه الفئــة. وســيكون هنــاك تعــاون عــن كثــب 
باستخدام معلومات وبيِّنات الُنظم الصحية لتحسـين تقـديرات المنظمـة لمعـدالت اإلصـابة بـاألمراض القلبيـة الوعائيـة 

ات والعنــف، والحــد مــن أثــر الظــروف التــي تــؤثر علــى والســرطان، ومعــدالت الوفيــات والعجــز النــاجم عــن اإلصــاب
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الصحة النفسية. ويعني العدد المتزايد من األشـخاص المصـابين بـاألمراض غيـر السـارية وحـاالت الصـحة النفسـية، 
أن الرعايــة المقدمــة لهــذه الفئــات تــزداد أهميــة مــن أجــل التخطــيط للطــوارئ والكــوارث والتصــدي لهــا. ويــزداد العنــف 

  ي ظروف الطوارئ كما ُيعد نقص التغذية نتيجة شائعة للكوارث اإلنسانية.واإلصابات ف

الصادر عن االجتماع الرفيع المستوى للجمعيـة العامـة بشـأن الوقايـة مـن األمـراض  ٢٠١١واإلعالن السياسي لعام 
سالمة على الطريق غير السارية ومكافحتها، والقرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن تحسين ال

وخطة التنفيذ الشامل بشأن تغذية األمهات والرضع وصغار األطفال التـي  ٢٠١٠،١و ٢٠٠٥في العالم في عامي 
جميعهـا تســلط الضـوء علــى أهميــة عمـل منظمــة الصـحة العالميــة مــع  ٢٠١٢،٢اعتمـدتها جمعيــة الصـحة فــي عــام 

لخاص. وتتعاون المنظمة مع االتحـاد الـدولي لالتصـاالت، األمم المتحدة، والمجتمع المدني، والشركاء من القطاع ا
واليونيســيف، وبرنــامج األمــم المتحــدة اإلنمــائي، وصــندوق األمــم المتحــدة للســكان، وبرنــامج األمــم المتحــدة المشــترك 
 لمكافحة األيدز، وغيرها من وكاالت األمم المتحدة من أجل التوسُّع في البرامج المشـتركة الخاصـة بـاألمراض غيـر

السارية على الصعيد العالمي واإلقليمـي والـوطني مـن أجـل دعـم وضـع السياسـات والخطـط الوطنيـة، وتعزيـز الـُنظم 
الصــحية وجعلهــا أكثــر تكــامًال، وٕاتاحــة التكنولوجيــات الجديــدة. ودعمــًا لهــذه الجهــود، سُتشــجَّع األفرقــة الُقطريــة لألمــم 

األمــم المتحــدة للمســاعدة اإلنمائيــة. وســتُتخذ الخطــوات  المتحــدة علــى ضــم األمــراض غيــر الســارية إلــى إطــار عمــل
األولية الستكشـاف اإلمكانـات المتناميـة للقاحـات فـي مجـال الوقايـة مـن السـرطانات. وستسـتمر المنظمـة فـي رئاسـة 
فرقـــة عمـــل األمـــم المتحـــدة المشـــتركة بـــين الوكـــاالت المخصصـــة المعنيـــة بمكافحـــة التبـــغ، واستضـــافة آليـــة التنســـيق 

المعنية بالتغذية (اللجنة الدائمة للتغذية التابعة لألمم المتحدة) التي تعمل على تعزيز التعـاون بـين وكـاالت  العالمي
  األمم المتحدة والمنظمات الشريكة، دعمًا للجهود العالمية المبذولة للقضاء على نقص التغذية.

ت العالميـة بمـا فـي ذلـك شـبكة الشـباب مـن ويدعم فريق تعاون األمم المتحدة للسالمة على الطرق عددًا مـن الشـبكا
مؤيــدي الســالمة علــى الطــرق، وشــبكة المنظمــات غيــر الحكوميــة، وشــبكة الشــركات الخاصــة. أمــا برنــامج المنظمــة 
الخــاص بســد الفجــوات فــي مجــال الصــحة النفســية فيجمــع الشــركاء مــن أجــل التوســع فــي نطــاق الخــدمات الخاصــة 

ضـــطرابات الناجمـــة عـــن تعـــاطي مـــواد اإلدمـــان، مـــع التركيـــز علـــى البلـــدان باالضـــطرابات النفســـية والعصـــبية واال
المنخفضة والمتوسطة الدخل. وتعمل المنظمة عن كثب مع مختلف الشركاء من خالل خطة التنفيـذ الشـامل بشـأن 
ا تغذية األمهات والرضع وصغار األطفال. وكذلك تعمل المنظمة مع مؤسسة بلومبرغ الخيرية ومؤسسة بيل وميليند

غيتس لدعم الدول األعضاء في الحد من تعاطي التبغ بين السكان. كما أن منظمـة الصـحة العالميـة عضـو ناشـط 
في مبادرة "تعزيز التغذية" التي تضم معًا الممثلين رفيعي المستوى مـن الـدول األعضـاء، والجهـات المانحـة، واألمـم 

مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة لتحســين صــحة العــين. المتحــدة، والمجتمــع المــدني. وتعمــل المنظمــة أيضــًا مــع عــدد 
وتتمكن المنظمة بفضل المراكز المتعاونة معها من التصدي لتحديات الحد من عبء المرض في جميع المجـاالت 

  ذات األولوية في هذه الفئة وٕانجاز المخرجات الموضحة أدناه.

  

  

  

  
                                                           

  .٦٤/٢٥٥و ٦٠/٥ة المتحد لألمم العامة الجمعية قرارا   ١
  .٦-٦٥ع ص ج القرار   ٢
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  األمراض غير السارية
لهم تـدخالت الوقايـة مـن األمـراض األربعـة الرئيسـية غيـر السـارية وعوامـل الحصيلة: زيادة عدد األفراد المتاحة 

  الخطر المسببة لها وٕادارة تلك األمراض والعوامل

  الهدف  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة
معــدل االنتشــار المقــيس حســب الســن لتعــاطي التبــغ حاليــًا بــين البــالغين 

  .فأكثرسنة  ١٨من العمر 
٢٢ ٪  

)٢٠١٠(  
١٥ ٪  

)٢٠٢٥(  

ـــذين تبلـــغ  معـــدل االنتشـــار المقـــيس حســـب الســـن لـــدى قليلـــي الحركـــة ال
دقيقـــة مـــن الحركـــة  ١٥٠(المحـــّدد بأقـــل مـــن  فـــأكثرســـنة  ١٨أعمـــارهم 

  المعتدلة في األسبوع أو ما يساوي ذلك)

٣١ ٪  
)٢٠١٠(  

٢٨ ٪  
)٢٠٢٥(  

إجمــالي (المســجل وغيــر المســجل) مــن كميــات الكحــول التــي يســتهلكها 
سـنة فـأكثر) خـالل السـنة التقويميـة محسـوبة  ١٥غ من العمر الفرد (البال

  باللترات من الكحول النقي

  لترات  ٦
)٢٠١٠(  

  لترات ٥
)٢٠٢٥(  

متوسط مدخول الفرد المقيس من الملح (كلوريد الصوديوم) حسب السـن 
  سنة فأكثر ١٨محسوبًا بالغرامات يوميًا لألفراد البالغين من العمر 

  غرامات ١٠
)٢٠١٠(  

  غرامات ٧
)٢٠٢٥(  

    الُمخرجات
تقــديم الــدعم إلــى البلــدان للمشــاركة فــي حــوار سياســاتي متعــدد القطاعــات، وٕارســاء السياســات والخطــط وتنفيــذ 
التدخالت التي ُتعد أفضل الخيارات في مجال الوقاية من األمراض غير السارية وتـدبيرها العالجـي، بمـا فـي ذلـك 

  ر التي تسببهاالتدابير للحد من التعرض لعوامل الخط
  المنجزات الرئيسية:

  تقديم الدعم للبلدان في تنفيذ التدخالت التي ُتعد أفضل الخيارات في مجال األمراض غير السارية •
إعــداد مجموعــات األدوات المتكاملــة لــدعم للبلــدان فــي تنفيــذ التــدخالت التــي ُتعــد أفضــل الخيــارات فــي  •

  مجال األمراض غير السارية 
دمــج مكافحــة األمــراض غيــر الســارية فــي عمليــات التصــميم وأنشــطة التنفيــذ الخاصــة دعــم البلــدان فــي  •

  بإطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية

تقديم الدعم لتعزيز القدرة الوطنية على البحث المتعلق بالعمليات مـن أجـل الكشـف عـن األمـراض غيـر السـارية 
لعالجهــا، ومــن أجــل تعزيــز دمــج الصــحة فــي جميــع السياســات وتشخيصــها واســتخدام التــدخالت عاليــة المــردود 

  والنهوج التي تشمل جميع مستويات الحكومة واألنشطة المتعددة القطاعات
  المنجزات الرئيسية:

إعـداد المبــادئ التوجيهيــة لتطـوير الهياكــل األساســية المالئمـة للرعايــة الصــحية، ووسـائل التشــخيص مــن  •
يــة األساســية والتــدخالت العالجيــة العاليــة المــردود مــن أجــل التــدبير أجــل الكشــف المبكــر، وٕاتاحــة األدو 

  العالجي لألمراض غير السارية



 ٢٠١٣في المجلس التنفيذي في كانون الثاني/ يناير  للمناقشةالمطروحة  ٢٠١٥-٢٠١٤الميزانية البرمجية المقترحة 

24 

إعداد برنامج البحث الوطني لوضع التدخالت التي ُتعـد أفضـل الخيـارات/ خيـارات جيـدة موضـع التنفيـذ  •
  عن طريق تكييف برنامج العمل اإلقليمي واستهالل البحث 

لتوجيهيــة التقنيــة والتوصــيات الخاصــة بالسياســات مــن أجــل الكشــف المبكــر التكييــف الــوطني للمبــادئ ا •
والتشـــخيص والتـــدبير العالجـــي للمـــرض، مـــع التركيـــز بصـــفة خاصـــة علـــى التـــدخالت التـــي ُتعـــد أفضـــل 

  الخيارات/ خيارات جيدة في مجال األمراض غير السارية ونهج الرعاية الصحية األولية
  ار دمج الصحة في جميع السياسات في العمل الُقطريتقديم الدعم إلى لبلدان لتنفيذ إط •

تحديد األهداف العالمية ووضع ُأطر الرصد من أجـل التبليـغ عـن التقـدم فـي تحقيـق االلتزامـات التـي ُقطعـت فـي 
اإلعالن السياسي الجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى وخطة العمل الخاصة باالستراتيجية العالمية للوقايـة 

، بمــا فــي ذلــك التقــدم الُمحــرز صــوب تحقيــق األهــداف ٢٠٢٠-٢٠١٣اض غّيــر الســارية ومكافحتهــا مــن األمــر 
  العالمية االختيارية

  المنجزات الرئيسية:
  إعداد إطار عالمي لرصد األمراض غير السارية واالتفاق عليه، وتحديد مؤشرات عالمية •
ة بترصــــد األمــــراض غيــــر الســــارية وضــــع المبــــادئ التوجيهيــــة التقنيــــة لتعزيــــز القــــدرات الوطنيــــة الخاصــــ •

  ورصدها
إعــداد اإلرشــادات التقنيــة لــدعم البلــدان فــي تحديــد األهــداف والمؤشــرات الوطنيــة الخاصــة بالوقايــة مــن  •

  األمراض غير السارية ومكافحتها 
نشـــر تقريـــر مرحلـــي عـــن تحقيـــق االلتزامـــات التـــي ُقطعـــت فـــي اإلعـــالن السياســـي (بمـــا فـــي ذلـــك إعـــداد  •

  صحة العالمية في تقرير األمين العام لألمم المتحدة)مدخالت منظمة ال

  الصحة النفسية
  الحصيلة: تضييق فجوة العالج والخدمات في مجال االضطرابات النفسية

  الهدف  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة
٪ ٢٠التخفيض بنسبة   من المقرر وضعها  فجوة العالج والخدمات في مجال االضطرابات النفسية 

  )٢٠٢٠(بحلول عام 

  ٣٠  ١٠  عدد البلدان التي أبلغت عن تراجع معدل االنتحار

    الُمخرجات
على تنفيذ االستراتيجيات الراميـة إلـى الكشـف المبكـر عـن االضـطرابات النفسـية  قدرة البلدانتقديم الدعم لتعزيز 

  والميول االنتحارية والوقاية منها في إطار برنامج المنظمة الخاص بسد الفجوات في مجال الصحة النفسية

  المنجزات الرئيسية:
بشـأن الصـحة النفسـية  وضع استراتيجيات الصحة النفسية التي تسـتند إلـى تكييـف خطـة العمـل العالميـة •

٢٠٢٠-٢٠١٣   
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بشــأن الصــحة  ٢٠٢٠-٢٠١٣نشــر تقيــيم التقــدم الُمحــرز خــالل الثنائيــة فــي تنفيــذ خطــة العمــل العالميــة  •
  النفسية 

وضــع الخيــارات السياســاتية ومجموعــات األدوات الخاصــة باســتخدام التكنولوجيــات االبتكاريــة للتصــدي  •
  العتالالت الصحة النفسية

  لتعزيز قدرة البلدان على إنشاء ُنظم المعلومات والبحث في مجال الصحة النفسية والمحافظة عليهاتقديم الدعم 
  المنجزات الرئيسية:

  دعم البلدان في تعزيز ُنظم المعلومات والبيِّنات والبحث في مجال الصحة النفسية •
حــادي عشــر للتصــنيف نشــر القواعــد والمعــايير الخاصــة باالضــطرابات النفســية والعصــبية فــي التنقــيح ال •

  الدولي لألمراض

  العنف واإلصابات
الحصيلة: خفض معدل الوفيات والمراضة الناجمة عن العنف واإلصابات مع التركيز على السالمة على الطرق، 

  وٕاصابات األطفال، والعنف ضد األطفال والنساء والشباب

  الهدف  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة
لـــديها قـــوانين شـــاملة للتصـــدي لعوامـــل الخطـــر  نســـبة البلـــدان التـــي

  الخمسة الرئيسية للسالمة على الطريق
٥٠  ٪١٥٪  

    الُمخرجات
إقامــة حــوار بشــأن السياســات وٕاســداء المشــورة للبلــدان والشــركاء مــن أجــل وضــع الخطــط والبــرامج للوقايــة مــن 

ــد العمــل مــن  ــى تحقيــق األهــداف المحــددة بموجــب عق ــز عل ــى الطــرق اإلصــابات، مــع التركي أجــل الســالمة عل
)٢٠٢٠-٢٠١١(  

  المنجزات الرئيسية:
على إعداد البرامج الوطنية النموذجية للوقايـة، ورعايـة المصـابين بالصـدمات، وجمـع  قدرة البلدانتعزيز  •

  البيانات، مع التركيز على السالمة على الطرق 
دم الذي تم إحـرازه فـي منتصـف عقد االجتماع الوزاري الثاني بشأن السالمة على الطرق الستعراض التق •

  المدة صوب تحقيق أهداف "عقد العمل من أجل السالمة على الطرق".
شؤون فريق األمم المتحدة المعنـي بالتعـاون فـي مجـال السـالمة علـى الطـرق ومبـادرة عقـد العمـل  تنسيق •

  من أجل السالمة على الطرق

لشـركاء لوضـع الخطـط والبـرامج الراميـة إلـى الوقايـة إقامة حوار بشأن السياسات وٕاسداء المشورة إلى البلدان وا
  من إصابات األطفال
  المنجزات الرئيسية:

علــى إعــداد بــرامج الوقايــة الوطنيــة النموذجيــة، مــع التركيــز علــى الوقايــة مــن الغــرق  قــدرة البلــدانتعزيــز  •
  والحروق
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الصعيد العالمي والتنسيق بـين إنشاء وتشغيل شبكة دولية لزيادة التعريف بأهمية إصابات األطفال على  •
  األطراف الفاعلة المعنية بإصابات األطفال

إقامة حوار بشأن السياسات وٕاسـداء المشـورة إلـى البلـدان والشـركاء لوضـع الخطـط والبـرامج مـن أجـل التصـدي 
  للعنف ضد األطفال والنساء والشباب

  المنجزات الرئيسية:
راتيجيات مــع التركيــز علــى العنــف ضــد األطفــال والنســاء تعزيــز قــدرة البلــدان علــى وضــع الخطــط واالســت •

  والشباب
  االتفاق على خطة عالمية بشأن الوقاية من العنف ضد المرأة والخدمات المقدمة لضحاياه •
  استكمال التقرير العالمي عن الوقاية من العنف •

  العجز والتأهيل
  ابين بالعجزالحصيلة: زيادة إتاحة الخدمات االجتماعية والصحية لألشخاص المص

  الهدف  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة
عدد البلدان التي لديها سياسات شاملة فيمـا يتعلـق بالصـحة والتأهيـل 
(اســـتنادًا إلـــى التقـــارير الوطنيـــة المقدمـــة إلـــى اللجنـــة المعنيـــة بحقـــوق 

  )األشخاص ذوي اإلعاقة

٣١  ٧  

    الُمخرجات
 التقريـر العـالمي عـن العجـزإقامة حـوار بشـأن السياسـات وٕاسـداء المشـورة إلـى البلـدان لتنفيـذ ورصـد توصـيات 

  واجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة الرفيع المستوى بشأن اإلعاقة والتنمية

  المنجزات الرئيسية:
  قة، واالتفاق عليهاوضع خطة عمل عالمية لتنفيذ توصيات االجتماع الرفيع المستوى بشأن اإلعا •
  إدراج البيانات الخاصة بالعجز في المرصد الصحي العالمي •
  نشر المبادئ التوجيهية والمؤشرات من أجل رصد فعالية التأهيل المجتمعي •

إقامة حوار بشأن السياسات وٕاسداء المشورة إلى البلدان فيما يتعلق بالتدبير العالجي العتالالت العـين المزمنـة 
  ات السمعيةوتوفير المعين

  المنجزات الرئيسية:
تزويــد البلــدان بـــاألدوات والــدعم التقنــي فـــي مجــال المســـوح الوبائيــة ومســوح الصـــحة العموميــة الخاصـــة  •

  بالبصر والسمع 
تزويـــد البلـــدان بـــاألدوات والـــدعم التقنـــي مـــن أجـــل دمـــج الخـــدمات الخاصـــة بالبصـــر والســـمع فـــي الـــُنظم  •

  الصحية القائمة
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والتحالفــات التــي تــدعم أولويــات الــدول األعضــاء فــي مجــال صــحة العــين واألذن والتــي تعزيــز الشــراكات  •
  تتسق وتتواءم معها

  التغذية
  الطفولة المبكرةمرحلة في  التغذويةالحصيلة: الحد من عوامل الخطر 

  الهدف  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة
  ٪١٩  ٪٢٤  نسبة األطفال دون سن الخامسة المصابين بالتقزُّم

  ٪٦,٧  ٪٦,٧  نسبة األطفال دون سن الخامسة الزائدي الوزن

  نسبة النساء البالغات سن اإلنجاب (الالتي تتراوح أعمارهن بين 
  سنة) من المصابات بفقر الدم ٤٩و ١٥

١٩  ٪٢٧٪  

    الُمخرجات
باالستناد إلى خطة إقامة حوار بشأن السياسات وٕاسداء المشورة إلى البلدان لوضع االستراتيجيات وخطط العمل 

  ٢٠١٥التنفيذ الشامل بشأن تغذية األمهات والرضع وصغار األطفال وبرنامج التغذية لمرحلة ما بعد عام 

  المنجزات الرئيسية:
وضع االستراتيجيات وخطط العمل اإلقليمية بشأن تغذيـة األمهـات والرضـع وصـغار األطفـال فـي إطـار  •

  الخطة الشاملة
ــع وصــغار دعــم البلــدان فــي تنفيــذ البــ • رامج فــي إطــار خطــة التنفيــذ الشــاملة بشــأن تغذيــة األمهــات والرضَّ

  األطفال

ــة، ونشــر  ــة التغذويــة والرضــاعة الطبيعي تحــديث القواعــد والمعــايير الخاصــة باألهــداف التغذويــة للســكان والحال
  ال وفقر الدمالخيارات السياساتية الخاصة باإلجراءات التغذوية الفعالة في مجال التصدي للتقزُّم والهز 

  المنجزات الرئيسية:
  نشر القواعد والمعايير المحدثَّة الخاصة باألهداف التغذوية للسكان  •
تقديم اإلرشادات التقنية والمشورة العلمية بشأن التغذية وتوسيم األغذية مـن أجـل المسـاهمة فـي الدسـتور  •

  الغذائي 
الفعالــة مــن أجــل التصــدي للتقــزُّم والهــزال وفقــر نشــر الخيــارات السياســاتية الخاصــة بــاإلجراءات التغذويــة  •

  الدم

تقــديم الــدعم لتعزيــز قــدرات البلــدان والشــركاء علــى التصــدي للعــبء المــزدوج لســوء التغذيــة الــذي تشــتمل عليــه 
  المبادرات العالمية في مجال الغذاء واألمن الغذائي
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  المنجزات الرئيسية:
وضع الخيارات السياساتية للتصدي للعبء المزدوج لسوء التغذيـة الـذي تشـتمل عليـه المبـادرات العالميـة  •

  في مجال الغذاء واألمن الغذائي 
  تعزيز ترصد التغذية على الصعيد الوطني وٕاعداد تقرير عن تنفيذ األهداف التغذوية العالمية •

  ات األمريكية)الميزانية حسب المكاتب الرئيسية (بماليين الدوالر 

جنوب شرق  األمريكتان  أفريقيا  المجال البرنامجي
غرب المحيط  شرق المتوسط  أوروبا  آسيا

  الهادئ
المقر 
  المجموع  الرئيسي

  ١٩٢ ١٠٥  ٥٣ ٩٨١  ٢٨ ١٦٥  ١٦ ٤١٥  ١٦ ٣٩٠  ١٥ ٨٤٤  ١٣ ٢٣١  ٤٨ ٠٧٩  األمراض غير السارية 

  ٣٩ ٠٧٢  ١٨ ٦٠٠  ٤ ٣٠١  ٢ ٧٣٨  ٧ ١٤٠  ١ ٤١٦  ٢ ٥٧٦  ٢ ٣٠١  الصحة النفسية

  ٣٣ ٣٠٩  ١٦ ٩٢٧  ٤ ١٣٦  ١ ٠٠٧  ٦ ٧٣٤  ٨٨٢  ٢ ٢٢١  ١ ٤٠٢  العنف واإلصابات

  ١٣ ٣٨٩  ٧ ٧٢٦  ٢ ٢٦٢  ٤٩٤  ٥١٨  ٦١٨  ٨٨٣  ٨٨٨  العجز والتأهيل

  ٣٩ ٩٦١  ٢٢ ٢٤٥  ٣ ١١٧  ٢ ٩١٩  ٢ ٠١٤  ٣ ٠١٠  ٢ ٧٩٠  ٣ ٨٦٦  التغذية

  ٣١٧ ٨٣٦  ١١٩ ٤٧٩  ٤١ ٩٨١  ٢٣ ٥٧٣  ٣٢ ٧٩٦  ٢١ ٧٧٠  ٢١ ٧٠١  ٥٦ ٥٣٦  المجموع الفرعي

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠١٣في المجلس التنفيذي في كانون الثاني/ يناير  للمناقشةالمطروحة  ٢٠١٥-٢٠١٤الميزانية البرمجية المقترحة 

29 

    : تعزيز الصحة طيلة العمر٣الفئة 
  
  

تعزيــز الصــحة الجيــدة فــي مراحــل الحيــاة الرئيســية، مــع مراعــاة ضــرورة معالجــة الُمحــدِّدات االجتماعيــة للصــحة 
ويشيخون) والمسـاواة بـين الجنسـين  ،ويعملون ،ويعيشون ،وينمون ،(الظروف المجتمعية التي يولد فيها األفراد

  واإلنصاف وحقوق اإلنسان.
هذه الفئة تجمع معًا االستراتيجيات لتعزيز الصحة والعافية منذ الحمل وحتـى الشـيخوخة. وتهـتم هـذه الفئـة بالصـحة 

الُمحدِّدات لجميع السياسات، وبالصحة فيما يتعلق بالبيئة، وتشمل القيادة والتعميم وبناء القدرات الخاصة ب كحصيلة
  االجتماعية للصحة والمساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان.

