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  المعدلة) المسودة(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تحتوي هذه الوثيقة مسودة الصيغة المعدلة للخطة االستراتيجية المتوسـطة          
ي اجتماعاتها المقرر عقـدها فـي    لتناقشها اللجان اإلقليمية ف ٢٠١٣-٢٠٠٨األجل  

وتشمل هذه الصيغة تنقيحات  . ٢٠٠٨أكتوبر  /  تشرين األول  -سبتمبر  / الفترة أيلول 
 بعض األغراض االستراتيجية وتحسينات أو تبديالت أو حـذف   حوإضافات لمشرو 

  .للمؤشرات

الميزانية التي  " ٢٠٠٩-٢٠٠٨الميزانية  "وفي جداول الموارد تعني عبارة        
الميزانيـة  "، وتعنـي عبـارة      ١٢-٦٠ع ص ججمعية الصحة في قرارها     اعتمدتها  

المبـالغ  " ٢٠١٣-٢٠١٢التقـديرات   "وعبارة  " ٢٠١١-٢٠١٠البرمجية المقترحة   
التقديرية األولية التي عرضت على جمعية الصحة العالمية الـستين فـي مـسودة              

  .٢٠١٣-٢٠٠٨الخطة االستراتيجية 

م في هذه الوثيقة على النصوص التي       ويدل التسطير تحت الكلمات واألرقا      
  .تغيرت

  
  
  
  
  

إن التسميات المستخدمة في هذه الوثيقة وطريقة عرض المادة التـي تـشتمل             
يقصد بها مطلقاً التعبير عن أي رأي ألمانة منظمة الصحة العالميـة بـشأن               عليها ال 

ا، أو بشأن   الوضع القانوني ألي بلد أو مقاطعة أو مدينة أو منطقة أو لسلطات أي منه             
  .تعيين حدود أي منها أو تخومها

  
  
  

  ٢٠٠٨ يونيو/ حزيرانجنيف، 
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  لمحتوياتا
  صفحةال

  ١ ................................................................................................مقدمة

  ١٨ .........................................................................غراض االستراتيجيةاأل

  ١٨ .............تخفيف العبء الصحي واالجتماعي واالقتصادي الناجم عن األمراض السارية  -١
  ٢٨ .......................................مكافحة األيدز والعدوى بفيروسه، والسل، والمالريا  -٢
توقي وتقليص حاالت المرض والعجز والوفيات المبكرة بسبب االعتالالت غير الـسارية              -٣

  ٣٦ ........................ وضعف البصرفسية والعنف واإلصاباتالمزمنة واالضطرابات الن
خفض معدالت المراضة والوفيات وتحسين الصحة خالل مراحل العمر الرئيسية، بما في              -٤

ذلك الحمل والوالدة وفترة الوالدة الحديثة والطفولة والمراهقة، وتحسين الصحة الجنـسية            
  ٤٢ ..............ة الشيخوخةواإلنجابية وتعزيز تمتع جميع األفراد بالنشاط والصحة في مرحل

الحد من العواقب الصحية المترتبة على حاالت الطوارئ والكوارث واألزمات والنزاعات             -٥
  ٥٠ ..............................والتقليل من أثرها االجتماعي واالقتصادي إلى أقصى الحدود

الحد منها فيما يتعلـق بـاالعتالالت        وأتعزيز الصحة والتنمية وتوقي عوامل االختطار         -٦
الصحية المرتبطة بتعاطي التبغ والكحول والمخدرات وسائر المواد النفسانية التأثير والنُظم 

  ٥٦ .................الغذائية غير الصحية والخمول البدني وممارسة الجنس بشكل غير مأمون
سات وبـرامج   معالجة المحددات االجتماعية واالقتصادية األساسية للصحة من خالل سيا          -٧

تعزز المساواة في مجال الصحة وتحقق التكامل بين األساليب المناصرة للفقراء واألساليب 
  ٦٥ ...............................التي تراعي الجنسين واألساليب المستندة إلى حقوق اإلنسان

تعزيز بيئة أصح وتكثيف أنشطة الوقاية األولية والتأثير على السياسات العمومية في كـل                -٨
  ٧١ ..............لجة األسباب الجذرية لألخطار البيئية المحدقة بالصحةالقطاعات من أجل معا

تحسين التغذية والسالمة واألمن الغذائيين طوال العمر بما يدعم الصحة العمومية والتنمية              -٩
  ٨٠ ................................................................................المستدامة

تحسين الخدمات الصحية بإدخال تحسينات على جوانب تـصريف الـشؤون والتمويـل               -١٠
  ٨٨...................اد على البينات والبحوث الموثوقة والميسرةوالتوظيف واإلدارة، باالعتم

  ١٠٣ .................ضمان تحسين إتاحة المنتجات والتكنولوجيات الطبية وجودتها واستخدامها  -١١
 االضطالع بالدور القيادي وتعزيز تصريف الشؤون وتدعيم الشراكة والتعاون مع البلدان            -١٢

أداء واليـة منظمـة الـصحة     من أجل ومنظومة األمم المتحدة وسائر أصحاب المصلحة    
العالمية في التقدم في برنامج العمل الصحي العالمي وفقاً لما هو محدد في برنامج العمل               

  ١٠٨ ........................................................................العام الحادي عشر
تطوير منظمة الصحة العالمية ودعمها كمنظمة تتسم بالمرونة وتشجع التعلم لتمكينها من              -١٣

  ١١٤ .................................................الوفاء بواليتها بمزيد من الكفاءة والفعالية

  ١٠ ..........................................إطار المنظمة لإلدارة القائمة على تحقيق النتائج     :١الشكل 

  ١٣ .............................................االتجاهات السائدة في توليفة إرادات المنظمة     :٢الشكل 

  ١٤ ......................مصادر التمويل الثالثة: تمويل الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل     :٣الشكل 

  ١٥ .............................................. ونتهاتصنيف اإليرادات الطوعية حسب مر     :٤الشكل 

  ١٦ ..........................................................  والتقييموالتقديرأدوات الرصد :     ٥الشكل 
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  )الصيغة المعدلة (٢٠١٣-٢٠٠٨الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل   
  

  مقدمة
  

   المستقبلالتحديات والثغرات واحتياجات
  
وقـد   .الراهنةيات الصحية   لتحدا بالتحليل ٢٠١٥-٢٠٠٦ للحقبةبرنامج العمل العام الحادي عشر       يتناول  -١

 تحتـل مكانـة     وأصبحت ، على أنها جانب أساسي من جوانب أمن اإلنسان         بشكل متزايد   الصحة  إلى ينظرأصبح  
  .تعلقة بأولويات التنميةبارزة في المناقشات الم

 هناك  ولكن،  عموماً العمر المأمول    متوسط فيمكاسب كبيرة   تحققت  خالل السنوات العشرين المنصرمة     و  -٢
، وذلك  فيما مضى  التي حققتها انحسار المكاسب   وشهدت بعض البلدان     في مجال الصحة،     آخذة في االتساع   ثغرات

دز والعدوى بفيروسه، وانهيار الخـدمات الـصحية وتـدهور           األمراض المعدية، وخاصة األي    مثلبسبب عوامل   
  .  بالصحة غير مشجعة المتعلقة المرامي اإلنمائية لأللفيةوتُعتبر إمكانات تحقيق. الظروف االجتماعية واالقتصادية

 ستفد منهـا  إمكانات لم ي   عن عدة مجاالت تنطوي على        اللثام  التحليل الوارد في برنامج العمل العام      ويميط  -٣
  :على النحو التالي التي ُأغفل ذكرهاويمكن تلخيص العناصر . فيما يتعلق بتحسين الصحة، والسيما صحة الفقراء

 ،اإلنـصاف  الجهود المبذولة في هذا الشأن غير كافية لـضمان           تُعد: في العدالة االجتماعية   الثغرات  •
  لسياسات واإلجراءات الصحية والمساواة بين الجنسين في ا،وإعمال حقوق اإلنسان المتصلة بالصحة

المعنيـين بالعمـل     عدد القطاعات واألطراف الفاعلة والشركاء       أدى ازدياد :  في المسؤولية  الثغرات  •
 التآزر في تنسيق اإلجراءات الرامية إلى تحسين        عدمإلى  و في المساءلة    ثغرات إلى حدوث    الصحي
  الصحة

 في مجـال   التدخالت األساسية    ال تتاح لهم  الذين  ان  يزال هناك الكثير من السك    ال: في التنفيذ  الثغرات  •
 مـع   غير متسقة بما فيه الكفايـة      الدولية   وكثيراً ما تكون المساعدات   ؛   إتاحة كافية  الصحة العمومية 

   المنظمات الكفاية عبربما فيه متوائمة  غيراألولويات والنظم الوطنية أو

 معرفـة قليلـة،    الصحية الرئيسية    ض المشاكل بع معالجة   معرفة سبل تزال  ال: المعرفةفي   الثغرات  •
، كما أن السياسات الصحية     ذروتها فيها االحتياجات    تبلغ على المجاالت التي     تركز البحوث دوماً   وال

  . المتاحةالبيناتال تستند دائما إلى أفضل 

. نطـاق  إرادة سياسية قوية وسياسات متكاملـة ومـشاركة واسـعة ال           تقدم في المستقبل  ويتطلب إحراز     -٤
 اتخاذ إجراءات في قطاعـات      المتعلقة بالصحة  بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية      نحو إحراز أي تقدم كبير      وسيقتضي

وشهدت السنوات العشر   .  الفردية منها والمجتمعية والوطنية واإلقليمية والعالمية      -  وعلى جميع المستويات   ،عديدة
 إمكانية الجمـع بـين       العالمية  الشراكات وتتيح. في ميدان الصحة   في عدد الشراكات الدولية      هائلة زيادة   الماضية
 المجتمع المدني، مـن أجـل معالجـة         إلى جانب الخاصة،   و العامة المنظمات   مواطن القوة التي تتمتع بها    مختلف  

الطلبات الموجهة إلى منظومة األمم المتحدة ككل آخذة في الزيادة، وكـذلك الحـال بالنـسبة                و. المشاكل الصحية 
 .الخاصة بإصالحها، كما أنها تدل بصورة أوضح على المواضع التي يمكن لها أن تحقق قيمة مضافة فيهاطلبات لل

الرامية إلى تحديد إطار    الحكومية وغير الحكومية    البحوث   و وبحوث دوائر الصناعة  وتتواصل البحوث األكاديمية    
  .إنتاج المعرفة واستخدامها

 البلدان، بموجب إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية، بإقامـة شـراكة             التزمت ٢٠٠٠سبتمبر  / وفي أيلول   -٥
عالمية من أجل الحد من الفقر، وتحسين الصحة والتعليم، إلى جانب تعزيز السالمة وحقوق اإلنسان والمساواة بين                 

ي برنامج العمـل     الوارد ف  برنامج العمل الصحي العالمي    والنقاط السبع التي يتضمنها      .الجنسين واالستدامة البيئية  
 اتخاذ إجراءات من العام الحادي عشر تعكس هذا االتفاق واالتفاقات األخرى المعتمدة من قبل قادة العالم، وتقتضي     

، فـي    فاعلة كثيرة ومختلفة على صعيد المجتمع الدولي وعلى صـعيدي المجتمعـات والحكومـات              جهاتجانب  
؛ مستوى األفـراد والعـالم  بناء األمن الصحي على ؛  الفقرقليص تمن أجلاالستثمار في الصحة   :المجاالت التالية 
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؛ لـصحة ا محـددات معالجة  ؛   بالصحة ذات الصلة حقوق اإلنسان   و التغطية الشاملة والمساواة بين الجنسين       تعزيز
اإلدارة تعزيـز  ؛   والتكنولوجيـا  والعلمتسخير المعارف   ؛  والمساواة في االستفادة من خدماتها    تعزيز النظم الصحية    

  . والمساءلةوالقيادة

وبالتصدي بفعالية لهذه التحديات والثغرات وتلبية االحتياجات المستقبلية ستواصل المنظمة التأسيس على              -٦
وباالعتماد على المعلومات المستمدة من آليات المنظمـة        . األفكار والدروس المستفادة على مدى الثنائيات السابقة      

وعلى المدخالت التي وردت من األجهزة الرئاسية وآحاد الـدول األعـضاء            الرسمية في مجالي الرصد والتقييم،      
  .وسائر الشركاء تم تحديد العبر األساسية التي ساعدت على تشكيل محتوى الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل

  
  الدروس المستفادة

  
لصحة العمومية مـن     ل  عالمي تحتل منظمة الصحة العالمية مكانة فريدة تمكنها من صياغة برنامج عمل            -٧

 اإلطارية  اتفاقية منظمة الصحة العالمية    هذه االتفاقات  ومن أمثلة . ملزمةاتفاقات   توافق اآلراء وإبرام     تحقيقخالل  
فرصة تحديد القضايا   لمنظمة  لأتاحت هاتان التجربتان     فقد). ٢٠٠٥( واللوائح الصحية الدولية     ،بشأن مكافحة التبغ  

 وجه  أفضل على   معالجتها يمكن   وتحديد القضايا التي  ،  قائم على التفاوض  اتفاق رسمي    تتطلب إبرام    الصحية التي 
  . عن طريق توافق اآلراء

.  عالمية وفي عدة شبكات صحية عالمية وإقليمية ووطنية         صحية  شراكة ٨٠في أكثر من    عضو  المنظمة  و  -٨
قـدرة علـى عقـد      ع به المنظمة من     مما تتمت   في بلوغ أغراض المنظمة وتستفيد      هذه الشراكات والشبكات   وتسهم

مع  في هذه الشراكات،     االنخراط إلى   السبل أفضل   التعرف على وتواصل المنظمة   . االجتماعات ومن خبرات تقنية   
  . على هويتها وواليتها نفسه في الوقتالحفاظ

، ستسعى منظمة   وتجاوباً مع عملية اإلصالح الجارية في منظومة األمم المتحدة        وتلبية للطلبات المتزايدة،      -٩
وسـتعمل علـى   . الصحة العالمية جاهدة إلى إقامة تحالفات أكثر فعالية في إطار المنظومة ودوائر التنمية األعـم    

 على الصعيد القطري، وستشارك في عملية اإلصالح الرامية إلى تشكيل فرقة قطرية فعالـة               بيئة الصحة مواءمة  
  .ألمم المتحدةلتحت القيادة المشتركة 

البرامج والمبادرات الـصحية     في استهالل     بارزاً  دوراً الماضيةأدت المنظمة خالل السنوات الستين      وقد    -١٠
 ذلك، استئصال الجدري، والبرنامج الموسع للتمنيع، وبرنامج العمل         األمثلة على ومن  . العمومية وتنسيقها وتنفيذها  

 الجذام،  والتخلص من ى استئصال شلل األطفال،      السل، والجهود الرامية إل    دحرشراكة  و األساسية،   المعني باألدوية 
التكيف أو التحول كي  تمكنت المنظمة من    و. نفلونزا الطيور أو) سارس (المتالزمة الرئوية الحادة الوخيمة   ومكافحة  

 فبالنسبة إلى الدول األعضاء تسفر هذه المشاكل، وغيرها، .الصحة العموميةمحددة في مجال  برامج تلبي متطلبات
.  الطلبات على النظم الصحية في مجاالت حاسمة تتعلق بالقوى العاملة الصحية والتمويل والمعلومـات               زيادة عن

 توافق اآلراء    عن الحاجة الملحة إلى تعزيز     السنوات القليلة الماضية  وفي هذا الصدد كشف العمل المضطلع به في         
يفية التي يمكـن بهـا تـدعيم وظائفهـا      طريقة أداء النُظم الصحية لوظيفتها والكعلى المستوى الدولي بخصوص 

   .األساسية

وعلى الـرغم   .  للصحة تقع خارج نطاق التأثير المباشر لقطاع الصحة        المحددات الهامة كثير من   وهناك    -١١
لعمل مع قطاعات أخرى غير قطاع الـصحة        القدرة على ا   االستفادة من الخبرات وتطوير      تواصل المنظمة   من أن 

مـن الجلـي أن     فإن  ،   الوطني المستوى لتحسين الصحة على      عمله على صعيد الواقع    ما يمكن ل تعزز فهمها   كي  
 العالمية المهمة للصحة في مجاالت من قبيـل         هناك المزيد من العمل الذي يلزم االضطالع به لرصد االحتياجات         

  .الصددهذا  في مناسبةالستجابات اال على صياغةمع وزارات الصحة المنظمة  وستعمل .التجارة والزراعة
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الوضوح واالتساق ضروريان فيما يخـص مفهـوم        أظهرت الخبرة على مدى الثنائيتين الماضيتين أن        و  -١٢
، على سـبيل     المنظمة وستتصدر.  المنظمة بعمل ترسيخه في جميع الجوانب المتصلة       يلزم الذي   ،العدالة الصحية 

، وعملهـا التقييـسي   شاداتها التقنيـة     في إر  وإدراجه أنشطتها،   موضوع نوع الجنس في صلب     دمج   عملية المثال،
  .ورصدهاحسب نوع الجنس في تخطيط برامجها المعطيات المصنفة واالستفادة من 

ـ     أكثر منهجية  المنظمة   من الضروري أن تصبح   سيكون  و  -١٣  ودوائـر ع المـدني     في اتصاالتها مع المجتم
في ظل  و .ية والمستحضرات الصيدالنية  الرعاية الصح ذات الصلة ب   الدولية   دوائر الصناعة  الصناعة، بما في ذلك   
 بـشأن جراء حـوار    إل المبادرة    أخذ زمام   في  سباقة بصورة أكبر   سيلزم أن تكون المنظمة   استمرار التقدم العلمي    

وشهدت السنوات السابقة الكثير مـن المبـادرات         . البحوث في مجال خالقية  األمعايير  التحديد األولويات ووضع    
 بالفعـل   تم إجراؤهـا  ويكمن التحدي اآلن في ضرورة تعزيز التغييرات التي         . واإلدارةالجديدة في مجالي التنظيم     

  .ثقة الموظفينب بالقدرات التشغيلية أو المساس دون واستكمال عملية اإلصالحوإضفاء الطابع المؤسسي عليها 

ة بين األنـشطة    تزال مسألة ضمان المواءم    ال  في حشد الموارد    إلى حد ما   وعلى الرغم من نجاح المنظمة      -١٤
 . ما تُخصص لبرامج معينـة      المساهمات الطوعية غالباً   رئيسياً، حيث إن    تمثل تحدياً  المحشودة والموارد   المخططة

 الموارد  ، مثل الفريق االستشاري المعني بالموارد المالية، بغية توجيه         اآلليات الداخلية   من الضروري تقوية   كما أن 
   .ذروتها الحاجة إليها تبلغحيث إلى 

لموارد البشرية من التحـديات     تُعد اإلدارة الفعالة ل    على العاملين   نصف مواردها تقريباً   تنفقمنظمة  وفي    -١٥
 لضمان تنقلهم ، على سبيل المثال،ل لم تسهالتي كانت متبعة بالنسبة إلى العاملين فالسياسات والممارسات .الرئيسية
 بفعاليـة   ستخدمال ي  نظام إدارة أداء األفراد      كما أن . دائماًناسب   في المكان الم    المناسبة والكفاءات المهارات   وضع
  .المتعلق ببرنامج المنظمة العالمي لتكوين القيادات األولي تدعيم العملومن الضروري .  تعزيزه والبد منكافية

حيـث  ،   مستويات المنظمة  جميع في نمط اإلنفاق على      لم يسبق له مثيل     تحوالً الثنائيات الماضية وشهدت    -١٦
هذا االتجاه اإليجابي عن طريق رفع مـستوى         ويلزم دعم .  في البلدان واألقاليم    للعمل  المزيد من الموارد   خُصص

  .وتعزيز المساءلة في البلدان واألقاليم اإلداريةالمهارات والقدرات 

لماضية أثر كبير   وكان للخبرة المكتسبة في اإلدارة القائمة على تحقيق النتائج على مدى السنوات العشر ا               -١٧
في الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل، وانعكس بعض من أهم الدروس المـستفادة فـي تعريـف أولوياتهـا                  

  .وأغراضها االستراتيجية ونتائجها المتوقعة

، لقد أصبح من الجلي أن اإلطار الزمني البالغ سنتين غير كاف لتجسيد عمل المنظمة في العديد من                  أوالً  -١٨
 وتتـيح   .وتقتضي األنشطة الناجحة فترة أطول بكثير من أجل تحقيق النتائج المتوقعة          .  الخاصة بالصحة  الجوانب

  .الخطة المتوسطة األجل الفرصة التباع أسلوب أكثر استراتيجية وواقعية في التخطيط وتحقيق الحصائل الصحية

ويجنح هيكل التخطـيط    .  ومستوياتها ، الخطة مهيكلة بحيث تحقق التآزر بين مختلف برامج المنظمة         ثانياً  -١٩
التنظيمية، وخصوصاً في المقر الرئيسي، تعكـس تلـك         السابق لمجاالت العمل إلى التقسيم الفئوي، إذ إن الهياكل          

وعلى الرغم من أن هذا التقسيم للعمل يسهل تخصيص الموارد فإنه يحد من فرص التعاون على نطاق                 . المجاالت
فاألغراض . إلى حد بعيدالتعاون هذا  من األغراض االستراتيجية أن يسهل أقللى عدد ومن شأن التحول إ. األمانة

ا اآلخر، وهي تشجع منظورات مختلفة ولكنها متكاملة فيما يتعلق بمعالجة األولويات            د أحده االستراتيجية ال يستبع  
  .المشتركة

خل واحد أو إلى عمل أية منظمة واحـدة،         ، نادراً ما يعزى تحقيق الحصائل الصحية المرجوة إلى تد         ثالثاً  -٢٠
وسيلزم أن توفر المنظمة منتديات للمشاركة في . وتبرز الخطة العمل المضطلع به في إطار ترتيبات تعاونية عديدة

الحوار مع العدد المتزايد واألنماط المتزايدة من الهيئات المعنية بالصحة والتنمية، بما في ذلك االتصال المنـتظم                 
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لمدني ودوائر الصناعة، بما فيها دوائر الصناعة ذات الـصلة بالرعايـة الـصحية والمستحـضرات                بالمجتمع ا 
  .الصيدالنية

فهناك أمور تتطلب جميعاً نُظمـاً إداريـة        .  جديدة لدعم سبل العمل الجديدة     أنشطة، ثمة حاجة إلى     وأخيراً  -٢١
وعية، وزيادة التعاون الداخلي على نطـاق       عصرية ومرنة، وهذه األمور هي زيادة االعتماد على المساهمات الط         

الهياكل التنظيمية، والمركزية الموارد، واالضطالع بدور أكبر في الجوانب العملية للطوارئ الصحية وفاشـيات              
األمراض، وتنامي األطر القانونية ذات الصلة بالصحة، وستلقى هذه االبتكارات الدعم بإدخال نظام اإلدارة العالمي 

  . من تخطيط موارد المؤسساتوما يرتبط به
  

  ٢٠١٣-٢٠٠٨  االستراتيجي للفترةالتوجه

، في االضطالع ٢٠١٣ إلى عام ٢٠٠٨، خالل فترة السنوات الست الممتدة من عام  سوف تستمر المنظمة    -٢٢
تـضم   التي تكاد بالدور القيادي في معالجة قضايا الصحة العمومية ومحققة المستوى األمثل من التجرد والعضوية           

 المجلس  من خالل  تقدمها الحكومات    ضمان شرعيته من اإلرشادات التي     المنظمة   ويستمد عمل . أجمعبلدان العالم   
 مـساءلتها  التقارير التي ترفعها األمانة إلى األجهزة الرئاسية         وتكفلالتنفيذي، وجمعية الصحة، واللجان اإلقليمية؛      

 علـى    حفز العمل الجمـاعي    لمختلف المجموعات  يمكن   عقد االجتماعات قدرة المنظمة على    وبفضل  . عن التنفيذ 
  .نطاق العالم

نات العلميـة    البي ترتيب من خالل    أكان، سواء   فال مثيل له  دور المنظمة في مجال معالجة األمراض       أما    -٢٣
ـ   التخلص منها  تعزيز االستراتيجيات العالمية الرامية إلى استئصال األمراض أو          أم من خالل  الالزمة،   ة  أو الوقاي

  .مكافحتهاالمساعدة على فاشيات وال تحديد من خالل أممنها، 

الـسياسات المتعلقـة    وضع   و ت التحليال وإجراءالقائم على البينات    وستعمل المنظمة على تشجيع النقاش        -٢٤
والمراكز  كل من أمانة المنظمة وأفرقة الخبراء واألفرقة االستشارية          ، عن طريق العمل الذي يضطلع به      بالصحة

  . من الشبكات الرسمية والشبكات غير الرسمية التي تشارك فيها األمانةمتعاونة والعدد الكبيرال

القـضايا ذات األهميـة   ويركز المقر الرئيـسي علـى   .  مع البلدان مشاركتها أمانة المنظمة ويكفل هيكل     -٢٥
مية فتهتم بتقديم الدعم التقني وبناء القدرات        لألقاليم والبلدان، أما المكاتب اإلقلي     المساندة التقنية  وعلى تقديم    العالمية،
 المنظمة في البلدان المجال أمامها إلقامة عالقة وثيقة مع وزارات الصحة ومع شـركائها               وجودويفسح  . الوطنية

 وتوفر قنوات لتقـديم     ،منظومة األمم المتحدة  هيئات  تعاوناً وثيقاً مع     المنظمة   وتتعاون. داخل الحكومات وخارجها  
  . حاالت الطوارئالدعم في

 جمـع   ، وعالقات العمل الوثيقة التي تربطهـا بالحكومـات        وتستطيع األمانة، بفضل هيكلها الالمركزي      -٢٦
  . العالمنطاق البلدان واألقاليم وعلى فية ورصد االتجاهات عبر الزمن يالمعلومات الصح

ود العمل فـي مجـال الـصحة        فقد أصبحت حد  . وتعمل المنظمة في سياق متزايد التعقيد وسريع التغير         -٢٧
وتنامت أهمية المحـددات    . العمومية أقل وضوحاً، وامتدت إلى قطاعات أخرى لها تأثيرها في الفرص والحصائل           

كما أن التحوالت الديمغرافية والوبائية المتضافرة اآلن مـع التحـوالت           . االقتصادية واالجتماعية والبيئية للصحة   
  .عولمة والتوسع العمراني، تُحدث اتجاهات سلبية جديدةالتغذوية والسلوكية، تحت تأثير ال

  التنمية الصحية واألمن الصحي والنظم والبينات والشراكات واألداء: برنامج عمل من ستة بنود

يتوقع من المنظمة، وهي تؤدي دورها كسلطة التوجيه والتنسيق في ميدان العمل الـصحي الـدولي، أن                   -٢٨
ويمكن النظر إلـى المهمـة المعقـدة        . مباشر، للمشكالت المعروضة بإيجاز أعاله    تتصدى، بشكل مباشر أو غير      

. المتمثلة في تحسين الصحة في العالم، والتي توفر هيكلها األغراض االستراتيجية، كبرنامج عمل من ستة بنـود                
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ل بنـدين   ويـشم . التنمية الـصحية، واألمـن الـصحي      : وهو يشمل بندين يتناوالن احتياجين أساسيين، أال وهما       
تعزيز النُظم الصحية، وجمع وتحليل البينات الالزمة لتحديد األولويـات وقيـاس التقـدم              : استراتيجيين، أال وهما  

إدارة الشراكات من أجل تحقيق أفضل النتائج في البلدان، وضمان األداء : ويشمل بندين عمليين، أال وهما. المحرز
  .الجيد للمنظمة

 به الصالت الواضحة بين الصحة والتنمية من اهتمام وموارد وقوة دفع للعمل             وثمة ترحيب بما استأثرت     -٢٩
وعلى الرغم من ذلك فإن األنشطة المتعددة الجارية تشكل عبئاً إضافياً في عدد من البلدان التـي                 . الصحي الدولي 

زدواجية ويتقيـد دائمـاً     ومن األدوار المحورية للمنظمة المواءمة بين هذه األنشطة على نحو يتالفى اال           . تنفذ فيها 
ومن الضروري أن تكون هذه األنشطة      . بأفضل الممارسات التقنية ويحدث أثراً يمكن قياسه في الحصائل الصحية         

  .ضاربة بجذورها في قدرات البلدان التي تُنفذ فيها، وأن تكون نابعة من أولوياتها

القي هو اإلنـصاف، أي أنـه ال ينبغـي          وعلى صعيد السياسات تستهدي أعمال التنمية الصحية بمبدأ أخ          -٣٠
الحرمان من التدخالت التي تنقذ األرواح أو تعزز الصحة، ألسباب غير عادلة، بما فيها األسـباب ذات األسـاس                   

ويكفل االلتزام بهذا المبدأ أن تعطي أنشطة المنظمة الموجهة إلـى التنميـة الـصحية               . االقتصادي أو االجتماعي  
ومن المجموعات الـسكانية التـي      . لدى الفئات الفقيرة أو المحرومة أو السريعة التأثر       األولوية للحصائل الصحية    

فهناك مشكالت متعـددة    . والشعوب األفريقية النساء  : ينطبق عليها هذا المبدأ التوجيهي، مجموعتان كبيرتان، هما       
لتغييرات التي تطرأ على الحالـة      وتُعد ا . لدى هاتين الفئتين، وتتم معالجتها بواسطة الكثير من البرامج والشراكات         

وسـتبقي المنظمـة علـى      . الصحية لهاتين الفئتين مؤشراً هاماً من المؤشرات الدالة على أداء المنظمة بوجه عام            
  .تحسين صحة هاتين المجموعتين السكانيتين في صدارة السياسات الصحية الدولية

رية العالمي في صـياغة عـدة اسـتراتيجيات         تتجسد الحاجة الملحة إلى التصدي لعبء األمراض السا       و  -٣١
ـ                 ي للمنظمة بشأن التوسع في التدخالت الرامية إلى الحد من عبء فيروس األيدز والسل والمالريا واألمراض الت

ـ          وإحراز تقدم سريع  يمكن الوقاية منها باللقاحات،      ات  نحو استئصال أمراض مثل شلل األطفال والجذام وداء التنين
  .  أو مكافحتهاالتخلص منهاالريات اللمفي، أو ي وداء الفوالبلهارسيةوداء كالبية الذنب 

 الدول األعضاء ستوجه عمل المنظمة في تحـسين         استعرضتهارفيعة المستوى   وهناك عدة استراتيجيات      -٣٢
 مثـل  ، والتصدي لألمراض غيـر الـسارية      وتعزيز التغطية التمنيعية،   اإلنجابية وصحة الطفل،  الجنسية و الصحة  

 بصحة األم والطفل من خالل سلسلة متـصلة         الخاصةوسيتم ربط التدخالت    . طان واألمراض القلبية الوعائية   السر
  . الحلقات من الرعاية طيلة العمر

وسيتم اعتماد أساليب تركز على السكان وتتخذ منحى بيئياً وسلوكياً من أجل الحد من المخاطر المحدقـة                   -٣٣
. الدم واستعمال الكحول على نحو ضار وممارسة الجـنس غيـر المـأمون            بالصحة، مثل السمنة وارتفاع ضغط      

وستدعم التدابير المتسقة مع اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ العمل الخاص بالحد مـن                 
مة الغذائية،  وستقوم المنظمة أيضاً بتدعيم وتوسيع عملها الخاص بتعزيز الصحة، والتغذية، والسال          . استهالك التبغ 

  .واألمن الغذائي، والوقاية من اإلصابات والعنف

إن األمن الصحي العالمي تتهدده أمراض مستجدة وأمراض يمكن أن تتحول إلى أوبئة، وقـد أصـبحت                   -٣٤
وتنتشر على نطاق العـالم سـرعة التـأثر بهـذه           . تشكل خطراً أعظم في ظل الظروف السائدة في القرن الحالي         

علـى اإلنـذار بحـدوث      ) ٢٠٠٥(وتطبيق اللوائح الصحية الدولية المنقحـة       . ب المترتبة عليها  األمراض والعواق 
الفاشيات ومواجهتها يقتضي ضمناً اتباع أسلوب استباقي يتسنى من خالله لإلجراءات التي تُتخذ في مصدر الفاشية          

 تضى اللوائح سيحتاج كثير من    ولضمان األمن الجماعي بمق   . أن تمنع الحدث المحلي من التحول إلى طارئة دولية        
  .البلدان إلى الدعم في تعزيز قدراتها األساسية فيما يتعلق بكشف الفاشيات ومواجهتها
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ولدى المنظمة بنى تحتية وآليات راسخة لإلنذار بحدوث فاشـيات األمـراض ومواجهتهـا، وللتـصدي                  -٣٥
مسؤوليات وُأطر زمنية واضحة للعمل بالنسبة وترد في اللوائح . للطوارئ الصحية العمومية األخرى عند ظهورها     

والجديد في اللوائح هو األحكام الخاصـة بكـشف ومواجهـة تهديـدات             . إلى المنظمة بدولها األعضاء وأمانتها    
فعلى سبيل المثال بمجرد استئصال شلل األطفال سيتم        . األمراض المستجدة، واألهمية الكبيرة الموالة إلى الترصد      

تية القائمة لضمان الترصد وتنفيذ البرامج مع االحتياجات المتنامية لإلنـذار بحـدوث الفاشـيات               تكييف البنية التح  
  .ومواجهتها وترصد األمراض

ويمكن أن تحدث الصدمات المفاجئة التي تتعرض لها الصحة من جراء الصراعات والكوارث الطبيعية،                -٣٦
وفي تلك األوضاع تتزايد النـداءات      . بالبنى التحتية وخصوصاً عندما تتعطل الخدمات الروتينية أو يلحق الضرر         

التي توجه إلى المنظمة من أجل تأمين استمرارية الرعاية األساسية ومنع ظهور فاشيات األمراض التي يمكن أن                 
ولتلبية احتياجات السكان األوسع نطاقاً تستمر اإلصالحات المنفذة داخل منظومة األمم المتحـدة             . تتحول إلى أوبئة  

  . أجل تنسيق أفضل في تحسين السرعة والكفاءة في عمليات االستجابةمن

 العواقب الصحية للطوارئ الناشئة عـن       أثبتت فعاليتها في التخفيف من وطأة     ولدى المنظمة كذلك آليات       -٣٧
 وفي هذا الصدد ستواصل المنظمة، بصفتها الوكالة التي تتولى قيادة المجموعـة           . الصراعات والكوارث الطبيعية  

الصحية التابعة لألمم المتحدة، العمل في سياق عملية إصالح العمل اإلنساني داخل منظومة األمم المتحدة، وتعزيز             
  . سائر مؤسسات منظومة األمم المتحدة والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكوميةمعشراكاتها 

ناجمة عن تغير المناخ خطيرة وموزعة التشديد على أن المخاطر الصحية العلى دأبت المنظمة لعدة سنين   -٣٨
على أنحاء الكرة األرضية ويصعب عكس مسارها؛ وأن التغيرات المستجدة مؤخراً على المناخ لها وقع ملحـوظ                 

ولذلك البد من تحضير ردود واضحة تؤيد حماية الصحة البشرية وتضمن وضع المخاطر             . ومتنوع على الصحة  
 تقييم: وستركز المنظمة في تصديها لهذه المشكلة على اإلجراءات التالية        . ناخبؤرة مناقشات تغير الم   في  الصحية  

آثار تغير المناخ على الصحة والنُظم الصحية؛ وتحديد االستراتيجيات والتدابير المالئمة والشاملة لمعالجـة هـذه                
 الحكوميين وغير الحكوميين    اآلثار؛ وتقديم الدعم الالزم لبناء قدرات القطاع الصحي؛ وتعزيز التعاون مع الشركاء           

  .لزيادة الوعي بتأثير تغير المناخ على الصحة

وتعاني النُظم الوطنية في عـدد مـن        . إن النُظم الصحية مطالبة بأداء أفضل عندما تتزايد الطلبات عليها           -٣٩
ات الـسلع   وهناك قصور في البنية التحتية والتمويل والمـوارد البـشرية وإمـداد           . البلدان مواطن ضعف أساسية   

وثمة مبادرات صحية عديدة معدة من أجل تحقيق        . األساسية العالية الجودة واإلنصاف في الحصول على الخدمات       
. الحصائل، فيما يتعلق في أحيان كثيرة بمرض محدد، ويحتاج تحقيق الحصائل إلى نظـام صـحي جيـد األداء                  

عاية الصحية األولية، وسـتعزز الـسبل الكفيلـة         وستستند أنشطة المنظمة في مجال تعزيز النُظم الصحية إلى الر         
  .بتحقيق التكامل في تقديم الخدمات

ويوفر أسلوب الرعاية   . ويعتمد تحسين الحصائل الصحية وجعلها أكثر إنصافاً على تحسين تقديم الخدمات            -٤٠
 الفقيرة والمحرومة فئاتالصحية األولية طريقة مستديمة يمكن التعويل عليها في تلبية االحتياجات الصحية الملحة لل

وقد شكلت خدمات صحة األم والطفل عماد الرعاية الصحية األولية، وقاعـدة العمـل للبـرامج              . والسريعة التأثر 
وتتمتع خدمات الرعاية الصحية األولية أيضاً بوضع جيد يتيح لها تقديم خدمات الصحة الجنسية              . الصحية األخرى 

  .تغذية المالئمة، وخصوصاً لألطفال والمسنينواإلنجابية، وتلبية االحتياج إلى ال

ويـسلط  .  الصحية جودة أداء النُظم   على   الفعالةيعتمد توفير التغطية للجميع بالتدخالت الصحية العمومية          -٤١
 الخطـوات   ويحدد الضوء على أزمة القوى العاملة الصحية في العالم،          ٢٠٠٦ ،التقرير الخاص بالصحة في العالم    

أن تتخذها البلدان هي وشركاؤها كي تتحقق االلتزامات واألهداف الصحية، مثل االلتزامـات             التي من الضروري    
 إلـى الـدول     وستعزز المنظمة أيضاً قدرتها على تقديم الدعم       ١.واألهداف الواردة ضمن المرامي اإلنمائية لأللفية     

                                                           
 .٢٠٠٦ جنيف، منظمة الصحة العالمية، .العمل معاً من أجل الصحة. ٢٠٠٦التقرير الخاص بالصحة في العالم    ١
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، ، والمتعلقـة بالتمويـل    لتحسين العناصر األخرى الرئيـسية للـنُظم الـصحية        األعضاء في وضع استراتيجيات     
 وسيتم تحقيق تكامل وتنـسيق هـذه االسـتراتيجيات          .والمعلومات، والبحوث، واألدوية األساسية، والتكنولوجيات    

 الفرص والموارد المندرجة ضمن برامج ذات أولوية، مثـل بـرامج            كما ستستفيد من  بالكامل مع النُظم الصحية،     
  .األمومةاأليدز والعدوى بفيروسه، والتمنيع، وصحة 

والبينات هي األساس الذي يستند إليه تحديد األولويات وقياس النتائج، ومن ثم فهي ضـرورية لـصياغة                   -٤٢
فالسكان في حاجة إلى الحصول على معلومـات        . االستراتيجيات الصحية على كل من المستوى الوطني والعالمي       

لبينات أيضاً في حماية الصحة العمومية يوميـاً،        وتُسهم ا . يعول عليها بخصوص المخاطر الصحية وكيفية تالفيها      
وانطالقاً من هذا العمل    . ولدى المنظمة آليات راسخة لوضع القواعد والمعايير الدولية بناء على أفضل الممارسات           

  .ستستهدف المنظمة سد الفجوة القائمة بين معرفة ما يجب عمله والقيام بعمله بالفعل

وعلى الـرغم مـن أن المنظمـة        . ن األولويات العالية بالنسبة إلى المنظمة     وأصبحت إدارة الشراكات م     -٤٣
تستطيع أن تكون وكالة التنفيذ األساسية في البلدان فإنه يتوقع منها أن تقوم بوضع برنـامج العمـل الـصحي                     ال

خيم األثـر   وتقديم مجموعات الخدمات بطريقة متكاملة يساعد على تض       . العالمي وتحديد أفضل الممارسات التقنية    
  .الصحي للشراكات

ويقتضي ما يتسم به سياق الصحة العمومية من تعقيد أن تعمل المنظمة بمرونة على تحقيـق المـستوى                    -٤٤
. األمثل للقدرة على االتصال المباشر بوزارات الصحة، والتكيف مع االحتياجات واألولويات اآلخذة فـي التغيـر               

وى العالمي، مع توفير أفضل الممارسات التقنية كإرشادات لوزارات         ويتم وضع برنامج العمل الصحي على المست      
وينصب تركيز المكاتب اإلقليمية على احتياجات محددة للدعم التقني علـى المـستوى     . الصحة والشركاء الدوليين  

ت الصحة  وتتولى المكاتب القطرية التابعة للمنظمة تنسيق العمل مع وزارا        . اإلقليمي، وعلى بناء القدرات الوطنية    
  .ومع وكاالت التنفيذ التي تعمل على المستوى القطري

وقـد  . وقد زاد عدد أصحاب المصلحة الذين يعملون في مجال الصحة على المستويين الوطني والـدولي                -٤٥
وساعدت على ضمان إشراك راسمي السياسات علـى الـصعيد          . استجابت المنظمة لهذا التطور بمرونة وسرعة     

اً في المنتديات الدولية التي تناقش القضايا ذات الصلة بالصحة، وعلى توفير منتديات لألطراف              الوطني إشراكاً تام  
الفاعلة العديدة في مجال الصحة العمومية من خارج الهيئات الحكومية والحكومية الدولية، تمكنها من المساهمة في 

واصل المنظمة استخدام قدرتها على الدعوة      وست. المناقشات العالمية والوطنية بشأن السياسات ذات الصلة بالصحة       
إلى عقد االجتماعات في تحفيز العمل بين مختلف القطاعات، مع القيام في الوقت ذاته ببناء قدرة الحكومات على                  

وستتولى المنظمة زمام القيادة في تعزيز الشراكات الصحية الفعالة،         . االضطالع بهذا الدور على الصعيد الوطني     
ئة الصحة في العالم، وتفعيل عملية إصالح منظومة األمم المتحدة على كل من المستوى العـالمي                ورسم معالم بي  

  .واإلقليمي والقطري

وستستمر المنظمة، من أجل التصدي للتحديات التي تواجهها، في التطور كمنظمة تـشجع الـتعلم كمـا                   -٤٦
 واتساماً بالطابع االسـتراتيجي واإلنـصاف       وسيتم وضع أساليب أكثر تكامالً    . ستستمر في تعزيز قدرتها اإلدارية    

، على الدوام، إلـى إيجـاد   وسيسعى. لتمويل الميزانية البرمجية وإدارة الموارد المالية على نطاق المنظمة بأكملها     
طرق أكثر مردودية لتنفيذ النُظم والخدمات اإلدارية والمعلوماتية والتنظيمية، واالرتقاء، إلى المـستوى األمثـل،               

وستكفل المنظمة تطبيق آليات قوية للمساءلة، مع دعم التعـاون والتنـسيق            . مواقع التي تقدم منها هذه الخدمات     بال
  .على مختلف مستوياتها

لمنظمة هي التي ستوجه عمل األمانة، وستؤثر على األساليب المتبعة فـي تحقيـق              ل والوظائف األساسية   -٤٧
. ن االتساق والنواتج على كل من الصعيد العالمي واإلقليمي والقطري         األغراض االستراتيجية وستوفر إطاراً لضما    

  : الوظائف األساسية بيانوفيما يلي

 فيما يتعلق بالمسائل ذات األهمية الحاسمة للصحة والدخول في الشراكات التي تقتضي             القيادةتوفير    •
  القيام بأعمال مشتركة
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   وتطبيقها المفيدة وبثها وحفز توليد المعارفالبحوثبلورة برنامج أعمال   •

   وتعزيز ورصد تنفيذهاالقواعد والمعاييرتحديد   •

  نات المسندة بالبيوخيارات السياسات العامة األخالقية الخياراتتوضيح   •

  وبناء القدرة المؤسسية المستدامة وحفز التغيير الدعم التقنيإتاحة   •

  . الوضع الصحي وتقييم االتجاهات الصحيةرصد  •

التي تعكس برنامج عمل المـديرة      نجازات المتوقعة خالل فترة الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل         واإل  -٤٨
األغـراض  مبينـة فـي     العامة والسيما التنمية الصحية واألمن الصحي، والنُظم والبينات والـشراكات واألداء،            

. بة الميزانيـة  ومحسواضحة وقابلة للقياس    حدد للمنظمة نتائج متوقعة و     الواردة أدناه وت   الثالثة عشر االستراتيجية  
 تعزز التعاون على نطاق البرامج الخاصة بأمراض محددة، عن طريق االستفادة من الروابط المتعددة               هي أيضاً و

  . القائمة بين محددات الصحة والحصائل الصحية والسياسات والنُظم والتكنولوجيات

  لناجم عن األمراض الساريةتصادي اتخفيف العبء الصحي واالجتماعي واالق  -١

  لعدوى بفيروسه، والسل، والمالريامكافحة األيدز وا  -٢

توقي وتقليص حاالت المرض والعجز والوفيات المبكرة بسبب االعتالالت غير السارية المزمنة              -٣
   وضعف البصرطرابات النفسية والعنف واإلصاباتواالض

الل مراحل العمر الرئيسية، بما في ذلـك        خفض معدالت المراضة والوفيات وتحسين الصحة خ        -٤
تحسين الصحة الجنسية واإلنجابيـة     والحمل والوالدة وفترة الوالدة الحديثة والطفولة والمراهقة،        

  وتعزيز تمتع جميع األفراد بالنشاط والصحة في مرحلة الشيخوخة

النزاعـات  الحد من العواقب الصحية المترتبة على حاالت الطوارئ والكـوارث واألزمـات و              -٥
  ماعي واالقتصادي إلى أقصى الحدودوالتقليل من أثرها االجت

الحد منها فيما يتعلق باالعتالالت المرتبطـة        وأتعزيز الصحة والتنمية وتوقي عوامل االختطار         -٦
بتعاطي التبغ والكحول والمخدرات وسائر المواد النفسانية التأثير والنُظم الغذائية غير الـصحية             

  ني وممارسة الجنس بشكل غير مأمونوالخمول البد

معالجة المحددات االجتماعية واالقتصادية األساسية للصحة من خالل سياسات وبـرامج تعـزز               -٧
المساواة في مجال الصحة وتحقق التكامل بين األساليب المناصرة للفقراء واألساليب التي تراعي             

  وق اإلنسانالجنسين واألساليب المستندة إلى حق

 بيئة أصح وتكثيف أنشطة الوقاية األولية والتأثير على الـسياسات العموميـة فـي كـل                 تعزيز  -٨
  القطاعات من أجل معالجة األسباب الجذرية لألخطار البيئية المحدقة بالصحة

تحسين التغذية والسالمة واألمن الغذائيين طوال العمر بما يدعم الـصحة العموميـة والتنميـة                 -٩
  المستدامة

دمات الصحية من خالل تحسين عملية تصريف الشؤون والتمويل والتزويد بالموظفين           تحسين الخ   -١٠
  واإلدارة الحصيفة القائمة على البينات والبحوث الموثوقة التي يمكن االستفادة منها بيسر

  وجيات الطبية وجودتها واستخدامهاضمان تحسين إتاحة المنتجات والتكنول  -١١
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وتعزيز تصريف الشؤون وتدعيم الـشراكة والتعـاون مـع البلـدان            االضطالع بالدور القيادي      -١٢
من أجل أداء والية منظمة الصحة العالمية في        ومنظومة األمم المتحدة وسائر أصحاب المصلحة       

  ي برنامج العمل العام الحادي عشر برنامج العمل الصحي العالمي وفقاً لما هو محدد فدفع عجلة

 ودعمها كمنظمة تتسم بالمرونة وتشجع التعلم لتمكينها من الوفـاء     تطوير منظمة الصحة العالمية     -١٣
  .يتها بمزيد من الكفاءة والفعاليةبوال

حيث إنها تجـسد مـا       وال ينبغي النظر إلى مختلف األغراض االستراتيجية بمعزل عن بعضها البعض،            -٤٩
ـ       ". لعمللبرنامج  "تتخذه المنظمة من إجراءات مختلفة ولكنها مترابطة من أجل تنفيذ             يفعلـى سـبيل المثـال تلق

األغراض االستراتيجية المتصلة بتدخالت خاصة بأمراض محددة دعماً من العمل المضطلع به من أجـل تـوفير                 
وعن طريـق التـصدي للمحـددات       . البينات والمعلومات وتعزيز قدرة النُظم الصحية على تنفيذ البرامج بفعالية         

  .الظروف والسلوكيات األساسية التي تؤثر على االعتالالت الصحيةاالجتماعية واالقتصادية تتم معالجة 

جزء ال يتجزأ من إطار المنظمة لإلدارة القائمـة علـى    وهي –  الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل إن  -٥٠
راض  وتترجم الرؤية الطويلة األمد للصحة والتي يتوخاها برنامج العمل العام الحادي عشر إلى أغ- تحقيق النتائج
كما تـشكل    ،)وخاصة تلك المذكورة في استراتيجيات التعاون القطرية      (وتعبر عن األولويات القطرية     استراتيجية،  

  .أساس التخطيط العملي المفصل للمنظمة

  إطار المنظمة لإلدارة القائمة على تحقيق النتائج

مل المحددة للـصحة والتـدابير       طويل األجل بشأن العوا    منظوراًبرنامج العمل العام الحادي عشر      يطرح    -٥١
  ١.العالميصحي العمل ال في الوقت ذاته برنامج ويعرض، لتحسين الصحةالالزمة 

وستحدد الخطـة   . مستمدة من برنامج العمل العام    ،  ٢٠١٣-٢٠٠٨ والخطة االستراتيجية المتوسطة األجل     -٥٢
لى التقدم في برنامج العمـل الـصحي        توجه المنظمة االستراتيجي في فترة السنوات الست، األمر الذي يساعد ع          

ميزانيات برمجية ثنائية وإعـداد الخطـط       وسيوجه عملية إعداد ثالث     . العالمي، عن طريق إطار متعدد الثنائيات     
  .العملية خالل كل ثنائية

المبينة أعاله في الحسبان جوانب التكامـل بـين األغـراض            عشر   الثالثةاألغراض االستراتيجية   تضع    -٥٣
 لكي تحقق التدخالت الـصحية حـصائل صـحية    ، بأن من األساسي،    وهي تسلم، على سبيل المثال     .جيةاالستراتي

أفضل بالفعل ولكي تحد بالفعل من عبء المرض، تعزيز النُظم الصحية مثلما يلـزم وضـع قواعـد ومعـايير                    
  .بخصوص أمراض معينة والعمل مع قطاعات أخرى على التصدي للعوامل المحددة للصحة

هـي   توفر هذه األغراض االستراتيجية الواسعة النطاق،         استراتيجية تعاون قطرية،   ١٣٢ تحليل   أكدا  وكم  -٥٤
ويصبح التعاون على . ، هيكالً برمجياً مرناً يجسد على نحو أفضل احتياجات البلدان واألقاليموالنتائج المتوقعة منها  

  .ملها حول األغراض االستراتيجية إنشاء فرق على صعيد المنظمة يتمحور عنطاق المنظمة أسهل بفضل

وعلى أساس تحليل القضايا والتحديات المطروحة وبمراعاة الدروس المستخلصة على مـدى الثنائيـات                -٥٥
السابقة ودراسة المخاطر المحتملة والنظر في مختلف الخيارات تحدد الخطة، بالنسبة لكل غـرض اسـتراتيجي،                

، والتي ستتم مساءلة أمانة المنظمة عن تحقيقها خـالل الثنائيـات            نظمةالنتائج المتوقعة على صعيد الم    سلسلة من   
 وإذ تعترف المنظمة بأن المرونة والقـدرة        .وتحدد الخطة المؤشرات واألهداف والموارد الالزمة لتحقيقها      . الثالث

جات والفرص  على االستجابة أمران أساسيان للتصدي بفعالية للتغيرات السريعة غير المنظورة في مجالي االحتيا            
  .الصحية، فإنها ستواصل رصد االتجاهات السائدة وتعديل النتائج المتوقعة بناء على ذلك

                                                           
 .٥٩/٢٥الوثيقة ج   ١
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  إطار المنظمة لإلدارة القائمة على تحقيق النتائج -١الشكل 
  

  سلسلة النتائج
  
  
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  مثال: سلسلة النتائج

  

  

 "ماذا: "برنامج العمل الصحي العالمي
 األساسية الوظائف

لبرنامج العمل 
 "كيف: "العام

 األغراض االستراتيجية

 النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة

 صعيد المكاتب كل على حدةالنتائج المتوقعة على
 )المكاتب القطرية/ تميزانيات اإلدارا(

  المستوىالنتائج المتوقعة على
 )ميزانياتال(اإلقليمي وعلى مستوى المقر الرئيسي 

 )المدرجة في الميزانية(األنشطة/ المنتجات

برنامج العمل العام 
الحادي عشر، 

٢٠١٥-٢٠٠٦ 

الخطة االستراتيجية المتوسطة
  ٢٠١٣-٢٠٠٨األجل 

 الميزانية البرمجية المقترحة

 التخطيط االستراتيجي

 التنفيذيالتخطيط 
خطط 
 العمل

  ل العامبرنامج العم
برنامج العمل الصحي 

 "ماذا: "العالمي

الخطة االستراتيجية
الميزانية / المتوسطة األجل

 البرمجية المقترحة

النتائج المتوقعة على
المستوى اإلقليمي وعلى 
 مستوى المقر الرئيسي

النتيجة المتوقعة على مستوى المقر
إدارة مكافحة األيدز والعدوى : الرئيسي

بفيروسه، وضع الدالئل اإلرشادية 
والسياسات واالستراتيجيات للوقاية من 
فيروس األيدز وعالج ورعاية المرضى 
 المصابين باأليدز والعدوى بفيروسه

المتوقعة على المستوياتالنتيجة 
): إقليم جنوب شرق آسيا(اإلقليمية 

تكييف الخطط الشاملة لتدبير اإلصابات 
 الجموعية مع المقتضيات اإلقليمية

النتيجة المتوقعة على المستويات
  ،)إقليم األمريكتين(اإلقليمية 

  :تعزيز الصحة
وضع أنشطة واستراتيجيات في مجال 
تعزيز الصحة الغرض منها تحقيق 

  صائل من أجل توسيع قاعدةح
 تعزيز الصحة

النتيجة المتوقعة على المستويات
، تحقيق )اإلقليم األوروبي(اإلقليمية 

وضع سياسات واستحداث أدوات : العدالة
ة بشأن من أجل إدراج اإلجراءات المتخذ

المحددات االجتماعية واالقتصادية 
للصحة في استراتيجيات منظمة الصحة 

 العالمية الخاصة بالتعاون القطري

  المتوقعة على١-٢النتيجة
  صعيد المنظمة

وضع الدالئل اإلرشادية والسياسات 
واالستراتيجيات وغيرها من األدوات 

 ...الالزمة للوقاية من

  المتوقعة على١-٥النتيجة
  صعيد المنظمة

وضع المقاييس والمعايير وبناء 
 ...القدرات

  المتوقعة على١-٦النتيجة
  صعيد المنظمة

تقديم النصح والدعم للدول األعضاء 
 ...قدراتها  لبناء

  المتوقعة على١-٧النتيجة
  صعيد المنظمة

االعتراف بأهمية المحددات االجتماعية 
 ...واالقتصادية للصحة

 ٢الغرض االستراتيجي 
مكافحة األيدز والعدوى 
 بفيروسه والسل والمالريا

 ٥الغرض االستراتيجي 
العواقب الصحية الحد من 

المترتبة على حاالت 
 ...الطوارئ

 ٦الغرض االستراتيجي 
   والتنميةتعزيز الصحة

 ...وتوقي عوامل االختطار

 ٧الغرض االستراتيجي 
  معالجة المحددات

االجتماعية واالقتصادية 
 ...للصحة األساسية

األمن تعزيز 
الصحي الفردي 

 والعالمي

التصدي 
  لمحددات 
 الصحة

مجال برنامج العمل 
 الصحي العالمي

مجال برنامج العمل 
 صحي العالميال
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اتباع أساليب سليمة تقنياً، وتهيئة بيئة مواتية لدعم الكفـاءة  تيجية المتوسطة األجل االستراوتقتضي الخطة     -٥٦
وتشمل البيئة المواتية اإلدارة التي تتسم بالقدرة على االستجابة والمرونـة والكفـاءة داخـل               . والفعالية في التنفيذ  

وتكفل آليات المـساءلة القويـة      . ءالمنظمة، والقدرة على العمل على نحو استراتيجي مع طائفة واسعة من الشركا           
  .نزاهة عملية تقدير أداء المنظمة وإدارتها لمواردها

،  خطـة تـشغيلية     الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل    هي التي تجعل من   لميزانية البرمجية المقترحة    وا  -٥٧
المـوارد  تبـين   و ل ثنائية أهداف ك وتحدد  . نطاق األنشطة كما تحدد اإلنجازات المتوقعة في السنتين       تحدد  إنها   إذ

  .الالزمة لبلوغها

وستقوم المكاتب القطرية . األساس الذي يرتكز عليه التخطيط التنفيذيالميزانية البرمجية المقترحة  وتشكل  -٥٨
توقعـة  النتائج الم تحقيق   ببيان إسهاماتها في     ، خالل مرحلة التخطيط التنفيذي    ،والمكاتب اإلقليمية والمقر الرئيسي   

نواتج وخدمات معينة   ،  خطط العمل  على أنها    ، المشار إليها أيضاً   التنفيذيةالخطط  وتحدد هذه   .  المنظمة على صعيد 
 وتُحدد في خطط العمل هذه      . الثنائية ستنفذها األمانة للوفاء بالتزاماتها الواردة في الخطة االستراتيجية والميزانيات        

  تنظيمي ءلة بشأن تقديم النواتج والخدمات فيما يخص كل كيان        األطر الزمنية والجوانب المتعلقة بالمسؤولية والمسا     
ـ    كل  و  علـى صـعيد المنظمـة بالهيكـل     ةمستوى تنظيمي، لتربط بذلك األغراض االستراتيجية والنتائج المتوقع

  .التنظيمي

 شاملة من أجل تحسين إدارة المنظمة، ومجال التركيز الرئيسي لهذه العملية محدد             إصالحوتجري عملية     -٥٩
 مذكور أيضاً في دليل معد على نطاق المنظمة، يخضع لالستعراض باستمرار            وهو .١٣ي الغرض االستراتيجي    ف

وعملية اإلصالح اإلداري هي أيضاً بند دائم على جـدول          . لضمان معالجته بفعالية لالحتياجات المتغيرة للمنظمة     
ويتراوح نطاق هذه اإلصـالحات بـين إطـار         . يذيأعمال لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنف       

  .إدارة الموارد المالية وتقديم الدعم العملي الفعال وضمان المساءلة القويةبين اإلدارة القائمة على تحقيق النتائج و

. وبهدف قياس مدى الفعالية التنظيمية يجري اآلن وضـع مجموعـة مـن مؤشـرات األداء التـشغيلي                   ٦٠
ات على صعيد المنظمة لتحليل مدى التقدم المحرز فـي مجـاالت مختلفـة مثـل األداء                 وستستعمل هذه المؤشر  

وستستعرض بانتظام وعلى مستوى    . البرمجي، وإدارة الموارد البشرية، واإلدارة المالية، وتشجيع التعددية اللغوية        
 القرارات واإلصالح   ومن المتوقع أن يستمر وضع هذه المؤشرات واستخدامها التخاذ        . رفيع حالة هذه المؤشرات   

  .اإلداري استمراراً إطرادياً على مدى فترة الخطة االستراتيجية الطويلة األجل

 وعبـر مجاالت برمجية مختلفة ولكنها مترابطة،      العمل بكفاءة عبر     التحدي المتمثل في  جه المنظمة   تواو  -٦١
الستعراض الجمـاعي أن تـسهل هـذا        عمليات تنظيمية من قبيل التخطيط المشترك وا      لويمكن  . مستوياتها الثالثة 

  .  الموظفين وتناوبهم على نطاق المنظمةتنقالت التي تعزز الترابط، مثل زيادة أساليب التعاونالعمل، إلى جانب 

  ضمان  بين الحاجة إلى    الموازنة  تتطلب  إدارة البرامج بكفاءة وفعالية    فإن وألن المنظمة تأخذ بالالمركزية     -٦٢
 االعتـراف   والحاجـة إلـى    ، نطاق المنظمة واالضطالع بالمسؤولية على هذا النطـاق         يشمل كامل  أسلوباتباع  

 شفافة لتصريف الشؤون ونُظم وأساليب مـشتركة      وسيتم على نحو متزايد اعتماد آليات       . بالخصوصيات اإلقليمية 
يل هذا االتجاه   وسيتم تسه . على نطاق المنظمة، مع ربطها بمواصلة نقل صالحية اتخاذ القرارات وتعزيز المساءلة           

  .على الرصدبصورة أكبر  إلى االعتماد  الصارمةعن طريق التحول عن اإلدارة من خالل الضوابط البيروقراطية

 ويجب أن يعزز المديرون     . بدور حيوي، وهم يقودون عملية التغيير داخل المنظمة        المديرونسيضطلع  و  -٦٣
ل للموارد، وأن يقيموا الشراكات ويعززوهـا علـى نطـاق           التكامل والعمل الجماعي، وأن يكفلوا االستخدام الفعا      

. وهم يقومون أيضاً بإدارة أداء البرامج ومختلـف المـوظفين         . أن يعطوا القدوة في السلوك األخالقي     والمنظمة،  
  .عملهمب الخاصة القيادات تقديم الدعم لهذه الجوانب لتكوينويستهدف برنامج المنظمة العالمي 

وقد اعتمـدت المنظمـة     .  اإلدارة القائمة على تحقيق النتائج     أسلوب عنصراً حاسماً يدعم     المساءلةوتُعتبر    -٦٤
تـصريف   جوانب المسؤولية والمساءلة والسلطة، ويقوم على مبادئ شاملة تكفل حـسن          بين إطاراً للمساءلة يجمع  
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توخي الشفافية في   بكفاءة، و ويشمل ذلك الفهم الجيد لقيم المنظمة وسلوكياتها ومقاصدها، وإدارة المخاطر           . الشؤون
  .إبالغ جميع أصحاب المصلحة

تكفل المساءلة والنزاهة في عمل المنظمة رصد البرامج وتقييمها، والتقييمات المتعلقة        التي  ليات  اآل وتشمل  -٦٥
ة تقاريره مباشـر الذي يقدم مراجع الحسابات الخارجي المستقل وبالبرامج، وعمليات المراجعة الداخلية للحسابات،    

إلى جمعية الصحة، والنظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين والالئحة المالية والنظام المالي، ووظائف أمـين               
 عن الموارد المالية والبـشرية   سنوية، وتقديم تقاريرالنظام الداخلي إلقامة العدل   واآلليات التي تكفل تنفيذ   المظالم،  

، علـى المـستوى     الهامـة ويولى اهتمام متزايد لهذه الوظائف      . لموظفينإلى األجهزة الرئاسية، ونظام تقييم أداء ا      
  . على السواءمن قبل أصحاب المصلحةوالداخلي 

  
  التمويل الفعال للخطة االستراتيجية المتوسطة األجل

 المنظمة أسلوب اإلدارة القائمة على تحقيق النتائج لتحديد المتطلبات من المـوارد، مـع وضـع                 اعتمدت  -٦٦
 في إطار زمنـي محـدد       النتائج المقررة ومن ثم تمول تكاليف تحقيق      . ية متكاملة تشمل كل المصادر المالية     ميزان

  .بأموال واردة من مصادر مختلفة

وتتلقى المنظمة تمويلها أساساً من خالل االشتراكات المقدرة التي تدفعها الدول األعضاء، ومـن خـالل                  -٦٧
اكات المقدرة تشكل تدريجياً نسبة أقل من إجمالي الموارد المتلقاة، ويـزداد            وأصبحت االشتر . المساهمات الطوعية 

  .االعتماد على المساهمات الطوعية المقدمة من عدد محدود من الشركاء والجهات المانحة، الصغرى والكبرى

رئيـسي   تمثل اآلن المـصدر ال ازدياداً كبيراً حتى أصبحت المساهمات الطوعية في المنظمة      ازدادتوقد    -٦٨
 الجهات المانحة، بالعالقة    من قبل  الوعي، وخاصة    تعاظمومن األسباب الكامنة وراء هذه الزيادة       . لتمويل المنظمة 

التي مافتئ عددها يتزايـد     " أزمات الصحة العمومية  "وعالوة على ذلك فإن     . القائمة بين التنمية والصحة العمومية    
مثل ( فاشيات األمراض السارية      األزمات وتشمل هذه  .اء والمانحون  من التمويل الذي يقدمه الشرك     المزيدتستقطب  

الـزالزل  مثل  ( أو الصناعية والكوارث الطبيعية   ،  )وأنفلونزا الطيور ) السارس(المتالزمة الرئوية الحادة الوخيمة     
، ومية على المساعدة الدولية في مجال الصحة العم        الطلب وكما تطور  .)والحروب واألعاصير وأمواج التسونامي  

وباإلضافة، اآلن، إلى الدول األعضاء،     .  الجهات المانحة التي تمول الصحة العمومية الدولية       تطورت أيضاً تشكيلة  
المـساهمات  كما بدأت   . بدأت برامج المساعدة اإلنمائية الوطنية لمناطق ما وراء البحار تضطلع بدور أكثر أهمية            

والمصارف اإلنمائية والمؤسسات الخاصة والمؤسـسات الخيريـة        التي تقدمها سائر المنظمات المتعددة األطراف       
  . هي األخرىتتزايد

وأفضت هذه الحالة المتطورة أيضاً إلى زيادة لجوء قطاع الصحة العالمي ومجتمع التنمية العالمي إلـى                  -٦٩
 وتستضيف المنظمة   .العمل مع الشراكات وعقد الترتيبات التعاونية األخرى التي تؤدي فيها المنظمة دوراً أساسياً            

لكن ميزانيات وتمويل هذه الشراكات يتقرر بطبيعة الحـال         . بعض هذه الشراكات وتدرجها في الميزانية البرمجية      
ولذلك فإن اإليرادات الالزمة للتصدي للفاشيات واألزمات واإليرادات        . بالتعاون مع المنظمة بل ومع غيرها أيضاً      

ت التعاونية األخرى قد تعاظمت بسرعة تجاوزت سرعة ازديـاد اإليـرادات          الالزمة لترتيبات الشراكات والترتيبا   
 بلغت اإليرادات الالزمة للتصدي للفاشيات واألزمات وكذلك ٢٠٠٧-٢٠٠٦ففي الثنائية . المناظرة لبرامج المنظمة

  ).٢انظر الشكل (لتمويل الشراكات والترتيبات التعاونية أكثر من ثلث اإليرادات الكلية 

 كانت كل شريحة من شرائح اإليرادات تتميز بحركية مختلفة ومتطلبات مختلفة من حيث الميزانيـة                ولما  -٧٠
وإدارة الموارد، فالبد من رصد اعتمادات ومصروفات الميزانية وتحليلها وتقديم تقارير عنها لكل مـن الـشرائح                 

  .٢٠١١-٢٠١٠ه في الثنائية  ليصل إلى ذروت٢٠٠٩-٢٠٠٨وسيبدأ هذا العمل اعتباراً من الثنائية . الثالث
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   االتجاهات السائدة في توليفة إيرادات المنظمة-٢الشكل 
  

  
  

ويتطلب تمويل الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل إدارة مختلف مصادر الدخل بفعالية لضمان إتاحـة                -٧١
 إلـى    وعلى الرغم من أن المنظمة نجحت      .حيثما تلزم وللغرض الذي تلزم له وفي التوقيت الذي تلزم فيه          الموارد  

 ضمان المواءمة بين األنـشطة المخططـة والمـوارد          أال وهو  في حشد الموارد فمازال هناك تحد رئيسي         حد ما 
 من الجهود لتجنب األوضاع التي ال تُستخدم        المزيدوعلى الرغم من التحسينات فإن األمر يقتضي بذل         . المحشودة

 منها بشكل تام في برنامج ما أو موضع ما بينما توجد حاجة ماسة إليها في برنامج آخر                  فيها األموال أو ال يستفاد    
وسيتطلب ذلك أن يقدم المساهمون مواردهم بطريقة مرنة يمكن التنبؤ بها، وأن تعزز المنظمـة               . أو موضع آخر  

االستـشاري المعنـي    الفريـق   نظام اإلدارة العالمي و   مثل   مختلفة لتخصيص ورصد الموارد بطريقة فعالة     آليات  
تمويـل خطـط    من أجل    وشفافة   تشاركيةبالموارد المالية والذي يوصي المدير العام بتخصيص الموارد بطريقة          

  .العمل المتفق عليها على صعيد المنظمة

طبيعة مصادرها  حسب تقسيم األموال  ستواصل المنظمةوطوال مدة الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل  -٧٢
وستواصل  .المحددة الوجهة  الطوعية   والمساهمات األساسية الطوعية   والمساهمات  المقدرة شتراكاتاال :األساسية
علـى    المساهمات الطوعية مع مقتضيات تحقيق النتائج      مواءمةمع الشركاء والجهات المانحة على        العمل المنظمة

  .في الميزانية البرمجية النحو المحدد

  

  

  

  

  

 الشراكات والترتيبات
  )مساهمات طوعية(التعاونية 

  التصدي
   واألزماتللفاشيات

  )مساهمات طوعية(

  برامج المنظمة
  )مساهمات طوعية(

 االشتراكات المقدرة

٢٠٠٧-٢٠٠٦  ١٩٩٩-١٩٩٨ ٢٠٠١-٢٠٠٠ ٢٠٠٣-٢٠٠٢ ٢٠٠٥-٢٠٠٤  

٤ ٠٠٠ ٠٠٠  

٣ ٥٠٠ ٠٠٠  

٣ ٠٠٠ ٠٠٠  

٢ ٥٠٠ ٠٠٠  

٢ ٠٠٠ ٠٠٠  

١ ٥٠٠ ٠٠٠  

١ ٠٠٠ ٠٠٠  

٥٠٠ ٠٠٠  

  صفر

كي
ري
ألم
ر ا
وال
الد
ت ب

ادا
ير
اإل
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  مصادر التمويل الثالثة: تيجية المتوسطة األجلتمويل الخطة االسترا: ٣الشكل 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نظراً ألن منظمة الصحة العالمية تتحمل مسؤولية عالمية فيما          .واإليرادات المتنوعة االشتراكات المقدرة     -٧٣
درة وذلك من   يتعلق باألعمال التقنية التقييسية فالبد من تمويل نسبة هامة من ميزانيتها عن طريق االشتراكات المق              

  .أجل الحفاظ على صدقيتها ونزاهتها

 وتحـصيل   ،االشـتراكات المقـدرة    أمـوال  حصائل الفوائد علـى      أساساً من وتتأتى اإليرادات المتنوعة      -٧٤
   . غير المنفقة في نهاية الثنائيةواالشتراكات المقدرةاالشتراكات المقدرة المتأخرة السداد، 

  االشتراكات المقدرة مصدراً رئيسياً مـن مـصادر تمويـل الخطـة            لوالمقصود من هذا كله هو أن تظ        -٧٥
  . المتوسطة األجلاالستراتيجية

ممـوالً   ٧٢٠٠-٦٢٠٠فـي الثنائيـة     ٪ من النفقـات الكليـة       ٧١كان   . األساسية المساهمات الطوعية   -٧٦
الطوعيـة  ساهمات  ٪ من كل الم   ٧٥ل أقل من اثني عشر مصدراً مختلفاً ما يربو على            وشكَّ .طوعيةال بالمساهمات

  .  مصدر مختلف٤٠٠ من أكثر من مع تأتي النسبة المتبقية، المتلقاة

ويتم تلقي معظم المساهمات الطوعية من أجل أعمال التنمية والمساعدة اإلنسانية، وتتأتى هذه المساهمات                -٧٧
لى الرغم من الترحيـب     وع. خاصةبضع مؤسسات   أساساً من الوكاالت اإلنمائية الثنائية والمتعددة األطراف ومن         

  يمكـن أن    فإن طريقة تقديمها   ،برنامج عمل المنظمة   لتنفيذ    بالفعل  ومن كون هذه الموارد ضرورية     ،بكل الموارد 
وباإلضافة إلى ذلك فإن إدارة آالف     . تنفيذهاتشكل تحدياً أمام ضمان المواءمة السليمة بين الميزانية البرمجية وبين           

  .زيادة كبيرةزيد تكاليف المعامالت على المنظمة  ت،عملية تبليغ محددةتطلب  ت، والتياالتفاقات المنفصلة

 نسبة كبيرة    الحصول على  وبالعمل مع الشركاء الرئيسيين والجهات المانحة الرئيسية تتحول المنظمة نحو           -٧٨
 مواءمـة  ىذلك أن يساعد عل    ومن شأن    . التي يمكن التنبؤ بها     غير المخصصة  المساهمات الطوعية األساسية  من  

 الميزانية البرمجية، وعلى سد ثغـرات التمويـل         في تحددها األجهزة الرئاسية     التيمع أولويات المنظمة    الموارد  
  .تحسين تنفيذ الميزانية البرمجية عن طريق زيادة إمكانية التنبؤ بإتاحة الموارد وعلى ،الكبيرة

يث يمكن استخدامها إشباع أشـد االحتياجـات        مرونة كبيرة بح  والمساهمات الطوعية األساسية التي تتيح        -٧٩
ولذلك فإن المساهمات المرنة علـى مـستوى الميزانيـة البرمجيـة أو مـستوى األغـراض                 . التمويلية إلحاحاً 
 توضع في حساب المساهمات الطوعيـة األساسـية         ، ال تقتضي من الجهة المانحة أن تحدد وجهتها        ،االستراتيجية

الخطة االستراتيجية
 المتوسطة األجل

البرمجية الميزانية

  االشتراكات المقدرة

المساهمات الطوعية األساسية 

  المساهمات الطوعية المحددة الوجهة



 15 
  )الصيغة المعدلة (٢٠١٣-٢٠٠٨الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل   

 

  

رف عليها الفريق االستشاري المعني بالموارد المالية والذي يتكون من مساعد ، ويش)٤انظر الشكل (وتصرف منه 
  .المدير العام ومديري إدارة البرامج في المكاتب اإلقليمية

  
   تصنيف اإليرادات الطوعية حسب مرونتها-٤الشكل 

  

  
  

ية، وهـو يتـيح للفريـق       ويعد حساب المساهمات الطوعية األساسية وسيلة رئيسية لإلدارة االسـتراتيج           -٨٠
االستشاري المعني بالموارد المالية أن يحسن المواءمة بين الميزانية والموارد، وأن يحقق النتائج المثلـى علـى                 

  .صعيد المنظمة
  

٪ ٥بوصفه أمواالً تامة المرونة، في حين يقدم ما يتـراوح بـين    من المساهمات الطوعية٪ ١ويقدم نحو    -٨١
هاتين الفئتين من األمـوال     نسبة  أن تضاعف على األقل      وستحاول المنظمة    . المرونة ٪ بوصفه أمواالً عظيمة   ٦و

  . الخطة االستراتيجية المتوسطة األجللتمويل
  

أما المساهمات المتوسطة المرونة، أال وهي التي تصرف على تحقيق أي نتيجة معينة من النتائج المتوقعة            -٨٢
وقـد  .  التابعة للمنظمة والمكاتب الرئيسية حسب االحتياجات المعينـة        يةالتقنعلى صعيد المنظمة، فتديرها األفرقة      

  .٢٠٠٧-٢٠٠٦٪ من تمويل الثنائية ١٠مثلت هذه المساهمات حوالى 
  

 حالياً نسبة كبيرة من تمويـل المنظمـة مـن المـساهمات             تتأتى. المحددة الوجهة المساهمات الطوعية     -٨٣
 شكلت المساهمات الطوعية المحددة الغرض      ٢٠٠٧-٢٠٠٦لثنائية  وفي ا .  لخدمة أغراض محددة   المقدمةالطوعية  
وإن كان جميع هذه المساهمات يقدم إلنجاز نتـائج متوقعـة           . ٪ من جميع المساهمات الطوعية المتلقاة     ٨٣حوالى  

ران ومعرفة تعد بالتالي حرجة لتنفيذ خطط العمل، فإن مرونتها المحدودة وكبر نسبتها إلى التمويل الكلي مازاال يثي             
  .تحديات أمام التنفيذ الموقوت واإلدارة الفعالة للموارد

  الميزانية البرمجية–األموال التامة المرونة-١

   لألهداف – األموال العظيمة المرونة-٢
  االستراتيجية  

   للنتائج –  األموال المتوسطة المرونة-٣
    المتوقعة من المنظمة  

 األموال المحددة الواجهة-٤
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حتـى   ، والتقييم  والرصد إلدارةلالبد من وجود إطار متين       ولكي تواصل المنظمة تحسين فعالية التمويل،       -٨٤
 ومراجعـة الـسياسات     األكثر اسـتنارة  صنع القرارات   و المصادر المالية    مختلفتحقيق تكامل أفضل بين      يتسنى
  .باستمرار راتيجيات والبرامجواالست

  
  والتقييم والتقديرالرصد 

يتضمن إطار المنظمة لإلدارة القائمة على تحقيق النتائج عدداً من األدوات التي تُستخدم في رصد المسائل   -٨٥
المحتملة ذات الصلة باألداء الخاص بالخطة االستراتيجية المتوسطة األجل وما يرتبط بها من ميزانيات برمجيـة                

  .  ومعالجتهاوتقديرها هذه المسائل تقييموفي 
  
  

  تقييم الو والتقديررصد أدوات ال - ٥الشكل 
  

  
  

مرة واحدة كل ستة شهور     ) خطط العمل (الخطط التنفيذية   لتنفيذ البرمجي والمالي على أساس      رصد ا ويتم    -٨٦
نشطة محددة وفي تعديل هذه العمليـة، عنـد         ستخدم ذلك في استعراض عملية تنفيذ أ      وي.  خالل الثنائية  على األقل 

  .اللزوم، على ضوء الوضع البرمجي والمالي

 ، وذلك في نهاية السنة األولى من كـل ثنائيـة          على صعيد المنظمة   استعراض في منتصف المدة   ويجرى    -٨٧
ويكمل . ب عنها  التقدم المحرز في كل مكتب من مكاتب المنظمة نحو تحقيق نتائج محددة تتم مساءلة كل مكت                لتقييم

  .استعراض منتصف المدة التقرير المالي غير المراجع

 التقرير المالي المراجع الذي يتم تقديمه  ويكمل ذلكالميزانية البرمجية في نهاية الثنائية، أداء تقييم ويجري  -٨٨
 البرمجي لألمانـة،    ويعطي التقرير الخاص بالتقييم ملخصاً يشمل المنظمة بأكملها ويتناول األداء         . في الوقت نفسه  

في  المستفادة   األعمإلى جانب الدروس     عة لها وبما فيه مدى حسن أدائها إلنجاز األهداف حسب المؤشرات الموض         
  . المنظمةجميع أنحاء

 برنامج العمل العام،
٢٠١٥-٢٠٠٦ 

 الخطة
  االستراتيجية

 المتوسطة األجل

 الميزانية
  البرمجية
  الثنائية

 خطط
 العمل

  التقرير الخاص
 بالتقدير

  التقرير الخاص
 بتقييم األداء

  استعراض منتصف المدة

  الرصد
  المنتظم

  تقييمالعمليات 
 الدورية
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وفي نهاية فترة   . ويتم رصد الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل من خالل تقييم أداء الميزانية البرمجية             -٩٨
 المعطيـات الخاصـة     وسـتُجمع .  عشر الثالثةمدى بلوغ األغراض االستراتيجية     ل تقييمى  السنوات الست سيجر  

وسيتم تلخـيص   وسيجرى تحليل لألداء،    . المنشودة األهداف   لتحديد مدى بلوغ  بمؤشرات األغراض االستراتيجية    
عترضـت سـبيل    والعوامل التي أسهمت في النجاح أو التـي ا        أهم اإلنجازات في بلوغ األغراض االستراتيجية،       

  . االستراتيجية التاليةالخطط على إعداد للمساعدة، والدروس المستفادة النجاح

 لعمليات التقدير  حصائل عمل المنظمة وفقاً      تقيم لبرامج المنظمة،    عملية تقدير دورية  ويشمل اإلطار أيضاً      -٩٠
  .المواضيعية أو البرمجية أو القطرية

 في مراحل التخطيط وفي مراحل الرصـد الخاصـة          الجماعيستعراض  وتُستخدم آليات مثل عمليات اال      -٩١
وسـتكون  .  لضمان مستوى رفيع من الجودة على نطاق المنظمة بأكملها         ، وذلك باإلدارة القائمة على تحقيق النتائج    

مـن   مـا يـستجد      تحديدلعمليات االستعراض الجماعي من قبل اإلدارة العليا واألجهزة الرئاسية فائدتها أيضاً في             
  .ضمان إعادة تحديد األولويات خالل فترة السنوات الستفي مسائل األداء المحتملة، ومن االحتياجات و

رصد الوظائف األساسـية    وسيتم تقييم األولويات باستفاضة، و     .برنامج العمل العام  وسيجري أيضاً رصد      -٩٢
  .وم به المنظمة وتحقيقه التأثير المرجوضمان جودة العمل الذي تقوللمنظمة من أجل ضمان مالءمتها على الدوام، 

وسيتم، تحديداً، رصد ما ألنشطة المنظمة من آثار على صحة الناس في أفريقيا وصحة المرأة، وهما من                   -٩٣
  ١.األمور التي لفتت المديرة العامة االهتمام لها بشكل خاص

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .٣٠انظر الفقرة    ١
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  األغراض االستراتيجية

  ادي الناجم عن األمراض الساريةتصتخفيف العبء الصحي واالجتماعي واالق
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القضايا والتحديات المطروحة
  

يستهدف العمل المضطلع بـه فـي إطـار هـذا الغـرض             
تخفيـف   ضمان األمن الصحي وذلك من خالل     االستراتيجي  

العبء الصحي واالجتماعي واالقتصادي الناجم عن األمراض     
ـ    وباالتساق. السارية على نحو مستدام    امج العمـل    مـع برن

الصحي العالمي المبين في برنامج العمل العام الحادي عـشر          
االسـتثمار فـي    ذلك  ، يشمل   ٢٠١٥-٢٠٠٦للمنظمة للحقبة   

 األمن الصحي علـى     وتعزيز ؛الصحة من أجل تقليص الفقر    
 وتــسخير المعــارف والعلــم ؛مــستوى األفــراد والعــالم

خدمات إتاحة ال  وتحسين   ؛ وتعزيز النظم الصحية   ؛والتكنولوجيا
   .الصحية للجميع

وتُعتبر األمراض السارية من أكبر العقبات التـي يمكـن أن           
حيث إنها، باستثناء األيـدز      ،الصحة في العالم  تعترض سبيل   

٪ مـن   ٢٠والعدوى بفيروسه، والسل، والمالريا، تتسبب في       
٪ من وفيات األطفال،    ٥٠الوفيات في جميع الفئات العمرية، و     

وما لم يخفف عبء    . ل البلدان نمواً  ٪ من الوفيات في أق    ٣٣و
هذه األمراض فسيحدق الخطر ببلـوغ المرامـي األخـرى          

المرامي الخاصة بالتعليم والمساواة بـين      والمتعلقة بالصحة،   
وهكـذا فـإن    . الجنسين والحد من الفقر، والنمو االقتـصادي      

فـي  عتبر عنصراً رئيـسياً     تُمجابهة عبء األمراض السارية     
عهما األمانة من أجل بلوغ المرامي اإلنمائية       استراتيجيتين تتب 

 وهاتان االستراتيجيتان هما تحديد االستجابات التـي      . لأللفية
تلبي االحتياجات المتنوعة والمتطورة للبلدان، باتباع أسـاليب        

 تلك األمراض واالعتالالت التـي      مجابهةعالية المردود في    
 كاملةتتسبب في أكبر جزء من العبء؛ وإدخال نظم رصد مت         

  .وتحسين جودة المعطيات الصحية أو تعزيزها

واألوبئة يمكن أن توجد طلبات مفاجئة ومكثفة علـى الـنظم           
كما أنها تكشف مواطن الضعف القائمة في الـنظم         . الصحية

الصحية، وباإلضافة إلى أثرهـا علـى معـدالت المراضـة           
والوفيات فإنها يمكن أن تصيب النشاط االقتصادي والتنميـة         

  المؤشرات واألهداف
.  الناجمة عن األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحاتخفض معدل الوفيات  •

  ٢٠١٣الخفض بمقدار الثلثين بحلول عام : الهدف المنشود
التغطية بالتدخالت التي تستهدف مكافحة أمراض المناطق المدارية أو التخلص   •

 من الدول األعضاء ٤٩٪ في ٨٠: الهدف المنشود. منها أو استئصالها
  ٢٠١٣لول عام المعرضة للمخاطر بح

نسبة البلدان التي تم اإلشهاد على استئصال شلل األطفال فيها وتدمير كل   •
فيروسات شلل األطفال أو تم احتواؤها على نحو مالئم، ومحافظتها على هذا 

  .٣٢٠١بحلول عام ٪ ١٠٠: الهدف المنشود. الوضع

  الدروس المستفادة
 توقي األمراض السارية ومكافحتها إن  •

ناصر أساسية وترصدها تشكل جميعاً ع
في أمن اإلنسان، بما في ذلك األمن 

  .الصحي، والتنمية االقتصادية والتجارة
 الطوارئ الصحية العمومية التي إن  •

تحدث نتيجة األمراض السارية يمكن أن 
تكلف مليارات الدوالرات، ال في شكل 

تكاليف مباشرة ذات صلة بالصحة 
فحسب وإنما أيضاً من حيث األثر الذي 

 تلحقه األوبئة بالتجارة والقطاع يمكن أن
  .المالي

 توقي األمراض السارية يشكل أحد إن  •
أكثر التدخالت الصحية العمومية 

يمكن أيضاً أن يدر عائدات و ؛مردودية
اقتصادية بالفعل، وخصوصاً لدى أكثر 

 الفئات السكانية تهميشاً وحرماناً
  .اقتصادياً

 مكافحة األمراض التي يمكن الوقاية إن  •
منها باللقاحات واألمراض التي يمكن أن 

تتسبب في أوبئة وأمراض المناطق 
الحد المدارية أثبتت نجاحها الملحوظ في 

 المساواة، وذلك عن طريق من عدم
الوصول إلى المجموعات السكانية التي 

يصعب الوصول إليها والمجموعات 
السكانية المهمشة والفقيرة والصغيرة 

  .األمهاتالسن والنساء، والسيما 
 هذه التدخالت تُعتبر من أنجع إن  •

عناصر النظم الصحية في كثير من 
 لتكاملهي تشكل أيضاً منطلقاً والبلدان، 
خدمات الصحية العمومية سائر ال

  .األساسية ونشرها
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والحاجة إلى االستجابة السريعة تحول الموارد      . رابباالضط
والموظفين واإلمدادات عن األولويـات الـصحية العموميـة         
المحددة في السابق، وعـن األنـشطة الروتينيـة لمكافحـة           

 وللمنظمة دور رئيـسي فـي       .األمراض، مثل تمنيع األطفال   
أنشطة التأهب واالكتشاف وتقـدير المخـاطر واالتـصاالت         

 وقد تحققت المنظمـة     .طوارئ الصحية العمومية  ومواجهة ال 
 وباء يثير قلقاً دولياً على مدى السنوات        ١٠٠٠مما يربو على    
  .الخمس الماضية

 حيـز   دخلت، التي   )٢٠٠٥( اللوائح الصحية الدولية     وتفرض
التزاماً قانونياً على المدير العام يقضي      ،  ٢٠٠٧ في عام    النفاذ

واالستجابة فـي مواجهـة     ار  بتعزيز قدرة المنظمة على اإلنذ    
، وتقديم الدعم   لمخاطر والطوارئ الصحية العمومية    وا األوبئة
 الدول األعضاء في تطوير وصون الحـد األدنـى مـن            إلى

القدرات األساسية المتعلقـة باكتـشاف وتقـدير ومواجهـة          
المخاطر والطوارئ التي يعزى معظمها إلـى أمـراض          تلك

  .سارية

 فاشـية المتالزمـة     ة لمقتضيات المنظم ت استجابة وقد برهن 
وخطـر جائحـة أنفلـونزا      ) سارس(الرئوية الحادة الوخيمة    

 الطيور الناجمة عن أنماط فرعية جديدة من فيروس األنفلونزا        
األوبئـة  مواجهـة   على أهمية التنسيق والقيادة والشفافية لدى       

برهن وضع نظام عالمي إلدارة األحداث على       كما  . والجوائح
عن الفاشيات وتقييمهـا وإثبـات      لى الكشف   قدرة المنظمة ع  
عنها واالستجابة لمقتضياتها مثلما هو الحـال   صحتها والتبليغ   

وسلطت مبـادرة    .بالنسبة إلى سائر أخطار الصحة العمومية     
استئصال شلل األطفال الضوء أيضاً على ضرورة الجمع بين         

 مثـل الحمـالت،     مكافحة األمراض المحددة األهداف،   تدابير  
تماشـياً مـع مبـادئ       عزيز النظم الصحية بوجه عام    وبين ت 

  .الرعاية الصحية األولية

ولبلوغ الغرض االستراتيجي سيكون من الضروري الـذهاب        
، والقيام، بنـاء     والمنعزلة إلى ما هو أبعد من البرامج الرأسية      

إعـداد  بعلى تقييم شـامل لنجاحـات وإخفاقـات الماضـي           
لـى نحـو متكامـل،      استراتيجيات لتطوير النظم الصحية ع    

والتجـارب الناجحـة     مواطن القـوة الـسابقة       واالستناد إلى 
  .ومعالجة مواطن الضعف

  
  األساليب االستراتيجية

لبلوغ هذا الغرض سيكون على الدول األعضاء أن تـستثمر          
ضمان وتعزيز اإلتاحة   ارد البشرية والسياسية والمالية في      المو

ونة الخاصة بالوقاية من    العادلة للتدخالت العالية الجودة والمأم    
األمراض السارية واكتشافها مبكراً وتشخيـصها وعالجهـا        

ومـن العناصـر    . ومكافحتها بين كل المجموعات الـسكانية     
 المكافحـة ولوقاية  لالستدامة المالية والعملية    تحقيق ا الرئيسية ل 

قيام الدول األعضاء بإنشاء وصـون آليـات        في هذا السياق    
شركاء وعبر القطاعات المعنية علـى       مع كل ال    للتنسيق فعالة

  الدروس المستفادة
 المنظمة ينبغي أن تضطلع بدور إن  •

قيادي في وضع برنامج بحثي عالمي 
له أثر مبتكر ومستدام على يكون 

مكافحة األمراض، وذلك من خالل 
تحسين األدوات والتدخالت 

واالستراتيجيات الجديدة وتطويرها 
  .وتقييمها

  :ستركز األمانة على األمور التالية

تعزيز دورها القيادي وتعاونها مع   •
 المصلحة والشركاء والمجتمع أصحاب

المدني في العالم، مع العمل جنباً إلى 
جنب مع الدول األعضاء من أجل تحديد 
السياسات األخالقية والسياسات المستندة 

 التُوسع في استفادة وتسهيلإلى البينات، 
المجتمعات من األدوات واالستراتيجيات 
القائمة والجديدة، بما في ذلك اللقاحات 

ية، والتي تفي بالمعايير المقبولة واألدو
للجودة والمأمونية والنجاعة والمردودية، 
مع الحد في الوقت ذاته من التباينات في 

  اإلتاحة؛

تعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها   •
الخاصة بتقديم المساعدة التقنية وبناء 

القدرات والتجاوب مع الدول األعضاء، 
رات عمالً، على وجه الخصوص، بقرا

جمعية الصحة ذات الصلة باألمراض 
السارية، واللوائح الصحية الدولية 

وسيشمل العمل في هذا ). ٢٠٠٥(
الصدد تسهيل حشد الموارد وأنشطة 

  الدعوة على الصعيدين الوطني والدولي؛

للتعرف صون وتعزيز نظام دولي فعال   •
على المخاطر وتقييمها وإدارتها من 

ئر الطوارئ  باألوبئة وسا اإلنذارخالل
الصحية العمومية ومواجهتها، مع تقديم 

الدعم التقني الفوري إلى الدول األعضاء 
ماعي من المتضررة، والعمل الدولي الج

  أجل االحتواء والمكافحة؛
تسهيل التأهب في مجال الصحة   •

العمومية في مجال مواجهة األمراض 
السارية، بالتعاون مع سائر هيئات 

ة والشركاء، بما في منظومة األمم المتحد
ذلك المنظمات الخاصة ومنظمات 
  المجتمع المدني، حسب االقتضاء؛
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المستوى القطري، واالستعداد للعمل مع األمانة للتوسع فـي         
ونظـراً  . آليات التنسيق هذه لتشمل النطاقين اإلقليمي والدولي      

ألن ما يتم إنفاقه عالمياً من المـوارد المخصـصة للبحـوث            
٪ مـن سـكان     ٩٠الصحية على المشاكل الصحية التي تمس       

من هذه الموارد سـيكون مـن األمـور          ٪١٠ العالم يقل عن  
تحسين إتاحة نتائج البحوث واالستفادة منها زيادة       الحاسمة في   

المشاركة على الصعيد الوطني في البحوث، من خالل بلـوغ          
أغراض االستثمار في البحوث الصحية، وتعزيـز القـدرات         

رئيسي للبرامج والخطـط    البحثية، ودمج البحوث في التيار ال     
من الدول  ) ٢٠٠٥(تقتضي اللوائح الصحية الدولية      و .الوطنية

األعضاء أن تعتمد األحكام القانونية واإلدارية والمالية والتقنية        
تطوير وتعزيز وصون نظم    أنشطة تشمل   الخاصة ب والسياسية  

 األولـي / المجتمعيالترصد المتكاملة على كل من المستوى       
طر والمتوسط والوطني، لكي تتمكن مـن اكتـشاف المخـا         

الصحية العمومية والطوارئ الـصحية العموميـة المحتملـة         
والتبليغ عنها ومواجهتها، وإعداد معلومات من أجل القرارات        
الخاصة بالسياسات والمستندة إلـى البينـات، والتـي تُتخـذ           

  .بخصوص التدخالت الصحية العمومية
  

  االفتراضات والمخاطر والخيارات
االفتراضـات  علـى   جي   بلوغ هذا الغرض االسـتراتي     يعتمد
   :التالية

 فـي   )٢٠٠٥ (أن بدء سريان اللوائح الصحية الدوليـة        •
 سيؤدي إلى تجديـد التـزام       ٢٠٠٧يونيو  / حزيران ١٥

الدول األعضاء كافة بتعزيز نظمها الوطنيـة الخاصـة         
، بالترصد واالستجابة، واستدامة االهتمام بأنشطة المنظمة  

دامة دعمها مـن     واست بما في ذلك الشبكات والشراكات،    
  قبل الجهات المانحة والشركاء التقنيين؛

 تطوير وتعزيز النظم لدى العمل على أن الهدف المتوخى      •
الصحية الوطنية سـيظل إتاحـة التـدخالت الـصحية          

  األساسية للجميع؛

أن التنسيق والمواءمة سيتمان على نحو فعال بين عـدد            •
خـاص  قطاعي الصحة العام وال   متزايد من األطراف في     

  ؛في العالم

 تنـسيق    علـى  سيستمر في الحفاظ  المفتوح  أن االتصال     •
  .الجهود على نحو قوي وتفاعلي على المستوى العالمي

 بلـوغ الغـرض     تحول دون  التي قد    المخاطروفيما يلي بيان    
  :االستراتيجي

 تحويـل المـوارد عـن       فيالضغط المتزايد   أن يتسبب     •
   ؛ةاألمراض السارية نحو جوانب أخرى للصح

كون الوقاية من األمـراض الـسارية        إهمال أو تجاهل    •
ومكافحتها من األولويات الـصحية وعـدم اسـتمرارها         
بوضوح ضمن هذه األولويات، وخـصوصاً فـي أقـل          

  :تركز األمانة على األمور التاليةس

تزويد الدول األعضاء باألدوات   •
واالستراتيجيات والدعم التقني من أجل 

  تقييم وتعزيز نظم الرصد والترصد؛

تنسيق أنشطة الترصد المتكاملة على   •
المستويين العالمي واإلقليمي لتوفير 

المعلومات الالزمة للقرارات الخاصة 
ت في مجال بالسياسات واالستجابا

  الصحة العمومية؛

تحديد معالم برنامج بحوث األمراض   •
السارية، وتحفيز ودعم إعداد المعارف 

وتطبيقها ونشرها الستعمالها في صياغة 
خيارات السياسات األخالقية والمستندة 

  إلى البينات؛

تعزيز قدرة الدول األعضاء على إجراء   •
البحوث الصحية، وخصوصاً فيما يتعلق 

حداث أدوات واستراتيجيات للوقاية باست
من األمراض السارية واكتشافها مبكراً 

  .وتشخيصها وعالجها ومكافحتها
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 من أولويات برامج    ولن تظل تلك التدخالت   . البلدان نمواً 
إال بتوجيـه رسـائل سياسـات       العمل الصحية الدولية،    

هذا البند من   تدعم   الشركاء الدوليين و من األمانة    متوائمة
  ؛بنود برنامج العمل الصحي العالمي

 اللـوائح   المالي والسياسي في تنفيذ   عدم كفاية االستثمار      •
، وتجزؤ األسلوب الذي تتبعـه      )٢٠٠٥ (الصحية الدولية 

ويمكن التصدي لهذه المخاطر عن . الحكومات في تنفيذها
الوفاء بها، مثـل    طريق النهوض بااللتزامات اإلقليمية و    

إعالن كابول بشأن التعاون اإلقليمي في مجال الـصحة         
  ؛)٢٠٠٦(

عدم كفاية جهود القطاع الخـاص والجهـود األحاديـة            •
 فـي   لـسد العجـز   الجانب الرامية إلى تأمين التمويـل       

تعزيز وتنسيق الـسياسات    دون   و .االستثمار في البحوث  
لعالمية لن  بناء على فرضية المنافع العامة ا     واإلجراءات  

  ؛تبلغ عائدات االستثمار حدها األقصى

نهايـة   شلل األطفال بحلول     سريان فيروسات  وقف   عدم  •
 مما سيستلزم تنفيذ أنـشطة تمنيـع تكميلـي          ٢٠٠٩عام  

إضافية وتعزيز جهود الترصد النشيط وزيـادة التمنيـع         
ويمكن تخفيف . الروتيني وسيقتضي تكاليف إضافية أيضاً 

 الجديـدة   واألساليبتخدام األدوات   المخاطر من خالل اس   
في تسريع وقف انتقال فيروس شلل األطفال من الـنمط          
البري، فضالً عن االرتقاء بجهـود الـدعوة والتعبئـة          

  االجتماعية على جميع المستويات؛

معـدالت غيـر    في   جائحة من جوائح األنفلونزا      تسبب  •
مسبوقة من المراضة والوفيات، وفي أضرار اقتـصادية        

 التخطيط المتطور الستراتيجيات االكتشاف     ويعد. رةكبي
والمواجهة المناسبة، بما في ذلك استراتيجيات االحتـواء        
والمكافحة والبحـوث الخاصـة باسـتحداث اللقاحـات         

 إلى أدنى حد مـن      من األمور الحيوية للتقليل   واألدوية،  
  . على حدوث الجائحةيترتب المحتمل أن  المربكاألثر

  عة على صعيد المنظمةالنتائج المتوق

 المؤشرات
عدد الدول األعضاء التي ال يقل   ١-١-١

فيها مستوى التغطية بالتطعيم على الصعيد 
 - الكزاز–الخناق (٪ ٩٠الوطني عن 

 )الشاهوق

المستدمية عدد الدول األعضاء التي أدرجت لقاح   ٢-١-١
 في جداول التمنيع الوطنية الخاصة بها" ب"النزلية من النمط 

 

  ٢٠٠٨ األساسيةالمعطيات 
 ١٠٤  بلدا١١٤ً

  ٢٠٠٩ عام بحلول التي يتعين تحقيقها األهداف
١٣٥ ١٣٠ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

 تقديم الدعم ١-١
الخاص بالسياسات 
والدعم التقني إلى 

الدول األعضاء 
لتحقيق أكبر قدر 
من المساواة في 
حصول الجميع 
على اللقاحات 

المضمونة الجودة، 
بما في ذلك منتجات 

  وتكنولوجيات
١٥٠  ١٤٠  
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  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
١٦٠ ١٥٠ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ لميزانية المقترحةا ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
١٨١ ٠٠٠  ٣٤٥ ١٠٠ ١٥٣ ٥٨٤  

 المبررات

التمنيع الجديدة، 
ودمج التدخالت 

األساسية األخرى 
الخاصة بصحة 

 .لتمنيعالطفل مع ا

أسلوبهما و العالميتين للتمنيع واالستراتيجية بالرؤية ،١٥- ٥٨ج ص ع  الصحة، في القرارجمعيةرحبت 
 إدخال لقاحات  عن طريق إتاحة التمنيع لكل من يستحقونه، بما في ذلكالمزيد من البشر الخاص بحماية

وطلبت أيضاً .  والتطوير العام لقطاع الصحةأخرى، وربط التمنيع بتنفيذ تدخالت صحية ،وتكنولوجيات جديدة
٪ ٧٥ ما يربو على ويخصص . دول األعضاء لتنفيذ االستراتيجيةتقديم الدعم بالسياسات والدعم التقني إلى ال

 الشراكات الصحية العالمية، مثل التحالف العالمي وتؤدي .من الموارد ألنشطة المستويين اإلقليمي والقطري
 الموارد المخصصة للدول األعضاء من أجل تنفيذ برامج  توافرمن أجل اللقاحات والتمنيع، فضالً عن زيادة

 زيادة الضغط على األمانة من أجل المرفق الدولي لتمويل أنشطة التمنيع، إلىالتمنيع من خالل مبادرات مثل 
تباع أساليب مستندة إلى البينات في إطار النظم ال الدول األعضاء إلىدعم بالسياسات والدعم التقني تقديم ال

 .الصحية لضمان استخدام الموارد بطريقة مستدامة مالياً في األمد الطويل
  

 المؤشرات
النسبة المئوية من التقارير القطرية   ١-٢-١

النهائية التي تكشف عن وقف سراية فيروس شلل 
ل األطفال البري واحتواء مخزونات فيروس شل

األطفال البري التي وافقت عليها اللجنة اإلقليمية 
 المعنية باإلشهاد على استئصال شلل األطفال

نسبة الدول األعضاء التي تستخدم لقاح شلل  ٢-٢-١
األطفال الفموي الثالثي التكافؤ والتي وضعت إطاراً 
زمنياً واستراتيجية لوقف استخدامه في نهاية المطاف 

 تينيفي برامج التمنيع الرو

  ٢٠٠٨ المعطيات األساسية
 صفر٪ ٪٦٣

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
 صفر٪ ٪٧٥

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
٧٥  ٪٩٨٪  

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
١٠٠ ٪ ١٠٠٪ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ نيةالميزا
٢٤٠ ٠٠٠  ٤٧٨ ١٠٠ ٢٦٢ ٦١٥  

 المبررات

 التنسيق ٢-١
الفعال وتقديم الدعم 
من أجل الوصول 
إلى اإلشهاد على 

استئصال شلل 
األطفال وتدمير 

وسات شلل فير
األطفال أو احتوائها 

على نحو مالئم، 
مما يؤدي إلى 

الوقف المتزامن 
إلعطاء لقاح شلل 

األطفال الفموي 
على الصعيد 

 .العالمي

أدى كل من السريان الشديد لفيروس شلل األطفال في بلدين يتوطنهما المرض وفاشيات شلل األطفال التي 
ومن ثم . رة استئصال شلل األطفالحدثت مؤخراً في مناطق كانت خالية من شلل األطفال إلى تأخير مباد

، وأن تحتاج المنظمة إلى مواصلة ٢٠٠٨فمن المتوقع أن تستمر حمالت التمنيع في بعض البلدان حتى عام 
وبمجرد وقف سريان شلل  .تقديم المساعدة التقنية لتلك الحمالت، وكذلك للبنية التحتية لترصد شلل األطفال

 بسبب اإلشهاد ٢٠١٣ها المنظمة، ولكن األنشطة ستستمر حتى عام األطفال ستنخفض التكاليف التي تتحمل
وخالل تلك الفترة سيستمر دمج البنية . العالمي ووقف استخدام لقاح شلل األطفال الفموي واحتواء الفيروس

التحتية للتمنيع ضد شلل األطفال وترصده في المساعدة التقنية األعم التي تقدمها المنظمة لبناء القدرات 
طنية فيما يتعلق باألمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات واألمراض التي يمكن أن تتسبب في أوبئة، الو

 ).٢٠٠٥(بما في هذا القيام بذلك في سياق تنفيذ اللوائح الصحية الدولية 
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 المؤشرات
عدد الدول  ١-٣-١

األعضاء التي تم فيها 
اإلشهاد على استئصال 

 داء التنينات

عدد الدول  ٢-٣-١
األعضاء التي قضت 

لى على الجذام ع
المستويات دون 

 الوطنية

عدد حاالت  ٣-٣-١
اإلصابة البشرية بداء 

المثقبيات األفريقي التي 
تم التبليغ عنها في جميع 
البلدان التي يتوطنها هذا 

 المرض

عدد الدول  ٤-٣-١
األعضاء التي توصلت إلى 

تحقيق هدف التغطية 
الموصى به في ما يتعلق 

بالسكان المعرضين لمخاطر 
 الفيالريات اإلصابة بداء

اللمفي والبلهارسية واألدواء 
الديدانية المنقولة عن طريق 

التربة وذلك من خالل 
المعالجة الكيميائية الوقائية 
الطاردة للديدان على نحو 

 منتظم

  ٢٠٠٨ المعطيات األساسية
١١ ١١ ٥٠٠ ٦ ٧٢ 

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
١٥ ١٠ ٠٠٠ ١٠ ٧٩ 
  ٢٠١١داف التي يتعين تحقيقها بحلول عام األه
٢٠  ٨ ٥٠٠  ١٣  ٨٢  

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٢٥ ٧ ٥٠٠ ١٨ ١٩١ 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

١٨٥ ٠٠٠  ١٩١ ٨٠٠ ١٣١ ٦٦٩  

 مبرراتال

 التنسيق ٣-١
الفعال وتقديم الدعم 
إلى الدول األعضاء 
إلتاحة حصول كل 

المجموعات 
السكانية على 

لتدخالت الخاصة ا
بالوقاية من أمراض 

المناطق المدارية 
المهملة، بما فيها 

األمراض الحيوانية 
المنشأ، ومكافحتها 

والقضاء عليها 
 .واستئصالها

على الرغم من توافر تدخالت عالية المردود وتنفيذها فإن القضاء على الكثير من أمراض المناطق المدارية 
المهملة، بوصفها من مشكالت الصحة العمومية، يقتضي تيسير المنظمة لشؤون برامج المكافحة البلدانية، 

ومكافحة هذه . دعم من قبل القطاع الخاصواستحداث تدخالت جديدة ومحسنة لمكافحة مقاومة األدوية، وال
األمراض عالية المردود للغاية من المنظور المجتمعي لذا فإن التدخالت في هذا المجال يمكن أن تكون ذات 

ومع االقتراب من بلوغ مرمى القضاء على داء التنينات والجذام . فعالية كبيرة في الحد من الفقر
الناجمة عن داء الكلب بمقدار النصف ينبغي تكثيف جهود األمانة من واستئصالهما، وتقليل معدل الوفيات 

أجل تعزيز إنجازاتها والحفاظ على قوة الدفع في هذا الصدد، ومن ثم فمن الضروري زيادة الموارد في 
ويتطلب تنفيذ الحلول القائمة على النظم الصحية من أجل مكافحة أمراض المناطق . ٢٠١٣-٢٠١٠الفترة 

 .٢٠١٣- ٢٠٠٨زيز الدعم المقدم إلى الدول األعضاء تدريجياً وعلى نحو مستدام خالل الفترة المدارية تع

  
 المؤشرات

ول األعضاء التي لديها نظم عدد الد ١-٤-١
ترصد وتدريب بخصوص جميع األمراض السارية 

التي تكتسي أهمية في مجال الصحة العمومية 
 بالنسبة إلى البلد

النسبة المئوية للدول األعضاء التي ترد   ٢-٤-١
منها استمارات التبليغ المشتركة بين منظمة الصحة 

ع العالمية واليونيسيف بشأن أنشطة رصد التمني
وترصده في الوقت المناسب على الصعيد العالمي 

 وفقاً لألطر الزمنية المحددة

   ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
١١٥ ٦٠ 

 ٢٠٠٩األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
١٣٥ ٨٠ 

  ٢٠١١عام بحلول األهداف التي يتعين تحقيقها 

 تقديم الدعم ٤-١
الخاص بالسياسات 
والدعم التقني إلى 

الدول األعضاء 
قدرتها على لتعزيز 

 كل ترصد ورصد
األمراض السارية 
ذات األهمية في 

مجال الصحة 
 .العمومية

١٥٠ ١٥٠ 
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  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
١٦٥ ١٩٣ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٨٧ ٠٠٠  ١٢٢ ٥٠٠ ٧٩ ٦٦٨  

 المبررات
الترصد ضروري التخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد وإلدارة التدخالت الصحية العمومية بفعالية 

وكفاءة من قبل وزارتي الصحة والمالية والجهات المانحة، وكذلك لضمان جمع المعطيات الخاصة بالمساواة 
وتضطلع المنظمة بدور . في حصول كل المجموعات السكانية على التدخالت، والسيما النساء واألطفال

بشأن العناصر الحاسمة في رئيسي في عملية تحقيق تكامل برامج الترصد الرأسية، والتوصل إلى توافق آراء 
الترصد وتنسيق الشراكات بين البلدان والشركاء الممولين والمنظمات المتعددة األطراف من أجل تحقيق 

وعلى المنظمة أن تتولى الدور القيادي في . مستويات مناسبة من االستثمار في البنية التحتية لنظم الترصد
بار ذلك من العناصر ذات األهمية الحيوية لألداء الكامل للنظم تعزيز النظم المتكاملة لترصد األمراض، باعت

الصحية، وزيادة استعمال المعطيات في تحسين استجابات اإلنذار والمواجهة في الطوارئ الصحية العمومية، 
. رصد األمراض السارية ذات األهمية في مجال الصحة العمومية، وكأساس لعملية اتخاذ القراراتفي و

يلزم من خطوات من أجل إقامة صالت أفضل بين كل آليات ترصد األمراض السارية، بما  ذ ماويتعين اتخا
 .في ذلك األيدز والعدوى بفيروسه، والسل، والمالريا، إلى جانب األمراض غير السارية

  
  

 المؤشرات

عدد األدوات الجديدة والمحسنة أو   ١-٥-١
استراتيجيات التنفيذ التي أسهمت منظمة الصحة 

ضعها ونفذها القطاع العالمية إلى حد كبير في و
 العام في بلد واحد على األقل من البلدان النامية

نسبة المنشورات التي يتم استعراضها على   ٢-٥-١
نحو جماعي باالستناد إلى البحوث المدعومة من 

المنظمة، حيثما كانت المؤسسة الرئيسية التي وضعت 
 المنشور قائمة في أحد البلدان النامية

  ٢٠٠٨ة المعطيات األساسي

 ٪٤٨ ال توجد

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

٥٥ ٤٪ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

٥٨  ٩٪  

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

٦٠ ١٢٤٪ 
 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ ترحةالميزانية المق ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

٤٢ ٠٠٠  ١١٧ ٧٠٠ ٧٢ ٣٣٤  

 المبررات

استحداث  ٥-١
وإجازة معارف 
وأدوات تدخل 
واستراتيجيات 

جديدة لتلبية 
االحتياجات ذات 
تعلق األولوية فيما ي

بالوقاية من 
األمراض السارية 

 مع قيامومكافحتها، 
العلماء القادمين من 

بدور البلدان النامية 
 نحو قيادي، على

 في هذا ،متزايد
 .المجال البحثي

 بالعالم النامي فإن نسبة تتعلق٪ من العبء العالمي للعجز والوفاة المبكرة ٨٥ أن نسبةعلى الرغم من حتى 
٪ من ٤ تقل عنالمخصصات المرصودة لالضطرابات التي تشكل العبء الرئيسي للمرض في البلدان النامية 

 في األموال المخصصة للبحوث والتوسع في دور الشراكات بين للزيادةونظراً . تمويل البحوث في العالم
بتحديد برنامج عمل البحوث الصحية العالمي  من الضروري أن تقوم األمانة  فإنالقطاعين العام والخاص

تعلقة بالسياسات باالستناد إلى  ودعم البلدان من أجل اتخاذ القرارات الموتيسير مواءمة أنشطة البحوث
 .البينات
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 المؤشرات

عدد الدول األعضاء التي استكملت التقييم  ١-٦-١
ووضعت خطة عمل وطنية لبناء القدرات األساسية 

في مجال الترصد واالستجابة بما يتسق مع التزاماتها 
 )٢٠٠٥(بمقتضى اللوائح الصحية الدولية 

م عدد الدول األعضاء التي شارك نظا  ٢-٦-١
مختبراتها الوطني في برنامج واحد على األقل من 

البرامج الخارجية لمراقبة الجودة فيما يتعلق 
  باألمراض السارية التي يمكن أن تتسبب في أوبئة

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 

٩٠ ٥٠ 

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

١٣٥ ١٨٠ 
  ٢٠١١ عام األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول

  ١٦٠  

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
١٩٣ ١٩٣ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
١٢٠ ٠٠٠  ٦٤ ٢٠٠ ٧٦ ٤٨٥  

 المبررات

تقديم الدعم  ٦-١
إلى الدول األعضاء 
لبلوغ الحد األدنى 

من القدرات 
األساسية الالزمة 
بمقتضى اللوائح 
الصحية الدولية 

فيما يتعلق ) ٢٠٠٥(
بإنشاء وتعزيز نظم 
اإلنذار واالستجابة 

الستخدامها في 
حاالت األوبئة 

وسائر الطوارئ 
العمومية الصحية 

 .التي تثير قلقاً دولياً

 أعلنت كل الدول األطراف التزامها بتقييم قدراتها األساسية الوطنية )٢٠٠٥(بمقتضى اللوائح الصحية الدولية 
، وتطوير وصون ٢٠٠٧مايو / للترصد واالستجابة في غضون عامين من بدء سريان اللوائح في أيار

ويشمل تعريف . بعد ذلك التاريخ) مع التمديد سنتين عند اللزوم(القدرات األساسية نفسها لمدة خمس سنوات 
ات األساسية الترصد واإلنذار المبكر فيما يتعلق باألمراض التي يمكن أن تتسبب في أوبئة، وقدرات هذه القدر

 سيتعين استخدام موارد المنظمة ٢٠٠٩-٢٠٠٨خالل الثنائية و .التشخيص واالستجابة واالتصال األساسية
- ٢٠١٠وخالل الفترة . يالتقنية والمالية في دعم إجراء التقييمات وإعداد خطط العمل على الصعيد الوطن

 . ستُستخدم الموارد أساساً في التنفيذ ورصد اإلنجازات وتقييمها٢٠١٣
  

 المؤشرات
عدد الدول األعضاء التي لديها خطط تأهب  ١-٧-١

وطنية وإجراءات تشغيل معيارية للتأهب واالستجابة 
لمقتضيات أهم األمراض التي يمكن أن تتسبب في 

 أوبئة

عدد آليات التنسيق الدولية لتوفير اللقاحات  ٢-٧-١
واألدوية والمعدات األساسية بغرض استخدامها في 

التدخالت الجماعية ضد أهم األمراض التي يمكن أن 
 أوبئة وجوائحفي تتسبب 

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
٤ ٩٠ 

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٧ ١٣٥ 

  ٢٠١١ يتعين تحقيقها بحلول عام األهداف التي
٨  ١٦٥  

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٩ ١٩٣ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

تجهيز الدول  ٧-١
األعضاء والمجتمع 
الدولي بما يلزم من 

أجل اكتشاف أهم 
األمراض التي 

يمكن أن تتسبب في 
أوبئة وجوائح 

وتقديرها 
ومواجهتها 

مثل (والتصدي لها 
األنفلونزا والتهاب 

حايا والحمى الس
الصفراء والحمى 
النزفية والطاعون 

، من )والجدري
خالل استحداث 

وتنفيذ أدوات 
ومنهجيات 
  وممارسات

 ٧٦ ٠٠٠  ١٦٣ ٣٠٠ ٦١ ٥١٦  
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 وشراكات وشبكات المبررات
 تشافواالك للوقاية
تكتسي البرامج والمشاريع القوية المعنية باألمراض أو الخاصة بمواضيع محددة أهمية حيوية بالنسبة إلى  .والتدخل والتأهب

المنظمة من أجل ضمان التصدي لألخطار الجدية بطريقة منهجية، واحتفاظ المنظمة بخبراتها العالمية 
مثل األنفلونزا، والجدري، والسالمة البيولوجية، واألوبئة الناجمة عن (الضرورية للغاية في المجاالت الهامة 

وقد أبرزت أزمة أنفلونزا الطيور ضرورة تسريع ). اإلطالق المتعمد لمسببات األمراض، والحمى الصفراء
األمانة العمل مع الدول األعضاء على ضمان قدرات هذه الدول على اكتشاف أخطار األمراض المعدية 

 . التي يمكن أن تتسبب في أوبئة واألمراض المعدية المستجدة، وتقديرها ومواجهتها والتصدي لهاالمعروفة
ويشكل وضع إجراءات تشغيل معيارية وتكوين مخزونات احتياطية من األدوية واللقاحات الالزمة عنصرين 

منظمة في هذا الصدد ومن العناصر األساسية الستراتيجية ال. هامين لتخفيف األثر المحتمل لهذه األمراض
صون وتعزيز الشبكات والشراكات القائمة التي تقدم الدعم إلى الدول األعضاء في مختلف جوانب التأهب 

 ٢٠٠٧وبحلول نهاية عام . لمخاطر أوبئة محددة ومواجهتها، وإعداد شبكات وشراكات جديدة حيثما يلزم
وتنفيذها واختبارها، وبهذا توفر حجر ستكون كل الدول األعضاء قد قامت بوضع خطط وطنية للتأهب 

 .الزاوية في مواجهة أية جائحة محتملة

  
 مؤشراتال
عدد مواقع منظمة الصحة العالمية  ١-٨-١

التي تتمتع بنظام عالمي إلدارة األحداث من أجل 
دعم تنسيق تقدير المخاطر واالتصاالت 

والعمليات الميدانية في المقر الرئيسي والمكاتب 
 اإلقليمية والقطرية

نسبة طلبات المساعدة المقدمة من الدول   ٢-٨-١
منظمة من أجلها الدعم الدولي األعضاء والتي تحشد ال

المنسق لجهود تقصي األمراض واحتوائها وتحديد 
 خصائص األحداث، واحتواء الفاشيات على نحو مستدام

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
٩٠ ٧٪ 

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
١٠٠ ٦٠٪ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
٠١٠  ٩٠٪  

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
١٠٠ ١٢٠٪ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٧١ ٠٠٠  ٦٠ ٣٠٠ ٥٦ ١٧٢  

 المبررات

تنسيق  ٨-١
ليمية القدرات اإلق

والعالمية وإتاحتها 
 للدول بسرعة

األعضاء ألغراض 
اكتشاف األوبئة 
وسائر الطوارئ 

الصحية العمومية 
التي تثير قلقاً دولياً 

والتحقق منها 
وتقدير مخاطرها 

 .ومواجهتها

م عالمي فعال لجمع المعلومات عن األوبئة والتحقق أمام المنظمة طلب مستمر ومتزايد لكي تقوم بتشغيل نظا
منها وتقدير مخاطرها وإدارة المعلومات واالستجابة الميدانية السريعة باستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات 

المبتكرة وإجراءات التشغيل المعيارية، وموارد الشركاء في الشبكة العالمية لإلنذار بحدوث الفاشيات 
ويتم اآلن إسناد هذه الخدمة وتحديد التزاماتها وفقاً للوائح . ئر الشبكات اإلقليمية ذات الصلةومواجهتها، وسا
وتركز المنظمة على تعزيز عملياتها الخاصة باإلنذار بحدوث األوبئة ومواجهتها ). ٢٠٠٥(الصحية الدولية 

لعمليات على نطاق المنظمة، على المستويين القطري واإلقليمي، مع زيادة التوحيد القياسي والتنسيق في ا
 .ورفع مستوى المساءلة عن اتخاذ القرارات، وخصوصاً عندما يكون لهذه القرارات أثر على السفر والتجارة
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 المؤشرات
أوبئة وجوائح يمكن أن تتسبب في األمراض التي الناجمة عن نسبة حاالت الطوارئ المعلن عنها  ١-٩-١

 حيث نفذت العمليات على نحو مناسب من حيث التوقيت

  ٢٠٠٨ المعطيات األساسية
  

  ٢٠٠٩ عام بحلولقيقها األهداف التي يتعين تح
  

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
    

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  
  
 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠الميزانية المقترحة  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

 -    

 المبررات

اإلجراءات  ٩-١
ة االستجابأنشطة و

الفعالة التي اضطلع 
لدول بها كل من ا

األعضاء والمجتمع 
لمجابهة الدولي 

حاالت الطوارئ 
ناجمة الالمعلن عنها 

التي األمراض عن 
يمكن أن تتسبب في 

 .أوبئة أو جوائح
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  لعدوى بفيروسه، والسل، والمالريامكافحة األيدز وا
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القضايا والتحديات المطروحة
  

تتسبب جوائح األيدز والعدوى بفيروسه، والسل والمالريا فيما        
يربو على ستة ماليين وفاة سنوياً، وتُسهم بشدة فـي إفقـار            

وتُعد مكافحة األيـدز والعـدوى بفيروسـه،        . ل واألفراد الدو
والسل، والمالريا أمراً حاسماً لبلوغ الكثيـر مـن المرامـي           
اإلنمائية لأللفية، ومن شأنها أن تحد من الفقر ومعدالت وفيات 
األطفال، وتؤدي إلى تحسين صحة األم والوليد، وغير ذلـك          

 علـى   إلى تخفيف العـبء الواقـع     ومن الحصائل الصحية،    
  .ت المحلية والدول ونظمها الصحيةاألفراد والمجتمعا

  
  األساليب االستراتيجية

فـي  ستُعطى قوة دفع كبرى لتعزيز تنفيذ التدخالت األساسية         
الوقاية والعالج والرعاية والدعم وتعزيـز إتاحتهـا        مجاالت  

سراية هـذه األمـراض والحـد مـن         للجميع من أجل وقف     
وى الرعايـة األوليـة يمكـن       وعلى مست . مراضتها ووفياتها 
 من أجل الوصول إلـى الفعاليـة        التدخالتالمواءمة بين هذه    

القصوى فيما يتعلق بأي مريض يلجأ إلى النظـام الـصحي،           
وسيتم التركيز على تحقيق أكبر     .  نقاط الدخول  وتوفير أفضل 

  المؤشرات واألهداف
 والبلدان المتوسطة الدخل بفضل توفير العالج المضاد سنوات العمر المكتسبة في البلدان المنخفضة الدخل  •

: المعطيات األساسية (٢٠٠٢ مليون سنة من سنوات العمر منذ عام ١٥: للفيروسات القهقرية ؛ الهدف المنشود
  )٢٠٠٢مليونا سنة من سنوات العمر منذ عام 

تحقيق كل البلدان التي تعاني من : الهدف المنشود). معطيات غير مباشرة(الحد من معدل حدوث فيروس األيدز   •
٪ في معدل انتشار هذا الفيروس لدى ٢٥النخفاض ال تقل نسبته عن )  بلدا٥٦ً(أوبئة معممة لفيروس األيدز 

والحفاظ على تلك النسبة منذ صدور إعالن األمم المتحدة )  عاما٢٤ً و١٥الذين تتراوح أعمارهم بين (الشباب 
  )٢٠٠٥ستة بلدان في عام : المعطيات األساسية) (٢٠٠١(لعدوى بفيروسه الخاص بااللتزام بشأن األيدز وا