وُتعد فئة تعزيز الصحة طيلة العمر بحكم طبيعتها شاملة. وهي تتصدى لالحتياجـات الصـحية للسـكان مـع التركيـز 
ـــن هـــذا الـــنهج مـــن وضـــع االســـتراتبصـــفة خاصـــة علـــى المراحـــل الرئيســـية للحيـــاة. ويُ  تـــي تلبـــي جيات المتكاملـــة اليمكِّ

رة، وتســــتجيب للعوامــــل الديُمغرافيــــة، والوبائيــــة، واالجتماعيــــة، والثقافيــــة، والبيئيــــة، والســــلوكية تطــــوِّ االحتياجــــات المُ 
النهج الشامل لمراحل الحياة كيفية  يتغيِّرة، وزيادة حاالت الغبن في الصحة أو اتساع الفجوة في المساواة. ويراعالمُ 

الصــحة وتأثيرهــا عليهــا علــى مــدى الحيــاة وعبــر األجيــال. وينظــر هــذا الــنهج إلــى  تفاعــل الُمحــدِّدات المتعــددة مــع
كمجموعة من األوضاع الصحية المنعزلة. وهو يسلط الضوء علـى أهميـة المراحـل  تالصحة كسلسلة دينامية وليس

يـات االسـتثمار فـي االنتقالية التي تربط كل مرحلة بالمرحلة التي تليها، وتحدد عوامل الحماية والخطـر، وتحـدد أولو 
ذ فـــي هـــذه الفئـــة يســـهم فـــي تحقيـــق نفَّـــالرعايـــة الصـــحية والُمحـــدِّدات االجتماعيـــة. وفضـــًال عـــن ذلـــك فـــإن العمـــل المُ 

األهــداف المتفــق عليهــا عالميــًا مثــل الهــدف الرابــع مــن األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة (خفــض معــدل وفيــات األطفــال) 
   .والهدف الخامس (تحسين صحة األمهات)

  والمراهق والطفل والوليد األم وصحة اإلنجابية الصحة

ل تتمثَّـأمـا التحـديات فهناك تدخالت موجودة بالفعل لتحسين الصحة والحد من وفيات األمهات والمواليـد واألطفـال. 
مان ع فيهــا وٕاتاحتهــا للجميــع أثنــاء الحمــل والــوالدة والســنوات األولــى مــن الحيــاة وضــفــي تنفيــذ هــذه التــدخالت والتوسُّــ

جــودة الرعايــة. وتُقــر األولويــة الخاصــة التــي تعطيهــا المنظمــة لهــذه المرحلــة مــن مراحــل الحيــاة بــأن األربــع وعشــرين 
ســـاعة األولـــى تكتســـي أهميـــة حاســــمة بالنســـبة لألمهـــات والمواليـــد، حيـــث إن ثلــــث وفيـــات المواليـــد وثلـــث حــــاالت 

م أو المولـود تحـدث خـالل األربـع وعشـرين سـاعة اإلمالص، ومعظم المضاعفات التي يمكن أن تؤدي إلى وفـاة األ
فــي تلــك ســوى يمكــن إجراؤهــا  الالمحيطــة بــالوالدة. وكــذلك فــإن التــدخالت األكثــر فعاليــة إلنقــاذ حيــاة األم والمولــود 

هــي: تــدبير المخــاض، وٕاعطــاء األوكسيتوكســين بعــد الــوالدة، وعمليــة إنعــاش المولــود، وبــدء الرضــاعة أال و الفتــرة، 
بكرًا. وفضًال عن ذلك فهناك التزام رفيع المستوى بالعمل في هـذا المجـال مـن خـالل إدراجـه فـي الهـدفين الطبيعية م

مــن األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة، واعتبــاره محــور تركيــز اللجنــة المعنيــة بالمعلومــات والمســاءلة عــن  الرابــع والخــامس
  صحة المرأة والطفل.

العمل على تعزيز التدخالت الفعالة القائمة بالفعل للحـد مـن وفيـات ، ستواصل األمانة ٢٠١٥-٢٠١٤وفي الثنائية 
األطفال دون الخامسة من العمر في البلدان النامية لتقترب من المستويات الموجودة في البلدان األكثر ثراًء، والحد 

 ،لعـالج االلتهـاب الرئـوي، مـع إيـالء عنايـة خاصـة د الواحـدمن التباين بين أشد األطفال فقرًا وأكثرهم ثراًء داخل البلـ
  والتنسيق الفعال بين البرامج ذات الصلة المعنية باألمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات. ،واإلسهال

وفيمــا يتعلـــق بـــالمراهقين ســـيركز العمـــل علـــى احتياجــاتهم الخاصـــة بالصـــحة الجنســـية واإلنجابيـــة وعلـــى الســـلوكيات 
العديــــد مــــن هــــذه الســــلوكيات التــــي تبــــدأ فــــي مرحلــــة المراهقــــة تــــؤثر فــــي تنطــــوي علــــى مخــــاطر، نظــــرًا ألن  التــــي
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مراحل الحياة التالية. ورغم إمكانية الوقاية من ثلث وفيـات األمهـات مـن خـالل تنظـيم األسـرة فـإن أكثـر  في الصحة
ت . وتمثـل احتياجـا٢٠١٢مليون امرأة كان لديهن احتياجات غير ملبـاة مـن وسـائل منـع الحمـل فـي عـام  ٢٠٠من 

المراهقات نسبة كبيـرة مـن هـذا القـدر مـن االحتياجـات غيـر الملبَّـاة. وسـتكون الصـحة الجنسـية واإلنجابيـة للمـراهقين 
  أحد محاور تركيز البحث. ويجري اآلن تنفيذ عملية تشاورية لتحديد األولويات في هذا الصدد.

  الشيخوخة مرحلة في بالصحة التمتع

ســتغيِّر المجتمــع مــن نــواح كثيــرة وتطــرح التحــديات والفــرص علــى حــد ســواء. تمثــل شــيخوخة الســكان ظــاهرة عالميــة 
-٢٠١٤وُيعد التمتع بالنشاط في مرحلة الشيخوخة جـزءًا ال يتجـزأ مـن العمـل علـى صـعيد هـذه الفئـة. وفـي الثنائيـة 

ــالتركيز مــن جديــد علــى صــحة كبــار الســن، وٕايــالء عنايــة خاصــة للحفــاظ علــى ٢٠١٥  لاســتقال، ســتقوم األمانــة ب
المسنين ورعاية المحتضرين. ومن شأن الروابط القوية مع البرامج المعنية باألمراض غير السارية، وضعف السـمع 
والبصر، والصحة النفسية، وكذلك الُنظم الصحية واالبتكارات التكنولوجيـة أن تسـفر عـن خفـض التكـاليف، وتبسـيط 

  الرعاية، والحفاظ على االستقالل، ومساعدة حاالت العجز.

  اإلنسان وحقوق واإلنصاف الجنسين بين المساواة مبدأ تعميم

اختيــر نهــج تــآزري ليكــون أساســًا للتعمــيم المؤسســي للمســاواة بــين الجنســين واإلنصــاف وحقــوق اإلنســان علــى جميــع 
اواة ن من نجاح التعميم في البرامج، ودعم البلدان في تحقيقها للمسـمستويات المنظمة بهدف إنشاء آلية هيكلية تمكِّ 

  والحق في الصحة.  ،واإلنصاف في الصحة ،بين الجنسين

  للصحة االجتماعية الُمحدِّدات

-٢٠١٤يــؤثر العمــل الخــاص بالُمحــدِّدات االجتماعيــة للصــحة علــى مجــاالت عمــل المنظمــة كافــة. وفــي الثنائيــة 
الفئــات الخمــس.  ، ستواصــل األمانــة عملهــا الخــاص بالُمحــدِّدات الصــحية وتعــزز اإلنصــاف فــي كــل فئــة مــن٢٠١٥

وفضـــًال عـــن ذلـــك سيســـتمر بنـــاء القـــدرة علـــى تعمـــيم نهـــج الُمحـــدِّدات االجتماعيـــة للصـــحة فـــي األمانـــة وفـــي الـــدول 
 تنفيـذمـن أجـل األعضاء. وثمة حاجة إلى مجموعة من األنشطة الرامية إلى إعداد األدوات مثل المبادئ التوجيهية 

عي بالقيمــة التــي يضــيفها نهــج الُمحــدِّدات االجتماعيــة، ووضــع وٕاذكــاء الــو  ،دمــج الصــحة فــي جميــع السياســات نهــج
مجموعــة موحــدة مــن المؤشــرات لرصــد العمــل الخــاص بالُمحــدِّدات االجتماعيــة للصــحة، وتنفيــذ ورصــد خطــة العمــل 

  . شأنالمشتركة مع المنظمات األخرى لمنظومة األمم المتحدة والخاصة بهذا ال

تصريف شؤون العدد المتزايـد مـن األطـراف الفاعلـة النشـطة فـي قطـاع الصـحة، وأخيرًا، سيركز العمل على تحسين 
والــذي يشــار إليــه عمومــًا بمصــطلح "تصــريف الشــؤون الصــحية"، وذلــك علــى النحــو الــذي يــنص عليــه إعــالن ريــو 

فــي  نهــج الُمحــدِّدات االجتماعيــة للصــحة تصــريف الشــؤون زعــزِّ ويُ  السياســي بشــأن الُمحــدِّدات االجتماعيــة للصــحة.
قطاعات أخرى على نحـو يـؤثر إيجابـًا علـى صـحة اإلنسـان. وقـد بـرزت أهميـة تصـريف الشـؤون العـالمي مـن أجـل 

  الصحة على نحو متزايد من خالل جهود مبادرة السياسة الخارجية والصحة العالمية.

  والبيئة الصحة

مليـون حالـة  ١٣ر بنحو بًا، وعن ما ُيقدَّ ُتعد الُمحدِّدات البيئية للصحة مسؤولة عن ربع العبء العالمي للمرض تقري
وفــاة ســنويًا. ويتمثــل المتضــررون فــي المقــام األول فــي النســاء واألطفــال الفقــراء الــذين يعيشــون ويعملــون فــي أكثــر 
الُنظم البيئية تلوثًا وهشاشة في العالم، والمعرضون لعوامل خطر شتى مثل المواد الكيميائية، واإلشعاع، وعدم توفر 

  المأمونة واإلصحاح، وتلوث الهواء، وتغيُّر المناخ. المياه 
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، سيكون هنـاك تركيـز شـديد علـى الصـحة العموميـة كحصـيلة للسياسـات فـي قطاعـات ٢٠١٥-٢٠١٤وفي الثنائية 
مثــل النقــل، والطاقــة، والتخطــيط الحضــري، والتوظيــف (مــن خــالل الصــحة المهنيــة). وستســتمر األمانــة أيضــًا فــي 

ع مــن المخــاطر البيئيــة علــى الصــحة، بمــا فــي ذلــك المخــاطر الطويلــة األجــل الناجمــة عــن عملهــا بشــأن نطــاق واســ
  تغيُّر المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، وشح المياه وغيرها من الموارد الطبيعية. 

  اآلخرين والشركاء البرامج مع الروابط
بيل المثـال، هنـاك عالقـة خاصـة فـي العمـل ة. على سـهذا الفئة ببرامج المنظمة األخرى من خالل روابط عدِّ  ترتبط

مــع البــرامج المعنيــة بــاألمراض الســارية واللقاحــات، والتغذيــة وتقــديم الخــدمات الصــحية للحــد مــن وفيــات ومراضــة 
األمهــات واألطفــال؛ وهنــاك روابــط بــين البــرامج المعنيــة بالســلوكيات التــي تنطــوي علــى مخــاطر فــي مرحلــة المراهقــة 

لألمــراض غيــر الســارية لــدى البــالغين. أمــا اســتجابة األمانــة لالحتياجــات الصــحية للفئــات  وتلــك المعنيــة بالتصــدي
األكبر سنًا فهي متعددة الجوانب ويساهم فيها مختلف مستويات المنظمة. وسيكتسي التعاون عن كثـب مـع البـرامج 

ايــة الصــحية والرعايــة طويلــة وٕاتاحــة الرع ســن،الضــطرابات النفســية لــدى كبــار الوا ،المعنيــة بــاألمراض غيــر الســارية
األجــل لكبــار الســن أهميــة خاصــة. كمــا يكتســي ربــط هــذا العمــل بــالجهود الراميــة إلــى ضــمان صــحة المــرأة والطفــل 

  من األهمية. هوكبار السن في ظروف الطوارئ القدر نفس
  

عمــر، والمســائل أي الجهــود المبذولــة لــدعم الصــحة طيلــة ال -وفضــًال عــن ذلــك، فــإن طبيعــة العمــل فــي هــذه الفئــة 
االجتماعيــة للصــحة، والصــحة والبيئــة، وتعمــيم المســاواة بــين الجنســين واإلنصــاف وحقــوق  الُمحــدِّداتالشــاملة مثــل 

يسهم فـي العمـل الخـاص بجميـع الفئـات األخـرى ويسـتفيد منـه. وسـتكون هـذه الفئـة  -اإلنسان على صعيد المنظمة 
  هذه المجاالت الشاملة في جميع برامج المنظمة.بمثابة مركز لضمان تعميم العمل التقني الخاص ب

  
ذ العمل في سياق االستراتيجية العالمية لألمين العام لصـحة المـرأة والطفـل، فـي إطـار مبـادرة "كـل امـرأة وكـل وسُينفَّ 

طفــل" مــع الشــركاء مثــل وكــاالت الشــراكة الصــحية الرباعيــة (اليونيســيف، وصــندوق األمــم المتحــدة للســكان، والبنــك 
، وهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة) وشــراكة صــحة األم والوليــد األيــدز لمكافحــةلي، وبرنــامج األمــم المتحــدة المشــترك الــدو 

والطفــل، مــع منظمــات األمــم المتحــدة األخــرى الشــريكة مثــل برنــاِمج األمــم المتحــدة اإلنمــائي، وشــعبة الســكان بــاألمم 
المتحــــدة، والمؤسســــات األكاديميــــة والبحثيــــة، والمجتمــــع المــــدني، وشــــركاء التنميــــة مثــــل البرنــــامج الخــــاص للبحــــث 

لتطـــوير والتـــدريب علـــى بحـــوث اإلنجـــاب البشـــري المشـــترك بـــين برنـــامج األمـــم المتحـــدة اإلنمـــائي، واليونيســـيف، وا
 األيـدزوصندوق األمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي، ومع الصـندوق العـالمي لمكافحـة 

لضـمان التكامـل ولتسـرِّيع العمـل فـي إطـار الدَّفعـة  والسل والمالريا، والتحـالف العـالمي مـن أجـل اللقاحـات والتمنيـع،
  األخيرة صوب تحقيق الهدفين الرابع والخامس من األهداف اإلنمائية لأللفية.

  
ــ االجتماعيــة للصــحة فــي  الُمحــدِّداتة األمــم المتحــدة بشــأن وبفضــل الخبــرة التــي اكتســبتها المنظمــة فــي عمــل منصَّ

، وبرنــاِمج األمــم األيــدزليــة، وبرنــامج األمــم المتحــدة المشــترك لمكافحــة (منظمــة العمــل الدو  ٢٠١٣-٢٠١٢الثنائيــة 
المتحــدة اإلنمــائي، وصــندوق األمــم المتحــدة للســكان، واليونيســيف، ومنظمــة الصــحة العالميــة)، فهــي تحظــى اآلن 

 لُمحـدِّداتهـذه ا االجتماعيـة للصـحة، بمـا فـي ذلـك دمـج الُمحـدِّداتبوضع يؤهلها تمامًا للدعوة إلـى العمـل الخـاص ب
لــدول األعضــاء فــي هــذا الشــأن. إلــى اولتقــديم الــدعم التقنــي  ،٢٠١٥فــي األهــداف اإلنمائيــة لمرحلــة مــا بعــد عــام 

تعزيــز قــدرة الــدول األعضــاء علــى تنفيــذ مجــاالت مــن أجــل شــبكة مــن المؤسســات  كــوَّنســوف تُ فوفضــًال عــن ذلــك، 
  االجتماعية للصحة. ُمحدِّداتالالعمل الخمسة التي ينص عليها إعالن ريو السياسي بشأن 

  
ز تعاونها مع اليونيسيف فـي مجـال عزِّ وستحتفظ المنظمة بدورها في لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، وتُ 

مـع برنـامج األمـم المتحـدة للمسـتوطنات البشـرية بشـأن  اً جديـد اً تعاونيـ اً إطـار  تبـدأالرصد العالمي للمياه واإلصحاح، و 
لبرنــامج المشــترك بــين المنظمــات إلـى اصـل المنظمــة تقــديم خــدمات األمانــة وستوا الصــحة البيئيــة الحضــرية.يا قضـا
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لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية، والمشاركة فيـه. وسـتعمل المنظمـة علـى زيـادة تعزيـز تمثيـل الصـحة داخـل اإلطـار 
الرؤساء التنفيذيين في منظومة األمم المتحدة المعني العام الستجابة األمم المتحدة لتغيُّر المناخ، من خالل مجلس 

دخالت التقنيــة الخاصــة بالصــحة إلــى البــرامج بالتنســيق واللجنــة البرنامجيــة الرفيعــة المســتوى. وســتقدم المنظمــة الُمــ
خـــل دة مـــع المنظمـــات األخـــرى داحـــدَّ ر المنـــاخ، والشـــراكات المُ التابعـــة التفاقيـــة األمـــم المتحـــدة اإلطاريـــة بشـــأن تغيُّـــ

  منظومة األمم المتحدة.
  

  الصحة اإلنجابية وصحة األم والوليد والطفل والمراهق
  

  الحصيلة: زيادة إتاحة التدخالت الخاصة بتحسين صحة المرأة والوليد والطفل والمراهق
  

  الهدف  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة
نســبة المواليــد الــذين يرضــعون رضــاعة طبيعيــة حصــرًا لمــدة ســتة 

  أشهر
٤٠  ٪٣٩ ٪  

)٢٠١٥(  

نسبة األمهـات والمواليـد الـذين يتلقـون الرعايـة التاليـة للـوالدة خـالل 
  يومين من تاريخ الوالدة

٦٠  ٪٥٠ ٪  
)٢٠١٥(  

نســــبة النســــاء الحوامــــل الالتــــي يخضــــعن لإلشــــراف المــــاهر أثنــــاء 
  الوالدة

٦٠  ٪٥٥ ٪  
)٢٠١٥(  

عمـر فتـاة تبلـغ مـن ال ١٠٠٠معدالت الـوالدة عنـد المراهقـات (لكـل 
  سنة) ١٩-١٥

من كل  ٥٢
  فتاة ١٠٠٠

من كل  ٥١
  فتاة ١٠٠٠

إصــــابتهم بااللتهــــاب الرئــــوي الــــذين  فــــي شــــتبهنســــبة األطفــــال المُ 
  يعالجون بالمضادات الحيوية

٣٥  ٪٢٩ ٪  
)٢٠١٥(  

مــن األســاليب العصــرية لتنظــيم األســرة فــي  الملبــاةالحاجــات غيــر 
  البلدان المستهدفة

١٩ ٪  
)٢٠١٢(  

  من المقرر وضعها

  
    الُمخرجات

من أجل التوسع في إتاحة التـدخالت الفعالـة وتحسـين  إلى البلدانإقامة حوار بشأن السياسات وٕاسداء المشورة 
  جودتها، مع التركيز على فترة األربع وعشرين ساعة المحيطة بالوالدة

  المنجزات الرئيسية:
السياســـات واالســـتراتيجيات واســـتخدام  ن لتنفيـــذاالبلـــد إلـــيحـــوار بشـــأن السياســـات وٕاســـداء المشـــورة  إقامـــة •

المبــادئ التوجيهيــة واألدوات التــي تتعلــق بالرعايــة فــي أثنــاء الــوالدة وبعــدها مباشــرة، مثــل تغطيــة الــوالدة 
  ة المحيطة بالوالدةرجالمبتسرة، واإلنتان، ونوعية الرعاية، والسيما في أثناء الساعات األربع وعشرين الح

تقديم الدعم لتعزيز جمع، وتحليل، ورصـد، وتقيـيم، واسـتخدام البيانـات بمـا يتماشـى مـع توصـيات اللجنـة  •
المعنية بالمعلومات والمساءلة عن صـحة المـرأة والطفـل، بمـا فـي ذلـك ترصـد وفيـات األمهـات والوفيـات 

  والتصدي لها بالوالدةفي الفترة المحيطة 
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شــورة إلــى البلــدان للتوســع فــي التــدخالت الفعالــة لتحســين النمــو فــي إقامــة حــوار بشــأن السياســات وٕاســداء الم
  مرحلة الطفولة المبكرة ووضع حد لوفيات األطفال الناجمة عن االلتهاب الرئوي واإلسهال التي يمكن تجنبها

  المنجزات الرئيسية:
لسياســــــات إقامــــــة حــــــوار بشــــــأن السياســــــات وٕاســــــداء المشــــــورة المســــــندة بالبيِّنــــــات إلــــــى البلــــــدان لتنفيــــــذ ا •

واالســتراتيجيات الخاصــة بــالنهوج االبتكاريــة تجــاه النمــو فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة واســتخدام المبــادئ 
  التوجيهية واألدوات لمنع وفيات األطفال الناجمة عن االلتهاب الرئوي واإلسهال

ذلــك تقــديرات تقــديم الــدعم لتعزيــز جمــع البيانــات، وتحليلهــا، ورصــدها، وتقييمهــا، واســتخدامها، بمــا فــي  •
  وفيات األطفال وأسبابها، وبناء القدرات البحثية في مجال صحة األطفال

تقديم الدعم لتعزيز قدرة البلدان على تنفيذ التدخالت الفعالة لتغطية االحتياجـات غيـر الملبَّـاة فـي مجـال الصـحة 
  المراهقونالجنسية واإلنجابية والحد من السلوكيات التي تنطوي على مخاطر التي يأتي بها 

  المنجزات الرئيسية:
تقديم الدعم إلى البلدان لتنفيذ التدخالت الخاصة بتنظيم األسرة، ومنع اإلجهاض غير المأمون، وعدوى  •

  السبيل التناسلي والسرطانات التي تصيب المرأة
  إعداد المبادئ التوجيهية والسريرية بشأن الصحة الجنسية واإلنجابية •
وٕارشادات تقنية بشأن التصدي للسلوكيات التي تنطـوي علـى مخـاطر التـي يـأتي بهـا إعداد قاعدة بيِّنات  •

   المراهقون
إجراء دراسات جديدة وتحديث الدراسات السابقة التي تركز على التدخالت االبتكارية للرعاية المقدمة قبل الـوالدة 

  وضع التنفيذالبلدان على وضع نتائج البحث م ةوفي أثنائها وبعدها مباشرة، وزيادة قدر 
  :المنجزات الرئيسية

إجــراء مراجعـــات منهجيــة ودراســـات جديـــدة وتحــديث المراجعـــات والدراســـات الســابقة المعنيـــة بالتـــدخالت  •
االبتكاريـة للرعايـة المقدمــة قبـل الــوالدة وفـي أثنائهــا وبعـدها مباشــرة، علـى ســبيل المثـال تلــك التـي تغطــي 

  الوالدات المبتسرة واإلنتان ونوعية الرعاية
  إجراء المشاورات اإلقليمية بشأن إدخال خيارات السياسات على نحو منهجي •
  دعم خطط العمل الوطنية لتنفيذ التدخالت الموصى بها، أو وضع هذه الخطط •

إجــراء البحــوث وتوليــد البيِّنــات ودمجهــا لتصــميم التــدخالت الرئيســية فــي مجــال تنظــيم األســرة، وصــحة األمهــات 
بالميالد، ومنع اإلجهاض غير المأمون، والعـدوى المنقولـة جنسـيًا، وعـدوى الجهـاز  والصحة في الفترة المحيطة

لبَّاة للمراهقين وغيرهم من الفئات الُمعرَّضـة النوع االجتماعي، واالحتياجات غير المُ العنف القائم على ، و التنفسي
  لمجالللمخاطر، وتقديم الدعم لتعزيز القدرات البحثية اإلقليمية والوطنية في هذا ا

  المنجزات الرئيسية:
  وضع برامج البحث الشاملة •
إعداد الورقات واالستعراضات العلمية عن بحوث التنفيـذ والتجـارب السـريرية الخاصـة بالصـحة الجنسـية  •

  واإلنجابية
وضع التقديرات العالمية واإلقليمية الخاصة بالظروف اإلنجابية والنفاسـية والظـروف فـي الفتـرة المحيطـة  •

  بالميالد
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  تعزيز مراكز البحث الوطنية •
  لبَّاة في مجال الصحة الجنسية واإلنجابيةإعداد التدخالت واختبارها وتنفيذها لتلبية الحاجات غير المُ  •

  التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة
  الحصيلة: زيادة نسبة كبار السن الذين يستطيعون االحتفاظ بحياة مستقلة

  الهدف  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة
عدد الخطط الوطنية التي وضعتها البلدان ونفذتها لتعزيز التمتع 
بالنشــاط والصــحة فــي مرحلــة الشــيخوخة، وٕاتاحــة الرعايــة المزمنــة 

  والرعاية الطويلة األجل والرعاية الملطفة

  من المقرر وضعها  من المقرر وضعها

    الُمخرجات
إقامة حوار بشأن السياسات وٕاسداء المشورة إلى البلدان والشركاء لرسم السياسات واالسـتراتيجيات الراميـة إلـى 
تعزيز التمتع بالنشاط والصحة في مرحلة الشيخوخة، وتحسين إتاحة وتنسيق الرعاية المزمنة والرعايـة الطويلـة 

  األجل والرعاية الملطفة 
  المنجزات الرئيسية:

البلــدان علــى دعــم التمتــع بالصــحة فــي مرحلــة الشــيخوخة وٕارســاء الرعايــة الصــحية األوليــة تعزيــز قــدرة  •
  المراعية للمسنين، وبرامج تعزيز الصحة و/ أو البيئة الصديقة للمسنين

  إصدار التقرير العالمي عن الشيخوخة والصحة كأساس الستراتيجية عالمية بشأن الشيخوخة والصحة •
  لخاصة بالرعاية طويلة األجلوضع الخيارات السياساتية ا •

  وضع المبادئ التوجيهية التقنية واالبتكارات التي يمكن ترجمتها إلى رعاية محسنة
  :الرئيسيةلمنجزات ا

  مع التركيز على البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل وهنوضع المبادئ التوجيهية التقنية بشأن إدارة ال •
  وى العاملةوضع الخيارات السياساتية الخاصة بتنمية الق •
وضــع قياســات ونمــاذج الرصــد مــن أجــل القيــاس الكمــي لالحتياجــات الصــحية للمســنين وقــدرتهم علــى  •

  الحصول على الرعاية

إقامة حوار بشأن السياسات وتقديم اإلرشادات التقنية إلى البلدان بشأن صحة المـرأة، بمـا فـي ذلـك المـرأة التـي 
  تجاوزت سن اإلنجاب

  :المنجزات الرئيسية
  الخيارات السياساتية بشأن صحة المرأة التي تجاوزت سن اإلنجابوضع  •
وتقييم توسع التـدخالت بشـأن صـحة المـرأة بمـا فـي ذلـك  ،ورصد ،تقديم الدعم إلى البلدان من أجل تنفيذ •

  المرأة التي تجاوزت سن اإلنجاب
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  االجتماعية للصحة الُمحدِّدات
  ت من أجل التصدي للمحددات االجتماعية للصحةالحصيلة: زيادة تنسيق السياسات فيما بين القطاعا

  الهدف  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة
ذ اإلرشــــادات التقنيــــة بشــــأن نهــــج دمــــج نفِّــــعــــدد البلــــدان التــــي تُ 

  الصحة في جميع السياسات والعمل المشترك بين القطاعات
  من المقرر وضعها  من المقرر وضعها

البيانــات اســتنادًا إلــى مجموعــة مــن بلِّــغ عــن عــدد البلــدان التــي تُ 
  المؤشرات الخاصة برصد الُمحدِّدات االجتماعية للصحة

  من المقرر وضعها  من المقرر وضعها

ــــى التصــــدي للمحــــددات  ــــدرتها عل ــــدان التــــي حســــنت ق عــــدد البل
  االجتماعية للصحة داخل قطاع الصحة

  من المقرر وضعها  من المقرر وضعها

    الُمخرجات
السياسات وٕاسداء المشـورة إلـى البلـدان والشـركاء، بمـا فـي ذلـك منصـة األمـم المتحـدة بشـأن إقامة حوار بشأن 

الُمحــدِّدات االجتماعيــة للصــحة، مــن أجــل تنفيــذ نهــج دمــج الصــحة فــي جميــع السياســات والعمــل المشــترك بــين 
  القطاعات والمشاركة االجتماعية

  المنجزات الرئيسية:
  أجل تطبيق نهج دمج الصحة في جميع السياسات في البلدان وضع المبادئ التوجيهية التقنية من  •
  دة من المؤشرات لرصد العمل الخاص بالُمحدِّدات االجتماعية للصحةوضع مجموعة موحَّ  •
تنفيــذ ورصــد خطــة عمــل بشــأن الُمحــدِّدات االجتماعيــة للصــحة مشــتركة مــع المنظمــات األخــرى داخــل  •

  منظومة األمم المتحدة

  دمج الُمحدِّدات االجتماعية للصحة في برامج المنظمةوضع اإلرشادات لدعم 
  المنجزات الرئيسية: 

  العمل المشترك بين المنظمات لضمان دمج الُمحدِّدات االجتماعية للصحة في برامج المنظمة •

  تعميم مبدأ المساواة بين الجنسين واإلنصاف وحقوق اإلنسان
  وحقوق اإلنسان في سياسات وبرامج المنظمة والبلدان الحصيلة: دمج مبادئ المساواة بين الجنسين واإلنصاف

  الهدف  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة
عـــدد الـــدول األعضـــاء التـــي لـــديها سياســـات وقـــوانين فـــي مجـــال 
الصــحة، تتنــاول وتــدمج بوضــوح قضــايا المســاواة بــين الجنســين 

  وحقوق اإلنسان واإلنصاف في صياغتها وتنفيذها

  المقرر وضعهامن   من المقرر وضعها
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    الُمخرجات
تنفيذ ورصد استراتيجية المنظمة الرامية إلى تعمـيم مبـادئ المسـاواة بـين الجنسـين واإلنصـاف وحقـوق اإلنسـان 

  في جميع البرامج والمكاتب
  المنجزات الرئيسية:

دمج مبادئ المساواة بين الجنسين واإلنصاف وحقوق اإلنسان على نحو فعال في تحليل برامج المنظمة  •
  وٕاجراءاتها 

  وضع اآلليات المؤسسية وآليات المساءلة لضمان التعميم المستدام لهذه المبادئ •

ــدان لصــياغة ورصــد السياســات بشــأن إقامــة حــوار  والتشــريعات والخطــط السياســات وٕاســداء المشــورة إلــى البل
  الخاصة بالمساواة بين الجنسين واإلنصاف وحقوق اإلنسان في مجال الصحة

  المنجزات الرئيسية:
تقديم اإلرشادات التقنية إلى البلدان لتنفيذ الحد األدنى من المعـايير الالزمـة لتعمـيم مبـادئ المسـاواة بـين   •

  خطط والسياسات والقوانين الوطنيةالجنسين واإلنصاف وحقوق اإلنسان على نحو فعال في ال

  الصحة والبيئة
  الحصيلة: الحد من المخاطر البيئية على الصحة

  الهدف  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة
عـــــدد ُنظـــــم الرصـــــد الوطنيـــــة التـــــي أنشـــــأتها الـــــدول األعضـــــاء لتقيـــــيم 
المخاطر الصحية الناجمة عن الميـاه واإلصـحاح و/ أو نوعيـة الهـواء 

  و/ أو استخدام الوقود الصلبالخارجي 

٢٥٤  ١٥٣  

عـــدد خطـــط العمـــل الوطنيـــة التـــي وضـــعتها البلـــدان ونفـــذتها مـــن أجـــل 
  سالمة صحة العمال و/ أو تكييف الصحة العمومية مع تغيُّر المناخ

١١٨  ٧١  

    الُمخرجات
واللـوائح الخاصـة إقامة حـوار بشـأن السياسـات وٕاسـداء المشـورة إلـى البلـدان لوضـع السياسـات واالسـتراتيجيات 

  بالوقاية من المخاطر البيئية والمهنية وٕادارتها

  المنجزات الرئيسية:
 تعزيــز القــدرة الوطنيــة علــى تقيــيم وٕادارة مخــاطر وفوائــد الصــحة البيئيــة والمهنيــة فــي أمــاكنلتقــديم الــدعم  •

وقطاعـات محـددة مـن االقتصـاد، بمـا فــي ذلـك السياسـات والخطـط الوطنيـة بشـأن البيئـة والصــحة  معينـة
  واستخدام تقييم األثر على الصحة

تقـــديم الـــدعم لتعزيـــز القـــدرات الوطنيـــة وقـــدرات الـــُنظم الصـــحية علـــى وضـــع السياســـات واالســـتراتيجيات  •
  اطر البيئية والمهنية وتخفيفها وٕادارتهاواللوائح وخطط العمل الوطنية الرامية إلى الوقاية من المخ
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تقـــديم الـــدعم لتعزيـــز القـــدرة الوطنيـــة علـــى التأهـــب واالســـتجابة لمقتضـــيات الطـــوارئ البيئيـــة التـــي تتعلـــق  •
بالمناخ، والمياه، واإلصحاح، والمواد الكيميائية، وتلوث الهواء واإلشعاع، ولبناء ُنظم صحية قـادرة علـى 

  الصمود أمام تغيُّر المناخ

ضــع القواعــد والمعــايير والمبــادئ التوجيهيــة لتحديــد المخــاطر والفوائــد الصــحية البيئيــة والمهنيــة التــي تتعلــق و 
  بنوعية الهواء، والمواد الكيميائية، والمياه واإلصحاح، واإلشعاع، وتكنولوجيا النانو

  المنجزات الرئيسية:
عالــة للوقايـــة مــن الظـــروف المرتبطـــة وضــع خيـــارات السياســات الخاصـــة بالتــدخالت البيئيـــة والمهنيـــة الف •

  بالمرض وتعزيز الصحة

  علقة بالبيئة والتنمية المستدامةتدمج قضايا الصحة العمومية في االتفاقات واالتفاقيات متعددة األطراف الم
  :المنجزات الرئيسية

بيئــة والتنميــة تمثيــل الصــحة العموميــة وتعزيزهــا فــي االتفاقــات واالتفاقيــات المتعــددة األطــراف المتعلقــة بال •
المستدامة، بما في ذلك تلك الرامية إلى مكافحة تغيُّـر المنـاخ، وتحسـين إدارة المـواد الكيميائيـة، ومتابعـة 

  ٢٠القرارات التي اتخذها مؤتمر األمم المتحدة للتنمية مؤتمر ريو+

  الدوالرات األمريكية) بآالفالميزانية حسب المكاتب الرئيسية (
جنوب   األمريكتان  أفريقيا  المجال البرنامجي

شرق   أوروبا شرق آسيا
  المتوسط

غرب المحيط 
  الهادئ

المقر 
  المجموع  الرئيسي

الصحة اإلنجابية وصحة األم 
  ١٢ ١٦٦  ١٤ ٥١٧  ٧ ٠٠٧  ١٤ ٢٨٧  ١٢ ١٣٩  ٦٨ ٨١٧  ١والوليد والطفل والمراهق

٩٣٧ 
٢٣٢ ٨٧١  ١٠٣  

التمتع بالصحة في مرحلة 
  ٩ ٤٧٧  ٤ ٨٦٢  ١٤٠  ١ ٠٤٨  ١ ٤١٩  ٢٦٦  ١ ٠٣٩  ٧٠٣  الشيخوخة

تعميم مبدأ المساواة بين الجنسين
  ١٢ ٨٠٢  ٦ ٢٥٣  ١٦٦  ١ ١٧٨  ٣٢٢  ٥٣٢  ٢ ٠١٤  ٢ ٣٣٨  واإلنصاف وحقوق اإلنسان

  ١٠٢ ٠٨٩ ٣٣ ٩٤٧  ٧ ٦٨٢  ٥ ٠٤٢  ٢٢ ٧٩١  ٦ ٩٨٦  ١٢ ٧٧٥  ١٢ ٨٦٥  الصحة والبيئة
  ٣١ ٣٥٥  ٧ ٠٧٤  ١ ٤٠٩  ١ ٢٤٩  ٨ ٦٥٠  ١ ٥٢١  ٤ ١٨٨  ٧ ٢٦٣  الُمحدِّدات االجتماعية للصحة

  ٣٨٨ ٥٦٥٩٤ ٠٧٣  ٢١ ٥٦٣  ٢٣ ٠٣٤  ٤٠ ١٨٩  ٢٣ ٥٩٣  ٣٢ ١٥٦  ٩١ ٩٨٦  المجموع الفرعي
  

  تشمل البحوث في مجال اإلنجاب البشري التي ُتجرى في المقر الرئيسي.   ١
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    : الُنظم الصحية٤الفئة 
  

  التغطية الشاملة بالخدمات الصحيةالُنظم الصحية القائمة على الرعاية الصحية األولية، ودعم 
يتمثل الموضوع الرئيسي للعمل في مجال تعزيز الُنظم الصحية في إتاحة الخدمات ميسورة التكلفة التـي تسـتند إلـى 

ع في التغطية الشاملة بالخـدمات مبادئ الرعاية الصحية األولية. وُيعد العمل في هذه الفئة جزءًا ال يتجزأ من التوسُّ 
يتها، بعنصريها اللذين يتمثالن في إتاحة الخدمات األساسية والمنتجات والتكنولوجيات الطبية العاليـة الصحية وحما

  الجودة، مضافًا إليهما الحماية المالية.

  الوطنية الصحية والخطط واالستراتيجيات السياسات

ألن هـذه الخـدمات غيـر يعجز ما يزيـد علـى مليـار شـخص عـن الحصـول علـى الخـدمات الصـحية التـي يحتـاج إليهـا، 
مليون شخص سنويًا في براثن الفقر الضطراره إلـى سـداد  ١٠٠متوفرة أو غير ميسورة التكلفة أو متدنية الجودة. ويقع 

إلـى هـة سـفر عـدم كفايـة مخصصـات النفقـات العامـة الموجَّ يتكاليف الخدمات الصحية الالزمـة لـه عنـد تلقـي العـالج. و 
كفايـة المـوظفين، وعـدم تـوافر األدويـة األساسـية، وعـدم اإلنفـاذ الجيـد للـوائح الخاصـة لصحة وعدم فعاليتهـا، عـن عـدم ا

  بموفري الخدمات، وعدم تحديد األولويات باالستناد إلى البيِّنات.

ســـتعمل المنظمـــة علـــى تيســـير حـــوار بشـــأن السياســـات يشـــترك فيـــه جميـــع األطـــراف  ٢٠١٥-٢٠١٤وفـــي الثنائيـــة 
م الصحية على الصعيد الوطني. وسيشـمل الحـوار علـى نحـو متزايـد األطـراف الفاعلـة الفاعلة في مجال تعزيز الُنظ

من المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، كما ينبغي أن يتوسع ليشمل القطاعات األخرى 
قتصـادي والمؤسسـي لضمان معالجة الُمحدِّدات االجتماعية للصحة األكثـر األهميـة. ونظـرًا لظـروف عـدم اليقـين اال

التي تشهدها الُنظم الصحية في العديد من البلدان، وضرورة استناد اإلصالح إلى فهم أفضـل للظـروف المسـتقبلية، 
ستعمل المنظمة مع البلدان لضمان أن االستراتيجيات الرامية إلى تحقيق التغطية الشاملة بالخدمات الصحية تستند 

  واإلنصاف في الصحة.إلى مبادئ الرعاية الصحية األولية 

  الناس على تركز التي المتكاملة الصحية الخدمات

ذة، ولكنها تضطلع بدور مهم في وضع القواعد الخاصة بتطوير الخـدمات نفِّ ليست منظمة الصحة العالمية وكالة مُ 
ظمـة فـي الصحية على المستوى الُقطري. ومن أجـل إحـراز التقـدم صـوب الهـدف العـام للتغطيـة الشـاملة، تعمـل المن

  ظروف مختلف البلدان واألقاليم. اناسبيعدة مجاالت موضوعية، وتتولى تعديل المشورة واإلرشاد ل

وقـــد أوجـــد البـــروز المتزايـــد ألهميـــة األمـــراض غيـــر الســـارية المزمنـــة الطلـــب علـــى الرعايـــة طويلـــة األجـــل، والعـــالج 
خدمات الطبية والخدمات االجتماعية (وكـذلك الملطف ذي الجودة العالية بتكلفة معقولة، وعلى روابط أفضل بين ال

بين الخدمات الصحية وغيرها من أشكال الحماية االجتماعية). وفي إمكان التقدم في مجال المعلوماتية وتكنولوجيا 
المعلومات أن يسفر عن تحول كبير في إدارة الرعاية الصحية وأن يعزز الرعاية الصـحية التـي تركـز علـى النـاس. 

  ة إلى اإلرشاد المرجعي بشأن استخدام السجالت الطبية اإللكترونية وغيرها من التكنولوجيات.ولكن ثمة حاج

والتوزيــع الجغرافــي غيــر  ـ،ــوعــدم تــوفر مجموعــة المهــارات المناسبة ،ويطــرح الــنقص الحــاد فــي القــوى العاملــة الصــحية
بــة درَّ المتكــافئ لهــذه المهــارات، عقبــات كبــرى فــي ســبيل تحســين الحصــائل الصــحية. وُتعــد القــوى العاملــة الصــحية المُ 

زة علــى النحــو المالئــم أساســية لتــوفير الخــدمات التــي تركــز علــى النــاس. وثمــة حاجــة أيضــًا إلــى اســتراتيجيات حفَّــوالمُ 
والفئــات الُمعرَّضــة لخطــر اإلصــابة بفيــروس األيــدز أو  ،ة مثــل األطفــال الــذين لــم يمنَّعــواللوصــول إلــى الفئــات الســكاني

  لت احتياجاتها من خدمات الرعاية الصحية إهماًال نسبيًا، مثل المراهقين وكبار السن.همِ السل، أو الفئات التي أُ 
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لصــحية لخــدمات الرعايــة الصــحية األوليــة ويتلقــى العديــد مــن البلــدان الــدعم اإلنمــائي لبنــاء هياكــل أساســية للرعايــة ا
والمستشـــفيات علـــى حـــد ســـواء. وفـــي الوقـــت الحـــالي هنـــاك مصـــادر قليلـــة للحصـــول علـــى المشـــورة حـــول التخطـــيط 
الرأســمالي ومعــايير الخــدمات فــي مرافــق الرعايــة الصــحية، والســيما فــي البيئــات المنخفضــة الــدخل. ويكتســي إدخــال 

مة المرضــى (بمــا فــي ذلــك خفــض معــدالت العــدوى فــي المستشــفيات) أهميــة التحســينات علــى نوعيــة الخدمــة وســال
وفــي الواقــع فــإن تمكــين المرضــى والمجتمعــات المحليــة وٕاشــراك  حاســمة ال تقــل عــن أهميــة تحســين كــم الخــدمات.