خفض النسبة المئوية للرضع المولودين : الهدف المنشود. الحد من انتقال فيروس األيدز من األم إلى الطفل  •
  )٢٠٠٥٪ في عام ٢٥بلغت : المعطيات األساسية (٢٠١٣٪ بحلول عام ١٠ألمهات مصابات بفيروس األيدز إلى 

نجاح كل البلدان : الهدف المنشود. تخفيض معدالت انتشار فيروس األيدز بين الفئات السكانية السريعة التأثر  •
التي تنتشر فيها أوبئة فيروس األيدز بمعدالت أو تركيزات منخفضة في وقف انتشار فيروس األيدز )  بلدا١٣٦ً(

لمخدرات عن طريق الحقن والبغايا والذكور الذين من يتعاطون ا(بين أكثر الفئات السكانية ركوباً للمخاطر 
صفر من البلدان في : المعطيات األساسية (٢٠١٣أو بدء انحساره بحلول عام ) يمارسون الجنس مع ذكور مثلهم

  )٢٠٠٥عام 
المعطيات  (٢٠١٣وقف اإلصابة بالسل وبدء انحساره بحلول عام : الهدف المنشود. خفض معدل حدوث السل  •

  )١٩٩٠رقام عام أ: األساسية
: المعطيات األساسية (٢٠١٣٪ بحلول عام ٤٥خفض المعدل بنسبة : الهدف المنشود. خفض معدل انتشار السل  •

  )٩٩٠١أرقام عام 
: المعطيات األساسية (٢٠١٣ بحلول عام ٪٤٥خفض المعدل بنسبة : الهدف المنشود. خفض معدل وفيات السل  •

  )١٩٩٠أرقام عام 
٪ ٥٠التخفيض بنسبة : الهدف المنشود. لمالريا في البلدان التي يتوطنها هذا المرضتخفيض معدل وفيات ا  •

  )٢٠٠٢ مليون وفاة في العالم في عام ١,٢: المعطيات األساسية (٢٠١٣بحلول عام 
: دالهدف المنشو. ٢٠١٣التخلص من المالريا في البلدان التي يعتبر فيها ذلك الهدف حالياً أمراً ممكناً بحلول عام   •

اإلشهاد على التخلص من المرض من سبعة بلدان أو انخراطها في إجراءات اإلشهاد من قبل المنظمة فيما يتعلق 
  ).٢٠٠٥صفر من البلدان في عام : المعطيات األساسية (٢٠١٣بالتخلص من المالريا فيها بحلول عام 

  دةالدروس المستفا
لقد كانت المبادرات السابقة والجارية   •

بشأن األيدز والعدوى بفيروسه والسل 
" ٥ في ٣"مثل مبادرة (والمالريا 

واستراتيجية دحر السل والخطة العالمية 
، ودحر ٢٠١٥- ٢٠٠٦لدحر السل 

المالريا والصندوق العالمي لمكافحة 
من العناصر ) األيدز والسل والمالريا

 المستوى العالمي الحفازة الجيدة على
وعلى المستويات اإلقليمية والوطنية في 

إطار جهد عالمي أطول أمداً لبلوغ 
ويتمثل التحدي . المرامي اإلنمائية لأللفية

المطروح في المضي نحو التدخالت 
الخاصة بتوصل جميع الناس إلى األدوية 

وخدمات الوقاية والعالج والرعاية 
  .لمكافحة هذه األمراض الثالثة

يمكن توسيع نطاق التدخالت الرامية إلى   •
مكافحة هذه األمراض حتى في األماكن 

التي يمثل فيها توافر الموارد أكبر 
التحديات، غير أنه من األساسي وجود 
خطط متينة وتمويل مستدام وبنى تحتية 

  .تحظى بدعم جيد
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كذلك  و  والتصدي لعدم المساواة بين الجنسين،     قدر من الوقاية،  
 وتقديمها إلى الفقراء والفئات السريعة      ضمان تصميم الخدمات  

 والمجموعات الـسكانية    ، بمن في ذلك النساء والفتيات،     التأثر
التي يصعب الوصول إليها على نحو يناسبهم، بمن في ذلـك           
من يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن والبغايا والسجناء،        

 الصراعات  عند نشوب وتلبية احتياجات المجموعات السكانية     
األزمات اإلنـسانية، وضـمان مالءمـة الـسياقات          حدوثو

االجتماعية الثقافية، وتـشجيع اسـتخدام البينـات والقواعـد          
  .والمعايير في وضع السياسات والبرامج

وسيكون من األمور البالغة األهمية في هذا المضمار تعزيـز          
ودعم الموارد البشرية وشبكات مقدمي الخـدمات وتعزيـز         

 ذلـك   وينبغي أن يشمل  لعام والخاص،   الجمع بين القطاعين ا   
التدريب واالرتقاء بمهارات المهنيين الـصحيين والعـاملين        
المجتمعيين، وتوسيع شبكة تقديم الخدمات ومجموعة مقـدمي        
الخدمات، وتعزيز القـدرة علـى إدارة المـوارد البـشرية،           
وتحسين مشاركة المؤسسات غيـر الحكوميـة والمؤسـسات         

 وتفجير طاقات تعزيز نظم اإلحالة،    التابعة للقطاع الخاص، و   
العاملين الصحيين المجتمعيين واألشخاص المتعايـشين مـع        
األمراض وأفراد أسرهم، والتشجيع على اتباع اسـتراتيجيات        

ومـن   .العاملة في القطاع الـصحي    استبقاء الموارد البشرية    
 علـى هـذا الـصعيد       األساليب األخرى البالغة األهمية كذلك    

  والـدم ومـشتقاته    دوية ووسائل التـشخيص   تيسير إتاحة األ  
 والسلع الـصحية     والتكنولوجيات ومبيدات الحشرات والحقن  

العالية الجودة والمأمونة والميسورة التكلفة والتـشجيع علـى         
استعمالها على نحو سـليم، وتوسـيع شـبكات المختبـرات           
المضمونة الجودة، وضمان حسن أداء سالسـل اإلمـدادات         

  .العامة والخاصة
 نظم الرصد والتقييم والترصد ألغراض اتخـاذ        تحسينيتم  وس

المساءلة فيمـا   ضمان   التقدم المحرز و   والتعرف على القرار،  
يتعلق باألهداف الخاصة بفيروس األيدز والـسل والمالريـا،         

إعداد المعطيـات المـصنفة     (فعالية وكفاءة نظم المعلومات     و
ـ   . )حسب السن ونوع الجنس واستعمالها     نُهج وستهدف هذه ال

القدرة علـى جمـع     و تعزيز الترصد الوبائي والسلوكي،      إلى
، وتقدير أثـر    )بما في ذلك التتبع المالي    (المعطيات وتحليلها   

التدخالت واالتجاهات السائدة فيما يخص األمراض الثالثـة        
لدى فئات سكانية خاصة، وبلورة مؤشرات التدخالت الجديدة        

ب على العالج المضاد    مثل األثر الطويل األمد المترت     (الكبرى
للفيروسات القهقرية بالنسبة إلـى المتعايـشين مـع األيـدز           

  .)مقاومة األدويةوالعدوى بفيروسه ورصد 

 بـذل جهـود     ، في هذا الـصدد،    من األمور الحاسمة أيضاً   و
لضمان اسـتدامة االلتـزام الـسياسي، وتحـسين مـشاركة           
 المجتمعات المحلية واألشخاص المتضررين، وزيادة فعاليـة      

  :على األمور التالية ستركز األمانة

وضع سياسات واستراتيجيات ومعايير   •
من أجل التصدي لأليدز والعدوى 

  بفيروسه، والسل، والمالريا؛
األعضاء بفضل توفير الدعم للدول   •

التعاون التقني والتنسيق من أجل تنفيذ 
  ؛السياسات واالستراتيجيات والمعايير

تيسير إتاحة األدوات والسلع العالية   •
  الجودة واستعمالها على نحو سليم؛

  الدروس المستفادة

إن تعزيز النُظم الصحية وتوفير الدعم   •
الم واضحة المالي الكافي ووجود مع

وأنشطة رصد وتقييم حازمة وهياكل 
معززة للشراكات إضافة إلى تحسين 
التنسيق كلها من العناصر األساسية 

التي تدخل ضمن عملية تعزيز 
التدخالت الرامية إلى مكافحة األمراض 
الثالثة بهدف بلوغ هدف توصل الجميع 

  .إلى العالج

هناك عدة مداخل وفرص لتعزيز   •
 والعالج والرعاية فيما تدخالت الوقاية

يتعلق بمكافحة األيدز والعدوى بفيروسه 
والسل والمالريا في األماكن المحدودة 
الموارد بما في ذلك تحقيق التكامل بين 

  .الخدمات المقدمة

إن إشراك المجتمعات المحلية   •
واألشخاص المصابين ومنظمات 
المجتمع المدني وسائر أصحاب 

مر أمر المصلحة الذين يعنيهم األ
أساسي لضمان الملكية المحلية 

  .واالستدامة

التزال هناك مصاعب كبرى تواجه   •
لدى تعزيز التدخالت على المستوى 

القطري وضمان التمويل المستدام 
واستخدامه على نحو فعال، وتوجيه 

الموارد المالية والبشرية وتركيزها على 
تحقيق نتائج واضحة في مجال الصحة 

 وجود روابط مع العمومية؛ وضمان
البرامج والمبادرات ذات الصلة؛ وإيجاد 
التآزر بين التدخالت وبين طرائق إيتاء 

الخدمات؛ والتقليل قدر اإلمكان من 
التنافس بين مختلف برامج مكافحة 

األمراض، واستحداث وتقييم أدوات 
  .أكثر فعالية في إطار شتى التدخالت
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، بما في ذلك تنسيق ومواءمة العمليات مع برنـامج     الشراكات
األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز ومع سائر مؤسـسات         

. منظومة األمم المتحدة والشركاء علـى جميـع المـستويات         
 الدعوة إلى بذل جهود منسقة لمكافحـة األمـراض          وستكون

  . في هذا المضمارالثالثة أحد عوامل النجاح الرئيسية

ومن النُهج األساسية األخرى في هذا المجال التمكـين مـن           
تعزيزها، والسيما في مجاالت تكنولوجيـات      وإجراء البحوث   

) مثل اللقاحات ومبيدات الجـراثيم    (الوقاية المأمونة والناجعة    
وأدوات ) بما في ذلـك نُظـم العـالج المبـسطة         (واألدوية  

دى فعاليـة   التشخيص، وبحوث العمليات الرامية إلى تحديد م      
  .إيتاء الخدمات، في مختلف الظروف

  االفتراضات والمخاطر والخيارات
مكافحة فيـروس   توقي و  برامج   للنجاح في االرتقاء بمستوى   

البد من توفير قدرة وطنية على كـل        األيدز والسل والمالريا    
 تتسم بالتساوق والقوة مـن أجـل وضـع          المستويات الوطنية 

ـ  مسندة ب سياسات   ل آثارهـا وتعـديلها حـسب       البينات وتحلي
كما يقتضي ذلك زيادة كبيرة في الموارد، وتعزيز        . االقتضاء

النظم الصحية، وبناء القدرات المؤسسية مـن أجـل تـذليل           
 التي البد منها    االفتراضاتوفيما يلي بعض    . العقبات العملية 

  :لبلوغ هذا الغرض االستراتيجي
والعـدوى  األيدز  توقي ومكافحة    االعتراف بأن    استمرار  •

برامج األولويات ضمن ال  بفيروسه، والسل، والمالريا من     
  الصحية الوطنية والدولية؛

 اهتمام أكبر لتعزيز النظم الصحية الوطنية بهـدف         إيالء  •
تحقيق إتاحة الخدمات الـصحية األساسـية والرعايـة         

  للجميع؛
تعزيز آليات الشراكات وإشراك أصحاب المصلحة بهدف   •

فق عليها علـى المـستويين الـوطني      بلوغ األهداف المت  
واإلقليمي، وسيتحقق التـآزر والتنـسيق بـين األعـداد          

المشاركة المعنية بتوقي ومكافحة    المتزايدة من األطراف    
  األيدز والعدوى بفيروسه، والسل، والمالريا؛

معالجة التباينات بين الجنسين والتمييز والوصم، وهـي          •
 األمراض الثالثـة،    ذهمن ُأوار أوبئة ه   أمور تزيد حالياً    

  . العاليةباعتبارها من المسائل ذات األولوية الشاملة
 بلـوغ الغـرض     تعرقـل  التالية التي قد     المخاطروتم تحديد   
  :االستراتيجي

أمراً صـعباً    جمع الموارد الالزمة واستدامتها،      قد يكون   •
 والدول األعضاء على السواء، مـع       األمانةإلى  بالنسبة  

  ولويات المتنافسة؛ظهور المزيد من األ
قد ال تتسنى استدامة المكاسب الصحية في مجال مكافحة           •

األيدز والعدوى بفيروسه، والسل، والمالريا، فـي أقـل         
  ؛ بدون زيادة حجم االلتزام السياسي والماليالبلدان نمواً

  :ستركز األمانة على األمور التالية

قياس التقدم المحرز نحو بلوغ األهداف   •
يمية، وتقييم أداء البرامج العالمية واإلقل

  والنظم الوطنية وتمويلها وأثرها؛
 الدعوة وأنشطةتيسير إقامة الشراكات   •

  االتصال؛و
 المبادرات العالمية واإلقليمية تعزيز  •

الرامية إلى والبلدانية ودون اإلقليمية 
توقي ومكافحة األيدز والعدوى 
  بفيروسه، والسل، والمالريا؛

 في إنشاءضاء، ، حسب االقتاإلسهام  •
  وتنفيذ آليات لحشد الموارد واستخدامها؛

ت البحثية تعزيز البحوث وبناء القدرا  •
  .في البلدان المستهدفة
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قد يكون من الصعب على المنظمـة االسـتمرار فـي             •
 زايـد أعـداد   اضطالعها بأعباء الريادة والتفاعل مـع ت      

التنافس والشركاء والسيما في مواجهة     األطراف الفاعلة   
التي تطرحهـا   المتزايد على الموارد، والمشاكل الخاصة      

  .عمليتا التنسيق والمواءمة

  النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة
 المؤشرات

عدد البلدان   ١-١-٢
بلدان المنخفضة الدخل وال

 التي المتوسطة الدخل
 من التغطية ٪٨٠حققت 

في مجال العالجات 
المضادة للفيروسات 

القهقرية وخدمات الوقاية 
من سراية فيروس األيدز 

 من األم إلى الطفل

نسبة   ٢-١-٢
 التي يتوطنها البلدان

التي حققت والمرض 
أهداف التدخالت 

الوطنية في ما يتعلق 
 بالمالريا

 الدولعدد   ٣-١-٢
األعضاء التي 
الكشف توصلت إلى 

 من حاالت ٪٧٠عن 
اإلصابة بالسل وبلغت 

نسبة نجاح العالج 
 كأدنى ٪٨٥فيها 
 تقدير

نسبة الدول   ٤-١-٢
األعضاء التي تعاني من 
عبء فادح والتي حققت 

األهداف المتعلقة بتشخيص 
من المصابين باألمراض  ٪٧٠

المنقولة جنسياً وعالجهم 
عاية ونصحهم في مراكز الر

 األولية

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
٢٨ ٥٤ ٪٥ ٣٤٪ 

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٥٢ ١٠٠ ٪٥٠ ٦٠٪ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
        

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٩٠ ١٩٣ ٪١٠٠ ٪١٣١٪ 

 
 )ت األمريكيةبآالف الدوالرا(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
١٥٠ ٠٠٠  ١٤٦ ٨٠٠ ١٤٦ ٥٣٤  

 المبررات

 وضع ١-٢
الدالئل اإلرشادية 

والسياسات 
واالستراتيجيات 

وغيرها من 
األدوات الالزمة 

 وعالج للوقاية
ورعاية مرضى 
األيدز والعدوى 

بفيروسه، والسل، 
والمالريا، بما في 
ذلك اتباع أساليب 

مبتكرة لزيادة 
التغطية بالتدخالت 

بين الفقراء 
والمجموعات 
السكانية التي 

يصعب الوصول 
إليها والمجموعات 
السكانية السريعة 

 .التأثر

إن المنظمة ملتزمة التزاماً صارماً باستفادة أكبر عدد ممكن من الناس من التدخالت الخاصة بمكافحة األيدز 
، عمالً بمختلف قرارات جمعية الصحة العالمية واالستراتيجية العالمية والعدوى بفيروسه، والسل، والمالريا

لقطاع الصحة لمكافحة األيدز والعدوى بفيروسه واستراتيجية دحر السل والخطة العالمية لدحر السل، 
 واالستراتيجية العالمية ٢٠١٥-٢٠٠٥، والخطة االستراتيجية العالمية لدحر المالريا للحقبة ٢٠١٥-٢٠٠٦
توقي ومكافحة األمراض المنقولة جنسياً، واستراتيجية تسريع التقدم نحو بلوغ المرامي والغايات بشأن 

اإلنمائية الدولية المتعلقة بالصحة اإلنجابية، وتأكيداً على مساهمتها في تعزيز فرص الوقاية من األيدز 
لمضطلع به في إطار وضرورة إحراز تقدم في العمل ا(والعدوى بفيروسه وعالج ورعاية جميع مرضاه 

ويتعلق معظم الموارد . ، وتنفيذ المرامي اإلنمائية لأللفية، وسائر المرامي المتفق عليها دولياً")٥ في ٣"مبادرة 
 .بأنشطة المستويين القطري واإلقليمي
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 المؤشرات
عدد الدول األعضاء المستهدفة التي   ١-٢-٢

 سياسات شاملة وخطط متوسطة األجل لديها
 فيروس األيدز ومرض السل والمالريالمكافحة 

نسبة البلدان التي تعاني من عبء فادح والتي   ٢-٢-٢
تقوم برصد أنشطة الفحص واالستشارات الخاصة بفيروس 
األيدز التي يبادر بها مقدمو الخدمات في إطار األمراض 

 المنقولة جنسياً وتنظيم األسرة

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
  ٨٠/١٣١:  يروسهاأليدز والعدوى بف

 ٥٠/٨٧:  السل
 صفر٪

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  ١٣١/١٣١: األيدز والعدوى بفيروسه

 ٨٧/٨٧: السل
٢٥٪ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
    

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  نجميع البلدا: األيدز والعدوى بفيروسه

   بلدا١٤٨ً: السل
 ٤٣/٤٣: المالريا

٧٥٪ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٣٠٠ ٠٠٠  ٢٣٥ ٣٠٠ ٢٥٨ ١٣٢  

 المبررات

تقديم الدعم  ٢-٢
الخاص بالسياسات 
والدعم التقني إلى 

البلدان من أجل 
التوسع في تنفيذ 

الخاصة التدخالت 
بالوقاية من األيدز 
والعدوى بفيروسه، 
والسل، والمالريا؛ 

ورعاية وعالج 
مرضاها بما في 

ذلك التدريب 
وتقديم الخدمات 

على نحو متكامل 
وتوسيع شبكات 

مقدمي الخدمات، 
وتعزيز قدرات 

المختبرات، 
وتحسين الصالت 
مع سائر الخدمات 

الصحية، مثل 
خدمات الصحة 

اإلنجابية الجنسية و
صحة األم والوليد و

والطفل وعالج 
األمراض المنقولة 

جنسياً والتغذية 
وخدمات العالج 

من إدمان 
المخدرات 

والرعاية الخاصة 
بالجهاز التنفسي 

واألمراض المهملة 
 .والصحة البيئية

ق باالرتقاء بمستوى التدخالت تضطلع منظمة الصحة العالمية بدور حاسم األهمية بدعم البلدان فيما يتعل
الفعالة التي تراعي خصائص الجنسين لصالح جميع من يحتاجونها؛ تذليل العقبات المتعلقة بالموارد البشرية 
والتي تعرقل إحراز التقدم؛ إقامة أو تعظيم عالقات التآزر فيما بين البرامج القائمة وطرائق إيتاء الخدمات 

 . المستضعفة والشديدة االختطار من التدخالت المتاحةوضمان استفادة الفئات السكانية

  
 المؤشرات

عدد  ١-٣-٢
القواعد ومعايير 
الجودة العالمية 

الجديدة 
والمحدثة 

الخاصة بأدوية 
فيروس األيدز، 

والسل، 
والمالريا 
 وأدوات

 تشخيصها

عدد  ٢-٣-٢
ما تم تقييمه من 

أدوات و األدوية
 ذات التشخيص
األولوية 

والخاصة 
بفيروس األيدز، 

والسل، 
والمالريا، 
واختُبرت 

صالحيته مسبقاً 
لكي تشتريه 

 تحدةاألمم الم

عدد البلدان  ٣-٣-٢
تتلقى المستهدفة التي 

 لزيادة فرص الدعم
التوصل إلى األدوية 

عالج األيدز لاألساسية 
والعدوى بفيروسه 

والسل والمالريا والتي 
تم دمج إمداداتها في 

النظم الدوائية الوطنية 
يتم تحديد عدد البلدان (

المستهدفة بالنسبة إلى 
 )فترة السنوات الست

  عدد٤-٣-٢
الدول األعضاء 

التي تقوم 
بتحري دم 

جميع المتبرعين 
بحثاً عن 

فيروس األيدز 
بوسائل 

مضمونة الجودة

عدد البلدان  ٥-٣-٢
التي توفر جميع عمليات 

الحقن الطبية باستخدام 
محاقن معقمة وحيدة 

 االستعمال

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 

 تقديم ٣-٢
اإلرشادات والدعم 

 على الصعيد التقني
 بشأن العالمي

السياسات والبرامج 
بهدف تعزيز 

المساواة في إتاحة 
األدوية األساسية 

وأدوات التشخيص 
المضمونة الجودة 

والتكنولوجيات 
والخاصة الصحية 

بالوقاية من األيدز 
عدوى بفيروسه، وال

والسل، والمالريا، 
خمسة معايير وعالج مرضاها 

 عالمية
 ١١٥ ٧٧  بلدان١٠  منتجاً ١٥٠
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  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
عشرة معايير 
 عالمية جديدة

 ١٥٤ ١٣٤  بلدا٢٠ً  منتجاً ٢٢٥

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
          

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
عشرون معياراً 

 عالمياً جديداً
دعم كل البلدان   منتج٤٠٠

 دفةالمسته
١٩٣ ١٩٣ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٢٩ ٠٠٠  ٧٣ ٣٠٠ ٥٨ ٢٨٤  

 المبررات

واستعمالها على 
نحو رشيد من قبل 

 الوصفات واضعي
، والمستهلكين

ولضمان إمدادات 
تنقطع من وسائل  ال

التشخيص والدم 
المأمون ومشتقاته 
والحقن المأمونة 
وما إلى ذلك من 

التكنولوجيات 
والسلع الصحية 

 .األساسية

يتوقف التقدم المحرز في مكافحة األيدز والعدوى بفيروسه، والسل، والمالريا، بشكل كبير، على األدوية 
ويعتبر التوسع في إتاحتها وضمان جودتها من . ة األساسيةيأدوات التشخيص وسائر التكنولوجيات الصحو

وهذه األمور تعتبر . األولويات الرئيسية للمنظمة، كما ينعكس ذلك في مختلف قرارات جمعية الصحة العالمية
ه طلبات هائلة تقدم إلى المنظمة  األعضاء، مما ينجم عنإلى الدولمن مجاالت األولوية المتزايدة بالنسبة 
وسيستخدم معظم الموارد في األنشطة المضطلع بها على المستويين . للحصول على دعمها في هذا الصدد

 .القطري واإلقليمي
  

 المؤشرات
تزود المنظمة التي  الدول األعضاءعدد  ١-٤-٢

 أوكل عام بمعطيات عن الترصد والرصد 
دراجها في التقارير المخصصات المالية من أجل إ

العالمية السنوية عن مكافحة األيدز والعدوى 
  المالريا، وبلوغ األهدافأوبفيروسه، والسل، 

منظمة التي تبلغ  الدول األعضاء عدد  ٢-٤-٢
بمعطيات عن ترصد مقاومة أدوية  الصحة العالمية

  المالرياأوالسل و  والعدوى بفيروسهاأليدز
 

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
  ٤٨: األيدز والعدوى بفيروسه

   بلداً وإقليما١٨٥ً: السل
  ١٠٧: المالريا

  ١٣: األيدز والعدوى بفيروسه
   ١٢٠: السل

  ١٠٧: المالريا

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  ٦٥: األيدز والعدوى بفيروسه

  ١٨٩: السل
 ١٠٧: المالريا

  ٤٠: األيدز والعدوى بفيروسه
  ١٣٥: السل

  ١٠٧: المالريا
  

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
    

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  ٨٥: األيدز والعدوى بفيروسه

  ١٩٣: السل
 ١٠٧ :المالريا

  ٥٠: األيدز والعدوى بفيروسه
  ١٥٥: السل

  ١٠٧: المالريا
 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

تعزيز نظم  ٤-٢
ترصد والتقييم ال

والرصد العالمية 
واإلقليمية 
والوطنية، 

والتوسع فيها من 
 تتبع آثارأجل 

التقدم المحرز 
بلوغ نحو 

األهداف، 
ومخصصات 

الموارد المتعلقة 
بمكافحة األيدز 

والعدوى 
والسل، بفيروسه، 

والمالريا، إلى 
جانب رصد أثر 
جهود المكافحة 
وتقييم مقاومة 

 .األدوية

١٥٠ ٠٠٠  ١٠٠ ٥٠٠ ١٠٤ ٥٩٨  
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 المبررات
في دعم وتنسيق ترصد األيدز والعدوى بفيروسه، والسل، والمالريا على  تضطلع به للمنظمة دور حاسم

طيات لتوفير المعلومات الالزمة للقرارات المستويين العالمي واإلقليمي، وهي تشمل دعم تجميع ونشر المع
؛ ورسم معالم برنامج العمل البحثي؛ وتحفيز ودعم إعداد سات واالستجابات الصحية العموميةالخاصة بالسيا

واستخدام النتائج المعارف والبينات والدروس المستفادة وترجمتها ونشرها؛ ودعم البلدان في إجراء البحوث 
يجيات للوقاية واالكتشاف المبكر والتشخيص والعالج والمكافحة فيما يتصل إعداد أدوات واستراتفي 

 . ولجميع مستويات المنظمة دور هام عليها االضطالع به في هذا الصدد.باألمراض الثالثة
  

 المؤشرات
الدول األعضاء التي تمتلك آليات  عدد ١-٥-٢

 لمكافحة األيدز والعدوى بفيروسه، تنسيق عملية
 والسل، والمالريا

 تشرك التي الدول األعضاءعدد   ٢-٥-٢
والمجتمع والمصابين باألمراض ات المحلية المجتمع

المدني والقطاع الخاص في تخطيط برامج األيدز 
والمالريا، وتصميمها والسل، والعدوى بفيروسه، 
 وتنفيذها وتقييمها

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
  ٨٠: األيدز والعدوى بفيروسه

  ٤٥: السل
 : المالريا

  ١٣١: األيدز والعدوى بفيروسه
  ٦٥: السل

 

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  ١٣١: األيدز والعدوى بفيروسه

  ٨٧: السل
 : المالريا

  ١٣١: األيدز والعدوى بفيروسه
  ٨٧: السل

 
  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

    

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  ١٣١: األيدز والعدوى بفيروسه

  ٨٧: سلال
  :المالريا

  ١٣١: األيدز والعدوى بفيروسه
 ٨٧: السل

 
 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

٣٠ ٠٠٠  ٦٢ ٧٠٠ ٣٥ ٩٣٠  

 المبررات

استدامة  ٥-٢
االلتزام السياسي 

وضمان حشد 
الموارد من خالل 

الدعوة وتدعيم 
الشراكات المعنية 
باأليدز والعدوى 

، والسلروسه، بفي
 على والمالريا

المستوى العالمي 
والمستويات 

؛ القطرية واإلقليمية
وتقديم الدعم إلى 

البلدان، حسب 
 االقتضاء، لتطوير

 تعزيز وتنفيذ أو
آليات حشد الموارد 
واستخدامها وزيادة 

القدرة على 
استيعاب الموارد 
المتاحة؛ وزيادة 

إشراك المجتمعات 
المحلية واألشخاص 

ين من المتضرر
أجل تحقيق أقصى 

قدر من التغطية 
   أداء برامجومن 

مكافحة األيدز 
والعدوى بفيروسه، 

 .والمالريا، والسل

ع مختلف الشركاء من أجل اإلسراع بتعزيز  لضمان المشاركة والتنسيق مأمر ضروريالموارد إن توافر 
 والتنسيق والتعاون مع الشركاء الدعوةالتدخالت الخاصة بفيروس األيدز، والسل، والمالريا، بما في ذلك 

 دحر وشراكةالرئيسيين والشبكات وأصحاب المصلحة، مثل برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز 
دحر المالريا والصندوق العالمي لمكافحة األيدز والسل شراكة  ومي لألدوية بما في ذلك المرفق العالالسل

والمالريا، وخطة الطوارئ الرئاسية لتخفيف عبء األيدز، والمرفق العالمي ألدوية السل، ومرفق أدوية 
ة األنشط أيضاً لتعزيز تمويل وهو أمر ضروري. المالريا وإمداداتها، ومرفق أدوية األيدز ووسائل تشخيصه

 والمالريا، والتي مازالت المضطلع بها حول مختلف الجوانب الخاصة باأليدز والعدوى بفيروسه والسل
ويتخلل العمل أيضاً جميع . تعاني نقصاً شديداً في التمويل، مثل القدرات المختبرية والموارد البشرية

 .مستويات المنظمة الثالثة
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 المؤشرات
عدد األدوات الجديدة  ١-٦-٢

 مثل األدوية(والمحسنة 
)  التشخيصوأدواتواللقاحات 

التي يحظى استعمالها بالموافقة 
فيما يتعلق المعترف بها دولياً 

، أو باأليدز والعدوى بفيروسه
 السل، أو المالريا

عدد التدخالت  ٢-٦-٢
واستراتيجيات التنفيذ الجديدة 

باأليدز والمحسنة المتعلقة 
 والعدوى بفيروسه والسل

يتها والمالريا، والتي حددت فعال
نات للمؤسسات وأتيحت عنها بي

المعنية التخاذ القرارات ذات 
 الصلة بالسياسات

نسبة المنشورات التي يتم  ٣-٦-٢
استعراضها على نحو جماعي 

والصادرة عن بحوث مدعومة من 
األيدز والعدوى المنظمة بشأن 

 أو المالريا، والتي بفيروسه، أو السل
 ينتمي إليها واضعتوجد المؤسسة التي 

  في أحد البلدان الناميةالدراسة الرئيسي

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
  ١: فيروس األيدز

 ١: السل
٤٨ ٢٪  

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  ٣: فيروس األيدز

 ٣: السل
٥٥  ٤ ٪ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
      

  ٢٠١٣عام  لولبحاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  ٥: فيروس األيدز

 ٦: السل
٦٠  ٨ ٪ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٨١ ٠٠٠  ١١٣ ١٠٠ ١٠٣ ٤٥٤  

 المبررات

إعداد وإجازة  ٦-٢
معارف وأدوات 

تدخل 
استراتيجيات و

جديدة تلبي 
االحتياجات ذات 

األولوية فيما يتعلق 
بتوقي ومكافحة 
األيدز والعدوى 

، والسل، بفيروسه
والمالريا، بمشاركة 

علماء من البلدان 
النامية يتولون على 

نحو متزايد دوراً 
رئيسياً في هذه 

 .البحوث

 وتطوير وتقييم األدوات والتدخالت مكافحة األيدز والعدوى بفيروسه والسل والمالريا عن طريق تحسين
ودور المنظمة التيسيري أمر حاسم األهمية لوضع أكثر التدابير فعالية من أجل . واالستراتيجيات الجديدة

مكافحة األمراض الثالثة وبناء قاعدة مستدامة بهدف تمكين البلدان النامية من إجراء البحوث المالئمة قطرياً 
 .ومحلياً
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توقي وتقليص حاالت المرض والعجز والوفيات المبكرة بسبب االعتالالت غير السارية 
   وضعف البصرإلصاباتالمزمنة واالضطرابات النفسية والعنف وا

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

    القضايا والتحديات المطروحة
تعد االعتالالت غير السارية المزمنة واالضطرابات النفـسية        

ت، في الوقت الحاضر، أهم     والعنف واإلصابا  وضعف البصر 
وقـد  . أسباب الوفيات وحاالت العجز في جميع البلدان تقريباً       

أوكلت اللجان اإلقليمية وجمعية الصحة والجمعية العامة لألمم        
 الـسنوات القليلـة     فـي المتحدة إلى منظمة الصحة العالمية،      

  .الماضية، مجموعة كبيرة من المهام للتصدي لتلك القضايا

مجموع الوفيات، ومن   ٪ من   ٧٥ ت مسؤولة عن  وهذه المسببا 
ومن . هذا العدد عبر السنوات العشر المقبلة     رتفع  المتوقع أن ي  

، أن تنخفض الوفيـات     ٢٠١٥-٢٠٠٦المتوقع، خالل الحقبة    
الناجمة عن االعتالالت غير الـسارية وأمـراض األمومـة          
وأمراض الفترة المحيطة بالوالدة وحاالت العـوز التغـذوي         

 يتوقع أن ترتفع معدالت الوفيـات       من جانب آخر   ؛٪٣بنسبة  
٪ ١٧الناجمة عن االعتالالت غير السارية المزمنـة بنـسبة          

الوفيات التـي   ٪ و ١٤واالضطرابات العصبية النفسانية بنسبة     
وستتحمل البلدان المنخفـضة    . ٪١٢اإلصابات بنسبة   تسببها  

حيث ،   القسط األكبر من هذا العبء المتزايد      والمتوسطة الدخل 
٪ مـن   ٨٠تكون هذه المسببات مسؤولة فعالً عما ال يقل عن          

  .مجموع الوفيات فيها

 على مردودية ويسر تكلفة      في جميع األقاليم   وقد تمت البرهنة  
طائفة كاملة من التدخالت المتعلقة بالتصدي لالعتالالت غير        
السارية المزمنة واالضطرابات النفـسية وحـاالت العنـف         

 دوالرات أمريكيـة    ٧، أن إنفـاق     من ذلك، مثالً  . واإلصابات
للفرد يغطي تكلفة مضمومة من مستلزمات الصحة النفـسية         
األساسية على مستويات الرعاية الصحية األوليـة، كمـا أن          
دوالراً أمريكياً واحداً ينفق على أجهزة اإلنذار بالدخان يؤدي         

 وتشير التقديرات إلى أن عالج     ؛ دوالراً أمريكياً  ٢١إلى توفير   
خاص المعرضين لإلصابة بحوادث قلبية وعائية بتوليفـة        األش

 مليون سـنة مـن      ٦٣من األدوية المناسبة يؤدي إلى تفادي       
، كـل   (DALYS)سنوات العمر المعدلة باحتساب مدد العجز       

) الكاتاراكت(عام في جميع أنحاء العالم، كما أن جراحة الساد          
٪ من  ١٥٠٠تؤدي إلى زيادة في اإلنتاجية االقتصادية تعادل        

  .تكلفة التدخل خالل السنة األولى
  

  المؤشرات واألهداف
  خفض عبء االعتالالت غير السارية الر ئيسية بشكل يتجاوز االتجاهات الراهنة  •
السلوكية والعصبية واالضطرابات التي وقف االتجاهات التصاعدية الراهنة لعبء االضطرابات النفسية و  •

  يحدثها تناول المواد، والبدء في عكس تلك االتجاهات
  . لتزايد الوفيات الناجمة عن اإلصابات والبدء في عكس تلك االتجاهاتالتصاعدية الراهنةوقف االتجاهات   •

  الدروس المستفادة
أن األساليب التقليدية التي تنفذها   •

القطاعات كّل على حدة ال تكفي 
للتصدي للمشكالت الناجمة عن 

رية المزمنة األمراض غير السا
واضطرابات الصحة النفسية 

واالضطرابات السلوكية والعنف 
واإلصابات؛ لذا يتعين انتهاج أساليب 
ابتكارية للعمل المشترك بين الهيئات 

الحكومية وعناصر من المجتمع المدني 
والقطاع الخاص وسائر الشركاء 

  .المعنيين
أن مشكالت الصحة العمومية الناجمة   •

ار المتصلة عن عوامل االختط
باألمراض غير السارية المزمنة 

واضطرابات الصحة النفسية 
واالضطرابات السلوكية والعنف 

واإلصابات يمكن أن تثقل كاهل نُظم 
الرعاية الصحية وأن تسبب مصاعب 

اجتماعية لألفراد واألسر والمجتمعات، 
السيما لدى البلدان والشرائح األقل قدرة 

صحية على سداد تكاليف الرعاية ال
  .الالزمة لهم

أن تعزيز الخدمات المتعلقة باالعتالالت   •
غير السارية المزمنة واالضطرابات 

النفسية والعنف واإلصابات حاجة ماسة 
لسد الفجوة الكبيرة الراهنة في خدمات 

  .العالج
أن الوقاية هي عنصر أساسي من   •

عناصر خطط التنمية االجتماعية 
دي إلى واالقتصادية الوطنية ألنها تؤ

تعزيز صحة السكان والحد من 
  .الالمساواة

أن الوقاية من عوامل االختطار هي   •
أكثر األساليب مردودية التي يمكن 

للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل أن 
تعتمدها لمكافحة العواقب الصحية 

واالجتماعية الضارة التي يمكن عزوها 
  .إلى هذه األمراض
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  األساليب االستراتيجية
البد أن تحظى معالجة مشكلة االعـتالالت غيـر الـسارية           
المزمنة واالضطرابات النفسية والعنف واإلصابات وضـعف       
البصر باألولوية في برامج الصحة والتنمية على الـصعيدين         

امل فيمـا    ومن الضروري انتهاج أسلوب ش     .الوطني والدولي 
يخص الصحة العمومية يتضمن تعزيز التعـاون فيمـا بـين           

وينبغي للـدول األعـضاء أن تطـور        . القطاعات واالبتكار 
ألمراض غيـر الـسارية     ا لمكافحة معززة ومنسقة استجابات  

تعزيـز الـصحة    بخصوص   و واالضطرابات النفسية المزمنة  
ت  وإجـراءا  باالستناد إلى بينات   والعنف واإلصابات    النفسية،
ويكتسي إعطاء األولوية للوقاية األوليـة، وضـمان        . متكاملة

مشاركة المجتمع المحلي، وإعادة توجيه النُظم الصحية لتقديم        
رعاية صحية فعالة لمشكلة االعتالالت المزمنة أهمية بالغـة         

  .في تحقيق نتائج ناجحة في البلدان
  

  االفتراضات والمخاطر والخيارات
أساسـاً لتحقيـق هـذا الغـرض       تشكل االفتراضات التاليـة     

  :االستراتيجي

 مستوى عاٍل مـن التعـاون المتعـدد         إن المحافظة على    •
القطاعات بين أصحاب المصلحة على الصعيدين العالمي       
والوطني واالعتراف بأن العمل المتعدد القطاعات هـو        

  ؛شرط أساسي لتحقيق النجاح
 التتوقي وتدبير االعـتال   لتكامل   ومنح البلدان األولوية    •

  ؛المعنيةواالضطرابات واإلصابات 
واالعتراف بأن على البلدان أن تمنح األولوية للرعايـة           •

األولية عوضاً عـن الرعايـة الثالثيـة عنـد           الصحية
  .تخصيص الموارد

واالعتراف بأهمية العمـل علـى المـستويين الـوطني            •
والمحلي وإقامة عالقات تآزر بـين هـذه المـستويات          

  .اإلدارية
  

 التي يمكن أن تحـول دون بلـوغ         المخاطريلي بعض   وفيما  
  :الغرض االستراتيجي

 تجاهل الخطر المتعاظم الذي يتهـدد الـصحة         اراستمر  •
والتنمية والمتمثل في االعتالالت غير السارية المزمنـة        
واالضطرابات النفسية والعنف واإلصابات في برنـامج       

امـي  التنمية الرفيع المستوى على النحو المبين في المر       
  اإلنمائية لأللفية؛

أن البرامج الوطنية في مجال الوقاية من األمراض غير           •
السارية واالضطرابات النفسية وضعف البصر والعنـف       
واإلصابات ال تتمتع بالموارد الالزمة لتنفيذ الـسياسات        

  .والتدخالت الرئيسية
  

  :ستركز األمانة على األمور التالية

جعل مشكالت االعتالالت غير السارية   •
واالضطرابات الصحية والعنف 

واإلصابات وضعف البصر تحتل مكانة 
مرموقة في برامج التنمية على 

صعيدين العالمي والوطني، وإدراج ال
أنشطة الوقاية والمكافحة الخاصة بها 

في السياسات على جميع مستويات 
  ؛اإلدارة

ضع سياسات وخطط وطنية تعنى و  •
بالوقاية ومكافحة االعتالالت غير 

السارية واالضطرابات النفسية والعنف 
  واإلصابات وضعف البصر وتعزيزها؛

وقاية من تعزيز البحوث في مجال ال  •
االعتالالت غير السارية واالضطرابات 

النفسية والعنف واإلصابات وضعف 
  ؛البصر ومكافحتها

توثيق الشراكات من أجل الوقاية من   •
االعتالالت غير السارية واالضطرابات 

النفسية والعنف واإلصابات وضعف 
  البصر ومكافحتها؛

رصد االعتالالت غير السارية   •
ات النفسية ومحدداتها واالضطراب

والعنف واإلصابات وضعف البصر؛ 
وتقييم التقدم المحرز على كل من 
  .الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي
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  النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة

 المؤشرات
 الدول عدد ١-١-٣

يوجد لدى  التي األعضاء
 وزارات الصحة فيها

نقطة اتصال أو وحدة 
تعنى بالوقاية من 

اإلصابات والعنف وتملك 
 ميزانيتها الخاصة

التقرير  نشر ٢-١-٣
بالعجز الخاص 
وبدء تنفيذ  والتأهيل
 استجابة مضامينه
 ٢٣-٥٨ج ص عللقرار 

 عدد الدول  ٣-١-٣
األعضاء التي لديها 

ميزانية خاصة بالصحة 
النفسية تزيد قيمتها على 

انية  من إجمالي ميز٪١
 الصحة

عدد الدول  ٤-١-٣
األعضاء التي يوجد لدى 

وزارات الصحة فيها وحدة 
أو هيئة صحية وطنية 

مكافئة تستخدم موظفين 
ميزانية، وتعنى ب وتتمتع

بالوقاية من االعتالالت 
غير السارية المزمنة 

 ومكافحتها

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
 ٦٧ ١٤٠ ال يوجد تقرير  ٨٠

  ٢٠٠٩عام  بحلولتعين تحقيقها األهداف التي ي
 ٩٠ ١٥٠ إعداد مسودة ١١٠

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
        

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
 ١٦٠ ١٨٠ نُشر بست لغات ١٧٠

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ ةالميزانية المقترح ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٢٠ ٠٠٠  ٣٥ ٦٠٠ ٢٥ ٨٣٧  

 المبررات

 الدعوة ١-٣
وتقديم الدعم 

يز االلتزام لتعز
السياسي والمالي 

الدول والتقني في 
 من أجل األعضاء
مواجهة 

االعتالالت غير 
السارية المزمنة 
واالضطرابات 

النفسية والسلوكية، 
والعنف 

واإلصابات 
 وحاالت العجز

وضعف البصر، 
 .بما في ذلك العمى

ستستخدم الموارد المرصودة لزيادة إيضاح وتعزيز االلتزام بالعمل من أجل الوقاية من االعتالالت غير 
ى السارية المزمنة، واالضطرابات النفسية والسلوكية، والعنف واإلصابات وحاالت العجز وتقليص حدوثها عل

والبدء في األنشطة الصعيد العالمي وعلى األصعدة الوطنية واإلقليمية كما ستستخدم الموارد في دعم إنشاء 
ستستخدم أخيراً،  و.لمواجهة تلك االعتالالتوحدات في إطار وكاالت الصحة العمومية الوطنية األولية ل

 تشرحير وتنظيم الحمالت التي  التقاروإعدادالموارد كذلك، على الصعيد العالمي، في وضع األدوات 
 .توصيات من أجل اتخاذ إجراءاتوتقدم األوضاع السائدة 

  
  

 المؤشرات
عدد الدول   ١-٢- ٣

 لديهااألعضاء التي 
 وطنية للوقاية خطط

من اإلصابات غير 
 المتعمدة أو العنف

عدد الدول   ٢-٢- ٣
األعضاء التي 

استهلت عملية وضع 
سياسات أو سن 

قوانين ترتبط بالصحة 
 النفسية

عدد الدول  ٣-٢- ٣
التي اعتمدت األعضاء 

سياسات وطنية متعددة 
القطاعات في ما يتعلق 

باالعتالالت غير 
 السارية المزمنة

الدول  عدد ٤-٢- ٣
األعضاء التي تقوم 
حالياً بتنفيذ خططً 

وطنية شاملة من أجل 
الوقاية من ضعف 
  السمع أو البصر

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
٦٧ ٥٣ ٣٩ ٤٠ 

  ٢٠٠٩عام  حلولباألهداف التي يتعين تحقيقها 
٧٥ ٧٥ ٤٨ ٥٠ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

تقديم اإلرشاد  ٢-٣
للدول والدعم 
 من أجل األعضاء

وضع وتنفيذ 
السياسات 

واالستراتيجيات 
واللوائح الخاصة 
باالعتالالت غير 
السارية المزمنة 
واالضطرابات 

النفسية والسلوكية 
ت والعنف واإلصابا
 وحاالت العجز

وضعف البصر، 
         .بما في ذلك العمى
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  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
١٣٧ ١١٠ ٦٠ ٨٠ 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

٣٣ ٠٠٠  ٣١ ٧٠٠ ٣٠ ٤٤٠  

 المبررات
تعد الخطط والسياسات الوطنية أمراً أساسياً لالستجابات المتعددة القطاعات المنسقة الالزمة لالعتالالت غير 

وحتى الوقت . السارية المزمنة واالضطرابات النفسية والسلوكية، والعنف واإلصابات وحاالت العجز
 الوثائق المعنية، لذا ستستخدم الموارد المرصودة في دعم الجهود الحاضر لم يعد سوى قلة من البلدان تمتلك

 .اإلقليمية والوطنية الرامية إلى وضع الخطط الوطنية والبدء في تنفيذها

  
 المؤشرات

عدد  ١-٣-٣
الدول األعضاء 
التي قدمت إلى 
منظمة الصحة 
العالمية خالل 
الثنائية تقييماً 

مستوفى عن حالة 
الوقاية من 
 الناجمة اإلصابات

عن حوادث السير 
  في الطرقات

دد ع ٢-٣-٣
 الدول األعضاء

التي نشرت وثيقة 
بيانات تتضمن 

وطنية عن انتشار 
حاالت العجز 

 ووقوعها

عدد  ٣-٣-٣
الدول األعضاء 

المنخفضة 
والمتوسطة الدخل 

 مؤشرات تعدالتي 
أساسية عن الصحة 

 وتقوم النفسية
 بالتبليغ عنها سنوياً

عدد الدول  ٤-٣-٣
األعضاء التي 

 نظاماً وضعت
وطنياً للتبليغ 

صحي وتقدم ال
تقارير سنوية تحتوي 

على مؤشرات 
خاصة باالعتالالت 

غير السارية 
  األربعةالرئيسية

عدد  ٥-٣-٣
الدول األعضاء 
التي تعد وثائق 

بشأن العبء الناجم 
عن ضعف السمع 
أو البصر استناداً 

إلى دراسات 
استقصائية تشمل 

  السكان

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
 ٣٢ ١٠٠ ٨٠ ٦٠ صفر

  ٢٠٠٩عام  بحلولهداف التي يتعين تحقيقها األ
٣٨ ١٢٠ ١٠٠ ٩٠ ١٣٠ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
          

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٥٠ ١٦٠ ١٤٠ ١٤٠ ١٨٠ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٣٥ ٠٠٠  ٢٢ ٠٠٠ ٢٣ ٩٨٧  

 المبررات

 تحسين ٣-٣
الدول قدرات 
 على جمع األعضاء

وتحليل وبث 
واستخدام المعطيات 

حول جسامة 
وأسباب وعواقب 
االعتالالت غير 
السارية المزمنة 

ضطرابات واال
النفسية والسلوكية 

والعنف واإلصابات 
 وحاالت العجز

وضعف البصر، 
 .بما في ذلك العمى

ستستخدم  الموارد في دعم جهود البلدان واألقاليم في توثيق ما لالعتالالت غير السارية المزمنة، 
واالضطرابات النفسية والسلوكية، والعنف واإلصابات وحاالت العجز من آثار على الصحة العمومية 

كما .  وستستخدم الموارد، بشكل أخص، في إقامة نظم لجمع المعطيات ودعم تحليلها وبثها.وتكاليفها
 .ستستخدم في رصد وتوفير المعلومات المرتجعة حول االتجاهات العالمية السائدة
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 المؤشرات
توافر إرشادات مسندة بالبينات عن فعالية   ١-٤-٣

التدخالت المتاحة على نطاق واسع من أجل التدبير 
ة مختارة، العالجي الضطرابات نفسية وسلوكية أو عصبي

بما فيها االضطرابات الناجمة عن تعاطي المواد النفسانية 
 التأثير

إرشادات أو دالئل مسندة توافر  ٢-٤-٣
بالبينات عن فعالية أو مردودية التدخالت 
الرامية إلى الوقاية من االعتالالت غير 

 السارية المزمنة وإدارتها

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
 نشر وتوزيع بينتين ة بينةلم تنشر ولم توزع أي

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
 نشر وتوزيع بينتين  تدخالت٤نشر وتوزيع بينات بشأن 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
    

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
 تنُشرت ووزع  تدخال١٢ًنشر وتوزيع بينات بشأن 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٣٠ ٠٠٠  ٢١ ٧٠٠ ٢٣ ٧٠٠  

 المبررات

قيام المنظمة  ٤-٣
بجمع البينات 
المحسنة حول 

مردودية التدخالت 
الرامية إلى مواجهة 

االعتالالت غير 
ية المزمنة السار

واالضطرابات 
والعصبية النفسية 

 وتعاطي المواد
والعنف واإلصابات 

 وحاالت العجز
وضعف البصر، 
 .بما في ذلك العمى

ستستخدم الموارد المرصودة في دعم متابعة البحوث في  البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل حول مردودية 
سيشمل ذلك التدريب وعقد الحلقات العملية لصقل المنهجية المستخدمة وإجراء الدراسات وتجميع و. التدخالت

النتائج على المستويات الوطنية واإلقليمية وعلى المستوى العالمي بما في ذلك عن طريق إصدار وثائق حول 
 في تزويد القائمين على كما ستستخدم الموارد. أفضل الممارسات وتنفيذ استراتيجيات مركزة في مجال البث

 .رسم السياسات على الصعيد القطري بالمعلومات ودعم استخدامهم لتلك المعلومات في تحديد األولويات
  

 المؤشرات

دالئل عدد من النشر   ١-٥-٣
حول التدخالت المتعددة 

القطاعات من أجل توقي العنف 
واإلصابات غير العمد وبثها 

 على نطاق واسع

عدد الدول األعضاء التي   ٢-٥-٣
ل استهلت مشاريع مجتمعية خال

  االنتحارحاالتالثنائية للحد من 

الدول األعضاء  عدد  ٣-٥-٣
التي تنفذ االستراتيجيات التي 
أوصت بها المنظمة من أجل 
الوقاية من ضعف السمع أو 

 البصر

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 

 ٦٧ صفر ٤

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

٧٥ ١٧ ١٠ 

  ٢٠١١حقيقها بحلول عام األهداف التي يتعين ت

      

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

١٣٧ ٣٧ ١٨ 
 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

توفير  ٥-٣
اإلرشاد والدعم 
 للدول األعضاء

إلعداد وتنفيذ برامج 
متعددة القطاعات 
تركز على جميع 

السكان لتعزيز 
الصحة النفسية 

 والوقاية من
 االضطرابات

النفسية والسلوكية 
والعنف واإلصابات 
ومن ضعف السمع 

والبصر، بما في 
 .ذلك العمى

٦٩ ٠٠٠  ٢١ ٦٠٠ ٢١ ٤٧٦  
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 المبررات
فيذ برامج الوقاية المحلية والوطنية واإلقليمية، بما فيها إتاحة التدريب وحلقات ستستخدم الموارد في دعم تن

وستستخدم الموارد أيضاً من أجل الدالئل اإلقليمية والعالمية والوثائق التي تتناول أفضل . العمل الالزمة
 .صلة منهاالممارسات، ولتنسيق الرصد الذي يتم على الصعيد العالمي لتجارب البلدان والدروس المح

  
 المؤشرات

عدد  ١-٦-٣
عضاء األالدول 

التي اتبعت دالئل 
منظمة الصحة 
العالمية بشأن 

المصابين بالرضوح 
وأدرجت في نُظم 
الرعاية الصحية 

التابعة لها خدمات 
رعاية ضحايا 

اإلصابات أو العنف 
 المصابين بالرضوح

عدد  ٢-٦-٣
الدول األعضاء 

التي نفذت برامج 
  التأهيل المجتمعية

عدد الدول  ٣-٦-٣
األعضاء المنخفضة 

توسطة الدخل والم
التي فرِغت من 

نظم لإعداد تقييم 
الصحة النفسية فيها 
باستخدام األدوات 

التي وضعتها 
المنظمة لتقييم نظم 

 الصحة النفسية

عدد  ٤-٦-٣
الدول األعضاء 

المنخفضة 
والمتوسطة 

الدخل التي تنفذ 
استراتيجيات 

الرعاية الصحية 
األولية لتحري 

مخاطر 
األمراض القلبية 

تدبير والوعائية 
 عالجها

عدد الدول  ٥-٦-٣
 لديهااألعضاء التي 

خدمات للمساعدة على 
اإلقالع عن التدخين 

تندرج ضمن الرعاية و
ة األولية على يالصح

النحو المحدد في 
الصحة تقرير منظمة 

العالمية عن وباء التبغ 
 :٢٠٠٨ العالمي،

برنامج السياسات 
  الست

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
 تتوافر بيانات ال ٤٨ صفر ٣

دقيقة عن 
المعطيات 
األساسية 
 الراهنة

٣٥ 

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٣٧ ١٢ ٧٢ ١٠ ٨ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
          

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٤٥ ٦٠ ١٢٠ ٤٠ ٢٠ 

 
 )األمريكيةبآالف الدوالرات (الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٤٣ ٠٠٠  ٢٩ ٢٠٠ ٣٢ ٦٦٤  

 المبررات

توفير  ٦-٣
اإلرشاد والدعم 
 للدول األعضاء

لتعزيز قدرة نظمها 
الصحية 

واالجتماعية على 
توقي وتدبير 

  االعتالالت غير 
السارية المزمنة، 

واالضطرابات 
النفسية والسلوكية 

والعنف واإلصابات 
 وحاالت العجز

وضعف البصر، 
 .بما في ذلك العمى

ستستخدم الموارد في إتاحة الوثائق والتدريب والحلقات العملية والدعم المباشر بما يلزم لتعزيز الخدمات 
ة والمتوسطة الدخل، وذلك من أجل ضمان تحسين تلك البلدان الصحية وخدمات التأهيل في البلدان المنخفض

 .الستجابتها لالعتالالت غير السارية المزمنة واالضطرابات النفسية والسلوكية، والعنف والعجز
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خفض معدالت المراضة والوفيات وتحسين الصحة خالل مراحل العمر الرئيسية، بما في 
تحسين الصحة الجنسية والدة الحديثة والطفولة والمراهقة، ذلك الحمل والوالدة وفترة الو

  النشاط والصحة في مرحلة الشيخوخةواإلنجابية وتعزيز تمتع جميع األفراد ب
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

  القضايا والتحديات المطروحة
  

يستهدف هذا الغرض االستراتيجي تعزيز عناصـر الخدمـة         
عبء مرضـي   والحد من   ولية،  األساسية للرعاية الصحية األ   

هائل، مع تكثيف اإلجراءات الرامية إلـى بلـوغ المرامـي           
وبصفة خاصة  (اإلنمائية الرئيسية لأللفية ذات الصلة بالصحة       

، والوفاء بسائر االلتزامات الدوليـة، مثـل        )٥ و ٤المرميان  
وعلـى  . اإلنجابيـة للجميـع   الجنسية و إتاحة رعاية الصحة    

الوضع أكثر فأكثر فيما يتعلق ببعض      الصعيد العالمي يتدهور    
مثل اإلصابة باألمراض المنقولة جنسياً، ومـستوى        (الدالئل

بينما يثبت الوضع على ما هو عليه       ) الخصوبة بين المراهقين  
مثل معدل وفيات األمومة ومعـدل      ( أخرى   بدالئلفيما يتعلق   

بينما اليزال التقدم بطيئاً للغاية فيمـا يتعلـق          )وفيات الولدان 
 وفي بعض   .)مثل معدل الوفيات دون الخامسة    (دالئل أخرى   ب

البيئات تتسع وتتنامى االحتياجات غير الملبـاة فيمـا يتعلـق           
بموانع الحمل وسائر الـسلع الخاصـة بالـصحة الجنـسية           

 البلدان اآلن ال يسير على المسار  منالعديدوهناك  .واإلنجابية
  .عليها دولياًالذي يؤدي إلى بلوغ المرامي والغايات المتفق 

 الموارد  كما يعتري النقص  ويعتري الضعف اإلرادة السياسية     
مثل النساء الفقيرات واألطفـال     (شد الفئات تأثراً    أل و .المتاحة

 على أصحاب القرار، تأثير محدود، )الفقراء في البلدان النامية
 وهناك بعض   .ال تتمكن من الحصول على الرعاية      وكثيراً ما 

  ادةوس المستفالدر
التدخالت التي يلزم تعزيزها هي   •

تدخالت عالية المردود ويمكن التوسع 
فيها على هذا النحو حتى في البيئات 
المحدودة الموارد عندما يولى اهتمام 

كاف لتهيئة بيئة سياسات مواتية وتعزيز 
النظم الصحية، مع التركيز على الموارد 

  .البشرية
 تسهم البرامج المعنية في الحد من  •

اإلجحاف ألنها تصل إلى أكثر 
المجموعات السكانية تأثراً وتهميشاً، 

وتتخذ منها البرامج الصحية العمومية 
الرئيسية األخرى نقطة انطالق وقاعدة 

  .هامتين للغاية
 أن تقود العمل المنظمةيتوقع من   •

الخاص بتحديد األساليب االستراتيجية 
 من ٥ و٤والتقنية لبلوغ المرميين 

ي اإلنمائية لأللفية ذات الصلة المرام
بالصحة وضمان الوفاء بااللتزامات 

الدولية ذات الصلة بالصحة اإلنجابية، 
 أن تستمر المنظمة في الدعوة وينبغي

  .إلى زيادة االستثمار في هذه المجاالت

  المؤشرات واألهداف
 من البلدان التي  بلدا١٥٤ً: الهدف المنشود. مستوى التغطية من الرعاية الحاذقة لألطفال  •

  . أو أكثر من الوالدات٪٨٥أشرفت فيها قابالت ماهرات على 
عدد البلدان التي تزيد فيها نسبة وفيات األمومة : الهدف المنشود. نسبة وفيات األمومة  •

   بلدا٥٠ً مولود حي يقل عن ١٠٠  ٠٠٠وفاة لكل   ١٠٠على 
الغاية الخامسة على األقل  بلداً ١٥٤بلوغ : الهدف المنشود. معدل الوفيات دون الخامسة  •

تخفيض معدل وفيات (للمرمى اإلنمائي لأللفية أو تقدمه على طريق بلوغ هذه الغاية 
  )٢٠١٥ و١٩٩٠األطفال دون سن الخامسة بمقدار الثلثين ما بين 

إتاحة الحصول على خدمات الصحة اإلنجابية، حسبما تقاس هذه اإلتاحة باالحتياجات   •
 ما يتعلق بتنظيم األسرة ومعدل انتشار استعمال موانع الحمل، ومعدلغير الملباة في

. الرعاية الصحية في فترة ما قبل الوالدةباإلنجاب في سن المراهقة ومستوى التغطية 
 المؤشرات األربعة حسب بلداً على األقل غاياته الوطنية ١٥٤بلوغ : الهدف المنشود

  ت أو تقدمه على طريق بلوغ هذه الغايا،كافة
صحة المراهقين، حسبما تقاس بنسبة الخصوبة، ومعدل انتشار فيروس العوز المناعي   •

 سنة، والسمنة، والوزن ٢٤ و١٥البشري بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 
 على األقلبلداً  ٥٠بلوغ : الهدف المنشود. المفرط، وتعاطي التبغ، ومعدل اإلصابات

رين من المؤشرات الخمسة، أو تقدمه على طريق بلوغ غاياته الوطنية فيما يتعلق بمؤش
  هذه الغايات، وعدم حدوث أي تدهور داخل هذه البلدان في المؤشرات الثالثة األخرى
  .وستكون جميع المؤشرات مصنفة حسب السن، ومصنفة حسب نوع الجنس، عند االقتضاء
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االهتمـام  ب تحظـى ياسياً وثقافياً، والتي ال   القضايا الحساسة س  
على الرغم من ثقل العبء الذي تلقي به علـى           الذي تستحقه 

وال تُبذل جهود كافية من أجل تحسين       . كاهل الصحة العمومية  
وتـؤدي  . جودة الرعاية الصحية الضرورية وزيادة التغطيـة      

األولويات الصحية المتنافسة وأسـاليب البـرامج الرأسـية،         
 التنسيق بين   انعدامكذلك   و اليب التي تستهدف األمراض   واألس

الحكومات والشركاء في التنمية، إلى تجزؤ البرامج وضـياع         
الفرص وعدم الكفاءة في استعمال الموارد المحدودة المتاحـة         

كما أن عدم االهتمام بالتباينات بين الجنسين واإلجحاف        . حالياً
لراميـة إلـى    في مجال الصحة يقوضان الجهود المـستمرة ا       

ويمكن . خفض معدالت الوفاة والمراضة على الصعيد العالمي      
تغيير هذا النمط من خالل اتخاذ إجراءات منسقة من قبل كل           

  .األطراف المعنية
وتدل المعرفة التقنية والخبرة البرمجية على أن هناك تدخالت         
فعالة فيما يتعلق بمعظم المشكالت الصحية المـشمولة بهـذا          

ســتراتيجي، وعلــى أن التــدخالت األساســية الغــرض اال
. المحدودة المـوارد  وميسورة التكلفة، حتى في البيئات       مجدية

وحددت جمعية الصحة إجراءات متفقاً عليهـا فـي القـرار           
 بشأن العمل من أجل ضمان التغطية الشاملة        ٣١-٥٨ع ص ج

،  ولهذه الغاية  .للتدخالت في مجال صحة األم والوليد والطفل      
أن اتباع أسلوب يمتد طيلة العمر ويعترف بتـأثير          من ش  فإنه

األحداث التي تقع في مراحل مبكرة من العمر وبتأثير العوامل 
التي تمتد عبر األجيال على الحصائل الصحية في المستقبل،         

المجـاالت   أن يساعد على سد الثغرات وتحقيق التآزر بـين        
 بشأن  ١٦-٥٨ج ص ع  لتنفيذ القرار   البرمجية، مع تقديم الدعم     

  . التمتع بالنشاط والصحة في مرحلة الشيخوخةتعزيز
وطالما شكلت خدمات صحة األم والطفل، هي وبعض خدمات 

، حجر الزاوية في الرعاية الصحية       األخرى الصحة اإلنجابية 
األولية، ومنطلقاً لبرامج صحية أخرى، والسيما مـن أجـل          

  اآلن لكنها تتحمـل  المجموعات السكانية الفقيرة والمهمشة، و    
 التعزيـز و.  فوق طاقتها وتشكو من قلة المـوارد       عبئاً مفرطاً 

  ضمناً على تعزيز نظام صحي يحتفظ ببنية تحتية مناسبة،         يدل
ل عليها من األدوية والـسلع األساسـية،        إمدادات يعو يوفر  و
عاملين صحيين أكفاء   يستبقي  نظم إحالة جيدة األداء، و    يشغِّل  و

  . جيداًومحفزين
  

  ستراتيجيةاألساليب اال
بلوغ هذا الغرض االسـتراتيجي     ستقتضي األساليب المتبعة ل   

عملية تخطيط وتنفيذ تتم قيادتها على المستوى القطري مـن          
أجل التقدم نحو تحقيق اإلتاحة الشاملة لرعايـة صـحة األم           
والوليد والطفل والمراهق والصحة الجنسية واإلنجابية وتحقيق    

 بـين   الحد من عدم المساواة    التغطية للجميع بهذه الرعاية، مع    
، والتـي تزيـد      في مجال الـصحة    ومن اإلجحاف الجنسين  

  .  والوفيات المرتفعة أصالًمستويات المراضة

  الدروس المستفادة
تكتسي الشراكات الفعالة التي تضم   •

جميع أصحاب المصلحة على كل من 
الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي 

أهمية حاسمة لتالفي االزدواجية في 
 وتدعيم وإدامة الجهود وتجزؤ البرامج،

قوة الدفع نحو بلوغ المرامي المتفق 
  .عليها دولياً

  : على األمور التاليةستركز األمانة

تقديم اإلرشادات التقنية لصوغ وتنفيذ   •
سياسات وتدخالت فعالة ومستندة إلى 
البينات تستهدف إتاحة حصول الجميع 

لرعاية، مع إيالء االهتمام الواجب على ا
للحد من عدم المساواة بين الجنسين 

  ولإلجحاف في مجال الصحة؛

بناء قدرات البلدان من أجل تقديم   •
الخدمات، مع إيالء اهتمام خاص لتعزيز 

الموارد البشرية الصحية، وتوفير 
األدوية األساسية والدم المأمون 
والتكنولوجيات والسلع الصحية 

  الها على نحو رشيد؛واستعم

مواءمة المحتوى التقني للبرامج وتحقيق   •
بما في (التآزر بين المجاالت البرمجية 

ذلك التغذية، واأليدز والعدوى بفيروسه، 
مع إيالء االهتمام ) والسل، والمالريا

لالحتياجات المحددة الخاصة بكل الفئات 
العمرية مع تأمين سلسلة متصلة الحلقات 

 كل مراحل العمر، تمتد من الرعاية في
من المنزل إلى المرفق الصحي 
  للمستوى األول ومرافق اإلحالة؛

تشجيع األنشطة الضرورية للبحث   •
والتطوير فيما يخص التكنولوجيات 

والتدخالت، مع توفير البينات الالزمة 
بشأن المحددات واألسباب، وفعالية 

  البرامج؛

 المساهمة في قيام البلدان برصد الوضع  •
الصحي فيها حسب السن ونوع الجنس، 
وتقييم التقدم المحرز نحو بلوغ المرامي 
والغايات المتفق عليها دولياً فيما يتصل 
بهذا الغرض، ورصد البرامج وتقييمها 
  لضمان التغطية المثلى بالخدمات الفعالة؛
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 علـى   تكامل البرامج والتـدخالت ومواءمتهـا     ويجب تحقيق   
ويتعين تأمين سلسلة متصلة الحلقات     . مستوى تقديم الخدمات  

 والمجتمع المحلي   من الرعاية تمتد طيلة العمر وتشمل المنزل      
تنفـذ هـذه    والبد من أن    . ومختلف مستويات النظام الصحي   

 اإلطار األعم لتعزيز النظم الصحية من أجـل         األنشطة ضمن 
تأمين تمويل وتقديم خدمات دعم الصحة العالية الجودة علـى          
نحو مالئم وعادل، ومع إيالء األولويـة للفئـات المهمـشة           

بكل األسـاليب   الوثيقة  ومن األمور ذات الصلة     . والمحرومة
  . أزمة الموارد البشرية الصحيةحل ضرورة االستراتيجية
 تعزيز التدخالت المجتمعيـة المرتكـز لزيـادة         ويتعين أيضاً 

الطلب على الخدمات ودعم توفير الرعاية المالئمة في المنزل         
وينبغـي أن يـولى االهتمـام الواجـب ألدوار          . طيلة العمر 

مـستوى   المختلفة بغية تحقيـق ال     واحتياجات النساء والرجال  
وسيولى أيضاً االهتمـام للـصحة      . حصائل الصحية األمثل لل 

الجنسية للنساء والرجال، بعيداً عن عملية اإلنجاب وفي غير         
  .سن اإلنجاب

 وتنفيـذ وتقيـيم سياسـات       تصميموباإلضافة إلى هذا سيلزم     
وبرامج تعزز التمتع بالصحة والنشاط في مرحلة الشيخوخة،        

  .  المسنينللمواطنينغ أعلى مستوى من الصحة والعافية وبلو
ولهذه الغاية يجب أن يلتزم كل من الدول األعضاء والشركاء          

 تكثيـف  مـع بتقديم الموارد وتحديد أولويات العمل الـوطني        
 خطة عمليـة واحـدة   حولأنشطة الدعوة وحشد كل الشركاء  

ـ      .على المستوى القطري   ف وستعمل أمانة المنظمة على تكثي
وتفترض خطـة العمـل     . دعمها التقني للبلدان بناء على ذلك     

والميزانية استخدام معظم الزيـادة ومعظـم المـوارد علـى           
  .المستوى القطري، بدعم من المكاتب اإلقليمية

  
  االفتراضات والمخاطر والخيارات

 هذا الغرض االسـتراتيجي علـى االفتراضـات         يعتمد بلوغ 
  :التالية

تطوير وصيانة  ب الصحية بوجه عام،      تعزيز النظم  يتمأن    •
بنية تحتية مالئمة، وتوفير إمدادات يعـول عليهـا مـن           
األدوية والسلع األساسية، ونظم إحالة جيدة األداء، وقوى        

  ؛ومحفزة جيداًعاملة صحية تتمتع بالكفاءة 
أن اإلجراءات الدولية والوطنية ستتخذ من أجل معالجـة           •

  لبشرية الصحية؛األزمة التي تؤثر على الموارد ا
أن العمليات الرئيسية ستستمر، مثل تحسين مواءمة عمل          •

 األمم المتحدة على المـستوى القطـري،        هيئات منظومة 
ودمج القضايا الصحية فـي أدوات التخطـيط والتنفيـذ          
الوطنية، مثل ورقات استراتيجية الحد من الفقر، وأطـر         

  اإلنفاق المتوسطة األجل؛
 جديدة لعمل المنظمة فـي هـذه         جمع موارد  إمكاناتأن    •

االهتمـام   أن يزيـد     المـرجح  ومن   .تحققت س المجاالت
السياسي الكبير بإحراز تقدم نحو بلوغ المرامي اإلنمائية        

  :ستركز األمانة على األمور التالية

لشراكات على حشد العمل من خالل ا  •
القيادة السياسية والموارد الالزمة 

لتحسين الصحة الجنسية واإلنجابية 
وصحة األم والوليد والطفل وصحة 
المراهقين، مع العمل في الوقت ذاته 

على توفير الصحة في مرحلة 
  .الشيخوخة
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 الشراكات والمبادرات العالمية، بما في لأللفية بفضل دعم
 عـام    اقترب معألم والوليد والطفل،    ذلك شراكة صحة ا   

٢٠١٥.  