العاملين في تحسين الرعاية الصحية، سيكتسي أهمية حيوية في سياق التوسع في ُنظـم التمويـل المجتمعـي وحـوافز 
  ألداء.ا

ســتعمل المنظمــة علــى وضــع نهــوج جديــدة، وســيتطلب ذلــك القواعــد والمعــايير إلجــازة  ٢٠١٥-٢٠١٤وفــي الثنائيــة 
المرافــق الصــحية وتنظيمهــا. وتــزداد أهميــة التنظــيم فيمــا يتعلــق بوضــع معــايير تــدريب العــاملين وٕاصــدار تصــاريح 

  ركات التأمين التي تنتمي إلى القطاع الخاص.، وٕاجازة المرافق الصحية، وتنظيم مقدمي الخدمات وشلهم العمل

  التنظيمية القدرة وتعزيز الطبية المنتجات إتاحة
وغيرهـــــا مـــــن  ،وســـــائل التشـــــخيصو  ،واللقاحـــــات ،يتوقـــــف اإلنصـــــاف فـــــي الصـــــحة العموميـــــة علـــــى إتاحـــــة األدويـــــة

العبء الواقع على ميزانيات التكنولوجيات الطبية األساسية عالية الجودة بأسعار ميسورة. فاألسعار الميسورة تخفف 
يـزال معظـم النـاس يـدفعون البلـدان الناميـة، حيـث ال بالنسـبة إلـىالصحة فـي كـل مكـان ولكنهـا تتسـم بأهميـة خاصـة 

ثمن خدمات الرعاية الصحية من مالهم الخاص. وتتعاظم أهمية إتاحة األدوية بأسعار ميسورة نظرًا للعبء المتزايد 
وألن الحصــول علــى  ،ن األفــراد قــد يحتــاجون إلــى العــالج الــدائم علــى مــدى الحيــاةلألمــراض غيــر الســارية. وذلــك أل

األدوية األساسية في وقـت مبكـر مـن دورة المـرض قـد يقـي مـن العواقـب الوخيمـة التـي قـد تترتـب علـى المـرض فـي 
أن تحســين  مراحــل الحقــة. ويكتســي تحســين إتاحــة المنتجــات الطبيــة أهميــة محوريــة لتحقيــق التغطيــة الشــاملة، كمــا

  من عناصر سياسة تمويل الصحة. ينمهم رينعنص انالفعالية والحد من الهدر ُيعد

ويشمل هذا المجال البرنامجي عـدة عناصـر بمـا فـي ذلـك ترشـيد الشـراء وتفضـيل اسـتخدام المنتجـات الجنيسـة علـى 
تحتـــاج إليهـــا البلـــدان المنتجـــات األصـــلية فـــي الوصـــفات الطبيـــة؛ وتعزيـــز بحـــث وتطـــوير المنتجـــات الطبيـــة التـــي 

المنخفضــة الــدخل؛ واالختبــار المســبق للصــالحية الــذي يهــدف إلــى إتاحــة األدويــة ذات األولويــة التــي تتســم بــالجودة 
  العالية لمن هم في حاجة إليها.

ستبني المنظمة على هذه العناصر ولكنها ستركز على نحو متزايد على البلدان حيـث  ٢٠١٥-٢٠١٤وفي الثنائية 
رهــــا بأســــعار ميســــورة، بهــــدف دعــــم نقــــل نتــــاج المحلــــي فرصــــًا حقيقيــــة لزيــــادة إتاحــــة المنتجــــات وزيــــادة توفُّ يتــــيح اإل

التكنولوجيا والسيما في البلدان التي لديها احتياجـات كبيـرة. أمـا الشـبكات اإلقليميـة للبحـث والتطـوير واالبتكـار فهـي 
لــدان تتمثـل فــي عـدم تــوفر القــدرة الوطنيـة الكافيــة علــى موجـودة بالفعــل. ولـذا فــإن الحلقــة المفقـودة فــي العديـد مــن الب

التنظيم. ولذا فإن تنمية السلطات التنظيمية اإلقليمية والوطنية ودعمها، سيصـبحان أولويـة كبـرى بالنسـبة إلـى عمـل 
ق المنظمــة المســتقبلي فــي هــذا المجــال، مــن أجــل الحــد تــدريجيًا مــن االعتمــاد علــى البــرامج العالميــة لالختبــار المســب

  للصالحية.

  الصحية الُنظم وبيِّنات معلومات
مناســبة التوقيــت ضــرورية لعمليــة صــناعة القــرار فــي مجــال الصــحة العموميــة، الُتعــد المعلومــات والبيِّنــات الموثوقــة و 

فـي الـُنظم الصـحية جـزءًا مـن  واألداءوتخصيص الموارد، والرصد والتقييم. وينبغي أن يكـون الرصـد المنـتظم للتقـدم 
ـــذلها كـــل بلـــد لتنفيـــذ اســـتراتيجيات الصـــحة الوطنيـــة مـــن أجـــل تحقيـــق التغطيـــة الشـــاملة بالخـــدمات الجهـــو  د التـــي يب

الصحية. ويتطلب ذلك نظـام معلومـات صـحية يعمـل جيـدًا، ويشـمل تسـجيل الـوالدات والوفيـات وأسـباب الوفـاة التـي 
نظمـــة إلـــى رصـــد حالـــة الصـــحة اإلنصـــاف. وتهـــدف الممبـــدأ يمكـــن التعويـــل عليهـــا، مـــع االهتمـــام بصـــفة خاصـــة ب
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واتجاهاتها على الصعيد العالمي واإلقليمي من خالل المراصد، وتقدم الدعم إلى البلدان في تعزيـز ُنظـم المعلومـات 
  الصحية لديها.

، ســتعمل منظمــة الصــحة العالميــة بصــفتها منظمــة قائمــة علــى المعرفــة علــى تعزيــز ٢٠١٥-٢٠١٤وفــي الثنائيــة 
 ،بالبّينـاتوالمسـندة  ،واسـتخدام مصـادر المعرفـة عاليـة الجـودة ،وتبـادل ،دان مـن خـالل توليـدالُنظم الصحية فـي البلـ

والمناســبة التوقيــت. وفضــًال عــن ذلــك ســتحتفظ المنظمــة بعملهــا بشــأن األنشــطة التاليــة: وضــع المبــادئ التوجيهيــة، 
موظفي لستدامة للمعرفة العلمية والتقنية وٕانتاج المنتجات المعلوماتية المتعددة اللغات واألشكال، وتمكين اإلتاحة الم

المنظمة ومهنيي الرعاية الصحية الوطنيـة، وتمكـين المرضـى مـن خـالل المعلومـات الموثوقـة، وٕادارة ودعـم شـبكات 
ـــــات المعلومـــــات  ـــــى سياســـــات وممارســـــات، وتعزيـــــز االســـــتخدام المالئـــــم لتكنولوجي المعـــــارف، وترجمـــــة البيِّنـــــات إل

  واالتصاالت.

االعتبــارات األخالقيــة وتصــور  فــإنمــة بــدور خــاص فــي تعزيــز البحــث فــي مجــال الصــحة. وكــذلك وتضــطلع المنظ
ز بهـــا المنظمـــة إجـــراء البحـــث علـــى نحـــو أخالقـــي، وأخالقيـــات البحـــوث البيولوجيـــة أو عـــزِّ الجمهـــور للطريقـــة التـــي تُ 

م اجـراء البحـوث مـع االلتـز تدخالت الصحة العمومية، سـتزداد علـى األرجـح بـروزًا فـي السـنوات القادمـة. وسيكتسـي إ
د بتصريف الشؤون على نحو أخالقي في ممارسات الصـحة العموميـة، أهميـة حاسـمة فـي بالمبادئ األخالقية والتقيُّ 

) العمــل مــع البلــدان إلنشــاء ُنظــم ١، ســتركز المنظمــة علــى (٢٠١٥-٢٠١٤التعامــل فــي هــذا الشــأن. وفــي الثنائيــة 
ووضـع القواعـد والمعـايير الخاصـة بالمسـائل األخالقيـة ذات األولويـة  )٢وطنية لتصريف شؤون البحوث الصـحية (

  التي تحظى باهتمام عالمي.

  اآلخرين والشركاء البرامج مع الروابط
ســتعمل المنظمــة مــع البلــدان علــى تعزيــز قــدرتها علــى إقامــة حــوار شــامل للجميــع وأخالقــي بشــأن تصــريف الشــؤون 

ت والمشــاركة مــع أصــحاب المصــلحة الرئيســيين (بمــا فــي ذلــك الشــركاء والسياســات، وتســهيل التحليــل واالستعراضــا
الخارجيين والمجتمع المدني تماشيًا مع إعالن بـاريس بشـأن فعاليـة المعونـة). وسـيكون مـن شـأن مشـاركة حكومـات 

د والنتـائج. ز المسـاءلة المشـتركة بشـأن المـوار عـزِّ البلدان والوكاالت المانحة من خالل الشراكة الصحية الدولية، أن تُ 
وسُتلتمس مشاركة القطاع الخاص على نحو يتسم بالشفافية لتعزيـز التغطيـة الشـاملة بالخـدمات الصـحية، مـع الحـد 
فــي الوقــت ذاتــه مــن مخــاطر تضــارب المصــالح. وســتقدم المنظمــة الــدعم واإلرشــاد لبنــاء القــدرات الوطنيــة الالزمــة 

ثــم لوضــع السياســات واالســتراتيجيات  ؛المعلومــات والرصــد والتقيــيمُنظــم نشــاء وإل ؛إلعــداد البيِّنــات مــن خــالل البحــث
والخطــط المســندة بالبيِّنــات والفعالــة والمســتدامة ماليــًا، والتــي تشــمل أبعــاد االقتصــاد الكلــي واألبعــاد الماليــة لتمويــل 

القوى العاملة  الُنظم الصحية من أجل تحقيق التغطية الشاملة بالخدمات الصحية، وإلحداث تحول وتوسع في تعليم
  الصحية وأدائها.

وتسهم هذه الفئة في جميع الفئات األخرى عن طريق تعزيز الُنظم الصحية الفعالة واإلتاحة العادلة وميسورة التكلفة 
عــد حجــر الزاويــة بالنســبة إلــى للخــدمات الصــحية، واألدويــة، والمنتجــات والتكنولوجيــات الطبيــة ذات الجــودة التــي تُ 

  لمتكاملة التي تركز على الناس.الخدمات الصحية ا

وسيضــع هــذا العمــل األدوات والسياســات إلزالــة العقبــات المحوريــة فــي ســبيل الــُنظم الصــحية التــي تعــوق التغطيــة 
) وصـــحة ٢ز الخـــدمات األساســـية الخاصـــة بـــاألمراض غيـــر الســـارية (الفئـــة عزِّ الشـــاملة بالخـــدمات الصـــحية، وســـيُ 

) واأليــــدز والعــــدوى بفيروســــه، والســــل، والمالريــــا، ٣البــــالغين، والمســــنين (الفئــــة ل، والمــــراهقين، و اطفــــليــــد، واألاو مال
). ونظـــرًا ألن الـــُنظم الصـــحية ضـــرورية للتأهـــب والتصـــدي للطـــوارئ الصـــحية ١واألمـــراض المعديـــة األخـــرى (الفئـــة 

ة وبـين عمـل . كمـا أن هنـاك صـالت بـين هـذه الفئـ٥أنواعها، فإن هذه الفئة تتصل بصـلة أساسـية مـع الفئـة  جميعب
المنظمــة الشــامل الخــاص بالمســاواة بــين الجنســين، وحقــوق اإلنســان، واإلنصــاف، والُمحــدِّدات االجتماعيــة للصــحة، 

 حيث ترتبط بدمج الصحة في جميع السياسات وبضمان مراعاة برامج المنظمة للمحددات االجتماعية للصحة.
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 السياسات واالستراتيجيات والخطط الصحية الوطنية

 ة: جميع البلدان لديها سياسات واستراتيجيات وخطط صحية وطنية شاملةالحصيل

  الهدف  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة
عدد البلدان التي لديها استراتيجية وطنية لقطـاع الصـحة تشـتمل علـى 

  أهداف وغايات
١٣٥  ١١٥  

نسبة البلدان التي لديها استراتيجية وطنية لقطاع الصحة والتـي تجـري 
ــــى  ــــذ هــــذه االســــتراتيجية باالســــتناد إل استعراضــــًا وتقييمــــًا منتظمــــًا لتنفي

  تقديرات أداء النظام الصحي المتفق عليها

٩٠  ٪٦٥٪  

نسبة البلدان التـي تقـل فيهـا نسـبة اإلنفـاق اإلجمـالي علـى الصـحة مـن 
  ٪١٥المال الخاص عن 

٢٥  ٪١٩٪  

   الُمخرجات

 إلى البلدان من أجل تحقيق التغطية الشاملة بالخدمات الصحيةالدعوة وتقديم اإلرشادات السياساتية والدعم 

  المنجزات الرئيسية:
مواءمــة عمــل الشــركاء فــي البلــدان مــن أجــل دعــم اســتراتيجية الصــحة الوطنيــة لتحقيــق التغطيــة الشــاملة  •

  والمستدامة بالخدمات الصحية 
  مشترك للقطاعتقديم الدعم التقني إلى البلدان لتحسين إجراء االستعراض السنوي ال •

إقامــة حــوار بشــأن السياســات وٕاســداء المشــورة إلــى البلــدان لتخطــيط اســتراتيجية للصــحة اإللكترونيــة وٕاعــدادها 
 وتنفيذها

 المنجزات الرئيسية:

إصـــدار الملخصـــات التقنيـــة عـــن خبـــرات البلـــدان فـــي مجـــال الصـــحة اإللكترونيـــة وترجمـــة البيِّنـــات إلـــى  •
  سياسات

  التشغيل المتبادل في مجال الصحة اإللكترونية وقواعدتقديم الدعم التقني إلى البلدان لوضع معايير  •

توليــد البيِّنــات، وتصــميم ُنظــم التمويــل، والرصــد والتقيــيم، وبنــاء القــدرات مــن أجــل التغطيــة الشــاملة بالخــدمات 
 الصحية

  المنجزات الرئيسية:
وضـــع السياســـات المســـندة بالبيِّنـــات وتقـــديم الـــدعم التقنـــي إلـــى البلـــدان لوضـــع ُنظـــم التمويـــل والسياســـات  •

  مع شركاء التنمية اآلخرين بالمواءمةواالستراتيجيات الوطنية الخاصة بالصحة، 
 تقـــديم الـــدعم التقنـــي إلـــى البلـــدان لتعزيـــز القـــدرة علـــى رصـــد وتقيـــيم التقـــدم الُمحـــرز فـــي إتاحـــة الخـــدمات •

والحمايــة مــن المخــاطر الصــحية فــي البلــدان، مــن أجــل تنقــيح الخطــط أو وضــعها للتحــرك بخطــى أســرع 
 صوب تحقيق التغطية الشاملة بالخدمات الصحية
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 الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس

 متكاملةالحصيلة: وضع السياسات وتوفير التمويل والموارد البشرية لزيادة إتاحة الخدمات الصحية ال

  الهدف  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة
  من المقرر وضعها  من المقرر وضعها  نسبة البلدان التي تنفذ استراتيجيات الخدمات المتكاملة

  ٪٢٠  ٪٣٠  نسبة البلدان التي تواجه نقصًا حادًا في القوى العاملة الصحية

   الُمخرجات

البلـدان والشـركاء لتقـديم الخـدمات المتكاملـة والمنصـفة، بمـا  إقامة حوار بشأن السياسات وٕاسـداء المشـورة إلـى
فــي ذلــك خــدمات الصــحة العموميــة والخاصــة، وتحليــل التمويــل، وتعزيــز العمــل المشــترك بــين القطاعــات لــدعم 

 التغطية الشاملة بالخدمات الصحية

  :المنجزات الرئيسية
هــا بشــأن تقــديم الرعايــة المتكاملــة التــي وضــع المبــادئ التوجيهيــة العالميــة وتلــك التــي تخــص أقــاليم بعين •

تركز على الناس، بدءًا من الخدمات األسـرية والمجتمعيـة ووصـوًال إلـى الخـدمات الصـحية المتخصصـة 
  والملطفة

وضـــع المبـــادئ التوجيهيـــة الخاصـــة بالممارســـات الجيـــدة التـــي تســـتهدف أصـــحاب المصـــلحة المختلفـــين  •
بخالف قطاع الصـحة، والقطـاع الخـاص) لتعزيـز العمـل  (قطاع الصحة، واإلعالم، والقطاعات األخرى

المشـــترك بـــين القطاعـــات مـــن أجـــل الصـــحة علـــى الصـــعيدين المحلـــي والـــوطني والتقيـــيم و/ أو التقـــدير 
  المستمر لألثر

إقامة حوار بشأن السياسات وٕاسداء المشورة إلى البلـدان والشـركاء لتحسـين قـدرات القـوى العاملـة الصـحية فـي 
ذلـك رصـد مدونـة المنظمـة العالميــة لقواعـد الممارسـة بشـأن توظيـف العـاملين الصـحيين علــى  فـي البلـدان، بمـا

 المستوى الدولي

  المنجزات الرئيسية:
تقـديم الــدعم واألدوات التقنيـة إلــى البلــدان مـن أجــل تنفيــذ مدونـة المنظمــة العالميــة لقواعـد الممارســة، بمــا  •

  يد الُقطريفي ذلك رصد وتقييم التقدم الُمحرز على الصع
التوصـل إلـى توافـق آراء بشـأن المؤشـرات الخاصـة برصـد تـدفق هجـرة القـوى العاملـة الصـحية، وتحســين  •

قواعـــد البيانـــات العالميـــة (أطلـــس القـــوى العاملـــة الصـــحية) واإلقليميـــة والوطنيـــة ومراصـــد القـــوى العاملـــة 
  الصحية، والحفاظ عليه

البلـدان والشـركاء لتحسـين سـالمة المرضـى ونوعيـة الرعايـة، إقامة حوار بشأن السياسات وٕاسداء المشورة إلـى 
 بما في ذلك السياسات الخاصة بالمستشفيات وتمكين المرضى في المرافق العامة والخاصة

  المنجزات الرئيسية:
وضع المبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات واألدوات االبتكارية، بما في ذلك القـوائم المرجعيـة لتحسـين   •

  عاية ومأمونيتها على امتداد سلسلة الرعاية المتصلةنوعية الر 
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 إتاحة المنتجات الطبية وتعزيز القدرات التنظيمية

الحصيلة: تحسين إتاحة األدوية والمنتجـات والتكنولوجيـات الطبيـة اآلمنـة والفعالـة والعاليـة الجـودة واسـتخدامها 
 على نحو رشيد

  الهدف  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة
البلــــدان التــــي لــــديها سياســــات وطنيــــة بشــــأن إتاحــــة اســــتخدام  نســــبة

األدوية والمنتجـات الصـحية وجودتهـا واسـتخدامها، التـي تـم تحـديثها 
  خالل السنوات الخمس األخيرة

٨٢  ٪٨٠٪  

  ٪٨٠  من المقرر وضعها  توافر األدوية الجنيسة في القطاعين العام والخاص
لألدويــة والمنتجــات الصــحية نســبة البلــدان التــي لــديها ُنظــم تنظيميــة 

  تعمل جيداً 
٩٠  ٪٨٧٪  

    الُمخرجات
إقامة حوار بشأن السياسـات وٕاسـداء المشـورة إلـى البلـدان والشـركاء مـن أجـل رصـد وتقيـيم السياسـات الوطنيـة 

 الرامية إلى تحسين إتاحة واستخدام األدوية والمنتجات الصحية المضمونة الجودة

  المنجزات الرئيسية:
  تقديم الدعم التقني إلى البلدان لوضع السياسات الخاصة برد التكاليف والتسعير  •
  التبليغ عن تنفيذ السياسات الخاصة باألدوية والقطاع الصيدالني في البلدان •
تقديم الدعم التقني إلى البلدان لتنفيذ تدخالت معينة تستهدف سد الثغرات في اإلتاحة واالستخدام، وحل  •

  دة في التقارير عن حالة القطاعات الصيدالنية الوطنية وخصائصهاالمشكالت المحد
 تسهيل تنفيذ االستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية

 المنجزات الرئيسية:

  إنشاء مرصد للبحث والتطوير في مجال الصحة على الصعيد العالمي  •

وتقديم الدعم التقني إلى البلدان بشأن اإلنتاج المحلي للمنتجات الطبية من أجل تعزيز اتساق السياسات  •
  تحسين إتاحتها

 وضع القواعد والمعايير والمبادئ التوجيهية بشأن جودة المنتجات الطبية وفعاليتها ومأمونيتها

  المنجزات الرئيسية:
تنفيذ المبادئ التوجيهية للمنظمة لضـمان تقديم الدعم التقني من أجل تنمية القدرة الُقطرية على اعتماد و  •

  جودة المنتجات والتكنولوجيات الطبية ومأمونيتها

تنمية القدرة الُقطرية على اعتماد وتنفيـذ االسـتراتيجيات اإلقليميـة والمبـادئ التوجيهيـة لتقديم الدعم التقني  •
  تهاللمنظمة من أجل ضمان جودة المنتجات والممارسات الطبية التقليدية ومأموني
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 تحسين تنظيم المنتجات الطبية من خالل تعزيز السلطات التنظيمية الوطنية واالختبار المسبق لصالحية األدوية

  المنجزات الرئيسية:
  تقديم الدعم لتنمية قدرات السلطات التنظيمية الوطنية •

المســاعدة التقنيــة إجــراء االختبــار المســبق لصــالحية األدويــة والمنتجــات والتكنولوجيــات الطبيــة وتــوفير  •
  المالئمة بشأنها

إقامة حوار بشأن السياسات وٕاسداء المشورة إلى البلدان لتعزيز العمليات الوطنية الخاصة باالختيار واالستخدام 
 المالئم لألدوية والمنتجات والتكنولوجيات الطبية استنادًا إلى البيِّنات

  المنجزات الرئيسية:
ة بشـــأن اختيـــار األدويـــة والمنتجـــات الطبيـــة (بنـــاًء علـــى قائمـــة المنظمـــة إعـــداد المبـــادئ التوجيهيـــة التقنيـــ •

  النموذجية لألدوية األساسية) بما في ذلك تقييم التكنولوجيا الصحية، باالستناد إلى البيِّنات

تقـــديم الـــدعم إلـــى البلـــدان لتطـــوير عمليـــة تقيـــيم التكنولوجيـــا الصـــحية فـــي البلـــدان مـــن أجـــل زيـــادة إتاحـــة  •
  بتكارية بتكلفة ميسورة وفي إطار ظروف ينظمها القانوناألدوية اال

  معلومات وبيِّنات الُنظم الصحية
  الحصيلة: جميع البلدان لديها ُنظم للتسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية تعمل جيداً 

  الهدف  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة
ــــديها نظــــام للتســــجيل المــــدني واإلحصــــاءات  ــــي ل ــــدان الت نســــبة البل

  الحيوية يعمل جيداً 
٦٢  ٪٤٢٪  

نسبة البلدان التـي لـديها تقـارير تحليليـة عامـة عاليـة الجـودة تسـتفيد 
  منها االستعراضات المنتظمة للخطة االستراتيجية لقطاع الصحة

١٠٠  ٪١٢٪  

    الُمخرجات
المعــايير العالميــة، الرصــد الشــامل لوضــع واتجاهــات ومحــددات الصــحة العالميــة واإلقليميــة والُقطريــة باســتخدام 

  وتولي زمام القيادة في مجال توليد البيانات الجديدة وتحليل األولويات الصحية
  المنجزات الرئيسية:

الحفـــاظ علــــى مراصــــد الصــــحة العالميـــة واإلقليميــــة المــــزودة بقواعــــد البيانـــات والتحاليــــل (بمــــا فــــي ذلــــك  •
  بيل المثال التقديرات القابلة للمقارنة) ومنصات البث كالتقارير على س

تقـــديم الـــدعم التقنـــي إلـــى البلـــدان لتحســـين رصـــد وتقيـــيم اســـتراتيجيات الصـــحة الوطنيـــة مـــن أجـــل تعزيـــز  •
  بالخدمات الصحية التغطية الشاملة

  



 ٢٠١٣في المجلس التنفيذي في كانون الثاني/ يناير  للمناقشةالمطروحة  ٢٠١٥-٢٠١٤الميزانية البرمجية المقترحة 

45 

ــإدارة المعــارف واســتخدامها  إعــداد السياســات، واألســاليب، واألدوات، والشــبكات، واألصــول، والمــوارد الخاصــة ب
  المنظمة والبلدان من أجل تعزيز قدرتها على توليد المعارف وتبادلها وتطبيقهااستخدامًا تامًا من جانب 

  المنجزات الرئيسية:
إصدار المنشورات العلمية والتقنية الرئيسية بما في ذلك المبادئ التوجيهية، والمواد التدريبية، والمنتجات  •

  المعلوماتية والتقارير الرئيسية وسالسل هذه المنتجات والتقارير

  شاء الشبكة العالمية للمراكز المتعاونة مع المنظمة وأفرقة ولجان الخبراءإن •

وضع الخيارات واألدوات وتقديم الدعم السياساتي لتحديد أولويات البحث وتعزيزها، وللتصـدي للقضـايا األخالقيـة 
  ذات األولوية التي تتعلق بالصحة العمومية والبحث في مجال الصحة

 المنجزات الرئيسية:

اء ُنظم وطنية لتصريف شؤون البحوث الصحية من أجل ضمان إتاحـة البحـوث الصـحية األخالقيـة إنش •
  وفعاليتها وجودتها 

الحفـــاظ علـــى ســـجل عـــالمي للتجـــارب الســـريرية المحدَّثـــة مـــن خـــالل إســـهام ســـجالت التجـــارب الســـريرية   •
  الوطنية بالبيانات إسهامًا منتظماً 

  األخالقية بشأن أولويات القضايا األخالقية التي تحظى باهتمام عالميوضع وبث القواعد والمعايير   •
  

  الميزانية حسب المكاتب الرئيسية (بماليين الدوالرات األمريكية)
  

جنوب   األمريكتان  أفريقيا  المجال البرنامجي
شرق   أوروبا شرق آسيا

  المتوسط
غرب المحيط 

  الهادئ
المقر 
  المجموع  الرئيسي

واالستراتيجيات السياسات 
  ١٤٠ ٢٥٢  ٥٠ ٤٨٠  ١٥ ٣٩٨  ١٠ ٩٩٨  ٢١ ٠١٨  ١٢ ٥٥١  ١٤ ٥٧٠  ١٥ ٢٣٧  والخطط الصحية الوطنية

الخدمات الصحية المتكاملة 
  ١٣٤ ٦٧٢  ٢٨ ١٦٥  ٢٣ ٩٦٣  ١٥ ٣٧٩  ٥ ٥٢٠  ٢٢ ٢٦٦  ٦ ٠٠٦  ٣٣ ٣٧٣  التي تركز على الناس

إتاحة المنتجات الطبية وتعزيز 
  ١٦٧ ١٤٨  ١٢٣ ٥٢١  ٨ ٨١٦  ٧ ٣٠٨  ٥ ٤٦٣  ٤ ٧١٥  ٥ ٧٤٤  ١١ ٥٨١  ١القدرة التنظيمية

معلومات وبيِّنات الُنظم 
  ١٠١ ٠٥٧  ٣٩ ٩٨٥  ٨ ٠٠٠  ٧ ٩٨٣  ٢٣ ٩٧٣  ٥ ٣٤٢  ٤ ٤٥٥  ١١ ٣١٩  الصحية

  ٥٤٣ ١٢٩  ٢٤٢ ١٥١  ٥٦ ١٧٧  ٤١ ٦٦٨  ٥٥ ٩٧٤  ٤٤ ٨٧٤  ٣٠ ٧٧٥  ٧١ ٥١٠  المجموع الفرعي
  

واألمم المتحدة المعني باالختبار المسبق لصالحية األدوية والذي ُينفذ في تشمل البرنامج المشترك بين منظمة الصحة العالمية     ١
 المقر الرئيسي.

  
  
  
  



 ٢٠١٣ة في المجلس التنفيذي في كانون الثاني/ يناير شالمطروحة للمناق ٢٠١٥-٢٠١٤الميزانية البرمجية المقترحة 

46 

        : التأهب والترصد واالستجابة٥الفئة 
والطــوارئ  ،والنزاعــات ،والكــوارث الطبيعيــة ،الحــد مــن الوفيــات والمراضــة والخلــل االجتمــاعي النــاتج عــن األوبئــة

التـي  ،والتعـافي ،واالسـتجابة ،والتأهـب ،والطوارئ المتعلقة بالغذاء، من خالل األنشطة الخاصة بالوقاية ،البيئية
  .وتستخدم نهجًا متعدد القطاعات التكيَّفتستهدف بناء القدرة على 

ين تحتاج جميـع البلـدان إلـى التأهـب لمواجهـة الكـوارث والطـوارئ، ولكـن هنـاك فـي الوقـت الحاضـر تفاوتـات كبيـرة بـ
البلدان من حيث قدراتها في مجال التأهب واالستجابة. وقد أوضحت الصدمات بدءًا مـن ظهـور متالزمـة االلتهـاب 

فتهـا أمـواج التسـونامي، والـزالزل، والجفـاف الرئوي الحاد الوخيم وأنفلونزا الطيور ووصوًال إلى اآلثـار المـدمرة التـي خلَّ 
وعواقبهـا الوخيمـة علـى الصـحة العموميـة، أن  ،المجاعـات، والنزاعـاتالحاد، والكـوارث التـي تسـبب فيهـا اإلنسـان، و 

البلــدان والمجتمعــات التــي تســتثمر فــي مجــال إدارة مخــاطر الطــوارئ تتمتــع بقــدرة أكبــر علــى الصــمود فــي مواجهــة 
الكــوارث وتســتجيب لمقتضــياتها علــى نحــو أكثــر فعاليــة بغــض النظــر عــن أســباب هــذه الكــوارث. وغالبــًا مــا ســيؤدي 

ض الســكان لزيــادة تــواتر الكــوارث ومــدى تعقيــدها؛ كمــا إلــى تعــرُّ  ،ة، وســرعة التحــول الحضــريتغيُّــر المنــاخ، والعولمــ
  تطرح األمراض غير السارية وشيوخة السكان تحديات جديدة في حاالت الطوارئ. س

بعـــة مـــن قبـــل فـــي إدارة مخـــاطر الطـــوارئ مشـــتتة، وعديمـــة الكفـــاءة، ومحـــدودة الفعاليـــة فـــي وقـــد كانـــت النهـــوج المتَّ 
ر، زة، والحد مـن مخـاطر الطـوارئ، والتأهـب، والترصـد، واالسـتجابة، والتعـافي المبكِّـفإن الوقاية الُمعزَّ  لذاها. و عموم

علـــى نحـــو يعكـــس منظـــورًا أكثـــر شـــموًال ونهجـــًا منســـقًا يشـــمل أخطـــار متعـــددة، داخـــل األمانـــة وعلـــى صـــعيد الـــدول 
ناصــر ضــرورية لبنــاء القــدرة علــى الصــمود وحمايــة عجميعهــا األعضــاء والــدوائر العالميــة المعنيــة بالصــحة، ُتعــد 

الســكان علــى نحــو أفضــل. ولتحقيــق األثــر األمثــل ينبغــي دمــج هــذا الــنهج فــي خطــط وطنيــة شــاملة إلدارة مخــاطر 
الطوارئ ُتشرك كافة القطاعات وتسهم في تحسين الحصائل الصحية. وفي إمكان األدوات الجديدة أن تحد من أثر 

  العديد من الكوارث.

تركز هذه الفئـة علـى تقـديم الـدعم إلـى البلـدان لبنـاء القـدرات فـي مجـال الوقايـة، والتأهـب، واالسـتجابة، فيمـا يتعلـق و 
دة التي تنص عليها اللوائح الصحية الدوليـة بجميع المخاطر التي تحيق بصحة اإلنسان بما في ذلك القدرات المحدَّ 

اص بمخــاطر معينــة وبنــاء القــدرات التــي تتعلــق بنطــاق مــن ). وكــذلك تســتهدف هــذه الفئــة تقــديم الــدعم الخــ٢٠٠٥(
األمراض التي قد تسبب فاشيات، أو أوبئة، أو جوائح، أو أحداث ذات صلة بالسالمة الغذائية واألمـراض الحيوانيـة 

مـن  الفئة تقديم الدعم إلـى البلـدان المنشأ، ومقاومة المضادات الجرثومية، والمخاطر الطبيعية، والنزاع. وتشمل هذه
  أجل استكمال عملية استئصال شلل األطفال.

  واالستجابة اإلنذار مجالي في القدرات

تتمثل األولوية األولى في ضمان أن جميع البلدان تحظى بالقدرات األساسية الالزمة لالضطالع بمسـؤولياتها التـي 
. وتشـــــمل هـــــذه ٢٠١٦) قبـــــل الموعــــد النهـــــائي المحـــــدد فــــي عـــــام ٢٠٠٥تــــنص عليهـــــا اللـــــوائح الصــــحية الدوليـــــة (

المســؤوليات التشــريعات الوطنيــة، والسياســات والتمويــل، والتنســيق واتصــاالت مراكــز االتصــال الوطنيــة؛ والترصــد؛ 
واالستجابة؛ والتأهب؛ والتبليغ عن المخاطر؛ والموارد البشرية؛ وبناء القدرات المختبرية. وسـتقدم األمانـة الـدعم إلـى 

غ عـن التقـدم الُمحـرز. وفضـًال عـن ذلـك فـإن دور المنظمـة سـيتمثل فـي االسـتمرار البلدان في جهودهـا الوطنيـة وتبلِّـ
فـــي تعزيـــز نزاهـــة عمليـــة إرشـــاد السياســـات وُنظـــم إدارة المعلومـــات واالتصـــاالت علـــى المســـتوى العـــالمي واإلقليمـــي 

والتحقــق منهــا ت وقعــوالُقطــري، والحفــاظ عليهــا علــى النحــو الــالزم لكشــف أحــداث الصــحة العموميــة الجســيمة كلمــا 
  وتقييمها وتنسيق االستجابة لمقتضياتها. 
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  إدارة مخاطر الطوارئ وٕادارة األزمات

ســتقدم األمانــة الــدعم إلــى البلــدان لتنفيــذ إدارة ولــذا تقــع حصــائل الصــحة الجيــدة فــي صــلب إدارة مخــاطر الطــوارئ. 
إطــار جديــد إلدارة الطــوارئ ومخــاطر مخــاطر الطــوارئ المتعــددة، باســتخدام نهــج متعــدد القطاعــات بمــا يتماشــى مــع 

الكوارث المتعلقة بالصحة. ورغم أن السلطات الوطنية، وليست الهيئات الخارجية، هي المسؤولة عـن إدارة مخـاطر 
الطوارئ بما في ذلك االستجابة لمقتضيات الطوارئ، فإن دور المنظمة وغيرها من عناصر منظومة األمـم المتحـدة 

  ناء القدرات الالزمة لذلك.يتمثل في مساعدتها على ب

وعنــد التصــدي لألزمــات، ســيظل الــدعم الــذي تقدمــه األمانــة إلــى البلــدان يتحــدد مــن خــالل إطــار االســتجابة الطارئــة 
ذ األمانة برنامجًا وافيًا ودقيقًا لالستعداد المؤسسي. ويتماشى عمل المنظمة في هـذا المجـال مـع للمنظمة. ولذا ستُنفِّ 

  للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت والمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث.برنامج التغيير 

  وجوائح أوبئة تسبب قد التي األمراض

سيتمثل محور التركيز في دعم تنفيذ اُألطر واالتفاقات الدولية ذات الصلة، مثل اإلطـار الخـاص بالتأهـب لمواجهـة 
نفلــونزا وٕاتاحــة اللقاحــات وغيرهــا مــن الفوائــد، وخطــة العمــل العالميــة األنفلــونزا الجائحــة مــن أجــل تبــادل فيروســات األ

الخاصــة بلقاحــات األنفلــونزا، وكــذلك اآلليــات القائمــة الخاصــة بــاالعتالالت األخــرى التــي قــد تســبب أوبئــة مثــل آليــة 
ث الوثـائق فريق التنسيق المعني بتشغيل مخزونات اللقاح العالمية فـي وقـت األزمـات. وستشـمل األعمـال األخـرى بـ

ـــائي األســـبوعيوالتقـــارير األساســـية عبـــر شـــبكة اإلنترنـــت، وٕاصـــدار  ـــة والســـجل الوب  .نشـــرة منظمـــة الصـــحة العالمي
وستركز عملية تقديم الدعم إلى البلدان على التأهب، والسيما فيما يتعلـق باألوبئـة التـي تنطـوي علـى أكبـر قـدر مـن 

صــة بالتشــخيص وضــمان تــوفر بعــض اإلمــدادات المعينــة مــن المخــاطر، بمــا فــي ذلــك بنــاء القــدرات األساســية الخا
  خالل الشبكات واآلليات الخاصة بالمخزونات.

وينبغــي ســد الثغــرات الكبــرى فــي المعرفــة مــن أجــل تعزيــز االســتجابة العالميــة لألوبئــة، بطــرق مــن بينهــا اســتخدام 
ذلــك تعزيــز مجموعــة مــن االســتراتيجيات النمــاذج التنبؤيــة ألنمــاط المــرض؛ والبحــوث التطبيقيــة والتشــغيلية (بمــا فــي 

لمحاربة خطر مقاومة المضادات الجرثومية)؛ وضمان توافر المنتجات المهمة. ويشمل العمل وضع وبث المعايير 
والتوصـــيات الدوليـــة بشـــأن انتقـــاء الســـالالت لصـــنع لقاحـــات األنفلـــونزا، واســـتعمال اللقاحـــات فـــي مكافحـــة األمـــراض 

  ئة (بما في ذلك الكوليرا، وااللتهاب الكبدي، والتهاب السحايا).األخرى التي قد تسبب األوب

  الغذائية السالمة

تنطبق مبادئ الكشف، والتقييم، والوقاية، واإلدارة، على مخاطر الصـحة العموميـة المنقولـة باألغذيـة أيضـًا. وكـذلك 
اطر الرئيســية فــي السلســلة الغذائيــة فــإن التأهــب يســتند إلــى خيــارات إدارة المخــاطر المســندة بالبيِّنــات لمكافحــة المخــ

بأكملهــا. وســيولي العمــل فــي المســتقبل عنايــة خاصــة للــروابط بــين الزراعــة والصــحة الحيوانيــة والصــحة العموميــة، 
  والروابط بين تنظيم األغذية واألدوية.

  األطفال شلل استئصال

ـة بالنسـبة إلـى الصـحة العموميـة ُأعلن عن أن استكمال عملية استئصال شلل األطفال يمثل عملية برمجيـلقد  ة ملحَّ
العالميــة. ويتمثــل الهــدف المباشــر فــي استئصــال فيــروس شــلل األطفــال البــري تمامــًا. وبعــد ذلــك ستنشــأ الحاجــة إلــى 

المـرض؛ والتوصـل  بروتوكوالت الترصد واالحتواء والتصدي للفاشيات المتفق عليهـا دوليـًا لقطـع الشـوط األخيـر مـن
هـدف وٕاجـراءات  بشـأنمي للتحول المتـدرج عـن اسـتعمال اللقاحـات الفمويـة، وتوافـق آراء عـالمي إلى توافق آراء إقلي

 تأمين موروث الصحة العمومية من استئصال شلل األطفال.
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  الروابط مع البرامج والشركاء اآلخرين
المخــاطر، واللــوائح  تــرتبط هــذه الفئــة ارتباطــًا وثيقــًا بجميــع فئــات العمــل األخــرى. وُتعــد القــدرات الالزمــة للحــد مــن

)، والتأهــب للكــوارث واالســتجابة لمقتضــياتها والتعــافي منهــا، مــن بــين العناصــر األساســية ٢٠٠٥الصــحية الدوليــة (
، فيمـا يتعلـق بالحـد مـن ١للُنظم والخدمات الصحية. وعلى وجه الخصوص، ترتبط هذه الفئة بروابط قوية مع الفئـة 

ا ومكافحتها جانبًا رئيسيًا من جوانب مسـؤولية المنظمـة بموجـب اللـوائح عبء األمراض السارية، التي يمثل ترصده
ـــة ( ـــدبير ٢٠٠٥الصـــحية الدولي ـــراء بشـــأن الت ـــديم إرشـــادات الخب ) وفـــي ســـياق الطـــوارئ اإلنســـانية (بمـــا فـــي ذلـــك تق

لظـروف). فـي مثـل هـذه ا ،األيدزالعالجي لاللتهاب الرئوي، وأمراض اإلسهال، والمالريا، والسل، والعدوى بفيروس 
ويكتســـي التـــدبير العالجـــي لألمـــراض غيـــر الســـارية، واإلصـــابات، واألمـــراض النفســـية، والصـــحة البيئيـــة، والتغذيـــة، 
وصحة األمهات والصحة اإلنجابية، أهمية محورية بالنسبة إلـى عمـل المنظمـة فـي هـذه الفئـة. وتسـتند كافـة أعمـال 

المبــادئ األخالقيــة، وتعمــيم مبــدأ المســاواة بــين الجنســين، المنظمــة الخاصــة بــالطوارئ إلــى مبــادئ حقــوق اإلنســان، و 
  والتنمية المستدامة، والمساءلة.

نفَّـذ األنشـطة الحاليـة التـي ُتعـد جـزءًا مـن اُألطـر واآلليـات المتعـددة وستنتهج األمانة نهجًا متعدد الجوانـب. وسـوف تُ 
القائمـــة بالفعـــل تنفيـــذًا كـــامًال، والســـيما تلـــك التـــي تتعلـــق بـــاللوائح الصـــحية الدوليـــة  ،واإلقليميـــة ،والدوليـــة ،األطـــراف

)، واإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة، وخطة العمل العالمية الخاصة بلقاحات األنفلونزا، ٢٠٠٥(
وكاالت التابعـة لألمـم المتحـدة، ، وبرنامج التغيير للجنة الدائمة المشتركة بين ال٢٠١٥-٢٠٠٥وٕاطار عمل هيوجو 

وهيئــة الدســتور الغــذائي، واالتفاقيــات المتعلقــة بــالمواد الكيميائيــة، والمنصــات العالميــة واإلقليميــة للحــد مــن مخــاطر 
الكــوارث، والشــبكة الدوليــة للســلطات المســؤولة عــن ســالمة األغذيــة، ومبــادرة "صــحة واحــدة" الثالثيــة المشــتركة بــين 

ـــبرالوالمنظمــة العالميــة لصــحة الحيــوان، وا ،ومنظمــة األغذيــة والزراعــة ،ميــةمنظمــة الصــحة العال ـــليدولاة طـ دارة ة إلـ
ــــراع، والمبـــادرة العالميـــة للقضـــاء علـــى شـــلل األطفـــال. وســـيجري الحفـــاظ علـــى الشـــبكات الرئيســـية مثـــل الشـــبكة لصا

نفلـونزا والتصـدي لهـا، ومجموعـة الصـحة العالمية لإلنذار بحدوث الفاشيات ومواجهتها، والشبكة العالميـة لترصـد األ
  العالمية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، وأفرقة االستجابة اإلقليمية، وتعزيزها جميعًا. 