 بلوغ هـذا    تعترض سبيل لية التي قد     التا المخاطروتم تحديد   
  :الغرض االستراتيجي

، لفيروس العـوز المنـاعي البـشري      االنتشار المستمر     •
 تـسبب احتمال  و ، مكافحة المالريا  تعوقوالعقبات التي   

الفقر المتزايد واألزمات الطبيعيـة وعـدم االسـتقرار         
 فـي  ، في بعض البلدان   ،السياسي وانعدام األمن الغذائي   

  .ه في بعض المؤشراتعكس االتجا
  

  النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة

 المؤشرات
 التي لديها سياسة الدول األعضاء عدد ١-١-٤

 الفعالة احة الشاملة للتدخالتاإلتمتكاملة لتحقيق 
 لتحسين صحة األم والوليد والطفل

الدول األعضاء التي وضعت بدعم من  عدد ٢-١-٤
لخدمات  اإلتاحة الشاملة المنظمة سياسات لتحقيق

  لصحة الجنسية واإلنجابيةا

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
٢٠  ١٠   

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٣٠  ٢٠ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
٤٠  ٤٠  

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٥٠ ٦٨ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٧٥ ٠٠٠ ٣٨ ١٠٠ ٣٦ ٠٣٢ 

 المبررات

 تقديم الدعم ١-٤
إلى الدول 

األعضاء لصياغة 
سياسة وخطة 

واستراتيجية شاملة 
للتقدم نحو إتاحة 
التدخالت الفعالة 
للجميع، بالتعاون 

مع البرامج 
األخرى، ومع 

إيالء االهتمام للحد 
من عدم المساواة 
بين الجنسين ومن 

ف في مجال اإلجحا
الصحة، وتوفير 

سلسلة متصلة 
الحلقات من 

الرعاية طيلة 
العمر، وتحقيق 

التكامل في عملية 
تقديم الخدمات على 

مختلف مستويات 
النظام الصحي، 
وتعزيز التنسيق 

مع المجتمع المدني 
 .والقطاع الخاص

على (الدعوة وتنسيق الجهود الدولية الفعالة وتعزيز التعاون مع الشركاء  :ما يلياألهداف  سيتطلب تحقيق
 واإلجراءات المعتمدة، تعزيز المبادرات الرئيسية؛ و) شراكة صحة األم والوليد والطفلسبيل المثال من خالل

لصحة اإلنجابية، ئية الدولية المتعلقة باتسريع التقدم نحو بلوغ المرامي والغايات اإلنمااستراتيجية مثل 
 واالستراتيجية العالمية لصحة األطفال ،جنسياًواالستراتيجية العالمية لتوقي ومكافحة األمراض المنقولة 

التدبير العالجي المتكامل للحمل  ووالمراهقين ونمائهم، واالستراتيجية العالمية لتغذية الرضع وصغار األطفال،
تعزيز ؛ وبير العالجي المتكامل ألمراض الطفولة، ومبادرة السياسات الخاصة بصحة الطفلوالوالدة، والتد

السياسات والقوانين الوطنية التي تتوافق مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان، والتي من شأنها أن 
البشرية الموارد ب الخاص االهتمامتعزيز النظم الصحية، مع و؛ تساعد على الحد من اإلجحاف

؛ وتوفير األدوية األساسية والدم المأمون والتكنولوجيات والسلع الصحية واستعمالها على نحو رشيد الصحية،
البرامج الخاصة بالتغذية، بما في ذلك ( الصالت بين خدمات صحة األم والطفل وسائر البرامج وتقوية

 إدارة الشؤون الصحية من أجل رصد التقدم  نظم؛ والمساهمة في)المالريابالسل، وبفيروس األيدز، ووبعدوى 
 ، من المرامي اإلنمائية لأللفية٥ و٤المحرز نحو بلوغ الغايات الوطنية، والمقاييس ذات الصلة بالمرميين 

  .وكذلك المرامي الخاصة بالصحة الجنسية واإلنجابية
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 المؤشرات
عدد مراكز البحوث  ١-٢-٤

 التي تلقت منحة أولية من أجل
التطوير والدعم المؤسسيين 

 الشاملين

عدد الدراسات  ٢-٢-٤
المنجزة بشأن القضايا ذات 

التي حظيت بدعم األولوية 
 المنظمة

 االستعراضات المنهجيةعدد  ٣-٢-٤
الجديدة أو المحدثة بشأن أفضل ممارسات 

لتحسين  الرعاية وسياساتها ومعاييرها
صحة األم والوليد والطفل والمراهق 

 تع جميع األفراد بالنشاطوتعزيز تم
والصحة في مرحلة الشيخوخة أو تحسين 

 الصحة الجنسية واإلنجابية

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
 ال توجد ال توجد ال توجد

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٢٠ ١٦ ٨ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
٤٠  ٣٢  ١٦  

  ٢٠١٣عام  بحلولي يتعين تحقيقها األهداف الت
٦٠ ٤٨ ٢٤ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٨٠ ٠٠٠ ٦٨ ٣٠٠ ٧٢ ٤٩٧ 

 المبررات

 تعزيز ٢-٤
القدرات البحثية 
الوطنية حسب 

االقتضاء، وإتاحة 
جات بينات ومنت

وتكنولوجيات 
وتدخالت وأساليب 
تنفيذ جديدة مناسبة 

أو وطنياً، / عالمياً و
لتحسين صحة األم 

والوليد والطفل 
والمراهق، وتعزيز 

التمتع بالنشاط 
والصحة في مرحلة 
الشيخوخة، وتحسين 

الصحة الجنسية 
 .واإلنجابية

 البحوث وتحديد أولوياتبتحديد القيام، من خالل القيادة القطرية، سيكون من الضروري زيادة االهتمام ب
 بالتشاور الوثيق مع  هذه تحديد أولويات البحوث، وسيتعينالفرص السانحة لتعزيز القدرات البحثية الوطنية

دعم استعمال نتائج البحوث في توفير المعلومات   وسيلزم.شركاء البحوث الوطنيين وسائر أصحاب المصلحة
  .الالزمة للسياسات والبرامج

  
 المؤشرات

 عدد الدول األعضاء التي تنفذ استراتيجيات لزيادة مستوى التغطية من الرعاية الحاذقة للوالدات ١-٣-٤

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
١٠ 

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٢٥  

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
٥٠  

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٧٥  

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

 تطبيق  ٣-٤
الدالئل اإلرشادية 

واألساليب 
واألدوات الخاصة 

بتحسين رعاية 
األمومة على 

المستوى القطري، 
بما في ذلك تقديم 
الدعم التقني إلى 

الدول األعضاء من 
أجل تكثيف العمل 

على تأمين الرعاية 
الماهرة لكل حامل 

وكل وليد، على 
مدى الوالدة وفترة 

  النفاس وفترة
 

١٣٠ ٠٠٠ ٧٠ ٨٠٠ ٦٥ ٣٨٩ 
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 الوالدة، بعد ما المبررات
 من وخصوصاً

 المجموعات أجل
 الفقيرة السكانية

 مع والمحرومة،
 التقدم رصد

 .المحرز

يلزم إيالء االهتمام لتعزيز قدرات الموارد البشرية، وتهيئة بيئة داعمة لتأمين الرعاية الماهرة لكل والدة، 
وتأمين سلسلة متصلة الحلقات من الرعاية بين المجتمعات المحلية والمرافق مع توفير خدمات الرعاية 

ت المحلية المهمشة من أجل تعزيز اإلحالية في جميع األوقات، وخصوصاً للمجموعات السكانية والمجتمعا
مشاركتها في تصميم األساليب الكفيلة بتحسين الحصول على الخدمات الصحية األساسية وخدمات الرعاية 

وباإلضافة إلى ذلك سيحتاج بلوغ هذه النتائج إلى نظم الرصد والتدقيق التي تحدد وفيات األمومة . اإلحالية
االحتياجات، وخصوصاً احتياجات المجموعات السكانية المهمشة وتكشف مواطن إخفاق النظام في تلبية 

  .والناقصة الخدمات

  

  المؤشرات
لصالح صحة الولدان التدخالت بعدد الدول األعضاء التي تنفذ استراتيجيات زيادة مستوى التغطية  ١-٤-٤

 وبقياهم

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
٢٠   

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٤٠  

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
٥٥  

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٧٥  

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
١١٥ ٠٠٠ ٣١,٣ ٥٠ ٧٩٠ 

 المبررات

 الدالئل  تطبيق٤-٤
اإلرشادية 
واألساليب 

واألدوات الخاصة 
بتحسين بقاء الولدان 

على قيد الحياة 
وتحسين صحتهم، 

على المستوى 
القطري، مع تقديم 
الدعم التقني إلى 

الدول األعضاء من 
ل أجل تكثيف العم

 التغطية توفيرعلى 
التدخالت والشاملة، 

الناجعة ورصد 
 .التقدم المحرز

 سلسلة متصلة الحلقات من الرعاية تشمل خدمات صحة األم والوليد  المتوقعةلب تحقيق هذه النتيجةسيتط
 التمنيع وتنظيم األسرة والتغذية  برامجوالطفل، وتعزيز الصالت بين هذه الخدمات وغيرها من البرامج، مثل
إشراك ة إلى ذلك سيلزم  وباإلضاف.واأليدز والعدوى بفيروسه والقضاء على الزهري ومكافحة المالريا

المجتمع المحلي وتعزيز التواصل بين األمهات وأسرهن والعاملين الصحيين، وسلسلة متصلة الحلقات من 
توفير تسهيالت مناسبة لرعاية األمهات والولدان على ، والرعاية تشمل المجتمعات المحلية والمرافق الصحية
،  وخصوصاً من أجل الرضع الناقصي الوزن عند الميالدمستوى المجتمع المحلي ومستوى الرعاية األولية،

االتجاهات السائدة في بقاء الولدان على قيد الحياة، مع تصنيفها حسب نوع الجنس، ونظماً لرصد 
 . المجموعات السكانية الفرعية المعرضة لمخاطر شديدةاكتشافتتيح 

  

 المؤشرات
 التي تنفذ الدول األعضاءعدد  ١-٥-٤

استراتيجيات لزيادة التغطية بالتدخالت الخاصة 
 بصحة الطفل ونموه

 التي وسعت التغطية الدول األعضاء عدد ٢-٥-٤
لتدبير العالجي المتكامل ألمراض الطفولة لتشمل أكثر ل

 فة٪ من المناطق المستهد٧٥من 

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
١٠  ٢٠  

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٣٠ ٤٠ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
٤٥  ٤٠  

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 تطبيق ٥-٤
الدالئل اإلرشادية 

واألساليب 
واألدوات الخاصة 

تحسين صحة ب
الطفل ونموه، على 
المستوى القطري، 

مع تقديم الدعم 
التقني إلى الدول 

األعضاء من أجل 
تكثيف العمل على 

 التغطية توفير
الشاملة للسكان 

 ٦٠ ٧٥بالتدخالت الناجعة، 
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 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ ميزانية المقترحةال ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

٩٣ ٠٠٠ ٥٨ ٤٠٠ ٤١ ٧٧٦ 

 المبررات

رصد التقدم و
المحرز، مع 

مراعاة القواعد 
والمعايير الدولية 
وقواعد ومعايير 

اإلنسان، حقوق 
 تلكوالسيما 
وص عليها المنص

في اتفاقية حقوق 
 .الطفل

 سلسلة متصلة الحلقات من الرعاية تشمل األمهات والولدان : المتوقعة على ما يلي تحقيق هذه النتيجةسيعتمد
 وإقامة صالت ؛ويات وبناء القدرات على كل المست؛واألطفال، وتمتد عبر مختلف مستويات النظام الصحي

 ؛مع العمل الخاص بمعالجة المحددات االجتماعية والبيئية والسلوكية األساسية العتالل الصحة وسوء التغذية
 وتحسين بناء قدرات المجتمع المحلي وإشراكه في دعم التدبير ؛وتعزيز نمو الطفل وأنماط الحياة الصحية

االتجاهات السائدة في بقاء األطفال على قيد الحياة، مع  لرصد ونظم ؛العالجي المتكامل ألمراض الطفولة
 .تصنيفها حسب السن ونوع الجنس، تتيح اكتشاف المجموعات السكانية الفرعية المعرضة لمخاطر شديدة

  

 المؤشرات
  ١ التي لديها برنامج جيد األداء لصحة ونمو المراهقينالدول األعضاءعدد  ١-٦-٤

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
٣٠ 

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٥٠  

  ٢٠١١ف التي يتعين تحقيقها بحلول عام األهدا
٧٥  

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
١٠٠  

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٧٤ ٠٠٠ ٣١ ٢٠٠ ٣٤ ٦٣٢ 

 المبررات

تقديم الدعم  ٦-٤
التقني إلى الدول 
األعضاء لتنفيذ 

سياسات 
واستراتيجيات 

مستندة إلى البينات 
بشأن صحة ونمو 

تعزيز و، المراهقين
 تطبيق مجموعة من

تدخالت الوقاية 
 ،والعالج والرعاية

وفقاً للمعايير 
 .الموضوعة

جمع المعطيات الالزمة لتنفيذ ل بناء القدرات على المستوى القطري  على المتوقعة النتيجةسيعتمد تحقيق هذه
بمشاركة صغار السن، والهياكل المجتمعية، مع التركيز على  ،لخدمات الصحية، ولالبرامج، وتحليلها ونشرها

األولوية للمراهقين،  تلبية االحتياجات الصحية ذات الفئات والبيئات السريعة التأثر بوجه خاص، من أجل
 تقديم لضمان توفير بيئة سياسات داعمة وباإلضافة إلى ذلك سيلزموزيادة فرص حصولهم على الخدمات، 

االتجاهات  وستلزم نظم لرصد . بخصوص التدخالت الناجعة ونماذج الممارسات الجيدةبيناتقطاع الصحة 
 المجموعات اكتشاف وإلتاحةونوع الجنس، ع تصنيفها حسب السن السائدة في صحة المراهقين ونموهم، م

 .السكانية الفرعية المعرضة لمخاطر شديدة
  
بأنه بلد قام رسمياً بإنشاء برنامج يركز على صحة المراهقين أو صغار السن، سواء أكان " برنامج لصحة ونمو المراهقين"عرف البلد الذي لديه    ١

زاً واضحاً في أحد البرامج التي تخص إحدى القضايا الصحية تحديداً، مثل برنامج مكافحة فيروس العوز                برنامجاً قائماً بذاته، أم عنصراً مميزاً تميي      
ميزانية لألنشطة، ) ب(خطة عمل على المستوى الوطني،  )أ: (يلي ينبغي أن يكون لديه ما" جيد األداء"ولكي يوصف البرنامج بأنه . المناعي البشري

  .الل السنة الماضيةسجل لألنشطة المضطلع بها خ) ج(
  

 المؤشرات
 التي تنفذ الدول األعضاءعدد  ١-٧-٤

قدم نحو بلوغ المرامي استراتيجية تسريع الت
والغايات اإلنمائية الدولية المتعلقة بالصحة 

المؤتمر في التي تمت الموافقة عليها اإلنجابية 
 ومؤتمر قمة ١٩٩٤الدولي للسكان والتنمية لعام 

األلفية والجمعية العامة لألمم المتحدة في عام 
٢٠٠٧ 

التي استعرضت قوانينها  الدول األعضاءعدد  ٢-٧-٤
حها أو سياساتها الوطنية القائمة فيما يتعلق أو لوائ

 بالصحة الجنسية واإلنجابية

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 

تزويد الدول  ٧-٤
ئل األعضاء بالدال

اإلرشادية واألساليب 
، إلى واألدوات

، جانب الدعم التقني
لتسريع العمل على 

استراتيجية تنفيذ 
تسريع التقدم نحو 

بلوغ المرامي 
  ٣  ٢٠والغايات اإلنمائية 
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  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٨  ٣٠  

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
١٢  ٤٠  

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
١٥ ٥٠ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
١١٣ ٠٠٠ ٤٨ ٣٠٠ ٤٨ ٠٦٤ 

 المبررات

المتعلقة الدولية 
 ،بالصحة اإلنجابية
مع التركيز بوجه 
خاص على تأمين 

مساواة في ال
الحصول على 

الجيدة خدمات ال
الخاصة بالصحة 
، الجنسية واإلنجابية

والسيما في 
المجاالت التي توجد 
فيها احتياجات غير 
ملباة، وفيما يتعلق 

بحقوق اإلنسان من 
حيث صلتها بالصحة 

 .الجنسية واإلنجابية

 المعطيات  وتحليل ونشر بناء القدرات على المستوى القطري من أجل جمععلى تحقيق هذه النتيجة سيعتمد
الصالت بين خدمات الصحة الجنسية والصحة اإلنجابية، وسائر البرامج  وتقوية ؛تنفيذ البرامجالضرورية ل

رصد وتقييم برامج الصحة الجنسية  و؛ باأليدز والعدوى بفيروسه، والتغذيةالخاصةالصحية، مثل البرامج 
 . آليات للمساءلةإنشاءواإلنجابية داخل النظام الصحي وخارجه، إلى جانب 

  

 المؤشرات
 عدد الدول األعضاء التي لديها برنامج عملي بشأن التمتع بالنشاط والصحة في مرحلة الشيخوخة ١-٨-٤

 "تعزيز التمتع بالنشاط والصحة في مرحلة الشيخوخة "١٦-٥٨ عص جوفقاً للقرار 

  ٢٠٠٨ت األساسية المعطيا
 ال توجد

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
١٥  

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
٢٠  

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٢٥  

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٢٢ ٠٠٠ ٧ ٨٠٠ ١٠ ٦٥٣ 

 المبررات

يد الدول تزو ٨-٤
األعضاء بالدالئل 

اإلرشادية 
واألساليب 

واألدوات، إلى 
جانب المساعدة 
التقنية، لتعزيز 
الدعوة من أجل 

اعتبار الشيخوخة 
من قضايا الصحة 
العمومية، ولوضع 

وتنفيذ سياسات 
وبرامج تستهدف 

الحفاظ على أقصى 
قدرة ممكنة على 

وظائف، تأدية ال
طيلة العمر، 

 ولتدريب مقدمي
 الرعاية خدمات

الصحية على 
األساليب التي تكفل 
التمتع بالصحة في 
 .مرحلة الشيخوخة

بناء قدرة الخدمات الصحية على دعم التمتع بالنشاط والصحة في  المتوقعة على تحقيق هذه النتيجة سيعتمد
 المسنين في مشاركةضمان  و؛دعم إقامة مراكز للرعاية الصحية األولية تراعي السنو ؛مرحلة الشيخوخة

 ؛لية وضع السياسات وتخطيط البرامج على المستوى الوطني، مع التركيز على مساهمتهم في المجتمععم
المدن التي  " مبادرةالتمتع بالنشاط في مرحلة الشيخوخة، مثلتعزز دعم المبادرات المتعددة القطاعات التي و

 ".تراعي السن
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طوارئ والكوارث واألزمات والنزاعات الحد من العواقب الصحية المترتبة على حاالت ال
  واالقتصادي إلى أقصى الحدودوالتقليل من أثرها االجتماعي 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القضايا والتحديات المطروحة
  

 اإلسهام في األمـن     وضع هذا الغرض االستراتيجي من أجل     
السلبي الـذي   البشري وذلك بالتقليل إلى أقصى حد من األثر         

وارئ والكوارث والنزاعـات وسـائر      تخلفه على الصحة الط   
 وتلبية االحتياجات الـصحية والتغذويـة       األزمات اإلنسانية، 

  .األحداثإبان تلك للفئات السكانية المستضعفة 

يمر، في كل عام، خُمس الدول األعضاء بأزمات تشكل خطراً 
، حسب ما جاء فـي      ٢٠٠٥فقد شهد عام    . على صحة سكانها  

ن الكوارث لألمم المتحدة حـدوث      االستراتيجية الدولية للحد م   
كما أدت .  حاالت الكوارث الطبيعية عدد٪ في١٨زيادة بنسبة 

سلسلة من األزمات السياسية واالجتماعية إلى تشريد حـوالى         
 مليون نسمة من بيوتهم داخل مختلف البلدان وإلى نزوح          ٢٥

 ماليين الجئ عن أوطانهم في جميـع أنحـاء          تسعةأكثر من   
  .العالم

 الـنظم الـصحية   تكبيد إلى  يمكن أن تؤدي  الطوارئحاالت  و
 مواطن الضعف في تلـك      أعباء مفاجأة وكثيفة بما يكشف عن     

.  والتنمية  االقتصادية  إلى تعطيل األنشطة    أيضاً تؤديو .النظم
قد في البلدان التي تكون فيها البنى التحتية الصحية ضعيفة،          و

الصحية  مواجهة حاالت الطوارئ إلى تعطيل الخدمات        تؤدي
  .الروتينية والبرامج اإلنسانية طوال شهور عدة

  
  األساليب االستراتيجية

 التي تقوم بها األمم      اإلنسانية عملية إصالح الشؤون   في إطار 
 طُلب من منظمة الصحة العالمية أن تـؤمن تنـسيق           ،المتحدة

مـا   إبان األزمـات في     وتضمن كفاءته وفعاليته   العمل الصحي 
 وترأس المنظمة   .ستجابة واإلنعاش  التأهب واال  يخص أنشطة 

المجموعة الصحية المنبثقة عن اللجنة الدائمة المشتركة بـين         
  . األمم المتحدةوكاالت

وينبغي أن تكون مشاركة القطاع الصحي في أنشطة الطوارئ         
وهناك حاجة إلى تحسين    . واألنشطة اإلنسانية مشاركة شاملة   

من المجـاالت   في طائفة واسعة    لحاالت الطوارئ   االستجابة  

  المؤشرات واألهداف
الحفاظ على معـدل وفيـات الفئـات        : الهدف المنشود .  الوفيات اليومي الخام   معدل  •

 في اليـوم خـالل      ١٠ ٠٠٠ لكل   ١السكانية المتأثرة بحاالت الطوارئ الكبرى دون       
  المرحلة األولية من مراحل االستجابة للطوارئ

٪ مـن   ٩٠بلـوغ   : الهدف المنشود . التوصل إلى خدمات صحية تعمل على ما يرام         •
عات السكانية المتأثرة مستويات من االستفادة من الخدمات مماثلة لمـستوياتها       المجمو

  في الظروف السابقة للطوارئ أو أفضل منها في غضون سنة واحدة
٪ من السكان المتأثرين ١٠نسبة ال تتجاوز : الهدف المنشود. الوزن مقابل الطول  •

  .ارية٪ من القيمة المعي٨٠الذين تقل نسب وزنهم إلى طولهم عن 

  الدروس المستفادة

 أساسياً لمواجهة يعتبر التأهب شرطاً  •
كما أن بناء . الطوارئ مواجهة فعالة

القدرات الوطنية على تدبير المخاطر 
والحد من حاالت الضعف يستلزم ما 

وجود سياسات وتشريعات محدثة؛ : يلي
وبنى تحتية مناسبة؛ ومعلومات وخطط 

  .وإجراءات؛ وموارد وشراكات

ينبغي لمشاركة القطاع الصحي في   •
األنشطة اإلنسانية أن أنشطة الطوارئ و

ويجب تحسين . تكون مشاركة شاملة
االستجابة في عدة مجاالت، منها التدبير 

العالجي لعدد كبير من اإلصابات، 
وتنظيم شؤون التغذية، وصحة األمهات 
والولدان، والصحة النفسية، واإلمدادات 

الصيدالنية، والشؤون اللوجيستية، 
ين ويتع. وإصالح البنى التحتية الصحية

تأمين توجيه تقني متين وقيادات، مع 
تحسين التنسيق من أجل ضمان عدم 

مواجهة أوجه القصور هذه في الحاالت 
  .الطارئة التي قد تحدث في المستقبل

كثيراً ما يشارك القطاع الخاص والقوات   •
المسلحة في عمليات مواجهة الطوارئ، 
وينبغي االتفاق بشأن معايير وإجراءات 

 يشمل موظفين غير التعاون الذي
  .محليين

يتعين العثور على األشخاص المناسبين   •
من ذوي المهارات الالزمة فوراً بعد 

نزول كارثة ما؛ فكلما كانت االستجابة 
والبد من . عاجلة كانت النتيجة أفضل

بناء القدرات ووضع قائمة بأسماء 
الخبراء من ذوي التدريب المناسب 

  .الذين يمكن استدعاؤهم فوراً
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 واإلصـحاح   ؛ والميـاه  ؛منها تدبير اإلصـابات الجموعيـة     
 ؛غيـر الـسارية   و واألمراض السارية    ؛ والتغذية ؛والتصحح

 والمستحـضرات   ؛ والـصحة النفـسية    ؛وصحة األم والوليد  
 ؛ واللوجيستيات الصحية  ؛ والتكنولوجيات الصحية  ؛الصيدالنية

  .ية الصحية البنى التحتوترميم ؛وخدمات المعلومات الصحية

تمويل الجوانب ذات الصلة بالصحة في ميـدان        ضمان  ويعد  
التأهب لمواجهة الطوارئ واالستجابة لمقتضياتها من المشاغل   

تـرابط  التأكـد مـن     البد مـن    في هذا المضمار،    و. الكبرى
 العمليـات   مع تحليل االحتياجات وصياغة المشاريع      إجراءات

مم المتحـدة أو داخـل      األوسع نطاقاً سواء داخل منظومة األ     
 تطوير الشراكات والتنـسيق     لذا يلزم  ،منظمة الصحة العالمية  

من أجل تحقيق تدفق أوسع لألموال وتحسين إمكانية الـتكهن          
  .الطوارئ المعقدة المزمنةمواجهة  وخاصة فيما يتعلق ببها،

  
  االفتراضات والمخاطر والخيارات

لغـرض   أساسـاً لتحقيـق هـذا ا        التاليـة  االفتراضات تشكل
  :االستراتيجي

جيدة التصميم وتحظـى    متينة و وجود نُظم صحية وطنية       •
 وعليه فإن االستثمار في برامج االستجابة      . بتمويل كاف

داخل البلدان هو من األمور الحاسمة بالنسبة إلى عمـل          
 العمل الصحي إبان    وتعد إتاحة . المنظمة في هذه الميادين   

ت الطوارئ الصحية   فعالة لحاال وإقامة استجابة   األزمات  
جزءاً ال يتجزأ من العمل الذي فوضت المنظمـة أمـر           

  .االضطالع به
 التي قد تؤثر في تحقيق الغـرض        المخاطر وفيما يلي بعض  

  :االستراتيجي

أن العمل في مجال التأهب لمواجهة حـاالت الطـوارئ            •
 مـسؤولية أخـرى     قد يعتبر خطأً  واالستجابة لمقتضياتها   

وي العـادي   لعمل التقييسي والتنم   ا أقل أهمية من  تُضاف  
  ؛الذي تضطلع به المنظمة

 مـستوى   أن العمل الذي سيضطلع به لن يكفي لـضمان          •
 على صعيد المنظمة من      الالزمين التأهب وعدد الكفاءات  

أجل االضطالع بعمل فعال على وجه السرعة في حاالت 
  الطوارئ؛

لتمكـين  عدم كفاية تمويل الوظائف األساسية الالزمـة          •
 باألنشطة فـي مجـال التأهـب        لمنظمة من االضطالع  ا

لمواجهة الطوارئ واالستجابة لمقتضياتها للوفاء بالمهمة      
المتمثلة في قيادة المجموعة الصحية المنبثقة عن اللجنـة         

  . التابعة لألمم المتحدةالمشتركة بين الوكاالت الدائمة
  
  
  
  

  الدروس المستفادة
يستغرق التخلص من اآلثار المدمرة   •

المترتبة على الطوارئ واألزمات 
الكبرى المعقدة مدة أطول بكثير من 

المدة التي يتكهن بها المجتمع الدولي؛ 
كما أن أثر هذه النكبات على الخدمات 
الصحية والوضع الصحي للسكان يدوم 

  .لسنوات عديدة

  : على األمور التاليةستركز األمانة

بناء قدراتها في ميدان التأهب لمواجهة   •
حاالت الطوارئ واالستجابة لمقتضياتها 

من خالل انتهاج أساليب متعددة 
القطاعات ومتعددة التخصصات 

  وأساليب إزاء كل األخطار؛
بناء القدرات التشغيلية على الصعيدين   •

ظة عليها من الوطني والدولي والمحاف
أجل االستجابة السريعة ولتوجيه العمل 

المنسق الذي يضطلع به أصحاب 
المصلحة العديدون خالل األزمات التي 

تنطوي على حاالت طوارئ الصحة 
العمومية المتعلقة بالبيئة والسالمة 
  الغذائية، والكوارث والنزاعات؛

تطوير قواعد المعارف والكفاءات   •
د لمواجهة الالزمة من أجل اإلعدا

حاالت الطوارئ واالستجابة 
  لمقتضياتها؛

إنشاء شراكات وآليات للتنسيق مع   •
الحكومات والمجتمع المدني وكذلك مع 

شبكات المراكز المتعاونة وسائر 
المراكز المتميزة لضمان تدخالت فعالة 
  في الوقت المناسب عند الحاجة إليها؛

تطوير القدرات التقنية والتشغيلية على   •
يد المنظمة دعماً للبلدان التي تمر صع

بأزمات وخاصة في إجراء التقييمات 
الصحية وتنسيق العمل الصحي ومعالجة 

أوجه القصور وتقديم اإلرشاد ورصد 
أداء العمل الصحي فيما يتعلق بصحة 
  وتغذية المجموعات السكانية المتأثرة؛

تسخير المجموعة الهائلة من المهارات   •
مستويات المنظمة المتوفرة على جميع 

في االستجابة لحاالت الطوارئ، بما 
يشمل مجاالت الصحة النفسية والتغذية 
والمياه واإلصحاح، والسالمة الغذائية 

واألدوية والوقاية من العنف 
واإلصابات، وتدبير اإلصابات الجموعية 

واألمراض السارية وصحة األم 
  .والطفل
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  النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة

 المؤشرات
 خطط لديها التي الدول األعضاء  نسبة ١-١-٥

وتغطي أخطاراً وطنية للتأهب لمواجهة الطوارئ 
 متعددة

برامج للحد  التي تنفذ الدول األعضاءعدد   ٢-١-٥
 الصحية بآثار الكوارث المنشآتمن سرعة تأثر 

 الطبيعية

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
٢٠ ٪٢٥  

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٤٠ ٪٦٠  

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
    

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٦٠ ٪٧٠  

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٥١ ٠٠٠  ٤٩ ٩٠٠ ٤٥ ٦١٤  

 المبررات

 وضع ١-٥
 والمعايير المقاييس

وبناء القدرات 
للدول وتقديم الدعم 

 لوضع األعضاء
وتعزيز الخطط 

والبرامج الوطنية 
في مجال التأهب 
 .لمواجهة الطوارئ

 . التي تليها٢٠١٣-٢٠١٢ وستكثف ثانيةً في الثنائية ٢٠١١-٢٠١٠ستكثف الجهود المبذولة في الثنائية 
  

 المؤشرات
وجود برامج تشغيلية لقدرات التصدي   ١-٢-٥

في األقاليم والمقر الرئيسي جاهزة للتنفيذ في حاالت 
 حادة الالطوارئ

عدد برامج التدريب العالمية واإلقليمية   ٢-٢-٥
ضمن االستجابة  العموميةالخاصة بالعمليات الصحية 

 لحاالت الطوارئ

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
٥ ٪٥٠ 

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
١٦ ٪١٠٠ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
    

  ٢٠١٣عام  بحلول التي يتعين تحقيقها األهداف
٢٠ ٪١٠٠ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٧٤ ٠٠٠  ١٨ ٥٠٠ ٦٧ ٧٩٦  

 المبررات

وضع  ٢-٥
والمعايير المقاييس 

 وبناء القدرات
لتمكين الدول 
األعضاء من 

 في الوقت االستجابة
المناسب للكوارث 

المرتبطة باألخطار 
الطبيعية واألزمات 
ذات الصلة بنشوب 

 .النزاعات

 . التي تليها٢٠١٣-٢٠١٢ثنائية  وستكثف ثانيةً في ال٢٠١١-٢٠١٠ستكثف الجهود المبذولة في الثنائية 
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 المؤشرات
ذات المكون عدد خطط العمل اإلنساني   ١-٣-٥

حاالت الطوارئ من أجل   أعدتالتي الصحي
 الجارية

والتي عدد البلدان التي تمر بمراحل انتقالية  ٢-٣-٥
  الصحةب خاصةستراتيجية إنعاش أعدت ا

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
٨ ٦ 

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٢٥ ١٢ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
    

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٢٠ ١٨ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٦٥ ٠٠٠  ١٩ ٩٠٠ ٤٦ ٤٦٥  

 المبررات

وضع  ٣-٥
المقاييس والمعايير 

وبناء القدرات 
لتمكين الدول 

األعضاء من تقدير 
االحتياجات 

وتخطيط التدخالت 
خالل المراحل 

االنتقالية ومرحلة 
اإلنعاش في سياق 

النزاعات 
 .والكوارث

 . التي تليها٢٠١٣-٢٠١٢ في الثنائية  وستكثف ثانية٢٠١١ً-٢٠١٠ستكثف الجهود المبذولة في الثنائية 
  

 المؤشرات
المتعلقة لتدخالت التي نفذت في إطارها ا نسبة حاالت الكوارث الطبيعية أو النزاعات الحادة ١-٤-٥

  بما في ذلك تشغيل نظم ترصد األمراض واإلنذار المبكر،بمكافحة األمراض السارية

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
٦٠٪ 

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
١٠٠ ٪ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
  

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
١٠٠ ٪ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٥٣ ٠٠٠  ١٣ ٢٠٠ ٢٢ ٩٤٨  

 المبررات

تقديم الدعم  ٤-٥
التقني المنسق 

فيما للدول األعضاء 
يتعلق بمكافحة 

األمراض السارية 
في حاالت وقوع 
الكوارث الطبيعية 
 .ونشوب النزاعات

 . التي تليها٢٠١٣-٢٠١٢ وستكثف ثانيةً في الثنائية ٢٠١١-٢٠١٠ستكثف الجهود المبذولة في الثنائية 
  

 المؤشرات
  خططلديهاالتي الدول األعضاء نسبة  ١-٥-٥

وطنية للتأهب لحاالت الطوارئ الصحية 
واإلشعاعية والبيئية واإلنذار بحدوثها الكيميائية 

  واالستجابة لمقتضياتها

 مراكز اتصال لديها التي الدول األعضاءعدد  ٢-٥-٥
بالشبكة الدولية للسلطات المعنية بالسالمة فيما يتعلق 

   البيئية طوارئ الصحة وشبكةالغذائية 

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 

تقديم الدعم  ٥-٥
للدول األعضاء 
لتعزيز اآلليات 

الوطنية في مجال 
التأهب وإلقامة 
آليات اإلنذار 

  واالستجابة فيما 
٥٠ ٪٣٠ 



 54  
    )الصيغة المعدلة (٢٠١٣-٢٠٠٨الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل 

 

  

  ٢٠٠٩ عام بحلول األهداف التي يتعين تحقيقها
٧٥ ٪٦٠ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
    

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
١٠٠ ٪٧٥ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
١٨ ٠٠٠  ١١ ٥٠٠ ١٩ ١٩٠  

 المبررات

يتعلق بالسالمة 
الغذائية وبحاالت 
الطوارئ الصحية 

 .البيئية

 . التي تليها٢٠١٣-٢٠١٢ وستكثف ثانيةً في الثنائية ٢٠١١-٢٠١٠ستكثف الجهود المبذولة في الثنائية 
  

 المؤشرات
لمتأثرة بحاالت  االدول األعضاءنسبة  ١-٦-٥

الطوارئ الحادة والدول األعضاء التي تجري فيها 
لها منسق خاص بالعمل اإلنساني، عمليات الطوارئ و

 المجموعة المعنية بالخدمات الصحية تعمل فيهاو
اإلنسانية والتابعة للجنة الدائمة المشتركة بين 

 معايير هذه المجموعةوفقاً لالوكاالت 

التي تجري فيها  نسبة الدول األعضاء ٢-٦-٥
لديها منسق خاص بالعمل الطوارئ وعمليات 
من جانب بحضور تقني دائم ، وتتمتع اإلنساني

حاالت الطوارئ، واالستجابة المنظمة يشمل التأهب ل
 اإلنعاشكذلك لمقتضياتها و

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
٣٠ ٪٣٠٪ 

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٦٠ ٪٦٠٪ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
    

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٩٠ ٪١٠٠٪ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
١٧ ٠٠٠  ١٣ ٧٠٠ ١٦ ٤٠٠  

 المبررات

إصدار  ٦-٥
الوثائق االتصالية 

الفعلية وتكوين 
الشراكات وتطوير 
التنسيق مع سائر 
 مؤسسات منظومة

األمم المتحدة 
والحكومات 

والمنظمات غير 
 الحكومية المحلية

منها والدولية 
والمؤسسات 

الجامعية والرابطات 
المهنية على 

الصعيدين القطري 
واإلقليمي وعلى 
 .الصعيد العالمي

 . التي تليها٢٠١٣-٢٠١٢ وستكثف ثانيةً في الثنائية ٢٠١١-٢٠١٠ستكثف الجهود المبذولة في الثنائية 
  
  

 المؤشرات
نسبة حاالت الطوارئ الحادة التي  ١-٧-٥

قامت المنظمة من أجلها بحشد إجراءات منسقة 
  على الصعيدين الوطني والدولي 

نسبة التدخالت المتعلقة بحاالت الطوارئ  ٢-٧-٥
طط العمل  لخللمكونات الصحيةتنفذ وفقاً المزمنة التي 

  اإلنساني

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
٦٠٪  

  ٢٠٠٩األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

العمليات  ٧-٥
مستعصية ال
 والخاصةجارية وال

التي تنفذ باإلنعاش 
 .في حينها وبفعالية

١٠٠ ٪ ٨٠٪  
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  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
    

  ٢٠١٣األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
١٠٠ ٪١٠٠٪ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠الميزانية المقترحة  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ميزانية ال

 -    

 المبررات
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  فيما يتعلق باالعتالالتالحد منها وأتعزيز الصحة والتنمية وتوقي عوامل االختطار 
مواد النفسانية التأثير  المرتبطة بتعاطي التبغ والكحول والمخدرات وسائر الالصحية

  ني وممارسة الجنس بشكل غير مأمونوالنُظم الغذائية غير الصحية والخمول البد
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القضايا والتحديات المطروحة
  

 هذا الغـرض    يهدفإن عوامل االختطار الرئيسية الستة التي       
٪ مـن   ٦٠ مسؤولة عن أكثر مـن        التصدي لها  االستراتيجي

٪ من عبء المراضة في     ٥٠وما ال يقل عن     حاالت الوفيات   
 أبعاداً هامة فيما يتعلق بنـوع        لها كما أن . جميع أنحاء العالم  

، في الفقراء مـن سـكان       بصفة خاصة وهي تؤثر،   الجنس،  
 التوكيـد   وبالرغم مـن  . البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل   

 اآلثار الضائرة الناجمة عن عوامل االختطار تلك        معالجةعلى  
التـصدي  ولم يول الكثير من االهتمام لمـسألة الوقايـة          فإنه  
 لهذه المحددات الصحية بطريقة تراعـي االعتبـارات         بفعالية

والوصـول إلـى فئـات الـسكان الـدنيا           الخاصة بالجنسين 
  .االجتماعية واالقتصادية

وتعاطي التبغ هو عامل اختطار لستة أسباب من أصل ثمانية          
 السبب الرئيسي   هيعد تعاطي  و .أسباب رئيسية للوفاة في العالم    

الكامن وراء الوفيات التي يمكن اتقاؤها فـي جميـع أنحـاء            
 من الوفيـات التـي      ٪٧٠العالم، حيث يحدث ما ال يقل عن        
ويعد تعاطي التبغ والفقـر     . تعزى إلى التبغ في البلدان النامية     

تنفصم عـراه كمـا أن معـدالت         أمرين مترابطين ترابطاً ال   
ومن حسن الطالع أن هناك تدابير      . الفقراءانتشاره أعلى بين    

ومع ذلك فـإن    ،   وعالية المردود للحد من تعاطي التبغ      ناجحة
نسبة سكان العالم المشمولين بتغطيـة كاملـة بواحـدة مـن            

 .٪٥السياسات األساسية لتخفيض الطلب على التبغ ال تتجاوز         
فاتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبـغ         

ي معاهدة مسندة بالبينات الغرض منها هو المساعدة علـى          ه
  .الحد من عبء المراضة والوفيات جراء تعاطي التبغ

 مليون حالة   ٢‚٣دوث  بح تعاطي الكحول    وفي كل سنة يرتبط   
 مليون سنة من سـنوات      ٦٠ وفقد   وفاة في جميع أنحاء العالم    

 وفي البلدان النامية ذات معـدالت الوفيـات       . الحياة كل عام  

  المؤشرات واألهداف
٪ في المعدل اإلجمالي ١٠نسبة الدول األعضاء التي تبلّغ عن حدوث انخفاض بنسبة   •

لدول األعضاء التي تبلّغ عن انخفاض ٪ من ا٥٠: الهدف المنشود. النتشار تعاطي التبغ
  ٢٠١٣نهاية عام بحلول ٪ ١٠بنسبة 

عدد الدول األعضاء التي تحافظ على مستوى ثابت من تعاطي الكحول على نحو ضار أو   •
٪ في عدد الدول ١٠زيادة بنسبة : الهدف المنشود. ٢٠١٣تقليصه بحلول نهاية عام 

ثابت أو عن انخفاض مستوى تعاطي األعضاء التي تبلّغ عن المحافظة على مستوى 
  الكحول على نحو ضار

قيام : الهدف المنشود.  معدل انتشار السمنة بين البالغينخفضتعدد الدول األعضاء التي   •
بترسيخ أو خفض معدل انتشار السمنة بين البالغين بحلول نهاية عام  دول أعضاء ثالث

  .٢٠١٠-٢٠٠٧، مقارنة بمستويات الفترة ٢٠١٣

   المستفادةالدروس
أن الوقاية من عوامل االختطار والحد   •

منها هما من العناصر األساسية في 
خطط التنمية االجتماعية واالقتصادية 

الوطنية ذلك أنها تؤدي إلى تحسين 
صحة السكان عموماً وإلى الحد من 
جوانب الالمساواة فيما بين مختلف 

  .الفئات
أن األساليب التقليدية المتبعة إزاء   •

الصحة العمومية ال تكفي لمواجهة 
المشكالت الناجمة عن عوامل االختطار 

تلك وعليه فإن هناك حاجة إلى إيجاد 
طرق عمل مبتكرة بمشاركة المؤسسات 

الحكومية والمجتمع المدني والقطاع 
  .الخاص وسائر الشركاء

أن مشكالت الصحة العمومية التي   •
تسببها عوامل االختطار تلك قد تربك 

 الرعاية الصحية وتؤدي إلى نشوء نُظم
مصاعب اجتماعية واقتصادية جمة 

بالنسبة إلى األفراد واألسر والمجتمعات، 
والسيما لدى البلدان والفئات األقل قدرة 

على تحمل تكاليف الرعاية الصحية التي 
  .تنجم عن تلك المشاكل

أن برامج تعزيز الصحة قد أثبتت   •
يات مردوديتها ومن ذلك، االستراتيج

التثقيفية المعدة من أجل تقليص الطلب 
على الملح في األطعمة المجهزة وحظر 

اإلعالن عن منتجات التبغ، ورفع 
  .أسعارها بهدف مكافحة التبغ
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المنخفضة، بشكل عام، يعد تعاطي الكحول عامل االختطـار         
. ٪ من إجمالي عـبء المراضـة      ٦‚٢الرئيسي المسؤول عن    

ويعد تعاطي المخدرات حقناً في عدد متنامٍ من البلدان الـدافع           
وراء سرعة انتشار العدوى بفيروس العوز المناعي البـشري        

ى العـبء   وعلى الرغم من توافر األدلة عل     ). فيروس األيدز (
الكبير الملقى على الصحة وعلى المجتمـع جـراء تعـاطي           
الكحول وسائر المواد النفسانية التأثير، فإن الموارد المتاحـة         
محدودة، سواء في المنظمة أو في البلدان، لتـوقي وعـالج           
االضطرابات الناجمة عن سوء استخدام المواد على الرغم من         

يف الصحية واالجتماعيـة،    أن ما يتم توفيره فيما يتعلق بالتكال      
 دوالرات  ٧ يستثمر في العالج يساوي       أمريكي لقاء كل دوالر  

  .على األقلأمريكية 

٪ مـن الـسكان فـي العـالم         ١٧وتشير التقديرات إلى أن      
٪ ممن يقومـون    ٤١يقومون بأي نشاط بدني باإلضافة إلى        ال

مـن   ويقدر أن عدد الوفيات      .غير مفيد لصحتهم  بنشاط بدني   
 ٢,٧ويموت سنوياً    ١. مليون حالة  ١‚٩قلة النشاط يبلغ    جراء  

مليون شخص على األقل من جراء تدني مـستوى اسـتهالك          
 مليـون   ٢,٦وعالوة على ذلك يموت     . الفواكه والخضراوات 
  .شخص بسبب السمنة

 االستراتيجية العالمية للمنظمـة بـشأن النظـام الغـذائي           أما
يد الدول األعـضاء    والنشاط البدني والصحة، التي حظيت بتأي     

جميع أصحاب المصلحة بالتوصـيات     فهي   ٢٠٠٤،٢في عام   
والخيارات السياسية الالزمة لمعالجـة عوامـل االختطـار         

ونظراً . المتصلة بالنظم الغذائية غير الصحية والخمول البدني      
ألن الكثير من محددات النظم الغذائية الصحية والنشاط البدني         

لصحي، فـإن هنـاك تحـدياً       ال تندرج ضمن نطاق القطاع ا     
رئيسياً يواجه المنظمة وأصحاب المصلحة يتمثل في تـسهيل         
االضطالع باألنشطة المتعددة القطاعات نهوضاً بمستوى تنفيذ       

  .االستراتيجية العالمية على الصعيد القطري

وتؤدي ممارسة الجنس بدون وقاية إلى حدوث زيادات هامة         
يـر المقـصود    في عبء المراضة ومنها حاالت الحمـل غ       

 العـدوى بفيـروس األيـدز    المنقولة جنسياً بما فيها   والعدوى
وغير ذلك من العواقب االجتماعية والعاطفية والبدنية وهـي         

 وترى منظمة الصحة العالميـة أن       .أمور لم تقدر حق قدرها    
ممارسة الجنس بدون وقاية هي ثـاني عوامـل االختطـار           

ان التي تُسجل فيها    المحدقة بالصحة من حيث األهمية في البلد      
دون ذلك أن عدد النساء الالئي يحملن       . أعلى معدالت الوفيات  

 مليـون   ٤٦ مليون امرأة تختار     ٨٠ ، سنوياً،  يبلغ رغبة منهن 
 مليـون   ٣٤٠منهن إنهاء حملهن، كما يتم اإلبالغ عن حدوث         

حالة جديدة من حاالت العدوى المنقولة جنسياً وحدوث خمسة         

                                                           
جنيف، منظمة الصحة العالمية، . الحد من المخاطر، تعزيز الحياة الصحية. ٢٠٠٢، التقرير الخاص بالصحة في العالم   ١

٢٠٠٢. 
 .١٧-٥٧ ج ص عالقرار   ٢

  الدروس المستفادة
أن الوقاية من عوامل االختطار   •

 مردودية  هي أكثر األساليبومكافحتها
التي بوسع البلدان المنخفضة والمتوسطة 
الدخل انتهاجها لمواجهة النتائج الصحية 
واالجتماعية السيئة التي ترتبط بعوامل 

  .االختطار تلك
أن األدلة التي تطرحها البحوث المتعددة   •

المستويات تشير إلى أن مبادرات تمكين 
النساء والرجال والمجتمعات المحلية من 

سلوكيات غير الصحية قد تساعد تغيير ال
على تحسين الحصائل الصحية، وإلى أن 
هناك تدخالت منفصلة ينبغي االعتراف 

كما تبين أن التمكين . بها في حد ذاتها
إنما هو استراتيجية عملية وذات جدوى 

ومن الثابت . في مجال الصحة العمومية
أن دمج التدخالت الخاصة بتمكين المرأة 

تصادية والتعليمية في القطاعات االق
والسياسية له أعظم األثر في نوعية حياة 
المرأة واستقالليتها ونفوذها، كما أنه أدى 
إلى تغيير السياسات العامة وإلى تحسين 

  .صحة الطفل واألسرة

  : على األمور التالية األمانةستركز

االضطالع بأنشطة الريادة العالمية،   •
والتنسيق والتواصل والتعاون والدعوة إلى 

تعزيز الصحة من أجل تحسين الصحة 
والحد من جوانب الالمساواة في هذا الصدد 

يطرة على أهم عوامل االختطار والس
والمساهمة في بلوغ األغراض اإلنمائية 

  الوطنية؛
 سياسات إرشادات بشأنبتزويد البلدان   •

 تقنية مسائل صحيةواستراتيجيات أخالقية و
مسندة بالبينات وبالدعم من أجل إنشاء نُظم 
وطنية تعنى بالترصد، بما في ذلك اآلليات 

المصنفة المالئمة الخاصة بالمعطيات 
حسب الجنس والسن، والرصد والتقييم 

والسيما في واإلبقاء على تلك النُظم، 
 أو  أعباء كبيرةالبلدان التي تعاني من

متزايدة لالعتالالت المرتبطة بأنماط  أعباء
  الحياة؛
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.  بفيـروس األيـدز    العـدوى  حاالت   ماليين حالة جديدة من   
وسلوك المجازفة من األمور التي كثيراً ما تحدث مع غيرها          

 ولكنها تكون جزءا من مجموعة أمور،     ،  من األمور األخرى  
ومن األمثلة على ذلك أن تعاطي الكحول وما إلى ذلـك مـن      
المخدرات على نحو خطر كثيراً ما يترافق مـع ممارسـات           

ومـن  . اذ االحتياطـات الالزمـة    جنسية تقترف من دون اتخ    
الضروري فهم المحددات االجتماعية والبيئية األساسية لسلوك       
المجازفة والتعرف على العوامل التي تسبب الـضعف فيمـا          

االجتماعية   المحددات مثل الفردية،   يخص التعرض  للمخاطر   
  وتدني مستوى التعليم، والفقر،    ، بما فيها نوع الجنس،    والثقافية

وعليه فإن المنظمة تعترف بالحاجة . حاالت الغبنغيرها من و
إلى انتهاج أسلوب شامل متكامل إزاء تعزيز الصحة واتبـاع          

تبني قدرة األفـراد علـى       فعالة وحمائيةاستراتيجيات وقائية   
ي وتعزز قدرات المجتمع علـى تحـسين المـستوى          التصد

  .الصحي

نـاك  وباإلضافة إلى ذلك تشير التقديرات العالمية إلـى أن ه         
ثالثة مليارات نسمة، أو نصف عدد البشر، يعيشون اآلن في          

وبوصف التوسع العمراني أحـد محـددات       . مناطق حضرية 
عوامل االختطار الرئيسية، فإنه يؤثر فـي الـصحة إيجابيـاً           

وهناك عدد من المـسائل والمـشاكل       . وسلبياً على حد سواء   
عـن  الجديدة والمستجدة في مجال الصحة العمومية الناجمـة         

تزايد عدد السكان الذين يعيشون في البلدات والمـدن، حيـث        
يكون تـأثير التغييـر االجتمـاعي واالقتـصادي والبيئـي           

  .والتكنولوجي على أشده

وعلى الرغم من ضخامة عبء الوفيات والمراضة والعجـز         
الذي يتكبده العالم نتيجـة لالعـتالالت المرتبطـة بعوامـل           

اآلثار المتفاوتة المترتبة على    االختطار الهامة، مازال الوعي ب    
هذا العبء بالنسبة إلى النـساء والرجـال والبنـات واألوالد           

 إزاء  القـوي غائباً، وذلك إلى جانب عدم االلتزام الـسياسي         
تعزيز الصحة تعزيزاً صارماً وتـوقي عوامـل االختطـار          

تقليص هـذا العـبء، يـشترط        سعياً إلى و. وتقليص حدوثها 
راً في الموارد المالية والبشرية وعلى نحو       استثماراً إضافياً كبي  

عاجل، وذلك على كافة مستويات األمانة والدول األعضاء من     
أجل بناء القدرة وتعزيز التدخالت على المـستوى الـوطني          

  .والمستوى العالمي
  

  األساليب االستراتيجية

، يراعـي االعتبـارات     إن من شأن انتهاج أسلوب متكامـل      
 عوامـل   وتـوقي  تعزيـز الـصحة       إزاء الخاصة بالجنسين، 

 تعزيز جوانب التآزر وتحسين     والحد منها االختطار الرئيسية   
 األساليب الرأسـية    توسيع نطاق والكفاءة اإلجمالية للتدخالت    

  .وزيادة فعاليتهاالقائمة 

  : على األمور التالية األمانةستركز

تشجيع زيادة حجم االستثمارات الموظفة   •
لصعد وبناء القدرات الداخلية على جميع ا

في المنظمة وخاصة في المكاتب اإلقليمية 
والقطرية بغية تلبية احتياجات المنظمة في 

مجال تعزيز الصحة وتوقي عوامل 
االختطار المرتبطة بأنماط الحياة وتقليص 

  حدوثها؛
دعم البلدان في بناء القدرات الوطنية   •

يم المتعددة القطاعات من أجل دمج المفاه
المتعلقة بنوع الجنس والعدالة في األنشطة 

العامة وتعزيز الصحة والوقاية من 
االعتالالت المرتبطة بأنماط الحياة؛ 

وتعزيز المعارف والكفاءات المؤسسية فيما 
  يتعلق بأهم عوامل االختطار؛

دعم إقامة شراكات وتحالفات متعددة   •
القطاعات داخل جميع الدول األعضاء 

وبناء التعاون الدولي من أجل وفيما بينها 
  توليد نتائج البحوث وبثّها؛

قيادة العمل الفعال إلزالة العقبات السياسية   •
والهيكلية وبناء القدرات على صعيد األسرة 

والمجتمع وضمان فرص الحصول على 
التثقيف والمعلومات بهدف الترويج 

للسلوكيات الجنسية المأمونة والسيطرة 
ت والممارسات على عواقب السلوكيا
  الجنسية غير المأمونة؛

تقديم المساعدة التقنية المباشرة فيما يتعلق   •
بتنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية 
اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، بالتعاون مع 

تقديم الدعم أمانة االتفاقية، بما في ذلك 
على الالزم لتعزيز سياسات مكافحة التبغ 

منظمة الصحة تقرير النحو المحدد في 
: ٢٠٠٨ ،العالمية عن وباء التبغ العالمي

  . السياسات الستبرنامج
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 الوطنية فيما   والبد للبلدان من تعزيز مؤسساتها وبناء قدراتها      
المالئمـة المـصنفة    بما في ذلك المعطيات     (بالترصد،  يتعلق  

وحيثما أمكن حسب الفئة االجتماعيـة      حسب الجنس والسن،    
أو تقلـيص    عوامل االختطار الـشائعة      وتوقي) واالقتصادية

 وكذلك الشأن بالنسبة إلى الحاالت الصحية المرتبطـة         حدوثها
 وعالوة على ذلك من الـضروري أن تتحلـى وزارات           .بها

ن المشاركة الفعالة   الصحة بصفات قيادية وقوامية قوية لضما     
ومن الحيوي اتخـاذ إجـراءات علـى        . لكل شرائح المجتمع  

 ألن المحـددات الرئيـسية ألهـم     القطاعات مستويات متعددة 
وثمـة حاجـة     .عوامل االختطار تقع خارج القطاع الصحي     

بجميع نواحيها المادية   (أيضاً إلى دعم عملية التوسع العمراني       
 للحصول منها على نتـائج      ضماناً) واالجتماعية واالقتصادية 

ومن الضروري معالجة المحددات المتـصلة      . صحية إيجابية 
بالتوسع العمراني معالجة فعالة فـي إطـار االسـتراتيجيات          

ولذلك ينبغي حسب االقتضاء    . الالزمة لتقليل عوامل االختطار   
انظـر أيـضاً الغـرض      (ربطها بتعزيز الـصحة البيئيـة       

األوساط البيئية التي تدعم    ، وخصوصاً تعزيز    )٨االستراتيجي  
النشاط البدني، عن طريق ممارسة المشي وركوب الدراجات        

  .مثالً

بغية  في مجال تعزيز الصحة      لبذل جهود جبارة  وهناك حاجة   
 تزايد  توطيد القيادات وبناء القدرات مع مراعاة      :القيام بما يلي  

االحتياجات واألنشطة على مختلف مستويات البرامج الصحية       
صلة وكذلك طبقاً للتوصيات التي أبديت في المـؤتمر         ذات ال 

/  آب ١١-٧بـانكوك   (العالمي الـسادس لتعزيـز الـصحة        
؛ ومعالجة محددات الصحة الـواردة فـي        )٢٠٠٥أغسطس  

، في الحكومات كافـة وفـي       برنامج العمل اإلنمائي العالمي   
المجتمعات وفئات المجتمع المدني؛ وجعل موضوع تعزيـز        

  .ط الممارسات المؤسسية الجيدةالصحة شرطاً من شرو

 انتهاج أساليب شـاملة تنطـوي       ولضمان النجاح الدائم، يلزم   
 قضايا السياسة العامة    لمعالجةعلى توليفة من االستراتيجيات     

   . على مستوى الفرد واألسرة والمجتمعولبناء القدرات
  

  االفتراضات والمخاطر والخيارات
ـ  تحقيق هذا الغرض االسـتراتيجي       يستند  االفتراضـات  ىإل
  :التالية

توظيف المزيد من االستثمارات فـي المـوارد الماليـة            •
والبشرية من أجل بناء القدرات في مجال تعزيز الصحة         

  ؛والحد منها  عوامل االختطاروتوقي

قيام شراكات متعددة القطاعات وأنشطة تعاون متعـددة          •
التخصصات فيما يتعلق بالسياسات واآلليات والـشبكات       

 جميـع   مع االستثمار مـن قبـل     ،   المنصفة راءاتواإلج
أصحاب المصلحة على المستويات الوطنيـة واإلقليميـة       

  وعلى المستوى الدولي؛
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وجــود التــزام بانتهــاج سياســات وخطــط وبــرامج   •
ومتكاملة تتصدى لعوامـل االختطـار الـشائعة،         شاملة

متكاملـة إزاء   منـصفة و  واالعتراف بأن انتهاج أساليب     
عوامل االختطـار الكبـرى يـؤدي       حدوث  الوقاية من   

 المنـافع مـن   واسعة  جني منافع فيما يتعلق بطائفة       إلى
  الصحية؛

زيادة حجم االستثمارات الموظفة فـي مجـال البحـوث        •
وخاصة من أجل إيجاد االستراتيجيات الوقائيـة الفعالـة         

  .التي تركز على السكان

ـ     التي قد تحول   المخاطر وفيما يلي  رض  دون تحقيق هذا الغ
  :االستراتيجي

ض قطـاع الـصناعات سـيعر      العمل أو التفاعل مع      أن  •
الجهود المبذولة إلى المصالح المتنافسة لهذا القطاع بمـا         

 صناعات التبغ والكحول والسكر واألغذية المجهـزة        فيه
دالئل بشأن والمشروبات غير الكحولية، مما يتطلب اتباع 

وصـون  ،   في جميع الحـاالت    أسلوب االتصال المناسب  
   الصحة العمومية؛أولوية

عدم التسليم باألهمية المعترف بها لإلجراءات المتخـذة          •
على الصعيدين الوطني والمحلي، واإلجراءات التعاونية      
المتخذة من قبل الحكومات الوطنية والمحليـة تعزيـزاً         

  للصحة في جميع السياسات؛

 عوامـل   وتـوقي  تعزيـز الـصحة      جهوداحتمال تأثر     •
 تأثراً سلبياً نتيجة النخفـاض      وتقليص حدوثها  االختطار

درجة األولوية التي تولى لهذا المجال مما يؤدي إلى شح          
. المنظمة والبلـدان  أمانة   من قبل     له الموارد المخصصة 

وال يخفى أن مواصلة الدعوة من أجـل زيـادة حجـم            
االسثمارات من األمور األساسية للتقليل من هذه المخاطر 

  إلى أقصى حد؛

 تـوقي احتمال إلحاق األساليب المتكاملة المنتهجـة إزاء          •
 وقدرة البلدان   األمانة أضراراً بقدرة    والحد منها  المخاطر

على توفير الخبرة فيما يتعلق بالتصدي ألمراض محددة        
يجب الحفـاظ    وتجنباً لحدوث ذلك،  . ولعوامل االختطار 

 على الموارد الكافية النتهاج أساليب متكاملة فضالً عـن        
الحد األدنى الضروري مـن الخبـرات والدرايـة فـي           

  .المجاالت الرئيسية
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  النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة

 المؤشرات

د الدول األعضاء التي أجرت تقييماً عد ١-١-٦
لمجال واحد على األقل من مجاالت العمل 

وااللتزامات المتعلقة بالمؤتمرات العالمية لتعزيز 
 الصحة، وقدمت تقريراً عن ذلك

صحية للتوسع عدد المدن التي نفذت برامج  ٢-١-٦
العمراني بهدف الحد من حاالت الغبن في المجال 

 الصحي

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 

٦  ٢٤ 

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

١٢ ٣٠ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

٢٤  ٤٢  

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٤٨ ٥٢ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٦٦ ٠٠٠ ٦٠ ٩٠٠ ٣٨ ٨٧٩ 

 المبررات

 تقديم النصح ١-٦
للدول والدعم 
 لبناء األعضاء

قدراتها في كل 
البرامج ذات الصلة 
فيما يتعلق بتعزيز 

الصحة وإقامة 
أنشطة تعاون فعالة 
متعددة القطاعات 
 والتخصصات من

أجل تعزيز الصحة 
  وتوقي عوامل 

االختطار الكبرى 
 .والحد منها

 فرصة الستعراض ٢٠٠٩سيتيح المؤتمر العالمي السابع لتعزيز الصحة، المزمع عقده في أفريقيا في عام 
.  األسلوب العام الذي تنتهجه المنظمة على الصعيد العالمي إزاء تعزيز الصحةالتقدم المحرز ومراجعة

، على توطيد دور المنظمة الريادي في ٢٠١٣-٢٠١٠وستركز األنشطة التي سيضطلع بها، خالل الفترة 
مجال تعزيز الصحة وضمان إقامة اآلليات الالزمة على الصعيد القطري مما سيمكّن من تحديث السياسات 

ولبلوغ هذه الغايات سيقتضي األمر زيادة هامة في حجم الموارد الالزمة لضمان إسهام . ستراتيجياتواال
التطورات الحاصلة في مجال تعزيز الصحة على المستوى العالمي والمستويات اإلقليمية والوطنية إسهاماً 

 .تلكفعلياً في الحد من عبء الوفيات والمراضة المرتبط بعوامل االختطار الكبرى 
  

 المؤشرات
عدد الدول األعضاء التي لديها نظام  ١-٢-٦

رصد عوامل االختطار الكبرى ترصد وطني فعال ل
ين يستند إلى النهج التدريجي المحدقة بصحة البالغ

  الذي تتبعه المنظمة في الترصد

ا نظام ترصد عدد الدول األعضاء التي لديه ٢-٢-٦
رصد عوامل االختطار الكبرى المحدقة وطني فعال ل

الشباب يستند إلى المنهجية العالمية إلجراء بصحة 
 المسوح المتعلقة بصحة الطالب في المدارس

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
٢٥ ٢٥ 

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٥٠ ٥٠ 

  ٢٠١١ بحلول عام األهداف التي يتعين تحقيقها
٦٠  ٦٠  

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٧٥ ٧٥ 

 توفير ٢-٦
اإلرشاد والدعم من 

أجل تقوية النُظم 
الوطنية الخاصة 
بترصد عوامل 

االختطار الكبرى 
وذلك عن طريق 

وضع اُألطر 
واألدوات 

واإلجراءات 
التشغيلية وإجازتها 

وتعميمها على 
 الدول األعضاء

التي تسجل فيها 
مستويات مرتفعة أو 
متزايدة من العبء 
  الناجم عن الوفيات
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 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨الميزانية 

٣١ ٠٠٠ ١٤ ٦٠٠ ٢٣ ٨٠٧ 

 المبررات

االت العجز التي وح
تُعزى إلى عوامل 
االختطار الكبرى 

 .تلك

ة في هذا المضمار إال أنه اليزال يتعين على عدد كبير من الدول األعضاء لقد بدأ بالفعل تنفيذ معظم األنشط
تنفيذ نُظم موثوقة لترصد عوامل االختطار ولبذل الجهود الالزمة لمواجهتها؛ لذا فإن كثيراً منها سيحتاج إلى 

ائية في وعالوة على ذلك ستحتاج الدول األعضاء التي استكملت دراسات استقص. دعم المنظمة في المستقبل
هذا الصدد إلى دعم تقني فيما يتعلق بتكرار تلك الدراسات؛ كما قد تمس الحاجة إلى تطوير أدوات أخرى في 

وكذلك الشأن  لوضع المعايير وتعديلها وإجازتها  الجهود الالزمةومن المتوقع مضاعفة. مجال الترصد
 .داد زيادة هامةبالنسبة إلى الموارد الالزمة، كما أن اإلجراءات التشغيلية ستز

  
 المؤشرات

 التي عدد الدول األعضاء ١-٣-٦
معدالت عن  معطيات متماثلة لديها

بين البالغين، تبغ انتشار تعاطي ال
والمتاحة بفضل استقصاءات وطنية 

بيانية حديثة، مثل المسح العالمي 
لمعدل تعاطي التبغ بين البالغين أو 
النهج التدريجي الذي تتبعه المنظمة 

 في الترصد

 عدد الدول األعضاء ٢-٣-٦
تشريعات خاصة   لديهاالتي

بمنع التدخين وتشمل جميع 
العناصر التشريعية وأنواع 

ألماكن والمؤسسات على ا
تقرير منظمة النحو المحدد في 

الصحة العالمية عن وباء التبغ 
 ٢٠٠٨، العالمي

الدول األعضاء التي عدد  ٣-٣-٦
حظرت اإلعالن عن التبغ والترويج 
له ورعايته، على النحو المحدد في 
تقرير منظمة الصحة العالمية عن 

 ٢٠٠٨ ،وباء التبغ العالمي

  ٢٠٠٨ية المعطيات األساس
٢٠ ١٦ ٤٤ 

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٢٣ ١٨ ٥٠ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
٣٠  ٢٢  ٦٥  

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٤٠ ٢٦ ٧٥ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠  المقترحةالميزانية ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٧٢ ٠٠٠ ٥٥ ٢٠٠ ٣٨ ٤٦٦ 

 المبررات

  وضع ٣-٦
سياسات 

واستراتيجيات 
وتوصيات ومعايير 

ودالئل أخالقية 
مسندة بالبينات 

وتوفير الدعم التقني 
 للدول األعضاء

التي يسجل فيها 
عبء مرتفع أو 
متزايد للمراضة 

والوفيات المرتبطة 
بتعاطي التبغ من 

أجل تقوية 
المؤسسات بهدف 

تمكينها من التصدي 
شكالت أو توقي م

الصحة العمومية 
وتوفير . المعنية

الدعم أيضاً لمؤتمر 
األطراف في اتفاقية 

منظمة الصحة 
العالمية اإلطارية 

بشأن مكافحة التبغ 
لتنفيذ أحكام 

االتفاقية ووضع 
بروتوكوالت 

 .ودالئل

ستعمل األمانة في تعاون وثيق مع مؤتمر األطراف وأمانة االتفاقية لتقديم الدعم الالزم للدول األطراف في 
مما ترصد تقوم به من أنشطة تهدف إلى وضع سياسات وبرامج شاملة لمكافحة التبغ وإقامة نُظم لل ما

وطلبت جمعية الصحة . سيمكّنها من الوفاء بالتزاماتها بموجب أحكام االتفاقية وبروتوكوالتها في المستقبل
 . مواصلة دعم العمل الذي تقوم به األمانة وتعزيزه عند اللزوم١٧-٥٩ج ص عالعالمية في قرارها 

  
 المؤشرات

تولت بدعم األعضاء التي عدد الدول  ١-٤-٦
 وخطط وبرامج ع استراتيجياتوضمن المنظمة، 

 لمكافحة أو توقي مشكالت الصحة العمومية
الناجمة عن تعاطي الكحول والمخدرات وسائر 

 المواد النفسانية التأثير

عدد االستراتيجيات والدالئل والمعايير  ٢-٤-٦
التقنية الخاصة بالمنظمة والموضوعة من واألدوات 

أجل دعم الدول األعضاء على توقي وتقليص مشكالت 
الصحة العمومية الناجمة عن تعاطي الكحول 

 والمخدرات وسائر المواد النفسانية التأثير

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 

وضع  ٤-٦
سياسات 

واستراتيجيات 
وتوصيات ومعايير 

ودالئل أخالقية 
مسندة بالبينات 

وتوفير الدعم التقني 
  للدول األعضاء 

٥  ٢٥  
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  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٨ ٣٥ 

  ٢٠١١ التي يتعين تحقيقها بحلول عام األهداف
١٠  ٥٠  

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
١٥ ٦٠ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٣٣ ٠٠٠ ١٧ ١٠٠ ٢٠ ٩٧٨ 

 المبررات

التي يسجل فيها 
عبء مرتفع أو 
متزايد للمراضة 

والوفيات المرتبطة 
بتعاطي الكحول 

والمخدرات وسائر 
المواد النفسانية 

التأثير أو الوقاية 
 منها من أجل تقوية
المؤسسات بهدف 

تمكينها من مكافحة 
أو توقي مشكالت 
ة الصحة العمومي

 .المعنية
ية استجابة المنظمة لمشكالت الصحة العمومية التي يمكن عزوها لتعاطي الكحول والمخدرات ضماناً لمصداق

وسائر المواد النفسانية التأثير، يجب أن تتناسب تلك االستجابة مع عبء المراضة والوفيات المرتبط بتلك 
ت وتعزيز المؤسسات لذا فثمة حاجة ماسة لالستثمار في األنشطة التي تشتمل على بناء القدرا. السلوكيات

على جميع مستويات األمانة، بما فيها المراكز المتعاونة مع المنظمة، مع التأكيد على المكاتب اإلقليمية 
والقطرية لتمكين المنظمة من االستجابة بفعالية الحتياجات الدول األعضاء، ولدعم تنفيذ قرارات جمعية 

أسلوب شامل ومتكامل لتنفيذ الجهود فيما يخص توقي وسيتم تشجيع انتهاج . الصحة العالمية ذات الصلة
 .وتقليص هذه الفئة من فئات عوامل االختطار إال أن األمر يقتضي بالضرورة زيادة الموارد زيادة كبيرة

  
 المؤشرات

عدد الدول األعضاء التي اعتمدت  ١-٥-٦
تعددة القطاعات بشأن اتباع نظم  موخططاًاستراتيجيات 

 غذائية صحية أو ممارسة النشاط البدني باالستناد إلى
بشأن النظام الغذائي  للمنظمة االستراتيجية العالمية

 والنشاط البدني والصحة

األدوات التقنية للمنظمة التي تقدم عدد  ٢-٥-٦
 النُظم الغذائية الدعم للدول األعضاء على تعزيز

 النشاط البدنيسة  ممارأوالصحية 

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 

٩ ٢٩ 
  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

١٤  ٥٠ 
  ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

١٦  ٦٥  
  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

١٨ ٧٥ 
 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ يةالميزان

٣١ ٠٠٠ ١٥ ٣٠٠ ٢٠ ٣٤٧ 

 المبررات

وضع  ٥-٦
سياسات 

واستراتيجيات 
وتوصيات ومعايير 

ودالئل أخالقية 
مسندة بالبينات 

وتوفير الدعم التقني 
 للدول األعضاء

ي يسجل فيها الت
عبء مرتفع أو 
متزايد للمراضة 

والوفيات المرتبطة 
بالنظم الغذائية غير 

الصحية وقلة 
النشاط البدني من 

أجل تقوية 
المؤسسات بهدف 

تمكينها من مكافحة 
أو توقي مشكالت 
الصحة العمومية 

 . المعنية

ستجرى مراجعة وتحديث دالئل المنظمة بشأن التفاعالت مع أصحاب المصلحة الخارجيين حتى تعكس على 
الكحولية وغير الكحولية بما األغذية والمشروبات بنحو أفضل األوضاع السائدة حالياً وخاصة فيما يتعلق 

وتحتاج المنظمة إلى تعزيز عملها التقييسي . يضمن إبراز األغراض التي تنشد الصحة العمومية تحقيقها
 وستشمل معظم اإلجراءات المتصلة بمراجعة الدالئل إجراء مشاورات مع الدول ،حول النشاط البدني

ظمات غير الحكومية الدولية منها والوطنية والتنظيمات والبد أن يشمل نطاق التفاعالت أيضاً المن. األعضاء
 .المجتمعية
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 المؤشرات
عدد الدول األعضاء التي توفر بينات عن  ١-٦-٦

 ا أو عواقبهة الجنس غير المأمون ممارسةمحددات
عدد الدول األعضاء التي توفر بيانات  ٢-٦-٦

متماثلة عن مؤشرات ممارسة الجنس غير 
تفادت من أدوات الترصد الخاصة المأمونة، واس

 بالنهج التدريجي الذي تتبعه المنظمة في الترصد

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
 صفر ٤

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٢ ٨ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
٥  ١٠  

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٨ ١٢ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٣٠ ٠٠٠ ١٤ ٠٠٠ ١٨ ٥٨٠ 

 المبررات

وضع  ٦-٦
سياسات 

واستراتيجيات 
وتدخالت 

وتوصيات ومعايير 
ودالئل أخالقية 
مسندة بالبينات 

وتوفير الدعم التقني 
للبلدان للتشجيع 

على اتخاذ الحيطة 
 ممارسة الجنس عند

وتعزيز المؤسسات 
بهدف التصدي 
تماعية للعواقب االج

والفردية الناجمة 
عن ممارسة الجنس 

بدون وقاية 
 .والسيطرة عليها

 التي تمس إليها الحاجة وتوسيع نطاقها التدخالتهناك حاجة إلى توظيف استثمارات هامة إضافية لمواصلة 
لوفيات والعجز في البلدان ل الشائعة ثاني األسباب والذي تمثل عواقبههرة الجنس غير المأمون، للتصدي لظا

 ودعموتتراوح اإلجراءات الالزمة بين توليد البينات ذات الصلة . التي تسجل فيها أعلى معدالت الوفيات
ات، التي يقصد من ورائها  االستثماروستيسر. تنفيذ السياسات واالستراتيجيات والتدخالتمن أجل البلدان 

بلوغ المرامي المنشودة فيما يتعلق بسلوكيات المجازفة بذل الجهود الالزمة لتحقيق هذه النتيجة المتوقعة، 
 .المزيد من الموارد لتوليد وبناء قاعدة البينات وتعزيز دور المنظمة التقييسي وسيكرس. األخرى
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ماعية واالقتصادية األساسية للصحة من خالل سياسات وبرامج معالجة المحددات االجت
تعزز المساواة في مجال الصحة وتحقق التكامل بين األساليب المناصرة للفقراء واألساليب 

  ساليب المستندة إلى حقوق اإلنسانالتي تراعي الجنسين واأل
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القضايا والتحديات المطروحة
  

. من المبادئ الشاملة للمنظمة   اواة في مجال الصحة     تُعتبر المس 
  في مجال الصحة   التفاوتوخالل العقود األخيرة اتسع نطاق      

داخل البلدان، على الرغم من     بين البلدان وبين فئات المجتمع      
وقد حددت المنظمة، هي وغيرها     . التقدم الطبي والتكنولوجي  

ـ           سألة من األطراف الفاعلة في مجالي الـصحة والتنميـة، م
كما التصدي لعدم المساواة في مجال الصحة كأولوية رئيسية،         

تخاذ إجراءات أكثر ال البلدان تستهدف المنظمة تقديم الدعم إلى
 االحتياجات الصحية للفئات الـسريعة      توجه نحو تلبية  فعالية  
 وسيقتضي بلـوغ هـذا المرمـى معالجـة العوامـل            .التأثر

فرص الناس فـي التمتـع      االجتماعية واالقتصادية التي تحدد     
 المساواة في مجـال     نحو تحقيق  تقدم كبير    وإلحراز. بالصحة

 اتباع أسلوب مشترك بين القطاعات، علـى        بد من الصحة ال 
الرغم من صعوبة ذلك من الناحية السياسية في كثيـر مـن            

وتؤكد المرامي اإلنمائية لأللفية ما تتسم به عمليـات         . األحيان
ية من تـرابط وثيـق، وضـرورة        التنمية الصحية واالقتصاد  

التنسيق بين قطاعات متعددة من أجل بلوغ المرامي الصحية،         
  . وأهمية التصدي للفقر وعدم المساواة بين الجنسين

ويطرح الوضع تحديات بالنسبة إلى وزارات الـصحة التـي          
عليها أن تعمل بطرق مبتكرة من أجل تعزيز التعـاون بـين            

اعية واالقتصادية للـصحة،    القطاعات بشأن المحددات االجتم   
حتى وهي تعمل على مواءمة البـرامج الرئيـسية الخاصـة           
تحديداً بقطاع الصحة بحيث تلبي على نحو أفضل احتياجـات        

ومن الوسـائل الفعالـة     . المجموعات السكانية السريعة التأثر   

  المؤشرات واألهداف
رات الصحية الوطنية المصنفة حسب نوع الجنس والسن وحسب اثنين على نسبة المؤش  •

أو الحالة االجتماعية / أو محل اإلقامة و/ األصل العرقي و(األقل من المحددات األخرى 
  مما هو متاح للبحوث االستكشافية) االقتصادية

نوع عدد المؤشرات االجتماعية واالقتصادية للظروف المواتية للصحة مصنفة حسب   •
مثل مستويات التعليم واإلنتاج الزراعي والبنية (الجنس واألصل العرقي ومحل اإلقامة 

التحتية واإلسكان وظروف العمل والجرائم أو أحداث العنف والتنمية المجتمعية ودخل 
  )األسر

مثل (عدد السياسات وخطط العمل ذات األولوية للقطاعات األخرى غير قطاع الصحة   •
  التي أدرجت أهدافاً صحية)  والطاقة والتعليم والمالية والنقلقطاعات الزراعة

مثل الدساتير الوطنية واستراتيجيات (عدد السياسات والتشريعات ذات الصلة بالصحة   •
التي تتناول وتدرج بوضوح قضايا المساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان ) قطاع الصحة

  والمساواة في صياغتها وتنفيذها
خطط التنمية الوطنية والحد من الفقر للسبل الكفيلة باإلعمال التدريجي للحق مدى تحديد   •

المسؤوليات الواضحة (في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه دون تمييز 
  .)ألصحاب المصلحة واألهداف واإلطار الزمني ومخصصات الميزانية

  الدروس المستفادة
تاريخ العمل المشترك بين القطاعات من   •

: أجل الصحة ليس له شأن كبير
نصر رئيسي من عناصر األساس فكع

أتا رأى كثيرون - الذي وفره إعالن آلما
أنه كان من بين أقل الجوانب نجاحاً في 

عملية توفير الصحة للجميع خالل 
الثمانينات والتسعينات من القرن 

  .العشرين
توجد من الناحية األخرى أمثلة لالبتكار   •

المبشر في هذا المجال في منظمة 
ثل المبادرات الصحة العالمية، م

المجتمعية المرتكز في إقليم شرق 
والبد من مواصلة التقييم من . المتوسط

أجل تقدير إمكانات التوسع في هذه 
  .المبادرات

تجري ابتكارات خاصة بالسياسات في   •
البلدان الشريكة في اللجنة المعنية 

بالمحددات االجتماعية للصحة وقد يوفر 
ة ما تقوم به اللجنة من عمل أمثل

للممارسات الجيدة ويكون فهماً أفضل 
لسبل التصدي للمشكالت السياسية 

المتصلة بالعمل الخاص بالمحددات 
  .االجتماعية
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لتعزيز المكاسب الصحية للفئات الـسريعة التـأثر تـضمين          
ـ    سياسات وبرامج    اليب تعـزز المـساواة     قطاع الـصحة أس

. وتناصر الفقراء وتراعي الجنسين وتكون سـليمة أخالقيـاً        
 يوحد هذه االستراتيجيات    مفاهيمياًوتوفر حقوق اإلنسان إطاراً     

  . من خالله تقييم النجاح المحرزويتموالمعايير، 

 تكوين خبرات   ، أوالً ،والتحديات الحاسمة في هذا الصدد هي     
جتماعية واالقتصادية للـصحة    كافية بخصوص المحددات اال   

 وتحليل القضايا الخاصة بالجنسين واتخاذ إجراءات بـشأنها،       
 على كل من المستوى العالمي      ،األخالقيات وحقوق اإلنسان  و

 الـدول   تقديم الـدعم إلـى    واإلقليمي والقطري، لكي يتسنى     
 واتخاذ اإلجـراءات  األعضاء في جمع المعطيات ذات الصلة       

س مشترك بـين القطاعـات؛ وثانيـاً،        على أسا وبناء عليها،   
 المنطلقات الخاصـة    مستويات المنظمة ضمان أن تعكس كل     

بما في ذلك نوع الجنس     (بالمحددات االجتماعية واالقتصادية    
 واألخالقيات وحقوق اإلنسان،     والمساواة بين الجنسين   )والفقر

في برامجها وعملها التقييـسي؛ وثالثـاً، اعتمـاد األسـلوب           
أما التحدي األخير فهو ضخم     .  اآلثار المترتبة  الصحيح لقياس 

بصفة خاصة ألن النتائج المترتبة من حيث تعزيز المـساواة          
  أن في مجال الصحة سيكون من النادر أن تتضح بـسرعة أو          

ومن الـضروري اتبـاع     . تعزى بسهولة إلى تدخالت معينة    
 تصميم الـسياسات    وسبلطرق تقييم مميزة لتقدير العمليات،      

ويجب تقدير ما إذا كانـت      . ت والتحقق منها وتنفيذها   والتدخال
الخطوات المتخذة معروفة أم ال بفعاليتها في إحداث التغييـر،          

ومـن المؤشـرات    . بدالً من قياس الحصائل الصحية نفسها     
الهامة أيضاً عالقة قطاع الصحة ككل بسائر أجزاء الحكومة         

  .والمجتمع
  

  األساليب االستراتيجية
الهيكلية للصحة السياق السياسي واالقتصادي     تشمل المحددات   

، وأنماط تقسيم الطبقات االجتماعية بعوامل       للبلد والتكنولوجي
مميزة، مثل حالة التوظيف والدخل والتعليم والـسن ونـوع          
الجنس واألصل العرقي، والنظـام القـانوني، والـسياسات         

ومن ثـم فمـن   .  غير الصحة   األخرى مجاالتالالعمومية في   
  .ي تعزيز التعاون عبر جميع القطاعاتالضرور

وسيقتضي بلوغ هذا الغرض االستراتيجي تساوق الـسياسات        
يشرك الحكومة ككـل    بين كل الوزارات استناداً إلى أسلوب       

ويكفل حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن       
 كمرمى مشترك عبر القطاعات والدوائر االجتماعيـة        بلوغه،

  .مشتركةالمسؤولية الضوء المؤيدة، على 

وينبغي أن تضع االستراتيجيات والخطط الوطنية في الحسبان        
جميع أشكال الحرمان االجتماعي وسرعة التأثر التـي لهـا          

 الصحة، وينبغي أن تـشرك المجتمـع المـدني          وقعها على 
وأصحاب المصلحة المعنيين، وذلك على سبيل المثـال مـن          

وينبغـي أن تـسترشد     . ز المرتك المجتمعيةمبادرات  الخالل  

  الدروس المستفادة
صعوبة " الثغرة في المسؤولية"وتزيد   •

 والخطط ضمان اعتماد السياسات
والبرامج المتكاملة على المستوى 

وعلى الرغم من أن المحددات . الوطني
االجتماعية واالقتصادية تمس الحكومة 

ككل وعامة الناس على السواء فإنه 
  .يوجد طرف واحد تتم مساءلته عنها ال

سيتوقف النجاح في هذا الصدد على   •
التغلب على االنعزالية في عملية وضع 

ى إقامة وصون شراكات السياسات، وعل
فعالة تشرك طائفة واسعة من أصحاب 

المصلحة على كل من المستوى الوطني 
بما في ذلك (واإلقليمي والعالمي 

مؤسسات منظومة األمم المتحدة وسائر 
الشركاء الدوليين والمنظمات غير 

  ).الحكومية

  : على األمور التالية األمانةستركز

تقديم الدعم التقني والدعم الخاص   •
بالسياسات إلى الدول األعضاء من أجل 
إنشاء وصون نُظم وطنية لجمع وتحليل 
المعطيات ذات الصلة بالصحة استناداً 
إلى تصنيفها، ووضع سياسات صحية 

باالستناد إلى أسلوب وتنفيذها ورصدها 
  ؛إزاء الصحة" الحكومة ككل"يشمل 

ضمان إدراج اعتبارات المساواة بين   •
الجنسين، والتركيز على مناصرة 

الفقراء، واألخالقيات، وحقوق اإلنسان، 
في عمل المنظمة، على جميع 

مستوياتها، بما في ذلك القيام بهذا من 
خالل وضع مصطلحات موحدة وأدوات 

 وتوسيع قاعدة المعرفة ومواد دعوية؛
والقدرة على التنفيذ؛ وضمان التساوق 

  ؛في االستراتيجيات
تطبيق توصيات اللجنة المعنية   •

بالمحددات االجتماعية للصحة من أجل 
دعم اإلجراءات الخاصة بالسياسات فيما 
يتعلق باألسباب األساسية لإلجحاف في 

مجال الصحة، مثل االستبعاد االجتماعي 
ص التعليم والعمل، فضالً عن وانعدام فر

عدم المساواة بسبب نوع الجنس أو السن 
  أو العجز أو األصل العرقي؛
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عملية وضع السياسات بمبادئ حقوق اإلنسان واألخالقيات من 
واالسـتدامة  أجل ضمان العدالة وسرعة االستجابة والمساءلة       

والتساوق في السياسات والبرامج ذات الصلة بالصحة، مـع         
  .القضاء على االستبعاد االجتماعي

ـ    لإلجحـاف وستتطلب معالجة األسباب الجذرية      ال  فـي مج
فيها  كل من أمانة المنظمة والدول األعضاء        أن يعمل الصحة  

 المساواة بين الجنـسين والفقـر       منطلقاتضمان إدراج   على  
واألخالقيات وحقوق اإلنسان فـي عمليـة إعـداد الـدالئل           

  . اإلرشادية الصحية، ووضع السياسات، وتنفيذ البرامج
  

  االفتراضات والمخاطر والخيارات
  بلـوغ   عليها يعتمد األساسية التي    تراضاتاالففيما يلي بيان    

  :هذا الغرض االستراتيجي

مات كافيـة وبـدعم      وزارات الصحة، المزودة بمعلو    أن  •
، مـستعدة   سياسي وتقني كاف ستكون، في بيئات عديدة      

بالدور القيادي فيما يتعلق بالمحددات األعم للصحة،      للقيام  
زاء إ" الحكومـة ككـل   "بالتحول إلى اتباع أسلوب يشمل      

  ؛الصحة، وستكون قادرة على القيام بذلك
ـ  تقـديم  أن يتسنى، على جميع مستويات المنظمة،      • دعم ال

المساواة ومستدام إلدراج المحددات االجتماعية للصحة      ال
بين الجنسين وحقوق اإلنسان في التعاون التقني والحوار        

  الخاص بالسياسات مع الدول األعضاء؛
 فيـذ البـرامج الـصحية      على تـصميم وتن    أن القائمين   •

 ضمين بـرامجهم  تل مستعدين   سيكونون، في بلدان عديدة،   
استراتيجيات تعزز المساواة وتناصر الفقـراء وتراعـي        
الجنسين وتستند إلى حقوق اإلنسان، وسيكونون قـادرين        
على القيام بذلك، على الـرغم مـن التعقيـدات التقنيـة         

  .والسياسية

دون بلوغ هذا الغـرض      التي تحول    المخاطروفيما يلي بيان    
  :االستراتيجي

عدم التوصل إلى توافق آراء فعلي بين الشركاء، بمـن            •
فيهم مؤسسات منظومة األمم المتحدة، وسـائر الهيئـات         
الدولية والمنظمات غير الحكوميـة، بـشأن الـسياسات         

  ؛وإطار العمل

عدم كفاية استثمار الحكومات من أجل تكوين المهـارات           •
لضمان التنفيذ الواسع النطاق والفعـال      المالئمة ونشرها   

ألدوات تحليل الجوانـب الخاصـة بحقـوق اإلنـسان          
والجوانب األخالقية واالقتصادية والجوانب الخاصة بنوع     

  .الجنس والفقر
  
  
  

  : على األمور التالية األمانةستركز

إقامة شراكات مع مؤسسات وهيئات   •
منظومة األمم المتحدة، ومع المجتمع 

المدني والقطاع الخاص، عند االقتضاء، 
من أجل االرتقاء بالصحة كحق من 

حقوق اإلنسان، واالرتقاء بحقوق 
اإلنسان كأداة من أدوات تحسين الصحة 
والحد من اإلجحاف؛ ومعالجة العوامل 

تصادية الكلية ذات الصلة بالصحة، االق
بما في ذلك التجارة؛ ودعم المؤسسات 

التي تعمل على تحسين عملية اتخاذ 
القرارات على نحو يراعي األخالقيات 
بشأن السياسات والبرامج واللوائح ذات 

  .الصلة بالصحة
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  النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة

 المؤشرات
عدد أقاليم المنظمة التي لديها استراتيجية إقليمية لمعالجة المحددات االجتماعية واالقتصادية للصحة  ١-١-٧

 ه المديرة العامةكما حددها تقرير اللجنة المعنية بالمحددات االجتماعية للصحة الذي أيدت

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
٢ 

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٥ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
  

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٦ 
 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ زانية المقترحةالمي ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

٢٣ ١٠٠ ١٧ ٥٠٠ ١٧ ٨١٤ 

 المبررات

 االعتراف ١-٧
بأهمية المحددات 

االجتماعية 
واالقتصادية 

للصحة على نطاق 
 وإدراجها المنظمة،

ضمن العمل 
التقييسي والتعاون 
التقني مع الدول 
األعضاء وسائر 

 .الشركاء

لم تحظ المحددات األساسية للصحة إال باهتمام قليل نسبياً في المنظمة، على الرغم من أنها ضرورية إلحداث 
وخالل . ات األساسيةتحسينات صحية دائمة لدى المجموعات السكانية، ويقتضي ذلك زيادة كبيرة على المعطي

وخالل . على جميع مستويات المنظمةبدأ التنفيذ في البلدان  ستنجز اللجنة عملها؛ وسي٢٠٠٩-٢٠٠٨الفترة 
 ستظل الجهود المبذولة ثابتة، وبدالً من النفقات المرتبطة باللجنة سيتم اإلنفاق بصورة ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 

 سيفضي تسريع العمل على المستوى القطري إلى ٢٠١٣-٢٠١٢وفي الفترة . أكبر على المستوى القطري
 . تقريباً٪١٠زيادة مقدارها 

  
 المؤشرات

المتعلقة   المنشورةعدد التجارب القطرية ١-٢-٧
معالجة المحددات االجتماعية للمساواة في مجال ب

  ةالصح

  لدعم البلدان في تحليلكرسةعدد األدوات الم ٢-٢-٧
  على الصحةآثار التجارة واالتفاقات التجارية

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
٧ ٢ 

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٧  ١٠ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
    

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
١٠  ٣٨ 

 
 )ت األمريكيةبآالف الدوالرا(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٢١ ٤٠٠ ٢١ ٩٠٠ ١٦ ٤٩٩ 

 المبررات

اتخاذ  ٢-٧
المنظمة زمام 

المبادرة في توفير 
فرص ووسائل 

التعاون بين 
القطاعات على 

المستويين الوطني 
معالجة لوالدولي 

المحددات 
االجتماعية 

واالقتصادية 
بما في للصحة، 

ذلك فهم آثار 
اقات التجارة واالتف
 التجارية على

الصحة العمومية 
والعمل بموجب 

، والتشجيع ذلك
على الحد من الفقر 

وعلى التنمية 
 .المستدامة

من الضروري العمل في جميع القطاعات على كل من المستوى العالمي والمحلي من أجل معالجة المحددات 
 ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ة طفيفة للغاية في أنشطة المنظمة للفترة االجتماعية واالقتصادية للصحة، ويقتضي ذلك زياد

 . فينبغي زيادة األنشطة على جميع مستويات المنظمة٢٠١٣-٢٠١٢أما في الفترة . ٢٠١١- ٢٠١٠والفترة 
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 المؤشرات
المساواة في  عنليل ا وتحمصنفةبيانات وتضمنت عدد التقارير القطرية التي نشرت خالل الثنائية  ١-٣-٧

 ةمجال الصح

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
٢٥ 

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٣٥ 
  ٢٠١١هداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام األ
  

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٦٠ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
١٧ ٥٠٠ ١١ ٨٠٠ ١٣ ٤١٠ 

 المبررات

 جمع ٣-٧
المعطيات 

االجتماعية 
واالقتصادية ذات 

الصلة بالصحة 
ومقارنتها وتحليلها 

على أساس تصنيفها 
حسب نوع الجنس (

األصل والسن و
العرقي والدخل 

والظروف الصحية، 
مثل المرض أو 

 ).العجز

 الخاصة بالمحددات االجتماعية واالقتصادية للصحة وبالمساواة في مجال الصحة ستكشافيةاالتعتمد البحوث 
 وهذه البحوث الضرورية توافر المعطيات التي يتم جمعها وتبليغها على أساس التصنيف؛ تحسينعلى 

 يتسنى  بمرور الوقت لكييزيدتطلب دعماً كبيراً من المنظمة، ستللمؤشرات في كل األغراض االستراتيجية 
 .  المنشودةللبلدان بلوغ األهداف

  
 المؤشرات

 لصالح الدول تم تطويرهاعدد األدوات التي  ١-٤-٧
ستعانة اال عنر إرشادات يوفلتاألعضاء أو األمانة 

تقدم في مجال الصحة من أجل تحقيق الحقوق اإلنسان ب

لصالح تم تطويرها عدد األدوات التي  ٢-٤-٧
ر إرشادات بشأن يتوفلالدول األعضاء أو األمانة 

التحليل األخالقي في تحسين  االستفادة من
 السياسات الصحية

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
٨ ٢٠ 

  ٢٠٠٩عام  بحلولا األهداف التي يتعين تحقيقه
١٢ ٢٨ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
    

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٢٠ ٤٥ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٩ ٧٠٠ ٨ ٨٠٠ ٧ ٤٢٣ 

 المبررات

تعزيز  ٤-٧
األساليب المستندة 

إلى األخالقيات 
والحقوق، فيما 
يخص تعزيز 

الصحة، داخل 
المنظمة وعلى 

المستويين الوطني 
 .والعالمي

باإلضافة إلى العمل التقييسي الذي تقوم به الفرق األساسية بشأن األخالقيات وحقوق اإلنسان سيضطلع 
 وسيحولون أيضاً ؛الموظفون الذين لديهم خلفية مالئمة بالمزيد من العمل على جميع مستويات المنظمة

لتنامي في الخبرات واألنشطة على نطاق وهذا ا. الوثائق العالمية إلى عمل ملموس على المستوى القطري
 .المنظمة يؤدي إلى أبسط زيادة من ميزانية ثنائية إلى ميزانية ثنائية
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 المؤشرات
 الصادرة عنعدد القواعد والمعايير   ١- ٥- ٧
المراعية التي تم إعدادها أو تحديثها وولمنظمة ا
 مقتضيات الجنسين ل

 حظيت بدعم منعدد الدول األعضاء التي   ٢-٥-٧
الرامية نشاطً أو أكثر من األنشطة ب اضطلعتوالمنظمة 

 ةيبرامج الصحالساواة بين الجنسين في تعزيز المإلى 

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
٨٣ ٣٨ 

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
١٠٧ ٥٤ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
    

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
١٥٥ ٧٤ 

 
 )مريكيةبآالف الدوالرات األ(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
١٣ ٩٠٠ ١١ ٩٠٠ ١٠ ٧٥٩ 

 المبررات

إدراج  ٥-٧
اإلجراءات 

الخاصة بتحليل 
مقتضيات الجنسين 

واالستجابة لها 
ضمن العمل 

التقييسي الذي تقوم 
به المنظمة، وتقديم 

الدعم إلى الدول 
األعضاء من أجل 

اسات وضع سي
وبرامج تراعي 

 مقتضيات
 .الجنسين

 االلتزام ٢٠٠٩- ٢٠٠٨تعكس زيادة الدعم الخاص باألنشطة المتعلقة بنوع الجنس في المنظمة خالل الفترة 
وفي الثنائيات التالية ستحدث الزيادة . ى نطاق المنظمةبمرمى دمج هذا المجال في التيار الرئيسي للعمل عل

 .نتيجة زيادة الموظفين واألنشطة على المستويين اإلقليمي والقطري
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ي 
يج
رات
ست
اال

ض 
غر
 ال

 
٨ 

تعزيز بيئة أصح وتكثيف أنشطة الوقاية األولية والتأثير على السياسات العمومية في كـل         
  القطاعات من أجل معالجة األسباب الجذرية لألخطار البيئية المحدقة بالصحة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   والتحديات المطروحةالقضايا
  
ـ        يمكن الحد من    ذا  نحو ربع عبء المرض العالمي وثلث ه

 تـدخالت   ما هو متاح مـن العبء في البلدان النامية بواسطة   
ومع ذلك فإن النظم الصحية في      ،  واستراتيجيات صحية بيئية  

ا      ممن المحددات البيئية للصحة    صغيراًًً  جملها ال تحدد إال جزء
عنـد  قلَّما تعاملت معها كإحدى األولويات      و عملها،كجزء من   

تُـشير المعطيـات    و. وضع طرق تحسين الصحة العموميـة     
أي ميزانيـة   ٪ فقط من    ٢إلى أن نحو    حالياً  المحدودة المتاحة   

اليوم في استراتيجيات صحية    يستثمر   صحية وطنية نموذجية  
يتمثل ومن الواضح أن أمام المؤسسات الصحية تحدياً        . وقائية

 وفرصة لتحقيق ذلك علـى حـد        في ضبط التكاليف الصحية   
الت صحية بيئيـة أكثـر       من خالل استراتيجيات وتدخ    سواء
  .فعالية

 التغييرات السريعة في أنمـاط الحيـاة        وقد تترتب أيضاً على   
  التحضر  زيادة باالقتران مع ونماذج اإلنتاج واستهالك الطاقة     

 ،الضغوط الواقعة على الـنُظم اإليكولوجيـة      وتغير المناخ و  
 بالنسبة إلى الصحة العمومية والتكـاليف        بكثير عواقب أكبر 
 ممـا    األمدين القصير والطويل على الـسواء،      الصحية، في 

اتخاذ إجـراءات   قطاع الصحة في  تكون عليه في حالة إخفاق    
ومن . بشأن المخاطر البيئية المستجدة حالياً والمحدقة بالصحة      

األمثلة الحية على ذلك قلة العناية التي حظي بهـا موضـوع            

  المؤشرات واألهداف
األهداف . نسبة سكان الحضر والريف الذين تُتاح لهم مصادر مياه محسنة وإصحاح محسن  •

 من ٢٠١٣٪ من سكان الريف بحلول عام ٧٨٪ من سكان الحضر و٩٤سيتمكن : المنشودة
التقديرات الواردة في المعطيات األساسية لعام (الحصول على مصادر مياه شرب محسنة 

٪ من سكان ٨١؛ وبحلول العام المذكور، سيتمكن )٪ على التوالي٧٣٪ و٩٥:  هي٢٠٠٤
المعطيات (٪ من سكان الريف من االستفادة من مرافق إصحاح محسنة ٤٨الحضر و
  )٢٠٠٤٪ على التوالي لعام ٣٩٪ و٨٠: األساسية

حي لمصادر كمؤشر على االستخدام غير الص(نسبة السكان الذين يستعملون األوقدة الصلبة   •
 نسبة سكان ٢٠١٣ستبلغ بحلول عام : الهدف المنشود). الطاقة في أغراض الطبخ والتدفئة

  )٢٠٠٣٪ لعام ٥٢: المعطيات األساسية(٪ ٣٠العالم الذين يستخدمون األوقدة الصلبة 
) على أساس سنوات العمر المصححة باحتساب مدد العجز(عبء المراضة المقيس   •

من قبيل النقل والطاقة والمياه (لبيئية في قطاعات أساسية والناجمة عن المخاطر ا
٪ من عبء المراضة ٢‚٨ نسبة ٢٠١٣ستُعزى بحلول عام : األهداف المنشودة). والزراعة
؛ )٪٣‚١بنسبة :  هي٢٠٠٢التقديرات الواردة في المعطيات األساسية لعام (إلى النقل 

 اإلصحاح المحسنة إتاحة كافية إلى عدم إتاحة إمدادات المياه ومرافق) ٪٣‚٠ونسبة (
  )٢٠٠٦٪ لعام ٣‚٨بنسبة : المعطيات األساسية(

والناجم ) على أساس سنوات العمر المصححة باحتساب مدد العجز(عبء المراضة المقيس   •
٪ من ١‚٢ نسبة ٢٠١٣ستُعزى بحلول عام : الهدف المنشود. عن مخاطر مهنية منتقاة

كالضوضاء واإلصابات وآالم الظهر ( منتقاة عبء المرض العالمي إلى مخاطر مهنية
٪ لعام ١‚٥: المعطيات األساسية) (والمواد المسرطنة والجزيئات المحمولة في الهواء

٢٠٠٠(  

  الدروس المستفادة

ترسي األنشطة التي تضطلع بها   •
المنظمة فيما يتعلق بالصحة البيئية 
األساس الذي يستند إليه في وضع 
معايير عالمية بشأن جودة الموارد 

البيئية وتوظيف استثمارات ناجعة في 
من قبيل الدالئل (ية مجال الصحة العموم

المتعلقة بنوعية الهواء وجودة مياه 
  ).الشرب

يمكن أيضاً أن تؤتي معالجة المخاطر   •
الصحية البيئية المزيد من الفوائد 

المتعلقة بمقتضيات الجنسين والمساواة 
بينهما من حيث تقليل الوقت الذي 

تستغرقه النساء في جلب الحطب للوقود 
الفتيات أو تحسين معدالت التحاق 

  .بالمدارس

يتمتع الغني والفقير في البلدان المتقدمة   •
والبلدان النامية بالفوائد المتأتية من 

التحسينات الصحية البيئية وتخفيض 
التكاليف الصحية وتقليل النزاعات على 

  .الموارد البيئية
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ب اآلثار الصحية الناجمة عن تغير المناخ، وإن كان من الصع         
 المنـاخ فإنـه باإلمكـان       تغُير الناجمة عن محو بعض اآلثار    

التخفيف من وطأة هذه اآلثار إلى حد كبير شريطة أن يبـادر            
   .القطاع الصحي إلى اتخاذ إجراءات سريعة

إلى معلومـات    يحتاج صانعو القرارات في القطاع الصحي     و 
رة المتغيالعوامل  المخاطر وعن    اآلثار الوبائية لهذه     عنجديدة  
لحد مـن   توجهها، وذلك في أقرب وقت كي يتسنى لهم ا        التي  

وهم فـي حاجـة     . ألخطار البيئية والصحية  تعرض السكان ل  
الراميـة إلـى    فعالية التـدخالت    توضح لهم   إلى بينات   أيضاً  

، ضارة أو التخفيف من حدتها    صحية  الحيلولة دون وقوع آثار     
فوائد ز الإلى معلومات عن التدخالت التي بوسعها تعزي   وكذلك  

األسباب إلى أن الكثير من     ونظراً  . الصحة والبيئة في مجالي   
 األنـشطة   مردها بالصحة   التي تحدق البيئية  لألخطار  الجذرية  

القطاع الصحي،  غير  في القطاعات األخرى    التي يضطلع بها    
تقتـضي اتخـاذ    إدارة المخاطر الصحية البيئيـة      فإن فعالية   

على مـستوى    و نفسهي  القطاع الصح إجراءات على مستوى    
 التـي البيئات المحددة   بعض  ، بما في ذلك      األخرى القطاعات

 المنازل والمـدارس وأمـاكن العمـل        أال وهي تحدث فيها،   
 .والمدن

وتوجه الدعوة على نحو متزايد إلـى واضـعي الـسياسات           
 في منتديات التنميـة االقتـصادية       المشاركةالصحية من أجل    

  على القرارات التي تتخـذها     التي تترتب ومنتديات السياسات   
آثار عميقة وطويلة األجل فيمـا يتعلـق بـالتلوث والتنـوع            
البيولوجي والنظم اإليكولوجية، ومن ثم فيما يتعلق بالـصحة         

ومن ثم فمن الضروري تجهيز المهنيين الـصحيين،        . البيئية
الذين يدربون غالباً على عـالج األفـراد، تجهيـزاً أفـضل            

الزمة لرصـد المعطيـات الـصحية       بالمهارات والطرائق ال  
 اسـتباقي والبيئية وتجميعها، وتوجيه االستراتيجيات بـشكل       
  .لتوعية الجمهور وحمايته ووقايته، ومواجهة الطوارئ

عن تنفيـذ الـسياسات      قطاع الصحة    عجزوعلى الرغم من    
األدوات أو  و توفير البينات الوبائية     فإن بإمكانه  اإلنمائية بنفسه 

شادات الالزمـة لتقـدير اآلثـار الـصحية         الطرائق أو اإلر  
، وتـصميم   اإلنمائية وخطط وأنشطة االسـتثمارات    سياسات  لل

وبالتزامن مع ذلـك ينبغـي      . سياسات أو استراتيجيات أصح   
توعية القطاعات األخرى غير قطـاع الـصحة بالمخـاطر          

. الصحية، ومن ثم تزويدها بالمعلومات وتمكينها من العمـل        
 إجراء تقـديرات متكاملـة      شجيع على التولتحقيق ذلك ينبغي    

ووضع سياسات تشمل القطاعات من أجل تجميع األطـراف         
  .الفاعلة من قطاع الصحة ومن القطاعات األخرى

 محددة  المجال اصة بعمل المنظمة فيما يتعلق بهذا     والوالية الخ 
تحديداً راسخاً في دستور المنظمة وفي تـاريخ الممارسـات          

وفي إطـار عمليـة     . العموميةواإلنجازات في مجال الصحة     
منظمـة الـصحة    أمـام   إصالح األمم المتحدة تسنح الفرصة      

  الدروس المستفادة

القضايا الصحية المتعلقة بالبيئة هي من   •
األسباب الرئيسية الالزمة إلقناع 

القطاعات األخرى غير قطاع الصحة 
 بالنظر في آثار سياساتها على الصحة

العمومية، ناهيك عن سبب حملها على 
القيام بذلك والمتمثل في التقيد بالشروط 

المعمول بها حالياً في عموم أرجاء العالم 
بشأن مراعاة ما يترتب على تحديد 

السياسات وتوظيف االستثمارات من آثار 
  .على البيئة

تبادل األفكار بشأن المرافق الصحية   •
التي تربط البيئية لفهم الصالت المعقدة 

بين النظم االقتصادية ونظم التنمية 
االجتماعية ونظم البيئة والنظم 

اإليكولوجية إلفساح المجال بالتالي أمام 
تحديد ما يلزم من مؤشرات رئيسية لتقييم 

التقدم المحرز من أجل تحقيق التنمية 
  .المستدامة

بيئة العمل هي بمثابة مدخل إلى تقديم   •
ما في البلدان الخدمات الصحية، والسي

المنخفضة الدخل حيث تكون هذه البيئة 
في أغلب األحيان نقطة االتصال الوحيدة 

  .مع هذه الخدمات

يبلغ عدد العاملين من سكان العالم   •
النصف تقريباً، ومحل عمل هؤالء هو 

ليس بيئة مقصورة على الحد من 
المخاطر المهنية فحسب، وإنما هو أيضاً 

لمحددة للصحة محل لمعالجة العوامل ا
وإرساء جوانب التعاون مع قطاعات 

  .غير قطاع الصحة

  :على األمور التالية األمانةستركز

مـن  تقديم الدعم الالزم للوقاية األوليـة         •
خالل الحد من المخاطر الصحية البيئية      

  ورصد أثرها؛ 

تقديم الدعم الالزم لتقييم صـحة البيئـة          •
ــوارئ   ــاالت الط ــي ح ــا ف وإدارته
والصراعات والكوارث، وخصوصاً فيما    
يتعلق بدرء حاالت الطوارئ والتأهـب      
ــضياتها  ــتجابة لمقت ــا واالس لمواجهته
والتخطيط بشأن اإلعمار في المرحلـة      

  ها؛ التي تلي
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 لتثبت جدارتها بشكل أكثر في اإلمساك بزمام القيـادة        العالمية  
ـ       على النطاق العالمي   ة،  في مجالي الصحة العموميـة والبيئ

  . بوضوح بين الصحة ومرامي التنمية المستدامةلتربط

ـ      ذا التحـدي إدراك أن تحـسين       ومن العناصر األساسـية له
الصحة في مجال   االستثمارات  توظيف المزيد من    السياسات و 

البيئية سيؤتي في أغلب األحيان بعضاً مـن أكبـر الفوائـد            
للمجموعات السكانية األضعف صحة واألشد احتياجـاً فـي         

. وتشمل هذه المجموعات السكانية الفقراء واألطفـال      . العالم
 بالمخـاطر البيئيـة،     المتأثرةهي  وصحة الطفل بوجه خاص     

  .عليها تركيزاً خاصاًالتركيز وتستدعي 
  

  األساليب االستراتيجية
ستتطلب معالجة األسباب الجذرية لألخطار البيئيـة المحدقـة         

: بالصحة انتهاج قطاع الصحة االستراتيجيات الشاملة التاليـة       
 العموميـة بخصوص جوانب الصحة     بدور قيادي    االضطالع
بيئة الدولية والسياسات القطاعية؛ والـدعوة إلـى         بال المتعلقة

األنشطة التي تضطلع بهـا عـدة       الشراكات وإقامتها لتنسيق    
 من المخـاطر الـصحية      للحد والسياسات المتكاملة    قطاعات

الناشئة عن البيئة؛ وتعزيز اُألطر واالستراتيجيات اإلنمائيـة        
  .المفيدة للصحة

القـدرات  عزيـز    ت لمخاطر الصحية العمومية  إدارة ا تطلب  تو
تقدير المخاطر الـصحية البيئيـة      من أجل   المؤسسية والتقنية   

والتـدخالت   تقييم آثار السياسات  ، و  كمياتها وحساب والمهنية
للتصدي لتلك المخاطر، وتيسير تنفيذ تـدابير العمـل         الرامية  
ويستحق التأهـب للطـوارئ والكـوارث البيئيـة،         . المالئمة

، إيالء اهتمام خاص في إطار      واألخطار المستجدة ومواجهتها  
وستسهم زيادة التعويل على التـدخالت       .تطوير قطاع الصحة  

 وتعزيز قـدرات    الصحية البيئية في الحد من القابلية للتعرض      
العاملين في مجال الصحة البيئية على توفير وسـيلة وقائيـة           

  .داخل قطاع الصحة

تحديـد   ل االضطالع بالمزيـد مـن العمـل      من الضروري   و
ة التباينات في المخاطر والحصائل الـصحية البيئيـة         ومواجه

نوع الجنس والسن واألصل العرقـي والظـروف        المتصلة ب 
للتأكد من أن أساليب إدارة المخاطر تحمي       ، وذلك   االجتماعية

ومن الـضروري أيـضاً إقامـة       . الفئات السكانية المتضررة  
، شراكات ابتكاريه من أجل توسيع أثر اإلجراءات الحمائيـة        

ذلك أن مبلغ التمويل اإلنمائي الدولي المقدم إلى البلـدان           مثل
 بكثير المعونة اإلنمائية الرسمية ويوفر فرصـة        يتعدىالنامية  

 اتثمينة لتعزيز الصحة من خالل التأثير في أنشطة االستثمار        
وعالوة على ذلك سيزيد تغير المناخ      . في القطاعات األخرى  

 فـي جميـع     من فرص وزارات الصحة في تعزيز الـصحة       
وسيتم اإلقرار بالزخم الذي ولَّـده تغيـر المنـاخ          . السياسات

واالستفادة منه ألجل اتخاذ مبادرات وإقامة شراكات تـشمل         

  :على األمور التالية األمانة ستركز

تيسير وتشجيع إعداد المعارف والبحوث       •
ــتعمالها،  ــا واس ــارات وتبادله واالبتك
والعمل في ذات الوقت علـى تعزيـز        
التعليم بخـصوص المخـاطر البيئيـة       
المستجدة وإيجاد الحلول العادلـة بـين       

  مختلف أصحاب المصلحة؛
تعزيـز الـشراكات العالميـة المعنيــة      •

  بالصحة البيئية؛
تحديد مواقف السياسات من أجل التأثير        •

على االتجاهات الدوليـة الـسائدة فـي        
 السياسات القطاعية؛

تجميع المعارف وتـوفير اإلرشـادات        •
بشأن تقدير المخاطر الـصحية البيئيـة       
والمهنيــة والتــصدي لهــا، واســتباق 

 مثل تأثير تغير المناخ     القضايا المستجدة 
  ؛ على الصحة

يز القدرة على وضـع     المساهمة في تعز    •
وتنفيذ السياسات الصحية والبيئية، بمـا      
في ذلك وضع السياسات وتنفيذها مـن       

  خالل تحديد القواعد والمعايير؛
  .رصد وتقدير المخاطر الصحية البيئية  •
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 المسؤولين عـن  االتصاالت وأنشطة التوعية، وكذلك مساعدة      
قضايا البيئـة والـصحة     جوانب   إبرازالقطاع الصحي على    

ظم الصحية علـى    وجعلها تحظى باألولوية، وتعزيز قدرة الن     
إدراج القضايا الصحية والبيئية في برامج القطـاع الـصحي          

  .التقليدية
  

  االفتراضات والمخاطر والخيارات
هـذا الغـرض    التاليـة أساسـاً لتحقيـق        االفتراضات تشكل

  :االستراتيجي

أن الموظفين العاملين في قطاع الصحة سيدركون علـى           •
ن المخاطر  نحو متزايد عبء المرض المتنامي الناجم ع      
  ؛الصحية البيئية، على ضوء البينات الجديدة

مثـل واضـعي    (أن الجهات القائمة على صنع القـرار          •
) ، والمجتمع المدني   الدولية الماليةمؤسسات  الوالسياسات،  

في مجـال   في قطاعات االقتصاد والتي لها أعظم األثر        
ستعطي الصحة، علـى نحـو       المحددات البيئية للصحة  

لوية وستدرج التكاليف والفوائـد الـصحية       متزايد، األو 
المترتبة على إجراءاتها في صميم العمليات التي تضطلع        