ز وستستخدم األمانة الشراكات لتقديم الدعم إلى البلدان من أجل تعزيز قدراتها علـى إدارة مخـاطر الطـوارئ. وسـتعزِّ 
نظمـــات األخـــرى فـــي منظومـــة األمـــم المتحـــدة، والمنظمـــات المتعـــددة األطـــراف، والثنائيـــة، مالالمنظمـــة تفاعلهـــا مـــع 

واإلقليمية، الناشطة في مجال القضايا مثل التخلص من المواد الكيميائية الخطرة، واإلشـعاع المـؤين وغيـر المـؤين، 
نفســــي للمصــــابين بالصــــدمة. وســــالمة الميــــاه والســــالمة الغذائيــــة، والحقــــوق الصــــحية، والرعايــــة الصــــحية والــــدعم ال

وستواصــل المنظمـــة دورهـــا كشـــريك رائـــد فـــي مبـــادرة القضـــاء علــى شـــلل األطفـــال مـــن أجـــل ضـــمان تحقيـــق أهـــداف 
  .استراتيجية استئصال شلل األطفال والشوط األخير، وبدء تنفيذ استراتيجية الشوط األخير

  واالستجابة اإلنذار مجالي في القدرات
فــة بالحــد األدنــى مــن القــدرات األساســية التــي حــددتها اللــوائح الصــحية الدوليــة الحصــيلة: تحظــى البلــدان كا

  ) في مجال اإلنذار واالستجابة لجميع المخاطر٢٠٠٥(

  الهدف  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة
عدد البلدان التي استوفت القدرات األساسـية التـي تـنص عليهـا 

  عليها) وتحافظ ٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية (
١٩٠  ٨٠  
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  الُمخرجات
تقــديم الــدعم لتعزيــز القــدرة الوطنيــة علــى إرســاء القــدرات األساســية التــي تــنص عليهــا اللــوائح الصــحية الدوليــة 

  ) والحفاظ عليها٢٠٠٥(
  المنجزات الرئيسية:

المطلوبــة وضــع السياســات والمبــادئ التوجيهيــة التقنيــة والبــرامج التدريبيــة لتســريع بنــاء القــدرات األساســية  •
دة إلرســاء هــذه ) فــي البلــدان التــي طلبــت تمديــد المهلــة المحــدَّ ٢٠٠٥بموجــب اللــوائح الصــحية الدوليــة (

  القدرات 
  )٢٠٠٥إعداد التقرير السنوي المقدم إلى جمعية الصحة عن وضع تنفيذ اللوائح الصحية الدولية ( •
لقـدرات األساسـية المطلوبـة بموجـب تكييف السياسـات والمبـادئ التوجيهيـة التقنيـة لضـمان الحفـاظ علـى ا •

  دة إلرساء هذه القدرات) في البلدان التي لم تطلب تمديد المهلة المحدَّ ٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية (

تتمتع المنظمة بالقدرة على تقديم اإلرشادات السياساتية، وٕاجراء تقدير المخاطر، وٕادارة المعلومات واالتصـاالت، 
  ةحادالبيِّنات ومناسب التوقيت، فيما يتعلق بجميع طوارئ الصحة العمومية العلى نحو قائم على 
  المنجزات الرئيسية:

اإلجـراءات الخاصـة وضـع وضع نظام مشترك للمنظمة يستند إلى األحداث للترصد وتقدير المخـاطر، و  •
  بجميع األحداث التي يتم تحديدها 

تبليــغ عــن المخــاطر التــي تتعلــق باألحــداث التــي قــد تــوفير إدارة المعلومــات، وٕاجــراء تقــدير المخــاطر، وال •
  تسبب قلقًا دوليًا 

  إرساء القدرات في األمانة من أجل تنسيق االستجابة الدولية وتقديم الدعم السريع إلى البلدان •
وتطوير عناصـرها اإلقليميـة لضـمان  ،الحفاظ على الشبكة العالمية لإلنذار بحدوث الفاشيات ومواجهتها •

  مكنها الوصول إلى القدرات والدعم الدولي الشاملأن البلدان ي

  األزمات وٕادارة الطوارئ مخاطر إدارة
برنـامج إلدارة جميـع مخـاطر الطـوارئ الصـحية فـي خطـة الصـحة الوطنيـة والخطـة  دمج البلدان أتمتالحصيلة: 

  الوطنية إلدارة الكوارث 

  الهدف  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة
تقوم بإجراء أو تحديث تقييم المخاطر المتعددة  عدد البلدان التي

  كل سنتين على األقل
١٨٠  ١٢٧  

  الُمخرجات

للجنـة الدائمـة المشـتركة بـين إصالح المجموعات الصحية العالمية والُقطريـة بمـا يتماشـى مـع "برنـامج التغييـر" 
  ٢٠١٥-٢٠٠٥ي أُنشئ كعنصر رئيسي من عناصر إطار عمل هيوجو ذال الوكاالت



  ٢٠١٣ة في المجلس التنفيذي في كانون الثاني/ يناير شالمطروحة للمناق ٢٠١٥-٢٠١٤الميزانية البرمجية المقترحة 

50 

  المنجزات الرئيسية:
إعادة إرساء شراكات مجموعـات الصـحة، وهياكلهـا وُنظمهـا وقـدراتها، بمـا يتماشـى مـع "برنـامج التغييـر"  •

ة التـــي تقودهـــا ماثلـــالهيئـــات اإلقليميـــة الم مـــن جانـــب مهـــاودعللجنـــة الدائمـــة المشـــتركة بـــين الوكـــاالت، 
  المنظمة

  وضع منهجية لقياس األثر الصحي في أثناء الطوارئ  •
إعداد تقارير عالمية موجزة وتقارير ُقطرية عـن حالـة الصـحة واآلثـار المترتبـة علـى الصـحة فـي حـاالت  •

  الحادة والممتدة الطوارئ

تقــديم الــدعم لتعزيــز قــدرة البلــدان علــى تنفيــذ إدارة جميــع مخــاطر الطــوارئ، وفقــًا لإلطــار الجديــد إلدارة الطــوارئ 
  ومخاطر الكوارث المتعلقة بالصحة

  المنجزات الرئيسية:
رشــاد البلــدان فــي تنفيــذ إدارة مخــاطر الطــوارئ إلوتكييفهــا  التقنيــة وضــع السياســات والمبــادئ التوجيهيــة •

  الصحية
لوصــف  ،القــدراتتقيــيم لتعزيــز القــدرات الوطنيــة الخاصــة بتقــدير مخــاطر الطــوارئ و  التقنــي تقــديم الــدعم •

  ر ومواطن الضعف والمخاطر ذات األولويةخطااأل
تقـــارير ثنائيـــة الســـنوات عـــن وضـــع إدارة مخـــاطر الطـــوارئ اإلقليميـــة، بمـــا يتماشـــى مـــع العناصـــر  تقـــديم •

  األساسية إلطار إدارة مخاطر الطوارئ الصحية

  إرساء االستعداد المؤسسي لتنفيذ إطار االستجابة الطارئة للمنظمة
  المنجزات الرئيسية:

  ة وضع إجراءات التأهب والقائمة المرجعية للمنظم •
آليــة االســتجابة للطلبــات المفاجئــة كاملــة التشــغيل ومــزودة بعناصــر إقليميــة واتفاقــات شــراكة عالميــة فــي  •

  مجال الصحة
  الطوارئإعداد تقارير منتظمة عن الصحة واآلثار المترتبة عليها في أثناء  •
  داخل البلد ألداء المنظمة وقطاع الصحةفي إجراء تقييمات  •

الصـحة، وتنفيـذها والتبليـغ بشـأنها فـي جميـع البلـدان التـي تمـر بحـاالت طـوارئ  إعداد استراتيجية وخطـة قطـاع
نة من موظفي الطوارئ المؤهلين والمدربينقائمة في ممتدة، من خالل شبكة    داخل البلد مكوَّ

  المنجزات الرئيسية:
ليكونـوا مسـؤولين ، ئهمواسـتبقا هموتـدريب توظيف كادر رفيع المستوى من موظفي الطوارئ في داخل البلد •

  والتبليغ بشأنها ،وتنفيذها ،عن دعم إعداد خطة استراتيجية
إعــداد تقــارير فصــلية تشــمل تحليــل اتجاهــات حالــة الصــحة واآلثــار المترتبــة علــى الصــحة فــي حــاالت  •

  الطوارئ الممتدة
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  وجوائح أوبئة تسبب قد التي األمراض
 ٕامكانيـة، و ، تتسم بالسـرعةلمقتضيات األوبئة والجوائح الكبرىالحصيلة: جميع البلدان قادرة على حشد استجابة 

  على تخفيف المخاطر المتعلقة بالسالمة الغذائية والتصدي للفاشياتقادرة كذلك ة، و يفعالالالتنبؤ بها، و 

  الهدف  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة
ذ اإلطـــــار الخـــــاص بالتأهـــــب لمواجهـــــة عـــــدد البلـــــدان التـــــي تنفِّـــــ

  األنفلونزا الجائحة 
٣٦  ٦  

  الُمخرجات

إقامة حوار بشأن السياسـات وٕاسـداء المشـورة إلـى البلـدان والشـركاء لوضـع وتنفيـذ الخطـط التشـغيلية مـن أجـل 
  تعزيز القدرة الوطنية على الصمود والتأهب لألنفلونزا الجائحة واألوبئة واألمراض المستجدة 

  المنجزات الرئيسية:
  تنفيذ اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة •
تنفيذ خطة العمل العالمية الخاصة بلقاحات األنفلونزا، والتـي تشـمل نقـل التكنولوجيـا والمعـارف الخاصـة  •

  باللقاحات إلى البلدان النامية
  المضادات الجرثوميةإذكاء الوعي والمشاركة مع قطاعات متعددة فيما يتعلق بمقاومة  •
ــ • دة بشــأن الوقايــة مــن األوبئــة وتخفيــف أثرهــا ومكافحتهــا، وبشــأن القــدرات وضــع إجــراءات تشــغيلية موحَّ

  ية، واإلمدادات، والعالجات، والمخزوناتحيو التشخيصية ال

خـاطر، تقديم إرشادات الخبراء ووضع الُنظم لمكافحة األمراض، والوقايـة منهـا، وعالجهـا، وترصـدها، وتقـدير الم
  والتبليغ عن المخاطر

  المنجزات الرئيسية:
حـــدد الثغـــرات العالميـــة الكبـــرى فـــي المعـــارف الخاصـــة بـــأمراض معينـــة وتحـــدد األولويـــات يإعـــداد تقريـــر  •

  للتصدي لمخاطر األوبئة والجوائح واألخطار والذي ُيعد ضرورياً بشأنها، 
مقاومـة األدويـة المضـادة للجـراثيم، وتـوفير إعداد اإلرشادات وتعزيز االستخدام الرشيد لألدويـة للحـد مـن  •

  بيانات الترصد في وقتها الحقيقي
وضــع المعــايير والتوصــيات الدوليــة بشــأن تقــدير المخــاطر وترصــد األمــراض التــي قــد تســبب األوبئــة أو  •

  الجوائح

األمــراض  تــوفير معلومــات الترصــد المحدَّثــة التــي تســتند إلــى علــم األوبئــة أو إلــى المختبــرات وتقــديرات مخــاطر
 والطوارئ ،واألخطار ،الوبائية والجائحة

  المنجزات الرئيسية:
إجراء الترصد الكافي لألمراض الوبائية والجائحة باالستناد إلى المختبرات وعلـم األوبئـة مـن أجـل إجـراء  •

  تقدير المخاطر واألخطار المتعلقة بها
 ومعايير للترصد العالمي المتكامل لمقاومة المضادات الجرثومية ُنظمإنشاء وتعزيز  •
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  الغذائية السالمة
، تتسم بالسـرعة، وٕامكانيـة الحصيلة: جميع البلدان قادرة على حشد استجابة لمقتضيات األوبئة والجوائح الكبرى

  على تخفيف المخاطر المتعلقة بالسالمة الغذائية والتصدي للفاشيات وقادرة كذلك، التنبؤ بها، والفاعلية

  الهدف  البيانات األساسية  الحصيلةمؤشرات 
عــدد البلــدان التــي لــديها برنــامج للســالمة الغذائيــة لــه إطــار قــانوني 

  وهيكل تنفيذي
١٦٥  ١٥٦  

  الُمخرجات

  التوجيهية والتوصيات بشأن السالمة الغذائية دعم عمل هيئة الدستور الغذائي لوضع وتنفيذ المعايير والمبادئ
  المنجزات الرئيسية:

  وضع القواعد والمعايير والتوصيات المسندة بالبيِّنات بشأن السالمة الغذائية •
  إجراء تقدير المخاطر ذات األولوية المتعلقة باألغذية •

باألغذيــة، بمــا فــي ذلــك المخــاطر التعــاون بــين قطاعــات متعــددة للحــد مــن مخــاطر الصــحة العموميــة المنقولــة 
  الناشئة عن اختالط البشر بالحيوانات

  المنجزات الرئيسية:
التعــاون علــى صــعيد القطــاع الحيــواني والزراعــي والصــحي للوقايــة مــن مخــاطر  تــولي زمــام القيــادة فــي •

  ٕادارتهاو  ،األمراض المنقولة باألغذية واألمراض الحيوانية المنشأ على الصحة العمومية، والكشف عنها
مــن خــالل الشــبكة الدوليــة وذلــك تــوفير آليــة مــن أجــل التبــادل الســريع للمعلومــات عــن الســالمة الغذائيــة،  •

  في أثناء طوارئ السالمة الغذائية التقني وتقديم الدعم، للسلطات المسؤولة عن سالمة األغذية

لـى المخـاطر، مـن أجـل الوقايـة مـن تقديم الـدعم لتعزيـز القـدرة الوطنيـة علـى إنشـاء األطـر التنظيميـة القائمـة ع
 وتقييمها ،ورصدها ،األمراض والمخاطر المنقولة باألغذية واألمراض الحيوانية المنشأ

  المنجزات الرئيسية:
دة تقــع علــى البيانــات التــي تتعلــق بمخــاطر محــدَّ  ،وتأويــل ،وتحليــل ،وضــع أســاليب وأدوات جديــدة لجمــع •

  طول السلسلة الغذائية
حيوانيـــة التقريـــر ثنـــائي الســـنوات عـــن التقـــديرات العالميـــة لألمـــراض المنقولـــة باألغذيـــة واألمـــراض  إعـــداد •

  المنشأ التي تتسبب فيها عوامل ذات أصل جرثومي، أو ُطفيلي، أو كيميائي
وبنــاء القــدرات فــي البلــدان فيمــا يتعلــق بالســالمة الغذائيــة وٕادارة المخــاطر الحيوانيــة  التقنــي تقــديم الــدعم •

  شأ، والسيما في طوارئ السالمة الغذائيةالمن
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  األطفال شلل استئصال
الحصيلة: جميع البلـدان تحظـى بمسـتويات التغطيـة باللقاحـات الالزمـة للحفـاظ علـى وقـف انتقـال فيـروس شـلل 

  األطفال

  الهدف  البيانات األساسية  الحصيلةمؤشرات 
عــن النســبة المئويــة مــن التقــارير الُقطريــة النهائيــة التــي تكشــف 

وقــــف ســــراية فيــــروس شــــلل األطفــــال البــــري واحتــــواء مخزونــــات 
فيــروس شــلل األطفــال البــري التــي وافقــت عليهــا اللجنــة اإلقليميــة 

  المعنية باإلشهاد على استئصال شلل األطفال

١٠٠  ٪٨٥٪  

  الُمخرجات

تقديم المساعدة المباشرة لزيادة مناعة السكان ضد شلل األطفال لتبلـغ مسـتويات العتبـة المطلوبـة فـي المنـاطق 
  المتضررة والشديدة التعرض من أجل وقف انتقال المرض 

  المنجزات الرئيسية:
 أشــهرحــول خطــط عمــل تشــغيلية تــنقح كــل ســتة  تفــاوض الــدول األعضــاء وشــراكة أصــحاب المصــلحة •

  بشأن مبادرة القضاء على شلل األطفال 
وتخطــيط ورصــد  ،داخــل الــبالد إلجــراء حمــالت تطعــيم شــلل األطفــال الفمــوي فــي تقــديم الــدعم المباشــر •

ترصــد الشــلل الرخــو الحــاد، بواســطة كــادر مــن المــوظفين المــؤهلين وذوي الخبــرة، مــن خــالل زيــادة كبيــرة 
  تنفيذ أنشطة الطوارئ الخاصة باستئصال شلل األطفال في المساعدة التقنية الوطنية والدولية من أجل

حمـالت تطعـيم شـلل األطفـال جـراء تقديم الموارد المالية الالزمة إلى البلدان ومكاتب المنظمة الُقطريـة إل •
  ورصده  ،وتنفيذه ،الفموي وتخطيط ترصد الشلل الرخو الحاد

الرخــو الحــاد، وحــاالت شــلل األطفــال،  إعــداد تقــارير أســبوعية عــن البيانــات القائمــة علــى حــاالت الشــلل •
  واألنشطة اإلضافية الخاصة بلقاح شلل األطفال الفموي 

التوصــل إلــى توافــق آراء دولــي بشــأن وقــف اســتخدام لقــاح شــلل األطفــال مــن النــوع الثــاني فــي بــرامج التمنيــع 
  الروتيني العالمية 
  المنجزات الرئيسية:

لقاح فيـروس شـلل األطفـال المعطـل عنـد التحـول مـن لقـاح  وضع استراتيجيات إقليمية إلدخال واستخدام •
  شلل األطفال الفموي الثالثي التكافؤ إلى اللقاح الثنائي التكافؤ في جميع برامج التمنيع

إلدارة مخاطر شلل األطفال طويلة األجل من جانب لجنة بحوث شلل أشهر وضع برنامج البحث لستة  •
  األطفال

  شلل األطفال المعطلة منخفضة التكلفة ى األقل من لقاحاتلقاحين اثنين عل وترخيص تطوير •
  إتمام تطوير لقاح شلل األطفال المعطل "سابين" وبدء نقل تكنولوجيا إنتاجه إلى أربعة بلدان مستفيدة •
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ــواء فيروســات شــلل األطفــال  ــة األجــل، بمــا فــي ذلــك احت ــإدارة شــلل األطفــال الطويل إرســاء العمليــات الخاصــة ب
  هاد على استئصال شلل األطفال على الصعيد العالميالمتبقية، واإلش

  المنجزات الرئيسية:
تقديم بيانات اإلشهاد على استئصال شلل األطفال الكاملة إلى اللجنة اإلقليمية لإلشـهاد علـى استئصـال  •

  شلل األطفال في جنوب شرق آسيا 
ت شـــلل األطفـــال المتبقيـــة بعـــد إعـــداد مدونـــة دوليـــة وتكييفهـــا إقليميـــًا فيمـــا يتعلـــق بـــإدارة مخـــاطر فيروســـا •

استئصاله (أي بعد وقف استخدام لقاح شلل األطفال الفموي، واالحتواء، والتصدي للفاشيات فـي مرحلـة 
  ما بعد استئصال المرض)، بما في ذلك إدخال واستخدام لقاح شلل األطفال المعطل 

إعــداد وتنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة والمعــايير التقنيــة للترصــد، واالحتــواء، والتصــدي للفاشــيات فــي مرحلــة  •
  "الشوط األخير" لشلل األطفال 

  إجراء تقديرات المخاطر الفصلية للكشف عن فاشيات شلل األطفال وتخفيف أثرها •

 وضع خطة موروث شلل األطفال

  المنجزات الرئيسية:
 ،واحتوائـه ،والتصـدي لـه ،وترصـده ،ظائف طويلة األجل للتمنيع من شلل األطفـالوضع خطة تعميم الو  •

  من أجل حماية عالم خاٍل من شلل األطفال
المعــارف، والقــدرات، والعمليــات، واألصــول، التــي أوجــدها البرنــامج فــي  اســتخداموضــع خطــة لضــمان  •

  مبادرات صحية أخرى

  واألزمات للفاشيات التصدي
  البلدان تحظى بإمكانية الوصول إلى المساعدة الدولية للتصدي للمخاطر والطوارئ عند اللزومالحصيلة: جميع 

  الهدف  البيانات األساسية  الحصيلةمؤشرات 
عـــدد البلـــدان التـــي حصـــلت علـــى المســـاعدة مـــن أجـــل التصـــدي 

ووضــــع خطــــة  ،لحالــــة طــــوارئ بعــــد إجــــراء تقيــــيم مبــــدئي منســــق
  الطوارئاستجابة خالل خمسة أيام من بدء حالة 

 من المقرر وضعها  من المقرر وضعها

  الُمخرجات

  تنفيذ إطار االستجابة الطارئة للمنظمة في حاالت الطوارئ الحادة التي تترك أثرًا على الصحة العمومية
  المنجزات الرئيسية:

  للمنظمةالتنفيذ الكامل إلطار االستجابة الطارئة  •
  زيادة الدعم البشري، والمادي، والمالي، لتنفيذ إطار االستجابة الطارئة •
تــولي زمــام قيــادة مجموعــة الصــحة وتقــديم الــدعم فــي أثنــاء الطــوارئ اإلنســانية، بمــا يتماشــى مــع إطــار  •

  االستجابة الطارئة للمنظمة
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  الميزانية حسب المكاتب الرئيسية (بماليين الدوالرات األمريكية)

جنوب   األمريكتان  أفريقيا  المجال البرنامجي
شرق   أوروباشرق آسيا

  المتوسط
غرب المحيط 

  الهادئ
  المقر 
  المجموع  الرئيسي

  التأهب والترصد واالستجابة
القدرات في مجالي اإلنذار 

  ٩٧ ٥٥٢  ٤٩ ٧٢٨  ١٥ ١٤٩  ٤ ٥٤٩  ٧ ٥٤١  ٦ ٠٤٦  ٦ ٢٦٩  ٨ ٢٦٩  واالستجابة

األمراض التي قد تسبب 
  ٦٨ ٩٣٦  ٤٣ ١٨٨  ٨ ٠٤٧  ٣ ٨٤٦  ١ ٣٣٠  ٣ ٨٠٣  ٣ ٧٩٦  ٤ ٩٢٦  وجوائحأوبئة 

إدارة مخاطر الطوارئ وٕادارة 
  ٨٧ ٥٣١  ٢٦ ٤٤٤  ٤ ٠١٤  ٧ ٠٣٦  ٣ ٣٩٣  ٦ ١٩٩  ٣ ١٦٠  ٣٧ ٢٨٥  األزمات

  ٣٢ ٥٨٢  ١٩ ١٢٢  ٢ ٢٨٠  ١ ٤٠٩  ١ ٣٩٠  ٨٧٥  ٢ ٩٦٤  ٤ ٥٤٢  السالمة الغذائية
  ٢٨٦ ١٣٨٦٠٠ ٤٨٢  ٢٩ ٤٩١  ١٦ ٨٣٩  ١٣ ٦٥٤  ١٦ ٩٢٢  ١٦ ١٨٩  ٥٥ ٠٢٣  المجموع الفرعي

  

جنوب   األمريكتان  أفريقيا  المجال البرنامجي
شرق   أوروبا شرق آسيا

  المتوسط
غرب المحيط 

  الهادئ
المقر 
  المجموع  الرئيسي

  الطوارئ
  ٧٠٠ ٤٤٩  ٧٣ ٠٤٢  ١ ٩٠١  ١٤٠ ١٢٦  ٣ ٩٧٨  ٦٩ ٥٨٥  ٣ ٥٥٩ ٤٠٨ ٢٥٧  استئصال شلل األطفال

  ٢٢٨ ٠٣٤  ١٤ ٢١٦  ٥ ٠٠٠  ١٥١ ٦١٣  ٥ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠  ٧ ٥٧٥  ٣٩ ٦٣٠  واألزمات التصدي للفاشيات
  ٩٢٨ ٤٨٣  ٨٧ ٢٥٨  ٦ ٩٠١  ٢٩١ ٧٣٩  ٨ ٩٧٨  ٧٤ ٥٨٥  ١١ ٤٤٧١٣٤ ٨٨٧  المجموع الفرعي
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    : الخدمات المؤسسية والوظائف التمكينية٦الفئة 
  
  

الشؤون واإلدارة فـي المنظمـة، تشمل هذه الفئة الوظائف والخدمات التي تسهم في تحقيق حصائل إصالح تصريف 
والتـــي تضـــمن "تعزيـــز االتســـاق فـــي مجـــال الصـــحة العالميـــة، علـــى أن تضـــطلع المنظمـــة بـــدور قيـــادي فـــي تمكـــين 
الجهات الفاعلة العديدة المختلفة من االضطالع بدور نشط وفعال في المساهمة في ضمان الصحة لكل الشـعوب" 

بالفعاليــة والكفــاءة والقــدرة علــى االســتجابة والموضــوعية والشــفافية  مــع "منظمــة تســعى إلــى تحقيــق االمتيــاز؛ وتتســم
  ١والمساءلة".