  بها في مجال صنع القرار؛

المـصارف  (أن األطراف الشريكة في مجـال التنميـة           •
 ووكــاالت المــساعدة الثنائيــة والمتعــددة األطــراف

ستدرك على نحو متزايد    ) والمؤسسات والبلدان المستفيدة  
 سـوف الصحة  التي تحدق ب   األخطار البيئية     من الحدأن  
فـي إنجـاز المرامـي اإلنمائيـة        سهم مساهمة كبيرة    ت

 انجـاز    وأن اإلخفاق في ذلـك قـد يقـوض         ،المستدامة
  ؛المرامي اإلنمائية لأللفية ذات الصلة

ن المناخ اليزال مواتياً في سياق عملية إصالح األمـم          أ  •
المية جدارتها بشكل   المتحدة لكي تثبت منظمة الصحة الع     

أكثر فيما يتعلق باإلمساك بزمام القيـادة علـى النطـاق         
، ة العمومية والبيئة  حالصب التي تتعلق القضايا   العالمي في 

أنه سيكون قادراً على إبراز الجانب الـصحي بـشكل          و
وكأحد اإلنساني  االستجابة لمقتضيات العمل     عند   أوضح
  .تصادية االستدامة البيئية والتنمية االقأغراض

ونظراً ألن المخاطر البيئية على الصحة تسببها فـي المقـام           
 قطاع الصحة، فإن الحد     غيراألول إجراءات تتخذها قطاعات     

من المخاطر يتوقف على تنفيذ تدخالت تخرج عـن نطـاق           
 على هذا القطاع    يجبومن ثم   . التحكم المباشر لقطاع الصحة   

 إيالء المزيد من    أن يؤثر في القطاعات المذكورة ليحملها على      
ة عليها لتحقيـق    االهتمام للصحة البيئية وممارسة النفوذ الكافي     
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 التي قد   المخاطروفي هذا السياق تشمل      .التغييرات المرجوة 
  :تحول دون بلوغ هذا الغرض االستراتيجي ما يلي

أن توقعات القطاعات األخرى فيمـا يتعلـق بالتعجيـل            •
طر الـصحية   تحقيق نتائج وحاالت حد مـن المخـا        في

قد تتجاوز قدرة قطاع الصحة على تقـديم الـدعم           البيئية
ويمكن الخروج من هذا    . الالزم لإلجراءات التي تتخذها   

المأزق عن طريق واقعية فـي تحديـد أهـداف قابلـة            
  للتحقيق؛

أن من المتعذر الحصول على المعلومات المتعلقة بأفضل          •
 الـصحة   خيارات التدخالت القطاعية الرامية إلى تحسين     

ويمكن تالفي هذا الخطر عن طريق قيام       . المهنية والبيئية 
الوكاالت الصحية باالستثمار في مجال تحليـل وتوثيـق     

  ؛الفائدةالتدخالت األكثر فعالية والمردودية من حيث 

أو / أن القادة والشركاء العالميين في مجـال التنميـة و           •
لتـصدي  االبيئة يبدون التزاماً ضعيفاً أو عـابراً بـشأن          

ويمكن . والحد منها  بالصحة   التي تحدق  البيئية   طارلألخ
التغلب على هذه المشكلة بتوظيـف االسـتثمارات فـي          
الشراكات وبالتغطية الواسـعة وباالتـصاالت العالميـة        
األكثر استراتيجية فيما يتعلق بالقضايا الصحية البيئيـة،        

ها مثل التقارير الرئيسية الخاصة بالصحة البيئية وتوقعات      (
والتعرف على الحلول التـي تفيـد الـصحة         ) في العالم 

والتنمية والبيئة التي يمكن أن تساعد على التغلب علـى          
  ؛هذه المشكلة

 فـي أن النُظم الصحية التزال تبدي اسـتجابة ضـعيفة            •
تقليص نطـاق المخـاطر الـصحية المهنيـة والبيئيـة           

أن  كمـا واستئصال شأفة األسباب التي تقف وراءهـا،        
لتصدي لآلثار البيئية   ل إلى خدمات  وزارات الصحة    افتقار

  .على الصحة العمومية ال يزال قائماًً
  

  النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة

 المؤشرات
اضطلعت بحساب عدد الدول األعضاء التي  ١-١-٨

التي تحدق بالصحة أو المحددة البيئية بعض التهديدات 
 بدعم مستعينة في ذلكلعبء البيئي لألمراض بحساب ا

 المنظمة خالل الثنائيةمن تقني 

الجديدة  الدالئلمعايير أو القواعد أو العدد  ٢-١-٨
المنظمة بشأن مسائل أو المحدثة التي وضعتها 

  نشرت خالل الثنائيةوالصحة الوظيفية أو البيئية 
 

  ٢٠٠٨ المعطيات األساسية
 ٥ 

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
 ١٠ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

إجراء  ١- ٨
تقديرات مسندة 
بالبينات ووضع 
قواعد ومعايير 
بشأن المخاطر 
البيئية الرئيسية 

المحدقة بالصحة 
من قبيل رداءة (

نوعية الهواء 
يائية والمواد الكيم
 والمجاالت

  سنة كل ١٢ 
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  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
 ١٥ 
 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

٣٥ ٠٠٠ ٣٨ ١٠٠ ٣٢ ٩٦٠ 

 المبررات

 الكهرومغنطيسية
وعنصر الرادون 

ورداءة نوعية مياه 
الشرب وإعادة 
استخدام المياه 

) المستعملة
 .وتحديثها

 توسيع نطاق الخبرة الراسخة التي تتمتع بها األمانة في ميدان تقدير المخاطر، وعبء المرض، أجلمن 
 القيام بما  ثمة حاجة إلىوالقواعد واإلرشادات، وخدمة االتفاقات البيئية من أجل إحداث قيمة مضافة أخرى،

علومات عن تقديرات المخاطر مواءمة تقديرات المخاطر فيما يتعلق بجميع أنواع األخطار؛ وتوفير م: يلي
لتقديم الدعم للدالئل اإلرشادية التي تضعها منظمة الصحة العالمية ومواصفات المبيدات التي تشترك في 

توفير تقديرات عن مخاطر المواد ووضعها منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية 
 وإنشاء ؛للجان هيئة الدستور الغذائي) ضافة فيها أم مخلفات مبيداتسواء كانت مواد م(الكيميائية في األغذية 

مكتبة تفاعلية لوضع قواعد لتقدير المخاطر وتوفير معلومات عن عبء المرض وتوسيع نطاق قاعدة 
المعلومات المتعلقة بالسالمة الكيميائية والخاصة بالبرنامج الدولي للسالمة الكيميائية والمستقاة من منظمات 

ية دولية وسائر قواعد المعطيات؛ واالضطالع بأنشطة الرصد والتبليغ العالمية للتقدم المحرز من أجل حكوم
بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية ذات الصلة بالبيئة والمرتبطة بالصحة؛ وتوفير مدخالت صحية في النهج 

اتفاقية ستوكهولم بشأن  الصحة في الدولي الجديد لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، وتعزيز مدخالت قطاع
الملوثات العضوية الثابتة واتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية 

 .ومبيدات آفات خطرة معينة متداولة في التجارة الدولية
  

 المؤشرات
األعضاء التي نفذت بدعم تقني من المنظمة تدخالت الوقاية األولية بغرض التقليل من الدول  ددع ١-٢-٨

أماكن العمل أو المنازل أو المناطق :  واحدة من البيئات التالية على األقل الصحة فيالمخاطر البيئية على
 )الحضرية

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
 

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

  

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
 
 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية البرمجية ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

٢٩ ٠٠٠ ٣٠ ٨٠٠ ٣٥ ٢٠٨ 

 المبررات

 تقديم الدعم ٢- ٨
التقني 

واإلرشادات 
التقنية إلى الدول 

يذ األعضاء لتنف
تدخالت الوقاية 
األولية التي تحد 

من المخاطر 
البيئية على 

الصحة، وتعزز 
السالمة والصحة 
العمومية، بما في 

ذلك تنفيذها في 
مثل (بيئات محددة 

أماكن العمل أو 
المنازل أو 

المناطق 
 وبين )الحضرية

الفئات السكانية 
السريعة التأثر 

 .)مثل األطفال(

 النجاحات التي تحققت في ميدان معالجة المخاطر الصحية المهنية والبيئية في بيئات محددة، بناء على
 المحلية، يتبين أن هناك طلباً قوياً على األمانة لكي تجدد وتوسع دعمها الشريكةوباالتصال الوثيق باألطراف 

 اتخاذ المزمعومن .  الرئيسيةإلعداد وتطوير تدخالت للوقاية األولية في بيئات محددة، وللحد من المخاطر
ز الصحة في أماكن العمل ي، وتعزالرامية إلى الحد من المخاطرمبادرات عالمية جديدة لدعم التدخالت 

واالضطالع بأنشطة توثق وتعد معلومات عن والمدارس والبلديات والمنازل وبيئات مرافق الرعاية الصحية، 
 .تدخالتالتكاليف وفوائد مختلف 
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 المؤشرات
سياسات على الصعيد الوطني  /خطط عمل بدعم من المنظمة األعضاء التي نفذت  الدول عدد ١-٣-٨

- ٢٠٠٨ ( العمل العالمية المعنية بصحة العمالثل تلك التي ترتبط بخطةإلدارة مخاطر الصحة المهنية، م
٢٠١٧( 

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
 

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

  

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
 
 

 )ف الدوالرات األمريكيةبآال(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

٣٣ ٠٠٠ ١٩ ٨٠٠ ٢١ ٢٢٤ 

 المبررات

يم  تقد٣- ٨
المساعدة التقنية 

والدعم التقني إلى 
الدول األعضاء 

نظم لتعزيز 
ووظائف وخدمات 

إدارة مخاطر 
الصحة المهنية 

والبيئية على 
 .الصعيد الوطني

تُعتبر قدرة النُظم الصحية على التصدي للمخاطر الصحية المهنية والبيئية محدودة وال تتناسب مع اإلمكانات 
 األعمال وستعزز. ولية من األمراض من خالل تحسين بيئات العمل والمعيشة الوقاية األلتأمينالكبيرة 

 قدرة قطاع الصحة على تخطيط وتقديم خدمات عالية الجودة في مجال الصحة المزمع االضطالع بها 
  قاعدة بينات محسنةوتوسيع نطاق التدخالت وعمليات الترصد في هذا المجال باالستفادة منالمهنية والبيئية، 

رامية إلى الحد من المخاطر مبادرات الدعم اللوجستي والتقني وإشراك مجموعة من المنظمات في تنفيذ من و
 . في قطاع االقتصاد غير النظامي مثالً بين العاملين فيماوتعزيز الصحة

  
 المؤشرات

اعتماد السياسات الصحية لسائر القطاعات أو بعدد الدول األعضاء التي أعربت عن اهتمامها  ١-٤-٨
 األطر التي اقترحتها المنظمةاعتماد 

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
 

  ٢٠٠٩ عام بحلول التي يتعين تحقيقها األهداف
 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

  

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
 
 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

 وضع ٤- ٨
إرشادات وأدوات 
واتخاذ مبادرات 

من أجل دعم 
قطاع الصحة 

للتأثير في 
سياسات 

خرى القطاعات األ
بما يساعد على 

تبين واعتماد 
السياسات التي من 

شأنها تحسين 
البيئة الصحة و
 .والسالمة

٣٢ ٠٠٠  ١٤ ٩٠٠ ٢١ ٠٠٠  
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 المبررات
تعد قدرة قطاع الصحة على التأثير في سياسات القطاعات األخرى من أجل تعزيز الصحة المهنية والبيئية 

 ويفتقر القطاع إلى األدوات والمعارف والمهارات الالزمة للمشاركة مع القطاعات ،قدرة ضعيفة جداً
سسية المكتسبة من تقدير اآلثار الصحية وتقدير التكاليف وستستند األنشطة الجديدة إلى الخبرة المؤ. األخرى

والفوائد والصحة البيئية في القطاعات األخرى من أجل إيجاد وإتاحة سبل الوصول إلى قاعدة معارف هامة 
بشأن آثار السياسات القطاعية على الصحة المهنية والبيئية وتكاليف وفوائد التدخالت القطاعية في هذا 

إعداد مبادرات وستشمل األعمال المضطلع بها .  التغييرات القطاعية تنفيذرات المكتسبة منالمجال والخب
 الممارسين واالتصاالت مجمل باالستفادة من إنشاء الشبكات، وإقامة الشراكات، وإشراك - عالمية 

كي يتسنى لها  بغية تشجيع القطاعات المستهدفة على تغيير ثقافتها في مجال وضع السياسات ل-االستراتيجية 
. مراعاة موضوع الوقاية من المخاطر المحدقة بالصحة المهنية والبيئية وتدرجه كأولوية من أولوياتها

مهارات من الوستوفر األمانة المساعدة والدعم التقنيين للمؤسسات من خالل تدعيم قدرة البلدان على اكتساب 
ي القطاعات األخرى، كما ستسهل األمانة وضع أجل تعزيز قدرة قطاع الصحة على قيادة عملية التغيير ف

 .أسس للمقارنة وتقييم األداء وتغيير السياسات من أجل اعتماد سياسات بشأن القطاع الصحي

  
 المؤشرات

الدراسات أو  عدد ١-٥-٨
 قضايا الصحة عنالتقارير 

يئية المستجدة المهنية والب
والمعاودة للظهور التي نشرت 
 أو شاركت المنظمة في نشرها

عدد التقارير التي نشرت أو  ٢-٥-٨
التي اشتركت المنظمة في نشرها 
بخصوص التقدم المحرز صوب 
تحقيق الغرضين المتعلقين بالمياه 

 التنمية الدولية في ُأطرواإلصحاح 
الرئيسية مثل المرامي اإلنمائية لأللفية 

المنتديات  عدد ٣-٥-٨
رفيعة المستوى الاإلقليمية 

المعنية بقضايا البيئة والصحة 
التي نظمت أو حظيت بدعم 
 تقني من المنظمة كل سنتين

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
  ٣ 

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  ٥ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
    

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  ٦ 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

٢٣ ٠٠٠  ١٩ ٠٠٠ ٢٠ ٠٦٤  

 المبررات

تعزيز قيادة  ٥- ٨
قطاع الصحة 

لتهيئة بيئة أصح 
وتغيير السياسات 
في كل القطاعات 

بغية معالجة 
األسباب الجذرية 
لألخطار البيئية 
حة المحدقة بالص
باللجوء إلى 

وسائل من قبيل 
االستجابة للتبعات 

المستجدة 
والمعاودة للظهور 
التي تترتب على 
أنشطة التنمية في 

صحة البيئة، 
وتغير أنماط 

االستهالك 
واإلنتاج واآلثار 

المدمرة 
للتكنولوجيات 

 .المتطورة

الستهالك واإلنتاج وبالسياسات المتبعة في ترتبط المخاطر الصحية البيئية والمهنية ارتباطاً مباشراً بأنماط ا
مختلف قطاعات االقتصاد، بيد أنه ال يوجد حالياً إجماع بشأن االتجاهات السائدة في هذه األنماط والسياسات، 

وتتمثل تبعة ذلك في التفكير القصير األمد واالستجابات . أو بشأن تأثيرها في المخاطر المحدقة بالصحة
. تعلق بالمخاطر البيئية على الصحة وعدم كفاية أنشطة الوقاية واالستجابة المضطلع بهاالقصيرة األمد فيما ي

 ؛ وضع استراتيجية عالمية متعددة السنوات لالنفتاح واالتصاالت موضع التنفيذإلىوسيفضي عمل المنظمة 
ر عن التوقعات تشمل تقاري(؛ وسيؤدي إلى إصدار منشورات عالية التأثير وإلى إعداد تحليالت استراتيجية
؛ إلى توفير نهج إلدارة المعارف، وإشراك الحكومات وأصحاب المصلحة )بشأن الصحة البيئية في العالم

الرفيعي المستوى في االستجابة لقضايا الصحة من خالل عقد منتديات عالمية وإقليمية وإقامة صالت بينها 
 االقتصادية والبيئية الحالية واستعراض اآلثار وستستند هذه األمور إلى التحليالت. وبين شبكات الممارسين

التي من المحتمل أن تترتب على االتجاهات االجتماعية واالقتصادية ورصد آثار السياسات ونشر المعلومات 
 .بشأن الممارسات الجيدة، وإعداد توصيات للعمل تكفل تحسين المساواة في ميدان الصحة المهنية والبيئية
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 المؤشرات
 تغير آثارالدراسات أو التقارير عن  عدد ١-٦-٨

لتي نشرت أو  ا، الصحة العموميةعلىالمناخ 
 شاركت المنظمة في نشرها

عدد البلدان التي نفذت خططاً لتمكين القطاع  ٢-٦-٨
 الصحي من التكيف مع اآلثار الصحية لتغير المناخ

  ٢٠٠٨ المعطيات األساسية
  

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
    

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

 ٢٤ ١٠٠    

رسم  ٦-٨
 المسندة السياسات

بالبينات ووضع 
االستراتيجيات 

والتوصيات 
وتقديم الدعم 

التقني إلى الدول 
األعضاء للتعرف 

على مشكالت 
الصحة العمومية 
الناجمة عن تغير 
المناخ والحيلولة 

دون قيامها 
 .ومعالجتها

 المبررات
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بما يدعم الصحة العمومية والتنمية تحسين التغذية والسالمة واألمن الغذائيين طوال العمر 
  المستدامة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    القضايا والتحديات المطروحة
الهدف من هذا الغرض االستراتيجي هو التطرق إلى بعـض          

سـوء  : العوامل الرئيسية المحددة للصحة والمرض، وهـي      
التغذية بأشكاله كافة، واألغذية غير المأمونة، أي األغذية التي         

مخاطر كيميائيـة وميكروبيولوجيـة وحيوانيـة       تنطوي على   
، وانعـدام   تتهدد الـصحة  المصدر وغيرها من المخاطر التي      

والتغذيـة والـسالمة واألمـن      . األمن الغذائي داخل األسرة   
الغذائيان مسائل شاملة تتخلل حياة الفرد برمتها منذ فترة حمل          
والدته به وحتى بلوغه مرحلة الشيخوخة، وهي تنطبق علـى          

 على حد سواء، وينبغي التطـرق       والطارئةالت المستقرة   الحا
 في سياق مكافحـة مـرض األيـدز والعـدوى           إليها تحديداً 
  .بفيروسه

 مليون  ٨٠٠ويبلغ عدد السكان الذين يعانون من نقص التغذية         
 مليون رضيع وطفل صغير     ١٧٠نسمة تقريباً، ويوجد حوالى     

سة ماليين  وهناك سنوياً أكثر من خم    . يعانون من نقص الوزن   
طفل ممن يتوفون من جراء نقص التغذية وعدد آخـر مـنهم            

 مليون طفل بسبب أمراض اإلسهال التـي تـسببها          ١‚٨قدره  
ويصاب آالف الماليـين    . األغذية واألمراض المنقولة بالمياه   

من الناس بأمراض تنقلها األغذية وأمراض حيوانية المصدر،        
. ى عقابيل وخيمـة   ويتسبب الكثير منها في موتهم أو يؤدي إل       

المعروفة باسم الجـوع    ( المغذيات الدقيقة    عوزوتعتبر حاالت   
 وعنـصري   "ألف" الحديد والفيتامين    عوز، وخصوصاً   )الخفي

ويمثل نقـص   . اليود والزنك، مشكلة رئيسية في أرجاء العام      
التغذية التهديد الرئيسي للصحة والعافية في البلدان المتوسطة        

منها، فضالً عن تهديده على الصعيد      الدخل والمنخفضة الدخل    
وبدانة األطفال أمر آخذ أيضاً في طريقـه إلـى أن           . العالمي

. يصبح مشكلة معترف بها، حتى في البلدان المنخفضة الدخل        
ويزيد عدد البالغين ممن يعانون من زيادة في الـوزن علـى            

 مليـون   ٣٠٠ فرد في عموم أرجاء العالم، مـنهم         ألف مليون 
واليزال ينظر إلى هاتين المسألتين على      . منةمفرطين في الس  

أنهما مستقلتان عن بعضهما، غير أن جذورهما فـي معظـم           

  المؤشرات واألهداف

ت المعطيا (٪٢٢:  المتوخىالهدف. سن الخامسة دون الناقصي النمونسبة األطفال   •
  )٪٣٠: األساسية

المعطيات  (٪٨:  المتوخىالهدف. نسبة األطفال الزائدي الوزن دون سن الخامسة  •
  )٪٨: األساسية

نسبة األطفال والمراهقين الزائدي الوزن أو المفرطين في السمنة ممن هم في سن الدراسة   •
  )٪١٠: المعطيات األساسية (٪١٠:  المتوخىالهدف ً. عاما٢٠وتقل أعمارهم عن 

. المنقولة بالغذاءمعدالت وفيات األطفال دون سن الخامسة الناجمة عن أمراض اإلسهال   •
  ٢٠٠٩٪ في المعطيات األساسية لعام ٥  تخفيض بنسبة: المتوخىالهدف

  الدروس المستفادة
يندرج تقليص الفقر وبلوغ المرامي   •

ة لأللفية ضمن األولويات اإلنمائي
وبينما يرجح بلوغ المرامي . العالمية

المتصلة بتقليص الفقر، فإن بلوغ 
المرامي المتصلة بالجوع ونقص الوزن 

األمر الذي لدى األطفال أقل احتماالً، 
بشدة إمكانية بلوغ بالتالي سيهدد 

  .األخرىالمرامي 
أن زيادة الدخل ال تؤدي تلقائياً إلى   •

ذية والسالمة واألمن تحسن التغ
الغذائيين، كما أنها ال تؤدي بالضرورة 

 الحد من عوز المغذيات الدقيقةإلى 
الذي يؤثر في عدد أكبر ) الجوع الخفي(

ويلزم في هذه . بكثير من السكان
المجاالت اتباع برنامج لالستثمار 

  .المباشر
أن التغذية واألمن الغذائي ال يشغالن   •

ي في خطط التنمية موقعاً بارزاً بما يكف
الوطنية، كما ال تحصل أوجه التآزر 
الممكن بلوغها في الربط بين االثنين 
على التقدير الذي تستحقه في معظم 

  .األحيان
قد يكون نقص الموارد البشرية المدربة   •

في مجال التغذية واألمن الغذائي من 
ويعد بناء القدرات في . أخطر العقبات

على القيادات هذا المجال، مع التأكيد 
الوطنية في مجال الصحة العمومية، 

  .إحدى المسائل ذات األولوية
تزايد طلب البلدان على توسيع وتعزيز   •

حضور المنظمة ونفوذها في مجال 
  .التغذية واألمن الغذائي
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  ما تكون متأصلة على حـد سـواء فـي الفقـر            البلدان غالباً 
  . المجتمعاتفيوالتعايش 

وعلى الرغم من تأثير سوء التغذية بجميع أشكاله على معدل           
نية، فإن النسبة المئوية    الوفيات والمراضة واالقتصادات الوط   

إلجمالي الموارد الالزمة للمساعدة اإلنمائية المتصلة بالصحة       
وتبلـغ  . ٪١‚٨والمخصصة للتغذية هي نسبة مقصورة على       

النسبة المئوية للمساعدة اإلجمالية التي يقدمها البنك الـدولي         
. ٪ فقـط  ٠‚٧للبلدان النامية بشأن التغذية واألمـن الغـذائي         

االلتزامات المالية المقطوعة على الـصعيد      وينخفض مستوى   
وسيكون لزامـاً مـن أجـل       . القطري إلى ما دون ذلك أيضاً     

، اسـتغالل جميـع      المحدد آنفـاً   الغرض االستراتيجي تحقيق  
الموارد الضرورية المالية والبشرية والسياسية منهـا بغيـة         
وضع وتعزيز وتنفيذ برنامج بشأن التغذية والسالمة واألمـن         

ن على الصعيدين العالمي واإلقليمي والصعيد القطري،       الغذائيي
، وذلك في الحاالت المستقرة وحاالت الطوارئ على حد سواء        

وأن يكون برنامجاً مشتركاً بين القطاعات وقائماً على ُأسـس          
وينبغي أن يركز برنامج العمل هذا      . ومتكامالًعلمية، وشامالً   

ـ       اء بغيرهـا مـن     على بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية والوف
االلتزامات الدولية بخصوص التغذية والسالمة الغذائية، بمـا        

 الغـذاء بفيها مسألة الوقاية من األمراض المزمنة المنقولـة         
 وتلك المتصلة بالنظـام الغـذائي       الحيوانية المنشأ واألمراض  

  .الناجم عن نقص المغذيات الدقيقةوسوء التغذية 

طفال الذين يعانون من    وعلى الرغم من أن تفشي معدالت األ      
نقصان الوزن آخذ في االنخفاض في معظم المناطق، فإن هذا          

إلفساح المجال أمام بلوغ     ليس حاداً بما فيه الكفاية       االنخفاض
ه والمبـين فـي      من هدف الحد من سوء التغذية الذي يعانون      

 وعـالوة علـى     .المرمى األول من المرامي اإلنمائية لأللفية     
. الت مازالت آخذة في االرتفاع بأفريقيـا      ذلك، فإن هذه المعد   

والصلة القائمة بين الفقر والجوع ونقص التغذية لدى األطفال         
هي صلة سائبة، بحيث ال تؤدي زيادة الثـروة تلقائيـاً إلـى             
التخفيف من وطأة الجوع على األطفال ونقص التغذية الـذي          

وعليه، فإن من الضروري إعداد برنامج لالسـتثمار        . يعانونه
وتتركز الفوائد  . مباشر للتقليل من نقص التغذية لدى األطفال      ال

 التخفيف من وطأة سوء التغذيـة بكافـة أشـكاله           المتأتية من 
وإذا تعذر إحراز المزيد مـن      . تركيزاً كبيراً فيما بين الفقراء    

 بلوغ  فسيصعبالتقدم في القضاء على الجوع وسوء التغذية،        
وثمة تفـاعالت   .  لأللفية الكثير من المرامي األخرى اإلنمائية    

وفيـات  :  بين نقص التغذية ومعظم المرامـي التاليـة        حاسمة
ومرض األيدز  ) ٥المرمى  (وصحة األم   ) ٤ المرمى(األطفال  

ورغـم أن   ). ٦المرمى  (والعدوى بفيروسه ومرض المالريا     
والتعلـيم  ) ١المرمـى   ( بين نقص التغذية والفقـر       التفاعالت

ليـست  ) ٣المرمـى   (جنـسين   والمساواة بين ال  ) ٢المرمى  (
. تفاعالت مباشرة، فهي ال تقل أهمية عن التفاعالت الـسابقة         

ء بوصـفهما عنـصرين     وما لم يعترف بسالمة التغذية والغذا     

  :على األمور التالية األمانةستركز
خالل التشجيع على وضع السياسات من   •

 مناهجواتباع إقامة تحالفات واسعة النطاق 
لتحقيق السالمة الغذائية، متعددة القطاعات 

ية ووضع سياسات وخطط عمل وطن
شاملة وفعالة في مجال  التغذية حسب 

  ؛األولويات الوطنية
رفع مستوى حضور المنظمة على   •

الصعيدين اإلقليمي والقطري وتعزيز 
 الغذائيةسالمة القدراتها في ميدان التغذية و

من أجل تقديم الدعم الالزم للدول 
  ؛األعضاء

سالمة بأن مسائل التشجيع على االعتراف   •
محور أساسي في الصحة ة التغذية واألغذي

  ؛العمومية والتنمية االقتصادية
العمل مع الحكومات الوطنية الستحداث   •

نظم وطنية لمراقبة األغذية وتوفير 
الوسائل الالزمة لمد يد العون في 

االضطالع بهذه العملية؛ ودعم البرامج 
الوطنية واإلقليمية للمراقبة والمعنية 

مراض  واألالحيوانية المنشأباألمراض 
الغذاء ب المنقولة الحيوانية المنشأغير 

لضمان تحقيق التنمية المستدامة في إنتاج 
  ؛األغذية

 عن الحاجة إلى وضع الفعالاإلبالغ   •
سياسات متكاملة لتحسين سالمة التغذية 

 إدراج منظور حقوق اإلنسان  معواألغذية
في مسألة الحصول على األغذية المأمونة 

  ؛والمغذية
مع عن كثب لتنسيق والعمل  ازيادة  •

ت التابعة لمنظومة األمم المتحدة المنظما
من أجل تعزيز التكامل بين برامج سالمة 

التغذية واألغذية واألمن الغذائي على 
الصعيد القطري وإدراج هذه البرامج في 

  سياسات التنمية الوطنية؛

  الدروس المستفادة
للتعاون بين وكاالت األمم ثمة حاجة ملحة   •

وينبغي للمنظمة أن تحفز . المتحدة
التوصل إلى رؤية مشتركة وبرنامج عمل 

ويعتبر تنسيق الدعوة . موحد بين الشركاء
واستراتيجية االتصال وتعزيز الشراكات 
من األمور الحاسمة األهمية في تحقيق 

  .التقدم في تنفيذ البرنامج
م المالي إزاء التغذية واألمن كان االلتزا  •

وال غنى عن . الغذائي قليالً حتى اآلن
تجديد وتنسيق الدعم المقدم من شركاء 

  التنمية
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لصحة العمومية والتنمية االقتـصادية،     أساسيين من عناصر ا   
تُبذل جهود استثنائية لمعالجة الهـدفين المتعلقـين بـالجوع          و

طفال والمبينين في المرمى األول مـن       ونقص التغذية لدى األ   
المرامي اإلنمائية لأللفية، فإن تحقيق جميع المرامي األخرى        

  .سيكون أمراً مشكوكاً فيه

واإلجراءات المتخذة على الصعيدين الوطني ودون الـوطني        
وعلى صعيد المجتمع لتعزيز جوانب التغذية والسالمة واألمن        

 أن يعود ذلك بالنفع على      من أجل وحمايتها ودعمها   الغذائيين  
 للوصول إلـى نتـائج      أساسيةاألفراد واألسر، هي إجراءات     

 لتعزيز التفـاعالت بـين      ناجحة، فضالً عن أهميتها الحاسمة    
األطراف الفاعلة في ميادين كل من الصحة والبيئة والتنميـة          
لضمان اتباع طرائق آمنة ومـستدامة فـي مجـال اإلنتـاج            

ى حد من مخاطر المهنـة علـى        الزراعي بحيث تقلل إلى أدن    
الصحة وترفع إلى أعلى حد مستوى التمتع بالـصحة ألجـل           

  .طويل من حيث التغذية والسالمة واألمن الغذائيين

والمفـاهيم  إدراج مبادئ حقـوق اإلنـسان       والبد من ضمان    
 في جميع جوانـب التخطـيط والـسياسات         المتعلقة بالجنسين 

 التي سـتتم فـي      غذائيينالمتعلقة بالتغذية والسالمة واألمن ال    
  .المستقبل

  
  األساليب االستراتيجية

لتحقيق هذا الغرض االستراتيجي، يجب أن تـؤدي الـسالمة          
واألمن الغذائيان دوراً أساسياً في سياسات التنمية الوطنيـة،         

ا في عمليات التنمية الزراعيـة واإلنتـاج        مإلى جانب دوره  
يز بشكل خـاص    الحيواني وإنتاج األغذية، بالتالزم مع الترك     

. على أكثر السكان ضعفاً من الناحيتين البيولوجية واالجتماعية
وينبغي أن تشتمل اإلجراءات الرئيسية المتخذة في هذا الصدد         
على وضع وتنفيذ تدخالت جوهرية مقبولة أخالقياً وثقافيـاً؛         

 سبل الوصول إلى هذه التدخالت؛ وبناء أوجه التآزر         وتحسين
البرامج وتحاشي االزدواجية على صعيد     وتوثيق الروابط بين    

تحسين فهم األفراد واألسر والمجتمعات لدور وإيتاء الخدمات؛ 
 والسالمة الغذائية في    ةاألكل الصحي التغذية الجيدة وممارسات    

وتـشمل الـشروط    . التمتع بالصحة والعافيـة بـشكل عـام       
وضع أطر تنظيميـة وقانونيـة      : الضرورية األخرى ما يلي   

م تستند إلى الضوابط واآلليات الدوليـة القائمـة؛         لتقديم الدع 
والتعاون مع األطراف الفاعلة المشاركة في إنتـاج األغذيـة          

؛ األنسب صـحياً  غذية  األوتصنيعها وتوزيعها لتحسين توافر     
والتشجيع على اتباع نظام غذائي متوازن، بما في ذلك عـن           

ائل طريق ضمان االمتثال ألحكام المدونة الدولية لتسويق بـد        
لبن األم ومدونة قوانين األغذية المشتركة بين منظمة األغذية         

 تعزيز القدرات   وسيكون. والزراعة ومنظمة الصحة العالمية   
عنـصراً  جمع البينات من خالل عمليات الرصد والبحث        في  

  .لتدخالت األساسية المتعلقة بالصحة العموميةمكمالً ل
  
  

  :اليةعلى األمور الت األمانةستركز
 رفع مستوى الدور الذي تضطلع به  •

المنظمة في مجال التنظيم إلى أقصى 
، وتصميم مناهج جديدة تعزز حد

وظيفتها التنظيمية وتسد الثغرات 
المعرفية من خالل وضع أحكام 

ومعايير وتوصيات وإرشادات تقنية 
سليمة من الناحية العلمية، وإشراك 

 الشركاء المعنيين ضماناً لتوسيع نطاق
نشر واستخدام المنتجات اإلعالمية 

  للمنظمة؛
 واضعيترسيخ الروابط العالمية بين   •

 الصحة والتنمية مجاالتالسياسات في 
 والتجارة المائيةموارد الالزراعية و

والبيئة، وذلك لضمان اتباع سبيل 
متكامل في تخطيط وتنفيذ التدخالت 

المتعلقة بالتغذية والسالمة واألمن 
تالزم مع إشراك جميع الغذائيين بال

أصحاب المصلحة، كيما يتسنى تحقيق 
  .مكاسب صحية مستدامة
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  االفتراضات والمخاطر والخيارات
 أساسـاً لتحقيـق هـذا الغـرض          التاليـة  فتراضاتاال تشكل

  :االستراتيجي
•   بل الحصول على الغذاء المأمون والتغذيـة       االعتراف بس

 شـروط أنهـا   ب و ،الكافية على أنها من حقوق اإلنـسان      
 وجوهرية أيضاً، للتمتع بالصحة وتحقيـق       ، بل ضرورية
  التنمية؛

 داعمـة   دعم سلوك األفراد بنظم وقائية فعالة وتهيئة بيئة         •
لمساعدة الجمهور في الوصول إلى خيارات مستنيرة فيما        
يتعلق بسوء التغذية واألغذية غير المأمونة علـى حـد          

  .سواء
وتتمثل عوامل االختطار الرئيسية التي قد تحول دون تحقيـق          
هذا الغرض االستراتيجي في االنخفاض الحالي في مـستوى         

 وجـود قيـادة     االستثمارات البشرية والمالية الموظفة وعـدم     
يسترشد بها في مجال إعداد وتنفيذ سياسات متكاملة وتدخالت         

ومن المشكوك فيه أن يتحقق هذا الغرض بدون توظيف . فعالة
  .المزيد من االستثمارات على جميع األصعدة

  
  النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة

 المؤشرات
 لديهاعدد الدول األعضاء التي  ١-١-٩

آليات تنسيق عاملة وتتسم بطابع مؤسسي 
المناهج واإلجراءات المتعددة لتشجيع 

القطاعات في مجال السالمة أو األمن 
 الغذائيين أو التغذية

 التي قامت بإدراج األنشطة الدول األعضاءعدد  ٢-١-٩
تمويل هذه لوآلية لتغذية والسالمة واألمن الغذائيين المتعلقة با
 في النهج القطاعية الشاملة التي تتبعها أو في األنشطة

 ورقات استراتيجية الحد من الفقر

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
٤٤ ٣٠ 

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٦٠ ٦٠ 

  ٢٠١١ األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام
    

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٨٠ ٨٠ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
١٠ ٠٠٠ ٢٠ ٩٠٠ ١٦ ٩٧٥ 

 المبررات

 إقامة ١- ٩
شراكات 

وتحالفات، وبناء 
القيادات والتنسيق 

عبر والتنظيم 
الشبكات مع 

أصحاب المصلحة 
كافة على 

الصعيدين القطري 
واإلقليمي 

والصعيد العالمي، 
وذلك من أجل 
التشجيع على 

الدعوة والتواصل، 
والحفز على اتخاذ 
إجراءات مشتركة 

بين القطاعات، 
وزيادة 

االستثمارات في 
التدخالت المتعلقة 

والسالمة  بالتغذية
واألمن الغذائيين، 

ووضع برنامج 
عمل معني 

 .بالبحوث ودعمه

درات القيادية والدعوة والتواصل على الصعيدين سيجري االضطالع بأنشطة إقامة الشراكات وبناء الق
وستحدد النتائج المتوقع تحقيقها . ٢٠٠٩ -٢٠٠٨اإلقليمي والقطري، وستتركز هذه األنشطة في الثنائية 

المتطلبات األساسية الالزمة لتعزيز إنشاء نظم وطنية فعالة مشتركة فيما بين القطاعات ومعنية بالتغذية 
 في ٢٠٠٩ -٢٠٠٨وسوف تُستغل الموارد الالزمة للثنائية . ء الفترة المذكورة برمتهاوالسالمة الغذائية أثنا

عقد حلقات عملية وإيفاد بعثات ميدانية، واستنباط برامج مشتركة مع سائر وكاالت األمم المتحدة في إطار 
لى موارد أقل ويتوقع أن تكون هناك حاجة إ. عملية اإلصالح، ووضع وتنفيذ استراتيجيات معنية بالتواصل

 .٢٠١٣ -٢٠١٢ والثنائية ٢٠١١ -٢٠١٠خالل الثنائية 
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 المؤشرات
 أدلة التدريب أو الدالئل أوعدد المعايير  ١-٢-٩

الجديدة المتعلقة بالتغذية والسالمة الغذائية التي 
مجتمع وال الدول األعضاءأعدت وعممت على 

 الدولي

عدد القواعد والمعايير واألدلة والوسائل  ٢-٢-٩
ومواد التدريب الجديدة المتعلقة بتوقي وتدبير األمراض 

الحيوانية المنشأ واألمراض غير الحيوانية المنشأ 
 المنقولة بواسطة الغذاء

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
 ال يوجد ال يوجد

  ٢٠٠٩عام  لبحلواألهداف التي يتعين تحقيقها 
٣  ١٥  

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
    

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
١٠  ٥٠  

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٣٠ ٠٠٠ ٢٨ ٥٠٠ ٣٠ ٠٣١ 

 المبررات

 وضع ٢- ٩
 بما فيها -القواعد

المراجع 
والمتطلبات 
واألولويات 

المتعلقة بالبحوث 
والدالئل وأدلة 

التدريب 
والمعايير، 

وتعميمها على 
الدول األعضاء 
لتوسيع قدرتها 

على تقييم جميع 
أشكال سوء 

التغذية واألمراض 
وانية المنشأ الحي

واألمراض غير 
الحيوانية المنشأ 
المنقولة بواسطة 
الغذاء والتصدي 

لها، والتشجيع 
على اتباع أنظمة 

 .غذائية صحية

 والمعايير والتوصيات القواعد االضطالع بأنشطتها بشأن ٢٠٠٩ -٢٠٠٨خالل الفترة ستواصل المنظمة 
المتعلقة باألغذية والجوانب التغذوية والرامية إلى سد الفجوات التي تتخلل مجاالت أساسية من قبيل المغذيات 

، وتوقي وإدارة المخاطر )درات والدهون والزيوتالكربوهي(الزهيدة المقدار والمغذيات الكبيرة المقدار 
وسيستدعي النهوض بهذه األعمال إجراء مشاورات تامة مع الخبراء بالتشارك . الميكروبيولوجية والكيميائية

وسيستفاد من معظم الموارد على صعيد المقر الرئيسي، ألن النتائج التي . مع سائر وكاالت األمم المتحدة
وي على التعاون بين المنظمة والهيئات المعنية بمدونة قوانين األغذية وعلى االضطالع يتوقع تحقيقها تنط

بأنشطة تتعلق بإسداء المشورة العلمية، مثل لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة 
والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمعنية بالمضافات الغذائية واالجتماع المشترك بين منظمة األغذية 

الصحة العالمية بشأن ثماالت مبيدات الهوام واجتماع الخبراء المشترك بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة 
 ووسائل تدريبية بشأن التغذية دالئلوستُعد أيضاً . الصحة العالمية بشأن تقييم المخاطر الميكروبيولوجية
لقة بالتغذية في المدارس والتغذية في حاالت الطوارئ ومرض األيدز والعدوى بفيروسه والتدخالت المتع

الحيوانية وتغذية الرضع وصغار األطفال والسالمة الغذائية والوقاية من األمراض المنقولة بالغذاء وتلك 
 نفسها دون تغيير، ٢٠١٣ -٢٠١٢ والثنائية ٢٠١١ - ٢٠١٠ويتوقع أن تبقى الموارد الالزمة للثنائية . المنشأ

 . باألنشطة التقييسية عملية متواصلةألن النهوض
  

 المؤشرات
 التي اعتمدت الدول األعضاءعدد  ١-٣-٩

 ونفذت معايير نمو الطفل الصادرة عن المنظمة
 التي لديها بيانات رصد الدول األعضاءعدد  ٢-٣-٩

ممثلة على الصعيد الوطني عن األشكال الرئيسية لسوء 
 التغذية

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
٩٠  ٢٠  

  ٢٠٠٩عام  بحلولعين تحقيقها األهداف التي يت
١٠٠  ٥٠  

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
    

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
١٥٠  ١٠٠  

تعزيز  ٣-٩
جوانب رصد 

االحتياجات 
وترصدها وتقييم 

وتقدير االستجابات 
في مجال األمراض 

المزمنة المتصلة 
بالتغذية والنظام 

الغذائي ورفع 
مستوى القدرة على 

تحديد أفضل 
الخيارات المتعلقة 
بالسياسة العامة، 

   وذلك في الحاالت 



 85 
  )الصيغة المعدلة (٢٠١٣-٢٠٠٨الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل   

 

  

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

١٥ ٠٠٠ ١٦ ٧٠٠ ١٨ ٥٠٩ 

 المبررات

ت المستقرة وحاال
 .الطوارئ

 - ٢٠٠٨وسوف يستفاد من الموارد الالزمة للفترة . ستُستغل معظم الموارد على الصعيدين اإلقليمي والقطري
 على الصعيد الوطني وإيفاد بعثات ممثلة في تنظيم عقد حلقات عملية إقليمية وإعداد استقصاءات ٢٠٠٩

بين هذه النتيجة وهناك عالقة وثيقة .  البلدان في تقييم استجاباتهالدعمية ميدانية من المقر والمكاتب اإلقليم
للجهود المتوقعة والنتيجة السابقة، ألن عمليات رصد االستجابات وترصدها وتقييمها تقدم الدعم الالزم 

ورقات لقطاعات والشاملة ل النُهج المسائل المتعلقة بالتغذية والسالمة واألمن الغذائيين في الرامية إلى إدراج
ويتوقع أن تبقى الموارد الالزمة . السياسات والخطط والميزانيات اإلنمائيةأو / واستراتيجية الحد من الفقر 

 . نفسها دون تغيير، ألن الرصد والتقييم عمليتان مستمرتان٢٠١٣ -٢٠١٢ والثنائية ٢٠١١ -٢٠١٠للثنائية 
  
  

 المؤشرات

عدد الدول  ١-٤-٩
األعضاء التي نفذت 
ثالثة إجراءات على 
األقل من اإلجراءات 

وية التي العالية األول
أوصت بها 

االستراتيجية العالمية 
لتغذية الرضع 
 وصغار األطفال

عدد  ٢-٤-٩
ألعضاء الدول ا

 التي نفذت
استراتيجيات ترمي 

إلى الوقاية من 
سوء التغذية الناجم 
عن نقص المغذيات 

 الدقيقة ومكافحته

عدد   ٣-٤-٩
الدول األعضاء التي 
نفذت استراتيجيات 
ترمي إلى تشجيع 

رسات اتباع مما
النظام الغذائي 

للوقاية من الصحية 
األمراض المزمنة 

الناجمة عن اختالل 
  الغذائيالنظام

عدد  ٤-٤-٩
الدول األعضاء 

التي أدرجت 
موضوع التغذية 

في استجاباتها 
الشاملة 

مرض لمقتضيات 
األيدز والعدوى 

 هبفيروس

عدد  ٥-٤-٩
الدول األعضاء 
التي لديها خطط 

للتأهب على 
ي الصعيد الوطن

لمواجهة حاالت 
الطوارئ المتعلقة 

 والتصديبالتغذية 
 لها

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 

٣٠ ٦٥ ٤٠ ٤٠ ٦٠ 

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

٤٥ ٦٥ ٧٠ ٧٠ ٩٠ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

          

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

٧٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ١٢٠ 
 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

٤٠ ٠٠٠  ٢١ ٨٠٠ ٢٤ ٣١٤  

 المبررات

بناء القدرات  ٤-٩
وتقديم الدعم للدول 

اء المستهدفة األعض
من أجل وضع 
وتعزيز وتنفيذ 

الخطط والسياسات 
والبرامج المتعلقة 
بالتغذية والرامية 

إلى تحسين جوانب 
التغذية طوال العمر 

في الحاالت 
المستقرة وحاالت 

 .الطوارئ

 معظم الموارد على الصعيدين اإلقليمي والقطري، كما سيعزز بشكل كبير حضور المنظمة فيما ستستخدم
 - ٢٠٠٨ من الموارد المخصصة للفترة وسيستفاد.  التغذية والسالمة الغذائية على هذين الصعيدينيخص
 في تجهيز المكاتب اإلقليمية والمكاتب دون اإلقليمية والمكاتب القطرية بعدد كاف من الموظفين وفي ٢٠٠٩

ويتوقع خالل الثنائية . دان ومتطلباتهادعم تنفيذ التدخالت المتعلقة بالتغذية تنفيذاً فعاالً وفقاً الحتياجات البل
وقد .  أن يحدث انخفاض طفيف في حجم الموارد الالزمة للفترتين٢٠١٣ -٢٠١٢ والثنائية ٢٠١١ -٢٠١٠

 .يفضي تعزيز برامج البلدان إلى تقليل الطلب على الدعم التقني المباشر
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 المؤشرات

 عززت  أو التي أقامتالدول األعضاءعدد  ١-٥-٩
التعاون فيما بين القطاعات من أجل الوقاية من 

 ومكافحتها المنقولة باألغذية الحيوانية المنشأاألمراض 
 ورصدها

 شرعت في  التيالدول األعضاءعدد  ٢-٥-٩
مرض  بتنفيذ خطة رامية إلى الحد من اإلصابة
الحيوانية رئيسي واحد على األقل من األمراض 

  المنقولة باألغذيةالمنشأ

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 

٥٠  ٢٠  

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

٥٠  ٢٠  

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

    

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

٧٠  ٤٠  
 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
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٣٠ ٠٠٠ ١٤ ٨٠٠ ١٧ ٠٣٢ 

 المبررات

تعزيز نظم  ٥- ٩
رصد األمراض 
الحيوانية المنشأ 
وغير الحيوانية 

منشأ المنقولة ال
بالغذاء والوقاية 
منها ومكافحتها 
وإعداد برامج 
تُعنى برصد 

وتقييم األخطار 
المتعلقة باألغذية 

ودمج هذه البرامج 
في نظم الرصد 
الوطنية القائمة 
وتعميم النتائج 
المتحققة على 

جميع األطراف 
 .الفاعلة األساسية

 -٢٠٠٨ من الموارد الالزمة للفترة وسيستفاد. ستُُستغل معظم الموارد على الصعيدين اإلقليمي والقطري
 بناء عمالً على  في مواصلة اإلعداد لألنشطة المتصلة بالشبكة العالمية لرصد بكتيريا السلمونيلة،٢٠٠٩

 والوقاية الحيوانية المنشأالقدرات الوطنية واإلقليمية الالزمة لرصد األمراض المنقولة بالغذاء واألمراض 
 ألن مراقبة االستجابات ورصدها نشاطان أساسيان التالية النتيجة المتوقعة بالنتيجة وترتبط. منها ومكافحتها

 -٢٠١٠ الموارد الالزمة خالل الثنائية تحافظويتوقع أن . ذائية إنشاء نظم فعالة معنية بالسالمة الغلدعم
 نظراً الستمرار عمليتي رصد ومكافحة األمراض المنقولة على مستواها ٢٠١٣ -٢٠١٢ والثنائية ٢٠١١

 .الحيوانية المنشأبالغذاء واألمراض 
  

 المؤشرات
 المنتقاة التي ول األعضاءالدعدد  ١-٦-٩

تتلقى الدعم للمشاركة في أنشطة وضع 
المعايير الدولية المتعلقة باألغذية، مثل تلك 

 الخاصة بهيئة الدستور الغذائي

 المنتقاة التي قامت بإنشاء الدول األعضاءعدد  ٢-٦-٩
تربطها صالت بنُظم نظم وطنية تُعنى بالسالمة الغذائية و

 الطوارئ

  ٢٠٠٨ساسية المعطيات األ
٣٠  ٩٠ 

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٣٠  ٩٠ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
    

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٨٠  ١١٠ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ ةالميزانية المقترح ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

بناء القدرات  ٦-٩
للدول وتقديم الدعم 

، بما في األعضاء
ذلك مشاركتها في 

ع المعايير وض
الدولية لرفع 

مستوى قدرتها على 
تقييم المخاطر في 
مجال األمراض 
 الحيوانية المنشأ

واألمراض غير 
 الحيوانية المنشأ

والمنقولة بالغذاء 
ومجال السالمة 

الغذائية، واستحداث 
وتطبيق نُظم وطنية 

لمراقبة األغذية 
 مع نظم بالترابط

 ٣٠ ٠٠٠ ١٦ ٢٠٠ ٢٠ ٠٧٣ .طوارئ دولية
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 المبررات
 بفعالية في أنشطة وضع المعايير الدولية وفي إنـشاء          على المشاركة دعم البلدان   ستستغل معظم الموارد في     

 أثناء   ستلزم التي الموارد   تدريجياًوستُخفض  . نظم فعالة معنية بالسالمة الغذائية والجوانب التغذوية والبيطرية       
نظراً لتزايد عدد البلدان التي ستتمكن من االعتماد        مشاركة في أنشطة وضع المعايير      الالثنائيات الثالث لدعم    

المستوى فسها دون تغيير، وذلك بما يتمشى مع        ويتوقع أن تبقى الموارد الالزمة إلنشاء النظم ن       . على قدراتها 
 .المتوقع من االحتياجات
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تحسين الخدمات الصحية بإدخال تحسينات على جوانب تصريف الشؤون والتمويل 
  والتوظيف واإلدارة باالعتماد على البينات والبحوث الموثوقة والميسرة

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     والتحديات المطروحةالقضايا
حـسين  برغم االلتزامات التي تتحملها الحكومـات بـشأن ت        

الصحة، ال يحصل جميع السكان في أغلب األحيان على مـا           
يحتاجونه ويتوقعون أن يحصلوا عليه قانوناً من خدمات وقائية 

 الفقـراء   في غالب األحيـان يـؤثر ذلـك فـي         و. وعالجية
وتتباين األسباب التي تقف وراء ذلك من بلد إلـى          . والضعفاء

ات؛ وقـد   فقد يكون هناك نقص في الموظفين واإلمداد      : آخر
يصعب الحصول على الخدمات أو تكون الخـدمات المقدمـة        
غير كافية أو رديئة أو غير ميسورة التكلفة؛ ويمكن أن يحول           
التهميش دون حصول األفراد على الخدمات، وخاصة أولئـك         
الذين هم في أمس الحاجة إليها؛ وقد يعجز مقدمو الخـدمات           

سلوك الـسكان   عن التأقلم مع    ) من القطاعين الخاص والعام   (
وعندما ال يرقى إيتاء الخـدمات      . في التماس الرعاية الصحية   

إلى مستوى التوقعات المشروعة فإن ذلك يدل غالبـاً علـى           
وجود مشاكل في طريقة تمويل الـنظم الـصحية وتنظيمهـا           

  .وإدارتها

ويتعين على الجهات المتخذة للقرارات المتعلقة بالـصحة أن         
ألغـراض وتلبيـة الطلبـات      تتدبر أمر بلوغ العديـد مـن ا       

المتعارضة التي تستجد غالباً في سياق تـشح فيـه المـوارد            
 كالتمويل، واألفراد، والبنى التحتية، واإلمـدادات،       -األساسية

 وهي مضطرة في الكثير من      -والمعلومات، والدعم السياسي  
األحيان إلى االعتماد على مؤسسات ضعيفة ليس لديها سبيل          

  الدروس المستفادة

تكتسي النظم الصحية ذات التوجه القوي        •
نحو الرعاية الصحية األولية أهمية بالغة      
في تعزيز الحصائل الـصحية وضـمان       
اإلتاحة العادلة واإلنصاف المالي وخدمات     

  الرعاية التي تمتاز بالجودة العالية

قتصر نظر السكان، عند حكمهم على      ال ي   •
جودة الخدمات الصحية، على مدى فعالية      
التدخالت المقدمة فحسب، بل إنهم يهتمون      

مـدى  : أيضاً بسمات أخرى هي كالتالي    
 والرعايـة؛ وتكامـل     الوقايةاستمرارية  
واتبـاع نهـج يركـز علـى         الخدمات؛

المرضى ويحافظ على عالقات وثيقة مع      
المة؛ واالحتـرام؛   العمالء؛ ومراعاة الس  

وسواء كانت الرعايـة    . وحسن االختيار 
مقدمة من جانب خدمات عامة أو خدمات       

 أو  -غير عامة، فإن هـذه الخـصائص        
كثيراً   تؤثر –الجوانب المتعلقة بها     غياب

على طلب الرعايـة واالسـتفادة منهـا        
ولكي يرقـى إيتـاء     . والتغطية بخدماتها 

الخدمات إلى مستوى تطلعـات الـسكان       
المهنيين، فإن أهمية اختيار نماذج مالئمة و

من حيث السياق لتنظيم الرعاية وإدارتها      
  .تضاهي أهمية اختيار الموارد المناسبة

  المؤشرات واألهداف
تضييق الفجوة فيما يتعلق بالتغطية بمجموعة متكاملة من التدخالت والخدمات في ثمانية   •

  دان بل١٠بلدان على األقل من أصل 
على أسـاس نقـاط     قُيمت  التي  النظم الصحية   وتصريف شؤون    توجيهعلى  إدخال تحسينات     •

   بلدان٥بلدين من أصل مرجعية متفق عليها إقليمياً في 
، د البلدان التي تواجه نقصاً شديداً في القوى العاملـة الـصحية           عد في   ٪٢٥نسبة  تخفيض ب   •

   القوىتوزع تلكوزيادة فرص المساواة في 
المـشاكل  حل  المنفقة على   و الصحية   األموال المكرسة للبحوث   في   ٪٢٥قيق زيادة نسبتها    تح  •

 بلدان على األقل من البلـدان المنخفـضة الـدخل والبلـدان             ١٠الصحية ذات األولوية في     
 مـن ميزانيـة     ٪٢ المتمثل في تخـصيص   شامل  الهدف  الالمتوسطة الدخل، في إطار بلوغ      

  ٢٠١٣الصحة للبحوث بحلول عام 
الحصول على معايير مقبولة دولياً فيما يخص نظم المعلومات الصحية في سبعة بلدان على                •

   بلدان١٠األقل من أصل 
٪ من إجمالي المصروفات    ٣٠عدد البلدان التي تزيد فيها المدفوعات الشخصية على         تخفيض    •

  الصحية
ظم الصحية المعدة استراتيجيات الصحة اإللكترونية لتعزيز النتطبيق إدارة المعارف و  •

  . بلداً على األقل٧٠والمنفذة في 
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معارف والبينات ذات األهمية الحاسمة،     للوصول إلى قواعد ال   
وعليه، فإنها تفتقر إلى الوسائل الالزمة لإلجابة على أسـئلة          
جوهرية مثل الطرق المتبعة في جمـع األمـوال، لتحـسين           
استغالل األموال المتاحة حالياً من أجل ضمان إيتـاء طائفـة       
الخدمات والحصائل ذات األولويـة بطريقـة تتـيح سـهولة           

الخدمات بتكلفة ميسرة وبفعاليـة؛ أو اسـتبقاء        الحصول على   
  .العاملين الصحيين وحفزهم

نطوي مسؤولية قيادة النظام الصحي وإدارتـه وتوجيهـه         تو 
أو " اإلدارة الرشـيدة  "المشار إليهـا أحيانـاً باسـم        (بفعالية  

على توفير قوى عاملة متاحة ومتمكنة ومتجاوبـة        ") القوامة"
والتكنولوجيات  األدواتول على   ومنتجة وتملك إمكانية الحص   

؛ وعلى توخي الفعالية فـي تنظـيم        والمأمونة الطبية المناسبة 
أنشطة مقدمي الخدمات من القطاع العام ومقدميها من غيـر          
هذا القطاع؛ وتوفير التمويل على نحو منصف وكاف ومستدام         
يؤمن الحماية للمجتمع؛ وإدارة النظم الذكية المتأصلة في نظم         

، والبحوث، والمعارف من أجل تعزيـز صـياغة         المعلومات
  .السياسات الصحية واستحداث النظم

وتستتبع إدارة النظم الصحية أيضاً تحمل مـسؤولية التنظـيم          
الكلي لجوانب إيتاء الخدمات ألن طريقـة تنظـيم الخـدمات           
وإدارتها تؤثر على سبل الحـصول عليهـا والتغطيـة بهـا            

 وجود نموذج عام موحد     وبرغم عدم . والحصائل الناجمة عنها  
لتنظيم إيتاء الخدمات، فإن هناك بعـض المبـادئ الراسـخة           
المطبقة في هذا المضمار، يتمثل أولها في ضـرورة اتخـاذ           

الخدمات تدابير لمكافحة التهميش وضمان سبل الحصول على        
المتكاملة التي تشمل الوقاية والرعايـة الـصحية وتـضمن          

يها، وجـوب مراعـاة جميـع       ؛ وثان الحماية االجتماعية أيضاً  
مقدمي الخدمات من القطاعين العام والخاص على حد سواء؛         
وثالثها، ضرورة تالفي االزدواجية التي ال داعي لها وتجزئة         

 آليات فعالة للمـساءلة يـشارك فيهـا          تنفيذ ورابعهاالجهود؛  
وعالوة على ذلك   . وتشمل المجتمعات المحلية   المجتمع المدني 

من أجـل   تكافح  النامية  البلدان  جميع   أن   برهنت التجربة على  
  . الرعاية الصحية المقدمة إلى المرضىمأمونيةضمان 

وتفتقر بلدان كثيرة إلى المـوارد البـشرية الالزمـة لتنفيـذ            
التدخالت الصحية األساسية لعدة أسباب، منها أن القدرة على         
اإلنتاج قد تكون محدودة في الكثير من البلدان النامية بـسبب           

ي االستثمارات طوال سـنوات فـي مؤسـسات التعلـيم           تدن
فـي تـرك    " الجـذب "و" الطرد"وقد يتسبب عامال    . الصحي

العاملين الصحيين أماكن عملهم، مما يـؤدي إلـى اخـتالل           
التوازن الجغرافي بين المناطق الحضرية والمناطق الريفيـة        

وتترتـب علـى هجـرة      . داخل البلدان، وبينها وبين األقاليم    

  الدروس المستفادة
اإلدارة والتوجيـه أمـران ضــروريان     •

لتحقيق كفاءة النظم الصحية وفعاليتهـا      
ويؤدي تحسين القدرة على    . سواء بسواء 

نـب التنظـيم    صياغة الـسياسات وجوا   
واإلدارة والتعاون مع أصحاب المصلحة     

وثمـة حاجـة   . إلى إيتاء خدمات أفضل   
إلى تكثيف التعـاون بـين المؤسـسات        
والبلدان، فضالً عـن الحـصول علـى      
معارف أشمل عن مدى فعالية مختلـف       
النهج المتبعة في تعزيز القـدرة علـى        

  .إدارة القطاع الصحي
يتفــاوت النــساء والرجــال بمختلــف   •

أعمــارهم مــن حيــث تفــاعلهم مــع 
ــام ــزال  النظـ ــصحي، إذ التـ الـ
ــب ــى  جوان ــة عل ــساواة القائم الالم

في  الجنس تمثل عوامل مهمة تؤثر     نوع
السلوك المتبع فـي التمـاس الرعايـة        

  .الصحية واستجابة النظام الصحي
يعد توفير العاملين الصحيين المتمرسين       •

والماهرين بما فيه الكفاية عامالً أساسياً      
إليتاء خدمات صحية عالية الجودة تلبي      

  .احتياجات السكان
يتطلب بناء المعارف وقواعد المعطيات       •

المتعلقة بالقوى العاملة الصحية تعـاون      
  .شتى القطاعات

االعتماد بشكل كبير على الرسوم التـي         •
يــسددها المــستفيدون مــن الخــدمات 
الصحية وغيرها من المبالغ المدفوعـة      

ة، هو أمر يعني عدم     من جيوبهم الخاص  
قدرة بعض السكان على تحمل النفقـات       
المترتبة على هذه الخدمات، وقد يـؤدي       
إلى نزول كارثة مالية ببعض المستفيدين      

. منها أو إلى ترديهم في وهـدة الفقـر        
ويمكـن أن تـوفر المبـالغ المحـصلة     
بواسطة الضرائب، أو التأمين الصحي،     
 أو عن طريق الجمع بين هذين النوعين،      
الحماية للسكان من التبعـات المترتبـة       
على دفع هـذه المبـالغ مـن جيـوبهم          

  .الخاصة مباشرة
يعتبر جمع المزيد من األموال الالزمـة         •

للقطاع الصحي في البلدان الفقيرة أمـراً     
ضرورياً، ولكنه لـيس شـرطاً كافيـاً        

وتـضاهي  . لتحسين مـستوى الـصحة    
أهمية إيجاد طرائق معينة لالستفادة من      

 األمــوال بمزيــد مــن الفعاليــة هــذه
واإلنصاف، أهميـة اسـتحداث آليـات       

  .مناسبة لسداد رسوم الخدمات سلفاً
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لصحيين إلى البلدان المتقدمة عواقب وخيمة بالنسبة       العاملين ا 
  .إلى النظم الصحية في البلدان النامية

وقد تتعثر تنمية القوى العاملة الصحية بعوامل مثل عدم تواؤم          
الجمع بين المهارات وحـاالت االخـتالل بـين الجنـسين؛           
والحصول على نواتج تدريبية غير متسقة كمـا ينبغـي مـع        

؛ غيـر المأمونـة    الصحية؛ وشروط العمل     احتياجات السكان 
وضعف قاعدة المعارف؛ وضيق مجال التركيز على القطـاع         

ويحتـاج العـاملون     .العام؛ وعدم التنسيق بـين القطاعـات      
جتمعات المحلية وأن تكـون     المب صلتهمالصحيون إلى توثيق    

 علـى الـسالمة المـسندة       مبنيةمهارات تقنية مالئمة    لديهم  
  .لجودةبالبينات ومعايير ا

والطريقة المتبعة في تمويل النظام الصحي تُعد محدداً رئيسياً         
يمثل فيـه تمويـل النظـام        لصحة السكان وعافيتهم، بقدر ما    

الصحي محوراً أساسياً بالنسبة لمناقشة السياسات في معظـم         
ومع أن الكثير من البلدان األكثر فقراً بحاجـة إلـى           . البلدان

 النظام الصحي ينطـوي أيـضاً       المزيد من الموارد، فإن بناء    
على االستفادة بشكل أكبر من الموارد المتاحة، وإيجاد طرق         
لتامين الحصول على المزيد من التمويل الذي يمكن التنبؤ به،          
والتشجيع على االبتكار واالجتهاد في إصدار األحكام بـشأن         
التغيرات المتوالية، والعمل مع مجموعة متزايدة من الشركاء،        

ستفادة الفقراء وسائر شرائح المجتمـع المهمـشة،        وضمان ا 
  .وخصوصاً النساء، من المنافع التي يعود بها النظام الصحي

تزال مبادئ الرعاية الصحية األولية قابلة للتطبيق اليـوم         وال
كما هو شأنها دوماً؛ بيد أن السياق الذي ينبغي أن توضع فيه            

تاحة الشاملة  ضمان اإل لكن   .تعقيدموضع التطبيق ال يخلو من      
لخدمات ذات الجودة، واإلنصاف المالي، والـنظم سـريعة         ل

كلها أمور تقتضي إيالء االهتمام من جديد لتطوير        االستجابة  
حـشد قـوى    بوسعها  لرعاية الصحية األولوية    نُهج خاصة با  

عوامل االختطار والمحـددات االجتماعيـة      لمواجهة  المجتمع  
قـادرة علـى     تكون   واالقتصادية للصحة، كما تحتاج إلى أن     

  .التكيف بسرعة مع التحديات والسياقات الجديدة

والكثير من البلدان ال تملك إال قدرة محدودة على صيانة نظم           
معلومات صحية تمكنها من إجراء بحوث وطنية في مجـال          

ويمثل . الصحة ومن ترجمة نتائجها إلى سياسات وممارسات      
ت الصحية فرصة   تزايد الطلب الدولي على المعلومات والبينا     

سانحة أمام البلدان إال أنه يمثل تحدياً أيضاً، وهو بحاجة إلى           
اهتمام خاص وبذل جهود استثنائية من أجل تلبية االحتياجات         

والمعلومات والبينات والبحوث ليست فقط مكونـات       . الوطنية
ضرورية من مكونات النُظم الصحية في البلدان، بـل هـي           

ت والبرامج العالمية ورصدها    ضرورية أيضاً لوضع السياسا   
ويؤدي االفتقار إلى أحدث اإلحـصاءات الـصحية        . وتقييمها

  الدروس المستفادة
في مقابل تزايد الطلب على المعلومات،        •

يمكن تعزيز نظم المعلومات الـصحية      
القطرية الموجودة في البلدان المنخفضة     

ومـن  . الدخل والبلدان المتوسطة الدخل   
ة شركاء إلى شـبكة     الضروري ضم عد  

جيدة التمويل من أجـل تقـديم الـدعم         
  .الالزم

ال يزال التقدم المحرز في مجال البحوث         •
الصحية، بما في ذلك البحوث المتعلقـة       
بالنظم الصحية، يـتم علـى مراحـل،        
ويستدعي توجيهاً وتنسيقاً قـويين مـن       
جانب المنظمة وشـركائها مـن أجـل        

ـ       سندة تعزيز عملية اتخاذ القرارات الم
  .بالبينات

تتيح التغيرات السريعة الطارئـة علـى         •
التكنولوجيا فرصة غير مسبوقة إلدخال     
تغييرات رئيسية على طريقـة تعامـل       
المجتمعات واألفراد مـع المعطيـات،      
ــة   ــارف المتعلق ــات، والمع والمعلوم

  .بالصحة
، وينبغـي   " أوالً اإليـذاء بعـدم   " التقيد    •

 دراية  تكون لديهم لعاملين الصحيين أن    ل
ــضمان  ــاس ل بالمعــارف وأدوات القي
  .مأمونية الرعاية الصحية التي يقدمونها
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المقارنة إلى عرقلة رصد التقدم المحرز من أجل بلوغ مـرام           
  . عالمية كالمرامي اإلنمائية لأللفية على نحو خطير

وتتوقف إدارة النظم الصحية، في هذه الظروف، على بنـاء          
ت متنوعة مثل تحليل الـسياسات      قدرات المؤسسات في مجاال   

وصياغتها وتنفيذها وردم الهـوة الفاصـلة بـين المعـارف           
والممارسات؛ وتوخي األمثل في مجال تخـصيص المـوارد         
واستغاللها؛ وبناء عالقات تعاون بين القطاعـات الحكوميـة         
كافة ومع أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص من         

ق السياسات ومواءمتهـا مـع      خارج الدوائر الحكومية؛ وتنسي   
الهيكل التنظيمي والثقافة السائدة؛ وتنظيم سـلوك األطـراف         
الفاعلة في النظام الصحي؛ وإنشاء آليات فعالة تكفل المساءلة         

  .والشفافية

ومـن  . وتمثل هذه الجوانب تحديات كبيرة للدول األعـضاء       
الضروري تذليل العقبات المؤسسية الرئيسية من أجل إقامـة         

 عمل أكثر فعالية بين البرامج واألقسام كافة والتغلب         عالقات
على المصاعب التي تعترض طريق التنظيم الحالي المفكـك         

  .للنظم الصحية
  

  األساليب االستراتيجية
ستتم مواءمة النهج الذي تطبقه المنظمة فـي تقـديم الـدعم            
القطري مع اإلطار السياسي والثقافي واالجتماعي الذي يشكل        

حي جزءاً منه، وستعزز المبادئ الدوليـة المتفـق         النظام الص 
عليها اإلجراءات التي تتخذها المنظمة، وتشمل هذه المبـادئ         

 األوليـة الصحية  ستراتيجية للرعاية   اوتوفير الصحة للجميع؛    
وبعض القرارات المحددة التي اتخذتها جمعية الصحة العالمية        

  .وإعالن باريس بشأن فعالية المعونة

ظمة على الصعيد القطري تقديم الـدعم الـالزم         ستتولى المن 
للتعرف على القيـود المفروضـة علـى الـنظم الـصحية؛            
والمشاركة في عمليـات االسـتعراض التعاونيـة المتعلقـة          
بالقطاعات، وجوانب التمويل، وصياغة سياسـات لتـدريب        
القوى العاملة الصحية، ووضع استراتيجيات استثمار تتـسق        

طنية األعم؛ واإلسهام في بناء القدرات      مع سياسات التنمية الو   
الوطنية فيما يخص تحليل ودراسة السياسات والنظم الصحية؛        
وتقديم الدعم للبلدان في مجال رصد االتجاهات السائدة فـي          

  .مجال تنفيذ النظم الصحية ومراقبة جودة أدائها

ستسهم المنظمة وشركاؤها في االستجابة العالمية الرامية إلى        
صعوبات المتصلة بالقوى العاملة الصحية، والتـي       معالجة ال 

ستلبي تحديداً الحاجة إلى توفير ما يكفي من تمويل للعـاملين           
الصحيين، وتوسيع نطاق قدرات مؤسسات التعليم والتدريب،       
وتعزيز الدعوة على الصعيدين العـالمي والقطـري لتـدعيم          

  .جوانب تنمية القوى العاملة بفعالية

  :ستركز األمانة على األمور التالية
التعرف على القيود المفروضة على النظام        •

الصحي باتباع أساليب متساوقة تعمل على      
دمج منظور يشمل كامل نطـاق النظـام،        

افية تجعلهـا قابلـة     وتتسم أيضاً بمرونة ك   
للتطبيق من جانب مجموعـات البـرامج       

  والنظم عند نقاط دخول مختلفة؛
العمل جنباً إلى جنب مع البلـدان لتجديـد           •

النظم الـصحية القائمـة علـى الرعايـة         
الصحية األولية وإنعاشها لتحقيق المزيـد      

  ؛من العدالة الصحيةً
إعداد وتبادل قواعـد ومعـايير ودالئـل          •

أن الصحة والنظم الصحية، بما     إرشادية بش 
في ذلك استحداث طرائق معيارية، مثـل       
تلك المطبقة علـى الحـسابات الـصحية        
الوطنية في البلـدان المنخفـضة الـدخل        
والبلدان المتوسطة الدخل واألدوات العالية     
المردود؛ ووضع مجموعة من التدابير التي 

  تحدد حالة أي نظام صحي وجودة أدائه؛
أكثر منهجية لفهم ماهية     نُهج   ضمان اتباع   • 

التدخالت الفعالة وأسباب تنفيذها، بما فـي       
ذلك الحصول على بينات أفضل عن النظم       
الصحية من أجل بلـورة برنـامج عمـل         
البحوث الصحية الذي هو في طور اإلعداد 

  حالياً؛
 ملخصات حـول الـسياسة العامـة        إعداد  •

مسندة بالبينات عـن مـسائل موضـعية        
حد من حصول الكوارث المالية، كطرائق ال

أو زيادة إنتاجية العاملين الصحيين، وتقديم      
المتبعة حيال بـرامج الـتعلم       الدعم للنُهج 

ــر ــا  غي ــتخدام تكنولوجي ــمي باس الرس
المعلومات الحديثة، والترويج السـتعمال     
الشبكات اإللكترونية داخل البلدان وفيمـا      

  بينها؛
اإلسهام في صـياغة سياسـات القطـاع          •

الصحي ووضـع اسـتراتيجيات مـسندة       
بالبينات فيما يخص هذا القطـاع وخطـط        

بإطار االقتصاد  محددة التكاليف ذات صلة     
الكلي، وفي تعزيز قدرات وزارات الصحة      
على صياغة سياسات القطاع الصحي التي      
تتسق مع سياسات التنمية الوطنية األوسع      
نطاقاً وتحديـد األولويـات وتخـصيص       

فق واألغراض المتوخاة من    الموارد بما يت  
  السياسات العامة؛

إسداء المشورة الخاصة بالسياسة العامـة        •
فيما يتصل بجوانب محددة من النظم، مثل       
االستراتيجيات المتعلقة بـالقوى العاملـة      
الصحية وخطط االستثمار واستحداث نظم     
للمعلومات وإيجاد خيارات السياسة العامة     

اً، بحيـث   لتمويل القطاع الصحي وهلم جر    
تستند إلى المبادئ المبينة فـي قـرارات        
  معينة من قرارات جمعية الصحة العالمية؛
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ولية التي تضطلع بها المنظمة فيما يتعلق       سترتكز األنشطة الد  
بالمعلومات والبينات والبحوث إلى التزام المنظمة مباشرة مع        
البلدان، وتعود بمنافع عامة عالمية، منها الوسائل والطرائـق         
والقياسات الالزمة لرصد القطاع الصحي وجودة أداء الـنظم         
 الصحية، وتعطي توجيهات وتضع المعايير الالزمة إلجـراء       

البحوث الصحية وصياغة السياسات المسندة بالبينات، وتوفر       
  .وسائل وخيارات سياساتية لتعزيز الخدمات والنظم الصحية

ستستغل المنظمة قدرتها على الجمع بين األشتات والـسلطات         
الممنوحة لها في تشكيل بيئة المعونة الصحية الدولية الالزمة         

  .للقطاع الصحي

 جزءاً من البرنـامج الـصحي       أصبحت سالمة المريض  وقد  
توفير معـايير   على   منظمة الصحة العالمية     وستعمل. العالمي

تقدير وتعقب طبيعة   مجاالت  ودالئل لدعم الدول األعضاء في      
لتعزيـز   دالئل مسندة بالبينات     أيضاًستقدم  و. المشكل وحجمه 

وعلى األمانـة والـدول     .  ذات األولوية  المجاالتالسالمة في   
 .معاً لتحسين السالمة وتنسيق الخبرة الدولية     األعضاء العمل   

لدول األعضاء في إعداد اآلليـات       ا الدعم إلى األمانة  قدم  وست
ووضع اإلجراءات وتقديم الحوافز التـي تـشجع أصـحاب          

 بمن فيهم مقدمي الخدمات من القطاع العـام         -المصلحة كافة 
 -ومقدميها من غير هذا القطاع والمنظمات الخاصة بالمقدمين       

 العمل معاً من أجل تحسين إيتاء الخدمات والتخلص من          على
 تبعـاً   االستبعاد فيما يتعلق بالحصول على الرعاية الـصحية       

 وستؤيد المنظمـة الجهـود      .لمبادئ الرعاية الصحية األولية   
الرامية إلى إنشاء آليات فعالـة للمـساءلة تـوفر الحمايـة            

  .بيقهالألولويات المتفق عليها دولياً وإلى الترويج لتط
  

  االفتراضات والمخاطر والخيارات
   :االفتراضات التالية على االستراتيجي الغرض هذا بلوغ يعتمد

وجود توافق أساسي في اآلراء حول مسؤولية الحكومات          •
عن صحة السكان برمتهم، حتى ولو تمكنـت أطـراف          
فاعلة أخرى من المشاركة في تمويل الرعاية الـصحية         

  وتقديمها؛
ييرات في قنوات التمويـل وأسـاليب عمـل         إحداث تغ   •

الشركاء الخارجيين بما يتفق وإعالن باريس بشأن فعالية        
  المعونة؛

إقامة شراكات فعالة مع أصحاب المـصلحة األساسـيين         •
على المستويات الوطنية واإلقليميـة وعلـى المـستوى         
العالمي، مثل مؤسسات التمويـل اإلقليميـة والدوليـة،         

نى بالمعلومات، والرابطات المهنيـة،     والوكاالت التي تُع  
ومنظمات المجتمع المدني، ومقدمي الخدمات من القطاع       

  :ستركز األمانة على األمور التالية
الالزم لتطوير القيادة الصحية    تقديم الدعم     •

ــستويين المركــزي  ــى الم ــة عل الوطني
والمحيطي من أجل حشد الموارد الالزمة      

اع الصحي وصياغة سياسات وخطط     للقط
في هذا المـضمار وتنفيـذها ورصـدها        
وتقييمها في ضوء االحتياجات الـصحية،      
مع التركيز على تعزيز النظم الوطنية، بما       
فيها المكونات العامة والمكونـات غيـر       
العامة، وإشراك المجتمعات والقيام، فـي      
نهاية المطاف، بتحسين سبل الحصول على 

 األساسـية وإتاحتهـا،     الخدمات الـصحية  
وتشمل هذه الخـدمات الـصحية الوقايـة        

  ؛والعالج أيضاًً
 للبلدان في رصد االتجاهـات      تقديم الدعم   •

السائدة في تنفيذ النظم الصحية ومراقبـة       
جودة أدائها ودعمها بـالبحوث وبـرامج       
الــصحة اإللكترونيــة ذات الــصلة    

  بالموضوع؛
ات  إلنشاء نظم وطنية للمعلوم    تقديم الدعم   •

الصحية تُعنى بتكوين وتحليل واسـتخدام      
المعلومات الموثوقة المستقاة من مـصادر      

كالمسوحات وتسجيل األحـوال    (سكانية،  
المدنية، بما في ذلك المعطيات المـصنفة       

، ومـصادر المعطيـات     )بحسب الجـنس  
السريرية واإلدارية، وذلك عـن طريـق       
التعاون مع الشركاء، وإعطـاء األولويـة       

فاهيم واللغات والقياسات المتفـق     لتبادل الم 
عليها دولياً بشأن النظم الـصحية تبـادالً        
فعاالً، ونظم المعلومات الوطنية المحـسنة      
التي تتضمن مدخالت النظـام الـصحي       

  وخدماته وحصائله؛
مواصلة العمل مع لجنة المساعدة اإلنمائية        •

التابعة لمنظمة التنمية والتعاون في الميدان      
 سـائر الجهـات لرفـع       االقتصادي ومع 

مستوى مساءلة الجهات المانحة في ميدان      
الصحة؛ ومع الشراكات العالمية من أجـل       
الصحة بغية حملها على توخي الفعالية في       

ــة   ــادئ المتعلق ــق المب ــضل "تطبي بأف
والصادرة عن إعالن باريس    " الممارسات

بــشأن فعاليــة المعونــة؛ والعمــل مــع 
يـل  المصارف اإلنمائية وشـراكات التمو    

للدعوة إلى تقديم المزيد من األموال للقطاع 
الصحي بطريقة يمكن التكهن بها بـشكل       
أفضل، ومع شراكات مثل شبكة القياسات      
الصحية والتحالف العالمي للقوى العاملـة      
الصحية والتحالف المعني بالبحوث المتعلقة 

  بالسياسات والنظم الصحية؛
 المنظمات غير   االستفادة من مواطن قوة     •

لحكومية الدولية المهتمة بالنظم الصحية،     ا
وتوخي الوضوح فيما يتعلق بالرسـائل      

  ؛والتكلفة والتأثير
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الخاص، ووزارات المالية، وأفرقـة الخبـراء الدوليـة         
  كاللجنة االستشارية للبحوث الصحية؛

تحسين جوانب اإلدارة والتخطيط االستراتيجي في جميع         •
  ي؛القطاعات الحكومية ذات الصلة بالنظام الصح

خلق جو من االستقرار األساسي االقتصادي واالجتماعي         •
والسياسي، رغم أن المنظمة من شأنها أن تواصل تقـديم    
  الدعم للنظم الصحية حتى في حال غياب هذه الظروف؛

توظيف استثمارات دولية ووطنية كافيـة فـي مجـالي            •
  .المعلومات والبحوث لتلبية الطلبات المتزايدة

مخاطر التي قد تحول دون تحقيـق هـذا         وفيما يلي بعض ال   
  :الغرض االستراتيجي

يعمل تمويل الجهات المانحة لحـصائل صـحية معينـة            •
ونتائج محددة قصيرة األجـل علـى زيـادة صـعوبة           
االشتراك في الموارد والمهارات واستحداث ما يلزم من        
نظم ومؤسسات دعم مـشتركة بـين جميـع الخـدمات           

د في الحد من هدر الموارد      والبرامج األساسية التي تساع   
  وتجزئتها وازدواجية استغاللها دون داع؛

اقتصار تركيز الحكومات على شبكات القطـاع العـام،           •
  وعجزها عن إدارة وتنظيم النظام الصحي بأكمله؛

اقتصار تركيز الحكومات علـى الرعايـة األوليـة أو            •
الرعاية في نقطة االتصال األولي على حساب الرعايـة         

علـى شـبكات    ال  ،  ية والثالثية، أو العكس بالعكس    الثانو
  ؛الرعاية المتكاملة التي تشمل جميع المستويات

عدم كفاية االستثمارات الدولية والوطنية الموظفة في هذا          •
المجال لتلبية الطلبات المتزايدة، والسيما في ميدان تنمية        

  القوى العاملة الصحية؛
ييد الهجرة من البلدان    استمرار قوى السوق العالمية في تأ       •

  التي تفتقر بالفعل إلى ما يكفي من العاملين الصحيين؛
التزال البلدان خاضعة للحدود القصوى المفروضة دولياً         •

على مستوى اإلنفاق العام، مما يضر بالتالي بالقـدرات         
الوطنية على توظيف واستبقاء القوى العاملـة الـصحية         

  باألعداد الكافية؛
مار في مجال إيجاد حلول غير مـستدامة        تفضيل االستث   •

وقصيرة األجل لسد الثغرات التـي تتخلـل المعلومـات          
 .والبينات والبحوث

  
  
  
  
  

  :ستركز األمانة على األمور التالية
دعم الدول األعضاء في جهودها الرامية   •

  .إلى جعل الرعاية أكثر مأمونية
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  النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة
  

 المؤشرات
 زيادة في حققتلدول األعضاء التي ا نسبة ١-١-١٠

ل خدمات الصحة في مجاجودة الالتغطية واإلتاحة و
 )الوقاية والتشخيص والعالج والتأهيل( الشخصية

  والصحة السكانية

يتضح أنها التي الدول األعضاء  عدد ٢-١-١٠
 في إدراج البرامج الخاصة بأمراض حققت تقدماً

  محددة في خدماتها الصحية العامة
  

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 

 سيتم تحديدها

  ٢٠٠٩ عام بحلولا األهداف التي يتعين تحقيقه

 ٪٢٠زيادة بنسبة  ٪١٥زيادة بنسبة 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

    

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 ٪٣٥زيادة بنسبة  ٪٢٥زيادة بنسبة 
 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ حةالميزانية المقتر ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

٩٦ ٠٠٠ ١٣٠ ٤٠٠ ٧٣ ٣٧٩ 

 المبررات

 تحقيق ١-١٠
تكامل اإلدارة 

والتنظيم، وتحسين 
إيتاء الخدمات 

الصحية السكانية 
عن طريق 

القائمين على إيتاء 
الخدمات في 

العام القطاع 
والخاص وتحسين 

الشبكات، بما 
ستراتيجية ايعكس 

الرعاية الصحية 
وتعزيز األولية 

مستوى التغطية 
وجودة والعدالة 

وسالمة خدمات 
الصحة الشخصية 

 والسكانية،
وتحسين الحصائل 

يواجه العديد من البلدان مشكالت تتعلق بإدارة الخدمات وتنظيمها، السيما عندما تكون إدارة النظم الصحية  .الصحية
لتقدم وسيجري قياس ا. مفككة، وتواجه المنظمة المشكالت نفسها، حيث يتعين عليها تعديل أسلوب عملها

 في بلوغ هذا الهدف بالنتائج والتحسينات المحققة في الترتيبات المؤسسية، وبوجه خاص في مجال المحرز
 فسيقيمأما الثاني . وسيستخدم أولهما المؤشرات المركبة التي يجري تنفيذها. تكامل البرامج وتطوير النظم

البلدان أو األقاليم، والتي تراعي السياق التقدم المحقق بمرور الوقت بالمقارنة مع نقاط مرجعية خاصة ب
 قدرتها على الدعم، يتوقع تزايد طلبات الحصول على وتوسعومع تطور أسلوب عمل المنظمة . اإلقليمي

 .األموالالدعم، األمر الذي سيستلزم مزيداً من 
  

 المؤشرات
الدول  نسبة ١-٢-١٠

، تظهر التي األعضاء
بل النقاط المرجعية مقا

المتفق عليها إقليمياً، ما 
عمليات يدل على تحسن 
  مؤسساتهاوبنيات وقدرات

تحليل بفيما يتعلق 
وصياغة السياسات 

والتخطيط االستراتيجي 
والتنظيم والتنسيق بين 

المؤسسات وتنفيذ 
  اإلصالحات

الدول  نسبة ٢-٢-١٠
، تظهر التي األعضاء

مقابل النقاط المرجعية 
 عليها إقليميا، ما المتفق

يدل على تحسن المساءلة 
 وتوسيع نطاقفي األداء 

مشاركة المجتمع المدني 
والمجتمع بوجه عام 

والمستهلكين والمنظمات 
المهنية في رسم 

وتنفيذها السياسات 
  هاواإلبالغ عن

 نسبة ٣-٢-١٠
 التي الدول األعضاء

، مقابل النقاط تظهر
المرجعية المتفق 
يدل عليها إقليميا، ما 

على تحسن األداء 
ضع و تفي مجاال

القوانين وإنفاذها، 
  السياساتوصياغة

   وتنفيذها وتنظيمها
  

الدول  نسبة ٤-٢-١٠
، تظهرالتي األعضاء 

مقابل النقاط المرجعية 
المتفق عليها إقليميا، ما 

يدل على إقامة آليات فعالة 
للتعاون بين القطاعات من 

حسين أداء النظم أجل ت
  لهاالصحية وحصائ

  

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 

 تحسين ٢-١٠
القدرات الوطنية 
في مجال القيادة 

وتصريف الشؤون 
من خالل إقامة 

ن حوار بشأ
السياسات المسندة 

بالبينات وبناء 
القدرات المؤسسية 

في مجال تحليل 
السياسات 
وتقييم ، ورسمها

أداء النظم 
 ٢٠٠٨-٢٠٠٧سيتم تحديدها في الفترة الصحية القائمة 
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  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 على األقل ٪١٠ في ٢٠٠٨- ٢٠٠٧تحقيق تقدم هام بالمقارنة مع المعطيات األساسية الخاصة بالبلدان للفترة 

 ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

     

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

  ٪٥٠  في تقدم هام بالمقارنة مع المعطيات األساسية الخاصة بالبلدانإحراز
 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

١٠٨ ٠٠٠  ٥٥ ١٠٠ ٨٧ ٤٨٤  

 لمبرراتا

 على
، االستراتيجيات

وزيادة الشفافية 
والمساءلة في 
األداء وزيادة 

فعالية التعاون بين 
 القطاعات

إن التدابير الالزم اتخاذها لتحسين أسلوب إدارة النظم الصحية الوطنية وتوجيهها وتنظيمها هي في األساس 
تدابير تخص كل بلد على حدة، ولكنها يجب أن تبنى على البينات وأن تستند إلى القدرات المؤسسية المحسنة، 

.  أن توضع من أجلها آليات مناسبة للمساءلةوأن تؤدي إلى تطوير أسلوب صياغة السياسات التي ينبغي
ويتعين تقييم التقدم على نحو موضوعي باستخدام نقاط مرجعية خاصة بالبلدان أو باألقاليم وأن تغطي 
الجوانب األساسية المتصلة بالسياسات واالستراتيجيات، مع التركيز على توضيح آليات إيتاء الخدمات 

ة، والسياسات المتبعة في إدارة المواد الصيدالنية، والتكنولوجيات، والوظائف األساسية للصحة العمومي
وتطوير البنى التحتية، والموارد البشرية، والتمويل، وتنسيق اإلسهامات التي تقدمها كافة األطراف المعنية 

  .الرئيسية في القطاع الصحي
الستفادة منها في بناء قواعد وسيقتضي تحسين القدرات والممارسات إجراء استعراضات تعاونية منتظمة وا

البينات، وإيجاد األدوات، وتحديد النقاط المرجعية والمعايير وإدراجها في األعمال التي تقوم بها المؤسسات 
ومن المرجح أن يتوسع نطاق بناء القدرات، بمرور الوقت، مع التوسع في تحديد المشكالت . الوطنية

ظمة نفسها، السيما على المستويين اإلقليمي والقطري، يتوقع تزايد ومع تزايد قدرات المن. وحلولها وتوثيقها
 .طلبات الحصول على الدعم وبالتالي سيتعين زيادة مستوى الدعم المقدم وفقاً لذلك

  
 المؤشرات

 التي يجري فيها تنسيق إسهامات الجهات المؤثرة الرئيسية مـع الـسياسات             الدول األعضاء  عدد   ١-٣-١٠
  وفقاً إلعالن باريس بشأن فعالية المساعداتمحسوباًالوطنية، 

  ٢٠٠٨ية المعطيات األساس

 سيتم تحديدها

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 ٢٠٠٨٪ بالمقارنة مع المعطيات األساسية لعام ٢٠تحقيق زيادة بنسبة 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

  

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 ٢٠٠٨ مع المعطيات األساسية لعام ٪ بالمقارنة٣٠تحقيق زيادة بنسبة 
 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

تحسين  ٣-١٠
شتى بين تنسيق ال

بما فيها (اآلليات 
مساعدات الجهات 

التي تقدم ) المانحة
الدعم للدول 

األعضاء في تنفيذ 
ن أجل جهودها م

بلوغ األهداف 
الوطنية في مجال 

تطوير النظم 
الصحية والمرامي 
 .الصحية العالمية

١٧ ٠٠٠ ١٤ ٧٠٠ ١٥ ٨٠١ 
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 المبررات
ظيم بين إسهامات الجهات ثمة عدد قليل فقط من الدول التي توجد فيها آليات لتحقيق االتساق والتوافق والتن

وللتعجيل بالتقدم المحرز نحو بلوغ المرامي اإلنمائية . المانحة وبين غيرها من مدخالت القطاع الصحي
 .لأللفية، ستواصل المنظمة تقديم الدعم للحكومات في تنفيذ جهودها لتوجيه التفاعالت النشيطة مع الشركاء

  
 المؤشرات

ورصد نسبة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل التي تملك ما يكفي من اإلحصاءات الصحية  ١-٤-١٠
  والتي تستجيب إلى المعايير المتفق بشأنهااإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحةمرامي ال

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 

٣٠ ٪ 

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

٣٥٪ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

  

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

٦٦٪ 
 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

٥٨ ٠٠٠  ٣٤ ٥٠٠ ٣٤ ٣٥٢  

 المبررات

 تعزيز نظم ٤-١٠
المعلومات الصحية 

 التي تتيح القطرية
االستفادة من 

المعلومات العالية 
الجودة في الوقت 
المناسب من أجل 
التخطيط الصحي 

التقدم ورصد 
المحرز في بلوغ 
المرامي الوطنية 
والمرامي الدولية 

 .الهامة

من المرجح أن يستمر تزايد الطلب على المعلومات الصحية، إال أن تعزيز نظم المعلومات الصحية، في 
وقد أتاحت شراكات هامة، مثل شبكة القياسات الصحية، . ن أن يتم بدون بذل جهود كبرىالبلدان ال يمك

 نظراً ٢٠١٠ويتوقع أن تتواصل هذه الزيادة بشكل معتدل بعد عام . ٢٠٠٧- ٢٠٠٦موارد أخرى في العامين 
المهملة ألن تعزيز نظم المعلومات الصحية في البلدان سيستغرق سنوات عديدة، السيما في بعض المجاالت 

 .مثل نظم إحصاءات األحوال المدنية
  

 المؤشرات
سبة البلدان التي ن ١-٥-١٠

مواصفات يمكنها الحصول على ال
اإلحصاءات والجودة العالية 

الصحية الرئيسية من قواعد 
  المتاحة للعمومالبيانات 

 عدد البلدان التي تؤدي ٢-٥-١٠
فيها المنظمة دوراً رئيسياً في دعم 

مال المعلومات إيجاد واستع
التجميع والمعارف، بما في ذلك 

األولي للبيانات من خالل 
نظم ، واالستقصائيةدراسات ال

أو تحسين بيانات التسجيل المدني، 
 في ما يتعلقالمرافق الصحية 

السياسات والتخطيط أو تحليلها ب
  وتجميعها

 وضع آليات فعالة ٣-٥-١٠
 والتوجيهلتنسيق البحث الصحي 

ها على المستويين والمحافظة علي
  العالمي واإلقليمي

  

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 

آليات تعمل على المستوى العالمي  ٪٢٠ ٪٦٦
 وبعض المستويات اإلقليمية

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 تحسين ٥-١٠
المعارف وتأمين 

توافر البينات 
لصنع القرارات 
الخاصة بالصحة 
من خالل تعزيز 

البينات القائمة 
ونشرها، وتيسير 
إتاحة المعارف 
في المجاالت 
ذات األولوية 

والقيادة العالمية 
في مجال 

سياسات البحث 
الصحي 

 والتنسيق، بما في
آليات تعمل على المستوى العالمي      ٪٣٠ ٪٨٠  ذلك التنسيق فيما

 وعلى مستوى األقاليم جميعها
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  ٢٠١١عين تحقيقها بحلول عام األهداف التي يت

      

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

آليات تعمل على المستوى العالمي  ٤٥ ٪٩٠أكثر من 
 وعلى مستوى األقاليم جميعها

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٣٨ ٠٠٠ ٤٤ ٤٠٠ ٣٦ ٤٨٤ 

 المبررات

يخص السلوكيات 
 .األخالقية

ستسجل زيادة معتدلة في إسهام المنظمة في تحسين المعارف والبينات الالزمة لصنع القرارات في مجال 
الصحة، مع المحافظة على وضع المنظمة وتعزيزه باعتبارها المنظمة الرائدة على المستوى العالمي 

ويتوقع أن تؤدي مواصلة المنظمة لعملها التقييسي في مجال . يواإلقليمي في مجال رصد الوضع الصح
التصنيف في عصر تكنولوجيا المعلومات  الجديد إلى اكتمال تنقيح التصنيف اإلحصائي الدولي لألمراض 

ويتوقع حدوث زيادة طفيفة في الميزانية لتلبية الطلب على . ٢٠١١والمشكالت الصحية المتصلة بها في عام 
 . في هذا المجالعمل المنظمة

  
  

 المؤشرات
 نسبة البلدان المنخفضة والمتوسطة ١-٦-١٠

الدخل التي تفي نظمها الوطنية للبحوث الصحية 
   المتفق بشأنها دولياً بالمعايير الدنيا

 الممتثلة للتوصية الدول األعضاء عدد ٢-٦-١٠
 على األقل من ميزانيتها المخصصة ٪٢باستثمار 

اللجنة المعنية بالبحوث (للصحة في مجال البحوث 
  )١٩٩٠الصحية ألغراض التنمية، 

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
 )ستحدد بدقة(٪ ٢٥أقل من  )ستحدد بدقة(٪ ١٥- ٪١٠

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
 لعام ٪ بالمقارنة بالمعطيات األساسية١٠زيادة بنسبة  ٪٢٥

٢٠٠٨ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
    

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
 بالمقارنة بالمعطيات األساسية لعام ٪٢٥زيادة بنسبة  ٪٥٠

٢٠٠٨ 
 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

٣٨ ٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠ ٢١ ٠٨٨ 
 المبررات

 تعزيز ٦-١٠
البحث على 

المستوى الوطني 
من أجل تطوير 

النظم الصحية في 
إطار البحث على 
المستوى اإلقليمي 
والدولي وإشراك 
 .المجتمع المدني

نظراً للوضع السائد في العديد من البلدان وفي العالم ككل، فإن تذليل العقبات المفروضة على البحوث الوطنية 
وينبغي إشراك . ل الصحة من أجل تطوير النظم الصحية سيكون عملية تدريجية وتستغرق وقتاً طويالًفي مجا

وسيضطلع التحالف من أجل السياسات الصحية وبحوث . عدد متزايد من الدول األعضاء خالل العقد المقبل
 .ص تطوير النظم الصحيةالنظم بدور هام في تأمين الموارد وتوجيهها لتمويل البحوث ذات األولوية فيما يخ
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 المؤشرات

الدول األعضاء عدد  ١-٧-١٠
إدارة  بشأن  سياساتالتي تعتمد

الفجوة "المعارف من أجل تضييق 
السيما  "والتطبيقبين المعرفة 

 الفجوة تضييقإلى منها ية الرام
  الرقمية

 الدول األعضاء عدد ٢-٧-١٠
التي يتاح لها الحصول على 

المجالت العلمية الدولية 
 معارف ومحفوظاتاإللكترونية 

على النحو الذي الصحة علوم 
بشأن  العالمي  المنظمة مرصدحدده

 الصحة اإللكترونية مسح عنإعداد 
  مرة كل سنتين

عضاء لدول األا نسبة ٣-٧-١٠
 سياسات واستراتيجيات لديهاالتي 

وأطر تنظيمية في مجال الصحة 
 على النحو الذي حددهاإللكترونية 

بشأن العالمي المنظمة مرصد 
 الصحة اإللكترونية مسح عنإعداد 

  مرة كل سنتين

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 

١٥ ٦٠ ١٥ 

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

٣٠ ٩٠ ٣٠ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

      

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

٧٠ ١٢٠ ٧٠ 
 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

٣٩ ٠٦٤ ٢٧ ٤٠٠ ٣٩ ٠٦٤ 
 المبررات

 إدارة ٧-١٠
المعارف وسياسات 
الصحة االلكترونية 

ووضع وتنفيذ 
االستراتيجيات 
الرامية لتعزيز 
 .النظم الصحية

ون عمل المنظمة في مجال إدارة المعارف وسياسات واستراتيجيات الصحة االلكترونية في أول األمر سيك
وستكون .  إلى تقديم دعم التنفيذ إلى الدول األعضاءتدريجياً بالدرجة األولى، ولكنه سيتحول تقييسياًعمالً 

ة معتدلة في الميزانية إلدراج هناك حاجة إلى مواصلة االستثمار في غضون السنوات القادمة وتحقيق زياد
 .عنصر الدعم وتقديمه إلى عدد متزايد من الدول األعضاء

  
  

 المؤشرات

أو  معلومتين  عنأبلغت التي البلدان عدد ١-٨-١٠
الموارد التي ترتبط ب الوطنية المعلوماتأكثر من 

الخمس سنوات الالبشرية من أجل الصحة خالل 
 األطلس العالمي للقوى التي ُأبلغ بها، والماضية

  العاملة الصحية

 سياسات لديهاعدد الدول األعضاء التي  ٢-٨-١٠
لموارد البشرية من افي مجال وطنية ووحدة تخطيط 

  أجل الصحة 

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 

٤٠ ٦٣ 
  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

٥٠ ٧٥ 
  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

 تعزيز ٨-١٠
قاعدة المعلومات 
والمعارف بشأن 

القوى العاملة 
الصحية وبناء 

قدرات البلدان في 
مجال تحليل 

السياسات 
وتخطيطها وتنفيذها 
وتبادل المعلومات 

 .ونتائج البحوث
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  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٦٠ ٩٦ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٦٧ ٠٠٠ ٤٦ ٤٠٠ ٧٦ ٢١٦ 

  المبررات
. يسهم توافر العاملين الصحيين المهرة في تحسين الحصائل الصحية مثل بقيا األمهات والرضع واألطفال

يتعين إقامة حوار بين الجهات المؤثرة والعاملين و. ولكن تنمية القوى العاملة الصحية ال يمكن أن تتم بمعزل
في جميع القطاعات الصحية من أجل تحليل الصعوبات المتصلة بالموارد البشرية وللتعرف على الحلول 

كما يتعين مواصلة تطوير قاعدة المعارف في مجال الموارد البشرية الالزمة لتلبية . الفعالة وتنفيذها
يضاً جمع المعطيات والمعلومات وتحليلها لغرض تحديد المؤشرات المناسبة ويلزم أ. االحتياجات الصحية

ويلزم دعم . الالزمة لرصد األوضاع واالتجاهات العالمية واإلقليمية في عالقتها بالقوى العاملة الصحية
البحوث واالستمرار في حفزها بغية توسيع المعارف وتحديد أفضل الممارسات والتشجيع على تطبيقها في 

وينبغي، في نهاية المطاف، أن تؤدي هذه الجهود إلى زيادة قدرة البلدان . جال تنمية القوى العاملة الصحيةم
على تعزيز تطوير القوى العاملة الصحية، وضمان االلتزام السياسي، وإيجاد بيئة تمكينية للحد من أوجه 

ات المنظمة على كل المستويات بغية ويلزم تعزيز قدر. النقص ومعالجة مشكلة سوء توزع العاملين الصحيين
 .توفير الدعم الالزم لتنمية القوى العاملة الصحية في البلدان

  
 المؤشرات

 تعاني من من البلدان التي ٥٧النسبة من  ١-٩-١٠
على نحو العاملة الصحية اها في قو فادح نقص
 ٢٠٠٦التقرير الخاص بالصحة في العالم، بينه  ما

  متعددة السنواتالوخطة الموارد البشرية الصحية 

 من البلدان التي تعاني من ٥٧النسبة من  ٢-٩-١٠
على نحو ما بينه  العاملة الصحية  قواهانقص فادح في

 والتي ٢٠٠٦التقرير الخاص بالصحة في العالم، 
 خطة استثمار لتوسيع نطاق تدريب العاملين لديها

  الصحيين وتثقيفهم

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
  ٪١٠أقل من   ٪١٠أقل من 

  ٢٠٠٩ عام بحلولا األهداف التي يتعين تحقيقه
  ٪ على األقل١٠  ٪ على األقل١٠

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
    

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  ٪ على األقل٥٠  ٪ على األقل٥٠

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٦٢ ٠٠٠ ٦٦ ٥٠٠ ٤٠ ٠٤١ 

 المبررات

 تقديم الدعم ٩-١٠
التقني إلى الدول 

األعضاء، مع 
التركيز على الدول 

التي تواجه 
 كبرىصعوبات 

 بالقوى يتعلقفيما 
العاملة الصحية 

بغية تحسين إيجاد 
وتوزيع قواها 
ية العاملة الصح

نسب وتأمين 
 المهارات الالزمة
 .لها واالحتفاظ بها

 إلى تسريع إعداد القوى العاملة الصحية ومواصلة تعزيز ٢٧-٥٩ج ص ع و٢٣-٥٩ج ص عدعا القراران 
وقد بلغ النقص وعدم التوازن . التمريض والقبالة لمواجهة األزمة العالمية في مجال الموارد البشرية الصحية

ويلزم تعزيز المؤسسات الوطنية بغية تحسين قدرة وجودة .  بلدا٥٧ً العاملة الصحية حداً حرجاً في في القوى
وسيجري تقديم األدوات والدالئل وغيرها من أشكال الدعم الالزم . إعداد القوى العاملة الصحية وتدريبها

 المتواصلة للدخول في هذا لضمان نجاح البلدان في بناء قواها العاملة الصحية في جميع مراحل العملية
وستحظى مسألة هجرة العاملين الصحيين باهتمام خاص، وسيجري . المجال ومزاولة العمل فيه والخروج منه

 .تجديد الجهود الرامية إلدارة الهجرة الدولية بالتعاون مع الشركاء الدوليين
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 المؤشرات

 التي تتلقى الدعم  الدول األعضاءعدد ١-١٠-١٠
التقني والدعم في مجال السياسات الخاصة بما يلزم 

والحد من المصاعب وال إضافية للصحة؛ لحشد أم
المالية التي تحول دون االستفادة ووقوع الكوارث 

النفقات المالية والتردي في وهدة الفقر نتيجة لسداد 
تحسين الحماية االجتماعية  أو الخاصة بالصحة

  .وكفاءة استثمار الموارد والمساواة أمامه

عدد الملخصات اإلعالمية بشأن  ٢-١٠-١٠
ت التي يتم إعدادها وتوزيعها ودعم استعمالها، السياسا

والتي توثق أفضل الممارسات في حشد األموال، 
والتجميع والشراء، بما في ذلك التعاقد، وتوفير 

التدخالت والخدمات، ومعالجة تفكك النظم المرتبط 
   وتدفق األموال الدولية إلى الداخلالرأسيةبالبرامج 

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 

  ملخصات تقنية لصانعي السياسات٦  ١٥

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

  ملخصاً تقنيا١٢ً  ٤٠

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

    

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

  ملخصاً تقنيا٢٠ً  ٩٠
 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

٤١ ٠٠٠ ٣٣ ٢٠٠ ٣١ ٢٤٩ 
 المبررات

 تزويد ١٠-١٠
الدول األعضاء 

المسندة بالسياسات 
  والدعم منبالبينات

أجل تحسين تمويل 
النظم الصحية من 

حيث توافر 
األموال وتوقي 

المخاطر 
االجتماعية والمالية 

وتحقيق المساواة 
في الحصول على 
الخدمات وكفاءة 
  .استثمار الموارد

 

أو المساواة /ازدادت طلبات الدول األعضاء زيادة كبرى للحصول على الدعم في مجال سبل تحسين فعالية و
 وتستلزم االستجابات.  من المخاطر الماليةفي نظم تمويلها الصحي، ولتوسيع نطاق حماية الفئات الضعيفة

وتقتضي االستجابة للطلبات . لتلك الطلبات تقييم التجارب وأفضل الممارسات ونشرها في مختلف الظروف
 .، مع مواصلة الزيادة باعتدال فيما بعد٢٠٠٩-٢٠٠٨المتزايدة تحقيق زيادة هامة في الموارد في العامين 

  
 المؤشرات

إعداد أهم الوسائل والقواعد والمعايير  ١-١١-١٠
وجيه وضع السياسات وتنفيذها، ودعم الالزمة لت

نشرها واستعمالها وفقاً لالحتياجات المعبر عنها، 
ويشمل ذلك تتبع الموارد وتخصيصها وإعداد 

الميزانيات، واإلدارة المالية، والعواقب االقتصادية 
للمرض والتهميش االجتماعي، وتنظيم إيتاء 

 خدمات في ذلكالخدمات وتحقيق كفاءتها، بما 
والتردي في وهدة وقوع الكوارث المالية   أوالتعاقد
   الفقر

 التي تتلقى الدعم الدول األعضاء عدد ٢-١١-١٠
من أجل استعمال الوسائل التي تعدها المنظمة لتتبع 

وتقييم مدى مالءمة استثمار األموال، وتقييم 
االحتياجات المالية في المستقبل، وإلدارة ورصد 

ياسة التمويل على  لتتبع أثر سأو األموال المتاحة
  األسر 

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 

فيما يخص الحسابات  عدت ووزعتالتي ُأالوسائل 
الصحية الوطنية، وحساب التكاليف، والكوارث 

، والمردودية، وآثار والتردي في وهدة الفقرالمالية 
  تصميم التأمين الصحي، والتعاقد

١٥  

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

وضع  ١١-١٠
ر القواعد والمعايي
وأدوات القياس 

الالزمة لتتبع 
الموارد، وتقدير 

العواقب 
االقتصادية 
، لألمراض

وتكاليف وآثار 
التدخالت 

والكوارث المالية 
والتردي في وهدة 

 والتهميش الفقر
االجتماعي ودعم 

استعمال تلك 
  .االوسائل ورصده

  
 

وضع وسائل إضافية لتتبع الموارد وزيادتها وتتبع 
وتنقيح الوسائل القائمة عند . العبء االقتصادي

  ورسم إطار لصياغة سياسة التمويل. اللزوم

٣٠   
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  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

    

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

  ٥٠  تحديثها ونشرها عند اللزومتعديل الوسائل واألطر و
 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

٢٨ ٠٠٠ ١٨ ٥٠٠ ٢٣ ٨٩٦ 
 المبررات

تصادي الناجم عن اإلصابة يتزايد الطلب على المنظمة لتقديم القواعد أو الدالئل بشأن أساليب تقدير األثر االق
باألمراض، وتتبع النفقات الخاصة بأمراض معينة، أو لتحديد ورصد معاناة األسر من الكوارث المالية 

 مواجهة هذا الطلب زيادة  وتقتضي.والتردي في وهدة الفقر نتيجة دفع رسوم الخدمات الصحية من الجيب
القدرات بشكل كبير وتأمين القدرة على تقديم الدعم للقائمين على وضع السياسات الذين يسعون إلى استعمال 

 .القواعد والمعايير الناتجة
  
  

 المؤشرات
وجود المنظمة وموقعها القيادي في  ١-١٢-١٠

الشراكات الدولية واإلقليمية والوطنية واستعمال 
لبلدان بيناتها من أجل زيادة تمويل الصحة في ا

لبلدان في مجال إلى اتقديم الدعم  أو المنخفضة الدخل
 الحد من الفقر، اتتصميم ورصد ورقات استراتيجي

والنهج الشامل للقطاعات، وأطر اإلنفاق المتوسطة 
 األجل، وغيرها من آليات التمويل الطويل األجل

 توفير الحماية الصحية االجتماعية التي بوسعها
   الصحية األوليةتساوق مع الرعايةي بما

 التي تحظى بالدعم الدول األعضاءعدد  ٢-١٢-١٠
لبناء القدرات في مجال صياغة سياسات 

واستراتيجيات التمويل الصحي وتفسير المعطيات 
استخدام أهم المعلومات عن النفقات  أو المالية

والتمويل والفعالية والكفاءة في مجال الصحة في 
  توجيه العملية

  ٢٠٠٨ سيةالمعطيات األسا
 شراكتين عالميتين أو إقليميتين إلى المنظمة انضمام

في مجال خيارات التمويل؛ تقديم الدعم لخيارات 
   بلدان٦التمويل الطويل األجل في 

 بلداً وأحدث المعلومات ٢٥تقديم الدعم التقني إلى 
السنوية عن النفقات الصحية لجميع الدول األعضاء 

   دولة١٩٣البالغ عددها 

  ٢٠٠٩ عام بحلولهداف التي يتعين تحقيقها األ
 شراكات؛ وتقديم الدعم إلى أربع المنظمة انضمام

لستة عشر بلداً في مجال خيارات التمويل الطويل 
  األجل 

 بلداً، وأحدث المعلومات ٥٥تقديم الدعم التقني إلى 
السنوية عن النفقات الصحية لجميع الدول األعضاء، 

الت النفقات الباهظة في مع معلومات عن وقوع حا
   بلدا٩٠ً

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

    

    ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

انضمام المنظمة إلى ثمان شراكات؛ وتقديم الدعم 
   بلدا٤٠ًإلى 

 بلداً؛ وأحدث المعلومات ٩٠تقديم الدعم التقني إلى 
حية لجميع الدول األعضاء، السنوية عن النفقات الص

ومعلومات منقحة ومحدثة عن النفقات الباهظة 
  لعشرين بلداً آخر

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

 اتخاذ ١٢-١٠
الخطوات الالزمة 

لتخصيص للدعوة 
 من األموال المزيد

للمجال الصحي 
حيثما يلزم؛ وبناء 
ال القدرات في مج

وضع أطر 
سياسات التمويل 
الصحي وتفسير 

المعلومات المالية 
واستخدامها؛ وحفز 

إيجاد المعارف 
وترجمتها من أجل 

دعم وضع 
 .السياسات

٤٧ ٠٠٠ ٢٠ ١٠٠ ٣٥ ٠٠٠ 
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 المبررات
لية والوطنية الرامية إلى حشد المزيد من األموال ألجل الصحة في البلدان ساهمت المنظمة في الجهود الدو

والبد من زيادة الزخم الدولي وتقديم الدعم الفعال لغرض . الفقيرة والفئات الضعيفة في غيرها من البلدان
لمكاتب ويتعين تعزيز قدرات ا. إدراج الصحة في الخطط االقتصادية الوطنية كأطر النفقات المتوسطة األجل

 .القطرية وغيرها من مستويات عمل المنظمة دعماً لتلك الجهود
  

 المؤشرات
ايير األدوات والقواعد والمع توزيع ١-١٣-١٠

 وقياسها وتنفيذها ،الرئيسية لتوجيه رسم السياسات
  ودعم استخدامها

عدد الدول األعضاء المشاركة في  ٢-١٣-١٠
 سالمة التي تواجهتحديات العالمية التصدي لل

المبادرات العالمية بشأن السالمة في وضى، المر
  في ذلك البحوث والقياسات بما

  ٢٠٠٨ المعطيات األساسية
 أدوات داعمة ١٠ من المعايير العالمية ومعيار واحد

  رئيسية
٣٠  

  ٢٠٠٩األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
  ٤٥  

    

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

  

  ٢٠١٣األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

    ٪١٠٠زيادة بنسبة 
 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

 ٣٤ ٥٠٠  
 المبررات

 القواعد ١٣-١٠
والمعايير وأدوات 

القياس المسندة 
بالبينات التي 

طُورت بغرض 
مساعدة الدول 
األعضاء على 
قياس مستوى 

الرعاية الصحية 
غير المأمونة 

  .وخفضه
 

وستقوم منظمة الصحة العالمية بتوفير القواعد والدالئل لدعم . أصبحت سالمة المريض برنامجاً صحياً عالمياً
مة أيضاً على توفير دالئل مسندة وستعمل المنظ. الدول األعضاء في تقدير وتعقب طبيعة المشكل وأبعاده

 استجابة المنظمة شاملة، وعلى والبد من أن تكون. بالبينات لتعزيز السالمة في المجاالت ذات األولوية
 .األمانة أن تعمل جنباً إلى جنب مع الدول األعضاء لتعزيز السالمة وتنسيق الخبرة الدولية
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  وجيات الطبية وجودتها واستخدامهاكنولضمان تحسين إتاحة المنتجات والت
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    القضايا والتحديات المطروحة
يعتمد نجاح الرعاية الصحية األولية وبلوغ المرامي اإلنمائية        
لأللفية ذات الصلة بالصحة وعمل آليات التمويـل العالميـة          

بيـة  الجديدة اعتماداً كلياً على توافر األدوية والمنتجـات الط        
واللقاحات والتكنولوجيات الصحية ذات الجودة المأمونة وفي       

صف اإلنفاق اإلجمالي على    نالدول األعضاء يخصص قرابة     
الصحة للمنتجات الطبية، ورغم ذلك يتوفى ما يربـو علـى           

 نسمة يومياً بدون داعٍ بسبب نقص أبسط األدويـة          ٢٧ ٠٠٠
 كبير مـن    وال توجد تركيبات دوائية لألطفال لعدد     . األساسية

 علـى   تساعد  ال  قوى السوق الدولية   كما أن . األدوية األساسية 
 االتفاقات  بينما تحدد استحداث منتجات جديدة ألمراض الفقر،      

التجارية الدولية أسعاراً لألدوية األساسية في المستقبل تفـوق         
 وتفسح العولمـة    القدرة الشرائية لمعظم الذين يحتاجون إليها،     

. سبوقة في المنتجـات الطبيـة المزيفـة        لزيادة غير م   مجاالً
توجد أية مراقبة لمأمونية األدوية الجديدة لمعالجة األيدز         وال

  الجغرافيـة  والعدوى بفيروسه والسل والمالريا في المنـاطق      
  .التي ستستخدمها أكثر من غيرها

 ، بما فيها األجهزة الطبية،    إن المنتجات والتكنولوجيات الطبية   
، وتحد من المعاناة وتحـسن الـصحة،        يمكن أن تنقذ األرواح   

ولكن ذلك يتوقف على جودة نوعيتها، ومأمونيتها ونجاعتهـا         
وتوافرها ويسر تكلفتها، وقبولها وصحة استخدامها من قبـل         

معظم البلدان ال تلبي هذه     و. القائمين على وصفها والمرضى   
 إلى عدم إدراك ما      اإلخفاق وكثيراً ما يعود ذلك   . الشروط كلها 

 أن تسفر عنه من فوائد مـن حيـث النتـائج الطبيـة              يمكن
والوفورات االقتـصادية؛ وإلـى انعـدام اإلرادة الـسياسية          
واالستثمارات الحكومية؛ وإلى الضغوط التجارية والسياسية،      
بما فيها الضغوط التي تمارسها الجهات المانحة، وإلى عـدم          

  الدروس المستفادة
أنه ما لم يتوفر الدعم السياسي على أعلى          •

المستويات واالستثمارات اإلضافية، فـي     
ميزانية المنظمة والميزانيـات الـصحية      
الوطنية على حد سواء، فـإن اإلمكانـات        

ـ     ة الكبيرة للمنتجات والتكنولوجيات الطبي
األساسية ستظل غير مـستغلة كمـا هـو         
الشأن في الماضي، مما يؤدي إلى اإلصابة       
باألمراض وحـاالت العجـز والوفيـات       

  .والهدر االقتصادي بشكل ال داعي له
وجود إمكانات كبـرى لتحـسين نوعيـة          •

مثل (المنتجات وتحقيق وفورات اقتصادية     
برامج استخدام األدوية الرشيد يمكـن أن       

 فوائد اقتصادية تفوق بثالثة     يؤدي إلى جني  
أمثال ما يتم جنيه حالياً كما أن االختبـار         
المسبق لصالحية األدوية يمكن أن يـؤدي       

  ). مرة٢٠٠إلى تحقيق عائدات تزيد 
إن برامج التمويل العالمية الجديدة تـولي         •

القليل من االهتمـام للحاجـة إلـى بنـاء          
القدرات الوطنية في مجال ضمان الجودة،      

 عمليات الشراء والتوريد، ورصـد      وإدارة
اآلثار الدوائية الضارة واالستعمال الرشيد     
لألدوية والتكنولوجيات، وهو أمـر يعـد       
عموماً من مسؤوليات المنظمة؛ ومـا لـم        
تدخل تحسينات في هذه المجـاالت فقـد        
تذهب نسبة كبيرة مـن التمويـل الجديـد         

  .هدراً
إن الطلبات التي تقدمها الدول األعـضاء         •

ن أجل الحصول على المنتجات الطبيـة       م
والتكنولوجيات المتصلة بها يفوق بكثيـر      

  .قدرة األمانة على توفيرها

  المؤشرات واألهداف
االعتراف بتوفير المنتجات والتكنولوجيات الطبية األساسية كجزء من الوفاء بالحق في   •

 بلداً ٥٠اعتراف : الهدف المنشود. الصحة، كما جاء ذلك في الدساتير أو القوانين الوطنية
   بذلك الحق٢٠١٣في عام 

 دواء مختاراً من األدوية النوعية األساسية الرئيسية وتحديد متوسط معدل السعر ٣٠توافر   •
: الهدف المنشود. لكل مستهلك في القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية

تحديد متوسط معدل السعر لكل ) ٢( و٪ من األدوية في جميع القطاعات؛٨٠إتاحة  )١(
مستهلك لألدوية النوعية المختارة بما ال يتجاوز أربعة أضعاف سعر السوق العالمية لتلك 

  المنتجات النوعية
تقييم القدرة التنظيمية الوطنية؛ : الهدف المنشود. مرحلة تطوير القدرة التنظيمية الوطنية  •

٪ في المستوى المتوسط ٥٠األساسي و٪ من البلدان في المستوى ٣٣وتحقيق نسب 
  ٢٠١٣في المستوى الرفيع للوظائف التنظيمية بحلول عام  ٪١٧و

: الهدف المنشود. نسبة اللقاحات المستخدمة في برامج تمنيع األطفال ذات الجودة المضمونة  •
  ٢٠١٣٪ بحلول عام ١٠٠

. و المؤسسية الحاليةالنسبة المئوية من الوصفات المطابقة للدالئل السريرية الوطنية أ  •
  .٢٠١٣٪ بحلول عام ٧٠: الهدف المنشود
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وازن والبد من إيجاد ت   .  استراتيجيات التمويل واإلمداد   اتساق
بين المكاسب القصيرة األجل من خالل نظام رأسي خـاص          
وتطوير سياسات ونظم إمدادات وطنية شاملة علـى المـدى          

، وذلك في   الطويل فيما يتعلق بالمنتجات والتكنولوجيات الطبية     
  .إطار نظم صحية شاملة

  
ومن شأن عملية وضع وتنفيذ الـسياسات الـشاملة المتعلقـة           

ن إتاحـة   تحـسي ت الطبية الرامية إلى     بالمنتجات والتكنولوجيا 
تحـسين  والمضمونة الجودة   المنتجات والتكنولوجيات الطبية    

 في إطار نظم صحية شاملة، أن تسهم بشكل كبير           استخدامها
في تعزيز الصحة وتقليل معدالت المراضة والوفيات الناجمة        
تحديداً عن األيدز والعدوى بفيروسه، والمالريـا، والـسل،         

  .تي تصيب األطفال واألمهاتواألمراض ال
  

  األساليب االستراتيجية
المنتجـات الطبيـة    منذ سنوات عديدة كان التوسع في إتاحة        

ــية ــودة، األساسـ ــضمونة الجـ ــات المـ  والتكنولوجيـ
استخدامها من قبل العاملين الصحيين والمـستهلكين،        وتحسين

ولعل أفضل طريقة . من بين أولويات الدول األعضاء واألمانة
  وتنفيـذ   هذا المرمى الطويل األجل تتمثل في وضـع        لتحقيق

بشأن المنتجات والتكنولوجيـات    سياسات دوائية وطنية شاملة     
  .الطبية

فاإلمدادات الكافية مـن المنتجـات والتكنولوجيـات الطبيـة          
المضمونة الجودة واستخدامها على نحو رشيد، تتوقف إلى حد 

 توظيـف    أيـضاً   تتطلـب   وهـي  كبير على قوى الـسوق،    
سياسـية وبنـاء    وإرادة  مـن قبـل الحكومـة،        ستثماراتا

 التنظيميـة   الهيئاتبما فيها   (في المؤسسات الوطنية،     القدرات
  .)الوطنية

ومن األمور األساسية تطبيق القواعد والمعايير الدولية القائمة        
على البينات، والتي يتم التوصل إليها مـن خـالل عمليـات            

ـ      ع وتنفيـذ بـرامج     صارمة وشفافة وشاملة وموثوقة، ووض
واالستخدام وضمان الجودة للنهوض باإلدارة الجيدة لإلمدادات   

، بما فيهـا األجهـزة       الطبية الرشيد للمنتجات والتكنولوجيات  
وينبغي التركيز بصورة خاصة على عمليات الـشراء   . الطبية

الموثوقة، ومكافحة المنتجات المزيفة والمنتجات التي ال ترقى        
، والتدخالت السريرية العالية المردود،     إلى المستوى المطلوب  

واالمتثال الطويل األجل للمعالجة، والتصدي لمقاومة مضادات 
  .المكروبات

 يراعـي على الترويج النتهاج أسلوب      أيضاً التشديد   وسيجري
 ودعم البلدان من     االبتكار فيما يخص مجال الصحة العمومية    

ن الجوانـب   أجل اتباع المرونة التي ينص عليها االتفاق بشأ       
التـي  ، وتكييـف التـدخالت      التجارية لحقوق الملكية الفكرية   

حتياجـات  ال البلدان المرتفعة الدخل     برهنت على نجاحها في   

  : على األمور التالية األمانةستركز
تــوفير التوجيــه الــسياسي، ووضــع   •

التسميات واستحداث المواد المرجعيـة     
عن طريـق أفرقـة ولجـان الخبـراء         
 االستشاريين، والمـشاورات اإلقليميـة    
والعالمية، أو غير ذلك مـن العمليـات        
التقييسية العالميـة أو اإلقليميـة، مـع        
التشديد بصورة خاصـة علـى إتاحـة        