ســيتمحور التركيـز علــى تنفيـذ عمليــة إصـالح المنظمــة. وسـيتم تعزيــز تصـريف شــؤون  ٢٠١٥-٢٠١٤وفـي الثنائيـة 
ى جميــع المكاتــب، مــع المنظمـة ليكــون أكثــر كفــاءة وفعاليــة؛ وســُيعد تنفيــذ إطــار للرقابـة والمســاءلة أولويــة بالنســبة إلــ

صــة فــي المقــر الرئيســي؛ كمــا ســيتم تعزيــز التنظــيم دعــم إدارة المخــاطر والمســاءلة عــن طريــق إنشــاء وحــدة مخصَّ 
واإلدارة في المكاتـب الُقطريـة. ومـع مراعـاة مـا تقـدم، سـتولى العنايـة الواجبـة لضـمان عـدم تراجـع مسـتوى الخـدمات، 

  وتنفيذ أنشطة اإلصالح باعتبارها أولوية.

  الشؤون وتصريف القيادة

تضطلع المنظمة بدور القيادة في مجال تصريف الشؤون الصحية والتأثير على تصريف شؤون القطاعات األخـرى 
لصـــالح الصـــحة، وذلـــك مـــن خـــالل التفاعـــل مـــع نطـــاق عـــريض مـــن أصـــحاب المصـــلحة علـــى المســـتوى العـــالمي 

حــــدة والبـــرامج والوكـــاالت المتخصصـــة؛ والهيئــــات واإلقليمـــي والُقطـــري. وتشـــمل هــــذه الجهـــات صـــناديق األمـــم المت
الحكوميـــة والبرلمانيـــة الدوليـــة األخـــرى؛ ومنظمـــات التكامـــل السياســـي واالقتصـــادي اإلقليميـــة؛ والمصـــارف اإلنمائيـــة 
وغيرها من الجهات المقدِّمة للمساعدة اإلنمائية الرسمية؛ والمؤسسات الخيرية؛ ونطاقًا واسـعًا مـن الشـراكات المعنيـة 

صــحة العالميــة، بمــا فــي ذلــك تلــك التــي تستضــيفها منظمــة الصــحة العالميــة؛ وكــذلك منظمــات المجتمــع المــدني بال
  والمنظمات غير الحكومية، وبعض المنظمات التجارية المختارة التي تنتمي إلى القطاع الخاص.

والمناقشـات حـول قضـايا  ودعمًا للدور القيادي للمنظمة، تعمل المنظمة بمثابة منسق لنطاق واسـع مـن المفاوضـات
الصحة العمومية بين الدول األعضاء وغيرها مـن أصـحاب المصـلحة. ويـؤدى هـذا الـدور التنظيمـي علـى المسـتوى 
الُقطري فيما يتعلق بالتنسيق بين الشركاء في مجال الصـحة؛ وعلـى المسـتوى اإلقليمـي فيمـا يتعلـق بالقضـايا العـابرة 

بمجموعـات البلـدان أو األقـاليم الكاملـة؛ وعلـى مسـتوى المقـر الرئيسـي فيمـا  للحدود وغيرها مـن القضـايا ذات الصـلة
يتعلق بالعدد المتزايد من القضايا العالمية التي تتطلـب مفاوضـات حكوميـة دوليـة. وفضـًال عـن ذلـك، تجتمـع الـدول 

األمانـة، بمـا فـي صرِّفة شؤون منظمة الصحة العالمية نفسها. ويتطلب هذا النشاط دعم األعضاء وتعمل بصفتها مُ 
م دعــم األمانــة إلــى جميــع عمليــات تصــريف الشــؤون للمنظمــة، أال وهــي: االجتماعــات ذلــك خــدماتها اللغويــة. وُيقــدَّ 

المقررة التي ُتعقد في المقر الرئيسي (جمعية الصحة العالميـة والمجلـس التنفيـذي) وفـي األقـاليم (اللجـان اإلقليميـة)، 
  الدولية المخصصة واألفرقة العاملة.وكذلك اجتماعات اللجان الحكومية 

وفضًال عن ذلك، يهتم العمل في هذا المجال بالتنسيق الداخلي على صـعيد كافـة مسـتويات المنظمـة، حتـى تـتمكن 
المنظمة من اتخاذ مواقف ثابتة وقاطعة لدعم الصحة العالمية. وتكتسي قيادة المنظمة على الصعيد الُقطري أهمية 

) تتـــواءم تمامـــًا مـــع السياســـات ١علـــق باســـتراتيجيات التعـــاون بـــين البلـــدان الناميـــة التـــي (خاصـــة، والســـيما فيمـــا يت
ـــ) وعنـــد االقتضـــاء، تلــــك التـــي يُ ٢واالســـتراتيجيات والخطـــط الصـــحية الوطنيـــة، ( د إطـــار عمـــل األمـــم المتحــــدة جسِّ

                                                           
  .EBSS/2/2 الوثيقة انظر    ١
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داخـل البلـد فـي علـى القيـادة  للمساعدة اإلنمائية عناصرها األساسية. وتتمثل أولوية رئيسية في تعزيـز قـدرة المنظمـة
  من خالل خدمات تنمية قدرات الموظفين.

  والتبليغ الموارد وتنسيق االستراتيجي التخطيط

يخـــص هـــذا العنصـــر قيـــادة األمانـــة. ويغطـــي دور اإلدارة العليـــا فـــي رســـم السياســـات، مـــن خـــالل آليـــات مثـــل فريـــق 
ين مختلـف مسـتويات األمانـة بمـا فـي ذلـك مراقبـة عمليـة السياسات العالمية لضمان االتساق، والتآزر، والمواءمة، بـ

إصــالح المنظمــة وتوجيههــا. كمــا يشــمل أيضــًا وضــع السياســات، والتخطــيط االســتراتيجي، وٕادارة الميزانيــة، وتقيــيم 
األداء، وتعبئة الموارد، والتبليغ على جميع المستويات الثالثة. وما يكتسي أهمية خاصـة هـو وضـع النهـوج الجديـدة 

مة لزيــــادة إمكانيــــة التنبــــؤ بتمويــــل المنظمــــة، ومرونتــــه، واســــتدامته، والتفــــاوض بشــــأن هــــذه النهــــوج صــــمَّ مويــــل المُ للت
  وتنفيذها.

  االستراتيجية االتصاالت

إن قضية الصحة محط االهتمام العام والسياسي علـى صـعيد العـالم. ويعنـي المشـهد المؤسسـي الـذي يـزداد تعقيـدًا، 
جديدة التي تؤثر على صناعة القرار في مجال الصحة، والتغطية اإلعالميـة علـى مـدار وظهور األطراف الفاعلة ال

ســـاعة، والطلـــب المتنـــامي مـــن جانـــب الجهـــات المانحـــة والساســـة والجمهـــور علـــى إثبـــات أثـــر عمـــل المنظمـــة  ٢٤
ضــــرورية. وتشــــمل العناصــــر  أمــــوراً بوضــــوح، أن االتصــــاالت الســــريعة، والفعالــــة، والجيــــدة التنســــيق، قــــد أصــــبحت 

الرئيسية السـتراتيجية االتصـاالت الحفـاظ علـى خدمـة قـادرة علـى تلبيـة الطلبـات المفاجئـة لمواجهـة الطـوارئ؛ ونهجـًا 
اســتباقيًا للعمــل مــع المــوظفين ووســائل اإلعــالم لتوضــيح دور المنظمــة وأثــره؛ وقيــاس آراء أصــحاب المصــلحة فــي 

  المنظمة بانتظام.

  المخاطر وٕادارة ءلةوالمسا الشفافية

تقع إدارة المخاطر التـي تتسـم بمزيـد مـن الفعاليـة والشـمول فـي صـميم عمليـة اإلصـالح اإلداري للمنظمـة. ولـذا فـإن 
هذا العنصر يشـمل نطاقـًا واسـعًا مـن الخـدمات الضـرورية مـن أجـل تحقيـق هـذا الهـدف. وتسـتند هـذه الخـدمات إلـى 

خـذ شـكل سـجل للمخـاطر، مـع وجـود إجـراءات راسـخة لضـمان تحـديث إطار يغطي كافة جوانب إدارة المخـاطر ويت
  هذا السجل بانتظام وتقديم تقارير عن االمتثال وتخفيف المخاطر إلى اإلدارة العليا للمنظمة للنظر فيها.

ولضمان عمل نظام إدارة المخاطر على نحو فعال، سيتم تعزيز خدمات المراجعة والمراقبة الداخلية، وٕانشاء مكتب 
يــد لألخالقيــات للتركيــز علــى معــايير الســلوكيات األخالقيــة مــن جانــب المــوظفين وضــمان تطبيــق أعلــى معــايير جد

الممارســة فــي مجــال األعمــال (والســيما فيمــا يتعلــق بتضــارب المصــالح واإلفصــاح عــن البيانــات الماليــة). وســيعمل 
ز، وســـيراقب تنفيـــذ السياســـة المكتـــب المســـؤول عـــن الشـــؤون األخالقيـــة عـــن كثـــب مـــع نظـــام العدالـــة الـــداخل ي الُمعـــزَّ

الجديدة بشأن اإلفصاح عن المعلومات. وُتعد إدارة المخاطر المؤسسية وظيفة جديدة تضاف إلـى وظـائف األمانـة. 
ويــدعم هــذه الوظيفــة لجنــة الخبــراء االستشــاريين المســتقلة التــي تــوفر فضــًال عــن ذلــك الصــلة بــين خــدمات المراقبــة 

ئاســية فــي المنظمــة، مــن خــالل المجلــس التنفيــذي ولجنتــه الفرعيــة، لجنــة البرنــامج والميزانيــة الداخليــة واألجهــزة الر 
واإلدارة. وأخيــرًا فــإن هــذا الموضــوع يشــمل وظيفــة المراقبــة فيمــا يتعلــق بــالتقييم وبتعزيــز التقيــيم كجــزء ال يتجــزأ مــن 

  ستقلة.وظائف المنظمة على كافة مستوياتها وتسهيل إجراء عدة دراسات تقييمية م

  واإلدارة التنظيم

يغطـي هـذا العنصـر الخـدمات التنظيميـة األساســية التـي يسـتند إليهـا تنفيـذ عمــل المنظمـة بفعاليـة وكفـاءة فـي مجــال 
الرقابة المالية (كجانـب  الشؤون المالية، والموارد البشرية، وتكنولوجيا المعلومات، ودعم العمليات. وُتعد كفاية إطار
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المخــاطر) أولويــة خاصــة. وينبغــي أن يضــمن اإلطــار إصــدار تصــاريح النفقــات وتســجيلها محــدد مــن جوانــب إدارة 
علـــى النحـــو الواجـــب، ومســـك الـــدفاتر المحاســـبية الســـليمة، وحمايـــة األصـــول وتحديـــد قيمـــة الخصـــوم تحديـــدًا دقيقـــًا، 

دان المانحـة، تحتـاج وكذلك دقة ومالءمة توقيت التقارير المالية. وفي سـياق التقشـف المفـروض فـي العديـد مـن البلـ
المنظمــة إلــى إنشــاء ُنظــم تتــيح لهــا أن تُقــر بمزيــد مــن الثقــة وفــي الوقــت المالئــم بكيفيــة اســتخدام كافــة المــوارد التــي 

  ثمرت في المنظمة وبما تحقق نتيجة لهذا االستخدام. استُ 

التــي تســعى إلــى ضــمان أن  وكــذلك يتــواءم التركيــز فيمــا يتعلــق بــالموارد البشــرية مــع اإلصــالحات اإلداريــة العامــة،
المنظمــة قــادرة علــى اســتقدام واســتخدام المــوظفين المناســبين حيــث تنشــأ الحاجــة إلــيهم؛ وٕادارة عقــود المــوظفين بمــا 
يتماشى مع القواعد المعمول بها وبأساليب تحث على التنقالت والتطور المهنـي؛ واسـتخدام التخطـيط الحـديث للقـوة 

ف الضـرورية؛ وضـمان أن المنظمـة لـديها سياسـات وُنظـم قائمـة فيمـا يتعلـق بـالموارد العاملة لتعزيز استمرار الوظـائ
  البشرية تتيح لها االستجابة على وجه السرعة لظروف واحتياجات الصحة العمومية المتغيِّرة.

  الشؤون وتصريف القيادة
لشــراكات، والتعــاون مــع الحصــيلة: تــوفير القيــادة الفعالــة لتحســين تصــريف الشــؤون، والمواءمــة التنظيميــة، وا

  البلدان

  الهدف  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة
  –  –  تقييم تنفيذ برنامج إصالح المنظمة

ـــة  قـــدرة المنظمـــة علـــى تنســـيق وٕادارة مخـــاطر الصـــحة العمومي
  الدولية

من المقرر   من المقرر وضعها
  وضعها

فعالية المنظمة في التأثير على السياسات الراميـة إلـى تحسـين 
  ١صحة الناس على الصعيد العالمي

من المقرر   من المقرر وضعها
  وضعها

  الُمخرجات

  المنظمة القيادة واإلدارة على نحو فعال في البلدان واألراضي والمناطق تولي
  المنجزات الرئيسية:

الكفـاءات األساسـية لـدى رؤسـاء مكاتـب  تـوافر وجود المنظمة األساسي في البلـدان، بمـا فـي ذلـكفعالية  •
  المنظمة في البلدان، واألراضي، والمناطق

مســــاندة المكاتــــب الميدانيــــة علــــى نحــــو فعــــال ومنســــق مــــن خــــالل التشــــغيل الكامــــل لوحــــدات ووظــــائف  •
زة، بما في ذلك دعم التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي   المساعدة الُقطرية ذات القدرات الُمعزَّ

اختيــار رؤســاء مكاتــب المنظمــة فــي البلــدان، واألراضــي، والمنــاطق، مــن خــالل عمليــة تنافســية، وتقــديم  •
التــدريب والتعلــيم المســتمر بشــأن الحــوار السياســاتي ودبلوماســية الصــحة العالميــة، وجمــع الشــركاء وعقــد 

  االجتماعات اإلقليمية والعالمية 
                                                           

نـــوفمبر / الثـــاني تشـــرين دراســـة - األساســـية البيانـــات( المصـــلحة أصـــحاب آراء اســـتطالع: القيـــاس أو التحقـــق وســـائل    ١
٢٠١٢(.  
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ستراتيجيات التعاون بين البلدان، واالستخدام الفعـال لهـذه د التوسيع نطاق تنفيذ اإلطار المؤسسي المجدَّ  •
  االستراتيجيات ألغراض التخطيط، والرصد، والتقييم

  مواءمة أولويات استراتيجيات التعاون بين البلدان مع إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية •

ك فعالية التوجـه االسـتراتيجي والفعاليـة تحقيق االتساق والتآزر بين عمل مختلف مستويات المنظمة، بما في ذل
  التنظيمية، واإلصالح، ومبادرات التعميم والتجديد في المنظمة

  المنجزات الرئيسية:
  توفير القيادة واإلدارة الفعالتين لمكتب المدير العام ومكاتب المديرين اإلقليميين •
ي اجتماعـات فريـق السياسـات العالميـة توفير اإلدارة والتنسيق الفعالين بين مستويات المنظمـة الثالثـة (أ •

  وغيرها من اجتماعات اإلدارة العليا)
  التقرير الخاص بالصحة في العالم وٕاصدار يوم الصحة العالميإقامة  •
مراقبة تعميم مبادئ المساواة بين الجنسين، وحقوق اإلنسان، والمحددات االجتماعية للصـحة، فـي عمـل  •

  المنظمة

مشاركتها النشطة في منظومـة األمـم المتحـدة والشـراكات المعنيـة بالصـحة والتنميـة تولي المنظمة دور القيادة و 
  (الرسمية وغير الرسمية) من أجل وضع برنامج مشترك للصحة يلبي أولويات الدول األعضاء

  المنجزات الرئيسية:
وكاالت منظومة األمم المتحدة واالتحاد األوروبي (بما في ذلك مكاتب منظمة الصـحة  معإرساء الشراكات  •

العالمية في وكاالت األمم المتحدة األخرى وفي االتحاد األوروبي)، والتعاون مع شركاء التنمية بما في ذلك 
لمالريــا، والتحــالف والســل وا األيــدزمنظمــة التجــارة العالميــة، والبنــك الــدولي، والصــندوق العــالمي لمكافحــة 

  العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع
فـي عمليـة إصـالح األمـم المتحـدة، ومـؤتمرات القمـة لألمـم المتحـدة، واألجهـزة الرئاسـية  المساهمةتنسيق  •

  لألمم المتحدة، وأفرقة مديري األمم المتحدة اإلقليميين، ومجموعات دعم النظراء
  مدني والقطاع الخاصالتفاعل وٕارساء العالقات مع المجتمع ال •
  إدارة الشراكات التي تستضيفها المنظمة •

تعزيز تصريف شؤون المنظمة من خالل فعالية تنظيم وٕاجراء اجتماعات األجهزة الرئاسـية المقـررة واجتماعاتهـا 
ــة،  المخصصــة بكافــة اللغــات الرســمية ذات الصــلة (أي جمعيــة الصــحة، والمجلــس التنفيــذي، واللجــان اإلقليمي

  رقة العاملة التي تتولى تشكيلها)الحكومية الدولية، واألفواللجان 
  المنجزات الرئيسية:

تخطيط وتنظيم وٕادارة جمعية الصحة العالميـة، والمجلـس التنفيـذي، واللجـان اإلقليميـة، واللجـان الفرعيـة،  •
  الوثائق في وقتها المناسب بجميع اللغات الرسمية المعنية قديموت

التــي تتســم بمالئمــة التوقيــت والدقــة لحمايــة وتعزيــز وضــع المنظمــة ومصــالحها تقــديم الخــدمات القانونيــة  •
  القانونية
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  دمج عملية إصالح المنظمة في عمل المنظمة
  المنجزات الرئيسية:

  رصد تنفيذ برنامج اإلصالح، بما في ذلك إدارة التغيير •
  قيد المناقشةدة ومحدودة الوقت تتعلق بالمجاالت التي مازالت تنفيذ مشاريع إصالح محدَّ  •

  المخاطر وٕادارة والمساءلة الشفافية
  الحصيلة: تعمل المنظمة بطريقة خاضعة للمساءلة وشفافة باالستناد إلى إطار إلدارة المخاطر يعمل جيداً 

  الهدف  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة
مناقشـــة تقريـــر ســـجل المخـــاطر المؤسســـية فـــي اجتمـــاع األجهـــزة 

  اإلجراءات بشأنهالرئاسية واتخاذ 
 من المقرر وضعها  من المقرر وضعها

إنشـــاء الـــُنظم لضـــمان المســـاءلة الكاملـــة علـــى جميـــع مســـتويات 
المنظمــــة بشــــأن المــــوارد والنتــــائج، علــــى نحــــو يضــــمن الشــــفافية 

  وييسر تقييم جميع المخاطر المؤسسية وتخفيفها

 من المقرر وضعها  من المقرر وضعها

  الُمخرجات

تقييم وتحسين العمليات الخاصة بإدارة المخاطر ووضع إطار إلدارة المخاطر المؤسسية وسجل للمخاطر للحفاظ 
  على النزاهة المؤسسية وتعزيز التقييم كجزء ال يتجزأ من وظائف المنظمة على مستوياتها كافة 

  المنجزات الرئيسية:
واالستعراضـات اإلداريـة والتنظيميـة فـي  وضع اآلليات الخاصة باالمتثـال بمـا فـي ذلـك سـجل المخـاطر، •

عمــل مكتــب األخالقيــات، وخــدمات مراجعــة الحســابات الخارجيــة، تحقيــق الفعاليــة فــي . األقــاليم والبلــدان
ولجنــة الخبــراء المســتقلين االستشــارية فــي مجــال المراقبــة، والتعــاون الجيــد مــع وحــدة التفتــيش المشــتركة 

  التابعة لألمم المتحدة

  
  تبسيط نظام العدالة الداخلي 

  المنجزات الرئيسية:
  عمل مجالس الطعون، وأمناء المظالم، وجمعيات الموظفينتحقيق الكفاءة والفعالية في  •
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  االستراتيجية االتصاالت
  الحصيلة: نقل عمل المنظمة إلى العالم على نحو فعال

  الهدف  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة
ــــةالمنظمــــة ل توصــــيل  لمعلومــــات الخاصــــة بالصــــحة العمومي

  على نحو فعال
  من المقرر وضعها  من المقرر وضعها

اآلراء عــن منظمــة الصــحة العالميــة بصــفتها منظمــة عالميــة 
تضطلع بوضع القواعد والمعايير المستقلة في مجال الصحة 

  ١العمومية

  من المقرر وضعها  من المقرر وضعها

  الُمخرجات

تحســين فهــم الجمهــور وأصــحاب المصــلحة لعمــل المنظمــة فــي المجــاالت التقنيــة بمــا فــي ذلــك العمــل فــي أثنــاء 
  الطوارئ 

  المنجزات الرئيسية:
  تنفيذ استراتيجية اتصاالت عالمية تشمل االتصاالت الداخلية  •
واألقـــاليم، إرســـاء القـــدرات الخاصـــة باالتصـــاالت فـــي حـــاالت الطـــوارئ والطلبـــات المفاجئـــة فـــي البلـــدان،  •

   الطوارئتشغيلية موحدة لالتصاالت في حاالت  والمقر الرئيسي، ووضع إجراءات
  قياس آراء أصحاب المصلحة •