بما في ذلك التركيبات المعدة     (المنتجات  
والتكنولوجيــات األساســية ) لألطفــال

الجديدة على نحو عادل واستعمالها على      
نحو رشيد ومعايير الجـودة والمعـايير       

ــة ــسريرية الدولي ــى ال ــة عل  المنطبق
المنتجــات والتكنولوجيــات األساســية 
وكذلك المعايير المنطبقة على األدويـة      
التقليدية، واالستراتيجيات الرامية لتعزيز    

  ورصد استخدام معايير المنظمة؛
تعزيز إتاحة المنتجات والتكنولوجيـات       •

الجيدة على نحو عادل واستعمالها على      
قني نحو رشيد من خالل تقديم الدعم الت      

ــسياسات العامــة إلــى  والمتــصل بال
السلطات الصحية، والشبكات المهنيـة،     
ومنظمات المستهلكين وسائر أصـحاب     
المصلحة وتيسير تقـدير االحتياجـات      

  وبناء القدرات؛
تنفيذ برامج الجودة تنفيذاً مباشراً عـن         •

ــسبق   ــار الم ــرامج االختب ــق ب طري
للصالحية المشتركة بين منظمة الصحة     

األمم المتحـدة فيمـا يخـص       العالمية و 
اللقاحات واألدوية ووسائل التـشخيص     

  ذات األولوية؛
دعم البلدان في مجال إنتاج واسـتخدام         •

وتصدير المنتجات المضمونة الجـودة،     
والمأمونية والنجاعة من خالل تعزيـز      
السلطات التنظيمية الوطنيـة ووضـع      
  برنامج دولي لمكافحة األدوية المزيفة؛

في وضع وتنفيـذ بـرامج      دعم البلدان     •
ــدادات،  ــدة لإلم ــز اإلدارة الجي لتعزي
وعمليات الشراء الموثوقة واالسـتخدام     

  الرشيد للمنتجات والتكنولوجيات؛
دعم البلدان في وضع أو تـدعيم نظـم           •

للترصد في مرحلة ما بعـد التـسويق        
والرقابة الدوائية وضمان مأمونية الـدم      
ورصد الوصفات الدوائية وفي إحاطـة      

واطنين وسائر أصـحاب المـصلحة      الم
بالنتــائج مــن أجــل تعزيــز ســالمة 

  المرضى؛
جمع التقـارير والمعلومـات المتعلقـة         •

باألحداث الهامة أو اإلشارات العالميـة      
بشأن جـودة المنتجـات أو مأمونيتهـا        
وإدراجها في قواعد المعطيات العالمية،     

  ونشر نتائجها؛
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 وسيوضع في   . البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل    ظروفو
االعتبار عمل الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالصحة        

 على غرار المناقشة التي     ةالعمومية واالبتكار والملكية الفكري   
. ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧جرت في جمعيـة الـصحة فـي عـامي           

تــوافر  تــشجيع رصــد ،باإلضــافة إلــى ذلــك وســيتم،
والتكنولوجيات ومأمونيتهـا وجودتهـا ونجاعتهـا        المنتجات

 . إجراء عمليات تقيـيم مـستقلة  واستعمالها، وذلك عن طريق 
ي وستركز أمانة المنظمة على الجمع بين دورهـا التـوجيه         

التقني المسلّم به ووظائفها المعيارية العالمية الفريـدة وبـين          
الدعوة على الصعيد الدولي، واإلرشاد المتعلق بالـسياسات،        

  .والدعم البلداني
  
  

  االفتراضات والمخاطر والخيارات
هذا الغـرض    أساساً لتحقيق    التي تشكل  االفتراضات فيما يلي 

  :االستراتيجي

لمنتجات والتكنولوجيات األساسية   شاملة ل  إتاحة   تحقيقأن    •
المضمونة الجودة، وتحسين استخدامها من قبل العـاملين     
الصحيين والمستهلكين ستظل مجاالً ذا أولويـة بالنـسبة         

  للدول األعضاء وبالتالي لألمانة نفسها؛

أن المنظمة ستقاوم الـضغوط الـسياسية واالقتـصادية           •
الدسـتورية  المفرطة وتستمر فـي الوفـاء بالتزاماتهـا         

والمتعلقة بالمعاهدات الدولية فيما يخص وضع القواعـد        
والمعايير الصيدالنية الدولية فيمـا يتعلـق بالمنتجـات         

   ؛والتكنولوجيات

تخصيص الموارد الكافية لهـذه الغايـة، ممـا يعكـس             •
  .االتجاهات التي سادت العقد الماضي

ض  هذا الغـر    تحقيق يمكن أن تعوق   التي   المخاطروفيما يلي   
  :االستراتيجي

 المقررة في إطار النظم الوطنية واألمانة فيما       أن األنشطة   •
يتصل بالمنتجات والتكنولوجيات الطبية، أنـشطة سـيتم        
تقسيمها بين برامج رأسية مختلفة عوضاً عن دمجها في         

  أحد النظم الصحية الشاملة؛

وأن عدم اعتراف بـرامج التمويـل العالميـة الجديـدة             •
في بضرورة بناء القدرات الوطنيـة فـي        االعتراف الكا 

مجال ضمان الجودة، وإدارة المـشتريات واإلمـدادات،        
واالستخدام المعقول للرقابة الدوائية قد يؤدي إلى هـدر         

  .نسبة كبيرة من األموال الجديدة
  
  
  
  

  : على األمور التالية األمانةستركز
وفير الحـوافز السـتحداث منتجـات       ت  •

وأدوات ومعــايير وإرشــادات تتعلــق 
بالسياسات جديدة واختبارها واستعمالها    
لتحسين سبل إتاحة وجـودة واسـتخدام       
المنتجات والتكنولوجيات التي تـستهدف     

  .عبء األمراض الرئيسية في البلدان
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  النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة

 المؤشرات
الدول  عدد ١-١-١١

 التي تتلقى الدعم األعضاء
 سياسات  وتنفيذلوضع

رسمية وطنية بشأن إتاحة 
 وجودة واستعمال المنتجات 

التكنولوجيات الطبية أو 
 األساسية

الدول  عدد ٢-١-١١
 التي األعضاء

الدعم   ىتتلق
  دعيمت أو لتصميم

نظم وطنية شاملة 
أو للمشتريات 
 اإلمدادات

الدول  عدد ٣-١-١١
 التي تتلقى الدعم األعضاء
تنفيذ أو / لوضع و

 وآليات استراتيجيات
 وطنية بشأن تنظيمية

أو ومنتجاته مأمونية الدم 
  بهمكافحة العدوى

 نشر ٤-١-١١
التقرير العالمي 

الثنائي السنوات عن 
دوية أسعار األ

وتوفرها ويسر 
، باالستناد إلى تكلفتها

جميع التقارير 
اإلقليمية والوطنية 

 المتاحة

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
نشر تقرير في   ٤٦  ٢٠  ٦٢

 ٢٠٠٧  عام

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
 نشر تقرير  ٥٢  ٢٥  ٦٨

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
        

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
نشر تقريرين   ٦٤  ٣٥  ٧٨

 )٢٠١٣ و٢٠١١(
 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

٤٤ ٠٠٠ ٦٥ ٢٠٠ ٣٩ ٣٠٥ 
 المبررات

 تأييد ودعم ١-١١
صياغة ورصد 

السياسات الوطنية 
متعلقة الشاملة ال

بإتاحة وجودة 
  واستعمال
المنتجات 

والتكنولوجيات 
 . الطبية األساسية

لتوجيهات الخاصة بالسياسات التي تصدرها المنظمة على النطاق العالمي بشأن إتاحة تقيد واسع النطاق با
ويعمل هذا العنصر من عناصر عمل المنظمة على تشجيع مبادئ التكامل . المنتجات والتكنولوجيات الطبية

 .ني موحدريد وطووالعدالة واإلنصاف واالستدامة فيما يخص العديد من البرامج الرأسية ودمجها في نظام ت
  

 المؤشرات
ما ينتج حديثاً أو عدد  ١-٢-١١

 ة العالميةينقح من معايير الجود
 والدالئلوالمستحضرات 

 تحسين توفير المرجعية من أجل
المنتجات والتكنولوجيات الطبية 

أو استعمالها أو إدارتها أو 
 فعالية تنظيمهاأو جودتها 

عدد  ٢-٢-١١
األسماء الدولية غير 
المسجلة الملكية التي 

أعطيت للمنتجات 
 الطبية

عدد األدوية  ٣-٢-١١
واللقاحات وأدوات 

المعدات بنود خيص والتش
التي تم إثبات صالحيتها 
المسبقة لتشتريها األمم 

 المتحدة

عدد  ٤-٢-١١
الدول األعضاء 

 أداء حظيالتي 
سلطاتها التنظيمية 

 بالتقييم أو الوطنية
  الدعم

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
  ٢٠  ١٥٠  ٨ ٩٠٠ في كل ثنائية ٣٠

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  ٣٠  ٢٥٠  ٩ ١٠٠ إضافياً منتجاً ٣٠

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

 وضع ٢-١١
قواعد ومعايير 

ودالئل دولية بشأن 
جودة المنتجات 
والتكنولوجيات 

الطبية ومأمونيتها 
ونجاعتها 

ومردوديتها 
والدعوة إلى تنفيذها 

على المستوى 
الوطني أو المستوى 
اإلقليمي أو كليهما 

 .ودعمها
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  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  ٨٠  ٥٠٠  ٩ ٥٠٠ إضافياً منتجاً ٦٠

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
١٠٤ ٠٠٠ ٧٢ ٢٠٠ ٦٩ ١٧٢ 

 المبررات
ظمة فيما يتعلق باللقاحات واألدوية والتكنولوجيات الصحية أعمال نإن األنشطة التقييسية التي تقوم بها الم

 منظومة األمم المتحدة والمنظمات  مؤسساتفريدة من نوعها وهي تحوز على تقدير الدول األعضاء وسائر
وهي أعمال مفيدة لجميع الدول األعضاء وينبغي المحافظة على استقاللها . دولية والمنظمات غير الحكوميةال

 الصالحية اختباروثمة طلب واسع غير متوقع على برامج المنظمة بشأن . عن آراء آحاد الجهات المانحة
لبرنامج المحرك الرئيسي لبناء ولقد أصبح هذا ا. المسبق للقاحات واألدوية وأدوات التشخيص ذات األولوية

ويتوقع أن تزداد االحتياجات من الموارد المخصصة لهذه األعمال . القدرات لدى الهيئات التنظيمية الوطنية
لصالحية للقاحات واألدوية ل المسبق االختبار٪ من أجل تلبية الطلبات على نحو كامل فيما يخص ٣٠بنحو 

 .وأدوات التشخيص ذات األولوية
  

 المؤشرات
عدد البرامج الوطنية أو اإلقليمية  ١-٣-١١

 تعزيز استعمال التي تتلقى الدعم من أجل
التكنولوجيات الطبية على نحو سليم  أوالمنتجات 

 علمياً وعالي المردودية

 قائمة تستخدمالتي الدول األعضاء عدد  ٢-٣-١١
 األساسية، التكنولوجيات أو اللقاحات أووطنية باألدوية 

 والمخصصةنوات الخمس الماضية تم تحديثها خالل الس
 استرداد التكاليف المتصلة أوعمليات الشراء الرسمية ل

 بذلك

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
٨٠  ٥  

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٩٠  ١٠  

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
    

  ٢٠١٣ام  عبحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
١٠٠  ٢٠  

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٣٤ ٠٠٠ ٢٣ ٣٠٠ ٢٥ ٥٥٦ 

 المبررات

 اإلرشاد ٣-١١
القائم على البينات 

في مجال 
السياسات الرامية 

إلى تعزيز 
استخدام المنتجات 

والتكنولوجيات 
الطبية على نحو 

سليم علمياً وعالي 
المردودية من قبل 
العاملين الصحيين 

والمستهلكين، 
والتي تم وضعها 

ودعمها في 
األمانة، والبرامج 

اإلقليمية 
 .والوطنية

ق الدولي والمرف التمويل الجديدة، مثل الصندوق العالمي لمكافحة األيدز والسل والمالريا، آلياتإن معظم 
 لمسألة تعزيز االستعمال الرشيد لألدوية التي تتيحها الستخدام مصدري قليالً توجه اهتماماً لشراء األدوية

وما لم تدخل تحسينات في هذا المجال . ، وهو أمر يعد عموماً من مسؤوليات المنظمةالوصفات والمستهلكين
 .ب نسبة كبيرة من التمويل الجديد هدراً، وقد تذه تحقيق النتائج الصحية على نحو كامللن يتسنى
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 االضطالع بالدور القيادي وتعزيز تصريف الشؤون وتدعيم الشراكة والتعاون مع البلـدان           
 من أجل أداء واليـة منظمـة الـصحة          ومنظومة األمم المتحدة وسائر أصحاب المصلحة     

ي برنامج العمل   دد ف العالمية في التقدم في برنامج العمل الصحي العالمي وفقاً لما هو مح           
  العام الحادي عشر

  
  

  
  

١  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القضايا والتحديات المطروحة
  

، أي   األجهزة الرئاسية   قيادة المنظمة وتصريف شؤونها    تتولى
جمعية الصحة والمجلس التنفيذي واللجان اإلقليميـة، ومـن         
خالل كبار موظفي األمانة على المستويين العالمي واإلقليمي،        

  .يني المدير العام والمديرين اإلقليمأي من خالل
 كما يلزم تنفيذ    ،وتلزم خدمة األجهزة الرئاسية على نحو فعال      

 ومن الضروري وضـع خطـوط       .قراراتها بتجاوب وشفافية  
واضحة للسلطة والمسؤولية والمساءلة داخل األمانة، وخاصة       
في سياق تتحرر فيه الموارد والقرارات الخاصة باستخدامها،        

تزايداً من المركزية لتـذهب إلـى مواضـع تنفيـذ           تحرراً م 
  .البرامج
 تعزيز قدرات المنظمة على جميع المستويات لمواجهة        ويلزم

، الـصحة الخاصة ب الطلب المتزايد باستمرار على المعلومات      
 تزويـد   وينبغي .حسب الجنس والسن  بشكل مالئم   والمصنفة  

 الوقت المنظمة بما يلزم إلجراء اتصاالت داخلية وخارجية في
 وعلـى   العـالمي مستوى  ال وعلى نحو متسق على      ،المناسب

 بـشكل اسـتباقي وخـالل       ،المستويين اإلقليمي والقطـري   
والتزامها باإلنصاف في ميدان     دورها القيادي     لبيان ،األزمات
 وتوفير معلومات أساسية عن الصحة وضمان إبـراز         الصحة

  .صورة المنظمة

                                                           
مـارس  /  آذار٢االلتزام والتنسيق والمواءمة والنتائج والمساءلة المتبادلة، باريس، : إعالن باريس بشأن فعالية المعونة   ١

صادي والبنك الدولي وسـائر أصـحاب       وتعمل منظمة الصحة العالمية مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقت          . ٢٠٠٥
وستصبح بالتدريج األهداف التالية أكثر تركيزاً على الـصحة مـع           . المصلحة على تكييف إعالن باريس مع شؤون الصحة       

٪ من المساعدة اإلنمائية الرسمية من خالل برامج منسقة تتساوق مع استراتيجيات التنمية الوطنيـة؛               ٥٠تنفيذ  : تقدم العملية 
من عمليات الشراء بهذه المساعدة والتي تتم من خالل نظم الشراء التابعة للبلدان الشريكة؛ وتخفـيض مقـداره                  ٪  ٩٠ودعم  
٪ من المساعدة في سياق أساليب قائمة على        ٦٦٪ في المساعدة غير المنفقة في السنة المالية المبرمجة من أجلها؛ وتقديم             ٥٠

٪ من العمل التحليلي القطري للمنظمة في       ٦٦ة على نحو مشترك؛ وإجراء      ٪ من البعثات القطرية للمنظم    ٤٠البرامج؛ وإيفاد   
 .مجال الصحة على نحو مشترك

  المؤشرات واألهداف
. عدد البلدان التي تنفذ القرارات واالتفاقات المتعلقة بالصحة والتي اعتمدتها جمعية الصحة             •

  ٢٠١٣أكثر من نصف عدد الدول األعضاء بحلول عام : الهدف المنشود
 وتنطوي على تقيـيم     عدد البلدان التي لديها استراتيجية تعاون قطري وافقت عليها الحكومة           •

نوعي لمدى تنسيق موارد المنظمة مع الشركاء ومواءمتها مـع االسـتراتيجيات الوطنيـة              
 فـي  ٣: المعطيـات األساسـية   (٢٠١٣ بحلول عام ٨٠: الهدف المنشود. للصحة والتنمية 

  )٢٠٠٧-٢٠٠٦الفترة 
التنـسيق  مدى تحقيق المساعدة اإلنمائية للصحة الرسمية لمؤشرات إعالن باريس بـشأن              •

   .٢٠١٣٪ من تلك المؤشرات بحلول عام ١٠٠:  الهدف المنشود١.والمواءمة

  الدروس المستفادة

المنظمة ومواطن البد من فهم دور   •
قوتها فهماً جيداً واالعتراف بهما في 
ظل تزايد عدد القطاعات واألطراف 
الفاعلة والشركاء المعنيين في مجال 

الصحة؛ وسيلزم المنظمة أن تحافظ على 
وضعها لكي تحقق أغراضها وتسهم في 

القضاء على التباينات االجتماعية في 
مجال الصحة وتحقيق المرامي اإلنمائية 

  .لفية المتعلقة بالصحةلأل

 األخرى عدد الجهات أدى أيضاً تزايد  •
 في ثغرات إلى بالعمل الصحيالمعنية 

 التآزر في تنسيق إلى انعدامالمساءلة و
 الشراكات وتتيح. اإلجراءات المتخذة
 مختلف تجميع  إمكانيةالصحية العالمية

 العامة والخاصة المنظماتمواطن قوة 
مع المدني  المجتإلى جانب مجموعات

 وعدم للتصدي للمشاكل الصحية
  .اإلنصاف
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وية وتصريف الشؤون   وهناك حاجة إلى وجود إرادة سياسية ق      
وفـي  .  على الصعيد القطري   بشكل جيد وتوفير القيادة الجيدة    

 تضطلع الدولة بدور رئيسي في تشكيل النظم الـصحية        الواقع
وتنظيمها وإدارتها وتحديد مسؤوليات كـل مـن الحكومـة          

وال يعني ذلـك تنـاول      . والمجتمع والفرد في مجال الصحة    
 بل يعني أيضاً تنـاول      المسائل المتعلقة بقطاع الصحة فحسب    

إصـالح الخدمـة    و ، التباينات االجتماعية  المسائل األعم مثل  
سياسات االقتصاد الكلي، مما قد يؤثر تأثيراً شديداً        أو  المدنية،  

 األمانة  ومن الضروري أن تكفل   . في تقديم الخدمات الصحية   
من جانبها تركيز دعمها على استراتيجيات قطرية واضـحة         

 المنظمـة    في خطـة   سد هذه االستراتيجيات   وأن تتج  ،التحديد
تتسق معهـا،   أن  ميزانياتها البرمجية و  في  المتوسطة األجل و  

 وجود المنظمة مـع احتياجـات البلـد المعنـي           وأن يتماشى 
  .ومستوى تنميته بغية توفير الدعم األمثل

 لتمكـين   معينـة  تدعيم آليـات     ينبغيوعلى الصعيد العالمي،    
ضايا الصحة مواجهة شـفافة  أصحاب المصلحة من مواجهة ق   

 تـساعد علـى ضـمان    لمنظمة أن   وينبغي ل . وفعالةومنصفة  
مشاركة واضعي السياسات والمستشارين في مجال الـصحة        
على الصعيد الوطني مشاركة تامة في جميع المنتديات الدولية         

ويكتسي هـذا األمـر     . تناقش القضايا المتعلقة بالصحة   التي  
ترابط االجتماعي واالقتصادي   أهمية خاصة في زمن يتميز بال     

حيث يحتمل أن تكون للقرارات المتخذة بشأن مـسائل مثـل           
. التجارة والنزاعات وحقوق اإلنسان آثار كبيرة على الصحة       

مـن   الصحة العموميـة     مجال الفاعلة العديدة في     واألطراف
، سـواء أكانـت     يئات الحكومية والحكومية الدولية   الهخارج  

ط من األوساط األكاديميـة أو      جهات نشطة أم جماعات ضغ    
لكي تتمكن   تحتاج إلى أن تكون لها منتديات        ،القطاع الخاص 

 المساهمة بشفافية في المناقشات العالمية والوطنية المعنية        من
 دور فـي  هذه المنتديات أيضاً    ول ؛بالسياسات المتعلقة بالصحة  

  .حسن تصريف الشؤون والمساءلة
  

  األساليب االستراتيجية
تحقيق الغرض االسـتراتيجي أن تتعـاون الـدول         سيقتضي  

ينبغي وعلى نحو أكثر تحديداً، . األعضاء واألمانة تعاوناً وثيقاً
أن تشمل األطراف الفاعلة قيادة أعمال المنظمـة وتوجيههـا          
وتنسيقها؛ وتدعيم تصريف شؤون المنظمة من خالل تقويـة         

دول  وإطالع ال  ؛ودعم األمانة الفعال  مشاركة الدول األعضاء    
األعضاء وسائر الشركاء وأصحاب المصلحة وعامة الجمهور    

  .على أعمال المنظمة ومعارفها بشكل فعال
 التقدم في تنفيـذ برنـامج العمـل         على مع البلدان    وبالتعاون

االسـتراتيجيات  صـوغ    في   ستسهم المنظمة الصحي العالمي   
وإدماج الحقائق والمنظـورات    المنصفة  واألولويات الوطنية   

وسيتم تنـسيق    . ضمن السياسات واألولويات العالمية    القطرية
 بناء على الوجود الفعال في البلدان       مختلف مستويات المنظمة  

 ويحقـق   على نحو يجسد االحتياجات واألولويـات الوطنيـة       

  الدروس المستفادة
 اآلمال المعلقة على منظومة األمم تتزايد  •

 زيادة الحاجة إلى وكذلكالمتحدة 
بل تحقيق قيمتها يتعلق بسالوضوح فيما 

ومن األمور ذات األهمية  ؛المضافة
 العالقات على الخاصة في هذا الصدد

المستوى القطري حيث تطرأ تغييرات 
  الدوليةالمنظمات عديدة مع قيام

 أعمالها مع السياسات والبرامج بمواءمة
 جهودها وتنسيق ،الصحية الوطنية

. ارية العامةللتخفيف من األعباء اإلد
بد للمنظمة من وفي هذا السياق ال

مواصلة االضطالع بدور استباقي 
ووضع آليات ابتكارية إلدارة الشراكات 

  من أجلالعالمية أو المشاركة فيها
تعزيز فعالية هيكل الصحة الدولي 

 وزيادة كفاءته وقدرته على االستجابة
  .الحتياجات الدول األعضاء
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التكامل بين المبـادئ المـشتركة للمـساواة بـين الجنـسين            
وسـتقوم المنظمـة، علـى       .واإلنصاف في ميدان الـصحة    

 األساليب المتعددة القطاعات للتقدم     الوطني، بتشجيع المستوى  
 القـدرات   وبنـاء  ؛في تنفيذ برنامج العمل الصحي العـالمي      

تخطـيط  و القيادة وتصريف الشؤون،     في مجاالت المؤسسية  
 التعاون التقني بين البلدان     كما ستقوم بتيسير   ؛التنمية الصحية 

  .النامية والبلدان المتقدمة
تعزيز إقامـة شـراكات عاملـة       رى  وتشمل اإلجراءات األخ  

والنهوض بهيكل صحي عالمي يضمن تحقيق حصائل صحية        
 وتـشجيع تنـسيق األسـاليب       ؛منصفة على جميع المستويات   

 مـع   ،المتبعة في مجالي التنمية الصحية واألمـن الـصحي        
 وهيئات دولية أخرى وسائر      األمم المتحدة  مؤسسات منظومة 

شاركة الفعالة فـي    ؛ والم أصحاب المصلحة في مجال الصحة    
األمـم المتحـدة؛ وعقـد      منظومـة   الحوار الخاص بإصالح    

اجتماعات بخصوص القضايا الصحية ذات األهمية العالميـة        
  .واإلقليمية

  
  االفتراضات والمخاطر والخيارات

 االفتراضـات  على أسـاس  سيتم بلوغ الغرض االستراتيجي     
  :التالية

باإلنصاف  التزام جميع أصحاب المصلحة      المحافظة على   •
بحسن تصريف الـشؤون والقيـادة      في ميدان الصحة و   

 الـدول األعـضاء واألمانـة لقـرارات      وامتثالالقوية؛  
  ؛اإلجرائيةاألجهزة الرئاسية ومقرراتها 

 بين الدول األعضاء    الحفاظ على عالقة الثقة القائمة حالياً       •
  واألمانة؛

عن التنفيذ الفعلـي لإلجـراءات التـي        تدعيم المساءلة     •
، في سياق إطار اإلدارة القائمـة علـى تحقيـق           قررتت

  النتائج؛
 أن تطرأ على البيئة الخارجيـة       يمكنأن التغييرات التي      •

والداخلية خالل فترة الخطـة االسـتراتيجية المتوسـطة         
األجل لن تبدل دور المنظمة ووظائفها تبـديالً أساسـياً؛          
 ومع ذلك يجب أن تتمكن المنظمة، على سبيل المثال، من

مع التغييرات الناجمة عـن عمليـة       االستجابة والتكيف   
  .إصالح منظومة األمم المتحدة

 المخاطر التي قد تؤثر في تحقيق الغرض االسـتراتيجي        ومن  
 عمليـة   العواقب التي قد تترتب علـى      يمكن إيالء العناية إلى   

 إذا  والفـرص التـي سـتزيد      ،األمم المتحدة منظومة  إصالح  
مية زمام المبادرة واضطلعت بدور     أخذت منظمة الصحة العال   
تزايد عدد الشراكات قد يؤدي  كما أن. استباقي في هذه العملية

ارتفاع إلى   و ،إلى زيادة االزدواجية في الجهود بين المبادرات      
تكاليف المعامالت التي تتحملها الحكومات والجهات المانحة،       
وعدم وضوح المساءلة وعدم المواءمة مع األولويات والنظم        

وسيلزم اتخاذ إجراءات تصحيحية إذا حـدث هـذا         القطرية؛  
  .التطور
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  النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة

 المؤشرات

ى األجهزة نسبة الوثائق المقدمة إل ١-١-١٢
الرئاسية في غضون المهل المحددة في الدستور 

 وباللغات الرسمية الست للمنظمة

مستوى فهم أصحاب المصلحة الرئيسيين  ٢-١-١٢
لدور المنظمة وأولوياتها ورسائلها الرئيسية على 

 النحو الوارد في استقصاء متعلق بأصحاب المصلحة

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 

ملم للغاية بأدوار / ب المصلحة ملم ٪ من أصحا٧٦ ٪٥٠
 المنظمة وأولوياتها

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

ملم للغاية بـأدوار    / ٪ من أصحاب المصلحة ملم      ٨٦ ٪٧٥
 المنظمة وأولوياتها

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

    

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

ملم للغاية بأدوار / ٪ من أصحاب المصلحة ملم ٩٦ ٪٩٠
 المنظمة وأولوياتها

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
١٠٨ ١٢٨ ١٥٦ ٩٠٠ ٨٧ ٢٢٢ 

 المبررات

 ممارسة  ١-١٢
للقيادة المنظمة 

 والتوجيه الفعال
من خالل تعزيز 
تصريف شؤون 
المنظمة وتحقيق 

االتساق والمساءلة 
والتآزر في 

 .أعمالها

د المنظمة مجموعة واسعة من األنشطة، بما فيها تنظيم دورات األجهزة تغطي هذه النتيجة المتوقعة على صعي
ومن المتوقع أن يزيد دور المنظمة الخاص بعقد . الرئاسية وسائر المنتديات الصحية الحكومية الدولية

وسيظل التشديد على تعزيز النزاهة المؤسسية للمنظمة، بما في ذلك . االجتماعات خالل السنوات القادمة
 . المراقبة، عنصراً أساسياً من عناصر تحقيق هذه النتيجةوظائف

  
  

 المؤشرات

 الدول األعضاءعدد  ١-٢-١٢
التي تعكف فيها المنظمة على 

استراتيجيات التعاون  تنسيق
مع الدورة الخاصة القطري 

بأولويات البلدان وتنميتها وعلى 
 أنشطة مع مواءمة أنشطة المنظمة

ألمم المتحدة والشركاء اآلخرين ا
ضمن األطر ذات  تنميةالمعنيين بال

إطار عمل األمم المتحدة  مثل الصلة
ات رقوو للمساعدة اإلنمائية

 والنهج استراتيجية الحد من الفقر
 المتعددة القطاعات

المكاتب القطرية نسبة  ٢-٢-١٢
التي قامت باستعراض لمنظمة ل التابعة

وتعديل قدراتها األساسية وفقاً 
لتي الستراتيجية التعاون القطري ا

 هابعتت

نسبة خطط  ٣-٢-١٢
العمل الخاصة بالبلدان 

والمتساوقة مع استراتيجية 
 التعاون القطري التي تتبعها

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 

٢٠ ٤٠٪  

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 ترسيخ ٢-١٢
 المنظمة وجود

 ١في البلدانالفعال 
لتنفيذ استراتيجيات 

المنظمة للتعاون مع 
 الدول األعضاء،

والتي تتماشي مع 
برامج عمل الدول 

 بشأن األعضاء
الصحة والتنمية 

 مع الفريق وتتواءم
القطري التابع لألمم 

والشركاء دة المتح
 اآلخرين المعنيين

 .بالتنمية

٤٠ ٨٠٪  
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 ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
     

  ٢٠١٣عام  بحلولقيقها األهداف التي يتعين تح
٨٠ ١٤٥٪  

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٨٧ ٤٨١ ٣٠ ٨٠٠ ٧١ ١٢٨ 

   المبررات

ري، وقد يقتضي ذلك سيتم الحفاظ على التزام المنظمة بتعزيز العمليات وزيادة األثر على المستوى القط
 خالل السنوات القادمة، وهذا على سبيل المثال لزيادة القدرة على تعزيز التعاون مع الشركاء وآليات موارد

 .المواءمة من المستوى القطري
  
مي، مما يسهم فـي        يعد وجود المنظمة في البلدان قاعدة التعاون الفعال مع البلدان على التقدم في تنفيذ برنامج العمل الصحي العال                    ١

  .االستراتيجيات الوطنية، وإدماج الحقائق والمنظورات القطرية ضمن السياسات واألولويات العالمية
  

 المؤشرات
 الشراكات الصحية عدد ١-٣-١٢

التي تشارك فيها المنظمة وتعمل 
وفقاً لمبادئ أفضل ممارسات 

 لشراكات الصحية العالميةا

نسبة الشراكات  ٢-٣-١٢
 المنظمة تديرهاالصحية التي 

ية التي  الصحللسياساتوتمتثل 
تتبعها المنظمة في إقامة 

 الشراكات

نسبة البلدان التي  ٣-٣-١٢
تضطلع فيها المنظمة بدور قيادي 

أو تشارك مشاركة فعالة في 
الرسمية (شراكات الصحة والتنمية 

 القيام بما في ذلك) وغير الرسمية
عملية إصالح  في سياق بهذا

  األمم المتحدةمنظومة

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
  ٪٢٠أقل من  صفر٪ ٣

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
 ٪٥٠أكثر من  ٪١٤ ١٠

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
      

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
 ٢٠٠٩تحدد بحلول عام  ٪١٠٠ ٥٠

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ نيةالميزا
٢٦ ٠٥٨ ٣٣ ٨٠٠ ٢١ ٠٣٠ 

 المبررات

إنشاء آليات  ٣-١٢
عالمية للصحة 

والتنمية من أجل 
تزويد مجال الصحة 
بموارد تقنية ومالية 

أكثر استدامة 
ويمكن التنبؤ بها 

بصورة أكبر، على 
 برنامج عمل أساس
 مشترك يلبي صحي

احتياجات الدول 
ويستجيب األعضاء 
 مجال في ألولوياتها
 .الصحة

من المتوقع زيادة طفيفة في إطار هذه النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة خالل السنوات القادمة، حيث 
ويين العالمي واإلقليمي، مع األطراف يصبح من المهم بشكل متزايد التعاون بمزيد من الفعالية، على المست

 .األخرى الفاعلة في مجالي الصحة والتنمية
  

 اتالمؤشر
/ متوسط عدد الصفحات المطّلع عليها ١-٤-١٢

الزيارات في كل شهر لمواقع مقر المنظمة الرئيسي 
 على اإلنترنت

عدد الصفحات المتعددة اللغات بغير اللغة  ٢-٤-١٢
اإلنكليزية المتاحة على موقع المكاتب القطرية 
 واإلقليمية ومقر المنظمة الرئيسي على اإلنترنت

  ٢٠٠٨ية المعطيات األساس

إتاحة  ٤-١٢
المواد المعرفية 

والدعوية األساسية 
والمتعددة اللغات 
 الخاصة بالصحة
  للدول األعضاء 

 ١٢ ٧٣٣  ماليين٣,٥/  مليونا٢٨ً
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  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
 ٢٢ ٠٠٠  ماليين٥/  مليونا٤٨ً

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
    

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
 ٤٠ ٠٠٠  ماليين٧/  مليونا٨٠ً

 
 )الدوالرات األمريكيةبآالف (الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٤٣ ٣٣٣ ٣٢ ٤٠٠ ٣٤ ٩٦٤ 

 المبررات

والشركاء الصحيين 
وسائر أصحاب 
المصلحة عن 
طريق تبادل 

 وتقاسمهاالمعارف 
 .على نحو فعال

بالتساوق مع عمل المنظمة ستحدث زيادة طفيفة في األنشطة المتعلقة بهذه النتيجة المتوقعة على صعيد 
 .المنظمة
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تطوير منظمة الصحة العالمية ودعمها كمنظمة تتسم بالمرونة وتشجع التعلم لتمكينها من 
  الوفاء بواليتها بمزيد من الكفاءة والفعالية

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القضايا والتحديات المطروحة
  

التغيير المستمر هو المعيار المطبق اليوم على غرار ما هـو           
ويجب أن تواصل   . ام الحادي عشر  مبين في برنامج العمل الع    

المنظمة تطورها على نحو يتسم بالمرونـة والقـدرة علـى           
 بنجاح للتحـديات الـصحية العالميـة        كما تتصدى االستجابة  

الناشئة والتي قد تكون في المستقبل جد مختلفة عن تحـديات           
  .اليوم

ومجال الصحة العمومية في العالم، الذي تقوم فيـه المنظمـة    
ومافتئت تبرز  . آخذ في التعقيد على نحو متزايد     بدور رئيسي،   

أطراف فاعلة وشراكات جديدة، ويجب أن تـضفي المنظمـة         
على عالقاتها طابعاً استراتيجياً، بما يتسق مع دورها بصفتها         

. الوكالة الدولية الرئيسية المسؤولة عن الصحة فـي العـالم         
ار وعالوة على ذلك فإن جهود تنسيق األنشطة المبذولة في إط         

المجتمع اإلنمائي واإلصالحات األوسع نطاقاً داخل منظومـة        
األمم المتحدة تؤثر أيضاً على طريقة عمل األطراف الفاعلـة          

وستشارك المنظمـة بنـشاط فـي هـذه         . العالمية والمحلية 
التطورات، ويمكن أن تستبق المساهمة في عمليـة إصـالح          

ـ           الل منظومة األمم المتحدة، وذلك على سبيل المثال مـن خ
  .إعطاء القدوة في طريقة عملها

كما ازدادت االستثمارات الموظفة في مجال الـصحة خـالل          
 مما أدى إلـى تنـامي      ، زيادة كبيرة  الماضيةالسنوات العشر   

وأثـرت   .طلب البلدان على الدعم التقني المقدم من المنظمـة       
 على عالقـات المنظمـة مـع        أيضاً زيادة االستثمارات هذه   

 الذين يتوقعون زيادة مستوى     ،ين الرئيسيين الشركاء والمساهم 
الشفافية والمساءلة من حيث تحقيـق نتـائج قابلـة للقيـاس            

  .واستغالل الموارد المالية على حد سواء

وتتأثر الطريقة التي يمكن بموجبها إدارة المنظمة والتي ينبغي         
اتباعها لتحقيق ذلك بالتطورات الطارئـة علـى تكنولوجيـا          

توى التعويل على الدورات االقتـصادية      المعلومات ورفع مس  

  المؤشرات واألهداف
أي بعبارة أخرى، حصة اإلنفاق من كامل الميزانية (مردودية الوظائف التمكينية للمنظمة   •

: الهدف المنشود. على بلوغ هذا الغرض االستراتيجي بالنسبة إلى إجمالي ميزانية المنظمة
  )٢٠٠٧- ٢٠٠٦٪ في الثنائية ١٤‚٥نسبة : طيات األساسيةالمع (٢٠١٣٪ في عام ١٢نسبة 

مواءمة النفقات مع الميزانية البرمجية، المقيسة على أساس نسبة األغراض االستراتيجية   •
الهدف . ٪ بالمقارنة مع الميزانية البرمجية١٢٠٪ إلى ٨٠التي أنفقت نسبة تتراوح بين 

 ٢٠١٣تراتيجية بحلول سنة ٪ من اإلنفاق على األغراض االس٩٠نسبة : المنشود
٪ من مجاالت األنشطة التي أضطُِلع بها في الثنائية ٦٠نسبة : المعطيات األساسية(

٢٠٠٥-٢٠٠٤(  
منهجيات قياس ذلك قيد اإلعداد (فعالية القدرات التنظيمية واإلدارية على الصعيد القطري   •

  ).كجزء من عملية قياس كامل فعالية المنظمة على الصعيد القطري

  الدروس المستفادة

يتطلب تحسين جوانب الفعالية والكفاءة   •
على صعيد اإلدارة وقتاً والتزاماً طويل 
   .األجل من جانب كبار موظفي اإلدارة

ة التي توفر تُعد نُظم المعلومات القوي  •
المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب 

بما فيها (على الصعيد العالمي 
المعلومات المصنفة حسب الجنس 

ضرورية ) والسن، على النحو المالئم
لتحويل اإلصالحات اإلدارية إلى 

  .ممارسة يومية

ينطوي تنظيم برامج المنظمة وإدارتها   •
تنظيماً وإدارة فعالين على تحقيق توازن 

مستقر بين السياسات والنظم العالمية 
وجوانب التنفيذ الالمركزي الذي يسلّم 
  .بأوجه الخصوصية اإلقليمية والقطرية

يجب االستمرار في دعم وتعزيز   •
الحوافز الرامية إلى التركيز على إدارة 

األداء ورفع مستوى المساءلة على 
  .صعيد البرامج واألفراد

لجهود من الضروري بذل المزيد من ا  •
من أجل ضمان تبادل السياسات 

التنظيمية وااللتزامات الخاصة بالمساواة 
بين الجنسين واإلنصاف في ميدان 

الصحة، وفهمها ودمجها على جميع 
مستويات المنظمة، والسيما من خالل 

  .االضطالع بأنشطة التعلم والتطوير
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العالمية واالبتكار في ميدان التقنيـات التنظيميـة واحتـدام          
  . المنافسة بشكل مطرد في سوق العمل

وفي هذا السياق، وعلى الرغم من إحراز تقدم في عدد مـن            
زال هناك تحديات بخصوص تحـسين الـدعم        تالالمجاالت،  

اري على مستوى المنظمة    المقدم في المجالين التنظيمي واإلد    
  .ككل

ويتواصل تعزيز إطار إدارة المنظمة القائم على تحقيق النتائج         
برنـامج العمـل    باألعمال الالزمة إلعداد    من خالل النهوض    

. العام الحادي عشر وإعداد خطة استراتيجية متوسطة األجـل    
يستند  اإلطار المذكور    أنومع ذلك، يمكن فعل المزيد لضمان       

 احتياجـات جسد بـشكل أفـضل      يالمستفادة، و إلى الدروس   
ويعزز المساواة بين    على المزيد من التعاون      ويشجعالبلدان،  
  .على صعيد المنظمة برمتهاالجنسين 

والتزال اإلدارة المالية تمثل تحدياً بالنسبة إلى المنظمة السيما         
مـساهمات  ال تعتمـد علـى   ٪ من مواردها تقريبـاً      ٨٠وأن  

ألة االنتظام فـي رصـد مـوارد        وقد تحسنت مس  . طوعيةال
أن الـضروري   من  ومع ذلك، ف  . المنظمة وتقديم تقارير عنها   
وحرص أقـل علـى تخـصيص       يبدي الشركاء مرونة أكبر     

 فيما يخص التمويل إلى جانب تـوخي المزيـد مـن            األموال
 الفعالية في استغالل الموارد على الصعيد الداخلي من أجـل         

زانية البرمجية وتخفيض   مواءمة الموارد بشكل أفضل مع المي     
  .تكاليف المعامالت

إدارة  فـي  تقدم في تنفيذ إصالحات بعيدة المـدى         وقد ُأحرز 
، تشمل تبسيط إجراءات التوظيف والتصنيف      الموارد البشرية 

واعتماد نموذج أهلية شامل بالنسبة لجميع الموظفين وإنـشاء         
تنفيـذ برنـامج لتـدريب كبـار        استهالل  صندوق لتنميتهم و  

، فإن  هذه التطويرات وبناء على   . يين كافة على الريادة   اإلدار
 تخطـيط   لتحـسين من الضروري بذل المزيد من الجهـود        

وزيادة الترويج لثقافة تشجع على حب التعلم       الموارد البشرية   
 ومن الضروري العمل أيضاً على تيسير تناوب        .إدارة األداء و

  . داخل المنظمةوتحركهم الوظيفي فيالموظفين 

 االعتراف بأن التوازن بين العمل والحياة يشكل قضية         ويلزم
من القضايا المتعلقة بالموظفين الذين يـسعون إلـى تحقيـق           
التوازن بين دورهم ضمن القوى العاملة المدفوعـة األجـر          

ومـن الـضروري أن توضـع فـي         .  األخرى مومسؤولياته
االعتبار الفروق بين الجنـسين والطلبـات التـي تفرضـها           

الناس، ومن أمثلة ذلك الدور الذي تقـوم بـه          الظروف على   
الكثير من النساء في رعاية أفراد أسرهن الالئي تعولهن مـع           
العمل في الوقت ذاته على الحفاظ على الدور الالئي تقمن به           

  .ضمن القوى العاملة المدفوعة األجر

ويتخذ نظام اإلدارة العالمي الذي تم تنفيذه مؤخراً من تحسين          
 وفعاليتها وتعزيز أثر برامج المنظمـة علـى         كفاءة المنظمة 

 وشـهد نظـام اإلدارة      .متالزمـين المستوى القطري هدفين    

  : على األمور التالية األمانةستركز

على تحقيق النتائج تعزيز اتباع نهج قائم   •
فيما يتعلق بجميع نواحي عمل المنظمة، 
وهو نهج يؤكد على أهمية المساواة بين 
الجنسين، واإلنصاف في ميدان الصحة، 

والتعلم، واالشتراك في التخطيط 
والتعاون، ويجسد مواطن قوة المنظمة 
  ؛داخل المجتمع العالمي للصحة والتنمية

كامل إيجاد نهج يتسم بالمزيد من الت  •
واالستراتيجية والعدالة لتمويل الميزانية 

البرمجية وإدارة الموارد المالية على 
مستوى المنظمة برمتها؛ ويعني ذلك 
اتباع نهج منسق بشكل أفضل بشأن 

  ؛حشد الموارد

بناء ثقافة تشمل عمليات التعلم في إطار   •
ما يقوم به جميع الموظفين من أعمال 

ساواة بين وتعزز السلوك األخالقي والم
الجنسين والنزاهة وتكافئ على جودة 

األداء وتسهل الحراك من أجل ضمان 
  فعالية وكفاءة إعداد الموظفين؛

تعزيز الدعم التنفيذي المقدم على صعيد   •
المنظمة ككل عن طريق مواصلة السعي 
إلى إيجاد طرائق أكثر مردودية لتوفير 
نُظم وتقديم خدمات إدارية ومعلوماتية 

ة، بما في ذلك االستفادة على وتنظيمي
نحو أمثل من المواقع التي تُقدم منها هذه 

الخدمات على أتم وجه؛ وتوفير بيئة 
عمل مأمونة وصحية، بما في ذلك 

االهتمام بالتوازن بين العمل والحياة؛ 
وإدارة شؤون المنظمة من خالل إبرام 
اتفاقات محددة بوضوح على مستوى 

  ؛الخدمة

ئل لتطبيق آليات توفير ُأطر ووسا  •
رصينة معنية بالمساءلة في األمانة، 

والعمل، في الوقت ذاته، على دعم أوجه 
التعاون والتنسيق فيما يتعلق بمختلف 

  .مستوياتها
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ملت إنشاء مركز    ش العالمي تغييرات إدارية وإجرائية وهيكيلة    
ومن الضروري أن تخضع هذه     . عالمي للخدمات في ماليزيا   

التغييرات للرصد المستمر لضمان تحقيـق النظـام لكامـل          
  . صعيد المنظمةإمكانيته على

 فإن  ،لطابع الالمركزي الذي تتسم به أنشطة المنظمة      نظراً ل و
تحدياً رئيـسياً    تمثل   التزال بين المسؤولية والسلطة  المواءمة  

شرط أساسي  تحقيق المواءمة   ، و األمانةجميع مستويات   على  
شهدت المواءمة بفضل تنفيـذ     قد  و. السليمةمساءلة  اللتحقيق  

ومع ذلك ال بد مـن بـذل        . تحسناً كبيراً نظام اإلدارة العالمي    
الجهود لتنفيذ إطار خاص بالمساءلة علـى نطـاق     المزيد من   

كما ينبغي التركيز بوجـه خـاص علـى    .  المنظمة فيأوسع  
  .تعزيز القدرات التنظيمية للمكاتب القطرية التابعة للمنظمة

وواجهت المنظمة خالل السنتين الماضيتين تحـديات كبيـرة         
الستثمارات في كبرى عمليات تجديـد البنيـة        شملت تمويل ا  
  التي وضعتها األمـم المتحـدة      بالمعايير الدنيا التحتية والتقيد   
ويعود ذلك أساساً إلى ازدياد احتياجات الدعم       . لألمن التشغيلي 

التشغيلي والقرارات التي اتخذت في الماضي بإرجـاء تنفيـذ      
الـسبب  ولهـذا   . المشاريع بسبب االفتقار إلى األموال    بعض  

أصبح من الضروري تحديد آلية مستدامة لتمويل االستثمارات        
  .في كبرى عمليات تجديد البنية التحتية واألمن والسالمة

  
  األساليب االستراتيجية

تحقيق هذا  أساليب تكميلية شاملة من أجل      ثمة حاجة إلى اتباع     
وقد . الغرض االستراتيجي والتصدي للتحديات المذكورة أعاله

 جهـود كبيـرة بـشأن       ل الـسنوات المنـصرمة    خالبذلت  
اإلصالحات الداخلية الرامية إلى تعزيز القـدرات اإلداريـة         

وسـوف  . ، وهي جهود بدأت تؤتي ثمارها     لألمانةوالتنظيمية  
، وستشمل االنتقـال    تُكثف هذه األساليب خالل األعوام المقبلة     

بالمنظمة من منظمة مدارة أساساً بموجب ضوابط بيروقراطية 
ة إلى الرصد بأثر ارتجاعي دعماً لألخذ بزيادة تفويض         صارم

السلطات والمساءلة؛ وتحويل مـسؤولية اسـتغالل المـوارد         
وصنع القرارات بشأنها إلى جهات أقرب إلى المجاالت التي         

 شـفافية وتكامـل     وتحسين مـستوى  تُنفذ فيها برامج معينة؛     
الجوانب التنظيمية؛ وتعزيز تـصريف الـشؤون المؤسـسية         

يد النظم على نطاق المنظمة، والعمل، في الوقت ذاتـه،          وتوح
على االعتراف بأوجه الخصوصية اإلقليمية؛ وتعزيز القدرات       
والكفاءات التنظيمية واإلدارية في جميع المواقع، والسيما في        

وسوف يستدعي تكليل تطبيق هذه األساليب      . المكاتب القطرية 
 الدول األعضاء من    االستراتيجية بالنجاح دعماً فعاالً من لدن     

 تمـويالً   تمويل الميزانية البرمجية للمنظمة   ب مثالً   القيامخالل  
  .، بما في ذلك تقديم المساهمات الطوعيةمناسب التوقيت
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  االفتراضات والمخاطر والخيارات
تشكل االفتراضات التاليـة أساسـاً لتحقيـق هـذا الغـرض           

  :االستراتيجي
خل أمانة المنظمـة    وجود تداعم بين الدول األعضاء ودا       •

على حد سواء، لالستمرار في اإلصالحات التي يعكـف         
 تحـسين طرائـق     ويتطلـب  ؛على تنفيذها والتعجيل بها   

 على نحو مستدام قيادة قوية مـن اإلدارة العليـا           اإلدارة
والتزاماً راسخاً من جانب الموظفين كافة لضمان ترجمة        

ـ       لوك االستراتيجيات والسياسات إلى ممارسات يومية وس
  ؛يومي ترجمة فعلية

جوانب االتـصال علـى الـصعيدين الـداخلي         وضوح    •
  الجهود المبذولة لتحقيق   والخارجي لضمان ديمومة صلة   

  ؛هذا الغرض االستراتيجي باالحتياجات المتغيرة للمنظمة
  تغييرات الظروف الخارجية والظروف الداخلية     أال تعمل   •

لست لتطبيـق    خالل فترة السنوات ا    التي يحتمل أن تطرأ   
 دور  على تغييـر  الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل،     

ينبغـي أن    ومع ذلك،    ؛ تغييراً أساسياً  المنظمة ووظائفها 
 اإلصالحات التنظيمية على تشكيل المنظمة علـى        تساعد

لما نحو أكثر مرونة بحيث تمكنها من تكييف نفسها وفقاً          
  ؛يطرأ من تغييرات

ة إلـى احتـواء التكـاليف        الضغوط الرامي  احتمال ثبات   •
 أمانة المنظمة فـي تخفـيض       ؛ ومن ثم ستستمر   اإلدارية

التكاليف إلى أدنى حد كما ستحرص على النظـر فـي           
جميع الخيارات المتاحة، بما فيهـا إمكانيـة االسـتعانة          

 األنشطة إلـى    بمصادر خارجية أو دراسة إمكانيات نقل     
  .أماكن أخرى

  
 بأعمال سائر   باطاً وثيقاً ارتاالستراتيجي    هذا الغرض  ويرتبط

 حيث ستقتضي زيـادة أعبـاء األعمـال         ؛مستويات المنظمة 
المضطلع بها فيما يخص األغراض االسـتراتيجية األخـرى         
زيادة الموارد المخصصة لدعم هذه األنشطة، حتى إن لم تكن          

 ومـن   .بحكـم الـضرورة   العالقة القائمة بينها عالقة خطية      
ق الغرض تأثير التغيـرات     المخاطر التي قد تؤثر على تحقي     
 ال يجب أن تنفذ على نحـو        الطارئة على طرق العمل، والتي    

يلحق الضرر بالمعـارف المؤسـسية والجـودة والـضوابط        
  .المناسبة والمساءلة

  
ولدى تهيئة بيئة العمل المادية التي تكفل عافيـة المـوظفين           

تنشأ مشكالت جدية عند تأجيل     قد  وسالمتهم في جميع المواقع     
 يمكن أن يـؤدي    المرافق حيث إن عدم الصيانة       علىفاق  اإلن

إلى حدوث األعطال، وهو ما يـؤدي بـدوره إلـى زيـادة             
االحتياجات اإلجمالية إلى الموارد الالزمة لتنفيذ اإلصالحات       
الطارئة في موعد الحق وبتكلفة أعلى نتيجة تقلـب أسـعار           

  .الصرف والتضخم
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  النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة

 المؤشرات

نسبة خطط العمل القطرية التي استعرض  ١-١-١٣
 جودتها التقنية وتضمنت الدروس المستفادة النظراء

 وعبرت عن االحتياجات القطرية

النتائج المتوقعة على مستوى كل مكتب  ٢-١-١٣
وتم تحديث حالة تقدمها في األطر الزمنية للتبليغ 

 الدوري

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 

 ٪٦٠ ٪صفر

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 ٨٠٪ 
  ٢٠١١هداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام األ

٣٠٪   

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

٩٠ ٪٦٠٪ 
 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

٤٣ ٨٠٥ ٤٠ ٨٠٠ ٣٦ ٩١٦ 

 المبررات

القيام،  ١-١٣
على صعيد 

المنظمة ككل، 
بإعداد أنشطتها 

التي تسترشد 
بخطط استراتيجية 
وتنفيذية تستند إلى 
الدروس المستفادة 
وتجسد احتياجات 
البلدان واالستفادة 

منها في رصد 
األداء وتقييم 

النتائج المترتبة 
 .على ذلك

مثل التخطيط المشترك، وضمان الجودة، ( إلى تعزيز كامل إطار اإلدارة القائم على تحقيق النتائج، ثمة حاجة
- ٢٠٠٦ وعلى الرغم من الزيادة الحاصلة في االستثمارات خالل الثنائية .)وعمليات االستعراض الجماعي

ي من أجل ضمان ، فإن من الضروري مواصلة زيادتها، وخصوصاً على الصعيدين اإلقليمي والقطر٢٠٠٧
ومن الضروري بذل جهود كبيرة لضمان تحقيق مستوى أعلى . اتباع نهج يتسم بالمزيد من التعاون والتكامل

من المساءلة فيما يتعلق بأداء البرامج؛ وإدارة تخطيط البرامج وتنفيذها على صعيد المنظمة برمتها إدارة 
 . أفضل

  
 المؤشرات

 مدى تقيد المنظمة بتطبيق المعايير ١-٢-١٣
 الدولية لمحاسبة القطاع العام

المساهمات الطوعية التي صنفت بوصفها  نسبة ٢-٢-١٣
  "مساهمة طوعية أساسية"

  ٢٠٠٨ات األساسية المعطي

  عدم تطبيق معايير المحاسبة 

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

  تطبيق المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام

 ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

   
  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

  
 

 )دوالرات األمريكيةبآالف ال(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

اتباع  ٢-١٣
ممارسات مالية 

سليمة وإدارة 
وارد المالية الم

بكفاءة من خالل 
االستمرار في 

رصدها وحشدها 
بغية ضمان 
مواءمتها مع 

الميزانيات 
 .البرمجية

٧٢ ٥٣٨ ٦٧ ٨٠٠ ٦٠ ٦٥٤ 
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 المبررات
تعكس الزيادة المقترحة التشديد على مسألة اتباع نهج أكثر تنسيقاً واستراتيجية لضمان حشد الموارد، الذي 

ن توظيف بعض االستثمارات حتى يتكلل اعتماد المعايير الدولية لمحاسبة والبد م. يحتاج إلى دعم المؤسسات
وتشمل تطلبات . القطاع العام بالنجاح ولضمان تحقيق مستوى أعلى من المساءلة والتكامل من الناحية المالية

 على  مليون دوالر أمريكي آللية تغطية النفقات المترتبة٢٠حشد الموارد المذكورة أعاله رصد مبلغ قدره 
 .اختالف أسعار الصرف

  
  

 المؤشرات
 التي ١ نسبة المكاتب١-٣-١٣

مدة بشأن الموارد لديها خطط معت
 البشرية في ثنائية معينة

 عدد الموظفين الذين ٢-٣-١٣
يتسلمون مقاليد مناصب جديدة أو 

الموظفين المنقولين إلى موقع 
أرجئت ( جديد خالل ثنائية معينة

 )٢٠١١- ٢٠١٠إلى الثنائية 

نسبة الموظفين الذين  ٣-٣-١٣
يتقيدون بدورة نظام تطوير إدارة 

 األداء 

  ٢٠٠٨األساسية المعطيات 

٦٥  ٪٤٠٪ 

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

٧٥  ٪٧٥٪ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

     

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

٩٥  ٪١٠٠٪ 
 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ ة المقترحةالميزاني ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

٣٥ ٥٤٩ ٣٧ ٠٠٠ ٢٩ ٦٣٠ 

 المبررات

وضع  ٣-١٣
سياسات وممارسات 

متعلقة بالموارد 
البشرية موضع 

التنفيذ الستقطاب 
المواهب المتميزة 

والحفاظ عليها، 
والتشجيع على 
التعلم والتطوير 
المهني، وإدارة 
األداء وتعزيز 

 .السلوك األخالقي

تعكس الزيادة المقترحة ضرورة تعزيز القدرات على الصعيد اإلقليمي لتقديم دعم أفضل للمسؤولين اإلداريين 
 إدارة ومن الضروري بذل جهود كبيرة لمواصلة تعزيز. والموظفين على الصعيدين اإلقليمي والقطري

الموارد البشرية عن طريق تنفيذ سياسات جديدة تعزز حراك الموظفين وتناوبهم، وتحسن إدارة األداء، هلم 
 .جرا

  ).٤٠~( المقر الرئيسي وإدارات) ٣٠~(وشعب المكاتب اإلقليمية ) ١٤٤(يشير تعبير مكاتب، في هذا السياق، إلى المكاتب القطرية    ١

  
 المؤشرات

 تكنولوجيا ١ عدد تخصصات١-٤-١٣
المعلومات المنفذة على صعيد المنظمة وفقاً 

ألفضل الممارسات المتبعة في  المرجعية لمعاييرل
 ة الصناعيالدوائر

 نسبة المكاتب التي تستخدم معلومات ٢-٤-١٣
 متساوقة لإلدارة في الوقت الحقيقي

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
  صفر

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٣  

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

وضع  ٤-١٣
استراتيجيات 

سات وسيا
  معينةوممارسات

موضع التنفيذ 
إلدارة نظم 

المعلومات بحيث 
تكفل إيجاد حلول 
موثوقة ومأمونة 
وعالية المردود، 

والعمل في 
ذاته  الوقت
  تلبية  على

٥    
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  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٧  
 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

١٢٧ ٤٨٣ ١٢٠ ٣٠٠ ١٠٦ ٢٢٨ 

 المبررات

االحتياجات 
 .المتغيرة للمنظمة

نخفاض تكاليف الوحدات بسبب ما تحقق من التزال الموارد المخصصة لهذا المجال ثابتة نسبياً نتيجة ال
مكاسب فيما يخص الكفاءة وبسبب االستعانة بمصادر عالمية مختلفة للحصول على موارد تكنولوجيا 

المعلومات من مواقع أقل تكلفة من جهة، ونتيجة لزيادة التكاليف المتأتية من تطبيق نظام اإلدارة العالمي 
وستبدأ المنظمة، بحلول . روثة التي تتطلب دعماً أكبر من جهة أخرىونتيجة التداخل مع التطبيقات المو

 بعملية تحديث قاعدة معلومات النظام المذكور حالما تتسلم إصدارات جديدة وإلزامية ٢٠١٣-٢٠١٢الثنائية 
 .من البرمجيات

  .صدارات، ووظائف مكاتب المساعدةيشمل ذلك، على سبيل المثال، إدارة األحداث، وإدارة التشكيالت الحاسوبية، وإدارة اإل   ١
  

 المؤشرات
المنصوص عليها في    للمعاييروفقاً المركز العالمي للخدمات العالميالتي يقدمها  نسبة الخدمات ١-٥-١٣

 اتفاقات مستوى الخدمات

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
 صفر٪ 

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٧٥٪ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
  

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
١٠٠٪ 

 
 )رات األمريكيةبآالف الدوال(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
١٧٩ ٢١٧ ١٣٠ ١٠٠ ١٤٩ ٦٤٧ 

 المبررات

تقديم  ٥-١٣
يلزم من  ما

 دعم ١خدمات
تنظيمية وإدارية 
لتؤدي المنظمة 

عملها بكفاءة، وذلك 
وفقاً التفاقات 

مستوى الخدمات 
التي تؤكد جانبي 
 .الجودة والتجاوب

وفي . مافتئ عبء العمل ككل يزداد على صعيد المنظمة برمتها، ويجب أن تجسد خدمات الدعم هذا الجانب
 أجل إيجاد طرائق عمل أكثر مردودية إلى تحقيق بعض الوقت ذاته ستؤدي الجهود الجاري بذلها من

، ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ومع ذلك، وبعد مراعاة جميع الجوانب، فإن من الضروري، خالل الثنائية . الوفورات أيضاً
وسيجري أثناء الشهور القليلة المقبلة تنقيح التكاليف في سياق إجراء . زيادة مستوى الموارد زيادة طفيفة

 .ء الخدماتاستعراض شامل إليتا

  .   منها خدمات مقدمة في مجاالت تكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، والموارد المالية، واللوجستيات، وخدمات اللغات١
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 المؤشرات
  التيالمعتزمةنسبة المشاريع  ١-٦-١٣

  الخطة الرئيسية لألصول الرأسماليةتتضمنها 
 . ثنائية معينةالمنجزة في

بالمعايير الدنيا لألمن  تتقيد نسبة المواقع التي ٢-٦-١٣
  التشغيلي

  ٢٠٠٨المعطيات األساسية 
 ٦٥٪ 

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
 ٧٥٪ 

  ١٢٠١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
   

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
 ٩٥٪ 
 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية المقترحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

١٨١ ٤٠٨ ١٤٩ ٦٠٠ ١٥٩ ٢٩٧ 

 المبررات

تهيئة بيئة  ٦-١٣
 تساعد على عمل

تحقيق عافية 
الموظفين وسالمتهم 

 .في جميع المواقع

ساساً، إلى ارتفاع التكاليف األمنية المتكبدة عن الرقي إلى تُعزى الزيادة الحاصلة في هذه النتائج المتوقعة، أ
وسوف يجري تنقيح كامل المتطلبات من الموارد خالل فترة . مستوى االمتثال بالمعايير الدنيا لألمن التشغيلي

الشهور القادمة لدى إعداد المخطط العام لتجديد مباني المقر الرئيسي وتشمل المتطلبات من الموارد صندوق 
 .األمن وصندوق العقارات
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