ات االتصاالت والمحافظة عليها لزيادة بروز دور المنظمة وتحسين صورتها إ   نشاء منصَّ
  المنجزات الرئيسية:

  ألقاليم كافةوضع استراتيجية عالمية لوسائل التواصل المجتمعي تشمل ا •
  مستويات المنظمة الثالثة فيإنشاء منصة داخلية على شبكة اإلنترنت  •
ر، يشمل الرصد اليومي لوسائل التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم التقليدية إنشاء نظام لإلنذار المبكِّ  •

  فيما يتعلق بالمسائل الخاصة بالسمعة
  توعية وسائل اإلعالم بشأن عمل المنظمة •
  ذلك األدوات والسيما في أثناء األحداث الكبرىوكإتاحة المعلومات لجميع الموظفين،  •

  

                                                           
دراســـة تشــــرين الثــــاني/ نــــوفمبر  -وســـائل التحقــــق/ القيــــاس: اســــتطالع آراء أصـــحاب المصــــلحة (البيانــــات األساســــية      ١

٢٠١٢(.  
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  والتبليغ الموارد وتنسيق االستراتيجي التخطيط
  الحصيلة: مواءمة التمويل وتخصيص الموارد مع األولويات

  الهدف  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة
الميزانيـة البرمجيـة تحظى المنظمـة بنمـوذج تمـويلي يضـمن أن 

التي اتفقت عليها الدول األعضـاء ُتمـوَّل بالكامـل مـن مصـادر 
  يمكن التنبؤ بها وتتسم بالشفافية

 من المقرر وضعها  من المقرر وضعها

تحظــى المنظمــة بنمــوذج تمــويلي يتــيح قــدرًا كافيــًا مــن المرونــة 
لتلبية االحتياجات المتغيرة، ويعمد إلـى تنويـع مصـادر التمويـل 

  للحد من سرعة التأثر

 من المقرر وضعها  من المقرر وضعها

  الُمخرجات

  وضع إطار لإلدارة القائمة على النتائج يشمل نظامًا للمساءلة لتقييم األداء المؤسسي للمنظمة
  المنجزات الرئيسية:

  إعداد الميزانية البرمجية: التخطيط واإلعداد وتقييم األداء، بما في ذلك في األقاليم •
أدوات األعمــال، ٕاعــداد التــدريب وتنميــة القــدرات مــن أجــل تحقيــق اإلدارة القائمــة علــى النتــائج، و  وفيرتــ •

  داءوتقييم األ ،والتخطيط

  التنسيق وتقديم الدعم لرصد خطة العمل في مستويات المنظمة الثالثة •

ن خــالل تعزيــز تنســيق الميزنــة القائمــة علــى النتــائج ومواءمــة تمويــل المنظمــة مــع األولويــات المتفــق عليهــا مــ
  الموارد وٕادارتها

  المنجزات الرئيسية:
تقديم التقارير علـى نحـو مالئـم التوقيـت، وتنفيـذ و تنفيذ الميزنة وتخصيص الموارد القائمين على النتائج،  •

  اإلنذار المبكر ُنظمفضل الممارسات، واستخدام أ
  الشراكة مع الجهات المانحة العالمية تعبئة الموارد العالمية، والحفاظ على الشبكات، وٕادارة اتفاقات •

تعزيز الروابط بين التمويل واستدامة المالك الوظيفي من خالل التخطيط االستراتيجي للقوى العاملـة الـذي يالئـم 
  احتياجات المنظمة وتوافر التمويل

  المنجزات الرئيسية:
  تخطيط القوى العاملة والتطوير التنظيمي  •
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  واإلدارة التنظيم
ذ المنظمــة واليتهــا بنجــاح، بطريقــة خاضــعة للمســاءلة وشــفافة علــى صــعيد مســتويات المنظمــة تنفِّــالحصــيلة: 

  الثالثة

  الهدف  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة
رفع تقارير إلى اجتماعات األجهزة الرئاسية عـن تقـديم الخـدمات 
ـــة الرئيســـية  علـــى النحـــو األمثـــل باالســـتناد إلـــى األســـس المرجعي

  اتفاقات مستوى الخدمات للصناعة في 

 من المقرر وضعها  من المقرر وضعها

  الُمخرجات

  تحقيق االتساق وأوجه التآزر في اإلدارة العامة لمستويات المنظمة الثالثة لضمان الفعالية والقدرة على التكيُّف
  المنجزات الرئيسية:

األقاليم، بما في ذلـك مركـز الخدمـة العـالمي توفير القيادة واإلدارة العامة الفعالة في المقر الرئيسي وفي  •
  وٕادارة المكاتب الُقطرية

للمراقبــة، والحســابات الدقيقــة، ومتابعــة  رفــع التقــارير الماليــة الدقيقــة والمناســبة التوقيــت مــن خــالل إطــار كــافٍ 
  النفقات، وتسجيل الدخل على نحو مالئم التوقيت

  المنجزات الرئيسية:
  والدخل كاملة التشغيلاإلدارة المركزية للحسابات  •

رة وتقـديم خـدمات إدارة التـدفقات النقديـة، ضمان حماية األصول المالية، وتحقيـق العوائـد علـى األمـوال المسـتثمَ 
  وتحديد مخاطر أسعار الصرف والتخفيف من أثرها من خالل وظائف الخزينة

  المنجزات الرئيسية:
  وظائف الخزينة المؤسسية كاملة التشغيل •

الموردين والموظفين في موعدها وبدقة، مع ضمان تطبيق إطـار كـاٍف للرقابـة، مـن خـالل إدارة  سداد مستحقات
اإلمــدادات، وعمليــات ســداد الفــواتير، وكشــوف رواتــب المــوظفين، واالســتحقاقات، والُســلف، وطلبــات ومطالبــات 

  السفر
  المنجزات الرئيسية:

شـــطة بمـــا فـــي ذلـــك التـــأمين الصـــحي خـــدمات كشـــوف المرتبـــات، وخـــدمات المعاشـــات، وغيرهـــا مـــن األن •
  للموظفين، كاملة التشغيل

إدارة الموارد البشرية بكفاءة وفعالية من أجل توظيف ودعم قوى عاملة مدفوعة بحوافز وتتمتع بالخبرة والكفاءة 
  في بيئة عمل تساعد على التعلم واالمتياز 
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  المنجزات الرئيسية: 
وظيف، والتنويع واالستيعاب، وٕادارة األداء، وتنمية القدرات رسم وتنفيذ السياسات والخدمات الخاصة بالت •

  والتعلم، وتصريف الشؤون الجيد للموارد البشرية، وصحة وعافية الموظفين

وضــع هياكــل أساســية تتســم بالفعاليــة والكفــاءة للحوســبة، وخــدمات اإلنترنــت واالتصــاالت، والــُنظم والتطبيقــات 
  يم دعم المستخدم النهائي والخدمات التدريبيةالمؤسسية وتلك المتعلقة بالصحة، وتقد

  المنجزات الرئيسية:
لهياكـــل التشـــغيل الكامـــل ل رســـم وتنفيـــذ السياســـات والخـــدمات الخاصـــة بتكنولوجيـــا المعلومـــات لضـــمان •

  األساسية، والتطبيقات، والشبكات، واالتصاالت، وخدمات دعم المستخدم النهائي

تقديم الدعم التشغيلي واللوجيستي، وٕادارة المشتريات، وصيانة الهياكل األساسـية، وٕادارة األصـول، وتـوفير بيئـة 
ومعـايير العمـل األمنيـة لألمـم المتحـدة لمعـايير العمـل األمنيـة الـدنيا آمنة لموظفي المنظمة وممتلكاتهـا (امتثـاًال 

  )الدنيا ألماكن اإلقامة

  المنجزات الرئيسية: 
ـــذ السياســـات والخـــدمات الخاصـــة بمـــا يلـــي: الســـفر؛ وخـــدمات المـــؤتمرات؛ والطباعـــة؛ وٕادارة رســـم  • وتنفي

األرشيف؛ والنقل؛ وخدمات المشتريات، بما في ذلك عقود السلع والخدمات؛ والهياكل األساسـية للمبـاني 
  والمرافق؛ وخدمات األمن

  الدوالرات األمريكية) بآالفالميزانية حسب المكاتب الرئيسية (

جنوب   األمريكتان  أفريقيا  المجال البرنامجي
شرق   أوروبا شرق آسيا

  المتوسط
غرب المحيط 

  الهادئ
  المقر 
  المجموع  الرئيسي

  ٢٢٩ ٦٥٠  ٩٣ ٤٦٣  ١٨ ٣٣١  ٢١ ٣٢٨  ١٩ ١١١  ١٦ ٦١٨  ١٥ ٠٠٢  ٤٥ ٧٩٧  القيادة وتصريف الشؤون
التخطيط االستراتيجي 
  ٢٨ ٦٩٧  ١٠ ٣٧١  ١ ٥٨٠  ٢ ٥٢٠  ٣ ١٤٣  ٢ ٥٨٦  ١ ٧٢٦  ٦ ٧٧١  وتنسيق الموارد والتبليغ
  ٤٠ ٤٩٥  ١٩ ٢٦٠  ١ ٩٠١  ٥ ٩٧١  ٢ ٧٨١  ٣٨٠  ٣ ٠٣٩  ٧ ١٦٣  االتصاالت االستراتيجية

الشفافية والمساءلة وٕادارة 
  ٣٦ ٣٣٩  ٢٤ ٠١٠  ٤٢١  ٧٧٦  ١ ٠٩٥  ٢٥٢  ٤ ٥٨٢  ٥ ٢٠٣  المخاطر

  ٣٣٤ ٧٣٨  ١٣٥ ٢٦٧  ٢٠ ٠٦٢  ٤٢ ٧٦٥  ١٩ ٨٧٤  ٣١ ١٠٧  ٢٠ ٢٦٣  ٦٥ ٤٠٠  التنظيم واإلدارة
  ٦٦٩ ٩١٩  ٢٨٢ ٣٧١  ٤٢ ٢٩٤  ٧٣ ٣٦٠  ٤٦ ٠٠٤  ٥٠ ٩٤٣  ٤٤ ٦١٢  ١٣٠ ٣٣٤  المجموع الفرعي
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  التذييل
  

  الدوالرات األمريكية) بآالفحسب الفئات والمجاالت البرنامجية والمكاتب الرئيسية ( ٢٠١٥- ٢٠١٤الميزانية البرمجية المقترحة للثنائية 
  

  المكاتب الرئيسية  الفئة والمجال البرنامجي
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا  

  شرق   أوروبا  آسيا
  المتوسط

غرب المحيط 
  الهادئ

  المقر 
  المجموع  الرئيسي

                  األمراض السارية - ١الفئة 
  ١٣٢ ١٨٩  ٤١ ٩٥٥  ٩ ٩٩٢  ١٠ ٠٩٢  ٦ ٩٧٨  ١٤ ٥٧٠  ٤ ٠٨١  ٤٤ ٥٢١  والعدوى بفيروسه األيدز
  ٨٩ ٣٤٣  ٢٩ ٢٠٦  ١٢ ٨٥٨  ١٣ ٤٣٢  ١ ٧٦٧  ١٤ ٠٦٤  ٤٨٩  ١٧ ٥٢٧  المالريا
  ١٣٥ ٠٠٣  ٣٥ ٨٩٠  ١٤ ٣٧٧  ٢٠ ٦٥١  ١١ ٧٠٠  ٢٩ ٣١٥  ١ ٠٠١  ٢٢ ٠٦٩  السل

  ١٤٠ ١٠٣  ٩٢ ٣٦٨  ٨ ٣٠٤  ٦ ٢٨٥  ٤٨٧  ٨ ٦١٤  ٤ ٥٦٨  ١٩ ٤٧٧  ١المهملةأمراض المناطق المدارية 
  ٣٤٥ ٨٠١  ٥٥ ٧٦٧  ٢٦ ٠٦١  ٣٩ ٣٢٦  ١١ ٤٧٣  ٤٠ ٧٥٠  ٩ ٢٩٤  ١٦٣ ١٣٠  التي يمكن الوقاية منها باللقاحات األمراض

  ٨٤٢ ٤٣٩  ٢٥٥ ١٨٦  ٧١ ٥٩٢  ٨٩ ٧٨٦  ٣٢ ٤٠٥  ١٠٧ ٣١٣  ١٩ ٤٣٣  ٢٦٦ ٧٢٤  المجموع الفرعي
                  األمراض غير السارية - ٢الفئة 

  ١٩٢ ١٠٥  ٥٣ ٩٨١  ٢٨ ١٦٥  ١٦ ٤١٥  ١٦ ٣٩٠  ١٥ ٨٤٤  ١٣ ٢٣١  ٤٨ ٠٧٩  األمراض غير السارية
  ٣٩ ٠٧٢  ١٨ ٦٠٠  ٤ ٣٠١  ٢ ٧٣٨  ٧ ١٤٠  ١ ٤١٦  ٢ ٥٧٦  ٢ ٣٠١  الصحة النفسية

  ٣٣ ٣٠٩  ١٦ ٩٢٧  ٤ ١٣٦  ١ ٠٠٧  ٦ ٧٣٤  ٨٨٢  ٢ ٢٢١  ١ ٤٠٢  العنف واإلصابات
  ١٣ ٣٨٩  ٧ ٧٢٦  ٢ ٢٦٢  ٤٩٤  ٥١٨  ٦١٨  ٨٨٣  ٨٨٨  العجز والتأهيل

  ٣٩ ٩٦١  ٢٢ ٢٤٥  ٣ ١١٧  ٢ ٩١٩  ٢ ٠١٤  ٣ ٠١٠  ٢ ٧٩٠  ٣ ٨٦٦  التغذية
  ٣١٧ ٨٣٦  ١١٩ ٤٧٩  ٤١ ٩٨١  ٢٣ ٥٧٣  ٣٢ ٧٩٦  ٢١ ٧٧٠  ٢١ ٧٠١  ٥٦ ٥٣٦  المجموع الفرعي
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  المكاتب الرئيسية  الفئة والمجال البرنامجي
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا  

  شرق   أوروبا  آسيا
  المتوسط

غرب المحيط 
  الهادئ

  المقر 
  المجموع  الرئيسي

                  الصحة طيلة العمرتعزيز  - ٣الفئة 
  ٢٣٢ ٨٧١  ١٠٣ ٩٣٧  ١٢ ١٦٦  ١٤ ٥١٧  ٧ ٠٠٧  ١٤ ٢٨٧  ١٢ ١٣٩  ٦٨ ٨١٧   ٢مراهقوالطفل وال وصحة األم والوليدالصحة اإلنجابية 

  ٩ ٤٧٧  ٤ ٨٦٢  ١٤٠  ١ ٠٤٨  ١ ٤١٩  ٢٦٦  ١ ٠٣٩  ٧٠٣  التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة
  ١٢ ٨٠٢  ٦ ٢٥٣  ١٦٦  ١ ١٧٨  ٣٢٢  ٥٣٢  ٢ ٠١٤  ٢ ٣٣٨  تعميم مبدأ المساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان

  ١٠٢ ٠٨٩  ٣٣ ٩٤٧  ٧ ٦٨٢  ٥ ٠٤٢  ٢٢ ٧٩١  ٦ ٩٨٦  ١٢ ٧٧٥  ١٢ ٨٦٥  الصحة والبيئة
  ٣١ ٣٥٥  ٧ ٠٧٤  ١ ٤٠٩  ١ ٢٤٩  ٨ ٦٥٠  ١ ٥٢١  ٤ ١٨٨  ٧ ٢٦٣  المحددات االجتماعية للصحة

  ٣٨٨ ٥٩٤  ١٥٦ ٠٧٣  ٢١ ٥٦٣  ٢٣ ٠٣٤  ٤٠ ١٨٩  ٢٣ ٥٩٣  ٣٢ ١٥٦  ٩١ ٩٨٦  المجموع الفرعي
                  الُنظم الصحية – ٤الفئة 

  ١٤٠ ٢٥٢  ٥٠ ٤٨٠  ١٥ ٣٩٨  ١٠ ٩٩٨  ٢١ ٠١٨  ١٢ ٥٥١  ١٤ ٥٧٠  ١٥ ٢٣٧  السياسات واالستراتيجيات والخطط الصحية الوطنية
  ١٣٤ ٦٧٢  ٢٨ ١٦٥  ٢٣ ٩٦٣  ١٥ ٣٧٩  ٥ ٥٢٠  ٢٢ ٢٦٦  ٦ ٠٠٦  ٣٣ ٣٧٣  الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس
  ١٦٧ ١٤٨  ١٢٣ ٥٢١  ٨ ٨١٦  ٧ ٣٠٨  ٥ ٤٦٣  ٤ ٧١٥  ٥ ٧٤٤  ١١ ٥٨١  ٣إتاحة المنتجات الطبية وتعزيز القدرات التنظيمية

  ١٠١ ٠٥٧  ٣٩ ٩٨٥  ٨ ٠٠٠  ٧ ٩٨٣  ٢٣ ٩٧٣  ٥ ٣٤٢  ٤ ٤٥٥  ١١ ٣١٩  نظم المعلومات الصحية والبيِّنات
  ٥٤٣ ١٢٩  ٢٤٢ ١٥١  ٥٦ ١٧٧  ٤١ ٦٦٨  ٥٥ ٩٧٤  ٤٤ ٨٧٤  ٣٠ ٧٧٥  ٧١ ٥١٠  الفرعيالمجموع 

                  التأهب والترصد واالستجابة - ٥الفئة 
  ٩٧ ٥٥٢  ٤٩ ٧٢٨  ١٥ ١٤٩  ٤ ٥٤٩  ٧ ٥٤١  ٦ ٠٤٦  ٦ ٢٦٩  ٨ ٢٦٩  القدرات في مجالي اإلنذار واالستجابة

  ٦٨ ٩٣٦  ٤٣ ١٨٨  ٨ ٠٤٧  ٣ ٨٤٦  ١ ٣٣٠  ٣ ٨٠٣  ٣ ٧٩٦  ٤ ٩٢٦  األمراض التي قد تسبب األوبئة والجوائح
  ٨٧ ٥٣١  ٢٦ ٤٤٤  ٤ ٠١٤  ٧ ٠٣٦  ٣ ٣٩٣  ٦ ١٩٩  ٣ ١٦٠  ٣٧ ٢٨٥  إدارة مخاطر الطوارئ وٕادارة األزمات 

  ٣٢ ٥٨٢  ١٩ ١٢٢  ٢ ٢٨٠  ١ ٤٠٩  ١ ٣٩٠  ٨٧٥  ٢ ٩٦٤  ٤ ٥٤٢  السالمة الغذائية
  ٢٨٦ ٦٠٠  ١٣٨ ٤٨٢  ٢٩ ٤٩١  ١٦ ٨٣٩  ١٣ ٦٥٤  ١٦ ٩٢٢  ١٦ ١٨٩  ٥٥ ٠٢٣  المجموع الفرعي
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  المكاتب الرئيسية  الفئة والمجال البرنامجي
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا  

  شرق   أوروبا  آسيا
  المتوسط

غرب المحيط 
  الهادئ

  المقر 
  المجموع  الرئيسي

                  الخدمات المؤسسية والوظائف التمكينية – ٦الفئة 
  ٢٢٩ ٦٥٠  ٩٣ ٤٦٣  ١٨ ٣٣١  ٢١ ٣٢٨  ١٩ ١١١  ١٦ ٦١٨  ١٥ ٠٠٢  ٤٥ ٧٩٧  القيادة وتصريف الشؤون

  ٢٨ ٦٩٧  ١٠ ٣٧١  ١ ٥٨٠  ٢ ٥٢٠  ٣ ١٤٣  ٢ ٥٨٦  ١ ٧٢٦  ٦ ٧٧١  التخطيط االستراتيجي وتنسيق الموارد والتبليغ
  ٤٠ ٤٩٥  ١٩ ٢٦٠  ١ ٩٠١  ٥ ٩٧١  ٢ ٧٨١  ٣٨٠  ٣ ٠٣٩  ٧ ١٦٣  االستراتيجيةاالتصاالت 

  ٣٦ ٣٣٩  ٢٤ ٠١٠  ٤٢١  ٧٧٦  ١ ٠٩٥  ٢٥٢  ٤ ٥٨٢  ٥ ٢٠٣  الشفافية والمساءلة وٕادارة المخاطر
  ٣٣٤ ٧٣٨  ١٣٥ ٢٦٧  ٢٠ ٠٦٢  ٤٢ ٧٦٥  ١٩ ٨٧٤  ٣١ ١٠٧  ٢٠ ٢٦٣  ٦٥ ٤٠٠  التنظيم واإلدارة
  ٦٦٩ ٩١٩  ٢٨٢ ٣٧١  ٤٢ ٢٩٤  ٧٣ ٣٦٠  ٤٦ ٠٠٤  ٥٠ ٩٤٣  ٤٤ ٦١٢  ١٣٠ ٣٣٤  المجموع الفرعي

                  الطوارئ
  ٧٠٠ ٤٤٩  ٧٣ ٠٤٢  ١ ٩٠١  ١٤٠ ١٢٦  ٣ ٩٧٨  ٦٩ ٥٨٥  ٣ ٥٥٩  ٤٠٨ ٢٥٧  استئصال شلل األطفال

  ٢٢٨ ٠٣٤  ١٤ ٢١٦  ٥ ٠٠٠  ١٥١ ٦١٣  ٥ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠  ٧ ٥٧٥  ٣٩ ٦٣٠  التصدي للفاشيات واألزمات
  ٩٢٨ ٤٨٣  ٨٧ ٢٥٨  ٦ ٩٠١  ٢٩١ ٧٣٩  ٨ ٩٧٨  ٧٤ ٥٨٥  ١١ ١٣٤  ٤٤٧ ٨٨٧  المجموع الفرعي

 ٣ ٩٧٧ ١٠٠٠ ٢٨١ ٠٠٠  ٢٧٠ ٠٠٠  ٥٦٠ ٠٠٠ ٢٣٠ ٠٠٠  ٣٤٠ ٠٠٠ ١٧٦ ٠٠٠  ١ ١٢٠ ٠٠٠  المجموع
  

  تشمل البحوث في مجال أمراض المناطق المدارية التي ُتجرى في المقر الرئيسي.   ١ 
  التي ُتجرى في المقر الرئيسي. اإلنجاب البشريتشمل البحوث في مجال    ٢ 
  .االختبار المسبق لصالحية األدويةالمعني ب  البرنامج المشترك بين منظمة الصحة العالمية واألمم المتحدة تشمل   ٣ 
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